
پیغمبر اکرم)ص( دربارۀ دو عزیزشان تعبیر 
»بضعه« را به کار بردند: وجود مقدس صدیقۀ 

اطهر)س( و وجود اقدس امام رضا)ع(.
دربارۀ صدیقۀ اطهر فرمودند: »إن فاطمة 
است.(  من  بضعۀ  )فاطمه  مني.«  بضعة 
دربارۀ امام هشتم فرمودند: »ستدفن بضعة 
مني بخراسان.« )بضعه ای از من در سرزمین 

ترجمه  ما  را  بضعه  می شود.(  دفن  خراسان 
نیست.  این طور  اما  تن«؛  »پارۀ  می کنیم 
یعنی  از مادۀ بضاعت است. بضاعت  بضعه 
سرمایه. در اجزای بدن انسان، آن عضوی که 
جنبۀ سرمایه ای دارد، بضعه نامیده می شود. 
کبد و قلب را بضعه می گویند؛ چون سرمایۀ 

حیاتی است.

پیغمبر می گویند آن وجودی که سرمایۀ 
و  است  اطهر  صدیقۀ  دلم  میوۀ  است،  من 
دومین وجودی که سرمایۀ وجودی من است 
و از من است، علی بن موسی الرضاست. چرا؟ 
چون اگر این دو وجود مقدس نبودند، مسئلۀ 
بین  از  است،  اسالم  ناب  مسئلۀ  که  امامت 

می رفت و امامت براندازی می شد.

نقش امام رضـا)ع( در تثبیت خط امامـت

که  قطار  تصادف  جان گداز   حادثۀ 
متأسفانه عده ای از زوار امام هشتم)ع( 
رفتند،  بین  از  بعضی  و  دیدند  آسیب 

باعث تأثر خاطر شد. 

جلوگیری از تکرار این حوادث
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........................................................
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أنه  أشهد  و  بالکبریا  المتفرد  لله  الحمد 
المتوحد بتدبیر االرض و السماء و أشهد أن 
محمدًا رحمة للوراء و أکمل الکمالء و أفضل 
السفراء و خاتم األنبیاء و أشهد أن أمیر المؤمنین 
علی إبن أبی طالب و أوالده المعصومین هم 

المحجة البیضاء و منقذ البشر من الضاللة و 
العمی.

الزمان صلوات  موالنا صاحب  بّلغ  اللهم 
المؤمنات  و  المؤمنین  جمیع  عن  علیه  الله 
فی مشارق االرض و مغاربها سهلها و جبلها و 
بّرها و بحرها حّیهم و مّیتهم و عّنا و عن والدینا 
من الصلوات و التحیات زنة عرش الله و مداد 
کلماته و منتهی رضاه و عدد ما أحصاه کتابه و 

أحاط به علمه.
اللهم إنا نجّدد له فی هذا الیوم و فی کل 
یوم عهدًا و عقدًا و بیعة له فی رقابنا. اللهم کما 
شّرفتنا بهذا التشریف و فّضلتنا بهذه الفضیلة 

و خّصصتنا بهذه النعمة فصل علی موالنا و 
سیدنا صاحب الزمان و اجعلنا من أنصاره و 
أعوانه و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه 
طائعین غیر مکرهین ِفی الصف اّلذی نعت 
أهله فی کتابک کأنهم بنیان مرصوص علی 
طاعتک و طاعة رسولک و آله علیهم السالم. 

اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی یوم القیامة.
عباد الله، اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی 

الله.
همۀ شما برادران و خواهران و خودم را به 

تقوای الهی سفارش می کنم.

