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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ مهر ٣      )ع( والدت امام موسی کاظم ی بهخط

را سزاست که به زیبایی ستایش شود و در  همتا یبحمد و سپاس و ستایش پروردگار 

نهان و آشکار حمد گردد و شب به او نظر کند، روز از او روشن شود و جویندگان او را 

جویند. مشتاقان او را طلب کنند و درماندگان و بیچارگان از او درخواست کنند. چون 

همه  ؛ ونانمهربا ترین مهربانکری�ن و  ترین کریمبخشندگان،  ینتر بخشندهاوست 

با شنیدن نامش رس از پا نشناخته و روح و جانشان از  مشتاقانشاوست که عاشقان و 

مطهر وارثان حقیقی زمان ه�نانی که نامشان  های جانعشقش گداخته شود. پس بر 

 همتا بی ی گنجینهتا پیروانشان از این  هاست ثانیهو  ها دقیقهو  ها ساعتهمواره زینت 

شوند و جانشان را از برهوتی خشک به باغی پر از  مند بهرهیم ثروتی عظ مانند به

ی که خداوند کریم معجزه را زینتش های جاننعمت رحمت الهی بدل �ایند. ه�ن 

که صدای هدایتش  ای یینهآجانشان به تصویر کشد.  ی یینهآقرار داد تا غیب را در 

 شود.تا جرعه معنا  نشاند یمغیب الهی  ی سفرههمگان را بر رس 

رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) و چه مصداق  ی فرمودهبله چه زیباست این 

رحمت و هدایت و نعمت  ی یینهآکه همگی  یتشب اهلاست بر خود ایشان و پیامرب و 

از ثروتی عظیم را دید و به  ای ینهگنج توان یمالهی بودند که با نظر کردن در آن آیینه 

 الهی ای�ن آورد. ی معجزه

نور حضور  ی خانهدر این  همتا بیما در این شب مبارک به میالد یکی از این گهران 

دانش پیامربان،  دار خزانهداریم. ایشان امام هدایت، صاحب علم و دیانت و تقوا، 

عابد و زاهد موالی�ن امام  ،شایسته و امام رئوف ،معدن وحی و صاحب علم یقین

 او و پدران و فرزندان گرامی باد.رکاتش بر موسی بن جعفر (ع) که رحمت خدا و ب

رشایط زندان  ینتر سختدر  ها سالباید بدانیم و آگاه باشیم که امام موسی کاظم (ع) 

را تحمل کرده تا حق پایدار مباند و باطل رسوا شود و راه و رسم حق مداری و 

مقابل ظلم  را امت مسل�ن مخصوصاً شیعه بیاموزد که تا چه اندازه باید در ییجو حق
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اسالم و شیعه دفاع �ود و  یها آرمانو ظامل و فساد و نفاق ایستادگی کرد و از 

فداکاری کرد و در تاریخ به یادگار گذاشت که عزت و مقام واالی امامت را نه زندان 

کند. چون قلب زمان  رنگ کم تواند یمغیبت  ی پردههارون و نه کاخ مأمون و نه 

کلیدش  را در جانش به ودیعه دارد. هرگاه به مشیت پروردگار عامل هایی یشگفت

در نهانشان  ها جانو صدای  آید یمبه سخن در  زبان اعجاز زمان ،شود یمگشوده 

نقش گرفته است  ها جانو آنچه در ضمیر  شود یممحقق  ها وعدهو  شود یمآشکار 

. رسالت انبیاء به یکدیگر دشو  یمشیفته به دیدار حق مزین  های جان. گردد یم�ایان 

بوده آشکار  ها دورانو آنچه مع�ی  آید یم. گلستان نبوت به سخن در پیوندد یم

 .گردد یم

پس به جانتان مژده دهید. ش� وارثان این نجواهای عاشقانه هستید. زمان عمرتان 

 بینید ی�است. ش� او را  ها زمانجانی را در خود پنهان �وده که گلستان رسالت انبیاِء 

 یها زمزمهو  دارد یمرا در خود به ودیعه نگه  تان یجو  حقولی زمان صدای 

تپش قلبتان در  که یدرحال روید یم. ش� شود یمدر زمان ثبت  تان عاشقانه

پس  ستایند یمش� را در قالب انتظار  ها آن. رسد یمبه گوش آیندگان  تان ییجو حق

نتان داده شده خشنود باشید و از پروردگارتان همواره به فرصتی که در عمرتان به جا

. تا صدایتان در جان زمین به ودیعه مباند بت نفس اماره را تقاضا کنید ی شکننده

که  ای یینهآخویش سازند.  ی یینهآآیندگان یادتان را از باطل جدا کنند و راهتان را 

الهی  ی وعدهمخفی است تا  تان�ایانگر انواری است که به مشیت الهی از دیدگان

 .باز شناخته شود محقق گردد و حق از باطل

از زمان باقی مباند  تان یپرست حقپس همواره جانی نجواگر داشته باشید تا صدایتان در 

که از  هاست ینهگنجپس اطاعت از مقام امامت آخرین وصی پیامرب دارا بودن متام 

بیایند و در این فضیلت رشیک شوند  ها امتهمچنان ادامه دارد تا  فضل پروردگار عامل

فضلش بنوشند و جام  ی رسچشمهرا مشاهده کنند از  همتا بیاین گوهر  که یناو بدون 

. پس با جانشان را از آن لربیز کنند تا با حق مبانند و یا با باطل جانشان محشور شود

 که یرحالد نوشید یمجامی که پروردگارتان در کتاب آس�نی فرموده که آن را 
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و طعمش  کند ی�مستی باطل نیست بلکه مستی حق است که هرگز تغییر  اش یمست

 .ماند یمدر کام عاشقانش امانت 

از نوید نجات و رستگاری رسور عاملیان  پرگهربار و شیرین  یها وعدهپس با این 

در مورد وجود مقدس و پر برکت موال و رسورمان  آخرالزمانحرضت زهرا (س) به امت 

مام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) باید به خود ببالیم که موالی�ن گنجینه و برکت ا

و رحمت و نعمتی است در کنار ما. اگرچه از دیدار رویش محروم هستیم ولی هر 

 کرم عنایتش برخورداریم. ولحظه از فضل 

ه در این شب مبارک برای پایداری و استمرار این لطف و رحمت الهی به درگا پس

 :کنیم یمجود و کرم پروردگار فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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