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عمری است دخیلم  ،به ضریحی که نداری
مهمترین سفارش در آخرین لحظات
ّ

11

یکــى از راویــان حدیــث و از اصحــاب و
دوســتان امــام جعفــر صــادق علیــه الســام
بــه نــام ابوبصیــر لیــث مــرادى حکایــت کنــد:

پــس از آن کــه امــام جعفــر صــادق علیــه الســام
بــه شــهادت رســید ،روزى جهــت اظهــار هــم دردى
و عــرض تســلیت بــه اهــل منــزل حضــرت  ،رهســپار
منــزل آن امــام مظلــوم علیــه الســام گردیــدم .
همیــن کــه وارد منــزل حضرت شــدم  ،همســرش حمیده
را گریــان دیــدم ؛ و مــن نیــز در غــم و مصیبــت از
دســت دادن آن امــام همــام علیــه الســام بســیار
گریســتم و چــون لحظاتــى بــه ایــن منــوال گذشــت
 ،افــراد آرامــش خــود را بــاز یافتنــد .آن گاه همســر
آن حضــرت بــه مــن خطــاب کــرد و اظهــار داشــت :
اى ابوبصیــر! چنانچــه در آخریــن لحظــات عمــر
امــام جعفــر صــادق علیــه الســام در جمــع
مــا و دیگــر اعضــاء خانــواده مــى بــودى  ،از
مهــم اســتفاده مــى بــردى .
کالمــى بســیار
ّ
ابوبصیــر گویــد :از آن بانــوى کریمــه توضیــح

خواســتم پاســخ داد :در آن هنــگام  ،کــه ضعــف
شــدیدى بــر امــام علیــه الســام وارد شــده بــود
فرمــود :تمــام اعضــاء خانــواده و آشــنایان و نزدیــکان
را بگوئیــد کــه در کنــار مــن حاضــر و جمــع شــوند.
وقتــى تمامــى افــراد حضــور یافتنــد ،حضــرت
بــه یکایــک آنــان نگاهــى عمیــق انداخــت
و ســپس خطــاب بــه جمــع حاضــر فرمــود:
کســانى کــه نســبت بــه نمــاز بــى اعتنــا باشــند،
شــفاعت مــا اهــل بیــت عصمــت و طهــارت
علیهــم الســام شــامل حالشــان نمــى گــردد)1(.
قابــل د ّقــت اســت کــه حضــرت نفرمــود :شــفاعت مــا
شــامل افــراد بــى نمــاز نمى شــود؛ بلکــه فرمود :شــفاعت
مــا شــامل حــال افــراد بــى اعتنــاء بــه نمــاز ،نمــى شــود.
.1ثــواب اال عمــال  :ص  ،205بحــاراال نــوار :ج  ،47ص ،2
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طب الرضا
خــواص درماني نمک از نــگاه امام رضا (ع )

در منابــع اســامی احادیــث فراوانــی
دربــاره فوائــد نمــک ذکــر شــده اســت،
از جملــه اینکــه پیامبــر خــدا (ص)فرمــود:
خداونــد ع ّزوجـ ّ
ـل بــه موســى بــن عمــران
وحــى فرســتاد کــه «غــذا را بــا نمــک
آغــاز کــن و بــا نمــک پایــان ده)1( ...
البتــه آن چــه کــه در احادیــث بــه آن اشــاره
شــده و مــورد تأکیــد و توجــه بــزرگان مــا
بــه عنــوان «برکــت ســفره» بــوده اســت،
نمــک کامــل و طبیعــی می باشــد کــه همه
عناصــر تشــکیل دهنــده نمــک در طبیعــت
از جملــه  :کلســیم ،پتاســیم ،منیزیــم ،یــد،
روی و منگنــز را داراســت؛ امــا متأســفانه
امــروزه بــا انجــام یــک ســری تغییــرات
ماهیــت نمــک ،تأثیــرات مثبــت نمــک
در ّ
ً
بــه علّــت دســتکاری کام ـا منفــی گشــته
و زیــانآور شــده و ناراحتــی هایــی از قبیــل
فشــارخون ،ســکته قلبــی ،پوکی اســتخوان،
ســرطان معــده ،آســم و بیماریهــای
کلیــوی را بــه ارمغــان آورده اســت.
در میــان روایــات امــام رضــا (ع) اشــارات
مختلفــی دربــاره شــروع غــذا بــا نمــک
وجــود دارد .محمــد بــن علــى مــی
گوید:مــردى در خراســان خدمــت امــام
رضــا (ع ) بــود .غذایــى بــراى آن حضــرت
آوردنــد کــه بــا آن ســرکه و نمــک بــود.
آن حضــرت آغــاز غــذا را بــا ســرکه شــروع
کردنــد ،آن مــرد گفــت  :قربانــت گــردم
 ،شــما بــه ماهــا امــر کردیــد بــا نمــک
شــروع کنیــم ! آن حضــرت فرمودنــد :ایــن
مثــل آن اســت  ،بدرســتى کــه ســرکه ذهن
را قــوى و عقــل را زیــاد مــى کنــد)2( .
امــام رضــا (ع) همچنیــن دربــاره خــواص
نمــک بــه نقــل از پــدران گرامــی خویــش
از رســول اکــرم (ص) خطــاب بــه امیــر
المومنیــن (ع) مــی فرمایدَ :علَ َ
ِلــح
یــک بِالم ِ
ــبعین دا ًء ؛ أدنا َهــا
؛ َفإِنَّــ ُه ِشــفا ٌء مِــن َس َ
نــون؛ بــر تــو
ص َ ،و ُ
ُ
الج ُٰ
ــر ُ
الجــذا ُم َ ،و َالب َ
بــاد نمــک ؛ چــرا کــه در آن  ،شــفاى
هفتــاد درد اســت کــه کمتریــن آنهــا
جــذام  ،پیســى و دیوانگــى اســت )3( .
امــام رضــا (ع) در روایتــی دیگــر بــه نقل از
پــدران گرامــی خویــش بــه نقــل از رســول
اکــرم (ص) مــی فرمایــد :إن النبــی(ص)
أتــی ببطیــخ و رطــب فــأکل منهمــا و فــال
هــذان األطیبــان؛ بــرای رســول خــدا(ص)
 2هندوانــه و خرمــا آوردنــد حضــرت

