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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ آبان ٢٠       والدت امام هادی (ع) ی بهخط

ها و هر چه در میان  ی خداوند کریم است که زمین و آس�ن حمد و سپاس شایسته

اش  آفرید؛ خداوندی که بندگان در عظمتش حیران، عارفان از بزرگی حق بههاست را  آن

ی سائالن، فریادرس درماندگان، اطعام  ی تشنگان، عطا کننده ترسان، سیراب کننده

ی عذِر عذرخواهان است.  ی گمراهان و قبول کننده ی گرسنگان، هدایت کننده کننده

 نیست معبودی جز خداوند با کربیا و با جربوت.

بر لحظاتی که نوید نجات از خشم الهی را در خود دارد و آن لحظاِت آغاز  سالم

ها از پلیدِی رشک و  ستایش و عبادت و �از است و سالم بر دقایقی که جاِن انسان

 یابد. خالق ِخود، نجات می طرف بهنفاق با آب توبه و برگشت 

رامی اسالم، حرضت محمد پایان بر خاتم انبیاء، افضل اوصیاء، رسول گ درود و سالمی بی

 .های رحمت الهی بودند (ص) و بر خاندان پاک و مطهرش باد که همگی چشمه

این ایام مصادف است با میالد دهمین اخرت امامت و والیت، هدایت کننده، صابر و 

ای  عادل، عال و هادی، حرضت امام علی النقی (ع) که فرصت را غنیمت شمرده گوشه

 کنیم. یشان را بازگو میاز زندگانی پر برکت ا

سال بیشرت نداشتند  ۸امام هادی (ع) پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام جواد (ع) که 

اجرا �ودند  یخوب بهدار هدایت مردم شدند با وجود سن کم، چنان این مهم را  عهده

ه که متوکل عباسی لعنت   برای کنرتل و مان  شدِن تاس ایشان با شیعیان، امام را ب

ای که هم اکنون محل دفن ایشان است تحت مراقبِت شدید  سامرا تبعید و در خانه

توان مان  نور خورشید شد چون امام هادی (ع) هر روز  که �ی قرار داد، غافل از این

که برای  فرمودند یمی باطل او و اطرافیانش را برای مردم فاش  با تدبیری چنان چهره

عباسی از هیچ آزار و اذیتی در حق ایشان کوتاهی گریز از این رسوایی، متوکل 

کرد. پس از کشته شدن آن ملعون به دست پرسش معتصم عباسی، کار بر امام  �ی

 سالگی به شهادت رسیدند. ۴۱که ایشان در سن  تر شد تا این سخت
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شود تا آن  چه زیبا امیر مؤمنان (ع) سفارش فرمودند که: مبارزه با وجوِد امام باعث می

شود؛  وِد مبارک شهید شود و مبارزه در غیبتش باعث فرار مردم از دین و امامت میوج

ها بیرون کنند و نور خدا را با  خواهند تا یاد خدا را از دل برای مبارزه با کسانی که می

دهاِن خود خاموش کنند مبارزه کنید و ای�نتان را تقویت و اسباب رسیدن به معرفِت 

راهم کنید تا استوارِی ای�ِن ش� از بین نرود. به دیواِر محکم توحیدی را برای خود ف

ی  تخریب بسازید که خانه یرقابلغخود را با مصالح خوب و  ی و خانهقرآن تکیه بزنید 

کند و  ی عنکبوت است که شیطان مبادرت به ریخِت بنیان آن می سست، مانند خانه

چنان که خدای بزرگ دستور  ی مؤمن را با تفکر و تدبیر بخوانید و آن ی مبارکه سوره

داده، راه را به پایان برسانید. وجود مقدس آخرین امام ک�ل کامله است از این ک�ل 

دهید یکی  را که انجام می آنچهگویید با  را می آنچهها را منور کنید و  ها و چشم هسین

ی جنگ با خدا و رسولش قرار نگیرید چون انسان اگر با خداونِد  کنید تا در مرحله

 کند؛ وجود خداونِد بزرگ ستودنی است. بزرگ دورویی کرد فقط خود را نابود می

 داریم: بر میپس در این ایام مبارک دست به دعا 

بار الها یاری فرما که در بندگی تو و اطاعت از رسول و امام عرصمان اخالص داشته 

 باشیم.

یاری فرما که به ریس�ن نجاتت که ه�ن وجود مقدس امام زمان (عج) است  بار الها

 چنگ بزنیم و تا آخر عمر آن را رها نکنیم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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