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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ تیر ٢٣      والدت امام هادی (ع) یبهخط

که آدمی را در بهرتین مراتب آفرینش خود خلق  سزاشکر پروردگار عزیز و حکیم را 

ما آدمی را در نیکوترین  ؛ که»اَحسِن تَقویملَقد َخلَقنا االِنساَن فی «کرد و فرمود: 

مراتب وجودی بیافریدیم. پس خداوند کریم از رس رحمتش به آدمی پادشاهی و عزت 

ی آفرینش را در مقابلش به زانو درآورد ولی همهعطا کرد و او را خلیفه نامید و 

وردگار افسوس انسان به خود ظلم کرد و چنان از آن جایگاه رفیع پایین آمد که پر 

. آنگاه انسان را به کیفر کفر و گناهش به »ثُمَّ رََددناُه اَسَفَل ساِفلینَ «رح�ن فرمود: 

ی کار با توجه به آیات کریمه رسیدن و چارهین رتبه و جایگاه برگردانیدیم پس ترپست

حفظ اَحَسن تقویم است و در این راه باید از کسانی که در آن مراتب نه تنها باقی 

یاری بگیریم ولی باید در انتخاب دقت کنیم و از  افزودندبلکه بر آن نیز ماندند 

خالص فرما  چنانآنی اع�ملان همهپروردگارمان مدد بخواهیم که بار الها نیت ما را در 

یم بلکه هرچه غیر از تو و هر برندارکه به احدی جز تو نیندیشیم و برای غیر تو گام 

ر رضایت تو و پیوند و ارتباطش با تو باشد و ما باور خواهیم به خاطیمکس جز تو را 

ترین درجات را یعرفین آنان در نزد تو که گوترراستترین و یستهشاو یقین داریم که 

ص) هستند و ما در این شب محمد (یت و پیامرب گرامی اسالم حرضت باهلنیز دارند 

شان حضور داریم که یگرامی مقدس فرزند خانهمبارک به میالد یکی از ایشان در 

دهمین اخرت امامت و والیت، صابر و عادل و عامل و هادی حرضت امام علی النقی (ع) 

هجری در مدینه متولد شدند و هشت ساله  ٢١٢ملقب به هادی هستند که در سال 

بودند که امامت شیعیان را به عهده گرفتند و متوکل عباسی ایشان را به سامرا تبعید و 

های یتفعالو  برنداشتی از تالش دست الحظهت ولی امام هادی (ع) تحت نظر گرف

ای مطابق اوضاع زمان خویش به پیش برد و از ایشان چندین دعا و یوهشخود را به 

زیارت جامعه کبیره است که دارای سند  هاآنین مشهورترزیارت بر جای مانده که 

ار دارد و مفاهیمی بسیار عالی و صحیح بوده و از نظر بالغت نیز در باالترین درجه قر 
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پس سالم بر ایشان و پدرانشان و فرزندانشان که سالم نامی است که پروردگار فرمود 

ای بندگانم یکدیگر را با آن بخوانید تا توان جانتان به رسسبیل عشقی متصل شود که 

آن هستید. امانتی که با آن جان گرفتید و مجدداً  دارامانتی جانتان صندوقچهدر 

خواهید رفت و بار دیگر با تحیتی باالتر خواهید آمد. در آن لحظه فرشتگان ش� را 

دهند: ای انسان به جایگاهت که سالمتی و رحمتی از جانب یممورد خطاب قرار 

 پروردگار است خوش آمدی.

زهرای مرضیه (س) از خلقت اَحَسن چه زیبا توصیف فرمودند رسور عاملیان حرضت 

یت پیامرب که به رسسبیل عشق پروردگار متصل شد و با سالمتی باالتر به باهلتقویم 

علی (ع) آن را فرمودند که ما  مؤمنانی که امیر اگونهه�نآغوش پر مهرش بازگشتند 

ه آنجا هستیم و جایگاه رسالت و قرارگاه ما مکانی است که فرشتگان ب پیامربی شجره

ی حکمت هستیم آن هارسچشمهی دانایی و هامعدنروند و ما یمآیند و از آنجا یم

کس که به ما کمک کند و ما را دوست داشته باشد کسی است که رحمت خداوند 

شود و آن کس که با ما دشمن و از ما متنفر باشد کسی است که خشم یمشاملش 

 گیرد.یبرمخداوند او را در 

شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موال و اینک در این 

رسورمان امام زمان (عج) به مناسبت میالد پدر بزرگوارشان امام هادی (ع) با چش�نی 

 داریم:یمابراز  باراشک

ی فشانآتشکفر و ظلم و نفاق و فساد زمانه همچون  ازرسور و موالی ما دملان 

وزاند و مردمان جاهل و کافر جرئت جسارت سیمخاموش است که فقط درو�ان را 

برسید که هر لحظه  تانسوختهدلحیایی پیدا کردند. به فریاد امت یببه مقدسات را با 

 خوانند.یمهستید را به ناله و فغان  گسرتعدالتش� که منتقم و 
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