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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٧ اسفند ٢٥     والدت پیامرب (ص) و امام صادق (ع) ی بهخط

 دریغ بیرا  ش�رت بی های نعمتمخصوص توست که  کران و سپاس بیپروردگارا شکر 

ما را بپذیر چون تو بر ناتوانی ما بر شکرگزاری  عذر الها، بار بر بندگانت عطا فرمودی.

 آگاهی. ها آن

 یها جانفروزان نبوت، بر  های شعلهو سپاس بر هدایت پروردگار کریم که ا ز  و شکر

و �ود تا راه رسیدن به لقاء پروردگار روشن  ور شعلهنور معرفت و حکمت را  ها انسان

 باشد. منور

هدایت و  ی زنده شدن را به عاملیان، با تولد آخرین شعله، نوید االول ربیع ۱۷امروز 

گوییم پروردگار یکتا را که با  می شکر دهد، پس می رسالت پیامربان، ی خاته دهنده

 یسو  بهرا از جهل و تاریکی  عال ص)،محمد (نزول قرآن کریم بر قلب مبارک حرضت 

آس�نی  های کتاب الهی که در ی هدایت فرمودند، مطابق وعده ییو روشنانور 

نسلی باقی خواهد ماند که انوار  از اوو  در آینده پیامربی خواهد آمد اند فرموده

بتوانند عهد و پی�ن الست را درک کنند  ها انسانحیات تا  های و پایهآفرینش هستند 

 کنار برگزیدگان الهی خالق خود را بشناسند. و در

کسی را باید پرستش کرد؟ چه کسی ما  ، خدا کیست؟ چهپرسیدند می کنندگان پرسشو 

آفریده است؟ منظور از آفرینش چه بوده؟ مقامات ذاتی انسان  و چرارا آفریده است؟ 

پاسخ داد و قلب مبارک پیامرب  ها پرسشبه تام این  قرآن کریم و زبان چه بوده است؟

 آیات الهی شد. (ص) مرکز این

اهر زندگی جسمی پیوند خوردیم ظ و بهآنگاه که همگی از باطن غیب جدا شدیم 

کریم پیامربان را مبعوث فرمود تا راه هدایت را  دارای روح و جسم شدیم و پروردگار

 بر بندگان خویش هموار سازند.

که باران، برکت  گونه ه�نبر خاندان رسالت که برکت زمین هستند  کنیم میشکر  و ما

 زمین است. های روییدنی
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حرضت  شان یگرامخود در روز میالد پیامرب اکرم و فرزند  یو شادمانامروز برای رسور 

زهرا (س) در این مورد مدد  ی خانم فاطمه گوهربارامام جعفر صادق (ع)، از سخنان 

از کفر  تنگی دلمنتظر بودن و ندبه خواندن یعنی ابراز  که چنین فرمودند: جوییم می

فتاب در زیر ابر نیست، درخواست در حالی است که آ  نیو ا روشنایی آفتاب و طلب

مانع رسیدن نور بر  گناه و کفر و حجاب خاموش گردیده است ها دلبلکه انوار آن در 

الهی بوده  هدایت برای بییت، طلب تام رسوالن و طلب شده است ها انسانضمیر 

ناامیدی معنی و مفهومی  ؛ کهاست، پس دعا در هدایت نامش صرب حرضت نوح است

که این زحمت را متحمل  موجودی زدمشیرینی هدایت است  رسالت زحمت ندارد.

 .کند می، پروردگار کریم شیرینی رسالت را به او عطا شود می

ن شهد فراهم است، آن را با جان بخرید و یت فهمیدن اخود که فرص ی پس در زمانه

ترین لحظه  یر پرچم آخرین نور هدایت با شکوهشاکر باشید، پیوند ادیان الهی در ز

 خواهد بود.

و حرکت به جانب باطل، جز نابودی را برای  شود یرضبان زمان جز به حق نواخته �

 انیو طغکفر  یو نابودنوازندگان آن به دنبال ندارد، به امید ظهور عدالت 

زح�ت  ی انتظار برای عدالت بهرتین انتظارهاست که در این انتظار پیامربان نتیجه پس

 خواهند دید.خود را در هدایت بندگان 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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