
1 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٣٩٦های سال  های مناسب لیست ترتیبی خطبه

 ٩٦فروردین  ٩ -والدت امام محمد باقر (ع)ی  خطبه –٠١

 ٩٦فروردین  ١١ -شهادت امام هادی (ع)ی  خطبه –٠٢

 ٩٦ فروردین ١٩ -جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع)والدت امام ی  خطبه –٠٣

 ٩٦ فروردین ٢٢ -علی (ع) دت امیرمؤمنانوال ی  خطبه –٠٤

 ٩٦ فروردین ٢٤ -شهادت حرضت زینب (س)ی  خطبه –٠٥

 ٩٦اردیبهشت  ١ -ی آخرین جمعه ماه رجب خطبه -٠٦

 ٩٦اردیبهشت  ٣ -شهادت امام موسی کاظم (ع)ی  خطبه –٠٧

 ٩٦اردیبهشت  ٥ -حرضت نرجس خاتون (س) والدتعید مبعث و ی  خطبه –٠٨

 ٩٦ اردیبهشت ١٠ -اعیاد شعبانیهی  خطبه –٠٩

 ٩٦ اردیبهشت ٢٢ -ی شعبان والدت حرضت قائم (عج) عید نیمهی  خطبه –١٠

 ٩٦خرداد  ٥ -شب اول ماه مبارک رمضانی  خطبه –١١

 ٩٦ خرداد ٢٠-والدت امام حسن مجتبی (ع)ی  خطبه –١٢

 ٩٦ خرداد ٢٣ -شب نوزدهم رمضان شب قدری  خطبه –١٣

 ٩٦ خرداد ٢٥ -شهادت امام علی (ع) شب بیست و یکم شب قدری  خطبه –١٤

 ٩٦خرداد  ٢٥ - رمضان شب قدر ٢١شب  ی دل نوشته –١٥

 ٩٦ خرداد ٢٧ -شب بیست و سوم رمضان شب قدری  خطبه –١٦

 ٩٦خرداد  ٢٧ - رمضان شب قدر ٢٣شب  ی دل نوشته -١٧
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 ٩٦تیر  ٥ -عید فطری  خطبه –١٨

 ٩٦ تیر ٢٩ -شهادت امام جعفر صادق (ع)ی  خطبه –١٩

 ٩٦مرداد  ١٣ -)ع( رضا اماموالدت ی  خطبه –٢٠

 ٩٦مرداد  ١٣ -ی حج خطبه -٢١

 ٩٦ مرداد ٣١ -)ع( جواد امام ی شهادت خطبه –٢٢

 ٩٦شهریور  ٧ -)ع( محمد باقر امام ی شهادت خطبه –٢٣

 ٩٦شهریور  ٩ -ی روز عرفه خطبه –٢٤

 ٩٦شهریور  ١٠ -ی عید قربان خطبه –٢٥

 ٩٦شهریور  ١٤ -)ع( هادی اماموالدت ی  خطبه –٢٦

 ٩٦شهریور  ١٨ -ی عید غدیر خطبه –٢٧

 ٩٦مهر، آبان و آذر  -های محرم و صفر خطبه –٢٨

 ٩٦آبان  ١٨ -ی روز اربعین خطبه –٢٩

 ٩٦ بانآ  ٢٦ -ی رحلت حرضت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) خطبه –٣٠

 ٩٦ بانآ  ٢٨ -ی شهادت امام رضا (ع) خطبه –٣١

 ٩٦آذر  ٥ -ی شهادت امام حسن عسکری (ع) خطبه –٣٢

 ٩٦آذر  ٧ -ی سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) خطبه –٣٣

 ٩٦ذر آ  ١٥ -ی والدت پیامرب (ص) و امام صادق (ع) خطبه –٣٤

 ٩٦دی  ٥ -ی والدت امام حسن عسکری (ع) خطبه –٣٥

 ٩٦بهمن  ٢ -ی والدت حرضت زینب (س) خطبه –٣٦
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 ٩٦بهمن  ١٣ -روایت اول حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٣٧

 ٩٦اسفند  ١ -روایت دوم حرضت زهرا (س) ی شهادت خطبه –٣٨

 ٩٦اسفند  ١٨ -والدت حرضت زهرا (س)ی  خطبه –٣٩

 ٩٦اسفند  ٢٥ -ی سال ی آخرین ندبه دل نوشته –٤٠

 ٩٦اسفند  ٢٧ -والدت امام محمد باقر (ع)ی  خطبه –٤١

 ٩٦اسفند  ٢٩ -شهادت امام هادی (ع)ی  خطبه –٤٢

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦فروردین  ٩     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 عامل 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 پرچمچه توصیف زیبایی است از رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) از 

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 

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

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

 ی توحید آن را سیراب کند. یرهشسپارد تا با  یم

ایم  میالد یکی از ایشان دور هم جمع شده میمنتبه ی ارجمند  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  ۲۰امامتشان نزدیک به 

 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 ملتش یافته و ی آن بسیار گسرت  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.

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

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 آنو یی بردارند 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

 چنان 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 تک ضمن عرض تربیک و اینک در این شب مبار 

امام محمد باقر (ع) رسور و موالی�ن امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به متنا به 

 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 بهرههستید. ما ساکنان کوی مقدستان را به فراوانی از لطف و احسان خود 

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

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦فروردین  ١١      شهادت امام هادی (ع) ی بهخط

ها  ینهسحمد و سپاس خداوندی را رواست که از باطن هر رازی آگاه و بر هر چه در 

ی  همهاز ازل تا ابد بر  اش اردهبیند بیناست و  ی�وجود دارد دانا و بر آنچه چشم 

کند  یمآفرینش و مخلوقاتش جاری است. حق را استوار و باطل را محو و نابود 

مخصوصاً با برگزیدن خاتم رسوالن نبی اکرم حرضت محمد (ص) و خاندان طاهرینش 

بشارت پیروزی حق را چنین فرمود: بگو حق آمد و باطل نابود شد، حقا که باطل نابود 

شدنی بود. پس پروردگارا تو را بر آنچه گرفتی و دادی و بر آنچه بخشیدی و آزمودی 

ستی و نیکویی داخل کن و به راستی و نیکویی بیرون برب گویم و ما را به را یمسپاس 

و از جانب خود پیروزی و یاری عطا بفرما و ما را به رحمتی داخل کن که رسور 

 عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) توصیف آن را این چنین فرمودند:

ی مخفی شده در خاک از ها دانهرحمت پروردگار عامل آن زمان که امر فرمود تا 

جانشان را شکافتند و  های پوستشان بیرون آیند، همگان رس بر اطاعتش نهادند، قالب

باطن خویش را آشکار کردند و هر کدام به رنگ و بویی آراسته شدند و زمین را به 

ی جانشان آراستند. خلیفگان بر آنان گذر کردند و غالفشان را شکافتند و  جلوه

ر باطن جانشان جای دادند و کشتزارش شد باطنشان را آشکار کردند. باطن دانه را د

جان خلیفه. دانه در جان خلیفه به سخن درآمد: ای اربابم از زمین و خاک به جانی 

مطهر سفر کردم و با نیروی جانت خرد شدم و از سفتی و سختی به نرمی آبی در 

یت روان گشتم آنگاه صدای پروردگارم را شنیدم که مرا به اطاعتش تحسین ها رگ

 اش جای داد. یفهخلود و مرا در جای فرم

ی رسور عاملیان که وجود خلیفگان راستین پروردگار منشأ  فرمودهبله چه زیباست این 

خیر و برکت و شکوفایی است که این مرتبتی بود که پروردگار عامل به خلیفه اختصاص 

ند با رنگ و اش آن را به گلزاری بدل ک یخداوندداد تا به هر کجا که قدم گذارد با روح 

بوی متفاوت و انسان استعداد پرورشش را از خالقش به ارث برده است و ما این 
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شکوفایی و طراوت را در وجود مطهر تک تک چهارده معصوم به عینه مشاهده کردیم 

و در این راستا فقط وجودهایی که با علف هرز و سم نفس اماره مسموم شده بودند 

 و از آنان اثری باقی �اند. سوزاندندرا در آتش قهر الهی 

ایم. ایشان دهمین اخرت امامت،  ما در این روز به سوگ یکی از آنان دور هم جمع شده

خورشید والیت، صابر و عادل، عامل و هادی حرضت امام علی النقی (ع) ملقب به 

هجری در مدینه متولد شدند پدر  ۲۱۲الحجه سال  یذی  یمهنهادی هستند. ایشان در 

شان بانو س�نه هستند که خا�ی با تقوا و با  یگرامشان امام جواد (ع) و مادر بزرگوار 

 فضیلت بودند.

هجری پس از شهادت امام جواد (ع) در سن هشت سالگی  ۲۲۰حرضت در سال 

امامت امت را به عهده گرفتند، با وجود سن کم چنان در علم و ک�ل و معرفت و 

ایی نشان دادند که مورد عالقه و توجه شیعیان تدبیر و رهربی از خود اقتدار و توان

ترسیدند و به تبعید و آزارش دست  یمقرار گرفتند و خلفای عباسی سخت از ایشان 

زدند و متوکل عباسی امام را از مدینه به سامرا آورد و تا پایان عمر در آنجا تحت 

 مراقبت شدید قرار داد.

بود  زمان همی عباسی  یفهخلمت هفت با اینکه مدت زندگانی امام هادی (ع) با حکو 

رفت  یمین دوران زندگی امام هادی (ع) زمان متوکل عباسی به ش�ر تر سختولی 

کرد  یمای�ن بود و اگر به مذهب تظاهر  یبو ناپاک و  طلب شهرتزیرا وی مردی 

درون و افکار پلید و  که یطور  بهاش نظر داشت  یاسیسی ها هدففقط به پیشربد 

ین ملعون دستور داد ساخت�نی را که ا هجری نشان داد. ۲۲۶د را در سال شیطانی خو 

بر محل دفن امام حسین (ع) و شهدای کربال ساخته شده بود را خراب کنند تا مردم را 

آنانی که وجود  ی آن محروم سازد. متوکل لعنت الله و پدرانش و همهاز فیض زیارت 

دانستند و  می شوند یمپلید شیطانی داشتند و در عرص حارض نیز فراوان یافت 

های ملکوتی، سنگری محکم علیه ظلم و کفر و فتنه  دانند که هر کدام از این بارگاه می

باشد چون مبارزه و مخالفت امامان بزرگوار با ستمگران و فرمانروایان  و نفاق می

ناپذیری با ظلم و  ات تاریخ اسالم و تشیع است؛ آنان با سازشبیدادگر از افتخار 
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های پلیدشان و دفاع از حق، خشم ستمگران را  منافقین و نیت ی چهرهافشاگرِی 

گرفتند که هنوز نیز این  انگیختند و راحتی را از این افراد پسِت دون صفت می برمی

یان فداکار و عاشقان حق است کننده و هدایتگر شیع ملکوتی امامان، تغذیه یها بارگاه

 ها یگذار  مببسال قبل این کار را انجام داد در عرص حارض با  ۱٬۲۰۰اگر متوکل در  که

خواهند رسپوشی بر اع�ل  می شود یمها  در این اماکن متربکه که باعث آزار درونی آن

 ننگین خود بگذارند.

شته و فرمودند: منافقان و آن خداوند کریم در قرآن از وجود پلید و بی�رشان پرده بردا

کسان که در دل بی�ریی دارند گفتند: اینان را دینشان بفریفته است و هر کس که به 

کنیم  یمخدا توکل کند او را پیروزمند و حکیم خواهد یافت. پس ما نیز بر خدا توکل 

ی  قهحکه پیروزی ما بر منافقان و کافران است و باور و یقین داریم که با ظهور دولت 

پذیرد و برای  یمموال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) تحقق 

 خوانیم: یمتر شدن آن رهرب و صاحبش را  یکنزد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦فروردین  ١٩  والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع) ی بهخط

الحمدالله پروردگار کریم و رحیم را سپاس که به بندگانش توفیق طاعت ارزانی فرمود 

و خیر و نیکی را در عبادت خویش برای آنان منظور داشت که با توسل جسنت به آن 

 و بنده نوازشی درونی و بیرونی نجات بخشیده به آغوش پر مهر ها باطلخود را از 

و کارهای  اند آوردهود: تا کسانی را که ای�ن که خداوند رح�ن خود فرم بازگردند

از فضل خود پاداش دهد زیرا خدا کافران را دوست ندارد و چه زیبا  اند کردهشایسته 

ی  ینهآرسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آن را توصیف فرمودند که: سالم بر 

ر کتاب آس�نی خلقت آن زمان که پروردگار اراده فرمود تا نور را معرفی فرماید، د

 ها جانو زمین است. با این فرمان، زمین  ها آس�نقرآن کریم فرمود: پروردگارتان نور 

ترین الطاف از هدایای رحمت الهی گردید. آنگاه قالب جان در نجوای  یفلطقرارگاه 

گونه  ینانشست و با آنچه در آینه مشاهده کرده بود  وگو گفتشیرینی با این نور به 

، برخیز و خویشنت را برای اند خواندهمد: ای جان تو را به ضیافتی پر شکوه به سخن درآ 

که پروردگارت فرموده لباس جانت را بپوشی.  گونه ه�نآن ضیافت مهیا ساز باید 

بینی؟ جانی را که ظلمتش در یک فرمان به انواری تابناک  یماینک به آینه بنگر، چه 

یایید اینک آن گِل خشک و لجن بمخلوقاتم گردد، ای  یمشود. مه�نی آغاز  یمبدل 

شود، این  یمبویناک آماده گردیده تا مشکاة خویش را به �ایش گذارد. چراغ افروخته 

خواند. در مقابل چراغدان جانش  یمای است که ارسارش همگان را به سجده  ینهسچه 

وزد. افر  یمسازد و آن سینه با روح خداوندی  یمآفرینش انوار خویش را پنهان 

انعکاسی را بنیان  چنان آنپردازد و  یمپذیرد و روغنش به جالی آن  ی�سوختنش پایان 

 ماند. یمگذارد که همواره نقشش جاودانه در بقاء  یم

ی رسور عاملیان که در کل�تی زیبا و عارفانه بیان شده دریافتیم  فرمودهبله از این 

ی خلقت  ینهآی وارد شد و او در زمانی که روح خداوند در قالب انوار در جان آدم

ی  همهخود را در جایگاهی رفیع دید با هر شکرش نوری افزون بر نور دیگر شد و 

مخلوقات با دیدن آن زبان به تحسین گشوده و به سجده درآمدند و ما آن نور را بر 
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ی پیامربان و رسوالن حرضت محمد مصطفی (ص) و بر خاندان  رسسلسلهمحور و 

پاکش به عینه مشاهده کردیم و اینک در این شب مبارک به شادمانی میالد یکی از 

(ع) هستند  جواداالمئهآنان در این کوی عشق جمع شدیم. ایشان ابا جعفر محمد تقی 

امامت رسیدند و سالگی به  ۷در مدینه متولد و در سن  ۱۹۵که در دهم رجب سال 

لعنت الله.  معتصمسال امامتشان مصادف بود با حکومت دو طاغوت مأمون و  ۱۷

سال داشت اما هنوز صاحب فرزند نشده بود از همین  ۵۵پدر بزرگوارش امام رضا (ع) 

امام موسی کاظم  غیبترو شایعاتی از سوی رسان و مبلغان فرقه واقفیه که معتقد به 

که او پس از خود به امامت هیچ امامی وصیت نکرده است گفتند  یم(ع) بودند و 

 یافت. یمنرش 

ی هستی نهاد که شیعیان با یکدیگر به اختالف  عرصهبله امام جواد (ع) در زمانی پا به 

ی بعضی از مردم ساده لوح نفوذ ها دلبرخاسته بودند و تبلیغات برخی از مخالفان به 

ی واقفیه شد و تولد  فرقهی  یدهعق(ع) بطالن  کرده بود. در این برهه تولد امام جواد

و ایشان سببی شد برای پیروزی حق و اتحاد شیعه و پیروی از حق. پس از اختالفات 

یی که پیش آمده بود و پنج سال از عمر امام جواد (ع) گذشته بود که مأمون ها تفرقه

فرستادگان مأمون و  امام رضا (ع) را به اجبار به مرو دعوت کرد. امام رضا (ع) با آمدن

ی خویش خداحافظی کرد و فرزند خود امام جواد (ع) را  خانوادهبا  ها آنشنیدن پیغام 

که تنها پنج سال داشت به جانشینی خویش بر آنان گ�رد زیرا از مراتب صالحیت و 

 شایستگی خدادادی پرسش به خوبی آگاه بود.

پیامربمان خاتم انبیاء حرضت  یتب اهلامشب مصادف است با میالد گهری دردانه از 

ی  اسوهص) که ره شصت ساله را شش ماهه پیمود. ایشان حیدر شش ماهه، محمد (

رشادت و معصومیت حرضت علی اصغر هستند که نشان داد اطاعت و پیروی از امر 

امامت به کوچکی و بزرگی نیست، به ای�ن و همت و گذشت و مردانگی است. در 

کرد و نام خود را در تاریخ پُر آوازه �ود. حرضت علی اصغر  شود کار بزرگی یمخردی 

 بیعت با امام عرصش را با خون گلویش نوشت و امضا کرد.
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اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موال و 

به وجود مبارکشان  رسورمان، ولی نعمت�ن امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)

 ریم:دا یمابراز 

موالی ما مقام واالی امامت به سن و سال و پیری و جوانی نیست و کسب فیض در 

ین را امام جواد (ع) به همگان نشان دادند ولی و ای طول عمر امام یکسان است  همه

ی گران بهایی را دشمنان دون صفت خیلی زود از برشیت گرفتند  ینهگنجافسوس چنین 

بان هستیم که ش� را برای�ن حفظ فرمود که با و ما شکرگزار خداوند حکیم و مهر 

اطاعت از سفارشات و امرتان رستگار شویم و برای تعجیل در فرجتان هر لحظه فریاد 

 زنیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦فروردین  ٢٢      والدت امیر مؤمنان (ع) ی بهخط

کنیم که آثار بزرگی و قدرتش در همه جای خلقت �ایان است و  یمخداوندی را حمد 

دیدگان اندیشه از مظاهر عظمت او خیره مانده. او دور است و در ه�ن حال نزدیک 

 پنهان، پنهان.و خداوند باالست و در ه�ن حال پایین و آشکار است و در ه�ن حاِل 

ی پوشید و آن دو را مخصوص ی عزت و کربیای جامهپس حمد و سپاس خداوندی را که 

خود گردانید، پس ای بندگان خدا به عمل نیک بکوشید که عمل نیکو به ملکوت 

ی عمر  دورهشنود و اینک که در  یمشود و دعای ش� را  یمبخش  یدهفارود و توبه  یم

کند و بی�ری مانع از عمل  یمبرای نوشنت اع�ل ش� حرکت  ها قلمآرامش دارید و 

مرگ هنوز به رساغ ش� نیامده بر عمل نیکو سبقت بگیرید و بدانید  ش� نیست و

در دنیا چون کسانی  ها آنی از اهل دنیا هستند که از اهل دنیا نیستند و بودن ا دسته

بیند و لذا با  یماست، حقایق را  زودگذردانند دنیا  یماست که در دنیا نباشند و 

که در  یناشوند و با  ی�کنند و به کارهایی بیهوده مشغول  یمآگاهی بر حقیقت کار 

بیند که  یمکند و  یمبین مردم دنیای دیگر حرکت  ها آندنیا هستند جسم و روح 

 ها آندهند در صورتی که آنچه نزد  یممردم دنیا به فوت کردن دیگران اهمیت 

ست. از این بیم یی است که با تقوی و خوف از خداوند زنده اها قلباهمیت دارد 

 ی دنیا و نفس شود و مبیرد. یفتهفریشان ها قلبدارند که مبادا 

ی که فرمودند با اینکه بین ا گونه ه�نعلی (ع) که  مؤمنانجان عامل به فدای امیر 

کرد، با این حال قلبشان  یمکردند جسم و روحشان در ملکوت سیر  یممردم زندگی 

و در باطن مرده بودند. افسوس که نه تنها مردم  مردمی بود که به ظاهر زنده دار غصه

اند  او را درک نکردند بلکه بعد ایشان تا عرص حارض نیز غریب مانده اش زمانه

ی حسنات و فضائل و حکمت و عرفان و معرفت و علم و شجاعت و  همهکه  یدرحال

کتاب ی که خداوند کریم در ا گونه ه�نتدبیر و بالغت را در نهایت ک�ل داشتند؛ 
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آس�نی قرآن فرمودند: به هر که خدا خواهد حکمت عطا کند و به هر که حکمت 

 عطا شده نیکی فراوان داده شده و جز خردمندان، پند نپذیرند.

علی (ع) را که به اعرتاف شیعه و  مؤمنانپس کجایند خردمندان که پند بپذیرند، امیر 

که اخت القرآن لقب  البالغه جنهیه در مورد ایشان نازل شده و آ ۱۳۰۰سنی بیش از 

ه�هنگ کنند و در اندیشه و رفتار و گفتار و  آنگرفته را درک کرده و عمل خود را با 

ترین جایگاه پرستش  یمقدپیروی کنند. چون موال در نخستین و  مؤمنانکردار از امیر 

 ی یعنی مکه تولد یافت و پرورش یافته در محرض پیامرب خاتم، رسول اکرمتعال حق

ی  همهحرضت محمد (ص) بود و موّحد و پیرو پیامرب و عاری از هر گونه گناه و در 

امور تابع پیامرب بوده و خدا او را معصوم داشته و هدایت کرد. با وجود اینکه 

یاپرستان و منافقان خالفتی را که خداوند و پیامرب به او عطا فرموده بود دنحسودان و 

وجود امام علی (ع)  نیفزود بلکه مؤمنانتخارات امیر خالفت بر افرا غصب کردند ولی 

 کرد. یمبود که خالفت مسلمین را دارای افتخار 

ین تر بزرگرا نشان بدهد که  مؤمناندنیا تا امروز نتوانسته است شخصیتی چون امیر 

ین دانشمند و فیلسوف و معلم اخالق و معلم تر بزرگدلیر جهان و در عین حال 

داری باشد. مجموع این صفات تا امروز در هیچ کس  یندخداشناسی و نوع پروری و 

دهد که در آن دوره، اسالم جز شمشیر  یمجمع نشده است. تاریخ آغاز اسالم نشان 

ن خط و ی مبارزه و دفاع از خود را نداشت و ایشان اولین و آخری یلهوسامام علی (ع) 

یش و ها خطبهاش را در  یخدادادسنگر دفاع اسالم بود. بزرگی روح و ک�الت 

ین تر برجستهبینیم که  یمیابیم و  یمیش و کل�ت قصارش ها فرمانیش و ها نامه

دهد و بهرتین رهنمودها را برای زندگی دنیا و آخرت فرا راه  یمتعلی�ت اخالقی را 

�اید و به آدمیان  یمرا در راه دین حل  معضلو  مسئلهگذارد و هر نوع  یمنوع برش 

و غمخوار هم نوع خود باشند که در این مورد  کردار راستآموزد که نیکوکار و  یم

خود ایشان که فضائل و صفات و خصایص خود  سنگ گرانی  فرمودهگیریم از  یمبهره 

 ی خداوند کریم بیان فرمودند: بندهرا در قالب 
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ین بندگان نزد خداوند آن است که خدا وی را تر محبوبای بندگان خدا به درستی که 

ی از اندوه و قبایی از خوف از ا جامه�اید تا اینکه بر نفس خود غلبه کند و  یمیاری 

 رسمنزلشود و او برای  یمخدا در بر �اید. در قلب این بنده چراغ راهن�یی افروخته 

کند.  یمد و دور را بر خود نزدیک و مشکل را بر خود آسان �ای یمآخر توشه فراهم 

گردد و  یمشود از آن سیراب  یمی آب گوارا بر او آسان  رسچشمهچون رسیدن به 

شود مگر یک  یم�اید و از هر نوع اندوه برکنار  یمی هوی و هوس را از تن دور  جامه

 اندوه، آن هم طلب وصال حق است.

