
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

. ایام شهادت حضرت زهرا )علیها السالم( را خدمت شما تسلیت عررض مری یمریمما هم با عرض سالم و خوشامدگوئی خدمت دوستان عزیز. 

 امیدواریم تا به این جای برنامه مورد پسمد شما واقع شده باشد.

 

را خواندند یه در آن ها از حجت های خدا سخن گفته شده بود یه عبرارت بودنرد از حضررت  احادیثیقبل دوستان بمده تعدادی از  بخشدر 

بمابر این همه ی ائمه )علیهم السالم( حجت خدا هستمد، اما حضرت مهدی )علیه السالم( در میان زهرا و ائمه ی دوازده گانه )علیهم السالم(. 

 آن ها وضع متفاوتی دارد.

 

 آمده بود:  حضرت رسول )صلّی اهلل علیه و آله(قول از  احادیثدر یکی از آن 

مهدی در میان آن ها همچون ستاره ای درخشان بود. خداوند به من فرمود: این ها حجت های من هستمد و این )یعمی حضرت مهدی( قیرام 

 دشممان من است. یممده از عترت توست. به عزت و جاللم سوگمد یه وی حجت واجبی برای اولیای من و انتقام گیرنده از

[ وسطهم یأنه یویب دری فقال لی یا محمد هؤالء الحجج و ]هذا[ هو الثائر من عترتك فرو عزتری و جاللری  نره لحجرة ]حجرة[ المهدی ]فی

 .[ أعدائیبة ألولیائی ممتقم ]منواج

 

جالبی یه معموالً مرورد ففلرت قررار مری نکته ی بسیار . استتفاوت مخدا چمان یه مالحظه می شود، این حجت خدا، با بقیه ی حجت های 

حجرة برن »یاد شده اند. مخصوصاً در ادعیره و زیرارات یره ایشران را « حجت»گیرد، این است یه در بسیاری از روایات، ایشان با همین لقب 

 مشهور شده باشد؟می خوانیم. اما هیچ دقت یرده ایم یه چرا باید از میان این همه القاب و اسامی، این لقب برای حضرت « الحسن

به نظر می رسد نکته ی مهم در این موضوع، معمای حجت و شأنی است یه در این خصوص برای آن حضرت وجود دارد. قبالً گفتره شرد یره  

)علیه السالم( دلیلی است بر راه حق و برهانی است یه همواره صادق و صحیح است. بره  مهدیحضرت لذا  معمای حجت، دلیل و برهان است.

عبارت دیگر حق با ایشان شماخته می شود، و این شماخت و بیان همچون روشن شدن تاریکی های جهل اسرت یره خطرا در آن راه نردارد و 

 حتماً به حق می رسد.

یره در عصرر فیبرت  حراالت، و جدا یردن حق از باطل و روشن یردن تراریکی هاسرت. امرا اساساً شأن حجت خدا راهممائی به سوی راه راس

 حضرت مهدی )علیه السالم( به سر می بریم چه؟ آیا آن حضرت همچمان حجت هستمد یا این شأن ایشان مربوط به دوران ظهورشان است؟

 ان داشتمد، نقل شده یه ایشان فرمودند:از امیر الموممین )علیه السالم( در حدیث شریفی یه به یمیل بن زیاد بی

 

 ترا ،ناشرما  و بیممرا  یرا شرده، شماخته و آشکار یا یمد، قیام روشن برهان با خدا براى یه نیست، خالى الهى حجّت از گاه هیچ زمین! آرى

 خردا نرزد ولى اند  تعدادشان یه! سوگمد خدا به هستمد؟ یجا در و ستچقدر تعدادشان. نرود میان از هایشنشانه و نشود، باطل خدا حجّت

 دارد.مى نگاه را خود هاىنشانه و هاحجّت آنان وسیله به خدا یه مقدارند، بزرگ

 666 ص دشتى، ترجمه-البالفة نهج

 

