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شــهادت  ســالروز  رســیدن  فــرا 
کاظــم  امــام  حضــرت  موالیمــان 
ــر  ــام عص ــر ام ــه محض ــام( را ب )علیه الس

همــه ی  و  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

آن  دوســتداران  و  ارادتمنــدان 
ــم.  ــرض می کنی ــلیت ع ــرت تس حض
ــه را  ــی هم ــارک و تعال ــد تب خداون
جــزو بهتریــن پیــروان و شــیعیان 
را  مــا  دهــد،  قــرار  حضــرت  آن 
حضــرت  آن  والیــت  صــراط  در 
ثابت قــدم بــدارد، در دنیــا تأســی 
بــه ســیره آن حضــرت و زیــارت 
آخــرت  در  و  او  تابنــاک  مضجــع 
ــرت  ــا آن حض ــر ب ــفاعت و حش ش
را روزی همــه ی مــا قــرار دهــد.

نکاتیدربارهامامموسیکاظم 
)علیهالسالم(

در ایــن جلســه بــه مناســبت شــهادت 
آن امــام، مطالبــم را ضمــن چنــد نکته 
ــم. ــم می کن ــم تقدی ــت عزیزان خدم

۱.نگاهیکوتاهبهزندگیو
زمانهآنحضرت

نکتــه اول ناظــر بــه فضــای عمومــی 
ــت. والدت  ــرت اس ــی آن حض زندگ
باســعادت امــام کاظــم )علیه الســام( در 
ــول  ــد از اف ــال بع ــج س ــا پن ــار ی چه
بنی امیــه واقــع شــده اســت کــه 
ــری  ــری قم ــال ۱۲۸ هج ــدود س ح
ایــن  پربرکــت  حیــات  می شــود. 
ــه  ــال ۱۸۳ ادام ــا س ــزرگ ت ــام ب ام
 ۵۵ مجموعــًا  کــه  می کنــد  پیــدا 
ســال،  عمــر شــریف آن بزرگــوار 
ــام  ــالگی و در ای ــت. در بیست س اس
)علیه اللعنــة(  منصــور  خافــت 
حــدود  می رســند.  امامــت  بــه 
آن  امامــت  ایــام  ســال  ســی وپنج 
بزرگــوار اســت و طبــق نقل مشــهور، 
رجــب  مــاه  پنجــم  و  بیســت  در 
ســال ۱۸۳ بــه شــهادت رســیدند.

بخشــی از عمــر مبــارک خــود را 
در مدینــه بودنــد و قســمتی را در 
بغــداد ســپری کردنــد کــه طبــق 
ــارده ســال را  بررســی ها، حــدود چه
ــد.  ــف گذراندن ــای مختل در زندان ه
حــدود ســیزده ســال پایانی عمرشــان 
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ــود.  ــة( ب ــارون )علیه اللعن ــام ه در ای
ــهر  ــه آن ش ــهر ب ــن ش ــًا از ای عمدت
و از ایــن زنــدان بــه آن زنــدان و 
ــی بودنــد.  ــارهای خاص ــت فش تح
همین طــور  هــم  هــارون  از  قبــل 
هــارون،  دوران  در  منتهــا  بــوده، 
ــته اند. ــی داش ــی خاص ــت خیل وضعی

 
۲.بردباری

در  نازنیــن  و  مقــدس  وجــود   آن 
ــام اهلل علیهم اجمعین(  ــدی )س ــه ه ــله ائم سلس
ــه  ــت ک ــهور اس ــی مش ــه لقب های ب
»کاظــم« از همــه مشــهورتر اســت. به 
ــد.  ــم می گوین ــر ه ــرت صاب آن حض
ــاس  ــر اس ــم ب ــرت ه ــتان حض دوس
را  بزرگــوار  ایــن  تجربیاتشــان 
باب الحوائــج نامیده انــد؛ چراکــه از 
ــزرگ  ــام ب ــه آن ام رهگــذر توســل ب
ــی، بســیاری  در ســاحت قــدس ربوب
ــق  ــان محق ــته ها و حوائجش از خواس
شــده اســت. امــا لقــب کاظــم از همه 
ــام  ــًا پی ــه ضمن ــت ک ــهورتر اس مش
خیلــی روشــنی دربــاره شــخصیت آن 
بزرگــوار دارد و از دوســتان حضــرت 
توقــع اســت کــه ماننــد آن امــام، 
ــدر،  ــعه ص ــی س ــند؛ یعن ــم باش کاظ

مدیریــت خشــم، و حلــم و بردبــاری 
ــن  ــه ای ــند. البت ــته باش ــران داش بی ک
ویژگــِی مشــترک همــه ی امامــان 
ــام  ــاره ام ــا درب )علیهم الســام( اســت؛ منته

ــت  ــت وضعی ــه عل ــام( ب ــم )علیه الس کاظ
ــت  ــوار و اذی ــت آن بزرگ ــام امام ای
رفتارهــای  و  فــراوان  آزارهــای  و 
حضــرت  آن  بــا  کــه  نامناســبی 
صــورت می گرفــت، و در مقابــل، 
فوق العــاده  و  واکنــش خردمندانــه 
ــیرین در  ــیار ش ــن، بس ــازنده، متی س
برابــر آن رفتارهــای تلــخ، صفــت 
بردبــاری، بیشــتر خــود را نشــان داد.

ایــن ویژگــی در جریــان تکامــل 
ــه ســوی  شــخصیت مؤمــن و ســیر ب
ــت از اخــاق  خــدای متعــال و صیان
محیــط  روی  تأثیــر  او،  ایمــان  و 
پیرامونــی او و نیــز حســن خلــق 
بــا ســایرین، بســیار  و معاشــرت 
پیش برنــده اســت. وقتــی کــه نزدیــک 
اســت  دیــگ خشــم بــه جــوش آید و 
آتشــی برافروختــه شــود، ولــی انســان 
ــوکل  ــا ت ــری از ایمــان و ب ــا بهره گی ب
ــت  ــن حال ــال ای ــروردگار متع ــه پ ب
مدیریــت  خــود  در  را  انفجــاری 
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کنــد، هــم ضربــه نخــورد و هــم 
ــا  ــب ب ــپس متناس ــد، س ــه نزن ضرب
ــکان  ــن ام ــت از ای ــروف و وضعی ظ
ــه  ــت، ب ــار او اس ــه در اختی ــی ک اله
عنــوان یــک وســیله دفاعــی اســتفاده 
ــان  ــت و در می ــش تقوی ــد، ایمان کن
می شــود. محبــوب  اطرافیانــش 

ــت  ــر وق ــد ه ــورت بای ــر ص در ه
ــرده  ــام( ب ــم )علیه الس ــام کاظ ــام ام ــه ن ک
ــد در  می شــود ـ کــه فــراوان هــم بای
ــرده  ــرت ب ــام آن حض ــا ن ــی م زندگ
شــود و به هر مناســبتی از آن بزرگوار 
یــاد کنیــم و بــه ایشــان توســل کنیــم 
ـ از خــدای متعــال بخواهیــم کــه 
ــا  ــزرگ، م ــام ب ــن ام ــت ای ــه برک ب
را نیــز در مدیریــت قــوه غضبیــه 
و تســلط بــر خشــم یــاری کنــد.

