اهل بیت عصمت وطهارت
اّللَو،وَ اََ هلَِ ِ َعلی رَاتاتِ هاّللَِو ،وَ ا ُُسَ َقر هَاَ َ ی اَر ِاا ِّللَو،ه
اَلسَّالمُ َعلی الدُّعاهِ اِلی ه ِ
ُخ
ه
ه
ُظ
َص
ن
ه
ه
ه
اّللَو ،وَ ا ُ َ ی َ ی وَیدِدِا ِّللَوَ ،و ا ُِرِنَ َ ََِر ِاا ِّلل وَ َهِههَِو،وَ ِبدالِهِ
وَ التامی َ ی م َح َّبهِ ِ


ع
ی
ه
ل
م
م
ح
اُ ُمک َرمی ََو ،اَلَّذَ َ َ َیَ ِبقُیَنَُ بِالقَیلِ َوَ ،و هُم بِاَراِهِ َ َ ُینََو ،وَ رَ َةُ اّللِ وَ َرَتاهُ.
(فنازاهیی از زیارت جامعه کبیره)

ای
هع مل

ضِا آسمان از نیر رخشان شما
الراآن الرحم شما را برنه بیل

چین رد کیی شماشد باب علم ُم زیال
ذنب آلم با طلسم انمتان بخشیله شد
حضرت استال

ای قِام ره لو عاُم کیه ایقان شما
ما َر اَ زنلیم جمله رزیه خیاران شما
ره هک خیااهن خد ا شد گشت خیااهن شما
اولِا حق همه طفل لبستان شما

. #جان شيعه به بوي مهدي (عج) زنده است و چشمان منتظرش در
انتظار او؛ باشد كه گه گاه در مكاشفه و يا رؤيايي و يا مشاهده اي از او
نفحه اي مشام جانش نوازد وهمچون لسان الغيب نغمه سردهد كه:
(سارغسحنص)74

رژله ای لل هک مسيحا نفسی می آید هک ز انفاس خیشش بیی كسی می آید
از غم و هجن مك انهل و فنیال هک لوش زله ام افلی و فنیال رسی می آید

چيه كس نيست هک رد کیی ویاش تاری نيست ره كس اينجا هب طايق هیسی می آید.
 . #اگر توفيق دست داد به زيارت تربت پاك امام حسين (ع) روي آور
كه نهر غفران او همه آلودگي ها را از تو بزدايد .واگر توفيقي دست نداد
در مجالسي كه ياد حسين(ع) مي شود شركت جوي و سعي كن بر
مصيبت آل دمحم(ص)به ويژه حسين ابن علي(ع) اشكت جاري گردد .بر
اين در نيز وسيله جوي از آنان كه آبرويي دارند .كه ما آبروي ريختيم
(همان ص )061
دست در دست آبروداران بايد نهاد.
. #

اَ خاک بیهس گاه همه عاشقان بیل

اَ کیی کیی عشق و واف و صفاستی

اينجاست مِبط همه کروبِان رعش و اينجاست مفاش همه آزالگان لره
ه
ين س مح
ف
م
ه
ک
ع
واينجاست منزل همه احرار روزگار و ا جا ت ل ه شاق رلگار
لب تشن گان کیی محبت بدَ سر است

آزالگان راه حقیقت رد اَ ردند

حضرت استال

. #عزيزا! بدان که ح ّجت خدا هرگز از زمين برداشته نشود كه زمين بي
وجود شريفش نابود شود و كشتي هستي ،بي لنگر جانش به گرداب رود
چنانچه امام جعفر صادق(ع) فرمود« :اگر زمين بی امام شود فرو
رود .».اينان قلّه رفيع آفرينشند تو اگر طليعه خورشيد خواهی به قلّه کوه
نگری .اگر نور خدا خواهی بايد بر ايشان نظر کنی.
(تحلی 0ص)44
.#

