
1 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ مهر ١٢       شهادت امام صادق (ع) ی بهخط

ی رحمت  های بزرگ و بارنده حمد و سپاس پروردگار عزوجل که صاحب نعمت

کران  و عطاهای بی های نیکو گسرتده، مواهب عظیم، قدرت و اقتدار کامل، بخشش

است که نه به وصف آید و نه مثل و مانندی دارد. آن خدایی که آفرید و روزی داد، 

الهام کرد و گویا �ود، نعمت داد و فرو بارید و عطا کرد و افزود. پاک و منزه است 

خداوند با جاللت و جربوت که عظمتش فراتر است از درک و اندیشه، یکتاست در 

ت در ملکوت و حیران است عقل در هیبت کربیایِی او. سزاوار سلطنت و مالک اس

 نیست جز او برای مدح و ثنا و ستایش.

شناخت و معرفت دوستان خود عزت  ی واسطه بهگوییم که ما را  بار الها تو را شکر می

تریِن بندگانت، اماِم رحمت و  ات از خالیق، شایسته بخشیدی که افضل آنان برگزیده

پاکش است که همگی  بیت اهلکلید برکت حرضت رسول اکرم (ص) و پیشوای خیر و 

از پیشوایان و منجیان برش از ظلمِت جهل و گمراهی بودند و در راه هدایت بندگانت 

 تو با جان و مال و فرزند همت گ�شته رضایت تو را خریدند. سوی به

، معلم امروز که مصادف است با روز شهادت ششمین اخرت آس�ن امامت و والیت

گذاِر راه و رسم شیعه، امام  ِی انحرافات از دین، بنیان راستین قرآن و عرفان، پاک کننده

ای از فضایل آن امام ه�م را بازگو  جعفر صادق (ع) فرصت را غنیمت شمرده گوشه

 کنیم. می

در زمان صدر اسالم َرسان کفار و مرشکان مکه و مدینه با پیرشفت اسالم و فتح مکه 

دیدند به ظاهر  خود توان ایستادن در مقابل مو  قدرتند اسالم را �یچون در 

در پی فرصتی بودند که مسیر اسالم را به نفع  منافق گونهمسل�ن شدند ولی در باطن 

 خود عوض کنند.

جانشین پیامرب (ص)  عنوان بهی غدیر و انتخاب امیر مؤمنان علی (ع)  با واقعه

و سست  طلب جاهشد در نتیجه به رساغ مسل�نان های شوم آنان نقش بر آب  نقشه
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 یرمستقیمغعنرص رفتند و با تحریک آنان بعد از رحلت پیامرب گرامی اسالم (ص) 

رنگ  ابوبکر را جانشین �ودند و در پشت پرده زمام امور را به دست گرفتند و برای کم

هلیت و رشک کردن قوانین اسالم و دستورات الهی و جایگزین کردن عقاید دوران جا

ها و احادیث جعلی کردند که  عوامل خود رشوع به او  دادن روایت ی وسیله بهآلود 

امیر  که اینرسید. با وجود  ها هزار می تعداد این احادیث بعد از چند سال به ده

مؤمنان (ع) نهایت تالش خود را در مقابله با این احادیث �ود اما با تبلیغات و اجیر 

مثال  طور بهی مزدور توسط خلفا روز به روز در میان عوام بیشرت اشاعه پیدا کرد.  فقها

