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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ مهر ٢٩       والدت امام هادی (ع) ی بهخط

باشد و  اش یمهکرذات  ی یبندهزحمد و سپاس از آن خداوند رح�ن است. حمدی که 

با جاللتش برابری کند؛ حمد و سپاسی که غیر از خداوند عظیم را سزاوار نباشد؛ 

خداوند رحیم، غفار و غفور است.  ی یستهشاش�ر و ابدی  حمدی دائم و پیاپی و بی

بار الها تویی صاحب جالل و بزرگی که هر چه در زیر عرش تو است در برابر عظمتت 

ضع است. پاک و منزهی تو؛ نیست معبودی غیر از خاشع و در پیشگاهت خوار و خا

 ات. یاییکربذات اقدس و 

های من، شاهد باشید من از مخلوق و  پس برکات الهی آنگاه که فرمود: ای آفریده

جانشینم پی�نی گرفتم که مرا خالق خود نامد و جانش را با نام من زنده یافت و 

لطف و احسان من پیدا �ود و به سخن درآمد و مرا  ی یهساآمدن و رفتنش را در 

ستایش کرد و محبت مرا به جان خرید پس من او را برگزیدم و جانشینم اعالم کردم و 

خوبی و بدی را به او الهام �ودم باشد که سپاسگزار باشد. بار الها حمد و سپاس مرا از 

 لطف و احسانت بپذیر.

تم انبیا، افضل پیامربان، حرضت محمد (ص) و بر پایان الهی بر خا درود و رحمت بی

که همگی از ستارگان درخشان  اش یآلودگخاندان پاک و برگزیده و منزه از هر گونه 

هایی که زنده بودنشان مانند حیاِت  پس سالم و برکات الهی بر جان اند یتهدا

ششان و رضبان قلبشان نوید نجات است و نیای ها ییدنیروخورشید است در پرورش 

رمز بندگی پس سالم و صلوات مالئکه و آنچه در غیب است یا در ظاهر، بر ساعات و 

 از نفس اماره. اند سالمتهای عمرشان باد که همواره در  لحظه

اش هستند که هر لحظه  بله چه زیباست این سالم و مصداقش پیامرب و خاندان گرامی

راهی و عذاب را برای امت از عمرشان و گرمای وجود مطهرشان نوید نجات از گم

مسل�ن و برشیت به ارمغان آورده است که امشب مصادف است با میالد دهمین 

اخ  امامت، خورشید وییت، صابر، عادل عال و هادی، حرضت امام علی النقی (ع) 
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پدر  هجری در مدینه متولد شد. ۲۱۲الحجه سال  ذی ی ملقب به هادی. ایشان در نیمه