 وَ أُولَئِركَ أُولَئِركَ أَیْرنَ وَ ذَا یَمْ وَ بَیِّمَاتُهُ وَ اللَّهِ حُجَجُ تَبْطُلَ لِئَلَّا مَغْمُوراً خَائِفاً  ِمَّا وَ مَشْهُوراً ظَاهِراً  ِمَّا بِحُجَّةٍ لِلَّهِ قَائِمٍ مِنْ الْأَرْضُ تَخْلُو لَا بَلَى اللَّهُمَّ

 .بَیِّمَاتِهِ وَ حُجَجَهُ بِهِمْ اللَّهُ یَحْفَظُ قَدْراً اللَّهِ عِمْدَ الْأَعْظَمُونَ وَ عَدَداً الْأَقَلُّونَ اللَّهِ

 همچمین: - 641نهج البالفه، حکمت 

 ج الدین، شیخ صردوق،یمال  - 681 ص 6 ج الخصال، شیخ صدوق، - 16 ص 6 ج الغارات، ثقفی، - 606 ، سید رضی، ص(ع)األئمةخصائص 

 10امالی، شیخ طوسی، ص  - 118 ص 6 اإلرشاد، شیخ مفید، ج - 111و 116 صص 6

 

همچمان حجت است. و امروز یه زمان امامت حضرت ولیّعصرر اسرت  پس حجت خدا چه مشهور و شماخته شده باشد، و چه ناشما  و گممام،

 )عجّل اهلل تعالی فرجه(، ایشان حجت خدا هستمد.



 در یکی از زیارات آن حضرت آمده:

 سالم بر تو ای حجت خدا یه مخفی نمی شود.

 .خفىت ال یتال اهلل حجة یا علیك السالم

 184 ص یفعمی، البلداألمین، - 414 ص یفعمی، المصباح،

 

از این فراز زیارت به خوبی معلوم می شود یه حجت خدا مخفی نیست. اساسراً اگرر حجرت مخفری و پوشریده باشرد، حجرت نیسرت  امکران 

 .یمدروشن نمی تواند راهممائی و داللت ندارد  به سوی حق دعوت نخواهد یرد و حق و باطل را 

 

 آمده: حضرتدر زیارت روز جمعه همین طور 

 آن هدایت می شوند. وسیله ی به شوندگانسالم بر تو ای حجت خدا در زمیمش، سالم بر تو ای نور خدا یه هدایت 

 .المهتدون به یهتدی الذی اهلل نور یا علیك السالم،  أرضه فی اهلل حجة یا علیك السالم

 71 سید بن طاو ، ص األسبوع، جمال

 

با این سوال مواجه می شویم یه ما بایرد  . حالایشان حجت خدا بر روی زمین بوده، و هدایت شوندگان از راه ایشان هدایت می شوند بمابراین

 درست را نشان می دهد، اما چه یسی از این هدایت او بهره ممد می شود؟او راه  بلی چه یمیم؟

اما اگر یسی نابیما بود یا چشمان خرود را بسرت و نخواسرت یره نرور خورشرید را  یه بر همه یس می تابد.را در نظر بگیرید آفتاب عالم تاب 

 ببیمد، آیا نور به او می رسد؟ مشکل از آفتاب است یا خود فرد؟

ای ه اگر نوری تابید اما من آیمه ای زنگار گرفته در مقابلش گذاشتم، آیا نور را ممعکس خواهد یرد؟ مشکل از ممبع نور بوده یا از من یره آیمر

 پا  در مقابل آن نور نگذاشته ام؟

نور هدایت امام عصر )علیه السالم( همچون آفتاب در حال تابیدن است  یافی است یه چشمان دل خود را باز یمیم و فبرار از آئیمره ی پرر از 

 دود دل خودمان بزدائیم.

