
1 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ بانآ  ١٧       شهادت امام رضا (ع) ی بهخط

، زنده ها جان ی یرندهگ، آفریدگار یگانه، پروردگار بخشنده، ها جان ی ینندهآفرسالم بر 

 ی کننده  زندهو  ها آس�نکرسی  ی کننده، برپا الدین یوممردگان، مالک  ی کننده

در  هایش یهثانو  ها یقهدقه�ن زندگانی که زینت زمان هستند در  ،مطهر یها جان

همواره نفس متربک و با جاللتش دژ محکم  اش ییروشناطلوع و غروبش در تاریکی و 

پروردگارشان  ی وعدهکه  اند حرکتهدایت است و پویندگان راهشان بر رصاطی در 

 از گمراهی و ضاللت نفس اماره است. ضامن نجاتشان

خاندان نوبت ستارگانی هستند که انوار خویش را از پروردگارشان کسب �وده و جهان 

، امام ها یخوبانوار خویش آراستند. امام رئوف، امام تاریک و در جهل مانده را به 

وجود  شان ینیزمه تنها در حیات (ع) از این خاندان است که ن الرضا یموسعلی بن 

هزار  شان یملکوتمردمان بود بلکه بارگاه  موجب هدایت و نجات از جهل مقدسشان

. خداوند و هست روح و جان مردگان دهر بوده ی کنندهو اندی سال است تغذیه 

ایشان منور فرمود و کمرت  تاب عاملکریم را شاکریم که این رسزمین را به برکت خورشید 

 .نربده باشد یا بهرهیافت که از آن  توان یمکسی را 

دیگری را در زمان به امانت دارد که نجات برشیت را  ی ینهگنجبله این خاندان گهر و 

. سالم بر ایشان، بر حضورش در همه حال و قیام و ظهورش و سالم در گرو ظهور دارد

یکدیگر را به تحیتی باالتر بخوانید تا جانتان در پرتو  دنامی است که پروردگار امر فرمو 

که  ای ینهگنجای یاوران حق منم آن  ،عشق بیفروزد. در آن پرتو نامی خود�ایی کند

را در جانم به ودیعه دارم تا دفرتی را بگشایم که زمان ودیعه دار آن  ها سالممتام 

آنگاه که ندا  ؟را دارید اش یرهذخآیا توان آشکار کردن  ه جانتان نظر کنید،است. پس ب

که در  ییها شب، در روزها و ببینعمرت  ی یینهآمرا در  :در وجودتان ش� را بخواند

پی یکدیگر در آمد و شد بود. ساعاتی که باربر غمی که در نهان و آشکار مرا 

آنگاه که  ات یرهذخ :فرمود یماعالم  و زمان در پاسخش الزمان صاحبیا  خواند یم
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ای ودیعه دار جان خلیفه به موالیت نظر  ،ندتو را به سالمی باالتر بخوا ار گرددآشک

ه را معنا عشق به اللّ  اش شعلهتا  افروزد یمکن اوست که زمان عمرت را در محبتش 

 کند.

 ی حقهرسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) چه زیبا شکوه و جالل ظهور دولت 

موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) را توصیف فرمودند که عشق 

آن است را یوسف  ش�ر لحظه هستی به اللّه را در باالترین و زیباترین جایگاهی که

شکوه و  ،مخلوقات عرضه خواهند �ود ی همهزهرا، موالی ما در ظهور خود به 

پروردگار حکیم و مهربان و آن از رحمت عظمت آن فراتر از اندیشه و تصورهاست 

 ینمؤمنبرای  ها دورانباطلین از گزند بدخواهان و  را همتا یبچنین گهری است که 

مردم در زمان پدران طاهرینش بود که هر  یقدرناشناس ی واسطه بهحفظ فرمود و این 

 .ندرساندکدام از آنان را با فتنه و دسیسه آزار دادند و در آخر به شهادت 

در این خانه امام رضا (ع)  ما در این شب حزن و اندوه به سوگ پدر بزرگوارشان

یعنی  در زمان مکارترین شخص از خاندان عباسیامام رضا (ع)  .مقدس حضور داریم

. مأمون به خیال خام خود ردندک یممأمون که لعنت خدا بر او و بر پدرانش باد زندگی 

تحت  را ایشان اوالًتا  خود کرد ی ظاملانهبه زور امام را وارد حکومت جبار و  در پنهان

 ی همهثانیاً چون  ،کند جلوگیریبا ایشان متاس شیعیان و  ها یتفعالنظر داشته و از 

با نزدیک  خواست یمی او آگاهی داشتند  جنایتکارانه حکومت فاسد و ی یوهشبه  مردم

غافل از  ،کندشأن و مقام ایشان را در بین مردم خراب  خودبه  (ع) کردن امام رضا

اینکه امام با تدبیر و علم امامت او را در گودال فتنه و تزویر خود رسنگون و رسوا 

 ایشان را مسموم و شهید �ود. ننگش ازبرای رهایی  که یطور  به�ود 

که او کرد و آن  فرزندان و پیروان این ملعون نشد، ه�ن کردند واحیرتا از اینکه عربت

دارای قدرت و مقام  کردند یمکه تصور  استناشی از نگاه حقارت آمیز امامت بر آنان 

و این  اند یستهزبا اهل ظامل  یتب اهلو امام رضا (ع) در این مورد فرمودند که:  هستند

 دارد. در حیات و م�تشان هنوز ادامه
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حال ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس موالی�ن امام عرص (عج) به وجود 

 :داریم یممقدسشان ابراز 

که آگاهی دارید باطلین و منافقین و ظاملین دنیا را بدون مدبر  یا گونه ه�نموالی ما 

شیعیان و منتظران را از راه حق  ،به خدعه و نیرنگ در لباس دین هر روز فرض کرده

معز االولیاء و مذل االعداء به فریاد ای  ،زنند یممنحرف و دست به جنایت و خیانت 

 .هاست جهالتاین  دار یحهجرما برس که قلب�ن 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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