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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ اردیبهشت ٢٤      شهادت امام هادی (ع) ی بهخط

، پایان یبو  ش�ر یباوست،  ی یستهشااز آن خداست؛ حمد و سپاسی که  حمد و سپاس

با زبان گویای اولیایش، از قوِل حامدان و عارفاِن وجودش و از زبان پیامربان و فرشتگاِن 

 ترین یمکرو یکتا، خداوندی که  رشیک یبتسبیح گویش. نیست معبودی جز خداوند 

رفیِق غریبان و مونس  ترسندگان، بهرتین ی دهندهمهربانان، اَمان  ینتر مهربانکری�ن، 

، نگهداِر گمشدگان و هدایتگِر گمراهان است. پاک و منزه است ذات کسان یب

جانداران و جامدات و گیاهان در  ی همه کنند یمکه تسبیح و ستایش  اش یاییکرب

 او را. طول شب و روز ی همه

سالم و درود و رحمِت خداوند تبارک و تعالی بر رسول امجد، نبی مرسل، خاتم انبیاء 

 اندان پاک و طاهرینش باد.حرضت محمد (ص) و بر خ

آن به  ی یابندهاست که  ای ینهگنجبرکات پروردگار کریم در پایان هر عبادتی مانند 

ای را بر زبان جاری کند  لهزیرا توانسته است الفاِظ جال نشیند یمتاشای ضمیر خویش 

محبِت خالق است بر مخلوق؛ خالقی که ستایش را بر بنای نیاِز  ی رسچشمهکه 

حجاب به ظاهری که نامش ذکر و دعاست استخراج �ود تا  یها درونش، از بندگان

با آن به صدا  اش یکو سکوِت عاِل زر معنا شود و الفاظ، بیانگر شوقی شود که عشاق 

من، تو  ی بندهدرآیند و یا رب گویان ندایی را در جانشان به گوش جان بشنوند که: ای 

خویش  ی احاطهقلبت را در  تپشکه همواره را آفریدم تا زبانت مسخر قدرتی باشد 

که یا  شود یمو ساعتی آغاز  ایستد یمدارد و آنگاه که اراده کند، ساعِت عمر از حرکت 

که عمری آن را در  کند یماز حجاب خارج شده و حاصِل عملی را درو  ها زبانرِب 

 جان کاشته است. ی مزرعه

بله چه زیباست توصیِف عبادت از زبان گهربار رسور عاملیان، حرضت زهرا (س) و چه 

شیرین است ذکر و دعا و عبادتی که عاشقانه در این ماه رجب، مؤمنان و مشتاقاِن 
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است حاصِل  تر یرینشو چه  آورند یمدرگاه با کرامت خداوند با اخالِص عمل به جا 

 را پس از مرگ دیدن. ها رباین یا 

در این روز که مصادف است با شهادت دهمین اخرت امامت و والیت، هدایت کننده، 

از زندگانِی پر برکت  یا گوشهصابر و عادل، عال و هادی، حرضت امام علی النقی (ع) 

 .کنیم یمایشان را بازگو 

مشهورشان نقی و هادی است. عمر رشیف ایشان  یها لقبنام آن بزرگوار علی و 

به دست  ۲۵۴متولد و در سوم رجب سال  ۲۱۴در دوم رجب سال چهل سال بود. 

معتزر عباسی لعنت هللا مسموم و به شهادت رسیدند. مدت امامت ایشان سی و سه 

شهید شدند و  شان یگرامسال است. هفت ساله بودند که حرضت امام جواد (ع) پدر 

متوکل عباسی که  امامت به ایشان منتقل گردید. سیزده سال در مدینه به رس بردند و

تریِن خلفای عباسی به ش�ر آورده  لی (ع) در نهج البالغه او را شقیامیر مؤمنان ع

ایشان را جرباً به بغداد آورد. در مدت بیست سالی که وجود مبارکشان در بغداد بودند 

و هم در زمانی که امام در خارج  انداخت یمهم ایشان را به زندان  ،متوکل لعنت هللا

 .پرداخت یمان بودند نیز به آزار و اذیت ایشان از زند

که هنوز هم بر ابراز این دشمنی ارصار دارند. این  یتب اهللعنت خدا بر دشمنان 

عطا فرموده و هیچ کس توان  بیت اهلکه عزت را خداوند کریم به  اند غافلکوردالن، 

النقی (ع) از دشمنان از آن کم کند؛ ما شیعیان و دوستداران امام علی  یا ذرهندارد که 

که  کنیم یمایشان که به ساحت مقدسشان جسارت کردند ابراز تنفر و انزجار و برائت 

شیطان و نفس پلید آن مکاران رسچشمه گرفته  ی یسهدساین جسارت و توهین نیز از 

، امام حق، منجی شان یگراموجود مقدس امام هادی (ع) رهربیت منتظریِن فرزند  زیرا

 هستند. دار عهدهعال برشیت، اباصالح املهدی (عج) را 

که فرمودند: ای�ن چیزی است که در  کنیم یمدر پایان چند سفارش از ایشان را بیان 

. هر که از خدا کند یمدل جایگزین شده است و اع�ل و گفتار و کردار، آن را تصدیق 

و هر کس  برند یمو از او حساب  ترسند یماو خود کند همه از  ی یشهپبرتسد و تقوا 

 .کنند یمکه اطاعت خداوند کند همه از او اطاعت 
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ما در این روز با دلی آکنده از غم و اندوه به پیشگاه امام و موال و رسورمان، اباصالح 

 که: داریم یمو دست به دعا بر  کنیم یماملهدی (عج) تسلیت عرض 

بیران و دشمنان ایشان را که هر روز  بیت اهلستدارِی بار خدایا ما را با پیروی و دو 

نابود و رسوا  کنند یمرا عرضه  گیرد یم رسچشمهخود و شیطان  ی از کینه ای یسهدس

 بگردان.

 مبارک گردان. داری یندای�ن و تندرستی و  ی واسطه بهبار خدایا ماه رجب را برای ما 

 شعبان و رمضان کامل گردان. بار خدایا شیرینی ماه رجب را برای ما با درک

، نگهداری زبان، پوشاندن چشم از یدار  زنده شب، یدار  روزهبار خدایا یاری کن ما را بر 

 ما را گرسنگی و تشنگی قرار مده. ی بهرهو عبادات  یدار  روزهگناه و از 

هللا ارواحنا لک فدا تعجیل  ةو رسورمان، امام عرص و زمان بقی ور موالظهبار الها در 

 بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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