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 السالم یهشهادت امام صادق علمناسبت : ��

 یصبر انقالبموضوع : ��

 !!!!!برد ینم یول یرسدبه مو معنوان : ��

 معظم رهبریمقام است. یستادگیمقاومت و ا ینهاز هز یشترشدن به مراتب ب یمتسل ینههز : یامپ��

 یدر زندگ یبه لطف خدا و توکل حداکثر یدواریام ،ها  یمقاومت در سخت،ضرورت صبور بودن یینتببحث :  ماهیت ♻

 (مقاومت خواهد بود ینهاز هز یشترشدن به مراتب ب یمتسل ی ینهو هز یمشو یدشمن م یمتسل یدشو یداگر ناام)

  انگیزه سازی

امامی که عالم به علوم زمین و آسمان   .شب شهادت آقا امام صادق علیه السالم رییس مذهب تشیع  بریم پای درس حدیث این امام عزیز 

 عالم به قران  روانشناس استاد بسیاری از مبدیین علوم جدید از جمله شیمی فیزیک زیست و.... 

این روایت حتی میتونه  بسیییاری از نگرانیها و اضییطرای های ما برمرش میشییود. واقعا اگر این حدیث رو به عمقش برسیییم و باورک کنیم

 شاید یکی از دالیل امیدواری رهبر عزیز نسبت به آینده انقالی  دیدن و باور امثال این روایات است. راهبردی برای آینده کشورمون باشد.

لَى بَحْرِ أَیْلَةَ أَحُشُّ سَمَکَةً هَبَطَا مِنَ السَّمَاءِ فَالْتَقَیَا فِی الْهَوَاءِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ فِیمَ هَبَطْتَ قَالَ بَعَثَنِیَ اللَّهُ إِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مَلَکَیْنِ

َسمَکَةً فِی ذَلِکَ الْبَحْرِ فَأَمَرَنِ َشهَّى عَلَیْهِ  َسمَکَ ذَلِکَ الْبَحْرِ حَتَّى یَأْخُذَهَا لَهُ لِیَبْلُغَ اللَّهُ بِالْکَافِرِ غَایَةَ إِلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ تَ یَّادِ  صَّ ی أَحُشُّ إِلَى ال

یهِ بَعَثَنِمُنَاهُ فِی کُفْرِهِ وَ قَالَ الْآخَرُ فَفِیمَ بُعِثْتَ أَنْتَ فَقَالَ بَعَثَنِیَ اللَّهُ فِی أَعْجَبَ مِنَ الَّذِی بَعَثَکَ  ی إِلَى عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ الصیییَّاِِمِ الْقَاِِمِ الْمُجْتَهِدِ فِ

 .لْمُؤْمِنِ الْغَایَةَ فِی اخْتِبَارِ إِیمَانِهِالْمَعْرُوشِ دُعَاؤُهُ وَ صَلَاتُهُ فِی السَّمَاءِ لِأُکْفِئَ قِدْرَهُ الَّتِی مَبَخَهَا لِإِفْطَارِهِ لِیَبْلُغَ اللَّهُ بِا

صادق فرمودند:  سمان به زمین با یک دیگر مالقات کردند،یکى از آن دو به دیگرى گفت:چرا به مرش امام  شان از آ شته هنگام فرود دو فر

ستمگران که میل به آن پیدا کرده بود  ستمگرى از  سوى  زمین مى روى؟گفت:خداوند مرا به مرش دریاى ابلّه مأمور کرد تا یک ماهى را به 

ن فرمان داد که ماهیهاى این دریا را به سیوى صییّاد سیوق دهم که آن ماهى را براى آن سیتمگر صیید کند،تا خداوند نهایت برانم،لذا به م

آرزوى کافر را بر آورد. فرشییتة دیگر گفت:تو براى چه فرسییتاده شییده اى؟گفت:مأموریت من از جانب خداوند از کار تو نیز شییگفت انگیزتر 

روزه دار شب زنده دار کوشاى در عبادت که دعا و نمازک در آسمان مشهور است،فرستاده تا ظرش غذایى  است،خداوند مرا به سوى مؤمنى

 .را که براى افطارک آماده نموده وارونه سازم،تا خداوند بدین وسیله ایمانش را به خوبى امتحان کند

ها در بالیا در فتنه ها در مصیبتها و ... خیلی راحت تر میتواند خداوند تبارک و تعالی سینتهایی دارد که اگر انسیان آنها را بشیناسید در امتحان

 تصمیم بگیرد و راه را پیدا کند.

 . لِیَبْلُغَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِ الْغَایَةَ فِی اخْتِبَارِ إِیمَانِهِ : امام فرمود، شیعیان صادق ال محمد 

 مومنین رو رها نمیکنه      خدا ما رو رها نمیکنه!     خدا از سنتهای خودک کوتاه نمیاد!    خدا

 خدا به مو میرسونه ولی نمیبره!      

