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کلمـات 
قصـــار

1.اهمیت دعا کردن

برای درمان, دعا از همه چیز مهم تر است؛ وقتی دعا می کنید تازه دارو پیدا می شود.

2.درباره »طب اسالمی«

ما معتقد به طب جدید نیستیم ولی خدا مقدر کرده مردم با همین داروها درمان شوند. در گذشته که این داروهای 
جدید نبود، افرادی زیادی در اثر مریضی های گوناگون، مثل وبا و طاعون از بین می رفتند. چه بسیار مادرانی که به 
همراه بچه هایشان سر زایمان ُمردند و ... . ما اصال »طب اسالمی« نداریم؛ این ها همه عوام فریبی است. خطرناکتر 
از داروهای شیمیایی، افرادی هستند که به نام اسالم و طب اسالمی، سودجویی می کنند و بعدا رسوا خواهند شد.

3.زمان مراجعه به طبیب

هنگام بیمار شدن, زود سراغ پزشک نروید؛ بلکه تا سه روز صبر کنید؛ زیرا خود بدن, طبیب خودش است. مثال وقتی 
بخاطر خوردن یک غذای چرب, احساس می کنید چربیتان باال رفته است, بهترین کار این است که سه روز چربی 
 نخورید تا خود بدن آن چربی اضافی را دفع کند. اگر بجای این کار, فورا آبلیمو بخورید, آن چربی اضافی را می پوشاند؛ 

لذا دوباره غذای چرب می خورید و نهایتا این انباشته شدن چربی در بدن, موجب فالن بیماری می شود.

4.کلیت درمان

کل طب درباره گوارش و خون است. غذا بعد از خورده شدن، وارد دستگاه گوارش و سپس تبدیل به خون می شود. 
بیماری ناشی از اختالل در گوارش یا خون می باشد. 

اختالالت گوارشی غالبا شامل یبوست و انگل یا کرم معده و روده می باشد. اگر سیستم هضم و جذب غذا خوب 
کار نکند, بدنمان نحیف و اعصابمان ضعیف می شود. لذا کسانی که مشکل اعصاب دارند، یا دچار یبوست هستند 
و یا بخاطر وجود انگل، غذا در بدنشان خوب جذب نمی شود. عمده اختالالت گوارشی را با تنقیه یا مسهل باید 

عالج کرد.

 غلظت خون و فشار خون را در برمی گیرد. بسیاری از مشکالت خونی، از جمله غلظت خون با 
ً
اختالالت خون عمدتا

حجامت رفع می شود. اگر کسی بر تنقیه و حجامت مواظبت داشته باشد، بیمار نمی شود؛ به همین خاطر همیشه 
همراه ائمه: حّجام و فّصاد بوده است. 

درمان تفصیلی هر کدام از این اختالالت در قسمتهای مربوط ذکر می شود.

درباره غذا خوردن
1( به اندازه غذا خوردن

حجم غذایی که در هر وعده بدن نیاز دارد، به اندازه ُمشت بسته فرد می باشد؛ بلکه باید فقط به اندازه یک سوم 
مشت، غذا خورد و یک سوم را برای آب و یک سوم را برای هوا قرار داد. انسان با 30- 40 دانه کشمش می تواند 

24 ساعت دوام بیاورد. هیچ لزومی ندارد که یک ُپرس کامل در هر وعده غذا بخوریم. 

غذای زیاد خوردن مانع هضم آن می شود. غذای زیادی، در روده ها می ماند و باعث یبوست می شود و در مری 
هم می ماند و نفسمان کم می آید. ترش کردن و آُرق؟ زدن و نفخ زیاد، عالمت فشار وارد بر معده است. 

2( آرام و با مترکز غذا خوردن

علت رنگ پریدگی، کوتاهی قد، کم حافظگی، الغری و ... بد غذا خوردن است. خوب غذا خوردن، به زیاد 
خوردن نیست؛ بلکه به کم و با تأنی و تأمل خوردن است. »فلینظر االنسان إلی طعامه« )عبس/24( سفارش شده 
است که سر سفره به غذایتان نگاه کنید نه به دهان و غذای دیگران. چشم، دیدبان معده است؛ معده با دیدن 
غذاها توسط چشم، آنزیمهایی را که برای هضم غذاها الزم است آماده و ترشح می کند. اگر به غذاهای سفره خوب 

نگاه نکنیم، دچار سوء هاضمه می شویم. دیدن غذاها، ترشح آنزیمهای معده را زیاد می کند. 