بنگر حسی را هک هب سیمای احمد است

ف ه
ح
م
چ
ن
س
او غا ن الذ یب زمان ین مد ا ت

َرخیز ات بار گنه سیی او َریم

َرخیز ات هب زراه اصحاب او شییم

حضرت استال
 «. #من جاء بالحسنه فله خير منها و هم من فزع يومئذ آمنون» «هر
آنكس حسنه اي آورد بهتر از آنرا پاداش برد و هم آنان از هراس روزي
چنين در امانند ».داني آن حسنه چيست؟ آن حسنه واليت ايشان و امنيّت
آن روز عشق ايشان و واحسرتاي آن روز ،بغض ايشان است .آری در
آن روز که مردم شفيع جويند و شفاعتی نيابند ،يار و ياور خواهند و
دستگيری پيدا نکنند؛ تو را پرچم داری است که در سايه لوای او هستی
َدعو
وم ن ُ
و مأمن ،پناهگاه ،آرامش و آسايش آنجاست و کس تو ايشانَ « :ي َ
ِمام ِهم» «روزی که مردم را با امامشان همی خوانيم(سیره اسراآهی
ناس بِا ِ
اکُ َّل ا ُ ٍ
» )47

. #

(همان ص)47

ه
ين
م
ه
ک
ن
و
اينجاست خرهگ همه عشاق روزگار و ا جاست رپ ی ه ا یار رلگار

کی ردلمند هک هب ردلش لوا لهیم حاجت کجاست ات هک را آرنا روا کنیم
حضرت استال
نوا شُ َهدا َء َعلَي النّاس » «هم چنين
َ «. #و َكذ ِل َك َج َعلناكُم ا ُ َّمه َو َ
كو ُ
سطا ِلت َ ُ
شما را ا ّمت وسط ساختيم تا بر مردم گواه باشيد(.سیره براه آهی  »)077اين
ا ّمت وسط اين دوازده تن اند كه ميان تو و خداي تو واسطه اند و شهادت
بر تو و كردار تو دهند .پس با قلبي سليم در آي تا اين شاهدان به
سالمت تو گواهي دهند .هر صبح و شام بر ايشان سالم كن تا آشنايت
(همان ص)71
دانند نه بيگانه.
. #داني كه بر گلّه بي چوپان چه گذرد؟ و كشتي بي ناخداي چه بيند؟ و
كاروان بي ساربان را چه رسد؟ خداي مهربان براي هر قومي هادي
وم ها ٍد » « همانا تو بيم
دارد و خود فرمايد كهِ « :انَّما ا َ َ
نت ُمن ِذر َو ِلكُ ِّل ق ُ ٍ
دهنده اي و براي هر قومي هدايت كننده اي هست(.سیره رعد آهی  » )9هادي مر
اين ا ّمت را امام است و چگونه خداي رحمان اين قوم را بي هدايت
(همان ص)78
گذارد.
. #اي عزيز تو چون تواني كه در برابر خورشيد باشي و با او عشق
ورزي و دَ ِر حجره بر نورش گشايي و از او نور و گرمي نگيري؟ و
چون تواني كه بر خورشيد پشت كني و درب حجره به نورش بربندي و
پرده ها فرو افكني و در ظلمت و سردي نباشي؟ اينان نوري بودند كه از
سينه گشاده فاطمه اطهر(س) ظاهر شدند و بر عالم ملك از ملكوت ره
ور الَّ ِذي ا َنزَ لنا »
نوا ِبا ِ
گشودند بر اين آيت در نگر « :فَ ِ
لل َو َر ُ
ام ُ
سو ِله َوالن ِ
« بگرويد به خدا و رسولش و نوري كه ما فرو فرستاديم(.سیره تغاب آهی »)7
(همان ص)77
. #اگر خواهي دست به دامان قرآن شوي بايد بداني كه كاغذ قرآن با
كاغذ هاي ديگر فرقي ندارد و ظاهر قرآن نه چنان است كه جان تو را

برافروزد و سرمايه معرفت اندوزد؛ چرا كه اين قرآن را روحي است كه
بي آن روح جسد مرده است .داني آن روح چيست؟ آن روح امام است.
(همان ص)77
. #عزيزا! اين پيشوايان عزيز آينه انوار خدايند ،تا در ايشان ننگري
خداي را نيابي .رهروان اينان بودند و راه دانان اينان .قدم جاي پاي
(همان ص)74
ايشان نه و ره از ايشان جوي.

