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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ١٤٠١ بهمن ٢٦     شهادت امام موسی کاظم (ع) یبهخط

ش عر فرید و سپس بر بیاکه زمین و آس�ن را در شش روز  مییستایمخداوندی را 

 .تولی استسذره م ،لحظه و ذره ،هستی در لحظه یهمهبر  اشییفرماحکم .پرداخت

همه و همه در ید قدرت بیکران  هاسلولو برگ درختان و  هاکهکشانستارگان و 

آفرینش هستی و نظارت و تسلط  یواسطهبه میکنیماوست پس خدا را حمد و سپاس 

 ،آن را درک کرده ،روشن داشته پس باید که آدمی چشمی بینا و دلیآن  یجانبههمه

قدرمتند و ، یاییربشکر پروردگار ک .او را در هر صبح و شام به بزرگی و عظمت بستاید

قدرت  هستی به دست بزرگوار خدایی که سلطنت ملک: رمودفکه خود آفریننده 

آفرید که ش� بندگان را خدایی که مرگ و زندگانی را . اوست و بر هر چیزی تواناست

 .گناهان بندگان است یآمرزندهتر است و او مقتدر و یک نیکوکار کدام تا  بیازماید

و دست  سازندیمپروردگارشان جاودانه ر ی که همواره حیاتشان را با انوابندگان

و همواره از  ندیآرای�عمل به را جز  تدگشایند که مو می ییهاجانرا بر محبتشان 

 .ندیجویمیاری  تشیباهلپیامرب و 

را در الهی  ینهیگنج ،که قرآن کریم (ص)بیکران بر حرضت محمد  یسالم و درود

ای به زیر افتادگان از  .ش افتاده عرضه �ودعر خاکیان از  بردستان توا�ندش 

عزت پروردگار راه  یهیسابار دیگر در  تا ش� را مژده باد ،پروردگار ش�ریب یهانعمت

مبارک را مژده  صلیغربت نهیب و  یهاسالیابید و بر ب هاآس�نخویش را بر کرسی 

افسوس شیطان در جانشان  .گرفت ن به ذلت زمین خواافسوس که جان آدمی .دهید

را  تشیباهلقدر انفاق پیامرب و  .شان بسته شد�نند ریس�نی محکم بر دست و پایه

ب به سوگ شهادت برخاستند که در این ش هاآنبا  ینه تنها نشناختند بلکه به دشمن

 ،ایشان امام هدایت .مقدس حضور داریم یخانهن الهی در این ااز این گوهر یکی 

و صاحب علم  حیمعدن و  ،دانش پیامربان دارخزانه، صاحب علم و دیانت و تقوا

که رحمت خدا و برکاتش بر او  (ع)موالی�ن امام موسی بن جعفر  ،عابد و زاهد ،یقین

 .باد اشیگرامبر پدران و فرزندان و 
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ترین رشایط زندان را تحمل کرده تا حق پایدار سخت هاسال (ع)موسی کاظم ام ام

ا امت مسل�ن مخصوصاً ر  ییجوحقشود و راه و رسم حق مداری و مباند و باطل رسوا 

موزد که تا چه اندازه باید در مقابل ظلم و ظامل و فساد و نفاق ایستادگی کرد یاشیعه ب

اسالم و شیعه دفاع کرد و فداکاری �ود و ثابت کرد عزت و مقام واالی  یهاآرمانو از 

 .کمرنگ کند تواندیمغیبت  یپردهنه  ،مونأ نه کاخ م ،زندان هارون هامامت را ن

همراه بوده و هست فقط آدرسش  هاانسانامامت همیشه برای یاری و هدایت با 

زمانی در زندان و کاخ و زمانی در غیبت و این ماییم که  ،زمانی در تبعید .کرده فرق

آدرسش ه�ن است  .میکنیمرا با وجود اینکه قرآن کریم به آن اشاره دارد گم درسش آ 

در تعبیر خواب آن دو زندانی به آن اشاره شد که  (ع)که در داستان حرضت یوسف 

با برکت امامت است را  شدن از وجود مندبهرهرا که ه�ن ای�ن و تقوا و  اتیروز 

جانت را که  یرهیشتا نامحرمان و فاسدان باورهای آن را از تو نگیرند و  دارنگهمحکم 

به ظاملان نده که  راه�ن معرفت و ای�ن و ارادت و توسل به وجود امامت است 

 .و پریشان خواهی شد گشتهگم

ها را از کرامت نسانی (س) امامت، ای رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیهبفرموده

ها به امانت گذاشته شده آگاه �وده و در ی جانعطایی پروردگار که در گنجینه

ها شاهد این هدایت هستند. در پذیرش و کنند و دورانرسیدن به آن مرتبه یاری می

ی شیرینی را به وعده اطاعت گرانشها با این نعمت الهی پروردگار برخورد انسان

ی پروردگار عامل بر کار شدن این نعمت آن زمان است که دولت حقهمژده داده و آش

ی غیب الهی آشکار گردد که ی زمین حکومت کند، حقیقتی از پشت پردهعرصه

ی را بر ضیافتی آس�نی مه�ن کند. در آن ضیافت نقاب دنیایی از چهره طلبانحق

بینند و از پروردگار فرزندان رسول الهی کنار زده شود و همگان پشت آن نقاب را ب

تقاضا کنند که مردمک چش�نشان از حرکت بایستد تا هرگز جز به آن نعمت به 

 نعمت دیگری نظر نکنند.

مشخصات مردمانی که سعادت دارند در آن دولت زندگی کنند مبتنی بر دو اصل 

توان دریافت که در آن دولت های دعای ندبه میی آن را از أینَ است. اولین مشخصه
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دینان و ستمگران ایی برای زورگویان، رسکشان، گردن کشان، گستاخان، گمراهان، بیج

نیست و ستم، تجاوز، کج روی، رشک، دورویی، هوی و هوس، دروغ و بهتان در آن 

اثری نیست. در عوض، حدود قرآن و سنت پیامرب جاریست. تقوا و پاکی و ای�ن در 

 است. ها جا گرفته و بر آن استوارها و عملدل

 دومین الگو یاران اباعبدالله (ع) در صحرای کربال هستند. آنانی که ماندند.

توانیم زندگی رسد ولی ما هم میی این موارد به رهربی امام عرص به سامان میهمه

خود و تربیت فرزندا�ان را در حال حارض به آن نزدیک کنیم. مخصوصاً ما عاشقان و 

در این راستا از  و ی ایشان برخورداریم.نایت خاصهمنتظران کوی مقدسشان که از ع

 :میکنیموجود مقدسشان مدد بگیریم و برای برآورده شدنش فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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