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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٩٥های سال  های مناسب لیست ترتیبی خطبه

 ٩٥فروردین  ٦ -ی سال ی اولین ندبه دل نوشته –٠١

 ٩٥فروردین  ١٠ -والدت حرضت زهرا (س)ی  خطبه –٠٢

 ٩٥فروردین  ٢١ -باقر (ع)والدت امام محمد ی  خطبه –٠٣

 ٩٥فروردین  ٢٣ -شهادت امام هادی (ع)ی  خطبه –٠٤

 ٩٥ فروردین ٣٠ -والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع)ی  خطبه –٠٥

 ٩٥اردیبهشت  ٢ -علی (ع) دت امیرمؤمنانوال ی  خطبه –٠٦

 ٩٥اردیبهشت  ٤ -شهادت حرضت زینب (س)ی  خطبه –٠٧

 ٩٥اردیبهشت  ١٤ -موسی کاظم (ع)شهادت امام ی  خطبه –٠٨

 ٩٥اردیبهشت  ١٦ -حرضت نرجس خاتون (س) والدتعید مبعث و ی  خطبه –٠٩

 ٩٥اردیبهشت  ١٧ -ی ماه رجب ی آخرین جمعه خطبه –١٠

 ٩٥ اردیبهشت ٢١ -اعیاد شعبانیهی  خطبه –١١

 ٩٥خرداد  ٢ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج) عید نیمهی  خطبه –١٢

 ٩٥خرداد  ١٧ -شب اول ماه مبارک رمضانی  خطبه –١٣

 ٩٥خرداد  ٢٨ -ی کربی (س) رحلت حرضت خدیجهی  خطبه –١٤

 ٩٥تیر  ١ -والدت امام حسن مجتبی (ع)ی  خطبه –١٥

 ٩٥تیر  ٤ -شب نوزدهم رمضان شب قدری  خطبه –١٦

 ٩٥تیر  ٦ -شهادت امام علی (ع) شب بیست و یکم شب قدری  خطبه –١٧
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 ٩٥تیر  ٨ -و سوم رمضان شب قدر شب بیستی  خطبه –١٨

 ٩٥تیر  ٨ - رمضان شب قدر ٢٣شب  ی دل نوشته –١٩

 ٩٥تیر  ١٦ -عید فطری  خطبه –٢٠

 ٩٥مرداد  ٩ -شهادت امام جعفر صادق (ع)ی  خطبه –٢١

 ٩٥مرداد  ٢٤ -)ع( رضا اماموالدت ی  خطبه –٢٢

 ٩٥شهریور  ١٢ -)ع( جواد امام ی شهادت خطبه –٢٣

 ٩٥شهریور  ١٨ -)ع( محمد باقر امام ی شهادت خطبه –٢٤

 ٩٥شهریور  ٢٠ -ی روز عرفه خطبه –٢٥

 ٩٥شهریور  ٢٢ -ی عید قربان خطبه –٢٦

 ٩٥شهریور  ٢٧ -)ع( هادی اماموالدت ی  خطبه –٢٧

 ٩٥شهریور  ٣٠ -ی عید غدیر خطبه –٢٨

 ٩٥مهر، آبان و آذر  -های محرم و صفر خطبه –٢٩

 ٩٥آبان  ١٤ -ی شهادت حرضت رقیه (س) خطبه –٣٠

 ٩٥آبان  ١٦ -ی والدت امام موسی کاظم (ع) خطبه –٣١

 ٩٥آبان  ٣٠ -ی روز اربعین خطبه –٣٢

 ٩٥آذر  ٨ -ی رحلت حرضت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) خطبه –٣٣

 ٩٥آذر  ١٠ -ی شهادت امام رضا (ع) خطبه –٣٤

 ٩٥آذر  ١٨ -ی شهادت امام حسن عسکری (ع) خطبه –٣٥

 ٩٥آذر  ١٩ -ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) خطبه –٣٦
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 ٩٥آذر  ٢٧ -ی والدت پیامرب (ص) و امام صادق (ع) خطبه –٣٧

 ٩٥دی  ١٨ -ی والدت امام حسن عسکری (ع) خطبه –٣٨

 ٩٥بهمن  ١٤ -ی والدت حرضت زینب (س) خطبه –٣٩

 ٩٥بهمن  ٢٣ -روایت اول حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٤٠

 ٩٥اسفند  ١٢ -روایت دوم حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٤١

 ٩٥اسفند  ٢٧ -ی سال ی آخرین ندبه دل نوشته –٤٢

 ٩٥اسفند  ٢٨ -والدت حرضت زهرا (س)ی  خطبه –٤٣

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥فروردین  ٦       ی سال اولین ندبه ی بهخط

ی امور هستی  همهحمد و سپاس پروردگار حکیم و رحیم را سزاوار است که مدبر 

کاهد و به شب  یمافزاید و از روز  یمکاهد و به روز  یماست. اوست که از شب 

و زمین از  ها آس�نگذرد آگاه است و فرمانروایی  یم ها دلافزاید و به هر چه در  یم

ی م�ت و بهار  نشانهگردد. اوست که پاییز را  یمی کارها به خدا باز  همهآن اوست و 

در طول عمر هر کس با  ها نعمتی حیات قرار داده که ضمن برخورداری از  نشانهرا 

 تکرار آن یادآور مردن و برانگیخته شدن در قیامت باشد.

ی سال که ها فصلتفسیر فرمودند که:  چه زیبا رسور عاملیان حرضت زهرا (س) آن را

روند تا استقامت جان  یمآیند و  یمدهند مرتباً  ی�ی عادت کردن را به انسان  اجازه

عال شود. عمر طراوت طبیعت در بهار بسیار کوتاه است به زودی به  ی ملکهانسان 

ه زمین ب ها آنجان با انداخت  یبی ها برگخود را از  ها شاخهپیری خواهد رسید و 

یی تازه و زیبا. این تحوالت در جان انسان ها برگخالص خواهند �ود و باز منتظر 

رسد و در تام  یمی سال کهنزبانی گویا دارد زیرا درخت وجودش از طراوت جوانی به 

در آن قرار داده شده پس  اش خانهشاهد مرگ و حیات زمینی است که  ها سالاین 

ی عمر حاصل  ثرهماند و  یمای است که جاودانه باقی  یرهذخی تام مشاهداتش  ثره

بهار، تابستان، پاییز و زمستان است که از حاصل خود به انسان بدون هیچ انتظاری 

ی خویش را در رشدش مدد کند پس پروردگار در کتاب آس�نی  یفهخلتا  اند خورانده

نباتی را  هرگونهفرماید: اوست خدایی که از آس�ن باران فرستاد و بدان باران  یمقرآن 

برای آنان  هاست عربت ها آنرسند بنگرید که در  یمهایش آنگاه که  یوهمرویاندیم، به 

ی انسان هزاران گل خوشبو از عشق به  ینهسفرمایند:  یمآورند و در ادامه  یمکه ای�ن 

ی  یشهرپروراند تا �از و عبادتش در جانی ذخیره شود که  یمپروردگارش را در خود 

ی که ا لحظهکند تا  یمیاتش را اعالم حی که قلبش ا لحظههزاران تپش عاشقانه است از 

ی زیبایی به ها نهالرود تا از انوار با برکتش  یمایستد و به دل خاک  یماز حرکت باز 

 یرقابل توصیف.غباغی  بار بنشیند. گلستانی که ظاهرش قرب است و باطنش
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را به یاری خداوند کریم  ۹۵ی سال  خطبهکنیم اولین ندبه و اولین  یم آغازاینک ما نیز 

ی هستی، قلب عال امکان اباصالح املهدی  یفهخلی موال و رسورمان،  خاصهو عنایت 

ی کرامت به  خانه(عج) در کوی عشق و مقدس ایشان با این باور و یقین که این 

ی حق و ها شکوفهی مدام همیشه بهاریست و با ها باران نرمد مبارکشان با برکت وجو 

از روز قبل است. بر ماست که  تر شادابو  پربارترعلم و معرفت و عرفان هر روزش 

را چیده و در قلب و  ها شکوفهو  ها گلی که رسور عاملیان فرمودند ا گونه ه�ن

را پژمرده  ها آنروح�ن جا داده و اجازه ندهیم تا هوای همیشه خزان و پاییز جامعه 

و نیازمان را به سوی موال و رسورمان بلند کرده و ابراز  ضعفکند. حال دستان 

 کنیم: یم

جانم به فدایت، آیا چش�ن منتظرمان در این سال به ج�ل منور ش� روشن خواهد 

فراق و جدایی ما به وصال شیرین بدل خواهد شد، آیا درون سوخته از  شد و

انتظارمان با دستان مبارکتان با جام آب خوش گوارتان سیراب خواهد شد که سخت 

خواهیم نه  یمشده روزگارمان در هجرانتان. ما تشنه لبان در کویر هستیم که آب 

 رساب.

ها دعای ما را  ییجدای اندوه و غم و  دهکننبار خدایا یا غیاث املستغیثین، ای برطرف 

 اجابت بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥فروردین  ١٠      والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

ای  یدهآفرکنیم که هیچ موجودی از رحمت او نا امید نشود و هیچ  یمخدایی را حمد 

نصیب  یبماند و هیچ یک از آفریدگان از کرم و بخشایش او  ی�بهره  یباز نعمت او 

اش  یبندگشوند. او چنان خدایی است که هر کس بندگی او را بکند هرگز از  ی�

آید که آن  ی�گردد، خدایی که آن قدر دارای رحمت است که هرگز روزی  ی�پشی�ن 

ت که هرگز رحمت قطع شود و خوان کرم و احسانش آن قدر گسرتده و غنی اس

 یابد. ی�شود کاهش  یمی او که نصیب آفریدگان ها نعمت

از  شیواییعلی (ع) آغاز کردیم که در نهایت  مؤمنانخطبه را با حمدی زیبا از امیر 

توحید و ای�ن به همراه علم یقین ایشان رسچشمه گرفته است و حمدی دیگر از 

ال، جانی که توانست به زبان رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س): سالم بر جان ع

آید و با نجواهای عاشقانه سکوتش را بشکند و ابراز دارد ای خالق مخلوقات عال آنچه 

در ظاهر دنیاست آمد و شدی تکراری است. طلوع و غروبی که همواره در پی 

رود تا توان همگان را بیازماید، پس دست نیاز به درگاه  یمآید و  یمیکدیگر 

را در دستان  ناتوانشگشاید تا مع�ی عمرش را بگشایی و دست  یمات  یجربوت

ی نفس رهایی بخشی پس شکرم را بپذیر و بر جانم که ها لغزشیداللهی خویش از 

 خواند ترحم کن. یمهمواره تو را 

برای رشد و نجات  ها فرصتبله چه زیبا فرمودند که باید به تکرارها عادت نکرد و از 

ن راه از خداوند کریم مدد خواست. در این روز مبارک ضمن استفاده �ود و در ای

کوثر و نعمت الهی رسور  قدر گرانشکرگزاری پروردگار کریم از عطای وجود گهربار و 

ی زهرا (س) به برشیت که بزرگی  فاطمهعاملیان، مادر هستی و دخت پیامرب، حرضت 

آن قارص است لذا  گارشنو مقامش به درستی درک نشده و زبان و قلم از بیان و  شأن

کنیم  یمی خودشان نقل قول  دربارهما ضمن اجازه از حضورشان از فرمایشات ایشان 

 که فرمودند:
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ام به وجود آمده زیرا به فرمان  یزندگهای رفیع من در لحظات  یگاهجاو  ها مقامتام 

دربار یغشان شدم. در تبلپروردگار عال به هدایت پیامربانش گواهی دادم و هم سفر 

فرعون نشستم و دست آسیه را در دستانم فرشدم و حرضت موسی (س) را در دامان 

ی دیدار آخرین پیامرب را  وعدهکه پیامربان پیشین  گونه ه�نمهرم پروراندم پس 

کردند، من نیز از  یمی الهی آماده  معجزهدادند و امتشان را برای نزول آخرین  یم

ها را در حق و باطل در  ینهسکردم تا حرارت  یمی پدر به عمق وجود آنان سفر  ینهس

 عملم ذخیره کنم و همچنین فرمودند:

است حرضت جربئیل امین برای پدرم رسول  حجراألسودی از سنگ ا تکهانگشرتی که 

ین میراث خویش به من تر بزرگخدا (ص) هدیه آورده بودند، پدر آن را به عنوان 

ی اشکی که در چشم مبارکش جمع شده بود فرمودند: فاطمه  حلقهفرمود و با هدیه 

بر آن  ها سالجان پروردگارم فرمود نشانی از جایگاهی که پدرت حرضت آدم (س) 

خفته بود را بر در کعبه قرار بده تا همواره بر خلیفگانی بنگرد که از جایگاه خویش 

شوند و تو  یمبه سنگ جانشان پناهنده به غربتی مهاجرت کردند و در آن دیار غربت 

ی را در نزد خویش نگه دار تا از جایگاهت دور نباشی. اینک ا تکهآخرین هدایتگر آنان 

ی جانم باقی خواهد ماند  جعبهی قلب من قرار دارد و همواره در  خانهآن امانت در 

 تا باز به جایگاه خویش بازگردم.

ی  فاطمهام واال و ارجمند رسور عاملیان حرضت ی از فضایل و شأن و مقا گوشهاین بود 

 ی کوثر. زهرا (س) نزد پروردگار کریم، از زبان خودشان و تفسیری از سوره

در چنین روزی دشمن خدا و پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد (ص) ایشان را 

ی تولد حرضت زهرا (س) بدون وارث و نسل بریده خطاب کردند و همین  واسطه به

د سوره کوثر را نازل فرمود که ما کوثر را به تو عطا کردیم پس برای روز خداون

 پروردگارت �از بخوان و قربانی کن.

جاری و خیر و برکت بسیار. بزرگی و عظمت این نعمت عطایی  روزیکوثر یعنی 

که در  یدرحالپروردگار را فقط پیامرب و همرسشان و فرزندانشان دانستند و بقیه 

کردند غافل از آن و این غفلت تا آنجا پیش رفت که به دشمنی و  یمکنارشان زندگی 

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


8 

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

بدخواهی ایشان ارصار �ودند، افسوس که آنان به عطای پروردگارشان عصیان ورزیدند 

و با افکار پلیدشان و حسادت به وجود مقدس حرضت زهرا (س) به جنگ این عطای 

اش شد سالحی خطرناک که آتشی فروزان را برایشان ذخیره  یرهذخملکوتی شتافتند پس 

کرد. و افسوس شیعیان و مدعیان دوستی ایشان و فرزندانش سعی در شناخت 

 های کذب را نقل مجالس �ودند. یترواشخصیت واقعی ایشان نکردند و 

اینک ضمن شکرگزاری پروردگار کریم و عرض تربیک و تهنیت به وجود مبارک فرزند 

ها رسور و موال  یرو  کجی  کنندهامی و گهربار ایشان منجی عال برشیت و اصالح گر 

املهدی (عج) سپاسگزار خداوند حکیم و عزیز هستیم که در این کوی عشق و  اباصالح

شان و  یگرامهای زندگی مادر  یتواقعمعرفت به برکت وجود مقدس موالی�ن از 

ی همین لطف مشتاق دولت ظهور یوسف  واسطه بهشویم،  یمپدران طاهرینشان آگاه 

تر از زندگی گهربار مادر  زهرا مهدی فاطمه شدیم تا از زبان موالی�ن بیشرت و کامل

 زنیم: یمشان بشنویم و برای تحقق آن فریاد  یگرام

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

ی این کوی مقدس این ها خانمو تهنیت به دوستان مخصوصاً به  با تربیک و شادباش

ی این جمع تربیک گفته و آرزوی الگو  یندهآخجسته را به مادران حارض و مادران  روز

قرار دادن زندگی حرضت زهرا (س) در تام عمر را برای آنان مسألت داریم و همچنین 

 ی را قرائت بفرمائید.ا فاتحهبرای شادی روح مادران فوت شده 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥فروردین  ٢١     والدت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

ی ذات اقدس الهی است که از روی کرم عطا فرمود از انوارش، اولیاء را  یستهشاستایش 

بر بندگانش، تا گمشدگان با توسل به نوِر آنان راه سعادت و رستگاری را بیابند که 

خداوند عزیز و حکیم خود فرمود: هر کس که توبه کند و ای�ن آورد و کار شایسته 

 .آمرزمش یمکند و به راه هدایت بیافتد 

فرماید: کجایند  یمپس برکات پروردگار عال در آغازی منور است آنگاه که امر 

گرفتند و زبان  ی�حق ه�نانی که در کالم خویش بر پروردگارشان سبقت  داران پرچم

ی نهانشان به دنبالش  ذائقهنهادند تا جانشان طعم بندگی را بچشد و  یمدر کام جان 

 گونه سخن آغاز کند: یناجانشان درآمیزد و به حرکت درآید آنگاه ندایی با 

ی خویش آفریدم،  ارادهبر گوشت و پوست و استخوان و هر آنچه که به  بران فرمانای 

امر فرمودم که مرا بپرستید و آنان رس اطاعت بر فرمانم نهادند سپس عقل را بر 

به ی خویش گرفت و خطاب  احاطهرا در  ها جانی  ارادهفرماندهی برگزیدم، او 

 ها جانپروردگارش عرضه داشت: ای خالقم قدرتم را از روحی منور گرفتم و بر تخت 

نشستم، بسیاری را زنده یافتم و امر کردم که از خالقشان اطاعت کنند و بسیاری را 

ه�نند چهارپایانی که نیازی به من نداشتند پس به فرمان خویش عمل کردند و 

تا جهان را به  ام زدهات چنگ  یاییکربر دامن جانشان از نعمت من تهی گشت. اینک ب

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

خواند و عقل کل  یمشود که نام مرا  یمی که ندایی طنین انداز ا لحظهسپاسگزار 

 گردد. یمآشکار 

 داران پرچمیه (س) از چه توصیف زیبایی است از رسور عاملیان حرضت زهرای مرض

یتش ب اهلحق که ه�ن وجود مقدس پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد (ص) و 

یی که ها کلی از فرمان الهی سبقت نگرفته و عقل ا ذرههستند که در سخن و عملشان 

اش به �ایش برش گذاشتند و آخرینشان قاطع و برهان، امام  یاصلعقل را در مقام 
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ی عقل را آشکار فرموده و همگان  درجهملهدی (عج) هستند که عرص و زمان، اباصالح ا

را با آن آشنا خواهند �ود. پس شکر بر آستان خالقی که تام خلقتش را به جانشینش 

 ی توحید آن را سیراب کند. یرهشسپارد تا با  یم

ایم  میالد یکی از ایشان دور هم جمع شده میمنتی ارجمند به  خانهاینک ما در این 

امام محمد بن علی ملقب به باقرالعلوم (ع) هستند که در اول  قدر گرانکه این گهر 

شان حرضت امام سجاد (ع) و  یگرامهجری در مدینه متولد شدند، پدر  ۵۷رجب سال 

سال و  ۵۷مادرشان فاطمه دخرت امام حسن مجتبی (ع) بودند. عمر مبارکشان 

ی واال از حیات ربانی بود و پرتو ا �ونهسال بود. زندگی ایشان  ۲۰امتشان نزدیک به ام

 این حیات طریق سالکان حق را تا به امروز روشنی بخشیده است.

از ه�ن روزهای آغازین حیاتش خطوط امامت در سی�یش آشکار بود. در زمان ایشان 

ی گوناگون ها فرهنگو  ها ملتو  ی آن بسیار گسرتش یافته دامنهی اسالمی که  جامعه

را در برگرفته بود به فرهنگ و معارف قرآنی پیش از پیش نیاز داشت در نتیجه این 

ای  وقفه یبمهم را امام محمد باقر (ع) به عهده گرفت و در این راه کوشش و تالش 

 �ود که آثارش تا این زمان باقی است.

ای هر زمان عمل کرده طبق نیاز مردم بله این است مقام و برکت امامت که به مقتض

و امت مسل�ن نسبت به هدایت و ارشاد آنان همت گ�شتند. چه زیبا آن را امیر 

 علی (ع) فرمودند که: مؤمنان

که از  یناخداوند رح�ن مخلوقات خود را در دنیا سکونت داد و رسوالن را فرستاد تا 

�ایند و  بر حذررا از صدمات دنیا  ها آنیی بردارند و ها حجاب ها آنمقابل دیدگان 

بگویند که اگر اطاعت کنند به بهشت  ها آنبفه�نند و به  ها آنحالل و حرام را به 

روند و اگر عصیان ورزند دچار دوزخ خواهند شد و به بندگان فه�نده که در  یم

 انچن آنممکن است بزرگی و خواری برای آزمایش به وجود بیاید. خدا را  ها آنزندگی 

گذارم و او برای هر چیز  یمکه از مخلوقات خود خواست که او را سپاسگزارند سپاس 

مشیت او هر اندازه دارای مدتی است و هر مدت بر  بنا بری تعیین �ود و ا اندازه

 طبق نوشته معلوم است.
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هنیت به ساحت مقدس فرزند گهربار تاینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و 

ر (ع) رسور و موالی�ن امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به تنا به امام محمد باق

 داریم: یموجود مبارکشان ابراز 

ی علوم از الست تا قیامت هستید با این وجود با  همهموالی ما ش� عقل کل و وارث 

ی هدایت و ارشاد آنان  یشهاندکنید و در  یمی زیبا با امتتان مدارا  حوصلهصرب و 

 مند بهره. ما ساکنان کوی مقدستان را به فراوانی از لطف و احسان خود هستید

 فرمودید، سپاس�ن را بپذیرید تا مشتاقانه فریاد کنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥فروردین  ٢٣      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 

 ی جز ذات اقدست.جست خوار گشت. نیست معبود 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 یاریم کن عملی را انجام دهم که خیر و  دوستدارانت و یقین عابدانت را عطا کن

 آخرت در آن باشد. ثواب و نجات دنیا و

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

گشایند که مودت  هایی می سازند و دست محبتشان را بر جان نه میپروردگارشان جاودا

 آرایند. را جز به عمل �ی

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

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

 بدفرجام هستند.

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

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

ایشان های مشهورشان نقی و هادی است. عمر رشیف  نام آن بزرگوار علی و لقب

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 یگرامسال است. هفت ساله بودند که حرضت امام جواد (ع) پدر 

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

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 

ی که امام در خارج انداخت و هم در زمان متوکل لعنت هللا هم ایشان را به زندان می

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

های پرمغز و ادب حضور و معرفی  ار از نکتهزبان مبارک امام هادی (ع) است که رسش

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

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

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

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 

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


14 

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

رسوران من، به راستی که گناهانم پاک نشود مگر به شفاعت ش� چون خداوند کریم 

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

 رستگار شویم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥فروردین  ٣٠  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 عزتش 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 فرزندانش 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 خویش 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 شبش 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

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

 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

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

ی منافقان و دشمنان بود و در  ی مؤمنان و کور کننده یشان هدایت کنندهنور و تقوا

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  ا آنان پرداختنددر نتیجه به آزار و دشمنی ب 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 

خود  ارزند بر بی آنچهی خود مغرورند و بیش از  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 مخلوط نکنید تا  و آب صاف خود را با آب لجن آلود آن کنند پیروی نکنید می

ها طرفدار باطل هستند، باطِل آنان را  ها مخلوط نشود. آن سالمتی ش� با بی�ری آن
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برند و مرتج�ن شیطان هستند تا با  رای شیطان بار میوارد حق خود نکنید. آنان ب

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  رهشوید و جای پای او و دستگی خواند و ش� هدف تیر شیطان می 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 شش ماهه

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

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

گلویش 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: مقدسشان عرضه می

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

ایم تا ش� منجی جا�ان، ما را از رسمای جهل  آتش 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 رش 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 

 ٩٥اردیبهشت  ٢      والدت امیر مؤمنان (ع) 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 وصفش کند؟ آیا  و عدالت. نامش را چه قلمی می

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

ی مکرمه به �ایش گذارده تا جاِی  درون کعبهاش در  حق را همراه اولین تنفس زمینی

پایش تا قیامت ُمعرف نامش باشد؟ پس او را ابوتراب خواندند تا خاک معنا شود. کدام 

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

دیدنش دهد. ذوالفقار به  �ایش گذاشت. سیزده رجب چه طلوع با شکوهی را خرب می

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

ی مبارکش  شکند، خون پاکش بر چهره درد تا عبد را معنا کند، پس پیشانی عبد می می

گیرد. چه َرس پرشوری؛ تا قیامت شور هدایتش مردمان  شود، ولی آرام �ی جاری می

کند. او را به مدد  یعه به وجود مبارکش افتخار میخواند. ش دهر را به خود می

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

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

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

خوراند تا با زبان  شود بلکه حرارتش را به جانش 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

یرا جاِن این خانه او را به محفل حقی دعوت کرده تا شنوای حقیقت جانش شود، ز

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

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

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

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

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

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

 شوید. شکافید، آنگاه به دست حق قصاص می می

ی مکرمه نزدیک کنید تا نوای داخلش 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 مردمانش به صبح و شامی هایی است  ی کاخ ای برق نگاهش 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 حقیقتش گریخته رسد و به فرمانش جانشان آماده می

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

فرموده، پس جانتان را به مدالش بیارآیید و مطمنئ باشید هیچ حرکتی از چشم زمان 

 پوشیده نیست.

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

ی جانتان را پر کنید تا صدای  شود، پی�نه امش 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 جانش جای داده است، برای گشودن این رمز زیبا ُمعلمش را می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥اردیبهشت  ٤     شهادت حرضت زینب (س) ی بهخط

یا، ای پناه پناهندگان، ای نجات بخش پاکان، ای نگهدار بیچارگان و ای بار خدا

، بار اشکام با دلی شکسته و چشمی  عطابخش گدایان، در این روز به سوی تو آمده

 نادم و پشی�ن، آلوده و گناهکار، با امید بخشِش جود و سخایت.

