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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ مهر ٩      شهادت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

 یها نامحمد و سپاس پروردگار جلیل و عظیم و کبیر را سزاوار است که از آن اوست 

و  ها آس�نو روشن گردد به آن  مکنون و حسنا که روشنایی است بر هر روشنایی

و چون حرضت موسی  ها یانوساق، به خروش آید ها کوهشکافته شود زمین، غبار شود 

آن را خواند دریا شکافته شد، حرضت عیسی خواند مرده زنده شد و حرضت یونس 

واند از بی�ری و گرفتاری رهایی خواند و از شکم ماهی نجات یافت، حرضت ایوب خ

یافت و فرود آمد به آن جربئیل امین بر خاتم انبیاء حرضت محمد (ص) پس بزرگ و 

نیست معبودی قابل سپاس و ستایش  همتا یباست پروردگار  تر یمکرو کریم و  تر بزرگ

جز ذات اقدسش که از رس رحمتش انسان را از خاک آفرید و او را از خاک فرش تا 

دعوت فرمود. چه زیبا  عرش باال برد و عزت و مقام بخشید و همگان را به زیر فرمانش

آن را  قدر گرانمرضیه (س) با فرمایشی  یآن را رسور عاملیان کوثر الهی حرضت زهرا

ای انسان خورشید جانت «تویی  فرمودند که رحمت پروردگار عال آنگاه که فرمود: 

را با یاد من بیفروز تا از علقه و نیازهایش به ثروتی که خود وعده فرمودم دست یابی. 

مشتاق عرضه کنی، خاک را  یها جانت را بر ا داری سلطنت بنشینی و فرمان بر تخت

جانت جدا گشته و به زبان آید و عرضه دارد: ای  در زیر پاهای خود بفشاری تا از

که تام آفرینشم به  کنم یمو امر  سازم یمپروردگارم آنگاه که امر فرمودی با تو قالبی 

ش شد. قالب ساخته شد و همگان به ر یکدیگر سبقت گیرند جانم مشتاقتاشایت ب

را به گوش جان  دیدارش آمدند و به تاشایش جانشان به حیرت افتاد. آنگاه ندایت

. ییددرآبه سجده  شنیدند که فرمودی او جانشین من است در زمین. در مقابلش

و من به غروری مبتال شدم که دیگر  درآمدندبه سجده  ات یفهخلهمگان بر آستان 

نامش خاک نبود. او رسور آفرینش بود در جان خلیفه، بر همگان رسوری کردم تا 

از جانش  ات یاییکربنهاد و خاک را با انوار  ات یاییکربزمانی که خلیفه رس بر آستان 

 ام ییتنهابه زمین هدیه کرد و خود با انوارت همراه شد من از جانش جدا شدم از 

ت تنها ا مرا از تار و پود جانش با انوار روح خداوندی ام یفهخلنالیدم. پروردگارم، 
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او به درگاهت به استغاثه را با خود همراه کرد، اینک از جفای  اش ینهگنجگذاشت و 

: تو به دنبال خلیفه بودی و او تو را فرماید یمو پروردگار  زند یم، خاک فریاد ام آمده

