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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ مهر ٢٥       شهادت امام جواد (ع) ی بهخط

خداوند کریم است که خود گواهی داد که نیست معبودی  ی یستهشاحمد و سپاس، 

قابل پرستش و ستایش ز  اا  اقدس او  عال و حکیم بود قبل از پیدایش علم و 

نیاز    بیاش یابدابدی است  مقتدر و تواناست فرمانروایی ازلی و  اش ییداناو  دانش

و انحرافی در  اش یداور است در آغاز و انجام و نهان و آشکار و نیست ستمی در 

 از حکومتش و نه پناهگاهی از خشمش  ی گاهیگراش، نه ظلمی در عدالتش، نه  اراده

نیست معبودی ز  خداوند رح�ن و رحیم و پاک و من ه است و باال و برتر است از 

 آنچه او را وصف کنند.

 برکا  پروردگار عال در اس�ء حسنی نشانگر رحمتی واسع و عظیم است تا گویندگان

پس زان عاشق به  منتهاست یبرا به اسمی مبارک مژده دهد اسمی که آغاز رحمتی 

رضبان قلبش را در  اش رسچشمهانوارش منور است و زبانش معرتِف محبتی که 

خویش گرفته تا گویای زانی زداشده از زایگاهش باشد، زایگاهی که درود  ی احاطه

م بر غربتی که چراغش منور به و سالم فرشتگان را در خود به ودیعه داشت پس سال 

 لطف خداوندی است.

چه زیبا سخنی است از رسور عاملیان حرض  زهرا (س) که حمد و ستایِش پروردگار، 

که زان بندگان عاشق را با آن رسشتند و این نعمت  منتها یبرحمت و نعمتی است 

ار با اکر گویای ع تی است که خداوند در آفرینِش انسان به او عطا فرموده و هر ب

 شود. های مبارک خداوند وزودش منوره به لطف ازلی پروردگار می نام

، حرض  محمد (ص) و ءافضل اوصیا، برتر اولیا ش�ر بر سید انبیا، پایان و بی درود بی

از  دهندگان  نجا دین،  کنندگان  کاملبر خاندانش که همگی پیشوایان هدایت، 

خریِن ایشان، یادگار رسالت و امامت، رسور و گمراهی و شفیعان روز ز ا هستند که آ 

موال، امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) هستند که به امید وزود مقدسش دنیا 

شوند اهل زمین که وازب و حتمی است  و به برکتش روزی داده می باقی است
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در برداری و پیروی و اطاعت از ایشان و سالم بر نهمین خورشید امامت، شجاع  فرمان

که این روز  علی، حرض  امام زواد (ع) علم و دیانت، ابا زعفر ثانی، محمد بن 

که همچون پدران و فرزندان  انگی  مصادف بود با شهاد  این امام ه�م ح ن 

ای که  دینی و نفاق همت واال داشته و در زمانه ب رگوارشان در راه مبارزه با ظلم و بی

کردند ایشان با عقل و  پیامرب دشمنی می بیت هلاحاک�ن با زسار  بر علیه سنت و 

مأمون که لعنت خدا بر او باد بعد از آنکه  درایت در راه هدایت مردم کوشا بودند.

را مسموم کرد بسیار تالش �ود که شهاد  امام را طبیعی زلوه دهد  امام رضا (ع)

مون دست به کم نیرنگش آشکار شد و علویان و شیعیان دانستند که خود مأ   ولی کم

رو در گوشه و کنار، انتقاد و شورش علیه مأمون رشوع شد  این زنایت زده است از این 

و مأمون برای اینکه از این مسئله زلوگیری کند امام زواد (ع) را به ازبار از مدینه به 

به عقد ایشان درآورد و هدفی که از این کار   پیش خود آورد و دخرتش ام فضل را

دخرتش امام را تحت نظر بگیرد و ثانیاً از او صاحب  ی یلهوس بهکه اوالً  داشت این بود

