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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ آبان ٢      شهادت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

ستایش مخصوص خدا است که پروردگار جهانیان است. بار الها ستایش تو را سزاست 

صاحب جالل و عظمت و پروردگار و سلطان  ها و زمینی؛ ای  آس�ن ی آورندهکه پدید 

تویی خدای یکتایی که جز تو هیچ خدایی نیست؛  مطلب بر اا  سالیی  عال وجود،

، عظیم و بزرگی، بلند مرتبه و حدی یب ی بخشندهک�ل مطلقی،  همتایی، یکتا و بی

یکتایی که جز تو هیچ خدایی قادری، دانا و حکیمی و شنوا و بینایی؛ تویی خدای 

 پیش از هر آغازی، پس از هر پایانی، صاحب زیبایی و جالل و کربیایی. نیست؛

که برگزیده و پسندیده و گرامی و مقرب درگاهت است  بار الها بر حرضت محمد (ص)

درودی که از  تری  برکاتت برکت ده؛ و او را به کامل های خود را بفرست بهرتی  درود

که  یتشب اهلتر نباشد و همچنی  درود فرست بر  تر و افزون و پسندیده تر یزهپاکآن 

دی  و  داران نگهعلم و  داران ینهگنجو  اند گناهپاک و منزه از هر گونه آلودگی و 

ای  خطبه را که مزی  به حمد و ستایش از زبان  جانشینان تو در روی زمی  هستند.

ایم با فرمایشی از مادر  (ع) �ودهسید و زینت ساجدان و عابدان اما  سجاد 

کنیم که فرمودند:  تر می زیباتر و کامل رسور عاملیان حرضت زهرا (س) شان یگرام

آنگاه که منادی ندا  برخاست از قرب ی لحظههایی است که در  برکات الهی در جان

های انتظار، برخیزید که جانانتان در صور محبت دمید تا  دهد ای خفتگان سال می

خفته احساس کند و با  یها رگهای بسته شده یک بار دیگر نوید زندگی را در  نخو 

اش  گرمِی دعوت، به یرف جانان حرکت کند و بوی محبتش را در جان هجران کشیده

 به وصلی مجدد پایان دهد.

هجران  یها رگمعصو  عاشقانه منتظرند که بار دیگر خوِن وصل در  ۱۴آری 

و تا ابد با جسم مطهرشان در قرب الهی متنعم از رحمت به گردش درآید  شان یدهکش

چیزی که دشمنانشان به خیال خا  خود در ای  دنیا از  های الهی زندگی کنند و نعمت

الهی،  ی ینهگنجآنان دریغ کردند که امشب مصادف است با شهادت گوهری از آن 
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علو  و وارث علم انبیا، ابا  ی شکافندهو والیت،  درخشان امامت ی ستارهپنجمی  

اسالمی  ی جامعهو کمبود  باشد. ایشان نیاز علی ملقب به باقر (ع) می جعفر، محمدب 

و فریب خوردن آنان از مکر و نیرنگ رسان منافب و ظلم  ها یرو آن عرص را و دلیل کج 

را در عد  برخورداری آنان از علم و فرهنگ غنی اسالمی تشخیص دادند و نسبت به 

و نرش علم الهی همت شایان �ودند و در ای  رابطه شاگردان زیادی تربیت  گذاری ایهپ

گرفت در  �ودند و چون علم و دانش اما  مانند امامان دیگر از وحی رسچشمه می

دانشمندان چه دوست و دشم  معرتف به شخصیت علمی اما  شده و  ی همهنتیجه 

وه علمی اما  چنان درخشان بود که و شک کردند از محرض درس ایشان کسب فیض می

آمد اما  محمد باقر را یگانه وارث علو  و  هر کجا سخ  از دودمان پیغمرب به میان می

کردند که اینان خاندانی هستند که خداوند به  دانستند و اعرتاف می ک�الت پیغمرب می

ها  از سال پس رسانجا  اما  محمد باقر (ع) زیور علم و دانش ایشان را آراسته است.

 ۱۱۴سال  الحجه رنج و زحمت و خدمت به فرهنگ و معارف اسال  در هفتم ذی

ملعون مسمو  و شهید شدند  سالگی به دستور هشا  ب  عبدامللک ۵۷در س   هجری

فرمودند:  و بدن پاکشان در بقیع کنار امامان دیگر به خاک سپرده شد. ایشان می

شود. آن کس که به  و حریص و بخیل �یدروغ، از خرابی ای�ن است. مؤم  ترسو 

 بندگان خدا ستم روا دارد از شیعیان ما نیست.

