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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ فروردین ١٢     شهادت امام موسی کاظم (ع) ی بهخط

بار الها، آخرین روزهای ماه رجب است. ماه توست، ماهی که درهای رحمت و 

ین شب به درگاه تر است و من در ا تر و جود و کرمت بر بندگانت جاریبخششت باز 

ام را نپذیرفته باشی پس با مناجاتی  م و نگران از اینکه تا کنون توبها کریمت پناه آورده

د و آرزوی و رشمنده و پشی�ن و با امی بار اشکاز موالیم امام سجاد (ع) با چشمی 

 کنم که: بسیار به متنا ناله می

زرگی گناهانم بیچارگی بر من پوشانده و قلبم را بمعبود من گناهانم لباس خواری و 

 شوم. من به عفو و قبولی بازگشتم ام را بپذیر تا به فضلت زنده مرده ساخته پس توبه

اگر برانی به چه کسی پناه برم. پس رحم کن بر رشمندگی و  ،فقط به کرمت امید بستم

 از آن زیباییِ  عبود من محروم نکنرسوایی و حرست و اندوهم از بدی کردارم. م

 ی استخوان شکسته، ای خدایی که درِ  ای جوش دهنده .ات یپوش پردهو  یپوش چشم

آستان با جود و کرمت در ، من به رحمتت را به نام توبه به روی بندگانت گشودی

و نا امیدم نکن ای  های ماهت متوسل شدم. قبول کن توبه و دعایم را آخرین شب

 پروردگار کریم.

تاج  ،یینالنب خاتماکرم  روزها که مقارن با نزول قرآن کریم و بعثت رسولبله در این 

و  شویم مند بهرهالهی  نظیر یبی  د (ص) است باید که از این گنجینهانبیاء حرضت محم

عبادت و اش راه سعادت و رستگاری را با اطاعت و  با تفکر و تعقل در آیات کریمه

 (ع) فرمودند:علی  ؤمنانمکه امیر  یا گونه ه�نتوبه طی کنیم. 

فر و از چه اع�لی متن پسندد یمی را خداوند در قرآن کریم به ش� گفت که چه اع�ل

و از دیگری  است و این دو را به وضوح بیان فرمود که یکی را مورد پیروی قرار دهید

تواند هواهای نفسانی را از درون  آمرزد که می رهیز کنید که خداوند آن کس را میپ

و آید  ها به دست می الله (ص) بهشت از راه دشواری ی رسول به فرمودهخود دور کند. 

که بدون دشواری  گردد و هیچ طاعتی وجود ندارد جهنم از شهوات نصیب گناهکار می
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ی آن جهنم است و  و لذات نتیجه ن از دستور خدا توأم با شهواتباشد. اطاعت نکرد

ی تن پیامرب و از اصحاب  ه (ص) جامهاللّ  و آل رسول یتب اهلخدا بدانید ما ی بندگان ا

