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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ شهریور ٢٢      شهادت امام صادق (ع) ی بهخط

اوست؛ سپاسی که تا عرش  ی یستهشاکه   گونه آنسپاس از آن خداست؛ سپاسی 

، به ها یانوساقبه وسعت  زوال و پایدار باال رود؛ سپاسی فراوان، پیاپی و بی اش یاییکرب

و  ش�ر یب، به روشنایی خورشید، به تاریکی شب، به قطرات باران، ها کوهسنگینی 

، رحمتش واسع، رشیک یب اش ییخدامثال،  بر خداوند کریم که سلطنتش بی پایان یب

پس پاک و منزه است پروردگار عظیم؛ نیست  دریغ یب، کرامتش حساب یبنعمتش 

پس ستایش مخصوص خداست که ما را به  معبودی قابل سپاس و ستایش غیر از او

ستایش خویش قرار داده تا از  ی یستهشاستایش خود راهن�یی فرمود و ما را 

 و شاکران لطف و احسان او باشیم. سپاسگزاران

و امین خدا، خاتم انبیاء  صفی خلیل خدا،بر رسول و نبی خدا، حبیب و  سالم و درود

و بر خاندان پاکش که بهرتین و برترین خلق خدا پس از  حرضت محمد مصطفی (ص)

طراوت وصل را  او بودند و سالم بر دقایقی که ه�نند شبنم صبحگاهی بر جان منتظر،

ا را تا سیاهِی جانش با سپیده دم نور از ظل�ت خارج گردد، طراوتش فض دهد یممژده 

های استوار بریده شود و آثار حقیقت، در  از شاخه باطل های یچکپ عطرآگین کند،

که همواره فریاد کند:  صدایی جز بانِگ جاِن منتظر شنیده نشود .�ایان گردد ها چهره

ات که ما را شیفتگان  یکربیایو جاودانه بر درگاه  ای پروردگارم، شکری همواره جاری

 ی مژده ها زبانجا�ان مزین به انوار آفرینش گردد؛ نامشان بر  آل رسولت قرار دادی تا

وصل به درگاه با عظمت  ی رسچشمهو محبتشان  نجات از آتِش امیال نفسانی است

 شان یملکوتفرو افتاده در جهل و دل  یها جان ی یرندهگ مهربانشانخداوندی، دست 

 جایگاه محبت مؤمنان.

مهر و نازنین خاندان رسول خاتم همیشه جایگاه محبت و نام نیکوی  پر یها قلببله 

شیعه نامی است که هرکس به آن  عزت و نجات و افتخار مؤمنان بوده. ی یهماآنان 

مزین شود عزتش در دنیا و آخرت پایان نپذیرد که اگر عنوان منتظر را نیز مکمل آن 
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و بیرونی را چون  درونی یها اطلب�اید و همواره حق جویی و حق مداری و مبارزه با 

با پیروی از راه و روش و عملکرد و  الزم بداند و منتظر بودنش را بر خوداکسیژن هوا 

 شود یمدولتی  قرار یبتاب و  علی (ع) و فرزندانش معنا دهد بی مؤمنان یرامزندگانی 

 و علم اجدادش است که حق را بر رس باطل فضایل و دانش ی همهکه رهربش وارث 

خواهد کوبید و عدالت را همچون تاجی بر رس سلطنت خود خواهد گذارد که او 

 (ع) و رسور عاملیان حرضت زهرا (س)، مؤمنان یرامآخرین فرزند رسول خدا (ص) و 

 باشد. می املهدی (عج) اباصالح رسور و موال و امام عرص و زمان منجی عال برشیت،

عشق و معرفت به سوگ شهادت ششمین  انگیز در این کوی حال که در این روز حزن

معلم راستین قرآن و عرفان، امام جعفر صادق (ع) دور  اخرت آس�ن والیت و امامت،

 ی کننده  باید که دست به دامن این امام ه�م شویم؛ امامی که پاک یما شدههم جمع 

 یهای یترواروایت و احادیث جعلی و کاذب بودند.  ی کنندهانحراف از دین و باطل 

منافقین و جاهلین وارد اسالم شده بود و ایشان با جایگزین کردن  ی یلهوس بهکه 

 صحیح، به ما راه و رسم شیعه شدن و شیعه بودن را آموخت. های یتروااحادیث و 

واقعی  ی یعهشواقعی بودن و  ی یعهشکه ما را برای  کنیم یممقدسشان تقاضا  از وجود

که وارث و فرزند گرامی ایشان در آموخت راه و رسم  یا گونه ه�نماندن یاری فرمایند 

 فرمایند. انتظار ما را یاری می

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

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

 :ریمدا یمابراز  بار اشکدلی پرخون و چشمی 

پدران بزرگوارتان بر قلب شیعیان و منتظران  شهادت یروزهاتا به کی  که ای موالی ما،

 یها دلتا با ظهورتان و با انتقام از باطل بر  کنیم یمقیامتان زخم خواهد زد؟ دعا 

گذارید چون در این زمانه که کفر و ظلم و فساد دنیا را  سوخته از مصیبت�ن مرهمی 

برشیت مخصوصاً  جد بزرگوارتان امام جعفر صادق (ع) همچون عرص پر کرده

مسل�نان و شیعیان نیاز به رسپرستی و هدایت و نجات از گمراهی و کجی روی و 

 ی کنندهستمگران و برطرف  ی کنندهکن   ای ریشه آگاهی از اسالم راستین دارند.
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ی حدود  هدانندبرگر دین و ای  یها سنتفریضه و  ی کننده، ای نو ها یکجو  ها ینادرست

ای نابود  نفاق و دروغ، بنیان رشک و دو رویی و ی کنندهقرآن و آثار دین، ای ویران 

و ایشان را از رسگردانی بین  و گمراهان به فریاد امت جدتان برسید گردنکشان ی کننده

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

 که: داریم یمحال دست به دعا بر 

ر الها کفر و ظلم و نفاق و فساد دنیا را فرا گرفته و از اسالم جز اسمی و از قرآن جز با

 پس به فریاد بندگانی که در ای�ن، پایداری و استواری دارند برس. رسمی باقی �انده

 بار الها ما را شیعیانی تربیت شده در مکتب امام صادق (ع) قرار بده.

 �ل موالی�ن روشن بفرما.بار الها چش�ن منتظر ما را به ج

 امام زمان (عج) تعجیل بفرما. ی دولت حقه در ظهور بار الها

 اللهم عجل لولیک الفرج
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