ــود  ــب ش ــار غض ــان گرفت ــر انس اگ
ــای نفســانی اش  ــق مبن و غضبــش طب
غلیــان کنــد، گاهــی او را ده هــا ســال 
ــدازد و  ــب می ان ــلوکی عق ــر س از نظ
ــد.  ــان را می پیچ ــان انس ــار ایم طوم
ــی  ــم های این چنین ــه خش ــانی ک کس
کوچک تریــن  بــا  گاهــی  دارنــد، 

اتفــاق، تحمــل خــود را از دســت 
ــت غضــب و خشــم  ــد و حال می دهن
آن  در  می گیــرد.  شــکل  آنــان  در 
جهــت  از  قیافه هایشــان  لحظــه 
کامــًا حیوانــی می شــود.  باطنــی 
ــان  ــرل ده ــراد کنت ــوارد اف ــن م در ای
و رفتــار و اقداماتشــان را ندارنــد.

در مــوارد ســطح پایین تــر نیــز خشــم 
ــر هیجــان نفســانی  ــی ب نابجــا و مبتن
ــیب های  ــل، آس ــرل عق ــدون کنت و ب
ایمــان  بنیان هــای  بــه  اساســی 
ــتون های  ــد و س ــخص وارد می کن ش
تَــَرک  را  مؤمــن  انســان  ایمــان 
ــی  ــن ویژگ ــد ای ــه بای ــدازد. هم می ان
ــم. ــم )علیه الســام( بخواهی ــام کاظ را از ام

نمونهایازبردباریحضرت 

یکــی از مــواردی کــه حضــرت، 
فروخوردنــد،  را  خــود  خشــم 
ماجــرای خیلــی مشــهور برخــود 
ــه  ــوادگان خلیف ــا یکــی از ن ایشــان ب
دوم بــود. آن شــخص مرتــب بــه 
حضــرت دشــنام مــی داد، جلــوی 
ــه  ــی ک ــد و حرف های ــجد می آم مس
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در حــد خــودش و دیگــران بــود، 
متوجــه حضــرت می کــرد. چنــد 
ــاب او  ــتند حس ــاب خواس ــار اصح ب
را برســند؛ ولــی حضــرت اجــازه 
ــام  ــار ام ــک ب ــه ی ــا اینک ــد ت ندادن
کاظــم )علیه الســام( بــه چنــد نفــر از 
رفقــا و اصحــاب گفتنــد: فــردا بیاییــد 
آنهــا  برویــم.  آن شــخص  ســراغ 
خیلــی خوشــحال شــدند و پیــش 
ــابی  ــه حس ــد ک ــان کردن ــود گم خ
ــا  ــد ب ــن قص ــا ای ــم. ب ــش می کنی ادب
ــراغ  ــدند. س ــراه ش ــام )علیه الســام( هم ام
ــه اش  ــد در مزرع ــد، دیدن او را گرفتن
مشــغول کار اســت. حضــرت بــدون 
هماهنگــی وارد کشــتزارش شــدند. او 
نیــز دوبــاره شــروع کــرد بــه پرخــاش 
ــن  ــرا از بی ــه محصــوالت م ــردن ک ک
نزدیکــش  حضــرت   .... و  بردیــد 
رفتنــد و بــا او بگــو و بخنــد کردنــد. 
ــم  ــر ه ــد نف ــه چن ــد ک ــم دی او ه
همــراه حضــرت هســتند و احســاس 
کــرد کــه ممکــن اســت اتفاقــی 
حضــرت  شــد.  ســاکت  بیفتــد، 
احوال پرســی کردنــد، بــا او گــرم 
ــد داری  ــد: امی ــه او گفتن ــد و ب گرفتن
ــرداری؟  ــول ب ــدر محص ــال چق امس

گفــت: دویســت دینــار. حضــرت 
ــه  ــار ب ــیصد دین ــاوی س ــه ای ح کیس
ــا او  ــداری ب ــد و مق ــم کردن او تقدی
ماطفــت کردنــد. آن شــخص وقتــی 
ــد،  ــام( را دی ــام )علیه الس ــار ام ــن رفت ای
ــان  ــن هم ــد. ای ــون ش ــش دگرگ حال
ــد:  ــه می گوی ــی اســت ک ــده قرآن قاع
ــیِّئَة؛]۱[  »َویَــْدَرُؤَنبِالَْحَســنَةِالسَّ
و بــدی را بــا نیکــی می زداینــد«. 
ــی جــواب زشــتی ها  ــا زیبای ــن ب مؤم
را می دهــد. اگــر کســی بــا تــو بــدی 
ــردی  ــدی ک ــه او ب ــم ب ــو ه ــرد، ت ک
کــه ایــن مردانگــی نیســت. مردانگــی 
ــار  ــر رفت ــو در براب ــه ت ــن اســت ک ای
بــد دیگــران خوبــی کنــی. آن فــرد از 
مریــدان حضــرت شــد و بــه مســجد 
ــد،  ــرت وارد ش ــی حض ــت. وقت رف
محبــت و فروتنــی کــرد و عــذر 
ُ خواســت و بعــد هــم گفــت: »اللَّ
ــالَتَُه؛]۲[  ــُلرَِس ــُثیَْجَع ــُمَحیْ أْعَل
را  بهتــر می دانــد رســالتش  خــدا 
ــد«. ســپس حضــرت  ــرار ده کجــا ق
ــر  ــدام بهت ــد: ک ــاب فرمودن ــه اصح ب
ــتید  ــه می خواس ــما ک ــار ش ــود؛ رفت ب
او را بزنیــد و بــه خیــال خــود ادبــش 
ــا کاری کــه مــن کــردم؟]۳[ ــد، ی کنی
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ــم  ــاری و کظ ــم و بردب ــزه حل معج
غیــظ، چنیــن اثــری دارد. قــرآن کریم 
هــم در وصــف مؤمنــان همیــن تعبیــر 
را بــه کار می بــرد و می فرمایــد: »َو
ــِن ــَنَع ــَظَوالْعافی ــَنالَْغیْ الْکاِظمی
الُْمْحِســنیَن؛]۴[  ُیُِحــبُّ النَّــاِسَواللَّ
ــد و  ــرو می برن ــود را ف ــم خ و خش
از مــردم درمی گذرنــد و خداونــد 
نکــوکاران را دوســت دارد«. اشــباه 
چنیــن برخــوردی فــراوان اســت؛ 
هــم در زندگــی خــود حضــرت، هــم 
در زندگــی ســایر ائمــه )علیهم الســام(. 
ــش  ــرت فرزندان ــار حض ــًا یک ب مث
ــا  ــه آنه ــرد و ب ــع ک ــم جم را دور ه
وصیــت کردنــد؛ از جملــه فرمودنــد: 
»اگــر کســی در گــوش راســت شــما 
بــه شــما دشــنام داد، بعــد در گــوش 
ــا  ــرد ی ــی ک ــما عذرخواه ــپ ش چ
حتــی گفــت مــن چیــزی نگفتــه 
کنیــد«. قبــول  او  از  شــما  بــودم، 

