
1 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ خرداد ١٢   والدت امام جواد (ع) و حرضت علی اصغر (ع) ی بهخط

حمد و ستایش مخصوص خداوند کریم و رحیم است و تنها او سزاواِر ستایش کردن 

اوست؛ ستایشی بسیار و  ی یستهشااست و ستایش، حِق اوست؛ چنان ستایشی که 

و زمین هیچ کس را گواه  ها آس�نبیرون از ش�ر که اوست خدایی که هنگاِم خلقت 

واست. در االهیت و خداوندی، نگرفت و هنگام آفریدِن مخلوقات، کمک و یاری نخ

 و در یکتایی و وحدانیت، او را پشتیبان و یاوری نیست. رشیک یب

 ی کنندهدرود و سمِم خداوند بر حتت مممد صص  که خاتم پیاماان است و تام 

پروردگار کریم  یتتمرسوالن و خاندان او همگی از پاکان و پاکیزگان هستند و سمم و 

و آنگاه  کنند یمالهی چونان دم و بازدِم خویش عمل  یِ ها وعدهبر بندگانی باد که به 

تا جانانشان چه  رود یم، جانشان در اقیانوس ممبت خالقشان فرو برند را فروکه َدمی 

 کند، آیا َدمشان را برآورد و یا در سینه ممبوس کند. یا اراده

علم و ر برکت امروز، نهمین خورشیِد امامت، شجاع در و سمم بر مولود مبارک و پ

اانی، مممد بی علی، حتت امام جواداالئه صع  که همچون  دیانت و ک�ل، ابا جعفر

، همت واال داشته و در دینی یبپدران و فرزندان بزرگوارش در راه مبارزه با ظلم و 

، ایشان کردند یمدشمنی  پیاما یتب اهلعلیه سنت و که حاک�ن، با جسارت  یا زمانه

 با عقل و درایت، در راه هدایِت مردم کوشا بودند.

هجری در مدینه به دنیا آمدند و  ۱۹۵دهم ماه رجب سال  حتت امام جواد صع  در

امامت شدند. مأمون عباسی  دار عهدهپس از شهادت پدر بزرگوارشان امام رضا صع ، 

غداد آمد و مقر حکومت خود را در آنجا بعد از به شهادت رساندن امام رضا صع  به ب

قرار داد و چون با خا شد که عل�ِی دین به مدینه رفته و امام جواد صع  را به امامت 

به هراس افتاد و امام را به بغداد احضار کرد و با حیله از او تجلیل کرد و  اند یرفتهپذ

ه همکت رسید معتصم دخرتش ام الفضل را به عقد ایشان درآورد و زمانی که مأمون ب

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


2 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

سالگی به شهادت رساند.  ۲۵همین زن، امام را در سن  ی یلهوس بهبرادر مأمون،  عباسی

 لعنت هللا علی القوم الظاملین ص

عمر امام جواد صع  گرچه کوتاه بود و غالباً در تبعید گذشت ولی باید گفت عمر با 

از بزرگان و عل� از شهرهای  یا عدهدر تاریخ آمده در آن زمان  که یطور  بهبرکتی بود 

مختلف به مدینه رفتند و سی هزار مسئله را در چند روز از حتت سؤال کردند و 

 امام بدون درن،، جوا  تامی سؤاالت را دادند.

: اعت�د به خدای متعال، بهای هر چیز گران قیمتی و نردبان برای فرمودند یمایشان 

: فرمودند یماو از مردم است و همچنین  زینیا یبهر جای بلندی است. عزِت مؤمن، 

چگونه به خود واگذارده شود کسی که خدا را کفیل خود قرار داده است و چگونه 

اوست؟ کسی که اعت�د به غیر خدا پیدا کند صدد  کسی که خدا در یابد یمنجات 

و کسی که بدوِن علم، کاری را انجام دهد فساد  گذارد یمخداوند او را به خودش وا 

 آن بیشرت از صمِح آن است.

مردمان  شویم یمامامان معصوم، متوجه  ی با توجه به زندگانی امام جواد صع  و همه

ارزشمندی ممروم کردند و به این  یها نعمتهواپرست و جاهل، برشیت را از چه 

ی هدایت بندگان خود، از رس رحمت چه که خداوند کریم و مهربان برا رسیم یمیقین 

اولیایی را خلق ووده و در قرآن کریم نسبت به قدرشناسی آنان و بهره گرفت از فضایل 

 ش ووده و به پیاما خود فرموده:ایشان سفار 

 آن در که یتب اهل دوستی جز خواهم یو مزدی رسالت، برای ش� از من که بگو ۩

اما متأسفانه نه در گذشته و نه  ۩. کنندگان عمل برای است یا بهره و سود یقیناً  هم

توجه و عمل  باشد یمدر عرص حارض به دو امانت پیاما خاتم صص  که قرآن و عرتت 

جاِن عال گویای عظمت رسالِت آخرین رسول است  که یدرحال، شود یودرست نشد و 

به سفارش پیاماش جز نجاِت حیاتش ندارد و  ای یفهوظو ما امت او هستیم، امتی که 

، کند یمامت حارض، قرآن را تموت  که یدرحالباید دامن کتا  و عرتتش را بگیرد 

نجات  یها فرصتآخرتش شود، از تام  ی یرهذختا  کند یمآیاتش را با دقت روخوانی 
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اع�لش را  ی یجهنت، کند یم، با اقوام گذشته زندگی کند یم، حفظ خواند یم، گذرد یم

