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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨ اسفند ٥    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

ها و زمین است. پیروزمند و حکیم است  گویند هر چه در آس�ن خداوند را تسبیح می

ها و زمین از آن اوست. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و بر  و فرمانروایی آس�ن

هر چیز داناست. هر چیز در زمین فرو رود و هر چه از زمین بیرون آید و هر چه از 

گذرد آگاه است.  ها می باال رود و هر چه از دل آس�ن فرود آید و هر چه به آس�ن

ای که هرگز  پاک و منزه است خداوند عرش عظیم. نیست قدرت و نیرویی جز او. زنده

از قدرتش. گواهی داد خداوند  بازدارندههمتاست و نیست  �یرد و در فرمانروایی بی

دانشمندان و ی فرشتگان و  معبودی جز او نیست و بر این گواهی همه راستی بهکه 

 گویند گواهند. آنانی که به حق و عدل سخن می

سالم بر پیامرب رحمت پیشوای خیر و برکت، دریای فضیلت، نور هدایت، خاتم پیامربان 

که همه از پاکان و معصومین و مقربین  بیتش اهلو سید انبیاء حرضت محمد (ص) و 

از منکر بودند. سالم و  کنندگان ینهبه معروف و  کنندگان�از، امر  برپادارندگانو 

که در قالب جسد آمدند  آنگاهبرکات الهی بر انوارشان باد که به حق آفریده شدند و 

که از آن خارج گشتند به مکانی بازگشتند که  آنگاهآن را منور به نور توحید �ودند و 

 ی بر حق پروردگار عال بود. وعده

ز پس از شهادت امام بزرگوار امام حسن یک رو  االول عیربامروز روز نهم از ماه 

 دار پرچمعسکری (ع) یعنی اولین روز امامت یوسف زهرا حجت خدا، رسور هستی، 

 عدالت و هدایت حرضت امام زمان (عج) است.

که پروردگارشان فرمود:  آنگاهسالم و درود بر دقایقی که برکت آفرینش را درک کردند. 

های خویش به خود افتخار خواهی  تو در ثانیهخود را آغاز کن.  تپشای قلب زمان 

کنی که تو را بزرگ خواهد شمرد و نامش با نام تو  �ود زیرا نفسی را با خود همراه می

 ی قلبت افتخار کن. داری در گنجینه آنچهیکی خواهد شد پس به 
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ی خداوند در  بله زمان به صاحب و امام خود افتخار خواهد کرد در چنین روزی وعده

ی توحیدی که منظور از خلقت آدم بوده را آغاز  اش مبنی بر ایجاد جامعه د ارادهمور 

ی توحید و عدالت و حق، پاکی و طهارت نفس، عزت و شأن  فرمود. این جامعه بر پایه

پذیر نیست مگر به دست امام  و مقام واقعی انسان استوار خواهد بود. این امر امکان

ی کربی حرضت  ه زیبا مادر هستی صدیقهو ولی و حجت خداوند روی زمین. چ

آفرینش هنوز  زیانگ شگفتی زهرا (س) در وصف آن فرمودند: بسیاری از آثار  فاطمه

های زمین آشکار نگشته است و تام هستی منتظر است تا آثار  فاش نشده و ذخیره

مخفی خود را فاش کند و به همراه مأمور الهی، زمین را صفایی مجدد بخشد و دولت 

هور دولت بزرگی خواهد بود که انسان در آن دولت باور خواهد کرد که مقام ظ

 انسانی چه مقام بزرگی است.

است ولی در رسعت واقعی که  تیرؤزمان در رسعت پرسم کُند و دارای چرخش قابل 

ها به یک زمان منتهی خواهد شد. چون  پروردگار کریم به پرسم عاا فرموده تام زمان

با امامت این  توانند میاست پس افسوس بر حال امتی که  انالزم صاحبنامش 

ی الهی عمرشان را برکت دهند ولی از این برکت در غفلت هستند نامش را  ودیعه

پروردگار کریم بر آنان  که درحالیشوند  خوانند ولی در چرخش زمانش واقع �ی می

کند از همراهی او  یمنت نهاده و موالیی را بر آنان برگزیده که شب قدر را معنی م

فرج گشایش عقلشان  که درحالیدر غفلت هستند و منتظرند تا فرجی در کارش شود 

کنند و مرتباً آمدنش را تقاضا  های بودن در اعجاز آفرینش را درک �ی است که نعمت

توفیق داشته باشند یک شب برابر هزار ماه باشد بر  توانند می که درحالیکنند  می

را درک کنند و امام عرصشان را بشناسند و آیات الهی را  الزمان صاحبند آنانی که بتوان

ا مانند آنانی نباشید در ضمیر وجودشان معنی کنند. پس نعمت امامت را بشناسید ت

شان دگان الهی را مانند غاصبان قدرتشان تصور کردند و از داشت نعمت وجو  که برگزید

آمدند و پروردگار کریم فرمود: آنان  عال به حساب خفتگانمحروم شدند و جزِء 

 ند.ا گان زند که درحالی اند مردگان
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ی بر  ش�ر خداوند بر حجتش و �اینده پس در این شب بزرگ و مبارک سالم و درود بی

زمین از ظلم و جور،  ی کننده پاکقرآن،  ی رکنندهیتفسای�ن،  ی آشکارکنندهخلقش، 

االعظم  هللا ةیبقکافران،  ی خوارکنندهی مؤمنین و  ی عدل و داد، عزیز کننده برپاکننده

 داریم که: ارواحنا لک الفدا (عج) و ما منتظران و عاشقان حرضتش دست به دعا برمی

 که راز نیاز کند با تو و تو را در خشکی و دریا بخواند ما را در بار الها به حق آن

 شناخت امام عرص (عج) و پیروی از او یاری فرما.

که دوستدار توست و تو نیز دوستدار اویی ما را در اطاعت از  خداوندا به حق آن

مند  دستورات خود و عمل کامل آن با موالی�ن همراه و از فیض وجود مبارکش بهره

 گردان.

ظلم و کفر و فساد پاک  ی امام عرص (عج) که دنیا را از پروردگارا در ظهور دولت حقه

 کند تعجیل فرما. می

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

	12-monasebatha88-taj-gozari