خداوند و دین مبین یقین دارد که یقین او مانند نور  به چنان آنیک چنین بنده 

یرقابل تردید است و برای امور اخروی از هیچ کوشش فروگذاری غخورشید در روز 

ها و  یکیتارگرداند. یک چنین بنده چراغ  یبرمکند و در آن راه هر فرع را به اصل  ی�

ی هر نوع  کنندهی مسائل مورد اشتباه و کلید گشایش مبه�ت و دور  کنندهحل 

فهمند و هنگامی  یمرا  اش گفتهکند و مردم  ی�دشواری است و از ارشاد مردم مضایقه 

ماند تا اینکه او و دیگران به سالمت زندگی کنند.  یمکه بایستی خاموش مباند خاموش 

های زمین اوست و بر خویش الزم  یخمای از معادن دین خدا است و از  چنین بنده

واره رعایت عدالت بن�ید و اولین قدم که در راه برقراری عدالت در داند که هم یم

خود برداشته این است که هر نوع هوی و هوس را از خویش دور �وده است و 

دستور عمل  آنشکافد و خود به  یم�اید و  یمدستور حق را برای دیگران تفسیر 

و نیکو باشد فروگذاری  ی آن برای بندگان خدا خیر یجهنتکند و از هیچ کاری که  یم

دهد و هر جا که کتاب خدا  یمکند و این بنده اختیار امور خود را به دست قرآن  ی�

 آید. یمرود و هر جا که کتاب خدا فرود بیاید او فرود  یمبرد  یماو را 

در امور خود بهره نگرفته و  قدر گرانافسوس که برشیت از چنین گنجینه و گهری 

ی و طلب قدرتباقی مانده و این کوتاهی رسچشمه از  ها کتابعمل و سخنانش در 

یی که این امانت الهی را در بازار ها جانی دارد. پس وای بر پرست نفسدنیادوستی و 

پایان ظلمتی را  یبدنیا به درهم و دیناری ناچیز فروخته و در عوض این رحمت 

یلشان ذلجز صفت جان رویانی که  یهسکند.  یمخریدند که سیاهی و تباهی را معنا 
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که هرگز به  یدرحالروند  یمصفتی را به همراه ندارند پس با شتاب به طرف روشنایی 

شود که نجاتی برایش در قول  یمرسند و کشتی جانشان در ظلمتی غرق  ی�انوارش 

شود. آنان خود را نابود کردند چون حق جاودانه است و  ی�پروردگار عامل یافت 

ی که رسور عاملیان حرضت زهرای ا گونه ه�نکیم و رح�ن است، حافظش پروردگار ح

ی فرمودند پروردگار امر آور  جمع مؤمنانمرضیه (س) فرمودند: کتاب قرآنی را که امیر 

فرمود که در بین جانشینان پیامرب (ص) باقی مباند، اینک این امانت در مقامات بندگی 

در نام آخرین وصی رسول  شپرتواکه ه�ن مقام محمود است در جریان است، 

که در نهان  یدرحالشوند و از جامش  یمخداست پس پیروانش به حقیقت کتاب آگاه 

ی حق منور گردد. پس اگر مردمان زمان درک  وعدهنوشند تا جانشان به  یماست 

داشتند  ی�ی شکر بر  سجدهیشان منتظر چه فرمانی است رس از ها ساعتکردند که  یم

شد.  یم گر جلوهگردید و عمرشان به برکت آن در خلقتی جدید  یمر تا نعمتشان آشکا

 پس شکر پروردگار را سزاست که رحمتش را پایانی نیست.

یم و در این ا کردهپایان را به عینه احساس  یبما مه�نان این کوی عشق این رحمت 

روز میالد و مبارک ضمن شکرگزاری از خداوند رحیم و عزیز و رح�ن به ساحت 

(ع) امام عرص و زمان اباصالح  مؤمنانقدس موال و رسورمان فرزند برومند امیر م

شان سفارش  یگرامی که مادر ا گونه ه�ناملهدی (عج) تربیک و تهنیت عرض کرده 

گذاریم تا نعمت�ن که وجود مقدس ش�ست آشکار  یمی شکر  سجدهفرمودند رس به 

علی (ع) را از زبان علی وارتان  مؤمنانبوی و سخنان زیبا و شیوای امیر  عطر وشود تا 

 زنیم: یمبه گوش جان بشنویم. برای تحقق آن یک صدا فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦فروردین  ٢٤     شهادت حرضت زینب (س) ی بهخط

الها چگونه تو را حمد و ستایش کنم و چگونه عظمت و بزرگِی جاللت را وصف بار 

پاک و منزه است خداوند  ،»فونِص  یَ ّ� عَ  ةِ َز العِ  بِّ َر  کَ بِ رَ  بحانَ سُ «کنم که خود فرمودی: 

کران از آنچه وصفش کنند. پس پروردگار من، سید و موالی من، یاریم  دارای عزت بی

و  نواز بندهقلبم را در قالب کل�ت بندگی و عشق به پیشگاه  فشان آتشفرما تا 

ی ها نامام آگاهی، یاریم فرما به حق  یناتوانرح�نیتت ابراز کنم. تو به عجز و 

ات ناپیدا است. پاک و پاکیزه و تابنده و فروزنده و پاینده و  ینهگنجمکنونت که در 

 بزرگ و عظیم است.

حمد و سپاست را تا زبانم گویا شود به ستایش و متجیدت؛  کنم یمیا من آغاز بار خدا

ات مورد ستایش  یبزرگای خدایی که به فضلت ستوده نشدی و به عظمت و مجد و 

کران به عددی که تو بر آن  یبدرپی و  یپکنم  یمنبودی تو را حمد و شکر و ستایش 

طلبم در  یممن یاری رحم کن و  ام فقیری و درماندگیاز گناهانم و به  درگذرآگاهی و 

رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که بندگانی را  مخصوصاً این مورد از اولیائت 

 وصف فرمودند که وجودشان برکت آفرینش بود.

ی برکت انواری است که  دهندهسالم مانند آغاز صبحی است که قبل از طلوعش نوید 

وب نیازمندان رشد است و ی مخلوقات عامل است، حرارتش مطل کنندهگرمایش زنده 

ی پر حرارت، درونش مخفی و ظاهرش نشان از خلقتی ها جانی  کنندهاش خنک  یهسا

ی زمان گویای رمز و رازی است که  صفحهاش در عظمت اطاعتش در  یاستوار مدبرانه، 

به  ها عقلدر پرتوی جانش نگاشته شود؛  ها انساننگارد تا عمر  یمگوش زمان آن را 

 اش نامش را معنا کند. یچیدگیپحیرت مباند و  کاوش جانش در

یفه را با کل�تی زیبا بیان فرمودند که از هر نظر خلرسور عاملیان بنده در مقام 

 شان حرضت زینب کربی (س). یگراممطابقت دارد با دخرت 
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ی مخلوقات عامل و حرارت  کنندهحرضت زینب (س) برکت وجود مطهرش زنده 

مطلوب نیازمندان رشد و استواری در اطاعتش آرامش بخش ی حق علیه باطلش  مبارزه

 در شناختش در حیرت که نشان از خلقتی مدبرانه دارد. ها عقلمداران و  حق

بریم به دامن پر مهرش و از  یمرحلت حرضت زینب (س) پناه  و اندوهِ در این روز غم 

ام  یگرامشنویم که فرمودند: از مادر  یمزبان گهربارش در مورد خودشان به گوش جان 

کوثر جاری در زمان که همواره برکتی است از جانب خالقی ُمدبر، در زمان آمدن جانم 

 گویم: یماز جان مبارکش نجوایی با پروردگار داشته، سخن 

زمانی که مادر احساس کردند زمان نگاه داشنت امانت الهی به پایان رسیده است دست 

رکشان گذاشتند و فرمودند: ای پروردگارم آنچه در شکم دارم دخرت است را بر شکم مبا

ی پس نذر مرا بپذیر همچنان که از مادر مریم تر  آگاهو تو به آنچه در شکم دارم 

صدیق پذیرفتی و او را همواره درختی استوار در رسالت پدر بزرگوارم قرار بده تا با 

 دستان ضعیفش رسالتی ملکوتی را حفظ کند.

ی نبوت خویش خواند،  یشهرای مادر به اجابت رسید و پیامرب گرامی اسالم مرا دع

که به  کس آنای که شاخ و برگش تا قیامت بر رس عامل سایه خواهد افکند و هر  یشهر

که در کتاب آس�نی قرآن فرموده زیانی به او نخواهد  گونه ه�نزیر این سایه درآید 

ی انوار  کنندهخل خواهد شد. پس نام من زنده رسید و در امنیت در رحمت الهی دا

 حق است.

فرمایند: شکر بر آستان با برکت پروردگارم  یمشان رسور عاملیان  یگرامهمچنین مادر 

گرفت که همگی به ندای پروردگارش آنگاه که  باز پسیی را از جانم ها امانتکه 

نزدیکم و به ندای کسی ی من از تو بپرسند بگو که من  دربارهفرمود: چون بندگان من 

دهم، پس به ندای من پاسخ دهند و به من ای�ن آورند تا راه  یمکه مرا بخواند پاسخ 

منتهای خالقی مدبر است و شیرینی  یبراست یابند، راه راستی که انتهایش رحمت 

ی خویش را به پیشکشی ها امانتزمین و آس�ن  گواراست که چنان آنزبان زینب (س) 

وردگار نپذیرفت و فرمود کالمی را در زبان او آفریدم تا آنگاه که تکلم کند، آوردند و پر 

همگان در مقابل تکلمش به تکریم درآیند و اعالم دارند که پروردگارا جز آنچه به ما 
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آموختی دانش دیگری نداریم پس هرگاه نام پدرم رسول خدا (ص) را بر زبان جاری 

شدند تا با زبانش نام رحمت الهی را  یمکرد فرشتگان مقرب در حضورش حارض  یم

 بشنوند و ارسار نام محمد (ص) را دریابند.

ی را از قدر  گرانی نور در این شب غم و اندوه سفارش بسیار  خانهاینک ای مه�نان 

زینب  ام عمهکنیم که فرمودند: در رحلت  یمالرضا (ع) برایتان نقل  یموسامام علی بن 

بر گردن آنانی که حقیقت  ام عمه(س) به همه بگویید امام رضا فرمودند: حق شناخت 

 بسیار سنگین است پس قدردان این نعمت بزرگ باشید. اند شناختهدین را 

در این کوی عشق  هاست سالکنید با این نعمت و مسئولیت بزرگ؟ ش�یی که  یمچه 

وجود فرزند گرامی امام رضا (ع)، رسور و معرفت با حقیقت و واقعیت دین به برکت 

ید با حقیقت شناخت ا شدهو موالی�ن، امام عرص و زمان، اباصالح املهدی (عج) آشنا 

 ی امور خود. همهحرضت زینب (س) و الگو قرار دادن عمل و حق مداری ایشان در 

حال ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس ولی نعمت�ن امام زمان (عج) به وجود 

 داریم: یمان عرضه مبارکش

تان حرضت زینب (س) ما را یاری فرمایید  یگرامی  عمهای وارث زبان و نطق و بیان 

ی که پدر بزرگوارتان امام رضا (ع) فرمودند حقیقت وجود ایشان را به ا گونه ه�ن

مان زینب گونه عمل کنیم و زینب گونه حق جو باشیم و  یزندگدرستی بشناسیم و در 

 ر حق که ش� هستید باشیم و با زبان زینبی فریاد کنیم:زینب گونه منتظ

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦اردیبهشت  ١      ی ماه رجب آخرین جمعه ی بهخط

هدایت  ی چشمه پایانش یبحمِد مخلوقات عامل 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 جوهرهبنِد نفس اماره کردند تا 

 شوند.

که عامل، 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

 ود.پیامربش نازل فرم 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 نالهاعالم کرد؛ آس�ن به نم نم اشکی متربک شد و زمین به 

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

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

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

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؛ 

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

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

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 معجزهآمد و خود را مولودی مبارک نامید و خالقش جانش منور است. قرآن 

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


21 

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

دریای علم و رحمتش را پایانی نیست؛ جهان، همواره بر عظمتش معرتف است و از 

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

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

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 معجزهپس پیامرب برگزیده شد تا 

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

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

اش کم کرد تا آن را ه�ن گونه که پیامرب (ص)  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 شدهرب آمدند و رفتند و اینک ما مدعیاِن مبعث، دور یکدیگر جمع رسالِت پیام

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

متنا کنیم و بگوییم که ما امِت غریبی هستیم که حرف  اش یاییکرببدوزیم و از درگاه 

 ی ینهس؛ دست بر کنیم یمان عرضه دملان را در قالب اشک و دعا بر پروردگارم

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

جز اشک نداریم پس بر رس راه این سیالب  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 ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦اردیبهشت  ٣     موسی کاظم (ع)شهادت امام  ی بهخط

بار الها، آخرین روزهای ماه رجب است. ماه توست، ماهی که درهای رحمت و 

تر است و من در این شب به درگاه  بخششت بازتر و جود و کرمت بر بندگانت جاری

ام را نپذیرفته باشی پس با مناجاتی  ام و نگران از اینکه تا کنون توبه کریمت پناه آورده

و رشمنده و پشی�ن و با امید و آرزوی  بار شکااز موالیم امام سجاد (ع) با چشمی 

 کنم که: بسیار به متنا ناله می

معبود من گناهانم لباس خواری و بیچارگی بر من پوشانده و قلبم را بزرگی گناهانم 

ام را بپذیر تا به فضلت زنده شوم. من به عفو و قبولی بازگشتم  مرده ساخته پس توبه

انی به چه کسی پناه برم. پس رحم کن بر رشمندگی و فقط به کرمت امید بستم، اگر بر 

 از آن زیباییِ رسوایی و حرست و اندوهم از بدی کردارم. معبود من محروم نکن 

ی استخوان شکسته، ای خدایی که دِر  ات. ای جوش دهنده یپوش پردهی و پوش چشم

ت در رحمتت را به نام توبه به روی بندگانت گشودی، من به آستان با جود و کرم

های ماهت متوسل شدم. قبول کن توبه و دعایم را و نا امیدم نکن ای  آخرین شب

 پروردگار کریم.

تاج  ،یینالنب خاتمبله در این روزها که مقارن با نزول قرآن کریم و بعثت رسول اکرم 

شویم و  مند بهرهنظیر الهی  یبی  انبیاء حرضت محمد (ص) است باید که از این گنجینه

اش راه سعادت و رستگاری را با اطاعت و عبادت و  و تعقل در آیات کریمهبا تفکر 

 علی (ع) فرمودند: مؤمنانی که امیر ا گونه ه�نتوبه طی کنیم. 

پسندد و از چه اع�لی متنفر  یمخداوند در قرآن کریم به ش� گفت که چه اع�لی را 

ی قرار دهید و از دیگری است و این دو را به وضوح بیان فرمود که یکی را مورد پیرو 

تواند هواهای نفسانی را از درون  آمرزد که می پرهیز کنید که خداوند آن کس را می

آید و  ها به دست می الله (ص) بهشت از راه دشواری ی رسول خود دور کند. به فرموده

گردد و هیچ طاعتی وجود ندارد که بدون دشواری  جهنم از شهوات نصیب گناهکار می
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ی آن جهنم است و  طاعت نکردن از دستور خدا توأم با شهوات و لذات نتیجهباشد. ا

ی تن پیامرب و از اصحاب  اللّه (ص) جامه یت و آل رسولب اهلای بندگان خدا بدانید ما 

ای بشوند باید از در  و خزانه داران و درهای او هستیم و کسانی که بخواهند وارد خانه

از راهی غیر از در وارد خانه شود نامش  آید ر میآن وارد شوند و آن که در صدد ب

های خدا هستند و  ها گنج ن مربوط به آنان است و آنآ ی قر  یمهکرسارق است. آیات 

کنند کسی  گویند و زمانی که سکوت می گشایند راست می هنگامی که لب به سخن می

 گیرد. ها پیشی �ی در گفتار حق بر آن

ار دادِن راه و رسم بندگی آنان که ه�ن دستورات پس ما نیز با توسل و رسمشق قر 

 کنیم. خداوند در قرآن کریم است خود را نجات داده و خشنودی الهی را کسب می

ی مقدس حضور پیدا کردیم به سوگ شهادت یکی از این گهران  اینک در این خانه

م موسی بن اما الحوائج بابنظیِر خداوند عزاداری کنیم که ایشان عبد صالح، کاظم،  بی

سال قبل از امامت و  ٢٠شان از دو بخش تشکیل شده،  جعفر (ع) هستند که زندگی

هایی به نام خلفای عباسی،  سال دوران امامتشان که مصادف بوده با طاغوت ٣٥

ید که امام در زمان این ملعون الرش هارونو  هادی عباسی دوانقی، مهدی ومنصور 

ی  های امام کاظم (ع) نشان دهنده بردند. ویژگی های متعددی به رس ها در زندان سال

در زمان امام صادق (ع) و  مسئولیت بزرگی است که ایشان به خوبی اجرا کردند. چون

امام موسی کاظم (ع) ُشبهاتی را که در امر امامت، دشمنان و عوام به وجود آورده 

رگ امام صادق بودند را رفع فرمودند که آن با درگذشت اس�عیل بن جعفر فرزند بز 

پنداشتند که اس�عیل  (ع) به وجود آمده بود و برخی از مسل�نان منحرف شده و می

ی انحرافی اس�عیلیه را  از دنیا نرفته بلکه از انظار مخفی شده است در نتیجه فرقه

 تشکیل �ودند که هنوز نیز دارای طرفدارانی است.

ید الرش هارونفرمود که تا دستگاه شیعه را ایجاد  مکتبیع) جنبش کاظم (امام موسی 

های طوالنی امام موسی کاظم (ع)  نیز رخنه کرد و هارون ملعون پس از زندانی کردن

 رساند. لعنت الله علی قوم الظاملین. شهادتعاقبت ایشان را در زندان به 
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بینیم این غافالن به خاطر قدرت و زندگی ننگین کوتاه دنیایی خود دست به چه  می

 زدند و لعنت و غضب ابدی خداوند را به جان ذلیلشان خریدند. جنایاتی

های  روند مخصوصاً در عرص حارض با حیله واحیرتا از کسانی که ه�ن راه را رفته و می

ی نفس  مختلف سعی زیادی در فریب مردمی که اسیر نفس بوده و درکشان در دایره

د که دین اسالم و قرآن کریم کند، دارند ولی همگی باید بدانن و چش�نشان گردش می

از آن خداوند است و محافظتش را خود به عهده گرفته در نتیجه بزرگی و 

اش هر روز بیشرت شده و آنانی که درک و علمشان در عقلشان قرار دارد به  شکوفایی

نشان  مغرضان طرز دیگریفهمند اگر چه ظاهرش را منحرفان و  خوبی آن را می

 دهند. می

الرضا (ع) را نقل  یموسیشرت روایت زیبایی از امام رئوف امام علی بن برای آگاهی ب

یت و ب اهلمثر وهابیان و دشمنان اسالم و  یبو  مذبوحانهکنیم که در آن تالش  می

توان درک کرد و سفارشی نیز در عمل درست به شیعیان است که  منافقان را بهرت می

 فرمودند:

ی  ین زمان از صورت اصلی به ظاهری که ارادهها همواره در تاخت و تاز سالط مکان

دهد و این تغییرات در چشم آنانی که توان درک اصل را  تغییر شکل می هاست آن

یین و مسجد پیامرب در النب خاتمکه پیامرب (ص) تا ابد  یدرحالندارند قابل توجه است 

مهدی مدینه محل نزول آیات کریمه است زیرا بزرگی نزول جاودانه است و پرسم 

اش باید  گیرد. مه�نان خانه (عج) آخرین وصی پیامرب که عامل از وجود مطهرش جان می

نعمت زمان را بشناسند و از حوض کوثر سیراب شوند و چون پروردگار حقیقت دین را 

یت را ب اهلدر شناخت کتابش قرار داد پس اطاعت از قرآن کریم افضل اع�ل است که 

 .توان زیارت �ود با آن می

اینک در این شب حزن و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس موال و رسورمان، 

نعمت و امام�ن اباصالح املهدی (عج) به مناسبت شهادت پدر بزرگوارشان امام  یول

 داریم: موسی کاظم (ع) به وجود مبارکشان ابراز می
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و بزرگی  کردن حضور رنگ کمموالی ما در عرص حارض منافقان و معاندان سعی در 

شأن و مقام ش� را در جامعه دارند لذا عملکردشان قلب ما منتظران را آزرده کرده 

شان را به خودشان  خواهیم که مکر و حیله است. به متنا از وجود مقدستان می

 زنیم: مان فریاد می برگردانید و رسوایشان کنید. ما در این روز به تسکین دل سوخته

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦اردیبهشت  ٥  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 سالپیوند خواهد خورد تا انتظار 

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 

که بر کرسی زمین و آس�ن تکیه دهم و نام زیبایت را بخوانم  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 یهثانمان به ز 

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 مژدهگر؛ : محمد، به من بنخواند 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 یم. پروردگار غیب را ماند یمقیامت باقی 

ن آیاتش حس کن او : پروردگارت را از درو 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 یملکوتماه رجب آمده و تو هالل  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 

وجودت در بلندی جهل باقی مانده؛ آیات پروردگارت در  یها سنگبرایت نیامده؛ 

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

ولی توان گریخنت 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  ةشود. در نام پر شکوه رحم

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 ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦اردیبهشت  ١٠       شعبانیهاعیاد  ی بهخط

تنها آمال و آرزوی  پرمهرشحمد و سپاس پروردگار رئوف و رحیم را سزاست که آغوش 

 ور شعلهبندگان مخلص بوده و جدایی از آن غم سنگین آنان، این غم آتش درونشان را 

یی که حرارتش آفرینش را به فغان آورده آن را ابراز کردند و ها مناجاتکرده و با 

خداوند سبحان آنان را برای رسیدن به وصال خود یاری فرموده پس شکر بر برکاتی که 

پروردگار عامل فرمود: آنگاه که شمع وجود حق در عامل بیفروزد منادیان بر کرسی زمین 

ی را که در جانت به ودیعه داری ا مزمهز و آس�ن ندایی را زمزمه کنند که ای جان عامل 

را با زبان حق فریاد کن تا پویندگانش آن را مانند رشابی گوارا بر جانشان بچشانند تا 

هایشان از عطر آن به سخن درآید و اعالم کند: ای پروردگارم آن زمان که فرمان  ینهس

گرفتیم و به  ی اشکی دامن پر جاللتت را حلقهجدا شویم به  پرمهرتدادی از دامن 

ی این عشق بر ما ها گدازهکوچکی و خواری خویش معرتف گشتیم پس عرشیان به 

را در  ها کوهی سخت ها لرزشی خویش نگنجید پس در  پوستهگریستند و جان عامل در 

هم پیچید و دریاها را به خروش آورد. ماه و خورشید به متنا به سجده درآمدند، ای 

ظری کن تا عامل در هم نپیچد و جهان متالشی نگردد آنگاه ی ما ن یفهخلخالق حیات بر 

از  پرفروغنوری بر سیاهی جهل فرود آمد و نام خلیفه را از ظلمت جهل به نوری 

 پروردگار عامل بیفروخت و حیات در هدایت پیامربان زنده گشت.

