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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ آبان ٥          صفر ٢٨ ی بهخط

در آن  پروردگار عامل. رحمتی که جان بندگانش را از ظلمتی که ی واسعهسالم بر رحمت 

که آیاتش زمان را مانند طوماری  یا معجزهبودند با نور قرآن کریم افروخت.  ور غوطه

. اُمتی که گیرند یمکنندگانش در هدایت متام انبیاِء الهی قرار  . تالوتپیچد یمدر هم 

. اینک خواند یم. همگان را به ضیافت خویش اند عاملوارث متام معجزات پروردگار 

ش� نیست. ش�  ی یستهشارحمت گسرتده شده، از طعامش بخورید. زقوم  ی سفره

مت پیامربی هستید که جان مطهرش در هدایتتان به زحمت افتاد. عمر رشیفش در اُ 

تا  جوشید یمفوران است  ی آمادهکه همواره  یفشان آتشبه مانند رنج جهل اُمتش 

 اید.وارد � همگان را در حریم رحمت الهی

 کنند یمفرض  را به مانند کتابیوای بر اُمتی که معجزه  .نگرد یماینک به وارثان دینش 

که نتوانستند هدایت را دریابند.  ییها قومدر عذاب  دارد. یزانگ حزن ییها داستانکه 

که  ییها سنگ صورت بهبوزینگان، گاه  صورت بهگاه  خشم پروردگار نصیبشان شد.

هدایت را  چگونه .جان یبرا بر جانش ترسیم �ود. گاه خاشاکی خشک و  نقششان

اینک در ماتم  تو وارث پیامربی هستی که ؛ وشود یماز آنان یاد  گونه ینادریافتند که 

. در کدام بازار به فروش یکردچه  شارث. با زنی یمجان مطهرش به رس و سینه 

 امانت هدایت را با دنیایی معاوضه �ودی که از آن خواهی گذشت.رساندی. چگونه 

جفاکار جدا  زیرا توان عقلت قادر است تا خود را از اُمت کنی ی�عذابی را مشاهده 

 فردوس منتظرش یها باغکه  کنی یمجانت مسل�نی را مشاهده  ی یینهآکند. تو در 

 خوب گوش کن. گوید یمتو سخن  است. پس به ندای پیامربت که با

جانتان را با  یها چشمهای منتظران دولت حقه. ش� را از هدایتم سیراب �ودم. 

من وارثان دینم بودند همراه �ودم. دینتان را با جانشینم دوازده خورشیدی که بعد از 

تا به دریای محبتش وارد  دهید یم. در فراقش ناله رس کنید یمبا او چه  کامل کردم.

دستان مهربانش جایگزین دستان من است. دست هدایتش را رها  که یدرحال شوید.

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


2 

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

قرآن  را با اطاعت از فرامین تان ینهگنجمتام معجزات الهی است. پس . او وارث نکنید

در آخرین لحظات عمرم از را در هدایتش یاری کنید. من  تا رسولتان ر کنیدکریم پُ 

که خود در کنارشان نبودم و جانشینم  نجات اُمتی را خواستم مبارگاه جربوتی پروردگار 

پروردگار از خطر  استواری ای�نشان با اطاعت و عمل به فرامین غیبت بود. ی پردهدر 

 .از من جدا نشوید تا با عمل به آن سپارم یم. ش� را به کتابم ماند یمجهل در امان 

چه زیبا بود صدای ملکوتی خاتم انبیاء (ص) پس در سوگش دست بیعت به سویش 

 کنید و با جان مطهرش هم نوا شوید:دراز 

 لولیک الفرجاللهم عجل 
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