یعنی ایا   الحجه اول ذی ی دههدانید ما در  که می یا گونه ه�نخواهران و برادران 

معلومات و میقات حرضت موسی (ع) و ساخت کعبه و یواف حرضت ابراهیم و 

سی سعادت است برای ما که امسال ای  ، جای بیما شدهحرضت اس�عیل (ع) واقع 

و منا  راستی  صحرای عرفات یحاج مطابقت گردیده با حج اما  موال و رسورمان، ایا 

املهدی (عج). بار خدایا قرار بده در ای  زمان، موال و رسورمان  اباصالح و مسجدالحرا ،

ل و اما  که حرضت ابراهیم (ع) را خلی یا گونه ه�نرا پیشوا و اما  بر حب ما 

رستگاران رستگار شوند، توبه  وجود با برکت اما  عرصمان ی یلهوس بهقراردادی که 

کنندگان توبه کنند، عبادت کنندگان عبادت کنند، نجات یابندگان نجات یابند، هالک 

شوند ستمگران و قاتالن و منافقان، و پیروز شوند حب مداران که ای  ایا ، زمان قربانی 

شکار شدن اخالص در بندگی و سعی و کوشش و جهد به سمت ها و آ  کردن نفس
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عشب  ی جلوهحب و  ی یینهآکه  عبودیت است که باید به صحرای عرفات، قلبی را برد

ها  الهی و جدا از هرگونه آلودگی باشد ه�ن قلبی که در الست خداوند کریم به انسان

عطا فرمود؛ ه�ن قلب حرضت ابراهیم و قلب رسول خدا حرضت محمد (ص) و 

برد؛ ه�ن قلبی که  فرزندانش. ه�ن قلبی که اما  عرصمان به صحرای عرفات می

گار عال امر فرمود: ای موسی، مرا حرضت موسی (ع) به میقات برد آنگاه پرورد 

و ندایی در  نخواهی دید، به کوه یور بنگر؛ کوه از حرارت درون پیامرب ناپدید گردید

ای کوه، به چه گ�نی مغرورانه محکم ایستاده بودی و هر ندایی را در  کوه پیچید که:

یم اراده کردی و نشان قدرت الهی بودی در استحکا ؟ ولی پروردگار کر خود ذخیره می

شود  انخالقش فای درونش در محبت  فرمود تا به همگان نشان دهد که اگر بنده

گرداند و هرگاه چشم از آن بردارد مجدداً  مبدل می ی تر سستها را به  تری  کوه محکم

 شود. در جای اولیه دیده می

یم هر کعبه دور و از حاجیان نیست ی خانهدل است؛ ما که از  ی خانهبله ای  عشب، در 

 ی خانهدل کنیم. ما که سعادت حضور در ای  کوی عشب در  ی خانهلحظه باید یواف 

اما  عرص (عج) را داریم باید بدانیم و باور کنیم که موال و امام�ن ه�نند جد 

مرا برای راکعان و  ی خانهبزرگوارشان حرضت ابراهیم که خداوند فرمود: ای ابراهیم، 

دل ما را  ی خانه �ایند یمنیز با فرمایشات گهربارشان سعی ساجدان پاکیزه ک . ایشان 

دلی محکم و استوار در مقابل شیطان  ی خانهاز آلودگِی گناهان پاک کنند و در ساخت 

 �اییم یمفرمایند که به فرموده و سفارش زیبای ایشان توجه خاص  و نفس ما را یاری 

ای  دل، مصالح خوب و محکم را انتخاب کنید تا خانه ی خانهکه فرمودند: برای ساخت 

که  آنچهاش به حقانیت  محکم و زیبا را به پیشگاه پروردگار عال بربید تا در وعده

مأموران آس�نی برایتان آماده شده برسید و به خداوند عرضه دارید: ای  ی واسطه به

ست که خود فرمودی ا یا خانههای ناتوانم مشتاق رسیدن به در  خالب هستی، دست

هایی است که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا  که آن نور در خانه

گویند پس رخصت آن را با درک نعمتش  یاد شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبیح 

 شکر باشم. ی سجدهبه جانم بچشان تا همواره بر خاک درگاه با عظمتت در 
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جات زیبای اما  سجاد در ای  گیریم از منا ز آن بهره میخطبه همچون آغا ی خااهدر 

 :ایا 

 ما را مشتاق یاعات و عبادات فرما. یها دلبار الها 

شود  بار الها ما را از آنچه موجب دوری از ثواب و برکاتت و مانع رسیدن به قربت می

 پناه ده.

ه تو منحرف های عذابت را سبک شمرده و از را بار الها ما را با کسانی که وعده

 اند قرار مده. اند و عصیان کرده شده

بار الها میان ما و دشمنی که گمراه کند و هوسی که نابودمان سازد و عیبی که ما را از 

 پا درآورد جدایی افک .

بار الها ما را در ای  ایا  رشیف لباس رحمت و مغفرت خود بپوشان و آنچه را که به 

و کوشش کنندگان جهت  تهراگان رنج و مشقت وفا کنندگان به عهدت، تحمل کنند 

 ای به ما نیز عطا فرما. داده قرار ات یخشنود

ات  بار الها از آنچه در ای  ایا  به بندگان کوشا در عبادتت و به یواف کنندگان خانه

 نصیب نگردان. کنی ما را هم بی عطا می

ا�ان برسان و قلب نازنی  بار الها درودها و سال  ما را همراه تهنیت به پیشگاه اما  زم

 ایشان را از ما خشنود بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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