حرم رضوی

از هــر دو تنــاول کردنــد و فرمودنــد:
هــر دوی اینهــا پــاک و گواراینــد)4( .
امــام رضــا (ع) همچنیــن مــی فرمایــد:
پــس از حجامــت و فصــد  ،از خــوردن
غذاهــاى نمــکدار تــا مــدت  3ســاعت
بپرهیزیــد ،چــون اگــر ایــن پرهیــز
مراعــات نشــود ،بعیــد نیســت کــه انســان
بــه بیمــارى جــرب دچــار شــود)5(.
در روایتــی دیگــر آمــده اســت کــه قافلـهای
از خراســان بــه کرمــان میرفــت کــه
دچــار دزدان شــد .مــردی را کــه گمــان
میبردنــد دولتمنــد اســت اســیر کــرده.
مدتــی در دســت خــود نگــه داشــته .او را
بــرای گرفتــن مــال شــکنجه میکردنــد.
از جملــه او را در میــان برفهــا بســته
بودنــد ،زنــی از آنــان بــه او رحــم آورده و
آزادش کــرده بــود .بــر اثــر شــکنجه زبــان
و دهانــش تبــاه شــده بــود .رو بــه خراســان
آورد و شــنید علــی بــن موســی در نیشــابور
اســت .شــبی در خــواب بــه او گفتنــد:
فرزنــد پیامبــر بــه خراســان وارد شــده از
بیمــاری خــودت از او بپــرس .شــاید تــو را
بــه داروئــی شــفا بخــش راهنمایــی کنــد.
او گفــت  :در خــواب نــزد امــام رفتــم و
چــاره خواســتم .گفــت :مقــداری کمــون
(زیــره) و ســعتر (آویشــن) و نمــک را بکوب
و از آن  2یــا  3بــار در دهانــت بریــز عافیــت
مییابــی .مــرد از خــواب بیــدار شــد و
اعتنایــی بــه رؤیــای خــود ننمــود تــا بــه
دروازه نیشــابور رســید .بــه او گفتنــد :علــی
بــن موســی الرضــا از نیشــابور کــوچ کــرده
اینــک در ربــاط ســعد اســت .در دلــش
افتــاد نــزد حضــرت رفتــه و از امــام چــاره
بخواهــد .نــزد امــام بــه ربــاط ســعد رفــت
و گفــت :جریــان مــن چنیــن اســت و زبــان
و دهانــم تبــاه گشــته و جــز بــه ســختی
نمیتوانــم ســخن بگویــم و بــه مــن دوایــی
راهنمایــی کــن کــه چــاره کارم باشــد.
امــام فرمــود :آیــا بــه تــو یــاد نــدادم؟!
آنچــه در خــواب دیــدی عمــل کــن .مــرد
گفــت :دوبــاره بــرای مــن تکــرار کــن.
فرمــود :زیــره و آویشــن و نمــک را بکــوب
و  2یــا  3بــار مقــداری از آن را در دهانــت
بریــز ،بــه زودی شــفا خواهــی یافــت .مــرد
گفــت :آن را بــه کار بــردم و شــفا یافتــم)6( .
پانوشتها:
 .1دانش نامه احادیث پزشکی ،جلد  ،1صفحه،330
به نقل از بحاراالنوار عالمه مجلسی
 .2طب و درمان  ،ص 140
 .3صحیفة اإلمام الرضا (ع)  ،صفحه  ، 249حدیث
165
 .4عیون اخبار الرضا(ع) ،ج ،2ص  ، 51ح 143
 .5وسائل الشیعه ،ج  ،17ص 541
 .6عیون اخبار الرضا(ع) ،ج  ،2ص 211

آشنایی با القاب
چرا به امام رضا (ع) غریب الغربا می گویند؟

غریــب الغربــا :دربــارهی صفــت «غریبالغربــا» بــودن امــام رضــا(ع)،
از امیرالمؤمنیــن امــام علــی(ع) روایــت شــده کــه میفرماینــد« :بــه
زودی مــردی از فرزنــدان مــن در خراســان بهوســیلهی زهــر کشــته
ـر ا ُ
هلل لَــه ُذنُوبَه؛ آگاه باشــید
خواهــد شــد .أال َف َمــن َ
زار ُه ِفــی غُربَتِـ ِه َغ َفـ َ
کســی کــه در غربتش او را زیــارت کند ،خداوند گناهــان او را بیامرزد».
ابــن ُقطــرب میگویــد :در حضــور امــام موســی کاظــم(ع) بودیــم
کــه پســرانش گــرد هــم بودنــد ،پســرش علــی عبــور کــرد کــه
نوجوانــی بــود .حضــرت فرمودنــد« :ایــن پســرم در زمیــن غربــت
میمیــرد .کســی کــه تســلیم امــر والیــت و امامــت او بــوده و بــه
حــق او عــارف و شناســا باشــد ،اگــر او را زیــارت کنــد ،ثــواب او
در نــزد خداونــد ع ّزوجــل ماننــد شــهیدان غــزوهی بــدر اســت».
امــام رضــا(ع) خــود میفرماینــد« :یدفننــی فــی بــاد غربــ ٍه ّإل
زیارتــی یــو َم القیامــهِ» :مــرا
زارنــی فــی غُربتــیَ ،و َج َبــت لَــ ُه َ
َمــن َ
در بــاد غربــت بــه خــاک میســپارند .همانــا هرکــس مــرا در ایــن
غربــت زیــارت کنــد ،قطعــً مــن او را در روز قیامــت زیــارت میکنــم.
ِــن فیهــا غَریبــً»
در روایتــی از امــام صــادق(ع) نیــز
عبارت«فیدف ِ
ُ
آمــده اســت.برای عبــارت «غربــت» میتــوان معانــی زیــر را در
نظــر گرفــت:
الــف) غریــب کســی اســت کــه از وطــن خــود دور افتــاده باشــد.
بنابرایــن  ،ایــن وصــف شــامل امــام رضــا(ع) نیــز میشــود
کــه مجبــور شــدند شــهر مدینــه را بــه تنهایــی تــرک کننــد.
ب) غریــب بــه معنــی فــردی اســت کــه از خانــواده و نزدیکتریــن
خویشــان خــود دور اســت .عالمــه محمــد تقــی مجلســی در
تفســیر واژهی غریــب بیــان میکنــد« :غریــب در آنجایــی
مدفــون شــود کــه کســی از آبــاء و اجــداد وی در آنجــا نباشــند».
ـب
ج) بــا اســتناد بــه فرمایــش حضــرت امیرالمؤمنیــن(ع) کــه «الغَریـ ُ
ـب» ،غریــب کســی اســت کــه یــار و دوسـتداری
مــن لیــس لَـ ُه َحبیـ ٌ
نــدارد .امــام رضــا(ع) نیــز ســالهای پایانــی عمــر بــا برکــت خویــش
را در مــرو در میــان افــرادی ســپری کردنــد کــه هــچ ســنخیتی بــا
ایشــان نداشــته و منافقانــه اطــراف ایشــان جمــع شــده بودنــد.
د) خــود ایــن غربــت ،نوعــی پیــام سیاســی را نیــز بهدنبــال داشــت؛
یعنــی ایــن پرســش را در میــان مــردم بهوجــود مــیآورد کــه چگونــه
و چــرا امامــی کــه بــه ظاهــر مســند والیتعهــدی را دارا بودنــد،
خــود را غریــب میخواننــد؟ بــه دیگــر ســخن ،غربــت یعنــی ابتــای
امــام(ع) بــه سیاســت مز ّورانـهی مأمــون کــه با نقشـهای حضــرت(ع)
را تحتالحفــظ از وطــن مألــوف خویــش حرکــت داد تــا تمامــی
رفتارهــا ،فعالیتهــا و اقدامــات آن حضــرت را کامـ ً
ا زیرنظــر داشــته
باشــد .مأمــون اگرچــه در ظاهــر ،آن حضــرت را بر مقــام والیتعهدی
منســوب کــرد امــا در باطــن ،ایشــان را تبعیــد و حبــس نمــود .او آن
حضــرت را از هم ـهی شــئون جــدا و عــزل نمــود ،اجــازهی فتــوا و
خوانــدن نمــاز جمعــه و عیــد را نمــیداد و بــا نقشــههای شــیطانی
خــود ،هــر لحظــه زهــر جــانکاه بــه کام حضــرت(ع) میریخــت.
ایــن درحالــی بــود کــه مــردم میپنداشــتند مأمــون کمــال
اخــاص را در بوت ـهی صــدق و صفــا تقدیــم آن حضــرت میکنــد.
پی نوشت
پورامینی ،وصف آفتاب ،ص34- 31
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حدیث هفته

امام رضا علیه السالم فرمودند:

عم َ
ِــح و اإلجتِهــا َد فِــی العِبــا َدهِ ،إتّــکا ًال
الصال َ
ــل ّ
ال َتد ُعــوا الَ َ
آل ُم َح َّمــ ٍد صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم؛
ــب ِ
علَــی ُح ِّ
کار شایســته و کوشــش در عبــادت را ،تنهــا بــه اعتمــاد و پشــت
محبــت آل محمــد صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم رهــا
گرمــی ّ
نکنیــد)1(.