 این رو باور کنیم....
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 اقناع اندیشه

 یکنهبعد کار رو خودک درست م یرسونهم یدیدر امور مختلف ما رو به مرز نا ام ینکهداره و آن ا یسنت یکخدا 

 مومن رو با صبرک امتحان کنه! یارخدا دوست داره ع انگار

 نشد. یدناام یشد ول یناناب یعقوی.   یدسال مول کش ۴۰ یغمبرپ یعقویو ینب یوسف فراق

 داشت.  یوسفبه رحمت خدا و وصال  یدضجر و فراق و افول عمر باز هم ام ینهمهاز ا بعد

سفسوره  ۸۷ یهمتعال در آ خداوند ضرت  یو ست:  یندر ا یعقویاز زبان ح ُسواْ مِن  یَّبَنِ یَا»رابطه فرموده ا سَّ ُسفَاذْهَبُواْ فَتَحَ واَلَ  یهِوَأَخِ یُو

ُسواْتَ خدا و از رحمت  یدوجو کنو برادرک جست یوسفو از  یدبرو منمِن رَّوْحِ اللّهِ إاِلَّ الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ؛ اى پسران  یَیْأَسُمِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ الَ  یْأَ

 .«شودینم یدخدا نوم کسى از رحمتجز گروه کافران  یراز یدمباش یدنوم

 نشدن از رحمت خدا شد وصال معشوق یدو نا ام یعقویصبر  ینا ثمره

 گلستان غم مخور یبه کنعان غم مخور         کلبه احزان شود روز یدگمگشته باز آ یوسف

 . لِیَبْلُغَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِ الْغَایَةَ فِی اخْتِبَارِ إِیمَانِهِنره:  یادمونامام صادق  جمله

 بال؟ ینهمهچه کرد با ا یصفت صبر الهمظهر  ینب ایوی

شانکه ا یحال در س ییکه در هر وعده غذا یفرد زمان خودک بود. به مور یکوکارترینو ن ینثروتمندتر ی سنه رو  خودک  یکردنم یرتا ده گر

 .یکردنم یارخودک لباس اخت یپوشیدرو لباس نم ین.     تا ده مسکیبرددست به غذا نم

سفند و م نوشتن سههفت هزار گو سب و االغ،زم یش، صد ا صد جفت گاو،پان شتر،پان سمت ینهاو حشم   ا ی،خدمکشاورز ینهزار  از ثروت  یق

 السالم است. یهعل یویحضرت ا

 یمارینماند و ب یشبرا یشاز همسییران باوفا یکیجز  یزچ یچگرفت و ه یشییانرو خداوند از ا ینهاا یو چند همسییر و....     همه  یادز اوالد

  .سال ۱۷و دوسال بلکه  یکسالصعب العالج ، آنهم نه 

 با خدا سخن گفت، عرض کرد: یگرفتار یدترینکه در شد یالسالم هنگام یهعل ایوی

 «.یمهربانان هست ینو مشکالت به من رو آورده، و تو مهربانتر یپروردگارا! بدحال ینَ؛الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِ یمَسَّنِ یأَنِّ رَیِّ»

 کرد. یانو اشاره مقصود را ب یهو به من رحم کن، بلکه با کنا یکرد یمارتو مرا ب یانگفت: خدا او

او را رفع کند، بلکه همان را  یکه گرفتار خواسییتیاز خدا نم یحت کرد،یالسییالم هم چنان صییبر و مقاومت م یهعل یویا یگر،د یتروا مبق

السالم از او  یهعل یویآورد، ا یویا یبرا ییآمد و غذا یرونروز همسرک رُحْمه از ب یککه  ینبود. تا ا یدهپسند بود که خداوند بر او یدهپسند

جا بود که دل  ینا« کردم. یهرا فروختم و با پول آن غذا ته یسییوانماز گ یمقدار»او در پاسییگ گفت: ی؟کرد یهغذا را از کجا ته ینا یدپرسیی

سخت به درد  یهعل یویا سالم  صبر را تو  ینصبر کردم، و ا یها! در برابر همه ناگواریاخدا»ناموس در کار بود، عرض کرد: یآمد، چرا که پاال

صورت خود  یکه از رو گفتیم یسخن را در حال ینا یویا« به من مرحمت کن. ینکا یول ی،فرمود ابه من عط سر و  ضع، خاک بر  توا

 بست. یشرا بر رو یهاناگوار یگشوده و درها یشرحمت را به رو یبود که خداوند درها ینجاا ریخت،یم

س یویا خداوند شنا صبور یرا به اوج خدا صفت بزرگ  ساند و  شانیرا بر پ یر شما یناو حک کرد تا مومن ی در  یدمونام یکه گاه ییو من و

 .یجهنه نت یمباش نیفموبشه و دنبال وظ یشمنتها یخداست فقط و فقط متمرکز بر خودک و رحمت ب یرمشکالت به غ

 بیال بگشا یبنییید و درهییا ییییمبه رودر رحمییت                          یرا خواهم نخواهم نعمتت گر امتحان خواه تو
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 .ی شوددچارمون نم یو ناراحت یافسردگ یویدن یبدر مصا یگهد یاوریمنگاه رو اگر در بالها به دست ب این

 یگریز رحمت در د یدگشا      یکه خداوند    گر زحکمت ببندد در یمبرس ینجاا به

 یرگوشت رو بگ یبشنو یتونیداد بزنم   اگر نم یه میخوام

 !!یبرهنم یول یرسونهاوقات به مو م یگاه خدا

 شد؟  یروزپ یانقالی خودمان در چه زمان همین

 :ینیخواندند اما امام خم یم یاس یههمه اک آ یدشود نکن یگفتند نم یگفتند؟ م یامام چه م به

، بعضى از آقایان «شودشود، چه مى  شود، نکنید، خونریزى مىنمى »گفت که  رسید مىگفت، هرکس مى  اى که همه کس مىمسئله  آن

ند قضیه را و دانست خوی، اینها نمى« این شاه ماندنى است، دیگر بس است رها کنید -دیگر -آقا دیگر بس است،»از قم به من نوشتند که 

 ور خیرخواه بودند، معذور هم بودند. این ازمعذور بودند. 

