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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ دی ١٨   والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ی بهخط

شکر و سپاس پروردگار یکتا را سزاست که همه چیز در مقابلش خاضع و هر چه 

 میرد یمو آنکه  خورد یماز رحمت او روزی  ،استزنده  آنکه پابرجاستهست از او 

 .کند یمبه سوی او بازگشت 

و  کاهد ی�خداوندا چشمی تو را ندیده تا وصف کند تو را؛ نافرمانی کسی از قدرتت 

هم نباشد به تو محتاج است. رازی نیست که تو  بردار فرمان؛ افزاید ی�اطاعتش بر آن 

تو ندانی. خدایا تو معبودی و سزاوار پرستش از آن آگاه نباشی و عیبی نیست که 

درخشید و  یا درخشندهطلوع گردید و  یا کنندههستی. در طلوع چنین روزی طلوع 

تابید و راه انحراف از بین رفت و راه مستقیم گشوده شد و خداوند قومی را  یا تابنده

ی زدگانی که به قوم دیگر و روزی را به روزی دیگر مبدل کرد و ما آدمیان مانند قحط

 در انتظار باران باشند انتظار تغییر گردش روزگار را داشتیم.

 مؤمنانو میالد و رسالت پیامرب از زبان امیر  پروردگاربله چه زیباست حمد و ستایش 

هدایت،  پایان یبمیالد فروغ  ،علی (ع) و چه بجاست در این روز خجسته و فرخنده

نجات دهنده از گمراهی و جهالت، آشکار درخشان نبوت،  ی ستارهخورشید رسالت، 

 ش�ر یبو  پایان یبراه حق و باطل، رسول اکرم حرضت محمد (ص) که درود  ی کننده

من و فرشتگانم همواره بر او درود و «باد که خداوند فرمود:  یتشب اهلبر ایشان و 

 .»فرستیم یمسالم 

از  طلبیم یمعاجز، پس یاری  ها عقلقارص است و  ها زباندر مورد شأن و مقام ایشان 

مرضیه (س) که فرمودند: پروردگار  یزهرارسور عاملیان حرضت  شان یگرامدخت 

: ساعاتی را برای عبادت در شب برای خویش برگزینید این بدان سبب است فرماید یم

را  اش یموجودرا بشناسد تا عشق به تجلی درآید و سکوتی منور  اش یفهخلکه شب، 

شب برای وجود مقدس پیامرب (ص) واجب گردید تا این مع� فاش  ی فلهنااعالم کند. 

مبارکش را در نزول آیات  ی چهرهشود. با طلوع خورشید همگان قادر بودند تا خطوط 
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تاشا کنند ولی با تاریکی شب این نعمت جاودانه در خلوت جان مطهرش قرار 