ن تابی خلیفه در هجرا یبچه زیبا رسور عاملیان، کوثر الهی حرضت زهرای مرضیه (س) 

پروردگارش را در غربت زمین توصیف کردند که ما آن را در عمل و گفتار خود ایشان 

ینه ععلی (ع) و فرزندانشان به  مؤمنانشان حرضت محمد (ص) و امیر  یگرامو پدر 

 مشاهده کردیم.

العابدین  ینزالحسین (ع) و امام  هاباعبداللّ امشب به میالد دو تن از ایشان امام 

ر این کوی عشِق فرزندشان دور هم جمع شدیم که این عشق حرضت سجاد (ع) د

ی کربالی امام حسین (ع) و  ح�سهآتشین را هزار و اندی سال است از دعای عرفه و 
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ی امام سجاد (ع) عاشقان خواندند و شنیدند و با آن عشق و  یهسجادی  یفهصح

ی امام حسین (ع)  رفهعشان را به پیشگاه الهی ابراز �ودند و در فرازی از دعای  یبندگ

که ایشان چنین آتش عشق پروردگار را بیان فرمودند که: ای موالیم تویی که منت 

ام دادی، گرامیم داشتی، تویی که مرا  یروز نهادی، نعمت دادی، احسانم کردی، 

پوشاندی.  ام پرده، آمرزیدی، یاریم کردی، تأییدم �ودی، عزیزم داشتی، شفایم بخشیدی

پروردگارا این است ثنای من بر تو برای متجید و اقرار توحید با اخالص و ذکر 

که از ش�رش  حال تابهو آشکارند و از قدیم  اند فراوانات بر من به قدری  یمهربان

دارند که: بار الها مناجاتم از کرم  یماند و امام سجاد (ع) در مناجاتی چنین ابراز  یرونب

حاصلی به پایان مرب. دست رد به  یبمستجاب فرما، روزهای عمرم را با  بشنو و دعایم

آن مجد و عظمت تو واالتر از  بار الهاام نزن و مرا در جوار رحمتت منزل ده.  ینهس

از آن است که کسی توان شکر  تر افزونکه کسی به ذاتش پی بربد و احسانت  است

 گزاری بر کمرتین آن داشته باشد.

ز میالد باید بر آنان سالم کرد، سالمی از روی ارادت و اخالص و مودت. پس در این رو 

ی ش� و نورتان و رسشتتان یکی است. ها رواندهم که ه�نا  یمسالم بر ش�، گواهی 

همگی پاک و پاکیزه است. خداوند ش� را به صورت نورهایی آفرید که گرداگرد عرش 

در این جهان بر ما منت گذارد و برگزید ش� را خود قرارتان داد تا آنگاه که با آوردنتان 

برای نور خود و تأیید کرد ش� را به روح خود و پسندید ش� را برای جانشینی در 

 یی باشید بر مخلوقاتش.ها حجتزمینش تا که 

یت افزون است. این گهر ب اهلی میالد یکی دیگر از  واسطهشادی و رسور امشب ما به 

رشادت و علم و معرفت و ادب و وفاداری حرضت ی شجاعت و  اسوهنایاب 

هاشم است که صداقت و عشق و اخالص را در  یبنالعباس (ع)، قمر منیر  ابوالفضل

العباس  ابوالفضلبندگی پروردگار و بیعت امام عرص خود در تاریخ تا قیامت به نام 

 ثبت �ود.
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وال و اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس م

یت پیامربمان، امام عرص و زمان ب اهلی حسنات  همهرسورمان، آخرین گنجینه و وارث 

 داریم: یماباصالح املهدی (عج) به وجود مبارکشان ابراز 

آشکار  اش ارادهکنیم تا  یمموالی ما دست نیازمان را به متنا به درگاه پروردگارمان بلند 

ی دهر و این ممکن نیست مگر  افسانهه گردد و حق جاودان شود و باطل برای همیش

 تا قیامت. ها زمانخوانیم برای متام  یمی وجود مقدستان پس ش� را  واسطهبه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦اردیبهشت  ٢٢    والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

فرماید بخوان به نام  یمدهد. آنگاه که  یمسالم بر اَمر، امری که همواره نجات را مژده 

یز، آغاز خلقتی در ارسارآمپروردگارت که خلق کرد انسان را از خون بسته. خونی 

 رسنوشت یک انسان.

ی قدرتش به گلستانی از  یطهحی دیگری در راه است. امری که زمان را در  مژدهاینک 

حضورش را در خود ذخیره ی انتظار شیرینی ها سالی الهی تبدیل �وده تا ها وعده

آید. زمین و آس�ن یکدیگر را در آغوش  یمالنجات به زمین  ینةسفکند. یک بار دیگر 

شود. ملکوتیان صف در صف به  یمگیرند. این چه روزی است که ملکوت شکافته  یم

نگارد. او آمد تا حق آشکار گردد  یمآیند. وارث پیامربان نام خویش را بر زمان  یممتاشا 

 ی قرآن کریم کفی که همواره در حال محو شدن است. فرمودهو باطل طبق 

خواند: ای  یمیز همگان را به خود انگ دلی انتظار یک بار دیگر به زندگی ها ساعت

ی پروازتان بر جان افتاده بر ها بال یید،بگشابندگان در بند شده، بندهای خویش را 

زنده کند. سحری مبارک  ها جانی الیه راجعون را در  مژدهپرواز درآمد تا خاک به 

آید. ماه و ستارگان  یدرمشود، خورشید به سخن  یمکند. زمان متوقف  یمنورافشانی 

شود. مردمان عرصش بار دیگر لرزش  یمبه نورش از سیاهی شب به روزی روشن تبدیل 

شکفد.  یمشکند و عشق  یمدر هم  ی باطلها ستونکنند.  یمی ستم را حس ها کاخ

خواند. مهدی آمد.  یمآید، رضبان حیات او را  یدرمی عاشق به صدا ها قلبنامش در 

چنین زمان را به زانو درآورده. چه کالمی قادر به توصیف این  ینااو کیست که ِمهرش 

ی  مائدهاللّه است، بهرتین  یةبقآید. او  یمدریای محبت است. قرآن کریم به مدد 

ی عمر انسان هدیه فرموده تا ها ساعتآس�نی که پروردگار از دریای رحمتش به 

به شوق دیدارش به سخن  ها دلدر کام مباند و  ها زبانحقیقت خلیفه آشکار گردد. 

ایم که دولتش بهاری بی خزان است پس  یختهآوی ا تحفهید. یا رب، دست به دامن درآ

ی رنگارنگش را شیطان ربوده و ها گلم فرما. به عمری که بهار را فراموش کرده ترح
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هایت به باران رحمتت  یدهآفررمق است.  یبآنچه برایش باقی مانده گلدانی خشک و 

هایشان از تشنگی به فغان آمده، منتظر امری است تا بار دیگر  یشهرنیازمندند، 

 روشنایی را معنا کند.

کند. پس موالی ما، ما به آمدنت  یمهمتا را در خود حس  یبی  یرهذخآن  ها قلبامروز 

رسمستیم، چه بفهمیم یا ساعتی با آن مشغول باشیم. ای حق جاودان به اُمت خویش 

ی شعبان به دولتی برسد که  یمهنخواند نظری فرما تا  یمکه همواره تو را به فرج 

عمرها را در خود ذخیره کرده، عمرهایی که همواره از کودکی به جوانی و جوانی به 

خواند که کفن پوشیده از آن برخیزد و  یمیری و سپس به قربی که در دعای عهد پ

دولت حق را یاری کند. ای یادگار رسوالن در نعمت افزون بر نعمت دیگر، ما را نیز از 

تو را  بار اشکی آس�نی محروم نفرما تا همواره با دلی مشتاق و چشمی  مائدهاین 

 بخوانیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦خرداد  ٥        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 الله 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 داشنت حرمتش که در این ماه قرآن کریم را برای هدایت و  یدار  روزهشد 

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

و  مغفرتها را از روی رحمت و  ینای  همهاست با هزار ماه در آن قرار دادی، 

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 

اش و قرائت قرآن و �ازش، سامل بدار بد�ان را و ببخش  یدار  زنده شبو مناجات 

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 

کنند تا جسم  یمن آدمیان را به فرمان خویش در بند آیند و جا 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

روح فرمان اطاعت  شود. پروردگار عامل با نزول آیات کتاب آس�نی به 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 

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

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

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�ن و زمان اباصالح املهدی (عج) مقدس امام عرص

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 

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

امت متام  اش کنندهی پروردگار عامل بیان هدایت متام پیامربان است پس تالوت  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 کنندهوت ی کل�تی است که تال  ینهگنجدر 

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

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

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

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

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

ی با آن اُنس بگیرید تا وجودتان محل ریزش ودیعه دارد پس مانند گنجی متام نشدن

 رحمت الهی شود.

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 

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

کنیم و به  یمی ایشان قرآن کریم را قرائت  خانههستیم که روزه خواهیم گرفت و در 

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 پاکیی دستورات قرآن سو  بهی پروردگار عامل 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 خامته دست به دعا 

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

 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 

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

 بفرما که خشنودی تو نیز در آن است. راضی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦خرداد  ٢٠      والدت امام حسن مجتبی (ع) ی بهخط

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

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

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

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

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 

مانع از این  و حّدی برایش قرار دهند ولی یمرزبندبتوانند صفات او را مشخص و 

 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  یمازی با صرب و گذشت و بزرگواری از خطای بندگانش نی 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 عامل 

ام ش� کردم. رام به در کتاب آس�نی فرموده است که من زمین و ماه و خورشید را ر 

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 

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

فرماید چه  یمتوانند در خلقت کاوش �ایند ولی پروردگار  یم ی 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 

ارای تحوالت ی شمسی است اگر در فرمان خالق خویش باشد و جانی که د 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 متام 

 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  یمان کریم مادر است. پس در آیات بسیاری قر 

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. 

 همه.ایشان مظلوم دوست و دشمن شد و دلسوز 

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. یمم و برای هدایتشان دل امتتان برای اع�لشان پر از غ

 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 

 ویم.دستان پر از آن خارج ش

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 

وست ی که رضایت تطور  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 ه الّر بسم اللّ 

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

 مان تشنههمچون بارانی به وقت زمین  شان در ماه مبارک رمضانقدر  گران یها خطبهبا 

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

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

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

هایی بیان گردیده که شامل درد دل با امام عرص  مجموعه حرف دلیهمچنین در این 

 باشد. (عج) می

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )های قدر از زبان قرآن کریم خطبه(

 ٩٦خرداد  ٢٣      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 ینندهآفرفاش کند. چگونه با آمد و شد هزار ماه برابر است؟ ای 

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 یملکوتظر است تا به بارگاه شکوه منت

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 متام این 

عمرش  یها سالرا؛ در متام  اش ذشتهگسال  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 

فجر آمد و تو را به ضیافتی با شکوه دعوت �ود؛ پاسخش را بده:  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 مبانم چه کنم؟ به کجا بگریزم؟ خالقا پناهی ندارم 

. ام آوردهشفیعی  ات یجربوتبه بارگاه  یا فرمودهه که وعد گونه ه�ندستم را بگیر 

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

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

 اش یفرمانده؛ مرکز از کفر زمان از هم پاشیده 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 عامل، 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

را به  یاتمح ؛ام دادهنار جاء الحق چونان چوبی بر دیوار تکیه وای بر من که در ک

 .ام کردهدست خویش به م�ت بدل 

 اوعامل 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 ه الّر بسم اللّ 

 )های قدر از زبان قرآن کریم خطبه(

 ٩٦خرداد  ٢٥   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.

مشتاقانه به آس�ن  اه چشمملکوت را با یارب یاربش مجدداً مه�ن آن رسا کند. 

؛ به کدام آدرس مراجعه کنم؟ وعده ام کرده، خویشنت 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 یههدمبانم پس یاریم کن کتابت را که 

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

رسش فرق  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 عامل  گریزند یمه�ن زمان تا قیامت از نام مبارکش 

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

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

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

ارد. اشتیاقم انباشته از غذاهای رنگین است که هر کدام خاصیت مخصوص به خود را د
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دریاب؛ جان  مرا رحمتت نشانده. چه کنم؟ 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 : چهخواند 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 ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦خرداد  ٢٥      رمضان شب قدر ٢١شب  ی دل نوشته

ی این  همهیت و سالم. بله تحشب قدر بهرت از هزار ماه است و سحرگاهش پر از 

ی مخلصش  بندهیت و سالم را خداوند کریم در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان به تح

ی حقیر برای درک  بندهعلی (ع) عطا فرمود و  مؤمنانو ولی امرش امام منتخب امیر 

مشغول ذکر و دعا شدم. به  مؤمنانآن در صحن حیاتش وارد و در محراب �از امیر 

توان آن را احساس کرد و من در قالب  یمیاد موالی متقیان قلبم فرو ریخت چون 

 کل�ت چنین ابراز کردم:

ام را بشکافی و پرواز  ینهسخواهی  یمتاب شدی،  یبگونه  یناای جان تو را چه شده که 

شوم و به این اشتیاق دارم، چه کنم تقدیر بر این است که تحمل  ی�کنی من مانعت 

 کنیم پس اجازه بده با موالیم درد دل کنم شاید کمی آرام شوم.

فروغ  یبموال جان زمانی که زمین و آس�ن در هم شوند، خورشید و ماه و ستارگان 

ت و عدالت پروردگار برپا شود از ش� خواهند پرسید به کدامین شوند، کرسی قضاو 

 بود. بندگانشگناه فرق رست را شکافتند؟ رسی که در آن یاد و ذکر خدا و نجات 

فرمودی به خدای کعبه رستگار شدم. چگونه این جمله را ما تفسیر کنیم. آیا رها شدن 

ها و صد  ییدوروان از ت ینهسبغض در گلویتان بود یا مرهم غصه و سوز و زخم 

های اُمتت و یا برآورده شدن حاجتتان در دعای مسجد  یناسپاسهای جهل و  یرنگ

ی زمین  ینهگنجی مدینه و کوفه در فراق همرس گهربارتان که ها نخلکوفه و یا جواب 

و آس�ن بودند و این نامردمان خیلی زود در نهایت مظلومیت این گهر ناب را از ش� 

 ر ش� و حرضت فاطمه (س) را نشناختند.گرفتند و قد

ی فُزُت و رَب الکعبه ات را تفسیر کنم. من در این حال در  جملهتوانم  ی�دانم و  ی�

سوزاند و من به ه�ن خدای  یمام، غمتان قلب و جانم را  یستادهاکنار محراب ش� 

رسی عدالت و ی ک کنندهتان موال و رسورم، برپا  یگرامخورم که فرزند  یمکعبه قسم 

ها که ایشان نیز همچون  یرو  ها و کج یدور ی  کنندهکن  یشهرانتقام گیرنده از باطل، 
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اُمت ناسپاس و گرفتار نفس هستند پس برای ظهورش  دار غصهش� در عرص حارض 

 زنیم: یمفریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )زبان قرآن کریمهای قدر از  خطبه(

 ٩٦خرداد  ٢٧       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  صور صورِ ؛ 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 یماطراف . گردن اطاعت خم �وده. به یا بسندهحساب کشیدن از خود 

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

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 

: اینک تو را به من کند یمیک عمر زندگی فرا رسیده؛ موال خطابش تعیین رسنوشت 

؛ 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 یبرماین راز پرده هوای نفست است که اکنون در بند آنی و امشب از 

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

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

را به  برتسید از روزی که هیچ کس دیگری« :پروردگار عامل 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

اوست که خود و « :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 یمرود فرشتگانش به ش� د

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

 .کند یمبه روشنایی توبه بدل 

قیام کنید تا فرشتگان قدر بر  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 

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

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

 از دست با برکتش برات آزادی از آتش را بگیرید:

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم وعلی عباد الله الصالحینالو 
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦خرداد  ٢٧      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 ه الّر بسم اللّ 

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

گذرند؟ اکنون سه شب است که من حقیر در  یمرسعت کنم این دقایقی را که به 

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 

و اکنون ساعاتش رو به امتام است پس ای زمان بایست و چنین  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 تهگداخی و در این ساعات که قلبم و جان ا شدهای زبان، چرا خشک 

ید؟ ببارید و سیل جاری کنید، ا شدهتوانی حق را ادا کنی و ای چش�نم چرا خشک  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 

 مؤمنانبزرگوارتان امیر  جدشهادت  دار غصهکه قلب نازنینتان  دانم 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 

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

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 

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

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

 ها سالتان متامی نخواهد داشت.  ییرسوا(ع) را از من گرفتید. خداوند نیامرزد ش� را، 

زخم زدید و دلتان آرام نگرفت.  تان 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 متام شود. پس چگونه با پیامربی که  یبرماز این اع�ل دست 

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

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

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

دیدم تا قلب سوخته از فراقم آرام شود. ای  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 

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

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

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

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

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

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 ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦تیر  ٥         عید فطر ی بهخط

ی زمین و آس�ن، ش�ره  ینندهآفرالعاملین، پروردگار رحیم و رح�ن،  سالم بر رب

 ها. یقهدقو  ها ساعتی شب و روز،  کننده

ای که با خود شِب  یرهذخاش را آشکار کند،  یرهذخها  ینهساینک ساعت فطر رسید تا 

 ی �ازمصال . در آورد جا بهقدر را به همراه دارد. آمده تا شکر نعمت هدایتش را 

تپد؟ کدام احساس اشک را از  یممنتظر چیست؟ به چه یقینی قلبش در سینه 

 دیدگانش جاری �وده؟

نگرند،  یمخواند، فرشتگان فطر به او  یماو پروردگارش را در قبولی طاعاتش به مدد 

یم تا بشارت عیدی را ا آمدهرمضان امروز  دار روزهبا شوق به طرفش در پروازند، ای 

پرس رسول خداست. برکتی که هرگز نقصانی ندارد پس  اش سفرهبدهیم که برکت 

 مرکب خویشنتگیرد تا در تاریکی جهلی  یمدست تهی بندگان را در دستان مهربانش 

ی  وعده�ازتان را به بهشتی از  مصالیی مهربانش  یدهدرا به هالکت نرساند. او با 

تا حق و باطل را از یکدیگر جدا کند. حقی که همواره در جوش و  پروردگار بدل �وده

ی زمان  صفحهی آیات الهی باطل را گردن زده و نامش را از  یهساخروش است تا در 

 محو کند.

ی اطاعت نهاده، از پروردگار تقاضا کنید  سجدهو رس را بر  اش برخیزید یاریپس به 

یتان نشسته تا ها سجادهفسی که در کمین جانتان را از بند شیطان نَفس برهاند. نَ 

حاصل یک ماه بندگی را برباید. امانش ندهید، پروردگارتان را به مدد بخوانید: یا غیاث 

ی خویش را به دست نفس نسپاریم، او در کمین  توشهاملستغیثین، ما را دریاب تا 

یم تا در این ا �ودهماست، ما را دریاب. ما به دامن جانشین پیامربت دست توسل دراز 

خواند  یماز انوار با برکتش ظلمت جا�ان به نوری که همواره او را  باشکوهساعات 

 بدل گشته و باز زبان به بهرتین دعا بگشاید.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ تیر ٢٩      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 بزداید و به بهرت از آنچه مینان اند 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 هک 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

اند زیرا خداوند سبحان حرضت آدم و فرزندانش را برای  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 مثرات آن به خوشی بخورید. پس  واهیدجای گیرید و هر چه خ

و مهربان است. حمد و  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.

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

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 

 گاه باهمگان به امانت گذاشته شده را از جایگاه خویش بیرون بیاورند آن ی ذائقه

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

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

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 

به امانت قرار داد ولی افسوس  پروردگار 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 یانبنراف از دین و ی انح 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  چند �ونه از فرمایشاتشان را نقل می ،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 

مودند حرضت مهدی (عج) با ظهور خود از فر  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

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

باز دارد و روزش را با یاد من سپری سازد و بر بندگانم تکرب نورزد و گرسنه  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  یخر عمر امام جعفر صادق (ع) را در مضیقه شدیدملعون عباسی در اوا

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

 به امر آن ملعون مسموم و شهید شدند. لعنت الله علی قوم الظاملین. ١٤٨سال 

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


52 

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

فرزند گرامی ایشان رسور و ما در این روز حزن و اندوه ضمن عرض تسلیت به پیشگاه 

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 جلوهلیل که �رودیان و فابراهیم خ

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

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

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 

 اند و افتخارشان نام با برکت فرزندان رسول خدا بوده. موال ما ندگی ادامه ندادهبه ز 

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

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

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

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 ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦مرداد  ١٣       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

و به چه  اند معرتفام  یناتوانکه روح و جانم به  یدرحالچگونه تو را حمد کنم بار الها 

یت فراتر از ش�رش است و چگونه تو را ها نعمتکه  یدرحالزبانی تو را سپاس گویم 

 وصف کنم که خود فرمودی: سبحان ربک رب العزة ع� یصفون.