سر شه یم یزیوناندرزگو در تلو یدشه پ س یدگفت: خود  شتند م یدیام یناز مبارز یاریاندرزگو و ب ش یکگفتند ما  یبه انقالی ندا  یم یتال

 . یشدبتوانند بکنند. باورشون نم یکار یه یدشا یندهآ یتا نسل ها یمکن

 عمل کردن،  یفهتفکر به وظ یعنیانقالی شد  یجهتفکر وجود داشت که در نت این

 نه،  یاثمر داده است  یمهر چه بادا باد و نگاه نکن یاییمب یرونب یتمواغ یوق یراز ز یدبلکه با یمخودمان نداشته باش یبه کارها یدما ام اینکه

 .ندرسا یفرج را م یحتسبال یثخدا من ح یمکرد ینچن ینا اگر

 .کند  یمشکل را حل م یگرراه د یکات را عمل کن خدا از  یفهتو وظ یعنی

 کند. یخدا مشکلت را حل نم ینیاسبای را نچ ینتا ا یول یدی،که تو چ یاز اسباب نه

 کردند؟ یامچه بود که امام و مثل اندرزگوها به خامرک ق یفهوظ آن

 یمگردن بنه یتمواغ یتبه وال یداست نبا یتروا در

ْستَانِیِّ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَاُ جِ سِّ َسالِمٍ عَنْ حَبِیبٍ ال َشامِ بْنِ  ْسلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَةِ کُلِّ اِمَامٍ عَنْ هِ عَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّةٍ فِی الْاِ

لَامِ دَانَتْ بِوَلَایَةِ کُ تِکَانَجَاِِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ اِنْ  لِّ اِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ اِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّةُ فِی اَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِیَّةً وَ لَاَعْفُوَنَّ عَنْ کُلِّ رَعِیَّةٍ فِی الْاِسیییْ

 الرَّعِیَّةُ فِی اَنْفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِیئَةً.

سالم فرمود: یهباقر عل امام ست: هر آ ال سالم با پ یتىهر رع یکنمعذای م ینهخداى تبارک و تعالى فرموده ا ستمگرى  یروىرا که در ا از امام 

ستکه از جانب خدا ن سبت باعمال خود ن یتکند، اگر چه آن رع یندارىد ی شد و هر آ یزگارو پره یکوکارن که  یتىدر مى گذرم از هر رع ینهبا

 نسبت بخود ستمگر و بدکردار باشد. یتکند، اگر چه آن رع یندارىجانب خدا د از امام عادل از یروىبا پ المدر اس

 / و .... ی/ اقتصاد یانقالی فرهنگ ؛ینطوربود در ادامه انقالی هم هم ینطوراصل تحقق انقالی هم در

 یکنددرست مو همه کارها را خود خدا  یعقویمثل شعب مثل  یشودفرج حاصل م یکدفعهکه  ییتا جا یشودبدتر م یه وضعیت

شد مساِل برا یدهسنت خدا را فهم ینوسط هر کس ا ینا منتها شد  یدهو هر کس نفهم یدهدخود را درست انجام م یفهروشن و وظ یشبا با

 : یگفتندم یمردم به موس یدانستندچون سنت خدا را نم  یمثل قوم موس

 رَبُّکُمْ أَنْ یُهْلِکَ عَدُوَّکُمْ وَ یَسْتَخْلِفَکُمْ فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُون أُوذینا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسى قالُوا
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 یدگفت: ام یموس یم،امن( بودهنج و شکنجه )دشبه ر یاز آمدن تو )به رسالت( و هم بعد از آنکه آمد یشبه او گفتند که ما هم پ یموس قوم

 کرد. یدگاه بنگرد تا شما چه خواهکند آن ینجانش ینو شما را در زم یداست که خدا دشمن شما را هالک نما

 عمل کن یفتاست.   شما فقط به وظ یکصبر ظفر نزد اندکی

 : یشودراحت حل م یلیسوال خ ینجوای ا اینجا

 یم؟ارموارد عقب گرد د یو چرا در برخ یممشکل دار ینهمهشود چرا ا یحاصل نم یمع دارکه ما توق یشرفتیآن پ چرا

 است؟  ینطوریحجای چرا تورم چرا فحشا ا چرا

 بشود .  ینطوریا یمانقالی کرد ما

 مطرح است: یدگاهچند د یتواقع یاسوال   ینمواجهه با ا در

 صال کار یا عده ش یا شان قبل از انق یمنبرها یبه قول مقام معظم رهبر یدند،به انقالی ندارند و کال کنار ک شان با بعد از انقالب الب

 مملکت انجام شده. یندر ا ینکرده است انگار نه انگار انقالب یتفاوت

 :ی معظم رهبر مقام

مور کنند، همانمور صحبت مىتفاوتند. این هم به نظر ما پسندیده نیست. بعضى امروز، همانی بىکسانى هستند که نسبت به انقال واقعاً

انگار که در این مملکت، انقالبى به وجود کردند! انگارنهکنند که قبل از انقالی مىمور تبلیغ مىروند، همانمور منبر مىنویسیییند، همانمى

شده، قرآن ا مده،آ سالم زنده و مطرح  سالمى مبناى نظام ادارها شریعت ا شده و  ست. انگار که این چیزها اتفاق حیا  شور قرار گرفته ا ى ک

 ۱تفاوتند؛ ولى نسبت به بعضى از اشکاالت و نارساییها، خیلى تیز و دقیقند!نیفتاده است! نسبت به نظام بى

 ل مبهوت ماندندسوا یندر جوای ا یدیضعف و نا ام یو الغا یبا غُر زدن و اشکال تراش یا عده. 

