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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ آذر ٧    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

که وعده فرمودی زمین را بدون  یا گونه ه�نبار الها حمد و سپاس خاص توست که 

ن راه رستگاری نگذاشتی تا بندگانت با توسل به آ حجت و راهن� از رس رحمتت باقی 

. پروردگارا این دانند ی�و  ندانستهرا بیابند گرچه قدر این لطف و کرمت را 

تو نشد چون از رس رح�نیت اراده فرمودی تا  ی واسعههم مانع رحمت  یقدرناشناس

با  وصاً آنانی که قابل هدایت هستند خود را از بند شیطان و نفس نجات بخشند مخص

این لطف و عنایت را  برگزیدن خاتم انبیاء حرضت محمد مصطفی (ص) و فرزندانش

که در قرآن کریم  یا گونه ه�نپیروزی به آنان دادی،  ی وعدهبه ک�ل رسانیدی و 

ت و بر حق فرمودی پروردگارتان پیامرب خود را برای هدایت مردم فرستاد با دینی درس

یروز گرداند هرچند مرشکان را خوش نیاید و در این روز پ ها یند ی همهتا او را بر 

و از گزند بدخواهان و دشمنان و  این پیروزی را برگزید و رهرب و امامِ  دار پرچممبارک 

عاشق حق منتظرند تا پروردگارشان  مؤمنانِ حفظ فرمود و  مؤمنانباطالن برای 

انتظارشان به وصلی که وعده فرموده به آنان عطا فرماید تا  یطور  ه�نامانتشان را 

انتظار  ی واژهدر بیان  شیرین بدل شود و اما انتظار در آیات قرآن کریم زبانی شیوا

و  ش� منتظر باشید، ما نیز منتظریم فرماید یمو  کند یمدارد آن زمان که به خیر اشاره 

الهی را  ی وعده زند یمآتش را مثال  و عذاب اهل کند یمآن زمان که به رش اشاره 

. چه بیان پر مغز و زیبایی فرماید یممتذکر گشته و همگان را به آن انتظار دعوت 

انتظار آن زمان  :فرمایند یمآن  ی ادامهاست از رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که در 

تا متام  شکافد یمو پروردگار عامل گوش جان را  شود یم انداز ینطنکه صدای حق 

را  ها جانو صدایی همچون نوای نرم بارانی در بهار گوش  عقلت دریده شود یها پرده

شیرین پروردگار عامل که نامم گوش زمان را شنوا  ی وعده: ای منتظران منم آن بنوازد

 پس که تختش انوار قرآن کریم است. خواند یمحکومتی  و همگان را به دیدن سازد یم

قادر به درک دولتی  ق است و بر منتظرانش که توان جانشانسالم بر آمدنش که ح

: جاَء الحق و فرماید یمقرآن که  ی یمهکر ی یهآو  شود یماست که در آن باطل نابود 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


2 

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

ست که دقایق حیات در . او کیبندد یمزمان جاودانه نقش  ی ینهسزهق الباطل بر 

فرمانش در حرکت است، چه کسی به حقیقت آفرینشش آگاه است. به رمز جان با 

میت را در فرمانش به �ایش حیی و یُ . او یُ باشد ی�برکتش جز آفریدگارش کسی آگاه 

که همواره توان عقلش به غیب قرآن کریم  شود یمپس جانی منتظر خوانده  گذارد یم

 فرماید یم و مرتباً  کند یمبه مه�نی با شکوهی دعوت ه او را متصل باشد، غیبی ک

 آنچه برایتان باقی گذاشتم برایتان بهرت است.

که فراتر از درک و عقل است و جدا و مربا  ای ینهگنجبله چه وجودی، چه گهری، چه 

، ایشان را مقیاس که با قیاس خود یا عدهذهن  ی پرداختهاست از تصوراتی که بافته و 

پروردگار  ی معجزه، رسالت و هدایت ی عصاره. وجود مقدس جوهر هستی، کنند یم

 ی کنندهظاهر و پنهان، منجی عامل برشیت و برپا  یها دانش ی همهکریم، صاحب 

افکار خود  ی ساختهاملهدی (عج) را با  اباصالحدولت حق، صاحب عرص و زمان، 

و دولتش را به  نوید ظهور ی الهیپیامربان و اولیا ی همه که یدرحال کنند یممعرفی 

خلقت و دین و خلیفه است و  ی کنندهگفتند که ایشان معنا  .اند دادهخود  یها امت

 نظیر یب ی ینهگنج. به راستی که این ذخیره و تپد یمآرزوی آنانی که دلشان برای حق 

در شأن و مقام فقط  شان یگراممادر  (س) آفرینش را رسور عاملیان حرضت زهرا

 ی ارادهآفرینش قادر است تا به  الزمان صاحبکه فرمودند:  کنند یمدرک  شان یواقع

بر آنان فرمان براند که جز به  چنان آنو  خویش متام عوامل هستی را در اختیار گیرد

دایتش انوار بنگرند و در ه اش یملکوت، همواره بر قامت اطاعتش گردن خم نکنند

 جانشان را بیارایند.

در این روز  ایم یدهشنپس با توجه به فرمایشات رسور عاملیان و احادیثی که تا کنون 

و حفظ و  همتا یبخداوند حکیم و قادر و رح�ن را از آفرینش همچون گهر  ،بزرگ

مام و منجی خلقت از نامحرمان و انتخاب ایشان به عنوان ا ی ینهگنجمخفی �ودن این 

: داریم یمعرفت به وجود مقدسش شاکریم و ابراز ای�ن و مو رهرب بر  نعمت یولو 

از شهادت پدر  موال و رسورمان ما را در این روز ضمن ابراز تأثر و غم و اندوه

شعبان  ی یمهنکه خداوند کریم در  کنیم یماعالم  بزرگوارتان امام حسن عسکری (ع)
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که از  یا گونه ه�ن االول یعربو در نهم  نعمت وجود مبارکتان را به برشیت عطا فرمود

و  برگزید ما امام عنوان بهاسم ماهش پیداست در اولین بهار ش� گل همیشه بهاری را 

را که رسشار از عشق و امید به تعجیل فرج و  مان یشادنعمتش را به ک�ل رساند و ما 

 :داریم یمدیدار ش�ست با فریاد شادی به ساحت مقدستان ابراز 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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