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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ بانآ  ٢٨       شهادت امام رضا (ع) ی بهخط

 از است تر یکنزد و انسان و قلب بین است حائل که را کریم پروردگار سپاس و حمد

 او بر یآشکار  و نهان هیچ نیست پوشیده و ها ینهس راز از است آگاه و دانا. گردن رگ

 بستایید را خدا :فرمود خود کریم قرآن در که یا گونه ه�ن اوست خاص ستایش پس

 او سپاس ،آیید یم در صبح به که هنگام بدان و آیید یم در شب به که هنگام بدان

 را زنده ؛رسید یم نیمروز به که یهنگام به و شب هنگام به زمین و ها آس�ن در راست

 نیز ش� و سازد یم زنده مردنش از پس را زمین و زنده از را مرده و آرد بیرون مرده از

 خاک از را ش� که اوست قدرت یها نشانه از و شوید بیرون گورها از چنین این

 .گشتید پراکنده سو هر به و دیدشُ  انسان تا بیافرید

 مرضیه یزهرا حرضت عاملیان رسور را زیبا و عاشقانه توصیف و ستایش و حمد این

 جا ها جان قالب در عامل پروردگار که است جامی سالم: فرمودند یفتوص چنین(س) 

 سخن به الطافش با را جان زمین. شود آگاه ارسارش به آدمیان عقلی توان تا داد می

 را نامت تا یدرآمد حرکت به جان، ای: کند بیان گونه ینا را عشق حرارت تا درآورد

 به را آمدنش کیست؟ بنده داری؟ را درکش توان آیا خواندند بنده را تو بشناسی؛

 به مقابلش در ،بروید دیدارش به ش�ست ی یفهخل او کنید عجله دادند؛ مژده همگان

 بنده او آمد ندا ؟ندارد نامی: پرسیدند همه. است خالقتان جانشین او ،درآیید سجده

 گویایش زبان داد؛ اختصاص خود به را خورشید توان حرارتش که عشقی بند در است؛

 بر رس پس کند آشکار را درونش رازهای تا درآمده سخن به پروردگارش ثنای و حمد به

 رحمتش که سوزد یم بارگاهی تاب و تب به جانم رب، یا: گذارد یم اطاعت ی سجده

 جانی با همواره تا بفرما بارگاه این بر شایسته یا بنده مرا پس است خلقت کلید

 را هستی متام زیرا شوم مغرور ستایش این بر و بستایم را تو حیوانی خوی از سالمت

 .شدم شکوفا پروردگارم امر به که ناچیزم خاکی من که درآورم سخن به
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 مربوط تدبیری با کدام هر معصوم چهارده را بندگی مقام در خلیفه شکوفایی این بله

 به اندوه و حزن شب این در ما که گذاشتند آفرینش �ایش به زیبایی به خود زمان به

 هشتمین ایشان که شدیم جمع هم دور آنان از یکی ی عارفانه و عاشقانه شهادت

 فرصت این در که هستندالرضا (ع)  یموس بن علی امام الحجج ثامن الهی حق بر حجت

 .کنیم یم بازگو را ایشان بزرگ مقام و شأن و فضایل از یا گوشه

 آنان نصیب عاشورا ی ح�سه از که سنگینی ننِگ  و رسوایی از پس یتب اهل دشمنانِ 

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

 و حیله و مکر با �ایند؛ معرفی ایشان تأیید مورد و یتب اهل دوستدار را خود عوام،

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

 اللَّهُ  وَ  اللَّهُ  َمَکرَ  وَ  َمَکُروا وَ : فرمود خداوند که قرآن ی کریمه ی یهآ تنها نه غافالن این

 خداوند برگزیدگان که امامان بودنِ  ناطق قرآنِ  بلکه گرفتند نادیده را الْ�کِِرینَ  َخیْرُ 

 تدبیر با خود ی یلهح و نیرنگ دام در نتیجه در نداشتند باور نیز را بودند رح�ن

 این بر گذاشنت رسپوش برای و شده رسوا و گرفتار ،شان زمانه مقتضای به امامت

 کردن، مسموم با آید یم بر ترسویان از فقط که مبارزه ی حربه ینتر نامردانه با رسوایی،