ید  پشت مان را بره او یررده و اصرالً متوجره او نیسرتیم. مرا در ولی متاسفانه فافلیم از این یه خداوند حجتی دارد  نشانه ای یه راه را می نما

 یه او حجت خداست. ،همین زمان فیبت هم می توانیم از راهممائی او بهره ببریم

به یاد بیاورید حجت بالغه ی پروردگار حضرت زهرا )علیها السالم( را یه چگونه هر آنچه داشت برای هدایت و راهممائی مرردم، و جردا یرردن 

ه حق از باطل فدا یرد. جان خودش و فرزند به دنیا نیامده اش را داد تا مردم بفهممد یه حق با ییست. اما افسو  یه یسی از ایرن حجرت را

خدا استقبال نکرد. حتی وقتی با گریه های جانسوزش سعی یرد به مردم بگوید یه چه بالئی سرشان آمده و چه نعمتی را از یف داده اند، بره 

علیه حکومت وقرت راهییمرائی یررده و برا اسرکان در یه یا صبح گریه ین یا شب! و درد او را نفهمیدند. حتی نگذاشتمد یه هر روز او گفتمد 

 قبرستان بقیع به گریه و زاری بیردازد و با این شعار خود بطالن حایمیت ابوبکر را فریاد بزند، و او را خانه نشین ساختمد.

یش گذاشتمد، و به آنچه می گفت و راهی یه به سوی آن فرا می خواند توجهی نکردند. تا این یه نشانه ای شد بی بله او را طرد نمودند و تمها

نشانه. مردم آن زمان با حجت زمانه ی خویش یه سعی در داللت آن ها به سوی خیر داشت چمین یردند، و مردم این زمان برا حجرت زمران 

 او هم نشانه ای شده بی نشانه! باشد. "رانده شده، آواره، تمها و بی یس"ه اند یه وی خویش همان رفتار را یرده اند. یاری یرد

این پیشگوئی ائمه ی طاهرین )علیهم السالم( است یه متاسفانه به واقعیت تبدیل شده است. امیر الموممین، امرام حسرین، امرام براقر و امرام 

 یاظم فرموده اند:

 حید خواهد بود.صاحب این امر، طرید، شرید، فرید و و

 

 یکتا. یگانه  الوَحِید: تمها، همتا،دربدر  الفَرِید: بى فرارى  الشَّرِید: آواره، شده، الطَّرِید: رانده

 ابجدى از فرهمگ

 

 الوحید. الفرید الطرید الشرید األمر هذا صاحب یقول ع المؤممین أمیر سمعت قال نباتة بن األصبغ عن



 110 ص ، طبری،دالئل اإلمامة - 707 ص 6 ج ، شیخ صدوق،الدین یمال

 الشرید. الطرید األمر صاحب لکن و ال قال األمر هذا صاحب أنت ع علی بن للحسین قلت قال الخشاب عیسى عن

 768 ص 6 ج ، شیخ صدوق،الدین یمال

 .... الوحید الفرید الطرید الشرید فقال  ن ... ع علی بن محمد جعفر أبا لقیت قال الثعلبی حصین عن

 618 ص ،نعمانی ،الغیبة

 الوحید. الفرید الشرید الطرید هو فقال األمر هذا صاحب عن الحسن أبا سألت قال الرقی داود عن

 110 ص ، طبری،دالئل اإلمامة

 

 و شرده یشرته جرد و پردر افتراده، دور و بدر در اوست ... یمیزان، بهترین پسر فداى پدرم: فرمود اش[]درباره  آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول

 رفته؟ دره یدامه ب و شده هال  یا مرده نیست معلوم: گویمد او درباره مردم فیبت، صاحب

 601 ص 1 ج مصطفوى، ترجمه-یافى صولا

 .سَلَك وَادٍ أَیَّ هَلَكَ أَوْ مَاتَ یُقَالُ الْغَیْبَةِ صَاحِبُ جَدِّهِ وَ بِأَبِیهِ الْمَوْتُورُ الشَّرِیدُ الطَّرِیدُ هُوَ ... وَ الْإِمَاءِ خِیَرَةِ ابْنُ بِأَبِی ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 116 ص 1 ج ، شیخ مفید،اإلرشاد - 717 ص 6 ج ، شیخ یلیمی،الکافی

 

ما را چه شده؟! به یجا روانه ایم؟! بسیار بر گذشرتگان خررده مری گیرریم و آنران را بری  باید با حجت خدا می یردیم؟!آیا این است یاری یه 

توجه به حجت های زمان شان می دانیم، اما خود چه یرده ایم؟! در حالی یه ما در عصر حجتی زندگی می یمیم یره نرامش حجرت اسرت و 

 اره و فراری و تمها و بی یس شود.ما باعث شده ایم یه وی آو عصاره ی همه ی حجت های پیش از خود است.