کنم ش� را پس ای خدای ولی پروردگارم خود اجازه فرمودی که بخوانید مرا تا اجابت 

کنم، چون  یمگویم و با زبان و قلبم ستایشت  یمتو را شکر و حمد و سپاس  نواز بنده

مرا آفریدی و زبانم را به حمدت گویا کردی و قلب و جانم را از رس رحمت به محبت 

و عشقت آشنا �ودی، پس رحمت تو ای پروردگار کریم در نسیمی است به وقت که 

دهد جانی که  یمشناسد و پاسخش را در بارور شدن جانش  یمآن را ی الهی  وعده

پایان پروردگارش رس تعظیم  یبی آن است تا همواره الطاف  ینهگنجین تر بزرگانتظار 

ی شکر گذارد و  سجدهقرارش کند، رس بر  یبیش را غنیمت جان ها نعمتفرود آورد و 

 راه کند.ی جان ذخیره �وده را با خود هم صندوقچهآنچه در 

گردد تا  یمی جان دارای رمز و رازی است که با اطاعت و عبادت باز  صندوقچهبله این 

ی ا گونه ه�نرسزمین وجود به باغ بهشتی تبدیل شده و محل نزول رحمت الهی شود 

ی ها نعمتکه رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آن را سفارش فرمودند که: 

ی است که اطاعت را در خود به ودیعه دارد اگر ا قچهصندو درون جان انسان ه�نند 

آن ودیعه را با فرمان کتاب آس�نی قرآن به مرصف برساند جانش مکان نزول رحمت 

ای شد که  یینهآالهی است مانند زمین که فرمانش در آفرینش صادر شد و اطاعتش 

س جانتان را باغی تواند عربتی باشد بر آبادانی رسزمین جان پ یمنگریسنت در آن آیینه 

ها در زیر آن جاری گردد و نعمتش پایان نپذیرد و  یجو کنید که روی آن بنشینید تا 

 اش را زوالی نباشد. ینهگنج

شان را توصیف فرمودند که  یگرامچه زیبا رسور عاملیان وجود بهشتی خود و فرزندان 

عل�، مروج  ما به والدت یکی از ایشان یعنی هشتمین اخرت والیت و امامت، معلم
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الرضا  یموسامام علی بن  الحجج ثامندین، معدن کل�ت پروردگار، صندوق انوار الهی، 

شان برکت این رسزمین است و  یملکوت(ع) در این کوی عشق جمع شدیم، چون بارگاه 

یم و ا کردهما لذت حضور و زیارت و دعا و مناجات و عبادت را در آن بارگاه احساس 

ضور پیدا کردیم روح و جا�ان با عطر و فضای دل انگیزش نشاط هر بار که سعادت ح

کنیم و این کشش و نیاز  یمدر قلب و روح�ن احساس  ها مدتیافته و اثر آن را 

�اید چون یکی از القاب زیبای امام رضا (ع)  یمهمیشه ما را مشتاق آن بارگاه قدسی 

ی زائرین حرم را مورد لطف و مرحمت خود  همهرئوف است، دیده شده که ایشان 

نصیب  یبدهند حتی کسی که در حرم خوابیده از دست نوازشگرشان  یمقرار 

ی  همهگذارند چون امام رضا (ع) از خاندانی است که بدون انتظار پاداشی  ی�

بخشیدند و چه زیبا  یمی خود را با وجود نیاز به مسکین و یتیم و اسیر ها داشته

که  یدرحالیید و جایگاهشان را توصیف فرمودند: نیکان طعام را تأیم آن را خداوند کر

گویند جز این نیست  یمخورانند و  یمخود دوستش دارند به مسکین و یتیم و اسیر 

خواهیم نه سپاسی. ما از  یمکنیم و از ش� نه پاداشی  یمکه ش� را برای خدا اطعام 

روز عبوس و سخت و هولناک است. خدا ترسیم در روزی که آن  یمپروردگار خود 

ایشان را از رش آن روز نگه داشت و آنان را طراوت و شادمانی بخشید به پاداش صربی 

پاداششان را بهشت و لباس حریر قرار داد و در ادامه جایگاهشان و  اند کردهکه 

د و یی را که پروردگار کریم در جنات نعیم به آنان عطا فرموده توصیف �ودنها نعمت

ی آیات به ایشان چنین فرمودند که این پاداش ش�ست و از  خامتهزیباتر از آن در 

 کوششتان سپاسگزاری شده است.

غروب همگی تجلی  یبتوان دریافت که این چهارده خورشید  یمبله با اندکی توجه 

ز نیازی ا یبانوار و اس�ِء الهیه هستند چون پروردگار رئوف و رح�ن و رحیم با وجود 

کند. حال  یماخالص و صرب و گذشت بندگان مخلصش برای رضای او سپاسگزاری 

شنویم  یمتفسیر این آیات را از زبان گهربار رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) 

اش آمیخته به زنجبیل  یدنینوشنوشند که  یمکه فرمودند: مقربان همواره از جامی 

شود و در آنجا سخنشان سالٌم  یمده ی در آنجاست که سلسبیل نامیا چشمهاست، 

ی عزت خویش گرفت جامی بود که همواره  حلقهسالما است زیرا آنچه آفرینش را در 
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یی از ها جامهنوشندگانش را به غیبی منور مژده داد پس اعالم فرمود مقربان بر تنشان 

رشابی  و پروردگارشان از اند شدهُسندس سبز و استربق و به دستبندهایی از سیم زینت 

تان  یروز اش ابدی است. آنان را بخوانند آنچه  یمستپاکیزه سیرابشان سازد. رشابی که 

ی رحمت پروردگارتان به هر جا که خواهید بروید و  یهسایم بر ش� گوارا باد. در ا کرده

ی که خواهید بخورید، گوارایتان باد. ما ش� را پیش از این آزمودیم تا ا مثرهاز هر 

 یم.ا بودهخرب  یبآن نگویید از 

یت پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) دارند و ب اهلچه آیات زیبایی و چه جایگاه رفیعی 

ی  خانهی آنان در این ها شهادتیالدها و مما شکرگزار پروردگار کریم هستیم که در 

کنیم. اینک باید باور کنیم و یقین بدانیم که  یمی انسان را تالوت  سورهمقدس آیات 

ی فضائل و حسنات  همهموال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) نیز 

باشند که در حدیثی از امام حسین (ع) از جّد بزرگوارشان  یمپدران گهربارشان را دارا 

من قامتی چون تو  پیامرب اسالم چنین آن را بیان فرمودند که: حسین، آخرین وصی

را در خود ذخیره �وده تا همگان در متام  ها احساسیباترین زاش  یشانیپدارد، 

به قلب نازنینش متوسل شوند و او را که رسالت مرا در حق شکوفا خواهد  ها دوران

 �ود مدد �ایند.

ها  یانوساقپس ای مه�نان کوی عشق در این روز مبارک ما نیز به قلب نازنینش که 

شویم که:  یمشود متوسل  یماش به برهوت تبدیل  یمهرباندر برابر مهر و محبت و 

موال جان، ما مسکینیم چون دستا�ان خالی است، اسیریم، اسیر نفس خودمان و یتیم 

مان که ش� باشید در غیبت هستید پس ببخشایید بر ما  یولهستیم چون رسپرست و 

 مان: ی هروز به دعای همه  کرامت و لطف و نظرتان را و عنایت کنید

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦مرداد  ١٣          ی حج خطبه

أْنَا ِإلِبْرَاِهيَم َمَكاَن الْبَيِْت أَن الَّ تُْرشِْك يِب َشيْئًا َوطَهِّْر بَيِْتَي لِلطَّائِِفَ� َوالَْقامِئِ «  َ� َوإِْذ بَوَّ

ُجودِ َوالرُّكَّعِ   ۲۶سوره مبارکه حج آیه کریمه  » السُّ

و مکان خانه را بر ابراهیم آشکار کردیم و گفتیم: هیچ چیز را رشیک من مساز و 

 ی مرا برای طواف کنندگان و به �از ایستادگان و راکعان و ساجدان پاکیزه بدار. خانه

پروردگار ما، از ما های خانه را باال بردند گفتند: ای  یهپاو چون ابراهیم و اس�عیل 

 بپذیر که تو شنوا و دانا هستی.

چنین شد کعبه میعادگاه عاشقان و دلباختگان و بندگان عارف و عاشق  ینابله 

پروردگار کریم که به سویش مشتاقانه بشتابند و شکرگزار خداوند رح�ن شوند که 

تسکینی بر ی و ابراز حرارت هجران خالقشان عطا فرموده تا باز  عشقمحلی را برای 

قلب جدا شده از آغوش پر مهرش باشد و تولدی دوباره را تجربه کنند و نَفِس خود را 

رس بریده و آزاد و رها از قربانگاه برگردند و این کار را نه در انجام مناسک حج بلکه 

با متام وجود و روح و جان، عاشقانه سعی صفا و مروه کنند و بدانند که خالقشان بر 

 .آن آگاه است

ی که حرضت ابراهیم (س) فرمود: که ای پروردگار، ما هر چه را پنهان ا گونه ه�ن

سازیم تو بدان آگاهی و بر خدا هیچ چیز در زمین و آس�ن  یمداریم یا آشکار  یم

ی خدا به نام وهابی و سعودی  خانهپوشیده نیست پس وای بر احوال حرشات موذی 

�ودن اع�ل حج از قالب اصلی خود �وده  ی سعی در مختلوساز جَ که با کارشکنی و 

ی  رح�نه یبکشتار  اش �ونهکنند.  یمیی نیز برای امت مسل�ن ایجاد ها مزاحمتو 

است. اینان باید بدانند که عاقبت  ۹۵منا و مانع شدن شیعیان برای حج سال  ۹۴سال 

یی ها آن: بدی در انتظارشان است که خداوند سبحان در قرآن کریم چنین فرمودند که

که برای مردم چه مقیم و چه  مسجدالحرامرا که کافر شدند و مردم را از راه خدا و 

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


57 

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

ی یا ستمکاری رو  کجدارند و نیز هر که را در آنجا قصد  یمغریب یکسان است باز 

 چشانیم. یمداشته باشد عذاب دردآور 

ای که ذکر شد آنانی که در همین جامعه در دل مرضی دارند و با تبلیغات  یهآاین 

شود و باید یقین بدانیم که  یممنفی سعی در لوث کردن سفر حج دارند را نیز شامل 

شود چون حج جزِء  ی�هیچ چیز و هیچ انفاقی حتی به نزدیکان جایگزین سفر حج 

امر الهی است که خداوند به پیامرب  واجبات الهی است مانند �از و روزه؛ چون حج

تا پیاده یا  فراخوانخود حرضت ابراهیم (س) چنین امر فرمود که: مردم را به حج 

 هاست آنی دور نزد تو بیایند تا سودهایی را که از آِن ها راهاز  تکیدهسواره بر شرتان 

بسیاری از ها  یناببینند، و حرضت ابراهیم (س) چنین فرمودند که: ای پروردگار من 

پس هر کس که از من پیروی کند از من است و هر کس فرمان  اند کردهمردم را گمراه 

 من نربد تو آمرزنده و مهربانی.

ابراهیم (س) که ولی زمان بود  حرضتپس شنیدیم که این دعوت به امر الهی توسط 

انجام پذیرفت که در عرص حارض این دعوت توسط ولی عرص و زمان امام بر حق 

شود. باید کسانی که سعادت ترشف یافتند به این  یماملهدی (عج) انجام  باصالحا

و  ها دلدعوت نه تنها لبیک بگویند بلکه در طول سفر حج در مکه، عرفات و منا 

ی قدسی موال و امام عرصمان متربک و پاک کنند. ها سفَ نَ یشان را با ها سفَ نَ 

م (س) از پروردگار درخواست �وده که ی که جد بزرگوارشان حرضت ابراهیا گونه ه�ن

ی گرامی تو  خانهای نزدیک  هیچ کِشته یب را به وادیای پروردگار ما، برخی از فرزندانم 

کند  ها آنمردمان چنان کن که هوای  یها دلجای دادم تا �از گزارند، ای پروردگار ما، 

 .گزارند سپاسشان ده، باشد که  یروز ی ا مثرهو از هر 

ی که حرضت ابراهیم ا گونه ه�نبله ای پروردگارا، ما ساکنان و مه�نان این کوی عشق 

ی�ن در اشتیاق و هوای کعبه و موال و رسورمان یوسف زهرا (عج) ها دل(س) فرمودند 

مان کن زیارت کعبه و موالی�ن را. پروردگارا، ما سعادت پیدا کردیم  یروز تپد،  یم

این کوی عشق حاجیه خانم نهری به حج مرشف  ی خیر و برکت واسطهامسال 

اش فرما که از نعمت و رحمت تو برای�ن به ارمغان بیاورد و ایشان  شوند پس یاری یم
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و دیگر خواهرانی که از این مکان مقدس ترشف دارند سالمت بدار و حجی مقبول 

 نصیبشان بفرما.

ی راهشان  بدرقه(س)  مان با دعای حرضت ابراهیم یهمگدر خامته از طرف ایشان و 

 کنیم: یم

خویش  بردار فرمانخویش ساز و نیز فرزندان ما را  بردار فرمانای پروردگار ما، ما را 

ی ما بپذیر که تو توبه پذیرنده و مهربان  توبهگردان و مناسک�ن را به ما بیاموز و 

 هستی.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦مرداد  ٣١       شهادت امام جواد (ع) ی بهخط

از آن پروردگار غفور و غفار است. پروردگاری که حیات و م�ت  و سپاسحمد و شکر 

اوست. در مورد بندگانش در عین عظمت و اقتدار، حلیم و صبور  کران بی در ید قدرت

، اش بندهگیرد و با وجود ناسپاسی  یبرمو بردبار است و نعمت و رحمتش همه را در 

ید آنچه ا آوردهاگر ای�ن «با او مهربان و رئوف و رحیم است و از رس رحمتش فرمود: 

 ».گذارد برایتان بهرت است یمخدا باقی 

همتایی که خداوند کریم برای�ن حفظ فرموده است رسور و  یبی  ینهگنجاین گهر و 

مان اباصالح املهدی (عج) هستند که وجود نازنینش امام، ولی و موالی�ن امام عرص و ز 

گیرد و سخنش مانند انبیاِء گذشته  ی�ی از هدایت و نجات امتش آرام و قرار ا لحظه

کنم برای آن نیست که خود سودی بربم، تا آنجا که  یماگر ش� را نهی «است که: 

ست، به او توکل بتوانم قصدی جز به َصالح آوردنتان ندارم. توفیق من تنها با خدا

 ».آورم یمو به درگاه او روی  ام کرده

جان عامل به فدای قلب نازنینشان که با وجود اینکه به امر الهی در ظاهر از نظرها 

ی از نجات امتشان غافل نیستند. ما چه سعادمتندیم که منتظر ا لحظهپنهان هستند 

 دولت چنین رحمت و نعمت الهی هستیم.

شان کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرا  یگرامایی مادر زیب چه توصیف و سفارش

(س) در این مورد به ما مردم آخرالزمانی که انتظارش را به جا�ان خریدیم فرمودند: 

هایی را در جانش به ودیعه دارد. هرگاه به مشیت پروردگار عامل  یشگفتقلب زمان 

در نهانشان  ها جانای شود زبان اعجاز زمان به سخن درآید و صد یمکلیدش گشوده 

نقش گرفته است  ها جانشود و آنچه در ضمیر  یممحقق  ها وعدهشود.  یمآشکار 

شود. رسالت انبیاء به یکدیگر  یمی شیفته به دیدار حق مزین ها جانگردد.  یم�ایان 

گردد.  یمبوده آشکار  ها دورانپیوندد. گلستان نبوت به سخن درآید و آنچه مع�ی  یم

پس به جانتان مژده دهید ش� وارثان این نجواهای عاشقانه هستید. زمان عمرتان 
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بینید  ی�ش� او را  هاست زمانجانی را در خود پنهان �وده که گلستان رسالت انبیاِء 

 تان عاشقانهی ها زمزمهدارد.  یمتان را در خود به ودیعه نگه  یجو  حقولی زمان صدای 

تان به گوش  یجو  حق قلب تپشکه  یدرحالروید  یمشود. ش�  یمدر زمان ثبت 

 پدربزرگمستایند ه�نند رنجی که  یمش� را در قالب انتظار  ها آنرسد.  یمآیندگان 

عبداملطلب در کفر کشیدند و به درگاه رحمت الهی پناهنده شدند تا انوار حق را 

تان داده شده خشنود مشاهده کردند. پس همواره به فرصتی که در عمرتان به جان

ی بت نفس اماره را تقاضا کنید تا صدایتان در جان  شکنندهباشید و از پروردگارتان 

ی خویش  یینهآزمین به ودیعه مباند. آیندگان یادتان را از باطل جدا کنند و راهتان را 

یانگر انواری است که به مشیت الهی از دیدگانتان مخفی است �اای که  یینهآسازند. 

ی الهی محقق گردد و حق از باطل بازشناخته شود. پس همواره جانی نجواگر  وعده تا

تان در زمان باقی مباند. شکِر درگاه با عظمت  یپرست حقداشته باشید تا صدایتان در 

 ی باطل هستید.ها دورانی حق  شنوندهپروردگارتان را بجا آورید که همواره 

ی بود از رسور عاملیان در مورد حق و ر قد گرانبله چه توصیف و سفارش و تفسیر 

باطل و منتظران واقعی امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) و جای بسی سعادت 

ی مقدس با اخالص در عمل و زبان و تالِش عاشقانه  خانهاست برای کسانی که در این 

ش ی که رسور عاملیان سفار ا گونه ه�نمنتظر موالیشان یوسف زهرا (عج) هستند و 

ی  شنوندهفرمودند باید شکرگزار پروردگار کریم باشیم که در این کوی عشق همواره 

ی که در اثر ا عدهی باطل هستیم، آن هم نه اکاذیب و تراوشات افکار ها دورانحق 

ی درخشان، که با درخشش خود  ستارهمداران، چهارده  عدم شناخت رسدمداراِن حق

خود و نثار  های داشتهی وجود و  همهرا با  و رسگردانان بین حق و باطل شدگان گم

کنند. ما امروز به سوگ یکی از ایشان نهمین  یمجانشان راهن�یی و هدایت کرده و 

ثانی محمد بن علی  ابا جعفرخورشید امامت و والیت، شجاع در علم و دیانت، 

هشت ساله بودند  ه�م(ع) در اینجا حضور داریم. این امام  جواداالمئهحرضت امام 

امامت و والیت امت مسل�ن شدند و در طول هفده سال امامت خود  دار عهدهکه 

چنان با عمل و سخنان گهربارشان حق و باطل را به �ایش تاریخ گذاشتند که باطلین و 
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ینشان ایشان را در ننگی  چهرهغاصبان عرصش به خیال خام خود برای رهایی از افشای 

 هجری به شهادت رساندند. لعنت الله علی قوم الظاملین. ٢٢٠سال ی  القعده یذآخر 

امام جواد (ع) نشان دادند که جوانان قادر هستند که با تقوا و ای�ن و پاکی روح و 

نیروی جوانی در امر به معروف و نهی از منکر چنان تالش و انرژی بکار برند که 

و جوانی و سن و سال در موجب حیرت همگان شود و باید یقین داشت که کودکی 

علم و عمل امامت نقشی نداشته ولی ذکر آن برای عربت امت مسل�ن است که با 

ی که رسور ا گونه ه�نالگو قرار دادن آن باطل را از وجود خود و جامعه پاک کنند، 

عاملیان سفارش فرمودند: همواره جانی نجواگر داشته باشید تا صدایتان در 

ی بت نفس اماره را تقاضا  شکنندهن باقی مباند و از پروردگارتان تان در زما یپرست حق

کنید تا صدایتان در جان زمین به ودیعه مباند. آیندگان یادتان را از باطل جدا کنند و 

 ی خویش سازند. یینهآراهتان را 

ی بت نفس اماره  شکنندهپس ما منتظراِن عاشق، موال و رسورمان یوسف زهرا را که 

کنیم تا فریادمان در زمان، نشانگر اشتیاق و  یمروردگار کریم همواره تقاضا هستند از پ

 عشق�ن باشد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦شهریور  ٧      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  یمکند و  یمدانند. اوست که زنده  ی�بیشرتشان 

ا که با حکمت و رحمتش همه چیز را آفرید و با گردید. پس شکر پروردگار عامل ر  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 

شناخته  به گردش درآمد و حیات جای خویش را به م�تی رسد و خاموش داد تا حرارت

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  حلقهیز دارد. رسمایی که پوست درخت را در 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 

زیبایی را بیان فرمودند که زمان در طول خود همه را در گورهای رسد و خاموش 

ی آن جهان همیشه در حال تغییر است ولی در  یلهوس بهرَد و بَ  خوابانده و از یادها می

گنجینه حفظ فرمود که رسچشمه از خلقتی با  عنوان بهنظیر را  یبباطنش گوهرانی 

های  ینهگنجتدبیر دارد که ما در این شب حزن و اندوه به سوگ شهادت یکی از این 

علم و ای�نش را  ذخیره شده در زمان هستیم که هزار و اندی سال بزرگی شأن و
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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)  اباعبداللهی نهضت کربالی جدشان ها لحظهایشان شاهد عینی لحظه 

جد بزرگوارشان رسول خاتم حرضت محمد (ص) را بودند. با چشم مبارکشان امت 

دیدند که به دلیل دور شدن از فرهنگ غنی اسالمی به جهالتی مبتال گردیدند که رگ 

یت پیامرب را مورد آزار قرار دادند و آن را پیروزی فرض 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 ظامل و 

کردند و شیطان و نفس اماره  یمرخنه کرده بود که حق را باطل و باطل را حق تصور 

 قدرشان گرانبر آنان غلبه کرده بود، در نتیجه امام محمد باقر (ع) در طول عمر 

ی و تربیت علمی با اصالح باورهای غلط امت ساز  فرهنگو نسبت به آگاهی دینی 

که حاصلش  برنداشتندی از این کار دست ا لحظهای فرمودند و  وقفه یبمسل�ن تالش 

تربیت عل�ی زیادی بود که در شهرهای مختلف کشورهای اسالمی پخش شده و مردم 

ه علم و آگاهی را با علم دین آشنا کردند. همین امر سبب شد حاک�ن و غاصبان ک

 ٥٧هجری در سن  ١١٤الحجه سال  یذپنداشتند در هفتم  یممردم را برای خود خطر 

 سالگی ایشان را مسموم و به شهادت رساندند. لعنت الله 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 

ای که در دل دارید و راهن�یی و رحمتی برای  ی�ریبی آمد و شفایی برای آن ا موعظه

اندوزند  یمدمان شوند زیرا این دو از هر چه . بگو به فضل خدا و رحمت او شامؤمنان

الشأن، خاتم انبیاء حرضت محمد (ص) نیز در این مورد  یمعظبهرت است و پیامرب 

گذارم. ولی  یمیتم را برای سعادت و نجاتتان باقی ب اهلفرمودند: من برایتان قرآن و 

کردند،  افسوس این مردم خودکامه هر دو نعمت و رحمت پروردگار کریم را کفران

 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: یماملهدی (عج) ابراز  اباصالحو زمان، منجی عامل برشیت 

آن حاک�ن پلید چنان بر ی که اطالع دارید جانشینان و فرزندان 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: مؤمنان

کند و امور رش  یمر خیر به ش� پشت برید که امو  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 

