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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ مرداد ٢١       شهادت امام جواد (ع) ی بهخط

از آن پروردگار غفور و غفار است. پروردگاری که حیات و م�ت  و سپاسحمد و شکر 

اوست. در مورد بندگانش در عین عظمت و اقتدار، حلیم و صبور  کران بی در ید قدرت

، اش بندهو با وجود ناسپاسی  گیرد یبرمو بردبار است و نعمت و رحمتش همه را در 

آنچه  یدا آوردهاگر ای�ن «فرمود:  شبا او مهربان و رئوف و رحیم است و از رس رحمت

 ».برایتان بهرت است گذارد یمخدا باقی 

 رسور و استحفظ فرموده  که خداوند کریم برای�ن همتایی یب ی ینهگنج این گهر و

که وجود نازنینش  هستندموالی�ن امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)  ، ولی وامام

انبیاِء گذشته  و سخنش مانند گیرد ی�از هدایت و نجات امتش آرام و قرار  یا لحظه

تا آنجا که  ،برای آن نیست که خود سودی بربم کنم یماگر ش� را نهی « :است که

الح آوردنتان ندارم. توفیق من تنها با خداست، به او توکل صَ  بتوانم قصدی جز به

 ».آورم یمو به درگاه او روی  ام کرده

به امر الهی در ظاهر از نظرها  جان عامل به فدای قلب نازنینشان که با وجود اینکه

ات امتشان غافل نیستند. ما چه سعادمتندیم که منتظر از نج یا لحظهپنهان هستند 

 دولت چنین رحمت و نعمت الهی هستیم.

 کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرا شان یگرامزیبایی مادر  چه توصیف و سفارش

زمانی که انتظارش را به جا�ان خریدیم فرمودند: (س) در این مورد به ما مردم آخرال

را در جانش به ودیعه دارد. هرگاه به مشیت پروردگار عامل  هایی یشگفتقلب زمان 

در نهانشان  ها جانزبان اعجاز زمان به سخن درآید و صدای  شود یمکلیدش گشوده 

 نقش گرفته است ها جانو آنچه در ضمیر  شود یممحقق  ها وعده. شود یمآشکار 

لت انبیاء به یکدیگر رسا .شود یمشیفته به دیدار حق مزین  یها جان. گردد یم�ایان 

 .گردد یمبوده آشکار  ها دورانلستان نبوت به سخن درآید و آنچه مع�ی . گپیوندد یم

پس به جانتان مژده دهید ش� وارثان این نجواهای عاشقانه هستید. زمان عمرتان 
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 بینید ی�ش� او را  هاست زمانجانی را در خود پنهان �وده که گلستان رسالت انبیاِء 

 تان عاشقانه یها زمزمه. دارد یمرا در خود به ودیعه نگه  تان یجو  حقولی زمان صدای 

به گوش  تان یجو  حق قلب تپش که یدرحال روید یمش�  .شود یمدر زمان ثبت 

 پدربزرگمه�نند رنجی که  ستایند یمش� را در قالب انتظار  ها آن. رسد یمآیندگان 

عبداملطلب در کفر کشیدند و به درگاه رحمت الهی پناهنده شدند تا انوار حق را 

 پس همواره به فرصتی که در عمرتان به جانتان داده شده خشنود مشاهده کردند.

بت نفس اماره را تقاضا کنید تا صدایتان در جان  ی شکنندهباشید و از پروردگارتان 

خویش  ی یینهآن را از باطل جدا کنند و راهتان را آیندگان یادتا زمین به ودیعه مباند.

انواری است که به مشیت الهی از دیدگانتان مخفی است  یانگر�اکه  ای یینهآسازند. 

الهی محقق گردد و حق از باطل بازشناخته شود. پس همواره جانی نجواگر  ی وعدهتا 

درگاه با عظمت  . شکرِ در زمان باقی مباند تان یپرست حقداشته باشید تا صدایتان در 

 باطل هستید. یها دورانحق  ی شنوندهپروردگارتان را بجا آورید که همواره 

بود از رسور عاملیان در مورد حق و  یقدر  گرانبله چه توصیف و سفارش و تفسیر 

 و جای بسی سعادت باطل و منتظران واقعی امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)

عاشقانه  مقدس با اخالص در عمل و زبان و تالِش  ی خانهاست برای کسانی که در این 

که رسور عاملیان سفارش  یا گونه ه�نهستند و (عج) منتظر موالیشان یوسف زهرا 

 ی شنوندهفرمودند باید شکرگزار پروردگار کریم باشیم که در این کوی عشق همواره 

که در اثر  یا عدهنه اکاذیب و تراوشات افکار باطل هستیم، آن هم  یها دورانحق 

که با درخشش خود  ،درخشان ی ستاره چهارده ،مداران حق عدم شناخت رسدمدارانِ 

خود و نثار  ایه داشتهوجود و  ی همهو رسگردانان بین حق و باطل را با  شدگان گم

ما امروز به سوگ یکی از ایشان نهمین  .کنند یمجانشان راهن�یی و هدایت کرده و 

ثانی محمد بن علی  ابا جعفرخورشید امامت و والیت، شجاع در علم و دیانت، 

هشت ساله بودند  ه�م(ع) در اینجا حضور داریم. این امام  جواداالمئهحرضت امام 

مسل�ن شدند و در طول هفده سال امامت خود  امامت و والیت امت دار عهدهکه 

ا عمل و سخنان گهربارشان حق و باطل را به �ایش تاریخ گذاشتند که باطلین و چنان ب
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ایشان را در  ینشانننگ ی چهرهغاصبان عرصش به خیال خام خود برای رهایی از افشای 

 .به شهادت رساندند. لعنت الله علی قوم الظاملین هجری ٢٢٠سال  ی القعده یذآخر 

جوانان قادر هستند که با تقوا و ای�ن و پاکی روح و امام جواد (ع) نشان دادند که 

د که چنان تالش و انرژی بکار برن نیروی جوانی در امر به معروف و نهی از منکر

و جوانی و سن و سال در  موجب حیرت همگان شود و باید یقین داشت که کودکی

ه با است ک علم و عمل امامت نقشی نداشته ولی ذکر آن برای عربت امت مسل�ن

که رسور  یا گونه ه�نباطل را از وجود خود و جامعه پاک کنند، الگو قرار دادن آن 

همواره جانی نجواگر داشته باشید تا صدایتان در  :عاملیان سفارش فرمودند

بت نفس اماره را تقاضا  ی شکنندهدر زمان باقی مباند و از پروردگارتان  تان یپرست حق

. آیندگان یادتان را از باطل جدا کنند و ن به ودیعه مبانددر جان زمی کنید تا صدایتان

 خویش سازند. ی یینهآراهتان را 

بت نفس اماره  ی شکنندهپس ما منتظراِن عاشق، موال و رسورمان یوسف زهرا را که 

نشانگر اشتیاق و  ،تا فریادمان در زمان کنیم یمهستند از پروردگار کریم همواره تقاضا 

 �ن باشد.عشق

 اللهم عجل لولیک الفرج
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