ان خطاکار خود ای پروردگار کریم و مهربانم که رسیع الرضایی و عذر پذیر بندگ

ی  چشمهدرگذر از من، از  نیتتهستی پس به حق بزرگی و جاللتت، رئوفی و رح�

کن و گوارا فرما آن را در این روز به کامم. معبودا آنچه از فضل و  ابماحسانت سیر 

کرمت برایم مقرر فرمودی برکت بخش و مرا مشتاق عبادت و اطاعتت فرما تا 

ی که رسور عاملیان حرضت زهرا (س) آن ا گونه ه�نم ات را به عشقت آغشته کن یبندگ

 را توصیف فرمودند که:

را از  اش جامههایش به سخن درآید، زمین  یهثانسالم بر زمان آنگاه که شکافته شود و 

یش را باز پس گیرد. آنگاه ندایی همگان را به ها نعمتتن بیرون کند و آس�ن 

که همواره با خالق خویش در نجواست را  صحرایی فراخواند. آیا توان درک جانی را

دارید. او را به رسزمینی غریب آوردند، غربتی ناشناخته. اینک غربتش به وصلی مبارک 

 ام چهرهگونه سخن آغاز کند. یا رب همواره به  ینابدل گشته تا زبانش با آوایی 

ه با عظمتت نگریستم تا مع�ی غربتم را بشناسم ولی آنچه را دیدم رنج دوری از بارگا

منتهایت جدا نکن تا همواره از  یببود پس این جان هجران کشیده را از رحمت 

 ی فضل و کرمت بنوشد و تو را در بزرگی و جاللتت بستاید. رسچشمه

شان در رنج  یی را که در تام عمِر زمینیها جانبله رسور عاملیان چه زیبا بیان فرمودند 

ن به بارگاه پروردگار ِشکِوه داشتند که امروز و سوز و گداز بودند و از غربت زمی

که در تام لحظات عمر به غیر از رضایت  ها آنمصادف است با پرواز منور یکی از 

ها و مصائب  یسختی  همهپروردگار چیزی نگفتند و عملی انجام ندادند و در این راه 

ار صرب و را به عشق رسیدن به قرب الهی عاشقانه تحمل کردند، ایشان کوه استو 
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ی زبان و  دارندهشکیبایی، اوج بندگی و اخالص، معلم اخالق و معرفت و عرفان و 

 سخن شیوا و رسا و بُرّنده، حرضت زینب کربی (س) هستند.

ی ایشان سخن گفت که از عجایب خلقت بودند، قلبشان  دربارهشود  یمچگونه 

کوهی استوار که در اقیانوس مهر و عاطفه در برابر حق بود و مقابل باطل همچون 

راه شام حرضت امام سجاد (ع) به حرضت زینب چنین فرمودند که: عمه جان پرچم 

اید و هر بار که لب  یدهبوساین امانت در دستان ش�ست که ذوالفقار را بارها 

فرمودند: آفرین بر  یم(ع)  مؤمنانگذاشتید امیر  یمی ذوالفقار  یغهتمبارکتان را بر 

درد و جگرش را پاره  یماست، جان کفر را  تر خطرناکاش از ذوالفقار  زبانی که بُرّندگی

کند پس بر آنچه مأمور هستی عمل کن و در صحرای کربال در شب پنجم  یمپاره 

چسباند و  یمی امام حسین (ع)  یمهخمحرم حرضت زینب کربی سینه مطهرش را به 

ی عشق چند روز دیگر در آتش کفر کافران خواهی سوخت ولی  یمهخفرماید: ای  یم

ام باش که در این حرارت  ینهسآتش عشقت تا قیامت جاودانه خواهد شد پس شاهد 

ی و من حق را با خود همراه ا دادهاست، تو حق را در خود جا  تر فروزاناز آن آتش 

ی (س) که با وجود آن ی حرضت زینب کرب  سوختهخواهم کرد. جان عال به فدای قلب 

 همه غم و اندوه حق را چنان بر رس باطل کوبید که در تاریخ جاودانه شد.

اینک در این روز حزن و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس موالی�ن امام 

شان خطاب به خودمان را بیان  یگرامی  عمهعرص و زمان اباصالح املهدی (عج) بیانات 

بگویید با ثروتی که به ارث بردید چه کردید؟ ش� مزد د: کنیم که به ما فرمودن یم

و به چه بهایی؟ مودت ارث عظیمی  یدا فروختهرسولتان را در کجا و در کدام بازار 

است که بهای دینتان است؛ به یک ساعت و دو ساعت و یک روز و ده روز ختم 

 .. مودت، کلید بازگشتتان از این رسزمین غریب استشود ی�

ها و  یعزادار یت فقط به ب اهلی حرضت زینب (س) مودت به  رمودهفبه پس 

شود بلکه مودت عمل به دستورات قرآن کریم و اطاعت و یاری  ی�ها ختم  یمولود

ی که حرضت زینب ا گونه ه�نامام عرص در مبارزه با باطل درون و بیرون ماست پس 

ی خود در این راه قدم گذارید، ها داشتهفرمایند تا دیر نشده با تام  یم(س) در ادامه 
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یتان را بخرد، این خرید و ها جانبا جان و مال و فرزند مهاجرت کنید تا پروردگار 

تان را  یشادشوید.  یمفروش ه�ن است که پروردگار فرمود به این خرید و فروش شاد 

 ی هستی جاودانه کنید و او را بخوانید: عصارهبا طعم 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥اردیبهشت  ١٤     شهادت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

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

که اراده فرمود تا جان جدا شده از بارگاه پر عظمتش 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 جایگاهش را به مشامش 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 جانش بداند و همواره بر آن تکیه کند تا غربتش 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  صدایش در عرش شنیده می

ند که در ستایش خویش 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 عزتش خلق فرمود و او را خلیفه

ی آفرینش را  ی خلقت را به اطاعتش 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 ندایش دادند جان خویش 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 پیش بیا تا دامنت را به زیورهایی بیارایم که درخشش 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 کشفش 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  ویتر ام، رس اطاعت بر آستان پر مهرت نهادم و آغوشم را به  خلیفه

که پروردگارم مرا بخواند که آنچه در دل نهان  آنگاههای 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 آفرینش را به تحسین و ستایش  در قالب بندگی و بزرگی به �ایش گذاشتند که همه

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

دار دانش  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 

د بر ایشان باد که با تحمل رنج جعفر (ع) هستند که برکات و رحمت خداون  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 ون هار 

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

مام موسی کاظم (ع) هم چون پدران پاک زند مصون �اید؛ چون ا سلطنت باطلش می

 ند راو آنچه از جانب خدا به عهده داشت ندبر آزارها شکیبا بود انو نیاکان طاهرینش

؛ برای مردم احکام خدا را تالوت و امر به معروف و نهی از منکر ندانجام داد یخوب به

و  نداد کرد؛ با اخالص تام در راه خدا جهندو عال و عادل و صادق بود ندکرد می

و به اعرتاف زندانبان و کسانی که زندان امام را مشاهده کرده  ندعاقبت شهید شد
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نشین و زیبای خود به گلستانی  های دل ترین محل را با مناجات بودند ایشان مخوف

 پیامرب  ِبیت اهلنظیر بدل فرموده بودند. پس وای بر احوال دشمنان و بدخواهان  بی

دشمنان و بدخواهان امامان بر حق که چه عذاب و آتشی از  گرامی اسالم و خصوصاً 

چه  مؤمنانقهر پروردگار کریم را برای خود و پیروانشان خریدند که در این مورد امیر 

ها و زمین به روی یکی از بندگان خدا تنگ بشود ولی آن  زیبا فرمودند که: اگر آس�ن

ته باشد خداوند راِه گشایش را به بنده راه تقوی را پیش گیرد و به خداوند توکل داش

کند، اگر هیچ مونس و محرمی جز حق برای خود نپذیرد و از هیچ چیز  روی او باز می

ی مردم  مورد عالقه همه ینای باطل وحشت نداشته باشد، اگر از دنیایی که  به اندازه

ی از دیدند که تو به آن پایبند هست ها می و آن دادی یماست اندکی به خود اختصاص 

 دشمنی آنان مصونیت داشتی.

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  رجعتشان را در بهار عدالت ببینیم تا مرهمی باشد بر جگر سوخته

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

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

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

 زنیم: فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥اردیبهشت  ١٦  عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) ی بهخط

سالم بر حق، آن زمان که اراده فرمود تا باطل را با انوار احدیت از میان بردارد؛ شعاع 

نورش زمین را به آس�نی پر ستاره تبدیل �ود؛ آهنگ زیبایی بهرتین آفریده را 

پر شورت را به ملکوتی  ی ینهسکه منتظرش بودی فرا رسید. اینک  یا لحظه: خواند یم

به وصلی مبارک مژده داده شود پس  ات ییتنها یها سالر پیوند خواهد خورد تا انتظا

پر  ی ینهسکه به  آن زمان ام یفهخل؛ سالم بر بندد یمنام زیبایت بر عرش الهی نقش 

با خرب سازم و  یتها ناممقرب آیا تو را از  ی فرشتهنورت سجده کردم مرا خواندی: ای 

دهم و نام زیبایت را بخوانم  که بر کرسی زمین و آس�ن تکیه آن زمانمن پاسخ دادم 

مبارکت پی خواهم برد پس یاریم کن تا بر آنچه بدان  ی ینهسبه مع�ی خلقتم در 

 عمل کنم. ام شده مأمور

به شور و شوق آمدنش  ها سنگ. لرزد یم. غار شود یمانتظار نزدیک  های یهثانزمان به 

ظاهری خویش را از باطل جدا کرده  ی پوسته. شهر مکه کند یماز بلندی به زیر سقوط 

. نام زیبایش آید یموحی  ی فرشته. رسد یمموعود فرا  ی لحظه منتظر انوار حق است.

. تو را به جامی که ام آوردهرا  ات یامربیپ ی مژده: محمد، به من بنگر؛ خواند یمرا 

 با من بخوان. کل�ت دهم یمنوشندگانش هرگز تشنگی را حس نخواهند کرد مژده 

؛ انوار، شکل خویش را از قالب نور به حروفی زیبا بدل کرده شود یمقرآن کریم متولد 

: بخوان به نام پروردگارت. او خواند تا همگان به دنبالش نویسد یممبارکش  ی ینهسبر 

؛ کتاب با هدایت پیامرب برای برشیت تا گذرد یماز آن لحظه  ها سالبخوانند. اینک 

را به تصویر  ها قوم. رسنوشت گشاید یموردگار غیب را . پر ماند یمقیامت باقی 

: پروردگارت را از درون آیاتش حس کن او گشاید یماحسانش را  ی سفره. کشد یم

و بهشت را  خواند یمبندگان خویش را از خون و خاک جدا کرده به آغوش پر مهرش 

. کند یم؛ آب و هوای درونش را فاش فرماید یمرا بیان  یشها نعمت کشد یمبه تصویر 

 بسته آسان گردد. یها چشمتا توان دیدن غیب بر  گشاید یمرازهای نهان را 
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؟ در قلبت حرارتش را با کدام وعده به ای یشیدهاندمبعث چیست؟ چگونه به آن 

 عنوان بهگذشته که  ییها مبعثعمرت در  یها سال؟ یا کردهگلستان عشق پیوند 

. اینک ای یدهرسانرا به صبح  اش یملکوته رجب آمده و تو هالل ما ی جمعهآخرین 

: آیا توان عقلت توانسته تا جان با عزتت را از جایگاه ذلتش پرسد یمجانشین پیامربت 

خارج �اید؟ اگر جانت با انوار قرآن کریم نتوانسته از زندان تن رها شود هنوز مبعثی 

ل باقی مانده؛ آیات پروردگارت در وجودت در بلندی جه یها سنگبرایت نیامده؛ 

باطل وجود به شبی ظل�نی بدل گشته تا از حقیقتی که نامش قیامت است بگریزد 

ولی توان گریخت از ساعات پر شکوهش را نخواهی داشت او تو را در بند جاللتش 

پیامربت مه�ن عرش  ی ینهسمنتقل کن تا مانند  ات ینهساسیر �وده پس حقیقتش را به 

للعاملین به دنبال آن لحظه باش که بار دیگر تو را به  ة. در نام پر شکوه رحمشود

به صبحی مانند مبعث  ها ظلمت: او خواهد آمد تا دهد یمشیرین مژده  یا وعده

جانشین رسالت ببیند پس  ی چهرهپیوند شده و همگان انوار قرآن کریم را بار دیگر در 

 :با قلبی که مشتاق حق است نامش را بخوانید

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥اردیبهشت  ١٧      ی ماه رجب آخرین جمعه ی بهخط

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

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

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

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

متبلور شود و از ظلمت، به نور، هدایت  شان یوجود ی جوهرهس اماره کردند تا بنِد نف

 شوند.

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

اِر نعمتی باشد که ارساِر کتاب ز کربیایی پروردگارش نهاده تا شکرگ اطاعت بر آستان

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

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

را  اش یناتوانافتاد و عجز و  ، بر روی دربانگ جاویِد جاءالحق را نواخت و آنگاه باطل

اعالِم آمادگی کرد؛  یا نالهآس�ن به نم نم اشکی متربک شد و زمین به  اعالم کرد؛

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معرفی فرمود و جاِن عزیزش را در  اش یحامد را درِک علمش عاجز؛ پروردگار عال، خو 

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

از آستان پر عظمتش جاِن  اش یکو جاللتش را بر دوران ها حاکم گردانید تا عاشقاِن 

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

جانش بیرون آرد و بر امتش  ی یشهرخویش را از  ی معجزهیده شد تا پس پیامرب برگز

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

تهی کرد، بر جاللِت  ها ینهسرا از  پایانش یببرش، به میدان آمد و گنِج  ساز دست

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

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

تا  یما شدهرسالِت پیامرب آمدند و رفتند و اینک ما مدعیاِن مبعث، دور یکدیگر جمع 

بخورانیم و چشم بر احسانش  رمق�ن یببر جاِن  یا منظرهروز مبارکش را چونان 

تنا کنیم و بگوییم که ما امِت غریبی هستیم که حرف  اش یاییکربدرگاه  بدوزیم و از

 ی ینهس؛ دست بر کنیم یمدملان را در قالب اشک و دعا بر پروردگارمان عرضه 

گونه که  که مشتاِق دولت آخرین وصِی رسوملان است و ه�ن گذاریم یممجروح�ن 

اریم پس بر رس راه این سیالب جز اشک ند یا اسلحهامام�ن در دعای کمیل فرمودند 

تا خورشیِد مبعث، تاج رسالت را بر رس آخرین وصی رسوملان مژده دهد تا  نشینیم یم

 جهان، با انواِر قرآن ناطق، از جهل نجات یابد و انوار جاءالحق متجلی گردد.

 :گوییم یم ،پس با صدایی متفاوت با هر روِز دیگر

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر الّر بسم هللا 

 ٩٥اردیبهشت  ٢١        اعیاد شعبانیه ی بهخط

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

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

حیاتش در همگان متفاوت است و رضیب احساساتش  تپشمدبرانه دارد؛ خلقتی که 

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

شود؛  رود؛ آتش امیالش در جایی ثبت �ی آید و می ی زمان محصور است؛ می حلقه

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

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

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

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

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

را  اش یملکوتی الهی که خورندگانش، 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  خویش 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 آفرینش 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 جانش را به زیور خلیفه بیاراید 

چشد و طعامش  و اگر توان درکش 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 جایگاهش 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 مبارکش پر از نور و

ی برشیت و فرشتگان را از آمدن و رفتنش 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  تپشسازد تا  رد که گرمای عشقش بنای وجودش را میدا

های وجودش به خاطر  گیرد که الستش 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 جانش به زمزمه در می

آید تا مشتاقان نامش را به ارسار  جانش هدیه کند، پس قلم جانش به حرکت در می

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

های حیاتش 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 خویش 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

عشقش، 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 تالوتش در  شود ولی آرام �ی خورد، رسش جدا می یر میشکند، قلبش 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 کارگزارانش 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 برادرانش 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

همتا همواره بر  بیفرمودند: نام خویش را در تاریکی عرصی بجویید که خورشیدی 

روح را به باغی پرثر تبدیل کند پس نامش 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 �ایش درآورد پس او را بخوانید: پیوند بخورد و زمان، نشانتان را در دوران

 ولیک الفرجاللهم عجل ل
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥خرداد  ٢      والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

ی که در قرآن کریم وعده ا گونه ه�نحمد و شکر و سپاس پروردگار یکتا را سزاست که 

در چنین مبارک سحری » قُل جاَء الَحق و زََهق الباِطل اِنَّ الباِطَل کاَن زهوقاً «فرمود که: 

را عطا فرمود و  اش وعدهخجسته و طلوع فجری منور بر بندگانش از رس رحمت و کرم 

انداز شد که حق آمد و باطل نابود شد. حقاً که باطل  ینطندر زمین و آس�ن این ندا 

نابود شدنی بود و ضیافتی برپا شد، ضیافت حق که عرشیان در تاشای آن به یکدیگر 

دارند: ارسار حق آشکار گردید، قلب قرآن کریم گشوده شد،  یمشند و اعالم فرو  یمفخر 

یددار زمان کلی پروردگار محقق گردید،  وعدهانوارش ظلمت جهل را در هم شکست و 

به نوای  ها گوشی خویش خارج گردید و  پوستهمتولد شد و رمز و راز خلقت از 

ماند تا خشکی جان در انوارش در انتظار دیدنش مرطوب  ها چشممحبتش شنوا شد و 

یا «نامش را آموخت و به امید اجابتش او را خواند  ها زبانپدیدار نشود، 

 ».الزمان صاحب

پایان بر آمدنش و بر قیامش و سالم بر زمان آنگاه که  یبپس سالم و تهنیت و درودی 

ز گونه آغا یناقلب خویش را در ارسارش بگشاید، زبانش از کام خاموشش به نطقی 

سخن کند: پروردگارم مرا شاهدی خواندی بر لحظاتی که جاءالحق را مانند گوهری 

پس انتظار را بر لحظاتم چشاندم تا طعمش  ام �ودهی جانم ذخیره  ینهگنجهمتا در  یب

ام را بر همگان آشکار سازید و  یرهذخخوانم تا  یمرا بقای خویش سازم. اینک ش� را 

َدرَد تا  یمی خویش را مانند ترکی کهنه  پوستهت برهانید پس را از این امان تنگمی  ینهس

خواند: برخیزید، دل خاک را  یمرا  اش صندوقچهداراِن  رازی آشکار گردد، امانت

همتایش  یببشکافید، انتظارتان سپری گشت، انوارش زمان را متوقف �ود تا ج�ل 

 آشکار گردد.

بله رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) چه زیبا توصیف فرمودند که هر چه در 

ی نبوت، منجی عال برشیت، تکمیل  عصارهدر انتظار  هاست آس�نزمین و زمان و 
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عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) لحظه ش�ری  امام امامت، خاتم ی نعمت، کننده

ی خلیفه و  چهرهز انوار حق و معرف مثالش که تشکیل شده ا یبکنند تا ج�ل  یم

نظیر پروردگار عال با  یبی  تحفهامامت است آشکار شود تا همگان با عشق از این 

 جان و دل پذیرا باشند.

چه شب با برکتی است، شبی که رسول خدا (ص) آن شب را باب رحمت الهی معرفی 

فرمود: یا رب در  �ود و دست رحمتش را بر آس�ن لطف پروردگار عال بلند کرد و

کند و مرا به نام  یمی افشان نوربینم که بر قلبم  یمی را ا ستارهی رحمتت  کرانه

آیم تا زمان رسالتت را تا قیامت  یمگوید: ای رسول خدا به من بنگر،  یمخواند و  یم

پذیری؟ و من  یمجاودانه کنم و وصی دینت باشم و حامی امتت، آیا مرا به آغوشت 

دهم: به آغوشم بیا تا بار دیگر عظمت نزول را تاشا کنم و آن را  یمخ رسول خدا پاس

شود و  یمی پر رمز و رازم بفشارم و آن شب با برکت به صبحی مبارک متصل  ینهسبه 

شود و به برکت  یمانداز  ینطنگذارد، جاء الحق  یمامانت رسالت قدم بر جهان خاکی 

 گردد. یماش تا ابد منادی حق  یملکوت شعبان در ج�ل ١٥رود و  یم ها باطلآمدنش 

ی  تحفهولی افسوس چون اکنون پیامرب به تاشای امتش نشسته که به جای این 

کوبی  یپای ذهن و نفسشان به جشن و شادمانی و  ساختهی برانظیر الهی  یب

پردازند و کوی و برزن را آذین بستند و به انتظار امامی نشستند که خود برگزیدند  یم

خداوند  شکرگزاربشناسیم و  حقشوردگار کریم. پس باید امام عرصمان را در نه پر 

مان برای�ن حفظ  یناسپاسمنتها را با وجود  یبمهربان باشیم که این نعمت و رحمت 

خود را با عمل به دستورات قرآن کریم و پیامربمان  اش حقهفرمود و برای ظهور دولت 

آماده کنیم و انتظارش را در قالب حق ببینیم نه نفس، که رسور عاملیان آن را معنا 

 فرمودند:

را  ها جانشود و پروردگار عال گوش  یمانداز  ینطنانتظار آن زمان که صدای حق 

دریده شود و صدایی همچون ندای نرم بارانی در عقلت ی ها پردهشکافد تا تام  یم

ی شیرین پروردگار عال که نامم  وعدهرا بنوازد: ای منتظرانم، منم آن  ها جانبهار گوش 

انوار  تختشخواند که  یمسازد و همگان را به دیدن حکومتی  یمگوش زمان را شنوا 
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ه توان جانشان قرآن کریم است. پس سالم بر آمدنش که حق است و بر منتظرانش ک

ی قرآن که  یمهکری  یهآشود و  یمقادر به درک دولتی است که در آن باطل نابود 

 بندد. یمی زمان جاودانه نقش  ینهسبر  جاَء الَحق و زََهق الباِطلفرماید:  یم

کنیم که  یمرا نقل  آخرالزمانعلی (ع) از امت  مؤمنانبینی امیر  یشپاینک در ادامه 

ی غیب خواهد  پردهدر  امامتشزندم حرضت مهدی (عج) به انکار فرمودند: آخرین فر 

نامش را دوست خواهند داشت و امامتش را در باطن جان  آخرالزمانرفت و اُمت 

نالند و از اطاعتش ه�نند یاران پرسم حسن  یماش  ییتنهانخواهند پذیرفت زیرا بر 

گریزند و گریز آنان زمانشان را به جاهلیت پیوند خواهد داد و به زمانی که دخرتان  یم

کردند، آنان نیز جانشان را زنده زنده در گور زمان خواهند گذاشت  یمرا زنده به گور 

زیرا پنهان کردن حق پس از  شود ی�ی پیشین یافت ها قومو این در تام اقوام و 

ارد و امامشان آنان را از وصایای پیامربشان آگاه خواهد آشکار شدنش جزای سنگینی د

 .هاست دورانکرد زیرا جان مطهرش مزین به تام معجزات پیامربان در تام عرصها و 

خوانیم تا نام زیبایش غیبی را بگشاید که باطل در آن راهی ندارد پس او  یماینک او را 

 خوانیم: یمرا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر هللا الّر  بسم

 ٩٥خرداد  ١٧        شب اول رمضان ی بهخط

ی روزی،  یندهگشای مخلوقات،  ینندهآفرحمد و سپاس از آن پروردگار کریم است که 

دم هاست. صاحب جالل و جربوت و کرم و فضل و نعمت است که  یدهسپی  برآرنده

هیچ ستونی که آن را ببینید  یبرا  ها آس�نخود فرمود هللا ه�ن خداوندی است که 

برافراشت سپس به عرش پرداخت و آفتاب و ماه را که هر یک تا زمانی معین در 

کند، باشد که به دیدار  یمگرداند و آیات را بیان  یمکارها را  رام کرد. سیرند

 پروردگارتان یقین کنید.

دهیم و به مهربانی و  یمات گواهی  ات یقین داریم، به یکتایی یبزرگبار الها به کرم و 

ات معرتفیم. بار الها رسید ماه مبارک رمضان و بر ما واجب  یبخشجود و سخا و عطا 

اش و نگاه داشت حرمتش که در این ماه قرآن کریم را برای هدایت و  یدار  روزهشد 

ی حق از باطل نازل فرمودی و شب قدر را که برابر  کنندهراهن�یی بندگانت و جدا 

و  مغفرتها را از روی رحمت و  ینای  همهر ماه در آن قرار دادی، است با هزا

ی شیطان و نفس رهایی ها وسوسهکرامتت بر بندگانت مقرر فرمودی که خود را از 

اش و  یدار  روزهها پاک کنند پس خدایا یاری فرما در  یآلودگبخشیده و جانشان را از 

سال بدار بد�ان را و ببخش  اش و قرائت قرآن و �ازش، یدار  زنده شبمناجات و 

ی عذر پذیر؛ پس سالم بر تو ای ماه خیر و برکت و  بخشندهگناها�ان را زیرا تویی 

 مبارک.