که کفران برند یا اغنیایی  یمدستی خود رنج  یتهاطراف بیندازی غیر از فقیرانی که از 

کنند یا ثرومتندی 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 

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


65 

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

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 ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦شهریور  ٩         عرفهروز  ی بهخط

. ستایشی ی یستهشا تو فقط که تو ثنای و حمد به را عرفه دعای کنم یم آغاز الها، بار

 همه و چیز کرده همه پر که رحمتت و اقتدار و مکنونت یها نام به خوانم یم را تو

 .را ها آس�ن و زمین ی همه برگرفته در که ات ییکربا و جربوت و عزت به و را کس

 با دانم ی�. کنم نیاز و تو راز با شکسته دلی و بار اشک چش�نی با ام آمده پروردگارا

 به پناهان یب یادرسفر ای من پس، یا نه پذیری یم را دعایم روسیاهی و گناه همه این

 نافرمانی و دریده را حیا ی پرده که گناهانی آن ببخشایی از قبل که برم یم پناه خودت

 حال ببین. شدم خویش نفس بردار فرمان و مطیع و بستم تو امید غیر به و کردم تو

 .پشی�نیم و نوایی یب بر ترحم کن و را زارم

 به تو که ام نشسته یا خانه در دورم ولی عرفات صحرای از و است عرفه روز امروز

 مرا عرفات صحرای حاجیان همچون امید دارم من و داری نظر آن به صاحبش آبروی

 بود این از غیر اگر که دهد یم گواهی دمل. قرار دهی بخشایشت و لطف مورد نیز

 و فرمودی یمروز احسان و لطف رس از تو. نبودم حارض مقدس ی خانه این در امروز

 ام آمده روز این در من و شناخت یعنی عرفه چون کنم؛ چه دانم ی� کردی ولی دعوتم

 ی بندهمن  و را؟ ات یمهربان و رح�نیت و عظمت و بزرگی بشناسم؟ را چیزی چه

 نفس آن با و ام کرده ملس و ام یدهد را بخشش این عمرم لحظات ی همه در حقیر

 را آن که را؟ عبادتم و و اطاعت اع�ل کمی را؟ گناهانم بشناسم؟ را خودم یا ام؛ یدهکش

 و وحشت و تنهایی یا وشناسد.  یمخوب  را خویشنت خویش کس هرفرمودی:  نیز

 خواهم فریاد من که است آن از �ادی صحرای عرفات که؟ را قیامت صحرای بزرگی

 ی عاشقانه بندگی و عشق و اخالص و عمل بشناسم ام آمده یا و. الخائفین امان یا: زد

 پا از رس ات یخشنود و آغوش و قرب به رسیدن راه در کهرا؟  و معصومین صالحین

 و گرفتند نادیده را عیال و فرزند و مال و مقام و دنیا زیور راه این و در نشناختند

 .بود لقاءالله به رسیدن آرزویشان و اندیشه و فکر ی همه
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 بندگی یها نشانه از رسشار و عاشقانه و زیبا و روایتی حقیقی با بزرگ روز این در من

 ابراهیم حرضت خداوندی، عشق و توحید دار پرچم از را شناخت عاشقانه این اخالص و

الهی  جاریه کوثر عاملیان، رسور از روایت کرد خواهم درک فرزندانش و(ع) خلیل 

 حرضت اس�عیل مادر هاجر حرضت: فرمودند که است) س (مرضیه زهرای حرضت

 یها دست و به کند یم مناجات پروردگار با قربانگاه به ایشان بردن هنگام به) ع(

 آیا خدا، خلیل ایگوید:  یم و گذارد یم دیدگان بر و زند یم بوسه خدا خلیل پیامرب

 فرماید امر بنگرد جوانش و زیبا به قامت تا بری یم کعبه صاحب پیشگاه به را فرزندم

 بزرگ امر این الیق کشیدی من ی خانه در که ییها نفس تعداد به آیا شدی بزرگ چه

 و زمین همواره و شوی کعبه فرزند تا برآور کعبه را در نفس آخرین پس گردیدی؟

 پایش های پاشنه به و فرشد یم آغوش در را اس�عیل و سپس بخواند درود تو بر آس�ن

. است کامل رضایت احساس که کند یم راهش بدرقه را مادری و مهر زند یم بوسه

 و زمین ریخته بر را قربانی خون که یدرحال و گردد یم باز بعد ساعتی و رود یمپیامرب 

 پروردگارم بهگوید:  یم و گیرد یم آغوش در را مادر اس�عیلآورد.  یم را اس�عیل

 اس�عیل: فرمود نهادم پروردگارم زمین بر خشنودی با را ام یبندگ گردن که سوگند

 تا شد نهاده نام عید روز و آن پذیرفتم تو از بودی شده امر آن بر آنچه که برخیز

 .اطاعتشان در شود مکه حاجیان معیار

 و عشق مادری که است عشقی و بندگی چه این واحیرتا کرد فریاد و گفت باید بله

 با و اخالص افتخار با را خود جوان فرزند و دهد یم قرار شعاع تحت را پدری

 عربت و کنیم که اندیشه باید سازد یم روانه معشوق قربانگاه به عاشقانه یها رسوده

 عاملیان رسور اینک و رشمنده شویم داریم را ادعایش فقط که خود بندگی از و بگیریم

 به فرزندانش تک تک را آن و است عامل یگانه در که گوید یم سخن عشقی و بندگی از

 :فرمودند که گذاشتند برش تاریخ �ایش

فرمود:  یم و نشاند یم عزتشان با زانوان روی کودکی در مرا) ص (خدا رسول پدرم

 من و تو بشنوم زبان از را آن خواهم یم بازگو برایم را قربان عید جان، فاطمه

 بر اطاعت گردن که چونان اس�عیل بود خواهد فرزندانی مرا الهی، پیامرب ایگفتم:  یم
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 متام. پذیرفت نخواهند جانشان خون یجا به را خونی و نهاد خواهند پروردگار اوامر

 آنان بر باالتری پیشکشی با فرزندانم و آمد پیشکشی خواهند به الهی های یدهآفر

 است یگانه عامل در دارند فاطمه فرزندان آنچه دارند همه ابراز تا شد خواهند قالب

 اعالم )ص (خاتم پیامرب جانشینان را آنان و بپذیرد را شان یشکشیپ پروردگارم

 را عید زیبا چهفرمود:  یم و شد یم جاری مبارکش از چش�ن اشک پدرمفرمایند.  یم

 .جانم حبیب ای یبازگفت برایم

خون  با را شان یگرام مادر فرموده این (س) فاطمه حرضت فرزندان عاشورا روز در بله

 را بر اطاعتشان گردن و رفتند کربال قربانگاه به کعبه طواف از و کردند تفسیر پاکشان

 رسشان تا خون نپذیرفتند آنان ولی آمدند مدد به الهی های یدهآفر همه و نهادند زمین

 .باشد پروردگارشان به جانشان پیشکشی بر گواه

 من، همراه ای: فرمودند چنین باوفایشان اسب به عاشورا روز در )ع( حسین امام

خاک  بر تا کنند یم دعوت خود یها بال به مرا مالئک افتادم زیر به از زینت که آنگاه

 در ،گذارم یم جانان گاه سجده بر را خود رس و زنم یم بوسه ها بال آن بر من و نیفتم

 با را ش� خاک فرموده است عامل پروردگار شود مخلوط آن با خونم تا غلتم یم خاک

 و بنگرد من در پروردگارم تا گل کنم خون با را خاک آن خواهم یم اکنون کردم گل آب

 .بپذیرد را سپاسم

 گردن متام عمر تا کن یاریم شناختم را بندگی راز عشق کوی این در عرفه روز الها بار

 بر همواره: که فرمایند یم عاملیان رسور که یا گونه ه�ن بگذارم زمین بر اطاعت

 بر اطاعتتان پیشانی و اطاعتتان باشد گردن شاهد زمان تا بگیرید پیشی عید قربانی

 .شود تکرار ها زمان قیامت در تا که دارد ابراز را یا جاودانه نجوای خاک،

 عرص رسورمان امام و موال) س( فاطمه حرضت فرزند آخرین که باشیم داشته یقین باید

 که است سال اندی و عرفات، هزار صحرای واقعی حاجی) عج (املهدی اباصالح زمان و

 و برده کریم پروردگار درگاه به پیشکشی را نازنینش جان ساعت و روز هر و سال هر

 کنند. یمصرب  خود امت عملکرد بر باالتر صربی با
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 ایخوانیم:  یم ناله با را او و گشاییم یم موالی�ن دامن به دست عرفه روز در اینک

 به گردن تنها نه امتی خطاکاریم؛ که هستیم مبارکت وجود ی رشمنده پیامربمان، یادگار

 کن مان یاری پس نیستیم قدم ثابت بندگی نیز در بلکه ننهادیم پروردگارمان اطاعت تیغ

 فریاد حاجامتان شدن برآورده برای و نفس اماره ی بنده نه گردیم خدا ی بنده تا

 کنیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦شهریور  ١٠        عید قربان ی بهخط

 ؛ینالعاملَ  ِب َر  لِلهِ 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

 �ایانگر لقبشان .اند جانشان کشته در را نفس که یدرحال بازگردند نامِ  از عاشق

 یا خانه به دور دیگر بار یک خواهد یم ،بازگشت قربانگاه از حاجی .است حجشان

 .است پروردگارش قدرت �اد که بچرخد

 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 متام در نقش من شد؛ متام �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 متاشاگران ؛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 الله الّر 

 ٩٦شهریور  ١٤      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

قی است که خود امر حمد و ستایش سزاوار خالق هستی است که رحمتش در دقای

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 حیامتان در  ینادادم تا همواره مرا بستایند و آنان 

نچه بر رسول خویش نازل فرمودید همگان را بر احوال درون و بیرو�ان آگاهی آ 

ی خویش را به  یفهخلدادید. توان عقل را به میدان محاسبه دعوت فرمودید آنگاه 

ام اندیشه کنید، سپس پاسخ  یدهآفرک�ل دعوت فرموده و یادآور شدید بر آنچه که 

ز دوباره به چشم بصیرت دقت کن تا دادید آیا هیچ سستی در آن توانی یافت؟ با

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 

 خواند تا جاودانگی را معنا کند. یمخویش 

را رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س)  چه زیبا تفسیر فرمودند آیات قرآن کریم

عیب و نقص و عظیم  یبکه  ها آس�نکه پروردگار عامل امر فرمودند در خلقت ظاهری 

عیب وجود  هرگونهآفریده شد، انسان اندیشه کند تا به عظمت و بزرگی و عاری از 

 باطنی خود پی بربد و سپاسگزار خالق خود باشد.

از چنین خلقت وجودی که آن را به ی بارزی  �ونهالد اینک در این شب مبارک به می

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  ٢١٢حرضت امام هادی (ع) در سال 

ام محمد تقی جواد (ع) و مادرشان بانویی فاضله و عفیفه به نام س�نه بود و در ام

سال متوکل عباسی امام هادی  ١٣هجری در مدینه به امامت رسیدند. پس از  ٢٢٠سال 

(ع) را به سامرا تبعید و تحت نظر گرفت و مرتب دستور تفتیش منزلشان را صادر 

یری و گ سختکرده بود و  فرما حکمبر جامعه  کرد. او َجِو بسیار خفقان آمیزی را 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 امئه  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

ی گوناگون آگاهی داده و منصب امامت و مقام علمی خود را در ها راهبه مردم از 

ی علمی آشکار کرده و تثبیت ها سخپاطی 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

سند صحیح بوده و از نظر بالغت نیز در باالترین درجه قرار دارد و زیارت دارای 

 مفاهیمی بسیار عالی و مطالبی بدیع دارد.

اینک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موالی�ن امام عرص و زمان 

اباصالح املهدی (عج) به مناسبت میالد پدر بزرگوارشان امام هادی (ع) با فرازی از 

داریم: موالی من پدر و مادرم و جان و اهل  یمکبیره خدمتشان ابراز  ی جامعهزیارت 

و مامل 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 سلطهر صاحب ی از ش� اعرتاف کند و هبردار  فرمانمتکربی در 

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 

 شامل منکر والیت ش� باشد. رح�نالهی پیموده شود و غضب خدای 

های شدید را برطرف  یگرفتار ما را به وجود ش� از خواری درآورد و موالی من، خداوند 

ی خیر و  واسطهو آتش نجات بخشید. پس به  ها هالکتی پرتگاه  لبه�ود و ما را از 

برکت وجود مبارکتان با قلبی آکنده از شوق و اشتیاق دیدار و ظهورتان، فریاد خواهیم 

 زد:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦شهریور  ١٨       عید غدیر  ی بهخط

تحسین و ستایش  هرگونهه. شکر و حمد و سپاس خاص پروردگار کریم است و للّ الحمد 

پیچیدگی و عظمت و زیبایِی  ی واسطه به ها آس�ناز آفرینش مخلوقات در زمین و 

حد یا کافر، عامل یا جاهل و قدرتشان در هر زمان و مکانی و توسط هر کسی، موّ 

پس پاک  گردد یبازم هاست آنخواسته یا ناخواسته به خداوند توانا و مقتدر که خالق 

کربیایی اوست که در عین  ی و منزه است پروردگار یکتا و حمد و ثنا زیبنده و برازنده

، لطف و رحمتش بر بندگانش جاریست و احسانش را از هیچ کس دریغ ندارد نیازی یب

مگر خودشان مانع شوند که فرمود: خدا نعمتی را که به قومی ارزانی داشته است 

 گرگون شوند و خدا شنوا و داناست.دگرگون نسازد تا آن قوم خود د 

گوناگون به بندگانش ارزانی داشته که  یها قالباین نعمت و لطف و احسان را در 

و انتخاب امیر مؤمنان علی (ع)  آن بعثت پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) ینتر بزرگ

جانشینش در غدیر بود ولی افسوس این امت ناسپاس نعمتش را  عنوان بهو فرزندانش 

دگرگون کردند. با وجود اینکه خداوند از رس رحمت در روز غدیر فرمود: امروز کافران 

دین  از آنان مرتسید از من برتسید. امروز اند شدهاز بازگشت ش� از دین خویش ناامید 

ش� را به ک�ل رسانیدم و نعمت خود بر ش� متام کردم و اسالم را دین ش� برگزیدم و 

با وجود این کافر شدند. به ظاهر با  ،این امر واضح و کامل از زبان وحی شنیده شد

پیامرب پی�ن بستند ولی در عمل به آن پایبند نبودند. چه زیبا فرموده خداوند رح�ن 

و ای�ن  اند شدههستند که کافر  ییها آنن جنبندگان در نزد خدا بدتری ینههرآکه: 

کسانی که تو (پیامرب) از آنان پی�ن گرفتی سپس پیاپی پی�ن خویش را  .آورند ی�

 .کنند ی�و هیچ پروا  شکنند یم

با کردند نه از نی اِ ند و داشتند نه از پی�ن شکبله اینان که در دل مرض دار 

. اینان به خیال خام خود تصور کنند یمآشکار کوتاهی �وده و پنهان و  های یدشمن

امت اسالم  عنوان بهکه اگر پی�ن شکستند با این حال خداوند و پیامرب آنان را  کنند یم
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که گروهی  دانی یمپروردگار عامل به پیامرب فرموده که: اگر  که یدرحالخواهند پذیرفت 

کن که ه�نند خودشان عمل خواهی کرد زیرا  به آنان اعالم ورزند یمدر پی�ن خیانت 

 خدا خائنان را دوست ندارد.

امت خود نخواهند  عنوان بهپس فهمیدیم که پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) آنان را 

که حج و عبادت و �از و روزه به جا بیاورند و قرآن بخوانند و مدعی  هرچندپذیرفت 

صف حال این دسته چنین فرمودند: ش� در و  (ع) مسل�نی شوند که امیر مؤمنان علی

ش� در زمین باز است و  یها دستبدون مانع و مدبر و  اید یافتهزمین را خالی 

ش� بر  یرهایشمشو  افتد ی�کسانی که بایستی جلوی ش� را بگیرند به کار  یها دست

مردم آخته است. این وضع ش� را فریفته کرده تصور �ودید که همواره همین طور 

خواهد بود ولی بدانید که هر خونی که ریخته شود خونخواه دارد و هر حقی 

که علیه خود  باشند یمکه خواهان قتل ما هستند مانند حاکمی  ییها آنهواخواه. 

برسانند خونخواه ما خداوند متعال است که و اگر ما را به قتل  کند یمحکم صادر 

کسی را از او مجال گریز نیست و به هر جا که برود و هر چه بکند گرفتار دست خدا 

چیزهایی را به هم  خواهد یم �اید یمخواهد شد. کسی که از هوی و هوس پیروی 

 بچسباند که قابل چسبانیدن نیست و چیزهایی را به هم نزدیک �اید که از لحاظ

 .باشد ی�ماهیت قابل نزدیک شدن به هم 

دریافت که آنان دنیا را  توان یم گونه یناعلی (ع)  مؤمنانوای امیر یاز این بیان ش

. خون امامان و عزیزان پیامرب اسالم را ریختند و دشمنی با اند کردهفرض  صاحب یب

ان خداوند جبار از اینکه خونخواهش غافل اند دادهبه فرزندانشان  ،را به ارث یتب اهل

از عذابش رهایی نخواهند داشت گرچه سعی زیادی دارند خود را به خدا و  است و

موال ماهیتشان قابل نزدیک  ی فرمودهبه  که یدرحالپیامرب و قرآن و اسالم بچسبانند 

در ادامه چنین فرمودند: تکلیف امام  شدن به اسالم نیست و امیر مؤمنان علی (ع)

ابالغ  :طرف خداوند برای او مقرر گردیده و آن عبارت است ازفقط آن است که از 

دستورهای خداوند و سعی در اندرز دادن و برقرار نگه داشنت سنت پیامرب و رسانیدن 

نهال دانش خشک  که یناحق به کسانی که استحقاق آن را دارند. ای مردم، قبل از 
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برگزیده  ه�ن امامان ،اهل علم ش� را از که یناعلم رو بیاورید و قبل از  یسو  بهشود 

و نهی از  یفزاییدبخود  ی اندوختهبر  ،دانش بیاموزید ها آندور کنند و نگذارند که از 

 منکر از وظایف ش�ست ولی زنهار که خود دست به منکر نیالوده باشید.

پس باید گفت وای بر احوال کسانی که چنین نعمت و رحمت الهی را نپذیرفتند و به 

خداوند کریم در قرآن در وصف صفات مؤمن، امام  که یدرحال برخاستندا او دشمنی ب

علی (ع) را معرفی فرموده و رسول خدا بارها در مورد ایشان سفارش فرمودند که ما 

را شنیدیم و خواندیم. روزی به یکی از اصحاب خود فرمودند که: اگر دیدی  ها آن

دیگر تو به دنبال علی برو و فکر  و علی از طرف روند یممردم از یک طرف  ی همه

 بلکه علی خود هدایت است. رود یمنکن که علی در راه هدایت 

به زمانش تعلق نداشت بلکه دانش و  (ع) مؤمنانعلم و حکمت و عرفان امیر 

را روشن کرده و ایشان با این همه فضائل و حسنات  معرفتش تا قیامت رستارس گیتی

از بذل هدایت و انفاق علم و دانش و مال خود به  یا لحظهو  زیست یمبه سادگی 

در قرآن خداوند کریم چنین آن را بیان فرمودند: آنان  که یطور  به شد ی�مردم غافل 

اجرشان با  کنند یمکه اموال خویش را در شب و روز و در پنهان و آشکار انفاق 

روایتی حقیقی و  و اینک جا دارد ؛و نه غمگین شوند یمپروردگارشان است نه بیمناک 

امیر مؤمنان (ع)  هرگاهبازگو کنیم که فرمودند:  زیبا از رسور عاملیان حرضت زهرا (س)

و  کردند یمرا به آس�ن بلند  ها دستمالی را انفاق کنند  فرمودند یماراده 

: ای پروردگارم، نَفسم امانت است؛ امر فرمودی قدردان آن باشم و از فرمودند یم

تا با  کوبم یم. نَفسم را بر زمین سخت کنم یم. امرت را اجابت برکتش انفاق کنم

بیابم و آن را در راه رضای تو انفاق کنم. سپس رشوع به کندن  یا چشمهش�رشش 

. گرفت یمکه جان مبارکشان در خطر مرگ قرار  کندند یم چنان آن کردند یمقنات 

کار مشخص  ی یجهنت. وقتی کشد یمو نفس اماره را  کند یمحرارت انفاق، جان را زنده 

تا امر قرآن کریم اطاعت شود پس همواره  کشید یمآخرین نََفس را در بخشش  شد یم

 جانتان ذخیره شود. ی ینهگنجتا در  یدا آوردهمالی را انفاق کنید که به سختی به دست 
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آخرین خورشید والیت، وصی  یسو  بهروز عید والیت و امامت دست نیاز  اینک در

مطلق و فرزند گرامی امیر مؤمنان علی (ع) موال و رسورمان امام عرص اباصالح املهدی 

که  یا گونه ه�ن: موالی ما، داریم یمو به ساحت مقدسشان ابراز  کنیم یم(عج) بلند 

ه را ببار آورد که آخرینش ش� هستید ک ییها گلبهار غدیر  اند فرمودهامیر مؤمنان 

کسی جرئت چیدن آن را نخواهد داشت و ما منتظران و عاشقان ش� بوی معطر آن را 

مبارکتان یک صدا فریاد  ی چهرهو برای دیدن گل زیبای  کنیم یمبا متام وجود احساس 

 :زنیم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦آبان مهر و        های محرم و صفر خطبه

ی محرم به  هجری قمری در بخش ویژه نامه ۱۴۳۹های محرم و صفر  منت کامل خطبه

 باشد. صورت کامل قابل دسرتس می

ها  از این خطبه ۹۶ی محرم، بخش محرم  توانید از طریق منوی ویژه نامه ش� می

 استفاده �ایید.

