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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ آبان ٢   والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ی بهخط

 و ساخت منور را ماه و بخشید فروغ را خورشید که است پروردگار آن از سپاس و مدح

 را ها ینا ی همه خدا .شوید آگاه حساب و ها سال ش�ر از تا کرد معین یمنازل برایش

 آفریده زمین و ها آس�ن در خدا آنچه و روز و شب شد و آمد در و نیافرید حق جز به

 یقین به این .اوست یسو  به ش� ی همه بازگشت .هاست عربت پرهیزکاران برای است

 کسانی تا بازگرداند خود یسو  به را آنان آنگاه دبیافری را مخلوقات وا .خداست ی وعده

 جزای به را کافران و دهد پاداش عدل روی از اند کرده شایسته کار و آورده ای�ن که را

تا  ۴ آیات یونس ی مبارکه سوره .دردآور عذابیست و جوشان آب از رشابیست کفرشان

۶. 

و  دقیق حساب روی از را آفرینش ی همه خداوند کرد کدر  که باید شده ذکر آیات در

 جان و داد جان آن به و کرد خلق شده خشک لگِ  از نیز را آدمی و آفرید حق به

 هر .شد تبدیل تپنده قلبی به خشکیده خاکی از الهی امر ی معجزه با که بود نعمتی

 در پس داشت وجود جان ی یرهذخ در که نعمتی از بود نویدی درآمد صدا به که بار

 نعمتی بر شکر .است پروردگار ی واسعه رحمت شامل باشد همراه حق با که تپشی هر

 تا درخشد یم همواره چراغیچل چونان (س) آدم حرضت فرزندان جان در که

 .شود معنا بهشت یها نعمت

 پی از ها شب و روزها تا است جریان در عامل جان درون در که امری بر سالم پس

رس  بر خورندگان روزی .گیرد خویش تدبیر در را عامل ورام ،موراال  مدبر .بیاید یکدیگر

 تالش و کار در ها عمل ظاهر .�اند گرسنه مخلوقی هیچ و بنشینند احسانش ی سفره

 جهان خلقت بدو از که پروردگاری .ها جان ی ینندهآفر پرستش در ها عمل باطن و باشد

 تا فرمود آشنا شخلقت عظمت به را گرانش هدایت آنگاه آراست ها ماه و ها فصل به را

 یدنیای به را مردم اند آورده آنجا از آنچه متام با سپس کنند حس جانشان در را غیب

 .ندارند را درکش توان که کنند هدایت
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 وجود برش هدایت و آگاهی برای(ص)  محمد حرضت رسوالن خاتم مقدس وجود

 شد نازل او بر بزرگ فرمان آن که زمانی از بود رنج و زحمت در عمر متام در نازنینش

 که فرمانی ه�ن .شد زیادتر او بر آزارها و اذیت هم ،شد بیشرت شقشو  و اشتیاق هم

 بسته خون از را انسان کرد خلق که پروردگارت نام به انو خب آمد فرودجان مطهرش  بر

 ولی ؛دریابند ها زمان و هاعرص  متام در را اش یملکوت ندای ها جان تا خواند او و

 قدر و نکرده درک حارض عرص در نه زمان آن در نه را ایشان هربارگ وجود افسوس

 :فرمودند که ندانستند

 پر را وجودم یبزرگ غم نگریستم یم کعبه به آنجا از و بودم حرا غار در که زمان آن

 از که را یسؤال گفنت توان چگونه .جانشان در گمشده یها انسان این بر وای .کرد یم

 رسانند یم فروش به دنیا بازار در را پروردگارشان ثروت ها آن دارندرا  شد خواهد ها آن

 زیرا خواندند دیوانه مرا ،رفتم میانشان به سپس .اند شادمان فروش و خرید این از و

 به ام یهست متام با .بودند داده دست از دریابند را حقیقت بتوانند آن با که عقلی

 .بود ربوده را ها آن شیطانولی دام  گ�شتم همت نجاتشان

 های انسانای  :فرمود و فراخواند را عامل ارواح یبانگ به القدس روح مبارک روز این در

 زمین در پروردگار احسان ی سفره که باد ش� بر حساب غیره ب تهنیت آخرین و اولین

 از و بنشینید رحمتش ی سفره بر پس ندشد مه�ن شطعام بر همگان و شد گسرتده

 وصل ی رسچشمه به پروردگارتان سلسبیل از شده جدا جان تا کنید تناولش طعام

 از را هلج غربت خاک که ییها چشم و ها گوش هستند سعادمتند چه .شود متصل

 پروردگارشان خلقت کرسی بر را ییها امانت گانشانید د گوهر تا دودندز  خود دیدگان

  نام تا آمدند ها آن .بود هفتگانه یها آس�ن کرسی جانشینان نامشان که کند نظاره

 که غربتی از را جهان انوارش پرتو در و درآورند �ایش به جانشان بلقا در را پیامربشان

 .بخشند نجات گردیده مبتال آن به

 اخرت ششمین میالد یعنی پیامرب نور به منور جانشینان آن از یکی مبارک میالد امروز

و  مقدس وجود که است (ع) صادق جعفر امام ،شیعه رسم و راه گذار بنیان ،امامت

 ما خود یها آموزه با که بود قرآن دستورات و قوانین و عرفان و اخالق معلم مبارکش

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


3 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 و یتب اهل یعنی پیامرب یها امانت مورد در پی�ن و عهد به وفاداری رسم و راه با را

 .فرمود آشنا قرآن

 امام رسورمان و موال امامت نور آخرین لطف رس از که هستیم کریم پروردگار شکرگزار

 با را گوهربارشان پدران و بزرگوارشان جد بوی و عطر و نشان که را (عج) زمان و عرص

 در زهرا یوسف وجود گوهر انتظار اگر که فرمود�ن حفظ برای را دندار  همراهبه  خود

 هم از زمین و آس�ن و پاشید یم هم از خالقش دیدار فراق از عامل بودن عامل

 در آن امید به ها لحظه که دهد می را هریگ دیدار نوید انتظار و امید ولی گسست یم

 متنا از پر صدای با و کرده بلند آس�ن به را ی�نها دست امروز ما و هستند جمیل صرب

 :زنیم می فریاد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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