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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ اردیبهشت ٧     )والدت حرضت علی اکرب (ع ی بهخط

بر رحمتی که خویش را رح�ن نامید تا بندگانش صفات عبادی الرحمن را از سالم 

به اخالق نیکو دست یافته و  اند دادهکه فرمان  گونه ه�نارث برده و پروردگارشان به 

حق از باطل جدا گشته و دین  انعکاس انواردر  وجودشان ی یینهآرستگار شوند. 

در  یشانها گوش .خویش را بازیچه و لهو ندانسته و همواره به طرفش در حرکت باشند

. مسل�نی را ایفای نقش کند با محبتش در سینه یشانها دلمتنعم گردد و نوای حق 

پذیرفته  مداران حق ی یرهدادر صفتش بپذیرند و همواره مطیع فرمان حق باشند تا در 

 .شوند

آس�نی آراستند تا جانشان از  یها وعدهدنیایی خویش را با  عمتا آنانی که بهرتین 

ند دغیب به ظاهر وجود آور  ی پردهنور را از  یها جامعشق لربیز گردد. آنگاه  رسسبیل

و تباهی به راهی روشن و رصاطی مطمنئ  در ظلمت مانده با آن از سیاهی یها جانتا 

 با پروردگارشان است زیرا وعده فرموده دولت ظهور در حرکت باشند. مزدشان طرف به

 حق بپذیرد. ی یرهدارا در  تا تجارت کنندگان با مال و جان و فرزند

تا به همراه امامشان  گریزند یمزمانه  یها فرعوناز  ارسائیل یبنآنانی که به مانند قوم 

 شنود یمرا در کالمشان حرارت قلبشان  که یدرحالبه طور عشق سفر کنند و امامشان 

ش هستید پس قطرات شیرین الهی که منتظر  ی وعده: منم آن کند یمصدایشان 

و راهی  بیاموزیدتا پیوند را در حق  زدایم یمهجران کشیده  یها چهرهاشکتان را از 

 کنید تا وجو جستز آنچه پروردگارتان فرمان داده نروید. سعادت را در رستگاری ج

 عمرتان در محور حق جاودانه گردد.

 :خوانیم یماینک پروردگارمان را 

به هم نزدیک و  تان یجربوترا قدرت  ها قلب یدا دادهکه فرمان  گونه ه�نیا رب 

را از  بها گرانخویش دانستید. این ثروت  بندگان عمهربان کرد پس محبت را بهرتین متا 
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نام جربوتی یاران و دوستان خود در برقراری حق و جداسازی باطل بپذیرید تا همواره 

 فریاد کنند: کند یمپروردگار خویش را بخوانند و با صدایی که انتظار را معنا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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