 �ایید. ها بر روی لینک زیر کلیک توانید برای دیدن این خطبه همچنین می

 ٩٦های محرم و صفر  خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦آبان  ١٨         روز اربعین ی بهخط

 که من بندگان ای بگو :فرمود که است رحیم و رح�ن پروردگار ی یبندهز سپاس و حمد

 را گناهان جمیع خدا زیرا نشوید مأیوس خدا رحمت از یدا کرده ارساف خویش زیان بر

 مهربانی و رحمت اقیانوس این عوض در انسان و .مهربان و آمرزنده اوست آمرزد، یم

 و امید و مهر از پر لحنی با که را رستگاری و نجات و دعوت این چگونه کرد؟ چه

 رفت پیش آنجا تا و �ود عصیان و کرد پیدا جرئت افسوس داد؟ پاسخ است ینواز  بنده

 .است ناسپاس چه که باد آدمی بر مرگ :فرمود کریم خداوند که

 قدرناشناس و کرد باور را خود شیطان، و نفس یاری به حقیر و ضعیف انسان این بله

 قدرت کرد فکر خود خام خیال به و �ود جنایت و خیانت و گردنکشی و شد مغرور و

 و بزند کاری هر به دست توانا و مقتدر و عظیم خداوند برابر در که دارد را آن

 کرامات از دارد اع�لش برای فرصتی اگر که یدرحال نشود مجازات و بازخواست

 به را تو چیز چه آدمی ای: فرمود کریم خداوند که دیگری چیز نه است پروردگار

 .است کرده مغرور کریمت پروردگار

 است بلند تو، فرمانروایی است بزرگ نکردند باور شان مغزی یته با اینان بارالها

 است جاری و تو قهر است غالب و تو امر است آشکار و تو مکر است نهان جایگاهت،

 که باید. تو حکومت از فرار نیست ممکن »کتِ کومَ حُ  نمِ  رارُ الفِ  نمکِ یُ  ال وَ « ،تو قدرت

 عذاب و بال به را خود چگونه ولی گرفتند یم عربت گذشتگان عملکرد و اع�ل از

 شد یرشانگ دامن اع�لشان عقوبت فرمودی، و دادی خرب که یا گونه ه�ن کردند گرفتار

 رسید خواهند اع�لشان عقوبت به اند گرفته یشپ کفر راه که ییها آن به میان این از و

 .بگریزند آن از توانند ی� و

 شنیدند و خواندند را آیات این و بودند مسل�نی مدعی کربال ددمنش جانیان واحیرتا

 زدند جنایتی و ظلم به دست و کردند آشکار را پلیدشان درون مقام، و مال طمع به و

 یتب اهل و هاباعبداللّ  و شد نخواهد پاک پیروانشان و آنان دامن از ننگش قیامت تا که
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 رضای و دین برای خود یها داشته ی همه و فرزند و مال و جان نثار با که یارانش و

 برای چون و درخشید خواهد آخرت و دنیا در شان یرسبلند و عزت و کردند قیام الهی

 قرآن در رح�ن خداوند کردند تحمل را مصائب و ها یسخت ی همه پروردگار، خشنودی

 وعده که یا گونه ه�نکند.  یم عطا نعیم جنات در رفیعی جایگاه آنان به فرمود کریم

 خواهی را آن پاداش پس کشی یم فراوان رنج پروردگارت راه در تو انسان ای :فرمود

 .دید

 پروردگار ه:ک فرمودند تفسیر را آن(س)  مرضیه زهرای حرضت عاملیان رسور زیبا چه

 است الهیه انوار اش یسالمت که مبارک و دائم سالمی نبوت خاندان بر سالم :فرمود عامل

 شا یروشنای که افروزد یم فروغی از را جانشان چراغدان و تابد یم مؤمنان جان بر که

 بر را عاشقان جان و سوزد یم که است خالص روغن بلکه باخرتی نه است خاوری نه

 بلکه شوند ی� متفرق آن به زنندگان چنگ که محکمی ریس�ن ؛آویزد یم حق ریس�ن

 را پروردگار فرامین با مخالفت بذر که آنانی پس مانند یم متنعم نعمتش در جاودانه

 را آن پروردگار ی وعده که بود آتشی کردند برداشت آنچه کاشتند ها جان زمین در

 یها نعمت از تا توانستند عمل در که آنانی و گردید حالشان شامل عذاب و افروخت

 زیبا و رسسبز یا مزرعه باشند داشته نیکویی عمل مقابل در و بردارند یا دانه پروردگار

 .کنند یم ذخیره خود برای را

 که دریافت توان یم عاملیان رسور فرمایشات و شد ذکر که یآیات از گرفنت بهره با اینک

 آن در تفکر و اندیشه با که است برشیت گشای راه(ع)  حسین امام عاشورای نهضت

 �ایش عاشورا .برگزید و دید را خواری و عزت و تباهی و نجات باطل، و حق توان یم

 و را شنید پیغامش و آورد ای�ن آن درستیِ  به باید که است حقیقتی بلکه نیست

 بود آمده امسال یعاشورا ی خطبه در که یا گونه ه�ن کرد عمل و تفسیر را حقیقتش

 به فرشتگان بال بر که مطهری یها جان برای نه بکوبید جانتان بر بگریید، امروز: که

 .سوزد ی� آتش در دلی شدنش پاره بر که دینی مظلومیت برای بلکه کردند سفر عرش

 مستی در نوشندگانش که گواراست رشبتی مانند به مردمان نفس در کریم قرآن آیات

 تا کنید خارج سینه از رب یا ،رب یا با را یتانها قلب امروز باید گیرند یم قرار غفلت
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 دملان اگر، آییم خود به نشده دیر تا باید پس .گردد جدا زمان �ایش ی پرده از حقیقت

 امام که آنجا تا کنیم همت دیگران و خود اصالح در سوزد یم زمانه فساد و کفر از

 ریخته با(ص)  محمد حرضت جدم دین اگر :که فرمودند عاشورا روز در(ع)  حسین

 .یریدبگ بردر  مرا شمشیرها ،گیرد یم دوباره جانی من خون شدن

 و رسور مهر پر دامان به(ع)  الحسین اباعبدالله شهیدان ساالر اربعین در اینک

: که زنیم یم چنگ ناله و ترضع به(عج)  املهدی اباصالح زمان و عرص امام موالی�ن

 با زمانه اقتضای به دوره هر در حق بر امامان بزرگوارتان پدران ما، رسور و موال

 حسنات ی همه که ش� و کوفتند باطل بر را حق داشت خدایی بوی و رنگ که تدبیری

: فرمودند عاملیان رسور تان یگرام مادر که یا گونه ه�ن ید،ا برده ارث به را پدرانتان

 که کردم عطا پیامرب به را کوثری من فرمود اعالم و آفرید را فاطمه که را پروردگار شکر

 آن پس دارد همراه به را الوان یها رنگ زیباترین از یا مجموعه اش یخداوند روح در

 آخرین و آراست خویش رنگ به را زمان یا دوره هر در و گردید آشکار ها رنگ

 زیبا رنگ این به همگان تا آراید یم جانش الوان رنگ با را جهان قیامت تا ام یرهذخ

 .دهند قرار الهی نعمت این درخشش در را جانشان و بپیوندند

 وار هارون و کنیم حفظ زمانه آفت از را دین�ن و ای�ن تا کنید مان یاری ،ما موالی

 دملان و نابود را پرستان گوساله تا بیایید پایین الهی احسان کوه از ش� تا مبانیم منتظر

 :خواهیم یم فریاد به آن را بزرگ روز این در .کنید شاد خود دیدار به را

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦آبان  ٢٦          صفر ٢٨ ی بهخط

اش به آدمی عرضه داشت و  سپاس بخششوردگار عامل آن را به شکر نعمتی است که پر 

گاهان و شبانگاهان بستایید تا رستگار شوید. کدام مرا در صبح فرمود: ای بندگانم،

شکر نعمتی را به جا  توان یمستایش در شأن و مقام کربیایی خالق عامل است؟ چگونه 

در  نهان یها عظمت؟ اینک زمان قادر به درک کند یمآورد که انوارش حیات را معنا 

بهای عقلی را بشناسد؛ عقلی که قادر به درک صبح و شبی است  تواند یمایام است او 

برای کار و  یا عدهو  روند یمبه رختخواب  یا عدهکه بدون وقفه در گردش است. 

پس  اند حرکتدر  سو یکهمگی در یک هدف و  شوند یمرشوع حیاتی مجدد آماده 

از عشق و  ییها رشابکدام شکر قادر به ادای این نظام عامل است؟ عاملی که در جانش 

احسانش بنشینند و او آنان را با  ی سفرهبندگی را پنهان �وده تا جویندگانش بر رس 

کل�تی مورد خطاب قرار دهد که در انتظارش هستند. انتظار قلبی زنده که مرگ را 

که پروردگارش  بسته دلاو به عشقی  کند ی�تش راه پیدا ؛ م�ت در لحظاشناسد ی�

 کند یموعده فرموده: منتظر حقی باشید که در دولتش باطل، نام خویش را فراموش 

: مرا با نام محمد (ص) آید یدرم؛ قرآن کریم به سخن شود یمرسالت رسوالن شکوفا 

با  ها قلب�ود تا  مبارکش مانند نوری درخشنده خارج ی ینهساو مرا از  شناسید یم

انوارم از سیاهی و تباهی نجات یابد. چگونه توان پرداخت مزدش را دارید؟ کدام بیان 

قادر است تا اطاعتش را در خود بگنجاند؟ او خاتم رسوالن، پایان کفر و تباهی و رشک؛ 

 فرماید یم اش یمعرف. پروردگار کشد یمغیب را به تصویر  ی پردهجانش  ی ینهگنج

رحمت را  او رحمت للعاملین است. به دامنش چنگ بزنید آموزد یمبه همگان  نامش را

متاشا کنید او جانشین پروردگارش در زمین است رگ  اش چهرهبشناسید خلیفه را در 

 پس چگونه امِت  شود یمحیاتتان در دست مبارکش از م�ت به حیاتی جاودان تبدیل 

؟ تابع گرما و رسمایی است شناسد ی�را  مانند اقیانوسی است که رحم همتا یباین نور 

که در ظاهر زندگی به او تحمیل شده و باطن جانش گودالی است که حیات را 

ش�  سان ینبد: و فرماید یمقرآن کریم که  ی فرموده. وای بر این امت که طبق بلعد یم
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را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامرب نیز گواه ش� باشد؛ چگونه 

مقام انسانی تنزل  ترین یینپااوج به  ی نقطهرا از باالترین  ها جانگواه ظلمی باشد که 

اطاعت را دریده است و منتظر عدالتی است که  ی پردهرا حالل �وده و  ها حرامداده؟ 

متام درهای نجات را بسته است. وای بر  که یدرحالبه حیات برگرداند را  اش مردهجان 

رحمتش  یها دانه، زمانی که منتظر باران است بارانی که جانش را در یسال خشک

 .یابدبازخویش را  ی جلوهتا نور  سوزاند یم

را آغاز  یروز . چگونه ورزد یمهجری از طلوع امتناع  ۱۱صفر  ۲۸خورشید در طلوع 

. خورشید هدایت به دل خاک گیرد یمتا قیامت زمان را در بر  اش یکیارتکند که 

که رسگردان بین کفر و ای�ن  شود یمامتی  گر نظاره اش یملکوتو روح  رود یم

؛ ای�ن آورندگان به مانند اصحاب نوح نبی در میان امتی گذرد یمروزگارش 

ان هستند تا با امر در ایستگاه سفینه نجات مشغول ساخنت کشتی جانش گذران خوش

پروردگار بر آن بنشینند و از کفر زمان بگریزند؛ به ساحل نجات برسند و موالیشان را 

خشکیده از برهوت زمان ترحم  یها جانبه مدد بخوانند: ای آخرین نور هدایت، بر 

کن تا با نام زیبایت بار دیگر زنده شود و پروردگار را به دعا بخواند: یا رب بر تاریکی 

بر ما امت غریب ترحم فرما و دعای�ن را به  خوانیم یمامروز نور هدایتت را به مدد 

 .اجابت برسان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦آبان  ٢٨       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 عامل 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 متام 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

 اللَّهُ  وَ  اللَّهُ  َمَکرَ  وَ  َمَکُروا وَ : فرمود خداوند که قرآن ی کریمه ی یهآ تنها نه غافالن این

 خداوند برگزیدگان که امامان بودنِ  ناطق قرآنِ  بلکه گرفتند نادیده را الْ�کِِرینَ  َخیْرُ 

 تدبیر با خود ی یلهح و نیرنگ دام در نتیجه در نداشتند باور نیز را بودند رح�ن

 این بر گذاشنت رسپوش برای و شده رسوا و گرفتار ،شان زمانه مقتضای به امامت

 کردن، مسموم با آید یم بر ترسویان از فقط که مبارزه ی حربه ینتر نامردانه با رسوایی،

 .رساندند شهادت به را آنان

 جنایتکارترین و مکارترین با بود مصادف امامتشان ی دورهالرضا (ع)  یموس بن علی امام

 از اجبار به را (ع) رضا امام که بود الله 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 الله 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 متنا به(عج)  املهدی

 موالی�ن و رسور ش� و یتب اهل محبت و عشق به حیامتان رضبان برشیت، عامل 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 خامته 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 امتام 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 امتام 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 الله یةبق

 هر و بخشیم برکت را حیامتان و جان و عمر نامش با پس شود ی� سپری اقتدارش

 :زنیم فریاد لحظه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦آذر  ٥      (ع) ی شهادت امام حسن عسکری بهخط

دالن، برطرف  یشانپری  کنندهحمد و سپاس پروردگار کریم را سزاست که اجابت 

 پوش پردهی غم و رنج و زیان و بزرگ احسان و آگاه از ِرسِّ بندگان و بهرتین  کننده

 گناهان است.

 ها باطلها و  یبدی  کنندهها و برطرف  یپاکها و  یخوبپایان بر پیامرب  یبسالم و درود 

ها، رسول اکرم، خاتم انبیاء، حرضت محمد مصطفی (ص) که خداوند رح�ن  یکیتارو 

ی حسنات را به ایشان عطا فرمود تا  همهاز رس لطف و احسان او را برگزید و 

بندگانش را از ظلمت جهل نجات داده و آنان را به رستگاری دعوت �اید. به درستی 

و آزارها و قدرناشناسی امتش تا آخر عمر  ها رنجو  ها یسختی  همهکه ایشان با تحمل 

مبارکش تالش و همت �ود و گواه آن خداوند کریم است که در قرآن چنین فرمود که: 

دهد بر او  یمهر آینه پیامربی از خود ش� بر ش� مبعوث شد، هر آنچه ش� را رنج 

دیدیم  ؛ وربان استرئوف و مه مؤمناناست و با  بسته دلآید، سخت به ش�  یمگران 

یتش به ارث داد و آنان با ب اهلها را به  یخوبی این حسنات و  همهو یقین کردیم که 

 ی توان خود در متام عمرشان به سنت ایشان عمل کردند. همه

الهی از خاندان پیامرب گرامی در این  قدر گرانما در این روز به سوگ یکی از این گهران 

ی مقدس حضور داریم. ایشان یازدهمین اخرت امامت و والیت، عامل و زاهد، با  خانه

تقوا و با وقار، ابا محمد، امام حسن عسکری (ع) هستند که در زمان ایشان خلفای 

غاصب و ظامل عباسی بیشرتین حفاظت و مراقبت به همراه اذیت و آزار به امام و 

ین بود که مانع وارث امامت شوند یتش روا داشتند و قصد و نیت شومشان اب اهل

ی پروردگار عزیز و مقتدر خللی  ارادهغافل از اینکه هیچ کس را توان آن نیست که در 

وارد کند با وجود اینکه در پیرو نیت پلیدشان امام حسن عسکری (ع) را مسموم و 

مود ین حفظ فر مؤمنی که فرمود بهرتین را برای ا گونه ه�نشهید کردند، خداوند کریم 

 و آنان را تا قیامت در حرست افکار باطلشان گذاشت.
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اینک ضمن عرض تسلیت به پیشگاه موال و رسورمان امام عرص (عج) به مناسبت 

داریم که موالی ما چش�ن پر اشک�ن در  یمشهادت پدر بزرگوارشان حضورشان اعالم 

درانتان را شاد انتظار ظهور است که با انتقام از باطلین، دِل سوخته از ظلم به پ

تان حرضت زهرای مرضیه (س) فرمودند که: سالم  یگرامی آن را مادر  وعدهفرمایید که 

دارد نوای  در تپش باطل به سوی نابودی قدم برمی ها جانکه و رحمت الهی آن زمان 

شود، جهان به این ندا جانش را به اطاعت حق  انداز می جاء الحق و زهق الباطل طنین

شتابند تا دست ناتوانشان را به دست  هروان حق به سوی میعادگاه میآورد؛ ر  درمی

شان  افروزد و پاهای مصمم حق می جانشان در پرتوی قوی و پر قدرت امامت بدهند

 اش ییشکوفاکه در  شود یمتاریکی جهل به عملی شکوفا بدل  شتابند، یمبه سویش 

گزند و  یش را به دندان میدر حیرت، رس انگشتان خو ها عقلآشکار گشته و  ها نهان

 .دارند: آنچه پروردگارمان وعده فرموده بود برای�ن آشکار شد ابراز می

پس در این شب حزن و اندوه باید خداوند کریم را شاکر باشیم که بهرتین نعمت و 

رحمت را برای�ن حفظ فرموده که با ظهورش حق مداران در رکابشان به شکوفایی 

انگشت حرست به دهان خواهند گرفت. حال دست به دعا ک�ل رسیده و باطلین 

 داریم: یبرم

در زمان  مخصوصاً یت سعی در قطع ارتباط شیعیان با امامان ب اهلبار الها دشمنان 

 امام حسن عسکری (ع) داشتند. آنان و پیروانشان را لعنت و نابود بفرما.

بار الها به ما یقین بده که باور کنیم که امام عرصمان یاور و ناظر بر اع�ل ماست، 

 اش قیام کنیم. یخوشنودپس ما را یاری فرما تا برای 

 ی موالی ما، امام زما�ان تعجیل بفرما. حقهبار الها در ظهور 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦آذر  ٧    امامت حرضت مهدی (عج)ی سالروز آغاز  بهخط

ی که وعده فرمودی زمین را بدون ا گونه ه�نبار الها حمد و سپاس خاص توست که 

حجت و راهن� از رس رحمتت باقی نگذاشتی تا بندگانت با توسل به آن راه رستگاری 

دانند. پروردگارا این  ی�و  ندانستهرا بیابند گرچه قدر این لطف و کرمت را 

ی تو نشد چون از رس رح�نیت اراده فرمودی تا  واسعهی هم مانع رحمت قدرناشناس

آنانی که قابل هدایت هستند خود را از بند شیطان و نفس نجات بخشند مخصوصاً با 

برگزیدن خاتم انبیاء حرضت محمد مصطفی (ص) و فرزندانش این لطف و عنایت را 

ی که در قرآن کریم ا گونه ه�ندادی،  ی پیروزی به آنان وعدهبه ک�ل رسانیدی و 

فرمودی پروردگارتان پیامرب خود را برای هدایت مردم فرستاد با دینی درست و بر حق 

ها پیروز گرداند هرچند مرشکان را خوش نیاید و در این روز  یندی  همهتا او را بر 

هان و دشمنان و و رهرب و اماِم این پیروزی را برگزید و از گزند بدخوا دار پرچممبارک 

عاشق حق منتظرند تا پروردگارشان  مؤمنانِ حفظ فرمود و  مؤمنانباطالن برای 

ی که وعده فرموده به آنان عطا فرماید تا انتظارشان به وصلی طور  ه�نامانتشان را 

ی انتظار  واژهشیرین بدل شود و اما انتظار در آیات قرآن کریم زبانی شیوا در بیان 

فرماید ش� منتظر باشید، ما نیز منتظریم و  یمکند و  یمبه خیر اشاره دارد آن زمان که 

ی الهی را  وعدهزند  یمکند و عذاب اهل آتش را مثال  یمآن زمان که به رش اشاره 

فرماید. چه بیان پر مغز و زیبایی  یممتذکر گشته و همگان را به آن انتظار دعوت 

فرمایند: انتظار آن زمان  یمی آن  ادامهاست از رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که در 

شکافد تا متام  یمشود و پروردگار عامل گوش جان را  یمانداز  ینطنکه صدای حق 

را  ها جانی عقلت دریده شود و صدایی همچون نوای نرم بارانی در بهار گوش ها پرده

را شنوا  ی شیرین پروردگار عامل که نامم گوش زمان وعدهبنوازد: ای منتظران منم آن 

 پس خواند که تختش انوار قرآن کریم است. یمسازد و همگان را به دیدن حکومتی  یم

سالم بر آمدنش که حق است و بر منتظرانش که توان جانشان قادر به درک دولتی 

فرماید: جاَء الحق و  یمی قرآن که  یمهکری  یهآشود و  یماست که در آن باطل نابود 
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بندد. او کیست که دقایق حیات در  یمان جاودانه نقش ی زم ینهسزهق الباطل بر 

فرمانش در حرکت است، چه کسی به حقیقت آفرینشش آگاه است. به رمز جان با 

باشد. او یُحیی و یُمیت را در فرمانش به �ایش  ی�برکتش جز آفریدگارش کسی آگاه 

ب قرآن کریم شود که همواره توان عقلش به غی یمگذارد پس جانی منتظر خوانده  یم

فرماید  یمکند و مرتباً  یممتصل باشد، غیبی که او را به مه�نی با شکوهی دعوت 

 آنچه برایتان باقی گذاشتم برایتان بهرت است.

ای که فراتر از درک و عقل است و جدا و مربا  ینهگنجبله چه وجودی، چه گهری، چه 

ی که با قیاس خود، ایشان را مقیاس ا عدهی ذهن  پرداختهاست از تصوراتی که بافته و 

ی پروردگار  معجزهی رسالت و هدایت،  عصارهکنند. وجود مقدس جوهر هستی،  یم

ی  کنندهی ظاهر و پنهان، منجی عامل برشیت و برپا ها دانشی  همهکریم، صاحب 

ی افکار خود  ساختهاملهدی (عج) را با  اباصالحدولت حق، صاحب عرص و زمان، 

ی پیامربان و اولیای الهی نوید ظهور و دولتش را به  همهکه  یدرحالد کنن یممعرفی 

ی خلقت و دین و خلیفه است و  کننده. گفتند که ایشان معنا اند دادهی خود ها امت

نظیر  یبی  ینهگنجتپد. به راستی که این ذخیره و  یمآرزوی آنانی که دلشان برای حق 

شان فقط در شأن و مقام  یگرامادر آفرینش را رسور عاملیان حرضت زهرا (س) م

ی  ارادهآفرینش قادر است تا به  الزمان صاحبکنند که فرمودند:  یمشان درک  یواقع

بر آنان فرمان براند که جز به  چنان آنخویش متام عوامل هستی را در اختیار گیرد و 

ر اش بنگرند و در هدایتش انوا یملکوتاطاعتش گردن خم نکنند، همواره بر قامت 

 جانشان را بیارایند.