.#

ررهوانی
هلق اَ

هک هب غایات خدا را طلبند اندرَ رد همه حاجات و تم هنا طل ندب
باب َر آرید هک خ هدا م فلک رد هرتصد لق اَ باب هب آوا طل ندب

راحالن را همه گیدیی هک بار اندا زند مقعد صدق چی جیيند از اينجا طلبند
(حضرت استال )
. #نپنداری که واليت تنها تو را به جايی رساند ،بدان که از عالئم محبّت
يكي تقليد محب است از محبوب و اگر خواهي محبّت خود را بيازمايي
بر خود نگر كه تا چند كار و عبادت و خط مشي تو با ايشان شباهت
دارد؟ تو چگونه تواني دم از دوستي ايشان زني و شب و روزدر مخالفت
(همان ص)77
امر ايشان گام برداري؟
. #بدان ای عزيز که همان گونه که عالم شهود را بطنی است و حقيقتی
است چون جسم و جان ،اسماء لفظی نيز دارای حقيقتی و روحی است و
اسم اعظم نيز چنين و اگر در اسماء لفظی و ادعيه گاه اشاره به اسم
اعظم شده است ،اين سايه و ظ ّل آن حقيقت دمحمی (ص) است که انسان
کامل است؛ و آينه تمام نمای قامت هستی کل است که حضرتش(ص)

فرمود« :من رآنی فقد رای هللا» «هرکس مرا می بيند به راستی که خدا
(تجلی 6ص)077
را می بيند».
. #همه آفاق از يک پرتو ذات حق تعالی تجلی يافت و آن پرتو دل آرا،
پرتو نور جمال دمحمّی (ص) بود و چه خوش سرود حافظ:
(همان ص)074

اَ همه عکس می و نرش مَالف هک نمیل یک فنوغ رخ ساقی است هک رد جام افتال
. #هر موجود ،مظهر اسمی از اسماء و صفتی از صفات باری تعالی
است بدان که آن جلوه از جلوات حضرت باطن که در عالم هستی ،خود
نمود و با او همه اسماء حسنای حق تعالی بود ،وجود حضرت ختمی
آدم األَسما َء کُلَّها » در شأن اوست .و آشنايی
مرتبت است که آيهَ « :علَّ َم َ
با ک ّل اسماء حق ،جز در آشنايی با او و شناخت معرفت او به دست
نيايد.
(تجلی آخر ص)096
 . #چون تمام مواهب عالم وجود از تجليّات تجلّی آغازين ،يعنی نور
سرمدی حضرت دمحم (ص) هست ،طبعا باز گشت ارواح به مقام رجوع
به طرف حضرت باری تعالی را از اين گذر گاه است .چون ّاول او بود،
ناچار بازگشت به سوی اسم آخر اوست .يا به گونه ديگر بشنو :چون
باسط او بود وقتی خواست آن را بر چيند ،ذات بسيط به سوی قابض
مراجعت دارد ،پس دانستی که يحيی و يميت يک ذات است ،آن که از
سافلين هبوط کرد در مسير عروجش به منازل
اعلی عليّين به اسفل ال ّ
اعلی ناچار گذرگاهش خواهد بود و آن منازل ارواح ائ ّمه و رسول هللا
(ص) است و اين برای همه يکسان است ،ا ّما برخورد آن ها با همه
يکسان نيست .دو چشم حضرت ابا عبد هللا (ع) گاه ديدگاهش حضرت
ابوالفضل (ع) بود و گاه همين ديده شمر را می نگريست.
(كشتزار عمن ص)821