کالم ما در خطبۀ اول در موضوع »تقوای 
مصادف  امروز  اینکه  به  توجه  با  بود.  عملی« 
است با شب میالد مسعود امام هشتم)ع(، در 
بحث تقوای عملی به نکته ای اشاره می کنم. ماه 
ذی القعده به امام رضا)ع( تعلق دارد. مسئلۀ مهم 
برای شما برادران و خواهرانی که به زیارت امام 
هشتم آمده اید و نیز برای شما عزیزان مجاوری 
که مقیدید امشب و فردا مالزم محضر مقدس 
حاجات  درخواست  باشید،  هشتم)ع(  امام 

خودتان از امام رضا)ع( است.
والدت  »شب  می پرسند:  من  از  بسیاری 
امام رضا)ع( از حضرت چه حاجتی بخواهیم؟« 
اینکه می گوییم: »از امام رضا)ع( چه بخواهم؟« 
که  است  این  مفهومش  ندارد.  خوبی  مفهوم 
امام رضا)ع( یک  چیز بیشتر نمی دهد! عنایت 
و رأفت امام هشتم)ع(، آن هم در ماه ذی القعده 
و مخصوصًا در شب و روز متعلق به خود ایشان، 
آن قدر هست که آنچه بخواهیم، امام رضا)ع( 
به ما می دهد. هیچ محدودیتی در عنایت امام 

هشتم)ع( نیست. هرچه دربارۀ مسائل مادی، 
زندگی، مشکالت فردی و اجتماعی بخواهیم، 

حضرت)ع( تأمین می کند.
می خوانیم:  کبیره  جامعۀ  زیارت  در 
ه معالم دیننا و أصلح ما  »بمواالتکم علمنا اللَّ
کان فسد من دنیانا.«1 آقا، عشق شما دینمان 
را به ما یاد داد. همۀ خرابی های دنیای ما را 
هم عشق شما آباد ساخت و وابستگی به شما 
کرد  محدود  نمی شود  بنابراین  کرد.  درست 
هرچه  اما  بخواهیم؛  چه  رضا)ع(  امام  از  که 
بخواهیم، به ارزش این خواسته نمی رسد که 
در فقرات دعای کمیل از خداوند می خواهیم. 
در دعای کمیل با خدا خیلی حرف می زنیم 
بار  بار هر  اینجا می رسد که دو  به  و حرفمان 
یا  رب  »یا  می گوییم:  و  می زنیم  صدا  را  خدا 
إلهي و سیدي و موالي و مالك  یا  یا رب  رب 
و  بضري  علیما  یا  ناصیتي  بیده  من  یا  رقي 
مسکنتي یا خبیرا بفقري و فاقتي یا رب یا رب 
یا رب.« بعد از این صدازدن با »یا رب« در دو 
فصل، و همچنین صدازدن با عناوین دیگر، 
و أعظم  می گوییم: »أسألك بحقك و قدسك 
صفاتك و أسمائك أن تجعل أوقاتي من اللیل 
و النهار بذکرك معمورة و بخدمتك موصولة.«2 
خدایا بعد از این همه صدازدن ها، به حقت، به 

چیز  دو  اسمائت  و  صفات  اعظم  به  قدست، 
می خواهیم:

یکی اینکه زندگی مان را با یاد خودت آباد 
کنی؛

دوم اینکه با خدمتی که در درگاه عبودیت 
تو انجام می دهیم، زندگی مان را از پراکندگی 

درآوری.
شما  جوان،  خواهران  و  برادران  ببینید 
کمتر  تجربه تان  و  شده اید  زندگی  وارد  تازه 
است. در زندگی دو چیز ما را از پا درمی آورد: 
یکی ویرانی زندگی است. زندگی ای که ویران 
باشد، در هرجای این زندگی قرار بگیریم، با 
غذایمان  چطوری  روبه روییم:  کنم؟«  »چه 
اداره  را  زندگی مان  چطوری  کنیم؟  تأمین  را 
بگذرانیم؟  را  روزمان  و  شب  چطوری  کنیم؟ 
به کدام رشتۀ تحصیلی برویم؟ کدام شغل را 
انتخاب کنیم؟ همۀ زندگی مان با »چه کنم؟« 
است. حتی اگر بخواهیم در خرابه و ویرانه هم 
زندگی کنیم، همین ها را می پرسیم. دنیا برای 

ما دقیقًا همین است.
پا  از  را  ما  زندگی،  ویرانه بودن  این 
را  ما  زندگی  ویرانه بودن  فکر  هم  درمی آورد. 
زندگی  به  گرفتارشدن  هم  و  درمی آورد  پا  از 
در ویرانۀ دنیا ما را گرفتار می کند. همین فکر 

