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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ بهمن ١٠   والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ی بهخط

حمد و سپاس سزاوار پروردگار حی و قیوم است که در وصف خود به بندگانش چنین 

و زمین است که موجودیت موجودات، حیات و م�ت،  ها آس�نفرمود که: خدا نور 

با برگزیدن پیامربان  منتهایش یببقا و فنای همگان در گروی آن است و از رس رحمت 

و جانشینان، نجات و هدایت را بر بندگانش ارزانی فرمود تا عزتی که از روی حکمت 

هستی را به  ی همهبیاورند؛ عزتی که  یادبه خود عطا فرموده را  ی یفهخلو علمش بر 

داند  در زمین نشان دادند آنچه خداوند کریم می یفگانشخلتاشای خود فراخواند و 

برتر است چون هیچ چیز نتوانست از عشق آنان به خالقشان کم کند و شیطان وادار 

که قادر به درک پوست و گوشت  ام شدهبه اعرتاف شد و گفت: ای وای بر جان رانده 

نشدم و بر جانشان تاختم و آنان با توبه و ابراز پشی�نی  خالقشانآنان به  ی یدهچسب

خویش مراجعت  ی خانهاز گناه، آن زخم را با رحمت الهی مداوا کردند و مجدداً به 

 �ودند.

برکت انواری است که  ی دهندهسالم، مانند آغاز صبحی است که قبل از طلوعش نوید 

حرارتش مطلوب نیازمندان رشد است و  مللوقات عال است؛ ی کنندهگرمایش زنده 

های پرحرارت؛ درونش ملفی و ظاهرش نشان از خلقتی  ی جان کننده  خنک اش یهسا

زمان گویای رمز و رازی است که  ی صفحهاش در عظمت اطاعتش در  مدبرانه؛ استواری

به  ها عقلها در پرتوی جانش نگاشته شود،  نگارد تا عمر انسان گوش زمان، آن را می

 نامش را معنا کند. یچیدگیپکاوش جانش در حیرت باند و 

االول با تولد وجود  های ربیع نظیری در نیمه بله چه زیبا و مبارک سحری! چه طلوع بی

االنبیاء، رحمت للعاملین، حبیب اله العاملین حرضت محمد (ص) اتفاق  با برکت خاتم

را به حیرت وا داشت و زنده  ها لعقداد که  افتاد که انوارش از خلقتی مدبرانه خرب می

دل مشتاقان خسته از کفر بود و ما این روز بزرگ  ی کنندهمردگان جهل و شاد  ی کننده

را با سلنان رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) آغاز کردیم که در ادامه در 
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نظیر چنین فرمودند: آنچه در دیدگان رحمت  توصیف این روز و تولد بزرگ و بی

 ی رودخانههدایت  �ود یمکرد و مرتباً نام مبارکش را بر عال القا  ان نورافشانی میعاملی

که زماِن منتظر آمدنش در  آنگاهوصل برساند و  ی رسچشمهبود تا همگان را بر  ها جان

موعود فرا رسد  ی لحظهرساند تا  را به یکدیگر می ها یقهدقو  ها یهثانپیچید و  خود می

القدس به بانگی ارواح عال را  و امانت ارواح عاملیان قدم بر برهوت زمین گذارد روح 

اولین و آخرین، تهنیت به غیر از حساب بر ش� باد  یها انسانفرا خواند و فرمود: ای 

احسان پروردگار در زمین گسرتده شد و همگان بر طعامش مه�ن شدند  ی سفرهکه 

از سلسبیل  هرحمتش بنشینید و از طعامش تناول کنید تا جان جدا شد ی سفرهپس بر 

وصل متصل شود و اسفل السافلین به افسانه درآید و به  ی رسچشمهپروردگارتان به 

برکت آمدنش همگان بر عرش درآیند و انوار جانشان در قاب قوسین او ادنی معنا 

غربت جهل را از دیدگان  که خاک ییها چشمو  ها گوششود. چه سعادتند هستند 

هایی را بر کرسی خلقت پروردگارشان نظاره  امانت یدگانشاندخود زدودند تا گوهر 

آمدند تا نام  ها آنگانه بود.  هفت یها آس�نکند که نامشان جانشینان کرسی 

پیامربشان را در قاب جانشان به �ایش درآوردند و در پرتو انوارش جهان را از غربتی 

مبتال گردیده نجات بلشند که امروز تولد مبارک یکی از آن جانشینان منور که به آن 

گذار راه و رسم شیعه، امام جعفر  به نور پیامرب یعنی میالد ششمین اخرت امامت، بنیان

 ی بندهصادق (ع) است ایشان در روز تولد جدشان به دنیا آمدند روزی که بهرتین 

قدم بر زمینی نهاد که هر لحظه بر او  نعمت و رحمت خداوندی ینتر افضلخدا و 

 یها شعلهستم شکافته شده و  یها کاخفرستد. امروز روزی است که  درود و سالم می

انداز شد؛ به دنیا آمد و عال  االهللا در جهان طنین  الاله ی کلمهباطل خاموش گردید 

می اسالم منور شد به قدوم مبارک عقل کل، نور مطلق، اول ما خلق هللا، رسول گرا

 حرضت محمد (ص).

املهدی (عج)  اباصالحاین روز مبارک را به پیشگاه موال و رسورمان امام عرص و زمان 

کنیم و خداوند رح�ن و رحیم را شاکریم که ما را امت چنین  تربیک و تهنیت عرض می

ه را با انتلاب امیر مؤمنان علی (ع) و فرزندانش ب یتشب اهلداد و مودت  پیامربی قرار

کنیم از وجود مقدس و  جانشینی ایشان به ما ارزانی داشت و سپاس و تشکر می
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مبارک معلم اخالق و عرفان و قوانین و دستورات قرآن امام جعفر صادق (ع) که با 

های پیامرب  های خود ما را با راه و رسم وفاداری به عهد و پی�ن در مورد امانت آموزه

و همچنین شکر و سپاسی عظیم بر پروردگار کریم  بیت و قرآن آشنا فرمود یعنی اهل

که از رس لطف، آخرین نور امامت، موال و رسورمان امام عرص (عج) را که نشان و عطر 

و بوی جد بزرگوارشان و پدران گهربارشان را با خود همراه دارد را برای�ن حفظ فرمود 

ر عال نبود عال از وجود یوسف زهرا، پرس حرضت فاطمه (س) د که اگر انتظار گوهر

ولی امید و  گسست یمپاشید و آس�ن و زمین از هم  فراق دیدار خالقش از هم می

 ها به امید آن در صرب جمیل هستند. دهد که لحظه انتظار، نوید دیدار گوهری را می

 داریم که: می حال دست به دعا بر

قدرش را دانسته و از  رانهای گ بار الها ما را از کسانی که قدر پیامرب گرامی و امانت

 کنند قرار ده. ها پیروی می آن

 پیامرب را نابود بفرما. یها امانتبه  کاران یانتخبار الها دشمنان و منافقان و 

بار الها ما را از کسانی قرار ده که در قیامت، پیامربمان گواه مودت و عمل�ن به 

 دستوراتش باشد.

موالی�ن دین جدش را در تام جهان گسرتده و رسبلند  ی حقهبار الها با ظهور دولت 

 بگردان.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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