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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨ آبان ٨       والدت امام رضا (ع) ی بهخط

که آخرین امید  حمد و ستایش پروردگار عظیم و با جالل و جربوت را سزاوار است

و شفای دل دردمندان، روزی  افتادگانبه هالکت  ی دهنده نجاتو  شدگان غرق

 ، آرزوی عاشقان و عطابخش فقیران است.بیچارگانی  ی بندگان، چاره دهنده

نیست معبودی جز او پاک و منزه است که سجده کرد بر خداوند یکتا نور و آفتاب، 

 خروش آب، روشنایی ماه و تاریکی شب و روشنی روز.

های من شاهد  ه فرمود: ای آفریدهشکر و سپاس بر پروردگار رح�ن و رحیم و کریم ک

باشید من از مخلوق و جانشینم پی�نی گرفتم که مرا خالق خود نامد و جانش را با نام 

ی لطف و احسان من پیدا �ود و به سخن  من زنده یافت. آمدن و رفتنش را در سایه

ینم درآمد و مرا ستایش کرد و محبت مرا به جان خرید. پس من او را برگزیدم و جانش

 گزار باشد. اعالم کردم و خوبی و بدی را به او الهام �ودم. باشد که سپاس

هایی قرار گرفت که به ندای خالق خود آنگاه که فرمود:  برکات پروردگار کریم در جان

گاه  بخوانید مرا تا اجابت کنم ش� را لبیک گفتند و خالقشان را به یکتایی خواندند، آن

یقِی ای�نشان فروزان شد و پرتو آن نور کتاب وجودشان را ضمیر وجودشان از نور حق

گو چهارده خورشید فروزان  نگاشت و عشق را معنا کرد که افضل این عاشقان لبیک

 ها با بعثت رسول اکرم (ص) زمین را منور �ود. بودند که روشنایی آن

(س) و ی دو عال  ی زهرا سیده این نور با امیر مؤمنان علی (ع) و حرضت فاطمه

و چون  نورافشانفرزندانشان مستدام یافت که همگی چون خورشید تابان، چون ماه 

های دانش و  و پایه گو راستستارگان فروزان هستند و برگزیدگان الهی و شایسته و 

برگزیدگان دین بودند که هر کدام در هدایت و آگاهی مردم به رصاط مستقیم و 

ی خود کمر همت بستند که این تالش و  نشان دادن حق و باطل به مقتضای زمانه

 مبارزه گاه با شمشیر و جهاد، گاه با صلح و دعا، گاه با علم و تقوا و گاه با صرب و رضا.

م مبارک مصادف است با تولد هشتمین اخرت آس�ن والیت و امامت و چون این ایا
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 الحجج ثامنمعلم عل� و مروج دین، معدن کل�ت پروردگار، صندوق انوار الهی 

ای از دریای فضائل ایشان را بازگو  خواهیم قطره (ع) مي الرضا موسیحرضت علی ابن 

 کنیم.

ت بود چون از طرف پدرش حاکم پرس گر و مکار و مقام مأمون عباسی که مردی حیله

اطالع داشت برای رسیدن به اهداف  بیت اهلخراسان گردید از ارادت مردم ایران به 

و  مؤمنان ریام دوستدارخود را   آوردن قدرت به حیله به دستشوم خود یعنی 

عنوان  �ود تافرزندانش مخصوصاً امام رضا (ع) معرفی �ود و در ظاهر از امام دعوت 

او را قبول کند و در باطن به اجبار امام را از مدینه به مرو آورد و  ولیعهدی

. و کشتامین عباسی برادر خود را رسکوب کرد  مذبوحانههمین حرکت  ی واسطه به

امام رضا (ع) بار هجرت را بستند تا امت خویش را از دنیای فانی و زودگذر هجرت 

را بر شأن و  اساس بیهای  تهمت های فراق را به جان مبارکشان خریدند و دهند. غم

های مبارکشان مثل امام حسن مجتبی (ع) شنیدند ولی  مرتبت الهی خود با گوش

ماندند. برای  قدم ثابتدست از امت خویش نکشیدند و عاشقانه بر فرامین الهی 

کند ایران و عربستان در  مأموران الهی و امامان بر حق، عرب و عجم تفاوتی �ی

های  بر حق یک رسزمین است و امام آمد تا وجودها را از تاریکی نفسرسالت پیامرب 

 بر روشنایی اتحاد رقم زند. اساس بی

آمدن امام رضا (ع) به مرو برای اسالم بسیار مفید بود زیرا خراسان برای بیگانگان 

آمد کسی وجود نداشت که شبهات مردم را رفع کند  میدان علم بود و اگر حرضت �ی

هایی  شد برای عال اسالم خطرناک بود. امام رضا (ع) با حرکت بهات رفع �یو اگر آن ش

که فقط از امام ساخته است چنان مأمون و اع�لش را رسوا کرد و والیت و امامت را 

به مردم نشان داد که مأمون برای جلوگیری از این رسوایی ایشان را با زهر در سال 

 هجری شهید کرد. ۲۰۳

و  حق و زیباست مقام امامت که حق را گاه با شمشیر، گاه با صلحبینیم چه  پس می

 کوبد. گاه به ظاهر قبول ولیعهدی بر فرق باطل می
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ی امامان است و یقین داشته باشیم که امام  بله باور کنیم که این موضوع شامل همه

گونه عمل  عممان منجی عال برشیت اباصالح املهدی (عج) نیز در این زمان همین

کارند در  �ایند و بذر نفاق و شک و تردید را که دشمنان ایشان در بین شیعیان می می

شود که اگر امام زمان وجود دارد  بینیم که بعضاً گفته می کنند اما می نطفه خفه می

پس چرا فساد و ظلم و جنایت روی زمین است. وای بر احوال کسانی که پروردگارشان 

یامربی برای هدایت ش� نخواهد آمد و دیگر کتابی برای فرموده: ای بندگان من دیگر پ

دهم عمل کنید و از من و پیامربم  هدایت فرستاده نخواهد شد پس به آنچه فرمان می

ها در  من بازگشت خواهید کرد. ولی گوش انسان طرف بهاطاعت کنید و مطمنئ باشید 

ی  و �ایندهرسورشان  که درحالیتر از گذشته شده و  شنیدن این ندا سنگین

کند از این لطف و احسان الهی خود را  پروردگارشان در پیمودن راه آنان را یاری می

کنند و برای رسیدن به  را درک �ی الزمان صاحبکنند و معنی و مفهوم  محروم می

شوند و راه را با خیاالت ثواب  فرامین قرآن از حقیقت وجود امام و رهربشان غافل می

ی مرتفع  کنند پس در باال آمدن از قله د و اصل عمل را فراموش میپی�ین و عقاب می

دانند،  شوند و بازگشت را بهرت از زحمت پیمودن راه می بندگی دچار لغزش می

بریم  شوند. به خدا پناه می های فراوان پروردگار کریم محروم می روند و از نعمت می

 از اینکه جزء این دسته از مردم باشیم.

 جوییم که: داریم و از خداوند متعال در این مهم مدد می می دعا بر حال دست به

های تو را و تدبیر امامت امام  بار خدایا ما را یقین و باوری عطا کن که حکمت

 عممان را با تام وجود پذیرا باشیم.

 بار الها به ما شناخت حق از باطل و پاک از ناپاک را عطا فرما.

 امام عم و دولت ظهورش صرب و شکیبایی عنایت فرما. بار خدایا به ما منتظرانِ 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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