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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ آبان ١٦    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

 ی واسعه رحمت از را نیازمندان تا گسرتد یم را رحمتش ی سفره که آنگاه زمان بر سالم

 .کند اطعام پروردگار

 فرزندش به) س( آدم حرضت. است ملکوتی ضیافتی آغاز االول یعرب نهم امروز

 ءاولیا و ءانبیا متام جانشینی گویای مبارکت یها شانه بر زمان سنگینی اینک. نگرد یم

 فرمانت به زمان. عاملی بخش یاتح ی عصاره تو ءانبیا وارث ای. بوده حیاتشان زمان در

 به حق مدار در را مطهرت جان شیفتگان تا آید یم در گردش به خویش مدار در

 .درآورد گردش

 محرضش در ملکوتی روز این بینی یشپ از تا رویم یم) ص( هاللّ  رسول ی خانه به پس

 را امامت ردای که آنگاه اش یوص آخرین بر) ص( محمد سالمِ  :فرمایند یم .شویم مطلع

 و ها اشک در را زیبایش نام انتظارش در ها قرن امتش .پوشد یم اش یملکوت قامت بر

 رس ناله دولتش حرست در. روند یم دنیا از. آیند یم دنیا به. گنجانند یم لبخندهایشان

 امامشان حضور به و دهد پایان هجران این بر پروردگارشان ی اراده تا دهند یم

 .شود مزین فرج نور به انتظار ظلمت از یشانها جان

. کند یم مزین زیبا یانتظار  به دیگر بار را منتظران جان که است ضیافتی گویای امروز

 در را حق گران اطاعت تا شود یم افزوده آس�نی ی تحفه آخرین امامت بر سال یک

 .�اید مدد انتظارشان

 روز این تا کنیم یم رشکت) عج( هاللّ  یهبق حرضت امام�ن و صاحب ضیافت در اینک

 نگاه با منتظر یها جان صاحب ای. بگویم تربیک خدمتشان به را قرینه بدون بزرگ

 جا�ان در لحظات این شیرینی تا کنید پذیرایی تان حقه دولت منتظران از تان یملکوت

 ها رحمت و ها نعمت متام صاحب ای. نداریم را نعمت�ن درک توان ما .شود جاودانه

 ی فرموده به پس نیستیم ش� ضیافت الیق ما. کنید نظری فراق�ن از سوخته جان به

 .دریابید را امشب گدایان آس�نی کتاب
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 ،�وده عرض تربیک محرضتان به را بزرگ روز این ءاولیا و ءانبیا متام همراه به نیز ما

 انتظارش در را جا�ان دولتتان آرزوی گرچه .باشیم امامتتان در الیق امتی امیدواریم

 :زنیم یم فریاد همچنان. �اید یم مدد

 الفرج اللهم عجل لولیک
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