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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ آذر ٩      )ع( والدت امام موسی کاظم ی بهخط

دداوند ظمم  اس  هه ظممت  اا بر تام هستی  ی برازندهحمد و سپاس شایسته و 

گسرتده و با انواا احمت  به آن حمات بخشمده و با نع�ت گوناگون  شکر و ستای  

اا از آن دود فرموده. نمس  معبودی توانا و مقتدا و دانا و حکم  و ظزیز غمر از 

 دداوند سبوح و قدوس.

ات  انبما حرضت محمد (ص) و بر د ،دمر و بره  ی واسطهپایان بر  سالم و داود بی

آس�ن به نوا هفتممن چلچراغ هدای  و  و داندان منوا و پاه  هه این شب، زممن

انگمز شکر و سپاس  امام  اوشن گشته و فرشتگان به رسوا و شادی با نوایی دل

هنند. ایشان هفتممن ادرت آس�ن والی  و امام ، صاحب ظل   دداوند اا زمزمه می

ظابد و  ،دان  پمامربان، معدن وحی و صاحب ظل  یقمن، امام شایسته داا دزانهدیان ، 

جعفر (ع) هستند هه برهات و احم  دداوند بر ایشان  بن موالی شمعمان موسی ،زاهد

مباازه با باطل اا دا   های زیاد یکی از تدابمر دا اوش باد هه با تحمل انج و سختی

و های زیبا  تاایخ به ثب  اساندند و همچون جد بزاگوااشان امام سجاد (ع) با مناجات

ها اا چنان منقلب فرمودند هه  فاسدترین انسانها اا و  ترین دل سخ  یتگرشانهدا

هرد با نگهداای ایشان دا  الرشمد ظباسی لعن  هللا شد هه فکر می باظث وحش  هااون

چال زندان دود توانسته اس  انواا امام  و نعم  والی  اا محبوس �وده و  سماه

هه بر پمکر  یا هوبندهدیگران اا از این احم  دداوندی محروم و دود اا از رضبات 

مصون �اید چون امام موسی هاظ  (ع) همچون پداان  زند یمافکاا و سلطن  باطل  

پاک و نماهان طاهرین  بر آزااها شکمبا بود و آنچه از جانب ددا به ظهده داش  به 

دوبی انجام داد؛ برای مردم احکام ددا اا تالوت و امر به معروف و نهی از منکر 

صاد  بود؛ با ادالص تام دا ااه ددا جهاد هرد و ظاقب   هرد و ظال و ظادل و می

شهمد شد و به اظرتاف زندانبان و هسانی هه زندان امام اا مشاهده هرده بودند ایشان 

نممر بدل  نشمن و زیبای دود به گلستانی بی های دل محل اا با مناجات ینتر مخوف

بم  ِ پمامرب گرامی اسالم و  فرموده بودند پس وای بر احوال دشمنان و بددواهان اهل
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آتشی از قهر پروادگاا هری  اا برای دود و  دصوصاً امامان بر حق هه چه ظذاب و

دود اا محروم  ،اوح دداوندی ی گنجمنه ی مرهذدپمروانشان دریدند؛ از الطاف الهی و 

 هردند.

دا این شب مبااک ضمن ظرض تربیک و تهنم  ددم  مادا گرامی امام موسی هاظ  

هنم  به فرمای  گهرباا  رسوا ظاملمان حرضت زهرا (س) این دطبه اا مزین می (ع)

ایشان هه فرمودند: اگر اوح هسی از منبع نوا منقطع شود دیگر نوا همچ پمامربی 

ماند و  منبع باقی می تواند تا آن اا اوشن هند پس هموااه دا ظلم  جدایی از �ی

هند  هر لحمه تبدیل به داهسرتی می هشد و وجود اا آت  حرست دا دل  زبانه می

دهند و باد، وجود اا  پروادگاا آن داهسرت اا دا معرض باد قراا می ی فرمودههه به 

هشد و وجود سادته  اود و نفس امااه شعله می برد و مجدداً آن حرست از بمن می می

دن این وضعم  تکراا و ظذاب برای  تامی ندااد؛ دا ظوض، جمع ش شود و مجدداً  می

هند و هر  ها اا از بزاگی شأن و مقامشان آگاه می ، انسانم ب اهلوجودها زیر پرچ  

تقرب هستند استفاده هند نام  موفقم  اس  دا  ی ملهوسهه  م ب اهلهس بتواند از 

 ددم  به دود اس . م ب اهلدنما و نجات دا آدرت پس ددم  به 

 اباصالحامام ظرص و زمان حال ضمن ظرض تربیک و تهنم  ددم  موال و رسوامان 

املهدی (ظج) به مناسب  ممالد جد بزاگوااشان امام موسی هاظ  (ع) به حضوا 

هللا  ةبقمداای : رسوا و موالی�ن ما دا این هوی ظشق زیر پرچ   ظرضه می مقدسشان

های صدیق و  ش� جمع شدی  و با سخنان گهربااتان به شأن و مقام واالی انسان

دادممن حق وجود  ءِ جز   ما اا مدد هنمد تا دا پمروی از آنان مداا آشنا شدی حق

 تا نجات دنما و آدرت نصمب�ن شود. مری قراا گمبااهتان 

 داای : می دا داته دس  به دظا بر

جعفر (ع) ما اا مشتا  ظبادت و  بن های امام موسی باا الها به مناجات و ظبادت

 اطاظت  قراا بده.
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ها و آزااها و زندان اا برای اضای تو تحمل فرمود  (ع) سختی باا الها امام موسی هاظ 

 فتنه دا ااه دود استواای و تحمل ظطا بفرما. پر از ی زمانهما اا نمز دا این 

جعفر (ع) زندان مانع دیداا ج�ل امامشان  بن شمعمان و دوستدااان امام موسی باا الها

سوزی  پس دظای�ن اا بپذیر هه به فریاد  بود ما نمز دا هجران ج�ل یوسف زهرا می

 دواهم : می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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