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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ آبان ١٣      شهادت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

حمد و سپاس از آن خداوند سبوح و قدوس، رح�ن و رحیم است. حمد و سپاس از آن 

اوست قبل از وجود در وجود و بعد از وجوِد مخلوقات؛ حمدی باالتر از حمِد حامدان 

نهایت. نیست معبوِد حقی جز او. سلطنتش  پایان، فراوان و بی ش�ر و بی و شاکران، بی

اش به انتها نرسد پس حمد و سپاس و  دد و یکتایی، اقتدارش ضعیف نگر یرناپذ زوال

 ستایش از آن اوست.

کنیم به نور وجه تابنده، زنده، باقی و کریمت، به نوری که  خدایا از تو درخواست می

ها و زمین را که درود و رحمت فرستی بر  ها و روشن �ود آس�ن برطرف �ود تاریکی

 پاک و مطهرش. ات حرضت محمد (ص) و بر خاندان رسول گرامی

دهیم که آنان جز به رضای تو قدمی برنداشته و نفسی نکشیدند پس سالم  گواهی می

 پایان بر آنان باد. و درودی بی

ی  یابند که وعده ها در پیشگاه خالقشان به عزتی دست می سالم بر لحظاتی که جان

لیِد جان ای که رمِز گشودن را در مع�ی جاِن منتظر، َدر ک جانانشان است، وعده

شود، مأموران الهی  شود، گنجینه �ایان می ی جان باز می چرخاند آنگاه صندوقچه می

آفریدی  آنچهدارند: ای پروردگاِر ما،  اند و ابراز می به تاشایش صف به صف ایستاده

عرضه شد ابراز ناتوانی �ود تا عظمتت در انواِر  آنچهاش بر  محرشی بود که شعله

 ی جانشینی باشد که وعده فرموده بودید.وجودهایشان، گویا

حال در این روز بزرگ به سوگ و عزای شهادت یکی از آن خلیفگان که مقام خلیفه را 

 ایم. در علم و ک�ل، معنی فرمود و به همگان نشان داد نشسته

ابا ی علوم و وارث علم انبیاء، پنجمین اخرت امامت و والیت،  ایشان ه�ن شکافنده

ای از  باشند که در این فرصت به گوشه بن علی ملقب به باقر (ع) می، محمد جعفر

 فضایل و شأِن بزرگ ایشان اشاره داریم.
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ی منوره به دنیا آمدند. مادر  هجری در مدینه ۵۷امام محمد باقر (ع) در سال 

شان بانو فاطمه دخت امام حسن (ع) و پدرشان امام سجاد (ع) بودند به همین  گرامی

شان امام بودند.  ش�ر ایشان این است که جد پدر و مادری محاسن بی خاطر یکی از

ی کربال چهار ساله بودند با وجود سن کم یکی از یاوران پدرشان امام  ایشان در واقعه

 سجاد (ع) و بانو حرضت زینب کربی (س) بودند.

 عنوان بهشد  در کاروان، رهربِی کودکان را به عهده داشتند. در هر شهری که توقف می

بازی، از محل مراقبت رسبازان خارج شده و مردم را از جنایات یزیدیان آگاه و از آنان 

 کردند. برای مالقات با امام سجاد (ع) و بانو زینب (س) دعوت می

کردند زیرا در  گذاری یهپاایشان در نوزده سال امامت خود، انقالِب فرهنگی شیعه را 

بود و قدرتی نداشت پس موقعیت مناسبی برای آن  رو به زوال امیه یبنآن زمان دولت 

فارغ شده بود پدید آمد که انقالب علمی را آغاز �اید و  امیه بنیحرضت که از ظلم 

 بزرگانی از خاصه و عامه در اطراف ایشان جمع شدند و حقایق اسالم را منترش کردند.

المی را شناختند و فروغ ی علوم اس ایشان باقر لقب گرفتند زیرا علم را شکافتند و پایه

آن را درک و آن را توسعه دادند و بسیاری از عل�ی اهل تسنن اقرار دارند که حرضت 

چنین افرادی که  عال زمان خویش بودند. خواص اصحاب امام باقر (ع) و هم ترین بزرگ

 کنند بیشرت از چندین هزار نفرند که فخر شیعه هستند. از او روایت نقل می

دیثی زیبا شأن امامت را چنین توصیف فرمودند که: چنگ بزنید به ایشان در ح

ی پروردگار کریم  ریس�ن محکم خدا و متفرق نشوید. ماییم از جمله رحمت واسعه

ها دارد. ماییم که خلقت عال از ابتدا تا انتها به دلیِل ماست و خداوند به  که بر بنده

های درخشان و علم  رهن� و چراغ دلیل ما عال را خلق �ود. ما امامانی هستیم

افراشته شده برای مردم. ماییم سابقون و آخرون و هر که به ما پناه بَرَد رستگار 

شود و هر که از ما تخلف کند غرق خواهد شد. ماییم حرم هللا که احرتام ما در  می

 میان مردم محفوظ است و جملگی ما راه مستقیم هستیم.
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ه ه�نا مقام موال و ر (ع) و این است مقام امامت کبله این است مقام امام باق

ضمن عرض  یزانگ غمهللا ارواحنا لک الفدا (عج) است که در این روز  ةرسورمان بقی

دهیم عالوه بر  داریم: موالی ما، گواهی می تسلیت به پیشگاه مبارکشان اعالم می

ل بزرگی هستید پس حسناتی که امام باقر (ع) فرمودند ش� دارای شأن و مقام و فضای

 ما را در راه رسیدن به ک�ل و رضایت الهی و خوشنودی خودتان یاری فرمایید.

 داریم: در خاته دست به دعا بر می

چنین ما را از پیروان راستین  بار الها بر حرضت محمد و آل پاکش درود بفرست و هم

 امام عرص (عج) قرار بده. یژهو بهامام باقر (ع) و فرزندانش 

ای که شاگردان زیادی در تحت تعلیم امام باقر عال شدند ما را نیز  گونه بار الها ه�ن

 تحت آموزش و تربیت امام عرصمان از نادانی به علم هدایت بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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