با حوصله و آرام غذا خوردن، باعث روییدن گوشت بدن است و به عکس، تند غذا خوردن باعث الغری و رنگ 
 پریدگی می شود. کسانی که تند غذا می خورند اما چاق هستند, بدنشان ماهیچه ای و ورزیده نیست؛ بلکه پف است. 

خدا این دندانها را برای خوب جویدن به ما داده است.

3( خوردن منک قبل و بعد از غذا

 محیط معده ما اسیدی است؛ اما قبل از غذا بهتر است قلیایی شود. خوردن حتی مقدار کم نمک هم باعث می شود
 محیط معده قلیایی شود؛ زیرا با دیدن و چشیدن نمک، مغز به معده دستور می دهد که محیطش را قلیایی کند. 

خوردن شیرینی بعد از غذا همین تأثیر را دارد.

4( اهمیت خوردن مواد گیاهی )سبزیجات و غالت و ... (

دندانهای ما بیشتر برای علفخواری مناسب است نه گوشت خواری؛ لذا به دندانهای گوسفند شباهت زیادی دارد. 
پس هر چه بیشتر از سبزیجات و میوه ها استفاده کنیم، بهتر است. 

گوشت زیاد نخورید. عصاره گوشت بهتر از خود آن است؛ زیرا تفاله آن گاهی در معده و روده می ماند و مشکل 
ایجاد می کند. خیلی ها خود گوشت را بیشتر از آب گوشت دوست دارند؛ در صورتی که تمام خواص گوشت، با 

جوشیدن به آبش منتقل شده است. لذا آب گوشت و خورشت، مقوی است.

5( چند چاشنی رضوری رس سفره

چند تا چاشنی سر سفره اگر باشد، مانع بسیاری از بیماریها می شود: سرکه، آبلیمو، گرد غوره، گرد لیمو عمانی، 
سماق، پودر گلپر، پودر آویشن و پودر زیره سبز و سیاه. حتی مقدار کمی از این چاشنی ها هم اگر مصرف شود، مؤثر 

خواهد بود. درباره سرکه خوب است بدانید که برای درمان همه دردها مفید است.

خارش بدن، تلخی دهان هنگام بیدار شدن، سیاهی رفتن چشمها هنگام برخاستن، بی حالی و بی رمقی، همگی 
ناشی از ضعف کبد است. مصرف این چاشنی ها، سموم غذاها را می شوید و از بدن دفع می کند. روی غذاهایتان 

بویژه گرد غوره را به مقدار زیاد بریزید.

برنج در معده بصورت خمیر نشاسته در می آید و آن را تحت فشار قرار می دهد و نفخ ایجاد می کند. زیره، مصلح 
برنج است؛ لذا حتما روی برنج، پودر زیره بریزید و بخورید تا نفخ نکنید. حتی گاهی زیره را دم کنید و بخورید تا 

عروقتان را پاک کند.

مصرف ترشی توصیه نمی شود؛ زیرا ترشی معجونی از کلم و سیب زمینی ترشی و ... است که با هم در تضادند و 
مصرف زیاد آن، اسید معده را افزایش داده، مضر است. بجای ترشی، سرکه مصرف کنید؛ امیرالمؤمنین7 شبهای 
جمعه برای امواتشان سرکه خیرات می کردند. جالب است بدانید عربستان تنها کشوری است که آمار سرطانش 

صفر است؛ به دلیل مصرف زیاد خرما و سرکه؛ که این سرکه را هم از خرما می گیرند. سرکه دوای سرطان 
است. پس حتما از روی غذا، یک قاشق چایخوری سرکه بخورید. 

امام خمینی رحـمه الّل علیه:
والعصر ان االنســـان لفی خسر. عصر، انسان 

کامل اســـت. امام زمان است یعنی 
عصـــاره همه  موجـــودات، 

قسم به عصاره همه ی 
موجودات یعنی 

قســـم بـــه 
انسان 

مقام معظم رهبری حفظه الّل:
ــد  ــتیم، بایـ ــان هسـ ــام زمـ ــر امـ ــه منتظـ ــا کـ مـ
امـــام  حکومـــت  کـــه  جهتـــی  در 
ـــد  ـــکیل خواه ـــان؟جع؟ تش زم
ــروز را  ــی امـ ــد، زندگـ شـ
در هـــان جهـــت  
بســـازیم و بنا 

کنیم.   

غد  یـریه
نشـریه داخـلی هیئت حجـت ابن الحسـن  شـــماره - 95

کامل.
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          خداوند الفبای حق را در انجام تکالیف قرار داده است؛ یعنی فرد با انجام 
هرتکلیفی یک فاکتور از فاکتورهای حق در وجودش ایجاد می شود.

