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 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سالم اهلل علیهاالسالم علیک یا فاطمه الزهرا 

 

 سالم اهلل علیهاسالم بردوست داران حضرت زهرا 

ق و گفاا  را  در  عالقه به ایماان و تفرار از کرار و فسا    ؛ لمسصلی اهلل علیه و آله و به برکت وجود حضرت ختمی مرتبت خداوند 

 .است دل های ما قرار داد 

  .که روزی ما شد  استحکیم   از طرف خداوند ست عظیم این فضل و نعمتی

 :در روایات آمد 

شاان   کسانی که عالقه به معفویات و تفرر از گفا  را نعمت نمی دانفاد  نعمات هاای الرای را کراران کارد  و تاال         » 

 « .بیرود  است

. روزی از این ما  را نماد برائت در نظر گرفته اسات   ما  ربیع االول هستیم و شیعه ایفک در

  حضارت مرادی   دانیم به آغاز امامت امام عصارمان  آن را محترم می نروزی که ما همزما

 .هستفد سالم اهلل علیهاکه مفتقم خون حضرت زهرا  علیه السالم

باه    کفاد باه رشاد    اسات و هادایت مای   خداوند را شاکریم که امام عصری داریم که زند  

 .به رضایت خداوند  خیر

خداوند را شاکریم که ولای زماان ماا  آخارین فرزناد حضارت زهراسات  کاه         

از نعمت والیت بر ماا ارزانای   و هادی امت است و به راستی چه چیز باالتر حامی

 ؛ که سعادت دنیا و آخرت مان را تضمین کفد؟شد 

را  من ولی کسانی هستم که ایمان می آورناد و آن هاا   : فرمود  خداوند

بارای خاارک کاردن      خادا هام   ولیّ. از ظلمات به نور رهفمون می شوم

 .مردم از گمراهی و سوق دادن آن ها به نور آمد  است
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هادایت ماا  آن زماانی کاه گام        برای هدایت آمد  است که.هم هادی ست هم حامیرا شاکریم که امام ما؛ خداوند  

 . را  را نمی دانیمشد  ایم و 

  .در دل های ماست علیهم السالمیت شاکریم که بغض دشمفان اهل ب

ت نشا    وجود دارددر دل های ما  از خصائل پلیدشان  که باور داریم اگر میل به گفا  حتیهر لحظه برائت می جوییم 

 .ند  ابشر را خبیث کردگرفته از وجود ملعونیفی ست که طیفت پاک 

 صاوم؛ عماماماان   حکمت های توصیه شاد  ی    با رعایت همانعلیهم السالمما معتقدیم به برائت جویی از دشمفان اهل بیت 

 . رعایت تقیه

 .در دل دشمن می داریم و این میانه به حکمت رفتار می کفیمنیز دوست ما و مبغض علی را  علیه السالم محب علی

شاان مفصاافه      چه بسیار مخاالریفی کاه اگار پاای صاحبت هاای      و اوالد او مردمانی که جاهل اند به حق علیچه بسیار 

 .را گو  می کففد و این انصاف موجب هدایت شان می شود به لطف خدا بفشیفیم  حرف های ما

 .ش به دنیابر معرفی هادی و حامی زماناست صبور است در هدایت خواهی و مصر شیعه

    کساانی مفشا  کاه   دور شدن از صارات پلیادی   این نوشتار بیان راهکارهایی است برای 

 .که مورد لعن خداوند می باشفدهستفد 

 : عمل به این راهکارها   کفیم در  تالسالم اهلل علیها برای ابراز ارادت مان به حضرت زهرا

 

 .حق را نپوشانیم -1

اماا ایان نعمات بازر      . بزرگی اسات ر نعمت بسیا  ت به حقدیدن حق و قضاو

در زنادگی    شود  بیان کردن حاق و پفراان نکاردن آن    همین جا متوقف نمیدر

 .بسیار با اهمیت است نیزهای مان 

ایان ساکوت   ی اباراز حاق را از ماا خواساته اناد  کاه       این که سکوت نکفیم وقتا 