کنند. ا یک عده کمی قیام میکردند که یک قدرت بزرگی را در مقابلش چرو از همانها بعضی قماشها بودند که اشکال هم می :  ینیخم امام

 اند، راحت را بر هر چیزی مقدماین در مول تاریگ تا حاال بوده اسییت. از اول نهضییت اسییالمی، ما شییاهد اشییخاصییی که به این وضییع بوده

ویند و فکری بکنند و چنانچه ای بگیرند و بنشیینند در منزلشیان ذکری بگدانسیتند که نمازی بخوانند و روزهاند، تکلیف را این میداشیتهمی

، تهمت بزنند. این یک راهی یک اشخاص انحرافی هم باشند غیبت بکنند، بروند عبادتشان را بکنند و بنشینند و در مجالسشان غیبت بکنند

ستهبود ک شتند ه یک د ست، خوی  کهای از مردم دا شیند در اتمام آمال آنها این بود که آدم اینجا این چند روزی که ه ستراحت بکند و بن

سالم هم غیر از این، خیلی، نه امالعات اک عبادت بکند. اسالم را خالصه کرده بودند در عبادات؛ مثلًا، نماز و روزه و امثال اینها. برای اخانه

 د.داشتند و نه ارزشی قاِل بودند. همان باید در منزلها بنشینند و نگاه کنند و به دیگران اشکال کننصحیح 

 پرورک احساس

 سط راه آمدند د یه ش یخبر یدندعده هم تا و شد بعد ک شعار نم یاس یهکنار و آ یدندن شعث وار زندگس یمتوان یخواندند و   یر دادند و ا

 و .... یربا دزد ینماکرد / حجای س یکار یشودنم یبینندکردند. م

ع ضعف و  یرالمومنینای امکه در سرتاسر آن خطبه به اصح خواندیم یاکردن( خطبه یزه)شب قبل از قرآن به ن یرالحر یلةاشعث در شب ل 

 . کندیو پراکنده مبازگو  هایعراق ینخودشان و ب ینو کالم اشعث را ب رسدیم یهخبر به معاو ینو هم کندیم یننتوانستن را تلق

                                         
 سخنرانى در دیدار با مسئوالن کشورى و لشکرى/ ماه فروردین  /۱369سال  ۱
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ایَ وَ رَیِّ الْکَعْبَةِ لَئِنْ نَحْنُ الْتَقَ عَثِ فَقَالَ: أَصییَ اِِنَا وَ لَتَمِیلَنَّفَانْطَلَقَتْ عُیُونُ مُعَاوِیَةَ إِلَیْهِ بِخُطْبَةِ الْأَشییْ  أَهْلُ یْنَا غَداً لَتَمِیلَنَّ الرُّومُ عَلَى ذَرَارِیِّنَا وَ نِسییَ

َصاحِفَ  لَىفَارِسَ عَ ِصرُ هَذَا ذَوُو الْأَحْلَامِ وَ النُّهَى ارْبِطُوا الْمَ َساءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ ذَرَارِیِّهِمْ وَ إِنَّمَا یُبْ امِ نِ َصعَةُ: فَثَارَ أَهْلُ الشَّ عَلَى أَمْرَاشِ الْقَنَا. قَالَ َصعْ

وَادِ اللَّیْلِ یَا أَ بَحَ  هْلَ الْعِرَاقِ مَنْفَنَادَوْا فِی سیییَ امِ وَ قَدْ رَفَعُوا لِذَرَارِیِّنَا إِنْ قَتَلْتُمُونَا وَ مَنْ لِذَرَارِیِّکُمْ إِنْ قَتَلْنَاکُمْ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْبَقِیَّةِ. فَأَصیییْ أَهْلُ الشیییَّ

َصاحِفَ عَلَى رُءُوسِ الرِّمَاحِ وَ قَلَّدُوهَا الْخَیْلَ وَ النَّاسُ عَ ْشرَةُ رِجَالٍ  لَى الرَّایَاتِ قَدِالْمَ ْشقَ الْأَعْظَمُ تَحْمِلُهُ عَ ْصحَفُ دِمَ ْشتَهَوْا مَا دُعُوا إِلَیْهِ، وَ رُفِعَ مُ ا

أَبْیَضَ وَ قَدْ وََضعَ الْمُصْحَفَ عَلَى رَأْسِهِ  ذَوْنٍلَمِیُّ عَلَى بِرْوَرِ السُّ عَلَى رُءُوسِ الرِّمَاحِ وَ نَادَوْا: یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ کِتَایُ اللَّهِ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ. وَ أَقْبَلَ أَبُو الْأَعْ

 یُنَادِی: یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ کِتَایُ اللَّهِ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ

 هم اشعث ها سرعت انقالی رو در تحقق اهداش کند کردند. االن

حسای و کتای دارد  یاکنند که دن یم ینبه من و شما تلق یممستق یرو غ یمو مستق دیدهنم رسرا  یمتوان یکه شعار ما نم ینیمسول یستندن کم

 آورد. یپدر ما را در م یکاآمر

 .یستادندتا آخر ا یتوال یعبردند و مط یپ یسنت اله ینهم به ا یعده ا یه

 ینخرمشهر را خدا آزاد کرد. ا یگویدم یشودخرمشهر آزاد م یو وقت یبیندبه خدا است و همه کارها را از خدا م یدشد همه ام ینگونهنگاه ا وقتی

 توکل است  یانتها

 درباره انقالی صحبت کرده است. ییلاصال حضرت زهرا هم با جبر یگویدو م یداندانقالی را هم کار خدا م ینا اصل

 هم سخن گفته باشد : ممکن است از انقالی ما یلبا جبراِ یشحضرت زهرا در گفتگو یدفرما یره م امام