ــهور  ــب مش ــام و لق ــن ن ــد از ای بای
امــام )علیه الســام( بهره هــا  ببریــم کــه 
بــه آن خیلــی نیــاز داریــم؛ مخصوصــًا 
گرفتاری هــای  کــه  روزهــا  ایــن 
محدودیت هــا  کرونــا،  اقتصــادی، 

و فشــارهای روانــی، زندگی هــا را 
ــا  ــرد، حوصله ه ــگ می گی ــر آدم  تن ب
را  اعصاب هــا  و  می بــرد  ســر  را 
ایــن  اســت  الزم  می کنــد.  خــرد 
ویژگــی را در خــود پــرورش دهیــم.

 
۳.دعا،عبادتواستغفار

نکته بســیار برجســته دیگر در زندگی 
ــا،  ــم )علیه الســام(، دع ــام کاظ ــیره ام و س
مناجــات، اســتغفار، ســحرخیزی های 
و  فــراوان  اشــک های  طوالنــی، 
ناله هــا در پیشــگاه حضــرت حــق 
ــی  ــت و فراغت ــدان، فرص ــت. زن اس
کــه  پیــش  آورد  حضــرت  بــرای 
ــان  ــا، ایش ــزارش زندانبان ه ــق گ طب
ــاز  ــات و نم ــا و مناج ــرق در دع غ
ــا  ــد. اینکــه انســان ب و اســتغفار بودن
حضــرت حــق گفتگو کنــد، عاشــقانه 
ــد  ــه نمــاز بخوان ــد، محبان حــرف بزن
ــقانه  ــه و عاش ــرد، محبان و روزه بگی
برنامه هــای عبــادی خویــش را انجــام 
ــال  ــدای متع ــه از خ ــد، متضرعان ده
کمــک بخواهــد، از ســر ندامــت، 
باشــد؛  داشــته  فــراوان  اســتغفار 
ــی  ــا جــزو زیرســاخت های ایمان اینه
ــود. ــوب می ش ــن محس ــان مؤم انس
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ــاب  ــه در ب ــی ک ــن فصــل مفصل همی
داریــم،  اخــاق  مــکارم  دعــای 
مخصوصــًا همــان چهــار رکنــی که در 
صــدر دعــا ذکــر شــده کــه بــه آنهــا 
اشــاره کردیــم، یعنــی رفتــن به ســوی 
کمــال ایمــان و برتریــن درجــات 
ــن  ــه دســت آوردن زیباتری ــن و ب یقی
ــن  ــدن از بهتری ــد ش ــا، بهره  من نیت ه
اعمــال، مبنــا و زیرســاخت و اســاس 
پــروردگار  بــا  عاشــقانه  ارتبــاط 
متعــال اســت. نمــاد ایــن ارتبــاط 
در  مؤمنانــه  ادب ورزی  و  عاشــقانه 
ســاحت قــدس ربوبــی، ســحرخیزی 
اســت، مناجــات اســت، ســجده های 
ایــن  اســتغفار.  طوالنــی اســت و 
ــام(  ــدی )علیهم الس ــه ه ــیره  ائم ــوارد س م
کاظــم  امــام  زندگــی  در  و  بــوده 
ــًا  ــژه ای دارد. نوع ــوه وی ــام( جل )علیه الس

ــت و  ــتور اس ــا، مس ــای اولی خلوت ه
گزارش هــای اندکــی از آنــان داریــم؛ 
)علیه الســام(  کاظــم  حضــرت  از  امــا 
گزارش هــای فــراوان رســیده کــه 
علتــش زنــدان  اســت. زندان بانــان 
می دیدنــد کــه حضــرت شــب ها چــه 
ــد،  ــه کار می کن ــا چ ــد، روزه می کن
ــجده اش  ــت، س ــور اس ــازش چط نم

نیازهایــش  و  راز  اســت،  چگونــه 
چیســت.  ذکرهایــش  چیســت، 
خیلی هــا هــم بــا دیــدن عبــادات 
می شــدند. متحــول  حضــرت، 

تــاوت قــرآن فــراوان و بســیار زیبــا 
ــرد،  ــر می ک ــب را زمین گی ــه مخاط ک
از دیگــر خصوصیاتشــان بــود. بــرای 
ــی  ــط حســرت اســت و تمنای ــا فق م
ــًا  ــد. واقع ــه دل می مان ــه ب ــت ک اس
حــق اســت کــه انســان در دنیــا 
ــاب  ــا حس ــایانه، و ب ــه و پارس متقیان
و کتــاب زندگــی کنــد بــه امیــد 
ــد  ــام کاظــم )علیه الســام( را ببین اینکــه ام
ــرآن را  ــرت ق ــوت آن حض ــا ص و ب
اســتماع کنــد؛ چراکــه عالی تریــن 
ــت  ــن اس ــه ممک ــت ک ــره ای اس به
ــد. ــه کســی بدهن ــی ب در بهشــت اله

از حضــرت  دو ســه جملــه هــم 
مشــهور اســت کــه یکــی ایــن جملــه 
نـْـُبمـِـْنَعبْــِدَك اســت: »َعُظــَمالذَّ
ــِدَك؛]۵[  ــْنعِنْ ــُومِ ــِنالَْعْف َفْلیَْحُس
ــس  ــت، پ ــزرگ اس ــده ات ب ــاه بن گن
بایــد گذشــت تــو نیــز نیــک باشــد«. 
ــده،  ــجده وارد ش ــه در س ــن جمل ای
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سجده هایشــان  در  حضــرت  و 
تعبیــر  می فرمودنــد.  زیــاد  را  آن 
بســیار عجیبــی اســت! جملــه دیگــر 
ــئَُلَک ــیاَْس ّ اِن ــمَّ ــت: »اَلّلُه ــن اس ای
الّراَحــَهعِنْــَدالَْمــْوِتَوالَْعْفــَو
ــو  ــا از ت ــاِب؛]۶[ خدای ــَدالِْحس عِنْ
آســودگی هنــگام مرگ و گذشــت در 
وقــت حســاب را درخواســت دارم«. 
ان شــاء اهلل مــا هــم در ســجده های 
خــود از ایــن دعاهــا بهره منــد باشــیم.