فرزندی شود که به مقام امامت برسد و برای خود سندی از افتخارا  به دست بیاورد 

 ی دهندهمأمون از امامان پیشین شنیده بود که امام دوازدهم که تشکیل  که آنبه ویژه 

ماند و   باشد اما او در این حرس  باقی حکومت زهانی است از نسل همین امام می

طلب و دنیا دوست  دخرتش ام فضل فرزندی به دنیا نیاورد. وا عجب از این مردم قدر 

کردند و  در پیش خداوند با آنان دشمنی می و پلید که با آگاهی از شأن و مقام امامت

کردن ایشان آلوده به گناهی بس گران و عذابی که  را با شهید کارشان یتزنا دسِت 

برادرش معتصم عباسی که  کردند. پس از مرگ مأموِن ملعون، می اند معرتفخود بر آن 

سختی که به  ی ینهکو به خاطر خشم و  مردی بد دل و ناپاک بود به زایش نشست

 شهید �ود.ام فضل لعنت هللا ایشان را مسموم و  ی یلهوس بهامام زواد (ع) داشت 

دانیم با یقین به  زواِن شیعه می ی اسوهما دوستداران امامت، امام زواد (ع) را الگو و 

 شان یگرامدیدیم که خود امام زواد (ع) و فرزند  ،اینکه امامت به سن و سال نیست

امام هادی (ع) در سن کودکی به امامت رسیدند ولی باید باور کنیم که �اد ای�ن و 

نواز است  باید ش�  مانند امام زواد (ع) زیبا و چشم نان چه پرس یا دخرتتقوا در زوا

 ی خانهزوانانی که در این کوی عشق حضور دارید به خود ببالید که صاحب این 
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که زندگی امام زواد (ع) را رسمشق  مقدس، امام و موالیتان تاشاگر ش� زوانان پاک

ز بیشرت از روز قبل با پاکی و ای�ن خود، اید هستند و سعی کنید هر رو  خود قرار داده

 .هللاءشا نإ  زینت بخش این کوی ارزمند باشید.

حال در این شب غم و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس امام و موال و 

تا با  کنیم یماملهدی (عج) و تقاضای تعجیل در فرج ایشان، دعا  اباصالحرسورمان 

ما از شهاد  پدران  ی یدهدظاملین دل غم انتقامشان از باطلین و منافقین و 

 ب رگوارشان را شاد فرمایند.

 داریم حال دست به دعا برمی

بار الها زوانان ما را از گ ند گناهان و فساِد زامعه به حرمت زوانی امام زواد (ع) 

 حفظ فرما.

ین بار الها دشمنان اسالم با کمک منافقین، با خدعه و نیرنگ سعی در انحراف زوانان ا

 آنان را نابود بفرما. ی همهروز   رسزمین دارند، به حرمت شهید این

ما را مخصوصاً زوانان  ی امام زمان تعجیل بفرما و همه ی حقهبار الها در ظهور دولت 

 مقدس را از یاران و یاوران ایشان قرار بده. ی خانهاین 

الحجه مصادف است با پیوند ملکوتی خورشید و ماه، امیر  ضمناً فردا اول ماه ای

 ۱۱این پیوند آس�نی  ی ثرهمؤمنان علی (ع) و رسور عاملیان حرض  زهرا (س) که 

و  مقدسشاننظیر الهی است که تا ابد زهان منور است به وزود  گوهر تابناک و بی

نظیر الهی را بر روی خود  مت و نعمت بیدو رح زمان همبالد که  زمین به خود می

ِهللا  دیده، یکی امیر مؤمنان، ولی آدم، حیدر کرار، وصی بر حق پیامرب، اسدهللا و سیف

ها و  مخلص و امام منتخِب الهی که زبان ی بندهمیدان زهاد و مرد منازا  و عرفان، 

یان، کوثر از بیان فضایلش قارص است و دیگری همرس مهربانش، رسور عامل ها عقل

همرسی ایشان به غیر  ی یستهشاالهی، حرض  زهرای مرضیه (س) که کسی را  ی یهزار

گیریم از سخنان زیبای ایشان که  از امیر مؤمنان علی (ع) نبود که در این مورد مدد می

هجرانت کوثری پدیدار  یها شکوهفرمودند: پروردگار کریم به حرض  آدم فرمود از 
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فرزندانت از تاریکی زهل و گناه است و  ی دهندهنجا  شده که برکتش هموار 

گذاری  ابیها نام های گناه پس مرا ام عال از نابودِی لغ ش ی دهندهفرزندانش نجا  

فرمود و به پدرم حرض  محمد (ص) فرمان داد که مادر  را که کوثِر زانت است 

ش به دریای گرامی دار  امت تو در خواندن نامش رستگار خواهند شد و به محبت

 شوند. محبت الهی متصل می

ما ضمن گرامی داشت این روز ب رگ از خداوند کریم به خاطر خیر و برکتی که از این 

کنیم با صلواتی بر محمد و  پیوند خجسته شامل حال بندگانش فرموده شکرگ اری می

 .آل محمد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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