امام صادق× می فرمایند: لقمان، فرزند خود را نصیحت می کرد و می فرمود : فرزندم! اگر عبادت 

ثقلین را نزد خدا بردی و خداوند آن را نپذیرفت تعّجب مکن، همچنین که اگر معصیت انس و جن 

را پیش خداوند بردی و خداوند تو را بخشید باز هم تعّجب مکن و این حدیث همان آینه تمام نمای 

خوف و  رجا  است.

جلسات اهل بیت  پاالیشگاه قلب است و انسان در آن  به کامل ترین مراحل تکامل می رسد.

خدای متعال برای امتحان ما در ِگِل و خلقت ما   از خباثت دشمنان اهل بیت علیهم السالم 
استفاده کرده است و این گل خبیث، ما را  اذیت می کند و می خواهد که خود را نشان دهد و 

 تنها راه رهائی از آن لعن است وگرنه خود به خود نمایان می شود و به سبِب لعن، قفل 
می شود .و بدانید! هر لعنی که می کنید آن طیِن خبیِث موجود در طینت ما را  از بین می َبَرد.

زیارت عاشورا کامل ترین دانشگاه انسان سازی است. کسی که بر قرائت زیارت عاشورا مداومت داشته 

باشد به کامل ترین مراحل تکامل خواهد رسید.

مکتب تشّیع مدرسه ای است که شاگردانش مؤمنین، معلّمانش اهل بیت، کتبش 
شریعت و کارنامه اش ایمان است."اتقوا اللّه" یعنی خودت را برای خدا حفظ کن.

جوان با مهر مادرانه رشد، با ازدواج پرورش و با مسؤلّیت کامل می شود.

علّت اینکه امام زمان� غایب بودن را پذیرفته اند این است که در زمان 

غیبت حق پیدا و آشکار است.

 ما باید حتما بهره ای از پیغمبر
داشته باشیم و درگاه ورودی به این 
 . نیست   رحمت، چیزی جز صلوات 
 دومین درگاه، توسل به اهل بیت 

اســت و ســـومین درگــاه، گریــــه ی 
بر اباعبدالله است. درگاه بعدی قرآن 
است ) البته تقّدم و تأّخر نمی گویم ( . 

ختم  یک  ای  بیتهفته  اهل 
قرآن داشتند و حضرت فرمود: اگر از 
تدبّر نمی ماندم، روزی یک یکبار قرآن 
را ختم می کردم . درگاه بعدی مواساِت 
با مؤمنین است . گاهی می دیدم آقا 
فخر ناراحت است ؛ وقتی علت را می 
پرسیدم می گفتند : مؤمنین ناراحتند.
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هنگام بیمار شدن، زود سراغ پزشک نروید بلکه تا سه روز صبر 
کنید زیرا بدن طبیب خودش می باشد.

ما طب سنتی داریم که مخلوطی از آن چه اهل بیت فرمودند 
و یافته های اطباء 

بنده رس سوزنی شک ندارم که این نظام خدایی است و تنها کسی 
که می شود به او تکیه کرد و اطمینان داشت ولی فقیه است.

چطور امام × که صاحب همه ی کماالت است، دشمنانی مثل هارون و مامون داشته باشد 
 و من هیچ دشمنی نداشته باشم؟ حتما یک قسمت از کار را خراب کرده ام و مثل دشمن راه

 رفته ام و جایی را کم گذاشته ام که مثل دشمن رفتار می کنم.

این مطلب را باورکنید که اگر تمام انبیاء حاضر شوند نمی توانند بیست و چهار 
ساعت با امام صادق × زندگی کنند و امام دائم به آن ها خواهد فرمود: »انک لن 

تستطیع معی صبرا«

امام حسین × چگونه رفتار کردکه سی هزار نفر برای دشمنی با او آماده شدند؟!  
به قدری درست حرکت کرد که به هر عمل و فعلش یک نفر با او دشمنی کرد و با 

این کار اسالم را تا ابد بیمه کرد.

