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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ١٤٠٠ بهمن ١٣     والدت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

شوم؛ معبودم تو را  کنم و با ستایش تو گویا می خدایا من سخن را به سپاس تو آغاز می

ات کسی  به بزرگی که درحالیکنم به مدح و ثنا و سپاست که نهایت ندارد  شکر می

معرفت نداشته و به فضل و کرمت ستوده نشدی به عظمت جاللت و شکوهت 

که اندیشه و عقلی به آن رسد. نیست  شناخته نبودی چون باالتر و فراتر از آن هستی

معبودی غیر از تو ای پروردگار عزیز و حکیم و من به شکرت قیام خواهم کرد چون 

ی رسور عاملیان در آن  ی رمز و راز وجودم طبق فرموده عزت و نجاتم، آشکار کننده

 است که فرمود: شکر نامی است که در قالب خویش انواری را ذخیره �وده تا بندگان

ی جانشان را که نامش عزت است را از جسم خاکی جدا کنند و  پروردگار عامل پرده

آنگاه به جاللتی بیندیشند که عمری را به آنان هدیه فرموده؛ عمری که در بطن جانش 

فرماید پس شکر بر درگهی سزاست که نوید  از دورانی سخت را بیان می هایی یتحکا

قرار بندگان خویش مقرر  اش بر جان بی ای ملکوتیه نجات از این رساپرده را در وعده

 فرموده تا رس پر رمز و رازشان شاهدی گویا بر حقیقت جانشان باشد.

ی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س)؛ پروردگار کریم در  چه زیباست این فرموده

عمری که بر بندگانش مقرر فرموده برای رسیدن به این عزت و جدا شدن از جسم 

رشیعتی عطا کرد و راه و  هرکدامو عروج به ملکوت پیامربان را برگزید و به  خاکی

روش و قانونی معین داشت و برایشان جانشینانی انتخاب فرمود که یکی پس از 

برای رسیدن به خشنودی و قربش که ما در شب  ای یلهوسدیگری نگهبان دین باشند و 

الهی در این کوی معرفت و عشق  نکرا یبهای  ها و رحمت میالد یکی از این نعمت

ی علوم و وارث انبیاء، پنجمین اخرت آس�ن  ایم. ایشان شکافنده دور هم جمع شده

هجری در  ۵۷امامت و والیت محمد بن علی ملقب به باقر هستند که اول رجب سال 

مدینه منوره به دنیا آمدند. مادرشان فاطمه دخرت امام حسن مجتبی (ع) و پدرشان 

اد (ع) بودند به همین خاطر یکی از محاسن ایشان این است که جد پدر و امام سج

های نهضت  مادرشان هر دو امام بودند. امام محمد باقر (ع) شاهد عینی لحظه لحظه
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کربالی جدشان اباعبدالله الحسین (ع) بودند. با چشم مبارکشان امت جد بزرگوارشان 

یل دور شدن از فرهنگ غنی اسالمی رسول خاتم حرضت محمد (ص) را دیدند که به دل

پیامرب را مورد آزار قرار  بیت اهلبه جهالتی مبتال گردیدند که رگ حیاتشان را بریدند و 

دادند و آن را پیروزی فرض کردند و این جهالت و دور شدن از فرهنگ اسالمی حاصل 

بر عقاید  انچن آن یاپرستدنای بود که از جانب حکام ظامل و جنایتکار و  دسیسه و فتنه

و  کردند یمو عقل آنان به حیله رخنه کرده بود که حق را باطل و باطل را حق تصور 

شیطان و نفس اماره بر آنان غلبه کرده بود، در نتیجه امام محمد باقر (ع) در طول 

و تربیت علمی با اصالح  یساز  فرهنگنسبت به آگاهی دینی و  قدرشان گرانعمر 

ای از این کار دست بر  کردند و لحظه ای وقفه یبهای غلط امت مسل�ن تالش  باور

نداشتند که حاصلش تربیت عل�ی زیادی بود که در شهرهای مختلف کشورهای 

 اسالمی پخش شده و مردم را با علم و دین آشنا کردند.