چه زیبا رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آمدن آن را تفسیر فرمودند که: ایام 

د تا جسم کنن یمآیند و جان آدمیان را به فرمان خویش در بند  یمیی الوان ها رنگبا 

ی حیات در اطاعتش  ادامهد. همگان برای نشان توان زندگی را از دست نده یخاک

گذرد و جسم  یم ها اطاعتکوشند مانند رسما که نیاز به گرما دارد پس عمر در این  یم

شود. پروردگار عال با نزول آیات کتاب آس�نی به روح فرمان اطاعت  یمتابع محیط 
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دهد و ُمهر بندگی در اطاعت است و اطاعت کلیدی است که در قفل عشق  یم

 ی قرآن کریم است.ها وعدهچرخد تا حرکتی را آغاز کند که انتهایش  یم

ی احسان خالق خویش  سفرهپس پروردگارا ضمیر جا�ان همواره در نهان و آشکار بر 

�وده،  بت متنعمارش اش را درمان کند، جانش را از طعام و  یگرسنگنشسته تا 

ید از ا فرمودهی که امر ا گونه ه�ناش لحظات عمرش را به سیری تبدیل �وده،  یگرسنگ

ی جانش از خاک منقطع شود و با  ی زمین تناول کرده تا ریشه آمادهرشاب و طعام 

پس جانش از آن گرسنگی به  بازگرددطعامی که منتظرش است به آستان پر مهرت 

 خواند. ی�طعامی که انوارش در سجده و رکوع جز تو را طعام عشقت درمان شد 

ی احسان  سفرهمان را در ماه مبارک با  یتشنگپس ای مه�نان کوی عشق، گرسنگی و 

ی  خانهالهی با طعام عشقش افطار کنیم و لذتش را تا ابد در جا�ان ذخیره کنیم و در 

دانید طبق روال هر  یمی که ا گونه ه�نمقدس امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) 

ی مقدس قرآن کریم تالوت خواهد  خانهی ماه مبارک در این ها شبسال در روزها و 

شد الزم است قبل از آغاز آن سفارشات رسور عاملیان را به گوش جان بشنویم تا قرائت 

 با تفکر و اندیشه در آیاتش باشد چون فرمودند که: قرآ�ان

امت تام  اش کنندهان هدایت تام پیامربان است پس تالوت ی پروردگار عال بی معجزه

که ش� در ساعتی محدود  گونه ه�نپیامربان است چون ِسیر روح عظمتی خاص دارد 

را در  اش کنندهشود و تالوت  یمپردازید انوار کتاب از زمان خارج  یمبه تالوت آیات 

کند تا در نعمتش قرار گیرد ولی  یمی الهی دعوت  وعده بهرتین حالت به جایگاه

که  یدرحالی قرآن کریم در ذهن محدود تنها فقط خواندن کل�ت آن است  معجزه

باشد و انوار قرآن کریم  ی�انوارش زبانی گویا دارد که زبان در دهان قادر به درکش 

دهد پس  یمرا در احسان خویش قرار  اش کنندهی کل�تی است که تالوت  ینهگنجدر 

بندد و آثار عمل هر انسانی در وجودش  یمنقش  ها جانارش آشکار شده و در آث

یت دیگران برسد، هر کس رؤشود تا در برزخ به صورت �اد عمل به  یمذخیره 

 حالشی ذکر شده شامل ها نعمتیاراید تام ب مؤمنی  سورهوجودش را با �اد عمل 

دهد اگر آن را به  یماختصاص را به خود  مؤمنشود مانند نوری که مرتباً قلب  یم
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شود و اگر به تالوتش عادت کند انوارش را  یمیش ها نعمتیاراید صاحب تام بعملش 

ی است که هزاران نقش زیبا را در قلبش به ا معجزهکند و قرآن  یمبا خود همراه 

ودیعه دارد پس مانند گنجی تام نشدنی با آن اُنس بگیرید تا وجودتان محل ریزش 

 هی شود.رحمت ال

ی ماه مبارک رمضان و  روزهی  دربارهو گهربار  قدر گرانپس ما با شنیدن این سخنان 

تالوت قرآن کریم باید یقین داشته باشیم خداوند متعال چه سعادتی را به ما ارزانی 

داشته که با هدایت و یاری موال و رسورمان امام عرص و زمان (عج) جزِء کسانی 

کنیم و به  یمی ایشان قرآن کریم را قرائت  خانهرفت و در هستیم که روزه خواهیم گ

آنانی که سعی دارند حرمت این ماه را بشکنند و با عناد و تهی مغزی خود به 

کنیم که  یمخواهند نور خداوند را با دهان خاموش کنند اعالم  یمی خداوند  فرموده

و  و پاکیات قرآن ی دستور سو  بهی پروردگار عال است که زمان و زمین  وعدهاین 

توحید در حرکت است و زمین از آن موحدین است پس بیهوده مشت بر آهن نکوبید 

 کند. ی�ی حتمی است و خداوند خلف وعده  وعدهاین 

 داریم: یبرمدر خاته دست به دعا 

بار الها عزیز داشتی و پندم دادی، پند گرفتم. یاریم کردی تا نجات یابم پس کمک کن 

 که فرمان دادی در این ماه روزه بگیرم و تو را عبادت کنم. گونه آن

و ریزش باران رحمت  تر گسرتدهی احسانت در این ماه  سفرهمعبودا خود فرمودید که 

 است پس ما را جزِء نجات یافتگان آن قرار بده. تر افزونو نعمتت 

نینشان را از ما فرمایند پس قلب ناز  یمکری� موال و رسور، امام عرصمان ما را هدایت 

 بفرما که خشنودی تو نیز در آن است. راضی

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

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


41 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥خرداد  ٢٨      رحلت حرضت خدیجه (س) ی بهخط

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

حکمتش آنانی را که در راه هدایت و یاری پیامربان و امامانش کمر همت بسته و در 

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

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

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

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

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

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

ی فرمان به �ایش 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  وند و در به اطاعت درآوردن دلر  فرمانشان است و چه آنانی که فراتر می

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  قیامت به نام مبارک خود به ثبت رسانده بانوی مکرمه و رشیده و صابر که همه

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

(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

مبارکش در هر رضبان بر او درود اخالص و صرب و عشق بندگی، قلب  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 

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

پروردگار گردید و برگزیده شد تا کوثر را در درونش جای دهد که ثروتش را در بازار 

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

توان وارد  توان مقام و منزلتش را درک کرد، ولی می �یفروشی آس�نی بود. اگر 

کران علم و معرفتش 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  د مینظیر ایشان، پس مد قارص است از درک فضایل بی

 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

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

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

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

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

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  ند و خود تو دخرت بیی شکر بود که اهل خانه همگی در حال سجده

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  گرفت و می (ص) چه باشکوه است. آنگاه رس تو را به دامن می

که  حالی ی رحمت خود قرار داد و آنگاه در زد رسالت مرا محبت به تو یک دانهکه م

فرمود: خدیجه بیا و مزد  شد، می های مبارکش 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  عمت کوثر بود میکردم، دخرتم را که ن امر را اطاعت می

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 

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

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

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

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

قلب کوچک تو مانند َچُکشی خواهد بود بر قلب من در  تپشخواهد شد، ولی رشوع 

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  فرمود: خدیجه سپری بود بر غم بست می مبارکش حلقه می

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

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

 بردم. را از یاد می

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

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

 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 آمدنش را با عذاب  که فرمودند: منتظر مأموران الهی بانید تا مژده تان یگراممادر 

شود،  ی یافت �یا ور به نوری کنند که در آن مردهرند و جان جهان را منباطل بیاو 

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 

 ٩٥تیر  ١      حسن مجتبی (ع) والدت امام ی بهخط

ین، پاک و منزه است خداوند کریم از آنچه او را وصف کنند، بزرگ العامل ربالحمدهللا 

ی که خود فرمود خدا را ا گونه ه�ناز آنچه اندیشه و عقل و علم او را بیابد  تر بزرگو 

اوند علی (ع) خد مؤمنانی امیر  فرمودهطوری که قدر اوست نشناختند و به   آن

سبحان با اینکه برتر و بلندتر از او وجود ندارد آن برتری و بلندی وی را از هیچ یک از 

از لحاظ  ها آنشود که  یمکند و نه نزدیکی او به آفریدگانش سبب  ی�آفریدگانش دور 

دهد که  ی�اجازه  ها عقلمکان و منزلت برابر با خداوند باشند. خدایی که به صاحبان 

و حّدی برایش قرار دهند ولی مانع از این  یمرزبنداو را مشخص و  بتوانند صفات

 تر بزرگبزرگ و  قدر آنشود که صاحبان عقل از راه اندیشه او را بشناسند، خداوند  ی�

توان به او شبیه �ود و هیچ کس توانایی ندارد که  ی�ای را  یدهآفراست که هیچ 

پروردگار کریم هستیم که در عین بزرگی و  سپاسگزارموجودیت او را انکار �اید پس 

گذرد و  یمنیازی با صرب و گذشت و بزرگواری از خطای بندگانش  یبعظمت و 

 احسانش بر بندگان حد و مرزی ندارد مگر اینکه خود آدمی از آن غافل شود.

چه زیبا رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آن را توصیف فرمودند: پروردگار عال 

اب آس�نی فرموده است که من زمین و ماه و خورشید را رام ش� کردم. رام به در کت

چه معناست؟ آیا رسکشی در خلقت وجود داشت که خلیفه توان رام کردنش را داشته 

یابی به دانش ظاهری  دستباشد، پس رمز این لطف بزرگ خداوندی چیست؟ آیا 

ز دانش روز نیست زیرا همگان به بوده؟ ولی اگر رام هم که نبود قادر به جلوگیری ا

فرماید چه  یمتوانند در خلقت کاوش �ایند ولی پروردگار  یمی استعداد علمی  اندازه

یایید. پس با این فرمان دانش آنان در دسرتس همگان ببخواهید و چه نخواهید پیش 

اش ه�نند  یدرخشندگگیرد. رام به معنای جان رسکشی است که توان  یمقرار 

ی شمسی است اگر در فرمان خالق خویش باشد و جانی که دارای تحوالت  منظومه

یرقابل غی ها سالتواند با خلقت میلیارد  یمدرونی بود ه�نند رسعت روزهای عمر 

ی خلقت قرار دادند تا با یک نجوا حرارت خورشید  یفهخلکند پس او را  محاسبه برابری
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شود ماه را بیفروزد و با یک ابراز بندگی  یمرا دریابد و با یک نوری که در قلبش پیدا 

انوار آفرینش را به خود اختصاص دهد پس قلب است که فرمان رام هر آنچه در 

ی بندگی را در ها نعمتآفرینش وجود دارد را به خود اختصاص داده است و من تام 

تان  یروز فرماید: آنچه من  یمپس فرمان پروردگار که  ام دادهستون عمل خود جا 

از پهنای زمین و آس�ن است ولی افسوس از درک عقلی ناتوان که  تر بزرگ ام کرده

اش از  ییفرمانرواگذرد و مرکز  یمی خلقت عمرش  نشانهین تر بزرگهمواره در کنار 

شود دنیایی ه�نند دنیای جنینی در رحم  یمایستد و آنچه در آن یافت  یمحرکت باز 

شان کرده  یروز فرماید: آنان آنچه  یمن کریم مادر است. پس در آیات بسیاری قرا

بودیم را به دست خود تباه کردند و آنچه به دست آوردند دنیایی بود که ساعاتش در 

 حقارت عقلی کودکانه به یغ� رفت.

ی راستین، امام بر حق  یفهخلاینک در این شب مبارک و خجسته ما به شادمانی میالد 

را در عمر رشیفش در خود ذخیره  ی خلقتها هنشانی  همهی انوار الهی که  جلوهو 

ی  اسوهی مقدس حارض شدیم، ایشان دومین نور امامت و والیت،  خانه�ود در این 

ی ماه  یمهنباشد که در  یمصرب و گذشت، کریم و مهربان امام حسن مجتبی (ع) 

رمضان سال سوم هجرت در مدینه متولد شد و عمر مبارکش چهل و هفت سال و 

ی خودخواهی و  چهرهامامتش ده سال بود و قبول صلح ایشان برای نشان دادن  مدت

ی مسل�نی از یکسو و جاهلیت و سستی  پردههای پلید در پس  تزویر و حیله و درون

و صد رنگی از سوی دیگر در تاریخ اسالم بسیار مفید و الگویی برای آیندگان بود. 

 .ایشان مظلوم دوست و دشمن شد و دلسوز همه

یت به ساحت مقدس امام و موالی�ن اباصالح املهدی تحاینک ضمن عرض تربیک و 

ی امام حسن مجتبی  زمانهداریم: موالی ما مردم عرص حارض مانند مردم  یم(عج) ابراز 

ی قدرناشناسینتان که همچون امام حسن (ع) با وجود نازن(ع) هستند، به قربان قلب 

 سوزانید. یمبرای هدایتشان دل  امتتان برای اع�لشان پر از غم و

 داریم: یبرمحال دست به دعا 
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بار الها وحشت و تنهایی شب اول قرب ما را با حضور و شفاعت موالی�ن به امنیت و 

 شادمانی تبدیل فرما.

معبودا با دستان خالی این ماه را رشوع کردیم به فقیری ما رحم کن، یاری فرما تا با 

 .دستان پر از آن خارج شویم

مان  یانیعرالهی شیطان و نفس لباس تقوا را از تن�ن بیرون آورده، یاری فرما تا با توبه 

 پوشیده شود.

 ین�ن را با تالش جربان کنیم.دِ بار الها در عبادت و اطاعت کوتاهی کردیم یاری فرما تا 

 ی که رضایت توستطور  آنیم یاری فرما از این غریبی ا آمدهخدایا ما به غربت زمین 

 به قربت برگردیم.

بار الها ما اسیر نفس و شیطان و آرزوها شدیم ما را با هدایت امام عرصمان رهایی 

 بخش.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

و به برکت وجود مبارک موالی�ن امام عرص و زمان (عج) را شاکریم که خداوند کریم 

 مان تشنههمچون بارانی به وقت زمین  ماه مبارک رمضان شان درقدر  گران یها خطبهبا 

 »های قدر از زبان قرآن کریم خطبه« است.عنایت فرموده  بخش را حیاتی فرح

با بهره گرفت و عمل  امید است. باشد های قدر می های شب عنوان مجموعه خطبه

 قلب�ن رضبانی مستمر و جاوید یابد.کردن به آن 

حرف دلی بیان » های قدر از زبان قرآن کریم خطبه«ی  همچنین بعد از مجموعه

 باشد. گردیده که شامل درد دل با امام عرص (عج) می

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )های قدر از زبان قرآن کریم خطبه(

 ٩٥تیر  ٤      رمضان شب قدر ١٩شب  ی بهخط

سالم بر قدر و آمدنش آنگاه که پروردگار فرمود: تو چه دانی که قدر چیست؟ آیا شبی 

؛ ساعاتش به ه�نند کند ی�عمرمان است؟ در ظاهر تفاوتی  دیگر یها شبه�نند 

تا رمز سحری مبارک را  چرخد یمزمان  ی عقربه. لحظاتش در گذرد یمدیگر  یها شب

زمین و آس�ن تو را  ی ینندهآفره برابر است؟ ای فاش کند. چگونه با آمد و شد هزار ما

تا  باری یمسپاس بر رحمتی که همواره بر جان بندگان خویش چونان بارانی به وقت 

آنان را به بوستانی رسسبز بدل �ایی پس قدر نشین این ضیافت با  ی یدهخشکگل 

که شیطان نفس  یا جامهسفر کند؛ آیا با این  ات یملکوتشکوه منتظر است تا به بارگاه 

بسیاری را پشت  یقدرهااز عمری که شب  یغادر ؟پذیری یمبر قامتش پوشانده او را 

چشم امیدش جز به بخشش و جود کرمت نبوده، باز  ها شبرس گذارده و در تام این 

عمرش  یها سالرا؛ در تام  اش گذشتهسال  ی خواسته؟ ه�ن خواهد یمآمده، چه 

فرشتگان قدر دریافت نکرده زیرا به بشارت سحرش نرسیده او در  ی مژدهنشانی از 

سالم و  ی آورندهاین فرشتگان که  یها بالسنگینی جسمی پر زحمت نتوانسته بر 
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تی هی حَ  سالمٌ را تالوت کرده:  اش یهآتحیت از جانت خالقش هستند بنشیند همواره 

ت �ود؛ پاسخش را بده: فجر آمد و تو را به ضیافتی با شکوه دعو  جر.الفَ  طلعِ مَ 

ترحم فرما. او زخمی دوران جهالت است. وای  ام خسته؛ به جان آیم یمپروردگارم من 

بر من اگر از کاروان با شکوهش جا بانم چه کنم؟ به کجا بگریزم؟ خالقا پناهی ندارم 

. ام آوردهشفیعی  ات یجربوتبه بارگاه  یا فرمودهکه وعده  گونه ه�ندستم را بگیر 

. ام برخاستههمواره با نام با برکتش از زمین  »علی«یا آموختم مش را در رحم مادر نا

پس امشب نیز توان آمدن به  ام شدهبا نیرویش دوباره بلند  ام خوردههر بار زمین 

 اش یفرماندهاز کفر زمان از هم پاشیده؛ مرکز  جانم ضیافت با شکوهت را ندارم؛

کند. کمکم کن تا به دامن پر  اش یاریگشته به دنبال صاحبی است که مجدداً  ویران

 ام آمدهمحبتش متوسل شوم: ای صاحب ساعات عمرم مرا دریاب من به ضیافت قدر 

بر حق پروردگار  ی یفهخلای قدر نشین و ای  کنی ی�را رها  ام یتهبه امیدی که دست 

را با هوا و هوس نفس اماره از  اند کرده ام یروز مرا در سحر امشب یاری کن تا آنچه 

راستین پروردگار عال، لحظات امشب با بوی  ی وعدهدست ندهم؛ یاریم کن ای 

در کنار من است ای  گیرند یمو فرشتگان قدر با آن جان  القدس روحش� که  یها نفس

به  را یاتمح ؛ام دادهوای بر من که در کنار جاء الحق چونان چوبی بر دیوار تکیه 

 .ام کردهدست خویش به م�ت بدل 

 اوعال به فریادم برس تا قلبم مجدداً رضبان خویش را آغاز کند.  بخش نجاتای آخرین 

تا جان  ام ادهآمای امام عرصم به من بنگر  خواند یمبا هر رضبانی عاشقانه تو را 

محبتت یک بار دیگر قدر نشین رمضانی کنی که به روزها و  ی نشانهحقیرم را با 

 .خوانم یمپس نام زیبایت را  ام بستهدل  یشها شب

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )های قدر از زبان قرآن کریم خطبه(

 ٩٥تیر  ٦   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

؛ پس باشد یمبه دست اقتدارش  یا جنبندهکه آغاز و پایان هر  ای ینندهآفربه نام 

انا «.قدر است ها نشانههستی، در لوح محفوظ نشان از عظمتی دارد که یکی از آن 

پروردگار.  ی واسعهدر رحمت  مانند یبلیلی بدون قرینه، شبی  »انزلناه فی لیله القدر

؟ فرستاده همتاست یباین قدرت  ی نشانهچه کسی جز قلب نازنین پیامرب (ص) 

قدر بنشان تا از انوار قرآن کریم راهی  ی سفره: ای محمد، امت خویش را بر آید یم

 هزار ماهه روند.

تا جان جدا گشته از  آمده اینک در شبی دیگر از این نعمت پروردگار قرار گرفتیم.

انه به آس�ن مشتاق ها چشمملکوت را با یارب یاربش مجدداً مه�ن آن رسا کند. 

؛ به کدام آدرس مراجعه کنم؟ وعده ام کرده، خویشت خویش را گم پروردگارم: نگرد یم

. به دهد یمرا مژده  بخش نجاتآدرسش در سیاهی امشب است که فجری  یدا فرموده

تا مبادا چشمم بسته شود و از احسانش جا  ام نرفتهشیرین به بسرت  ی وعدهطمع آن 

در  یمها رگاین شب ملکوتی است با خون  ی یههدابت را که بانم پس یاریم کن کت

جان بنگارم ه�نند جانشین پیامربم، امام و رهربم که فرمود: به خدای کعبه  ی صفحه

فرق رسش  از تر یشپجهل برش  های یتحکارا  اش ینهسکه رستگار شدم؛ قرآنی که 

و قلب  زدند یمچنگ  اش یملکوتشکافته بود؛ مدعیان مسل�نی که همواره بر دامن 

. ای وای بر شیطان صفتانی که از کردند یممبارکش را در جهل و نادانی پاره پاره 

و او ه�ن فجر است که پروردگار عال  گریزند یمه�ن زمان تا قیامت از نام مبارکش 

مژده سالمتی را در آن به عال هدیه فرمود پس آفریدگارش را در ساعات امشب به 

سپری گشت؛ دهانم را از  یمها شب: یا رب، رمضانم از نیمه گذشت و خوانیم یممدد 

اینک درونش  ام نکردهحفظ  ها وسوسهولی دل را در طعام نفسم از  ام بستهطعام 

انباشته از غذاهای رنگین است که هر کدام خاصیت مخصوص به خود را دارد. اشتیاقم 
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دریاب؛ جان  مرا حمتت نشانده. چه کنم؟ر  ی سفرهضیافتت مرا بر رس  یها نعمتبرای 

: گدا یا فرمودهزیرا خود  ام آوردهنجاتت به این مکان  ی وعدهخو گرفته بر خاک را به 

که عرشیان و فرشیان محتاج نگاه پر محبتش هستند اینک مرا  یا خانهرا مران. صاحب 

؟ این طعام گذرانی یم؟ آیا امشب را نیز در افکار آب و نان کنی یم: چه خواند یم

تو نیست تو اهل جنات نعیم هستی رهایش کن با من بیا تا جانت را با  ی یستهشا

 اش شعلهکه  ای ینهسپر زحمت برهانم پس صدایم کن با  ی خانهطعام ملکوتی از این 

 جانت را بیفروزد:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )قرآن کریمهای قدر از زبان  خطبه(

 ٩٥تیر  ٨       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

که خود را مالک روز قیامت معرفی فرموده تا  یپروردگار ، الدین یومبه نام مالک 

بندگانش به این روز با شکوه عشق بورزند زیرا پاداش خیر و رششان در مقابلشان قرار 

 یا مردهضیافتی که  رسافیل بهاال  صوِر صور؛ همگان را با کشند ی�دارد؛ دیگر انتظار 

 ها قلبدر آن قرار ندارد خوانده. زنده را از مرده خارج �وده. چه صحرای با شکوهی! 

رسیدیم.  گردند یمکه فرموده بودی همگان به سویت باز  ات وعده؛ بار الها، به تپد یم

؛ شود ی�. باید کتاب جانش را بخواند. صدایی از گلویش خارج شود یمباز  ها ینهس

؟ ای وای! از این لحظه در غفلت بوده بدون اینکه دریابد به خواند یمکیست که 

فرمان الهی که او را مورد خطاب قرار داده: بخوان کتابت را، امروز تو خود برای 

؛ نگرد یم. گردن اطاعت خم �وده. به اطراف یا بسندهحساب کشیدن از خود 

وه از مردم را به پیشوایانشان بخوانیم؛ یا پروردگارم، وعده فرمودید روزی که هر گر 

رب، پیشوا و مقتدایم علی را به من بن� تا نشان مودتم بر این کتاب نقش ببندد. 

. لحظات گذاریم ی�؛ نرتس، ما امت رسوملان را تنها شود یمنوری در مقابلش ظاهر 

ا به من : اینک تو ر کند یمتعیین رسنوشت یک عمر زندگی فرا رسیده؛ موال خطابش 

؛ تو را با کدام دست یاری بینم ی�؛ نشان این انتساب را در عملت اند کردهمنتسب 

؛ پیشوای تو ه�ن ای یختهگرکنم؟ تو خود بارها مانند کودکان دست مرا رها کرده و 

ای امت  .دارد یبرمهوای نفست است که اکنون در بند آنی و امشب از این راز پرده 

بان؛ به او محتاج خواهی شد ه�نند این ساعات قدر که او را ، در بند امامت یزپاگر

؛ در بیعتش بان. باید عملت گواه این عهد و پی�ن باشد قبل از اینکه به خوانی یم

برتسید از روزی که هیچ کس دیگری را به « :پروردگار عال در کتاب آس�نی ی فرموده

 »برنخیزد. شان یاریکار نیاید، فدیه پذیرفته نشود، شفاعت سودشان نکند و کسی به 

م را رها نکنید. امشب تقدیر خویش را با در بند کردن نفس ا گرفتار شوید. دست یاری

وست که خود و ا« :پروردگار که فرموده ی وعدهاماره از تاریکی به نور هدایت کنید تا 
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تا ش� را از تاریکی به روشنی بربد زیرا خداوند با  فرستد یمفرشتگانش به ش� درود 

وجود را  های یکیتاراین مهربانی، شب قدر است که  ی نشانه »مهربان است مؤمنان

 .کند یمبه روشنایی توبه بدل 

فرشتگان قدر بر  قیام کنید تا ام دادهاین آخرین فرصت رمضان است. به آنچه فرمانتان 

قامتتان نقش بندگی را بزنند؛ نقشی که در خود ارسار خلیفه را پنهان �وده پس جام 

که در جانتان به امانت  ای یرهذخرحمتش با  ی سفرهشیرینش را تناول کنید و از رس 

، رسمست داران روزهبرخیزید تا فطرتان به صبحی زیبا ش� را بخواند؛ ای  اند گذارده

ام جانتان که امروز مه�ن آن جام خواهید بود پس میزبانش را بخوانید تا شوید از ج

 از دست با برکتش برات آزادی از آتش را بگیرید:

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم وعلی عباد هللا الصالحینالو 
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥تیر  ٨      رمضان شب قدر ٢٣شب  ی دل نوشته

خواهم با موالی�ن امام زما�ان درد دل کنم، اطمینان  یمدر آخرین شب قدر امسال 

 دارم که حرف دل ش� نیز هست پس خوب به آن گوش کنید.

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

موالی من، رسورم، بشارت سحرم، چگونه امشب را به صبح برسانم؟ و چگونه تحمل 

گذرند؟ اکنون سه شب است که من حقیر در  یمکنم این دقایقی را که به رسعت 

ی مقدستان مه�ن هستم و ش� به من نظر و عنایت خاصه دارید، نگاهی که  خانه

قصیر در غفلت از این نگاه رساپا تعرشیان و فرشیان در حرستش هستند و من حقیر 

ین و اکنون ساعاتش رو به اتام است پس ای زمان بایست و چن ام نشستهدر این خانه 

ی بسیاری که قلبم را ها حرفخواهم با موالیم درد دل کنم و  یمبا عجله نگذر، زیرا 

 چون آهن گداخته در کوره، رسخ و سوزانده کرده را به امام عرصم بگویم.

