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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ مرداد ٣٠       شهادت امام صادق (ع) ی بهخط

 و و بزرگوار و مهربان نیاز یبو  رشیک یباز آن خدای یگانه،  حمد و سپاس و ستایش

نجات و آتش را  ی یهمابخشنده است؛ خداوندی که کشتی را برای حرضت نوح (ع) 

و به  برای حرضت ابراهیم (ع) گلستان و رود نیل را برای حرضت موسی (ع) گذرگاه

ملکوت برد حرضت عیسی (ع) را و دور کرد از او گزند دشمنان را و عطا فرمود دو 

 ل اکرم حرضت محمد (ص).بیت را به رسو  آس�نی قرآن و اهل ی مائده

بار خدایا ای فریادرس درماندگان و گنج بینوایان و یاور ناتوانان که سجده کنند برای 

ما را بر  تو سیاهی شب و روشنی روز، تابش ماه و پرتو خورشید پس درود و سالم

هدایت یافتگان و پیروان  ءِ گران و امامان برسان و ما را جز  همگی پیامربان و هدایت

 ن قرار بده.ایشا

کران پروردگار کریم و رح�ن را که در راه هدایت بندگانش فقط به  شکر و سپاس بی

شمس فرمود: هدایت و  ی گونه که در سوره هدایت پیامربانش بسنده نکرد و ه�ن

تشخیص حق و باطل و نیکی و بدی را به انسان الهام فرمود. رحمت و برکت پروردگار 

: من ش� را از یک تن آفریدم و از جام جانش رشابی گوارا را فرماید عال آنگاه که می

نامش را جان خواندم جانی که مقتدایش نسیم وحی بود زبانی که در  ،خارج �وده

خواند. اینک کالبدی  ظاهر نطقی نداشت ولی در درونش صدایی او را به هدایت می

س قدرتی که خود را هللا باشد از انعکا ای ینهآرا بر آبشار روحی منور بنا کردم تا 

 ی ینهگنجشوند؛ جانشان در  زمان ظاهر می ی صفحهپس مخلوقاتش بر  معرفی فرموده

بهاست ندایی که همواره راهگشای غیبی منور است  دار گوهری گران نهانش امانت

خوانم و تو شتابان آن را در  اینک تو را به جهانی که در آن نیازی به کالبدت نداری می

یابی؟ اگر توان درکش را از  ن کرده و به سوی زادگاهت میایی، آیا آن را میخاک پنها

یابد پس به  ای که نشانی از خود را �ی یابی؟ گم گشته ای چگونه خود را می دست داده
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شود تا مانند سپری در مقابل نامت چیست او را مدد  الطاف آن گنجینه پناهنده می

 کند.

راجعون را توصیف فرمودند رسور عاملیان، کوثر چه زیبا هدایت تکوینی و الیه 

هایی که تهی از  زهرا (س) و انسان ی کربی فاطمه ی همتای الهی، حرضت صدیقه بی

هستند که حتی نام و نشانی از خود  یگشتگان گم ،هدایت ظاهری و باطنی هستند

از  شا یبزرگاند که  نظیر وجود را از دست داده یابند چون گنجینه و گوهر بی �ی

تصورها خارج است که ایشان در این مورد نیز چنین فرمودند: اگر جانی دارای تحوالت 

سال برابری کند  یلیاردهامتوانند با خلقت  درونی باشد ه�نند رسعت روزهای عمر می

خلقت قرار دادند تا به یک نجوا حرارت خورشید را دریابد و با یک  ی یفهخلپس او را 

شود ماه را بیفروزد و با یک ابراز بندگی انوار آفرینش را به  ا مینوری که در قلبش پید

