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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ مهر ٢٤    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

 در خلقت اعجاز تا را خلیفه فرمود خلق که خالقی ربوتیج بارگاه بر سپاسشکر و 

 من جانشین او فرمود که آنگاه ؛گردد آشکار همگان بر بود فرموده امراو  به آنچه

 . او در آنچه ازابلیس جز ندکرد سجده پروردگار جانشین بر هستی متام .زمین در است

 .آورد ش�ر به الهی فرمان از برتر را خود و کرد نظر بود �وده کسب عبادت و معرفت

 صف در مداران حق جز را همگان که �ود یاد قسم و گردید خارج الهی رحمت از

 انسان ظاهر و لباس به که آنانی یها جان ش درکارگزاران .درآورد خویش رسبازان

رس  از پروردگار و دهند قرار تباهیو  کفر در را زمین تا �ودند نفوذ بودند شده آراسته

 تا برگزید هولناک یها دام این از نجات برای را جانشینانشان و پیامربان خویش رحمت

 نهم امروز و یابند نجات بیرونی و درونی های یطانش ی وسوسه از آنان پناه در

 آیین دار پرچم که خویش ی یرهذخ آخرین رهربی و امامت به داد اختصاص را االول یعرب

 و شود برپا دولتش .گردد آشکار همگان بر خلیفه آفرینش از منظور تا است رسوالن

 برسد پایان به غیبت زمان الهی ی اراده به که زمان آن تا امامتش روز اولین از شامت

 .گردد آشکار پنهان رازهای تا هستند پروردگار امر این منتظر

 .درآید صدابه  رهاو گ .گردد گشوده حمد به ها زبان. شود روشن حق انوار به ها جان

 معنا کلمه در پروردگار جانشین و یابدب وجودش انوار پرتو در را خلقتش مع�ی آفتاب

 تک تک جان در اکنون هم که امانتی ه�ن ،کند آشکار را ها جان امانت زمان .شود

 تا .اند داده گواهی (ص) پیامرب وصی آخرین امامت به چگونه .است جریان در ها امت

 ها جان پنهان راز آن .کند مه�ن سفره این رس بر را عامل ی همه ندایی و بیاید سحری

 گواهی امامتش به وناکن گریختند یم نامش شنیدن از که ه�نانی .گردید آشکار

 پی�نشان و عهد که منتظرانی .کنند متاشا دولتش فرمان در را هاللّ بقیة تا دهند می

 مبارک روز ینا نشانبه  م�تشان و حیات در .دارد پروردگار فرامیناز  اطاعت نشان

 بار منتظران ای :دهند یم بشارت خاک در خفته صاحبان به قربها .شد خواهند مزین
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 شود جاودانه الهی امانت آخرین بوی عطر و در زمان تا رسید راه از امامت بهار دیگر

 :درآید حرکت به پروردگار ثنای و رشک به ها زبان و

 را او همواره دولتش راه به چشم که فرما ترحم امتی خالی یها دست به رب یا

 :ندای به خواند می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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