نیازمند توست  ام گداختهی و در این ساعات که قلبم و جان ا شدهای زبان، چرا خشک 

ید؟ ببارید و سیل جاری کنید، ا شدهم چرا خشک توانی حق را ادا کنی و ای چش�ن ی�

یید و صفا بدید و پاک کنید تا لیاقت حضور پیدا کنم تا به موالیم، بشوجان و روحم را 

 همتایم بگویم: یبیم و قدر نشین ها شببخش  یروشنعزیزتر از جانم و 

 منانمؤ بزرگوارتان امیر  جدشهادت  دار غصهدانم که قلب نازنینتان  یمموالی من، 

را فقط درختان نخل  اش کعبهاست. ه�ن موالی غریبی که معنی و مفهوم فُزُت ِبرّب 

دانید،  یمهایش بودند و ش� امام و ولی نعمتم  ییتنهای مدینه که همدم ها چاهو 

چون در این جمله که به خدای کعبه رستگار شدم، دنیای حرف و غصه و غریبی نهفته 

ی  مظلومانهاست. این جمله بغضی بود در گلوی موال علی (ع) به خاطر شهادت 

ی ناکسان و فریب و جهالت و صد  یلهحهمرسش حرضت زهرا (س) و تزویر و مکر و 

ای پر از غم و اندوه حرضت زینب (س) را رنگی دوستانش. در این شب در جانم صد
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شنوم که فریاد زد: ای نامردمان و مار صفتان، خداوند نعمتش را از ش� دریغ دارد.  یم

چه بد مردمی هستید، مادر مظلومم حرضت زهرا (س) و پدر خوب و مهربانم علی 

 ها سالشت. تان تامی نخواهد دا ییرسوا(ع) را از من گرفتید. خداوند نیامرزد ش� را، 

تان زخم زدید و دلتان آرام نگرفت.  یدورنگرا با جهالت و  مؤمنانقلب پدرم امیر 

اکنون فرق نازنینش را شکافتید. آیا قلب سنگ و پلیدتان آرام نگرفت؟ نه، ش� زمانی 

دارید که زندگی ننگینتان تام شود. پس چگونه با پیامربی که  یبرماز این اع�ل دست 

 امتش هستید در قیامت رو به رو خواهید شد. نفرین بر ش�.کنید  یمادعا 

که  تان ماندهموالیم، رسور من، ای بشارت و سالمتی مطلع الفجرم. فُزُت به رَبِّ در گلو 

 تان حقه(ع) از اع�ل و افکار امتتان را چگونه در دولت  مؤمنانمانند جدتان امیر 

سوخته از فراقم آرام شود. ای دیدم تا قلب  یمشنیدم و  یمخواهید گفت؟ کاش 

ی عشق به  خانهصاحب ساعات عمرم مرا دریاب، اکنون سه شب است که در این 

کنی، در این آخرین شب از  ی�ام را رها  یتهبه امیدی که دست  ام آمدهضیافت قدر 

ی بر حق پروردگار مرا یاری کن تا در سحرش آنچه  یفهخلمه�نی ای قدر نشین و ای 

ی  وعدهرا با هوا و هوس نفس اماره از دست ندهم. کمکم کن ای  اند دهکر ام  یروز 

و فرشتگان قدر با آن  القدس روحی ش� که ها نفسراستین پروردگار عال، امشب گرمی 

را بیدار کنم و  ام خفتهگیرند در کنار من است پس دستم را بگیر تا جان  یمجان 

درختان شاداب و سبز بهاری نه مانند حیاتی دوباره پیدا کنم، حیاتی واقعی همچون 

پس نام زیبایتان را فریاد  اند زندهی خشکی که به دیوار تکیه دارند و به ظاهر ها چوب

 زنم: یم

 یا مهدی ادرکنی  یا مهدی ادرکنی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥تیر  ١٦         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 فرزندانش 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 مخلصش 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 نوشندگانش، 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 خویش ایستاده بود. زبانش در کام جانش می

شناسد، به ساحل  در جانش در حرکت است موجی است که طوفان را �ی آنچهسازد. 

نگارد.  ای شیرین نامش را بر ساحل انتظار در قالبی محدود می گرد. زمزمهن جانش 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 هایش خوان رحمت الهی گسرتده روزها و شب

  راجعون بود، پس باید آن را از رش شیطان و نفس حفظ کنیم چون جان انسان
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ه دارد که نشانش از قدرتی به نام نفس لوامه های خاصی را در وجودش به ودیع 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

ته حفظ دستاوردهایش تدبیر کرد چون نشان هر جانی در تدبیرش نهف 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

در این ماه انجام دادیم جنگ با شیطان نفس بود که عیدی و  آنچه(ع) که فرمودند: 

ی نفس جدید در ماه مبارک است. هر کس به  شدن دوباره ی آن ماندن و متولد 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

 آنچهعیدی میزان دهد، قرب و نزدیکی خودش بعد از ماه مبارک است. پس میزان  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  ماند عمل ش� بود که در صحیفه از آن به عنوان رمضان باقی می آنچهگذشت. 

در روز عید وقتی خورشید  ؛ وآن آفریدگار یکتا رسید نوشته شد و به رؤیت و نظر

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 آنچه

 کند یمشود و از هر عملی نشاطی پیدا  ی اع�ِل خوب باز می نشاط 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 اندم می

 گردید. می  ی آن بر نشاط 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

 رمضان قرار مده.روی رحمت بفرما و ما را از محرومان 

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

 ان که فرمودند:قدر ایش یشات گرانقسمتی از فرما 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 رش 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 

 ل حالنا الی احسن الحالحوّ   بار الها، یا ُمحّوَل الحوِل و االحوال

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ مرداد ٩      شهادت امام جعفر صادق (ع) ی بهخط

بندگان  یاحمد و شکر و سپاس پروردگار رح�ن و غفار را سزاست که خود فرمود بگو 

ی  یوس نشوید زیرا خدا همهمأمت خدا اید. از رح ردهمن که بر زیان خویش ارساف ک

ا بدترین اع�لی را فرمود: خد ینچن همآمرزد. اوست آمرزنده و مهربان و  گناهان را می

اند پاداششان دهد و  کرده نان بزداید و به بهرت از آنچه میاند از آ  که مرتکب شده

همین طور فرموده: پروردگار تو برای کسانی که از روی نادانی مرتکب کاری زشت 

ای  مهربان است. بله این آیات �ونه شوند سپس توبه کنند و به صالح آیند آمرزنده و

نش را به نجات بندگا که دودو و رئوف لطف و احسان پروردگار غفور و است از دریای 

اثر عناد  کند پس آنانی که جهنم جایگاهشان خواهد شد خود بر امیدوار و دعوت می

ا خداوند سبحان حرضت آدم و فرزندانش را برای اند زیر  و لجاجت آن را برگزیده

در بهشت و آرامش و آسایش بهشت آفرید که فرمود: ای آدم خود و زنت  ها نعمت

و هر جا که خواهید از ثرات آن به خوشی بخورید. پس  جای گیرید و هر چه خواهید

مد و و مهربان است. ح عطابخشو  نواز بندهپاک و منزه است خداوند کریم که چنین 

با بندگانش چنین حلیم و صبور  نیازی یبکربیایی اوست که در عین  ی ستایش شایسته

 و مهربان است.

پس بشارت و سالم بر ارواح پاک صدیقین، ه�نانی که پروردگار عال به آنان فرمود: 

ان �اند و آفریدگ پاسخ یب یسؤالبشارت به عزتی که خاص بندگان خالص است تا هیچ 

ی الهی را در جانشان بچشند و طعم آن را که در  ی خویش وعدهها چشمو  ها گوشبه 

 همگان به امانت گذاشته شده را از جایگاه خویش بیرون بیاورند آنگاه با ی ذائقه

ی پروردگار خویش گردند که زبان روح به سخن  شیفته چنان آننوشند  رشابی که می

ی خلقتم �ایان گشوده شد و بزرگ ابراز کند: ای خالقم اکنون رمز آفرینشم ،درآید

مرا از آنچه عطا  و یربپذشکرم را  ی نعمتت ستایش را آموختم، گشت پس به شکرانه

 فرمودی محروم مساز.
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مرضیه (س) چه زیبا نجات و رستگاری و جایگاه رفیع  یرسور عاملیان حرضت زهرا

بندگان خالص پروردگار را توصیف فرمودند. آنانی که لذت بندگی را در جانشان به 

شدند. شکر  ور غوطهآورده در دریای احسان و لطف الهی  یرونبودیعه داشتند 

ولی افسوس  به امانت قرار دادپروردگار کریم را که این گنجینه را در وجود همگان 

 دریافتند. آن رای قلیلی  عده

ی برگزیده  و بنده اینک در این روز حزن و اندوه به سوگ شهادت یکی از آن صدیقین

و خالص پروردگار در این مکان مقدس حضور داریم. ایشان ششمین اخرت آس�ن 

 گذار یانبنی انحراف از دین و  راستین قرآن و عرفان، پاک کننده امامت و والیت، معلم

سال بود که در  ٦٥راه و رسم شیعه امام جعفر صادق (ع) هستند. عمر مبارک ایشان 

شاگرد به قدری روایت از  ٤٠٠٠سال امامت خود عالوه بر تربیت بیش از  ٣٤طول 

علوم مختلف از ایشان وجود دارد که دانشمندان را از این همه دانش و تالش به 

کنیم که فرمودند: هر کس  شاتشان را نقل میچند �ونه از فرمای ،داشته واحیرت 

 ها یزشتدوست دارد بداند خدا �ازش را پذیرفته است یا نه بنگرد که آیا �ازش او را از 

 بوده در ه�ن ها یبدبازداشته است، به ه�ن اندازه که �ازش مانع انجام  ها یبدو 

ج) با ظهور خود از فرمودند حرضت مهدی (ع ینچن هم ؛ وشود حد از او پذیرفته می

گرداند پس از آنکه به سختی بسیار و بالی  می برطرفانش اندوه و گرفتگی را شیعی

فرماید:  و نیز فرمودند: خداوند متعال می طوالنی و ستمی آشکار گرفتار شده باشند

فروتنی کند و به خاطر من نفس خود را  عظمتمپذیرم که در برابر  من �از کسی را می

از دارد و روزش را با یاد من سپری سازد و بر بندگانم تکرب نورزد و گرسنه ب ها لذتاز 

 را سیر کند و برهنه را بپوشاند و بر گرفتار ترحم �اید و غریب را پناه دهد.

ی  خلیفهقی د. منصور دوانای بود از فرمایشات گهربارشان که نقل ش این سخنان �ونه

قرار داد و  یادق (ع) را در مضیقه شدیدملعون عباسی در اواخر عمر امام جعفر ص

شوال  ٢٥کرد و رسانجام در  یننش خانهکالس درس ایشان را تعطیل و ممنوع املالقات و 

 به امر آن ملعون مسموم و شهید شدند. لعنت هللا علی قوم الظاملین. ١٤٨سال 
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رسور و ما در این روز حزن و اندوه ضمن عرض تسلیت به پیشگاه فرزند گرامی ایشان 

شان موالی�ن امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به مناسبت شهادت پدر بزرگوار 

که پدر  یا گونه ه�نریم که موال و رسور ما دا امام جعفر صادق (ع) ابراز می

فرمودند که فرزندان من ه�نند جدمان  بینی یشپعلی (ع)  مؤمنانامیر  تان یگرام

ی حق را جاودانه  رعونیان را پشت رس گذاشت تا جلوهفابراهیم خلیل که �رودیان و 

سازد، فرزندانم نیز ه�نند جدشان به جنگ باطل خواهند رفت و با تدبیری که در 

کوبید تا خون پاکشان پرچم حق  خواهدی باطل را در هم  رسالتشان نهفته است چهره

ال وارث حقیقی را برافرازد و به زمانی متصل کند که پیروان و شیعیانشان به دنب

ور باشند دست مهربانش را در از حضورش د که یدرحالرسالت حرکت کنند و 

های کفر زمان در دست گیرند تا ه�نند یاران من نامشان در ملکوت بدرخشد و  شعله

بت خاندانش عنوان وارث ارثی بنگرد که از اولین تا آخرین جز به محبه پیامرب به آنان 

نیز  ند و افتخارشان نام با برکت فرزندان رسول خدا بوده. موال ماا به زندگی ادامه نداده

یید فرمودند و تأی راستینی که امام جعفر صادق (ع) آن را  آرزو و افتخارمان شیعه

ی پر از فتنه و  زمانهمنتظری که ش� امام عرصمان آن را بپذیرید است؛ پس در این 

دتان بگیرید تا وارثی باشیم که امیر کفر و ظلم دستان ضعیف�ن را در دستان قدرتن

آن را فرمودند و برای برآورده شدنش هر لحظه نام مبارکتان را فریاد خواهیم  مؤمنان

 زد:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥مرداد  ٢٤       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

ها و زمین را آفریدی و  تویی که آس�نبار الها از آن توست بزرگی و عظمت و کرامت، 

به حکمت خود به آن عجانب و سازمان دادی، خورشید و ماه را روشنایی بخشیدی و 

بخش و عزیز و حکیم  با خلق ستارگان به آن زیبایی دادی پس تویی قادر توانا، نعمت

 ی ی سوره پرستش و حمد و ثنا، نیست معبودی جز تو که در آیات کریمه و سزاوارِ 

ملک چنین فرمودی که: بزرگوار و متعالی است خداوندی که فرمانروایی به دست 

طبقه طبقه را بیافرید، در آفرینش  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

گر، نگاه تو خسته و درمانده به نزد تو باز بینی؟ بار دیگر نیز چشم باز کن و بن 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 آفرینش بیِت  حکی�نه اولیایی را از اهل

 ی ی الهی حرضت صدیقه همحمد (ص) برگزیدی، مخصوصاً رسور عاملیان کوثر جاری

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 کردن به عظمت آس�ن در نهان انسان شکفته می

پذیرد قابل  شود اگر خللی در آن پیدا شود حیات پایان می حیات با آن سپری می

ز چشم ظاهر دور است و باید با اکتشافات تحسین است یا علمی که در کرات آن ا

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 علمش را  شود و او را توا�ند می رسش است باال رود؛ ابزار فکر شکوفا می

فرد است و حیاتش  ند و مردم بدانند باالرسشان حیاتی است که منحرصبهعرضه ک
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کند بلکه توان نگهداری خویش را دارد. پس به آس�ن نگاه  حیات دیگری را احیا �ی

خواهد به سؤال پروردگارش پاسخ  شناسد. می کند. حاال درخشیدن ستارگان را می می

د کند؟ یقینش کامل شود. سعی دهد. چه بگوید؟ آیا شکر کند؟ سجده کند؟ تأیی

خواهد خلقت را بشناسد، باید چراغ جانش  کند تاماً را در وجودش جمع کند، می می

برود آس�ن دلش را مورد بررسی قرار دهد، آیا کرات جانش را شناخته است؟ ترکیبات 

های خطرناک را مورد پژوهش قرار دهد و یا با  آن را به آزمایشگاه باطنش برده تا سم

آس�ن وجودش بیگانه است؟ خورشیدش را خاموش کرده، ستارگانش را از درخشش 

انداخته تا همواره ظل�ت را برایش به ارمغان بیاورد. به جانش مانند ابزار کار 

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 ختآس�ن تاریک و ظل�نی را به ظل�تی س

 بینایش چه شد؟ گوش شنوایش چه شد؟ همگی در سؤال قرآن کریم در هم پیچید و از

 بین رفت.

قدر رسور عاملیان باید یقین پیدا کنیم که عظمت آس�ن  پس با این تفسیر زیبا و گران

اید خورشیدش را انگیزتر از آس�ن و زمین است، پس ب و زمین وجودی انسان شگفت

منور و ماهش را درخشان کنیم تا حیاتان ابدی شود، در غیر آن م�ت و تاریکی را به 

 دنبال خواهد داشت.

خواهیم سخن بگوییم که وجود مقدسش را  اینک در این شب مبارک از تولد جانی می

هزار با انوار الهی منور فرمود و خورشید و ماهش را چنان روشنایی بخشید که بیش از 

سال است که وجودهای تاریک و ظل�نی را با نور امامت و والیتش روشن فرموده، 

 ۱۴۸قعده سال  ذی ۱۱الرضا (ع) هشتمین حجت خدا در روز  ایشان علی بن موسی

هجری قمری در شهر مدینه متولد شد و جهان علم و فضیلت را به نور دانش و 

 ک�الت خود منور گردانید.

اش ابوالحسن و رضا لقب زیبای این مولود شیعه قرار گرفت.  نیهنام ایشان علی و ک

سی و پنج سال عمر رشیفش سپری شده بود که به اقتضای ک�ل و شایستگی ذاتی و 
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تأیید پدر بزرگوارش امام موسی بن جعفر (ع) به منصب امامت و زعامت امت نائل 

 گردید.

طور کلی مدت امامت  بهمدت بیست سال به حراست از کیان آیین الهی پرداخت، 

الرشید عباسی  توان به سه دوره تقسیم �ود. ده سال اول آن با هارون حرضتش را می

مصادف بود، پنج سال با محمد امین پرس هارون ملعون و پنج سال پایانی امامت آن 

زمان با حکومت مأمون لعنت هللا سپری گردید. رسانجام پس از حدود سه  حرضت هم

 ۲۰۳آخر ماه صفر سال  ی گذشت در روز جمعه د امام به خراسان میسال که از ورو 

 دستور آن ملعون به شهادت رسیدند.هجری قمری به 

ترین آن حدیث رشیف  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) 

ان از رسول خدا (ص) شنیدند و ایشان از حرضت جربئیل که خداوند فرمود کلمه و ایش

ال اله الی هللا حصار و جایگاه امن من است پس هر کس به دژ من وارد گردد از عذابم 

هایی دارد و من  در امان خواهد بود و امام رضا (ع) با صدای بلند فرمودند این رشط

 ها هستم. خود یکی از آن رشط

بخش نیست بلکه گمراهی و تباهی است. در  توحید بدون امامت امنیت و نجاتبله 

توان دید دشمنان امامت هر روز با روش جدیدتری دست به  این زمانه به عینه می

خیانت و فجایع تازه زده و دنیا را بدون صاحب و خداوند فرض کرده، مخلوقات 

یامرب را نه قرآن و خداوند را کشند. اینان نه پ طور وحشتناکی می پروردگار را به

پذیرفتند، این تهی مغران آلت دست کافران و منافقان و متکربان و ظاملان قرار گرفته 

اند خداوند خود از  کنند. غافل دار کردن اسالم در اذهان مردم دنیا عمل می برای خدشه

 .دینش 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 و فرزند گهربارشان رسور و موالی�ن اباصالح املهدی (عج) برای تسکین دل

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  وندند و زمانها به هم بپی فرمودند آنگاه که ساعت

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


65 

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

ظران حق از قربها برخیزند و به استقبال امر پروردگار کریم بشتابند و تفرمان درآیند من

ی الهی به تحقق درآمد و  آنگاه مأموران الهی به آنان خطاب کنند سالم بر ش�، وعده

بوی حق را استش�م هللا (ص) گرد هم جمع شوند و  بیت رسول یاران و دوستان اهل

ها به اتام رسید، به یاران  کنند و پروردگار عال ندا دهد: ای فرزند زمان، زمان دلگیری

ها را به فراموشی بسپار که ساعت، معنای خویش را از  ی حق باطل بپیوند و در سایه

 دست داد و زمان برای یاران ثابت ماند.

امشب را با صلواتی بر امام رضا (ع)  ی ی مقدس خطبه در این شب مبارک در این خانه

 دهیم. خاته می

الرضای برگزیده درود و رحمت فرست، آن پیشوای  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 

هم و پیاپی درپی و از پی  صدیق شهید درود و رحمتی فراوان و کامل و بالنده پی

 همچون برترین درود و رحمتی که بر یکی از اولیائت فرستادی.

بار الها در دولت ظهور فرزند گرامی امام رضا (ع) موال و رسورمان امام عرص تعجیل 

 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 الّر بسم هللا 

 ٩٥شهریور  ١٢      شهادت امام جواد (ع) ی بهخط

تو را به وسعت کرم و رحمتت، به بزرگی بخششت، به  ستاییم میربنا، خالقنا، معبودا، 

حمد و  ی مخلوقاتت را. تویی شایسته ی همه برگرفتهعظمت فضل و احسانت که در 

 گو یحتسبستایش و تویی حی و قیوم و مدبر امور جهانی که از ازل تا قیامت تو را 

بوده. پس سزاوار است بر ما که تو را بستاییم و در برابر عظمتت رس تسلیم فرود 

که چونان  هایی دلآوریم و به عبادت و اطاعتت پیشانی بر خاک بساییم. پس سالم بر 

گویان  که خوانده شوند، لبیک  آنگاهبارور شدن را دارند.  باد بهاری در دل خود نوید

با شوق با روحی درآمیزد که آتش شوقش حرارتی را معنا  شان خفتهبرخیزند و جان 

 .قرین شود ها جانکه پروردگار عال فرمود: قسم به روحی که با  کند می

 عشقدند ابراز رسور عاملیان کوثر الهی حرضت زهرای مرضیه (س) چه زیبا تفسیر فرمو 

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 جانش بوزد و باعث خرمی  گشاید می آن را اش خواننده

جانش را به  ی هبه آس�ن گشوده تا با انوارش میو  اوجودش ر  های شاخهجانی شود که 

د که دو زبان را آفرید. زبانی که یبار رحمت الهی بارور �اید. پس شاکر لطفی باش

وجود بنشاند که در  های شاخهگویای عظمتش باشد و زبانی که سکوتش بارهایی را بر 

 .است ها سینهارسار  لوح محفوظ جزءِ 

در دسرتس ما است  ها آنکه قسمتی از  هایی مناجاتمان ما با دعا و پس اولیاء و اما

، خوانیم میرا  با شکوهی را برای خود رقم زدند و ما کل�ت دعا چه عروج ملکوتیِ 

خرب است. چون آنچه در اری نهفته است که امامت از آن بادر باطنش ارس  که درحالی

است و آنچه در باطن است لطف امامت  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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ن و اندوه در این کوی عشق به سوگ یکی از این گوهران حز اینک ما در این شب 

الیت، شجاع در که ایشان نهمین خورشید امامت و و  یما شدهدور هم جمع  همتا یب

(ع) هستند که  جواداالئهعلم و دیانت، ابا جعفر ثانی، محمد بن علی، حرضت امام 

عمر مبارک ایشان بیست و پنج سال است. تولد آن بزرگوار شب جمعه دهم ماه رجب 

هجری در مدینه واقع شد و شهادت آن امام ه�م به دستور معتصم عباسی  ۱۹۵سال 

عباسی که اجباراً امام جواد  مأمونالفضل دخرت  ست اممأمون به دملعون، برادر 

هجری واقع شد. مدت امامت  ۲۲۰سال  القعده یذوی را پذیرفته بود، در آخر  همرسیِ 

امام رضا (ع) از  انبزرگوارش درکه پ ندهشت ساله بود ،سال استایشان تقریباً هفده 

در تبعید  غالباً چه کوتاه بود و حرضت به امامت رسید. عمر حرضت گر و آن  نددنیا رفت

ایشان است که عزت  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  صدد درکسی که خدا  یابد میخود قرار داده است؟ و چگونه نجات 

که بدون علم  یو کس گذارد یمه غیر خدا پیدا کند خداوند او را به خودش وا اعت�د ب

) همچون ، فساد آن بیشرت از اصالح است. بله امام جواد (عدهد میکاری را انجام 

تام عمر قاطعانه در اصالح و هدایت مردم و مبارزه بر  پدران و فرزندان پاکش در

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 در این مورد امیر

در اینک همه  ها آنرا گمراه کردی.  ها آنخود  یها افسونو  ها ینتزفریب دادی و با 

 .اند گرفتهگورها و زیر لحدها قرار 

 اباصالحاینک 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 

شیعیانش در رس دارند. ما را دریابید، قلب�ن از این همه کینه و نفاق آنان در خون 

 .نشسته، عجل علی ظهورک ما را اجابت کنید
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 :که کنیم میخود را به پیشگاه خداوند بلند  یتناپر  یها دستاینک 

خدایا  .را از اولین تا آخرین یتب اهلالها، لعنت کن جباران و ظاملان و غاصبان حق  بار

 ها را. آنن رااز ها را. هالک کن پیروان و کارگ آن یها ستونبشکن 

او دینت را و نابود  ی یلهوس بهبار الها، شتاب کن در فرج قائم دوستانت، استوار کن 

او پیروز شود حق و نابود  ی یلهوس به ها آنکن دشمنانت را و یاری کن در انتقام از 

درود و رحمت فرست بر او و پدرانش و ما را قرار ده از یاران و دوستانش  .گردد باطل

 .و برسان ما را به ظهورش و برآور حاجت�ن را

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥شهریور  ١٨     ی شهادت امام محمد باقر (ع) بهخط

حمد و  غفار،زیبنده است بر عظمت و کربیایی و جالل و جربوتی پروردگار عزیز و 

کران که صاحب قدرت و مقتدر و تواناست که خود فرمود: بدانید هر چه  یبستایشی 

ی خدا حق است ولی  وعدهو زمین است از آن خداست و آگاه باشید که  ها آس�ندر 

میراند و همه به سوی او  یمند و ک یمدانند. اوست که زنده  ی�بیشرتشان 

گردید. پس شکر پروردگار عال را که با حکمت و رحمتش همه چیز را آفرید و با  یبازم

ی هستی حکم فرماست و برکاتش همواره نشان از خلقتی  همهتدبیر و تسلط بر 

که جان جهان به آن زنده شد، مدارها  فراخواندمدبرانه دارد تا مخلوقاتش را به غیبی 

به گردش درآمد و حیات جای خویش را به م�تی رسد و خاموش داد تا حرارت شناخته 

ی ها شاخهخالق خویش شوند. بر  بر فرمانشود و گرما و رسما به وجود آید. درختان 

جانشان تدبیری را به �ایش درآورند که حکایت از حرارتی فروزان در رسمایی 

کند و به  یمی خویش اسیر  حلقهرا در یز دارد. رسمایی که پوست درخت انگ شگفت

تا خالق و مخلوق  در جوش استدهد که همواره  یمی جانش خرب از موهبتی  ینندهب

ی درختان بر جان خویش رسمایی را هدیه  برهنهی ها شاخهرا معنا کند و زمان ه�نند 

یی الوان و ها برگآید ولی او با  یدرمی در آن برهنگی از پا ا زندهکند که هر  یم

که ظاهرش در ایام  یدرحالدهد پس  یمهای رنگارنگ خرب از خلقتی مدبرانه  یوهم

 گذارد. یمی هستی به �ایش  صفحهمتغیر است، باطنش نوید از خالقی مدبر را بر 

ی الهی، حرضت زهرای مرضیه (س) چه توصیف و تشبیه  یهجارمادر هستی، کوثر 

ر طول خود همه را در گورهای رسد و خاموش زیبایی را بیان فرمودند که زمان د

ی آن جهان همیشه در حال تغییر است ولی در  یلهوس بهبَرَد و  خوابانده و از یادها می

گنجینه حفظ فرمود که رسچشمه از خلقتی با  عنوان بهنظیر را  یبباطنش گوهرانی 

های  ینهنجگتدبیر دارد که ما در این شب حزن و اندوه به سوگ شهادت یکی از این 

ذخیره شده در زمان هستیم که هزار و اندی سال بزرگی شأن و علم و ای�نش را 
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ی علوم  شکافندهی درخشان امامت و والیت،  ستارهبرای�ن حفظ کرده؛ ایشان پنجمین 

 باشد. یمو وارث علم انبیاء، ابا جعفر محمد بن علی ملقب به باقر (ع) 

الحسین (ع)  اباعبدهللات کربالی جدشان ی نهضها لحظهایشان شاهد عینی لحظه 

بودند. با چشم مبارکشان امت جد بزرگوارشان رسول خاتم حرضت محمد (ص) را 

دیدند که به دلیل دور شدن از فرهنگ غنی اسالمی به جهالتی مبتال گردیدند که رگ 

ض یت پیامرب را مورد آزار قرار دادند و آن را پیروزی فر ب اهلحیاتشان را بریدند و 

ی بود که از ا فتنهکردند و این جهالت و دور شدن از فرهنگ اسالمی حاصل دسیسه و 

بر عقاید و عقل آنان به حیله  چنان آنکار و دنیاپرست،  یانتخجانب حکام ظال و 

کردند و شیطان و نفس اماره  یمرخنه کرده بود که حق را باطل و باطل را حق تصور 

 قدرشان گرانجه امام محمد باقر (ع) در طول عمر بر آنان غلبه کرده بود، در نتی

ی و تربیت علمی با اصالح باورهای غلط امت ساز  فرهنگنسبت به آگاهی دینی و 

که حاصلش  برنداشتندی از این کار دست ا لحظهای فرمودند و  وقفه یبمسل�ن تالش 

مردم تربیت عل�ی زیادی بود که در شهرهای مختلف کشورهای اسالمی پخش شده و 

را با علم دین آشنا کردند. همین امر سبب شد حاک�ن و غاصبان که علم و آگاهی 

 ٥٧هجری در سن  ١١٤الحجه سال  یذپنداشتند در هفتم  یممردم را برای خود خطر 

 سالگی ایشان را مسموم و به شهادت رساندند. لعنت هللا علی قوم الظاملین.

