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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ مرداد ٥      والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

است  سزاوارحمد و ستایش خداوند بزرگ و بخشنده و ارجمند و دانا و حکیم را 

ها،  ی ایب ها، اال به ارسار وجودها، پوشاننده و دانای نهان  خداوندی که شنونده

ی  ها، آرامش دهنده ها، درگذرنده از خطاها، مونس تنهایی گرفتاری ی کننده برطرف

ی  ها، گشاینده دل بخش روشنیها،  ی انسان ها، هدایت کننده ها، منجی اندوه قلب

هاست. پس بار الها حمد و ستایش مخصوص توست، نیست  ی آس�ن ها و آفریننده گره

های آس�ن، ماهی  کنیم به ش�ر ستاره معبودی جز تو و تو را حمد و ستایش می

ها. چون تویی رهن� و  ها، برگ درختان و پرندگان و انسان ی گیاهان و شن دریاها، دانه

پیامربان، مخصوصاً ی  ی گمراهان و خداوندا تویی خالق و برگزیننده هدایت کننده

ی نعمت و رحمت و  آخرین ایشان حرضت محمد مصطفی (ص) که کامل کننده

هدایت و دین تو بود، پس درود فرست بر ایشان و خاندان پاکش که صاحبان دستور 

آنان را و شناساندی مقامشان را بر  برداری فرماناند آنان که واجب گردانیدی بر ما  الهی

. پس بگشای به حق آنان گره از کار ما و تعجیل کن در شان یر بردا فرمانما به خاطر 

بشان باشیم و از دستوراتشان اطاات اظهور آخرینشان و ما را روزی کن که در رک

 کنیم.

های  نوری در ظلمت اندیشه همچونپایان بر خاتم رسوالن باد که  و درود بی پس سالم

ل را در تربیت کتابی قرار های خفته در ظلمت جه ور گردیدند و جان باطل شعله

فرمان  آنگاهو  هاست یتهداترین  ها و هدایتش کامل ترین نام دادند که نامش افضل

داد از او و فرزندانش که جانشینان بر حق او هستند اطاات کنید تا انوار هدایت در 

های ظل�نی جهل به روزهای روشن هدایت  جانتان همواره بتابد و از فروغش شب

 تبدیل گردد.

ی  ید و وادهبخش روشنیش ظل�ت زمین را دامروز ماه شعبان تابید و با نور وجو 

که ندای شعبان آمد رسول خدا به آس�ن نگاه کرد. فرمود ای  نگاهآ پیامرب تحقق یافت 
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که  آنگاههای سنگی را ویران �ود و  که وصی من به دنیا آمد بت آنگاهخالق من 

ها را بشکند و جهان را آراسته به بوی تو کند پس شعبان  های دل فرزند او بیاید بت

ا در افروخت نور حق به یاری ماه من است چون ماهی را در بطن دارد که خورشید ر 

که به ظهور برسد انوارش جهان را تابناک کند و همگان به دین  آنگاهطلبد بلکه  �ی

من درآیند و شمشیر حق با نوایی نام او را صدا کند که ای وارث من تیغ من آماده 

زمان را با مداوای بهرتین  ینچرکهای  های باطل را گردن بزند و زخم است تا بت

دار هدایت،  ی رحمت و نعمت ه�ن پرچم زیده درمان کند. بله این برگزیدهبرگ

ی نبوت و رسالت،  دین و دیانت، اصاره ی کننده اصالحی کرسی ادالت،  برپاکننده

املهدی (اج) است که نه  اباصالح هللا یةبقپادشاه بهرتین دولت دوازدهمین اخرت امامت 

دولتش را نشناخته و تصوراتی دور از حقیقت تنها منکرانش بلکه منتظرانش نیز او و 

 اند. را در خود پرورش داده به آنان دل خوش کرده

ی  اند: وقتی جامعه چه زیباست سخنان گهربار مادرشان حرضت زهرا (س) که فرموده

رود بلکه  شان �یدشود به دنبال حقیقت وجو  انسانی از دیدن ظاهر اولیاء محروم می

سازد  های خیالی می الب خیالش بیاورد و ملس کند بنابراین قالبخواهد آنان را در ق می

شادی معنای نجات دارد،  که درحالیتا بتواند ارتباط روحی و قلبی با آنان برقرار �اید. 

که هر بار او را داوت  کند مه�ن شیطان است که گناهش را ترک �ی یکار  گنهپس 

انجام داده  آنچهز مه�نی او را از کند تا در مه�نی خیالش رشکت کند و پس ا می

شود پس باید املش را  تر می های درونی ضخیم سازد و در اثر غفلت پرده ناامید می

ها به  های نجات را بشناسد و از آن دریچه در اطاات فرامین الهی درآورد تا دریچه

 ی رحمت بخورد. آستان الهی مرشف شود و از خوان سفره

فرمایند که سپاسگزار باید باشند که در دولتی زندگی  ان میچنین به مردم آخر زم هم

کنند که آن دولت پادشاهی دارد که همواره در بذل و بخشش دوستان خویش  می

کند  ی غیب مه�ن می خوراند و بر رس سفره است و آنان را از طعام رحمت الهی می

ا درک کرد ولی درک وجود نازنینش مانند درک قیامت است که اگر کسی قیامت ر 

مانند انتظار دولت ظهور که قیامت صغری نام گرفته است پس ؛ منتظر آن است
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ی  منتظران مهدی (اج) منتظران قیامت هستند و مالک یوم الدین را در جوهره

اند و به  کنند و به آن ای�ن دارند پس از کرسی قضاوت هراسناک وجودشان درک می

نان را در قیامت صغراِی خود شفاات کند و اند تا قیامت کرباِی آ  امامشان متوسل

منتظر در قیامت باید باشند تا وجودشان برکتی جاودانه را درک �ایند پس سالم بر 

است. ساااتش بر تام سااات غلبه دارد و  و منورروزی که چونان صبح روشن 

گم هایش در جاِن زمان خرب از ماندن دارد و در آن روز غروب معنای خویش را  دقیقه

ها در  خواهد کرد و شب مانند روز از انوار فرامین حق روشن و منور است. دل

در آن است گویای هجرانی طوالنی و سخت است.  آنچهباشد بلکه  ها مخفی �ی سینه

ای مهربان دستتان را در دست  پس دست حق را یاری کنید تا همواره مانند سایه

ی بهشت را احساس کند و خالقی را شاکر بفشارد و از گرمی محبتش روح و روانتان بو 

 دهد. هایش مدد و یاری می باشید که همواره ش� را در رسیدن به بهرتین نعمت

پس در این روز مبارک بیایید با خود اهد ببندیم اول چهارده معصوم و امام زمان را 

هایشان  های آنان در شأن و مقامشان شاد باشیم و در غم بشناسیم بعد در شادی

 مگین.غ

 داریم که: در خاته دست به داا برمی

 بار الها در شناخت واقعی امامت و والیت ما را یاری فرما.

 بار الها ما را از منتظران آگاه با املکردی که رضایت تو و امام ارص باشد مدد فرما.

روز بزرگ از حضورت درخواست داریم که در ظهور دولت  یندر اخداوندا ملتمسانه 

 ام ارص تعجیل بفرمایی.ی ام حقه

 آمین یا رب العاملین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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