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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ مهر ١٨       والدت امام هادی (ع) ی بهخط

ی ذات اقدس و کربیایی توست و  خور و زیبنده بار الها شکر و حمد و سپاس در

سپاست را به جا آورد چرا که هر تواند به حد ک�ل شکر و  کس در هیچ حالی �ی هیچ

کند آن هم نعمت و احسان توست و شکری دیگر بر او الزم است و هر  شکری که می

فضل توست  ی هم در مقابل آنچه شایسته کس هر قدر هم در طاعتت کوشا باشد باز

است، پس سپاسگزارترین بندگانت از شکرت عاجز و عابدترین ایشان در طاعتت  قارص

 ی کس مستوجب آن نیست که به استحقاقش او را بیامرزی و یا بر پایه چماند. هی وا

سزاواری از او خشنود شوی پس هر که را بیامرزی از کرم و احسان توست و از هر که 

کنی ستم  اند که اگر کسی را عقوبت خشنود شوی از تفضل توست و همه معرتف

را توان شکر و طاعتت  کس نکردی و اگر ببخشی از کرم و رح�نیت توست چون هیچ

را که تو مستوجب آنی نیست، پس خدایا عذر ما را بپذیر که به درگاه واسع کرم و 

ی خاتم پیامربان رسول اکرم حرضت محمد (ص) و خاندان پاکش  وسیله رحمتت به

ات  اند به فضل و جود و کرم واسعه پناهنده شدیم. آنانی که در جوار عزتت آرمیده

ها و خطاها مصون  از لغزش ،ات از گناهان شد و به نگهداری روزی وسیع نصیبشان

ماندند و بر اثر طاعتت توفیق خیر و راه راست و درستی یافتند و در پرتو قدرتت بین 

ی کامل یافتند و در  آنان و گناهان فاصله افتاد و در تجارتی که با او کردند سود و بهره

سالم و صلوات خداوند بر همگی ایشان  اند پس درود و ی لطف و عنایتت آرمیده سایه

باد خصوصاً بر زینت عابدان و ساجدان حرضت امام علی بن الحسین (ع) که با این 

قدرشان را معرفی فرمودند که ما امشب در میالد  مناجات زیبا پدران و فرزندان گران

ایشان دهمین اخرت  یکی از این بزرگواران در این کوی عشق دور هم جمع شدیم

عال و هادی، حرضت امام علی النقی (ع) ملقب  ،امت، خورشید والیت، صابر، عادلام

هجری در مدینه متولد شد پدر  ٢١٢الحجه سال  ذی ی به هادی. ایشان در نیمه

شان بانو س�نه هستند که خا�ی با تقوا و  بزرگوارشان امام جواد (ع) و مادر گرامی

هجری پس از شهادت امام جواد (ع) در سن  ٢٢٠فضیلت بودند. حرضت در سال 
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ک�ل  هشت سالگی امامت امت را به عهده گرفتند. با وجود سن کم، چنان در علم و