 .را آزرد  است بسیارما تاریخدر طول   زاردهفد  در برابر حقآ

در برابار همکاار    ما می توانیم این مرارت را در زندگی های مان تمارین کفایم    

 .زان مانهمسر  فرزندان و عزی
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 .نکفیممان دفن  های وری  خوبی های طرف مقابل را زیر سخفبه سیا  نمایی نپردازیم وقتی اختالفی هست  تماما

 .که اگر اختالفی هم پیش آمد  حقی را ناحق نکردیم یا حقی را به ناحق نپوشاندیم  بگذاریم فرزندان مان یاد بگیرند

 

 ؛یا صاحب الزمان  

ماان  کماک   .بادهیم  حق را به طارف مقابال   سخت است گاهی آییم  که بر نمی ناپسفد ما تفرا از پس ترک این صرت

شاان باه نااحق     حاق کاه   موجاب شاادی دل حضارت زهارا شاویم         کهبازگویی حق رمسیدر   هدایت مان کفیدکفید

 .غصب شد

 

 .بخیل نباشیم -2

 .   بخشفد  بودن آن هاست  طبع بلفدشان در تمام شئون زندگیعلیهم السالم  اهل بیت یکی از صرات پسفدید

  اهلل تعاالی رجهاه الیاج     عجل با کمک خواستن از امام عصر ما می توانیم   در مفش زندگی اولیای خدا نیست بخل و خساست

 .این صرت تلخ کففد  ی روابط را ترک کفیم

چه در خارک کاردن   . بخشفد  باشیم نسبت به نیازهای همسرمان  فرزندان مان در همین روزها

 .اموال مان چه در بیان محبت مان به افراد خانواد 

 فرمود  اند؛  سالم اهلل علیهاکه حضرت زهرا 

 « .شته باشی  ببخشچه کم داری و می خواهی بیشتر دا از هر» 

 

  ؛ یا صاحب الزمان

مباادا بخال   . شاد  ایام   محبات هاای ماان بخیال     در بخشش مال مان  در ابراز

  این صرت نکوهید  ی مورد رضای شایطان را از  بورزیم در نشر محبت شما

 .در خانه های مان تمرین کفیمسخاوت مفدی را  ؛کمک کفید. ما بگیرید
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 .افشای راز نکنیم؛ آدم امن باشیم -3

را مای شافوند     رفیقای مررباان هساتفد  حارف هاای ماا       بارای ماا   و پفا  مردم بودند  امام عصار  منم  علیهم السالماهل بیت 

 .باقی می ماند خ برای ایشان رازتا ابد تاری قضاوت مان نمی کففد و رازهای ما

 .  تمرین کفیمعلیه السالمرازداری را از همین امروز با درخواست از امام عصر 

 شگرف پاساداری کفایم  حارف عزیازان     حرف های دوستان مان را چون امانتی «. مجالس امانت است » :فرمود  اند

 .مان را جایی بازگو نکفیم

مگار خادای ماا  ساتار      و  لاب باه غیبات بااز نکفایم      جمع  خلوت وپوشانفد  ی عیب دیگران باشیم در  و کمی باالتر

 را پوشاند  ؟ العیوب نیست؟ مگر خداوند تا به امروز کم عیوب و اشتباهات ما

نگاا  حضارت    صارات ناپسافد در  از    سالم صالی اهلل علیاه و الاه و   محباین حضارت خااتم     یادمان باشد کاه افشاای سار و غیبات    

 .زهراست

 .نکفیم م السالمعلیهخودمان را ملبس به صرات دشمفان اهل بیت 

 

 .بین نباشیمخود برتر  -4

خط کشی بر می داریم برای انداز  گیاری حاب و بغاض خودماان و     این روزها به هر علتی 

  !دیگران

 .اصال خیال می کفیم خدا هستیم و محکمه عدل الری برپا می کفیم

حاکم  غرار بودن و رحمتش پیشی می گیارد  خدایی که هم قاضی است و هم 

و در این قضاوت هاا    بعد ما آدم ها مدام قضاوت می کفیم. همیشه بر عقوبتش

  !همیشه خودمان برتر بیرون می آییم

این حاس   را خو  حال کفد؟ سالم اهلل علیهاا آیا این کاری ست که حضرت زهرا 

  .برتری جویی را رها کفیم

 ...سخت است می دانیم 
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 ؛ یا صاحب الزمان 