را بیان یرده اند. ایشران مری  ما از ایشان البته خود امام عصر )علیه السالم( در نامه ای یه به شیخ مفید )رحمه اهلل( نوشتمد، دلیل این دوری

 فرمایمد:

 

 بره ایشران از مرا لقاى سعادت تمها نه یردندمى اجتماع عهدشان به وفاى در قلباً -بدارد موفّقشان خود طاعت به خدایه  -ما شیعیان چمانچه

 باشد،مى ماه ب نسبت محض صداقت و ما یامل شماخت پرتو در همه ایمها و رسیدمى بدیشان شتاب با ما مشاهده سعادت یه افتاد،نمى تأخیر

 انتظرار ایشران از و سازدمى ناراحت و مکروه را ما و رسدمى ماه ب ایشان از یه اخبارى جز داردنمى محبو  ایشان از را ما چیز هیچ این بر بما

 .نداریم

 644 ص 1 ج ،جعفرى بهراد احتجاج، ترجمه

 بمشاهدتما السعادة لهم ولتعجلت ، بلقائما الیمن عمهم تأخر لما علیهم بالعهد الوفاء فی القلوب من اجتماع على لطاعته اهلل وفقهم أشیاعا أن ولو

 . ممهم نؤثره وال نکرهه مما بما یتصل ما  ال عمهم یحبسما فما ، بما ممهم وصدقها المعرفة حق على

 714 ص 1 ج ،طبرسی االحتجاج،

 

یم یره وی را ناخشرمود ه و مری یمریم. یارهائی یررده او فیض دیدارش را از دست داده آری ما در برابر عهدی یه با او داشتیم بی وفائی نمود

ما از او دوریم، اما او به ما نزدیك است. آن حضرت در نامه ی دیگرری مرقروم ساخته است. اما وی در مقابل این بدی های ما چه یرده است؟ 

 فرموده اند:

 

 اوضاع از چیز هیچ و آگاهیم شما احوال و اخبار بر حال عین در ولى...  ، ایم گزیده مسکن ستمگران جایگاه از دور مکانى در ایمون هم اگرچه

 . نیست مخفى و پوشیده ما بر شما

 .أَخْبَارِیُم مِنْ ءٌشَیْ عَمَّا یَعْزُبُ لَا وَ بِأَنْبَائِکُمْ عِلْمُمَا یُحِیطُ فَإِنَّا...  الظَّالِمِین مَسَایِنِ عَنْ المَّائِی بِمَکَانِمَا ثَاوِینَ یُمَّا  ِنْ وَ

 411 ص 1 ج طبرسی، االحتجاج،

 

 چه خوب فرمود: 



 .  ستا ئینیکو ىالگو من براى - باد خاندانش و پدر و او بر خدا درود یه ر خدا رسول دختر در

 .حَسَمَة أُسْوَةٌ لِی ص اللَّهِ رَسُولِ ابْمَةِ فِی

 186 ص طوسى، شیخ الغیبة،

 

 محررابش در صربح طلروع تا یه دیدم مى را السالم علیها فاطمه مادرم جمعه شبهاىیه فرمود:  شده روایت السالم علیه مجتبى حسن امام از

 ذیر را آنها نام دعایش در و یمد مى دعا( مؤمن زنان و مردان) ممین مؤ براى یه شمیدم مى و است، پروردگار عبادت و سجود و ریوع مشغول

