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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
 ٢٦ﻣﻬﺮ ٩٩

ﺧﻄﺒﻪی ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(

ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﭘﺮوردﮔﺎر رباﻟﻌﺎﳌﯿﻦ را ﺳﺰاﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪ آﺳ�نﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را و ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺷﺐ را ﻣﺎﯾﻪی آراﻣﺶ و روﺷﻨﺎﯾﯽ روز را ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻼﯾﻖ .ﺧﻮرﺷﯿﺪ را آﻓﺮﯾﺪ و ﻧﻮرش را
ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ ﻗﺮارداد و ﺷﺐ را ﺑﺎ ﻣﺎه روﺷﻦ و ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و آدﻣﯽ را آﻓﺮﯾﺪ
و از روح ﺧﻮد در او دﻣﯿﺪ و آن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﺷﺪ در روح و ﺟﺎن و وﺟﻮدش و ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ را
ﻋﺰت و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪم ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﺮا ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ
رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﺪ.
ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﴎور ﻋﺎﳌﯿﺎن ﺣﴬت زﻫﺮای ﻣﺮﺿﯿﻪ )س( آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ
ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺧﻠﯿﻔﻪای ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻢ و آﻓﺮﯾﺪ .اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن
در ﺗﻮ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ .ﺣﴬت آدم )س( اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در او ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮ آﻣﺪ او را
ﺳﻼم ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺣﴬت آدم )س( ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﻼم آﻏﺎز
ﺳﺨﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ در اﯾﻦ آﻏﺎز ﻫ�ن را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷ� ﮔﻔﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺳﻼم
ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷ� و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ و
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﻮ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺻﻠﺼﺎل ﺑﻪ ﻧﻮر روح ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺟﻮاب ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺮﯾﻢ در روح اﻧﺴﺎن ﺟﻠﻮه
�ﻮد و ﺳﻼم را ﺟﺎوداﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﴎور ﻋﺎﳌﯿﺎن ﻧﺸﺎن از رﺣﻤﺖ و ﻟﻄﻒ ﭘﺮوردﮔﺎر رﺣ�ن و رﺣﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻄﺎی روح ﺧﺪاوﻧﺪی و اﻟﻬﺎم ﺑﺪ و ﺧﻮب ﺑﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧﻮد و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ او را ﻣﺪد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ راه ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن اﻧﺒﯿﺎء ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺧﺎﺗﻢ رﺳﻮﻻن ﺣﴬت
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ )ص( اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ روح و ﺟﺎن ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ �ﻮد و در آﺧﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
دوازده اﻣﺎم ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺿﺎی اﻟﻬﯽ و ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری را ﻧﺸﺎن داد.
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ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺑﻪ ﺳﻮگ ﺷﻬﺎدت ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﮐﻮی ﻋﺸﻖ ﺣﻀﻮر
دارﯾﻢ .اﯾﺸﺎن ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻮر اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠ� ،ﻣﺮوج دﯾﻦ ،ﻣﻌﺪن ﮐﻠ�ت
ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺛﺎﻣﻦاﻟﺤﺠﺞ ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ )ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن
ﻣﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ از ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺒﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮن ﻟﻌﻨﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و
ﻋﻠﻢ اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﻪی ﺣﯿﻠﻪﻫﺎ و ﻣﮑﺮﻫﺎی آﻧﺎن را ﺧﻨﺜﯽ و در راه ﻫﺪاﯾﺖ و آﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺮدم از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن و ﻧﺤﻮهی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﺎﻫﺮﯾﻨﺶ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان �ﻮدﻧﺪ و آن را اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :راه و روش اﻣﺎﻣﺖ اﻓﺴﻮس ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آوردن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺣﺎل اﺳﺖ ﺗﺎ از راه ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﺎﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ
را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن از آن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.
ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ در زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد آن را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی
زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺎه ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﮔﺎه
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻋﻠﻢ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی زﻧﺪان و ﺣﺼﺎرﻫﺎ ،ﺣﻖ را ﭼﻨﺎن ﺑﺮ
ﴎ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد از رﺳﻮاﯾﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻣﺖ ﻣﺴﻠ�ن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻘﺪس آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻞ
ﺟﺴﺘﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ در ﻏﯿﺮ آن ﺗﺒﺎه ﮔﺸﺘﻨﺪ.
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ )ع( ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ
ِﴩ ِ
وﻃ َﻬﺎ
ﻓﺮﻣﻮدَ » :ﻻ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟﻠﱠ ُﻪ ِﺣ ْﺼ ِﻨﯽ ﻓَ َﻤ ْﻦ َد َﺧ َﻞ ِﺣ ْﺼ ِﻨﯽ أَ ِﻣ َﻦ ِﻣ ْﻦ َﻋﺬَاﺑِﯽ« ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮد »ﺑ ُ ُ
ﴍ ِ
وﻃ َﻬﺎ«.
َو أَﻧَﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ُ
از اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن )ع( ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﻠﻤﻪی ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ﺣﺼﺎر و
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ دژ ﻣﻦ وارد ﮔﺮدد از ﻋﺬاﺑﻢ در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﴍطﻫﺎﯾﯽ دارد و ﻣﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از آن ﴍطﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﯾﻌﻨﯽ اﻃﺎﻋﺖ از
اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﴍط آن ،ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎ
اﻣﺎﻣﺖ دﯾﻦ ﺷ� را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدم ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ راه ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری و
آﮔﺎﻫﯽ از دﯾﻦ و ﻗﺮآن و ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺘﺎب َﻣ ْﻜ ُﻨﻮنٍ ﻻ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ در ﻗﺮآن آن را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ» :إِﻧﱠ ُﻪ ﻟَ ُﻘ ْﺮآ ٌن ﻛَﺮِﻳ ٌﻢ ِﰲ ﻛِ ٍ
َ َ� ﱡﺴ ُﻪ إِ ﱠﻻ اﻟْ ُﻤﻄَ ﱠﻬ ُﺮو َن «
ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮔﺮانﻗﺪر در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﮑﻨﻮن ﮐﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﮐﺎن و ﻣﻄﻬﺮون دﺳﺖ ﺑﺮ
آن ﻧﺰﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﻋﻠﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻧﺰد ﻣﻄﻬﺮون اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﻮده
ﮐﻪِ » :إ�ﱠ َﺎ ﻳُﺮِﻳ ُﺪ اﻟﻠﱠ ُﻪ ﻟِ ُﻴ ْﺬ ِﻫ َﺐ َﻋ ْﻨ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱢﺮ ْﺟ َﺲ أَ ْﻫ َﻞ اﻟْ َﺒ ْﻴ ِﺖ َوﻳُﻄَ ﱢﻬ َﺮﻛُ ْﻢ ﺗَﻄْ ِﻬ ً�ا«.
ﺧﺪا از ﺷ� اﻫﻞﺑﯿﺖ ﻫﺮ رﺟﺲ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ را دور ﻣﯽﺳﺎزد و ﭘﺎک و ﻣﱪا ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ وای ﺑﺮ اﺣﻮال آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽراه رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽروﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﻤﺮاﻫﯽ
را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺑﺎور و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻋﺼﺎرهی ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻮﻻ و
ﴎورﻣﺎن اﻣﺎم ﻋﴫ و زﻣﺎن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ اﳌﻬﺪی )ﻋﺞ( ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وﺟﻮد ﮔﻬﺮﺑﺎر و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﺷﺎن
ﻫﻤﻪی ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺣﺴﻨﺎت ﭘﺪراﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪی ﭘﺮ از ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد و ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق ﺑﻪ داﻣﺎن ﭘﺮ ﻣﻬﺮﺷﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﱪﯾﻢ ﺗﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨ�ﯾﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﻄﺎﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮانﻗﺪرﺷﺎن دﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ و ﻓﻘﯿﺮ و
ﺣﻘﯿﺮﻣﺎن را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻗﻮی اﻣﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻤﺗﻨﺎ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج

e-mail: info@rayatolhoda.com

sms: 3000160313

http://www.rayatolhoda.com