شرح حدیث:
افــراط و تفریــط در هــر مســأله ای و کاری نامطلــوب اســت.

حرم رضوی

شمهای از کرامات رضوی
کراماتی از امام رضا (علیه السالم) برای هدایت شیعیان

شــخصی بــه نــام ابــن ابــی کثیــر گویــد :بعــد از رحلــت موســی بــن جعفــر (علیــه
الســام) مــردم در مــورد حضــرت رضــا (علیــه الســام) توقــف کردنــد .مــن در آن
ســال بــه حــج رفتــم ،نــاگاه حضــرت رضــا (علیــه الســام) را دیــدم در دلــم ایــن آیــه
گذشــت« :أَبَ َشــرًا م َِّنــا واحِــدًا ن ََّتبِ ُعــ ُه» ( )1یعنــی آیــا پیــرو انســانی از خودمــان باشــیم؟
نــاگاه حضــرت رضــا (علیــه الســام) مثــل بــرق جهنــده کنــار مــن آمــد و (در حالــی کــه از
ضمیــر مــن آگاه شــده بــود) فرمــود :بــه خــدا ســوگند منــم آن انســانی کــه بایــد از او پیــروی
کنــی! عــرض کــردم :از خــدا و شــما عذرخواهــی مــی کنــم .فرمــود :تــو بخشــوده ای)2( .
در نمونــه ای دیگــر عبــداهلل بــن مغیــره گویــد :مــن واقفــی بــودم و بــا همــان حــال
بــه حــج رفتــم ،کنــار خانــة خــدا بــه خداونــد گفتــم :خدایــا تــو مــی دانــی مــن در پــی
چیســتم ،مــرا بــه بهتریــن دیــن ،هدایــت نمــا .بــه دنبــال آن در دلــم افتــاد کــه نــزد
حضــرت رضــا (علیــه الســام) روم .بــه مدینــه آمــدم و کنــار در خانــة حضــرت بــه
خــادم گفتــم :بگــو مــردی از عــراق کنــار در اســت .نــاگاه صــدای حضــرت را شــنیدم
کــه مــی فرمــود :خداونــد دعایــت را مســتجاب و تــو را بــه دیــن خــود هدایــت کــرد.
عــرض کــردم :گواهــی مــی دهــم کــه شــمایی حجــت خــدا و امیــن او بــر خلقــش)3(.
منبع :کتاب حکایت آفتاب ،معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی
 . 1القمر24 ،
 .2بحاراالنوار ،ج ،49ص38
 .3همان ،ص39

عقیــده بــه نجــات بخشــی «محبــت اهــل بیــت علیهــم الســام»
درســت اســت و در روایــات بســیاری آمــده اســت .امــا افــراط
در ایــن عقیــده ایــن اســت کــه انســان بــه ّ
اتــکای عالقــه بــه
خانــدان پیامبــر خــدا ،هیــچ عمــل صالحــی را انجــام ندهــد و بــه
نمــاز و عبادتهــا پایبنــد نباشــد و عمــل بــه وظایــف دینــی نکنــد و
امیــد داشــته باشــد کــه حــب آل مح ّمــد ،او را بهشــتی مــی کنــد.
محبــت ،اگــر واقعــی باشــد ،نــه ا ّدعایــی و ظاهــری،
دوســتدار و عاشــق را همرنــگ و همــراه مــی ســازد.
مفضل می فرماید:
امام صادق علیه السالم در حدیثی به ّ
گروهــی هســتند کــه مــا را دوســت مــی دارنــد ،ســخنان مــا را
حفــظ مــی کننــد ،فرمــان مــا را اطاعــت مــی کننــد و در عمــل
بــا مــا مخالفتــی ندارنــد ،آنــان از ماینــد و مــا از آنانیــم(.)2
اظهــار دوســتی بــا خــدا و پیامبــر و اهــل بیــت علیهــم الســام،
تبعیــت و اطاعــت همــراه باشــد ،تــا ســود بخشــد ،نــه
بایــد بــا ّ
محبانــه مــی کشــاند.
بــا معصیــتّ .
حــب صادقانــه بــه اطاعــت ّ
ادعــای دوســتی بــا اهــل بیــت علیهــم الســام ،ولــی اهــل
گنــاه و آلودگــی هــای اخالقــی بــودن بــا هــم ســازگار نیســت.
آمیختــن محبــت اهــل بیــت علیهــم الســام بــه عمــل
صالــح ،توصیــه ی حضــرت رضــا علیــه الســام اســت .از
پیامبــر خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم نقــل شــده اســت:
آثارنــا َو اق َتــدی
ــیعتنا و ات ََّب َ
ــع َ
«ا َِّن شــی َعتنا َمــن َش َّ
بأ َعمالِنا(»)3شــیعه و پیــرو مــا کســی اســت کــه از مــا
تبعیــت کنــد و از آثــار مــا پیــروی نمایــد و بــه اعمــال مــا
ّ
اقتــدا کنــد .در عمــل ،شــیعه باشــیم ،نــه در ا ّدعــا و حــرف!
پی نوشت
 .1فقه الرضا علیه السالم ،ص 339
حرانی ،تحف العقول ،ص 514
 .2ابن شعبه ی ّ
 .3محمد محمدی ری شهری ،میزان الحکمه ،حدیث 9937
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در یاد مایی
تنــگ دســت بــود و روزگارش بــه ســختی
مــی گذشــت .یکــی از طلبکارهــا بــرای
گرفتــن پولــش او را در فشــار گذاشــته بــود.
رفــت تــا امــام رضــا (ع) را ببینــد .مــی
خواســت خواهــش کنــد وســاطت کننــد از
او بخواهــد کــه مدتــی صبــر کننــد .زمانــی
کــه بــه خدمــت امــام رســید ،مشــغول
صــرف غــذا بودنــد .حضــرت او را هــم
دعــوت کــرد تــا چنــد لقمــه ای بخــورد.
بعــد از غــذا ،از هــر دری ســخن بــه میــان
آمــد و فرامــوش کــرد بــه چــه منظــوری

آمــده بــود .مدتــی کــه گذشــت ،حضــرت
رضــا (ع)  ،اشــاره کردنــد کــه گوشــه
ســجاده ای را کــه در کنــارش بــود ،بلنــد
کنــد .زیــر ســجاده ،ســیصد و چهــل دینــار
بــود .نوشــته ای هــم کنــار پــول هــا قــرار
داشــت .یــک روی آن نوشــته بــود« :ال الــه
اال اهلل ،محمــد رســول اهلل ،علــی ولــی اهلل»
و در طــرف دیگــر آن هــم ایــن جمــات
را خوانــد« :مــا تــو را فرامــوش نکــرده
ایــم .بــا ایــن پــول قرضــت را بپــرداز!
بقیــه اش هــم خرجــی خانــواده ات اســت».
http://www.aqr.ir
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حرم رضوی