از امام رضـا)ع( چه بخواهیـم؟

رنج  آن  از  زندگی  در  که  چیزی  دومین 
اینکه  و  است  زندگی  پراکندگی  می بریم، 
کارهایمان با هم جور درنمی آید. کاری را شروع 
می کنیم و وسط کار خسته می شویم. مسئولیتی 
را می گیریم و بعد از چند روز خسته می شویم. 
و  انجام ندادن  از  ندهیم،  انجام  که  هم  کاری 
هم  از  اوقاتمان  می شویم!  ناراحت  بیکاری  
یک  از  نیست.  متصل  هم  به  و  است   پاشیده 
کارمان خوشمان می آید و از کار دیگرمان بدمان 
پشیمان  و  می دهیم  انجام  را  کار  یک  می آید. 
می شویم، کار دیگری را انجام می دهیم و بعد 

می گوییم: »چرا کم کردم؟!«
و  گرفته ایم  پیش   را  مسیری  بدانیم  باید 

داریم جلو می رویم و تا آخر عمر می خواهیم 
همین مسیر را ادامه دهیم. تنها چیزی که در 
زندگی ما انسجام به وجود می آورد، خدمت به 
پروردگار است. اگر کارهایمان عبادت باشد، 
زندگی مان  باشد،  مردم  یا  دین  به  خدمت 
یکپارچه می شود. هر کار و شغلی داریم، یک 
باید عبادت و توجه به خدا باشد.   گوشه اش 
این، زندگی را از متالشی شدن نجات می دهد 

و پراکندگی از بین می رود.
همۀ این ها روی هم رفته تقوای عملی است. 
انسان باید تقوا را در برنامه های عملی خود اجرا 
دوست  هرچه  خواهران،  و  برادران  شما  کند. 
دارید، از امام رضا)ع( بخواهید؛ اما بعد از همۀ 
خواسته هایتان، این جملۀ دعای کمیل را هم از 
امام رضا)ع( بخواهید. خودتان را به امام رضا)ع( 
بسپارید و بگویید: »آقا، زندگی ما را با این دو 
خصوصیتی که امیرالمؤمنین)ع( یاد دادند، آباد 

کن و از پریشانی و متالشی شدن نجات بده.«
نقطۀ  هشتم)ع(،  امام  عزت  به  خدایا، 
کمال ایمان و زندگی ایمانی ما یعنی فرج و 

ظهور موالیمان بقیةالله را تعجیل بفرما.
خدایا، در این عید امام هشتم)ع( عیدی 
کامل، هم در دنیا و هم در آخرت، از محضر 
ما  همۀ  به  موسی الرضا)ع(  بن  علی  مقدس 

کرامت بفرما.
مطهر  روح  و  شهدا  مطهر  ارواح  خدایا، 
امام بزرگوار را از دل دادگی و دل بستگی ما به 

والیت علی بن موسی الرضا)ع( بهره مند کن.
سایۀ ُپربرکت رهبر معظم انقالب را بر سر 

ما مستدام بدار.
که  را  برکاتی  و  خیرات  انواع  پروردگارا، 
شایستۀ این سرزمین مقدس والیی علی بن 
کشور  این  همۀ  بر  است،  موسی الرضا)ع( 

نازل بفرما.

خدمت به پروردگار، انسجام بخش زندگی

اینکه می خواهیم در عرصۀ این دنیا چه کنیم، 
ما را مستأصل می کند.

در این جملۀ دعای کمیل، بعد از این همه 
»أن  می گوییم:  قسم دادن،  و  خدا  صدازدن 
بذکرك  النهار  و  اللیل  من  أوقاتي  تجعل 
آبادی  یک  ویرانه  این  در  خدایا،  معمورة.« 
برایم درست کن. آن آبادی ذکر و یاد توست. 
یعنی اگر »الاله االالله« گفتیم، زندگی مان آباد 
می شود؛ اگر »استغفرالله« گفتیم، زندگی مان 
آباد می شود. اینکه »خدایا تو به وسیلۀ ذکرت، 
در زندگی ام آبادی ایجاد کن«، یعنی چه؟ ذکر 
»الله اکبر«  و  »سبحان الله«  و  »الاله االالله« 
که  نیست  اذکاری  قبیل  از  ذکر  این  نیست. 
می دهند.  یاد  ما  به  عارف  به عنوان  عده ای 
اینکه در زندگی هر  از  این ذکر عبارت است 
کار می خواهیم بکنیم، در آن کار سه نکته را 

