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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
ﺧﻄﺒﻪی وﻻدت ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم )ص( و اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع(

 ١٣آﺑﺎن ٩٩

ﺳﻼم و ﺻﻠﻮات ذﮐﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻢﻟ آن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد
ﺗﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش درود ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﻴ�«.ﺳﻮره
»إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ َو َﻣ َﻼﺋِ َﻜﺘَ ُﻪ ﻳُ َﺼﻠﱡﻮ َن َﻋ َﲆ اﻟ ﱠﻨﺒ ﱢِﻲ ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟ ِﱠﺬﻳ َﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َﺻﻠﱡﻮا َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱢ ُﻤﻮا ﺗ َْﺴﻠِ ً
ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺣﺰاب آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ .۵۶
ﺑﻪراﺳﺘﯽﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾ�ن
آوردهاﯾﺪ ﺑﺮ او ﺳﻼم و درودی ﻓﺮاوان ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﭼﻮن او ﺧﺎﺗﻢ رﺳﻮﻻن ،ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻨﺪهی ﮐﻔﺮ و ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﴍک ﺑﻮد و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی ﺟﺎﻧﺶ
ﭘﺮدهی ﻏﯿﺐ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽاش ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن
ﻣﯽآﻣﻮزد ،او » َرﺣﻤ ٌﺔ ﻟِﻠﻌﺎﳌﯿﻦ« اﺳﺖ و زﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮش ﻣﯿﺮاثدار ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ و
ﻋﻤﺮ ﴍﯾﻔﺶ اﻣﺎﻧﺖدار رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺒﯿﺎء .در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺶ رﺋﻮف و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد .در
رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﴩﯾﺖ از ﺟﻬﻞ و ﮐﻔﺮ،
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﻤﺖ ﮔ�ﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ آﯾﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪی از ﺧﻮد
ﺷ� ﺑﺮ ﺷ� ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺷ� را رﻧﺞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ او ﮔﺮان ﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﺨﺖ ﺑﻪ
ﺷ� دلﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن رﺋﻮف و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﺎﻣﱪ را اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ )ص( و ﺧﺎﻧﺪان او ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺸﺎن را از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﻧﻬﺎل او در ﺟﻠﯿﻞﺗﺮﯾﻦ دودﻣﺎن ﻗﺮار داد و آن
ﻧﻬﺎﻟﯽ ﺑﻮد از ﺷﺠﺮهی اﻧﺒﯿﺎء ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻐﻤﱪان اﻣﯿﻦ ﺧﻮد را از آن ﺷﺠﺮه ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد .دودﻣﺎن او از ﺑﻬﱰﯾﻦ دودﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ از ﺑﻬﱰﯾﻦﻫﺎ .او ﻣﻮﺟﻮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺮم ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و در ﻣﺤﯿﻂ دارای ﺳﺎﻗﻪ ﺷﺪ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﯿﻮهاش در دﺳﱰس ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺸﻮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮی را
ﭘﯿﺸﻪ �ﺎﯾﺪ و ﻧﻮر دﯾﺪﮔﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای راﻫﻨ�ﯾﯽ ﺷﺪن ﺻﻼﺣﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او
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ﭼﺮاﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ آن اﻃﺮاف را ﻣﻨﻮر ﻣﯽ�ﺎﯾﺪ و ﺳﺘﺎرهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر آن در
ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽزﻧﺪ .روش زﻧﺪﮔﯽ او رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪ وﺳﻂ اﺳﺖ و ﺳﻨﺖ او
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪی راﻫﻨ�ﯾﯽ ﻧﻮع ﺑﴩ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن
ﻣﯽآورد ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ دﺳﺘﻮری
از ﻃﺮف او ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ از ﻓﺮﻣﻮدهی ﮔﻬﺮﺑﺎر ﻣﻮﻻ و ﴎورﻣﺎن اﻣﺎم ﻋﴫ و زﻣﺎن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ
اﳌﻬﺪی )ﻋﺞ( در ﻣﻮرد رﺳﺎﻟﺖ ﺟ ّﺪ ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﮐﻪ ﻣﮋدهی آﻣﺪﻧﺶ را در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ
و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺳ�ﻧﯽ داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ آﻣﺪن ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﺎﺗﻢ ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ )ص(
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺮﻣﻮده :ای ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ ﺳﺎلﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎﻟﯽ ﺳﭙﺮی
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﮐﱪﯾﺎﯾﯽاش را در ﺑﺎﻃﻦ ﺟﺎﻧﺘﺎن ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﴎ آﻣﺪ .ﭼﻬﺮهی ﭘﯿﺎﻣﱪ از ﻧﻘﺎب زﻣﯿﻨﯽاش ﮐﻨﺎر رﻓﺖ و
وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .او ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن ادﻋﺎی
رﺳﺎﻟﺖ دارد؟ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و وﺣﯽ اﻟﻬﯽ در اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮان
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﴎ را در ﻧﻘﺎب ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺖﻫﺎ از اوﻟﯿﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ .زﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮش ﻣﯿﺮاث دار ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻮد و
ﻋﻤﺮ ﴍﯾﻔﺶ اﻣﺎﻧﺖدار رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺪران ﮔﺮاﻣﯽاش .ﺑﺎز ﺣﻖ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻃﻞ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺷﺪ در
ذﻫﻦﻫﺎی اﻣﺖﻫﺎ.
ﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﮔﺮانﻗﺪر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای از ﻓﻀﺎﺋﻞ ﭘﯿﺎﻣﱪﻣﺎن ،رﺳﻮل اﮐﺮم ﺣﴬت
ﻣﺤﻤﺪ )ص( آﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ و ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :دودﻣﺎن او از ﺑﻬﱰﯾﻦ
دودﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ از ﺑﻬﱰﯾﻦﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪراﺳﺘﯽﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﺷﺎدی ﻣﺎ
در اﯾﻦ روز ﻣﺒﺎرک ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻼد ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ،ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺘﺎرهی ﺗﺎﺑﻨﺎک
اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺮﻓﺎن و ﻗﺮآن ،اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق )ع(
اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح اﺣﺎدﯾﺚ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮدان و
آﻣﻮزش اﯾ�ن و ﻋﺮﻓﺎن درﺳﺖ در ﮐﺘﺎب ﮔﺮانﺳﻨﮓ ﻣﺼﺒﺎحاﻟﴩﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن �ﻮدﻧﺪ.
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و آﺧﺮﯾﻦ ﮔﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎری ،از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺮزﻧﺪ و وارث ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﻣﺎدر و
ﭘﺪران ﮔﺮاﻣﯽاش ﮐﻪ زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن و ﻫﻤﻪی ﻫﺴﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﻗﯿﺎﻣﺶ ﻟﺤﻈﻪﺷ�ری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻋﺪهی ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .ﻣﻮﻻ و ﴎورﻣﺎن ،اﻣﺎم ﻋﴫ و زﻣﺎن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ
اﳌﻬﺪی )ﻋﺞ( ﻇﻬﻮرش اﻣﻀﺎ ﺷﻮد و ﻫﺠﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﴎ آﯾﺪ .ﭼﺸ�ن ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﺶ روﺷﻦ ﺑﻪ
ﺟ�ل ﻣﻨﻮرش ﮔﺮدد و دلﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ از ﻓﺮاﻗﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﺪارش ﺷﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدر
ﮔﺮاﻣﯽاش ،ﴎور ﻋﺎﳌﯿﺎن آن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺳﻼم ﺑﺮ زﻣﺎن آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻢﻟ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﺗﺎ وﻋﺪهی ﺣﻖ را
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﺟﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﻮار ﺣﻖ ﻣﺰﯾﻦ
ﺷﻮد .ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،اﺑﺮاز ﻣﯽدارﻧﺪ :ﯾﺎ رب وﻋﺪه
ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮهﻫﺎ را ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮ ﮐﺮاﻣﺘﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
وﻋﺪهی آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﺎن دادهاﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ اﻧﺪوﺧﺘﻪای را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ آوردﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﺶ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .روز و ﺷﺒﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﺮی را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و او ﺣﻖ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ای اﻧﺪوﺧﺘﻪی ﻋﺎﻢﻟ ﻫﺴﺘﯽ ﺛﺮوﺗﻢ را ﮐﻪ ﻋﻤﺮی در ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪی ﺟﺎﻧﻢ ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮدهام را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرم آوردهام ﺗﺎ ﺑﻬﺮهاش را در ﺣﻖ ﺑﯿﺎﺑﻢ .اﴎار ﻋﺎﻢﻟ ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮا ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .آﯾﺎ ﺗﻮان درک ﺛﺮوﺗﺖ را داری .ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣ�ﺗﯽ را �ﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﻣ�ت اﻓﺴﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﺶ را در ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪی ﺟﺎﻧﺶ ﻣﺪﻓﻮن �ﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ وﻋﺪهی
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد آﯾﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﭘﺲ ای ﻣﻬ�ﻧﺎن ﮐﻮی ﻋﺸﻖ ،ای ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺣﻘﯿﻘﯽ آﺧﺮﯾﻦ وﺻﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی
ﴎور ﻋﺎﳌﯿﺎن اﻧﺘﻈﺎر دوﻟﺖ ﺣﻘﻪی اﻣﺎم ﻋﴫ و زﻣﺎن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ اﳌﻬﺪی )ﻋﺞ( ﺛﺮوﺗﯽ اﺳﺖ
ﻤﺗﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺟﺎودان ﮐﻪ ﻣ�ت در ﭘﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ زﯾﻨﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﺳﻌﺎدﻤﺗﻨﺪ و
رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﻢ.
ﭘﺲ ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ آن ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﯿﻢ:

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
e-mail: info@rayatolhoda.com

sms: 3000160313

http://www.rayatolhoda.com