بانو س�نه هستند که خا�ی با تقوا و  شان یگرامجواد (ع) و مادر  بزرگوارشان امام

هجری پس از شهادت امام جواد (ع) در سن  ۲۲۰فضیلت بودند. حرضت در سال 

هشت سالگی امامت امت را به عهده گرفتند. با وجود سن کم، چنان در علم و ک�ل 

ادند که مورد عالقه و توجه و معرفت و تدبیر و رهربی از خود اقتدار و توانایی نشان د

ترسیدند و به تبعید و آزارش  شیعیان قرار گرفتند و خلفای عباسی سخت از ایشان می

دست زدند و متوکل عباسی امام را از مدینه به سامرا آورد و تا پایان عمر در آنجا 

تحت مراقبت شدید قرار داد. با اینکه مدت زندگانی امام هادی با حکومت هفت 

ترین دوران زندگی امام هادی (ع) زمان  زمان بود ولی سخت عباسی هم ی یفهخل

ای�ن بود و  رفت زیرا وی مردی شهرت طلب و ناپاک و بی متوکل عباسی به ش�ر می

اش نظر داشت  های سیاسی کرد فقط به پیشربد هدف اگر به مذهب تظاهر می

هجری نشان داد؛ این  ۲۲۶درون و افکار پلید و شیطانی خود را در سال  که یطور  به

ملعون دستور داد ساخت�نی را که بر محل دفن امام حسین و شهدای کربال ساخته 

شده بود را خراب کنند تا مردم را از فیض زیارت آن محروم سازد. متوکل لعنت هللا و 

آنانی که وجود پلید شیطانی داشتند و در عرص حارض نیز فراوان  ی پدرانش و همه

های ملکوتی، سنگری  دانند که هر کدام از این بارگاه دانستند و می می شوند یمیافت 

باشد چون مبارزه و مخالفت امامان بزرگوار  محکم علیه ظلم و کفر و فتنه و نفاق می

با ستمگران و فرمانروایان بیدادگر از افتخارات تاریخ اسالم و تشیع است؛ آنان با 

های پلیدشان و دفاع از حق،  منافقین و نیت ی چهرهناپذیری با ظلم و افشاگرِی  سازش

گرفتند  انگیختند و راحتی را از این افراد پسِت دون صفت می خشم ستمگران را برمی

کننده و هدایتگر شیعیان فداکار و  ملکوتی امامان، تغذیه یها بارگاهکه هنوز نیز این 

ام داد در عرص سال قبل این کار را انج ۱,۲۰۰اگر متوکل در  عاشقان حق است که

 شود یمها  در این اماکن متربکه که باعث آزار درونی آن ها یگذار  ببحارض با 

 خواهند رسپوشی بر اع�ل ننگین خود بگذارند. می

چه زیبا سخنی است توصیف صحرای کربال که اکنون تبدیل به متاعی دنیایی شده که 

در گودالی خطرناک در  یتب اهلهای رضوان و قاتالن  در باغ ،اند شهیدان در آن آرمیده
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بدنشان مانند گوشتی بریان شده است و یک  ی همهو  ورند غوطهآتشی از خشم الهی 

 ،و همفکرانشان یتگرانجنا ی همهچشم آنان سال است برای دیدن عذاب الهی خود و 

که ش� به زیارت صحرای  طور ه�نشود.  و مرتباً فریاد یا محمدای آنان شنیده می

مند هستند، از امام  نیز به زیارت خاک آن عالقه ءجنگ با باطل عالقه دارید اولیا

 ی سورهعرصتان تقاضا کنید تا زمان را به آن زمان منتقل کنند آنگاه با تالوت آیات 

منافقون عذاب آنان را شدت بیش ی ببخشید تا دعایتان در زیارت صحرای کربال 

ود و با یاد امام حسین (ع) بهشت و جهنم را در وجودتان به تصویر مستجاب ش

 بکشید؛ در بهشت آن آرامش یابید و در جهنم آن دین خودتان را محکم کنید.

حال ضمن درود و سالم و تحیت و تربیک خدمت مادر گرامی امام هادی (ع) رسور 

 ارواحنا لک الفدا هللا عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) و خدمت موی و رسورمان بقیة

به مناسبت مولود امشب، با نزدیک شدن ایام ماه محرم از وجود مقدسشان عاجزانه 

خودشان در مورد  های ییراهن�کنیم در آن ایام بر ما منت گذارند و ما را از  تنا می

نهضت عاشورای جدشان امام حسین (ع) محروم نفرمایند و ما را به لطف شایان خود 

 یند اگرچه ما ییق آن نیستیم.مزین فرما

 داریم که حال دست به دعا برمی

بار الها به حرمت مولود امشب، امام بزرگوارمان، امام هادی (ع) به ما ای�ن و باور و 

 یقینی استوار عطا بفرما.

داد  که متوکل عباسی امام هادی (ع) را مورد آزار قرار می یا گونه ه�نبار الها 

و جنایت  دهند یمنیز در لباس دین شیعیان واقعی را آزار متوکلین عرص حارض 

 . با ظهور امام عرصمان دنیا را از لوث وجود پلیدشان پاک بفرما.کنند یم

دار است؛ با امضا امر ظهور،  بار الها قلب نازنین امام عرص از جهل و سستی امت، غصه

 منتظران را شاد بفرما. ی همهقلب ایشان و قلب 

 لیک الفرجاللهم عجل لو 
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