یشـــه ی خبیث آشـــنا باشـــیم  گـــر با  این ر یشـــه در تبـــری دارد و ا یـــکا ر دشـــمنی بـــا آمر
یـــکا تبدیـــل به دوســـتی نمی شـــود. هیچـــگاه دشـــمنی بـــا   آمر

اِدَق× ٍد الّصَ  َجْعَفَر ْبَن ُمَحّمَ
َّ

َيَتَول
ْ
،  َو ِكَتاُبُه ِبَيِميِنِه، َفل

َّ
َقى  اهَّللَ  َعّزَ َو َجل

ْ
ْن  َيل

َ
َحَب  أ

َ
                                                                            َمْن  أ

                جهت انتقادات و پیشنهادات با  09127480053 تـمــــاس حاصل فرماییــــد.

:

طبطب



منبــر

کنید. علت این است که اگر این اتفاق نیفتد با مؤمن دشمنی می کنیم و درگیر می شویم تا 
جایی که ممکن است منجر به قتل مؤمن شود. همانطور که خدا شیطان را به مالئکه معرفی کرد و فرمود: 
شیطان از اجنه است، امام هم وظیفه اش این است که شیطان را به مومن معرفی کند، غفلت دام شیطان 
است و خواب زیاد دشمن مؤمن. امام می فرمود همیشه معاویه را لعن کنید تا دشمنیش را فراموش نکنید. 

ریشه دوستی و دشمنی
مشکل ما این است که اولین و دومین شیطان را رها کردیم و مشغول لعن آمریکا و اسرائیل شده ایم در حالی که 
ریشه آمریکا و اسرائیل همان شیطان اول و دوم است، همان معاویه است، اگر ریشه دشمنی با آمریکا را بدانیم 
هیچ گاه دشمنی با آمریکا تبدیل به دوستی نمی شود، در مورد دوستی هم مسأله همین است؛ ریشه دوستی 
امامت است؛ اگر امامت خوب مطرح شود، والیت فقیه هم که شعبه ای از امامت است جایگاه خود را پیدا 
می کند، والیت فقیه پشتوانه دارد، عقبه این والیت جمهوری اسالمی نیست، چرا که اگر عقبه اش جمهوری 
اسالمی باشد با یک کودتا از بین می رود، والیت فقیه شعبه ای از دین است و ضعف امامت در قلب و اعتقاد 
مردم است که باعث می شود راحت جلوی ولی فقیه بایستند؛ تا امامت شکل نگیرد جایگاه امامت و توحید 
هم معلوم نمی شود. نتیجه اینکه اگر من در ساز و کار وجودیم بویی از امامت برده باشم دشمن دارم، دشمن 
هایی به میزان ایمان من به امیرالمؤمنین × نه دشمنی های ساده، دشمن هایی که فحش می دهند، جلسه 
می گیرند و پرونده سازی می کنند و این به خاطر میزان والیت و ایمان من نسبت به امیرالمؤمنین× است لذا 
فردی خدمت امیرالمؤمنین × رسید  به حضرت فرمود: اّنی احّبک؛ یعنی من شما را دوست دارم، حضرت 
فرمودند: اگر راست می گویی منتظر دشمنی باش، اگر دیدی همه شما را دوست دارند و تا به حال یک نفر هم 
با شما دشمنی نکرده در ایمانت تأمل کن؛ چطور امام که همه کماالت را دارد دشمنانی مثل هارون و متوکل 
و هشام داشته باشد و من هیچ دشمنی نداشته باشم، قطعا چشم و ابروی من مشکی تر از امام نیست بلکه 
حتما یک قسمت از کار را خراب کردم و مثل دشمن راه رفتم و جایی را کم گذاشتم که مثل دشمنم شده ام. 
 علت دشمنی با جمهوری اسالمی چیست؟ کدام کشور سفارت آمریکا را قبول نکرد؟ این نشانه است واال دلیلی 
نداریم، عقل حکم می کند با آمریکا سازش کنیم عقل حکم می  کند برای زندگی بهتر با اسرائیل کنار بیاییم، عقل 
به ما می گوید برای حل تورم با دنیا تعامل داشته باش، شراب وارد کن، تریاک هم صادر کن، چون احتیاج به پول 
داریم. ولی ما صاحب مالک هستیم ما با امام صادق × آشنا شدیم؛ شما می بینید یکدفعه 30 هزار نفر در مقابل 
سید الشهداء قرار می گیرند، اینها از کجا پیداشدند؟ امام حسین × چکار کرد که سی هزار نفر برای دشمنی 
با او آماده شدند؟! لذا همه ائمه امام حسین × را به ما نشان داده اند، چرا؟ چون30 هزار دشمن ساخت این 
قدر درست راه رفت که به هر عمل و فعلش یک نفر با او دشمنی کرد. اما چه اتفاقی افتاده که کسانی که باید 
دوست باشند دشمن شده اند و بالعکس؟! مثال مادر من با من مخالف است. اگر دوستانت را دشمن کردی؟ به 
هر دلیلی غفلت کردی کوتاهی کردی، وظیفه ات را انجام ندادی و دوست شده دشمن، دشمن شده دوست.