و معرفت و تدبیر و رهربی از خود اقتدار و توانایی نشان دادند که مورد عالقه و توجه 

ترسیدند و به تبعید و آزارش  شیعیان قرار گرفتند و خلفای عباسی سخت از ایشان می

دست زدند و متوکل عباسی امام را از مدینه به سامرا آورد و تا پایان عمر در آنجا 

رار داد. با اینکه مدت زندگانی امام هادی با حکومت هفت تحت مراقبت شدید ق

ترین دوران زندگی امام هادی (ع) زمان  ی عباسی هم زمان بود ولی سخت خلیفه

ای�ن بود و  رفت زیرا وی مردی شهرت طلب و ناپاک و بی متوکل عباسی به ش�ر می

داشت  اش نظر های سیاسی کرد فقط به پیشربد هدف اگر به مذهب تظاهر می

هجری نشان داد؛ این  ٢٢٦که درون و افکار پلید و شیطانی خود را در سال  طوری به

ملعون دستور داد ساخت�نی را که بر محل دفن امام حسین و شهدای کربال ساخته 

شده بود را خراب کنند تا مردم را از فیض زیارت آن محروم سازد. متوکل لعنت هللا و 

جود پلید شیطانی داشتند و در عرص حارض نیز فراوان آنانی که و  ی پدرانش و همه

های ملکوتی، سنگری  دانند که هر کدام از این بارگاه دانستند و می شوند می یافت می

باشد چون مبارزه و مخالفت امامان بزرگوار  محکم علیه ظلم و کفر و فتنه و نفاق می

الم و تَشیُع است؛ آنان با با ستمگران و فرمانروایان بیدادگر از افتخارات تاریخ اس

های پلیدشان و دفاع از حق،  ی منافقین و نیت ناپذیری با ظلم و افشاگرِی چهره سازش

گرفتند  صفت می انگیختند و راحتی را از این افراد پسِت دون می خشم ستمگران را بر

ار و کننده و هدایتگر شیعیان فداک های ملکوتی امامان، تغذیه که هنوز نیز این بارگاه

سال قبل این کار را انجام داد در عرص  ١,٢٠٠عاشقان حق است که اگر متوکل در 

شود  ها می ها در این اماکن متربکه که باعث آزار درونی آن گذاری حارض با بب

خواهند رسپوشی بر اع�ل ننگین خود بگذارند؛ و این در حالی است که وجود  می

نظیر پروردگار بر  لیفگان راستین و نعمت بیبیتش خ قدر پیامرب و اهل مطهر و گران

ها را  ی انسان تنها خود بلکه همه افسوس این مردم ناسپاس نه .برشیت هستند ی همه

گیریم از  از چنین سعادتی محروم کردند برای درک این رحمت پروردگار بهره می

ابی ها رش  فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که فرمودند: جام جان

که  حالی شوند در ها مست �ی اند و نوشندگان رشاب این جام دارد که خود از آن غافل
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شوند و از آن  مست هستند مانند جان خلیفگان الهی که نوشندگان جامشان مست می

نشینند تا در ملکوت گردش کنند  شوند بلکه بر بال مالئک الهی می مستی هوشیار �ی

یند در چشم باطن ببینند و در باغش بنشینند، بر آنچه را که با چشم ظاهری بب

هایش تکیه کنند و بر در رحمتش متوسل باشند و از پروردگارش تقاضا کنند که  تخت

از برهوت زمین به رسزمین آبادشان بروند و از آن مستی که در جام جانشان است 

ایگاهشان هرگز بیدار نشوند و همواره عمر را در ضیافت الهی بگذرانند و مه�ن ج

های بهشت هر  فرماید: از نعمت گونه که پروردگار عال به خاتم انبیا می باشند ه�ن

خواهی لذت برب و دور از آن نباش  هایش هر چه می خواهی بردار و از لذت چه می

پس زندگی برگزیدگان الهی میدان �ایش است �ایشی که ه�مندان آن نقش خلیفه را 

شان زندگی  شوند پس همواره از زندگی رگز از آن خارج �یکنند نقشی که ه بازی می

کنید تا به ارسار وجودتان آگاه شوید و با رشاب قرآن کریم مست شوید و از آن مستی 

ی رسور عاملیان به رمز  بیرون نروید تا بوی بهشت را حس کنید. پس با این فرموده

بریم که آنان مسافرین  شب عاشورای اصحاب امام حسین (ع) پی می ی رسود عاشقانه

ملکوت امامشان بودند و مستانه ابراز داشتند که اگر صد بار کشته شوند باز دست از 

 دارند. دامان امامشان بر �ی

ی عید غدیر ضمن تربیک و تهنیت خدمت موال و  در این شب مبارک و در آستانه

داریم:  ابراز میرسورمان امام عرص و زمان اباصال  املهدی (ع)) به تنا خدمتشان 

های  موالی ما، ماه محرم نزدیک است عاجزانه تقاضا داریم امسال نیز ما را با خطابه

قدر از حقیقت نهضت جدتان امام حسین (ع) سعادت ببخشید که ما نیز با  گران

داریم: ما احیاگران دین رسول خدا  آگاهی بیشرت از آن به وجود مقدستان اعالم می

گیرید تا خود را احیا کنیم؟ مردگان خفته در گور زمان را با  ا میهستیم آیا دست�ن ر 

حقیقت وجود مبارکتان به زندگانی مجددی برگردانیم و با یاری ش� به ملکوت سفر 

ی ما  کنیم و رسمست مانند قاسم بن الحسن مقابلتان بنشینیم و بگوییم مرگ در ذائقه

که از جهل باشد و با مرگی زنده میریم  تر است پس ما با مرگی می از عسل شیرین

 شویم که با توجهات ش� موال و رسورمان باشد. در خاته دست به دعا بر می

 داریم: می

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


4 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

گران و منافقان و دشمنان  رشایط با حیله ترین بار الها امام هادی (ع) در سخت

ندگان راه بیت مبارزه فرموده و آنان را رسوا کردند به ما نیز یاری فرما تا ادامه ده اهل

 آنان را رسوا کنیم.

بیت پیامرب اسالم هر روز بیشرت از قبل بغض و عداوت خود  بار الها دشمنان دین و اهل

کنند با ظهور دولت  را آشکار کرده دست جنایتکار خود را به خون شیعیان آغشته می

 امام عرص آنان را نابود بفرما. ی حقه

کنند دعای ایشان و ما را  قدرشان دعا می د گرانبار الها امام هادی (ع) برای ظهور فرزن

 اجابت بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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