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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ مهر ٢٧       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

کران بر خداوند عزوجل که علمش ازلی، حکمتش ابدی، تدبیرش  حمد و سپاِس بی

اش  اش مقتدر، مهربانی رشیک، فرمانروایی اش بی نظیر، خدایی بی ینششآفررسمدی، 

منتها، رحمتش واسعه و نعمتش کامله است. نیست معبودی جز او. خداوندا شکر  بی

ها، روزی  ی گرفتاری ی گناهان و برطرف کننده و سپاس تو را سزاست ای آمرزنده

بریم و  سیران به تو پناه میی ا ها و رها کننده ی شکایت ی آفریدگان و شنونده دهنده

سو و  که خود هم خواهیم، از فساد و تباهی و ظلم و کفِر زمانه از این از تو امان می

 همراه آن باشیم.

سالم و برکات الهی در زمانی است که حق از باطل جدا گردد و بوی حق ظاهر شود و 

ی حق  محِل جلوه هایشان مشتاقان حق آن را ببینند و انتظارشان به پایان رسد و دل

گردد و چه با شکوه است لحظاتی که مخلوقات الهی در پیشگاه خالق خود هستند و 

استش�م  آنچههای بهشتی در فضا پیچیده است و  های دنیایی محو شده و نفس نفس

 شود عطر خالق است در وجود نهانی مخلوق. می

ء محمد مصطفی (ص) و بر و درود و سالم بر بهرتین برگزیده و افضل اوصیا خاتم انبیا

خاندانش که همگی از پیشوایان درستکار و هدایت یافته و معصوم و پرهیزکار و 

و عمل کننده و قیام کننده برای رضای خدا و گرامی و مقرب درگاه او  گو راست

هستند و امشب مصادف با شب میالد هشتمین اخرت آس�ن والیت، معلم عل� و 

امام علی بن  الحجج ثامنردگار، صندوق انوار الهی، مروج دین، معدن کل�ت پرو 

 کنیم. ای از فضایل ایشان را بازگو می (ع) است. به همین مناسبت گوشه الرضا موسی

های فراوانی  عباسی در طغیان بود و شورش الرشید هارونم�لک اسالمی بعد از مرگ 

ود و چون از طرف پرست ب گر و مکار و مقام پدید آمد مأمون عباسی که مردی حیله

اطالع داشت برای  بیت اهلپدرش حاکم خراسان گرید و از ارادت مردم ایران به 

خود را دوستدار   رسیدن به اهداف شوم خود یعنی به دست آوردن قدرت به حیله
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(ع) معرفی  الرضا موسیامیر مؤمنان علی (ع) و فرزندانش مخصوصاً امام علی بن 

وت �ود که عنوان ولیعهدی او را قبول کند و در باطن کرد و در ظاهر از امام دع می

برادر خود  مذبوحانههمین حرکت  ی واسطه بهبه اجبار امام را از مدینه به مرو آورد و 

امیِن عباسی را رسکوب کرد و کشت و امام رضا (ع) بار هجرت را بستند تا مردم و 

های فراق را به جان  امت خویش را از دنیای فانی و زودگذر هجرت دهند. غم

اساس را بر شأن آس�نی و مرتبت الهی خود با  های بی مبارکشان خریدند و تهمت

مجتبی (ع) شنیدند ولی دست از امت خویش  های مبارکشان مانند امام حسن گوش

نکشیدند و عاشقانه بر فرامین الهی ثابت قدم ماندند. امام آمد تا وجودها را از 

 اساس بر روشنایی اتحاد رقم زند. های بی تاریکی نفس

آمدن امام رضا (ع) به مرو برای اسالم بسیار مفید بود زیرا خراسان برای بیگانگان 

آمد کسی وجود نداشت که شبهات آنان را رفع کند و  گر حرضت �یمیدان علم بود و ا

هایی  شد برای عال اسالم خطرناک بود. امام رضا (ع) با حرکت اگر آن شبهات رفع �ی

که فقط از امام ساخته است چنان مأمون و ُع�لش را رسوا و والیت و امامت را به 

 ۲۰۳خود ایشان را با زهر در سال  مردم نشان داد که مأمون برای جلوگیری از رسواییِ 

که حق را گاهی با  بینیم که چه حق و زیباست مقام امامت هجری شهید کرد. می

 کوبد. شمشیر، گاهی با صلح و گاهی به ظاهر قبول والیت عهدی بر فرق باطل می

ی امامان است و یقین داشته باشیم که امام  باور کنیم که این موضوع شامل همه

گونه عمل  املهدی (عج) نیز در این زمان همین اباصالحی عال برشیت عرصمان منج

ی عاشقان و منتظران ایشان خواهند دید که  �ایند. به یاری خداوند متعال همه می

حق را چگونه بر باطل خواهند کوبید تا هر چه باطل است نابود شود و چه زیبا مادر 

اطمه (س) آن زمان را توصیف کردند ی دو عال زهرای اطهر حرضت ف شان سیده گرامی

ها در هم شوند و شب و روز  ها به هم بپیوندد و زمان که ساعت آنگاهکه فرمودند: 

در فرمان درآیند منتظران حق از قربها برخیزند و به استقبال امر پروردگار کریم 

تحقق  الهی به ی وعدهمأموران الهی به آنان خطاب کنند: سالم بر ش�  آنگاهبشتابند و 

(ص) گرد هم جمع شوند و بوی حق را  هللا رسول بیت اهلدر آمد و یاران و دوستان 
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ها به اتام رسید  استش�م کنند و پروردگار عال ندا دهند: ای فرزند زمان، زمان دلگیری

ها را به فراموشی بسپارید که ساعت معنای  ی حق باطل و یاران بپویید، در سایه

غنیمت یا  عنوان به آنچهزمان برای یاران ثابت ماند. پس درک  خویش را از دست داد و

گنج واقعی در قرآن وجود دارد با عمل به فرامین الهی در وجودها به نوری جاودانه 

آید تا حق  که تام عوامل هستی از ظاهر پاک شد باطن می شود که هنگامی تبدیل می

 شاءهللا. گر شود. ان و باطل جلوه

 داریم: شب مبارک دست به دعا برمی در خاته در این

ی  بار الها به ما روزی کن شناخت حق و باطل، پاک و ناپاک، راه و مقام امامت و چهره

 نفاق را.

 بار الها به ما صرب انتظار و شناخت مسئولیت منتظر را عنایت بفرما.

ش و پیرو دار او و امامت بار الها گواه باش که ما در غیبت امام و ولی بر حق تو دوست

 فرمان او هستیم و این گواهی را جزِء گواهان دولت ظهور قرار بده.

 بار الها در ظهور دولت حق امام عرص (عج) تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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