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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ تیر ٣      والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

خداوندی که ملک و  و کریم است لطیف، حلیم، عظیم از آن خداوند حمد و سپاس

یگانه، در خلقتش عادل و در حکمش  اش یاییکربمثال،  بی عزتشو  پایدار سلطنتش

نیست معبودی غیر از خداوند سبحان که  حکیم و در تأخیر عقوبتش بزرگوار است

 ها تصور شود. و با اندیشه که با چش�ن دیده شود شأنش برتر از آن است

حرارتش را در الطا  پروردگار عال در آن  نوشندگانش که همواره سالم جامی است

خویش  ی عال گشودند و به دنبال خالق خویش دست را بر سینهزمان که چشم بر 

 فرشدند تا اشتیاقش را معنا کنند ندایی در گوششان به سخن درآمد تا کالمی را

فرمان در  ،کالم القا شد فرشتگان صف در صف منتظر پاسخ آن فرمان شدند ،بیاموزد

زبان  ،کشی آماده �ود های خود را به پیش زمین و آس�ن نعمت ،عال به حرکت درآمد

آیا توان درک این بخشش عظیم پروردگار را دارد؟  به شوقش مبتال گردید در کام

بخششی که رحمت و برکات را به همراه دارد آنگاه که امر فرمود: تبارک هللا احسن 

 سالم بر خلقتی که برکاتش را ش�ره نتوان کرد. الخالقین

ت زهرا (س) باید فریاد کرد که سالم بر مولود رسور عاملیان حرض  ی فرمودهچه زیباست 

 ها عقلها عاجز و  و زبان مبارک امروز که برکات وجود مبارکش را ش�ره نتوان کرد

رکات پروردگار بخششی که رحمت و ب نیست قادر به درک این بخشش عظیم پروردگار

 را به همراه آورد.

ی هدایت، منیی عال برشیت نبوت، معدن رسالت، وار  تام ی عصارهمولود امروز 

که خداوند کریم  املهدی ارواحنا لک الفدا است اباصالحرسور و موال  قائم آل محمد

نعمت و رحمت برای مؤمنان قرار داد ولی متأسفانه  ی یرهذخوجود مبارکش را بهرتین 

اگر هم نام او را بردند به غیر او  مسل�نان کفران این نعمت و رحمت الهی را �ودند

که پیامربشان حرضت محمد  مثال آنان مانند قوم بنی ارسائیل است درحالی دل بستند؛

را از بند جهالت و گمراهی نیات بخشید و خداوند کریم از خاندان پاکش  ها آن(ص) 
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و  این امت قدر آنان ندانستند ،عطا فرمود ولی در مقابل ها آنبه  قدر گران ی مائده ١٣

