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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ مرداد ١٧      شهادت امام محمد باقر (ع) ی بهخط

سپاس پروردگار کریم را که رحمتش واسع، پادشاهی و عزتش  یبنده است شکر وز

نیست معبودی غیر  است. زوال یب، اقتدارش نظیر یب، حکمتش دریغ یب متشنعپایدار، 

نفر  ها یلیونم. بار الها در این روزهای پر از خیر و برکت اش یاییکرباز ذات اقدس و 

دوریم و  مقدس و با کرامتت آمدند و ما از آن ی خانهطواف و گدایی به در به 

 ش�ریم یمچون حضور و فیضش را بزرگ  است قرار یببه شوق آن در سینه  ی�نها دل

. ش�رند یمکه خود در قرآن فرمودی آری، کسانی که شعائر خدا را بزرگ  یا گونه ه�ن

از آن دوریم ولی خود را گدای باشد. بله ما گرچه  یشانها دلپرهیزکاری  نشانکارشان 

حرضت محمد (ص)  مان یگرامکه بر پیامرب  یا گونه ه�نپس  بینیم یمدر آن خانه 

گدا را مران. پس ما را که در این روزها و . »ما السائل فال تنهرو ا« :سفارش فرمودی

به گدایی به در آن خانه ایستادیم مران و از جرم و گناه و خطای�ن بگذر و  ها شب

 ٦١، حجی که یاران امام حسین (ع) در سال پسندی یمکن حجی را که تو  مان یروز 

دور کنند  شان جامعهفتند تا باطل را از خود و . بله ر رفتند هجری با ایشان

که امام حسین (ع) به آنان فرمودند: ش� مسافرانی هستید که به جنگ  یا گونه ه�ن

جان و مال و  امام و رهربتان ش� را دعوت کردم تا عنوان بهمن  روید یمباطل 

وی خود را به فرزندانتان را به خاطر رضای الهی ترک کرده و به جنگ باطل بروید و ر 

. از فراقت مانند قرب پیامرب کرده و فرمودند: ای خاتم رسوالن به فرزند خویش بنگر

تا دینت را  رود یمآغوش گرمت را رها کند، او  تواند ی� شده پاره پارهجانش  اش یکودک

پس تنهایم مگذار من به  گردد ی�هرگز باز  دانی یماز این همه آلودگی پاک سازد. تو 

برای  ها سالبا برکتت محتاجم. غربت دینت را خواهی دید ه�نانی که انوار 

هدایتشان رنج کشیدی با شمشیری از غالف بیرون آمده مودتت را پاسخ خواهند داد. 

انشان را به یغ� برده است. بله وای بر احوالشان چگونه شیطان جان و مال و فرزند

 اباعبدالله (ع) و یارانش رفتند.چه سفر حج به یاد ماندنی و شیرین را 
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پس ای مه�نان کوی عشق در این شب بزرگ به موال و رسورمان وارث امام حسین 

املهدی  اباصالحی پرچم حق امام عرص و زمان  ی باطل و برافرازنده کننده(ع) نابود 

کنیم که موالی ما رسم بر این بوده که در موسم حج به اتفاق  میبه متنا ابراز  (عج)

تا در کنار ش� با نابودی  ییدفرما. ما را یاری کردند یممکرمه سفر  ی مکهامامان به 

 زمانه و وجودمان به سفر حج مرشف شویم. یها باطل

که  یما نشستهمقدس به سوگ شهادتی  ی خانهاینک در این شب غم و اندوه در این 

مشاهده کرد که عظیم است که طواف عشاقی را به دور کعبه آخرین یادگار این حج 

در قربانگاه منای عشق گردن اطاعت خود را عاشقانه بر زمین نهادند تا خالقشان 

 ی شکافندهدرخشان امامت و والیت،  ی ستارهعشقشان را بپذیرند. ایشان پنجمین 

. ایشان باشند یمباقر (ع) علوم و وارث علم انبیاء ابا جعفر محمد بن علی ملقب به 

نسبت به  کردند یمبا وجود اینکه بیش از پنجاه سال غم مصائب کربال را تحمل 

، همت شایانی �ودند و رسان باطل هنگ غنی اسالمیو نرش علم الهی و فر  گذاری یهپا

ن . ایشان را هشام بدیدند یممنافق و جنایتکار این کار را به زیان دولت خود 

پاکشان مسموم و شهید کردند و بدن  ١١٤ سال ی جهالح یذملعون در هفتم  عبدامللک

در بقیع کنار امامان دیگر به خاک سپرده شد. ایشان فرمودند: دروغ از خرابی ای�ن 

؛ آن کس که به بندگان خدا ستم روا دارد شود ی�حریص و بخیل ترسو و است؛ مؤمن 

 از شیعیان ما نیست.

ینب کربی (س) به امام حسین (ع) که گهربار حرضت ز ی فرمودهحال این خطبه را به 

تا آیات کریمه  رویم یمکه فرمودند: اینک  کنیم یموصف حال ما نیز هست مزین 

: منتظر مبانید ما نیز منتظریم به صحنه فرمایند یمپروردگار که سخن  شود ومحقق 

ظهور آید انتظاری که همواره زمان در جانش به ودیعه دارد و منتظرانی که زبان 

باطل قرار  یررستمصائب جانشان را ندارد آنان همواره در انتظارشان قدرت گفنت 

دگانی بلکه روح را متالشی کرده به طوری که مر  کند ی�دارند تیری که جان را مجروح 

. رسانند یمعمر خویش را که بهرتین هدیه پروردگار است به امتام  زندگان ی جامهدر 

زیرا جز به فرمان حق  پیوندند یمدر میانشان یارانی چون یاران ش� به دولت امام 
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بلکه  شود ی�شان در زمان گم  ه�نانی هستند که نشان مسل�نی آنان کنند ی�زندگی 

مانند  زنند یمبرای ظهور حق فریاد  هموارهو  کوبند یمسینه را با افتخار به  آن

 :زد خواهددر دربار کفر فریاد  (ع) خواهرتان دخت امیر مؤمنان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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