بفدگان خدا ادعای برتری نمی کفید  که هار لحظاه خاود را       اما لحظه ای در برابردنیا به برکت وجود شما پابرجاست

 .می دانید وندحاضر در برابر عظمت خدا

 .با انجام واجبات  به خودمان غر  می شویم و خودمان را برتر می دانیم اما ما 

را و اعماال ماان را    ماا شما برای هدایت خلق آمد  اید  شما هادی و حامی هستید و ما گام شادگان در میاان نبایادها      

عامل علو و خود برتربیفی ما نشود  که شایطان خاود را برتار دیاد و از درگاا  الرای       خالص کفید برای رضای خدا که 

 .راند  شد

 ؛تمرین کفیماز همین امروز هعجل اهلل تعالی رجهبه یاری امام عصر بیایید 

  اصال گاهی در مجالس ائماه اطراار کراش جرات     توقع دید  شدن از غیر را نداشته باشیمهر کار خیری انجام دادیم  

 .   چای بریزیمکفیم

 .  در برابر کارهای مان فقط از خداوند طلب رحمت و نعمت کفیممجالس جشن و روضه شویم  اما مخریانهبانی 

یتیمی را بر عرد  بگیریم چه مالی چه هادایتی و آن را باا خاود حضارت معاملاه      سرپرستی 

 .کفیم نه با مردم

دیادن  . ستایش کفایم  ارهای نیک دیگران را بسیار  و ککفیم کردن را تمرین بیشتر سکوت

انسان های نیکای کاه گام     چه بسیار دیگران قدم مرمی در این مسیر است  وکارهای نیک 

 .نام هستفد

 

 باشیمخشمگین ن -5

را  باشد همیشاه مای تاوان سااد  تارین را      در هفگام خشم و عصبانیت یادمان 

  !ن  دل شکستن  قضاوت کردن  دعوا کردنانتخاب کرد؛ داد زد

پس صبوری را تمارین کفایم    همیشه نمی توان جبران کرد  یادمان باشد؛ اما 

 عمال   علیهم السالم در هفگام خشم به را  کار های عملی توصیه شد  ی اهل بیت

 .آن هستیمک محل یا تغییری در وضعیتی که درخوردن آب سرد  ترکفیم  
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 .بدی هاستتمام خشم کلید یادمان باشد؛ . رقم خواهیم زدرا با اندکی درنگ برخورد عاقالنه تری 

ویاه    باه  ماان را باا خاود  حال کفایم و سار دیگاران         ؛ اگر از دست کسی ناراحت هساتیم  مشاکل  و نکته ای دیگر

  .خالی نکفیمفرزندان مان 

  خشام ایان کاار را باا ماا     . خطایی کوچک؛ توبیخی بزر  قرار نادهیم  رایدر ابراز ناراحتی های مان مفصف باشیم  ب

  .کفد  خشم؛ کورمان می کفد کفد  مارا از انصاف دور می می

 

 ؛ یا صاحب الزمان

 از ماا بگیریاد و ماا    ر محق بودن به ابراز نامفاسب خشم را د ما غلطِ فرهفگِ. کففد در هفگام دعوا حلوا هم خیرات می

 .مفطقی یرا نشان دار کفید به رفتارهای

 .دور باشفد از رحمت خدا همار  ایام    استدر دشمفان شما نمایان بود ماماتکه این صرت رذیله 

 

 .ود نباشیمحس -6

 .حسادت می سوزاند

مگار خداوناد   هام بدهاد؟   مگر آن خدایی که نعمت بسیار به دیگران داد   نمی تواند به ما 

 رازقی بخشفد  نیست؟ مگر هر لحظه ما شاهد نعمات کثیر خداوند نیستیم؟ 

 

 ؛ یا صاحب الزمان

را از باین بارد   باه بادخواهی  باه چشام و هام         این صرت چه بسیار زنادگی هاا  

