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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ دی ٢       شهادت امام رضا (ع) ی بهخط

پایدار بر عزت خویش  اش سلطهپروردگار کریم است که ملک و  ی یبندهزشکر و سپاس 

یگانه و در دوام و بقایش یکتاست؛ در  اش یاییکربو در سلطنتش اطاعت شده و در 

 خلقتش عادل، در حکمتش آگاه و در تأخیر عقوبتش بزرگوار است.

ابوالقاسم  ،ن و سید املرسلینیخاتم النبی ،سالم و صلوات خداوند بر حبیب هللا العاملین

خیر و برکت و  ی واسطهش که همگی طاهرین و معصومین یتب اهلمحمد (ص) و بر 

ه سالم و سالمتی در وجود مبارک آنان است و سالم نامی است که گذشت بودند ک

برگزید و امر فرمود به زیر محبتم  اش بندهپروردگار عال آن را برای ارتباط بین خود و 

 تان یروز و پراکنده نشوید آنگاه که ش� را ندا دهم: ای فرزندان آدم، از آنچه  ییددرآ

است تا این فرمان را به دریابید و انسان به پا خا انفاق کنید تا طعم رستگاری ر  ام داده

را به پیشکشی بر بندگان عرضه کرد و برای جلب رضایت الهی  اش یروز ؛ درآورداجرا 

: ای خالقم، بهرتین متاع جانم را که ای�ن به دستورات بارگاه درآمدجانش به سخن 

اه �ودم پس جهادم را ت بود بین بندگانت انفاق کردم و آنان را با حق همر ا یکربیای

جانی را به  ات یملکوتبپذیر و انفاقم را جاودانه فرما تا به هنگام بازگشت به بارگاه 

 .شناسد ی�همراه بیاورم که جز اطاعت نام دیگری را 

کربی  ی یقهصدچه زیبا و به جاست این سالم از رسور عاملیان کوثر الهی حرضت 

 مؤمنانپیامرب عظیم الشأن و بر امیر  شان یگرام زهرا (س) بر ایشان و بر پدر ی فاطمه

 یا لحظهعمرشان در انفاِق هدایت و ای�ن سپری شد و  ی همهو تامی فرزندانشان که 

از این وظیفه غافل نشدند، حتی دشمنانشان را از این انفاق محروم نکردند چون 

انفاق کنید؛ آنان  دارید یمکه خودتان بیشرت دوست  ها ینبهرتخداوند کریم فرمود: از 

عشق و ای�ن به خداوند را که تام آمال و آرزویشان بود را انفاق فرمودند که ما 

امروز در سوگ شهادت یکی از ایشان یعنی هشتمین اخرت درخشان امامت و والیت 

 یما شدهثامن الحجج حرضت امام علی بن موسی الرضا (ع) در این مکان مقدس جمع 
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و چه اکنون  شان یبهطفرمودند: ایشان چه در حیات  شان یگرام که مادر یا گونه ه�ن