ی دستورات قرآن  کنندهو پلید و دنیاپرست خود را مسل�ن و اجرا  کوردلاین مردم 

ی خداوند سبحان  فرموده برخالفکردند و  یمکردند و علنی بر ضد آن عمل  یممعرفی 

در قرآن کریم که به روشنی بیان فرموده: ای مردم برای ش� از جانب پروردگارتان 

دل دارید و راهن�یی و رحمتی برای ای که در  ی�ریبی آمد و شفایی برای آن ا موعظه

اندوزند  یم. بگو به فضل خدا و رحمت او شادمان شوند زیرا این دو از هر چه مؤمنان

الشأن، خاتم انبیاء حرضت محمد (ص) نیز در این مورد  یمعظبهرت است و پیامرب 

ولی  گذارم. یمیتم را برای سعادت و نجاتتان باقی ب اهلفرمودند: من برایتان قرآن و 

افسوس این مردم خودکامه هر دو نعمت و رحمت پروردگار کریم را کفران کردند، 

 یت پیامرب (ص) را مورد آزار قرار دادند.ب اهلقرآن را مهجور و 
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اینک با دلی پر از غم ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس موال و رسورمان امام عرص 

 داریم: یمز املهدی (عج) ابرا اباصالحو زمان، منجی عال برشیت 

ی که اطالع دارید جانشینان و فرزندان آن حاک�ن پلید چنان بر ا گونه ه�نموالی ما 

ی برشیت نه تنها از  جامعهدینی مردم اقدام کردند که  باورهایعلیه قرآن و امامت و 

دین بلکه از انسانیت نیز فاصله گرفته و چه عاملانه و واقعی آن را جد بزرگوارتان امیر 

 علی (ع) توصیف فرمودند: نمؤمنا

کند و امور رش  یمبرید که امور خیر به ش� پشت  یمای مردم ش� در روزگاری به رس 

�ایاند و در این دوره وسایل شیطان برای فریب دادن مردم  یمروی خود را به ش� 

ی است که اگر نظری به ا دورهتواند بیشرت مردم را فریب بدهد.  یمافزایش یافته و 

برند یا اغنیایی که کفران  یمدستی خود رنج  یتهاف بیندازی غیر از فقیرانی که از اطر 

کنند یا ثروتندی که از بذل قسمتی از اموال خود به محتاجان  یمنعمت خداوند را 

ی شنیدن اندرزهای خداوند  آمادهدینی که گوشش به هیچ وجه  یبوزد یا  یمبخل 

 بینی. ی�نیست، 

کجا رفتند آن افراد پاک و صالح و کجا رفتند آزادگان و پرهیزکاران و آن سوداگرانی که 

که آن همه به دین خود عالقه  ها آنآن همه در سوداگری دقیق و امین بودند و 

ی آن افراد پاک به این دنیای َدنی پشت کردند و  همهداشتند. آیا جز این است که 

ی انسان که برای رسزنش ها لباز  که دریغ اند فتهگر را کسانی  ها آنرفتند و جای 

کردن آنان به هم بخورد. فساد طوری آشکار شده که نه کسی هست که آن را تغییر 

بدهد و نه کسی که از آن جلوگیری �اید. لعنت خداوند بر آن دسته از امرکنندگان به 

کنندگان  ینهاز کنند و لعنت خداوند بر آن دسته  یممعروف باد که خود ترک معروف 

 �ایند. یماز منکرها که خود مبادرت به ارتکاب منکر 

علی (ع) چنان از عرص ما سخن گفتند که کافی است کمی دقت و  مؤمنانبله امیر 

 ه واقعیت آن پی بربیم.تا باندیشه کنیم 
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یایید همچون هارونیان خود را از بی معلومات  دههپس ای مه�نان کوی عشق در این 

زمانه نجات داده و به انتظار موسِی زمان، یابن حیدر، یوسف زهرا، امام ی  فتنه

پاک و دل  ،عرصمان لحظه ش�ری کنیم تا از طور غیبت بیاید و زمین را از لوث ناپاکان

 را شاد کند، پس اسم زیبایش را بخوانید: مؤمنان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥شهریور  ٢٠        عرفهروز  ی بهخط

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

مثل و مانندی ندارد و هر لحظه بر  و غیر آن ذات یکتا هیچ خدایی نیست. کشید

و بر هر چیز توانایی و قدرت کامل دارد. خدای من  آفرینش بصیر و آگاه است ی همه

دانم که تو مربی و پروردگار منی و  می ت گواه و به ربوبیت معرتفما یبه یکتای

که در اول نابود بودم به من نعمت وجود  یا گونه ه�نبازگشت من به سوی توست، 

دانم به حال هر کس که به  ای خدای من به لقای تو اشتیاق دارم و می بخشیدی.

 فرمایی. درگاهت ترضع و زاری کند ترحم می

برای رضا و لقایت رس از  گونه یناخدای مهربان با موالیم حسین چه کردی که  ،خدایا

تاب و شیفته و عاشقش همچون کودکی گمشده آرام و قرار  و دِل بی پا نشناخت

کن، عاشق و  ام ینیحسمرا نیز  نگرفت و برای رسیدن به آن هیچ ندید؛ خداوند کریم

به حال  من، پیشوا و معلم من است (ع) موال و امام آخه امام حسین کن، قرارم یب

موالیم حسین اعرتاف کرد و فرمود: بار الها  که یا گونه ه�نحسینی شوم  ترحم کن تا

حد خویش طاعت و عبادتت متذکر ساختی و  های بی مرا به یاد خود و شکر نعمت

فهِم علوم و حقایقی که پیغمربانت به وحی آوردند به من عطا فرمودی و بر من قبول 

 را که رضای تو در آن است آسان کردی. هر آنچه

امورم همچون  ی همهخدای من بر من نیز چنان کن که خشنودی و رضای تو را در 

امامم چه زیبا آن را به �ایش تاریخ  برای زنده بودنم بر خود الزم بدانم که یمها نفس

مودند: الهی گذاشت و تا آخرین نفس به دنبال آن بود و آخرین کالمی که ایشان فر 

 رضم به رضائک بود. موالی من یا اباعبدهللا، دل عاشق و سوخته از غم هجرانت

از سوزش آن  یا ذره یتها اشکلقای الهی بود و حتی با ترضع و زاری و آبشار  مشتاق

کم نشد؛ این عشق را در کدامین مکتب آموختی؟ از جد بزرگوارت رسول خدا یا پدر 

مادرت آن گوهر یکتای الهی رسور عاملیان حرضت زهرا (س) ات امیر مؤمنان یا  گرامی
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گونه ابراز بندگی فرمودی که: ای خدای من، هر گونه نعمت را بر من تام  که این

کردی، هرگونه رنج و بال را از من برطرف �ودی و هر وقت تو را خواندم اجابت کردی 

عت کردم پاداش کامل دادی کردم عطا فرمودی و اگر تو را اطا و چون از تو درخواستی 

را فرمودی تا نعمت  ها لطفاین  ی همهو اگر شکرت به جای آوردم بر نعمتم افزودی 

 و احسانت را بر من به حد ک�ل رسانی.

بله موالی من امام حسین، کشته شدن یاران و نزدیکانت را رنج و بال ندیدی و اجابت 

نال  فرمودی: ای خدای من به تو میدعایت را در شهید شدنت در راه خدا دانستی که 

پس اگر تو بر من قهر و غضب نکنی و بر من خشم نگیری باکی از خشم دیگران 

 ندارم و آن هم ای ذات منزه آسان است بر من اگر لطف و عافیت مرا زیاد کنی.

که در راه خداوند کریم همه چیز را زیبا دیدی و چنان در  تان یاییدربه قربان دل 

ها از  ها از درک آن عاجز و زبان ق رسودهای عاشقانه رس دادی که عقلمیقات عش

وصفش قارص ماندند؛ زمانی که در مقام ابراهیم به جدت حرضت ابراهیم (ع) فرمودی 

ام کن تا در طور عشق  شکافد پس یاری که: جانم مشتاق لقایی است که زمان را می

ای حاجیان کوی عشق، طوافی را رسافراز باشم و در طواف کعبه به یاران فرمودی: 

اش  فرمان پروردگارتان است و قربانی طرف بهاش دویدن  آغاز کنید که صفا و مروه

گذارد و دوباره  چهارپا نیست بلکه جانی است که در میقات، رس بر آستان اطاعت می

در مقام ابراهیم نشسته صورت مبارکتان را بر آن گذاشته و فرمودی: ای بت شکن 

شکند  رود ولی آنچه را که می فرزندت بنگر که ترب به دوش به میثاق عشق می دهر، به

سنگ نیست بلکه قلبی است که شیطان ربوده و نقش خویش را بر آن محک زده، 

دعایم کنید تا قبل از خرد کردنشان نقششان را از نفس شیطانی پاک کنم و اگر 

حرضت علی  ؛ ورا به یاد نیاوردبر فرقشان بکوبم که زمان تکرارش  چنان آننتوانستم 

ترین رسبازم قوت  اصغر را در مقام گذارده و فرمودی که: ای خلیل خدا، به کوچک

جهادی بده که نامش پرچم بت شکنان دهر شود و بازوی کوچکش ترب اطاعت را حمل 

لش در خون پاکش بشکفد تا زمان، گلی به زیبایی او را به یاد کند و جان چنان گُ 

 نیاورد.
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ها و رسودهای عاشقانه و عارفانه را در خود ذخیره  عبه و رکن و مقام، این نغمهک

 کرده و به شوق آن لحظات، آب زمزمش جاری است.

موالی من یا اباعبدهللا ش� اع�ل حج را تام انجام دادید فقط قربانی را به منا نربدید 

ن که برای قربانی، چهارپا تا اع�لتان کامل شود ولی به فدای قلب عاشق و زیبا پسندتا

را شایسته ندانستید، جان خود و فرزندان و یارانتان را به قربانگاه کربال بردید. چه زیبا 

آن را برای جدتان رسول خدا  ی قصهتان کوثر هستی حرضت زهرا (ص)  مادر گرامی

بینی فرمودند که: در روز عید قربان پدرم رسول خدا پیامرب خاتم (ص) مرا در  پیش

کودکی روی زانوان با عزتشان نشاندند و فرمودند: فاطمه جان، عید قربان را برایم 

خواهم آن را از زبان تو بشنوم و من گفتم: ای پیامرب الهی، مرا فرزندانی  بازگو کن می

خواهد بود چنان اس�عیل نبی که گردن اطاعت بر اوامر پروردگار خواهند نهاد؛ خونی 

های الهی به پیشکشی خواهند  نخواهند پذیرفت؛ تام آفریدهرا به جای خوِد جانشان 

آمد و فرزندانم با پیشکِش باالتری بر آنان غالب خواهند شد تا همه ابراز دارند آنچه 

را بپذیرد و آنان را  شان یشکشیپفرزندان فاطمه دارند در عال یگانه است و پروردگارم 

شک از چش�ن مبارکشان جاری شد و جانشینان پیامرب خاتم اعالم فرماید. پدرم ا

در  اباعبدهللاش� یا  و فرمود: چه زیبا عید قربان را برایم باز گفتی ای حبیب جانم

را به �ایش گذاشتید و زمانی که  تان یگراممادر  ی فرمودهکربال در میثاق عشق، این 

زینت  سوار بر اسب باوفای خود شدید به او فرمودید که: همراه من، آنگاه که از

فتم و من بر آن نیکنند تا بر خاک  های خود دعوت می زیر افتادم مالئک مرا به بال به 

غلتم تا  گذارم، در خاک می جانان می گاه سجدهزنم و رس خود را بر  ها بوسه می بال

خونم با آن مخلوط شود؛ پروردگار عال فرموده است خاک ش� را با آب گل کردم 

عال را به تاشایش فرا  ی همهرا با خون خود گل کنم و  خواهم آن خاک اکنون می

الیقی  ی بندهخواهم خواند و خواهم گفت: به حسین بنگرید، آیا هنوز نتوانسته 

 هایش دست نخواهم یافت. دهد که هرگز به شکر نعمت باشد؟ قلبم گواهی می

فرزند ساکن کوی عشِق  باختگان دلحال موالی من یا امام حسین، ما منتظران و 

تان، امام و موال و رسورمان اباصالح املهدی (عج) هستیم که قلب عاشق و زیبا و  گرامی
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و ایشان در این روز بزرگ در محل دعای ش�  اند بردهدریایی ش� را به تامی به ارث 

جانشین  ایتان حرضت زینب به ش� فرمودند که:  ایستاده و دعایی که خواهر گرامی

ایی سفارش کن تا آمد�ان به کعبه جاودانه شود و کعبه آن را برای پدرم، ما را به دع

از رسزمین وحی  که ینامه�نانش همچون گنجی حفظ کند و ش� فرمودید: قبل از 

و یاران و نزدیکانتان  خارج شویم همگی دعا خواهیم �ود تا امانتی باشد نزد مؤمنان

د و جاودانه شد و ما در این روز و در کنار ش� ایستاده و دعای روز عرفه را خواندی

این ساعت از امام و موالی�ن به الت�س تقاضا داریم همچون یاران جدتان امام حسین 

جدتان اباعبدهللا را ما نیز همراه ش�  ی عرفه(ع) اجازه فرمایید در کنارتان دعای روز 

 بخوانیم.

ا جود و سخا و با کرامت اینک با فرازی از دعای عرفه دستان گدای�ن را به درگاه ب

کنیم: بار الها، ما را در این هنگام رستگاری و پیروزی ببخشا و  پروردگار کریم بلند می

مند شدند قرار بده و چشم امیدی که به فضل و  از آنانی که از احسان و رحمتت بهره

ت ما را محروم نگردان؛ از درگاه کریم ات واسعهکرمت داریم ناامید مساز و از رحمت 

ما را مأیوس نکن و روزی کن حجی با معرفت در رکاب موالی�ن امام عرص و در ظهور 

 ایشان تعجیل بفرما. ی حقهدولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥شهریور  ٢٢        عید قربان ی بهخط

 ؛ینالعاملَ  ِب َر  ِلِ مدُ لحَ اَ 

. پذیرفت خویش خلیل از عشق منای در را آن پروردگار که آنگاه ،نقربا بر سالم

 بر اطاعتم گردن آیا ،مپروردگار  ؛فرمود نظر آس�ن به برخاست؛ قربانگاه از اس�عیل

 فرزند ای کرد؛ نوازش را جانش نسیمی نبود؟ ات یجربوت بارگاه ی شایسته خلیلت تیغ

 خویش خالق جانشین خلیفه، که یا لحظه از بود آزمایشی این خدا، خلق بهرتین

 های دل تا گذارد می �ایش به را شیطان شکست اماره نفس کامل فرمانروای ،شود می

 حجشان �ایانگر لقبشان .اند جانشان کشته در را نفس که یدرحال بازگردند نامِ  از عاشق

 که بچرخد یا خانه به دور دیگر بار یک خواهد یم ،بازگشت قربانگاه از حاجی .است

 .است پروردگارش قدرت �اد

 روزگارش شیرین، رسابی در بندگی �ایش در همواره که جانی از هیهات هیهات

 ،گرید می ؛کند می بازی چسب دل بسیار وظیفه قالب در را خویش نقش .گذرد می

 ندایی ؛شود می پاره پاره توبه در جانش ،افتد می خاک به ،کند یسجده م ،خندد می

 پاسخ او و کن درکش شدی، زنده حقیقتی با تو باش، مراقب :گردد یم باز همراهش

 اینک گرفتم را آن که داشت بهایی مدت این تام در نقش من شد؛ تام �ایشدهد:  یم

 انجام به را ام یفهوظ اش یجربوت یشگاهدر پ و پروردگار بندگی در دیگر خشنودم؛

 تبسمی آورد یم یاد به هرگاه که یا خاطرهماند.  یم کامش در ایام شیرینی. ام رسانده

 آرزوهایش و آمال به دنبال رباید یم دنیا را ثروتشدهد.  یم تغییر را اش چهره حالت

 که دیگری یایدن ینکا و رسد یم پایان به مسل�نی رساب در عمرش. افتد می راه به

 نامت آمدی؛خواند:  یم خود به را او شده، آغاز پذیرد ی� را حق جز نقشی هیچ

است  کالمی دنبال به. است چسبیده کام به زبانش قادری؛ تو ،توانی یم بگو؛ چیست؟

 اینک و گذشته ایام سناریو در اش یزندگ بگوید؟ چه. باشد داشته را پاسخ توان که
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 چگونه مانده؛ تنها �ایش سالن در او و اند رفته تاشاگران ؛یدهرس یانپا به ها یش�ا

 است؟ گذشته بازی به که بدهد را عمری پاسخ

 به برهند؛ جانشان بند و قید از بندگانش تا است خالق ی یههد بهرتین قربان

 جانشان عمق در را او. درآیند حرکت به سویش به حق پروردگارشان یها وعده

 پس آورند جا به شیطان شکست در را بندگی. عمرشان بگذرد حرارتش با. کنند احساس

 ،شا یکربیای و عظمت در را پروردگارتان بخوانید

 »الجربوت و الجود اهل و العظمه و الکربیا اهل اللهم«

 باشد ثروتی کنید یم صید دریا این از آنچه و شود متصل الطافش دریای به جانتان تا

 .نرسد پایان به هرگز که

 نقش کدام در را او. هستید منتظرش همواره که است موالیی گر نظاره یتانها لحظه

 تداعی ذهنتان در حق برای را نقشی توانید ی� هرگز باشید؛ مراقب ؟دارید یم دوست

 :بخوانید را او جانتان حقیقت دنبال به پس کنید

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥شهریور  ٢٧      والدت امام هادی (ع) ی بهخط

و من  ها دلبار الها چگونه شکر تو را گویم که شکرت نعمت و رحمت است و آرامش 

در برابر عظمت و شکوه و احسانت  اگرچهمشتاقم به حمدت، حمدی که تو پسندی 

توست، حمدی جاوید و ابدی که نهایت ندارد و جز به علم  از آناندک باشد و حمد 

 .هاست آس�نی هر چه در روی و درون زمین و  ش�رهحمدی به  ،تو

حمد و ستایش سزاوار خالق هستی است که رحمتش در دقایقی است که خود امر 

فرمود: من زمین و آس�ن را در شش روز آفریدم. آس�ن را ُملَبس به کُرات نورانی 

�ودم و زمین را به لباس گل و سبزه آراستم. آنگاه بَیانی شیوا را در نهان جانشان قرار 

گونه سخن آغاز کردند: ای خالق حیاتان در  ینانان دادم تا همواره مرا بستایند و آ 

آنچه بر رسول خویش نازل فرمودید همگان را بر احوال درون و بیرو�ان آگاهی 

ی خویش را به  یفهخلدادید. توان عقل را به میدان محاسبه دعوت فرمودید آنگاه 

سپس پاسخ  ام اندیشه کنید، یدهآفرک�ل دعوت فرموده و یادآور شدید بر آنچه که 

دادید آیا هیچ سستی در آن توانی یافت؟ باز دوباره به چشم بصیرت دقت کن تا 

به  ها جانها در خلقت  یشهاندی خود زبون و خسته به سوی تو بازگردد. پس  یدهد

سوز و گداز مبتال شد تا مع�ی جانی فروزنده فاش شود، جانی که کواکب را به درون 

 را معنا کند.خواند تا جاودانگی  یمخویش 

چه زیبا تفسیر فرمودند آیات قرآن کریم را رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) 

عیب و نقص و عظیم  یبکه  ها آس�نکه پروردگار عال امر فرمودند در خلقت ظاهری 

عیب وجود  هرگونهآفریده شد، انسان اندیشه کند تا به عظمت و بزرگی و عاری از 

 پاسگزار خالق خود باشد.باطنی خود پی بربد و س

از چنین خلقت وجودی که آن را به ی بارزی  �ونهاینک در این شب مبارک به میالد 

یم. نام ا شده�ایش و تحسین برشیت گذاشت در این کوی عشق دور هم جمع 

باشد.  یمشان ابوالحسن  یهکن مبارکشان علی، از القابشان نقی، هادی و نجیب و
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هجری در مدینه متولد شدند. پدرشان حرضت  ٢١٢سال  حرضت امام هادی (ع) در

امام محمد تقی جواد (ع) و مادرشان بانویی فاضله و عفیفه به نام س�نه بود و در 

سال متوکل عباسی امام هادی  ١٣هجری در مدینه به امامت رسیدند. پس از  ٢٢٠سال 

لشان را صادر (ع) را به سامرا تبعید و تحت نظر گرفت و مرتب دستور تفتیش منز 

یری و گ سختکرده بود و  فرما حکمکرد. او َجِو بسیار خفقان آمیزی را بر جامعه  یم

ی اقتصادی قرار داده بود  محارصهکرد و آنان را در  یمفشار زیادی را بر شیعیان اع�ل 

احرتامی کنند و  یبداد تا در اشعار خود به ائه  یمو به شاعران درباری مال فراوانی 

 کرد. یماملال مسلمین را رصف خوشگذارنی  یتبخود 

ی از تالش دست ا لحظهامام هادی (ع) با وجود اینکه شدیداً تحت نظر بود اما 

ای مطابق اوضاع زمان خویش به پیش برد و  یوهشهای خود را به  یتفعالو  برنداشت

در ی گوناگون آگاهی داده و منصب امامت و مقام علمی خود را ها راهبه مردم از 

ی علمی آشکار کرده و تثبیت ها پاسخطی سخنان خویش و در مناظرات و پرسش و 

�ود و عدم مرشوعیت حکومت عباسی را اعالم فرمود و همچنین مردم و شیعیان را 

فرمود و از ایشان چندین دعا و  یمنسبت به غیبت حرضت مهدی (عج) آماده 

ی کبیره است. این  جامعهزیارت  ها آننامه بر جای مانده که از مشهورترین  یارتز

زیارت دارای سند صحیح بوده و از نظر بالغت نیز در باالترین درجه قرار دارد و 

 مفاهیمی بسیار عالی و مطالبی بدیع دارد.

اینک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موالی�ن امام عرص و زمان 

ن امام هادی (ع) با فرازی از اباصالح املهدی (عج) به مناسبت میالد پدر بزرگوارشا

داریم: موالی من پدر و مادرم و جان و اهل  یمی کبیره خدمتشان ابراز  جامعهزیارت 

و مال به فدای ش�. خداوند کریم چیزی به ش� عنایت فرمود که به هیچ کس آن را 

عطا نکرده، هر صاحب منزلتی در برابر بلندای مقام ش� رس به زیر افکنده و هر 

ی در برابر فضل ش� ا سلطهی از ش� اعرتاف کند و هر صاحب بردار  فرمانربی در متک

فروتنی و خضوع �اید و هر چیزی در برابر ش� رام گردد و زمین به نور ش� تابان 
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شود، به والیت ش� ظفرمندان به کامیابی رسند، به تبعیت از ش� طریق خشنودی 

 مل منکر والیت ش� باشد.شا رح�نالهی پیموده شود و غضب خدای 

های شدید را برطرف  یگرفتار موالی من، خداوند ما را به وجود ش� از خواری درآورد و 

ی خیر و  واسطهو آتش نجات بخشید. پس به  ها هالکتی پرتگاه  لبه�ود و ما را از 

م برکت وجود مبارکتان با قلبی آکنده از شوق و اشتیاق دیدار و ظهورتان، فریاد خواهی

 زد:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥شهریور  ٣٠       عید غدیر  ی بهخط

شکر پروردگار کریم را که از روی رحمت و نعمت خود امامت را اَکَملُت لُکم دینکم 

ی بلند توحید و ای�ن و معرفت و  قلهرا در راه رسیدن به  شمؤمنقرار داد که بندگان 

عرفان و ک�ل یاری فرماید و فرمود که من با این فرمان دین ش� را به ک�ل رساندم و 

نعمتم را کامل کردم و همه را دعوت به بیعت فرمود و به پیامربش وحی �ود که ای 

فرود  ی امامت علی و خالفت او بر تو دربارهی ما آنچه از سوی پروردگارت  فرستاده

ی و او تو را از ا نرساندهآمده بر مردم ابالغ کن وگرنه رسالت خداوندی را به انجام 

 دارد. یمآسیب مردمان نگاه 

 که از خداوند سالمرسول خدا (ص) اعالم فرمود که من از جربئیل درخواست کردم 

نافقان کمی پرهیزکاران و زیادی م زیرااجازه کند و مرا از این مأموریت معاف فرماید، 

دانم؛ ه�نان که خداوند در  یمی مالمتگران و مکر مسخره کنندگان اسالم را  یسهدسو 

یشان نیست و آن ها دلگویند که در  یمکتاب خود در وصفشان فرموده: به زبان آن را 

خواستم  یمش�رند حال آنکه نزد خداوند بس بزرگ است. اگر  یمرا اندک و آسان 

بر زبان آورم لیکن سوگند به خدا در کارشان کرامت �وده، لب توانستم نام آنان را  یم

 فرو بستم.