مدنظر داشته باشیم:
1. از طرف خدا اجازه داریم یا نه؟ این کار 

حالل است یا حرام؟
2. چطور این کار را انجام دهیم که خدا 

راضی بشود؟
این  چیست؟  ما  کار  در  خدا  سهم   .3
بندگان  و   مردم  به  خدمت  چقدر  کارمان 
خداست؟ چقدر خدمت به دین ماست؟ چه 

اندازه از این کارمان عبادت است؟
ویرانۀ  این  در  اگر  خواهران،  و  برادران 
زندگی این نقش را داشتیم، یعنی در هر عملی 
خدا را به یاد آوردیم، این زندگی آباد می شود. 
بعد  کنیم؛  کار  این طور  شب  تا  صبح  از  باید 

شب می بینیم عجب زندگی آبادی داشته ایم، 
هیچ »چه کنم«ی نداشته ایم و همۀ مشکالت 
و  ایجاد شده  است، محبوبیت  برطرف شده 
اینکه خسته نشده ایم، نشاط  از همه مهم تر 
مصداِق  شده ایم  و  مانده  محفوظ  کارمان 

»تجعل اوقاتی... مأمورة.«
....................................................
1. شیخ عباس قمی، کلیات مفاتیح الجنان، ص549.

2. شیخ عباس قمی، کلیات مفاتیح الجنان، ص66؛ 
سید بن طاووس، اقبال األعمال، ج2، ص709.
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طبق معمول مقارن با میالد مسعود امام 
هشتم)ع(، کسی فعالیت ها و خدمات خالصانۀ 
از  امروز  می دهد.  گزارش  را  قدس  آستان 
بیانات اثربخش و بسیار مفید قائم مقام محترم 

تولیت آستان قدس جناب آقای دکتر رحمتی 
استفاده کردیم و یک گزارش همگانی دربارۀ 
مقدس  آستان  این  در  نوکری  و  خدمتگزاری 
این  از  تشکر  هم  ما  وظیفۀ  فرمودند.  بیان  را 

خدام در کانون توجه امام رضا)ع( 

حادثۀ جان گداز تصادف قطار که متأسفانه 
و  دیدند  آسیب  هشتم  امام  زوار  از  عده ای 
شد.  خاطر  تأثر  باعث  رفتند،  بین  از  بعضی 
در  که  را  عزیزانی  متعال  خداوند  امیدواریم 
آسیب  این  به  هشتم)ع(  امام  زیارت  مسیر 
اسالم  شهدای  ردیف  در  شدند،  مبتال 
خواهرانی  و  برادران  آن  و  بفرماید  محسوب 
را که دچار جراحت شدند، در زمرۀ جانبازان 

فداکار اسالم محسوب فرماید.
باید  مسئوالن  و  خواهران  و  برادران  همۀ 
توجه کنند: االن دوسه حادثه رخ داده که حادثۀ 
طبیعی نیست: حادثۀ آبادان، قضیۀ قطاری که 
از مشهد برمی گشت و یک حادثۀ دیگر در شهر ما 
که حادثۀ طبیعی نیست. به هر حال ندانم کاری 

یک انسان این حادثه را به وجود آورده است.
قطعی  خبر  و  شنیده ام  را  این  هم  من 
گفته  نباشد.  این طور  که  ان شاءالله  و  ندارم 
عادی  حالت  در  مکانیکی  بیل  رانندۀ  شده 
نبوده و آن را وسط راه آهن گذاشته است. این 
اقدام به قیمت ازدست رفتن 22 نفر انسان و 
عزیز، عزاداری 22 خانواده تمام شده است. 
این  گذشت.  کنارش  از  به سادگی  نمی شود 
حادثه  موجب  مراقبت نکردن  و  بی توجهی 
شده است. مگر خط ریل آزاد است و نگهبان 
ندارد؟! یک انسان بی احتیاط بیاید جان 22 

