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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ خرداد ٣      شهادت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

؛ کند یمو مهربانی  بخشد یمحمد و ثنا خداوند رح�ن و رحیم را سزاوار است که 

، ضعیف را قوی، گمراهان را هدایت، توبه رساند یمفقیر را غنی و ذلیل را به عزت 

. آن خدایی است که زندگان را روزی و کند یمکنندگان را نجات و دشمنانش را عذاب 

از  یزگاهیگرو جاوید است و پایانی ندارد؛  خواند یممردگان را به سوی خود 

اوست؛ نیست معبودی قابل ستایش و  یسو   بهش نیست؛ بازگشت همه  ا یفرمانروای

 ش.ا یسپاس جز ذات کربیای

نهتته است که در فرامی  پروردگار عال متحول است آنگاه که  ییها جانبرکات عال در 

روایی رانی که در مملکت جانش فرمان ؛ حکمآفرینم یم: م  جانشینی فرماید یم

؛ غنیمت کند یمش تقسیم به تساوی بی  اعضای یابد یم غنائممنصف است و آنچه از 

و غنیمت گوشش را در نوای دعوت  دهد یمچشمش را در عظمت هستی به او هدیه 

پروردگارش؛ غنیمت زبانش را در حمد و ثنای آفریدگارش و اعضای دیگرش را غالمی 

جانش در بند خالقش به خدمت درآید و ردای ظاهرش، لباس  ی حلقهتا بر  فرمان

مستور گردد و ردای  اش یبرهنگتا  اند پوشاندهبه جانش که از لطف  یا شدهدوخته 

 در اهتزاز است. ای ینهآچونان  اش یشانیپنوری که در جبی   اش یباطن

امیر مؤمنان علی (ع) و رسور عاملیان حرضت زهرا (س) و  ی چه زیباست ای  فرموده

لندی بر ، امامان برحق که ردای عزت و تقوا و رسبشان یگراممصداق بارزش فرزندان 

قامت زیبایشان در ظاهر و باطنشان دوخته شده بود و چشم حسودان و دشمنانشان 

ای  ارجمندی و مقام ملکوتی را تحمل کنند در  توانستند ی�و آنان  کرد یمرا کور 

ی قوم ظاملی  م  االولی  الی نتیجه آنان را آزار و زندانی و شهید کردند. لعنت هللا عل

 الدی . یوم

، امام هدایت، همتا یبانگیز به عزا و سوگ یکی از آن گهران  حال که در ای  شب حزن 

دار دانش پیامربان، معدن وحی و صاحب علم  صاحب علم و دیانت و تقوا، خزانه
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جعتر (ع) که  ب   یقی ، امام رئوف و شایسته و عابد و زاهد موالی�ن امام موسی 

باد دور هم جمع  اش یگرامن و فرزندان رحمت خدا و برکاتش بر او و بر پدرا

تری  رشایط،  در سخت ها سالبدانیم و آگاه باشیم که امام موسی کاظم (ع)  یم،ا شده

مداری و  و باطل رسوا شود و راه و رسم حق زندان را تحمل کرده تا حق پایدار باند

مقابل ظلم  حق جویی را امت مسل�ن مخصوصاً شیعه بیاموزد که تا چه اندازه باید در

اسالم و شیعه دفاع کرد و فداکاری  یها آرمانو ظال و فساد و نتاق ایستادگی کرد و از 

�ود و ثابت کرد که عزت و مقام واالی امامت را نه زندان هارون و نه کاخ مأمون و 

 کند. رنگ کم تواند یمغیبت  ی پردهنه 

خرالزمان مانند حرضت چه زیبا فرمودند رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که امت آ 

غربت  ی پردهنزدیک است دچار  ها آنبه  که یدرحال عرصشانیوسف (ع) از امام 

ش در ا ، از دوریدانند ی�در کشور جانشان است فقط آدرسش را  امامشانهستند؛ 

فغان و ناله هستند و منتظر دیداری که هجران حرضت یعقوب (ع) را معنا کند 

غیب قرار نگرفت بلکه آدرسش تغییر کرد تا  ی پردهر حرضت یوسف (ع) د که یدرحال

دوری از پیامرب خاتم. امت  یها دوراننتسی تربیت شود که انوارش امانتی باشد در 

در ای   ها دورانزمان ستر کردند و  یها آدرسپدرم در غربت و دوری از پیامربشان به 

غربت تاریکی،  هدایت را در دست گرفتند تا یها چراغغربت طی شد جانشینانش 

که غربت پیامرب با  دهد یمرا به تباهی مبتال نکند پس کتاب آس�نی مژده  ها جان

الب قه حقیقت آن را پروردگار عال در ک یاهاییرؤدیدار پیامرب عرصش به پایان رسید و 

و پروردگار عال امتحانی  فرماید یمو به حقیقت جان پیامرب اشاره  فرماید یمدعا بیان 

در برزخ؛ مانند مه�نی زلیخا دیدن  هاست انسانفرمایند که حقیقت وجود  را بیان می

اش مانند تیغ آن مه�نی است و  سنگی  است که بُرَّندگی چنان آنحقیقت انوار حق 

زندگی، رؤیایی است که پیامرب تأویل آن را آموختند و خوابی را تعبیر کردند که جان 

ت را به طبقی مگذار تا همگان در ا : روزیفرماید یمو  زند یمرده را نهیب بیداری م

جانت را  ی یرهشگردش درآیند و آن را بربایند تا جانت را به دار شیطان بیاویزند و 

متشار و به ظاملان مخوران که همواره خدمتگزار شیطان نتس شوی پس با حقیقت 
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تبدیل کنید که با بیداری، خاصیتش از  یا افسانهه نتس اماره را ب انوار کتاب آس�نی

 .رود یمبی  

همراه بوده و هست  ها انسانکه امامت همیشه برای یاری و هدایت، با  بینیم یمپس 

فقط آدرسش فرق کرده، زمانی در تبعید، زمانی در زندان و کاخ و زمانی در غیبت و 

کنیم؛  ه آن اشاره دارد گم میای  ماییم که آدرسش را با وجود اینکه قرآن کریم ب

آدرسش ه�ن است که در داستان حرضت یوسف (ع) در تعبیر خواب آن دو زندانی 

شدن از وجود بابرکت  مند بهرهرا که ه�ن ای�ن و تقوا و  تا به آن اشاره شد که روزی

آن را از تو نگیرند و  یباورهاامامت است را محکم نگهدار تا نامحرمان و فاسدان 

جانت را که ه�ن معرفت و ای�ن و ارادت و توسل به وجود امامت است را  ی یرهش

 و پریشان خواهی شد. گشته گمبه ظاملان نده که 

 کنیم: به موال و رسورمان امام زمان عرضه می در ای  شب بزرگ

ای موالی ما، یقی  و باور داریم که دست قدرتند امامت ش� همیشه برای یاری 

. پس ما را یاری بریم یمده است ای  ماییم که در غتلت از آن به رس منتظرانتان آما

 فرمایید.

 که: داریم یمحال دست به دعا بر 

بار الها در شب شهادت امام موسی کاظم (ع) که برای پایداری حق و نابودی باطل، 

 بزرگوارزندان را تحمل و در آخر به شهادت رسیدند ما را در پیروی از آن  های یسخت

 یاری و موفق گردان.

بار الها ما را که زندانی در قتس غیبت از امام زمان هستیم یاری ک  و با ظهورش به 

 ما نجات عطا فرما.

قرار  برانش فرمانیاران و  ءِ را از ما خشنود فرما و ما را جز  بار الها قلب نازنی  ایشان

 بده.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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