پس سالم بر غدیر، روز رحمت و روز ک�ل، روز فرقان، روز هدایت و نجات و 

و عدالت خواهان و  طلبان حقشکوفایی، روز شکست باطل و شیطان، روز پیروزی 

نبیاء، شمشیر ذوالجالل، سالم بر امیر منتخب، خلیل نبوت، جانشین پیغمرب، وارث ا

علی (ع) که در غدیر خداوند متعال یک بار  مؤمنان، اخرت رخشان، امیر ی تقوی شجره

 مؤمناناش امیر  یفهخلی زمین و آس�ن و هر آنچه در آن است را به تاشای  همهدیگر 

ی هستی با سجده و اطاعتش عاشقانه به او  همهبا بیعتشان و  ها انسانفرا خواند که 

 پروردگار را در قالب حق نظاره کنند. عشق بورزند و عزت عطایی
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یی که همواره بر آستان اطاعت پروردگارشان ه�نند ها جانپس سالم بر ملکوت 

 مؤمنی هستند در دریای بیکران رحمت، رحمتی که پروردگار عال آن را عزت ا قطره

ی  حلقهزنده بودن را در نام برد تا جاودانگی در فرمان روح ه�نند طعامی باشد که 

ی عدالت آفرید تا مخلوقاتش طعم آن را در  یهپاحق معنا کند. فرمانی که جهان را بر 

ی رحمت  یهساعال در  که طپشجانشان تجربه کنند و جز به او دل نبندند و آنگاه 

القاء کند، نبض حیات خونی را در  ها جانی آمدن بهاری بی خزان را بر  مژدهالهی 

 مؤمنبه حرکت درآورد تا نشانش در آیات قرآن کریم در وصف صفات  ها انجمدار 

 از عطای پروردگارشان دور �انند. ها جاناعالم گردید تا 

بله چه زیبا کالمی است از رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که غدیر بهاری 

علی (ع) و  انمؤمناست که خزان را در پی ندارد و عزتی که پروردگار سبحان به امیر 

توانند کم  ی�ی از آن ا ذرهفرزندان گهربارش عطا فرمود، دشمنان و منافقان کوردل 

کنند پس وای بر احوال حسودان و منافقان و دنیاپرستانی که پرچم مخالفت و دشمنی 

را برافراشتند؛ نه تنها خود بلکه پیروانشان را تا ابد به  مؤمنانبا امر الهی امامت امیر 

وردگار گرفتار کردند و با بدعتی که گذاشتند جاهالن نادان را از مسیر حق خشم پر 

 و باور کردند.منحرف کردند به طوری که حق را باطل و باطل را حق دیدند 

شود مشاهده کرد. جهالت تا آنجا پیش رفته که با بست  یمحارض کامالً آن را  در عرص

گناه را به جرم شیعه به خاک و خون بکشند. واحیرتا از این  یبی ها انسانبب به خود 

روز را توصیف  یهسی غافل و  دستهعلی (ع) این دو  مؤمنانهمه نادانی! چه زیبا امیر 

 فرمودند که خداوند از دو دسته از مردم بیش از دیگران نفرت دارد.

یزی توجه باشند و جز نفس خود به چ یمی اول کسانی هستند که خودبین  دسته

گردد که از راه راست منحرف شوند و همچنان بر  یمندارند و این خودپرستی سبب 

آورند و این بدعت گرایی  یمی بدعت دارد بر زبان  جنبهاثر خودپرستی سخنانی را که 

تا روزی که  ها آنهستند دچار گمراهی کنند.  ها آنشود کسانی را که پیرو  یمسبب 

�ایند و بعد از مرگشان هم سبب  یمپیرو آنان باشد گمراه زنده هستند هر کس را که 
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باشند و چون چنین است این اشخاص  ها آنشود که پیرو سخنان  یمگمراهی کسانی 

 کشند. یمبه دوش  اند شدهشان  یگمراهبار گناهان کسانی را که سبب 

ان ی دوم از کسانی که بیش از دیگران مورد نفرت خداوند هستند افراد ناد دسته

به نهایت رسیده است چون دچار جهل مرکب هستند از  ها آنباشند که جهل  یم

گناهان ریخته شود. من از دست کسانی که در  یبی ها خون ها آنی  ظاملانهاحکام 

میرند به خداوند شکایت  یمکنند و در وادی گمراهی  یمی عمر با جهالت زندگی  همه

از کتاب  تر ارزشکنم و شاکی از این هستم که در این گروه جهال چیزی کم  یم

کنند نیست و  ی�عمل  اش نوشتهخوانند و به  یمکتاب را  ها آنخداوند با آن شکل که 

ین چیزها نیکو است و نیکوترین چیزها زشت تر زشت ها آنکنم که نزد  یمنیز شکایت 

خواند: یا علی غمگین مباش، زمان قلب  یم بندم ندایی مرا یمو هر بار چشمم را 

خویش را گشوده تا ارسار را در دفرتش بنگارد پس با سخن شیوایی که رسچشمه از 

گویم که  یمغیب الهی دارد آن را بیان کن تا همگان به آن آگاه شوند و من از آیندگان 

کنند. در  یمدر دین محمد (ص) که به دنبال جان خویش به همه جا سفر 

خوانند: بار الها خویش خویشت را در بازار دنیا  یمیشان پروردگار را به مدد ها ادتعب

یم. پس ثروتان را چه کسی به ا نکردهدانیم، پولی دریافت  ی�یم، به کدام بهاء ا فروخته

ی زمان پاک شده، تکلیف این  صفحهیغ� برده است. نام�ن در ابهامات ذهن�ن از 

نوار پروردگار عال زمین را از تاریکی به نوری مبارک تغییر که ا یدرحالجان چیست 

 داده است.

پس ای مه�نان کوی عشق در این روز بزرگ دست نیازمان را به دامان این نور مبارک، 

، منجی عال برشیت، امام عرص و زمان اباصالح مؤمنانامام بر حق، وارث بر حق امیر 

 داریم: یمابراز کنیم و به تنا  یماملهدی (عج) بلند 

موالی ما در این روز مبارک عید غدیر دست بیعت�ن را که با اشتیاق و آرزوی قبولی 

کنندگان راستین غدیر باشیم. برای  یعتببه سوی ش� بلند شد بپذیرید تا ما نیز جزِء 

 زنیم: یمبرآورده شدن درخواست�ن فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥مهر، آبان و آذر        های محرم و صفر خطبه

ی محرم به  هجری قمری در بخش ویژه نامه ۱۴۳۸های محرم و صفر  مت کامل خطبه

 باشد. صورت کامل قابل دسرتس می

ها  از این خطبه ۹۵ی محرم، بخش محرم  توانید از طریق منوی ویژه نامه ش� می

 استفاده �ایید.

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

 ٩٥های محرم و صفر  خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥آبان  ١٤       شهادت حرضت رقیه (س) ی بهخط

 هآفرینشی که خود فرمود آن را بیهود ،شکر و حمد و سپاس بر خالق یکتای آفرینش

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 جانکریم در و برکات پروردگار  اوست ی یستهشاستایش 

که در  دمایی را در جانشان مانند پروردگارشان یداللهیجوش و خروشند تا دست 

نیاز مراقبت؛ پس جاِن زنده به  به اندازه و میزان محتاج است و در مردگان بی زندگان،

قلبش احساس  ی خزانهجوشد و حرارتش را در  متصل است که همواره می یا رسچشمه

توان آن  که قفل و کلیدش، راز و نیاز است و ثروتش عشق؛ آیا می یا خزانهکند؛  می

هایی زنده است  دست را گرفت و به ملکوت سفر نکرد؟ پس مسافران ملکوت، قلب

 ستاید. که رضبانش خالقش را می

پس سینه و قلبتان را  ،شکر خالق یکتا را که حرارت وجود را در منتهای رحمتش آفرید

شش، فشانی شود که ُغِر  د پروردگار عال از حرارت معمولی خارج کنید تا آتشبا یا

 کند. اندازد و ملکوتیان را شاد می شیطان را به عجز می

چه زیباست فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرا (س) در توصیف مسافران ملکوت 

ود باطل و های خ فشانی بود که با گدازه که قلبشان از هجران و عشق پروردگار آتش

 چسب در رسماست. همچون گرمایی دل ق،ناپاک را سوزاند و حرارتش 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 یگرامشدم؛ پدرم تام فرزندان خود را به نام پدر و مادر 

بینم  زمان، چونان مادرم می ی ینهآمرا به لقب مادرشان آراستند و فرمودند: تو را در 
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پروردگار  ی وعدها چون گلی در رود ت که در مدد امامت جان زیبایت به دل خاک می

باش تا آن را دریابی. پدرم امام حسین (ع) آن زمان  قرار یببشکافد پس برای آن وعده 

مکرمه بودیم مرا در آغوش گرفت و فرمود: دخرتم، آیا به تپش قلب پدر  ی مکهکه در 

نی؟ دا تپد! دلیلش را می دهی؟ گفتم: بله. فرمودند: برای دخرتش چه تند می گوش می

دانم تا از زبان پدر آن را بشنوم؛ فرمودند: دلیلش حوادثی است که باید با  گفتم �ی

جان کوچکت منتظرش باشی تا عمه را یاری باشی مهربان. به پدرم قول دادم که صبور 

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  ر آویزان شدم و آنفراموش نکنم. به پاهای پد

 ی وعدهفرمود: دخرتم، همواره قرآن را تالوت کن و بر آنچه مقدر شده صبور باش تا 

دیدارمان فرا رسد. پدر رفت و آن روز سخت به پایان رسید و ما همراه امام عرصمان 

فرمود:  گرفت و می مامت میبه راه پدر ادامه دادیم. گاه برادرم مرا در آغوش پر مهر ا

 ای که از عزیزترین متاعش در راه پروردگارش گذشت. 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: و می گیرند حرضت زینب (س) رقیه را در آغوش می

کی به دیدارش بروی. رقیه چش�ن خویش  کند داند؛ اینک بخواب، او خود امر می می

نشین اباعبدهللا در فضای جانش به صدا  گذارد. صدای مهربان و دل را بر هم می

عمل خواهم �ود؛ سکوت شب موقع خوبی برای  ام وعدهآید: دخرتم، اینک به  درمی

که در بیرون کاروانرسا منتظرت است بنشین و پیروزی را  جهاد است؛ تو بر ذوالجناح

فرماید: کجا  خیزد. امام سجاد (ع) می رقیه آرام برمی. با خواندن قرآن کریم اعالم کن

در آغوش گرفته و  شوم. امام سجاد (ع) او را گوید: بر رس وعده حارض می می روی؟ می
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کند. ذوالجناح منتظر است. رقیه سوار بر ذوالجناح  کاروانرسا مشایعت می تا درِ 

رخ  یا زلزلهکند که در شام  هللا را تالوت می افوض امری الی ی یهآ چنان آنو  شود می

شنوند و ارکان کاخ یزید به لرزه  دهد؛ همگان مانند ابراهیم خلیل صدایش را می می

خورد و یزید لعنت هللا علیه دلیل این رس و صدا را  دیوارهایش ترک می آید؛ درمی

زند. یزید فرمان  علی سوار بر اسب پدرش فریاد می 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،  ی مأموران میگیرند؛ وقت رقیه را از اسب در آغوش می

رقیه به دعوت پدر به ملکوت پرواز کرده و به دیدارش شتافته بود. امام، رقیه را به 

دهند تا بر او �از گذارند و رقیه را در ه�ن محلی که کاروان  س) می(آغوش زینب 

از  تر باشکوهقرب رقیه فرمایند:  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 آیند و امانت درمی

 روح و جان خویش سازند.

های پدر را حرضت رقیه (س) بعد از عاشورا به امام سجاد (ع) گفت: آنگاه که پا

اصغر به میدان جنگ بربد او مرا نوازش کرد و  محکم گرفته بودم تا مرا هم مانند علی

فرمود: من در پایان سفر به دیدارت خواهم آمد؛ مراقب باش در بیعت من بانی تا تو 

را نزد خودم بربم؛ و حرضت رقیه (س) تا پای جان بر این بیعت، استوار باقی ماند و بر 

 رزید.آن ارصار و 

جان عال فدای موال و رسورمان امام عرص و زمان بقیةهللا ارواحنا لک الفدا که با ه�ن 

مهربانی جدشان امام حسین (ع) که به حرضت رقیه فرمودند: منتظرم بان و در بیعتم 

ایشان نیز هر جمعه در کنار منتظران واقعی و ندبه خوان خود  ،استواری کن

 زدایم ات می مرا ببین، اشک تو را با وصلی شیرین از چهرهفرمایند:  نشینند و می می

گذارم؛ ای�نت را محکم کن، با شیاطین جانت  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  هسالیم که فریاد کودکی سه یقین کن

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  ش او را بیکند پس بیایید و رسی که هجران یار  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  قلمی شود که عشاق، با آن بنویسند؛ زمان

واستیم ما منتظر سامری را نخ ی گوسالهپایین کوه انتظار، تو را فریاد کنند که: ما 

پروردگارمان محقق شود و زمان انتظار به پایان برسد و ج�ل  ی وعدهماندیم تا 

 زنیم: منتظران فریاد می ی همهبا ندای هل من نارص ینرصنی هویدا شود پس  ی�نآقا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥آبان  ١٦      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 اولیایش، از قول حامدان و عارفان وجودش و از زبان پیامربان و فرشتگان 

ین تر میکررشیک و یکتا، خداوندی که  یبتسبیح گویش. 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  یتهداکسان، نگهدار گمشدگان و  یب

ی جانداران و جامدات و گیاهان در  همهکنند  یماش که تسبیح و ستایش  یاییکرب

تم رسوالن حرضت محمد پایان بر خا یبی طول شب و روز او را. و سالم و صلوات  همه

کنیم کالم را با سالمی از رسور عاملیان حرضت  یمبیت پاکش 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 گرمایش 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، 

و زاهد، امام موسی بن جعفر (ع) هستند که همچون پدران و امام شایسته و عابد 

فرزندان طاهرینش بر آزارها شکیبا بود و آنچه از جانب خدا به عهده داشت به خوبی 

کرد و  یمانجام داد. برای مردم احکام خدا را تالوت و امر به معروف و نهی از منکر 

جهاد کرد. هارون الرشید عباسی  عادل و عال و صادق بود و با اخالص تام در راه خدا

محبوس کرد، به خیال خام و جاهل  ها زندانین تر مخوفایشان را در  ها ساللعنت هللا 

که خیلی زود  یدرحالخود توانسته است انوار امامت و نعمت والیت را خاموش کند 

ه و کسانی ک 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  یبو زیبای خود به گلستانی 
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علی (ع) چه زیبا تفسیر کردند که: اطاعت از خداوند یک پناهگاه در  مؤمنانامیر 

برد و پناهگاهی  یماگیر شود و هر نوع ترس را از بین قبال هر نوع خطر است که فر 

تقوی را پیش  که آناست در قبال هر نوع پیشامد نامطلوب و هر نوع آتش فروزنده و 

گردد،  یمشود و هر کار ناگوار بر او شیرین  یمبگیرد هر نوع سختی از او دور 

شود  یماز وی دور آید  یمآورد به ه�ن نسبت که  یمهایی که پیاپی به او رو  یسخت

 یابد. یمبرای او وسعت  ها نعمت�اید و  ی�و هیچ دشواری، او را زبون 

پس در این شب مبارک باید به یقین گفت و فریاد برآورد: وای بر احوال دنیا پرستاِن 

بیت پیامرب ندیدند و یا دیدند و  کور دل که تجلی انوار روح خداوندی را در اهل

ردید. خلیفگان راستین خداوند که حق را بر رس باطل چنان نفسشان مانع درکشان گ

ی رسور عاملیان شیطان را هم وادار به اعرتاف عجز و شکست  فرمودهکوبیدند که به 

در  ها جانکردند. برکات پروردگار عال آنگاه که آفرینش در حجاب بود و راز 

حق �ایان گشت و  زیبایی 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

آفریدی و مرا در دانشش به اطاعت وا داشتی و فرمودی در عظمت خلقت سجده 

یوس شدم و به باطل دل بستم تا مخلوقات مأکنم و من رسپیچی کردم، آنگاه از حق 

این عجز و ناتوانی به فغان آمدم و در سی�ی حق  را به دنبال خویش کشم، در

نگریستم و به یقین اعالم کردم: حق پیروز است و باطل مانند کفی که جز راه نابودی 

 پی�ید. ی�راه دیگری را 

اینک در این شب خجسته و مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس 

ور و موالی�ن امام عرص و زمان امام موسی کاظم (ع) رس  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  یمبیتش محافظت  خداوند کریم خود از دینش 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  ندهشکنبزرگ 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 

بریم. یا منجی عال برشیت به فریاد امتتان برسید که سخت دل آزرده  یمشکایت 

 هستیم.

 داریم: یمحال دست به دعا بر 

شید ما را از فتنه ی امام موسی کاظم (ع) از زندان هارون الر  دهندهبار الها، ای نجات 

 و ظلم و جنایت این زمانه رهایی بخش.

ی امام موسی کاظم (ع) به ما شوق عبادت و  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 آزمایش 

 عطا بفرما.

ی پرچم  ی موال و رسورمان امام بر حق و برافرازنده حقهور دولت بار الها در ظه

 پیروزی اسالم تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥آبان  ٣٠         روز اربعین ی بهخط

اعراف ی مبارکه  سوره( ۩.هللاُ  َهَدانَا اَنُ  لَُوَال  لَِنُهتَِديَ  كُنَّا َوَما َذا الَِّذي َهَدانَا لِهَ الَُحُمُد ِلِ ۩

که اگر هدایت  هن�یی کرداستایش خدای را که ما را بر این مقام ر . )۴۳ی  کریمه ی آیه

 .یافتیم به این مقام راه �ی ،و لطف الهی نبود ما به خود

در این  حساب یبشکر و سپاس پروردگار کریم و حکیم و رحیم را سزاست که روزی 

و ارسار نهفته در زمان دست یابیم و  ها ینهگنجکوی عشق به ما عطا فرمود که بر 

 ،که عقل ییها جانجان مرده است؛  ی کنندهکه هر پیام و حرفش زنده  ییها نعمت

جهل رهایی یافته و در  تفکر و اندیشه را چلچراغ راه خود قرار دادند تا از ظلمِت 

زمانه و وجود خود آگاه شده و با عشق و اشتیاق، حق را  یها باطلروشنایی دانایی به 

خود قیام کنیم.  یها داشته ی همهبا  اش یبرقرار برگزیده و در راه  ها ینهزم ی همهدر 

مرضیه (س) که فرمودند:  یرسور عاملیان حرضت زهرا ی چه زیباست این فرموده

؛ زبانش در کام یدآ یمظاتی است که جان انسان به سخن در برکات پروردگار در لح

که جز احسانت درکی ندارم. به هر سو  ام آمده: یا رب، اکنون به بارگاهی چرخد یم

. نوازشی که بوی گیرم یمشیرینت مورد نوازش قرار  یها وعده ی واسطه به نگرم یم

. اینک جز تو پروردگارم دادرسی ندارم پس سازد یم ور شعلهمحبتی خاص را در جانم 

 .ام گذراندهرساری را بگشایم که عمری را با آن یاریم فرما تا ا

 بسیار بزرگ که احسانی کنیم یمبله مصداق این فرموده احوال ماست زیرا درک 

همراه با نوازش و محبتی خاص شامل حال ما گردیده ولی توانایی گشودن ارسار ده 

باید که از خداوند رح�ن و موال و رسورمان منجی عال  .محرم را نداریم یها شب

پس فرصتی است اربعین  ؛یاری بطلبیم برشیت امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)

را بازنگری کنیم تا راه و رسم  ها خطابه ،فکرتساالر شهیدان که با جدیت و ترکز و 

عشق در هر مقامی که بیاموزیم چون  ریایشان یبخالص و  یباز  عشقعشاق را در 

خواه در جایگاه برگزیدگان الهی  دهد یمرا به خود اختصاص  یشکوه باباشد جایگاه 
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ستاید و  یمپروردگارش را  آید، یم؛ شود ی�که نامی از او منترش  ای یا بندهباشد و 

و گاه اجازه  کنند یمگاه نامشان را آشکار  شناسند یم؛ صاحبان زمان آنان را گردد یمباز 

گویای لطف خالق  ها نشانهتا زمان نامشان را آشکار کند پس بسیاری از  دهند یم

رسور عاملیان در این زمان چه  ی وعدهاین  ،. بلهپذیرد ی�یکتاست که برکاتش پایان 

 ی عاشقانه یها رسوده تنها نهمحرم  یها شبده  یها خطابهزیبا تحقق یافته که با 

آشکار شده بلکه عشق و ارادت نزدیکان و یارانشان که زمان حفظ  (ع) اباعبدهللا

اولین  را که بر ما منت نهاد جزءِ  پس شکر پروردگار کریم .فرموده بود هم فاش شد

آگاهی پیدا کردیم پس قدر بدانیم و با عمل خود  ها زمزمهاین  کسانی باشیم که بر

برای جدشان رسول خاتم حرضت امتی نیستیم که امام حسین (ع)  که جزءِ  ثابت کنیم

زیادی از این سفرنامه در  یها داستانمحمد (ص) توصیف فرمودند که: آیندگان 

 پوشانند یماز عجز و ناله  ییها لباسبر قهرمانان داستان  نگارند، یم یشانها کتاب

افسوس هرگز این  اند شدهو زنان و کودکان اسیر  اند مردهداستانی که در آن قهرمانان 

در آن اندیشه  ها عقلبه همراه ندارد تا  ها زمانعظیم به سوی حق حرکتی را در سفر 

 کنند.

یی و جو حقزنده کردن  بله هدف و منظور اباعبدهللا (ع) از این قیام عاشورایی

 بینی یشپکه  یا گونه ه�نمداری در وجود امت مسل�ن در طی تاریخ بوده  حق

به همراه  ها زمانحق حرکتی را در  یسو   هبافسوس هرگز این حرکت عظیم  ،فرمودند

از کار  ها یشهاندو  ها عقلرا چنان آراسته که  ها نفسنداشته و ندارد چون شیطان، 

 ؛کمرت کسی راغب است که واقعیت را شنیده و آن را الگو قرار دهد یجهنت درافتاده 

خواهیم شنید طوری که در ادامه  ه�ن مقدس امام عرص (عج) ی خانهولی ای مه�نان 

ما را خطاب قرار داده و محبت را بر ما تام کرده و فرمودند:  یها گوش (ع) اباعبدهللا

وجود و  یها باطلیعنی از  بندد ی�ولی بار سفر  شنود یمندای مرا  ییها گوشاینک 

و با وجود این اوصاف منتظر دولت حق  دهد ی�حق انجام  یسو  بهجامعه هجرتی 

این امت فرموده بودید که  ی دربارهاه؛ ش� ای رسول خدا بارها ر  ی توشهاست بدون 

پس  اند آنانپیک  یشانها گوش شود ی�کسانی هستند که پیکی برایشان اعزام  ها آن

یعنی با تام وجود به سوی حق  بندند یمیا بار سفر را برای این دعوت  شنوند، یم
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بار سفرم را به دستان پر مهر و ولی من  مانند یم یشانها خانهیا در  کنند یمهجرت 

: گویم یمو  سپارم یمنبوت و امامت حرضت مهدی (عج)  ی عصارهملکوتی جانشینم، 

 ستایم. یمعال، تو را در بزرگی دولتت  ی زندهای جان 

را در این  ی�نها عملپس بیایید در این اربعین ساالر شهیدان اباعبدهللا الحسین (ع) 

سی قرار دهیم که آیا ما ر مورد بر  ساز انسانو  بخش یاتح یها خطابهبا شنیدن  ها سال

و که مورد قبول پروردگار کریم و امام عرصمان است قدر نعمت را دانسته  گونه آن

از خداوند طلب  یم،ا سپردهیا کفران نعمت کرده و به فراموش  یما ساختهرا  خود

اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت مغفرت کنیم: ای پروردگار، ما به خود ستم کردیم و 

 نیاوری از زیان دیدگان خواهیم بود.

