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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ مرداد ٢٤       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

ها و زمین را آفریدی و  بار الها از آن توست بزرگی و عظمت و کرامت، تویی که آس�ن

خورشید و ماه را روشنایی بخشیدی و  به حکمت خود به آن عجانب و سازمان دادی،

بخش و عزیز و حکیم  با خلق ستارگان به آن زیبایی دادی پس تویی قادر توانا، نعمت

ی  ی سوره پرستش و حمد و ثنا، نیست معبودی جز تو که در آیات کریمه و سزاوارِ 

ملک چنین فرمودی که: بزرگوار و متعالی است خداوندی که فرمانروایی به دست 

طبقه طبقه را بیافرید، در آفرینش  ت و بر هر چیزی تواناست. آنکه هفت آس�نِ اوس

بینی، پس بار دیگر نظر کن آیا در آس�ن شکافی  نظمی �ی خدای رح�ن خلل و بی

بینی؟ بار دیگر نیز چشم باز کن و بنگر، نگاه تو خسته و درمانده به نزد تو باز  می

 خواهد گشت.

ر شکری دیگر تو را سزاست که برای درک این آیات عاملانه و پروردگارا شکری افزون ب

خاتم انبیاء حرضت  ،تاج پیامربان ،گل رسسبد آفرینش بیِت  حکی�نه اولیایی را از اهل

 ی ی الهی حرضت صدیقه محمد (ص) برگزیدی، مخصوصاً رسور عاملیان کوثر جاریه

همتای  گیریم از علم بی ی زهرا (س) که برای تفسیر این آیات بهره می کربی فاطمه

 ایشان که فرمودند:

اند که: عجایب خلقت در وجود، با دیدن و نگاه  پروردگار کریم در این سوره فرموده

های  شود. آیا دیدن عظمتی که ثانیه کردن به عظمت آس�ن در نهان انسان شکفته می

رد قابل پذی شود اگر خللی در آن پیدا شود حیات پایان می حیات با آن سپری می

تحسین است یا علمی که در کرات آن از چشم ظاهر دور است و باید با اکتشافات 

علمی به آن پی برد؟ منظور چیست؟ کدام تحسین منظور کتاب آس�نی است؟ 

اکتشافات علمی باعث شناخت ظاهر کرات است تا شعور انسان در فهم آنچه باالی 

سازد تا علمش را  و او را توا�ند میشود  رسش است باال رود؛ ابزار فکر شکوفا می

فرد است و حیاتش  عرضه کند و مردم بدانند باالرسشان حیاتی است که منحرصبه
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کند بلکه توان نگهداری خویش را دارد. پس به آس�ن نگاه  حیات دیگری را احیا �ی

خواهد به سؤال پروردگارش پاسخ  شناسد. می کند. حاال درخشیدن ستارگان را می می

هد. چه بگوید؟ آیا شکر کند؟ سجده کند؟ تأیید کند؟ یقینش کامل شود. سعی د

خواهد خلقت را بشناسد، باید چراغ جانش  کند تاماً را در وجودش جمع کند، می می

برود آس�ن دلش را مورد بررسی قرار دهد، آیا کرات جانش را شناخته است؟ ترکیبات 

ای خطرناک را مورد پژوهش قرار دهد و یا با ه آن را به آزمایشگاه باطنش برده تا سم

آس�ن وجودش بیگانه است؟ خورشیدش را خاموش کرده، ستارگانش را از درخشش 

انداخته تا همواره ظل�ت را برایش به ارمغان بیاورد. به جانش مانند ابزار کار 

کند و ابزارش به انتها برسد و آنگاه آن را در زمین مدفون  حیاِت  نگریسته تا زمانِ 

های  تر منتقل کند و متحیر شود که چشم آس�ن تاریک و ظل�نی را به ظل�تی سخت

 بینایش چه شد؟ گوش شنوایش چه شد؟ همگی در سؤال قرآن کریم در هم پیچید و از

 بین رفت.

قدر رسور عاملیان باید یقین پیدا کنیم که عظمت آس�ن  پس با این تفسیر زیبا و گران

انگیزتر از آس�ن و زمین است، پس باید خورشیدش را  انسان شگفتو زمین وجودی 

منور و ماهش را درخشان کنیم تا حیاتان ابدی شود، در غیر آن م�ت و تاریکی را به 

 دنبال خواهد داشت.

خواهیم سخن بگوییم که وجود مقدسش را  اینک در این شب مبارک از تولد جانی می

رشید و ماهش را چنان روشنایی بخشید که بیش از هزار با انوار الهی منور فرمود و خو 

سال است که وجودهای تاریک و ظل�نی را با نور امامت و والیتش روشن فرموده، 

 ۱۴۸قعده سال  ذی ۱۱الرضا (ع) هشتمین حجت خدا در روز  ایشان علی بن موسی

و هجری قمری در شهر مدینه متولد شد و جهان علم و فضیلت را به نور دانش 

 ک�الت خود منور گردانید.