 
۴.گرهگشاییوکارگشایی

ــایی  ــش و گره گش ــخاوت و بخش س
و کارگشــایی از زندگــی دیگــران، 
جلوه هــای  جــزو  این هــم 
امــام  زندگــی  برجســته  و  ویــژه 
حضــرت  اســت.  )علیه الســام(  کاظــم 
کشــاورزی  فعالیت هــای  مقــداری 
ــم  ــدی از آن فراه ــه درآم ــتند ک داش
ــاز  ــذر و نی ــم ن ــان ه ــد. مؤمن می ش
ــرت  ــه حض ــود را ب ــات خ و وجوه
طــای  کیســه های  می رســاندند. 
مشــهور  )علیه الســام(  کاظــم  امــام 
می انداختــه  راه  کار  یعنــی  بــوده، 
معاندیــن،  بــرای  حتــی  اســت؛ 

کــه نمونــه اش را عــرض کردیــم؛ 
ــد. ــه بمان ــتان ک ــه دوس ــد ب چه رس

 
۵.جهادیهمیشگی

ــاد  ــر جه ــام(، مظه ــم )علیه الس ــام کاظ ام
و اســتقامت در راه خــدای متعــال 
هیــچ  زندگــی  در  ایشــان  اســت. 
ــراری نداشــتند، همــه اش در  آرام و ق
فعالیــت و برنامه ریــزی و طراحــی 
و اقــدام ســپری شــده اســت. کل 
می تــوان  را  حضــرت  آن  زندگــی 
در واژه جهــاد خاصــه کــرد. بــه 
ــان،  ــز و عالی قدرم ــر عزی ــر رهب تعبی
داشــتند. مســتمر  مبــارزه 

ــرت  ــی آن حض ــی زندگ ــان وقت انس
را مطالعــه می کنــد، می فهمــد کــه 
تحــت هیــچ شــرایطی بــار مجاهــدت 
برداشــته  مؤمــن  انســان  دوش  از 
همــواره  بایــد  مؤمــن  نمی شــود. 
ــد. از  ــاش باش ــاد و ت ــال جه در ح
یــک طــرف در مصــاف خصــم خــدا 
ــوی  ــد، و از س ــدا باش ــمنان خ و دش
دیگــر در حــال خدمــت بــه مؤمنــان 
و بنــدگان خــدا باشــد. ایــن  زندگــی، 
پیشــگاه  در  پســندیده  زندگــی 
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همــان  اســت.  متعــال  پــروردگار 
کاری کــه همــه ی ائمــه )علیهم الســام( 
ــتند،  ــان داش ــات پربرکتش در کل حی
ــز در دوران  ــام( نی ــم )علیه الس ــام کاظ ام
ــودش  ــده خ ــخت و پیچی ــیار س بس
در اوج داشــت. دنبــال آرمــان غدیــر 
ــت  ــق حاکمی ــر تحق ــد و رهگی بودن
الهــی در جلــوه والیــت علی بــن 
ائمــه  همــه ی  )علیه الســام(.  ابیطالــب 
امــام  بودنــد،  این طــور  )علیهم الســام( 

کاظــم )علیه الســام( نیــز بــه شــکل بســیار 
ــد  ــن مســئله بودن ــال همی جــدی دنب
می کردنــد. تــاش  راه  ایــن  در  و 

آن  امامــت  ایــام  ســال  ســی وپنج 
و  پیچیــده  مقاطــع  از  حضــرت، 
)علیهم الســام(  ائمــه  دوران  حســاس 
امــام  دوران  در  عباســی ها  اســت. 
کاظــم )علیه الســام( بــه اوج قدرتشــان 
از توطئه هــا در  رســیدند و دیگــر 
حاکمیت شــان  اکنــاف  و  اطــراف 
کــه خیلــی هــم گســترده بــود، هیــچ 
تــا  آفریقــا  از  نداشــتند.  نگرانــی 
ــاز  ــود حج ــا خ ــران، ت ــا ای ــا ت اروپ
و عــراق، منطقــه بســیار وســیعی 
تحــت حــوزه آنــان بــود. خــراج 

امکانــات گســترده و حاکمیــت  و 
ــرده  ــاص ک ــن دوره را خ ــتقر، ای مس
ــا، موصــل،  ــان، آفریق ــود. در خراس ب
آذربایجــان،  جرجــان،  دیلمــان، 
ارمنســتان، هــر جــا کــه دشــمنی 
ــه  ــود، همــه را ســرکوب کــرده و ب ب
اوضــاع مســلط شــده بودنــد. قلمــرو 
خیلــی وســیع و فتوحــات تــازه هــم 
داشــتند. بــه ایــن دوره می گوینــد 
عصــر طایــی خافــت عباســی. هــم 
ــت  ــم از جه ــعت و ه ــت وس از جه
اقتــدار، دوران خاصــی اســت. نــه 
مثــل اواخــر بنی امیــه اســت، نــه 
ــه  ــت ک ــاس اس ــل بنی عب ــل اوائ مث
یــک مقــدار تزلــزل بــوده؛ لــذا محــور 
ــا  ــه ب ــت، مقابل ــان خاف ــی جری اصل
ــیعیان آن  ــام( و ش ــم )علیه الس ــام کاظ ام
حضــرت بــود. در نتیجــه اوضــاع 
ــر از  ــر و پ ــیار ســخت و پردردس بس
ــام(  ــام )علیه الس ــرای ام ــت و آزاری ب اذی
ــون از  ــیان چ ــد. عباس ــود آم ــه وج ب
ــتند،  ــاری  نداش ــر گرفت ــای دیگ جاه
می زدنــد؛  کاری  هــر  بــه  دســت 
ــه  ــد ک ــوس بگیری ــاردن جاس از گم
ــت  ــا حمای ــد ت ــت کنن ــب مراقب مرت
بــه  امامــت.  خــط  مخالفــان  از 
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و  می دادنــد  میــدان  خیلــی  آنهــا 
مالک بــن  مثــل  علمایشــان  بــرای 
و  میــدان  یوســف،  ابــو  و  انــس 
کرســی درس درســت می کردنــد. 
ــن  ــاف بی ــاد اخت ــر ایج ــدام دیگ اق
ــه  ــی مطالع ــود. انســان وقت شــیعیان ب
یــک  از  گویــا  می بینــد  می کنــد، 
ــل  ــی مث ــه جریان ــخص ب ــای مش ج
زده  دامــن  فطحیــه  و  اســماعیلیه 
پیــروان  اینکــه  بــرای  می شــد 
اهل بیــت را فرقه فرقــه کننــد، کــه 
ایــن کار را هــم کردنــد. جریــان 
واقفیــه نیــز همین طــور درســت  شــد.

