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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ آبان ١٦      )ع( والدت امام موسی کاظم ی بهخط

پایان.  یبش�ر و  یبی اوست.  یستهشاحمد و سپاس از آن خداست. حمد و سپاسی که 

گویای اولیایش، از قول حامدان و عارفان وجودش و از زبان پیامربان و فرشتگان  با زبانِ 

ین تر میکررشیک و یکتا، خداوندی که  یبتسبیح گویش. نیست معبودی جز خداوند 

ی ترسندگان، بهرتین رفیق غریبان و مونس  دهندهین مهربانان، امان تر مهربانکری�ن، 

گر گمراهان است. پاک و منزه است ذات  یتهداکسان، نگهدار گمشدگان و  یب

ی جانداران و جامدات و گیاهان در  همهکنند  یماش که تسبیح و ستایش  یاییکرب

پایان بر خاتم رسوالن حرضت محمد  یبی طول شب و روز او را. و سالم و صلوات  همه

 کنیم کالم را با سالمی از رسور عاملیان حرضت یمبیت پاکش و آغاز  (ص) و بر اهل

است تا  ی کالم کنندهی نیکوست که همواره آغاز ها ناماز  زهرای مرضیه (س): سالم

ی هجرانی  آورندهی جانشان محبتی را حس کنند که گرمایش به یاد  یینهآدر  ها دل

ی درخشان است که ظل�ت شب را به سحری مبارک ا شعلهاست که صرب بر آن چونان 

 دهد. یممژده 

ظل�ت امشب نیز به وجودی با برکت، به سحری مبارک  ،دهبله چه زیباست این فرمو 

یقین،  بدل خواهد شد. این جان مطهر هفتمین چلچراغ هدایت و امامت صاحب علمِ 

امام شایسته و عابد و زاهد، امام موسی بن جعفر (ع) هستند که همچون پدران و 

داشت به خوبی  فرزندان طاهرینش بر آزارها شکیبا بود و آنچه از جانب خدا به عهده

کرد و  یمانجام داد. برای مردم احکام خدا را تالوت و امر به معروف و نهی از منکر 

عادل و عا  و صاد  بود و با اخالص تام در راه خدا جهاد کرد. هارون الرشید عباسی 

محبوس کرد، به خیال خام و جاهل  ها زندانین تر مخوفایشان را در  ها ساللعنت هللا 

که خیلی زود  یدرحالنسته است انوار امامت و نعمت والیت را خاموش کند خود توا

و کسانی که  زندانبانانبه اشتباه خود پی برد. چون امام موسی کاظم (ع) به اعرتاف 

ین نش دلی ها مناجاتین محل را با تر مخوفزندان امام را مشاهده کرده بودند ایشان 

رمودند؛ این روح خداوندی و تقوا و طهارت را نظیر بدل ف یبو زیبای خود به گلستانی 
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علی (ع) چه زیبا تفسیر کردند که: اطاعت از خداوند یک پناهگاه در  مؤمنانامیر 

برد و پناهگاهی  یمقبال هر نوع خطر است که فراگیر شود و هر نوع ترس را از بین 

تقوی را پیش  که آناست در قبال هر نوع پیشامد نامطلوب و هر نوع آتش فروزنده و 

گردد،  یمشود و هر کار ناگوار بر او شیرین  یمبگیرد هر نوع سختی از او دور 

شود  یمآید از وی دور  یمآورد به ه�ن نسبت که  یمهایی که پیاپی به او رو  یسخت

 یابد. یمبرای او وسعت  ها نعمت�اید و  ی�و هیچ دشواری، او را زبون 

قین گفت و فریاد برآورد: وای بر احوال دنیا پرستاِن پس در این شب مبارک باید به ی

پیامرب ندیدند و یا دیدند و  بیت کور دل که تجلی انوار روح خداوندی را در اهل

نفسشان مانع درکشان گردید. خلیفگان راستین خداوند که حق را بر رس باطل چنان 

رتاف عجز و شکست ی رسور عاملیان شیطان را هم وادار به اع فرمودهکوبیدند که به 

در  ها جانکردند. برکات پروردگار عا  آنگاه که آفرینش در حجاب بود و راز 

زیبایی حق �ایان گشت و  ملکوتشان مستور، ندای جاءالحق و زهق الباطل برخاست و

ی عشق آغاز گردید؛ باطل به فغان آمد و ابراز کرد: ای خالق هستی بر آنچه  زمزمه

ش به اطاعت وا داشتی و فرمودی در عظمت خلقت سجده آفریدی و مرا در دانش

یوس شدم و به باطل دل بستم تا مخلوقات مأکنم و من رسپیچی کردم، آنگاه از حق 

را به دنبال خویش کشم، در این عجز و ناتوانی به فغان آمدم و در سی�ی حق 

راه نابودی نگریستم و به یقین اعالم کردم: حق پیروز است و باطل مانند کفی که جز 

 پی�ید. ی�راه دیگری را 

اینک در این شب خجسته و مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس 

امام موسی کاظم (ع) رسور و موالی�ن امام عرص و زمان  قدر گرانفرزند گرامی و 

ان داریم: موالی ما در این زمانه کافران و مستکرب  یمبه تنا ابراز  ،اباصالح املهدی (عج)

بیت هم پی�ن شدند و هر روز با  و دشمنان اسالم با دشمنان کور دل و جاهل اهل

کردن اسالم و تشیع علوی دارند، غافل از اینکه  دار خدشهفتنه و دسیسه سعی در 

فرماید ولی  یمبیتش محافظت  خداوند کریم خود از دینش و قرآن و عزت پیامرب و اهل

و فتنه و جنایت به خون نشسته و در این شب  قلب�ن از این همه ظلم ،موالی ما
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ی کافران و  شکنندهن که در هم �بزرگ به درگاه پروردگارمان و ش� امام و ولی نعمت

ی کرسی عدالت و منتقم حق از باطل هستید،  کنندهگردن کشان و ظاملان و برپا 

آزرده بریم. یا منجی عا  برشیت به فریاد امتتان برسید که سخت دل  یمشکایت 

 هستیم.

 داریم: یمحال دست به دعا بر 

ی امام موسی کاظم (ع) از زندان هارون الرشید ما را از فتنه  دهندهبار الها، ای نجات 

 و ظلم و جنایت این زمانه رهایی بخش.

ی امام موسی کاظم (ع) به ما شو  عبادت و  عاشقانهی ها مناجاتبار الها به عبادت و 

 عشق بندگی عطا بفرما.

یقین قلبی و باور و استواری در توکل و رسبلندی و پیروزی در آزمایش ما بار الها به 

 عطا بفرما.

ی پرچم  ی موال و رسورمان امام بر حق و برافرازنده حقهبار الها در ظهور دولت 

 پیروزی اسالم تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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