 . #مردی بود زاهد و عابد ،حاالت عجيبی داشت نامش (حاج مؤمن)
بود .ايشان برايم نقل کرد که :من در جوانی بسيار شايق ديدار حضرت
ولی عصر(عج) بودم و برای ديدار آن بزرگوار ختوماتی را انجام دادم،
ولی موفق به ديدار آن بزرگوار نشدم .تا اين که در مسجد سر دزدک
صن اختيار کردم و از خوردن و آشاميدن مطلقا صرف نظر
شيراز تح ّ
سوم کامال از حال رفته بودم ،چون شب فرا رسيد ،حال
کردم ،روز ّ
غشوه ای به من دست داد .در آن حال حضرت را زيارت کردم.
فرمودند :چرا چنين می کنی و خود را به هالکت می اندازی؟ برايت
طعام می فرستم بخور .پس به خود آمدم ،ثلثی از شب گذشته بود ،صدای
دق الباب مسجد بر خاست ،درب را گشودم ،شخصی را ديدم عبا بر سر
کشيده ،ظرفی پر از طعام به من داد و دو مرتبه گفت :بخور و ظرفش
را پشت منبر بگذار .اين بگفت و درب را به هم کوفت و نا پديد شد .من
آن خوراک را در نهايت لذّت بعد از سه شبانه روز خوردم ،فردا آشنايی
مقداری پول تقديم من نمود و گفت :تو را امر به زيارت حضرت
رضا(ع) فرموده اند .اين پول را بگير و به اتفاق آقای سيّد هاشم (امام
جماعت همان مسجد) عازم مسافرت شو .بنده به اتفاق نام برده يک
اتومبيل سواری کرايه کرده عازم مسافرت شديم .بعد از گذشتن از
تهران ،پير مردی روشن ضمير بر سر راه تقاضا کرد او را سوار
کنيم .آقای سيّد هاشم موافقت کرد در نتيجه مرد سوار شد .در راه
اندرزهايی به من داد و دستور العملی نيز برايم تعيين کرد و حتّی پيش
آمد های تا پايان عمرم را به من گفت که همگی هم درست بود ،ضمنا
مرا از خوردن طعام های قهوه خانه ها باز داشت .همراهش سفره ای
بود ،هر وقت ميل به طعام می کرد از آن نان تازه ای بيرون می آورد
با چند دانه کشمش صرف می نمود .تا رسيديم به قدمگاه نزديک مشهد
آن جا مرا کنار کشيد و گفت :اجل من نزديک است ،من به مشهد نمی
رسم .چون ُمردم کفن همراه دارم .قبری نزديک صحن مقدس برايم
فراهم نما .مبلغ دوازده تومان نيز دارم .تجهيزم نيز با اين آقا ،اشاره به
آقای سيّد هاشم نمود .من وحشت کرده و مضطرب بودم .چون به کوه
طرق رسيديم ،اتومبيل توقف کرد و مسافران پياده شدند و مشغول
خواندن زيارت نامه حضرت رضا (ع) شدند .ديدم آن پير مرد به گوشه
ای رفت و مشغول خواندن زيارت شد .اشک هايش جاری بود و به آقا
عرض می کرد :بيش از اين لياقت نداشتم؟ پس رو به قبله خوابيد و
عبايش را بر سر کشيد ،لحظه ای بيش نگذشته بود که راننده گفت:

سوار شويد .رفتم او را صدا زدم ،ديدم از دنيا رفته است .داستانش را
برای راننده بيان کردم همگی در حمل و دفن او عاشقانه شرکت کردند و
(فنیال جرس ص)001
در صحن مقدس به خاک سپرده شد.
.#

اندر اَ ره بس گدا یان پالشاهی یادنتف

پالشااهن اَ گدا یی عی شاهی یادنتف

بس ره طاغیت را بنهاله اندر کیی عشق

ات هک رد ویدِد خیبان شارهاهی یادنتف

سال کان رد لری و مسجد آنچه عمنی َرله اند
کیه جااننَو ،آنچنان رد مکتبش جان لاله اند

