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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ مرداد ١٣       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

و به چه  اند معرتف ام یناتوانروح و جانم به  که یدرحالچگونه تو را حمد کنم بار الها 

فراتر از ش�رش است و چگونه تو را  یتها نعمت که یدرحالگویم  زبانی تو را سپاس

 .سبحان ربک رب العزة ع� یصفون :وصف کنم که خود فرمودی

ولی پروردگارم خود اجازه فرمودی که بخوانید مرا تا اجابت کنم ش� را پس ای خدای 

چون  ،کنم یمو با زبان و قلبم ستایشت  گویم یمتو را شکر و حمد و سپاس  نواز بنده

ریدی و زبانم را به حمدت گویا کردی و قلب و جانم را از رس رحمت به محبت مرا آف

پروردگار کریم در نسیمی است به وقت که  پس رحمت تو ای ،و عشقت آشنا �ودی

جانی که  دهد یمو پاسخش را در بارور شدن جانش  شناسد یمالهی آن را  ی وعده

پروردگارش رس تعظیم  پایان یبطاف آن است تا همواره ال ی ینهگنج ینتر بزرگانتظار 

شکر گذارد و  ی سجدهکند، رس بر  قرارش یبرا غنیمت جان  یشها نعمتفرود آورد و 

 جان ذخیره �وده را با خود همراه کند. ی صندوقچهآنچه در 

تا  گردد یمجان دارای رمز و رازی است که با اطاعت و عبادت باز  ی صندوقچهبله این 

 یا گونه ه�نغ بهشتی تبدیل شده و محل نزول رحمت الهی شود رسزمین وجود به با 

 یها نعمت :که رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آن را سفارش فرمودند که

است که اطاعت را در خود به ودیعه دارد اگر  یا صندوقچهه�نند  درون جان انسان

ش مکان نزول رحمت آن ودیعه را با فرمان کتاب آس�نی قرآن به مرصف برساند جان

شد که  ای یینهآالهی است مانند زمین که فرمانش در آفرینش صادر شد و اطاعتش 

باشد بر آبادانی رسزمین جان پس جانتان را باغی  عربتی تواند یمنگریسنت در آن آیینه 

و  در زیر آن جاری گردد و نعمتش پایان نپذیرد ها یجو شینید تا نکنید که روی آن ب

 را زوالی نباشد. اش ینهگنج

را توصیف فرمودند که  شان یگرامچه زیبا رسور عاملیان وجود بهشتی خود و فرزندان 

هشتمین اخرت والیت و امامت، معلم عل�، مروج  ما به والدت یکی از ایشان یعنی
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 الرضا یموسامام علی بن  الحجج ثامندین، معدن کل�ت پروردگار، صندوق انوار الهی، 