 .رساندند شهادت به را آنان

 جنایتکارترین و مکارترین با بود مصادف امامتشان ی دورهالرضا (ع)  یموس بن علی امام

 از اجبار به را (ع) رضا امام که بود الله لعنت مأمون یعنی عباسی، خاندان از غاصبین

 مقام و شأن هم خواست یم حیله این با او. �ود خود ولیعهد و آورد مرو به مدینه

 از غافل دهد قرار خود کنرتل تحت را امام هم و کند کم شیعیان بین در را ایشان

 رسوا و رسنگون خودش نیرنگ گودال در را ملعون آن خود تدبیر با(ع)  رضا امام اینکه

 ۲۰۳ سال صفر ماه آخر ی جمعه در را ایشان علیه الله لعنت مأمون نتیجه در و �ود

 .شد دفن مقدس مشهد در مطهرشان پیکر و رساند شهادت به قمری هجری

 ی همه تحمل ضمن است الهی علم از گرفته نشئت که عملی با امامت بینیم یم پس

 از یا لحظه کردند یم آنان با امامت و قرآن و دین دشمنان که ها یسخت و ها رنج

 ی مبارزه و نشده غافل مسل�ن امت منکر از نهی و معروف به امر و هدایت
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 و مال و جان با راه این در و �ودند یم باطلین و غاصبین با را دوره هر مخصوص

 امام برای(ع)  علی مؤمنان امیر که یا گونه ه�ن کردند یم قیام خود یها داشته ی همه

 ه�نند رفت خواهد میدان به تنها دست این همواره: که فرمودند بینی یشپ(ع)  حسن

 را حق ی جلوه تا گذاشت رس پشت را فرعونیان و �رودیان که خلیل ابراهیم جدمان

 با و رفت خواهند باطل جنگ به جدشان ه�نند نیز من فرزندان ،سازد جاودانه

 خون تا کوبید خواهند هم در را باطل ی چهره است نهفته رسالتشان در که تدبیری

 دنبال به شیعیانشان و پیروان که کند متصل زمانی به و برافرازد را حق پرچم پاکشان

 مهربانش دست باشند دور محرضش از که یدرحال و کنند حرکت رسالت حقیقی وارث

 ملکوت در نامشان من یاران ه�نند تا گیرند دست در زمان کفر یها شعله در را

 محبت به جز آخرین تا اولین از که بنگرد ارثی وارث عنوان به آنان به پیامرب و بدرخشد

 بوده خدا رسول فرزندان برکت با نام افتخارشان و اند نداده ادامه زندگی به خاندانش

 است.

 اباصالح زمان و عرص امام رسورمان و موال مقدس ساحت به تسلیت عرض ضمن اینک

 یا رسالت، حقیقی وارث ای داریم یم ابراز مقدسشان وجود به متنا به(عج)  املهدی

 موالی�ن و رسور ش� و یتب اهل محبت و عشق به حیامتان رضبان برشیت، عامل منجی

 باشیم امتی جزءِ  کنید مان یاری پس ش�ست برکت با نام افتخارمان و پدت یم سینه در

 .فرمودند توصیف مؤمنان امیر بزرگوارتان پدر که

 در رئوف امام(ع)  رضا امام ،کنیم یم نقل (ع) رضا امام از گهرباری ی فرموده خامته در

 فوالد ی پنجره به را خود که آنانی مخصوصاً  دارند لطف نظر زائرینبه  مقدسشان حرم

 را خویش فرزندان ما(ص)  خدا رسول جدم: فرمودند مورد این در ایشان خود ،اند بسته

 حرم در چه مران را فقیر که است داده فرمان فرموده سفارش پروردگار که یا صدقه بر

 که یدرحال دارد حیات امتام از نشان قربش سنگ بر انسان نام ولی حرم غیر یا و باشد

 آن از همگان که است ریبغ ی واژه دو مرگ و بی�ری پس است حیات آغاز امتام آن

 در مرا که است ای یشهاند از تر بزرگ است منتظرشان آنچه که یدرحال گریزند یم

 الطاف دریای به که اشکی ی حلقه با روند یم و آیند یم همواره پس ندنخوا یم نجاتش
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 به که جایگاهی در یا و خوانند یم مرا جانشان حرم در که آن زمان است متصل الهی

 .اند �وده بنا خویش دست

 همچون که جویبارش از عشق کوی مه�نان ای: فرمودند سفارش عرص امام مورد در و

 نفسی زیرا مکانش از جدایی تلخی ی یرهذخ را اش یرینیش و بنوشید مصفاست عسل

 دوست را نامش پس کند یم معنا را عاملی قلبش تپش هر که مددکار است آن در

 .کنید افتخار جایگاهش بر و بدارید

 امامت و نبوت ی عصاره امامت روز اولین که کنیم آغاز را ماهی تا رویم یم اینک

 به جز عمر های یهثان که امامی، است شده واقع آن در الفدا لک ارواحنا الله یةبق

 هر و بخشیم برکت را حیامتان و جان و عمر نامش با پس شود ی� سپری اقتدارش

 :زنیم فریاد لحظه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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