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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤ دی ٨   والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ی بهخط

خور پروردگار رح�ن، کریم، عظیم و قادر و تواناست که  حمد و سپاس زیبنده و در

 و زمین است از آن خداست، آگاه باشید که ها آس�نکه هر چه در خود فرمود: بدانید 

و  میراند یمو  کند یم؛ اوست که زنده دانند ی�خدا حق است ولی بیشرتشان  ی وعده

ار نعمت و بریم و شکرگز  یمپس به دامن پر مهرش پناه  گردید یمهمه به سوی او باز 

مخصوصاً به  شود یمدگانش نازل که رسشار از لطف و احسان بر بن منتهایش یبرحمت 

که در این ایام عطا فرمود که آن وجود مبارک و مقدس  نظیری یب و رحمتنعمت 

 ،املرسلینو سید نیالنبی خاتم رسول و خلیل، نبی و صفی، حبیب و نجیب خدا،

ابوالقاسم حرضت محمد مصطفی (ص) است که درود خداوند تا ابد بر ایشان و بر 

ر مؤمنان علی (ع) در مورد ایشان چنین فرمودند: تا اینکه تکریم خاندان پاکش که امی

خداوند سبحان شامل حرضت محمد (ص) و خاندان او شد و خداوند ایشان را از 

دودمان قرار داد و آن نهالی بود از  ترین یلجلوجود آورد و نهال او را در  مبدأبرترین 

از آن شجره به وجود آورد. حرضت انبیاء که خداوند، پیغمربان امین خود را  ی شجره

محمد (ص) در کودکی بهرتین ففل در بین تام همساالن خود بود و در بزرگی 

و  شد ی�از او دیده  تر یزهپاکبزرگوارتر از او وجود نداشت و از نظر اخالق و رفتار 

وانستند از باران رحمت و بخشاینده به آن اندازه ت بخشایش داشت که مردم �ی قدر آن

آمد و در آن  به وجودانتظار بخشش داشته باشند. او موجودی است که در حرم 

در  اش یوهماین درخت بلند است و  یها شاخهمحیط دارای ساقه شد و مرتفع گردید. 

دسرتس نیست و پیشوای کسی است که تقوی را پیشه �اید و نور دیدگان کسی است 

چراغی است که روشنایی آن افراف که برای راهن�یی شدن صالحیت داشته باشد او 

. روش زند یماست که نور آن در جهات مختلف چشمک  یا ستارهو  �اید یمرا منور 

 ی یلهوسکه  باشد یمزندگی او رعایت حد وسط است و سنت او مبتنی بر این 

برای این است که بین حق و  آورد یمراهن�یی نوع برش فراهم گردد و آنچه بر زبان 

بافل فرق گذاشته شود و هر زمان که دستوری از فرف او صادر شود برای برقراری 
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است و خویشاوندانش از بهرتین  ها دودمان. دودمان او از بهرتین باشد یمعدالت 

 خویشاوندان.

که  یمکن یمقرآن دوچندان  ی یمهکرامیر مؤمنان علی (ع) را با آیات  ی فرمودهزیبایی 

آمد و شفایی  یا موعظهخداوند کریم فرمود: ای مردم برای ش� از جانب پروردگارتان 

برای آن بی�ری که در دل دارید و راهن�یی و رحمتی برای مؤمنان؛ بگو به فضل خدا 

 بهرت است. اندوزند یمو رحمت او شادمان شوند زیرا این دو از هر چه 

از  یرترپذ دلآیات قرآن کریم و چه شفا و رحمتی  باالتر و بهرت از یا موعظهبله چه 

حیاتش بر آن گواه  تپشپاکش پس سالم بر دقایقی که نب  عال در  یتب اهلپیامرب و 

شد آنگاه که به ندایی بخواندش که: برخیز، اینک بر آستانی خوانده شدی که 

شکیده در را در جانت به ودیعه نهادند تا لب به سخن بگشایی و زبان خ اش یسالمت

کامت را از خاک جانت بزدایی و با آتشی که در سینه داری پروردگارت را بخوانی و او 

را در بزرگی و جاللتش بستایی پس شکر بر آستانی که محبتش پایان نپذیرد و نعمتش 

 تغییر نکند و آنچه وعده داده شده به انجام رسد.

برکت انواری است که  ی هندهد مانند آغاز صبحی است که قبل از فلوعش نوید ،سالم

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

درونش مخفی و ظاهرش نشان از خلقتی  ؛حرارت های پر ی جان کننده  خنک اش یهسا

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

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

 .نامش را معنا کند یچیدگیپکاوش جانش در حیرت باند و 

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

 رضت محمد (ص) اتفاقالعاملین ح حبیب اله ،رحمت للعاملین ء،االنبیا برکت خاتم با

را به حیرت وا داشت و زنده  ها عقلداد 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

آغاز کردیم که در ادامه در  (س) را با سخنان رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه

آنچه در دیدگان رحمت  :نظیر چنین فرمودند تولد بزرگ و بی ین روز وتوصیف ا
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 ی رودخانههدایت  �ود یمکرد و مرتباً نام مبارکش را بر عال القا  عاملیان نورافشانی می

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

موعود فرا رسد  ی لحظهتا  رساند 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

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

همگان بر فعامش مه�ن شدند  ر زمین گسرتده شد ودحسان پروردگار ا ی سفرهکه 

سبیل لاز س هرحمتش بنشینید و از فعامش تناول کنید تا جان جدا شد ی سفرهپس بر 

به افسانه درآید و به  ینالسافل اسفلوصل متصل شود و  ی رسچشمهپروردگارتان به 

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

که خاک غربت جهل را از دیدگان  ییها چشمو  ها گوشعادتند هستند چه س .شود

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

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

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

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

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

 ی بندهایشان در روز تولد جدشان به دنیا آمدند روزی که بهرتین  .است (ع) صادق

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

 یها شعلهستم شکافته شده و  یها کاخکه  است امروز روزی .فرستد درود و سالم می

و عال  به دنیا آمد ؛انداز شد  االهللا در جهان فنین الاله ی کلمهبافل خاموش گردید 

رسول گرامی اسالم  ،اول ما خلق هللا ،نور مطلق ،ل کلمنور شد به قدوم مبارک عق

 (ص). حرضت محمد

 (عج) املهدی 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

و فرزندانش به  (ع)ا انتخاب امیر مؤمنان علی را ب یتشب اهلداد و مودت  پیامربی قرار

کنیم از وجود مقدس و  و سپاس و تشکر می ارزانی داشت به ما جانشینی ایشان

که با  (ع) مبارک معلم اخالق و عرفان و قوانین و دستورات قرآن امام جعفر صادق
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 های پیامرب امانت در موردراه و رسم وفاداری به عهد و پی�ن  ما را با های خود آموزه

عظیم بر پروردگار کریم  یبیت و قرآن آشنا فرمود و همچنین شکر و سپاس اهل یعنی

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

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

 .فرمود

: داریم یمقرآن کریم به پیشگاه با کرامتت عرضه  ،تا با تالوت کتاب آس�نیبار الها ما 

جاء الحق و زهق البافل پس ای پروردگار رح�ن به فریادمان برس و با ظهور موالی�ن 

 :زنیم یمفریاد  تحققشا و برای این شعار را مستدام فرم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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