سالم  -مور که جبرِیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که براى حضرت زهراام که وارد شده باشد ایندرباره اِمه هم من ندیده حتى

گذشته است، آن او مىاى که بر ذریه شده و مساِل آتیهروز وارد مى ۷5مور مکرر در این ام که جبرِیل بهست که آنکه من دیده -اللَّه علیها

کرده است. و شاید یکى از مساِلى که گفته است، راجع به مساِلى است که در عهد ذریه گفته است و حضرت امیر هم ثبت مىرا مى مساِل

صاحب ضرت  شد، ما نمى -سالم اللَّه علیه -بلند پایه او ح ساِل با ساِل ایران جزو آن م ست که م ست، براى او ذکر کرده ا ممکن  دانیم،ا

 .است

 یگرقرن د۱۴معنا باشیید که  ینبد یدشییا یزدر یم یکنگره از ماق کسییر ۱۴ ل اهلل علیه وآلهصیی یامبرپ یالددر شییب م ینکها یدفرما یم یا و

 .یندنش یبه ثمر م یامبرانقالی پ

ستم امروز عرض کنم اکه مى یزىنور( آن چ صحیفه سول ینخوا ضرت ر ست که در والدت ح ضا -وآله یهصلى اللَّه عل -ا شده  یایىق واقع 

 یهبررسى بشود که چى است. از جمله قض یدبا یاقضا یناهل سنت وارد شده است که ا یاتما و روا یاتنادرى به حسب روا یاىاست، قضا

 بتها به روى یختنهاى فارس و رچهارده کنگره از آن قصر و از آن جمله خاموک شدن آتشکده یختنو فرو ر شکست خوردن ماق کسرى

شما نمىچهارده کنگره از کنگره ینکه... ا ینزم شد، به نظر  چهارده  یاشود، کار مى یندر قرن چهاردهم ا یعنىکه  یدآهاى قصر ظلم خرای 

رود و بحمداللَّه مى ینبناى ظلم شاهنشاهى بعد از چهارده قرن از ب ینمحتمل هست که ا ین،ا بیاید یدشود؟ به نظر شاکار مى ینقرن بعد ا

 .ینفت از بر

خاص و  یغربالگر یبرا یدانیم یها را به منزله  یو سییخت یداندسییاز ظهور م ینهنگاه و تفکر برگرفته از قران که انقالی را زم یکهم  این

 عام 

ادامه  یتظرف یدهند چه کسان یو نشان م یکنندها را خوی مشخص م یبعض یوجود یارنظام ما به وجود آمده ع یکه امروز برا مشکالتی

 راه را دارند.

 صادق آل محمد : لِیَبْلُغَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِ الْغَایَةَ فِی اخْتِبَارِ إِیمَانِهِ یفدا جانم
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 !!!یبردانقالی رو اگر به مو هم برساند   نم ینخدا ا  یمکن باور

 اگر داره...... یمنته    یره سقوط کنخدا قول داده رهات نکنه   قول داده نذا    یآروم بش یدمجمله    با ینبا ا یشد آروم

 یستیو با یخدا رو در مشکالت فراموک نکن ینها اگرک

 3۰ یهمبارکه فصلت آ سوره

 ﴾3۰﴿لجَنَّةِ الَّتی کُنتُم توعَدونَالَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَالِِکَةُ أَلّا تَخافوا واَل تَحزَنوا وَأَبشِروا بِا إِنَّ

 ینو غمگ یدنترس»که:  شوندیل مسپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان ناز« است! یگانهپروردگار ما خداوند »که گفتند:  یکسان یقین به

 که به شما وعده داده شده است! یو بشارت باد بر شما به آن بهشت ید،مباش

 عمر یانتا پا ینیامام خم یژگیو استقامت؛

نکرد.  یداپ ملبییمو تسل یو وادادگ یو خستگ یدو ترد یاز افسردگ یکس در حرش و عمل امام بزرگوار ما، نشان یچه ی،آخر زندگ یروزها تا

 یحتّ یشوند؛م یکاردچار محافظه یشوند،م یددچار ترد یرسند،م یریو به پ یشوندخارج م یکه از دوران جوان یوقت یادن هاییاز انقالب یاریبس

بود،  تریانقالب یگاه یشانا ۴۲از سخنان سال  یآخر عمر، حتّ یامام در سالها هاییانیه. بیگیرندخودشان را هم پس م یاصل یحرفها هیگا

و ان لو »: یفرمایدم یماسیییت که در قرآن کر یهمان اسیییتقامت یناما دل او جوان بود، روح او زنده بود؛ ا یشییید،م یربود؛ پ تریتندتر بود، قو

 «.ماء غدقا یناهمالسق یقةالطّر یعل وااستقام

 اهلل()رحمه ینیسالگرد رحلت امام خم ینو چهارم یستدر مراسم ب بیانات

خدا یزعز ملت عال وعده یما!  که:  یقطع یمت ّذ»کرده اسیییت  قاموا تتنزّل عل ینانّ ال ّه ثمّ اسیییت نا اللَ خافوا و  یهمقالوا ربّ ّا ت کة ال المالِ

و  کندیجامعه سییلب م یکانسییان و  یکمتعال اندوه و ترس را از  یاسییت که خدا ینا اکیجه(؛ اسییتقامت در راه درسییت نت۱«)التحزنوا

ست. راه خدا فقط به معنا یم،که انتخای کرد ی. ما راهکندیم آنها صیبرا ن یتموفق ستن ن یراه خدا ش ست؛عبادت کردن و در کنج ن راه  ی

 یراه برابر ی،اله یتراه عدالت، راه انصییاش، راه عبود یعنیراه را انتخای کرد؛  ین. ملت ما ایانسییان یبه سییعادت رسییاندن جامعه یعنیخدا 

