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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ مهر ٢       شهادت امام صادق (ع) ی بهخط

حمد و سپاس از آن خداوندی است که زمین و آس�ن و هر چه در میان آ ن دوست را 

در شش روز از نیستی به وجود، امر فرمود و چون موجود گشت با فرمانروایِی مطلق 

�ود و در این آفرینش و اقتدار از احدی یاری  ییفرما حکمو مقتدر خود، بر همه 

او. پاک و منزه  منتهای یبربیایی و سلطنِت تر است مقاِم ک نگرفت پس بزرگ و بزرگ

 ی وقفه یباست پروردگار یکتا، نیست خدایی جز ذاِت اقدس او که حمد و ستایِش 

ها در  شد و جان برش فرمانرا که آفرید،  آنچهی موجودات از آن اوست و  همه

مقابلش به خواری و کوچکی اعرتاف �ود و سپس آدم را آفرید و به او عزت داد و 

و خداوند را به اس�ِء متربکه  درافتادی خود برگزید و حرضت آدم به سجده  خلیفه

 ستود.

ای  ی الهی است آنگاه که خالِق هستی به فرشتگان امر فرمود: خلیفه سالم، نام جالله

خلق فرموده، همگان سجده کردند آنگاه امر  آنچهآفرینم و آفرید. امر فرمود به  می

خیز تا همگان در تو بنگرند و حرضت آدم (س) اطاعت کرد و فرمود: ای خلیفه، بپا 

فرشتگان در او نگریستند و امر آمد او را سالم کنید؛ فرشتگان سالم گفتند و حرضت 

آدم (س) پاسخ داد و فرمود: سالم، آغاِز سخن من است و من در این آغاز، ه�ن را 

م به ش� و هم به من پاسخ دهم تا ه گویم که ش� گفتید و به پروردگارم سالم می می

فرستیم تا تو را از  دهند؛ خداوند کریم فرمود: من و فرشتگانم همواره به تو درود می

تاریکی به نور هدایت کنیم؛ تاریکِی صلصال به نور خداوندی که در اثر جواب 

 پروردگار کریم در روح انسان جلوه �ود و سالم را جاودانه فرمود.

یان خداوند کریم بر خاتم انبیاء، افضل اولیاء، رحمت عاملین، پا پس سالم و درود بی

 طاهرین و معصومش باد. بیت اهلرسول آخرین، حرضت محمد (ص) و بر 

در این کوِی عشق به سوگ شهادِت  یزانگ غمخواهران و برادران که در این روز 

ی  ششمین اخرت آس�ن امامت و والیت، معلم راستین قرآن و عرفان، پاک کننده
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گذار راه و رسم شیعه، امام جعفر صادق (ع) نشستید، فرصت را  انحراف از دین، بنیان