قطره ای از دریا

برشی از زندگی امام صادق (علیه السالم)
شــخصى خدمــت امــام جعفــر صــادق علیــه الســام شــرفیاب شــد و
بــه حضــور حضرتــش عرضــه داشــت  :یاابــن رســول ّ
الل ! پســرعمویت
بــه شــما ناســزا گفتــه اســت و نســبت بــه شــما بدگوئــى مــى کنــد.
پــس از آن کــه آن شــخص ســخن چیــن حرفــش تمــام شــد ،حضــرت
بــه کنیــز خــود فرمــود تــا اندکــى آب  ،بــراى وضــو بیــاورد؛ و چــون وضــو
گرفــت و شــروع بــه خوانــدن نمــاز نمــود ،آن مــرد گمــان کــرد کــه حتمــا
حضــرت صــادق علیــه الســام بــراى پســرعمویش نفریــن خواهــد کــرد؛
ولــى برخــاف تصـ ّور او ،هنگامــى کــه امــام علیــه الســام دو رکعــت نمــاز
خوانــد ،دســت بــه دعــا برداشــت و بــراى پســرعموى خــود چنیــن دعــا نمود:
حــق مــن اســت و مــن او را بخشــیدم ؛ و تــو
اى پــروردگار مــن ! ایــن ّ
جــود و کرمــت از مــن بیشــتر مــى باشــد ،او را ببخــش و بــه واســطه ایــن
تعجــب آن مــرد ســخن
عملــش مجازاتــش مگــردان  ،بــا شــنیدن ایــن دعــا ّ
چیــن برانگیختــه شــد؛ و بــا شــرمندگى از جــاى خــود برخاســت و رفــت .
الشيعة  :ج  ،7ص  ،457ح .36
جامع اال حاديث ّ

مرحوم نراقى در کتاب ارزشمند خود آورده است :
شــخصى نــزد امــام جعفــر صــادق علیــه الســام حضــور یافــت ؛
و عرضــه داشــت  :یــا ابــن رســول ّ
الل ! پــدرم پیــر و ضعیــف گشــته
بچــه کوچــک بایــد در خدمــت
اســت بــه طــورى کــه هماننــد ّ
او باشــم ؛ و نیــز او را بــراى قضــاء حاجــت بغــل مــى کنــم .
حضــرت فرمــود :چنانچــه تــوان داشــته باشــى بایــد ایــن
کار را ادامــه دهــى ؛ و نیــز بایــد بــا کمــال مالطفــت و
مهربانــى برایــش لقمــه بگیــرى و دهانــش بگــذارى .
انجــام ایــن امــور فــرداى قیامــت  ،راه ورود بــه بهشــت را برایــت آســان
مــى گردانــد.
السعادات ،ج  ،2ص .265
جامع ّ

حسن بن صيقل مى گويد:
از امــام صــادق (ع ) پرســيدم  :مــردم از پيامبــر روايــت مــى كنند (انديشــيدن
يك ســاعت  ،بهتر از عبادت يك شــب اســت ) ،چگونه انديشــه اى اســت ؟.
امــام صــادق (ع ) فرمــود :هنگامــى كــه انســان از كنــار خرابــه يــا خانــه
(رهــا شــده اى ) مــى گــذرد ،بگويــد:
(اين ساكنوك  ،اين بانوك  ،ما بالك التتكلمين )
آنهــا كــه در ميــان تــو ســكونت داشــتند ،كجاينــد؟ آنهــا كــه تــو را ســاختند
كجا يند ؟
چرا سخن نمى گوئى ؟
بــه ايــن ترتيــب  ،هــم امــام  ،آن روايــت را تصديــق فرمــود ،و هــم
چگونگــى تفكــر ارزشــمند را بيــان داشــت  ،و براســتى كــه چنيــن
اســت ،فكــرى كــه مايــه عبــرت فكــرى گــر چــه انــدك باشــد،
بهتــر از عبــادات طوالنــى  ،ولــى ســطحى و بــى عمــق خواهــد بــود.
اصول كافى  ،ج  ،1كتاب العقل و الجهل
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امام صادق (علیه السالم) ،مرد تشکیالت
ـت اســامی و نظــام عادالنــة
امامــت ،سرچشــمة دو جریــان حیــات بخــش اســت :تفکــر درسـ ِ
توحیــدی؛ و امــام عهــده دار ایــن دو تکلیــف اســت :نخســت ،تبییــن و تطبیق و تفســیر مکتب
کــه خــود متض ّمــن مبــارزه بــا تحریــف هــا و درســتکاری هــای جاهالنــه و مغرضانــه اســت
ـق توحیــد؛ و در صــورت وجــود چنیــن
و آن گاه پــی ریــزی و زمینــه ســازی نظــا ِم قســط و حـ ِ
نظامــی ،دوام بخشــیدن بــه آن .اکنــون در چنیــن اوضــاع و احــوال نابســامانی ،امــام صــادق
علیــه الســام ،بــار ایــن امانــت را بــر دوش مــی گیــرد و عهــده دا ِر آن دو تکلیــف مــی شــود.
امــام صــادق علیــه الســام مــرد مبــارزه ،مــرد علــم و دانــش ،مــرد تشــکیالت بــود .امــا مــرد
علــم و دانــش بودنــش را همه بســیار شــنیده ایــد؛ محفــل درس امام صــادق (علیه الســام) و
میــدان آموزشــی کــه آن بزرگــوار به وجــود آورد هم قبل از او و هــم بعــد از او در تاریخ زندگی
امامــان شــیعه بــی نظیــر بــود ،همــة حرفهــای درســت اســام و مفاهیــم اصیــل قــرآن که در
طــول یــک قــرن و انــدی تحریــف شــده بــود بــه وســیلة مغرضــان و مفســدان یــا جاهــان،
همــة آنهــا را امــام صــادق (علیــه الســام) بــه شــکل درســت بیــان کــرد و همیــن موجــب
شــد کــه دشــمن از او احســاس خطــر کنــد .امــا مــرد مبــارزه بودنــش را کمتــر شــنیده ایــد.
امــام صــادق صلــوات اهلل علیــه مشــغول یــک مبــارزة دامنــه دار و پیگیــر بــود؛ مبــارزه بــرای
آوردن حکومــت اســامی و علــوی .یعنــی امام
ـردن حکومــت و قــدرت ،و بــه وجــود ِ
قبضــه کـ ِ
صــادق صلــوات اهلل علیــه زمینــه را آمــاده می کرد تا بنــی امیــه را از میان ببرد و بــه جای آنها
حکومــت علــوی را ،کــه همــان حکومت راســتین اســامی اســت ،بــر ســر کار بیــاورد .این در
زندگــی امــام صــادق (علیــه الســام) برای کســی کــه دقت کنــد و مطالعه کند آشــکار اســت.
امــا آن بُعــد ســوم را اصـ ً
ا بســیاری نشــنیده انــد ،مــرد تشــکیالت .امــام صــادق صلــوات اهلل
ـان بــه خــود و از طرفــداران جریــان حکومــت علــوی
علیــه یــک تشــکیالت عظیمــی از مؤمنـ ِ
در سراســر عالــم اســام ،از اقصــای خراســان و ماوراءالنهــر تــا شــمال آفریقــا ،بــه وجــود
آورده بــود .تشــکیالت یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه وقتــی امــام صــادق (علیــه الســام) اراده
ـاق عالــم اســام،
مــی کنــد آنچــه را کــه او مــی خواهــد بداننــد ،نماینــدگان او در سراســر آفـ ِ
بــه مــردم مــی گوینــد تــا بداننــد .یعنــی از همــه جــا وجوهــات و بودجــه بــرای ادارة مبــارزة
ـم آل علــی (علیــه الســام) جمــع کننــد .یعنــی وکال و نماینــدگان او در همــة
سیاســی عظیـ ِ
شــهرها باشــند ،کــه مــردم پیــروان امــام صــادق (علیــه الســام) بــه آنهــا مراجعــه کننــد و
تکلیــف دینــی و همچنیــن تکلیــف سیاســی خــود را از آن حضــرت بپرســند .تکلیــف سیاســی
هــم مثــل تکلیــف دینــی ،واجــب االجــرا اســت .آن کســی کــه بــرای مــا ،واجــب االطاعــة و
ولــی امــر اســت ،فتــوای مذهبــی و اســامی اش در بــاب نمــاز ،زکات ،روزه و بقیــة واجبــات،
بــا فتــوای سیاســی اش و فرمــان سیاســی اش در زمینــة جهــاد ،روابــط سیاســی ،روابــط
داخــل کشــور و همــة مســائل ،یکســان اســت؛ همــه واجــب االطاعــة اســت .امــام صــادق
(علیــه الســام) یــک چنیــن تشــکیالت عظیمــی را بــه وجــود آورده بــود و بــا این تشــکیالت
و بــه کمــک مردمــی کــه در ایــن تشــکیالت بودنــد بــا دســتگاه بنــی امیــه مبــارزه کــرد.
پی نوشت
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آشنایی با مراجع تقلید
خالصه زندگینامه آیت اهلل العظمی سید علی سیستانی (مد ظله العالى)

