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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨ اسفند ١٣     والدت پیامرب (ص) و امام صادق (ع) ی بهخط

و ال  و ااندد اا سااس  هه خداوند اال  رشیک بیحمد و سپاس خداوند یگانه و 

از هر یاا اس  و ااتش  نیاز بیی ابدی و سلطان اقتدا و  اس . دااای الک پایدده

اش غالب،  . فراانرواییانتهاس  بی اش یابدو  حد بی اش یازلو وجود  زوال بیپایداا و 

اش حیران  ها از داک و وصف اقام هربیایی ترین اندیشه اش بلدد پایه، لطیف پادشاهی

اس  هه بر هر چیای  اطاهدددهترین  و بهرتین پداهدده و داگذانده از خطا و هریم

 تواناس .

تی هدیم داود و سالم بفرس گوییم و از تو داخواس  ای خداوندا تو اا شکر و سپاس ای

بر احم  دو اال اسول خاتم حرضت احمد اصطفی (ص) و بر خاندانش هه همگی 

گان و اعصواین و پاهان هستدد چدان داودی هه پایانی نپذیرد و به ش�اه  از تطهیرشد

نیاید، دا هر زاان هه از نیکان یاد شود و شب و اوز از پس هم آید و خواشید و ااه 

وادگاا هریم بر انواا پاک و اطهر اسوالن و چدین سالم و داود پر  هم ؛ وبتابد

هه افِق  آنگاهنوای هستدد دا ظل�ت سحر  همچونارش الهی باد هه  آواندگان امیپ

 صبح فراان یابد هه تاایکی اا دا انواا خالق یکتا به سپیدی تبدی  �اید.

ی اسال   ، نوید زنده شدن اا به ااییان با تولد خاته دهددهاالول ابیعااروز هفدهم 

هدیم پروادگاا یکتا اا هه با ناول قرآن هریم به قلب  دهد پس شکر ای پیااربان ای

نوا و اوشدایی هدای   سوی بهابااک حرضت احمد (ص) اال اا از جه  و تاایکی 

های آس�نی فراودند هه پیااربی خواهد آاد و  ی الهی اا هه دا هتاب فراودند و واده

ها  تا انسان های حیات اند هه انواا آفریدش هستدد و پایهاز او نسلی باقی خواهد ا

بتواندد اهد و پی�ن الس  اا داک هددد و دا هداا برگایدگان الهی خالق خود اا 

 پرسدد: هه ای هدددگان پرسش سؤالبشداسدد و به 

ادظوا  چه هسی اا اا آفرید و چرا آفرید؟ چه هسی اا باید پرستش هرد؟ خدا هیس ؟

 و اقااات ذاتی انسان چه اقاااتی اس ؟ چه بود؟از آفریدش 

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


2 

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

ها پاسخ گف  و قلب ابااک پیاارب ارها این آیات الهی  قرآن هریم به تام این پرسش

هه همگی از باطن غیب جدا شدیم و به ظاهر زندگی جسمی پیوند  آنگاهشد و 

تا ااه خوادیم و دااای اوح و جسم شدیم پروادگاا هریم پیااربان اا ابعوث فراود 

هدیم هه خاندان اسال  بره   هدای  اا بر بددگان خویش همواا سازد و اا شکر ای

 های زاین اس . ای هه بااان، بره  اوییدنی گونه زاین هستدد ه�ن

شان  ااروز رسوا و شاداانی خوداان اا دا تولد اسول خاتم (ص) و فرزند گراای

یدی آن اا با شدیدن سخدان داایم و شیر حرضت ااام جعفر صادق (ع) ابراز ای

هدیم  ی دو اال، هوثر هستی، حرضت زهرای ارضیه (س) صد چدان ای سیده گوهرباا

ها از جانانشان جدا شدند و به دیاا غرب  آادند و از  هه فراودند: افسوس هه جان

های  هر آشدایی رساغ جانان خویش گرفتدد و آن جانان اا ناد هسی یافتدد هه جرقه

 یخرّاشد آن جان اا  ان ابااهشان بود و به هر جانی هه به آن اتص  ایتوحید دا ج

هرد و آن جان خاتم انبیاء حرضت احمد (ص) بود هه هموااه  توحید، گلستان ای

از هفر یعدی طلب اوشدایی  یتدگ دلداد. پس ابراز  احمتی اا از پس احمتی اژده ای

آفتاب و این داخواس  دا حالی اس  هه آفتاب دا زیر ابر نیس  بلکه انواا آن دا 

ها  ها خااوش گردیده اس  و حجاب گداه و هفر اانع اسیدن نوا بر ضمیر انسان دل

شده اس . طلب هدای  برای بیی  طلب تام اسوالن الهی بوده اس . پس داا دا 

 حرضت نوح (ع) اس  هه نااایدی اعدی و افهوای ندااد. زحم  هدای  نااش صرب

اسال  شیریدی هدای  اس  و هر وجودی این زحم  اا اتحم  شود پروادگاا هریم 

ای هه فرص  فهمیدن این شهد فراهم  چشاند پس دا زاانه شیریدی اسال  اا به او ای

پرچم آخرین نوا هدای   اس  آن اا بچشید و شاهر باشید هه پیوند ادیان الهی دا زیر

شود و حره  به  لحظه خواهد بود. رضبان زاان جا به حق نواخته �ی نیتر باشکوه

 آن به دنبال ندااد. نوازندگانجانب باط  جا نابودی اا برای 

ی زح�ت  پس انتظاا برای ادال  بهرتین انتظااهاس  هه دا این انتظاا پیااربان نتیجه

 اهدد دید. به ااید ظهوا ادال  و نابودی هفر و طغیان.خود اا دا هدای  بددگان خو 
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داایم هه باا خدایا بر حرضت احمد (ص) و خاندانش  دا خاته دس  به داا بر ای

 داود بفرس .

 تر گردان. ها رشیف ی دین بدای دین او اا از همه

 تر �ا. دلی  و برهانی اا هه با قرآن آواده اظیم

 تر فراا. اا سدگین های او ترازوی حسدات و نیکویی

او قراا  برداا فراانشفااتش اا بپذیر، اا اا بر سد  او زنده بداا، بر دین او بیران و 

 بده.

ااه  ی دهدده ادااهاش هه  بر رس حوضش و با جام او سیراب �ا. دا ظهوا فرزند گراای

 و هدای  اوس  تعجی  فراا.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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