نفر انسان را بگیرد و 80 نفر را زخمی کند؟! 
بیت المال  به  مالی  خسارت های  چقدر  حاال 
از  می داند.  خدا  هم  را  این  است،  واردشده 
کنار  از  نمی شود  گذشت.  نمی شود  جریان 
راه  شهدای  این ها  بگوییم  و  بگذریم  مسئله 
خدا هستند، این ها هم جانباز راه و به همین 
دارد؛  جای  بررسی  نه تنها  این  کنیم.  اکتفا 
بلکه باید از افراد و ابعاد مختلف پیگیری شود.

در هر حال این گونه حوادث قابل تحمل 
نیست. زلزله و حوادث طبیعی ممکن است 
صدها نفر را از بین ببرد. این حادثۀ طبیعی 
قابل پیش بینی نبوده است؛ اما در این حادثۀ 
انسان وسط است. داستان  پای یک  ارادی، 

ساختمان آبادان هم از همین مقوله است و 
ما  مسئوالن  امیدواریم  نیست.  قابل گذشت 
نه تنها به دنبال پیگیری علل حادثه، بلکه در 
پی اجتناب از وقوع دوبارۀ این حوادث باشند.

این روحیۀ ولنگاری  برادران و خواهران، 
افراد  به  که  هم  بی بندوباری  روحیۀ  این  و 
روحیۀ  بسیار  کارها  همۀ  در  داده،  دست  ما 
مضری است؛ مخصوصًا برای نسل جوان ما 
که اگر این ها این طور بار بیایند، خیلی سخت 
است. عزیزان ما و مخصوصًا بزرگوارانی که در 
مسئولیت های فرهنگی کشور هستند، سعی 
کنند این روحیۀ ولنگاری، رخوت، سستی و 

باری به هر جهت بودن را از افراد بگیرند.

مسئوالن پای جلوگیـری از تکـرار این حـوادث باشند

خطبۀ دوم
عباد الله، اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله.

همۀ شما برادران و خواهران و خودم را 

به تقوای الهی سفارش می کنم.
فرارسیدن سالروز میالد مسعود ولی نعمت 
عزیز و بزرگوار ما امام هشتم ثامن الحجج)ع( را 

به محضر مقدس شما برادران و خواهران تبریک 
عرض می کنم و امیدوارم همۀ ما مشمول رأفت 

خاص آن حضرت در این ایام قرار بگیریم.

مسموم  حضرت)ع(  که  هم  آخر  لحظۀ 
شده بودند، به اباصلت گفتند: »اگر االن من 
از بین بروم، خدام من غذا نمی خورند. سفره 
بینداز این ها بنشینند و غذا بخورند که اگر بعد 

حادثه رخ داد، این ها بی غذا نباشند.« اباصلت 
می گوید سفره انداختم و خدام را به سر سفره 
ما  دیدی  کی  »تو  گفتند:  خدام  کردم.  صدا 

بدون حضرت سر سفره بنشینیم؟«

عزت و عظمت خدام امام رضا)ع(

خدمات و زحمات عزیزان است.
مردِم  شما  همۀ  از  به نمایندگی  بنده 
هشتم)ع(،  امام  مقدس  ساحت  دل دادۀ 
بن  علی  مطهر  حریم  خدمتگزاران  از 
آستان  تولیت  آن  رأس  در  و  موسی الرضا)ع( 
حجت االسالم والمسلمین  حضرت  قدس 
عزیزان خدمتگزار  و همۀ  مروی  آقای  جناب 
امیدوارم  و  متشکرم  مقدس  آستان  این  در 
اجر خدمتگزاری شان را از خود امام رضا)ع( 