عمرمان همواره موال و رسورمان امام عرص و  یروزها ی همهاینک در این روز بزرگ و 

تا در این راه ما را یاری فرمایند و برای رشوع فریاد  خوانیم یمرا به مدد  نعمت�ن یول

 زنیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥آذر  ٨          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 نامش شکل گرفت. او که بود؟  ی دهندهخاته 

مکرمه نور افشانی  ی جامعه نزدیک به مکهمیان مردم ه�نند سایر افراد  در اش خانه

را به  درونش موعود فرا رسد. ی لحظهتا  سوخت یمانتظار  تپش . غیب عال در�ود یم

 عظمتی آگاه سازد که هر روز در کنارشان در حرکت بود. را از و همگان�ایش گذارد 

 پروردگارتان ی واسعهاو را بشناسید؛ او رحمت  موعود فرا رسید. ای منتظران ی لحظه

و ش� از درکش عاجز  زیست یمکنارتان  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 

مبارکش بنگارد  تا قلم انسان صفحاتی را به نام کند یمشناخت پیامربش به تاریخ تکیه 

 پروردگارشکه  یدرحالمعرفی کند که توان عقلش مددش �وده  ییها صفتو او را در 

 من است؛ نامش زنده منتهای یب: او رحمت فرماید یمدر کتاب آس�نی قرآن کریم 

 است که او را بخوانند. ییها درونباطل  ی کنندهنابود حق و  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 یمروزی است که ساعت از چرخیدن امتناع  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 

ذلت نفس یاران و اصحاب نزدیکش را  امتش را پایان یافته تصور کرد زیراشیطان کار 

را آشکار کرده که همگان توان یی ها چهره. اینک زمان دید یمنفس اماره  ی وسوسهدر 

 ی پرده که یدرحالاست  درکش 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 خویش  ی یلهوس

با برکت  ی جرهنححق در  . صدای هدایِت گذرد یمروز حزن انگیز  از آن ها سالاینک 

که به آن  یضاللتتا ش� امت جدم را از  آیم یمطنین انداز است: من  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

د: ای پیامربم، من هدایتت را با خطاب قرار بدهید و بگویی آن جان مطهر را مورد

تا او را بخوانم و جانم را با نام با برکتش از  مانم یم پس کنم ی�دنیای فانی معاوضه 

 جهل برهانم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥آذر  ١٠       ی شهادت امام رضا (ع) بهخط

 از است تر یکنزد و انسان و قلب بین است حائل که را کریم پروردگار سپاس و حمد

 او بر یآشکار  و نهان هیچ نیست پوشیده و ها ینهس راز از است آگاه و دانا. گردن رگ

 بستایید را خدا :فرمود خود کریم قرآن در که یا گونه ه�ن اوست خاص ستایش پس

 او سپاس آیید، یم در صبح به که هنگام بدان و آیید یم در شب به که هنگام بدان

 را زنده ؛رسید یم نیمروز به که یهنگام به و شب هنگام به زمین و ها آس�ن در راست

 نیز ش� و سازد یم زنده مردنش از پس را زمین و زنده از را مرده و آرد بیرون مرده از

 خاک از را ش� که اوست قدرت یها نشانه از و شوید بیرون گورها از چنین این

 .گشتید پراکنده سو هر به و دیدشُ  انسان تا بیافرید

 مرضیه یزهرا حرضت عاملیان رسور را زیبا و عاشقانه توصیف و ستایش و حمد این

 جا ها جان قالب در عال پروردگار که است جامی سالم: فرمودند یفتوص چنین(س) 

 سخن به الطافش با را جان زمین. شود آگاه ارسارش به آدمیان عقلی توان تا داد می

 را نامت تا یدرآمد حرکت به جان، ای: کند بیان گونه ینا را عشق حرارت تا درآورد

 به را آمدنش کیست؟ بنده داری؟ را درکش توان آیا خواندند بنده را تو بشناسی؛

 به مقابلش در ،بروید دیدارش به ش�ست ی یفهخل او کنید عجله دادند؛ مژده همگان

 بنده او آمد ندا ؟ندارد نامی: پرسیدند همه. است خالقتان جانشین او ،درآیید سجده

 گویایش زبان داد؛ اختصاص خود به را خورشید توان حرارتش که عشقی بند در است؛

 بر رس پس کند آشکار را درونش رازهای تا درآمده سخن به پروردگارش ثنای و حمد به

 رحمتش که سوزد یم بارگاهی تاب و تب به جانم رب، یاگذارد:  یم اطاعت ی سجده

 جانی با همواره تا بفرما بارگاه این بر شایسته یا بنده مرا پس است خلقت کلید

 را هستی تام زیرا شوم مغرور ستایش این بر و بستایم را تو حیوانی خوی از سالمت

 .شدم شکوفا پروردگارم امر به که ناچیزم خاکی من که درآورم سخن به
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 مربوط تدبیری با کدام هر معصوم چهارده را بندگی مقام در خلیفه شکوفایی این بله

 به اندوه و حزن شب این در ما که گذاشتند آفرینش �ایش به زیبایی به خود زمان به

 هشتمین ایشان که شدیم جمع هم دور آنان از یکی ی عارفانه و عاشقانه شهادت

 فرصت این در که هستندالرضا (ع)  یموس بن علی امام الحجج ثامن الهی حق بر حجت

 .کنیم یم بازگو را ایشان بزرگ مقام و شأن و فضایل از یا گوشه

 آنان نصیب عاشورا ی ح�سه از که سنگینی ننِگ  و رسوایی از پس یتب اهل دشمنانِ 

 افکارِ  فریب با داشتند سعی کرده دوری امامان با رو در رو و آشکار دشمنی از شد

 و حیله و مکر با �ایند؛ معرفی ایشان تأیید مورد و یتب اهل دوستدار را خود عوام،

 ولی �ودند منترش دوستداران و شیعیان بین را موضوع این خود، عوامل ی یلهوس به

 َخیُرُ  هللاَُّ  وَ  هللاَُّ  َمَکرَ  وَ  َمَکُروا وَ : فرمود خداوند که قرآن ی کریمه ی یهآ تنها نه غافالن این

 رح�ن خداوند برگزیدگان که امامان بودنِ  ناطق قرآنِ  بلکه گرفتند نادیده را الُ�کِِرینَ 

 به امامت تدبیر با خود ی یلهح و نیرنگ دام در نتیجه در نداشتند باور نیز را بودند

 با رسوایی، این بر گذاشت رسپوش برای و شده رسوا و گرفتار ،شان زمانه مقتضای

 به را آنان کردن، مسموم با آید یم بر ترسویان از فقط که مبارزه ی حربه ینتر نامردانه

 .رساندند شهادت

 جنایتکارترین و مکارترین با بود مصادف امامتشان ی دورهالرضا (ع)  یموس بن علی امام

 از اجبار به را (ع) رضا امام که بود هللا لعنت مأمون یعنی عباسی، خاندان از غاصبین

 مقام و شأن هم خواست یم حیله این با او. �ود خود ولیعهد و آورد مرو به مدینه

 از غافل دهد قرار خود کنرتل تحت را امام هم و کند کم شیعیان بین در را ایشان

 رسوا و رسنگون خودش نیرنگ گودال در را ملعون آن خود تدبیر با(ع)  رضا امام اینکه

 ۲۰۳ سال صفر ماه آخر ی جمعه در را ایشان علیه هللا لعنت مأمون نتیجه در و �ود

 .شد دفن مقدس مشهد در مطهرشان پیکر و رساند شهادت به قمری هجری

 ی همه تحمل ضمن است الهی علم از گرفته نشئت که عملی با امامت بینیم یم پس

 از یا لحظه کردند یم آنان با امامت و قرآن و دین دشمنان که ها یسخت و ها رنج

 ی مبارزه و نشده غافل مسل�ن امت منکر از نهی و معروف به امر و هدایت
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 و مال و جان با راه این در و �ودند یم باطلین و غاصبین با را دوره هر مخصوص

 امام برای(ع)  علی مؤمنان امیر که یا گونه ه�ن کردند یم قیام خود یها داشته ی همه

 ه�نند رفت خواهد میدان به تنها دست این همواره: که فرمودند بینی یشپ(ع)  حسن

 را حق ی جلوه تا گذاشت رس پشت را فرعونیان و �رودیان که خلیل ابراهیم جدمان

 با و رفت خواهند باطل جنگ به جدشان ه�نند نیز من فرزندان ،سازد جاودانه

 خون تا کوبید خواهند هم در را باطل ی چهره است نهفته رسالتشان در که تدبیری

 دنبال به شیعیانشان و پیروان که کند متصل زمانی به و برافرازد را حق پرچم پاکشان

 مهربانش دست باشند دور محرضش از که یدرحال و کنند حرکت رسالت حقیقی وارث

 ملکوت در نامشان من یاران ه�نند تا گیرند دست در زمان کفر یها شعله در را

 محبت به جز آخرین تا اولین از که بنگرد ارثی وارث عنوان به آنان به پیامرب و بدرخشد

 بوده خدا رسول فرزندان برکت با نام افتخارشان و اند نداده ادامه زندگی به خاندانش

 است.

 اباصالح زمان و عرص امام رسورمان و موال مقدس ساحت به تسلیت عرض ضمن اینک

 یا رسالت، حقیقی وارث ای داریم یم ابراز مقدسشان وجود به تنا به(عج)  املهدی

 موالی�ن و رسور ش� و یتب اهل محبت و عشق به حیاتان رضبان برشیت، عال منجی

 باشیم امتی جزءِ  کنید مان یاری پس ش�ست برکت با نام افتخارمان و تپد یم سینه در

 .فرمودند توصیف مؤمنان امیر بزرگوارتان پدر که

 در رئوف امام(ع)  رضا امام ،کنیم یم نقل (ع) رضا امام از گهرباری ی فرموده خاته در

 فوالد ی پنجره به را خود که آنانی مخصوصاً  دارند لطف نظر زائرینبه  مقدسشان حرم

 را خویش فرزندان ما(ص)  خدا رسول جدم: فرمودند مورد این در ایشان خود ،اند بسته

 حرم در چه مران را فقیر که است داده فرمان فرموده سفارش پروردگار که یا صدقه بر

 که یدرحال دارد حیات اتام از نشان قربش سنگ بر انسان نام ولی حرم غیر یا و باشد

 آن از همگان که است ریبغ ی واژه دو مرگ و بی�ری پس است حیات آغاز اتام آن

 در مرا که است ای یشهاند از تر بزرگ است منتظرشان آنچه که یدرحال گریزند یم

 الطاف دریای به که اشکی ی حلقه با روند یم و آیند یم همواره پس خوانند یم نجاتش
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 به که جایگاهی در یا و خوانند یم مرا جانشان حرم در که آن زمان است متصل الهی

 .اند �وده بنا خویش دست

 همچون که جویبارش از عشق کوی مه�نان ای: فرمودند سفارش عرص امام مورد در و

 نفسی زیرا مکانش از جدایی تلخی ی یرهذخ را اش یرینیش و بنوشید مصفاست عسل

 دوست را نامش پس کند یم معنا را عاملی قلبش تپش هر که مددکار است آن در

 .کنید افتخار جایگاهش بر و بدارید

 امامت و نبوت ی عصاره امامت روز اولین که کنیم آغاز را ماهی تا رویم یم اینک

 به جز عمر های یهثان که امامی، است شده واقع آن در الفدا لک ارواحنا هللا یةبق

 هر و بخشیم برکت را حیاتان و جان و عمر نامش با پس شود ی� سپری اقتدارش

 :زنیم فریاد لحظه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥آذر  ١٨      ی شهادت امام حسن عسکری (ع) بهخط

 و ازلی و پایان یب و کران بی ستایش و حمد به جربوت و جالل با پروردگار است سزاوار

 آشکار، و نهان دانای و هاست آس�ن و زمین در آنچه فرمانروایی اوست از آن و ابدی

 .است بزرگوار و و پیروزمند مهربان و بخشنده

 که پاکش 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 خویش 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 خویش 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 فرزندانش 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 کردنش 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 شبیت 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 دشمنانش 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 عزایش و کرده لعنت

 عسکری حسن امام حرضت رضا ابن محمد، ابا حیا، و عفتبا  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 خلقتش

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


104 

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

 جانش دشمنان، اسارت ی پرده در یا ماند می پابرجا استوار و شناسد ی� را مملکتش 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 امیالش چنگال

 حق بر ی خلیفه را او و گشتند بر فرمان آستانش بر همگان و فرمود پروردگار معرفی

 مانند آستانش؛ بر فرمان همگان و نشست خالفت کرسی خلیفه بر شناختند؛ الهی

 مملکتش حدود و شد نوشته قانونش ندارد کتاب معنا برایش مکان که مغز فرمان

 .بر فرمان و گ�رده کارها بر انتخاب و حدود، از محافظت بر نگهبانانش 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 

 ٩٥آذر  ١٩    ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) بهخط

دارد تا  یمسالم بر ایام آنگاه که موجودیت خویش را در آمد و شد شب و روز اعالم 

عمری را رقم زند که لحظاتش منتظر فرمانی است. اینک آن فرمان به گوش عال 

رسد. منتظرانی که مورد خطاب قرآن کریم هستند. آنچه پروردگار برایتان باقی  یم

خواند. توان کدام اعضاِء جانتان  یم را گذاشته با چشم و گوش و شعور عقلتان ش�

بالد. افسوس که هرگز زمان  یمتواند صدایی را بشنود که عال از شنیدنش به خود  یم

خواباند و به دنبال زندگان روان  یمماند. مردگان را در گورها  ی�منتظر مردگان 

به جهانی پر  ی شیرین از دنیای کوچکشا وعدهشود. آیا رضبان کدام جان او را به  یم

بیند. پس برهانش در هدایت  ی�خواند. جهانی که فرماندهش جز خدا را  یمرونق 

ی اسارت خویش  حلقهرا در  ها جان(عج) است، نبض  الزمان صاحبمحکم است زیرا 

یی مشتاق که همواره به طرف هدف در حرکت است. هدف چیست؟ ها دلدارد. 

ان متوقف شدن و رفت به مانند روزی که در ماندن و یا رفت؟ ماندن به معنی در زم

که رفت را  هاست سال ؟گزینید یمی شب را دارد. اینک کدام را بر  مژدهپی خویش 

را هیچ  که واقعیتشگذرد در خیاالتی  یمید. عمری که شب و روزش ا کردهانتخاب 

د را خو  ها فصلکند بلکه  ی�اش طی  یباییزکتابی تصدیق نکرده پس زمان را در 

کند و آنگاه که باید خزانش دیده  یمسازد. درخت وجودش را خود به خزان تبدیل  یم

ای خیالی بنشیند. دریغا که  یوهمپوشاند تا به بار  یمی سبز خیال آن را ها برگشود با 

درد جز بازگشت به دامن کربیایی  ی�ای از هم  یلهوسی ضخیم دنیا را هیچ  پرده

 پروردگار عال.

شناسد زیرا  یمدهد که شیعه آن را  یمساعات امروز مژده از آغاز عهد و پی�نی را 

قلبش با این پی�ن به رضبان افتاده و حیاتش را در شکم مادر اعالم کرده است. امروز 

ی جانی  پوستهیاور آوارگان دهر ش� ما را در  خواند: ای یمرا یک بار دیگر موالیش 

ی مبارکتان دارد آن را رها ها دستمان برسید. این جان نیاز به بینید، به فریاد یمخسته 

نکنید. او امامش را دوست دارد گرچه به مانند کودکان به دنبال رسگرمی تازه است. 
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پس ای جانشین پیامرب (ص) از جانی گِره خورده نجاتش دهید. زمان با رسعتش در 

ی مهربانتان ها دستد. امروز گرمای ترس یمگذرد و او از تنهایی  یمها  یهثانها و  یقهدق

 اش کنید: خواند پس یاری یمجوید و ش� را همواره به فرج جانش  یمرا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥آذر  ٢٧   ی والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بهخط

 سلطانی و ابدیست و پاینده ملک دارای که است عال پروردگار آن از سپاس و حمد

 و اوست آن از زوال یب و پایدار عزت و یاری از نیاز یب و سپاه هیچ بدون مقتدر،

 چه خود در امروز طلوع و کند یم نازل بندگانش بر دریغ یب را رحمتش و نعمت

 درآمده سخن به شوقش زبان ؟بالد یم خود بر چنین این که �وده ذخیره را نجوایی

 آمد عال، اهل ای: که بشنود نبضش رضبان با را صدایش که است گوشی دنبال به پس

 و نبی و خلیل فروزان، خورشید ،منتها یب رحمتی و نعمت کریم پروردگار جانب از

 به که(ص)  مصطفی محمد حرضتء انبیا خاتم خدا رسول و نجیب و حبیب صفی،

 از را وجودها تا آمد. شد شکسته باطل و طاغوت و منور زمین مبارکش قدوم برکت

 و بود نجات نوید که آمدنش بر سالم پس بخشد روشنایی هدایت چلچراغ به تاریکی

 سالم و بندگانش ی دهنده زینت و افتخار نامش که کریم پروردگار ی وعده و رستگاری

 آن به ها عقل و یددرآ حرکت به ها زبان تا برگزید را آن پروردگار که است نامی

 بیابد کلمه چند در را خویش نقش ها ارتباط شود؛ مت�یل طرفش به ها قلب و بیندیشد

 به برکت پر نام این گفت با زبانش که(ع)  آدم حرضت برخاست ی لحظه بر سالم پس

 فروزان ی شعله این نام پروردگارم، سوزاند؛ حرارتش در را قلبش پاسخی. درآمد حرکت

 شوی جدا جانت از بندگی مقام در که کنی یم درک زمانی را نامش آمد پاسخ چیست؟

 .فرمود یاری خاک از برخاست در را تو که بپیوندی روحی به و

 آدم فرزندان ما پس(س)  مرضیه یزهرا حرضت عاملیان رسور فرمودند توصیف زیبا چه

 ، شده جدا خاک از تا بجوییم توسل(ص)  خاتم پیامرب مقدس وجود به نیز (ع)

: فرمودند(ع)  علی مؤمنان امیر که یا گونه ه�ن زیرا کنیم ملکوتی را وجودمان

 عطا ما بر را مقدس و پاک پیشوای چنین یک که دارد بزرگ منتی بندگان ما بر خداوند

 بهرتین خداوند و �اییم تعقیب را وی قدم به قدم و باشیم او پیرو ما که ینا تا کرد

 و برود او دنبال و �اید پیروی(ص)  اسالم پیامرب از که داند یم کسی را خود ی بنده

 خود پیشوای را (ص) هللا رسول رفتار اگر تو و باشد نداشته طمع دنیا مال به وی مانند
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 وجود آن و دارد یم برکنار دنیوی عیوب و ها یبد تام از را تو که فهمید خواهی کنی

 شدت به دنیا زیورهای از و برد یم رس به گرسنگی با بود مقرب خدا نزد که ینا با پاک

 او برگزیدن با چون داد قرار قیامت عالمت را(ص)  محمد حرضت خداوند و بود متنفر

 پیامربی (ص) هللا رسول از بعد که ینا برای است نزدیک قیامت که داد نشان بندگان به

 شد آخرت وارد سالمت ه�ن با و گردید خارج نفس سالمت با دنیا از او. آمد نخواهد

 پروردگار که را راهی سالمت با و نگذاشت سنگ روی را سنگی بود زنده که روزی تا و

 در همچنین. �ود اجابت را حق دعوت خود موقع در و پیمود بود کرده تعیین او برای

 خدا رسول پدرم: که فرمودند چنینحرضت زهرا (س)  عاملیان رسور ایشان شأن بزرگی

 آیا هم کنار در یها سنگ ای فرمودند: یم و نگریستند یم کوه بلندی به همواره(ص) 

 ما خدا، رسول ایپیچید:  یم میانشان در پاسخ صدای دارید؟ را خویش یدار  نگه توان

 بیاید شدن متالشی بر امر اگر دارد تکیه آن بر خاک که هستیم هایی یخم ظاهر در

 را آن فرمانی هیچ که هستید ش� کوه پس نشینیم یم خاک بر که هستیم غباری

 .است خاک و سنگ فرمانروای که جانی کند ی� متالشی

 رحمت رس از که هستیم کریم پروردگار شکرگزار عشق کوی این در مبارک روز این در

 دهد نجات جهل از را بندگانش تا برگزید را نظیری یب ی ینهگنج و گهربار وجود چنین

 خود بزرگ نعمت این از غفلت با کثیری ی عده اگرچه .کند رستگار آخرت و دنیا در و

. ندانستند را پروردگار رحمت و نعمت این قدر و �ودند اماره نفس و شیطان اسیر را

 دستورات خالف بر و هستند امتش مدعی که آنانی هم و شدند کافر که آنانی هم

 کافر ندانسته یا و دانسته عمالً  و کنند یم عمل (ص) پیامرب سفارشات و کریم قرآن

 به که پندارند کافران آیا: است فرموده و داده عذاب ی وعده آنان به خداوند که شدند

 کافران منزلگاه تا یما ساخته آماده را جهنم ما گیرند؟ خدایی به مرا بندگان من جای

 بود؟ زیانشان به همه از پیش کسانی چه کردار که کنم آگاه را ش� آیا بگو. باشد

 کنند. یم نیکو کاری پنداشتند یم و شد تباه دنیا زندگی در کوششان که ییها آن

 مبارک قدوم به است مصادف افزو�ان شادی چون هستیم کریم پروردگار شکرگزار ما

 صادق جعفر امام عرفان و قرآن راستین معلم امامت و والیت آس�ن اخرت ششمین
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 ی کننده باطل و مردم دینی غلط باورهای از انحرافات ی کننده پاک که امامی(ع) 

 جاهلین و منافقین ی یلهوس به که هایی یتروا. بودند کاذب و جعلی احادیث و روایت

 شیعه رسم و راه ما به صحیح احادیث کردن جایگزین با ایشان و بود شده دین وارد

 را ما که ماست افتخار و آموختند را بودن پیامرب سنت و امامت پیرو یعنی شدن

 نامند. یم جعفری ی یعهش

 و پیامرب گرامی فرزند مقدس ساحت به تربیک ضمن مبارک و بزرگ روز این در اینک

 به (عج) املهدی اباصالح زمان و عرص امام رسورمان و موال(ع)  صادق جعفر امام

 طول در پیامربان و مؤمنات و مؤمنین همچون ماداریم:  یم ابراز مقدسشان وجود

 دولت و شود محقق خداوند ی وعده تا یما دوخته کریم پروردگار درگاه به چشم زمان

 که توحیدی ی جامعه و شود گسرتده گیتی ی همه بر جدتان دین و ش� رهربی به حقه

 فرمودند تان یگرام مادر که یا گونه ه�ن. شود فرما حکم زمین بر ماست ی همه آرزوی

 جانشان ،کنند نظر آن در پیامربان ،بگشاید را خویش ی ینهس که آنگاه زمان بر سالم: که

 حامی ای: دهند پاسخ آنان و بخواند را نامشان پروردگار شود؛ متنعم الهی وحی در

 و آمده همواره که کنیم؛ امتی تاشا را رسالتت تا بگشا را های�ن ینهس اینک بیچارگان،

 هولناک عذابی بر گاه و اند داشته را شده گفته آنان به آنچه درک توان گاه ،اند رفته

 دولتی بر چشم ما همگی فرما مان یاری پس اند شده زمان عربت و اند گشته مبتال

 یابد، یم را خویش جایگاه ها رسالت و شود یم محقق آن در ها وعده که داشتیم

 در و پایان تا آغاز از که است جانی بینند یم آنچه و نگرند یم زمان ی چهره بر آیندگان

 .درآورد حرکت به را آن ناخدایش تا نشسته انتظار کشتی بر عمرش لحظات تام

 با مبارک و خجسته روز این در بیایید(عج)  عرص امام مقدس ی خانه مه�نان ای پس

 :باشد قلب�ن بر مرهمی و تسکینی تا بخوانیم را مبارکش نام عشق، از آکنده قلبی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥دی  ١٨      ی والدت امام حسن عسکری (ع) بهخط

 ییها جان ،هاست جان ی ینندهآفر که سزاست را رحیم و رح�ن پروردگار سپاس و حمد

 که عزتی ،یابند عزت و شده داخل احسانش و محبت بیکران دریای به با شکرش که

 که را یکتا پروردگار شکر پس آوردند، فرود تعظیم رس برابرش در مخلوقات ی همه

 احسانش ی سفره رس بر همواره تا فرمود هدیه جان بندگانش بر را خویش هدایت

 یکتا خداوند جز معبودی نیست کنند؛ را متنعم جانشان اش یملکوت رزق از و بنشینند

 ،کاران گنه ی یندهبخشا درماندگان، ی کنندهیاری  احسانش بندگان، یادرسفر رحمتش که

 .مؤمنان است دل آرامش و خورندگان ی دهنده روزی

 بندگی شیرینی حق جوار در تا کند یم راجعون الیه مشتاق را مؤمنان قلب که آرامشی

 که یا گونه ه�ن بسپارند فراموشی به را زمین غربت و کنند مس� عسل خود در کام را

 سخن بندگان با نور زبان با عال پروردگار: فرمودند )س( زهرا عاملیان حرضت رسور

 را قدرتی بود خواهد قادر یابدب حیاتش در را درکش جانی توان اگر پس گوید یم

 ه�ن نور زبان. درآورد �ایش به یبندگ در پرتوی را شیرین کالم هزاران که کند شکوفا

 پیشاپیش کند نظر اطراف به آنکه و بدون شکافد یم را قیامت ظلمت که است زبانی

 شکر: گویند یم اند یدهرس پروردگار ی وعده به که آنانی. آید یدرم حرکت به صاحبش

 که یدرحال بنگرند آن همگان به تا درآورد سخن به را عمل�ن زبان که را یکتا خالق

 تا گویند یم را لبیک پروردگارشان دعوت شتابان ؛است دردناک فراقی گویای سکوتش

 که یا گونه ه�ن بوده منتظرشان راجعون الیه در همواره که برسند یگاه وعده به

 را مؤمن زنان و مؤمن مردان که روزی :فرموده وعده کریم قرآن در سبحان خداوند

 به بشارتتان روز آن در رود یم راستشان سمت در و پیشاپیش که نورشان بینی

 این و ماند خواهید جاوید آن در و است روان نهرهاآن  در که است ییها بهشت

 بود راست داد ما به که وعده هر که را سپاس خدایی گویند یم و است بزرگی کامیابی

 مکان بخواهیم که جای بهشت هر در اکنون و داد ما به میراث به را زمین آن

 .است نیکویی مزد چه را کنندگان عمل گیریم، یم
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 و زمین در انوار تجلی ،امامت نور میالد ی شکرانه به مبارک این شب در ما ینکا

 با و باتقوا ،زاهد و عال ،والیت و امامت اخرت یازدهمین ،حق بر ولی و امام ،قیامت

 را فرصت کردیم پیدا حضور مقدس این مکان در (ع) عسکری حسن امام حرضت ،وقار

 کنیم. یم نقل را ایشان فضایل از یا گوشه شمرده غنیمت

 سال ۲۲ مدت و آمد دنیا به هجری ۲۳۲ سال الثانی یعرب هشتم در ه�م امام این

 در یا و زندان در را خود امامت سال شش و )ع( هادی امام پدر بزرگوارشان با همراه

 با ولی کردند یم مالقات ایشان با سختی به شیعیان همین دلیل به برد رس به تبعید

 فرزند غیبت دوران برای شیعیان یساز  آمادهو  مردم هدایت از یا لحظه وجود این

. در این رابطه نشدند غافل )عج( اباصالح املهدی هستی، جوهر عال، منجی شان یگرام

 کنیم: های زیبای ایشان را بازگو می یکی از مناجات

 اع�قِ  از ییها چشمه توست، لطف یها رسچشمه به اتصال دریای قلبم، الها بار

 کنند؛ �ناک را عطش از سوخته لِب  تا دارند یبرم یا جرعه پس نوشندگانش وجودها

 تا گذارند یم چشمه بر را رس سپس و کنند حس را طعمش تا نوشند یمرا  اول ی جرعه

 لطِف  ی رسچشمه بر جدم امت اکنون و گردد سیراب و جانشان نشیند فرو عطششان

 را عطشناکشان جان پروردگارم، ای تو و کنند لبی �ناک تا اند نشسته عظمتت پر بارگاه

 وصل از گلستانی به هجران، یها سال ی سوختهکویِر  تا بن� لطفت سلسبیل مه�نِ 

 که باشد یوسف پیراهن همچون مشام بهشتیان به بهشت، بوی و عطر و شود بدل

 و سیاهی و زنند چنگ حق بر دامن وصلت شیفتگان تا کند بینا را دهر نابینای دیدگانِ 

 فراموشی به همیشه گذشتگان، برای یها داستان در که بخوانند یا افسانه را تباهی

 .شود سپرده

 احسان و لطف ی چشمه از یا جرعه زمانه این در شود یم مگر ،فرمودند زیبا چه بله

 .نشد ایشان محبت و نگاه به تر تشنه و نوشید زهرا یوسف رسورمان موال و الهی

 زمان و عرص امام مقدس ساحت به تهنیت و تربیک ضمن عرض مبارک شب این در

 داریم: یمابراز  مبارکشان وجود به (عج) املهدی اباصالح
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حق  و شود بدل مبارک وصلی به هجرانتان که است میرس زمانی الهی قرب و وصال

 ش� با مداران حق و شود سپرده فراموشی به باطل و کند جلوه ش� ی یلهوس به

 زنیم: یم فریاد آرزو این تحقق برای و دنگرد جاودانه و هستی نبوت ی عصاره

 لولیک الفرجاللهم عجل 
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥بهمن  ١٤      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 خویش بر آنچه  یفهخل

ات را در  یخداوندتخت بنشین و نامم را به ستایش بر زبانت جاری ساز، مع�ی روح 

رضبان قلبت به تاشا بنشین تا نامش را بیاموزی. بله این نام و عزت و افتخار 

خداوند کریم ی آنان را  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 آنخویش صرب پیشه کردند و �از گزاردند و در نهان و آشکار از آنچه به 

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 

نبیاء الشأن، خاتم ا یمعظ�ایش دهندگان این امانت بزرگ الهی پیامرب  رسسبدبله گل 

پایان  یباش بودند. پس سالم و درود  یت و فرزندان گرامیب اهلحرضت محمد (ص) و 

بر ایشان باد و سالم خاص ایشان است چون سالم نامی است که پروردگار فرمود: ای 

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 

دهند: ای انسان به جایگاهت که سالمتی و رحمتی از جانب  یممورد خطاب قرار 

 پروردگار است خوش آمدی.