چند نکته در ارتباط با شرایط مرجع تقلید

معظــم لــه در روز  9ربیــع االول ســال  1349هـــ  .ق در شــهر مقــدس مشــهد
متولــد گردیــد و پــدرش بــه میمنــت نــام جـ ّدش او را (علــی) نــام نهاد.نــام پــدر
گرامیشــان مرحــوم ســید محمــد باقــر و نــام جـ ّد ایشــان كــه از بــزرگان علــم و
ّ
زهــد بــوده ســید علــی میباشــد .بعـــد از فــوت آیــت ّ
نصرالل مســتنبط
الل ســید
(قــدس ســره) عــده ای از فضــا و علمــا از آیــت ّ
الل خوئــی (قـــدس ســـره)
خواســتند شــرایطی را بــرای انتخــاب جانشــینی كــه دارای صالحیــت مرجعیــت
در حــوزه علمیــه نجــف اشــرف داشــته باشــد فراهــم كننــد .ايشــان آیـــت ّ
الل
سـیـــستانی (دام ظلــه) را ،بــرای علمشــان و پاكــی مسلكشــان و نیز خط مشــی
استوارشــان انتخــاب نمودند.معظــم له ابـتـــدا ،نمــاز جماعــت را در محراب آیت
ّ
الل خوئــی (قــدس ســره) برپــا نمودنــد ،ســپس شــروع بــه بحــث و نگاشــتن
تعلیقــات بــر رســاله و مســلك ایشــان پرداختند.هــم اكنــون حضــرت آیــت ّ
الل
العظمــى سیســتانی (دام ظلــه) یكی از علمای سرشــناس و برجســته اى هســتند
كــه مشــهور بــه اعلمیــت هـسـتـنـــد ،و جـمـــع كثیــری از اهــل علم و اســاتید
حــوزه علمیــه قــم و نجــف اشــرف بــر اعلمیــت ایشــان گواهــی مــی دهنــد.

)1در صحــت تقلیــد از مجتهــد جامــع الشــرائط ،تصــدی مرجعیــت یــا داشــتن
رســالهی عملیــه شــرط نیســت ،لــذا اگــر بــرای مکلــف ثابــت شــود مجتهــدی کــه
متصــدی مقــام مرجعیــت نبــوده و رســالهی عملیــه هــم نــدارد جامعالشــرائط اســت
میتوانــد از او تقلیــد کنــد.
 )2در تقلیــد از مجتهــد جامعالشــرائط شــرط نیســت کــه مجتهــد اهــل کشــور
مکلــف و یــا ســاکن در محــل ســکونت او باشــد.
 )3پــدران و مــادران وظیفــه دارنــد فرزنــدان تــازه بــه ســن تکلیــف رســیدهی خــود را
کــه بایــد مرجــع تقلیــدی انتخــاب کننــد و بــه خاطــر دشــوار بــودن درک مســألهی
تقلیــد نمیتواننــد بــه تنهایــی وظیفــهی شــرعی خــود را در ایــن بــاره تشــخیص
دهنــد ،ارشــاد و راهنمایــی نماینــد.

مرجعیت

ل هــای زندگــی
در واپســین ســا 
حضــرت آیــتاهلل خوئــی (رضــوان
هلل علیــه) میــان بســیاری از فضــا،
ا 
دغدغــ ه هــای فراوانــی بــرای یافتــن
شــخصی بــه عنــوان جانشــین آیــت
اهلل خوئــی (قــدسســره) و انتخــاب
مرجعــی بــرای شــیعیان مطــرح بــود
کــه بتوانــد بــا حمایــت از حــوزه
علمیــه ،اســتقالل مرجعیــت دینــی
را پــاس دارد و بــه شایســتگیهای
علمــی و پارســایی و تقــوا و حکمــت و تدبیــری کــه از ضرورتهــای
بایســته بــرای یــک مرجــع تقلیــد اســت ،آراســته باشــد.
بدیــن ســان ،نــگاه بســیاری از فضال به حضــرت اســتاد (دا م ظله) معطوف شــد،
ت اهلل خوئــی (قــدسســره) وی را بــرای امامت جماعــت به جای
کســی کــه آیـ 
خــود در مســجد خضــرا برگزیــده ،و آوازه ایــن اقــدام در میــان تــوده هــای مردم
پیچیــد .ایــن در حالــی بــود کــه از یک ربع قــرن پیــش از آن ،در محافــل علمی
و حــوزوی از ایشــان بــه عنــوان اســتادی توانــا در بحــث خــارج یــاد میشــد.
بــا درگذشــت آیــتاهلل خوئــی در  8صفــر  1413هجــری ،گروهــی از علمــای
اعــام و پیشــاپیش همــه آنــان ،آیــتاهلل ســیدعلی بهشــتی (قــدسســره)
و آی ـت اهلل شــیخ مرتضــی بروجــردی (قــدسســره) علمــا وفضــا ،مــردم را
بــه تقلیــد از اســتاد ارجــاع دادنــد و در پــی آن بــود کــه بســیاری از مؤمنــان
در عــراق و ایــران و کشــورهای خلیــج فــارس و پاکســتان و هندوســتان بــه
تقلیــد از معظملــه روی آوردنــد .بــا رحلــت آیــتاهلل العظمــی ســید عبدالعلــی
ســبزواری در  27صفــر 1414هجــری ،بیشــتر مقلّــدان آن مرحــوم در عــراق
و خــارج از آن کشــور نیــز بــه ایشــان رجــوع کردنــد و پــس از ارتحــال آیــت
اهلل العظمــی ســید محمــد رضــا گلپایگانــی (قــدس ســره) در  24جمــادی
الثانــی  1414هجــری  ،تقلیــد از حضــرت اســتاد (دا م ظلــه) شــتابی افزونتــر
و دامنــ ه ای گســتردهتر از ســرزمینهای اســامی را فــرا گرفــت و بیشــتر
مؤمنــان در عــراق و احســاء و قطیــف و ایــران و لبنــان و کشــورهای خلیــج
فــارس و پاکســتان و هندوســتان و مســلمانان مهاجــر در اروپــا و آمریــکای
شــمالی و جنوبــی و اســترالیا و دیگــران بــه تقلیــد از ایشــان روی آوردنــد و
بــا فــوت آیــتاهلل العظمــی شــیخ محمدعلــی اراکــی (قــدسســره) و آیــت
اهلل العظمــی ســید محمــد روحانــی (قــدسســره) رجــوع بــه ایشــان قلمــروی
گســتردهتر یافــت ،بــه گونـ ه ای کــه حضــرت اســتاد (دام ظلــه) امــروزه مرجــع
اعــای طایفــة امامیــه بــه شــمار میآینــد .خداونــد بــر طــول عمــر پــر برکــت
ایشــان افــزوده و اســام و مســلمانان را از وجــود ایشــان بهرمنــد ســازد.
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تبعیض در تقلید

