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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨ بهمن ٢٦       شهادت امام رضا (ع) ی بهخط

بیافرید و در آفرینش آن  اش ازلیستایش از آن خدایی است که جهان را با علم ابدی و 

گان از او مدد و یاری طلبند  فرمود تا آفریدنخواست بلکه امر از هیچ موجودی مددی 

 مأموران س�ئی و ارضی مدد فرماید. ی واسطه بهتا آنان را 

بر  یزن نهیسامروز که ما در آخرین روز ماه حزن و اندوه هستیم با عزاداری و 

رویم تا این ماه را بدرود گوییم و تا سال آینده منتظرش  هشتمین اخرت آفرینش می

کنیم؟ آیا با آمدن فردا اندوه�ن تبدیل به  ر را چگونه معنی و تفسیر میباشیم. انتظا

ی پذیرایی از  رویم تا روح و روان خود را آماده رسد؟ می شادی و انتظارمان به پایان می

 آنچهی رسالت کنیم پس انسان عرص حارض قادر است تا به  به دنیا آمدن آخرین تحفه

که فردایش مانند  در خود تغییر و تحول ایجاد �اید چنان کند دست یابد و آن اراده می

گردد بلکه  ی عربتش �ی هایش مایه های دوران و رفت امروز نباشد و این آمدن

ها  گرید و در شادی ها می در حزن همچنانپذیرد و او  هایش آرایش می خواسته

اصل رسالت  اصل رسالت و امامت بر این پایه استوار نبوده است. که درحالیخندد  می

و اطاعت استوار است و امام هشتم حرضت علی بن  داری دینی  و امامت بر پایه

(ع) بار هجرت را بستند تا مردم و امت خویش را از دنیای فانی و زودگذر  الرضا موسی

اساس را بر  های بی های فراق را به جان مبارکشان خریدند و تهمت هجرت دهند، غم

های مبارکشان شنیدند ولی دست از امت  خود با گوش شأن آس�نی و مرتبت الهی

 خویش نکشیدند و عاشقانه بر فرامین الهی ثابت قدم ماندند.

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

رسالت پیامرب بر حق یک رسزمین است و امام (ع) آمد تا وجودها را از تاریکی 

 بر روشنایِی اتحاد رقم زند. اساس بیهای  نفس

خوانیم و این یک واقعیت  ما در سالم بر وجود نازنینشان ایشان را غریب الغربا می

است که امام رضا (ع) در شناخت وجود نازنینشان غریب ماندند و ما عشق به زیارت 
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بتش را مان خالصه کردیم و نتوانستیم تا غر  های درونی حرم مبارکشان را در حاجت

غربتش را در  که درحالیکنیم  گونه که از این ماه خداحافظی می درک کنیم. ه�ن

رویم تا ماهی دیگر را آغاز کنیم ولی  سپاریم و می اش به فراموشی می روزهای گذشته

امام و رسورمان حرضت بقی    اععظم (ع)) صاحب عرص و زمان و منجی عال 

های ظاهری  کنید خود را از بازیچه کسب می آنچها زنند که ب برشیت به ما نهیب می

ها را در عظمت خلقتشان دریابید و به  جدا کنید و به حاصل اع�لتان توجه کنید. ماه

 های آن توجه کنید. گذران عمر در ساعت

ی قرآن  ما باید منتظر ولی و رهربی باشیم که به شناخت دین و امامت با آیات کریمه

مند هستند و ما را که امت  پروردگارمان امر فرمودند، عالقه چهآنو تعقل و تفکر به 

وجود مبارکشان هستیم از تکرار مکرراتی که در آن آموزش و عربتی نباشد بر حذر 

ی آمدن روز با عظمت رشوع وعیت و امامت  دارند پس با این اندیشه خود را آماده می

یر و تحول را مشاهده کنند و ما را کنیم تا وجود نازنینشان این تغی وجود مبارکشان می

 گوییم: مدد و یاری فرمایند پس همه با هم به صدای شعارگونه می شان یدور در غم 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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