توهم ترس 
مشکل و گیر ما در یک جاست؛ گیر ما در ترس است ولی من به شما بگویم ترس اصال هیچ حقیقت خارجی 
ندارد بلکه ما خودمان ترس را ایجاد می کنیم؛ مثال از تاریکی می ترسیم، تاریکی چیزی نیست و فرد خودش 
از خودش می ترسد، چیزی به نام ترس وجود نــدارد و اگر وجود داشت خدا تکلیف به ما الیطاق نمی کرد. 
هیچ جــا نــداریــم کــه بــه خاطر تــرس، جهاد و امــر بــه مــعــروف و نهی از منکر تــرک شــود بلکه بــر عکس. چیزی 
که مانع اســت تــرس نیست مانع عقید اســت، یعنی عقائد ما ضعیف اســت؛ زمــان شــاه نــرده هــای دانشگاه 
تهران به شکلی بود که کسی نمی توانست از آن عبور کند، ولی وقتی ارتش با اسلحه افــراد را دنبال می کرد 
از همان نــرده ها عبور می کردند و خودشان هم نمی فهمیدند چطور عبور می کنند، عقیده اش این بود که 
االن کشته می شــود چــون می خواهد جانش را نجات دهــد، پس عقیده در وجــود انسان قــدرت می آورد. 
حضرت فرمود ناصبی کسی نیست که با ما دشمنی می کند زیرا به ما دسترسی ندارند بلکه ناصبی کسی است که با دوستان 

ما دشمنی می کند، اگر کسی که شیعه نیست با شما دشمنی کرد نشانه این است که مسیر ایمان را درست رفته اید.
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آموزش تقیه
یکی دیگر از جریاناتی که امام صادق × خلیلی خوب نشان دادنــد امر تقیه بود؛ ایشان یاد دادنــد که 
دیــنــداری در زمــان تسلط دشمن چگونه اســت؛ ما االن تقیه بلد نیستیم فکر می کنیم تقیه ایــن اســت که 
همسر ما نداند کجا می رویم، چه می کنیم، در حالی که تقیه این است که زن، رفیق، اطرافیان ما، از همه 
اعتقادات ما باخبر نشوند؛ االن رفقای ما کم و زیاد اعتقادات ما را می دانند و این یعنی ما از معنای سّر داری 
بی خبریم؛ تقیه تا آن جا راه دارد که امام صادق × وقتی از دنیا می روند پنج نفر را وصی خود قرار می دهند 
 که یکی از این پنج نفر منصور ملعون است، یکی سلیمان حاکم مدینه، یکی بــرادر موسی بن جعفر �
ــده مکرمه ایشان اســت. این   و یکی هم شخص موسی بن جعفر × اســت، و یک وصــی هم حمیده وال
ــرده انــد جائی کــه حضرت بــه منصور ملعون می  کــار حضرت بــه چــه معناست؟ در جریاناتی کــه نقل ک
فرمایند تو یا مثل ایوب هستی یا یوسف و یا سلیمان، دنبال چه چیزی هستند؟ چه مطلبی غیر از تقیه می 
تواند کلمات امــام را توجیه کند؟ یا در جــای دیگر وقتی امــام صــادق × روزه را افطار می کند از ایشان 
می پرسند آقــا شما روزه رمضان را افطار کــردیــد؟! حضرت می فرمانید ایــن بهتر از آن اســت که من جانم 
را از دست بدهم. فلذا ما باید تقیه را یاد بگیریم چرا که »من ال تقیة له ال دین له«، »التقیة دینی و دین آبائی«.

دشمن شناسی و دشمن سازی
یکی دیگر از جریاناتی که امام صادق × آن را به طور کامل آموزش دادند و کمتر به آن پرداخته شده جریان 
دشمن سازی است؛ البته نه به معنای از دست دادن دوستان و تبدیل دوستی به دشمنی که این سفاهت است، 
بلکه به این معنا که مؤمن به گونه ای عمل کند افرادی که خبث باطنی دارند آن را بروز دهند؛ ما همزمان با 
همه ائمه  گروهی به نام دشمنان اهلبیت داریم، دشمنانی مثل معاویه، یزید، هارون، مأمون، متوکل، 
اولی و دومی لعنة اهلل علیهم اجمعین، که اگر ائمه  نبودند دشمنی این افراد معلوم نمی شد. دشمنی، 
فراتر از بد بودن است، گاهی فرد فقط آدم بدی است اما گاهی مثل مأمون دشمن است، دشمنی مأمون را 
فقط امام رضا × آشکار می کند، دشمنی هارون را فقط موسی بن جعفر × و دشمنی معاویه فقط به دست 
امیرالمؤمنین × و دشمنی یزید فقط به دست امام حسین × آشکار می شود و این شمائید که باید طوری رفتار 
کنید که دوست و دشمنت معلوم شود، اگر همه دوست شما باشند یعنی شما از شیعه بودن بهره ای ندارید، 