به �ایش گذارد،  اش یبندگجانش از خود جدا کرد تا نامش را در قالب  یها آزموندر 

 »همراه شو. برند ی�تو را به میراث  اینک یدایت را خاموش کن و با آنانی که جز

به دنیای خاکی  ها انسانپس با این فرموده رسور عاملیان باید گفت واحتتا، اکثیت 

به میراث بردند و خود را از چنین عزت و رحمت و  آن رادل بسته و پایبند آن شدند و 

نعمتی محروم کردند و چه سعادتند هستند معصومین عزیز و گرامی که ه�ن 

و تا قرب الهی باال رفتند که ما در این  ن تکاندنداول خاک را از تن مبارکشا ی لحظه

شب به سوگ یکی از ایشان در این کوی عشق دور هم جمع شدیم، ایشان پنجمین 

علوم و وارث علم انبیا، ابا جعفر،  ی شکافندهو والیت،  درخشان امامت ی ستاره

می آن اسال  ی جامعهو کمبود  باشد. ایشان نیاز علی ملقب به باقر (ع) می محمدبن

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

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

و نرش علم الهی همت شایان �ودند و در این رابطه شاگردان زیادی تربیت  گذاری پایه

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

دانشمندان چه دوست و دشمن معرتف به شخصیت علمی امام شده و  ی همهنتیجه 

و شکوه علمی امام چنان درخشان بود که  کردند از محرض درس ایشان کسب فیض می

رث علوم و آمد امام محمد باقر را یگانه وا هر کجا سخن از دودمان پیغمرب به میان می

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

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

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

ملعون مسموم و شهید شدند  ستور هشام بن عبدامللکسالگی به د ۵۷در سن  هجری

 و بدن پاکشان در بقیع کنار امامان دیگر به خاک سپرده شد.

تسلیم امر ما گردد، مطیع  که ینارا پاک نکند تا  یا بندهایشان فرمودند: خداوند قلب 

و پیرِو یادق تعالیم ما باشد و با ما سازش کند و چون با ما سازش کرد خدا از حساب 
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سخت نگاهش دارد و از وحشت بزرگ روز قیامت ایمنش سازد و همچنین فرمودند: 

است، به خدا  تر روشناز پرتِو خورشید تابان در روز  ینمؤمن یها دلنور امام در 

 .کنند یمرا نورانی  ینمؤمن یها دلمعصومین  ی هسوگند ائ

هللا ارواحنا لک فدا  ةبقیاینک ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس رسور و موالی�ن 

شهادت پدر بزرگوارشان امام محمد باقر (ع) خدمتشان اعالم  به مناسبت(عج) 

را و که موالی ما اکنون که در یحرای عرفات و منا حضور دارید و آن یح داریم یم

که میزبان گهری چون  بالند یممنّور فرمودید و آنان به خود  برکتتان کوه را با وجود با

الحرام، عرفات، منا و سعی و مروه همگی و . کعبه، حجر االسود، مسجدش� هستند

که در این خطبه از فرمایشات ش� نقل خواهیم کرد پذیرای ش�  یا گونه ه�نهمیشه 

ن زمانی که پدران بزرگوارتان حرضت ابراهیم (س) و حرضت و پدرانتان بوده، چه آ 

اس�عیل (س) بر شرتی سوار به یحرای منا وارد شده و از شرت پیاده شدند، حرضت 

ابراهیم (س) فرزند خود را مورد نوازش خودشان قرار دادند و رس مبارکش را به سینه 

س�عیل را بستند و و بعد ریس�ن باریکی آوردند و دست و پای حرضت ا چسباندند

همین طور چش�ن مبارکش را با رورسی که بر رسش بود بستند و به پهلو روی سنگ 

ترب بود آوردند و چاقو را بلند کردند و فرمودند  ی یغهتخواباندند و چاقویی که مانند 

حکم و فرمان فقط حکم و فرمان خداست و چاقو را محکم بر گردن حرضت اس�عیل 

کشیدند ولی اتفاقی نیفتاد و حرضت اس�عیل آسیبی ندید. پیامرب چاقو را به سنگی زد 

یداهای  ها نگسو از  یحرا پر بود از فرشتگان ی امتحان کند، همه آن راتا تیزی 

 ی سوره ۳۷ ی ، در ه�ن حال حرضت جربئیل نازل شد و آیهشد یمبخصویی شنیده 

، آنچه به او رسد ی�حج را تالوت کرد: که گوشت و خون این شرتان به خدا  ی مبارکه

 ی شکرانهرا رام ش� ساخت تا خدا را به  ها آنپرهیزگاری ش�ست، همچنین  رسد یم

ده؛ و حرضت  ت به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را بشارتآنکه هدایتتان کرده اس

تسلیم و  کامالًاس�عیل از روی سنگ بلند شد و بجای او گوسفند بزرگی ظاهر شد که 

 قربانی شد. ی رس را به سنگ گذاشت و آماده
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و به قدری پیر بود که زانوانش  کرد یمحرضت ابراهیم با تام وجود فرزند را قربانی 

