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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ خرداد ١٣      والدت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

بیافرید  اش یازلحمد و ستایش، خداوند عزوجل را سزاست که جهان را با علِم ابدی و 

و در آفرینش آن از هیچ موجودی مدد نخواست بلکه امر فرمود تا آفریدگان از او مدد 

 مأموران آس�نی و زمینی مدد فرماید. ی واسطه بهو یاری طلب کنند تا آنان را 

ی خود ایامی را فضیلت  کران بر خداونِد عزوجل که با رحمِت واسعه شکر و سپاس بی

ها، ماه رجب است که در مورد بزرگِی این ماه امیراملؤمنین  امبخشید که یکی از این ای

که پروردگار جهان اراده فرمود تا زمین را بیافریند و روزها و  آنگاهچنین فرمودند: 

ها را برایش مقرر فرمود، اراده کرد تا موجودی را خلق کند که در این ساعات  شب

ها فزونی نهاد تا  ر نباشد پس در ماهزندگی کند و روزهایی را بپی�ید که مانند یکدیگ

هاست که با عبادت و  های معنوی آن استخراج شود. ماه رجب یکی از آن گنج گنج

ی گنج باید توا�ند باشد و  شود و جوینده های معنوی آن استخراج می اطاعت، گنج

تا  گنِج خود را ارزان نفروشد؛ دل را به صاحب بسپارد تا مرتب به آن جالِی الهی بزند

ی دیدار  ها را از بین بربد و وجود را آماده نور، نور ظلمت رؤیتای باشد برای  آیینه

 حق کند.

شویم، ضمن شکر به درگاه  ما اکنون وارد اولین روز این ماه بزرگ و با کرامت می

ی علوم و وارث علم انبیاء، پنجمین اخرت امامت و  خداوند متعال، میالد شکافنده

 گیریم. محمد بن علی، ملقب به باقر (ع) را جشن می والیت، ابا جعفر،

هجری در مدینه منوره به دنیا آمدند. مادر ایشان، فاطمه دخرت امام  ۵۷ایشان در سال 

حسن مجتبی (ع) و پدرشان امام سجاد (ع) بودند به همین خاطر یکی از محاسن 

 امام بودند. شان یمادر ایشان این است که جِد پدر و 

بودند، با وجود سِن کمشان یکی از یاوراِن پدرشان  چهارسالهی عاشورا  ایشان در واقعه

امام سجاد (ع) و بانو حرضت زینب کربی (س) بودند. در کاروان، رهربی کودکان را به 

بازی، محل مراقبت  عنوان بهها  �ودند با بچه عهده داشتند. در هر شهری که توقف می
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ند و مردم را از جنایات یزیدیان آگاه و ایشان را برای مالقات با کرد رسبازان را ترک می

 �ودند. امام سجاد (ع) و بانو زینب (س) دعوت می

گذاری کردند زیرا در  ایشان در نوزده سال امامت خود، انقالِب فرهنگی شیعه را پایه

ای آن امیه رو به زوال بود و قدرتی نداشت پس موقعیت مناسبی بر  آن زمان دولت بنی

امیه فارغ شده بود پدید آمد که انقالب علمی را آغاز �اید و  حرضت که از ظلم بنی

 بزرگانی از خاصه و عامه در اطراف ایشان جمع شدند و حقایِق اسالم را منترش کردند.

ی علوم اسالمی را شناختند و فروغ  ایشان باقر لقب گرفتند زیرا علم را شکافتند و پایه

دند و آن را توسعه دادند و بسیاری از عل�ِی اهل تسنن اقرار دارند که آن را درک فرمو 

چنین  ترین عال زمان خویش بودند، خواِص اصحاب امام باقر (ع) و هم حرضت، بزرگ

کنند، بیشرت از چندین هزار نفرند که فخر شیعه  افرادی که از او روایت نقل می

 هستند.

نین معرفی فرمودند که: چنگ بزنید به ریس�ن ایشان در حدیثی زیبا شأِن امامت را چ

ها  ی پروردگار که بر بنده محکم خدا و متفرق نشوید. ماییم از جمله رحمِت واسعه

دارد. ماییم که خلقت عال از ابتدا و انتها به دلیل ماست و خداوند به دلیل ما عال را 

افراشته شده برای  های درخشان و علم خلق �ود. ما امامانی هستیم رهن� و چراغ

شود و هر که از ما  مردم. ماییم سابقون و آخرون و هر که به ما پناه برد رستگار می

تخلف کند غرق خواهد شد. ماییم َحرَم هللا که احرتام ما در میان مردم محفوظ است و 

 جمله ما راه مستقیم هستیم.

ر عاملیان حرضت زهرا ی بانو و رسو  کنیم به فرموده در خاته این خطبه را مزین می

(س) که چنین فرمودند: اطاعت از فرامین قرآن کریم ه�ن مودت است که حجاب ما 

توانند شأن و مقام ما را بشناسند و در اثر  برد و آنان می و مردمان را از بین می

ی الهی را  شناخت، نجات از خشم الهی را نصیب خود کنند و اگر نتوانند این گنجینه

شوند پس دستوِر  کنند و در تاریکِی جهل واقع می نوار ما را درک �یحفظ کنند، ا

ای است که باید بتوانید از آن عبور کنید تا  مودت، دوستی دنیایی نیست بلکه دریچه

 مورد غضب الهی واقع نشوید.
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با توجه به فرمایشات امام محمد باقر (ع) و بانو و رسور عاملیان متوجه شدیم عدم 

 های الهی است. ی نعمت ه معنی محروم شدن از همهشناخت امامت ب

 داریم که: حال در این ایام مبارک دست به دعا برمی

به ما یاری فرما که امام، موال و رسورمان را خوب بشناسیم و با عمل به  بار الها

دستورات ایشان که ه�ن دستورات الهی در قرآن است به مودتی دست یابیم که 

 ن را در پی داشته باشد. انشاء هللا.نجات دنیا و آخرتا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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