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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ آبان ٢٦    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

احسان غیبی منور مه�ن  ی سفره مشتاق را بر یها جانسالم بر خالقی که همواره 

در جوش و خروش است  ها انسانزیرا آنچه در باطن ؛ تا انتظار را معنا کند �اید یم

تخت و  های یهپا ی کنندهامید به نجات است. نجات از امواج خروشانی که ویران 

تا  گشاید یمخویش را  ی ینهگنجنعمت خالق یکتاست پس  ینتر بزرگتاجی است که 

تظار را معنا تا ان فرماید یم�ودار حق �ایان گردد. قلم را به دست بندگان داده امر 

 کنند.

به توصیفی زیبا از فرمان الهی بسنده کرده در قالب شعر و نرث آن را معنا  یا عده

شمرده و امید به فرد را در قالب انتظار دور از عقل  غنیمتَدم را  یا عده. کنند یم

مشکوک هستند  ای یندهآکه در اوهام و خیاالت  ییها انسانتصور کرده، منتظران را 

اوهام  ی پردهکه در  اند بسته دلکه توان زندگی را از خویش سلب �وده و به فردایی 

 است.

 یا وعدهقرآن کریم روی آورده و در کنار کوه طور منتظر آمدن  ی معجزهبه  یا عده

وان حفظ تا با دستانی بیعت کند که ت درد یمهستند که هر لحظه جان کفر را از هم 

از نشانی که بر  فرماید یمکه کتاب آس�نی  گونه ه�نآنان را دارند. ثروت خویش 

تا نامشان آشکار گردد.  دارد یمبر  یشانها چهرهنقاب از  . زمانشناسی یمچهره دارند 

سود و زیان  شان یبندگنامی که همواره در حق درخشیده است. کسانی که معیار 

آنان به نامی عشق  ن است.اطاعتی است که زمان شاهد آ نیست بلکه روزمره 

است در حیاتشان. حیاتی که م�تی به دنبال ندارد. زندگانی  »اللّه یةبق«که  ورزند یم

 ماند یم یفشان آتشبه  »مهدی (عج)«. حرارت قلبشان در نام شناسند ی�که مرگ را 

 .رویاند یمکه هزاران نهال در نهان را از دل خاک 

خواهد  او« ،به عشقش جانشان گداخته است ها سالهستند که  یا وعدهاینک مه�ن 

او را ببینید با چش�ن رسی که همواره در  بیند یمکه ش� را  یا گونه ه�نتا  »آمد
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شاید امامش را در لحظه متاشا کند. با تبسمی زنده شود که  چرخد یمخویش  ی کاسه

تا  باشد یمش تدار تاج و تخ امامت است، امامتی که زمان ودیعهنامش عشق به 

 ها جانامامت گردن کفر را از  از این موهبت الهی تهی نگردد. دست با محبت ها زمان

 د:همواره او را بخوان که جدا کند و آنچه باقی مباند عشقی باشد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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