 یهاییهم کرده است؛ با سخت یراه پافشار ینو در ا ی؛انسان یلتهایو فض یدهو پسند یکوو راه اخالق ن یکدیگربا  انسانها یانسانها، راه برادر

س ینکه در ا متعال به او خواهد  یرا خدا یستادگیا ینا ینو دلنش یرینش هاییوهشاءاللَّه ماست. ان یدهراه هست، مقابله کرده و از آنها نهرا

 چشاند

شکالت رو ههمون دار یرینش یها یوهم این شک یبینیمم یمصبر م شرفتهایمنطقه،پ ی)قدرت اول مو سته ا ی ضا نانو تکنولوژ یه   یهواف

 و....( یتامن یادیبن یسلولها

 مثال داشتند. یکه واقعا استقامت و صبر ب ییشهدا اتفاق افتاده شهدا یتوکل و تحمل مشکالت و به برکت مجاهدتها یهدر سا ینهاا ی همه

 یکنهم یفتعر یُسریداور  یدشه قیرف 

که  یشد و با نگاه یزخ یمکه چشمش بر من افتاد، ن یناحوال او بشم. هم یایرک حاضر شدم تا جو یباال یمارستانمحض امّالع، در ب به

شوق یشهمرزمها یادانگار  شک  سراپام را ورانداز کرد. ا صورتش چک ی،افتاده بود،  کرد، از  یم یانآتش درونش رو ب ی،زبان ی. با زبان بیدبر 

من نشد. چند وقت بعد به  یبافتخار نص ینشهادت به جبهه اومدم، اما ا یو گفت: من با آرزو یدکش یآه سرد یهشدم،  یاجو شوضع جراحت

ه و بازگشت به آوردنش. حضور در جبه یمارستانشد و باز به ب یدوباره زخم یگهد یاتعمل یه یاومد جبهه. تو یمارستاناز ب یمحض مرخص

 یدانم برا یشد. نم یدشمن واقع م یاستوارک، هدش گلوله ها یکراز پ یشده بود. هر بار قسمت یکامالً عاد راکبستر، بارها تکرار شد و  ب

 یادمهرگز از  زیصحنه رقّت انگ ین. ایدنشبار!!!!!( قرار بود به اتاق عمل بره که اوّل صبح، رفتم د یستبار بود )ب یستمینب یدبار، شا ینچندم

سییالم  یبود. از آنجا که بارها، از قسییمت ها یداپ یرونبرداشییته بود که روده اک از ب یقیچنان جراحت عم کم،شیی ی یهاز ناح یرود. و ینم
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مصییمّم بودند  یگرگل پرپر شییده بود. جرّاحان بار د یهمثل  ینشاسییتفاده کرده بودند، وجود نازن یگرکد یاعضییا یمترم یو برا یدهبدنش بر

مقاوم و  یمجروح ینمن تا به حال چن»کرد:  یم یفتعر یو شیییگفت یرتاز پرسیییتاران با ح یکیقرار دهند.  یرا مورد عمل جرّاح یکرکپ

به تختش دست بزند، باز هم مشتاقانه با خدا راز و  یتوانست حتّ ینم یکس یشان،بودند و از شدّت دردِ ا یکه بستر یام. زمان یدهند یصبور

 خواند یکرد و با اشاره نماز م یم یازن

بهشون داد   که ما حاالحاالها  یکرد و چه درجات یرین!! و خدا هم شهادت رو براشون شیدندد یشهدا مشکالت رو انگار شکالت م عزیزان

 .یمبراشون بدو یدبا

 .ینیممو نگاه خدا و دست نصرت خدا رو بب یممشکالت رو کنار بزن یدبا ماهم

صبر بر مشکالت و مبارزه و عمل به  یا یمکه من و شما دو راه دار ینجاستشدن،ا یجادا یداخل ینکشور توسط دشمنان ما و منافق مشکالت

 یدیو ناام یوادادگ یا یفهوظ

 سازک!!!! یاچالش  یا

 است. یستادگیمقاومت و ا یینهاز هز یشترمراتب بشدن به یمتسل یینهآقا فرمودند: هز حضرت

 استقامت ثمره قرار داده!! یکه خدا برا یهقراننگاه  این

 نه با کدخدا ساختن یدهچه جور بگه   با خدا ساختن شما رو نجات م یگهد خدا

صال ش یبدونم تو منو چقدر مالب یخواممن م ا شکالتت رو با ام یاگر منو مالب با پس معلومه  یو توکل و ملب رحمت از من حل کن یدو م

 !!!یتتو آماده ظهور حجت من هس

 یکنشون بده تو هم       یدر برابر دشمنان امام زمان یستادگیا ینشون بده آماده     یرو نشون بده     نشون بده چقدر اهل مقاومت خودت

    یداشته باش یویصبر ا یتونیتو هم م    یدرون دار یعقوی

 ما بانفسهم یغیروا یمابقوم حت یغیراهلل ال ان

 بده!!!! ییراهلل تغ بسم

 رفتار سازی

بنا ابر این، ای ما باید یاد بگیریم فرج و گشایشی که برای این امت از قبل صبر و تحمل قرار است صورت 

 بگیرد سبب نیاز دارد:

 اولین سبب فرج،فهم قدرت نامتناهی خداوند و اعتماد به خدا در مشکالت 

 امام سجاد در موقع گرانی بازار گفت بازار گران شده خدای من که روزی رسان هست که عوض نشده 

 دومین سبب،شناخت  وانجام درست وظیفه در مسیر از بین بردن مشکالت 

)صبر فقط در مواقع خاصی به معنای دست روی دست گذاشتن است. واال معموال به معنی تحمل سختی 