غــرض اینکــه امــام )علیه الســام( در چنیــن 
وضعیتــی قــرار داشــت. بــا ایــن حال 
ــه بســیار  ــارزه خســتگی ناپذیر، البت مب
و  برنامه ریزی شــده  حساب شــده، 
ــود. ــیوه آن حضــرت ب ــت، ش ــا دق ب

ــر  ــد چــرا زودت ممکــن اســت بگویی
از اینهــا توطئــه قتــل امــام )علیه الســام( را 
عملــی نکردنــد؟ در ایــن ســی و پنــج 
ســال و در ایــام امامــت ائمــه علیهــم 
الســام، ســال های قابــل ماحظــه ای 
ــت؛  ــه اس ــک کلم ــخ ی ــت. پاس اس

نفــوذ امــام )علیه الســام(. حضــرت در 
داخــل دربــار هارونــی نفــوذ داشــتند، 
ماجــرای علی بــن یقطیــن را همــه  
شــنیده اید. در ســطح وزیــر در دربــار 
حضــرت نفــوذ دارنــد یــا حتــی 
در بیــن خانم هایــی کــه در دربــار 
ــه  ــده ک ــل ش ــی نق ــتند نمونه های هس
این هــا از ارادتمنــدان امــام کاظــم 
)علیه الســام( هســتند. یعنــی گســتره ای 

از ارادت وجــود دارد، ایــن نفــوذ 
معنــوی و تدابیــر، تدابیــری کــه خــود 
حضــرت داشــتند این هــا کار را در 
ــرده. ــش می ب ــی پی ــش خیل ــن بخ ای

پیــام دارد:  مبــارزه خســتگی ناپذیر 
مجاهــدت  و  اســتقامت  راه  ایــن 
کــه  کســانی  می طلبــد.  فــراوان 
مدعــی دوســتی بــا امــام )علیه الســام( 
ــته  و  ــد خس ــت نبای ــتند، هیچ وق هس
دلســرد  شــوند و کــم نیاورنــد. آدم از 
برخــی افــراد چیزهایــی می شــنود 
کــه خنــده اش می گیــرد. ابتائــات 
بعــد از ایــن بیشــتر هــم خواهــد 
شــد، وضعیــت پیچیده تــری هــم 
در پیــش خواهــد بــود. منتهــا اساســًا 
ــه  ــل مقایس ــر قاب ــا مگ ــات م ابتائ
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ــه  ــدا ب ــای خ ــه اولی ــا آنچ ــت ب اس
بــا  حضــرت  بودنــد؟  مبتــا  آن 
ــش  ــروان خوی ــه پی ــی خــود، ب زندگ
ــتکبار  ــر اس ــتادگی در براب ــام ایس پی
را دادنــد. بــرای فائــق آمــدن بــر 
مشــکات بایــد مجاهــدت کننــد، 
در کنــار امــام حــق باشــند، زیــر 
ــوند. ــته نش ــند و خس ــش باش پرچم

 
۶.فعالیتفرهنگی

ــی  ــا خیل ــرای م ــم ب ــدی ه ــه بع نکت
مــا  زمانــه  بــه  زیــرا  دارد؛  درس 
شــباهت فراوانــی دارد و آن، مبارزه و 
جهــاد فرهنگــی امــام کاظــم )علیه الســام( 
اســت. در فهرســت مجاهدت ایشــان، 
سیاســی،  مجاهــدت  بــر  عــاوه 
ــت  ــان خاف ــه مصــاف جری ــن ب رفت
ــا آنهــا و طراحــی  غاصــب، مواجــه ب
بــرای زمین گیــر کــردن آنهــا کــه 
ــت،  ــاد اس ــی زی ــش خیل مصداق های
یکــی دیگــر از کارهایشــان، مجاهدت 
خســتگی ناپذیر در فضــای فکــری 
ــاس  ــان احس ــود. انس ــی ب و فرهنگ
ــاختی  ــه زیرس ــم جنب ــد این ه می کن
و مبنایــی دارد و جــزو برنامه هــای 
الهــی  اولیــای  اهــداف  و  جــدی 

اســت. بســط فرهنــگ توحیــدی، 
ــت  ــاب اســامی، تقوی اندیشــه های ن
ــوم  ــتان  و عم ــادی دوس ــی اعتق مبان
ــای  ــری، اغن ــن گری فک ــردم، روش م
آنهــا،  فکــر  پــرورش  و  عقلــی 
ــی های  ــاد کرس ــاگرد، ایج ــت ش تربی
ــه  ــری، همیش ــات فک درس و مباحث
ایشــان بــوده اســت. دســتور کار 

در زمــان امــام کاظــم )علیه الســام(، از یک 
طــرف جناح هــا و فرقه هــا بودنــد 
کــه عــرض کردیــم. از طــرف دیگــر 
نهضــت ترجمــه بــود کــه از ُســریانی 
ــه  ــدی، ب ــی و هن ــوی و یونان و پهل
گمراه کننــده  کتاب هــای  عربــی 
ــه  ــان برامک ــد. جری ــه می کردن ترجم
ــود و اینهــا  ــار خیلــی فعــال ب در درب
ــر از  ــذا همه جــا پ را بســط مــی داد؛ ل
ــا  ــا و حرف ه ــام فرقه ه ــواع و اقس ان
و حدیث هــا بــود. کاری کــه امــام 
ــام  داد،  ــط انج ــن محی ــام( در ای )علیه الس