 .۱تبعیــض در تقلیــد یعنــی تقلیــد را قســمت قســمت کــردن و در هــر قســمت از
احــکام ،از مجتهــد آن قســمت تقلیــد کــردن.
 .۲مقلــد میتوانــد هــر قســمت از احــکام شــرعی را از مجتهــدی کــه در آن قســمت
تبحــر و مهــارت بیشــتری دارد تقلیــد کنــد ،مثـ ً
ا عبــادات را از مجتهــدی و معامــات
را از مجتهــد دیگــری تقلیــد نمایــد یــا احــکام فــردی را از یکــی و احــکام اجتماعــی
و سیاســی و اقتصــادی را از دیگــری تقلیــد کنــد ،بلکــه اگــر اعلمیــت هــر یــک از
مجتهدیــن در مســایلی کــه مکلــف بنــا دارد در آن مســایل از او تقلیــد کنــد محــرز
شــود ،بنــا بــر احتیــاط (واجــب) ،تبعیــض در تقلیــد در صــورت اختــاف فتــوا در
مســایل مــورد نیــاز مقلــد واجــب اســت.
راههای شناخت مجتهد جامعالشرائط

از دو راه میتوان مجتهد حایز شرایط را شناخت:
 .۱اطمینــان ،چــه از راه شــهرت فراگیــر میــان مــردم و چــه از راه تجربـهی شــخصی
و چــه از راه دیگــر.
 .۲شهادت دو نفر عادل از اهل خبره ،هر چند موجب اطمینان نشود.
توجــه :اگــر بینــهی شــرعی (مثــل شــهادت دو نفــر عــادل و اهــل خبــره) بــر
صالحیــت و جامعالشــرائط بــودن مجتهــدی اقامــه شــود ،تــا زمانــی کــه بینــهی
شــرعی دیگــری کــه معــارض آن باشــد پیــدا نشــود ،آن بینــه حجــت شــرعی اســت
و بــه آن اعتمــاد میشــود ،اگــر چــه موجــب حصــول اطمینــان نباشــد ،و در ایــن
صــورت جســتجو از بین ـهی معــارض و احــراز عــدم وجــود آن الزم نیســت.
www.khamenei.ir

ِــد َر ِر أخبــا ِر األئمــ ِة
بِحا ُرا َالنــوار الجام َِعــ ُة ل ُ
األطهــار مشــهور بــه بحاراالنــوار ،مفصلتریــن
مجموعــه حدیثــی شــیعه اســت کــه بــا نظــارت
عالمــه مجلســی تألیــف شــده اســت .تألیــف
ایــن کتــاب کــه مجموعــهای از آموزههــا
و تعالیــم شــیعی اســت ،بیــش از  ۳۰ســال
طــول کشــیده و گروهــی از شــاگردان عالمــه
مجلســی او را در ایــن کار یــاری کردهانــد.
مؤلــف ،کتــاب را بــر اســاس  ۲۵موضــوع کلــی
طراحــی و آن را در  ۲۵جلــد جــای داده اســت
(در دورههــای اخیــر بــه صــورت  ۱۱۰جلــدی
منتشــر میشــود) .در هــر جلــد ریزموضوعــات
مربــوط بــه آن را در ابــواب مختلــف گــرد
آورده اســت .او در هــر بــاب ،ابتــدا آیــات
قرآنــی مرتبــط بــا موضــوع را ذکــر کــرده

و تفســیر آنهــا را مــیآورد و در مرحلــه بعــد
احادیــث مربــوط بــه آن بــاب را نقــل میکنــد.
مجلســی تــاش کــرده اســت کــه در
بحاراالنــوار تمــام موضوعــات و مســائل موجــود
را پوشــش دهــد .بــرای مثــال ،ایــن مجموعــه
بــا عنــوان کتــاب العقــل و الجهــل آغــاز و بــا
مباحــث مربــوط بــه خداشناســی و توحیــد ،عدل
الهــی ،و تاریــخ پیامبــران ادامــه پیــدا میکنــد.
از جلــد  ۱۵تــا  ۵۳چــاپ  ۱۱۰جلــدی ،بــه
تاریــخ زندگــی و فضایــل پیامبــر اســام(ص)
و حضــرت زهــرا(س) و امامــان شــیعه(ع)
اختصــاص دارد.بحــار االنــوار بــه خاطــر ذکــر
مســتند بیشــتر روایتهــای منقــول از ائمــه
شــیعه(ع) ،باببنــدی موضوعــات ،شــرح و
بیــان بســیاری از روایــات ،تحقیقــات گوناگــون
کالمــی ،تاریخــی ،فقهــی ،تفســیری ،اخالقــی،
حدیثــی و لغــوی ،نــزد محققــان و پژوهشــگران
مقامــی واال داشــته اســت؛ چنانکــه بــا
وجــود حجــم زیــاد ،از همــان روزگار تألیــف،
نســخههای خطــی بســیاری از آن نوشــته شــده
و بــا رواج صنعــت چــاپ ،همــه یــا بخشهایــی
از آن بارهــا بــه چــاپ رســیده اســت.
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پاسخ به شبهه