یکی از  قدر گرانی عطای وجود گهربار و  هشکرانامشب ما در این کوی عشق به 

ی مهر و محبت و صفا و �ونه و  ایشان، سپیدار بلند شکیبایی و تقوا و شجاعت، زالله

 مؤمنان�ایشگر اطاعت همراه با عشق خالص خداوندی، پرورش یافته در مکتب امیر 
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جمع  ی رسور عاملیان حرضت زهرا (س)، حرضت زینب کربی (س) دور هم 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 عرفانش را و کدامُحسن 

رقیب بود بلکه هزار و اندی  یبی خود  زمانهنگفته گذاشت. شخصیتی که نه تنها در 

ی خود �وده  یفتهشیرمسل�ن را غمسل�ن و  یفات در مورد ایشان،وجود تحراست با 

یت و امامت داشت. زبان و بیان کوبنده ب اهلو اقیانوس علم و معرفتش رسچشمه از 

و ظلم ستیزش جاویدان در تاریخ ماند. حرضت زینب (س) نشان داد که چگونه 

ب که ی رسان منافق و مستکرب و عوام فری 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 خویش را با نام پروردگار 

یعنی لباسی  اند قطرانی است یدهپوشز اینکه آنچه به طرف امیالشان بکشانند، غافل ا

به آنان داده شد. پس حرارتش را در خنکی نفس اماره  اش وعدهاز آتش که از قبل 

گذارند غافل از اینکه  یمکنند، هر روز جانشان را در یک قالب زیبا به �ایش  ی�حس 

ین عذاب تر بزرگ. ام هکردخالقشان فرموده: من از پیش برایتان عذابی دردآور را مهیا 

کند تا به آنچه در  یمالهی غفلتی است که جان انسان را از رحمت پروردگارش جدا 

 پیش 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 

تان بر علیه ظلم و تزویر ما نیز قیام  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 

 ٩٥بهمن  ٢٣    (روایت اول) شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

ی  سفرهخور  یروز ی هر آنچه در عال  ینندهآفرسالم بر بزرگی و جاللت پروردگار، 

اش است، احسانی که پایانی ندارد. آغوشی که همگان را به خود  یجربوتاحساِن 

ی انسان  ذائقهخواند تا بار دیگر طعم ملکوت را به خاطر بیاورد. افسوس آنچه در  یم

به یادگار ماند طعم تلخ جدائی بود. طعمی که شیطان نفس آن را آراست تا همگان به 

شد که پروردگار وعده فرموده بود. آتش امیال  حقیقتی گر نظارهخدمتش درآیند. زمان 

ی وحی شد. حرمت آن را شکست و  خانهکشید که وارد شعله  چنان آنافروخته شد و 

در حیله و نیرنگ شیطان حقیقت را  اش زمانهتا قیامت ننگش را باقی گذاشت. مردم 

 ها زماندر تاریکی و جهل به دنبال فرمانروائی به راه افتاد که فریادش در  نیافت پس

 ترین نسل باقی ماند. یشقبه عنوان 

کند. غمی که هرگز پایان نیافت.  یمبغضی را پنهان  امروز مدینه در گلوی خویش

ای که صدای حزن و اندوهش در دل زمان باقی ماند و اینک مدینه شاهد آن  یهگر

مظلومیت است. مودت به خاندان پیامرب (ص) در دنیاطلبی حاک�ن به دشمنی بدل 

و  گشت و آثارش زمین را در بهت و حیرت فرو برد. رسالت در حکومت خالصه شد

میراث بزرگ هدایت به حرستی که زمان بر دوش خویش آن را حمل �ود تا آیندگان به 

اش به باطل جانشان در  ینگهدار ی حقی بنگرند که توان امت گذشته در  یدهدآن به 

حساب پروردگار عال  یبعقلی کودکانه بدل گشت. اینک با این ارث عظیم و ثروت 

اندیشد میراث  یمز گذشته مبتال گشته و به آنچه ا تر خطرناکی  یچهبازجان زمان به 

سازد و با آن نقش  یمای است که در ذهن خویش  یشهاندخاندان نبوت نیست بلکه 

 گرید. یمخندد و  یم

ی علمش  چشمهشود. او کوثری است که هرگز  ی�حرضت زهرا (س) به زمان محدود 

ا در آتشی که گذشتگان بر . او ش� ر هاست عملای ناظر بر  گردد پس شهیده ی�تهی 

شود  یمی وحی انباشته �ودند و اینک آن آتش بر حقیقت رسالت زده  خانهدر 
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شنود و  یم ها گوشبرد.  یماز گذشته گلوی حق را  تر رندهبُ بیند. پس تیغ زمان  یم

ی  چارهشود.  یمرود که رسدی مرگ در آن حس  یمساعتی بعد در خاموشی جانی فرو 

توان برای مجلسی که در آن حزن و اندوه پیامرب  یماین همه غفلت چیست؟ چگونه 

یر است؟ پذ امکانبا کدام اشعار وصف این حزن  عزاداری کرد؟شود  یم(ص) حس 

ی  یههددینی که در دنیای مردمان به فراموشی سپرده شده و امروز عزیزترین 

گذارد تا  یمر آتش حرستش باقی پروردگار از خاندان رسالت جدا شده و زمان را د

 شاهدی باشد بر مدعیان محبتش.

خوانیم:  یموای بر ما که توان شناختش را در نام با برکتش نداریم. فرزندش را به مدد 

شان اُم ابیها بودند، مادر پیامربان  یگرامی پدر  فرمودهتان طبق  یگرامموالی ما، مادر 

زن و اندوه بزرگ یاری کنید. دست ضعیف�ن از اولین تا آخرین؛ پس ما را در این ح

منتظر دست جانشین بر حق پیامرب (ص) است. در این تاریکی که فرقی با جاهلیت 

مان کنید که به کنار باطل نرویم و همواره نام با جاللتتان را برای نجات از  ندارد یاری

 زنیم: یماوهامات جا�ان به مدد بخوانیم. پس فریاد 

 ک الفرجاللهم عجل لولی
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥اسفند  ١٢    )دوم(روایت  شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

ی  سفرهخور  یروز ی هر آنچه در عال  ینندهآفرسالم بر بزرگی و جاللت پروردگار، 

اش است، احسانی که پایانی ندارد. آغوشی که همگان را به خود  یجربوتاحساِن 

ی انسان  ذائقهخواند تا بار دیگر طعم ملکوت را به خاطر بیاورد. افسوس آنچه در  یم

به یادگار ماند طعم تلخ جدائی بود. طعمی که شیطان نفس آن را آراست تا همگان به 

شد که پروردگار وعده فرموده بود. آتش امیال  حقیقتی گر نظارهخدمتش درآیند. زمان 

ی وحی شد. حرمت آن را شکست و  خانهشعله کشید که وارد  چنان آنافروخته شد و 

در حیله و نیرنگ شیطان حقیقت را  اش زمانهتا قیامت ننگش را باقی گذاشت. مردم 

 ها زماندر تاریکی و جهل به دنبال فرمانروائی به راه افتاد که فریادش در  نیافت پس

 ترین نسل باقی ماند. یشقبه عنوان 

کند. غمی که هرگز پایان نیافت.  یمی خویش بغضی را پنهان امروز مدینه در گلو 

ای که صدای حزن و اندوهش در دل زمان باقی ماند و اینک مدینه شاهد آن  یهگر

مظلومیت است. مودت به خاندان پیامرب (ص) در دنیاطلبی حاک�ن به دشمنی بدل 

صه شد و گشت و آثارش زمین را در بهت و حیرت فرو برد. رسالت در حکومت خال 

میراث بزرگ هدایت به حرستی که زمان بر دوش خویش آن را حمل �ود تا آیندگان به 

اش به باطل جانشان در  ینگهدار ی حقی بنگرند که توان امت گذشته در  یدهدآن به 

حساب پروردگار عال  یبعقلی کودکانه بدل گشت. اینک با این ارث عظیم و ثروت 

اندیشد میراث  یماز گذشته مبتال گشته و به آنچه  تر کخطرنای  یچهبازجان زمان به 

سازد و با آن نقش  یمای است که در ذهن خویش  یشهاندخاندان نبوت نیست بلکه 

 گرید. یمخندد و  یم

ی علمش  چشمهشود. او کوثری است که هرگز  ی�حرضت زهرا (س) به زمان محدود 

ش� را در آتشی که گذشتگان بر  . اوهاست عملای ناظر بر  گردد پس شهیده ی�تهی 

شود  یمی وحی انباشته �ودند و اینک آن آتش بر حقیقت رسالت زده  خانهدر 
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شنود و  یم ها گوشبرد.  یماز گذشته گلوی حق را  تر رندهبُ بیند. پس تیغ زمان  یم

ی  چارهشود.  یمرود که رسدی مرگ در آن حس  یمساعتی بعد در خاموشی جانی فرو 

توان برای مجلسی که در آن حزن و اندوه پیامرب  یماین همه غفلت چیست؟ چگونه 

یر است؟ پذ امکانبا کدام اشعار وصف این حزن  عزاداری کرد؟شود  یم(ص) حس 

ی  یههددینی که در دنیای مردمان به فراموشی سپرده شده و امروز عزیزترین 

گذارد تا  یمر آتش حرستش باقی پروردگار از خاندان رسالت جدا شده و زمان را د

 شاهدی باشد بر مدعیان محبتش.

خوانیم:  یموای بر ما که توان شناختش را در نام با برکتش نداریم. فرزندش را به مدد 

شان اُم ابیها بودند، مادر پیامربان  یگرامی پدر  فرمودهتان طبق  یگرامموالی ما، مادر 

زن و اندوه بزرگ یاری کنید. دست ضعیف�ن از اولین تا آخرین؛ پس ما را در این ح

منتظر دست جانشین بر حق پیامرب (ص) است. در این تاریکی که فرقی با جاهلیت 

مان کنید که به کنار باطل نرویم و همواره نام با جاللتتان را برای نجات از  ندارد یاری

 زنیم: یماوهامات جا�ان به مدد بخوانیم. پس فریاد 

 ک الفرجاللهم عجل لولی
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥اسفند  ٢٧        ی دعای ندبه دل نوشته

موالی من، آقای من، اومدم ندبه بخونم، نه، ندبه کنم، اشک بریزم، ناله و زاری کنم. 

بگم موالی من، جانم به فدایت با اینکه می دونم این جان حقیر و آلوده الیق ش� که 

هاست، نیست. چه کنم، چیزی باالتر از آن  ییروشناها و نور و  یخوبها و  یپاکمظهر 

ندارم. من در این صبح جمعه اومدم گدایی، گدایی اون نگاه زیبا و پر محبت نوازشگر 

ش�. با وجود اینکه طی هفته بد کردم و جانی آلوده را به اینجا آوردم ولی رسور من، 

پرسند چه آوردی؟  ی�انتان را شنیدم که یابن زهرا من رسم بزرگان مخصوصاً ش� و پدر 

ام نظر کنید که سخت محتاجم چون  دستی یتهخواهی؟ پس به  یمپرسند چه  یم

سخته بر من که موالیی چون ش� داشته باشم و فتنه و جنایت و فساد و کفر و ظلم 

که این زمانه را تحمل کنم. رسگردان و حیرانم و دل پر از درده، سخته بر من در حالی 

دونم چطوری و با چه زبانی با ش� درد دل کنم تا دل  یید. �یش�دونم تنها نجاتم  می

سوخته از فراقتان آروم بگیرد. جانم به فدایت مگر میشه دلی با ش� آشنا بشه و به 

ی خاص و ها نعمتیادتان از شوق ناله رس نده و شکِوه و شکایت نکنه چون ش� از 

ی  همهای�ن حفظ فرموده هستید. آقای من ای وارث بزرگی که خدای مهربون بر 

کنم یابن زهرا، یابن  یمهای پدران بزرگوار و طاهرینتان. موقعی که صداتون  یخوب

ی خوش جدتان پیامرب (ص) را در حدیث کساء را حس  یحهراحیدر، یابن رسول هللا 

فریاد کنم به  کنم. کی میشه به چرت نجاتتون داخل شوم و هجرانتان به رس بیاد و یم

 خدای کعبه رستگار شدم.

ی  خانهی عمرم گذشت. هر صبح جمعه در ها سالموالی من امسال نیز مانند 

ندبه خواندم بدین نیت که ش� ظهور کنید و  بار اشکمقدستان حارض شده با چشمی 

من در کنارتان و در رکابتان نفس بکشم و نجات پیدا کنم ولی افسوس که ش� حارض 

ن غائب، در کنارم هستید من دور از ش�. چقدر غافلم از اینکه در این کوی بودید م

دنیایی علم  اش کلمهی که هر ساز  انسانو  بخش نجاتی ها خطبهعشق ش� نشستم و 

گذشتم و  ها آنو معرفت را دارد شنیدم، در عوض عمل به سفارشات گهربارتان از 
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انستم که کسانی در دولت ظهور د یمکه باید باور و یقین  یدرحالفراموش کردم 

کنند که به این نصایح عمل کنند پس من منتظر چه هستم، منتظرم تا  یمحضور پیدا 

دولت حقه بیاید، من به حق عمل کنم در آن صورت من جایگاهی نخواهم داشت. 

آقای من ش� همیشه بهاری هستید و خزان هیچ وقت ش� را ندیده و نخواهد دید 

ی اشک ها بارانزده را مدد کنید تا در این بهار جانم را شکوفا و با  پس من حقیر خزان

آن را رسسبز کنم چون چشم امیدمان به ش�ست موالی ما. پروردگارمان ش� را  ام توبه

جانشین رسولش خوانده و ما امت ش� هستیم و در ش� جز خصلت جد بزرگوارتان 

آید. ما را  یمآزارد برای ش� گران  یمشود پس هر آنچه ما را  ی�خصلت دیگری یافت 

بارد و ما از آن  یمآزارد، الطافی که همواره بر ما  یمینتان نازندوری از الطاف وجود 

ی�ن را به دستوراتتان سپرده و جان حقیرمان را در ها گوشگریزیم. مددمان کنید تا  یم

ما را دریابید تان درآوریم و دستان ضعیف�ن را رها نکنید.  یملکوتاسارت وجود 

زند. ما اینک در  یمحاجتی در این عید داریم و درد دلی که غربت جا�ان آن را فریاد 

کنیم که ش� موال و رسورمان در آن فضا قرار دارید.  یمفضایی بوی عید را احساس 

تان عید بخوانیم پس مانند هر روز جمعه در  یملکوتچگونه عید را بدون حضور 

 زنیم: یمخوانیم و با طراوت بهاری عید فریاد  یممدد دعای�ن ش� را به 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥اسفند  ٢٨       والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

شکر پروردگار را که زبان را منشأ حرکت قرار داد تا همگان به ستایشش رس تسلیم 

از آن سیراب  ها جانجام  کهفرود آورده و او را در بزرگی نامش بستایند. ه�ن نامی 

ین و آس�ن به جنبش درآمد، اصوات در عال گویا شد، آنگاه صدا معنا پیدا زم شد،

ها به سخن درآمدند تا خالقی را بستایند که همواره رضبان حیات به  یدهآفر�ود؛ 

از مرده بیرون آورده شد تا یُحیی و یُمیت شناخته شود؛ پس زنده  پر جاللتشدست 

عظمتش را درک کرد و در محور بندگی قرار گرفت و مرده از ش�رش خلقت بیرون 

 آمد.

ایشش حیات و عزت است و سزاواری و ستاییم پروردگار کریم را که شکر و ست یمپس 

کند و زمان در خود  یماش وجود را پاک و لربیز از عشق و نشاط  یبندگسعادت؛ و 

برگزیدگانی را به عنوان گنجینه به یادگار حفظ فرموده که حیات و عزت ابدی را 

ی که رسور عاملیان حرضت ا گونه ه�نی رحمت پروردگار آرامیدند.  یهسایافتند و در 

 ها آنیی است که خداوند ها جانهرای مرضیه (س) فرمودند: برکات پروردگار عال در ز 

را برگزید تا نشانی باشند از قدرتی که نامش خلقت است، امانتی که در جان خلیفه 

فرمایند: آیا آنان  یم�اید. پس پروردگار امر  یممانند رشابی گوارا نوشندگانش را اطعام 

دانند یکسان هستند. ارسار جان خلیفه بر آس�نیان و  ی�ه دانند با آنان ک یمکه 

ی پروردگار فاش گردید تا جانشین معنا پیدا کند. حرکت آغاز  ارادهی  حلقهزمینیان در 

ها به گردش درآمد و شب و روز در ش�رش  یهثانو  ها ساعتگردید، زمان در اسارت 

قدرت خلیفه زمین را احاطه عمر در پی یکدیگر در آمد و شد قرار گرفت پس �اد 

به  اش ییفرمانرواگردید، ی جانش آشکار  ینهگنجکرد، زمان در اختیارش قرار گرفت، 

عمرش محدود نشد بلکه او جانشین قدرتی شد که هرگز محدودیتی نتوانست تا 

 جایگاهش را تسخیر �اید.
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حرضت زهرای  همتای الهی رسور عاملیان، یباین فرموده چه زیبا مصداق است بر کوثر 

اطهر (س) که وجود گهربارش نشانی از عظمت خلقت دارد که تشنگان معرفت و علم 

را سیراب کرده و خلیفه را در مقام عطایی پروردگار به واقع به �ایش تاریخ گذاشت و 

شناخت او بر زمین و آس�ن  وجود عدمی جانش هزار و اندی سال است با  ینهگنج

ایشان در مناجاتی فرمودند: ای خالقم تو را در ضمیرم کند که خود  یمخود�ایی 

ام را بپذیر و جانم را از رش آنچه باعث جدایی  یبندگات را شناختم پس  یبندگیافتم، 

. اینک به تنایی معرتفم که مرا سالمت آفریدی دار نگهشود  یمات  یملکوتاز بارگاه 

شناسند زیرا اوست  یمپس سالمم را بپذیر تا همواره بر آستانی بوسه زنم که مرا خوب 

 شود. یمکه یُحیی و یمیت به فرمانش جاری 

ی وجودش در حرارت عشق  ذرهزد که ذره  یمبله حرضت فاطمه (س) بر آستانی بوسه 

فرمود: فاطمه  یمن فرمودند: بارها پدرم رسول خدا (ص) سوخت که ایشان چنی یمآن 

به لطفی وابسته شدم که  چنان آندادم  یمجان عشق را چگونه دریافتی و من پاسخ 

گرفتم،  یمدیدم ولی در حرارت جانم در آغوشش  ی�هر لحظه احساسش کردم، او را 

: چه زیبا مخلوق فرمود یمکردم و پدر  ی�ی رهایش ا لحظهفرشدم و  یمام  ینهسبه 

 خالقی شدی که جز او را ندیدی.

اینک ای مه�نان کوی عشق گوهر گران سنگی از صدف خلقت بیرون شد و عاشقان 

و شیفتگان جوهر قُدسیه را شاد کرد که درود خدا بر او، یگانه بانویی که در عرش 

یعنی  ی مقرب و هم کالم با برترین آنان، حامل علم وحی خدا الهی محبوب مالئکه

بیکران خداوند بر حرضت فاطمه (س) که بهجت قلب و نور  ودر دجربئیل امین بود و 

 در پیشگاه او بود. ها انسانچشم رسول خدا (ص) و عزیزترین 

ی تن رسولش که مالئک هنوز ذکرشان  پارهی نور ج�ل خداوند و  جلوهسالم بر ش� ای 

خوانند و  یمنام زاللتان را با آواز  ها مهچشکنند. سالم بر ش� که  یمرا با نام تو متربک 

و تام خاک از رشق تا غرب  اند آموختهشکفت را و پرستوها پرواز را از ش�  ها گل

بارگاه ش�ست. سالم بر ش� که خورشید را در دوازده آینه به وسعت آس�ن تکثیر و 
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ا با دوازده قلم بر لوح ی ابدیت روانه کردید و نام خدا ر  کرانهکران را تا  یبدوازده رود 

 خاک نوشتید که نام زیبایتان تا ابد بر تارک تاریخ و دنیا خواهد درخشید.

توان از رسور عاملیان کوثر الهی، مادر هستی، ام ابیها دخت رسول خدا  یمچگونه 

 اِنا اَعطَیناَک الکوثَر ی زهرا (س) سخن گفت و چگونه ممکن است فاطمه(ص)، حرضت 

اش، نور  یقیحقاش، وارث  یگرامرا تفسیر کرد. پس عقل و کالم درمانده به سوی فرزند 

چشمش یوسف زهرا، رسور و موال، امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) شتافته تا 

در این مورد مدد فرمایند و ایشان چه زیبا فرمودند: حرضت زهرای مرضیه (س) که 

ن و آس�نیان بر نام مبارک و با جاللتش باد، دخت صلوات و سالم فرشتگان و زمینیا

همتای پروردگار عال  یبای بود تام نشدنی. کوثری که عطای  ینهگنجپیامرب خاتم که 

اش، در زمانی دیده بر جهان گشود که داشت نوزاد دخرت ننگ  یگرامبود مانند پدر 

پیامربان گردد و وارث بزرگی بود ولی به لطف و کرامت پروردگار دخرتی آمد تا مادر 

تام معجزات الهی. او جهان ظل�نی را به نور اخرتش افروخت و دل رحمت الهی را در 

زینت داد، او را چه کسی دریافت؟ آیا گذشتگان  ها نامگلستان خلقت به زیباترین 

 ؟یا آیندگانی پروردگارشان بود و  یههدای  ینهگنجدانستند چه 

مبارک میالد رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) در اینک در این روز با شکوه و 

ی خداوند کریم از شکرگزار شان حضور پیدا کردیم که ضمن  یگرامی مقدس فرزند  خانه

همتای الهی به ساحت مقدس موال و رسورمان تربیک و تهنیت عرض  یباین عطای 

ز کنیم. وجود رویم تا بهار را با قدوم مبارک رسور عاملیان آغا یمکنیم و همچنین 

ی علم و معرفت و تقوا و ها شکوفهمقدسشان که همیشه بهاری بوده و هست و 

ای�ن بر شاخسارهای درخت تنومند خلیفه و انسانیت تا ابد خود�ایی و عطر افشانی 

که  یدرحالکنند  ی�کنند و هیچ زمانی خزان و رسدی زمستان را تجربه نکرده و  یم

سالی، خزان  یانمسان نهفته است، بهار جوانی، تابستان چهار فصل در وجود ضمیری ان

یف فرمودند که: شکر بر توصپیری و زمستان برزخی که چه زیبا آن را رسور عاملیان 

آفرینشی که در خلقتش احساس را مرز عبور قرار داد تا همگان به استعداد آنچه درک 

شود تا  یمشان تکرار در جان ها فصلکنند جام جانشان را لربیز کنند پس تام  یم
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همواره در یحیی و یمیت قرار بگیرند. درخت وجودشان در بهار جانشان به بار 

 اند کردهبنشیند و در تابستان رنگارنگی خلقت دیده شود و در پاییز از آنچه کسب 

را برای  ها خاطرهانفاق کنند و در زمستان در حرارت عمل بیاسایند تا عمرشان همواره 

 عبور آماده سازد.

شان وارث حقیقی مادر هستی  یگراماینک در این شب مبارک به ساحت مقدس فرزند 

ی الهی، رسور و موالی�ن اباصالح املهدی (عج) ابراز  یهجاررسور عاملیان، کوثر 

ی که گفتیم زبان و عقل�ن عاجز از بیان شأن و مقام واال و ا گونه ه�نداریم  یم

باشد تا از زبان  یمتان است ولی چشم امیدمان به دولت ظهورتان  یگرامدر حقیقی ما

 زنیم: یمگهربارتان آن را بشنویم پس برای برآورده شدن آن فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

یت عرض کرده از تهنی ش� عزیزان تربیک و  همهضمناً حلول سال نو را خدمت 

یی پر از سالمتی ای�ن و جان و موفقیت و پیروزی ها سالخداوند کریم برای همگی 

از سال قبل خواستاریم و همچنین  تر احسندر راه مبارزه با شیطان و نفس با حالی 

ی محرتمه تربیک ها خانمی مادران و مادران آینده و  همهروز مادر و زن را خدمت 

دادن فضائل  عرض کرده امیدواریم که این روز میالد تولدی باشد برای الگو قرار

اخالقی و ای�نی و عمل رسور عاملیان در زندگی ش� و برای شادی ارواح مادران فوت 

 یید.فرمای را قرائت ا فاتحهشده از این جمع 

 عید بر ش� مبارک، شاد و سالمت باشید. عاقبتتان بخیر باشد.

 والسالم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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