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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ آبان ٢٢   والدت پیامرب اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ی بهخط

سالم و صلوات ذکری است که پروردگار عامل آن را برای رسول خود برگزید و امر فرمود 

 اش درود بفرستد. یدهبرگزتا آفرینش بر آخرین 

 سوره.»يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا تَْسلِيً�  َوَمَالئَِكتَُه يَُصلُّوَن َعَىل النَِّبيِّ  إِنَّ اللَّهَ «

 .۵۶مبارکه احراب آیه کریمه 

فرستند، ای کسانی که ای�ن  یمکه خداوند و فرشتگانش بر پیامرب درود  یراست به

 .ید بر او سالم و درودی فراوان بفرستیدا آورده

ی جانش  ینهگنج کفر و تباهی و رشک بود و ی دهندهچون او خاتم رسوالن، پایان 

نامش را به همگان  ،فرماید یماش  یمعرفپروردگار  کشید. یمی غیب را به تصویر  پرده

های آفرینش و  ینهگنجدار  است و زبان مطهرش میراث »لعاملینلِ  رَحمةٌ «او  ،آموزد یم

رسالت انبیاء. در طول عمر مبارکش رئوف و مهربان بود. در  دار امانتعمر رشیفش 

جهل و کفر، نهایت تالش برای نجات برشیت از  ،رسالتش با تحمل رنج و سختی

هر آیینه پیامربی از خود داوند کریم در این مورد فرمود: عاشقانه همت گ�شت که خ

آید. سخت به  یمدهد بر او گران  یمش� بر ش� مبعوث شد و هر آنچه ش� را رنج 

 رئوف و مهربان است. مؤمناناست و با  بسته دلش� 

علی (ع) که فرمودند: تا  مؤمنانچه زیبا توصیف فرمودند وجود مبارک پیامرب را امیر 

اینکه تکریم خداوند سبحان شامل حرضت محمد (ص) و خاندان او شد و خداوند 

ترین دودمان قرار داد و آن  یلجلایشان را از برترین مبدأ به وجود آورد و نهال او در 

ی انبیاء که خداوند پیغمربان امین خود را از آن شجره به وجود  شجرهنهالی بود از 

ها. او موجودی  ینبهرتاست و خویشاوندانش از  ها دودماندودمان او از بهرتین  .آورد

ی ها شاخهدارای ساقه شد و مرتفع گردید.  محیطاست که در حرم به وجود آمد و در 

اش در دسرتس نیست و پیشوای کسی است که تقوی را  یوهماین درخت بلند است و 

پیشه �اید و نور دیدگان کسی است که برای راهن�یی شدن صالحیت داشته باشد. او 
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ی است که نور آن در ا ستاره�اید و  یمچراغی است که روشنایی آن اطراف را منور 

نت او زند. روش زندگی او رعایت حد وسط است و س یمجهات مختلف چشمک 

ی راهن�یی نوع برش فراهم گردید و آنچه بر زبان  یلهوسباشد که  یممبتنی بر این 

آورد برای این است که بین حق و باطل فرق گذاشته شود و هر زمان که دستوری  یم

 باشد. یماز طرف او صادر شود برای برقراری عدالت 

ان امام عرص و زمان اباصالح ی گهربار موال و رسورم فرمودهگیریم از  یمدر ادامه بهره 

ی آمدنش را در تورات و انجیل  مژدهاملهدی (عج) در مورد رسالت جّد بزرگوارشان که 

با آمدن پیامرب خاتم حرضت محمد (ص)  .ی آس�نی داده شده بودها کتابو دیگر 

یتان به امید شکوفایی نهالی سپری ها سالارسائیل  یبنی فرزندان اه: فرمودپروردگار 

اش را در باطن جانتان چشیده بودید پس به آستانش  یاییکربکه همواره نقش شد 

اش کنار رفت و  ینیزمی پیامرب از نقاب  چهرهبشتابید که انتظارتان به رس آمد. 

