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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ تیر ١٩         مبعثعید  ی بهخط

حمد و ستایش خداوندی را سزاست که قبل از ازل بود و بعد از ابد نیز خواهد بود و 

خود که ه�ن  سوی به بندگانشکران بر خداوند متعال که در جهت هدایت  سپاس بی

کوشا  بندگانشرستگاری است پیامربانی را برگزید و از آنان پی�ن گرفت تا در هدایت 

باشند و دانست که به عهد خود وفا خواهند کرد. برگزیدن پیامربان از طرف خداوند 

هنگامی وور  گرفت که اکث مردم عهدی را که با خداوند بسته بودند نقض کردند و 

ی خود را فراموش �ودند و دیگران را خدای خود دانسته و  وق خداوند و وظیفهحق

ها را واداشت که راه خدا را ترک کنند و از پرستش او  ها را پرستیدند زیرا شیطان آن آن

که مردم را  کنند. خداوند پیغمربان خود را یکی پس از دیگری فرستاد تا این یخوددار 

ها بود و در روز خلقت روحشان  آن جزِء موجودیت آنشان که ماهیت  متوجه وظیفه

وعده کرده که به آن وظیفه عمل کند را به یاد آورند. هیچ یک از پیغمربان از دنیا 

ها چه کسی جایشان را خواهد  قبل از رفت اطالع دادند که بعد از آن اینکهنرفتند مگر 

نکردند تا بگویند که قبل  گرفت و هیچ یک از پیغمربان که آمدند از این عمل کوتاهی

 اند. ها پیامرب بوده و او را مورد تصدیق قرار داده از آن

که خداوند خاتم انبیاء تاج پیامربان رسول اکرم ابوالقاسم محمد (ص) را برای  تا این

ای که داده بود به پیامربی مبعوث کرد و آن وعده را به پیغمربان گذشته  وفای به وعده

گفت که بایستی عظمت این پیامرب را بپذیرند و دوران پیغمربی او را ها  داد و به آن

ها و عالئم آمدن او و  ها پذیرفتند و آمدنش را اطالع دادند و نشانه خرب بدهند و آن

 رسالتش معلوم و برجسته بود.

ای بود که تار  ی آن بنده ی آن هللا بود و اجرا کننده ای که وحی کننده پس سالم بر آیینه

ای شد  ود وجودش از انوار الهیه تشکیل شده بود. پس آن انوار پاک تبدیل به آیینهو پ

ی انبیاء و اولیاء قرار  که نامش دین محمد (ص) نام گرفت. خداوند او را افضل همه
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در شب معراج به قرب الهی تا  ؛ وداد و علم گذشته و آینده را تا قیامت به او سپرد

 ی دو ک�ن نزدیک �ود. فاوله

ی زهرا (س) در مورد آن فرمودند که: پرسان  چه زیبا بانوی دو عال حرض  فاطمه

ی مکرمه  (س) در تربیت او آئین حرض  ابراهیم (ع) را داشتند و کعبه عبداملطلب

های درون کعبه  به بت اعتنایی بیها با  جایگاه اجت�ع آنان بود هر بار که فرزندان آن

کرد، وور  خود را به  شدند، پدرم با آنان بازی �ی در اطراف آن به بازی مشغول می

پدر و  تنگ دلاندیشیدند  گریست و همه می ها می گذاشت و ساعت مقام ابراهیم می

گرفت روزگار به  کرد و در آغوش می آمد و او را نوازش می مادرش است، ابوطالب می

که همگی را آثاری از وجود مبارکش ظاهر شد  که وقتیهمین منوال سپری شد تا 

رفت و تا  شد به غار حرا می های حرام که می متحیر �ود و ایشان هر ساله در ماه

در ه�ن غار در بیست و هفتم ماه رجب به پیامربی  اینکهماند تا  می آنجاپایان ماه 

بود آن لحظه که جربئیل امین فرمود بخوان به نام  باشکوهمبعوث گردید و چه 

پیامرب گرامی اسالم خواند در  آنچهنسان را از خون بسته. پروردگار  که خلق کرد ا

شان  را که وجود گرامی آنچهباطن وجودها بود، رسول خدا (ص) خواند تا ما بتوانیم 

و حرض   فرشتگانی قرآن  خواند بخوانیم. قبل و بعد از وحی و نزول آیا  کریمه

ستادند، پس ولوا  با فر  جربئیل (ع) به وجود مقدس پیامرب اسالم سالم و درود می

 اعجاز آیا  همراه است.

ی پروردگار عال بر آمدن وحی و  باد که اراده یا لحظهسالم و درود و رحمت الهی بر 

ها از درکش تهی  شد و ادراک درماندهها از بزرگی کالمش  قرآن کریم قرار گرفت. عقل

ید. نامش زیباترین ها گرد ترین کالم گشت، انوارش عال را احاطه کرد و زبانش فصیح

ها و عذابش  ترین اعجازها، بخشش آن زیباترین بخشش ها و اعجازش بزرگ نام

پایان بر رحمتی که منتهایی در  ها است و شکر و سپاس بی ترین عذاب دردناک

 گنجد. ها �ی اش در کالم ِی وحی برگزیدن و آورنده

لند و بزرگ حضور دارید ی ب خواهران و برادران که در این روز مبارک در این خانه

بیایید همگی شکرگزار خداوند کریم باشیم که از امت چنین پیامرب بزرگ و ارجمندی 
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ی حدود احکام  رشیک و ناطق قرآن و زنده کننده پربرکتچنین به وجود  هستیم و هم

آن یعنی امام عرص (عج) به مناسبت بعثت جد بزرگوارشان تربیک و تهنیت عرض کرده 

کنیم که مادر ارجمندشان چه  مان را در انتظار ایشان سپری می ا  زندگیی لحظ و همه

توویف فرمودند: که نور و ظلمت در پی یکدیگرند  مشتاقانشانزیبا ایشان را برای 

یکی مبدل گشت و هدایِت مانند رسالت رسوالن. نور هدایت در طغیان کافران به تار

نور به دنبال موالیشان در  یندگانپوکه  آنگاهنوری جاودانه گردید و  شدگان یتهدا

هایی  فرماید حرکت کنند از کوزه ی دهر می که در سوره ای گونه ه�نتوحید حقیقی 

نوشند و مست  ها می از این کوزه نوشندگاننوشند.  ها ُمهر دارد می که َدر آن کوزه

شوند. مستِی بخصووی که درک آن فقط برای کسانی میرس است که شعور غیبی  می

نان در رابطه با پروردگارشان در عظمت و بزرگی و جاللتش به حالتی مبتال شود که آ 

ی آنان جاودانه  ی توحید در شامه ی عملشان با رسول الهی ُمهر شود تا رایحه میوه

ی پروردگار  شود. معراج حضورشان در بلندای توحیدشان آنان را از الطاف خاوه

 �اید. برخوردار می

کنیم تا ظلمت معنی و مفهوم خود را  موالی�ن را ودا می پربرکتم پس همه با هم نا

 از دست بدهد و نور جاودانه شود.

 یا حجة ابن الحسن عجل علی ظهورک

 اللهم عجل لولیک الفرج
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