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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ آبان ٥    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

 دین تا افروزد یم نورشا نور به را زمین شبانگاهان و صبحگاهان که خورشیدی بر سالم

 قامت به امروز که باشد ردایی دار دیعهو  زمان و دمبان امان در لاز آفت جه جدش

 آس�نی ی تحفه این به خطاب زیبا مناجاتی در و پوشاند یم پاک گوهر یازده جانشین

 :فرماید یم

 است یا جرعه نیازمند دیروز از تر تشنه روز هر که بنگر برهوتی به جانم ی یرهذخ ای

 ات یگرام پدر پاک جسم بر که زمان آن از .کشد یم تصویر به را الست اش قطره هر که

 در را زمین قیامت تا امامت بوی تا گرفتی آغوش در را مطهرش جان و خواندی �از

 در را زمان منور چراغی چونان انتظار یها سال ،�اید مرسور الهی امانت این رسمستی

 خویش ی پوسته زمان .بست نقش عرش ی کرانه بر مبارکت نام .گرفت خویش ی احاطه

 سالی امروز و �ایند سیراب را اش سوخته جان فرمانت تا سپرد مبارکت دستان به را

 .هستند مطهرت صدای راه به چشم که هایی یقهدق و ها لحظه ،دهد می نوید را دیگر

 و آورد یم زمان ی صفحهبر  عاشق دل هزاران که است غنیمتی انتظارتان منتظران ای

 زیر در را حق صدای ها گوش .بلرزد شندایبه  قربها تا کند یم پنهان خاک دل در سپس

 شاهد ش� جسم یافت پایان انتظارتان ،آمدم من خفتگان گور در ای ،بشنود لحد

 پروردگاری آستان بر شکر پس است حقه دولت درک به قادر اکنون هم که شد روحی

 امامش وجود برکت از همچنان تا خواباند یم انتظار گور در را حق منتظران که

 خاک در خشکیده دست .مباند باقی او بیعت بر هحق دولت ظهور تا و گردد مند بهره

 :بگوید خیزد ی� بر آن از صدایی دیگر که نطقی با و گذارد خاموشش قلب بر را

 باشد دارشه ودیع زمان تا کردم خارج سینه از مبارکت نام با را نفس آخرین ،مامام ای

 از همواره من که دهم رس ناله باز تا افروز بی تدولت انوار با را برزخم .دریاب مرا پس

 .ام داشته منور برزخی مطهرت انوار
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 حرارت در همواره که کراتی .است آس�نیان و زمینیان عمر در برکتی گویای امروز پس

 که منتظرانی و بالد یم خود بر مبارکش های قدمبر  که زمینی و افروزند یم عشقش

 چراغ چهل را امید همگان و اند آورده آستانش به را محبتشان پر و خالی دست

 عشق ندای و گیرد جان مطهرش انوار به دیگر بار ها جان قوت تا اند خوانده انتظارشان

 :ندای به خوانیم یم را تو خویش یها بازدم و دم متام در ما که شود انداز ینطن

 اللهم عجل لولیک الفرج
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