 ی یشههماز حق را به معرض �ایش برای  یبردار  فرماندن نداشت ولی توان ایستا

و چه آن زمانی که  رضای خدا از عزیزترین کس خود گذشت به خاطرتاریخ گذاشت و 

حرضت زهرا (س) به اتفاق دو فرزند کوچکش امام حسن (ع) و امام  تان یگراممادر 

ر پرسید: مادر، آیا هنگام حسین (ع) به کنار کعبه آمدند، امام حسین (ع) از ماد

هم رشکت داشتند، رسور  هللا رسولجدم حرضت ابراهیم (س)  به دستساخت خانه 

عاملیان فرمودند بله، پدرم علی چطور؟ فرمودند بله، پرسیدند آیا من و حسن و ش� 

چطور؟ فرمودند: به سنگ حجر االسود سنگ آس�نی نگاه کن ما آن سنگ هستیم که 

جا داده شده است. منظور رسور عاملیان از این امر شفاعت روز قیامت خدا  ی خانهدر 

 را داشته باشد. یتب اهلباید اتصال  حت�ً که  باشد یمسنگ  ی واسطه به

پس موالی ما، یا وارث انبیاء و معصومین، ابایالح املهدی (عج) ما عاشقان و منتظران 

و ساکنان کوی مقدستان از ش� تقاضا داریم دعا بفرمائید تا حجی مقبول روزی ما 

گردد و به حجراالسود شفاعت و سفارش فرمایید تا ما را نیز در زمان ظهور دولت 

که حجراالسود  یا گونه ه�نکه  مبارکتان بیاوردبه کنار کعبه پیش وجود  تان حقه

فرموده: که سپاس و حمد پروردگار کریم را که آنچه را اراده کرد آفرید و من سنگی 

خالق کریم قرار گرفتم تا زینت  ی آس�نی هستم که در روی زمین به دستور و اراده

خالق خود به این  ی ارادهکه به دستور و  یا لحظهآن کریم یکتا باشم، از  ی خانهبخش 

 ام آمدهتا این لحظه که از زبان گویای پیامرب خلیل رح�ن به سخن  ام شدهمکان آورده 

چشم به آس�ن دارم تا فرمان ظهور دولت خداوندی برسد و من به سخن بیایم و 

تو فریاد کنم  یها لبعدل خداوندی دست بر من گذار تا از  ی یهسافریاد کنم که ای 

بگرد شمع فروزاِن هدایت گرد آورم، یدای من  یا پروانهوستان را چون و یاران و د

چون یدای طبل خواهد بود که انعکاس آن در جهان خواهد پیچید و دست یاران 

مکرمه و به کنار رکن  ی مکهعدالت را خواهد گرفت و در یک چشم بر هم زدنی به 

دید و به هم تربیک و ی�نی خواهد آورد و یاران مهدی (عج) یکدیگر را خواهند 

یاران را از  ی همهو  چرخم یمتهنیت خواهند گفت ظهور دولت عدالت را. من 

از تخت ملکه سبا یاران به  تر یعرسبه کنار یکدیگر منتقل کرده و این انتقال  ها دوران
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 ی همهبا  گیرم یمدر پرچم عدالت الهی قرار  که یدرحالدور هم جمع خواهند شد و 

 افحه خواهیم کرد و دست بیعت خواهیم فرشد.یاران امام مص

 :داریم یمدر خاته دست به دعا بر 

بار الها امام محمد باقر (ع) سعی در عال �ودن امت مسل�ن داشتند، ما را از آن علم 

 و فرهنگ اسالمی برخوردار بفرما.

 بار الها موالی ما اکنون حاجی راستین یحرای عرفات است، ما را به برکت وجود

 مطهرش حجی مقبول عنایت بفرما.

و  بران فرمانیاران و  امام عرص تعجیل بفرما و ما را جزءِ  ی بار الها در دولت حقه

 ایشان قرار بده. گران اطاعت

 اللهم عجل لولیک الفرج
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