یت به پیشگاه موال و رسورمان اینک ما در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهن

امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به مناسبت میالد جد بزرگوارشان امام محمد 

: موال و امام و ولی نعمت ما، برشیت مخصوصاً امت مسل�ن داریم یمباقر (ع) ابراز 

بید تر از زمان امام محمد باقر (ع) دچار شده، ما را دریا تر و تاریک به جهالتی سخت

و ظلم و جنایت  ها یرو  کجباورهای غلط و  همه یناکه قلب�ن آکنده از غم و اندوه از 

و کشنت و حرمت  دینی یبو فتنه و فساد و کفر و نفاق است و در این عرص فتنه و 

شکسنت مسل�نان باعث افتخار شده؛ جان عامل به فدای قلب نازنینتان که با دیدن این 

است ولی حکمت به تأخیر افتادن ظهورتان را خداوند حکیم و مردم پر از غم و اندوه 

دانید و ما جز شکایت و دعا برای ظهور راهی  مهربان و ش� رسور و موالی�ن بهرت می

کنیم که  علی (ع) توصیه کردند عمل می مؤمنان یرامکه  یا گونه ه�نشناسیم و  �ی

ها دچار امواج  که کشتی آنفرمودند: در دنیا مردم مانند کشتی نشستگانی هستند 

ای از  برد و دسته به طرف دیگر می طرف  یکدریا گردیده و باد و امواج، کشتی را از 

ای دیگر اگر رهایی یابند  رسند و دسته ها در دریا بر اثر تالطم امواج به هالکت می آن

و ای بندگان خدا اکنون که زنده هستید و  باز در معرض باد و امواج هستند

هایتان آزاد و اعضای بدنتان سامل است موقعیتی است که برای تأمین نجات خود  زبان
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در دنیای دیگر اقدام کنید و نگذارید که فرصت از دست برود و مرگ از راه برسد و 

 حتم بدانید که مرگ بر ش� فرود خواهد آمد اگرچه در انتظارش نباشید. طور به

دیم که رسشار از خیر و برکت است که در اینک با این روز مبارک ماهی را آغاز کر 

علی (ع) فرمودند که: آنگاه که  مؤمنان مورد بزرگی و فضیلت این ماه چه زیبا امیر

ها را برایش مقرر فرمود  ها و شب پروردگار جهان اراده فرمود تا زمین را بیافریند و روز

وزهایی را بپی�ید اراده کرد تا موجودی را خلق کند که در این ساعات زندگی کند و ر 

های معنوی آن استخراج  ها فزونی نهاد تا گنج که مانند یکدیگر نباشد، پس در ماه

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

ی گنج باید توا�ند باشد و گنج خود را ارزان نفروشد. دل  شود و جوینده استخراج می

ای باشد برای رؤیت نور،  پارد تا مرتب به آن جالی الهی بزند تا آینهرا به صاحب آن بس

 ی دیدار حق کند. ها را از بین بربد و وجود را آماده نور ظلمت

بر خداوند عزوجل با مناجات ماه رجب دست به دعا  کران یبما ضمن شکر و سپاس 

 داریم: بر می

 و پناهگاهم از خشمت و هر رشی.تویی تنها و آخرین امید من برای هر خیری  بار الها

بخشی بندگانی را که از تو درخواست کنند و یا درخواست  به جود و کرمت می بار الها

من به درگاهت با متام امید و به همراه حمد و  بار الهانکنند و سپاست نگویند؛ 

 ستایشت رو کردم که به من عطا کنی خیر دنیا و آخرت را و دفع کنی از من رش دنیا و

 آخرت را.

هر چه از کرمت بر من بخشایی از دریای لطف و احسانت کم نخواهد شد  بار الها

 پس با فضلت و جود و سخایت بر آن بیفزا.

ها ببخش جرم و گناهم را و حرام  ها و نیکویی ای دارای بزرگی و عطا و نعمت بار الها

 کن بر من آتش دوزخ را.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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