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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ بهمن ١٠  والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع) یبهخط

لباس عزت و بندگی را بر که  ییهاجان، هاستجان یینندهآفرحمد و سپاس در خور 

موجودات را به  یهمهو  تخت خلیفه جلوس کرده قامت رسوشان پوشانده و بر

 یهمهه را چنان در لطافتش عرضه �ودند که تا ابد و عشق به اللّ  اندواداشتهتحسین 

 و رس از پا نشناسند. آمدهن به وجد از شنیدن و دیدن آ  مشتاق یهاقلب

به وسعت و عظمت عرش با جالل و جربوت  پایانیبو  ش�ریبپس شکر و ستایش 

 ذات اقدسش که به راستی با برگزیدن پروردگار توانا را سزاست. نیست معبودی غیر از

بر برشیت منت نهاد تا با انوار  یتشباهلحرضت محمد (ص) و امامان و  خاتم رسوالن

ری را پیموده، به قرب از انوار الهی است راه رستگا مطهر آنان که ه�ن نشئت گرفته

 .الهی برسند

نهمین خورشید  میالد یکی از ایشان یشادماندر این کوی عشق به  ما در این شب

ثانی محمد بن علی حرضت امام  ابا جعفرشجاع در علم و دیانت و ک�ل امامت و 

 دینییب(ع) که همچون پدران و فرزندان بزرگوارش در راه مبارزه با ظلم و  جواداالمئه

پیامرب  یتباهلکه حاک�ن با جسارت بر علیه سنت و  یازمانههمت واال داشته و در 

ایشان با عقل و درایت در راه هدایت مردم کوشا بودند و  کردندیمدشمنی 

در دنیا و  پنداشتندیمرا که دنیا را بدون صاحب  گریلهحرسدمداران خودخواه و 

 آخرت رسوا �ودند.

را مورد رسزنش  گریلهحن ظامل و علی (ع) رسان و حاک� مؤمنانکه امیر  یاگونهه�ن

ش� زمین را خالی یافتید و  :قرار داده و عاقبت شومشان را به آنان فرمود که

سی جلودار ش� نبود. حالل دین را رها کردید. در کبود و  بازش� در زمین  یهادست

را  اییهسامید اما هر اکه در آن بیار  یدبرآمدگسرتده دیدید و در صدد  اییهسااین دنیا 

. این وضع ش� را فریفته کرد و تصور �ودید که همواره باشدیمپایانی است که مرگ 

خواهد بود ولی بدانید که هر خونی که ریخته شود خونخواه دارد و هر  طورینهم
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ندگان خدا نادانی خود را پناهگاه خویش قرار ندهید و از هوی و حقی هواخواه. ای ب

 پیروی نن�یید. هوس

 اصغریعلت رض نین این روز مبارک مصادف است با میالد مجاهد شش ماهه حهمچ

جاودان آفرید و رسم و آیین  یاح�سه(س) که ره شصت ساله پیمود و در کربال 

 اطاعت از امام عرص خود را در دفرت زمان با خون گلوی خود نوشت و امضا کرد.

امام عرص و زمان  به ساحت مقدس موالی�ن اینک ضمن عرض تربیک و تهنیت

حرضت  تانیگراممادر که  یاگونهه�ن :داریمیماباصالح املهدی (عج) به متنا ابراز 

ما نیز جزِء منتظرانی هستیم که زمین و زمان در انتظار و  :فاطمه زهرا (س) فرمودند

: منتظران آنچه در فرمایدیماعالم که  اشتیاق ظهور ش� هستند. سالم بر زمان آنگاه

آشکار  هایرهذخرا در  هانقشآمده تا  بر صفحه ظهور پنهان بود اینک تانجان جام

را آشکار کنم. اینک قلبم را که تقویم دورانی پنهان است  یسازد. پس یاریم کنید تا راز 

که در تاب و تب  گذاشتندیمحق قدم بر خاکی  هاییینهآنی که . زماگشایمیم

جانم مددکاری آمد تا مرا در این  یینهگنجای  داشتیماعالم  سوختیمحرارتی 

می است و من شب و روز را در کنارش(عج)  الزمانصاحبامانت یاری کند. او 

 تا توانم افزایش یابد. ندگسرتاندیمنم. پس پیشانی حق را بر بسرتم گذرا

آس�ن احسان الهی بلند  یسو بهپس بیایید در این شب مبارک دستان پر متنای�ن را 

با دستان ضعیف�ن همچون و  م تا در ظهور دولت حقه موالی�ن تعجیل بفرمایدکنی

دست پر قدرت امامت را گرفته و تا آخرین نفس رها نکنیم تا (ع)  اصغریعلحرضت 

 :زنیمیمجاودانگی را معنا کنیم و برای برآورده شدنش فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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