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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ خرداد ٢٣      مام جواد (ع)والدت ا ی بهخط

حمد و ستایش مخصوص خداوند کریم و رحیم است و تنها او سزاواِر ستایش کردن 

ی اوست؛ ستایشی بسیار و  است و ستایش، حِق اوست؛ چنان ستایشی که شایسته

ها و زمین هیچ کس را گواه  بیرون از ش�ر که اوست خدایی که هنگاِم خلقت آس�ن

هیت و خداوندی، و واست. در الیاری نخنگرفت و هنگام آفریدِن مخلوقات، کمک و 

 رشیک و در یکتایی و وحدانیت، او را پشتیبان و یاوری نیست. بی

ی  درود و سمِم خداوند بر حتت مممد صص  که خاتم پیاماان است و تام کننده

پروردگار کریم  یتتمرسوالن و خاندان او همگی از پاکان و پاکیزگان هستند و سمم و 

 آنگاهکنند و  هاِی الهی چونان دم و بازدم خویش عمل می ه وعدهبر بندگانی باد که ب

رود تا جانانشان چه  که َدمی را فروبَرند، جانشان در اقیانوس ممبت خالقشان فرو می

 ای کند، آیا َدمشان را برآورد و یا در سینه ممبوس کند. اراده

علم و  جاع درو سمم بر مولود مبارک و پربرکت امروز، نهمین خورشیِد امامت، ش

 همچوناانی، مممد بی علی، حتت امام جواداالئه صع  که دیانت و ک�ل، ابا جعفر 

دینی، همت واال داشته و در  پدران و فرزندان بزرگوارش در راه مبارزه با ظلم و بی

کردند،  پیاما دشمنی می بیت اهلای که حاک�ن، با جسارت بر علیه سنت و  زمانه

 رایت، در راه هدایِت مردم کوشا بودند.ایشان با عقل و د

هجری در مدینه به دنیا آمدند و  ۱۹۵حتت امام جواد صع  در دهم ماه رجب سال 

دار امامت شدند. مأمون عباسی  پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام رضا صع ، عهده

جا بعد از به شهادت رساندن امام رضا صع  به بغداد آمد و مقر حکومت خود را در آن

را به امامت  قرار داد و چون با خا شد که عل�ِی دین به مدینه رفته و امام جواد صع 

اند به هراس افتاد و امام را به بغداد احضار کرد و با حیله از او تجلیل کرد و  پذیرفته

الفضل را به عقد ایشان درآورد و زمانی که مأمون به همکت رسید معتصم  دخرتش ام
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 سالگی به شهادت رساند ۲۵همین زن، امام را در سن  ی وسیله بهعباسی برادر مأمون، 

 صلعنت هللا علی القوم الظاملین .

عمر امام جواد صع  گرچه کوتاه بود و غالباً در تبعید گذشت ولی باید گفت عمر 

شهرهای  ای از بزرگان و عل� از در تاریخ آمده در آن زمان عده که طوری بهبود  یبابرکت

مختلف به مدینه رفتند و سی هزار مسئله را در چند روز از حتت سؤال کردند و 

 امام بدون درن،، جوا  تامی سؤاالت را دادند.

و نردبان برای هر  قیمتی گرانفرمودند: اعت�د به خدای متعال، بهای هر چیز  ایشان می

فرمودند:  چنین می منیازی او از مردم است و ه جای بلندی است. عزت مؤمن، بی

چگونه به خود واگذارده شود کسی که خدا را کفیل خود قرار داده است و چگونه 

اوست؟ کسی که اعت�د به غیر خدا پیدا کند صدد  یابد کسی که خدا در نجات می

گذارد و کسی که بدوِن علم، کاری را انجام دهد فساد  خداوند او را به خودش وا می

 است. آن بیشرت از صمح آن

شویم مردمان  ی امامان معصوم، متوجه می با توجه به زندگانی امام جواد صع  و همه

های ارزشمندی ممروم کردند و به این  و جاهل، برشیت را از چه نعمت هواپرست

رسیم که خداوند کریم و مهربان برای هدایت بندگان خود از رس رحمت چه  یقین می

کریم نسبت به قدرشناسی آنان و بهره گرفت از فضایل اولیایی را خلق �وده و در قرآن 

که من از ش� برای رسالت مزدی  بگو ۩ایشان سفارش �وده و به پیاما خود فرموده: 