باید که  فرمایند. ی�دوست و دشمن را از عنایاتشان محروم  شان یملکوتدر بارگاه 

اگر بر هدایت و  یابیم یمیقین داشته باشیم که وقتی به زیارت بارگاه ایشان سعادت 

 یها عملو  ها داری یندو  ها حاجتدلیلش در باورها و  شود ی�ای�ن ما افزوده 

و اطاعت است. اگر  داری یند ی نحوهماست، چون چیزی که برای امام اهمیت دارد 

ایشان دست پر باز  ی گسرتدهمورد قبول پروردگار باشد از فضل و احسان و انفاق 

که خود ایشان فرمودند هر کس از شیعیانم مرا در رسزمین طوس زیارت کند  گردیم یم

 عارف به حق من باشد در قیامت شفیع او خواهم بود. هک یدرحال

ابوالحسن و رضا لقبشان است. سی و پنج سال عمر رشیفش  اش یهکننام ایشان علی و 

 نائلسپری شده بود که به اقتضای ک�ل و شایستگی ذاتی به منصب امامت و والیت 

ه سال در زمان گردیدند. مدت بیست سال به حراست از کیان آیین الهی پرداختند. د

که  مأمونهارون الرشید، پنج سال با پرسش محمد امین، پنج سال هم زمان با حکومت 

هجری قمری به  ٢٠٣لعنت خدا بر آنان باد. رسانجام در روز جمعه آخر ماه صفر سال 

 ملعون به شهادت رسیدند و پیکر مطهرشان در مشهد مقدس دفن شد. مأموندستور 

سلسلة الذهب از ایشان است که در شهر نیشابور  ی یهما گرانحدیث رشیف و 

فرمودند که: از پدرانم نقل است که پیامرب گرامی رسول اکرم (ص) فرمودند: از جربئیل 

ال اله اال هللا حصار و  ی کلمهشنیدم که فرمود از خداوند عزوجل شنیدم که فرمود: 

در امان خواهد بود. جایگاه امن من است پس هر کس به دژ من وارد گردد از عذابم 

هستم و  ها رشطدارد و من خود یکی از آن  ییها رشطبعد امام اضافه کردند این 

یعنی اقرار به توحید با  اَکَملُت لَُکم دیَنُکممنظور امام از بیان این رشط اشاره است به 

 و طاعتش بر همگان واجب است. شود یمقبول امامت کامل 

تا این ماه را بدرود گوییم  رویم یمحال که ما در آخرین روز ماه حزن و اندوه هستیم 

و ماهی دیگر را آغاز کنیم که در آن میالد پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) و اولین روز 

 ی کنندهامامت خاتم امامت و مخزن کرامت و چلچراغ هدایت، منجی برشیت، برپا 

بر  پایان یباصالح املهدی (عج) است که سالم و درود کرسی عدالت موال و رسورمان اب
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ایشان و اجداد طاهرینش و بر اولین روز امامتشان و بر ظهور دولتشان و سالم و درود 

فرمود: ای قلب  پروردگارشانبر دقایقی که برکت آفرینش را درک کردند آنگاه که 

تخار خواهی �ود زیرا خویش به خود اف های یهثانخود را آغاز کن؛ تو در  تپشزمان، 

که تو را بزرگ خواهد شمرد و نامش با نام تو یکی  کنی یمنفسی را با خود همراه 

قلبت افتخار کن که موال و رسور و امام�ن  ی ینهگنجخواهد شد پس به آنچه داری در 

ابند ی متش با این نام رشافت و عزت می(عج) است که زمان و زمین و ا الزمان صاحب

 ییها مدالشان رسور عاملیان فرمودند: مه�ندار مه�نان پرسم مهدی به  رامیگ که مادر

پس آنگاه که  اند شدهوعده داده  ها مدالو ادیان به آن  ها دورانمزین است که 

مه�نان س�یی به مه�نی آمدند با حقیقت وجودتان از آنان پذیرایی کنید تا انوار 

ار محبتی شوید ز دن حق مشتاق شوند و شکرگبرای آمحق را در جایگاهتان ببینند و 

به ودیعه است تا همواره جهل را بشکافد و نور را جایگزین کنید،  هایتان ینهسکه در 

که مه�ن و مه�ندارانش رشافت و  یدا نشستهپس ای مه�نان کوی عشق در جایی 

 .کنند یمعزتی بس بزرگ برای خود ذخیره 

 :داریم یمدر خاته دست به دعا بر 

بار الها اما رضا (ع) خیر و برکت این رسزمین است ما را یاری فرما تا قدر این نعمت 

 الهی را بدانیم.

امام رضا (ع) از مدینه هجرت کردند تا به ما بیاموزند که باید برای رضای الهی  بار الها

 مهاجرین از ظاهر دنیا به سوی خودت باشیم. هجرت کرد پس ما را یاری فرما جزءِ 

امام رضا (ع) با ما رئوف و مهربان  شان یگرامبار الها موال امام عرصمان همچون پدر 

 است؛ یاری فرما تا قدر عنایت و محبت ایشان را بدانیم.

منتظران و یاران ایشان قرار  بار الها در ظهور دولت امام عرص تعجیل بفرما و ما را جزءِ 

 .بده

 اللهم عجل لولیک الفرج
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