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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ اسفند ١٦     والدت حرضت مهدی (عج) یبهخط

تا خرب  فشاردیمبه سینه  یاصندوقچهسالم بر ساعاتی که در خود ارسار عامل را چونان 

نامش  .کندیماحسانش مه�ن  یسفرهعاشق را بر رس  یهاجاناز میالدی دهد که 

ای  .شتابندیمآس�نیان به استقبالش  .شکافدیمجد بزرگوارش ظلمت کفر را چونان 

ا بر میالدی بگشاید که آغوشش ر  بالدیمخاک زمین بر خود  هادورانو  هازمانصاحب 

 .رسالت انبیاست که میراث دار

بیرونی برشیت را  درونی و یهابتتا  دیآیم (س)یم امروز فرزندی از خاندان ابراه

مرسور نجاتی است  هاجانامشب . یاوردندر هم کوبد که زمان آن را به خاطر  چنانآن

آنگاه که پروردگار فرمود همگی  ؛که در باطن وجودش به همراهش از الست آورده

ظل�ت و تنهایی خورشید ر آن د ،یا رب :اعالم فرمود (عج) الزمانصاحب .پایین بروید

امامت بود که  رآن انوا و ه جایگاه خویش را بشناسددارد ک به انواریها نیاز وجود

از تپش نامشان از مرگی نجات یابند که  هاقلبعاشق را در خود جای داد تا  یهاجان

 .هر لحظه در انتظارشان است

مت خویش نظر کن به اُ  ءانبیاای وارث رسالت  ،منتظر به سویش باال آمده یهادست

زینت  .پرداخته یکوبیپاخویش را پاره پاره کرده و به دورش به جشن و  نکه دی

ذوب �وده تا خدایی را بسازد که خود برای خویش  شیهاهوسجانش را در آتش 

توان مغزی که رسعتش  .را متحیر �وده هالحظهی که علمش وای بر این جهل .برگزیده

ثروتش را در آتش جانش سوزانده و منکر خلقتی  کهیدرحالزمان را اسیر خویش کرده 

 یمزرعهکفری که  ،شده که او را از یک سلول ضعیف به انسانی کامل تبدیل �وده

 هاساقهرا از درون  وجودها یشهیربرگرفته تا  انگلی خطرناک در مانندبهرا  هاجان

 .که سیاهی و تباهی را برای صاحبان خویش به ارمغان آورده ییهاقلب .جودب

نظیر آن یافت  هادوراندر چشم همگان به بالیی تبدیل شده که در متام  یدار نید

 .شودی�
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امشب حکایت شیرینی را در خود ذخیره �وده تا جهادگران زمان را به بزمی شیرین 

اند بلکه با متام وجود قرار نداده لهونانی که دین خویش را بازیچه و ه� .مه�ن کند

 را هاجانکنند تا خود را از ظلمت افکاری که مانند ویروسی خطرناک کوشش می

 خود که بخوانند ایوعده به را پروردگارشان .دهند نجات کندیم مرگ به تهدید

از  رشجانتان را در فروغ انوا .بهرتین نعمت است گذاشتم باقی برایتان آنچه :فرموده

که منتظران خویش را با دولتی را درک کنید  عظمتسیاهی و تباهی نجات دهید تا 

نگرد که در آن منتظری که همواره به راهی می یهاچشم .شناسدیم شانیهاینشان

 یتا گلستان وجودش به عطر و بوی خواندیمحق را او و  کندی�حق حکومت  ءجز 

 شت تا چلچراغ جانش را به نور اخرت معطر شود که اینک در محرضش نشسته اس

 :را خوانده به نوای او هر لحظهزد و با قلبی که در تپشش فرو یب

 اللهم عجل لولیک الفرج
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