ای است برای  یقیناً سود و بهره هم آنکه در  بیت اهلخواهم جز دوستی  �ی

ما پیا امانت دو به حارض عرص در نه و درگذشته نه متأسفانه اما ۩ کنندگان عمل

 که یدرحالشود،  باشد توجه و عمل درست نشد و �ی خاتم صص  که قرآن و عرتت می

جاِن عال گویای عظمت رسالِت آخرین رسول است و ما امت او هستیم، امتی که 

ای جز نجاِت حیاتش ندارد و به سفارش پیاماش باید دامن کتا  و عرتتش را  وظیفه

کند  کند، آیاتش را با دقت روخوانی می قرآن را تموت می امت حارض، که درحالیبگیرد 

کند، با  خواند، حفظ می گذرد، می های نجات می ی آخرتش شود، از تام فرصت تا ذخیره

ی تاریخ در ترازوی عقل  ی اع�لشان را در آیینه کند، نتیجه اقوام گذشته زندگی می
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ام گذشته دخالتی نداشته، او سنجد ولی خودش امتی دیگر است که در کارهای اقو  می

اند که  نبوده، فق  شنونده است، پس خیالش راحت است، این قوِم عاد و ثود بوده

ی حیاتشان را رس بریدند، معاویه و یزید و مأمون و امثالهم بودند  خطا کردند و ناقه

 که در مورد امامان ظلم کردند، آنان را زندانی و شهید کردند و مردم کوفه و مدینه

های رحمت ممروم کرد  بودند که امامان را یاری نکردند وه�ن خطا آنان را از نعمت

، غضب الهی در مورِد نادانِی عقلی است که درواقعو به غضب الهی مبتم شدند ولی 

بزرگ آفریده شده بود ولی قادر به درک مصلمتش حتی با راهن�یی خداوند در قرآن 

پذیرفت و کارگزاران ملکوتی از دیدنش  انا او را �یو پیاماش هم نبود؛ دیگر خاِک د

گونه که  رفت تا عاتی باشد برای عقِل سال؛ ه�ن شدند؛ باید آن عقل می متمیر می

تعقل یعنی  ۩کنید؟  آیا در احوال اقوام گذشته تعقل �ی ۩فرماید:  کتا  آس�نی می

جهل، پس چه شده که ی نور باشد در ظل�ِت  عقلی برتر، عقلی که بتواند آیینه

ی کتا  آس�نی،  جهِل جاهمن تاریخ است و نتوانسته تا به فرموده رو دنبالهعقل�ن 

آن مردم بروند و مردِم دیگری بیایند؟ آیا مردم عرص حارض مردم دیگری هستند؟ 

شود، مودتی مزد  شود مزِد رسوملان را بدهیم؟ مودت دروغین که مزد �ی چگونه می

گری باشیم با عقلی برتر که امامش را بشناسد و راهش را در رصاط است که مردم دی

 مستقیم بپی�ید.

پس در این شب مبارک بیایید عهد ببندیم که مردمی دیگر باشیم نه از مردم عرص 

گونه باشیم که  امامان معصوم بلکه از شیعیاِن راستین عات گرفته با امام عرصمان آن

 رار تاریخ خواهیم بود.آنان بودند در غیر این صورت تک

 کنیم: می درخواستحال از درگاه خداوند متعال 

تو از نزوِل آن بوده درک و به آن  ی اراده که چنان آنبار الها یاری فرما تا قرآن کریم را 

 عمل کنیم.

بار الها یاری فرما، مودتی با امام زمان خود داشته باشیم که صمِح ما و خشنودی تو و 

 عرصمان در آن باشد.رسول و امام 
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ی رسور و موالی�ن، امام زمان صعج  تعجیل بفرما و ما را  بار الها در ظهور دولت حقه

 جزِء یاوران و شیعیان آن حتت قرار بده.

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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