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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ شهریور ٢٧      والدت امام هادی (ع) ی بهخط

و من  ها دلبار الها چگونه شکر تو را گویم که شکرت نعمت و رحمت است و آرامش 

در برابر عظمت و شکوه و احسانت  اگرچهمشتاقم به حمدت، حمدی که تو پسندی 

توست، حمدی جاوید و ابدی که نهایت ندارد و جز به علم  از آناندک باشد و حمد 

 .هاست آس�نهر چه در روی و درون زمین و  ی ش�رهحمدی به  ،تو

حمد و ستایش سزاوار خالق هستی است که رحمتش در دقایقی است که خود امر 

زمین و آس�ن را در شش روز آفریدم. آس�ن را ُملَبس به کُرات نورانی  فرمود: من

قرار یانی شیوا را در نهان جانشان آنگاه بَ  �ودم و زمین را به لباس گل و سبزه آراستم.

ردند: ای خالق حیاتان در سخن آغاز ک گونه ینادادم تا همواره مرا بستایند و آنان 

همگان را بر احوال درون و بیرو�ان آگاهی  دیرسول خویش نازل فرمود آنچه بر

خویش را به  ی یفهخلآنگاه  د. توان عقل را به میدان محاسبه دعوت فرمودیددادی

اندیشه کنید، سپس پاسخ  ام یدهآفرد بر آنچه که ک�ل دعوت فرموده و یادآور شدی

ن تا ؟ باز دوباره به چشم بصیرت دقت کدادید آیا هیچ سستی در آن توانی یافت

به  ها جاندر خلقت  ها یشهاندخود زبون و خسته به سوی تو بازگردد. پس  ی یدهد

فاش شود، جانی که کواکب را به درون  سوز و گداز مبتال شد تا مع�ی جانی فروزنده

 تا جاودانگی را معنا کند. خواند یمخویش 

چه زیبا تفسیر فرمودند آیات قرآن کریم را رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) 

و نقص و عظیم  عیب یبکه  ها آس�نکه پروردگار عال امر فرمودند در خلقت ظاهری 

عیب وجود  هرگونهآفریده شد، انسان اندیشه کند تا به عظمت و بزرگی و عاری از 

 خود باشد.باطنی خود پی بربد و سپاسگزار خالق 

از چنین خلقت وجودی که آن را به بارزی  ی �ونهاینک در این شب مبارک به میالد 

. نام یما شده�ایش و تحسین برشیت گذاشت در این کوی عشق دور هم جمع 

. باشد یمابوالحسن  شان یهکن مبارکشان علی، از القابشان نقی، هادی و نجیب و
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در مدینه متولد شدند. پدرشان حرضت  هجری ٢١٢حرضت امام هادی (ع) در سال 

امام محمد تقی جواد (ع) و مادرشان بانویی فاضله و عفیفه به نام س�نه بود و در 

سال متوکل عباسی امام هادی  ١٣هجری در مدینه به امامت رسیدند. پس از  ٢٢٠سال 

به سامرا تبعید و تحت نظر گرفت و مرتب دستور تفتیش منزلشان را صادر  را (ع)

و  یریگ سختکرده بود و  فرما حکمبسیار خفقان آمیزی را بر جامعه  وِ او جَ  .کرد یم

اقتصادی قرار داده بود  ی محارصهو آنان را در  کرد یمفشار زیادی را بر شیعیان اع�ل 

کنند و  احرتامی یبتا در اشعار خود به ائه  داد یممال فراوانی  و به شاعران درباری

 .کرد یمگذارنی ین را رصف خوشاملال مسلم یتبخود 

از تالش دست  یا لحظهامام هادی (ع) با وجود اینکه شدیداً تحت نظر بود اما 

مطابق اوضاع زمان خویش به پیش برد و  ای یوهشخود را به  های یتفعالو  برنداشت

گوناگون آگاهی داده و منصب امامت و مقام علمی خود را در  یها راهاز  به مردم

علمی آشکار کرده و تثبیت  یها پاسخطی سخنان خویش و در مناظرات و پرسش و 

و همچنین مردم و شیعیان را  �ود و عدم مرشوعیت حکومت عباسی را اعالم فرمود

دعا و و از ایشان چندین  فرمود یمنسبت به غیبت حرضت مهدی (عج) آماده 

. این کبیره است ی جامعهزیارت  ها آنبر جای مانده که از مشهورترین  نامه یارتز

زیارت دارای سند صحیح بوده و از نظر بالغت نیز در باالترین درجه قرار دارد و 

 .مفاهیمی بسیار عالی و مطالبی بدیع دارد

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

اباصالح املهدی (عج) به مناسبت میالد پدر بزرگوارشان امام هادی (ع) با فرازی از 

موالی من پدر و مادرم و جان و اهل : داریم یمکبیره خدمتشان ابراز  ی جامعهزیارت 

و مال به فدای ش�. خداوند کریم چیزی به ش� عنایت فرمود که به هیچ کس آن را 

ه و هر هر صاحب منزلتی در برابر بلندای مقام ش� رس به زیر افکند ،عطا نکرده

در برابر فضل ش�  یا سلطهش� اعرتاف کند و هر صاحب  از یبردار  فرمانمتکربی در 

و زمین به نور ش� تابان  و خضوع �اید و هر چیزی در برابر ش� رام گردد فروتنی
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د، به تبعیت از ش� طریق خشنودی ، به والیت ش� ظفرمندان به کامیابی رسنشود

 شامل منکر والیت ش� باشد. رح�نپیموده شود و غضب خدای  الهی

شدید را برطرف  های یگرفتار موالی من، خداوند ما را به وجود ش� از خواری درآورد و 

خیر و  ی واسطهپس به  و آتش نجات بخشید. ها هالکتپرتگاه  ی لبه�ود و ما را از 

برکت وجود مبارکتان با قلبی آکنده از شوق و اشتیاق دیدار و ظهورتان، فریاد خواهیم 

 زد:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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