
1 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ تیر ١٥      والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

تم  بر ستاا  ددرتند خالق توانا که هر چه را اراده کرد امر به موجودیت فرمود و او 

دلبش را در عشِق به خالقش معنا کند پس صورت  تپشموجود شد، زنده شد تا 

 ی اللهنهاد تا نامش را بیابد؛ او را بنده خواندند و  اش یاییکرباطاعاش را بر ستاا  

گوشش را به س  حلقه سراتاند و لباِس عزت را بر جا  عاشقش پوشاندند و سنگاه به 

ار عال فرمود: ضیافای با شکوه مه�نش کردند؛ تاعت ضیافت سشکار شد و پروردگ

 پیامرب یها خانه در! یدا سورده ای�  که کسانی ای ۩مبارکه احزاب):  ی توره ۵۳ ی یهس(

(دبل از موعد  که یدرحال، شود داده اجازه غذا رصف برای ش� به مگر نشوید داخل

دعوت شدید داخل شوید و ودای  که یهنگامدر اناظاِر ودت غذا ننشینید اما  )نیایید و

غذا خوردید پراکنده شوید و (بعد از رصف غذا) به بحث و صحبت ننشینید این عمل، 

) اما خداوند از گوید ی�و (چیزی  کند یمولی از ش� رش   �اید یمپیامرب را ناراحت 

 ۩(بیا ) حق، رش  ندارد! 

که  گونه ه� و  کوشند یمبر سزار رتولشا   کنند ی�و مه�نانی که از این امر اطاعت 

؛ سیا به طعامی که در »خدا از گنت حق، رش  ندارد.«: فرماید یمپروردگار عال 

زمینی اتت یا  ی سذوده؟ در داخل این طعا  چیست؟ ایم یساهنگر گذارند یممقابل�  

فت برایش باطل دارد ضیا های یشکشیپکه عادت به خورد   ییها شکمانواِر ست�نی؟ 

و برای رسگرمی  سید یمحکم ودت گذرانی و رسگرمی در تاعات س  ضیافت اتت پس 

که خود س  را  سراید یم؛ نا  ملکوتیا  را در ظرِف جانش به هوتی کند یمتخن سغاز 

؛ ای وای بر نشینند یم؛ پیامرب ()) به تاشا دهد یمو برایش نوای عشق رس  پسندد یم

و  چرخند یمذهنشا   ی تاخاهتاا  امت موتی بر گِرد امای که مانند گوتاله پر 

تا �اد خودپرتای را معنا کنند.  کنند یمجواهرات وجودشا  را در ستِش گداخاه ذوب 

که عاشقاِ  نامش مدعیانی هساند  توزد یمچه شده که پرچم اتم  در ستش عشقی 

زار داد و تاد به که ستِش امیالشا  پرده بر حقیقِت هدایاش انداخاه و س  را در با
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بهایی اندک واگذارده اتت پس به اناظار عدالت نشساه و برای سمدنش پای کوبی 

از اشکی که در چشم مناظرا  وادعی اتت  تر نر و ریس�نش  سید یم؛ عدالت کند یم

تا لطافاش چونا  رحمت الهی، جانشا   پیچد یمبر دتت و پای منافقا  و مساکربا  

 یشا ها گوش که یدرحالخیالشا  به ستِش حرست بدل �اید،  یها افسانهرا در افسوس 

به انکار افاد و زبانشا  در اعرتاف به کا   پاهایشا  در رفت ،سذین شود به نوای حق

 بچسبد و بر جای خویش بخشکند و سثارشا  �ادی از عشقی دروغین را ترتیم کند.

شب را باِب رحمت الهی معرفی  چه شب با برکای اتت شبی که رتول خدا ()) س 

 فرمود و دتت رحماش را بر ست�  لط  پروردگار عال بلند کرد و فرمود:

و مرا  کند یمکه بر دلبم نور افشانی  بینم یمرا  یا تاارهرحمات  ی کرانهیا رب! در «

تا زما  رتالات را تا  سیم یم: ای رتول خدا! به من بنگر؛ گوید یمو  خواند یمبه نا  

؟ پذیری یمامت جاودانه کنم و وصی دینت باشم و حامی امات، سیا مرا به سغوشت دی

: به سغوشم بیا تا بار دیگر عظمت نزول را تاشا کنم دهم یمو من (رتول خدا) پاتخ 

و س  شِب با برکت به صبحی مبارک ماصل » پر رمز و راز  بنشار . ی ینهتو س  را به 

و  شود یم؛ جاءالحق طنین انداز گذارد یمهاِ  خاکی و امانِت رتالت دد  بر ج شود یم

تا ابد منادی حق  اش یملکوتشعبا  در ج�ل  ۱۵و  رود یم ها باطلبه برکت سمدنش 

 .گردد یم

تا حقیقت وجودشا  را در  یما سمدهموالی�   ی خانهاینک در این تاعات روحانی به 

تناول کنیم  یا لقمهرحماش  ی گسرتده ی تنرهشادِی تاعِت عمرما  جاودانه کنیم و از 

که جا  توخاه از هجرانشا  را با طعمش به ملکوِت رحمت الهی پیوند بزنیم و باز با 

 صربی جمیل فریاد بزنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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