 برش ذخیره کند. پدر پس نیاز به شاهدی داشت تا تصویر آن را در جان گرفت یم

را مکرراً تالوت  ای یهآ؛ آمد یم درآیات به سخن  ی حلقهو جانش در  خاست یم

بود که ارواح جدا شده  یننش دل چنان آندر فضای شب  اش یملکوتصورت  فرمود یم

ع) به تاشای این ( یلجربئ. حرضت گرفت یممحبتش به اسارت  ی حلقهرا در  ها جاناز 

: ای فرمود یم. پدر نشست یمو در کنارش  شد یمپیامرب وارد  ی نهخازبان شیرین به 

تو به من آموختی و حرضت جربئیل پاسخ  کنم یمحامل وحی الهی، آنچه را تالوت 

جانم ندارم آن ذخیره فقط در جان مطهر ش�ست پس  ی یرهذخ: من آن را در داد یم

: انوار فرزندانم فرمایند یم. در ادامه رسور عاملیان یابد یماز تکرارش نعمتم افزایش 

و هر بار که  زد یمآن را حرضت جربئیل امین کنار  ی پردهغیبی است که  ی کنندهمعنا 

و به دعوت پدر که  نشست یمدر  ی آستانهدر  کرد یمرسول خدا (ص) سفر  ی خانهبه 

گفتاری شیوا ابراز و با  داد یمجواب منفی  کرد یماو را به کنار خودش دعوت 

در خلقت جان من جای گرفته است که مرا از نزدیک  چنان آن: محبت ش� داشت یم

 ی حلقهو پدر در آن لحظه بر امت خویش با  دارد یمشدن به جان مبارکتان بر حذر 

 دارد یم: ای پروردگارم، جانی را که جربئیل آن را عزیز فرمود یمو  کرد یماشکی دعا 

پس بر امتی که آن را با کردارهای خویش  ام �ودهامرت به ذلت مبتال همواره در راه 

. جان باشد ی�پاره پاره خواهند کرد ترحم کنید زیرا درک آتش خشمت بر آنان آشکار 

عال به فدای قلب نازنین رسول خاتم که وجود مبارکش برکت و نعمت و رحمت را 

ی و ظلم و جنایتشان در مورد برای امتش به ارمغان آورد. با آگاهی از ناسپاس

جانشینانش و فرزندانش که از گوشت و خون او بودند در حقشان دعا کرده و دل 

: تو فرمایند یمن کریم به ایشان آ که در قر  باشند یمنگران عذابشان از خشم پروردگار 

که دین خویش را فرقه فرقه کردند و دسته دسته شدند کاری نیست کار  ها آنرا با 

و همچنین به  سازد یمآگاه  کردند یمبا خداست و خدا آنان را به کارهایی که  ها آن

جز دوستی  خواهم ی�پیامرب فرمود: به آنان بگو من از ش� برای رسالت مزدی 

 خویشانم و آنچه مزد از ش� خواستم آن هم به سود ش�ست.
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بله وای بر این امت قدر ناشناس که به دشمنی رگ حیاتشان، جانشینان و فرزندان 

ایشان ادامه دهندگان رسالت و هدایت از  که یدرحالحرضت محمد (ص) برخاستند 

علی  مؤمنانهمت گ�شتند که امیر  ها داشته ی همهگمراهی با جان و مال و فرزند و 

خدا بر بندگان او هستند و  های یمقمانند (ع) در این مورد چنین فرمودند: امامان 

مگر  شود ی�هیچ کس وارد بهشت  باشند یمشناسانیدن خدا بر بندگان  دار عهده

امامان را بشناسد و امامان او را بشناسند و هر کس که منکر امامان باشد و  که ینا

 .رود یمامامان او را انکار �ایند به دوزخ 

 مؤمنانقاطع و روشن امیر  ی فرمودهفراموش کردن این واعجبا از شیعیان که سعی در 

 را دارند.

افزوده شد با میالد  مان یشاددر این روز مبارک و فرخنده بر  ،عشقای مه�نان کوی 

انحرافات وارد شده در دین، ششمین اخرت آس�ن  ی راستین و پاک کننده ی یعهشمعلم 

ا آموخت که شعار و افتخار شیعه والیت و امامت امام جعفر صادق (ع)؛ ایشان به م

در  خواهیم یمپیامرب است اگر  یتب اهلدر عدم سازش با باطل و دشمنان دین و 

 قیامت با این نام محشور شویم باید که به آن عمل کنیم.

اباصالح املهدی  حق�نما ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس ولی و امام بر 

رینشان پیامرب عظیم الشأن و امام جعفر صادق (ع) (عج) به مناسبت میالد اجداد طاه

فرمودند: برای رسیدن به  تان یگرامکه مادر   یا گونه ه�ن : موالی ما،داریم یمعرضه 

از نردبان عمل برگزیدگان الهی باال بروید تا راز بندگی را  باید یممقام بندگی پروردگار 

تا قیامت مدیون انفاق آخرین پیامرب الهی  ها جاندر عملشان درک کنید که همواره 

بود، پس همواره پروردگار و فرشتگانش در  نظیر یباست که روح مطهرش در ثروت 

کنید تا امت  مان یاریهستند، پس موالی ما  حساب یبسالم و صلوات بر این ثروت 

 جدتان امام جعفر صادق (ع) به حساب بیاییم و دو امانت ی یعهشواقعی پیامرب و 

را از جان حقیرمان عزیزتر بدانیم و به این مودت  یتب اهلپیامربمان، قرآن کریم و 

 عمل �اییم

 :داریم یمحال دست به دعا بر 
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که تو بر آن احاطه داری بر  ش�ری یبو  پایان یببار الها درود و سالم و صلوات 

 و خاندانش بفرست. (ص) پیامربمان حرضت محمد

قوی و منتظری  ای یعهشو  شناس قدربا اخالص، امتی  یا ندهبیاری فرما تا  بار الها

 استوار باشیم.

 مان یروز و فرزندانش و امام عرصمان را  مؤمنان خشنودی خود و پیامرب و امیر بار الها

 فرما.

را در بهرتین  یتب اهلفرما تا دو امانت پیامربمان را قرآن و مودت به  مان یاریبار الها 

 و عمل کنیم.جایگاهشان پذیرفته 

 در ظهور آخرین گهر خاندان نبوت امام عرص و زمان تعجیل بفرما. بار الها

 اللهم عجل لولیک الفرج
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