ای بشوند باید از در  یم و کسانی که بخواهند وارد خانهو خزانه داران و درهای او هست

نامش  از راهی غیر از در وارد خانه شود آید وارد شوند و آن که در صدد بر می آن

هستند و  های خدا ها گنج ن مربوط به آنان است و آنآ قر  ی یمهکرسارق است. آیات 

کنند کسی  گویند و زمانی که سکوت می گشایند راست می هنگامی که لب به سخن می

 .گیرد ها پیشی �ی گفتار حق بر آن در

دستورات  راه و رسم بندگی آنان که ه�ن پس ما نیز با توسل و رسمشق قرار دادنِ 

 .کنیم میت خود را نجات داده و خشنودی الهی را کسب اس خداوند در قرآن کریم

ه سوگ شهادت یکی از این گهران ی مقدس حضور پیدا کردیم ب اینک در این خانه

موسی بن امام  الحوائج بابخداوند عزاداری کنیم که ایشان عبد صالح، کاظم،  نظیرِ  بی

سال قبل از امامت و  ٢٠شان از دو بخش تشکیل شده،  جعفر (ع) هستند که زندگی

 ،هایی به نام خلفای عباسی امامتشان که مصادف بوده با طاغوتسال دوران  ٣٥

که امام در زمان این ملعون  یدالرش هارونو  هادی عباسی ، مهدی ودوانقیمنصور 

ی  نشان دهندههای امام کاظم (ع)  . ویژگیهای متعددی به رس بردند ها در زندان سال

در زمان امام صادق (ع) و  چون که ایشان به خوبی اجرا کردند. استمسئولیت بزرگی 

دشمنان و عوام به وجود آورده  ،در امر امامتکه بهاتی را امام موسی کاظم (ع) شُ 

آن با درگذشت اس�عیل بن جعفر فرزند بزرگ امام صادق  که ندبودند را رفع فرمود

پنداشتند که اس�عیل  میو برخی از مسل�نان منحرف شده و  دبو  ه(ع) به وجود آمد

ی انحرافی اس�عیلیه را  در نتیجه فرقهاست نظار مخفی شده از دنیا نرفته بلکه از ا

 .تشکیل �ودند که هنوز نیز دارای طرفدارانی است

 یدالرش هارونشیعه را ایجاد فرمود که تا دستگاه  مکتبیع) جنبش کاظم (امام موسی 

طوالنی امام موسی کاظم (ع) های  و هارون ملعون پس از زندانی کردننیز رخنه کرد 

 .. لعنت الله علی قوم الظاملینرساند شهادتشان را در زندان به ای عاقبت
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بینیم این غافالن به خاطر قدرت و زندگی ننگین کوتاه دنیایی خود دست به چه  می

 را به جان ذلیلشان خریدند.جنایاتی زدند و لعنت و غضب ابدی خداوند 

های   حارض با حیلهروند مخصوصاً در عرص کسانی که ه�ن راه را رفته و می واحیرتا از

ی نفس  اسیر نفس بوده و درکشان در دایرهمختلف سعی زیادی در فریب مردمی که 

کند، دارند ولی همگی باید بدانند که دین اسالم و قرآن کریم  و چش�نشان گردش می

گرفته در نتیجه بزرگی و  را خود به عهدهاز آن خداوند است و محافظتش 

لشان قرار دارد به اش هر روز بیشرت شده و آنانی که درک و علمشان در عق شکوفایی

نشان  گریمغرضان طرز دیفهمند اگر چه ظاهرش را منحرفان و  خوبی آن را می

 دهند. می

(ع) را نقل  الرضا یموسعلی بن بیشرت روایت زیبایی از امام رئوف امام  برای آگاهی

و  یتب اهلو  وهابیان و دشمنان اسالم مثر یبو  مذبوحانهکنیم که در آن تالش  می

ی نیز در عمل درست به شیعیان است که توان درک کرد و سفارش منافقان را بهرت می

 :فرمودند

ی  از صورت اصلی به ظاهری که اراده الطین زمانها همواره در تاخت و تاز س مکان

دهد و این تغییرات در چشم آنانی که توان درک اصل را  تغییر شکل می هاست آن

و مسجد پیامرب در  یینالنب خاتمپیامرب (ص) تا ابد  که یدرحالندارند قابل توجه است 

را بزرگی نزول جاودانه است و پرسم مهدی مدینه محل نزول آیات کریمه است زی

اش باید  گیرد. مه�نان خانه رب که عامل از وجود مطهرش جان می(عج) آخرین وصی پیام

نعمت زمان را بشناسند و از حوض کوثر سیراب شوند و چون پروردگار حقیقت دین را 

را  یتب لاهع�ل است که در شناخت کتابش قرار داد پس اطاعت از قرآن کریم افضل ا

 توان زیارت �ود. با آن می

مقدس موال و رسورمان، اینک در این شب حزن و اندوه ضمن عرض تسلیت به ساحت 

و امام�ن اباصالح املهدی (عج) به مناسبت شهادت پدر بزرگوارشان امام  نعمت یول

 داریم: م (ع) به وجود مبارکشان ابراز میموسی کاظ
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کردن حضور و بزرگی  رنگ کمو معاندان سعی در منافقان  موالی ما در عرص حارض

لذا عملکردشان قلب ما منتظران را آزرده کرده  دشأن و مقام ش� را در جامعه دارن

شان را به خودشان  اهیم که مکر و حیلهخو  است. به متنا از وجود مقدستان می

 زنیم: می مان فریاد ما در این روز به تسکین دل سوختهبرگردانید و رسوایشان کنید. 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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