 مشکالت است.(ها برای برمرش کردن 
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یکی از آن کلماتی است که این بال بر سرک آمده. صبر در قرآن مجید یک معنا دارد و در « صبر»کلمه 

نظر مردم عامی معنای دیگری. صبر در قرآن به معنای مقاومت و ایستادگی در برابر انواع شداید و مشکالت 

به انتظار نشستن است. صبر در  است ولی در قاموس مردم عامی به معنای دست روی دست گذاشتن و

قرآن جنبه مثبت دارد و اراده و نیرو می خواهد ولی در نظر مردم عادی جنبه منفی دارد، زیرا از خود دفاع 

 .نکردن و تسلیم حوادث شدن مظهر بی ارادگی و سستی است

 :می فرماید ۱۴۸ -۱۴6در سوره آل عمران، آیات 

عَُه رِبِّیُّونَ کَثِیٌر فَما وَهَنُوا لِما أَصاَبهُمْ فِی سَبِیلِ اَللِّه َو ما َضعُُفوا وَ مَا اِسْتَکانُوا َو اَللُّه وَ َکأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَ 

قْدامَنا وَ اُنُْصرْنا رَبَّنَا اِْغفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِی أَْمرِنا وَ ثَبِّتْ أَاوَ ما کانَ َقوْلَهُمْ إِالّ أَنْ قالُو`یُحِبُّ اَلصّاِبرِینَ. 

 .فَآتاهُُم اَللّهُ ثَوایَ َالدُّنْیا وَ حُسَْن ثَوایِ اَلْآخِرَةِ وَ اَللُّه ُیحِبُّ اَلْمُْحِسنِینَ`عَلَی اَلْقَوِْم اَلْکافِرِیَن. 

 قرآن مجید در اینجا صبر را به معنای ثبات و پایداری آورده و نتیجه آن را فتح و ظفر بیان کرده. 

 :هم موید این مطلب است.علی علیه السالم  منسوی به موال اعی این رب

 اِنّی وَجَدْتُ وَ فِی الْأیّامِ َتجْرَِبةٌ

 للِصَّبْرِ عاقِبًَة مَْحمودَةَ اْلأثَرِ 

 وَ قَلَّ مَنْ جَدَّ فی أمْرٍ ُیطالِبُهُ 

 فَاسْتَصَْحبَ الصَّبْرَ إالّ فازَ بِالظَّفَرِ 

 کنید همیشه این دو سبب وقتی با هم جمع شده فرج حاصل شده،  شما در مول تاریگ هم نگاه

 (انجام وظیفه  / توکل به خدا)

 چه اصل انقالی، چه پیروزی هایی که بعد از انقالی صورت گرفت 

 چه در جنگ و چه بعد از جنگ 

 و در فتنه ها و...... 

 و در ادامه هم همین مور خواهد بود 

 رای انقالی،هم برای فرج و گشایش های موقت ب

 از انرژی هسته ای گرفته یا موفقیت های معنوی در عرصه فیلم و حجای و نماز و غیره و 
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 برای فرج اصلی هم که ظهور آقامون باشه این دو سبب نیازه   

 روایات هم زیاد داره که در یاس و نا امیدی فرج حاصل میشه

 النَّْصرَ مََع الصَّْبر   أَنَّاعْلَمْ 

قَدِ اشْتَدَّ شَوْقِی امَْرأَةٌ إِلَى الصَّادِقِ ع َفقَالَتْ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ِإنَّ اْبنِی سَافَرَ عَنِّی وَ قَْد مَاَلتْ غَْیبَتُهُ، وَ جَاءَتِ 

 إِلَیْهِ، فَادْعُ اللَّهَ لِی.

 فَقَاَل لَهَا: عَلَیْکِ بِالصَّبِْر.

 لَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ َبعْدَ ذَلِکَ َفَشکَتْ إِلَیْهِ.فَمَضَْت وَ أَخَذَتْ صَبْراً َو اسْتَْعمَ

 فَقَاَل لَهَا: عَلَیْکِ بِالصَّبِْر فَاسَْتعْمَلَتْهُ.

 ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَشََکتْ إَِلیْهِ مُولَ غَیْبَةِ ابْنِهَا.

 فَقَاَل: أَ لَمْ أَقُلْ لَِک عَلَیْکِ بِالصَّبْرِ؟

 ولِ اللَّهِ کَمِ الصَّبْرُ؟ فَوَ اللَّهِ َلقَدْ فَنِیَ الصَّبُْر.فَقَالَْت: یَا ابْنَ رَسُ

 فَقَاَل: ارْجِعِی إِلَى مَنْزِلِکِ، َتِجدِی وَلَدَکِ، قَدْ قَِدمَ مِنْ سَفَِرهِ.