 چون امامت در همه زمان ها دشمن درست کرد نه دشمن معمولی، دشمنی مثل یزید. امام حسین ×
می توانست در مدینه کار را تمام کند، آن جا دشمنی یزید دو مثقال بود ولی وظیفه سیدالشهدا× این بود 
که اخرین مرتبه دشمنی یزید را آشکار کند، چگونه؟ با جریان قتلگاه، با تاختن اسب ها، با اســارت زن و 
بچه سیدالشهداء ×، اگر موسی بن جعفر × زنــدان را تحمل نمی کردند ما این همه کینه از هــارون و 
بنی العباس به دل نداشتیم و اگر معلوم نمی شد دشمن هستند باز شیعیان در دامشان گرفتار می شدند. 

ثمره دشمن شناسی 
همه ی نکته این است که اگر دشمنی و بدی معلوم نشود ما به سمت آن خواهیم رفت؛ االن موسیقی در 
کشور ما چیز بدی شمرده نمی شود چون موسیقی بد نیست شــراب هم خیلی بد نیست! چون شراب 

خیلی بد نیست در عروسی ها خورده می شود! وقتی شراب بد نشد زنا هم خیلی بد نیست قتل هم 

دیگر بد نخواهد بود! اگر دشمن و دشمنی و بدی آشکار نشود همیشه گرفتار 
بدی هستیم همیشه در دام بدی قرار داریم و در این گرفتاری سرمایه هایمان را از دست می دهیم.

مواظب سرمایه ها باشیم
ــر  بصیرت آمــد مومن را از منافق تشخیص مــی دهــیــم، بــا تقوا را از بــی تقوا تمییز مــی دهــیــم، امــا وقتی  اگ
ایــن چشم گرفتار بــدی شــد، وقتی فیلم مبتذل دیــد، دیگر نمی تواند باتقوا و بی تقوا را تشخیص دهد 
و بـــرای زنــا آمـــاده مــی شـــود. امـــروز نــه، فـــردا! اگــر شـــراب خـــورد، نجس خـــورد، قلب چــه بــخــواهــد، چه 
نــخــواهــد، امیرالمؤمنین × را انــکــار مــی کند و ایــن در اختیار قلب نیست. اگــر بــا دستش دزدی کــرد، 
اولــیــن سرمایه ای کــه از دســت مــی دهــد ایــن اســت کــه امــانــت داری از وجـــودش مــی رود. مهم نیست چه 
ــازه بــا مــوبــایــل فـــردی تــمــاس مــی گــیــرد ... چــیــزی مــی دزد، شــایــد یــک مــدادرنــگــی بــاشــد، شــایــد بـــدون اجـ

اگر ائمه  نبودند دشمن شناخته نمی شد
غــرض ائمه  ایــن بــود کــه مــا دشمن را بشناسیم، و اگــر ائمه نبودند یزید و مــامــون و هـــارون و منصور 
دوانیقی ... لعنة اهلل علیهم اجمعین شناخته نمی شدند.با همه ی تالشی که امــام صــادق × و اهل 
بیت در معرفی دشمن داشتند امــا گویا بــاز هم دشمنی آن ها بــرای ما معلوم نیست، چــرا که هنوز هم ما 
مثل دشمنان عمل می کنیم. منصور دوانیقی دروغ گفت ما هم دروغ می گوییم و به عمل دشمنان اهل 
بیت عمل می کنیم. فقط یک کار را نکردیم، امــام صــادق × را نکشتیم چون در زمــان ایشان نبودیم.