بگیرند.
توجه  خیلی  خدامشان  به  رضا)ع(  امام 
دارند. دو نکته را عرض کنم: امام صادق)ع( در 
مدینه بودند. یکی از شیعیان خراسانی به حج 
رفت. به مدینه که رسید، تصمیم گرفت خدمت 
امام صادق)ع( برسد. رفت در خانۀ حضرت را 
زد. گفتند: »حضرت منزل نیستند.« گفت: 
»مشرف  گفتند:  ببینم؟«  را  حضرت  »کجا 
شده اند مسجد. به مسجد رفت. دم در مسجد 
در  کنار  و  کرده  زین  را  اسبی  دید  رسید،  که 
مسجد نگه داشته اند و غالمی افسار اسب را 
دست گرفته است. از یکی پرسید: »امام صادق 
را در مسجد ندیدی؟« گفت: »این اسب اسب 
امام صادق و این غالم هم غالم ایشان است. 
حضرت در مسجد نماز می خوانند که بیایند 
سوار شوند و برگردند.« یک مرتبه تکان خورد. 
نزد غالم آمد و گفت: »من از فالن شهر آمده ام. 
معامله  حاضری  کنم.  معامله  تو  با  آمده ام 
کنی؟« غالم گفت: »چه معامله ای؟« گفت: 
و  مستغالت  زندگی،  خانه،  شهر  آن  در  »من 
امالک دارم. همه را می دهم به تو. تو افسار این 
اسب را به من بده تا من بشوم غالم امام صادق 
و تو بشوی صاحب این امالک و مستغالت.« 
غالم فکر کرد و دید معاملۀ بدی نیست. گفت: 

»من حاضرم؛ اما باید از آقا اجازه بگیرم.«
گفت:  حضرت  به  و  آمد  مسجد  به  غالم 
»اگر خیری به من برسد، شما مانع می شوید؟« 
گفتند: »چرا مانع بشوم؟ کمک هم می کنم این 
به حضرت  را  تو برسد.« موضوع  به  بهتر  خیر 
عرض کرد: »آقای ثروتمند، ملک دار، پول دار، 
مستغالت دار و سرمایه دار، هستی اش را به من 
می دهد و من افسار اسب را به او بدهم و بعد از 
این، خدمتگزار شما به جای من، این شخص 
و  راضی ام  »من  فرمودند:  حضرت  باشد.« 
حرفی ندارم. به تو قول می دهم مشکلی هم در 
زندگی ات پیدا نمی شود و مشکلی هم در زندگی 
پیش آمد، از هرجا متوسل بشوی، مشکلت را 
با تو قطع  برطرف می کنیم. ارتباطمان را هم 

نمی کنیم و تو برو زندگی راحتی داشته باش.«
این غالم خوش حال بلند شد برود. دوسه 
حضرت)ع(  گرفت.  فاصله  حضرت  از  قدم 
ما  با  مدتی  »چون  گفتند:  و  زدند  صدایش 
هرکس  بگویم:  تو  به  را  این  خواستم  بودی، 
هرقدر اینجا با ما باشد، آن طرف هم همین  قدر 
با ماست.« این را که فرمودند، غالم فکر کرد و 
گفت من تا اینجا در خدمت حضرت بوده ام و 
آنجا همین  قدر در خدمت حضرتم. اگر تا آخر 

همیشه  آنجا  باشم،  حضرت  خدمت  در  عمر 
در خدمت حضرتم. آمد به این آقای خراسانی 
گفت: »من اهل این معامله نیستم. آنی که من 
به حال  خوش  بیشتر است.«1  ارزشش  دارم، 

شمایی که خدمتگزار امام رضا)ع( هستید.
حضرت  رسم  بودند.  سفر  در  حضرت 
سفره  و  می شد  غذا  موقع  وقتی  بود  این 
سفره  یک  سر  خدمه  با  می انداختند، 
بلخ شنیده  از شیعیان  نفر  می نشستند. یک 
بود امام رضا)ع( می آیند. آمد در مسیر راه تا 
همه  و  شدند  پیاده  کاروان  ببیند.  را  حضرت 
سر سفره نشستند و غذا می خورند. از یک نفر 
پرسید: »امام رضا کجا هستند؟« امام را نشان 
ناراحت شد که: »آقا، شما الاقل  بلخی  داد. 
یک  که  بنشینید  و  بیندازید  دیگر  سفرۀ  یک 
نفر آمد، شما را بشناسد.« حضرت غضبناک 
شدند و گفتند: »ساکت شو! من با این ها چه 
فرقی دارم؟! تفاوت من با این ها چیست؟ من و 
این ها همه از آدم و حوا هستیم. چه امتیازی به 

