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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ مهر ١٧       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

کنیم حمد و ستایش پروردگار کریم را با بیاِن زیبای امام سجاد (ع) که  آغاز می

فرمودند: حمد و ستایش مخصوص خداست که پروردگار جهانیان است. بار الها ستایش 

ها و زمینی، صاحب جالل و عظمت، ای پروردگار و  ی آس�ن تو را که پدید آورنده

ِِ عاِل وج ی  ود و خداِی یتتاِی اام بندگان و ای آفرینندهس قاِن مق ب بر اام سالیی

هر آفریده؛ پیش از هر چیز، آغازی و بعد از هر چیز، پایانی و صاحِب زیبایی و جالل 

به آن نرسد؛  یگزار  سپاسو کربیایِی عظیمی؛ حمد و ستایش تو را سزد که سپاِس هیچ 

 حمد و سپاسی که سزاوار غیر تو نباشد.

رسور عاملیان، حرضت زهرا (س) به زماِن بازگشِت به الیه  و حال سالم، سالمی از

راجعون که فرمودند: سالم بر دقایقی که همواره در جوش و خروشند تا صداِی 

ها  هاِی وصل از دِل خاک بروید و کهتشان مناجاتشان، زماِن بسته را بگشاید آنگاه دانه

اهل عال، عمری به ما خقاب کنند که: ای  سوز جانای  به سخِ درآیند و با ناله

اید، آیا هجراِن عمری به دور از محبوب را به کدامیِ وصل در نهاِن ق بتان به  نگریسته

ی رفت  ِی لحظه اید که رِگ ق بتان از هم نگشود و توانستید تا به وعده خود نوید داده

وری اش با یا رب، به ن متصل شوید تا عمرتان را شاهِد سوختی گیرید که همواره شع ه

 گردد. جاودانه تبدیل می

پایان بر خاتم رسوالن، حبیب ق وب عاملیِ، حرضت محمد  سالم و درود و ص واتی بی

که همگی از جنِس نور و درفِش هدایت هستند که خود پیامرب در  بیتش اهل(ص) و 

نجات دهد و دعایشان  یدیناامایِ مورد دعا فرمودند تا توکل، فرزندانش را از پ یدِی 

ِی شیقان را برای همیشه قفل زد و  اب شد و توکل به پروردگار کریم، َدِر خانهمستج

که ش� از اولیاِی خود  آنچهاست و  بیت اهلایِ روزی و انفاقی بود که مخصوص 

ی  اند، ه�ن جم ه آموزید زحمتی است که آنان برای آموزش ایِ انفاق کشیده می

 معروِف رضم به رضائک.
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منور که مصادف است با میالد هشتمیِ اخرتِ درخشان آس�ن در ایِ شب مبارک و 

والیت و امامت، مع م ع � و مروج دیِ، معدن ک �ت پروردگار، صندوق انوار الهی، 

کنیم خدمت  و تهنیت عرض می یک) ترب، حرضت ع ی بِ موسی الرضا (عالحجج ثامِ

املهدی، حرضت امام زمان (عج) و ش� عزیزان که  اباصالح بزرگوارشانفرزند 

 واقع شدِن بارگاه م توتی ایشان در ایران، به ایشان ارادت خاصی دارید. ی واسقه به

باید باور داشته باشیم که در مورد امامان و اولیاء، متان و زمان، دور و نزدیک، عرب و 

ی افراِد برش  ت و اماِم همهعجم، غریبه و آشنا هیچ تأثیری ندارد چون آنان ولی نعم

در روی زمیِ بودند و هستند و امام رضا (ع) نه تنها در ایران ب ته در هیچ گوشه از 

که ارادت و محبت ما را نسبت به  آنچهایِ زمیِ خاکی غریب نبوده و نیستند و 

وجود مبارکشان بیشرت �وده، کسب فیض و لقف ایشان به دلیل واقع شدِن بارگاهشان 

ِی  که در مرثیه ران است که خود ایشان در تتمیل شعر شاعِر بزرگ عرب، دعبلدر ای

امامان در حضورشان شعر خواند چنیِ فرمودند که: حرضت فایمه (س)، گریه  تک تک

کرده  پاره پارهها  را غصه »حرضت فایمه (س)«کِ برای قربی که به یوس است. دل او 

ی  ت، نه ب ته تا قیام آل محمد (ص) که همهها ادامه دارد تا روز قیام است، ایِ غصه

زداید. دعبل گفت: یا بِ رسول هللا، ما در یوس از  را می بیت اهلهای  ها و غصه غم

قربی رساغ نداریم؛ حرضت فرمودند: آن قِرب مِ است؛ زمانی نخواهد  بیت اهلش� 

است  شوم؛ هر که مرا زیارت کند، در بهشت با مِ گذشت که مِ در یوس مدفون می

و از ایِ جهان آمرزیده خواهد رفت. دعبل در ادامه خواند که: قیام پیشوا و امام، 

آید، حب و بایل با وجود او  شود؛ با نام خدا و با فیض و برکات خدا می ققعاً واقع می

شود و خوبان و بَدان به جزاِی کردارشان خواهند رسید. چون  در میاِن مردم ظاهر می

امام رضا (ع) ب ند شد و برای احرتام دست روِی رس نهاد و رس  به اینجا رسید حرضت

با قیام پرسم، قائم آل محمد (عج)، پرچِم اسالم روی  فرود آورد و گریه کرد و فرمود:

گیرد پس از آنته از ظ م  جهان را می رستارسشود و عدالِت اسالمی  زمیِ افراشته می

 انبوه شود جهان را از عدالت انباشته کند.
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ای که امام رضا (ع) فرمودند، موال و رسورمان با ظهورش، راه و روش خدعه  گونه نه�

خواهد �ود و جهان را از لوِث وجود آنان  کِ یشهرو نیرنِگ مأمون و امثاِل مأمون را 

 پاک و عدالت و حب را برقرار خواهد �ود.

شان، رسور عاملیان  ی گهرباِر مادر گرامی کنیم به فرموده در خااه خقبه را مزیِ می

قدر رسور و موالی�ن، امام عرص (عج) چنیِ  حرضت زهرا (س) که در مورد وجود گران

ی قرآن کریم، پیامربان یک خانواده هستند و فرزندانشان،  فرمودند که: یبب فرموده

وارثان ع ِم آنان؛ اگر انتظاِر گوهِر وجود پرسم در عال نبود، عال از فراِق دیدار خالقش 

گسست ولی امیِد انتظار، نویِد دیدار  پاشید و آس�ن و زمیِ از هم می ز هم میا

 ها به امید آن در صِرب جمیل هستند. دهد که لحظه گوهری را می

 داریم که: حال دست به دعا بر می

بار الها، یاری فرما به حرمت شأن و مقام و آبروِی امام رضا (ع) در راه رضایتت کوشا 

 باشیم.

 ا ما را از خدعه و نیرنِگ فاسدان و کافران حفظ فرما.بار اله

 بار الها ما را در انتظاِر ظهور موالی�ن، صِرب جمیل عقا فرما.

 مدار و شیعه و یاور امام عرصمان بیران. بار الها ما را حب

 اللهم عجل لولیک الفرج
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