خطا در دوستی و دشمنی
به قــدری دشمنی بــرای ما نامعلوم اســت که فــرد با یک آدم عوضی رفیق شــده و پــدر خــودش را دشمنش 
مــی دانـــد، چــون جایگاه دوســتــی و دشمنی بــرایــش مفهوم نیست. اآلن خیلی هــا بــی بــی ســی و ســی ان 
ــد و هموطنان خــود را دشــمــن به  ان اســرائــیــل و آمــریــکــا را بــه عــنــوان دوســـت بـــرای خــود انــتــخــاب کـــرده ان
ــود چــه کسی را انتخاب مــی کـــرد؟ ســی ان ان  شــمــار مــی آورنـــد، ایــن فــرد اگــر در زمـــان امـــام حسین × ب
ــم، کسی کــه طبق  ــ بــا یــزیــد و بــی بــی ســی بــا مــعــاویــه. مــا هــنــوز کــه هــنــوز اســت بین خــودمــان یــزیــدی داری
ــرادرش را کشـت و هیچ کــس هــم نتوانست در مقابلش  ــ مـــرام یــزیــد عمل مــی کــنــد، کسـی کــه بــا آجـــــر ب
بایستد. یا پــدر شوهری که با لگد به پهلوی عروسش زد و بچه او سقط شد ایــن فــرد متوکل زمــان است.

 دوستی و دشمنی محور تمام اعتقادات
چقدر امام صادق × تالش کرد تا ملعون بودن منصور و دشمنی او برای ما واضح شود. امام خمینی رحمه 
اهلل چقدر سعی کرد تا ما بفهمیم آمریکا دشمن است و اسرائیل از آمریکا بدتر و شوروی از هر دو بدتر است، ولی 
چند نفر این مطلب را فهمیدند و دریافت کردند؟ دوستی و دشمنی محور تمام اعتقادات است. اولین کاری که 
خداوند همان روز اول خلقت آدم، برای بشریت انجام می دهد این است که شیطان را به آدم معرفی می کند و 
می فرماید: »ان الشیطان لکم عدو مبین« و به ما می فهماند که اگر در مرحله اول او را قبول نکنیم بقیه را هم قبول 
نمی کنیم. وقتی شیطان را قبول کردید اهل شیطنت می شوید. اآلن خانم شوهرش را دوست خود می داند اما 

مرد زن را دشمن خود فرض می کند، حال آنکه قرار بود خانه محل مودت و رحمت باشد نه دشمنی و کینه؛ 
نباید همسایه را دشمن بدانم، چقدر روایات مختلف وارد شده که فعل مؤمن را حمل به خیر 

3

امـــام صـــادق×  فرمودنـــد ســـوره ِ قدر کهف شـــیعه  اســـت و اگر 
نبـــود دشـــمنان شـــیعه را تکـــه تکه مـــی کردند

ریشه ی دوستی و محبت امامت است، اگر امامت خوب مطرح شود، 
والیت فقیه هم که شعبه ایی از  امامت است، جایگاه خود را پیدا می کند

ما باید تقیه را یاد بگیریم چرا که »التقیة دینی و دین 
آبائی«» من ال تقیه له ال دین له«

اگر دشمن و دشمنی و بدی آشکار نشود همیشه در دام آن قرار خواهیم 
داشت و در این گرفتاری سرمایه هایمان را از دست می دهیم .

بسم الله الرحمن الرحیم

راجع به امام صادق × مباحث فراوانی مطرح شده ولی بنده در ابتدا به طور فهرست وار مطالبی 
پیرامون زندگی امام × خدمت عزیزان عرض می کنم.

زندگی نامه امام صادق ×
امام صادق × در سال 148 هجری به شهادت رسیدند؛ پدر بزرگوار ایشان امام باقر × و فرزند گرامیشان 
موسی بن جعفر × اســت. رئیس مذهب شیعه، 12 ســال با امــام سجاد × هم عصر و 19 ســال با پدر 
بزرگوارشان امام محمد باقر × زندگی کردند. مدت امامت آن حضرت 36 سال می باشد و عمر مبارک 
ــرادرش سفاح و منصور   حضرتش 68 سال و همزمان با خالفت هشام بن عبدالملک، ولید، پسر ولید و ب
) لعنة اهلل علیهم اجمعین ( بوده است. امام صادق × برزخ میان بنی امیه و بنی العباس است یعنی زمان 
امامت آن حضرت همزمان با انتقال بنی امیه )هشام( به بنی العباس )سفاح و منصور لعنة اهلل علیهما( 
بــوده و به همین دلیل، فرصت الزم بــرای ترویج دین و تربیت فقهاء بــرای آن حضرت بوجود آمــد. یکی از 
دالئلی که به آن حضرت، »صــادق« گفته شده این است که علوم غیبی فراوانی بر زبان ایشان جاری شد و 
 خداوند متعال ایشان را در این علوم غیبی که برای شیعه به ارمغان آوردند تصدیق کرد. امام صادق×
ــام اســـت. شــهــادت آن حــضــرت بــه وسیله  ــِســن تــریــن امـ شیخ االئــمــه اســت یعنی در مــیــان ا ئمه  ُم
انــگــوری اســت که به دســت سلیمان حاکم مدینه و به دستور منصور ملعون به حضرتش خــورانــده شد.