این ها دارم که سفره ام را جدا کنم؟«2
....................................................
1. شیخ عباس قمی، منازل اآلخرة و المطالب الفاخرة، 
ص282؛ حسن بن محمد دیلمی، إرشاد القلوب، ج2، 

ص147.
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پیغمبر اکرم)ص( دربارۀ دو عزیزشان تعبیر 
»بضعه« را به کار بردند: وجود مقدس صدیقۀ 

اطهر)س( و وجود اقدس امام رضا)ع(.
دربارۀ صدیقۀ اطهر فرمودند: »إن فاطمة 
بضعة مني.«1 )فاطمه بضعۀ من است.( دربارۀ 
مني  بضعة  »ستدفن  فرمودند:  هشتم  امام 
بخراسان.« )بضعه ای از من در سرزمین خراسان 
دفن می شود.( بضعه را ما ترجمه می کنیم »پارۀ 
تن«؛ اما این طور نیست. بضعه از مادۀ بضاعت 
است. بضاعت یعنی سرمایه.2 در اجزای بدن 
دارد،  سرمایه ای  جنبۀ  که  عضوی  آن  انسان، 
بضعه  را  قلب  و  کبد  می شود.  نامیده  بضعه 

می گویند؛ چون سرمایۀ حیاتی است.
آن وجودی که سرمایۀ  پیغمبر می گویند 
من است، میوۀ دلم صدیقۀ اطهر است و دومین 
وجودی که سرمایۀ وجودی من است و از من 

بن موسی الرضاست. چرا؟ چون  است، علی 
اگر این دو وجود مقدس نبودند، مسئلۀ امامت 
که مسئلۀ ناب اسالم است، از بین می رفت و 

امامت براندازی می شد.
اساس امامت را بعد از انحراف رهبری در 
امامت، وجود مقدس صدیقۀ   از خط  سقیفه 
اطهر)س( حفظ کردند. اگر جریان امامت آن 
روز ادامه پیدا نمی کرد، این خط قطع می شد. 
آن روز سه نفر بودند که می گفتند: »اشهد ان 
علی ولی الله«. امروز سیصدچهارصدمیلیون 
انسان روی زمین می گویند: »اشهد ان علی 
ولی الله« و اگر حضرت آن روز این سه نفر را 

حفظ نمی کردند، امامت از بین می رفت.
در زمان امام هشتم)ع(، توطئه و دسیسۀ 
مأمون براندازی امامت بود و از چه زمانی مأمون 
تصمیم گرفت امامت را براندازی کند؟ در دوران 

زمان  آن  از  داد،  رخ  حادثه ای  که  طفولیتش 
مقابل  در  و  براندازد  را  امامت  گرفت  تصمیم 
امامت  به عنوان  جریانی  عباسی،  خالفت 
نباشد. وجود مقدس امام رضا)ع( اگر نبودند 
و فتنه های مأمون را برمال نمی کردند، امامت 
از بین می رفت و منقطع می شد؛ لذا پیغمبر 
اکرم همان طور که از حضرت زهرا)س( تعبیر 
به بضعه کردند، از وجود مقدس امام هشتم)ع( 

نیز تعبیر به بضعه کردند.

بضعۀ  زیارت  به  زنان  و  مردان  این  خدایا، 
پیغمبر آمده اند. شما برادران و خواهران امروز که 
در حرم امام رضا)ع( هستید، اینجا هم تکه ای از 
وجود پیغمبر را که سرمایۀ پیغمبر است، دارید 
زیارت  را  پیغمبر  دارید  پس  می کنید؛  زیارت 
می کنید و با حضور در محضر امام هشتم)ع(، 

انگار دارید در مدینه زندگی می کنید.
خدایا، این نعمت اقامت و مالزمت محضر 
علی بن موسی الرضا)ع( را تا دم مرگ از ما نگیر.

