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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ خرداد ٤     شهادت امام جعفر صادق (ع) یبهخط

ها به خود اختصاص دادند تا را در عرص  هازمانکه  یه�نان ،مطهر یهاجانسالم بر 

که  نندیبب یرا در دولت یرحمت اله یهیساجانشان نظر کنند آنگاه  ینهیآهمگان در 

 یسفرهآنگاه که بر رس  اند�ودهتالوت  یرا در کتاب آس�ن نشیریش یهاوعدههمواره 

 .کنند که نامش معجزه است لتناو  یتا از رزق نندینشیم ءایانب

 (س)حرضت زهرا  ،انیرسور عامل یفرمودهبه  یاله اتیآ ریو تفس فیتوص نیا بله با

به درون سفر  میقرآن کر اتیو حکا اتآی تالوت با پس وجودهاستدر  اتیانعکاس آ

 هاآنو با عمل به  میباطل را در وجود جستجو کن هیمبارزات حق عل یهمهو  میکن

و  یو حق مدار  یکه ه�ن پاک یامن اله نیبد نجات داده و رسزم یهانفسجان را از 

 .میاست برس امارهنفس  یهایدیگذشنت از پل

با قرائتش به دربار فرعون  کنندیمرا با درک و عقل تالوت  میکه قرآن کر یپس کسان

 نیبه رسزم ،کنندیمعبور  یان الهحسا یایاز در ،شکنندیمرا  انوجودش تبُ  ،روندیم

 یهاور یتا در انتظارشان از ز شوندیهمراه م قاتمی یوعده. با رسندیم یالهامن 

 نیرسزم طرفبه .شودیم اندازنیطندر جانشان  نیریش ییندا .جانشان جدا شوند

یماست آنگاه که  یبر حق اله یوعدهکه  ینیه�ن رسزم .دییموعود به حرکت درآ

 :دیفرما

و  یاهیو س فروزدیبدر پرتو حق  انتتا جان دیشو یامن اله نیوارد رسزم کنانسجده

 امربیپ عصایدر  یروح خداوند رآنگاه انوا .نفس اماره از جانتان جدا شود یتباه

 یدارد تا امتش بر قدرت عرضهحق را بر همگان  راه هموار .را بشکند طانیش یهادس

 ندگانیکه گذشتگان و آ خوانده یفرود آورد که همواره آنان را بر حکومت میرس تعظ

ها به در جان ءاانبی معجزات و شود محقق حق یوعده تا خوانندیمرا به مدد  آن

حق پاسخ دهد  یدانو به  زدیزنده شده در حق از گور زمان برخ یهاجان .ظهور برسد

 .»نینومِ نتم مُ ن کُإ کم لَ  رٌ یه خاللّ  ةیبق« :دیفرمایمآنگاه که 
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و  ریکه با درس و تفس میمقدس حضور دار یخانه نیدر ا یامام گما امروز به سو 

فرمودند  انیسفارشات رسور عاملبه  دنیرس یبرا یوقفهیتالش ب ،اصالح انحرافات

 شانیا .دندیدوباره بخش یرا جانشیعه  ،عهیمصباح الرش سنگگرانمخصوصاً با کتاب 

 یکنندهپاک ،قرآن و عرفان نیمعلم راست ،و امامت تیاخرت آس�ن وال نمیشش

 .است (ع)امام جعفر صادق  رضتح ،عهیراه و رسم ش گذارانیبن ،نیانحرافات از د

و  تیروا یکنندهمردم و باطل  ینیغلط د یانحراف از باورها یکنندهکه پاک  یامام

وارد  نیو جاهل نیمنافق یلهیوسبهکه  ییهاتیروا .و کاذب بودند یجعل ثیاحاد

 و راه به ما حیصح یهاتیرواو  ثیکردن احاد نیگزیبا جا شانیاسالم شده بود و ا

که ما را  میکنیماز وجود مقدسشان تقاضا  .بودن را آموختند عهیو ش دنش عهیرسم ش

که وارث و  یاگونهه�ن. ندیفرما یار یماندن  یواقع عهیبودن و ش یواقع یعهیش یبرا

املهدی (عج) در آموخنت  اباصالحموال و رسورمان امام عرص و زمان  شانیگرامفرزند 

 که رسور عاملیان فرمودند: یاگونهه�نفرمایند راه و رسم انتظار ما را یاری می

ها برای رضای داریم و همچنان که آنما دوستداران خود را در عملشان دوست می

ها بیت پیامرب خاتم در رساندن آنکنند اهلالهی و خشنودی قلب پیامرب الهی تالش می

کنند و این نامش معامله با پروردگار است پس در آنچه از مقامات عالیه تالش میبه 

عمرتان باقی مانده سعی در به دست آوردن رضایت الهی کنید تا باب شفاعت برایتان، 

ها در ماند و لحظهدرجات بهشت را تغییر دهد زیرا زمان جز در رضای حق ثابت �ی

از مرز عمر عبور نکنید و با تالش در رضایت حق، حال عبور از مرز عمر هستند؛ ش� 

 ها جاودان باقی مبانید.در لحظه

 اباصالحاینک ضمن عرض تسلیت به پیشگاه ولی و امام عرص و زمان رسور و موالی�ن 

املهدی (عج) به مناسبت شهادت پدر بزرگوارشان امام جعفر صادق (ع) با دلی پرخون 

ای موالی ما، تا به کی روزهای شهادت پدران  داریم:بار ابراز میو چشمی اشک

کنیم تا با بزرگوارتان بر قلب شیعیان و منتظران قیامتان زخم خواهد زد؟ دعا می

گذارید. مرهمی  یبت�نمصهای سوخته از ظهورتان و انتقامتان از باطل بر دل

دنیا را پر  که آگاهی دارید در این زمانه که کفر و ظلم و جنایت و فساد یاگونهه�ن
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کرده همچون عرص جد بزرگوارتان امام جعفر صادق (ع) برشیت مخصوصاً مسل�نان 

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

ها، ای نادرستی و کژی یکنندهستمگران و برطرف  یکنندهکن راستین دارند. ای ریشه

حدود قرآن و آثار دین، ای  یهای دین و ای برگردانندهسنتفریضه و  یکنندهنو 

گردنکشان و  یکننده بنیان رشک و دورویی و نفاق و دروغ، ای نابود یکنندهویران 

گمراهان به فریاد امت جدتان برسید و ایشان را از رسگردانی بین حق و باطل، ای�ن و 

 کفر، نجات و تباهی رهایی ببخشید.

داریم که بار الها کفر و ظلم و نفاق و جنایت و فساد دنیا را فرا می حال دست به دعا

گرفته و از اسالم جز اسمی و از قرآن جز رسمی باقی �انده؛ به حرمت امام صادق (ع) 

 به فریاد بندگانی که در ای�ن پایداری و استواری دارند برس.

امام  شانیگرامو فرزند  شده در مکتب امام صادق (ع)بار الها ما را شیعیانی تربیت

 عج) قرار بده.عرص (

را از ما  ینشاننازنبار الها چش�ن منتظر ما را به ج�ل موالی�ن روشن بفرما و قلب 

 خشنود بفرما.

امام زمان تعجیل بفرما و ما را نیز یاری فرما تا در  یحقهبار الها در ظهور دولت 

 م تعجیل کنیم.اخالص عمل و کسب و رضایت تو ای پروردگار کری

 اللهم عجل لولیک الفرج
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