 مظلومیت امام صادق
منصور ملعون چندین مرتبه قصد می کند آن حضرت را به شهادت برساند ولــی موفق نمی شــود؛ یکی 
 از ایــن دفــعــات زمــانــی اســت کــه پیغمبر اکرم ســه مرتبه بــه معجزه الهی در مقابل آن ملعون ظاهر 
می شوند و با شمشیر او را تهدید به قتل می کنند، هنگامی که منصور یقین می کند توسط پیامبر اکرم  کشته 
خواهد شد، از  کشتن امام صادق× منصرف شده و  حضرت را با هدایای فراوانی بدرقه می کند. بار دیگر هم 
وقتی منصور حضرت را   احضار می کند، امام صادق × با کلمات عجیبی منصور را قانع می کنند؛ از جمله این 
که حاال که مرا گرفتی و قدرت در دست توست یا مثل ایوب هستی و صبر می کنی و مرا نمی کشی و یا مثل یوسف 
هستی که برادرانش را بخشید و از خطای آن ها در گذشت و یا مثل سلیمان هستی که خداوند ملک عظیمی به تو 
عنایت کرده و شکر این ملک عظیم را به جا خواهی آورد و با این جمالت امام×، آن ملعون حضرت را رها کرد. 
بار سوم زمانی است که که ربیع ملعون شبانه به خانه امــام صــادق × هجوم می برد و ناجوانمردانه 
سجاده از زیــر پــای مبارک حضرت می کشد و ایشان را بــدون عمامه و با پــای برهنه از منزل خــارج می کند 
و در حالی که خــود ســوار بر اســب اســت امــام را با وضعیت بسیار بــدی به دنبال اســب حرکت می دهــد و 
ایشان را وارد مجلس منصور می کند. روزی هم خانه حضرت به دستور منصور به آتش کشیده می شود.

امام صادق × و تربیت مومن 
بعد از این مرور فهرست وار زندگی حضرت می خواهم در مورد چند جریان مهمی که امام صادق × روی 
آن ها سرمایه گــذاری کــرده صحبت کنم؛ یکی از این جریانات جریان تأثیر گــذاری بر وجــود افــراد و انسان 
سازی و تربیت مؤمن است. وجود نازنین هر کدام از ائمه  وقتی پا  بر زمین گذاشتند به دنبال کسب مقام 
نبودند، زیرا جایگاه ایشان در عرش خداوند معلوم بود و هیچ کسری در کماالت نداشتند که بخواهند به 
واسطه این تالش ها آن را تأمین کنند بلکه برای تأثیرگذاری و پرورش انسان کامل به روی زمین آمدند؛ البته 
انسان هائی مثل مقداد، سلمان، محمد بن مسلم، زراره، حضرت امام رحمة اهلل علیه، آیت اهلل بروجردی 
و ...، نه امثال ما، چرا که تنها کسانی مانند جابر جعفی و حضرت ابالفضل × تأثیر کامل و حقیقی 

را از معصوم دریافت کردند و اال تغییر ما در حد اصالح اخالق و انجام واجب و ترک حرام است.
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دشمنی مأمون را فقط امام رضا × آشکار می کند، دشمنی هارون را فقط موسی بن جعفر × و دشمنی معاویه 

فقط به دست امیرالمؤمنین × و دشمنی یزید فقط به دست امام حسین × آشکار می شود و این شمائید که باید 

طوری رفتار کنید که دوست و دشمنت معلوم شود، اگر همه دوست شما باشند یعنی شما از شیعه بودن بهره ای ندارید

وظیفه سیدالشهدا× این بود که اخرین مرتبه دشمنی یزید را آشکار کند، چگونه؟ با جریان قتلگاه، با تاختن 

اسب ها، با اسارت زن و بچه سیدالشهداء ×، اگر موسی بن جعفر × زندان را تحمل نمی کردند ما این همه کینه 

از هارون و بنی العباس به دل نداشتیم و اگر معلوم نمی شد دشمن هستند باز شیعیان در دامشان گرفتار می شدند. 