برکت این رسزمین است و  شان یملکوتچون بارگاه  ،وی عشق جمع شدیم(ع) در این ک

و  یما کردهما لذت حضور و زیارت و دعا و مناجات و عبادت را در آن بارگاه احساس 

سعادت حضور پیدا کردیم روح و جا�ان با عطر و فضای دل انگیزش نشاط هر بار که 

و این کشش و نیاز  کنیم یمو روح�ن احساس  در قلب ها مدتیافته و اثر آن را 

قاب زیبای امام رضا (ع) چون یکی از ال �اید یمهمیشه ما را مشتاق آن بارگاه قدسی 

زائرین حرم را مورد لطف و مرحمت خود  ی همهدیده شده که ایشان  رئوف است،

 نصیب یبحتی کسی که در حرم خوابیده از دست نوازشگرشان  دهند یمقرار 

 ی همهچون امام رضا (ع) از خاندانی است که بدون انتظار پاداشی  گذارند ی�

و چه زیبا  بخشیدند یمو یتیم و اسیر  خود را با وجود نیاز به مسکین یها داشته

 که یدرحالو جایگاهشان را توصیف فرمودند: نیکان طعام را  ییدتأخداوند کریم آن را 

جز این نیست  گویند یمو  خورانند یمیر خود دوستش دارند به مسکین و یتیم و اس

. ما از نه سپاسی خواهیم یمو از ش� نه پاداشی  کنیم یمکه ش� را برای خدا اطعام 

در روزی که آن روز عبوس و سخت و هولناک است. خدا  ترسیم یمپروردگار خود 

ایشان را از رش آن روز نگه داشت و آنان را طراوت و شادمانی بخشید به پاداش صربی 

پاداششان را بهشت و لباس حریر قرار داد و در ادامه جایگاهشان و  اند کردهکه 

وده توصیف �ودند و را که پروردگار کریم در جنات نعیم به آنان عطا فرم ییها نعمت

آیات به ایشان چنین فرمودند که این پاداش ش�ست و از  ی خامتهزیباتر از آن در 

 کوششتان سپاسگزاری شده است.

همگی تجلی  غروب یبدریافت که این چهارده خورشید  توان یمبله با اندکی توجه 

از  نیازی یبد وجو و رح�ن و رحیم با  انوار و اس�ِء الهیه هستند چون پروردگار رئوف

. حال کند یمش برای رضای او سپاسگزاری شت بندگان مخلصاخالص و صرب و گذ

 شنویم یمیات را از زبان گهربار رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) تفسیر این آ

آمیخته به زنجبیل  اش یدنینوشکه  نوشند یممقربان همواره از جامی  که فرمودند:

و در آنجا سخنشان سالٌم  شود یمدر آنجاست که سلسبیل نامیده  یا چشمهاست، 

عزت خویش گرفت جامی بود که همواره  ی حلقهسالما است زیرا آنچه آفرینش را در 
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از  ییها جامهنوشندگانش را به غیبی منور مژده داد پس اعالم فرمود مقربان بر تنشان 

و پروردگارشان از رشابی  اند شده ُسندس سبز و استربق و به دستبندهایی از سیم زینت

 تان یروز آنان را بخوانند آنچه  ابدی است. اش یمست. رشابی که پاکیزه سیرابشان سازد

رحمت پروردگارتان به هر جا که خواهید بروید و  ی یهسابر ش� گوارا باد. در  یما کرده

این آزمودیم تا که خواهید بخورید، گوارایتان باد. ما ش� را پیش از  یا مثرهاز هر 

 .یما بوده خرب یبنگویید از آن 

پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) دارند و  یتب اهلچه آیات زیبایی و چه جایگاه رفیعی 

 ی خانهآنان در این  یها شهادتو  یالدهامما شکرگزار پروردگار کریم هستیم که در 

کنیم و یقین بدانیم که . اینک باید باور کنیم یمانسان را تالوت  ی سورهمقدس آیات 

فضائل و حسنات  ی همهموال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) نیز 

که در حدیثی از امام حسین (ع) از جّد بزرگوارشان  باشند یمپدران گهربارشان را دارا 

حسین، آخرین وصی من قامتی چون تو پیامرب اسالم چنین آن را بیان فرمودند که: 

را در خود ذخیره �وده تا همگان در متام  ها احساس یباترینز اش یشانیپدارد، 

به قلب نازنینش متوسل شوند و او را که رسالت مرا در حق شکوفا خواهد  ها دوران

 .�ود مدد �ایند

 ها یانوساقپس ای مه�نان کوی عشق در این روز مبارک ما نیز به قلب نازنینش که 

 :که شویم یممتوسل  شود یمبه برهوت تبدیل  اش یمهرباندر برابر مهر و محبت و 

ما مسکینیم چون دستا�ان خالی است، اسیریم، اسیر نفس خودمان و یتیم  جان، موال

بخشایید بر ما بکه ش� باشید در غیبت هستید پس  مان یولهستیم چون رسپرست و 

 :نما ی هروز کرامت و لطف و نظرتان را و عنایت کنید به دعای همه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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