آنچه در آفرینش وجود دارد را به  است که فرمان رام هرخود اختصاص دهد پس قلب 

های بندگی را در خود  خود اختصاص داده است ه�نند ستون عمل من که تام نعمت

تر  بزرگ ام کرده تان یروز ه من فرماید: آنچ جای داده است پس فرمان پروردگار که می

ها با  یابیم که انسان قدر در می از پهنای زمین و آس�ن است را با این سخنان گران

پیروی از هوای نفس و شیطان نه تنها هدایتگر درونی خود را کشتند و خود را از 

رش داشته محروم کردند بلکه ترین مقامات که خداوند اراده در خلقت ب بزرگ

های فروزان  ران و پیامربان و امامان را نیز شهید کردند و برشیت را از چراغگ هدایت

هدایت و نجات محروم کردند که امشب ما در این کوی عشق به سوگ شهادت یکی 

که ایشان ششمین اخرت در آس�ن امامت و والیت،  یما شدهاز آن بزرگان دور هم جمع 

گذار راه و رسم  انحرافات از دین و بنیانی  کننده  معلم راستین قرآن و عرفان، پاک

 ٣٤ساله بود که در طول  ٦٥شیعه امام جعفر صادق (ع) هستند. عمر مبارک ایشان 

شاگرد، به قدری روایت از علوم  ٤٬٠٠٠سال امامت خود عالوه بر تربیت بیش از 

 مختلف از ایشان وجود دارد که دانشمندان را از این همه دانش و تالش به حیرت وا

 کنیم. داشته که در این شب چند مورد را نقل می
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هایی که خدا خواسته  یعنی خانه» فی بیوٍت اذن هللا« ی کریمه ی یهآ ایشان فرمودند:

هایی که  هاست؛ خانه است مرتفع باشند، شخصیت اجت�عی دارند و ابهت آنان در دل

ی که داد و ستد، کنند؛ مردان ها همیشه هر صبح و شام ذکر خدا را تسبیح می در آن

های مطهر معصومین است؛ ه�نا برای ما  دارد بدن ها را از یاد خدا باز �ی آن

کنیم و کسی که منتظر  پروردگاریست که همیشه حافظ ماست و ما او را عبادت می

بیند صبور باشد  ظهور دولت ما باشد و بر ترس و اذیت و آزاری که در این راه می

های  خواهد بود و به خدا سوگند عدالت قائم ما درون خانه فردای قیامت در گروه ما

شوند و مظهر دو صفت  ها می که گرما و رسما وارد خانه گونه ه�نشود  مردم وارد می

خداست: عدالت و حکمت و هرکس که بودن در ش�ر یاران قائم شادمانش سازد باید 

نیکو رفتار کند پس اگر اجلش به انتظار باشد و با حال انتظار، به پرهیزگاری و اخالق 

برسد و امام قائم پس از درگذشت او قیام کند پاداش او ه�نند پاداش کسی است که 

 امام قائم را درک کرده باشد.

ملعون عباسی در اواخر عمر امام جعفر صادق (ع) را در  ی یفهخلمنصور دوانقی 

ن را ممنوع املالقات و شدیدی قرار داد و کالس درس ایشان را تعطیل و ایشا ی مضیقه

 به امر آن ملعون مسموم و شهید شد. ١٤٨شوال سال  ٢٥نشین کرد و رسانجام در  خانه

 هللا علی قوم الظاملین. لعنت

ما در این شب حزن و اندوه ضمن عرض تسلیت به پیشگاه فرزند گرامی ایشان رسور 

هادت پدر بزرگوارشان املهدی (عج) به مناسبت ش اباصالحو موالی�ن امام عرص و زمان 

داریم: موالی ما، امام صادق (ع) به ما شیعیان راه و  امام جعفر صادق (ع) ابراز می

: آنگاه که با قدرتان گرانمادر  ی فرمودهای که به  رسم شیعه بودن را آموخت؛ شیعه

افکاری شیطانی طوفانی ویرانگر را بر موحدین پدرم رسول خدا (ص) وارد کردند تا او 

مند به خاندانش جلوه دهند پروردگار عال آن را به نسیمی طراوت بخش  ردی عالقهرا ف

تبدیل �ود که به همراه خویش القابی را تا قیامت رقم زد و آن نام شیعه بود که مهر 

اصالتش خون پاک موحدینی است که توانستند پرچم حق را در اهتزاز نگهدارند و 

 با نقش بندگانش در حیات و م�ت.دین خدا را با هدایتش بپذیرند نه 
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باشیم که رسور عاملیان و امام جعفر  ای یعهشما منتظرانتان را یاری فرمایید  پس موال،

 اند. صادق (ع) آن را توصیف فرموده

 داریم: می در خاته دست به دعا بر

بار الها نام شیعه و منتظر نامیست بس بزرگ و مسئولیتی سنگین؛ ما را یاری کنید تا 

 بتوانیم با آن نام بیریم و در قیامت محشور شویم.

شده در مکتب امام عرص  ما نیز همچون شاگردان امام جعفر صادق (ع) تربیت بار الها

 های�ن در راه اسالم راستین بهره بگیریم. فرما تا از آموخته مان یاری(عج) هستیم پس 

(ع) و پدران و فرزندانش در ما را از شفاعت امام شیعیان امام جعفر صادق  بار الها

 نصیب نگردان. قیامت بی

منتظران آن  ءِ جز بار الها در ظهور دولت حق امام و ولی نعمت�ن تعجیل بفرما و ما را 

 حرضت قرار بده.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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