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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ مهر ١٢    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) یبهخط

 رسدیمن به ظهور پروردگار عامل در آ  یهاینشانسالم بر آغاز و پایان روزی که آیات و 

ظلمتی که در آن هیچ  ندیشد. آیا نور و ظلمت برابر است؟بی اشیبزرگدر  هاعقلتا 

 جان. وای بر شودی�حکومت حقه زنده  یمژدهبه  مرده یهاقلب. کندی�نوری نفوذ 

بازی  طرفبه شانکودکانه یهاعقلهای تکه تکه شده در کفر و رسکشی. آنانی که 

که در  ییهاجاناست و بهار امامت  یدهندهخطرناکی در حرکت است. امروز نوید 

 یصفحهرا معنا کند. مسل�نانی که همواره بر  هاللّ هیبقتا  ابدییمانوارش رشد و تعالی 

 آنان را بر محفل امروز بخواند. ،تا صدای حق اندرفتهتاریخ آمده و 

را در برکتش بارور کنید تا  تانیهاجانای منتظران بر ش� بهاری دیگر خجسته باد. 

نوید حق را در سیاهی و تباهی زمان در بطن جانتان بشنوید. امام و رهربتان همواره 

حق هستند و  دارپرچم، ه�نانی که کندیممشتاق از عشق امامت نظر  یهاقلببه 

ی�در گودال نفس اماره که به مانند صیادی ماهر در گرفنت صید خویش است سقوط 

پس جانشان در پرتو  دانندیمقرآن کریم  یهاوعدهدر برقراری آنان امامت را  .کنند

عاشقی  یهاقلب. ابدیی�انوار امامت به مانند باغی پر مثر است که آفتی به آن راه 

. منتظر صور دولتی است که در آن گذردیمدولت حقه عمرش  تپشکه همواره در 

و  درخشدیم هاگردنه مانند مدالی بر . عدالت بکندیمظلم معنای خویش را گم 

نتم ن کُم إ کُ لَ  ه خیرٌ بقیه اللّ « :که پروردگار فرمود دهدیمرا  یاوعدهامشب نوید 

و به متنا او  میگذاریمشکر  یسجدهاین حکم الهی رس بر  یشکرانهپس به  .»نیمؤمن

 :میخوانیمرا 

دیده در  آنکه. بر ما ترحم فرما تا قبل از گذردیمانتظار  یرهیدابارالها عمر ما در 

دولتش  تپشاز رسدی و خاموشی به  �نیهاقلبخاک کنیم به ج�ل امام و رسورمان 

زنده شود و همواره حق پایدار مباند و باطل نقش خویش را به مانند کف روی آب از 
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ا به الهی در زمین جاری شود تا دین خاص همگان ر  یارادهبار دیگر  دست بدهد.

 به نوای: اندخواندهملکوتیان او را  یهمهبارگاهی بخواند که 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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