اش ابوالحسن و رضا لقب زیبای این مولود شیعه قرار گرفت.  نام ایشان علی و کنیه

سی و پنج سال عمر رشیفش سپری شده بود که به اقتضای ک�ل و شایستگی ذاتی و 
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تأیید پدر بزرگوارش امام موسی بن جعفر (ع) به منصب امامت و زعامت امت نائل 

 گردید.

طور کلی مدت امامت  بیست سال به حراست از کیان آیین الهی پرداخت، بهمدت 

الرشید عباسی  توان به سه دوره تقسیم �ود. ده سال اول آن با هارون حرضتش را می

مصادف بود، پنج سال با محمد امین پرس هارون ملعون و پنج سال پایانی امامت آن 

ی گردید. رسانجام پس از حدود سه زمان با حکومت مأمون لعنت هللا سپر  حرضت هم

 ۲۰۳آخر ماه صفر سال  ی گذشت در روز جمعه سال که از ورود امام به خراسان می

 دستور آن ملعون به شهادت رسیدند.هجری قمری به 

ترین آن حدیث رشیف  بخشی از ایشان نقل شده که معروف احادیث حکی�نه و نجات

از پدرانم شنیدم از امیر مؤمنان علی (ع) سلسلة الذهب است که ایشان فرمودند که: 

و ایشان از رسول خدا (ص) شنیدند و ایشان از حرضت جربئیل که خداوند فرمود کلمه 

ال اله الی هللا حصار و جایگاه امن من است پس هر کس به دژ من وارد گردد از عذابم 

یی دارد و من ها در امان خواهد بود و امام رضا (ع) با صدای بلند فرمودند این رشط

 ها هستم. خود یکی از آن رشط

بخش نیست بلکه گمراهی و تباهی است. در  بله توحید بدون امامت امنیت و نجات

توان دید دشمنان امامت هر روز با روش جدیدتری دست به  این زمانه به عینه می

خیانت و فجایع تازه زده و دنیا را بدون صاحب و خداوند فرض کرده، مخلوقات 

کشند. اینان نه پیامرب را نه قرآن و خداوند را  طور وحشتناکی می ردگار را بهپرو 

پذیرفتند، این تهی مغران آلت دست کافران و منافقان و متکربان و ظاملان قرار گرفته 

اند خداوند خود از  کنند. غافل دار کردن اسالم در اذهان مردم دنیا عمل می برای خدشه

 اهند توانست که نور خدا را با دهان خاموش کنند.دینش محافظت فرموده و نخو 

شان حرضت زهرا (س)  حال ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس مادر گرامی

مان  سوخته و فرزند گهربارشان رسور و موالی�ن اباصالح املهدی (عج) برای تسکین دل

کنیم که  یای را از رسور عاملیان بیان م بیت مژده از کینه و عداوت دشمنان اهل

ها در هم شوند و شب و روز در  ها به هم بپیوندند و زمان فرمودند آنگاه که ساعت
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ظران حق از قربها برخیزند و به استقبال امر پروردگار کریم بشتابند و تفرمان درآیند من

ی الهی به تحقق درآمد و  آنگاه مأموران الهی به آنان خطاب کنند سالم بر ش�، وعده

هللا (ص) گرد هم جمع شوند و بوی حق را استش�م  بیت رسول تان اهلیاران و دوس

ها به اتام رسید، به یاران  کنند و پروردگار عال ندا دهد: ای فرزند زمان، زمان دلگیری

ها را به فراموشی بسپار که ساعت، معنای خویش را از  ی حق باطل بپیوند و در سایه

 د.دست داد و زمان برای یاران ثابت مان

ی امشب را با صلواتی بر امام رضا (ع)  ی مقدس خطبه در این شب مبارک در این خانه

 دهیم. خاته می

الرضای برگزیده درود و رحمت فرست، آن پیشوای  پروردگارا بر امام علی بن موسی

پارسا و منزه و حجت تو بر هر که روی زمین است و بر هر که زیر خاک است، آن 

درپی و از پی هم و پیاپی  حمتی فراوان و کامل و بالنده پیصدیق شهید درود و ر 

 همچون برترین درود و رحمتی که بر یکی از اولیائت فرستادی.

بار الها در دولت ظهور فرزند گرامی امام رضا (ع) موال و رسورمان امام عرص تعجیل 

 بده. بیت پیامرب قرار بفرما و ما را جزء منتظران و یاران ایشان و عاشقان اهل

 اللهم عجل لولیک الفرج
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