ایم در این روز  یدهشنپس با توجه به فرمایشات رسور عاملیان و احادیثی که تا کنون 

همتا و حفظ و  یببزرگ، خداوند حکیم و قادر و رح�ن را از آفرینش همچون گهر 

ی خلقت از نامحرمان و انتخاب ایشان به عنوان امام و منجی  ینهگنجمخفی �ودن این 

داریم:  یمعمت و رهرب برای�ن و معرفت به وجود مقدسش شاکریم و ابراز ن یولو 

موال و رسورمان ما را در این روز ضمن ابراز تأثر و غم و اندوه از شهادت پدر 

ی شعبان  یمهنکنیم که خداوند کریم در  یمبزرگوارتان امام حسن عسکری (ع) اعالم 
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ی که از ا گونه ه�ناالول  یعربدر نهم  نعمت وجود مبارکتان را به برشیت عطا فرمود و

امام ما برگزید و  عنوان بهاسم ماهش پیداست در اولین بهار ش� گل همیشه بهاری را 

مان را که رسشار از عشق و امید به تعجیل فرج و  یشادنعمتش را به ک�ل رساند و ما 

 داریم: یمدیدار ش�ست با فریاد شادی به ساحت مقدستان ابراز 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦آذر  ١٥   ی والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بهخط

ش�ر که تا عرش  یبسزاوار است بر پروردگار عامل شکر و سپاس و ستایشی پیاپی و 

اش و هم  یجربوتاش باال رود و نیست معبودی قابل ستایش جز ذات اقدس و  یاییکرب

ین نعمت و رحمت تر بزرگاالول زمین را منور به وجود  یعربی ماه  یمهناوست که در 

ی ظلم شکسته شد و ها کاخی کفر خاموش و ها آتشی  همهخود فرمود و به برکت آن 

و باطل چند صباحی در هر مکان و زمانی حق آمد و استوار شد  فریاد برآوردزمین 

 خود�ایی کند همچون حبابی بر روی آب، خیلی زود عمرش به پایان رسد.

همتای الهی وجود مطهر و مبارک خاتم پیامربان، سید املرسلین،  یباین گنجینه و گهر 

محمد مصطفی  ابوالقاسمُمبّرش و نذیر و خلیل و صفی و نبی، حبیب اله العاملین، 

هستند که خداوند کریم از رس رحمت ایشان را برگزید تا بندگانش را از ظلمت (ص) 

جهل و گمراهی نجات داده، به نور و رستگاری هدایت فرماید و اطاعت از پیامربان را 

همچون اطاعت از خود قرار داد و در قرآن کریم چنین فرمود که: بگو از خدا اطاعت 

گردان شوید بر پیامرب است آنچه به او  یرو  کنید و از پیامرب اطاعت کنید پس اگر

و اگر از او اطاعت کنید  اند کردهو بر ش�ست آنچه بر ش� تکلیف  اند کردهتکلیف 

هدایت یابید و بر پیامرب جز تبلیغ آشکار هیچ نیست و �از بگزارید و زکات بدهید و 

 از پیامرب اطاعت کنید باشد که بر ش� رحمت آورند.

ن هدایت و رحمت و نجات و رستگاری را در گرو اطاعت از پس خداوند رح�

(ص) قرار داده چون فرمایشات ایشان برگرفته از وحی الهی است  هاللّ  رسول

فرمایند: جانی که  ی که رسور عاملیان، کوثر الهی، حرضت زهرا (س) میا گونه ه�ن

ن جانشان آیات کریمه باشد نقش ظاهری آیات کریمه از ظاهر به باط دار امانت

حقایقی  دار امانتآورد پس  یدرمشود و نقش خویش را در عمل به �ایش  یممنتقل 

شود که در هر یک از حروف کتاب آس�نی نهفته است و وجود با برکت رسول  یم

ی  رسچشمهاز  چنان آنگشود تا آیات الهی را تالوت کند  یمخاتم (ص) آنگاه که زبان 
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ی آن نیاز به توجه پروردگار یکتا  یرهذخنش در نوشید که جا یمبخشش پروردگار 

داشت. پس قرآن کریم فرمود زبانت را به حرکت درنیاور تا در خواندن آن شتاب 

 ورزی.

داریم بار  یمما در این روز مبارک در این کوی عشق به پیشگاه پروردگار کریم ابراز 

و رها کرد  دهیم که حرضت محمد (ص) فرستاده و پیامرب توست یمالها گواهی 

ی رستگاری پس درود و سالم و صلوات سو  بهبندگانت را از گمراهی و هدایتشان کرد 

ات از  یستهشافرشتگان مقرب و پیامربان و بندگان  درودایشان و همچنین  بفرست بر

ات  یدهبرگزیت و امامان ب اهلگذشتگان و آیندگان و آس�نیان و زمینیان بر ایشان و 

 برسان.

های دانش و هدایت  ینهگنجی که آنان وارثان حقیقی و عامالن وحی الهی و راست به

مان مضاعف است به  یشادکنندگان به حق بودند که ما شیفتگان آنان در این روز 

میالد یکی از ایشان ششمین اخرت رخشان امامت و والیت، معلم حکمت، عرفان و 

ان چون منصور دوانقی تظاهر (ع) است. در زمان ایش محمدصادق جعفر بنقرآن امام 

کرد امام جعفر صادق (ع) از این فرصت برای اصالح  یمیت ب اهلبه دوستداری 

�ود و در نتیجه خدمت شایان توجهی به شیعه احادیث و تربیت شاگردان استفاده 

ای مانند هارون و مأمون و متوکل و  ی ملعونه شجرهکرد و منصور دوانقی لعنت اللّه 

ی امامان بعد را به شهادت  همهرا بنیان نهاد که با پیروی از این ملعون معتصم و ... 

الهی را به جان  . لعنت اللّه علی قوم الظاملین و آنان ننگ و نفرین و عذابندندرسا

توانند در این  یمذلیلشان خریدند که خداوند در قرآن کریم فرمود: مپندار که کافران 

 ن جهنم است و چه بد رسانجامی است.رسزمین به جایی بگریزند جایگاهشا

اینک در این روز مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موالی�ن امام 

داریم: ای وارث رسالت و امامت در این  یمعرص و زمان اباصالح املهدی (عج) ابراز 

 مان کنید از کسانی باشیم که خداوند ی پر از فتنه و فساد و کفر و ظلم یاری زمانه

ی یاری و پیروزی به آنان داده است که فرموده:  وعدهرح�ن در کتاب آس�نی قرآن 

وعده داد که در  اند کردهو کارهای شایسته  اند آوردهخدا به کسانی از ش� که ای�ن 
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بودند  ها آنروی زمین جانشین دیگرانشان کند همچنان که مردمی را که پیش از 

که خود برایشان پسندیده است استوار سازد و جانشین دیگران کرد و دینشان را 

کنند  ی�پرستند و هیچ چیزی را با من رشیک  یموحشتشان را به ایمنی بدل کند. مرا 

 .اند نافرمانناسپاسی کنند که از این پس  ها آنو 

ی که به ا حقهموالی ما این آیه توصیف منتظران واقعی ش�ست که در دولت 

مان  برپا خواهید کرد حضور دارند. از ش� تقاضا داریم یاریرهربیتان بر روی زمین 

 فریاد خواهیم زد: کنید از آنان باشیم و ما برای برآورده شدنش همه روزه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦دی  ٥      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

 خداوند جز معبودی نیست کنند؛ را متنعم جانشان اش یملکوت رزق از و بنشینند

 ی یندهبخشا درماندگان، ی کنندهیاری  احسانش بندگان، یادرسفر رحمتش که یکتا

 .مؤمنان است دل آرامش و خورندگان ی دهنده روزی ،کاران گنه

 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 عامل 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 عامل ،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 عامل، منجی شان یگرام

 کنیم: را بازگو میهای زیبای ایشان  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 جانشان و 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

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦بهمن  ٢      والدت حرضت زینب (س) ی بهخط

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

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

 و زمین. ها آس�نتویی آفریدگار 

بر تاج پیامربان، نگین برگزیدگان، رحمت زمین و  کنم یم درخواستبار خدایا از تو 

و محمود و مصطفی (ص) و همچنین بر  محمدآس�ن، خاتم االنبیاء ابوالقاسم 

خاندانش که همه از نیکان و پاکان و برگزیدگان بودند درود فرستی؛ درودی که جز تو 

 ود در قرآن کریم چنین فرمودی که:که خ کسی را یارای ش�رش آن نباشد

 آن راالم و درود بر مؤمنانی که رستگار شدند؛ بندگانی که نشان هدایت را یافتند و س

ص) دارای ( یامربپحفظ کردند. خاندانی که در میان امت  بها گرانچون گوهری 

عطا فرمود و آن عطا از  ها آنص) به ( یامربپامتیازی شدند که خود وجود مبارک 

 و ح�یت خود قرار داد. محبتآنان را مورد جانب فرشتگان وحی به آنان نازل شد و 

وح پاکشان و جسم که فرمان قیامت چونان نسیمی بر ر  یشانها جانبرکات الهی بر 

زمین به آنان افتخار خواهد  خیزند یمزید و آنگاه که از خاک بر مطهرشان خواهد و 

پروردگار ار ز دار جسم پاکشان بوده سپاسگ امانت�ود و به خاطر اینکه چند صباحی 

 کریم خواهد بود.

یکی از  قدر گرانو  گوهربارعطای وجود  ی شکرانهامروز ما در این کوی عشق به 

و صفا و �ونه و  محبتو  ی مهر هتقوا و شجاعت و زالل ،ایشان، سپیدار بلند شکیبایی

منان و ؤ م پرورش یافته در مکتب امیر �ایشگر اطاعت همراه با عشق به ایزد متعال،

مادرش حرضت زهرا سید بانوان دو عامل یعنی حرضت زینب کربی (س)  ی یدهدنور 

غیر از  ایم؛ وجودی که مظلوم ماند و در اثِر عدم شناخت شیعه، شخصیتی تهسنش

کاذبی که  های یترواجا گرفت و  ها ذهندر  عملکردشانواقعیِت مقام و منزلت و 

 که یطور  بهقام ایشان است مغایر با شأن و م نقل مجالِس شیعه در حال حارض است
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با امام حسین (ع) در نهضت کربال را  ی ایشان ثر و جهادگرانه و همراهانهنقِش مؤ 

 که یدرحال کنند یمعالقه و ارتباط خواهر و برادری، مثل احساس مردم عادی تلقی 

و اطاعت و یاری والیت و امامت  خداوندای�ن و استواری در اوج ِ عشق و بندگِی 

و از بازگو کردن هیچ روایت کاذبی در این مورد خودداری  اند گرفتهنادیده  ایشان را

 شخصیت واال و علم و بیان زیبای ایشان را فراموش کردند. که یدرحال کنند ی�

 ی زمانهشهر مدینه در  مخصوصاً حرضت زینب کربی (س) یکی از عل�ی بزرگ اسالم و 

خود بودند و دیگر عل�ی مدینه از همراهی ایشان با امام حسین (ع) در نهضت 

مطرح شدن و ابراز وجود علمی در غیاب  ی عاشورا هم خوشحال شدند که عرصه

ایشان برای آنان فراهم شده و هم از اینکه ایشان با این مقام واالی علمی و دینی و 

بزرگی برای قیام و حقیقت  ییدتأن و آ  شوند یمعرفانی با امام عرص خود همراه 

 مورد یبامام حسین بود و آنان کوتاهی کردند مکدر شدند و نگرانی آنان  ی مبارزه

محکم و استوار و قاطع عمل  نبود چون حرضت زینب (س) در رسارس نهضت عاشورا

و سخنان کوبنده و شیوای خود که نشئت گرفته از علم و ای�ن  ها خطابه�ود و با 

 ها زمانهایشان بود دشمنان را رسوا و پیام نهضت را به خوبی به متام اعصار و  واالی

 .رساندند

امام  ی حقهپس بیایید در این روز مبارک از خداوند کریم بخواهیم در ظهور دولت 

عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) تعجیل بفرماید تا از زبان مقدسشان مقامات 

حرضت زینب کربی (س) را درک  شان یگرام ی عمه مخصوصاً  یتب اهل ی همهحقیقی 

کنیم و تا آن زمان ما وظیفه داریم که زینب گونه عمل کنیم و زینب گونه حق طلب 

 یتب اهلنجات از  های ینهگنجاز  نظیر یب ای یرهذخباطل باشیم چون شیعه  ی کوبندهو 

قرار  اش یزندگو الگو و رسمشق مبارزه  را ها آنپیامرب گرامی اسالم را داراست اگر 

دلیلی برای ضعف و ذلتش نخواهد داشت پس تا دیر نشده با دست  ندهد در قیامت

 توا�ند موال و رسورمان امام عرص (عج) فکر و عمل�ن را اصالح کنیم.

بار الها به حرمت مولود امشب حرضت زینب کربی (س) ما را در شناخت و پیروی از 

 ایشان یاری فرما.
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در ظلم و فساد و جنایت و نفاق غرق شده ما را از رش آن محفوظ بدار و بار الها دنیا 

 در ظهور دولت رسور و موالی�ن تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦بهمن  ١٣    (روایت اول) شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

مرا پیش از غروب و طلوع بسیار یاد کنید.  فرمودسالم بر ساعاتی که پروردگار امر 

طلوعی که در آن باطل از بین رفت و غروبی که پیامرب (ص) بر تخت قرآن کریم 

جلوس فرمود تا همواره جویبار رحمت الهی بر جان مبارکش در جریان باشد و هر 

مان اش نوری افزون بر نور دیگر جهان را از ظلمت جهل برهاند. ز  یملکوتقلب  تپش

یتش از ب اهلی لطفش جاودانه شد و آثار رسالتش تا قیامت جاودانه گردید.  یهسادر 

حساب. آیندگان به دنبال  یبشد  گذاشت ثروتیباقی رجس و پلیدی پاک گردید و آنچه 

ی قرآن کریم برسند. اینک زمان منتظر تحقق ها وعدهیش به راه افتادند تا به ها نشانه

ی آس�نی  مائدهخاندان رحمت است. روزها در فراق این ی آخرین ثروت این  وعده

وار  بارد تا گیاه انتظار را با رنگ و بویی یعقوب یمچونان بارانی بر برهوت جانش 

در  وگوست گفتحفظ کند. قلبش در سکوت جانی که هزاران مع�ی زمان با آن در 

است. فاطمه است. امامش را چگونه درک کند. او پرس فاطمه است به چه معن تپش

(س) را در کدام پرتوی نور بیابد. او دخت پیامربش و مادر امامانش را در کجای عقلش 

ی وجود خویش را ندارد چگونه قادر است تا به گنجی  محاسبهبگنجاند، عقلی که توان 

بیندیشد که ثروتش را پایانی نیست. پس به آنچه آموخته اکتفا کرده و ایامی را به 

پردازد. عمرش در پرانتز زمان چونان شمعی در  یمرا به شادمانی  سوگواری و ایامی

گذرد گاه در سیاهی  یمهای خویش روزگارش  یباز حال آب شدن است او همچنان به 

دارد و باز تکرار ه�ن  یمشود. در پرتوی این نور چند گامی بر  یمجانش نوری شکوفا 

گیرد. فاطمه (س) میراث  یممکرراتی که قادر به درکش نبوده عمرش را به بازی 

یابد تا در وجودش آیات معجزه را به متاشای  یمهدایت پیامربان در دامن وحی پرورش 

 زمان خویش و آیندگانی که خواهند آمد تا رحمت را بشناسند بگذارد.

کنند. گاه در  یماینک شنوندگان رحمت به جا مانده از کوثر الهی را در کنارشان حس 

آورند و گاه از نبودنش ندبه و زاری رس  یمی ظهور  صفحهبه خیاالتشان او را 

درمان چیست. دردی که ظلمش باعث این جدایی شد.  یبی این درد  چارهدهند.  یم
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آنانی که ثروت پروردگار را در بازار دنیا به فروش رساندند و آنچه عایدشان شد عذابی 

ا در بازار دنیا نفروشید. ش� بود خوار کننده؛ پس به جانتان نهیب بزنید. ثروتتان ر 

فرزندان پیامربتان هستید. این ثروت را با غفلت و جهالت آتش نزنید تا در  داران امانت

است و آن مردن در گور  آور مرگین بی�ری تر بزرگدلتان به مرضی مبتال شوید که 

تان کند  یهمراهزمان است. پس در ساعات انتظار منتظری باشید که پروردگار 

همچنان که فرموده ش� منتظر باشید ما نیز منتظریم تا حقیقت وحی آشکار گردد و 

 ی وجود بیرون آید و مع�ی انتظار معنا شود. جعبهاز  ها اندوختهثروت 

 طلبد فریاد کنید: یمبرای جانی که رها شدن را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦اسفند  ١    )دوم(روایت  شهادت حرضت زهرا (س) ی بهخط

مرا پیش از غروب و طلوع بسیار یاد کنید.  فرمودسالم بر ساعاتی که پروردگار امر 

طلوعی که در آن باطل از بین رفت و غروبی که پیامرب (ص) بر تخت قرآن کریم 

ن باشد و هر جلوس فرمود تا همواره جویبار رحمت الهی بر جان مبارکش در جریا

اش نوری افزون بر نور دیگر جهان را از ظلمت جهل برهاند. زمان  یملکوتقلب  تپش

یتش از ب اهلی لطفش جاودانه شد و آثار رسالتش تا قیامت جاودانه گردید.  یهسادر 

حساب. آیندگان به دنبال  یبشد  گذاشت ثروتیباقی رجس و پلیدی پاک گردید و آنچه 

ی قرآن کریم برسند. اینک زمان منتظر تحقق ها وعدهیش به راه افتادند تا به ها نشانه

ی آس�نی  مائدهی آخرین ثروت این خاندان رحمت است. روزها در فراق این  وعده

وار  بارد تا گیاه انتظار را با رنگ و بویی یعقوب یمچونان بارانی بر برهوت جانش 

در  وگوست گفتمع�ی زمان با آن در  حفظ کند. قلبش در سکوت جانی که هزاران

است. امامش را چگونه درک کند. او پرس فاطمه است به چه معناست. فاطمه  تپش

(س) را در کدام پرتوی نور بیابد. او دخت پیامربش و مادر امامانش را در کجای عقلش 

ی ی وجود خویش را ندارد چگونه قادر است تا به گنج محاسبهبگنجاند، عقلی که توان 

بیندیشد که ثروتش را پایانی نیست. پس به آنچه آموخته اکتفا کرده و ایامی را به 

پردازد. عمرش در پرانتز زمان چونان شمعی در  یمسوگواری و ایامی را به شادمانی 

گذرد گاه در سیاهی  یمهای خویش روزگارش  یباز حال آب شدن است او همچنان به 

دارد و باز تکرار ه�ن  یماین نور چند گامی بر  شود. در پرتوی یمجانش نوری شکوفا 

گیرد. فاطمه (س) میراث  یممکرراتی که قادر به درکش نبوده عمرش را به بازی 

یابد تا در وجودش آیات معجزه را به متاشای  یمهدایت پیامربان در دامن وحی پرورش 

 زمان خویش و آیندگانی که خواهند آمد تا رحمت را بشناسند بگذارد.

کنند. گاه در  یماینک شنوندگان رحمت به جا مانده از کوثر الهی را در کنارشان حس 

آورند و گاه از نبودنش ندبه و زاری رس  یمی ظهور  صفحهخیاالتشان او را به 

درمان چیست. دردی که ظلمش باعث این جدایی شد.  یبی این درد  چارهدهند.  یم
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یا به فروش رساندند و آنچه عایدشان شد عذابی آنانی که ثروت پروردگار را در بازار دن

بود خوار کننده؛ پس به جانتان نهیب بزنید. ثروتتان را در بازار دنیا نفروشید. ش� 

فرزندان پیامربتان هستید. این ثروت را با غفلت و جهالت آتش نزنید تا در  داران امانت

است و آن مردن در گور  آور مرگین بی�ری تر بزرگدلتان به مرضی مبتال شوید که 

تان کند  یهمراهزمان است. پس در ساعات انتظار منتظری باشید که پروردگار 

همچنان که فرموده ش� منتظر باشید ما نیز منتظریم تا حقیقت وحی آشکار گردد و 

 ی وجود بیرون آید و مع�ی انتظار معنا شود. جعبهاز  ها اندوختهثروت 

 طلبد فریاد کنید: یمبرای جانی که رها شدن را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ٩٦اسفند  ١٨       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 عامل 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 

کرد و در محور بندگی قرار گرفت و مرده از ش�رش خلقت بیرون عظمتش را درک 

 آمد.

ستاییم پروردگار کریم را که شکر و ستایشش حیات و عزت است و سزاواری و  یمپس 

کند و زمان در خود  یماش وجود را پاک و لربیز از عشق و نشاط  یبندگسعادت؛ و 

ده که حیات و عزت ابدی را برگزیدگانی را به عنوان گنجینه به یادگار حفظ فرمو 

ی که رسور عاملیان حرضت ا گونه ه�نی رحمت پروردگار آرامیدند.  یهسایافتند و در 

 ها آنیی است که خداوند ها جانزهرای مرضیه (س) فرمودند: برکات پروردگار عامل در 

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�دانند با آنان که  یمکه 

ی پروردگار فاش گردید تا جانشین معنا پیدا کند. حرکت آغاز  ادهار ی  حلقهزمینیان در 

ها به گردش درآمد و شب و روز در ش�رش  یهثانو  ها ساعتگردید، زمان در اسارت 

عمر در پی یکدیگر در آمد و شد قرار گرفت پس �اد قدرت خلیفه زمین را احاطه 

به  اش ییفرمانرواگردید، ر ی جانش آشکا 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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همتای الهی رسور عاملیان، حرضت زهرای  یباین فرموده چه زیبا مصداق است بر کوثر 

ت و علم اطهر (س) که وجود گهربارش نشانی از عظمت خلقت دارد که تشنگان معرف

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

کند که خود ایشان در مناجاتی فرمودند: ای خالقم تو را در ضمیرم  یمخود�ایی 

ام را بپذیر و جانم را از رش آنچه باعث جدایی  یبندگپس  ات را شناختم یبندگیافتم، 

. اینک به متنایی 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  یمت فاطمه (س) بر آستانی بوسه بله حرض 

فرمود: فاطمه  یمسوخت که ایشان چنین فرمودند: بارها پدرم رسول خدا (ص)  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 

فرمود: چه زیبا مخلوق  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 

د خدا بر او، یگانه بانویی که در عرش و شیفتگان جوهر قُدسیه را شاد کرد که درو 

ی مقرب و هم کالم با برترین آنان، حامل علم وحی خدا یعنی  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 چشمهکنند. سالم بر ش� که  یمرا با نام تو متربک 

و متام خاک از رشق تا غرب  اند آموختهشکفنت را و پرستوها پرواز را از ش�  ها گل

را در دوازده آینه به وسعت آس�ن تکثیر و  بارگاه ش�ست. سالم بر ش� که خورشید
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ی ابدیت روانه کردید و نام خدا را با دوازده قلم بر لوح  کرانهکران را تا  یبدوازده رود 

 خاک نوشتید که نام زیبایتان تا ابد بر تارک تاریخ و دنیا خواهد درخشید.