 الجرار! بمرى یرا: فرمود مى جواب در حضرت آن یمى؟ نمى دعا خودت براى چرا! مادرم: گفتم می او به .یمد نمى دعا خود براى ولى نماید مى

 .اهل خانه بعد همسایه اول! میپسر=  الدار ثم

 46 ص طبری، اإلمامة،دالئل - 681و 686 ص 6 ج شیخ صدوق، الشرائع، علل

 

راهممرائی مرردم از هریچ یوششری آری همان گونه یه حجت بالغه ی پروردگار حضرت زهرای مرضیه )علیها السالم( نه تمهرا بررای ارشراد و 

فرل فروگذار نکرد، و از دعای خیر برای ایشان دست نکشید  امام عصر )علیه السالم( نیز چمین است و هرگز از یاد شیعیان با این یره از وی فا

السالم( خرود خطراب بره  امام عصر )علیه ن و ظالمان از شیعیان فافل جداست.اند، فافل نیست و در حق ایشان دعاگوست. البته حساب یافرا

 شیعیان فرموده اند:

 

 شرما برر ها مصیبت و ها دشواری بود، این جز اگر یه بریم نمى خاطر از را شما یاد و نکرده اهمال و یوتاهى شما سرپرستى و رسیدگى در ما

 .یردند مى ین ریشه را شما دشممان و آمد مى فرود

 .الْأَعْدَاءُ اصْطَلَمَکُمُ وَ اللَّأْوَاءُ بِکُمُ لَمَزَلَ ذَلِكَ لَا لَوْ وَ لِذِیْرِیُمْ نَاسِینَ لَا وَ لِمُرَاعَاتِکُمْ مُهْمِلِینَ فَیْرُ  ِنَّا

 411 ص 1 ج طبرسی، االحتجاج،

 

مری  و ایمك مائیم و این حجت روزگار  همو یه راهبر و راهمما و دلیل و برهان خدای متعال است به راه راست. همو یه حق را از باطرل جردا

 یمد و تاریکی های جهل را به روشمی مبدل می نماید. او حجت و نشانه خداست.

اما او نشانه ای است بی نشان! یسی یه در بین شیعیان هم یاد نمی شود، یا اگر می شود آن چمان یه شایسته ی اوست یاد نمی شود. یسری 

 یه حتی نمی دانیم در یجا ساین است.

 

 یرا یرضرو زمرین بره آیا  دارى اقامت سرزمین یدام به. یاش می دانستم یافت خواهد آرام و قرار تو به یجا دلها یه دانستممى یاشآقا جان! 

 مرن گروش بره هم آهسته حتى صدایى هیچ تو از و نبیمم را تو و ببیمم را خلق همه یه من بر است سخت بسیار؟ طوى ذو دیار به یا آن فیر

 .نرسد

 أَسْرمَعَ لَرا وَ تُررَى لَا وَ الْخَلْقَ أَرَى أَنْ عَلَیَّ عَزِیزٌ طُوًى ذِی أَمْ فَیْرِهَا أَمْ بِرَضْوَى أَ ثَرَى أَوْ تُقِلُّكَ أَرْضٍ أَیُّ بَلْ المَّوَى بِكَ اسْتَقَرَّتْ أَیْنَ شِعْرِی لَیْتَ

 .نَجْوَى لَا وَ حَسِیساً لَكَ

 118 ص ، سید بن طاو ،األعمال  قبال

 

یه دستگیر درماندگان و بیچارگان است. همان امام دلسوزی یه از پدر و مادر برای مرا مهربران ترر اسرت. امرا افسرو ! مهربانی همان موالی 

متوجه نیستیم یه فیبت امام یعمی چه. به گرفتاری ها و بدبختی هایمان عادت یرده ایم و آن هرا افسو  یه دوری وی برای ما عادت شده و 

ه ایم. راضی شده ایم به وضع موجود و خواهان آن دولت یریمه نیستیم یه در آن آسمان ها و زمرین نعمراتش را برر را جزئی از زندگی شمرد