قبۀ  این  رحمات  و  برکات  همۀ  از  خدایا، 

منوره و این مضجع شریف در این کشور والیی، 
مردم ما را مستفیض بگردان.

خدایا، ارکان نظام ما را در پناه رأفت علی 
بن موسی الرضا)ع( از همۀ خطرات محافظت 

بفرما.
خدایا، نقطۀ جالل و کمال عظمت علی بن 
موسی الرضا)ع( و آرزوی اصلی امام هشتم)ع( 
یعنی فرج و ظهور موالیمان بقیة الله را تعجیل 

بفرما.
ارواح مطهر شهدا و روح مطهر امام بزرگوار 

ما را از پایداری مردم ما در پای ستون خیمۀ این 
نظام خشنود و راضی بگردان.

سایۀ پربرکت رهبر معظم انقالب را بر سر 
ما مستدام بدار.

دشمنان ناپاک ما را در جبهه های کفر و 
نفاق و استکبار، ذلیل و نابود و ریشه کن بفرما.
....................................................

1. عالمه مجلسی، بحار األنوار، ج43، ص54.
)حسن  للتجارة  تعّد  المال  من  قطعة  البضاعة  و   .2
ج1،  الکریم،  القرآن  کلمات  فی  التحقیق  مصطفوی، 

ص284(.

نقش امام رضا)ع( در تثبیت خط امامت

رضا)ع(  امام  خادم  خواهران،  و  برادران 
خیلی عزت و عظمت دارد. شما در اذن دخول 
اإلمام  خلیفتک  أستأذن  »و  می خوانید:  که 
الموکلین  المالئکه  و  طاعته  علی  المفروض 
رضا)ع(  امام  خادم  المبارکة.«1  البقعة  بهذه 
و  ایستاده  آنجا  که  عزیزی  این  است،  فرشته 
و  اخالص  با  است،  فرشته  می کند،  خدمت 
کنید،  نگاه  این ها  صورت  به  عشق.  و  اشک 
خدمت  و  گرفته  را  صورتشان  اشک  قطرات 
می کنند. با این اخالص، این ها فرشته هستند. 
و  عزت  این ها  هستند.  این ها  مالئکه  همان 
و  زحمات  و  خدمات  همۀ  از  و  دارند  عظمت 
اخالص ایشان در انجام وظیفه شان متشکریم و 
امیدواریم خداوند متعال به پاس این خدمات، 

دنیا و آخرت شما را اداره کند.
هستید  رضا)ع(  امام  خدمت  در  دنیا  در 
شما  سراغ  قابض  االرواح  که  لحظه ای  از  و 
هم  آنجا  و  شما  سر  باالی  بیایند  آقا  می آید، 
در خدمت حضرت باشید. آقا این قدر آقاست 
که آنجا هم می تواند برای مِن آلوده جایگاهی 
درست کند و من را بیاورند آنجا و در قبری که 

خودم برای خودم ساخته ام نگذارند، جایی را 
برایتان بسازند تا به جایی که با اعمال خودتان 
هشتم)ع(  امام  این قدر  نروید.  محشورید 
یاد  شما  را  حضرت  آقایی  این قدر  و  آقاست 
داشته باشید که هم دنیا و هم آخرتتان را اداره 

می کنند.
تمام  در  هشتم  امام  مقدس  وجود 
شیطنت ها  گرفتار  زندگی شان  عرصه های 
در  که  عرصه هایی  همۀ  در  بودند.  فتنه ها  و 
زندگی امام رضا)ع( پیش آمد، این گرفتاری و 

پیچ وخم ها و درگیری ها در زندگی کمتر ائمۀ ما 
وجود داشته است. همه درگیر شیطنت هایی 
بودند؛ اما شیطنت مأمون ملعون از همه بیشتر 
با  اما مأمون  بودند؛  امام دشمن  با  بود. آن ها 
اساس امامت دشمن بود و می خواست ریشۀ 
امام رضا)ع( سعی می کردند  را بکند.  امامت 
جنایت های مأمون و جنایت هایی را که متوجه 

خط امامت بود، از بین ببرند.
....................................................

1. شیخ عباس قمی ،کلیات مفاتیح الجنان،  ص311.
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