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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ بهمن ٢٤    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

عظیم و رحیم را سزاست.  خداوندانتها،  ش�ر و بی پایان، بی کران، بی حمد و سپاس بی

خداوندی که نهان است و آشکار، فاتح است و بزرگوار، مقتدر است و مهربان، حاکم 

است و حکیم، شاهد است و شهید، حبیب است و جلیل، صاحب است و حلیم، قاضی 

است و عادل و حافظ است و محیط. نیست معبودی جز خداوند یکتا. پاک و منزه 

 است پروردگار کریم.

ها را  م بر شبی که چونان شب معراج نویدی در بطن خود دارد، نویدی که دورانسال 

فرشتگان الهی به شادمانی به  آنگاهریس�نی متصل خواهد �ود  همچونبه یکدیگر 

جهان  آنگاهبه استقبالش بروند و  یتتحگرداگردش به چرخش درآیند و زمینیان با 

 های جهلش را با نور هدایت مداوا کند. خفته بیدار شود با صبحی که زخم

پاک  بیت اهلسالم بر پیامرب خاتم، رسول اکرم، افضل اوصیاء حرضت محمد (ص) و بر 

اش. شکر پروردگار کریم و مهربان را که در هیچ زمان انوار هدایتش در زمین  و گرامی

ی غروب کرده با طلوع خورشیِد دیگری زمین را خاموش نگشته و هر زمان که خورشید

 منور �وده.

، یک روز بعد از شهادت امام حسن عسکری (ع) و روز رشوع االول ربیعامروز نهم 

ی نبوت و آخرین نور هدایت، حرضت مهدی (عج)  امامت منیی عال برشیت، عصاره

ام حسن است که روز شهادت ام است. امروز قلب شیعیان محزون از روز گذشته

عسکری (ع) بود و شاد است به خاطر امروز که روز رشوع امامت آخرین اخرت آس�ن 

املهدی (عج) است که سالم و  اباصالحامامت و والیت، رسور موال، امام عرص و زمان 

 پایاِن خداوند کریم بر ایشان و بر اجداد طاهرینشان باد. درود بی

مؤمنین  ی زنده کنندهتام نشود، سالم بر سالم بر حق جدید و به آن عاملی که علمش 

ی کل�ت، سالم بر  ها و جمع کننده ی کافرین، سالم بر مهدی ملت و درهم شکننده
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ی  جانشین گذشتگان و دارای مقام ارجمندی و رشف، سالم بر حیت معبود و کلمه

تم ی دشمنان و وارث انبیاء و خ ی اولیاء و خوار کننده ستوده، سالم بر عزیز کننده

ی جانشینان، سالم بر قائم منتظر و عدل رشف یافته، بر شمشیر آخته، ماه تابان  کننده

 ها. و نوِر درخشاِن آفتاب و تاریکی

ها،  ی امت (عج) که خداونِد عزیز و ارجمند وعده فرمود او را به همه هللا یةبقسالم بر 

او پریشان حالی  ی وسیله بهها را و خاطر جمع کند  او کلمه ی وسیله بهجمع کند  که ینا

ای که  و مقام دهد به آن و وفا کند به وعده و جاهرا، پر کند زمین را با قسط و عدل 

 به مؤمنان داده.

ی حق را در  ها مانند منتظرین عرص حارض منتظرند ببینند وعده بله تام مؤمناِن زمان

کنند و به  وا میامدهای جهل را  دولتی که همگان از تام ادیان الهی با انوارش زخم

یارانش در دوران غیبت نظر کنند و آنان شادمان حاصل انتظارشان را ببینند و در 

 مقصود برسند. رسمنزلرحمت دولِت پادشاه عاملیان به 

چه زیبا رسور عاملیان حرضت زهرا (س) انتظار و دولت ظهور را توصیف فرمودند که: 

اش را  ز جان جدا کند تا همگان برهنگیی خویش را ا جان عال منتظر است تا پوسته

ی رنج  بر چهره ندامتشاناشِک  که درحالیببینند و رس انگشتان خویش را بگزند و 

 شان یاریشود، هللا را بخوانند به مددی که دیگر زمان  کشیده از مکرشان جاری می

شود و  هایشان از صورت مسل�نی دریده گذارد تا نقاِب چهره کند، آنان را وا می �ی

ی مکار ببینند سپس به بازوان حق مدد دهند تا جهاِن تشنه از  همگان پشت آن چهره

 عدالت را سیراب کند.

هایی که در کتاب  پروردگار کریم بندگانی را که از اوامر الهی اطاعت کنند در نعمت

 ها تام نشدنی است. پیوند ادیان الهی دهد و آن نعمت آس�نی نام برده است قرار می

لحظه خواهد بود و هر کس را که نام او  ینتر باشکوهدر زیر پرچم آخرین نور هدایت 

است.  باشکوهصالح برده شده است از مه�نان این دولت  عنوان بهدر قرآن کریم 

شدگان در دولت ظهور، مزد صرب آنان بر مصائب زمان خودشان خواهد  برده نامرجعت 
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، پس خوب فکر کنید آیا رنج آنان در اند کردهتیربه بود. آنان پاکانی هستند که رنج را 

ی عمرشان باعث شد تا راه را با ناامیدی ادامه دهند یا عزم  مقابل کفر تا آخرین لحظه

 تر کرد تا با آن عزم، پرچم عدالت را تقاضا کنند؟ آنان را محکم

د تقاضای که از خداون پس ما منتظران وجود با برکتش، در این روز مبارک قبل از این

ها پاک کرده و دست بیعت�ن را قبل از  پرچم عدالت را کنیم، وجودمان را از آلودگی

همه به سویشان دراز کرده تا تیدید بیعت کنیم و دست ایشان را رها نکرده بر آن 

های هیران را با گرمِی دستشان به  گذاریم تا غم زنیم و بر چشم و قلب�ن می بوسه می

 کنیم.وصلی شیرین تبدیل 

 داریم که: می در خاته دست به دعا بر

ات در حق بندگان، باور داریم که دعای ما را  بار الها ما با یقین به کرامت و مهربانی

ای، پس قلب ما را با ظهور ایشان شاد  اجابت فرموده و ظهور موالی�ن را نزدیک کرده

 فرما.

بینند، امید آنان را با  و دور می یرممکنغبار الها دشمنان وجود مقدسشان، ظهور را 

 طلوع فیرش به یأس تبدیل فرما.

غیبتش ما را از منتظران واقعی و در زمان ظهورش جزِء سوار شدگاِن کشتِی  الها دربار 

 نیاتش قرار بده. آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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