متن شبهه :
نامه خدا به بندگانش !
فــرض کنیــد مــن اصــا وجــود نــدارم ,برویــد
مثــل آدم زندگــى تــان را بکنیــد و ایــن قــدر
داســتان و قصــه و شــعر درســت نکنیــد.
خودتــان نماینــده هــای مــن را درســت کــرده
ایــد کــه کاســبى کنیــد و ســر همدیگــر را کاله
بگذاریــد ,چــرا پــاى مــن را وســط مــى کشــید؟!
اگــر مــن خدایــم چــرا موســى را بفرســتم و
بگویــم شــنبه را تعطیــل کنــد ،عیســى را بفرســتم
بگویــم یــک شــنبه را تعطیــل کنــد و محمــد
را بفرســتم بگویــم جمعــه را تعطیــل کنــد؟!
چــرا کارى کنــم کــه مســیحی شــرابش را در کلیســا
بنوشــد و مســلمان بــه جاى شــراب شــاق بخــورد؟!
چــرا یکــى چادر بر ســر کنــد و دیگرى هیچ نپوشــد؟!
چــرا یکــى خاتــم شــود و دیگــرى ماتــم؟!
اگر من خدا هستم
چــرا ایــن همــه آدم بــه ظاهــر انســان بــه
اســم مــن روى زمیــن خدایــى مــى کننــد
و کلیــد بهشــت مــى فروشــند و یــا دنیــا را
بــراى مخلوقــات مــن جهنــم کــرده انــد؟!
یــک خــداى واحــد و این همــه تناقض بــراى چه ؟؟!
خدایــى کــه بــه عبــادت محتــاج باشــد ,خدایــى
کــه قســم بخــورد جهنمــش را از نافرمانــان پــر
مــى کنــد ,خدایــى کــه فقــط محبــان علــى را بــه
بهشــت راه میدهــد و بقیــه پیامبرانــش هیــچ !!...
خدایــى کــه میگویــد زمیــن آزمایشــگاهى
اســت و تمــام آن چــه کــه در زمیــن حــرام
کــرده را در بهشــت وعــده مــى دهــد,
من نیستم ،اشتباه گرفته اید..
پاسخ به شبهه :
نویســنده یــا بــه خــدا اعتقــادی دارد ،یــا نــدارد .اگــر
اعتقــاد نــدارد ،وقتــی مینویســد« :نامـهی خــدا بــه
بنــدهاش» ،دروغ میگویــد و قصــدی جــز خدعــه و
فریــب مــردم نــدارد .و در هــر حــال نبایــد از جانــب
خدایــی کــه وجــود او را انــکار دارد ،نامــه بنویســد.
امــا اگــر وجــود خداونــد متعــال را قبــول دارد ،بــاز
هــم بیخــود میکنــد کــه از جانــب او بــه بندگانــش
نامــه مینویســد .خداونــد متعــال خــود نامههایــش
را در «کتــاب اهلل» نوشــته و توســط ارســال
کنندگانــش ،بــه بندگانــش ابــاغ نمــوده اســت.
الــف – نــه ایــن کــه کالم اهلل را شــعر و رســول اهلل
صلــوات اهلل علیــه و آلــه را شــاعر بخواننــد جدیــد
اســت و نــه ایــن کــه از جانــب خــود حرافــی کننــد
و گزافههــای خــود را بــه خــدا نســبت دهنــد (حتــی
 6بــه بهانــهی فــرض) ،جدیــد اســت و هــر دو در
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کتــاب خــدا مــورد معرفــی و مذمــت قــرار گرفتهانــد.
کســانی کــه خــود میگوینــد و مینویســند و
ســپس بــه خــدا نســبت میدهنــد (حتــی در
عالــم فــرض) ،مصــداق آیــه ذیــل میباشــند:
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ترجمــه :و از ميــان آنــان گروهــى هســتند كــه زبــان
خــود را بــه [خوانــدن] كتــاب [تحريــف شــدهاى]
مىپيچاننــد ،تــا آن [بربافت ـه] را از [مطال ـب] كتــاب
[آســمانى] پنداريــد ،بــا اينكــه آن از كتاب [آســمانى]
نيســت و مىگوينــد« :آن از جانــب خداســت» ،در
صورتــى كــه از جانــب خــدا نيســت و بــر خــدا دروغ
مىبندنــد ،بــا اينكــه خودشــان [هــم] مىداننــد.
ب – چنــان چــه در متــن نیــز اشــاره شــده اســت،
ایــن دســته از انســانها ،حتــی بــه همیــن کتابــی
کــه تکذیبــش میکننــد نیــز علــم ندارنــد و حتــی
حوصلــه ندارنــد کــه یــک دور از رو بخواننــد ،لــذا
حتــی آن چــه را کــه نفــی یــا اســتهزایش میکننــد،
گمانهــای غلــط ذهــن خودشــان نســبت بــه کتــاب
اســت کــه آنهــا را نیــز بــه کتــاب اهلل و کالم اهلل
نســبت دروغ میدهنــد( .بــر عکــس آن چــه در متــن
آمــده) ،نــه موســی (ع) شــنبه را تعطیــل اعــام کــرد
و نــه عیســی (ع) یکشــنبه را تعطیــل اعــام کــرد و
نــه حضــرت محمــد صلــوات اهلل علیــه و آلــه جمعــه
را تعطیــل اعــام نمودنــد .بلکــه بــه امــت موســی
علیهالســام امــر آمــد کــه شــنبهها ماهــی صیــد
نکنیــد – مســیحیان طبــق عــادت روز یکشــنبه بــه
کلیســا میرونــد – در اســام نیــز فرمــوده کــه اگــر
در روز جمعــه بــه نمــاز دعــوت شــدید ،ابتــدا اجابــت
کنیــد و بعــد بــرای کســب و معــاش پراکنــده شــوید.
در ضمــن حضــرت مســیح علیهالســام هیــچ گاه
شــراب ننوشــیدند ،چــه رســد بــه ایــن کــه در کلیســا
بنوشــند و جزایــش را مســلمانان بدهنــد ،...لــذا همــه
خرافههــای ذهــن نویســندهی معانــد میباشــد.
ج – اگــر دقــت کنیــد ،معمــو ًال کســانی کــه از
جانــب خــدا حــرف میزننــد و یــا بافتههــای
خــود را بــه او نســبت میدهنــد ،هیــچ دغدغــهای
ندارنــد جــز آن کــه حــال خــدا را حــرام و حــرام
خــدا را حــال معرفــی کننــد .اینــان همیشــه اصــرار
دارنــد کــه بــه جــای «امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر» ،امــر بــه منکــر و نهــی از معــروف نماینــد.
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ترجمــه :مــردان و زنــان دو چهــره[ ،هماننــد]
يكديگرنــد .بــه كار ناپســند وامىدارنــد و از
كار پســنديده بــاز مىدارنــد ،و دســتهاى
خــود را [از انفــاق] فــرو مىبندنــد .خــدا را
فرامــوش كردنــد ،پــس [خــدا هــم] فراموششــان
كــرد .در حقيقــت ،ايــن منافقاننــد كــه فاســقند.
http://www.x-shobhe.com