ین زمانه را بمدگان ارزانی می دارد. آری، آنقدر این مساله برای مان ساده و سهل شده یه انگار نه انگار! اما امام صادق )علیه السالم( با آن یه ا

خوب می دانست یه چه بالهائی بر سر ما خواهد آمد. او به خوبی فیبت حجت و ولیّ خدا را در  می یررد و از ایرن رو  در  نکرده بود، ولی

برای حضرت مهدی )علیه السالم( اشك می ریخت. بله امام صادق )علیه السالم( برای حضرت مهدی )علیه السالم( یه فرزنرد ششرم از نسرل 

 ایشان است، گریه می یرد.



 

 حضرت دیدیم. شدیم شرفیاب السّالم علیه صادق جعفر امام حضوره ب تغلب بن ابان و بصیر ابو و عمر بن مفضّل و من: گویدمی  رفىصی سدیر

 آثرار و یررد مری گریره سوخته جگر مرده فرزند پدر مانمد حال آن در و بود، یوتاه آستیمهایش یه پوشیده، یقهبى عبائى و نشسته زمین روى

 :فرمود می بود، اشك از پر چشمش یاسه یه حالى در و بود یرده تغییر رنگش یه بطورى بود پیدا مباریش رخسار از حزن

 !است یرده سلب را جانم آرامش و نموده تمگ تمم بر صبر لبا  و ربوده من از را خواب تو فیبت! من آقاى اى

 484 ص بحار، سیزدهم جلد ترجمه-موعود مهدى

 .فُؤَادِی رَاحَةَ مِمِّی ابْتَزَّتْ وَ مِهَادِی عَلَیَّ ضَیَّقَتْ وَ رُقَادِی نَفَتْ فَیْبَتُكَ سَیِّدِی

 161 ص 46 ج ، عالمه مجلسی،بحاراألنوار - 668 ص ،یطوسشیخ  ،الغیبة - 747 ص 1 ج، شیخ صدوق، الدینیمال 

 

یعمی آقای مرن  "سیدی"وقتی امام صادق )علیه السالم( برای فیبت امام مهدی )علیه السالم( این چمین گریه یمد و آن حضرت را به عبارت 

 یار به همین جا ختم نمی شود، بلکه باالتر از آن هم نقل شده است. خطاب یمد، پس ما باید چه یمیم؟

 همره حتمرا یرافتممرى در را او من اگر و نه: فرمود است؟ شده زاده قیام یممده آیا: شد پرسیده السّالم علیه صادق امام از: گوید صفّار بن خلّاد

 .نمودممى خدمت را او عمرم

 746ص  ففارى، جواد نعمانى، ترجمه محمد فیبت

 أدریته لخدمته أیام حیاتی .عن خالد بن الصفار ، قال : سئل أبو عبد اهلل ) علیه السالم ( : هل ولد القائم ؟ فقال : ال ، ولو 

 144نعمانی، ص  ،الغیبة

 

 این درسی است برای ما یه زمان حضرت مهدی )علیه السالم( را در  یرده ایم. باید یمر همت ببمدیم و در خدمت او درآئیم.

 در یکی از زیارات سرداب مقد  چمین آمده است: 

 

 .بدار موفق نافرمانیش، از دورى و سرور آن دولت در زندگى و حضرتش خدمتگزارى و زمان امام فرمانبردارى براى مرا !پروردگارا

 6164 ص بحار، سیزدهم جلد ترجمه-موعود مهدى

 مَعْصِیَتِهِ . اجْتِمَابِ وَ دَوْلَتِهِ فِی الْمَکْثِ وَ خِدْمَتِهِ فِی لِلثَّوَى وَ بِطَاعَتِهِ لِلْقِیَامِ رَبِّ یَا وَفِّقْمِی وَ السِّرْدَابِ فِی ع الْقَائِمِ زِیَارَةِ فِی[ الزائر مصباح]

 88ص  11ج +  14ص  47ج  عالمه مجلسی،، بحاراألنوار

 
السالم( در این عصر فیبت نمائیم؟ پاسخ این سروال را خرود حضررت صراحب اما باید چه یمیم؟ ما چه خدمتی می توانیم به امام زمان )علیه 

 شیعیان فرموده اند:الزمان )علیه السالم( در یکی از نامه هایشان به 

 

ی پس هر یس از شما باید آن یاری را انجام دهد یه وی را به محبت ما نزدیك می یمد، و باید از هر چه او را به ناخشمودی و نارضایتی ما مر

 رساند، اجتماب نماید.

