
1 

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

 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ١٤٠١ تیر ١٥      شهادت امام محمد باقر (ع) یبهخط

هجران  یهادلخود را آرامش  ادیشکر و سپاس پروردگار غفار و غفور را سزاست که 

گردد و  لیجم یبه صرب  نیمز انینیزم اتیذاکران و عاشقانش قرار داد تا ح یدهیکش

 ،پاک و منزه است خداوند سبحان .کنند یراجعون سپر  هیال ینیریرا با ش هالحظه

و لطف و  یرحمتش جار  کهست او  .شیحمد و ستا از او قابل ریغ یمعبود ستین

 .کرمش نوازشگر بندگان است

 و امر دیبرگز اشبندهخود و  نیارتباط ب یاست که پروردگار عامل آن را برا یسالم نام

فرزندان  یهم اد آنگاه که ش� را ندا دیو پراکنده نشو دییدرآ مچرت محبت ریفرمود به ز

و انسان به پا  دیابیرا در یرستگار تا طعم  دیدادم انفاق کن تانیروز آدم از آنچه 

بر بندگان عرضه کرد و  یشکشیرا به پ اشیروز  .آوردفرمان را به اجرا در  نیاست تا اخ

متاع جانم را که  نیبهرت ،خالقم یا :جانش به سخن درآمد یاله تیجلب رضا یبرا

ان را با حق بندگانت انفاق کردم و آن نیتو بود ب ییایبه دستورات بارگاه کرب �نیا

را جاودانه فرما تا به هنگام بازگشت به  مو انفاق ریرا بپذ مهمراه �ودم پس جهاد

 .شناسدی�را  یگر یکه جز اطاعت نام د اورمیرا به همراه ب یجان اتیملکوتبارگاه 

 نیو بهرت نیتربزرگ که (س) حرضت زهرا انیرسور عامل یفرموده نیا باستیچه ز

دارد  یو آخرت را در پ ایدن ریبه بندگان پروردگار است که خ تیهداو  �نیا ،انفاق

و  هایسختو معرفت بوده و انفاق کننده با  �نیا فقر که یطیمخصوصاً در مح

 .داشتند وقفهیمورد تالش ب نیما در ا یااولی همهکه  باشد روروبه یدشوار 

مقدس  یخانهن یدر ا شانیاز ا یکیشب حزن و اندوه به سوگ شهادت  نیما در ا

علوم و  یشکافنده ،تیدرخشان امامت و وال یستاره نیپنجم شانیا .میحضور دار

 ع)باقر (امام  .باشدیم(ع) ملقب به باقر  یمحمدبن عل ،جعفرااب ء،ایوارث علم انب

�ودند و چون علم و دانش امام  انیهمت شا یو نرش علم اله یگذار هیپانسبت به 

چه دوست  ،همه دانشمندان جهینت در گرفتیمرسچشمه  یاز وح گریمانند امامان د
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یم ضیکسب ف شانیامام شده و از محرض درس ا یعلم تیو دشمن معرتف به شخص

رنج و زحمت و خدمت به فرهنگ و معارف  هاسالپس از  ع)باقر (امام  .کردند

 هشام بنبه دستور  یسالگ ۵۷در سن  یهجر  ۱۱۴سال  الحجهیذدر هفتم  یاسالم

 .شدند دیعبدامللک ملعون مسموم و شه

یعنی ایام  الحجهاول ذی یدههدانید ما در که می یاگونهه�نخواهران و برادران 

معلومات و میقات حرضت موسی (ع) و ساخت کعبه و طواف حرضت ابراهیم و 

، جای بسی سعادت است برای ما که امسال این یماشدهحرضت اس�عیل (ع) واقع 

و منا  راستین صحرای عرفات یحاج رسورمان،مطابقت گردیده با حج امام موال و  ایام

املهدی (عج). بار خدایا قرار بده در این زمان، موال و رسورمان  اباصالح و مسجدالحرام،

که حرضت ابراهیم (ع) را خلیل و امام  یاگونهه�نرا پیشوا و امام بر حق ما 

ر شوند، رستگاران رستگا وجود با برکت امام عرصمان ییلهوسبهقراردادی که 

توبه کنند، عبادت کنندگان عبادت کنند، نجات یابندگان نجات یابند،  کنندگانتوبه

و پیروز شوند حق مداران که این ایام، زمان  هالک شوند ستمگران و قاتالن و منافقان

ها و آشکار شدن اخالص در بندگی و سعی و کوشش و جهد به قربانی کردن نفس

 یجلوهحق و  ییینهآکه  صحرای عرفات، قلبی را بردسمت عبودیت است که باید به 

عشق الهی و جدا از هرگونه آلودگی باشد ه�ن قلبی که در الست خداوند کریم به 

ها عطا فرمود؛ ه�ن قلب حرضت ابراهیم و قلب رسول خدا حرضت محمد انسان

ی قلب برد؛ ه�ن(ص) و فرزندانش. ه�ن قلبی که امام عرصمان به صحرای عرفات می

 .که حرضت موسی (ع) به میقات برد

کعبه دور و از حاجیان نیستیم هر  یخانهدل است؛ ما که از  یخانهبله این عشق، در 

 یخانهدل کنیم. ما که سعادت حضور در این کوی عشق در  یخانهلحظه باید طواف 

امام عرص (عج) را داریم باید بدانیم و باور کنیم که موال و امام�ن ه�نند جد 

مرا برای راکعان و  یخانهبزرگوارشان حرضت ابراهیم که خداوند فرمود: ای ابراهیم، 

دل ما را  یخانه �ایندیمساجدان پاکیزه کن. ایشان نیز با فرمایشات گهربارشان سعی 

دلی محکم و استوار در مقابل شیطان  یخانهکنند و در ساخت از آلودگِی گناهان پاک 
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 �اییمیمفرمایند که به فرموده و سفارش زیبای ایشان توجه خاص و نفس ما را یاری 

ای دل، مصالح خوب و محکم را انتخاب کنید تا خانه یخانهکه فرمودند: برای ساخت 

که  آنچهاش به حقانیت در وعده محکم و زیبا را به پیشگاه پروردگار عامل بربید تا

مأموران آس�نی برایتان آماده شده برسید و به خداوند عرضه دارید: ای  یواسطهبه

است که خود فرمودی  یاخانههای ناتوانم مشتاق رسیدن به در خالق هستی، دست

هایی است که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا که آن نور در خانه

گویند پس رخصت آن را با درک نعمتش د و او را هر بامداد و شبانگاه تسبیح یاد شو 

 شکر باشم. یسجدهبه جانم بچشان تا همواره بر خاک درگاه با عظمتت در 

تا در ظهور  میکنیمپروردگار کریم بلند  دست متنا به درگاه مبارک در این ایام و ما

امام عرصمان تعجیل فرماید تا دل و جا�ان را با هدایت امام�ن از  یحقهدولت 

کنیم و برای تحقق آن فریاد آن را فقط محل ذکر و یاد پروردگار رحیم  ،پاک هایآلودگ

 :میزنیم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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