مختصری از زندگانى حضرت امام صادق (ع)
حضــرت امــا م جعفــر صــادق عليــه الســام رئيــ 
س
ب جعفــرى ( شــيعه ) در روز 17ربيــع االول
مذهــ 
ن گشــود .
ســال  83هجــرى چشــ م بــه جهــا 
پــدرش امــام محمــد باقــر ( ع ) و مــادرش «ام فــروه«
دختــر قاســم بــن محمــد بــن ابــى بكــر مىباشــد.
ش «صــادق«
كنيـه آن حضــرت « :ابــو عبــداهلل« و لقبـ 
ق تــا ســن  12ســالگى معاصــر
ت  .حضــرت صــاد 
اســ 
جــد گراميــش حضــرت ســجاد بــود و مســلما تربيــت
ن بزرگــوار صــورت گرفتــه و
اوليــه او تحــت نظــر آ 
ت.
ى كرده اس 
ن دانش جدش خوشهچين 
اما م ( ع ) از خرم 
پــس از رحلــت امــا م چهــارم مــدت  19ســال نيــز
ت پــدر بزرگــوارش امــام محمــد باقــر ( ع )
در خدمــ 
ن عمــر
ن ترتيـب  31ســال از دورا 
ى كــرد و بــا ايـ 
زندگـ 
ت جــد و پــدر بزرگــوار خــود ك ـه هــر
خــود را در خدم ـ 
ت خــدا بودنــد ،
ن خويــش حجــ 
يــك از آنــان در زمــا 
ض كســب نــور مىنمودنــد گذرانيــد .
و از مبــدأ فيــ 
ت رحمانـى
ن صــرف نظــر از جنبـه الهـى و افاضــا 
بنابرايـ 
كــ ه هــر امامــى آن را دارا مىباشــد  ،بهرهمنــدى از
ب شــد كــه آن
ش موجــ 
محضــر پــدر و جــد بزرگــوار 
ى و ذكاوت
ى و شــ م علمــ 
ت بــا اســتعداد ذاتــ 
حضــر 
ل عل ـ م و ادب رســيد و در عصــر
بســيار  ،ب ـ ه حــد كمــا 
ش گرديــد .
ن علــم و دانــ 
ن قهرمــا 
خــود بزرگتريــ 
ت پــدر بزرگــوارش  34ســال نيــز
س از درگذشــ 
پــ 
دور ه امامــت او بــود كــه در ايــن مــدت «مكتــب
جعفــرى« را پايهريــزى فرمــود و موجــب بازســازى و
ص ) گرديــد .
ى( 
زنــد ه نگهداشــتن شــريعت محمــد 
ى پــر بــار امــا م جعفــر صــادق ( ع ) مصــادف
زندگــ 
ى امي ـ ه ( هشــام ب ـن
ج نفــر از بن ـ 
ت پن ـ 
بــود بــا خالف ـ 
ن وليــد -
عبدالملــك  -وليــد بــن يزيــد  -يزيــد بــ 
ن حمــار ) كـ ه هــر يـك بـه
ن وليــد  -مــروا 
ابراهيـ م بـ 
ت روح بلنــد امــام
ب تأل ـ م و تأثــر و كــدور 
نحــوى موج ـ 
معصــوم ( ع ) را فراهــ م مىكردهانــد  ،و دو نفــر از
ن امــام
ى عباسـى ( ســفاح و منصــور ) نيــز در زمــا 
خلفــا 
ن دادنــد
ب كردنــد و نشــا 
ت را تصاحـ 
( ع ) مســند خالفـ 
كــ ه در بيــداد و ســت م بــر امويــان پيشــى گرفتهانــد
ل آخــر عمــر
 ،چنانكــه امــا م صــادق ( ع ) در  10ســا 
ى بيشــترى بســر مىبــرد .
ى و ناراحتـ 
شــريفش در ناامنـ 
http://www.aviny.com
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ـى و در رأس
ـتکبار جهانـ
اسـ
آنهــا آمریــکا میخواهنــد
ایــن منطقــه را ســرگرم و
ـد
ـود بکننـ
ـه خـ
ـغول بـ
مشـ
تــا رژیــم صهیونیســتى
ن َفــس راحتــى بکشــد؛
بعضــى خیــال میکننــد اینکــه مــا
بــر روى دشــمنى آمریــکا بــا مــا
تعصــب
تکیــه میکنیــم ،ناشــى از ّ
اســت؛ نــه ،ناشــى از شــناخت
اســت ،ناشــى از تجربــه اســت.
مــا  ۳۷ســال اســت داریــم تجربــه
میکنیــم ایــن دشــمنىها را .از
ا ّول انقــاب اینهــا کمــر بســتند
بــه دشــمنى امــام بزرگــوا ِر مــا و
حرکــت عظیــم او؛ از ا ّول انقــاب
شــروع کردنــد بــه توطئــه ،هنــوز
هــم دارنــد میکننــد :ســعى کردنــد
اقــوام ایرانــى را علیــه جمهــورى
اســامى بشــورانند ،مو ّفــق نشــدند؛
ســعى کردنــد عناصــر وابســته را
علیــه مــردم بشــورانند ،تــا حــدودى
هــم توانســتند ا ّمــا مــردم بــر آنهــا
غلبــه پیــدا کردنــد؛ تــا امــروز هــم
ایــن ســعى را دارنــد میکننــد ا ّمــا
ملّــت بیــدار اســت ،دولــت هشــیار
اســت ،مســئولین آمادهانــد.
متأســفانه در مناطــق دیگــر و
7
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کشــورهاى دیگــر ایــن نقشــه
عملــى شــده اســت؛ کســانى بــا
پــول ،بــا تمــاس ،بــا ســاح مــدرن
بــه کمــک تروریســتها میرونــد.
اینهمــه ســاح مــدرن را
تروریســتها از کجــا مىآورنــد؟
بــا چــه پولــى میخرنــد؟ اینهــا
آن چیزهایــى اســت کــه دنیــاى
اســام را ،ا ّمــت اســام را
زمینگیــر میکنــد؛ اینهــا را بایــد
فهمیــد ،اینهــا را بایــد شــناخت.
امــروز مشــاهده میکنیــم کــه در
مناطــق دیگــر هــم ایــن کار را
دارنــد میکننــد .مــا در مســئلهى
بحریــن هیــچ دخالتــى نکردیــم و
نخواهیــم کــرد ا ّمــا نصیحتشــان
داریــم میکنیــم ،آنجــا هــم یــک
منازعــهى سیاســى اســت؛ دارنــد
کارى میکننــد کــه ایــن منازع ـهى
سیاســى را بکشــانند بــه یــک
جنــگ داخلــى؛ اگــر آگاهــى
دارنــد ،اگــر معرفــت دارنــد ،اگــر
خِــرد سیاســى بــر آنهــا حاکــم
اســت ،خــب نکننــد ایــن کارهــا
را .مخالفــت سیاســى و منازعــهى
سیاســى در هــر کشــورى ممکــن
اســت وجــود داشــته باشــد؛ چــرا
بایــد کارى کننــد کــه ملّتهــا
را وادار کننــد بــه پنجــه زدن و
مــردم را در مقابــل هــم قــرار

بدهنــد؟ اینهــا اشــتباهاتى اســت
متأســفانه در برخــى
کــه امــروز ّ
از کشــورهاى دیگــر اســامى
انســان مشــاهده مــی کنــد.
اســتکبار جهانــى و در رأس آنهــا
آمریــکا میخواهنــد ایــن منطقــه
را ســرگرم و مشــغول بــه خــود
بکننــد تــا رژیــم صهیونیســتى
نفَــس راحتــى بکشــد؛ اینهــا
میخواهنــد مســئلهى فلســطین
را بــه فراموشــى بســپرند ،اینهــا
میخواهنــد وجــود یــک جغرافیــا
و یــک ملّــت را انــکار کننــد.
فلســطین یــک کشــور پدیدآمــدهى
جعلــى امــروزى نیســت ،فلســطین
ِ
هــزاران ســال تاریــخ دارد ،ملّــت
فلســطین یــک ملّــت اســت،
صاحــب یــک ســرزمین اســت،
صاحــب یــک منطق ـهى جغرافیایــى
اســت؛ اســتکبار میخواهــد اینهــا را
انــکار کنــد و ملّــت فلســطین را
انــکار کنــد .ایــن فشــارهایى کــه
امــروز وحشــىهاى صهیونیســت
دارنــد بــر ملّــت فلســطین وارد
میکننــد ،اینهــا ســیلىاش را
خواهنــد خــورد؛ ایــن را بداننــد.
مســئلهى فلســطین مســئلهى
محــورى دنیــاى اســام اســت،
مســئلهى فلســطین مســئلهاى
اســت کــه هیــچ کشــورى نبایــد

فرامــوش کنــد؛ هیــچ کشــور
اســامى بلکــه ح ّتــى کشــورهایى
کــه از وجــدان انســانى برخوردارنــد،
نبایــد فرامــوش کننــد کــه ایــن
یــک مســئلهى اصلــى اســت،
مســئلهى اساســى اســت .یــک
ملّــت مظلــوم اســت ،یــک ملّــت در
محاصــره اســت ،یــک ملّــت دائمــً
دارد در طــول ایــن هفتــاد ســال
اخیــر مــورد ظلموســتم قــرار
میگیــرد؛ ایــن را نبایــد فرامــوش
بکننــد .قضایــاى دیگــر دنیــاى
اســام بــه گمــان مــا غالبــً بــراى
ایــن اســت کــه ایــن مســئلهى
فلســطین فرامــوش بشــود،
آنوقــت فاجعهآفرینــى مــی کننــد.
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