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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ بهمن ٤       شهادت امام رضا (ع) ی بهخط

حمد و ستایش خداوند یکتا و سبحان را سزاست که نیست معبودی جز ذاِت اقدس و 

خلق، مختص اوست و همه چیز رشیک او در پرستش و ثنا. ملِک هستی و ستایِش  بی

ی کائنات جاری است. رحمتش واسع،  در تسلیِم فرمانش. حکم و اقتدارش در همه

برکاتش نازل، فضل و احسانش وافر، هستی و نیستِی خلق به دست قادر و توانای 

ای که خود فرمود  گونه کنند آن ی موجودات، او را به بزرگی یاد می اوست و همه

 اِت بزرگوار و با عزت و جالل اوست.سان که درخور ذ آن

ی فیض، حرضت ابوالقاسم، محمد  صلوات و تحیت و سالِم خداوند کریم بر واسطه

اش، بر امامان و راهن�یان و هدایتگران و  مصطفی (ص) و بر خانداِن پاک و گرامی

داران علم و تقوا و ک�ل باد که آخریناان، منیی عال  های تاریکی و پرچم چراغ

 ت اباصالح املهدی (عج) هستند.، حرض مثال یببرشیت، امام و ولِی مطلق و 

ی مؤمن نهفته است تا چراغی باشد که  ای است که در سینه و سالم، سالم گنیینه

ی آن، جان مرده منور گردد و انساِن آرمیده، با نامش از دل خاک برخیزد و با  واسطه به

 ای که جاِن منتظر، در شوقش ی حق است، وعده ای بپیوندد که وعده کالمش به لحظه

گردد و گاه،  ای خروشان است که گاه با غرشش به دنباِل نامش می مانند رودخانه

اش  خواند تا او را باناسند و به هنگاِم دیدارش، خاطره دیگران را به تاشای خویش می

 را به ذهن بسپارند.

توان رساغ کرد، مخصوصاً امیر مؤمنان  آری چنین عاشقانی را فقط در خانداِن نبوت می

ع) و رسور عاملیان، حرضت زهرا (س) و امامان معصوم که هر یک در رسیدِن به علی (

ی دیدار و  ی حق، رس از پا ناناخته چنان عاشقانه و به یاد ماندنی به لحظه وعده

 گاه شتافتند که زمان، آن لحظه را چنان جاودانه �ود که جز آن را به یاد ندارد. وعده

شویم که ایاان  یکی از آن عاشقان نزدیک می حال در این روز، به زماِن دیدار

هاتمین اخرت آس�ن والیت و امامت، معلم و مروج دین، معدِن کل�ت پروردگار 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


2 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

باشند که با  الرضا (ع) می الحیج، امام علی بن موسی کریم، صندوق انوار الهی، ثامن

 د.جاِم زهری که لقاء و رضایت الهی را به دنبال داشت به دیدار حق شتافتن

 کنیم. ای از فضایل و شأن و مقاِم بزرگ ایاان را بازگو می در این فرصت گوشه

ی عاشورا نصیب آنان  بیت پس از رسوایی و ننِگ سنگینی که از ح�سه دشمناِن اهل

شد از دشمنی آشکار و رو در رو با امامان دوری کرده سعی داشتند با فریب افکاِر 

ورد تأیید ایاان معرفی �ایند؛ با مکر و حیله و بیت و م عوام، خود را دوستدار اهل

ی عوامل خود، این موضوع را بین شیعیان و دوستداران منترش �ودند ولی  وسیله به

ُ َخْ�ُ  :ی قرآن که خداوند فرمود ی کریمه این غافالن نه تنها آیه ُ َو هللاَّ َو َمَكُروا َو َمَكَر هللاَّ

که قرآِن ناطق بودِن امامان که برگزیدگان خداوند رح�ن را نادیده گرفتند بل الْ�كِِرينَ 

ی خود با تدبیر امامت به  بودند را نیز باور نداشتند در نتییه در دام نیرنگ و حیله

شان، گرفتار و رسوا شده و برای رسپوش گااشت بر این رسوایی، با  مقتضای زمانه

آید با مسموم کردن، آنان را به  ی مبارزه که فقط از ترسویان برمی ترین حربه نامردانه

ی امامتاان مصادف بود با  الرضا (ع) دوره شهادت رساندند. امام علی بن موسی

مکارترین و جنایتکارترین غاصبین از خاندان عباسی، یعنی مأمون لعنت هللا، امام نیز 

اش شکست  ی حیله و افکاِر شیطانی مانند پدراناان عمل �وده و مأمون را با همه

 اده و رسوا �ودند.د

ی رسور عاملیان، مادر هستی، حرضت  کنیم به فرموده حال این خطبه را مزین می

ی طوبی هستند که  زهرای مرضیه (س) که فرمودند: فرزنداِن رسول خاتم، شیره

روید  پروردگار عال فرمود شاخ و برگش در بهات است و همواره آنچه از آن شیره می

کس ِبدان تکیه کند درخِت جانش از خطر پوسیدگی و  توحیدی خالص است که هر

ماند و همواره با طراوتی که از بهات به همراه دارد زمیِن  نابودی در امان می

آورد؛ پس باغباِن جانی باشید که با  وجودش با طراوت است که خزانی را به یاد �ی

انی را ببیند که ی آن متصل تا بتواند عیایِب ج ی طوبی همراه است و به شاخه شیره

های  از آن در غفلت است و همچنین جانتان را منتظِر بارور شدن نوری کنید که سال

ی  عمرتان را برای دیدارش برکت بخایدید پس منتظر مأموران الهی بانید تا مژده
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ای  آمدنش را با عااِب باطل بیاورند و جاِن جهان را منور به نوری کنند که در آن مرده

 ود، همگان زندگانی هستند که نسیِم رحمت را بر جاناان خواهند نااند.ش یافت �ی

ای  گونه خواهران و برادران، در این روز بزرگ از خداوند کریم عاجزانه بخواهیم ه�ن

که رسور عاملیان حرضت زهرا (س) فرمودند در ظهور موال و رسورمان، امام زمان (عج) 

د را با عااب و در هم شکست باطل مژده که انتظار دولتش به عمرمان برکت بخای

 مان، با نسیِم رحمت الهی زنده و شاداب گردد. داده و تعییل فرماید تا جاِن مرده

 داریم: حال دست به دعا برمی

اش در این رسزمین، رشیک  ی واقع شدِن بارگاه ملکوتی واسطه بار الها امام رضا (ع) به

بیت  ی ما از ظلمی که به اهل دیده دل غم های ما و زیارتش، تسالیِ  ها و شادی غم

 باشد. پس به حرمِت ایاان، در ظهور موالی�ن تعییل بفرما. شده است می

 بیت کوشا بودند قرار بده. بار الها ما را از شیعیاِن واقعی که در مودِت اهل

بار الها ما را از معرفت و شناخت چهارده معصوم در دنیا و شفاعتاان در قیامت 

 دار بفرما.برخور 

 کار ما را با دیدار ولی و موالی�ن منور بفرما. بار الها چا�ن گنه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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