 حْیٌ َبعْدَ رَُسولِ اللَّهِ؟فَمَضَْت فَوَجَدَْتهُ قَدْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ. َفأََتتْ إِلَیْهِ فَقَاَلتْ: َیا اْبنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ وَ

؛ فَلَمَّا قُلِْت: قَدْ فَنِی الصَّبُْر؛ َعرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَّجَ ع نَْد فَنَاء  الصَّبْر  يَأْت ي الَْفرَجُقَاَل: لَا وَ لَکِنَّهُ قَدْ قَالَ: 

 عَنْکِ بِقُدُومِ وَلَِدک

 ذکر مصیبت

اما فدات بشم      یداد یادبه ما  یبدرس تحمل مصا    یداد یادامشب درس صبر رو به ما  یمآقا جان امام صادق ممنون

 یبتدرد و مص ینهمهبا ا یدیدکش یآقا خودتون چ

 بود خون نشانه گرفت  یغم زمانه گرفت  دل مرا که بس یرزهر مرش به کمام ت 

 انه دانه گرفت ام همه اشک د یدهسالها به خانه نشاند       ز د یعل یشجدّ خو چو

 من زبانه گرفت  یوارکه آتش از در و د          یادخانه زهرا نرفته بود از  هنوز

 کفر به کاشانه ام هجوم آورد                مرا به زمزمه و ناله شبانه گرفت  سپاه

 من بارها بهانه گرفت  یتاذ یبرهنه برد مرا                     پ یبرهنه ، پا سر
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 گرفت  یانهبه قتلم در آن م یغراه بود در بدنم           که خصم ت یخستگز  هنوز

 شکر که زهر جفا نجاتم داد                                    مرا به موج غم از مردم زمانه گرفت  هزار

برهنه بردند  یکردند با پسر فاممه ، چه خون ها که به دل فرزندان فاممه نکردند ، شبانه امام صادق را با سر و پا چه

شهادت امام صادق ، آخر االمر دستور داد آقا را با احترام برگردانند  یبرا یدکش یرچند مرتبه شمش یبنانج ینقصر منصور ، ا

، کربال  یناست ، اما قربان جد مظلومش حس یستادها یربا شمش یشانسر بابا یباال تلقا ینندبچه ها نبودند بب ینه، اما مد

زد  یم یزهبا ن یکیزد ،  یم یربا شمش یکیزهرا زد . یزهر چه در دست داشت به بدن عز یهر کس یدندبچه ها بودند ، د

  … نسیح یمعبداهلل زدند . همه صدا بزن یکه سالح نداشتند با سنگ به بدن اب ییآنها

 

 دوم: روضه

 یعبق ی،کنارباش ینهکنن،اما االن اگه مد یزهرا رو پرپر م یاز گلها یکیدوباره  "آخر عمر امام صادق هست یها ساعت

 فاممه غربت و از مادر به ارث بردن* یبچه ها ینآخه ا "لباس عزا به تن نکرده ... ینهتو مد یکس یچه "....یستن یخبر

 سرخ نگاهش، به رنگ ماتم بود غروی

 عالم بود یبشهر خودک نه،غر غریب

 یداشتکرببال به پا م یروضه  چقدر

 یرو ما از مدرسه  یدالشهدابکاء بر س یکرد،اینم یهعبداهلل گر یکرد،انقده برا اب ی*شعرا و روضه خوان ها رو که دعوت م

 *یمبه ارث دار یئاتامام صادق به عنوان جلسات و ه

 یداشتکرببال به پا م یضه رو چقدر

 پرچم بود یشهسر در خانه هم یرو به

 اما باز یشدچه زخم جگر تازه م اگر

 داغ دلش روضه مثل مرهم بود برای

 یشادمان ینا یامتتا ق یزاره،کهکن به ارث م یهتو دل گر یفرح و نشام یهعبداهلل، یما اب یببر جد غر ی یه*فرمود گر

 *یرهنم یروناز دلش ب

 هاشم یبن یدر وسط کوچه  همیشه

 و غم بود یبتاز تالمم اشک و مص پر

 سوخت یکه در تب آتش بهشت او م شبی
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 یالحجره به آن حجره،چقدر اهل و ع ینکرد،از ا یت*خونشو مثل مادرک فاممه آتش زدن،آتش به درون خانه سرا

 *یستادمثل مادر وسط آتش ا یدن،اومدحضرت ترس

 سوخت یاو مکه در تب آتش بهشت  یشب چقدر

 قامت و آشفته حال و در هم بود شکسته

 آقا یبرهنه  یمرکب و پا شتای

 خوردنش مسلم بود ینکوچه زم میان

که پشت  ینیخدا نکنه ا یکنه،امامرکب حرکت م یباشه،دنبال مرکب بدواننش،پابه پا یدالقامتیوقت جوان رش یه*اگه 

 "عبداهلل ... یاب یسه چهار ساله باشه،مثل بچه ها یبچه  یه ایباشه،مثل امام صادق  یرمردپ یه یدوننشمرکب دارن م

 آقا یبرهنه  یمرکب و پا شتای

 خوردنش مسلم بود ینکوچه زم میان

 زخم منای و اسارت و غربت کبود

 در نظرک کربال مجسم بود چقدر

 افتاد* یکربال م یاد یاکرد  یم ینهمد یاد یادونشو  یی،دونهها یبت*عجب مص

 ینشآخر زمان تدف یلحظه  خالصه

 غسل و بساط کفن فراهم بود بساط

 یشانپر یآن زمان به خدا هر دل در

 محرم بود یکفن واد یب شهید

 یچیدپ ینم یاگل بور یکرزخم پ به

 هم بود .... یپاره پاره ا یرهنکه پ اگر

 یغمبر( فرزند پینهدفنش کردن، )درستشم هم یبا چه عزت و احترام "اومدن ینههزار نفر امروز برا دفنش تو مد ین*چند

هزار نفر اومده  یزهرا اومدن،کربال هم س یزعز یجنازه  ییعچهارهزار نفر برا تش ینجافاممه محترمه؛ا یاحترام داره؛بچه 

خواهرک بدن برادر رو  یکردن که حت یجمله ،کار یهکردن؟!! فقط  ن،چهبد ینعوض گل باران ا ".... یرمبودن،آخ بم

 اخت،گفت داداک:*نشن

 رفتن،فقط مادر تو مانده و من همه   تو مانده و من یکرگودال فقط پ ته

 ....حسین


