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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ آذر ١٩    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

تا  دارد یماعالم  سالم بر ایام آنگاه که موجودیت خویش را در آمد و شد شب و روز

ررمانی است  این  آ  ررما  به وو  عال  عمری را رقم زند که لحظاتش منتظر

آنچه پروردوار برایتا  باقی  منتظرانی که مورد خطاب قرآ  کریم هستند   رسد یم

توا  کدام اعضاِء جانتا    خواند یموذاشته با چشم و وو  و شعور عقلتا  ش� را 

روز زما    ارسوس که هبالد یمرا بشنود که عال از شنیدنش به خود  صدایی تواند یم

و به دنبال زندوا  روا   خواباند یم  مردوا  را در وورها ماند ی�منتظر مردوا  

پر  شیرین از دنیای کوچکش به جهانی یا وعده  آیا رضبا  کدام جا  او را به شود یم

   پس برهانش در هدایتبیند ی�خدا را    جهانی که ررماندهش جزخواند یمرونق 

اسارت خویش  ی حلقهرا در  ها جا (عج) است، نبض  الزما  صاحبمحکم است زیرا 

است  هدف چیست؟  مشتاق که همواره به طرف هدف در حرکت ییها دلدارد  

روزی که در  ماند  و یا ررت؟ ماند  به معنی در زما  متوق  شد  و ررت به مانند

که ررت را  استه سال ؟وزینید یمشب را دارد  این  کدام را بر  ی مژدهپی خویش 

را هیچ  که واقعیتشدر خیاالتی  وذرد یم   عمری که شب و روز یدا کردهانتخاب 

را خود  ها رصلبلکه  کند ی�طی  ا  یباییزپس زما  را در  کتابی تصدیق نکرده

و آنگاه که باید خزانش دیده  کند یم  درخت وجود  را خود به خزا  تبدیل سازد یم

دریغا که   خیالی بنشیند ای یوهمتا به بار  پوشاند یمسبز خیال آ  را  یها برگشود با 

دامن کربیایی جز بازوشت به  درد ی�از هم  ای یلهوسضخیم دنیا را هیچ  ی پرده

 پروردوار عال 

زیرا  شناسد یمآ  را که شیعه  دهد یمساعات امروز مژده از آغاز عهد و پی�نی را 

و حیاتش را در شکم مادر اعالم کرده است  امروز  قلبش با این پی�  به رضبا  ارتاده

جانی  ی پوستهدر یاور آواروا  دهر ش� ما را  : ایخواند یمرا ی  بار دیگر موالیش 

مبارکتا  دارد آ  را رها  یها دست، به رریادما  برسید  این جا  نیاز به بینید یمخسته 

ورچه به مانند کودکا  به دنبال رسورمی تازه است   نکنید  او امامش را دوست دارد
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نجاتش دهید  زما  با رسعتش در  پس ای جانشین پیامرب (ص) از جانی وِره خورده

مهربانتا   یها دست  امروز ورمای ترسد یمو او از تنهایی  وذرد یم ها یهثانو  ها یقهدق

 کنید: ا  یاریپس  خواند یمهمواره به ررج جانش و ش� را  جوید یما ر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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