 .حسادتچشمی  به صرتی تلخ به نام 

کاه  خداوناد باه خودماان      نجات مان دهید که بیفا باشیم به نعمت های بی کاران 

  حین دیدن نعمت های بسیار دیگران؛ شاکر باشیم در

 دی باا اخاالق یاا خاناه ای بازر   در زنادگی      همسری مرربان یاا فرزنا  که اگر 

   تاو از خداوند بخواهیم و بگاوییم بارای   او بیشتر   شکر کفیم و برای کسی دیدیم

 .برای ما هم مقدر فرما  ه قادری این نعمت ها چیزی نیستک    ک
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 نقشاه را  به تقادیر الرای   برای مان خودشان و ترقی را  که  در خانه ی امام عصرمان برویم و طلب کفیم را  پیشرفتبه 

 .ترسیم کففد را

 

 .دشمن قسم خورده مان را باورکنیم -7

: کتاابش فرماود    رود که خداوند مکارردر  یادمان می ما آدم هاانسانیم و اهل نسیان  بسیار فرامو  کاریم   ! ما آدم ها

 .است د  شمارآن لعین دشمن قسم خو

 مَحِا ا رَا مَا ل ا اِ وءِالس ا بِ رَ َمَاا لَ رسَالفَ نَکه اِ کفد زند  ایمان تان را غارت می تارتار ایمان تان را می برد  به زمین تان می

 .یبِرَ
 خورد؟  فریب میکفد؟ به نرسی که  تکیه کرد  ایم؟ به نرسی که به بدی امر میبه چه 

 

 یا صاحب الزمان؛

راهی به مقصد برسیم  نیت مان گااهی   شدیم و خیال کردیم می توانیم ازهر اشتبا  کرد  ایم  مغرور در این دنیا؛ بسیار

 .آرزوهای مان برسیمنبود  خیال می کردیم می توانیم به اتکا خودمان به هم بد 

 .اشتبا  کردیم  خراب کردیم  قضاوت شدیم  طرد شدیم

 .یت مان کفید به صراط مستقیم  که دل مان را  ایمان مان را نلرزاند آن لعینهدا

 .که دشمفی ا  را فرامو  نکفیم

 

 .کینه نداشته باشیم -8

محل محبت خداست ناه محال بغاض و کیفاه ی شایعیان حضارت        دل های ما؛

 .علیه السالمامیر 

را  کفد  محبات هاا   را  شیطان وسوسه می کفد روابط ما آدم ها شیطان سیا  می

ا نبیفایم و باا فکار و خیاالی     ر خاوبی هاا  کفد  کفد  کاری می به کیفه تبدیل می

 .کیفه پشت کیفه می چیفد برای ما باطل 
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 ی از این فکر و خیال ها گفا  است؟نداد  اند از کثرت ظن بپرهیزیم که بعضمگر یادمان 

 هیچ چیز جز القای شیطان وصل نیست؟را که به  کفیم دنیای تصوراتی چرا رها نمی

 

 موالی خوبی ها؛

دنیا در دل هاای ماان زناد  نگاه      دو تا ابدهست  تان  از دشمفانبین تان دورکفید و هر چه بغض را از دل های مح کیفه

 .دارید

 

 ؛همیشه همرا  عزیزدوستان 

باقی مانادن دشامفان اهال    شود  یادمان باشد لعن های ما موثر است در  یادمان باشد تقدیر الری به دعاهای ما چید  می

  آن ملعاونین  مفشا  خالقای کاه   از این صارات رذیلاه ی ا  در ابدیت جرفم  موثر است در دور کردن ما  علایهم الساالم  بیت 

 .هستفد

را هادایت مای کفاد از     که ماا   خداست تفرا نیستیم  امامی داریم که ولیّ ترک کارها و صرات ناپسفد ما در این مسیر

 .گمراهی ها به نور

 : همیشه یادمان باشد که فرمود  اند و

  خواناد  شاود   ر  چون خالصانه فارا امامی داریم زند  و نزد بیدار دالن هموار  حاضما  ... »

 «... شکل گشاید و غم و رنج زداید   مایدآید و را  نم

 

 ؛یا صاحب الزمان       

 .شویم محبوب حضرت زهرا ؛به صراتی که مان کفیدنشان دار

  

 000« اللرم عجل لولیک الررک »000

 


