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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

مندیازمواهبماهرجببهمددوالیتعلویبهره

 مندیازمواهبماهرجببهمددوالیتالهیآرزومندیبهره

المرجّب، ماه  رجب ی پرکرامت کنم خدمت میهمانان سفره فرا رسیدن ماه رجب را تبریک عرض می 

ی پرکرامت  میهمانان سفره ؛ ماهی که در احادیث،خدمتحدّ الهی فیضان لطف و عنایات بی

ماهی که در احادیث، به یک اعتبار شهراهلل  حدّ الهی؛ المرجّب؛ ماه فیضان لطف و عنایات بی رجب

و به اعتبار دیگر از آن به ماه امیرالمؤمنین علیه السّالم تعبیر شده  نامیده شده و ماه خدای متعال است

بدانیم و در این ماه  ن دو نعمت بزرگ، یعنی نعمت توحید و نعمت والیت را قدرامیدواریم که ای .است

پیدا کنیم و از حقایق ناب توحیدی موجود در  توفیق یابیم که به مدد عنایات علوی به شهر توحید راه

 ها، ها، دعاها، اذکار، نمازها، روزه عطایا و عنایات عظیمی که در مناجات معارف این ماه،و از مواهب و

امیرالمؤمنین علیه  ی اعمال خیر توصیه شده در این ماه نهفته است، به مدد والیت صدقات و همه

خواهد به کسی  یداهلل هستند و خدا هم هرچه می السّالم مند گردیم. امیرالمؤمنین علیه السّالم بهره

 طریق امیرالمؤمنین توانیم عطایا و مواهب الهی را از بنابراین ما می .دهد بدهد، با دست خودش می

محقّق است؛ نه  السّالم دریافت کنیم. شاکر این نعمت عظیم والیت باشیم؛ نعمتی که بهشت علیه

  .السّالم را قدر بدانیم امیرالمؤمنین علیه بهشت موعود. بهشت موجود است. و امیدوارم محبّت و والیت

اینمندیدرالسّالمسبببهرهوتسلیمتمامعیاردرمحضرامیرالمؤمنینعلیهورزیعشق

 ایّاماست

های وافی را در این  بهره شاءاهلل السّالم مواجهیم و ان روزهای آینده با سالروز میالد حضرت امیر علیه 

در محضر این موالی بزرگ عالم هستی داشته  ورزی و سرسپردگی و تسلیم تمام عیار ایّام از عشق
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عنایت را نصیب ما کند که در این فرصتی که در اختیارمان قرار  باشیم. امیدواریم خدای متعال این

نام  متعال از آفرینش موجودی به ها را در جهت نیل به اهدافی که خدای بهترین بهره داده است،

  اهلله   فَـَتباَركَ خودش تبریک گفت:  انسان مدّنظر داشت، ]ببریم.[ همان موجودی که وقتی او را آفرید، به

 َلَقْد َكرَّْمناهای خود شرافت بخشید. فرمود:  او را بر بسیاری از آفریده ؛ همان موجودی کهَأْحَسنه اْلخاِلِقینَ 

. و همان تـَْفِضیلا  اَخَلْقن ِممَّنْ  َكثیر    ِمَن الطَّیِّباِت َو َفضَّْلناههْم َعلىٰ  َمْلناههْم ِفی اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناههمْ آَدَم َو حَ   بَِنی

ی عالم،  ی عالم آفریده شد و همه وجود او همه ی هستی، صادر اوّل بود و از شعاع موجودی که در قلّه

هرحال  خدا به برکت این میهمان عظیم گسترده است. به د کهی عظیمی هستن میهمان سفره

النِّعمَه. من  را شاکر و عارف به این نعمت قرار دهد. چون شُکرُ النِّعمَه مَعرِفَةُ امیدواریم خدای متعال ما

جا آورده است و  نعمت را به عرف شکر. کسی که به قدر و عظمت نعمت، معرفت داشته، حقّ شکر

 .طور شُکرُ المُنعِم دَرکُ المُنعِم دَرکُ النِّعمَه شُکرُ النِّعمَه همان کرُ النِّعمَه دَرکُ النِّعمَه یاطور که شُ همان

بر خان این میهمانی  القدری هستیم و خدای متعال ما را چگونه ی عظیم بدانیم که میهمان چه سفره

ها،  ها، سستی ها، تنبلی را از غفلت ضیافت کرده است. امیدواریم خدای متعال عنایت کند و ما

ها مصون بدارد تا بتوانیم بیشترین  های دنیا و هوا و هوس جذّابیّت های شیطان، های نفس، حیله وسوسه

 .را در این ایّام و لیالی ببریم ها بهره
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