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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ تیر ٢٣       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

را سزاست که در عین  نواز بندهپروردگار کریم و مهربان و  کران یبحمد و سپاس 

نجات  ی وعدهاز بندگانش با صرب و بزرگواری از رس رحمت و لطفش به آنان  نیازی بی

 ها آس�ندر  که خود فرمود: بگو از آن کیست آنچه یا گونه ه�ن دهد یمو رستگاری 

ش� را در  ی همهو زمین است؟ بگو از آن خداست. بخشایش را بر خود مقرر داشته. 

 اند کرده. آنان که به زیان خویش کار آورد یمنیست گرد  روز قیامت که در آن تردیدی

پس با این فرموده هر کس که به عذاب گرفتار شود خود به زیان  آورند ی�ای�ن 

با وجود عظمت و بزرگی، بخشایش و گذشت  خویش کار کرده چون پروردگار رح�ن

و سپاس خداوند  از خطا و گناهان بندگان را بر خود مقرر داشته پس شکر و حمد

 خود هدایت فرمود. یسو  بهر و توانا را سزاست که ما را قاه

پس سالم بر خالقی که سالمتی بر بندگانش نازل فرمود چون سالم جامی است که 

تا توان عقلشان  نوشند یم اند �ودهنوشندگانش در برهوت جانشان از آنچه ذخیره 

که همواره در کنارشان بوده. هر نعمتی را با آن آغاز  قادر به درک نعمتی شود

جانشان در  که . آن زماناند یختهگرو گاه از آن  اند داشتهتوان درکش را  . گاهاند �وده

که در جانشان به ودیعه دارند  ییها نامفراقی از پروردگارشان به سخن درآید او را با 

د که مرا در پنهان و آشکار بستایید. آیا . یا رب به بندگان خویش امر فرمودیخوانند یم

آشکار است توان ستایش خالقی را دارد که با او با کرم و  نیزجانی که پنهانش 

را در یک چشم به هم  ها زمانرا که قادر است  یا معجزهسخن گفته تا  اش یبزرگ

ب ظهور آورد. مخلوقی از آن صفحه غای ی صفحهرا بر  ها دورانزدنی در هم آمیزد و 

نباشد بلکه اولین و آخرین در کنار یکدیگر بایستند و سخنی جز سالم شنیده نشود و 

رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که خداوند متعال  ی فرمودهچه زیباست این 

آن صحرا جمع کرده و بندگانی که در در روز قیامت همه را در چشم به هم زدنی در 

با آنان سخن گفته  اش یبزرگستایش خالق خویش را که با کرم و  آشکارپنهان و 

 سخنی نشنوند. در آنجا جز سالم و سالمتی ،اند �وده
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مقدس و نور حضور داریم تا در  ی خانهاینک که در این شب خجسته و مبارک در این 

 ی همهاز  راستین پروردگار که متام عمرش سالمت ی بندهجشن میالد  یشکرگزار 

 ایت بندگان همت �وده رشکت کنیم.به ستایش خداوند و هد ها یبدو  ها یناپاک

(ع) هستند  الرضا یموسامام علی بن  الحجج ثامنایشان هشتمین حجت بر حق الهی 

امامتشان مصادف بود با مکارترین و جنایتکارترین غاصبین از خاندان عباسی  ی دورهو 

امام رضا (ع) را به اجبار از مدینه به مرو آورد و یعنی مأمون لعنت الله بود که 

را در بین شیعیان  هم شأن و مقام ایشان خواست یمولیعهد خود �ود. او با این حیله 

غافل از اینکه امام رضا (ع) با تدبیر  کم کند و هم امام را تحت کنرتل خود قرار دهد

 ود.نیرنگ خودش رسنگون و رسوا � ملعون را در گودال خود آن

گران را توصیف فرمودند  ن حیلهای ی چهرهعلی (ع) چه عاملانه و حکی�نه  مؤمنانامیر 

برای اینکه  داند یمیک پیشوای ستمگر را از بدترین بندگان خود  که: بدان که خداوند

 ی جادهو دیگران را هم مانند خود وارد  دارد یمضاللت قدم بر  ی جادهخود در 

را که  ییها بدعتو  برد یم(ص) را از بین  الله رسول یها سنتو  �اید یمضاللت 

در  فرمود(ص) شنیدم که  الله رسولو من از  �اید یمبایستی دور انداخته شود زنده 

در آنجا کسی حامی او  آنکه یب آورند یمنزد خداوند روز قیامت پیشوای ستمگر را 

که گویی سنگ  چرخد یم چنان آنو او در آتش  اندازند یمباشد و او را در آتش جهنم 

 . لعنت الله علی قوم الظاملین من االولین و آخرینرخیدن استآسیاب در حال چ

که عذاب و جرمشان بیشرت خواهد بود چون آن زمان  آخرالزمانبله وای بر احوال امت 

در  ها عملصحرای واحدی به حرکت درآیند  طرف به ها امتشود و  که در صور دمیده

قیامت خوانده شود. علمش  ی عرصهبه  آخرالزمانسنجیده شود تا امت  ها راندو میزان 

به  ها دورانمتام  که یطور  بهدرهای غیب را بگشاید و عملش در جاهلیت جای گیرد 

بیشرتین گمراهان  شان به آتش درآیند و پروردگار فرمایندلمآنان بنگرند و آنان با ع

 دانشمندان باشند.

موال و  شان یگراماینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت خدمت فرزند 

را از امام رضا (ع)  قدر گراناباصالح املهدی (عج) حدیثی  رسورمان امام عرص و زمان
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و برای درک بهرت آن توضیحی  کنیم یمدر مورد زمان غیبت و ظهور با شکوهشان نقل 

 .کنیم یمرا خدمت ش� عرض 

دستور  و رشد حرضت موسی (ع) شود الهی و تولد ی ارادهمانع  خواستفرعون چون 

را کشتند و خداوند به مادرش وحی فرمود او را  ارسائیل یبنفرزندان پرس  ی همهداد 

و خود  در سبدی قرار داده به رود خروشان نیل سپارد. فرعون او را از آب گرفت

بزرگش کرد و حرضت موسی در کنار باطل به حق عمل کرد و در آخر باطل را نابود 

با  توان یمفتنه در کنار باطل  �ود و در غیبت امام عرص (عج) و در این دوران پر از

که امام رضا (ع) حدیثی را  یا گونه ه�ن باطل را نابود کند تا امام�نحق زندگی کرد 

ان بگویید امام رضا (ع) فرمودند هر کس در هر لحظه برای فرج فرمودند که: به همگ

حرضت موسی بوده،  ی گهوارهنیل است که حامل  ی رودخانه فرزندم دعا کند به مانند

تا فرق کفر را نشانه  رسد یمسهمگین به سالمت به کاخ فرعون زمان  یها موجدر 

 گردد. در ادامه فرمودند: . در زمان کفر با دشمن باطل زندگی کند و مدافع حقبگیرد

. دارایی که جز حق را فضل الهی هستید ینتر بزرگشادمان باشید که صاحب 

 .پذیرد ی�

کفر و  پر از ی زمانهکنید تا در این  مان یاری(عج)  الزمان صاحبپس موال و رسورمان یا 

فساد و فتنه در تالطم آن به سالمت به دولت ش� برسیم و تا آن زمان حق بگوییم و 

 ر لحظه برای فرج ش� دعا کنیم:که امام رضا (ع) فرمودند ه یا گونه ه�نعمل کنیم 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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