را به جای بت زمان جاهلیت مقدس اعالم  یمو  رسخبینیم که در زمان عث�ن شرت  می

تربک جمع آوری  عنوان بهکه در جنگ جمل مردم فضوالت آن را  یطور  به�ودند 

کردند که پ  از خاته جنگ امیر مؤمنان شرت را کشت و سوزاند. در زمان معاویه  می

های جعلی را با  که معاویه احادیث و روایت یطور  بهها به او  خود رسید  این دسیسه

امام حسین (ع) نیز جان خود را خرید و امام حسن و  طال از بزرگان به ظاهر دینی می

در مبارزه با این انحرافات فدا کردند، امام سجاد (ع) در دوران خفقان و کشتاِر زمان 

ی کار را در پیغام رساندن و آموزش و آگاهی دادن را در دعا و مکارم اخالق  خود چاره

(ع) دولت اما در زمان امام باقر ؛ دیدند که ایشان را نیز آن قوم لعین شهید کردند

که در  یطور  بهرو به زوال نهاد و اختالف شدیدی در م�لک اسالمی پدید آمد.  امیه یبن

مدت نوزده سال امامت امام باقر (ع) پنج خلیفه روی کار آمدند پ  موقعیت مناسبی 

فارغ شده بود به وجود آمد و ایشان انقالب  امیه بنیبرای آن حرضت که از ظلم 

�ودند و بزرگانی از عام و خاص را تربیت و  گذاری پایها فرهنگی و علمی شیعه ر 

ت امام محمد باقر (ع) این مهم را امام جعفر دآموزش و آگاهی دادند. پ  از شها

و اول  امیه بنیصادق (ع) به عهده گرفتند و چون مدت امامت ایشان در پایان دولت 

ین جهت امام توانست واقع شد این دو دولت قدرتی نداشتند و از ا عباس یبندولت 

به نرش معارف اسالمی بپردازد و چندین هزار دانشمند در علوم اسالمی تربیت �اید. 

ی خود شیعه را زنده کرد و خدمات آن حرضت به  در مدت امامت سی و چهار ساله

گویند. بزرگان شیعه و سنی  ی جعفری می شیعه به حدی است که شیعه را شیعه

ها  نفر از امام صادق (ع) روایت نقل �ودند که یکی از آن که چهار هزار اند معرتف
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سی هزار روایت از امام جعفر صادق نقل �وده. در فنون مختلف اسالمی به قدری از 

 امام صادق روایت شده است که عقل دانشمندان و فقها در حیرت است.

و نقل و  های کاذب و ساختگی یابیم که امام جعفر صادق (ع) با رد روایت پ  درمی

ای بر منافقان و چه خدمتی به  های درست چه رضبه جایگزین کردن احادیث و روایت

ی  که در اواخر عمِر امام، منصور دوانقی خلیفه اسالم و شیعه �ودند. با وجود این

عباسی مانع از تشکیل کالس و تاس مردم با امام شد باز ایشان دست از فعالیت 

 ۲۵که منصور داونقی ایشان را در  موزش ادامه دادند تا اینبه آ  یرمستقیمغبرنداشته و 

 هجری به شهادت رساندند. ۱۴۸شوال سال 

خیزد که کجایند بندگانی  که ندای حق بر می آنگاهچه زیبا حرضت زهرا (س) فرمودند: 

 آنچهکه همواره از رش نف  اماره در سالمت بودند و بی�ری به آنان چیره نشد و 

د سالمی در خور صحرای با شکوه قیامت است و افسوس بر آنانی که همراه خود دارن

نعمت وجود را درک نکردند و میزان عشق پروردگار را نسبت به خودشان در نف  

زند تا با  اماره به باد فنا دادند. ه�ن عشقی که انسان را فقط به درگاه الهی پیوند می

ی ورود در بهشت رضوان  مادهآ  آنگاهگوشت و پوست، محبت و عشق را درک کند و 

 شود.

ضمن عرض تسلیت به پیشگاه فرزند خلف ایشان حرضت اباصالح املهدی (عج) که 

داریم که خدایا از تو درخواست  باشند دست به دعا برمی ی راه ایشان می ادامه دهنده

ات و امام بر حقت که در این روز در راه تو به  ی گرامی کنیم به آبروی بنده می

گردید ما را از شیعیان و پیروان واقعی امام جعفر صادق (ع) و پدران و  نائل شهادت

 فرزندانشان مخصوصاً امام عرصمان قرار ده.

ها و انحرافات کاذبی که پ  از  خدایا در فر  امام عرصمان تعجیل بفرما تا بدعت

 .شاءهللا انامامان در دین وارد گردیده را افشا و ریشه کن �اید. 

 جل لولیک الفرجاللهم ع
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