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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ فروردین ٩     والدت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

اولیاء را  ،ی ذات اقدس الهی است که از روی کرم عطا فرمود از انوارش یستهشاستایش 

آنان راه سعادت و رستگاری را بیابند که  تا گمشدگان با توسل به نورِ  ،بر بندگانش

خداوند عزیز و حکیم خود فرمود: هر کس که توبه کند و ای�ن آورد و کار شایسته 

 .آمرزمش یمفتد اکند و به راه هدایت بی

فرماید: کجایند  یمپس برکات پروردگار عامل در آغازی منور است آنگاه که امر 

گرفتند و زبان  ی�حق ه�نانی که در کالم خویش بر پروردگارشان سبقت  داران پرچم

ی نهانشان به دنبالش  ذائقهنهادند تا جانشان طعم بندگی را بچشد و  یمدر کام جان 

 سخن آغاز کند: گونه ینابه حرکت درآید آنگاه ندایی با جانشان درآمیزد و 

ی خویش آفریدم،  ارادهخوان و هر آنچه که به بر گوشت و پوست و است بران فرمانای 

امر فرمودم که مرا بپرستید و آنان رس اطاعت بر فرمانم نهادند سپس عقل را بر 

ی خویش گرفت و خطاب به  احاطهرا در  ها جانی  ارادهفرماندهی برگزیدم، او 

 ها جانپروردگارش عرضه داشت: ای خالقم قدرتم را از روحی منور گرفتم و بر تخت 

نشستم، بسیاری را زنده یافتم و امر کردم که از خالقشان اطاعت کنند و بسیاری را 

ه�نند چهارپایانی که نیازی به من نداشتند پس به فرمان خویش عمل کردند و 

تا جهان را به  ام زدهات چنگ  یاییکربجانشان از نعمت من تهی گشت. اینک بر دامن 

را آشکار سازی و مرا  ام درجهمگان بن�یانی و پرتوام بیفروزی و انوارم را به ه

خواند و عقل کل  یمشود که نام مرا  یمی که ندایی طنین انداز ا لحظهسپاسگزار 

 گردد. یمآشکار 

 داران پرچمچه توصیف زیبایی است از رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) از 

یتش ب اهلو  حق که ه�ن وجود مقدس پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد (ص)

یی که ها کلی از فرمان الهی سبقت نگرفته و عقل ا ذرهکه در سخن و عملشان هستند 

امام  ،قاطع و برهان انآخرینش واش به �ایش برش گذاشتند  یاصلعقل را در مقام 
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ی عقل را آشکار فرموده و همگان  درجهکه هستند اباصالح املهدی (عج)  ،عرص و زمان

د �ود. پس شکر بر آستان خالقی که متام خلقتش را به جانشینش را با آن آشنا خواهن

 ی توحید آن را سیراب کند. یرهشسپارد تا با  یم

یم ا همیالد یکی از ایشان دور هم جمع شد میمنتی ارجمند به  خانهاینک ما در این 

هستند که در اول  (ع) امام محمد بن علی ملقب به باقرالعلوم قدر گرانکه این گهر 

شان حرضت امام سجاد (ع) و  یگرامهجری در مدینه متولد شدند، پدر  ۵۷رجب سال 

سال و  ۵۷بودند. عمر مبارکشان  (ع) مادرشان فاطمه دخرت امام حسن مجتبی

ی واال از حیات ربانی بود و پرتو ا �ونهسال بود. زندگی ایشان  ۲۰امامتشان نزدیک به 

 ا تا به امروز روشنی بخشیده است.ن حق ر این حیات طریق سالکا

از ه�ن روزهای آغازین حیاتش خطوط امامت در سی�یش آشکار بود. در زمان ایشان 

ی گوناگون ها فرهنگو  ها ملتی آن بسیار گسرتش یافته و  دامنهی اسالمی که  جامعه

جه این را در برگرفته بود به فرهنگ و معارف قرآنی پیش از پیش نیاز داشت در نتی

 ای وقفه یبمهم را امام محمد باقر (ع) به عهده گرفت و در این راه کوشش و تالش 

 ا این زمان باقی است.�ود که آثارش ت

بله این است مقام و برکت امامت که به مقتضای هر زمان عمل کرده طبق نیاز مردم 

را امیر و امت مسل�ن نسبت به هدایت و ارشاد آنان همت گ�شتند. چه زیبا آن 

 :علی (ع) فرمودند که مؤمنان

که از  یناخداوند رح�ن مخلوقات خود را در دنیا سکونت داد و رسوالن را فرستاد تا 

�ایند و  بر حذررا از صدمات دنیا  ها آنبردارند و  ییها حجاب ها آنمقابل دیدگان 

بگویند که اگر اطاعت کنند به بهشت  ها آنبفه�نند و به  ها آنحالل و حرام را به 

روند و اگر عصیان ورزند دچار دوزخ خواهند شد و به بندگان فه�نده که در  یم

 چنان آنممکن است بزرگی و خواری برای آزمایش به وجود بیاید. خدا را  ها آنزندگی 

ز گذارم و او برای هر چی یمکه از مخلوقات خود خواست که او را سپاسگزارند سپاس 

مشیت او هر اندازه دارای مدتی است و هر مدت بر  بنا بری تعیین �ود و ا اندازه

 طبق نوشته معلوم است.
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یت به ساحت مقدس فرزند گهربار هنتاینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و 

امام محمد باقر (ع) رسور و موالی�ن امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به متنا به 

 :داریم یمارکشان ابراز وجود مب

ی علوم از الست تا قیامت هستید با این وجود با  همهموالی ما ش� عقل کل و وارث 

ی هدایت و ارشاد آنان  یشهاندکنید و در  یمی زیبا با امتتان مدارا  حوصلهصرب و 

 مند بهرههستید. ما ساکنان کوی مقدستان را به فراوانی از لطف و احسان خود 

 پاس�ن را بپذیرید تا مشتاقانه فریاد کنیم:فرمودید، س

 اللهم عجل لولیک الفرج
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