ولی خودش امتی دیگر است که در کارهای  سنجد یمتاریخ در ترازوی عقل  ی یینهآدر 

اقوام گذشته دخالتی نداشته، او نبوده، فقط شنونده است، پس خیالش راحت است، 

حیاتشان را رس بریدند، معاویه و  ی ناقهکه خطا کردند و  اند بودهاین قوِم عاد و ثود 

رد امامان ظلم کردند، آنان را زندانی و شهید یزید و مأمون و امثالهم بودند که در مو 

کردند و مردم کوفه و مدینه بودند که امامان را یاری نکردند و ه�ن خطا آنان را از 

غضب الهی  رحمت ممروم کرد و به غضب الهی مبتم شدند ولی در واقع، یها نعمت

رک مصلمتش در مورد ِ نادانِی عقلی است که بزرگ آفریده شده بود ولی قادر به د

حتی با راهن�یی خداوند در قرآن و پیاماش هم نبود؛ دیگر خاِک دانا او را 

تا  رفت یم؛ باید آن عقل شدند یمو کارگزاران ملکوتی از دیدنش متمیر  پذیرفت یو

 :فرماید یمگونه که کتا  آس�نی  عاتی باشد برای عقِل سال؛ ه�ن

تعقل یعنی عقلی برتر، عقلی که  ۩کنید؟  آیا در احوال اقوام گذشته تعقل وی ۩

نور باشد در ظل�ِت جهل، پس چه شده که عقل�ن دنباله روِی جهِل  ی یینهآبتواند 

کتا  آس�نی، آن مردم بروند و مردِم  ی فرمودهجاهمن تاریخ است و نتوانسته تا به 

مزِد رسوملان  شود یمدیگری بیایند؟ آیا مردم عرص حارض مردم دیگری هستند؟ چگونه 

، مودتی مزد است که مردم دیگری باشیم با شود یورا بدهیم؟ مودت دروغین که مزد 

 عقلی برتر که امامش را بشناسد و راهش را در رصاط مستقیم بپی�ید.

پس در این روز مبارک بیایید عهد ببندیم که مردمی دیگر باشیم نه از مردم عرص 

باشیم که  گونه آنستین عات گرفته با امام عرصمان امامان معصوم بلکه از شیعیاِن را

 آنان بودند در غیر این صورت تکراِر تاریخ خواهیم بود.

همچنین این روِز مبارک مصادف است با میمد مجاهِد شش ماهه، حتت علی اصغر 

جاودان آفرید و رسم و آیین  یا ح�سهصع  که ره شصت ساله پیمود و در کربم 

را در دفرتِ زمان با خون گلوی خود نوشت و امضا کرد که متأسفانه  اطاعت از امامت

تمریفاتی که در نهضت کربم شده شامل رشادت و جانبازی حتت علی اصغر صع  

شش ماهه  ی بچهایشان نشان داد که آیا در امر ظهور عدالت،  که یدرحالنیز گردیده 
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مه باید بدانند نه چیِز دیگری معذور از اطاعت امام است یا نه؟ این پیامی است که ه

که آیا کودک حتت ابراهیم صس   کنیم یوکه نقل مجالس ماست و به آن اندیشه 

را به خدا سپرد؟ آیا  ها آنشش ماهه نبود که پیاما با مادرش در بیابان رهایشان کرد و 

حتت اس�عیل صع  از تشنگی همک شد یا فضِل الهی از زمین، شامل حالش گردید؟ 

س چه شد که فرزندان پیاما خاتم حتت مممد صص  باید رسنوشت دیگری داشته پ

، گاه بر یک پیاما عادل شود یمباشند؟ چه شد که فضل خدا در مورد انبیاء دگرگون 

 است و بر یک پیاما نعوذ بال جز این است؟

ا باطل، در باید بدانیم کربم، وایِش عزت و بزرگی بود در پیروی از حق، در مبارزه ب

ایثار و از خود گذشتگی در راه خدا؛ برای درک بهرت این موضوع روایتی را بازگو 

 .کنیم یم

المسین صع  بعد از طواِف  اباعبدهللاقبل از عزیمِت امام حسین صع  به کربم، در مکه 

و در مقام حتت ابراهیم صس   گیرند یمکعبه، حتت علی اصغر صع  را از مادر 

 :فرمایند یم و گذارند یم

ای خلیِل خدا، به کوچکرتین رسبازم قوت ِ جهادی بده که نامش پرچم بت شکنان دهر 

شود و بازوی کوچکش، تِا اطاعت را حمل کند و جان چونان گلش در خوِن پاکش 

بشکفد تا زمان، گلی به زیبایِی او را به یاد نیاورد. بله این است وایش بندگی، ایثار، 

 در مبارزه با باطل که باید الگوی حق مداران باشد.عشق و تواوندی 

ما ضمن عرض تایک و تهنیِت این روز خجسته و مبارک خدمت موال و رسورمان، امام 

 :داریم یم برو ولِی امرمان، اباصالح املهدی صعج  دست به دعا 

تو از نزوِل آن بوده درک و به آن  ی ارادهبار الها یاری فرما تا قرآن کریم را آن چنانکه 

 عمل کنیم.

بار الها یاری فرما، مودتی با امام زمان خود داشته باشیم که صمِح ما و خشنودی تو و 

 رسول و امام عرصمان در آن باشد.
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رسور و موالی�ن، امام زمان صعج  تعجیل بفرما و ما را  ی حقهالها در ظهور دولت  بار

 ن حتت قرار بده.جزء یاوران و شیعیان آ 

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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