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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ دی ١٨      )ع( باقر محمدوالدت امام  ی بهخط

ها واله، شیفته، رسگردان  حمد و سپاس خداوند کریم، عظیم و رحیم را سزاست که دل

شناخت او اتفاق نظر دارند و در همه جا و ها بر معرفت و  ی اوست. عقل و دلباخته

 شود. ها پرستیده و به بزرگی و عظمت خوانده می ی زمان همه

فرماید: کجایند آنانی که به ندای  سالم و برکات الهِی پروردگار کریم بر زمانی که می

ی قرب بیرون آیند،  ی خویش به کنار زنند، از خانه حق پاسخ دهند و با تکانی خاک خانه

 گریختند. بنگرند به حقیقتی که در جانشان بوده و از آن می گاهآن

و سنگین که زمین و آس�ن تحمل آن نتواند،  یزانگ حزنماه صفر، ماهی است بس 

(ع) به شام رشوع شده و با اربعین  اباعبدهللا بیت اهلچون این ماه با وارد شدن 

حسینی ادامه و آخر ماه با رحلت خاتم انبیا و رحمٌت للعاملین حرضت محمد مصطفی 

 پذیر تحملاین ماه را  آنچهپذیرد.  (ص) و شهادت امام حسن و امام رضا (ع) پایان می

امام  �اید، میالد دو اخرت تابناک والیت و امامت یعنی، امام محمد باقر (ع) و می

ی علوم و وارث علم  موسی کاظم (ع) است که ما اکنون در سوم صفر، میالد شکافنده

 گیریم. جشن می ) راانبیاء ابا جعفر محمد بن علی ملقب به باقر (ع

ی منوره به دنیا آمدند مادر ایشان فاطمه دخرت  هجری در مدینه ۵۷ایشان در سال 

) بودند به همین خاطر یکی از محاسن امام حسن مجتبی (ع) و پدرشان امام سجاد (ع

 امام بودند. شان یمادر ایشان این است که جد پدر و 

ی عاشورا چهار ساله بودند، با وجود سِن کَمشان یکی از یاوران  ایشان در واقعه

پدرشان امام سجاد (ع) و بانو حرضت زینب کربی (س) بودند. در کاروان، رهربی 

بازی  عنوان بهها  �ودند با بچه هر شهری که توقف میکودکان را به عهده داشتند. در 

کردند و مردم را از جنایات یزیدیان آگاه و ایشان را  محل مراقبت رسبازان را ترک می

 �ودند. برای مالقات با امام سجاد (ع) و بانو زینب (س) دعوت می
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ند زیرا در گذاری کرد پایهایشان در نوزده سال امامت خود، انقالب فرهنگی شیعه را 

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

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

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

ی علوم اسالمی را شناختند، فروغ آن  گرفتند زیرا علم را شکافتند، پایه ایشان باقر لقب

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

ترین عال زمان خویش بودند، خواِص اصحاب امام باقر (ع) و همچنین  حرضت بزرگ

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

ایشان در حدیثی زیبا شأن امامت را چنین معرفی فرمودند: چنگ بزنید به ریس�ن 

ها  ی پروردگار که بر بنده محکم خدا و متفرق نشوید، ماییم از جمله رحمت واسعه

یل ما عال را دارد، ماییم که خلقت عال از ابتدا و انتها به دلیل ماست و خداوند به دل

های درخشان و َعلم افراشته شده برای  خلق �ود، ما امامانی هستیم رهن� و چراغ

شود و هر که از ما  مردم، ماییم سابقون و آخرون و هر که به ما پناه برد رستگار می

تخلف کند غرق خواهد شد، ماییم حرم هللا که احرتام ما در میان مردم محفوظ است و 

 مستقیم هستیم.جمله ما، راه 

ی بانو و رسور عاملیان حرضت زهرا  کنیم به فرموده در خاته این خطبه را مزین می

که پروردگار عال اجازه دادند تا یاران حرضت عیسی  (س) که چنین فرمودند: هنگامی

ها را به آس�ن گشودند و  ی مخصوص را بگیرند حرضت عیسی دست (ع) مائده

ی تو حق است و اینان گدایان آل محمد (ص) هستند،  عدهفرمودند: ای خالق جانم، و 

که  آنگاهی غیب معرفی کنم و  اند تا به آنان پیامِرب آخرین را در پرده با من پی�ن بسته

انوار پیامرب آخر را درک کردند و بزرگِی مقام و جاللِت فرزندانش را دیدند از درگاه با 

ان شوند، گوهر وجودشان را درک کنند و فییلت و با جاللت تنا کردند تا مه�ن آن

ی احسانشان باشند. پس پروردگار عال پذیرفتند و آنان از این احسان،  مه�ن سفره

 جانشان در پرتو انوار پنج تن آل عبا واقع گردید.
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اطاعت از فرامین قرآن کریم ه�ن مودت است که حجاب ما و مردمان را از بین 

و مقام ما را بشناسند و در اثر شناخت، نجات از خشم  توانند شأن برد و آنان می می

ی الهی را حفظ کنند انوار ما را درک  الهی را نصیب خود کنند و اگر نتوانند این گنجینه

شوند. پس دستور مودت، دوستی دنیایی نیست  کنند و در تاریکِی جهل واقع می �ی

 ا مورد غیب الهی واقع نشوید.ای است که باید بتوانید از آن عبور کنید ت بلکه دریچه

با توجه به فرمایشات امام محمد باقر (ع) و بانو و رسور عاملیان متوجه شدیم عدم 

 های الهی است. ی نعمت شناخت امامت به معنی محروم شدن از همه

 داریم که: حال در این شب مبارک دست به دعا برمی

را خوب بشناسیم و با عمل به  بار الها به ما یاری فرما که امام، موال و رسورمان

دستورات ایشان که ه�ن دستورات الهی در قرآن است به مودتی دست یابیم که 

 شاءهللا نجات دنیا و آخرتان را در پی داشته باشد. ان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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