شناختیم اکنون ادعای  یماو را  ها سالآغاز گردید. او کیست؟ آیا کسی که  ها وسوسه

ی الهی در اطاعت تنها ماند. منتظران آغاز گردید و وح ها مخالفترسالت دارد؟ 

گریختند و رس را در نقاب نفس اماره پنهان کردند ولی حق به میدان آمد. یک نفر در 

های آفرینش بود و  ینهگنجاز اولین تا آخرین. زبان مطهرش میراث دار  ها امتمقابل 

ی شد در ا افسانهاش. باز حق ماند و باطل  یگرامرسالت پدران  دار امانتعمر رشیفش 

 .ها امتی ها ذهن

ی از فضائل پیامربمان، رسول اکرم حرضت ا گوشهبه  قدر گرانبله با این فرمایشات 

فرمودند: دودمان او از بهرتین  مؤمنانی که امیر ا گونه ه�نمحمد (ص) آگاه شدیم و 

ما  که چنین است و شادی یراست بههاست.  ینبهرتاست و خویشاوندانش از  ها دودمان

ی تابناک  ستارهدر این روز مبارک مضاعف است به میالد یکی از ایشان، ششمین 

امامت و والیت، معلم حکمت و عرفان و قرآن، امام جعفر بن محمد صادق (ع) 

است. ایشان خدمت شایان توجهی در جهت اصالح احادیث و تربیت شاگردان و 

 الرشیعه به شیعیان �ودند. مصباح سنگ گرانآموزش ای�ن و عرفان درست در کتاب 
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و آخرین گل همیشه بهاری، از این خاندان فرزند و وارث حقیقی پیامرب و مادر و 

ی ش�ر  لحظهی هستی در انتظار قیامش  همهاش که زمین و زمان و  یگرامپدران 

ی پروردگار محقق شود. موال و رسورمان، امام عرص و زمان اباصالح  وعدهکند تا  یم

) ظهورش امضا شود و هجرانش به رس آید. چش�ن منتظرانش روشن به املهدی (عج

ی سوخته از فراقشان به دیدارش شاد شود که مادر ها دلج�ل منورش گردد و 

 توصیف فرمودند: گونه ینااش، رسور عاملیان آن را  یگرام

ی حق را  وعدهکند ای بندگان پروردگار عامل برخیزید تا  یمسالم بر زمان آنگاه که اعالم 

که فرمود آنچه برایتان باقی گذاشتم را بنگرید تا ظلمت جانتان به انوار حق مزین 

دارند: یا رب وعده  یمگانش به میدان عمل آمده، ابراز  شود. ثروتی که اندوخته

یم تا به ا شدهپناهنده  کرامتتستانند. اینک به درگاه پر  یمها را  یرهذخفرمودید که 

ی را به پیشکشی آوردیم که ا اندوختهید عمل کنیم. پس ا ادهدی آنچه فرمان  وعده

زند و او حق را  یمنامش انتظار است. روز و شبی که در پی یکدیگر عمری را رقم 

ی جانم ذخیره  صندوقچهی عامل هستی ثروتم را که عمری در  اندوختهخواند. ای  یم

را در حق بیابم. ارسار عامل به  اش بهرهتا  ام آوردهرا به پیشکشی پروردگارم  ام کرده

شناسد.  ی�خواند. آیا توان درک ثروتت را داری. حیاتی که م�تی را  یمزبانی شیوا مرا 

ی  وعدهی جانش مدفون �ود تا به  صندوقچهی است که ثروتش را در ا افسانهم�ت 

 پروردگارش که فرمود آیا تاریکی و روشنایی برابرند برسد.

ی  فرمودهپس ای مه�نان کوی عشق، ای منتظران حقیقی آخرین وصی پیامرب با این 

ی امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) ثروتی است  حقهرسور عاملیان انتظار دولت 

متام نشدنی و حیاتی است جاودان که م�ت در پی ندارد. باید که شکرگزار پروردگار 

ادمتند و ت فرمود تا با زینت انتظار مزین شده و سعکریم باشیم که ما را به آن هدای

 رستگار شویم.

 زنیم: یمپس برای قبولی آن هر لحظه فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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