از یــک طــرف دنبــال کــردن نهضــت 
ــه  ــود ک ــیعه ب ــی ش ــی و فرهنگ علم
ــدر بزرگــوار و جــد اطهــر ایشــان،  پ
ــام(  ــادق )علیهما الس ــام ص ــر و ام ــام باق ام
ایجــاد  را  آن  فراگیــر  شــکل  بــه 
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ــس و  ــد. در عرصــه تدری ــرده بودن ک
ــًا در  ــات و مخصوص ــه آن مباحث ادام
ــرت  ــی، حض ــث کام ــور مباح مح
داشــتند  جــدی  فعالیت هــای 
دادنــد. بســط  را  معــارف  آن  و 

از طرفــی هــم اقــدام گســترده در 
برابــر تهاجــم فکــری و فرهنگــی 
ســایر  و  زندیقیــان  و  ملحــدان 
از  بــود؛  منحــرف  گروه هــای 
مزدکی هــا و زرتشــتی ها  مانویــان، 
و  اشــاعره  و  معتزلــه  تــا  گرفتــه 
ــن گروه هــا، خــوارج،  ــه ای ــه. ب مرجئ
ــه  ــانیه، زیدی ــات، کیس ــه، ُغ صوفی
ــد. ــه کنی ــز اضاف ــماعیلیه را نی و اس

ــه  ــا مقابل ــه م ــام( ب ــم )علیه الس ــام کاظ ام
و  مســتدل  قــوی،  هوشــمندانه، 
خردمندانــه بــا جریــان تهاجــم فکری 
و فرهنگــی را از طریــق تقویــت مبانی 
اعتقــادی، حلقــات فکــری و پــرورش 
یــاران  و جامعــه مخاطبــان   فکــر 
آمــوزش داد. حضــرت موفــق شــدند 
در  گســترده ای  فرهنگــی  جبهــه 
برابــر ایــن تهاجــم فرهنگــی تــدارک 
ببیننــد و خــط اســام نــاب را در 

ــد. ــظ کنن ــت و حف آن اوضــاع، صیان

دشــواری های  وجــود  بــا 
حــدود  پیچیدگی هــا،  و  سیاســی 
کردنــد  تربیــت  شــاگرد  ســیصد 
می درخشــد؛  آنهــا  اســم  کــه 
ابی عمیــر،  محمدبــن  امثــال 
صفوان بــن  محبــوب،  حســن بن 
محمدبــن  احمدبــن  و  یحیــی، 
کــه در جریــان  بزنطــی  ابی نصــر 
مناظره هــا حضــور فعــال داشــتند.

 

تشابهزمانمابازمانامام
موسیکاظم)علیهالسالم(

ایــن حرکــت حضــرت بــرای امــروز 
مــا خیلــی درس دارد. روزگار مــا هــم 
ــازی  ــای مج ــت؛ فض ــه اس همین گون
و تهاجــم گســترده فرهنگــی کــه 
رهبــر عزیزمــان از آن در مرحلــه ای به 
ــه شــبیخون،  تهاجــم، در مرحلــه ای ب
ناتــوی  بــه  دیگــر  مرحلــه   در  و 
فرهنگــی تعبیــر کردنــد، باعــث شــده 
زمــان مــا نیــز ماننــد آن دوران شــود. 
در چنیــن وضعیتــی کــه تضــارب 
اندیشــه ها و فرقه هــا و نحله هــا و 
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حرف هــای جدیــد و شــبهات اســت، 
بــه  )علیهم الســام(  اهل بیــت  دوســتان 
تأســی از امــام کاظــم )علیه الســام(، بایــد 
ــت  ــدی روی تقوی ــرمایه گذاری ج س
مبانــی فکــری و پــرورش عقــل خــود 
برنامه ریــزی  آن  بــرای  و  داشــته 
جــدی داشــته باشــند تــا بــه ســامت 
بیاینــد.  بیــرون  معرکــه  ایــن  از 
تقویــت مبانــی توحیــدی،  ارتبــاط 
ــاب، مباحــث اعتقــادی  ــا معــارف ن ب
ــل  ــًا در محاف ــد واقع ــی، بای و کام
خانه هــا،  در  اهل بیــت،  دوســتان 
ــی  ــز دین ــاجد و مراک ــه ها، مس مدرس
ــی،  ــانه های دولت ــد. رس ــاری باش ج
ســنگین تر  خیلــی  وظایف شــان 
و  پــرورش  و  آمــوزش  اســت. 
ــد؛  ــه دارن ــی وظیف ــگاه ها، خیل دانش
ولــی بیشترشــان وظایف شــان را زیــر 
ــد. ظرفیــت  ده درصــد انجــام می دهن
خالــی در ایــن میــان وجــود دارد.

 
۷.معارفکاظمی

ــا در برداشــت  ــه م ــم اینک ــه هفت نکت
بایــد  )علیه الســام(  امــام  آن  ســیره  از 
از  بزرگــی  بســیار  مخــزن  ســراغ 
ــا  ــه خوشــبختانه ب ــم ک ــارف بروی مع

آن همــه ســخت گیری،  از امــام کاظــم 
ــد  ــه بای ــیده ک ــا رس ــه م ــام( ب )علیه الس

خیلــی قــدرش را بدانیــم. مجموعه ای 
ــمش را  ــا اس ــه م ــد ک ــرت دارن حض
هشــام بن  »هشــامیه«.  می گذاریــم 
ــاران برجســته و شایســته  حکــم از ی
ــه  ــام( ب ــه )علیهم الس ــه ائم ــت ک ــام اس ام
او افتخــار می کننــد. از همان هایــی 
ــری  ــای فک ــه مصاف ه ــه ب ــت ک اس
ــواب  ــد، ج ــره می کن ــی رود،  مناظ م
می کنــد. روشــنگری  و  می دهــد 

بــا  گفتگویــی  ضمــن  حضــرت 
را  توصیه هــا  از  فهرســتی  ایشــان، 
ــاب  ــه در کت ــد ک ــام می کنن ــه هش ب
شــریف تحــف العقــول آمــده اســت. 
اگــر خواســتید مراجعــه کنیــد، بدانیــد 
کــه در منابــع دیگــری هــم نقل شــده 
و مجموعــه مفصلــی اســت. چــه ایــن 
مجموعــه، چــه ســایر مجموعه هایــی 
کــه از امــام کاظــم )علیه الســام( نقل شــده، 
ــرورش  ــل، پ ــدار عق ــر م ــًا ب عمدت
خــرد و تفکــر اســت. راهــش را 
ــد، اهمیتــش را  ــاد می دهن حضــرت ی
می گوینــد و موازیــن آن را مطــرح 
فوق العــاده  خیلــی  می ســازند. 
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دســتورالعمل های  ســپس  اســت. 
ــه  ــد ک ــی دارن ــن اخاق ــی روش خیل
ــد. ــه می کنی ــه آن مراجع ــاء اهلل ب ان ش