را به میقات طور  ینشانآخررا برگزیدند و خداوند کریم  ترین پست دانند اینان �ی

ها را ساختند و  و امتش در پای طور به کمک شیطان و نفس اماره بت دعوت فرمود

در قرآن کریم پی  خداوند ی فرمودهچرخند پس به حقیقت  ها می مستانه به دور آن

 بریم که فرمود: مرگ بر آدمی باد که چه ناسپاس است؛ می

نیاتان قرار دهیم و همچون  مبدأشعبان را   ی نان کوی عشق بیایید نیمهپس مه�

 یها مائدهدنیا جدا شویم و با قدر نهادن به  هارون از مستان و بندگان هوا و هوس

آس�نی و اطاعت کردن از راه و عمل ایشان به واقع و به حقیقت منتظر آمدن 

از فرمایشات گهربار مادر هستی رسور گیریم  که در این مورد بهره می موالی�ن باشیم

 ملیان حرضت زهرا (س) که فرمودند:عا

 را در جانش به ودیعه دارد؛ هرگاه به مشیت پروردگار عال هایی یشگفتقلب زمان 

در  ها جانآید و صدای  زبان اعیاز زمان به سخن در می شود کلیدش گشوده می

نقش گرفته  ها جانآنچه در ضمیر شود و  محقق می ها وعدهشود و  نهانشان آشکار می

رسالت انبیاء به  ،شود های شیفته، به دیدار حق مزین می گردد جان است �ایان می

ها بوده  آید و آنچه مع�ی دوران گلستان نبوت به سخن در می پیوندد، یمیکدیگر 

ش� وارثان این نیواهای عاشقانه هستید؛  پس به جانتان مژده دهید گردد آشکار می

ش�  ها است زمان عمرتان جانی را در خود پنهان �وده که گلستان رسالت انبیاء زمان

 دارد و را در خود به ودیعه نگه می تان یجو  حقبینید ولی زمان، صدای  او را �ی

در  تپش قلبتان که یدرحالروید  ش� می ،شود در زمان ثبت می تان عاشقانههای  زمزمه

ستایند پس  ها ش� را در قالب انتظار می رسد آن میبگوش آیندگان  تان یجوی حق

همواره به فرصتی که در عمرتان به جانتان داده شده خشنود باشید و از پروردگارتان 

 ،نفس اماره را تقاضا کنید تا صدایتان در جان زمین به ودیعه باند بت ی شکننده

ای که  یش سازند آینهخو ی ینهآآیندگان یادتان را از باطل جدا کنند و راهتان را 

الهی  ی وعده�ایانگر انواری است که به مشیت الهی از دیدگانتان مخفی است تا 

محقق گردد و حق از باطل بازشناخته شود پس همواره جانی نیواگر داشته باشید تا 
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از زمان باقی باند پس اطاعت از مقام امامت آخرین وصی  تان یپرست حقصدایتان در 

ها است که از فلل پروردگار عال همچنان ادامه دارد تا  ودن تام گنیینهپیامرب دارا ب

همتا را  این گوهر بی که یناها بیایند و در این فلیلت رشیک شوند و بدون  امت

فللش بنوشند و جام جانشان را از آن لربیز کنند تا با  ی رسچشمهمشاهده کنند از 

پس با جامی که پروردگارتان در کتاب  حق بانند و یا با باطل، جانشان محشور شود

مستی باطل نیست بلکه  اش یمست که یدرحالنوشید  آس�نی فرموده که آن را می

 ماند. کند و طعمش در کام عاشقانش امانت می مستی حق است که هرگز تغییر �ی

پس باید شاکر پروردگار کریم باشیم در این کوی عشق در این روز مبارک و خیسته از 

قدر در مورد اینکه چگونه به  های گران همتای الهی به حقیقت یشات کوثر بیفرما

دار حقیقت  هایی که میرا  گفت آفرین بر گوش انتظار دولت حق باشیم پی بربیم باید

 ی سفرهزنده بودنشان را در جانشان حس کنند و بر  تپشزمان است تا آیندگان 

انشان ذخیره کنند تا آیندگان به احسانش بنشینند و میراثش را چنان گنیی در ج

به ندایی اش گرد آورد و  گذشتگان بپیوندند آنگاه پروردگارشان آنان را به وعده

چراغ هدایتم درآیید تا از   داران نبوت پیامربم، به گرد چهل بخواندشان که: ای میرا 

 نعمتش دور نباشید.

حال ضمن تربیک و تهنیت این روز مبارک خدمت امیر مؤمنان علی (ع) و رسور 

عج) به ( یاملهد اباصالحعاملیان حرضت فاطمه (س) و یوسف زهرا رسور و موالی�ن 

ش�ر بر ایشان و بر شیعیان و منتظران و شیفتگان وجود  همراه صلوات و سالم بی

 :داریم یم مبارکشان دست به دعا بر

بران  امت آخرالزمان و منتظران و فرمان ءِ ما سعادت پیدا کردیم که جز  الها بار

 را بپذیرید. سپاس�نزمان (عج) باشیم پس شکر و  امام 

حساب عطا فرمودی یاری  بار الها ما را که از شنیدن حقیقت وجود مبارکشان روزی بی

 موفق و استوار باشیم. ها یقتحقفرما تا در عمل به این 

 را ظهور ایشان قرار بده. مان دییعبار الها 
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 محروم مگردان. شفاعتشانبار الها ما را در این دنیا از عنایات خاصه و در آخرت از 

 بار الها تقاضا و دعای اللهم عیل لولیک الفرج ما را اجابت بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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