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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ اردیبهشت ١     والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

. سالم بر ساعاتی که پروردگار عامل امر فرمود همگان بر رس پی�نی ملکوتی حارض شوند

به جریان افتاد. این چه  ها جاندر  »بلیقالو «حرکت آغاز گردید. شتاب برای 

ندایی در  ؛شود یممه�نی آغاز  ،کرده تاب یب ها ینهسدعوتیست که قلوب جان را در 

پیچیده و زیبایی. ابراز عشقی  سؤالچه  ؟آیا من پروردگارتان هستم ،پیچد یم ها جان

زبانی در ور است.  شعله ها جانچه حرارتی است که در  مطهر به خالقی یگانه. این

با کدام ُمهر  ؟خیزد یماین ندا از کجا بر  ؟گوید یموجود ندارد. چه کسی سخن  ها کام

چه جشن باشکوهی. فرشتگان صف در صف در نظاره هستند.  ؟رسد یمبه ثبت 

در کدام  »قالو بلی«آفرینش به تحسین این پاسخ در مستی خاصی قرار گرفته. مع�ی 

. در آن زمان مرد و آید یمبه دنیا  اش تعهدنامهبا او  قسمت این وجود پیچیده است.

را بیابد. آدرسی در  اش ینشانزنی مطرح نبوده، همگان نوری واحد بودند. آمده تا 

دست دارد. پروردگارش امر فرموده تا با برگزیدگانش به دنبال این تعهدنامه برود. به 

را در  »قالو بلی« ی شعله. هنوز گردد یم. تسلیم حق دهد یمندای پیامربش پاسخ 

آن را بیابد. در واجبات  تواند ی�. رود یماحساس نکرده. در �از به دنبالش  اش ینهس

عله در جانش او را به هجرانی از حجاب دنیا خارج شود. این ش تواند ی� کند یمسعی 

پاسخ  پرسد یمنش از او ی که درو سؤالسخت مبتال �وده. با کدام عمل قادر است تا به 

. در حرارت پاسخ خویش نامت یا �ودهد. تو کی هستی. تو پروردگارت را مالقات ده

آدمی نسبت به پروردگارش  فرماید یمآشکار گردیده. وای بر ما. چرا کتاب آس�نی 

. ناسپاسی از نعمتی که برایش مهیا گردیده. او را به لقای خالقش ناسپاس است

رها شود. تعهدهای  تواند ی�. کند یمبار به قلبی مادی مراجعه . این خوانند یم

بسیاری دارد. مالش، فرزندش، ثروتی که اندوخته. روز و شبی که به آن خو گرفته. با 

. کند یمزبانش با کل�ت بازی  پاسخ دهد. خواهد یمحرارت و عشق به دنیا 

. اول و آخرش صبح که بسیار کوچک است شود یم. در درونی گم یابد ی�پروردگاری را 

عمری که در پرانتز  .خوابد یمو با غروب  شود یمشب یک روز است. با طلوع بیدار  و
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باری سنگین بر دوش  که یدرحال بازگرددتا مجدداً به جایگاهش  گذرد یمتعهدی زیبا 

 دارد.

. آورد ی�این روز باشکوه را به خاطر  اش تعهدنامه. او در شعبان است ی یمهنامروز 

متام فرامین خالقش را اطاعت �وده. رضبان حیاتش با انتظاری زیبا رشوع  که یدرحال

از جانش شکل  یا تکههر بار  شده. او اولین بار در رحم مادرش نامش را آموخته است.

 اللهم عجل ام یزندگتا از آغاز  آیم یم ،گرفته با بیانی شیرین ابراز کرده است موالی من

؛ ام یدهدرا  ات چهره »قالو بلی«. من در ای یرفتهپذامامتت  زیرا مرا در زمان؛ را بیاموزم

زیرا پروردگارم از حق سخن گفت و من حق را پذیرفتم. از الست تا قیامت زمان عاشق 

و فرشتگان به خدمتش افتخار کنند و  ولّی خویش شد تا آفرینش به فرمانش درآید

به  ها جاندر  »قالو بلی«چه روزیست که بار دیگر منتظران به مدال حق مزین شوند. 

. این رضبان قلب از کجا تو را شود یمروان  ها از دیده ها اشک. افتد یمجریان 

. کشد یماین چه ارساری است در جانم که مرا به آتش  »وای بر من«. شناسد یم

. ارسارش به کسی آشکار نگردیده ات یملکوت ی چهرهگذشته است و  ها زمان که یدرحال

جاری شد.  ام یالست ی یدهد. ه�ن اشکی بود که در پاسخ پروردگارم از ام یافتهرا اینک 

گریستم تا عشق را دریابم. پس قلبم رضبان خویش را در رحم مادرم با نامت آغاز 

مرا دریاب.  تا به تعهدم در قالب انتظار لباس عمل بپوشانم. آیم یمکرد. من به دنیا 

 ی که کتاب آس�نی فرمود آنچه برایتان باقی گذاشتم بهرتین است.ای بهرتین متاع

. ممنونم. چگونه توان شکر دارم. یدا کردهکه با قلبم صحبت  ام آمدهامروز به مجلسی 

برزخم ش� هستید.  »کلید« که یدرحال »بازگردم«مددم کنید خود را بیابم. من چگونه 

 :خوانم یمش� را  ام آموختهبا ه�ن ندایی که در شکم مادر پس 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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