دلتــان  بــرای روشــنایی چشــم  و 
یــک جملــه هــم از امــام کاظــم 
ــه  ــم کــه در پاســخ ب )علیه الســام( می گوی

ــاب  ــه خط ــن ک ــن عبدالرحم یونس ب
بــه حضــرت می گویــد: قائــم آل 
فرمودنــد:  هســتید،  شــما  محمــد 
الَْقائـِـَم َولَِکــنَّ »أَنـَـاالَْقائـِـُمبِالَْحــقِّ
ــَداءِ ــْنأَْع ــُرالْْرَضمِ ــِذيیَُطهِّ الَّ
ــْداًل ــاَع َویَْمَلُؤَه ــلَّ َوَج ــزَّ َِع اللَّ
ــَو ــًاُه ــْوراًَوُظْلم ــْتَج ــاُملِئَ َکَم
ُولْــِدي؛ من هــم  مِــْن اَلَْخامِــُس
قائــم بالحــق هســتم، ولــی آن قائمــی 
کــه زمیــن را از دشــمنان خــدای 
ــر  ــد و آن را پ ــاک کن ــل پ ــز و ج ع
ــر از  ــه پ ــت نمایــد، چنان ک از عدال
جــور و ســتم شــده اســت، پنجمیــن 
فرزنــد مــن باشــد«. غــرض مــن 
ــان  ــرای زم ــه ب ــت ک ــه اس ــن نکت ای
مــا اســت. حضــرت می فرماینــد: 
ــِکیَن الُْمتََمسِّ لِِشــیَعتِنَا »ُطوبَــی
ــن ــاالثَّابِتِی ــةَِقائِِمنَ ــيَغیْبَ ِ ــاف بُِحبِّنَ
َعَلــیُمَواالتِنَــاَوالْبَــَراَءةِمِــْن

أَْعَدائِنَــا؛خوشــا بــر شــیعیان مــا کــه 
در غیبــت قائــم بــه رشــته والیــت مــا 
ــر دوســتی مــا برجــا  چســبیده اند و ب
ــد«.  ــا بیزارن ــمنان م ــتند و از دش هس
ــد  ــت. فرمودن ــورانگیز اس ــی ش خیل
کــه بهشــت و ســعادت قریــن آن 
ــت  ــر غیب ــه در عص ــا ک ــیعیان م ش
امــام )علیه الســام( زندگــی می کننــد و بــه 
ریســمان والیــت مــا چنــگ می زننــد، 
ــد،  ــا ثابت قــدم می مانن ــر مــواالت م ب
نمی لرزنــد، در برائــت از دشــمنان 
می ماننــد.  اســتوار  و  محکــم  مــا 
ســپس طــی تعبیــر قشــنگی فرمودنــد: 
ــْم؛ آنهــا  ــُنمِنُْه ــاَونَْح ِــَکمِنَّ »أُولَئ
از مــا هســتند و مــا هــم از آنهــا 
هســتیم«. قســمت دومــش ســنگین تر 
مقــداری  می شــد  کاش  اســت. 
ــه آن صحبــت کــرد. در ادامــه  راجع ب
ــًةَو ــاأَئِمَّ ــْدَرُضــوابِنَ فرمودنــد: »َق
ــْم ــیلَُه ــیَعًةَفُطوبَ ــْمِش ــابِهِ َرِضینَ
َِمَعنَــا ُطوبـَـیلَُهــْمَوُهــْمَواللَّ ثُــمَّ
ــةِ؛]۷[  ــْوَمالْقِیَاَم ــایَ ــيَدَرَجاتِنَ ِ ف
ــه امامــت مــا راضــی شــدند،  ــان ب آن
مــا هــم بــه شــیعه بــودن آنهــا 
ــان،  ــه آن ــا ب ــتیم. خوش ــی هس راض
ــدا  ــه خ ــان، ب ــه آن ــا ب ــم خوش بازه
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ــا و در  ــا م ــت ب ــه در قیام ــم ک قس
ــا هســتند«. چــه بشــارت  درجــات م
ــت  ــن روای ــبیه ای ــت! ش ــی اس عجیب
ــتم  ــا می خواس ــم،  منته ــراوان داری ف
از زبــان امــام کاظــم )علیه الســام( بــه 
ان شــاء اهلل  بدهــم.  بشــارت  شــما 
جــزو همیــن گــروه باشــید و باشــیم.

 
۸.تأثیرپذیرفتنانقالباسالمی

ازاقداماتامامکاظم)علیهالسالم(
از  اســت  عبــارت  پایانــی  نکتــه 
ــامی و  ــت اس ــان نهض ــه جری اینک
ــام  ــه ام ــه اش ب ــران، هم ــاب ای انق
کاظــم )علیه الســام( برمی گــردد. اینکــه 
ایــران بــرای ایــن کار بــزرگ در 
ــرای  ــازی ب ــت و مقدمه س ــر غیب عص
ــد  ــن گام بلن ــد و ای ــاده ش ــور آم ظه
را برداشــت کــه ان شــاءاهلل بتوانــد 
ســرمایه گذاری  از  کنــد،  کاملــش 
ــک  ــود. از ی ــام( ب ــم )علیه الس ــام کاظ ام
ــرت  ــان، حض ــد عزیزش ــرف فرزن ط
شــمس الشــموس، حضــرت علی بــن 
در  )علیه آالف التحیة والثنــاء(  الرضــا  موســی 
ایــران هســتند کــه ســرمایه گذاری 
دیگــر  طــرف  از  اســت.  مبنایــی 
حضــرت فاطمــه معصومــه )ســام اهلل علیها( 

ایــْن  دارنــد.  حضــور  ایــران  در 
ــاه. ســتاره ها  خورشــید اســت و آْن م
ــتند.  ــده هس ــران پراکن ــم در کل ای ه
در همیــن تهــران امامــزاده صالــح 
)علیه الســام( را داریــم و در شــیراز حــرم 

یعنــی حضــرت  اهل بیــت،  ســوم 
احمدبــن موســی را داریــم. ســایر 
فرزنــدان و احفــاد و ذریــه حضــرت 
ــه  ــه ب ــام( ک ــر )علیه الس ــی بن جعف موس
ــا اهل بیــت  ــران را ب ــد، ای ــران آمدن ای
)علیهم الســام( خویشــاوند کردنــد. ســاداتی 