دخت رسول خدا توان از رسور عاملیان کوثر الهی، مادر هستی، ام ابیها  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 

صلوات و سالم فرشتگان و زمینیان و آس�نیان بر نام مبارک و با جاللتش باد، دخت 

همتای پروردگار عامل  یبای بود متام نشدنی. کوثری که عطای  هینگنجپیامرب خاتم که 

اش، در زمانی دیده بر جهان گشود که داشنت نوزاد دخرت ننگ  یگرامبود مانند پدر 

بزرگی بود ولی به لطف و کرامت پروردگار دخرتی آمد تا مادر پیامربان گردد و وارث 

ش افروخت و دل رحمت الهی را در متام معجزات الهی. او جهان ظل�نی را به نور اخرت 

زینت داد، او را چه کسی دریافت؟ آیا گذشتگان  ها نامگلستان خلقت به زیباترین 

 ؟یا آیندگانی پروردگارشان بود و  یههدای  ینهگنجدانستند چه 

اینک در این روز با شکوه و مبارک میالد رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) در 

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 

رویم تا بهار را با قدوم مبارک رسور عاملیان آغاز کنیم. وجود  یمکنیم و همچنین 

رفت و تقوا و ی علم و معها 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  یانمچهار فصل در وجود ضمیری انسان نهفته است، بهار جوانی، تابستان 

یف فرمودند که: شکر بر توصزخی که چه زیبا آن را رسور عاملیان پیری و زمستان بر 

آفرینشی که در خلقتش احساس را مرز عبور قرار داد تا همگان به استعداد آنچه درک 

شود تا  یمدر جانشان تکرار  ها فصلکنند جام جانشان را لربیز کنند پس متام  یم
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در بهار جانشان به بار  همواره در یحیی و یمیت قرار بگیرند. درخت وجودشان

 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.

مادر هستی شان وارث حقیقی  یگراماینک در این روز 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  یگرامحقیقی مادر 

 زنیم: یمویم پس برای برآورده شدن آن فریاد گهربارتان آن را بشن

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

ی محرتمه ها خانمی مادران و مادران آینده و  همهضمناً روز مادر و زن را خدمت 

تربیک عرض کرده امیدواریم که این روز مبارک، تولدی باشد برای الگو قرار دادن 

فضائل اخالقی و ای�نی و عمل رسور عاملیان در زندگی ش� و برای شادی ارواح مادران 

 یید.فرمای را قرائت ا فاتحهفوت شده از این جمع 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦اسفند  ٢٥        ی دعای ندبه دل نوشته

نظیر و در اقتدار و قدرتش  یبشکر و سپاس پروردگار کریم را سزاست که در عظمتش 

کند چنانچه خود  یممیراند و زنده  یمی هستی از آن اوست.  همههمتاست و  یب

برای مردمی که  خدا از آس�ن باران فرستاد و زمین مرده را با آن زنده کرد.«فرمود که: 

 »گوش شنوا دارند در این عربتی است.

جان با بارش باران در بهار زنده  یبی خداوند کریم زمین خشک و  فرمودهپس به 

یتش ب اهلشود ولی افسوس انسان با وجود باران رحمت الهی قرآن و سنت پیامرب و  یم

جان به  یمهنشود یا  ی�، یا زنده بارد یمو فرشتگان که هر لحظه بر جان او  مأمورانو 

را نادیده گرفته همیشه در پاییز و زمستان عمر  ها فصلچرخد و گردش  یمدور خود 

کند چون عمرش در هدایت قرار نگرفته در نتیجه طراوت بهار را  یمخود زندگی 

 کند. ی�احساس 

ود ش یمیز در دامان صحرا و کوهسار پدیدار انگ دلحال که فصل بهار با مناظر زیبا و 

ی عاشقانه رس  زمزمهکنند و جویبارها  یمنجوا  ها برگخندند و  یم ها شکوفهو  ها گلو 

به دامان پر مهر و همیشه بهار آفرینش، رسور و موالی�ن امام عرص و زمان  اند داده

جوییم و  یمبریم و از ایشان یاری و مدد  یماباصالح املهدی (عج) برای زنده شدن پناه 

 داریم: یموجود مقدسش ابراز  زبان دل بهبا 

ی گذشته هر جمعه برای رشکت در دعای ندبه ها سالموالی من امسال نیز همچون 

را دیدم که نشان از خواب ساکنان  ها خانهبه مهدیه آمدم، در مسیرم خلوتی و سکوت 

آیم چه چیزی  یمدعای ندبه  خواندنآن داشت، با خود فکر کردم من هر هفته برای 

که آنان نخواهند فهمید و پیام تربیتی و هدایتی و معرفتی و عرفانی آن به را بفهمم 

 ی بیشرت و بهرتی آن را خواندم. یشهاندمن چیست، پس این بار با مترکز و 

شود و سپس از  یمیتش آغاز ب اهلدعا با حمد الهی و صلوات بر حرضت محمد (ص) و 

رضایت پروردگار قدم برداشتند.  گوید که با اخالص متام در راه راست و یمبندگانی 

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


112 

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

بدون اینکه دنیا آنان را بفریبد، در عهدی که با خداوند بسته بودند پایداری کردند در 

و نجات و مقام واال عنایت فرمود. پس پیام دعا در  خداوند به آنان رستگارینتیجه 

اعالم آغاز اخالص در بندگی و وفا به عهد خداوند و پیامرب و امامت را رشط نجات 

هر کس که خواهان این جهان باشد «دارد و خداوند در قرآن کریم چنین فرمودند:  یم

هر چه بخواهیم زودش ارزانی داریم آنگاه جهنم را جایگاه او سازیم و هر که خواهان 

 »اش داده خواهد شد. یسعباشد جزای  مؤمنآخرت باشد و در طلب آن سعی کند و 

اتم حرضت محمد (ص) اشاره دارد که برترین و ی دعا به بعثت پیامرب خ ادامه

ین دین خداوند قرار داد تر کاملترین و آخرین پیامرب است و دینش را آخرین و  یگرام

پلیدی و انحراف پاک فرمود. پس چه سعادتی است  هرگونهیتش را از ب اهلو خود و 

ی امیر  یعهش است که تر افزونبر ما که امت چنین پیامرب و دینی هستیم و سعادت ما 

فرمود وصی من است، حرفش حرف من، خون و  هستیم که پیامربعلی (ع)  مؤمنان

گوشتش از من است ولی افسوس امت ناسپاس مسل�ن او، خون فرزندانش را ریختند 

ی کمی به امر الهی و  عدهو شهید کردند که با خون پیامرب (ص) فرقی نداشت. فقط 

 آن قلیلی کهمان کنید جزِء  ند شدند. موالی ما یاریسفارش پیامرب عمل کردند و سعادمت

یت را چون جان شیرین دانستند ب اهلبه عهد و پی�ن خود وفا کردند و مودت به 

 باشیم.

ام به  یهستیعنی کجاست رسید. آقای من جان و » ها أَین«موالی من فرازهای دعا به 

تر هستید، این من هستم که  یانعفدایت، ش� که از خورشید روز و ماه شب چهارده 

باشد. یعنی کجا  کنم منظور دعا اول خطاب به من کجاست می یمو فکر  ام شدهگم 

کنم  یمبرای زنده کردن قرآن و حدود آن و آثار دینم در وجودم و جایی که زندگی 

ها و هوی و  ییدوروها، رشک و  یرو ها و کج  ینادرستقیام کردم؛ کجا برای اصالح 

دینان و ستمگران و زورگویان مقابله کردم؛  یبو  کجا با گمراهانعمل کردم؛  ها هوس

ها در وجود خود من نیز باشد و ش� را  ینابرم که  یمبه خدا و به ش� موالیم پناه 

کن کردن آن، بعید نیست که جزِء اولین کسانی باشم که به تیغ  یشهرصدا کنم برای 

 ام دلباختهام کنید چون من عاشقی  ا دارم یاریعدالت ش� گرفتار شوم. عاجزانه متن
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ی ا گونه ه�ناگرچه الیق آن نیستم ولی مشتاقم، اینجا نشستم و به مدد ش� امیدوارم 

 خواهیم که: یمکه در آخرین فراز دعا از خداوند کریم و رح�ن 

ود را ات به ما نظر کن، بپذیر از ما توبه و اشتیاق به رضایت خ یبزرگوار یا از بار خدا

با ولی بر حق است   کننده یعتبو منتظر و  بر فرمانمقام ما را ه�نا که بدین وسیله 

قرار داده به ک�ل برسان. سیراب کن از حوض جدش به دست امامم که ه�ن هدایت 

و ای�ن و تقوی است و بر ما گوارا و خوش باشد که حالوتش کام�ن را شیرین و 

 ند.تشنگی لطف و کرمت را برطرف ک

 ینالعامل ربآمین یا 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 خیال و قیاس و گ�ن و وهمای برتر از 

 یما خواندهو نوشتیم و  ایم یدهداز آنچه و 

 متام گشت و به آخر رسید عمرسالی 

 یما ماندهما همچنان در اول وصف تو 

ی ا گونه ه�نو سالمتی برای ش� عزیزان  در خامته ضمن آرزوی سالی خوش و با برکت

نظیر  یبکه اطالع دارید نوروز امسال مصادف است با ماه مبارک رجب که در فضیلت 

تر. روایت از  یرینشاست. رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل 

شود و  یمپیامرب (ص) است که رجب ماه خداست و توبه و استغفار در آن پذیرفته 

کنیم که حرمت آن را  یمغم و شادی است لذا سفارش  یحاوی روزهاهمچنین این ماه 

نعمت�ن قرار  یولنگه دارید. از خداوند مسئلت داریم سال نو را سال ظهور امام و 

 ی ما ای�نی محکم و عملی نیکو و یقین و باوری استوار عنایت فرماید. همهدهد و به 

 ینالعامل ربآمین یا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر الّر ه بسم اللّ 

 ٩٦اسفند  ٢٧      والدت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

ی آبرو را، بپوشاند زشتی را و  پردهحمد و سپاس از آن پروردگار یکتاست که نَدرد 

آشکار کند زیبایی را و درگذرد از گناه. عزیز و مقتدر است در پادشاهی، حلیم و 

پناهان و درماندگان و یاد  یببردبار است در عین عظمت و بهرتین پناهگاه است برای 

است بر بندگان و رحمتش در  نواز بندهو رحیم و  هاست دلی  دهندهو ذکرش ایمن 

یی است که توان فکرشان قادر به درک فرمان ظهور است آنگاه که ندا دهنده ها جان

ی پروردگار آشکار گردید. زمان  وعدهندا دهد مرا بخوانید تا ش� را اجابت کنم. اینک 

ی حق از غالف خویش خارج  پوستهبه سخن درآمد، ای منتظران انتظار به پایان رسید، 

ق افروخته شد تا دولتی را معرفی کند که حکومتش در پرتو ح ها جانگردید. چلچراغ 

شود. رضبان حیاتش  ی�یابد، میراثش انباشته  ی�پذیرد، مرگ در آن راه  ی�پایان 

را در  شبانگاهانشناسد پس صبحگاهان و  یمنشانگر پیامی است که زمان آن را 

که فرمود مرا آورد تا فرمانی را در اطاعت خویش درآورد  یمی حق به حرکت در  پوسته

 یاد کنید تا ش� را یاد کنم.

بله چه زیبا توصیفی است از رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) از بندگانی که 

در دولت ظهور ذکر و یاد خدا را با اطاعت و حق مداری به همراه عشق الهی صبح و 

دمان شام همچون رضبان حیاتشان عمل و باور دارند. چه سعادمتندند ساکنان و مر 

ی موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) که به امر  حقهدولت ظهور 

پروردگار که فرمود مرا یاد کنید تا ش� را یاد کنم با عشق عمل کرده و این ارتباط 

کنند و تأسف به حال مردمان عرص حارض که نه  یمین را با متام وجود احساس نش دل

گذرانند که این مستی از  یمکردند و روزگار خود را در مستی  تنها یاد خدا را فراموش

 است. گرفته تأ نش شان امارهرشاب نیست بلکه از نفس 

 را با نام فتنه بیان فرمودند که: حقیقت آنعلی (ع) چه زیبا  مؤمناندر این مورد امیر 
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گردد و  یمهایش آشکار  یزشتکه قوت گرفت  یناشود اما بعد از  یمفتنه در نهان آغاز 

گیرند مانند سگان که برای مرداری گرد  یمگران بر یکدیگر سبقت  ستمگران و فتنه

ی  فتنهکند بلکه یک  ی�اینجا خامته پیدا  بهکنند ولی کار  یمآمده باشند با هم ستیز 

که افرادی که دارای  یطور  بهآید  یمی سابق است به وجود  فتنهدیگری که بدتر از 

شود که فرق بین  یمشوند و افکار مردم طوری در هم  یمراه سالمت نفس هستند گم

آید  یمگردد و هر کس که بخواهد مقابل آن فتنه پایداری کند از پا در  یمدشوار  ها آن

پیوند خدایی پاره  آن فتنهکن کند و در  یشهرتا چه رسد به اینکه بخواهد فتنه را 

شوند.  یمکنند و سخ�ان  یمگردد و ظاملان میدان پیدا  یمشود و حکمت نابود  یم

کنند) از بین  یمعلیه فتنه قیام  وهستند (یعنی خود را حفظ کرده  رو تککسانی که 

یی که ها آن�ایند و  یمرسانند و بنیان دین را ویران  یمروند. عل�ی دین را به قتل  یم

گریزند و  یماجت�ع را اداره �ایند که امور  استاهل ای�ن و دانش هستند و سزاوار 

باشند. در چنان هنگامه  یمافتد که از طبقات فرومایگان  یمکارها به دست کسانی 

ش� از کسانی نباشید که اهل بدعت هستند و از کسانی نباشید که ستمگری شعار 

رسید ستم کشیده باشید نه  یمو ه�ن بهرت که وقتی به حضور خداوند  هاست آن

 ی حرام را در شکم خود جا ندهید.ها لقمهو ستمگر 

علی (ع) که با کمی دقت واقعیت  مؤمناناین بود قسمتی از فرمایشات گهربار امیر 

 بینیم. یمآن را در عرص حارض 

اینک در این شب مبارک قلب سوخته از کفر و ظلم و فساد زمانه را با توصیفی از 

کنیم که  یم(س) التیام بخشیده و شاد دولت ظهور از زبان رسور عاملیان حرضت زهرا 

 فرمودند:

دهد و دیگر نیازی به آن حس  یمسایه در ظهور دولت حق معنای خویش را از دست 

�ادی از آفرینش در  صورت بهدهد بلکه  ی�شود. حرارت خورشید گیاهی را رشد  ی�

گیرد. تاریکی  یمی دولت حق جهان را در بر  واسطه بهشود. حرارت  یمآس�ن دیده 

کند. امنیت شب مانند روز است و آنانی از این همه زیبایی  یممعنای خویش را گم 
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ی باطل از حق  یرهداشوند که دین خویش را بازیچه و لهو قرار دادند. در  یممحروم 

 گردد. یمشوند و کارشان به پروردگار واگذار  یمدور 

سعادتی، چه مردمی و هر لحظه فریاد بله با این وصف زیبا باید گفت چه دولتی، چه 

کنیم اللهم عجل لولیک الفرج و برای آن خود و دیگران را ساخت و آماده کرد و در 

ی علوم و وارث علم انبیاء،  شکافندهاین مورد بهره گرفت از مولود مبارک امروز یعنی 

دت (ع). ایشان در طول م محمدباقرباقرالعلوم اباجعفر محمد بن علی حرضت امام 

امامتشان سعی و تالش زیادی در نجات دین و امت مس�ن از انحرافات و باورهای 

ی کردند و فرهنگ غنی اسالمی و تربیت و تزکیه پرست نفسغلط و خودکامگی و دنیا و 

 نفس و فرق عمل بین حق و باطل را جایگزین آن �ودند.

موال و اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس 

(ع) امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) و  محمدباقررسورمان فرزند گرامی امام 

شان امام  یگرامسپاسگزاری از عنایت خاصه در هدایت و راهن�یی امت مانند پدر 

 داریم: یمی پر از فتنه و فساد و کفر و همچنین ابراز  زمانهباقر (ع) در این 

ی  وعدهتان فرمودند که  یگراماز منتظرانی باشیم که مادر موال ما را یاری فرمایید تا 

ی خویش را در حق ها نشانهپروردگار عامل در دولتی که باقی خواهد ماند تا قیامت 

فرماید  یمآشکار سازد و زیبایی دولت حقه را برای منتظرانش به مانند آیات کریمه که 

نهرهایی از شیر که طعمش  در آن نهرهایی است از آبی که مزه و رنگش برنگشته و

ی لذت است، لذتی که در  یهمادگرگون نشده و نهرهایی از رشاب که برای نوشندگانش 

گیرد. اینک ما نیز برای تعجیل  یمشکل  ها جانمقابل پیروزی حق و نابودی باطل در 

 در فرجش فریاد خواهیم زد:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦اسفند  ٢٩       شهادت امام هادی (ع) ی بهخط

ها  ینهسحمد و سپاس خداوندی را رواست که از باطن هر رازی آگاه و بر هر چه در 

ی  همهاز ازل تا ابد بر  اش اردهبیند بیناست و  ی�وجود دارد دانا و بر آنچه چشم 

کند  یمآفرینش و مخلوقاتش جاری است. حق را استوار و باطل را محو و نابود 

مخصوصاً با برگزیدن خاتم رسوالن نبی اکرم حرضت محمد (ص) و خاندان طاهرینش 

بشارت پیروزی حق را چنین فرمود: بگو حق آمد و باطل نابود شد، حقا که باطل نابود 

شدنی بود. پس پروردگارا تو را بر آنچه گرفتی و دادی و بر آنچه بخشیدی و آزمودی 

ستی و نیکویی داخل کن و به راستی و نیکویی بیرون برب گویم و ما را به را یمسپاس 

و از جانب خود پیروزی و یاری عطا بفرما و ما را به رحمتی داخل کن که رسور 

 عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) توصیف آن را این چنین فرمودند:

ی مخفی شده در خاک از ها دانهرحمت پروردگار عامل آن زمان که امر فرمود تا 

جانشان را شکافتند و  های پوستشان بیرون آیند، همگان رس بر اطاعتش نهادند، قالب

باطن خویش را آشکار کردند و هر کدام به رنگ و بویی آراسته شدند و زمین را به 

ی جانشان آراستند. خلیفگان بر آنان گذر کردند و غالفشان را شکافتند و  جلوه

ر باطن جانشان جای دادند و کشتزارش شد باطنشان را آشکار کردند. باطن دانه را د

جان خلیفه. دانه در جان خلیفه به سخن درآمد: ای اربابم از زمین و خاک به جانی 

مطهر سفر کردم و با نیروی جانت خرد شدم و از سفتی و سختی به نرمی آبی در 

یت روان گشتم آنگاه صدای پروردگارم را شنیدم که مرا به اطاعتش تحسین ها رگ

 اش جای داد. یفهخلود و مرا در جای فرم

ی رسور عاملیان که وجود خلیفگان راستین پروردگار منشأ  فرمودهبله چه زیباست این 

خیر و برکت و شکوفایی است که این مرتبتی بود که پروردگار عامل به خلیفه اختصاص 

ند با رنگ و اش آن را به گلزاری بدل ک یخداوندداد تا به هر کجا که قدم گذارد با روح 

بوی متفاوت و انسان استعداد پرورشش را از خالقش به ارث برده است و ما این 
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شکوفایی و طراوت را در وجود مطهر تک تک چهارده معصوم به عینه مشاهده کردیم 

و در این راستا فقط وجودهایی که با علف هرز و سم نفس اماره مسموم شده بودند 

 و از آنان اثری باقی �اند. سوزاندندرا در آتش قهر الهی 

ایم. ایشان دهمین اخرت امامت،  ما در این روز به سوگ یکی از آنان دور هم جمع شده

خورشید والیت، صابر و عادل، عامل و هادی حرضت امام علی النقی (ع) ملقب به 

هجری در مدینه متولد شدند پدر  ۲۱۲الحجه سال  یذی  یمهنهادی هستند. ایشان در 

شان بانو س�نه هستند که خا�ی با تقوا و با  یگرامشان امام جواد (ع) و مادر بزرگوار 

 فضیلت بودند.

هجری پس از شهادت امام جواد (ع) در سن هشت سالگی  ۲۲۰حرضت در سال 

امامت امت را به عهده گرفتند، با وجود سن کم چنان در علم و ک�ل و معرفت و 

ایی نشان دادند که مورد عالقه و توجه شیعیان تدبیر و رهربی از خود اقتدار و توان

ترسیدند و به تبعید و آزارش دست  یمقرار گرفتند و خلفای عباسی سخت از ایشان 

زدند و متوکل عباسی امام را از مدینه به سامرا آورد و تا پایان عمر در آنجا تحت 

 مراقبت شدید قرار داد.

بود  زمان همی عباسی  یفهخلمت هفت با اینکه مدت زندگانی امام هادی (ع) با حکو 

رفت  یمین دوران زندگی امام هادی (ع) زمان متوکل عباسی به ش�ر تر سختولی 

کرد  یمای�ن بود و اگر به مذهب تظاهر  یبو ناپاک و  طلب شهرتزیرا وی مردی 

درون و افکار پلید و  که یطور  بهاش نظر داشت  یاسیسی ها هدففقط به پیشربد 

ین ملعون دستور داد ساخت�نی را که ا هجری نشان داد. ۲۲۶خود را در سال شیطانی 

بر محل دفن امام حسین (ع) و شهدای کربال ساخته شده بود را خراب کنند تا مردم را 

آنانی که وجود  ی آن محروم سازد. متوکل لعنت الله و پدرانش و همهاز فیض زیارت 

دانستند و  می شوند یمفراوان یافت  پلید شیطانی داشتند و در عرص حارض نیز

های ملکوتی، سنگری محکم علیه ظلم و کفر و فتنه  دانند که هر کدام از این بارگاه می

باشد چون مبارزه و مخالفت امامان بزرگوار با ستمگران و فرمانروایان  و نفاق می

ظلم و ناپذیری با  بیدادگر از افتخارات تاریخ اسالم و تشیع است؛ آنان با سازش
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های پلیدشان و دفاع از حق، خشم ستمگران را  منافقین و نیت ی چهرهافشاگرِی 

گرفتند که هنوز نیز این  انگیختند و راحتی را از این افراد پسِت دون صفت می برمی

کننده و هدایتگر شیعیان فداکار و عاشقان حق است  ملکوتی امامان، تغذیه یها بارگاه

 ها یگذار  مببل قبل این کار را انجام داد در عرص حارض با سا ۱٬۲۰۰اگر متوکل در  که

خواهند رسپوشی بر اع�ل  می شود یمها  در این اماکن متربکه که باعث آزار درونی آن

 ننگین خود بگذارند.

خداوند کریم در قرآن از وجود پلید و بی�رشان پرده برداشته و فرمودند: منافقان و آن 

ارند گفتند: اینان را دینشان بفریفته است و هر کس که به کسان که در دل بی�ریی د

کنیم  یمخدا توکل کند او را پیروزمند و حکیم خواهد یافت. پس ما نیز بر خدا توکل 

ی  حقهکه پیروزی ما بر منافقان و کافران است و باور و یقین داریم که با ظهور دولت 

پذیرد و برای  یم(عج) تحقق موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی 

 خوانیم: یمتر شدن آن رهرب و صاحبش را  یکنزد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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