جمله را از اَ سرارپله هب ماهی یادنتف
سر َراه لوست لالند رذه تاهی یادنتف

بحن طیافن زای را اينجا سکینی لیده اند

بی پنااهن آشنایان را پناهی یادنتف

بی دبیدان زَ دبیب اسرار حب آمیختند

سر رپیشان َو ،لامنش را تکهه گاهی یادنتف

از مغِالن جان َرآورله هب گلزار آمدند
از نثار فضل جاانن آنچه َرلیم از ردش

ره هب کیی لوست َرله بارگاهی یادنتف
میسی و عيسی بعمنی گاه گاهی یادنتف

ای خیشا آانن هک رد کیی وَی عشق او

حلقه اه َر رد زله ات آنکه راهی یادنتف

لیده ام م جاه شااهن رد کنار صر صر است
ردل بی ردلی است جاانَو ،ای خیشا ردل غسش

شاه آاننند تاينجا ره بجاهی یادنتف
کعاشقان َرلند و عشق و سیز و آهی یادنتف

طعنه َر خلیتگه رالان رزن کی عاشقان

هخچی يیسف سصطنت از قعا چاهی یادنتف

ای خیشا آانن هک رد باغ وَيت شاهخ ای

رد کف آورله رد اَ ره لال خیاهی یادنتف
طالع میمین دِدر هخچی ماهی یادنتف

رد رغوب جلیه خیرشِد احمد زَ سپرن
حضرت استال

. #آن که خود را در اين عالم شناخت و از معرفت نفس بهرمند بود
و آينه دل را صفا بخشيد و حجاب ها را وا پس زد در ورود به برزخ
منور اهل بيت عصمت و طهارت را در صفحه دل مشاهده
تواند عکس ّ
کند و آن که نفس خويش را نشناخت و به هزاران آاليش جان خود را
آلود چون نور آن عزيزان بر صفحه چنين دلی بتابد صاحب دل با آن
همه زنگار هرگز نتواند به آن ها بنگرد ،ولی چون آينه دل به نور آن ها
روشن شد برای ّاولين بار به تماشای خود نشيند و آاليش ها و زنگار
های دل را نظاره کند و از آن متنفّر باشد و بسا خشمگين از آن نور که
(همان ص)841
از اين فساد پرده بر داشت.
حب ائ ّمه  ،کيميايی است که مس زنگار زده را طال می
. #ای عزيز! ّ
حب ائ ّمه اطهار،
کند ،بوده اند بسياری از شيعيان گنه کار که با داشتن ّ
خداوند قبل از مرگ آن ها را از برکت آن دوستی موفق به توبه نموده
(همان ص)854
است.
 . #ای عزيز! باالترين ابزار تف ّ
ک ِر صحيح و شناخت ناب ،قلب و باطن
سالم است .چرا که شناخت غيب و ملکوت با ابزار شناخت عالم و ماد ّه
متفاوت است .در همين عالم ُملک و ماد ّه اگر وسايلی نباشد و ابزاری را
به کار نگيرند همه شناخت امکان ندارد .برای ديدار کهکشان ها يک
تلسکوپ قوی می خواهد ،برای ديدار عوالم ريز ميکروسکوپ را بايد
طلبيد ،ابزار ديدار ملکوت قلب سالم است ،و سالمت کامل قلب مربوط
به قلوب معصومين است که هيچ گناه از سالمت آن نکاسته است .خوب
چون اين ابزار را به جز آن حضرات ندارند ال جرم بر ايشان گوش فرا

ده و در برابر فرمايشات آنها حضور کامل داشته باش ،چه مجاری
رب األرباب است.
معارف آن ها به سر چشمه فيوضات حضرت ّ
( همان ص)67
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( سؤال از ر ا تال )
. #حضرت استاد بفرماييد آيا می توان گفت وقتی فردی توجهش به
يکی از ائمه اطهار جلب می شود و به گريه می افتد معصوم نيز مستقيما
به قلب فرد نظر کرده و وی را مورد توجه قرار می دهند؟

جیاب
ائمه معصیمی َر قلیب همه ارالتمندانشان اشراف و علم لارند .مسلم رد حال ویسل هب وژیه اگرنسبت هب
ه
س
س
ت
م
ماسیی انقطاع باشد یک نحیه اتصال نیب متی ِل و ی َّل میجیل است.
هب مثل وقتی تلِد چراغی را می زنِد و چراغ روش می شیل یک نحیه اتصال نیب َمپ و ویرنیب میجیل
است وگرَن چراغ گرم و روش نمی شیل.
سؤال
می خواستم در مورد شرايط و چگونگی توسل به امامان عزيزتوضيح
بفرماييد؟

جیاب
نخست بدا نِد « َ میرث ی الیجیل هاَ اّلل َو ََ ،حَی َل وَ َ قُیهَ ا هَِ ِباّلل » اما همی هاّلل مرابانی لارل هک بنده گنه کار بی آَرو از اَ

آَرومندا ن کمک می طلبمَو ،و اينها را محبیب خیل قنار می لهم ات هب زنل خدا وند از بنده حقیر شفاعت کنند چین خیل خدا وند فنمیل:

« َم ذَالذَّی َیش َفعُ بنده ا هَِ بِاِذَنِ» «کيست هک ویان شفاعت لاشته باشد جز آانن هک هب ایشان اذن شفاعت لاله شده باشد و
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م ا نان رد ز اه عان اند  (.یره اه َو،آهی  » )822حال با زبان افر ی م ی ی ِد حاجات یل ر با ا شان رد ِان
هِِدَو ،زیارت عاشیرا و زیارت جامعه کبیره رد اَ راه بسِار می ویاند هب شما کمک کند.
سؤال
راهنمايی بفرماييد که چگونه می توان با امام زمان(عج) رفيق و همراه
شد؟