کــه در ایــران گســترش پیــدا کردنــد، 
امــام  نازنیــن  وجــود  رهگــذر  از 
بشــارت  اســت.  )علیه الســام(  کاظــم 
انقــاب اســامی کــه در روایــت 
ــی  ــرد بزرگ ــه م ــت ک ــهور هس مش
ــم  ــرد، این ه ــد ک ــام خواه ــم قی از ق
اســت. )علیه الســام(  کاظــم  امــام  از 

ارادت  عــرض  داشــتم  قصــد 
مختصــری در حــد یــک جلســه 
کــرده  حضــرت  آن  محضــر  بــه 
و  قدرشــناس  ان شــاءاهلل  باشــیم. 
ثابت قــدم باشــیم و ایــن مســیر را 
ــا آن روز بــزرگ و موعــود. برویــد ت
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مروریبهصلواتبرامام
موسیکاظم)علیهالسالم(

چنــد جملــه از صلــوات ســیدبن 
طــاووس را جهــت حســن ختــام 
می خوانــم.  شــما  بــرای  جلســه  
دربــاره حضــرت چــه تعبیرهــا و 
 جمع بنــدی زیبایــی دارد. »َوِصــيِّ
ــةِ ــارَِوَعیْبَ ــامِالْْخیَ ارَِوإَِم ــرَ الْبْ
ــِکینَةَِوالَْوَقــارِ ارَِوَوارِِثالسَّ الْنـْـوَ
ـِذيَکاَن الَـّ اْلثَــارِ َو الِْحَکــِم َو
ــَحرِ ــَهرِإِلـَـیالسَّ یُْحیـِـياللَّیـْـَلبِالسَّ
جانشــین  ااِلْســتِْغَفارِ؛  بُِمَواَصَلــةِ
و  خوبــان   پیشــوای  و  نیکــوکاران 
و  آرامــش  وارث  و  انــوار  خزانــه 
ــه  ــار، آن ک ــا و آث ــت و حکمت ه متان
همــواره شــب را بــا بیــداری  تــا 
ســحر، بــا بــه هــم پیوســتن اســتغفار 
زنــده می داشــت«. همــان آقایــی کــه 
همــه شــب را بیــدار بــود و همــه اش 
ــِف ــود و »َحلِی ــتغفار ب ــال اس در ح
بــا ســجده  ِویَلــةِ«،  الطَّ ــْجَدةِ السَّ
ــوِع ُم ــود. »َوالدُّ ــوس ب ــی مأن طوالن
فــراوان  گریه هــای  الَْغِزیــَرةِ«، 
َو الَْکثِیــَرةِ الُْمنَاَجــاةِ »َو داشــت. 
الَْجِمیَلــةِ؛ الُْمتَِّصَلــةِ َراَعــاِت الضَّ
ناله هــای  و  بســیار  نیــاز  و  راز 

ــد  ــا می رس ــت«. ت ــته داش به هم پیوس
ــِمَو ْل ــِدبِالظُّ ــه اینجــا: »َوالُْمْضَطَه ب
ــْورِ؛ پایمــال شــده بــه  ــورِبِالَْج الَْمْقبُ
ــی«.  ــه بی عدالت ــده ب ــتم، و دفن ش س
ایــن جملــه از خصائــص امــام کاظــم 
امــام  راجع بــه  و  اســت  )علیه الســام( 

ــي ِ ِبف ــذَّ ــم. »َوالُْمَع دیگــری نداری
ــرِ؛  ــِمالَْمَطامِی ــُجوِنَوُظَل ــرِالسُّ َقْع
و  زندان هــا  عمــق  در  معــّذب  و 
آن  زیرزمین هــا«.  تاریکي هــای 
ســیاه چاله ها  در  را  او  کــه  امامــی 
ــاِق السَّ »ذِي می دادنــد.  شــکنجه 
َو الُْقیُــودِ بَِحَلــِق الَْمْرُضــوِض
 الَْجنَــاَزةِالُْمنَــاَدیَعَلیَْهــابِــُذلِّ
هِ ااِلْســتِْخَفاِفَوالْــَوارِدَِعَلــیَجــدِّ
الُْمْصَطَفــیَوأَبِیــهِالُْمْرتََضــیَوأُمِّهِ
ــوٍبَو ـِـإِْرٍثَمْغُص ــاءِب ــیَِّدةِالنَِّس َس
َواَلءٍَمْســُلوٍب؛]۸[ بــا ســاق کوبیــده، 
بــه حلقه هــای زنجیرهــا، و جنــازه ای  
کــه بــا خــواری و ســبک انگاشــتن بر 
ــر  آن  جــار زده شــده، وارد شــونده ب
جــدش مصطفــی و پــدرش مرتضــی 
ــی  ــا ارث ــوان، ب ــرور بان ــادرش  َس و م
ربــوده«. حکومتــی  و  غصب شــده 
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خداونــد تبــارک و تعالــی را بــه حــق 
ــت  ــه حقیق ــام( و ب ــم )علیه الس ــام کاظ ام
ــا را  ــم م ــم می دهی ــرت قس آن حض
در تأســی بــه آن بزرگــوار موفــق 
بــدارد. مــا را از شــیعیان آن حضــرت 
مقــرر فرمایــد. نظــام مــا، رهبــر 
ــت  ــت مــا در کنــف حمای مــا، مل
ــای  ــد. گرفتاری ه ــظ کن ــی اش حف ول
گوناگــون ، ویروس هــای اخاقــی، 
ــای  ــری،  ویروس ه ــای فک ویروس ه
جســمی،  کرونــای منحــوس و انــواع 
و اقســام آن را از کافــه دوســتان و 
ســازد.  دور  حضــرت  ارادتمنــدان 
همــه را بــه ســامت بــدارد، بیمــاران 
ــار  ــه گرفت ــا، مخصوصــًا کســانی ک م
ــن بیمــاری هســتند، شــفا کرامــت  ای
ــا حضــرت  ــا ب ــد. گذشــتگان م فرمای
و  کنــد  محشــور  )علیه الســام(  کاظــم 
از شــفاعت آن حضــرت بهره منــد 
فرمایــد.  موانــع ظهــور را مرتفــع 
حضــرت،  آن  دشــمنان  ســازد. 
را  مســلمین  و  اســام  دشــمنان 
ــد  ــل کن ــوار و ذلی ــن خ ــش از ای بی
و چشــمان مــا بــه زودی زود بــه 
ــد. ــام زمان مــان روشــن کن جمــال ام
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