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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ آذر ١٥   والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ی بهخط

که تا عرش  ش�ر یبسزاوار است بر پروردگار عامل شکر و سپاس و ستایشی پیاپی و 

و هم  اش یجربوتباال رود و نیست معبودی قابل ستایش جز ذات اقدس و  اش یاییکرب

نعمت و رحمت  ینتر بزرگزمین را منور به وجود  االول یعربماه  ی یمهناوست که در 

ظلم شکسته شد و  یها کاخکفر خاموش و  یها آتش ی همهمود و به برکت آن خود فر 

چند صباحی در هر مکان و زمانی حق آمد و استوار شد و باطل  دفریاد برآور زمین 

 خیلی زود عمرش به پایان رسد. ،آب خود�ایی کند همچون حبابی بر روی

الهی وجود مطهر و مبارک خاتم پیامربان، سید املرسلین،  همتای یباین گنجینه و گهر 

محمد مصطفی  ابوالقاسمُمبّرش و نذیر و خلیل و صفی و نبی، حبیب اله العاملین، 

(ص) هستند که خداوند کریم از رس رحمت ایشان را برگزید تا بندگانش را از ظلمت 

اطاعت از پیامربان را به نور و رستگاری هدایت فرماید و  ،جهل و گمراهی نجات داده

بگو از خدا اطاعت  همچون اطاعت از خود قرار داد و در قرآن کریم چنین فرمود که:

شوید بر پیامرب است آنچه به او  گردان یرو طاعت کنید پس اگر کنید و از پیامرب ا

و اگر از او اطاعت کنید  اند کردهتکلیف  ست آنچه بر ش�و بر ش� اند کردهتکلیف 

بگزارید و زکات بدهید و  هدایت یابید و بر پیامرب جز تبلیغ آشکار هیچ نیست و �از

 د.از پیامرب اطاعت کنید باشد که بر ش� رحمت آورن

پس خداوند رح�ن هدایت و رحمت و نجات و رستگاری را در گرو اطاعت از 

وحی الهی است  (ص) قرار داده چون فرمایشات ایشان برگرفته از هاللّ  رسول

فرمایند: جانی که  میکه رسور عاملیان، کوثر الهی، حرضت زهرا (س)  یا گونه ه�ن

آیات کریمه باشد نقش ظاهری آیات کریمه از ظاهر به باطن جانشان  دار امانت

حقایقی  دار امانتپس  آورد یدرمو نقش خویش را در عمل به �ایش  شود یممنتقل 

که در هر یک از حروف کتاب آس�نی نهفته است و وجود با برکت رسول  شود یم

 ی رسچشمهاز  چنان آنکند تا آیات الهی را تالوت  گشود یمکه زبان  آنگاهخاتم (ص) 
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پروردگار یکتا  آن نیاز به توجه ی یرهذخکه جانش در  نوشید یمبخشش پروردگار 

داشت. پس قرآن کریم فرمود زبانت را به حرکت درنیاور تا در خواندن آن شتاب 

 ورزی.

 بار داریم یمروردگار کریم ابراز ما در این روز مبارک در این کوی عشق به پیشگاه پ

که حرضت محمد (ص) فرستاده و پیامرب توست و رها کرد  دهیم یمالها گواهی 

رستگاری پس درود و سالم و صلوات  یسو  بهبندگانت را از گمراهی و هدایتشان کرد 

از  ات یستهشاو پیامربان و بندگان  مقرب فرشتگان درودایشان و همچنین  بفرست بر

 ات یدهبرگزو امامان  یتب اهلبر ایشان و  گذشتگان و آیندگان و آس�نیان و زمینیان

 برسان.

دانش و هدایت  های ینهگنجکه آنان وارثان حقیقی و عامالن وحی الهی و  یراست به

به  مضاعف است مان یشادکه ما شیفتگان آنان در این روز  کنندگان به حق بودند

عرفان و  ،اخرت رخشان امامت و والیت، معلم حکمت ششمینمیالد یکی از ایشان 

در زمان ایشان چون منصور دوانقی تظاهر  است. (ع) محمدصادق جعفر بنقرآن امام 

امام جعفر صادق (ع) از این فرصت برای اصالح  کرد یم یتب اهلبه دوستداری 

شایان توجهی به شیعه �ود و در نتیجه خدمت احادیث و تربیت شاگردان استفاده 

ای مانند هارون و مأمون و متوکل و  ملعونه ی شجرهکرد و منصور دوانقی لعنت اللّه 

امامان بعد را به شهادت  ی همهمعتصم و ... را بنیان نهاد که با پیروی از این ملعون 

الهی را به جان  . لعنت اللّه علی قوم الظاملین و آنان ننگ و نفرین و عذابندندرسا

در این  توانند یمکه کافران  خریدند که خداوند در قرآن کریم فرمود: مپندارذلیلشان 

 رسزمین به جایی بگریزند جایگاهشان جهنم است و چه بد رسانجامی است.

اینک در این روز مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس موالی�ن امام 

ای وارث رسالت و امامت در این  داریم: یمابراز  عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)

کنید از کسانی باشیم که خداوند  مان یاریپر از فتنه و فساد و کفر و ظلم  ی زمانه

یاری و پیروزی به آنان داده است که فرموده:  ی وعدهس�نی قرآن آ رح�ن در کتاب 

وعده داد که در  اند کردهو کارهای شایسته  اند آوردهخدا به کسانی از ش� که ای�ن 
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بودند  ها آنچنان که مردمی را که پیش از هم دیگرانشان کند روی زمین جانشین

جانشین دیگران کرد و دینشان را که خود برایشان پسندیده است استوار سازد و 

 کنند ی�و هیچ چیزی را با من رشیک  پرستند یم. مرا وحشتشان را به ایمنی بدل کند

 .اند نافرمانناسپاسی کنند  که از این پس ها آنو 

که به  یا حقهموالی ما این آیه توصیف منتظران واقعی ش�ست که در دولت 

 مان یاریرهربیتان بر روی زمین برپا خواهید کرد حضور دارند. از ش� تقاضا داریم 

 فریاد خواهیم زد: کنید از آنان باشیم و ما برای برآورده شدنش همه روزه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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