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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ فروردین ٣٠  والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع) ی بهخط

ی فراوان و خالق  های عطا شده های بزرگ و رحمت بار خدایا، ای صاحب نعمت

تر از رِگ گردنی و  خورشید و ماه و ستارگان، وصف نشوی چون مانندی نداری؛ نزدیک

ای در بزرگی و جربوت و فقط تو  تر از هفت آس�ن، یکتایی در سلطنت، یگانه دور

ها به ودیعه نهادی و لذت ابرازش را  دسزاوار پرستشی چون عشق را آفریدی و در وجو 

که رسور عاملیان فرمودند: سالم نامی است که  یا گونه ه�ندر سالم قرار دادی 

پروردگار عال، جان عال را با چراغ عزتش از سکوت به لطفی که به همراه خود رمزی را 

هایی  ز جامفرماید: نیکان ا آشکار کند که کلیدش بیان عشقی استوار است آنگاه که می

نوشند و آن را  ایی که بندگان خدا از آن می نوشند که آمیخته به کافور است، چشمه می

ی آن از دل  هایی مبارک که رسچشمه ؛ پیوندسازند یمبه هر جای که خواهند روان 

چشید بر  طعم بندگی را در چشمه می که یدرحالاولین مخلوق پروردگار جوشید و او 

که رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه  یا گونه ه�ند فرستاد، این پیوند مبارک درو 

(س) فرمودند: این عشق در اولین دم و بازدم و نگاه حرضت آدم، در وجودش 

اش را در  ای آمیخته به طعم بندگی جوشید تا فرزندانش از آن بنوشند و مستی چشمه

هایی که از خلقت  ندنیا و برزخ و قیامت با خود همراه کنند ولی افسوس، وای بر جا

ی ابهام افکارشان مخفی کنند. سوِد  گریزند تا حقیقت جانشان را در پرده خویش می

ای ندارد تا بدان خشنود شوند؛ با خود و آفرینششان بیگانه هستند،  ها ذخیره این جان

ی امواج  شناسند اقیانوسی پر تالطم است که روز و شبش در احاطه آنچه را می

 اش جز نابودی را نشناسد. خواند تا در ورطه جانشان را به خود می مرگباری است که

اید، جام جانتان را  ی گوارای رجب نشسته اینک ای مه�نان کوی عشق که بر رسچشمه

با عبادت و اطاعت از این چشمه سیراب کنید تا لذت بندگی آمیخته به عشق را 

خوانم به  خدایا من تو را میگیریم: بار  تجربه کنید، پس از مناجات رجبیه مدد می

ی امرت، معدن کل�تت، ارکان توحیدت،  مناجات اولیائت که امین ِرسّت؛ مژده دهنده

آنان پر کردی آس�نت و  ی یلهوس بهگواهان و دافعان و حافظان دینت هستند و 
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دانی و ما  زمینت را تا پدیدار شد نعمت و رحمت. بیامرز از ما آنچه را که تو می

یم و ما را وا مگذار به دیگری و اصالح کن درون و امور ما را و به سالمتی در دان �ی

ای�ن و عبادت و وارد کن به ماه روزه، به حق مولود این روز و این ماه رجب، نهمین 

خورشید امامت، شجاع در علم و دیانت و ک�ل، اباجعفر ثانی محمد بن علی حرضت 

ان و فرزندان بزرگوارش در راه مبارزه با ظلم و امام جواد امئه (ع) که همچون پدر 

ای که حاک�ن با جسارت بر علیه سنت و  همت وام داشته و هر زمانه دینی یب

کردند ایشان با عقل و درایت در راه هدایت مردم کوشا  پیامرب دشمنی می یتب اهل

گفت عمری  بودند. گرچه عمر امام جواد کوتاه بود و غالباً در تبعید گذشت ولی باید

ای از بزرگان و عل� از  در تاریخ آمده در آن زمان عده که یطور  بهبا برکت بود 

شهرهای مختلف به مدینه رفتند و سی هزار مسئله را در چند روز از حرضت سؤال 

فرمایند که: زندگی  کردند و امام بدون درن  جواب تامی سؤامت را دادند. ایشان می

اقب ای�ن و و مرگ همچون ساییدن دو دست به هم نزدیک است پس همواره مر 

 اع�ل خود باشید.