 کنیم. ای از فضایل این امام ه�م را بازگو می محرتم شمرده گوشه

ی دارید رساِن کفار و مرشکان مکه و مدینه با پیرشفت اسالم و فتِح گونه که آگاه ه�ن

 ظاهر بهدیدند  مکه، چون در وجود خود توان ایستادن در مقابل این موج عظیم را �ی

مسل�ن شدند ولی در باطن منافق گونه در پی فرصتی بودند که مسیِر اسالم را به نفع 

و سست عنرص  طلب جاهرساغ مسل�نان خود عوض کنند و در این نیت شوِم خود به 

رفتند و با تحریک آنان بعد از رحلت پیامرب گرامی اسالم (ص) در پشِت پرده زمام امور 

کردِن قوانین اسالم و دستورات الهی و جایگزین  رنگ کمرا به دست گرفتند و برای 

ها و  عوامل خود رشوع به رواج دادن روایت ی یلهوس بهکردن عقاید دوران جاهلیت 

ها به اوج خود رسید  دسیسه ملعونی  احادیث جعلی �ودند و در زماِن معاویه

دینی و  ظاهر بههای جعلی را با طال از بزرگاِن  معاویه احادیث و روایت که یطور  به

خرید؛ در راه مبارزه با این عملکرد امیر مؤمنان و امام حسن و امام  می طلب جاه

که در زمان امام باقر (ع)، دولت بنی امیه  دند تا اینحسین و امام سجاد (ع) شهید ش

رو به زوال نهاد و اختالف شدیدی در م�لک اسالمی بر رس قدرت پدید آمد پس 

آمد و  به وجودفارغ شده بود  امیه یبنموقعیت مناسبی برای امام باقر (ع) که از ظلم 

دت امام محمد باقر (ع) گذاری فرمود. پس از شها ایشان انقالِب فرهنگی شیعه را پایه

شان امام جعفر صادق (ع) به عهده گرفت و چون مدِت  این مهم را فرزند گرامی

واقع شد و این دو دولت  عباس یبنو اول دولت  امیه یبنامامت ایشان در پایان دولت 

قدرتی نداشتند از این جهت ایشان توانستند به نرش معارف اسالمی بپردازند و چندین 

ی  را در علوم اسالمی تربیت �ایند و در مدت امامت سی و چهار ساله نددانشمهزار 

خود شیعه را زنده کردند و خدمات آن حرضت به شیعه به حدی است که شیعه را، 

که چهار هزار نفر از امام صادق  اند معرتفنامند و بزرگان شیعه و سنی  جعفری می

. در است ار روایت از امام نقل کردهها سی هز  اند که یکی از آن (ع) روایت نقل �وده

از امام صادق (ع) روایت شده است که عقل  یقدر  بهفنون مختلف اسالمی 

 دانشمندان و فقها در حیرت است.
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های کاذب و ساختگی و نقل و  بینیم که امام جعفر صادق (ع) با رَِد روایت پس می

افقان و چه خدمتی به ای بر من های صحیح چه رضبه جایگزین کردِن احادیث و روایت

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

عباسی، مانعِ تشکیل کالس و تاس مردم با امام شد اما باز امام دست از فعالیت 

هجری ایشان را به شهادت  ۱۴۸شوال سال  ۲۵که منصور دوانقی در  برنداشته تا این

 لعنت هللا قوماً ظاملین و الفاسدین رساندند.

 اباصالحو زمان، موال و رسور و امام�ن،  عرص یولحال ضمن عرض تسلیت به پیشگاه 

داریم که: ای موالی ما،  می رازاب بار اشکاملهدی (عج) با دلی پرخون و چشمی 

 عرص جد بزرگوارتان امام صادق (ع) همچونمسل�نان مخصوصاً شیعیان در این زمان، 

روی و آگاهی از اسالم راستین را  نیاز به رسپرستی و هدایت و نجات از گمراهی و کج

ی ما، ای  دارند که ای نجات دهنده دارند و نیازشان را هر جمعه با دعای ندبه ابراز می

ی  ها، ای نو کننده ها و کجی ی نادرستی کننده  ی ستمگران و برطرف کنننده کن یشهر

ی  ی حدود قرآن و آثار دین، ای ویران کننده دانندهر ین و ای برگهای د ها و سنت فریضه

کشان و ستیزه  ی گردن بنیان رشک و درویی و نفاق و دروغ و بهتان، ای نابود کننده

دینان، به فریاد امِت جدتان برسید و از رسگردانی بین حق و  جویان و گمراهان و بی

 ببخشید.شان  باطل، ای�ن و کفر، نجات و تباهی، رهایی

 داریم که: حال دست به دعا بر می

 ی پر از فساد و کفر و نفاق، ای�نی استوار عطا فرما. بار الها ما را در این زمانه

 ات یاری فرما. بار الها ما را در اجرای احکام قرآن و سنِت پیامرب و اماماِن برگزیده

 یافتگان نجاتی موالی�ن از یاوران و  تا در دولِت ظهور حقه بخش سعادتبار الها ما را 

 باشیم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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