جیاب

آن حضرت زبرگیار آنگیَن هک شما رد آسمانی شفاف ستارگان را مشاهده می کنِد .ایشان انظا لوستانشان هستند هاما لوستان میرل نظر
آن جناب مققی اند هک ره روز جیاب سالمشان را می لهند سعی کنِد نمازاه را رد اول وقت بخیانِد چین رد آن ساعت مأمیم
ا
حضرت هستند و ایشان مأمیم اهی خیل را تامال می شناسند.
سؤال
آيا می شود گفت کمال توحيد معلول محبت به چهارده معصوم
است که خود اهل بيت هم علّتی هستند از علّت تامه که جز از
علّت تامه چيزی ندارند يعنی که بدون محبت ايشان دستيابی به
کماالت توحيد امکان پذير نيست که کسی هم چنانچه اگر بدون
شناخت ايشان (اهل بيت) به مراتبی از توحيد دست يابد غير مستقيم
بداند يا نداند از اين بزرگواران است؟

جیاب

مسئله مثال خیرشِد و هعلت اتهم فقط ردبارۀ نیر منظیهم شسسی هب تار رفته اما وقتی لانستِد هک اّللُ نیُرُ ا َّلسمیاتِ وَ اََرض خیل خیرشِد یم
ش معل حض ن ن م ش ه
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یل یل و رت یر اَ یار ی یل تَو ،ا ثال ر با ا ت ا ه ق نمادییَو ،هک م رو ر ر ه ق رات
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معصیمی اند و روشنگر ذات زعزی آهها حضرت رپورلگار است .م ر ه و یل هب خد وند از ر ذر هد ت ن رات ا ت هک
اگر اَ پل َرلاشته شیل راه وصیل قطع می گرلل.
سؤال
توسل به معصومين در سلوک به چه اندازه موثر است؟

جیاب

ه
خدا وند خیل فنماید« :یا اَیُهَا الناس اِب َقغ ُیا اِلَههِ الیَسِله َو »،بجیدیی هب سیی خدا وسِله ای ».هچ وسِله ای بهتر از اينها هاما بدا نِد هک بدالات

و اذتار و وسِله منهای تقیی خاصیت خیل را از لست می لهد.
سؤال
حضرت استاد توضيح بفرماييد که چرا می گويند راه جذبه يا توسل و
محبت اهل بيت برای وصول راه سريع تری است؟

جیاب
راهی هب سیی حضرت رپورلگار جز از تاانل ایپمبر و ائمه نيست اما اَ هب معنی بدالت آهها نيست تاانل ائمه یعنی هب حرف
و معارف ایشان نظر لاشت و عمل کرلن هک مسلم اَ وظیفه است و گر َن شما ره روز هب زیارت آهها روید و روزی صد گناه کنِد
َن زیارت َرای شما سیلی لارل و َن راهی هب سیی رپورلگار لارید .

سؤال
بفرماييد که حکمت صلوات فرستادن در چيست؟ (پيامبر و ا ِئمه
اطهاربندگانی پاک و معصوم هستند و ايشان شفاعت انسان ها را
می کنند پس نيازی به دعا ندارند ؟)

جیاب

آهها نِاز ندا رند انسان اه نِاز مند هستند .مخزن آب شرن نِاز هب آب خاَن اه ندا رل ولی خاَن اه انچارند با آن مخزن ارتداط
ه
ه
ه
یابند« .اِنَّ اّللَ وَ َمال ِئ َکهُ ُی َصلیُنَ ع َلی ا َّلنبی یا َا ُّیهَا الَذَ َ آ َمن ُیا َصل ُیا ع َلههِ وَ َس ِّلم ُیا َتسلی اما»

خدا وند و فنشت گان َر ایپمبر صلیات می فنستند ای

گروندگان شما نیز َر او ردول فنستِد و تسلیم ارا او باشِد .نِاز هب ارتداط با رپورلگار همه را رد َر می گیرل اَ ارتداط هک از پانیی هب
باَست از گذرگاه مقام نبیت می گذرل با صلیات شما می ویانِد هب رپورلگار ارتداط پِدا کنِد.