به درگاه خداوند کریم و درود و صلوات  یشکرگزار ما در این شب مبارک ضمن 

پایان بر خاتم رسومن و تاج پیامربان حرضت محمد (ص) و بر خاندان  ش�ر و بی بی

پاک و طاهرینش که همگی ستارگان هدایت و پیشوایان دین و وارثان رسالت بودند و 

ی منافقان و دشمنان بود و در  ی مؤمنان و کور کننده یشان هدایت کنندهنور و تقوا

این راه با جان و مال و فرزند مجاهدت فرمودند و رسان و مردمان فریب خورده و 

ظال و دنیا پرست که اسیر نفس و شیطان بودند ایشان را مانع اع�ل و افکار شیطانی 

که هنوز نیز در عرص  ا آنان پرداختنددر نتیجه به آزار و دشمنی ب دیدند یمخود 

علی (ع) وصف حال آنان  مؤمنان یرامحارض این کینه و عداوت ادامه دارد و چه زیبا 

را ذکر کردند که فرمودند: ای مردم، الحذر الحذر از اطاعت از رسان و بزرگان غیر 

خود  ارزند بر بی آنچهی خود مغرورند و بیش از  صالح و رسانی که نسبت به مرتبه

گذارند و از افراد پست که خود را به دروغ دارای حسب و نسب معرفی  قیمت می

 ینکهاها مخلوط نکنید تا  و آب صاف خود را با آب لجن آلود آن کنند پیروی نکنید می

ها طرفدار باطل هستند، باطِل آنان را  ها مخلوط نشود. آن سالمتی ش� با بی�ری آن
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برند و مرتج�ن شیطان هستند تا با  رای شیطان بار میوارد حق خود نکنید. آنان ب

ها عقل ش�  آن ی یلهوس بهخواهد با مردم سخن بگویید و شیطان  زبانی که ابلیس می

ی خود را فرو  های ش� وسوسه شود و در گوش های ش� می دزدد و وارد چشم را می

ی دست او را  رهشوید و جای پای او و دستگی خواند و ش� هدف تیر شیطان می می

 دهید. تشکیل می

در این شب مصادف است با مبارکی و خیر و برکت قدوم مولودی  مان یشادحال که 

ی کربال که ره شصت ساله را  تازه شکفته از گل گلستان نبوت، مجاهد شش ماهه

ای از عشق به معبود و امامت را در تاریخ به نام زیبای خود ثبت �ود  پیمود و ح�سه

ی خود، یعنی با خون  و آیین اطاعت و یاری امام عرص خود را با تنها داشتهو رسم 

گلویش نوشت و امضا کرد. ما ضمن عرض تربیک و تهنیت به پیشگاه موم و رسورمان 

امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به میمنت قدوم مولود امشب به ساحت 

 داریم: مقدسشان عرضه می

حقیقت جویان، مه�ن کوی مقدس و محمود ش�، به دنبال  موم و امام و رسور، ما

ایم تا ش� منجی جا�ان، ما را از رسمای جهل  آتش لطف الهی در بیابان انتظار نشسته

نجات بخشید تا انتظارمان تبدیل به لطف و مرحمت پروردگار عال شود و به تنا 

 داریم: دست دعا بر می

ام، این  ی احساِن حقیقت جویاِن کویت پیوند زده ای پروردگار، جانم را بر ِرس سفره

هایم به ثر برسان و از رش شیطان نفس در امانم بدار تا  پیوند را با جریان خوِن اندام

 با جانی سوخته فریاد کنم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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