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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ مهر ١٥       شهادت امام رضا (ع) ی بهخط

و زمین را و تاریکی  ها آس�ن را سزاست که آفرید ینالعامل ربردگار شکر و سپاس پرو 

شید را آفرید و نورش را خور  .آرامش و روشنایی روز را جنبش خالیق ی شب را مایه

آدمی را آفرید و قرارداد و شب را با ماه روشن و با ستارگان زینت بخشید  بخش یاتح

تو را  :ح و جان و وجودش و فرمودای شد در رو  و آن گنجینه دمیداو خود در از روح و 

ا صبحگاهان و شبانگاهان ستایش کن تا برای رسیدن به آن مر  ،عزت و بزرگی بخشیدم

 .رستگار شوید

آنگاه که  :آن را توصیف فرمود که(س)  ملیان حرضت زهرای مرضیهزیبا رسور عاچه 

 آنچهبه  فرمود مرا .آفرید و آفرینم یم ای یفهخلفرشتگان امر فرمود به خالق هستی 

 همگان تا خیزبه پا  خلیفهای  :فرمود امر آنگاه .کردند سجده همگان بود فرموده خلق

 را او آمد امر و نگریستنداو  در فرشتگانو  کرداطاعت  (س) آدم حرضت .بنگرند تو در

سالم آغاز  :پاسخ دادند و فرمودند (س) آدم حرضت و گفتند سالم فرشتگان ،کنید سالم

 سالم و به پروردگارم گویم که ش� گفتید می رامن در این آغاز ه�ن  و سخن من است

من و  :کریم فرمودندتا هم به ش� و هم به من پاسخ دهند و خداوند  دهم یم

تاریکی . تا تو را از تاریکی به نور هدایت کنیم فرستیم یمواره به تو درود فرشتگان هم

صلصال به نور روح خداوندی که در اثر جواب پروردگار کریم در روح انسان جلوه 

 .سالم را جاودانه فرمودو �ود 

عاملیان نشان از رحمت و لطف پروردگار رح�ن و رحیم به انسان رسور این فرمایش 

هر  ها انسانبه فطرت  بای روح خداوندی و الهام بد و خو است که با وجود عط

تا راه نجات و رستگاری را طی کند  کند یمسالم خود و فرشتگانش او را مدد  لحظه با

خاتم رسوالن حرضت  مخصوصاً  ءدن انبیاگزیبر  نکرده با بسندهو به این هم حتی 

انسان را به روح و جان بزرگش متذکر �ود و در آخر با انتخاب  (ص)محمد مصطفی 

 .نشان داد و رستگاری رادوازده امام به عینه راه رسیدن به رضای الهی و نجات 
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حضور و اندوه به سوگ شهادت یکی از ایشان در این کوی عشق  حزنما در این شب 

معدن کل�ت  ،مروج دین ،معلم عل� ،هشتمین نور امامت و والیتایشان  .داریم

 زمان در اینکه وجود با که هستند(ع)  الرضا یموس بن علی امام ،الحجج ثامن ،پروردگار

ولی با تدبیر و  ندزیست یمنت الله لع مأمون یعنی عباسی خاندان از شخص مکارترین

آنان را خنثی و در راه هدایت و آگاهی  یمکرهاو  ها یلهح ی علم امامت خود همه

دشمنان  های یلهحمبارزه با  ی نحوهدین اسالم و تربیت آنان و  های یتواقعمردم از 

همچون پدران و فرزندان طاهرینش تالش و کوشش فراوان �ودند و آن را ایشان چنین 

ردن گذشته به و روش امامت افسوس بر گذشته نیست بلکه آو  هرا :تفسیر فرمودند که

 نتمااکه این  ینیجانشبرای هر  ،حال است تا از راه هدایت امامت همگان آگاه شوند

 .داشت انتظار آن از زمان که بود وظایفی کرد می دریافت را

که هر کدام به اقتضای  دید را آن شود یم امامان عملکرد و زندگی در دقت کمی با بله

گاه  ،گاه با شمشیر .خود طریق مبارزه با باطل را با تدبیر امامت عمل کردند ی زمانه

حق را چنان بر  ،حصارهازندان و  های یسختبا مناجات و تعلیم و علم و گاه با تحمل 

آنان را به شهادت  ،شکستو رس باطل کوبیدند که باطل برای نجات خود از رسوایی 

 لاً شیعیان به وجود مقدس آنان توسوصدر هر زمان امت مسل�ن مخص .رساندند

 .ندگشت تباهد نجات پیدا کردند در غیر آن جستن

 عزوجلخداوند  :که فرمایند یمچنین  (ع)علی  مؤمناندر حدیثی از امیر  (ع)امام رضا 

وِطَها «بعد فرمود  »َال إِلََه إِالَّ اللَُّه ِحْصِنی فََمْن َدَخَل ِحْصِنی أَِمَن ِمْن َعَذاِبی« :فرمود ِبُرشُ

وِطَها  ».َو أَنَا ِمْن ُرشُ

ال اله اال الله حصار و  ی کلمه :جل فرمودعزو  نقل است که خداوند (ع) مؤمنانز امیر ا

 .وارد گردد از عذابم در امان خواهد بود ژ منجایگاه امن من است پس هر کس به د

یعنی اطاعت از  .هستم ها رشطدارد و من خود یکی از آن  ییها رشط :در ادامه فرمود

که از جانب خداوند متعال معین شده است چون فرموده با  ،امامت است رشط آن

امامت دین ش� را کامل کردم پس باید باور و یقین کرد که راه نجات و رستگاری و 

 .امامان هستند ،آگاهی از دین و قرآن و علم و فرهنگ اسالمی
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ال  ِيف كِتاٍب َمْكُنونٍ  إِنَُّه لَُقرْآٌن كَِريمٌ « که: فرمایند یمخداوند کریم در قرآن آن را چنین 

ُه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ   » َ�َسُّ

 دست بر ونمکنون که جز پاکان و مطهر  یدر کتاب قدر گرانهر آینه این قرآنی است 

را معرفی فرموده ان است که خداوند آن ونعلم و تفسیر قرآن نزد مطهر  پس .آن نزنند

َا « :که  .»يُِريُد اللَُّه لِيُْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل الْبَيِْت َويُطَهِّرَكُْم تَطِْه�ًاإِ�َّ

 .گرداند یممربا و و پاک  سازد یمو ناپاکی را دور  رجسهر  یتب اهلخدا از ش� 

 گمراهی هدایت از پس .روند یم رفتند و  راه یبپس باید گفت وای بر احوال آنانی که 

 و موال امامت و نبوت ی عصاره حارض حال در کنیم یقین و باور و گزینند یبرم را

 شان ینهگنج و هربارگ وجود از غیر به عج)( یاملهد اباصالح زمان و عرص امام رسورمان

 .اند برده ارث به را رانشانپد حسنات و تدبیر ی همه

پر مهرشان پناه بربیم تا  ننه و فساد و کفر و نفاق به دامافت از پر ی زمانه این در

و  ردست ضعیف و فقی قدرشان گران یها خطابهبا  شان ییراهن�عالوه بر هدایت و 

 .مان را با دستان قوی امامت گرفته ما را یاری فرمایندحقیر 

 :کنیم یم به متنا نام مبارکشان را فریاد  پس

 اللهم عجل لولیک الفرج
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