 .سَخَطِمَا وَ یَرَاهَتِمَا مِنْ یُدْنِیهِ مَا یَتَجَمَّبُ وَ مَحَبَّتِمَا مِنْ بِهِ یَقْرُبُ بِمَا مِمْکُمْ امْرِئٍ یُلُّ فَلْیَعْمَلْ

 418 ص 1 ج طبرسی، االحتجاج،

 

ایشان. یکی از بهترین یارهائی یه باعرث جلرب محبرت ایشران یعمی هر یاری یه باعث جلب محبت ایشان به ما بشود، خدمتی است از ما به 

 می شود، همانا دعا برای سالمتی و ظهور ایشان است. خودشان فرموده اند:

 

 .شماست فرج همان یه یمید دعا بسیار فرج تعجیل براى و

 .فَرَجُکُم ذَلِكَ فَإِنَّ الْفَرَجِ بِتَعْجِیلِ الدُّعَاءَ أَیْثِرُوا وَ

 111 ص ،طوسی، شیخ الغیبة  - 484 ص 1شیخ صدوق، ج  الدین، یمال



 

همچمین صدقه دادن برای سالمتی یا برقراری ارتباط معموی با ایشان. فراموش نکمیم یه آن حضرت حجت خدا هستمد و راهممرا و دسرتگیر 

است. او با این یه نشرانه اسرت، امرا بری نشران  در مشکالت. و باز از یاد نبریم یه این حجت خدا در ففلت مردم و روزمرگی هایشان گم شده

ت است. چه خدمتی از این باالتر یه وی را از بی نشانی درآوریم. مانمد مردمان زمان حضرت زهرا )علیها السالم( نباشیم یه گذاشتمد آن حضر

( را از بی نشانی درآوریم. یرافی اسرت همیشره و در تمهائی و بی یسی و در فربتی تلخ از این دنیا رخت بربمدد. بیائیم امام زمان )علیه السالم

را  همه جا متذیر به او باشیم تا از این فربت و بی یسی نجات یابد و مردمان با توجه به او درد فیبتش را بفهممد و از خدای متعرال امرر فررج

 طلب یممد.

هسرتمد. چشرم امیرد و آشکار یممده ی قبر آن بانوی بی همتا در پایان به یاد بیاوریم یه آن حضرت، انتقام گیرنده از قاتالن مادر مظلومشان 

 به ماست یه از خدا بخواهیم تا ممتقم فرزند سقط شده اش را آشکار یمد. و امام ممتظَر از همه ممتظِرتر برای ظهور!هم بانوی دو عالم 

 

 فمخوارم تویی یه بستم تو به را خود دل*  دلدارم ای من عمر سحر ای! ام مهدی

 یارم آن بود شده تمها یه روز همان در*  یردم صدایت روز همان به در پس در

 بیمارم و دل افسرده تو هجر فم از*  رویت نیلی مادر، ام فاطمه همان من

 دارم خوش دل تو فردای به لیك روم می*  ماندم تمها و تك بستر به یه بین پسرم

 بارم پر و یم عمر ممتقم تویی یه*  یا  ای ظهورت بهر دعا به آرم دست

 سردارم, زمین به بیفکن یفر بیرق*  علی محبان به ین عیان تو را من قبر

 بیزارم علی خصم از و دشمن از من یه*  دشمن از بگیر تو اهلم و من انتقام

 

 صلوات.)سالم اهلل علیه(، مهدی فاطمه حضرت  مطهر و فمباربرای خشمودی قلب 


