ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿــﻞ ﻣﺪرﺳــﻪ اﻣــﺎم
ﺻـﺎدق)ع( در ﺑﯿـﺎن اﺳـﺘﺎد ﻓـﺎﻃﻤﯽ
ﻧﯿﺎ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﯿﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺷﺐ ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در
ﻣﺴﺠﺪ ازﮔﻞ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻋﺎرف ﮐﯿﺴﺖ ،روﺿﻪ ﻣﮑﺸﻮف ،اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺮوح آن ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤـﺪی )ﺳـﻠﻄﺎن اﺣﻤـﺪی دات آی آر(؛ ﺣﺠـﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ »ﺳـﯿﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﯿﺎ« از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺟﻤﻌﻪ  ۷ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻬﺎدت رﺋﯿﺲ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ
ﺻﺎدق)ع( در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اُزﮔﻞ ﺗﻬﺮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﺳﺘﺎد ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﯿﺎ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از دوران ﺑﯿﻤﺎری ،ﺿﻤﻦ
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی وی دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
درﺑﺎره ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺣﻀﺮت
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ای از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮔﺰﯾﺪه ای از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﺳﺘﺎد ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺎدق)ع(
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ارزش دارد و اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﭽﻪ و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
وﻟﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﻘﺼﺪ از آن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺻﻼ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
اﯾﻦ ﻓﻘﻪ ﺻﺎدق)ع( ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﻘﻪ ﺻﺎدق)ع( ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم را ﺷﺎﻣﻞ
ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ.

آﺳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻓﻘﻪ ﺻﺎدق)ع(
ﻓﻘﻪ ﺻﺎدق)ع(
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻓﻘﻪ

ﻋﻠﻢ اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاق ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آورده ﮐﻪ درﺑﺎره اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺮف زد؟ اﺻﻼ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮوع ﮐﺮد؟ آﯾﺎ از ﻋﻠﻤﺶ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ از ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ؟ آﯾﺎ از اﺧﻼق اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟ و ﻫﺰاران ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،اﺻﻼ از ﮐﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ او اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(  /ﻣﻨﻈﻮر از  ۴ﻫﺰار ﺷﺎﮔﺮد
ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد و در دﻧﯿﺎ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .درﺑﺎره ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ وﺟﻮد
دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺷﺎﮔﺮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻗﯿﺪ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺘﺎب ارﺷﺎد ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺷﺎﮔﺮد ﻓﻘﻂ از ﻣﻤﺘﺎزان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﻣﺪرﺳـﻪ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق)ع( و
ﻣﻮﺳﺲ آن
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ؟ ﻣﻮﺳﺲ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺪ
ﻣﻈﻠﻮﻣﺸﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ
ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺷﺮوع و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت ﺳﺠﺎد)ع( اﺳﺘﺎد اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ و ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی)س( ﻣﻌﺎون اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت ﺳﺠﺎد)ع( ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دوران ﻓﺸﺎر ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ را اداره ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ

را اداﻣﻪ دادﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ در ﻓﺸﺎر ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻨﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ درﺑﺎره اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت
ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺷﮑﺎﻓﻨﺪه ﻋﻠﻢ و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻋﻠﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺴﺶ
ﭘﺎﮐﯿﺰه اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎرﻓﯿﻦ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ زﺑﺎن از وﺻﻒ آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .او ﺑﺎﻗﺮ و ﺷﮑﺎﻓﻨﺪه
اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮق داﺷﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﮔﻨﺞ ﻫﺎی دﻓﻦ ﺷﺪه ﻣﻌﺎرف را ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آورد و اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ را ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( دادﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ؟
در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻘﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻗﺮآن و ﺣﺘﯽ اﺧﻼق ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ .در
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﻼق را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﻼق ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ
اﻣﺎ اﺧﻼق ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ در اﺧﻼق اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ
ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﻪ اﺧﻼق و ﮐﺮاﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ آن ﻫﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
واﻗﻌﯽ آن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻃﺐ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻋﻠﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯽ اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ .و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻢ ﻫﺎ و ﻓﻦ
ﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻋﺸﻖ ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺷﺐ ﻫﺎ دﻓﺘﺮ و ﻗﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی
ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺒﺢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻗﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ او ﻧﺸﻮد.
اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﺎ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ روز از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﺟﻮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻋﻠﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( و ﺻﺎدق)ع(

ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ زﻫﺮه ﮐﺘﺎﺑﯽ دارد ﮐﻪ درﺑﺎره اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻠﻤﯽ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ و از ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺟﻮاﺑﺶ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﯽ رﻓﺖ .اﺑﻦ ﺣﺪﯾﺪ ﺳﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﻧﻪ ﺷﺎم و
ﺑﻐﺪاد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﻋﻠﻢ را از دو ﻧﻔﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( و اﻣﺎم
ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاب زﺣﻤﺎت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( را دادﻧﺪ؟ رﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻘﯿﻊ و ﻗﺒﺮ اﯾﺸﺎن را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.

دﻗﺖ در اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺎ دﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب
دوﺳﺖ و رﻓﯿﻖ ﺧﯿﻠﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( رﻓﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﺑﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺰل رﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ! و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :زﻣﺎن
ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮادرﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻋﻮض ﺷﺪه اﻧﺪ! اﻣﺎم در آن زﻣﺎن
اﯾﻦ ﻫﺸﺪار را داده اﻧﺪ ،ﭘﺲ در اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ و رﻓﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و آﺧﺮ اﻓﺴﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮوﻧﺪ و ﭘﺸﺖ
ﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دارو ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ دارو ﺧﻮب ﻧﺸﺪﻧﺪ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮک ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺤﺚ و درﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎه
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻏﺮ ﻧﻤﯽ زدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ داﺷﺖ ،ﺣﺎل و
روز آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻓﺴﺮده ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮐﻨﻮن
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮص و دارو ﺑﺨﻮرﻧﺪ!

ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( از ﺗﺮس ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﯿﺰاﻧﺸﺎن
ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وارد ﻣﺤﻔﻞ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺷﺪم ،دﯾﺪم ﺣﻀﺮت
ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده روی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻧﺮوﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ
دﻓﻌﻪ دﯾﺪم ﮐﻨﯿﺰی از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
روی ﻧﺮدﺑﺎن در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻣﺮا دﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻟﺮزﯾﺪ و ﻣﺘﻬﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﭽﻪ از ﺑﻐﻞ او اﻓﺘﺎد و ﻣُﺮد.

ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺮگ ﺑﭽﻪ ام ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ رﻋﺐ و ﺗﺮس ﻣﺮا در دل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ! از اﯾﻦ
ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ را آزاد ﮐﺮدم و ﺳﻨﺪ آزادی اش
را دادم.

روﺿﻪ ﻣﮑﺸﻮف ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻢ ،اﻣﺎ روز ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﻫﺮ ﮐﺲ روﺿﻪ ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﺑﻮد در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ
او ﺣﺮف زد ،ﻫﻤﻪ ﺣﻮاس اﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﺎی دﯾﮑﺮ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ و
ﺑﺮای ﺧﻮدش روﺿﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.

ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺑﺎزی ﻧﮑﻨﯿﺪ!
ﺑﺎ ﺧﺪا ﻋﻬﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و
اﻣﺎم را ﺻﺪا ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺣﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﻢ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺑﺎزی ﮐﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ! ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( را ﺻﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ!
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( را ﮐﺎر
داﺷﺖ و  ۴۰روز اﻣﺎم را ﺻﺪا ﻣﯽ زد! ﺷﺐ ﭼﻬﻠﻢ ﯾﮏ ﺻﺪاﯾﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ! ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ،
اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( از ﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻋﺎرف ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻠﺪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﺎرف ﻫﺴﺘﻢ! در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻋﺮﻓﺎن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺎرف ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻨﺎس اﺳﺖ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .آن ﻫﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از راه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮود ،راﻫﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم راﺣﻞ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،آن ﻋﺮﻓﺎن
درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﺻﻼ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ درﺳﺖ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ﯾﻮاﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
ﺟﺴﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
ﻣﻨﺼﻮر دواﻧﻘﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺴﺎرت ﮐﺮد ﮐﻪ آدم دﻟﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ

اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت ﻫﺎ را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻻن ﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﺮ اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻧﺪارد.
ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻗﯿﺎﻣﺖ دوﻣﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻬﻢ
رﯾﺨﺖ.
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه:
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