مناجات

ه
قس
یا اهل بیت النبیهبه خدا م ما شما را لوست لاریم َو ،جانمانَو ،روح و لُمان با عشق شما
غ
گ
م
ي
ن
ی
ی
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ه
آميخته است رد شالی شما شال و رد غم شما مَو،اگر گنا ی لار م هک لار مَو ،اگر آلیله
هستیم هک هستیمَو ،اگر سرماهی ای ندا ریم هک ندا ریم فقط و فقط هب عشق شما و شفاعت شما تک هه
لاریمَو ،گدا ی اَ ردگاهیم و کريمان کجا گدا را مأيیس سازند.

(بدالت عاشقاَن )871

. #ای زعزیان ما بنده اَ ردگاهیمَو ،سر َر راهیمَوَ ،ن رویی لاریم َن آَرویی .رويمان هب سیی
شما و آَرويمان شمادیی .لست هب لامانتان لاریم و اَ لست ات پایان َر ندا ریم .رد آرزوی

ه
ن
لی
ن
خ
ج
ا
ا
آن لم هک رد بستر راگ َو ،جداتن هب با مان دنيشن و با مال لل آر ی یل ر ج ر ه َر ما آسان
کند.
#

.ای ضِا آسمان از نیر رخشان شما
ه
حم
ل
ع
م الراآن الر شما را برنه بیل

(تحلی 0ص)71

ای قِام ره لو عاُم کیه ایقان شما
ما َر اَ زنلیم جمله رزیه خیاران شما

چین رد کیی شماشد باب علم ُم زیال

ره هک خیااهن خد ا شد گشت خیااهن شما
اولِا حق همه طفل لبستان شما

میج کیه آسای طیافن نیح را سامان َرید

رد ویسل یافت راهش هم ز سامان شما

چینکه میزان را هب پا لارند رد يیم الحساب

کرله اه سنجِده می آید هب میزان شما
آب بحن علم عاُم رشح خ هزان ماش

ذنب آلم با طلسم انمتان بخشیله شد

رزق رزاق از کف جیل شما جیشِده شد
ص ُس
َ
ق
ق
ی
س
شد راط ا م از ر م خط گامتان

هم ظهیر حق و باطل شد ز فناقن شما

ای قِام آسمان اه اَر و بال و آب و خاک

از سرری قدرت و تدبیر سصطان شما

آسمان را چینکه حق می خیاست روشنگر کند

َر گرفت اَ نیر را از روی رخشان شما

ره هک را خیاهد خدا رد ظ هل خیل آرل هب حشر

سايدانی می کند طیبی ز بستان شما

از زَل کیرث و ا ز خاک پاک بیرتاب

اَ شرافت بس بیل هم اَ هم آن شما

ما گنه تاران هب امِد شفاعت زنده ایم

جان نثارانیم جمله جان ما جان شما

ات خدا بیند جمال خیل هب راآت وجیل

ساخت اَ آهنیی را از گیره تان شما

َجرم ره كس هک خیاهد وهج حق را بنگرل

َر گشاید پیره را از گريدان شما
رد نخستی ِ شما می بیل و پایان ماش

شد هی الظاره جمال طلعت للجیيتان
می نساید لعلتان جز هرد ردیای خدا

شد تجلی گاه پنهان شما

ای همه اسرار قنآن ررز َراهن شما

ما گدا یان َر رد تاخ کريمان آمد یم

چین گدا شیب آورل از ساحت خیان شما

هم تهی لستیم و هم بی ویاگشن حضرتیم

ویهش آورلن هچ زشت آید ز مهمان شما

از شما زيدد هک لستی َر سر یاران كشِد

ما فقیران را هچ زيدد لست و لامان شما

واّلل اينم غايت اآلمال عمنی بندگی است

هک نییسد ازیلم رد سلک یاران شما

ز ااظتنر آخرَ نیر شما لل خسته ماند

ات هک پِکش َر گشاید وقت ردمان شما

رد هی اَول َو ،هی اآلخر چی حق خیل را نمیل

انم باط

ویتِای چشم ما خاک رد کیی شما ست

زَ حقیقی می كشد جارو شبستان شما
حضرت استال

