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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ بهمن ١٣    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

ی آفرینش، آنگاه که فرمان داد، موجود شو، موجود شد و آنچه  به نام آغازکننده

ض�نِت موجودیتش اعالم �ود تا همگان، بر  موجود شد، گردِن اطاعت بر خالقش را

 اش رس تسلیم فرود آورند و جز او را نخوانند. درگاِه کربیایی

ایم تا به ناِم انسان شناخته  اندیشیم آمده نگریم و به خلقت�ن می حال به خود می

مان، مللو  نگریست باشد و درو�ان، جز  ی ظاهری شویم، بر دو پا راه برویم و چهره

تازد،  ای خالق�ن فاش نشود، درونی که گاه بر عرش تکیه دارد و گاه بر فرش میبر 

ای نیست پس با  اش را جز آفریدگارش فاش کننده قرار که شگفتی اقیانوسی است بی

گشاید، او را به آغوشش مژده  فرستادِن رسوالن و جانشینان رسوالن، رمِز جان را می

اش است تا به  و منتظِر بازگشِت سفر کردهخواندش  دهد، به الیه راجعون می می

فرماید:  اش، او را بنوازد و یا ر  یا ربش را در آغوِش رحمتش پاسخ دهد. امر می وعده

خوانند ولی اجابتی  مرا بخوانید تا ش� را اجابت کنم؛ همگان طبِق فلرتشان او را می

جنگ آماده است؛ ظاهر و شود؛ میداِن  یابند؛ جانشان در بیاباِن جهل گرفتار می را �ی

آراید و باطن، با رضباِت  ایستد؛ ظاهر، در امر ِالهی خود را می باطنش مقابل هم می

�ایاند؛ زبان را به معرفِی اهدافش به  کند تا آنکه خود را می شک، او را مجروح می

ود راحتی آنچه را که از آن منع شده ب گیرد؛ به دارد و فکر را در اختیار می سخن وا می

های آس�نی،  بیند؛ کتا  دهد و جهان را از هدایت، تهی می را حق جلوه می

ی بی�رش  شود و پیامرباِن الهی فرمانروایانی مستبد؛ برای اثباِت اندیشه نویس می دست

افزاید؛ جهانی بدون  پردازد و با دلیل و برهان، به صف طرفدارانش می به کاوش می

ی بهرت را  جنگند تا رتبه شده در قتال یکدیگرند؛ میمدبر؛ همگان در این جهاِن رها 

شود شکار کرد و جانش را  کسب کنند؛ چه کسی جلودارشان است؟ پس آزادانه می

ی جهان رها شده بدون حسا   پاره و شکم را از گوشتش انباشته �ود پس در سایه پاره

ن شیفتگی که کند و آ  اش را گم می رسد؛ حال، اندیشه و کتا ، عمرش به پایان می

خواند؛ دیگر چشمی برای دیدن ندارد؛ چه  مع�ِی عمرش بود او را به تاشای خود می
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شناسد؛ آن آغوِش پر مهری که منتظرش بود،  کسی را بخواند تا اجابتش کند؟ او را �ی

ی بی�رش را بسوزاند  خواند تا در آن، اندیشه شود و او را به خود می جهنمی سوزان می

 ایش ممکن نشود.و رهایی بر 

داند و  کنیم که اجابت را در اطاعت می طرف جانی معلوف می مان را به اینک اندیشه

آزماید مانند منتظراِن آخرین وصی پروردگار عال که امروز مصادف  ای�نش را در آن می

 است با آغاِز امامتش.

ی  ن، گنجینهشناسیم؟ آیا نقشش را در ذهن�ن و محبتش را در قلب� او را چگونه می

شان را در گرمای  ایم تا دسِت نیازمان را به امام�ن بدهیم و رنِج دوری وجود کرده

ی زمان بسااریم، منتظِر امر الهی بانیم؛ داروی ما چیست؟ بی�ری  جا�ان به ودیعه

شود؟ پاسخش در آیات قرآن کریم است  ی مجروح�ن به کدام رشبت مداوا می سینه

اند و در راه خدا  اند و مهاجرت کرده نان كه ا�ان آوردهآ  ۩موده که پروردگارمان فر 

اند،  اند، به حقيقت مؤمنان اند و ياريشان کرده اند و آنان كه جايشان داده جهاد کرده

 ی انفال) سوره ۷۴ی  (آیه ۩هاست  آمرزش و روزی نيكو از آن آن

ی  پس درمانش را یافتید؛ اینک با دقت و اطاعت، دارویتان را بخورید تا سینه

زنده بودن باشد. عشق را به افسانه مبدل  درخورمجروحتان شاهِد قلبی سال و تاشی 

نکنید بلکه نیازمندان را در حرارتش از رسمای جاِن خشکیده نجات دهید؛ امانت را در 

یقینتان را با عمل و اطاعت، از فراز و نشیِب ی قرآن کریم تاشا کنید و  آیینه

های شیلان برهانید تا نقشی را دوست بدارید که ضامِن فردایی بدون یاور  وسوسه

بیند،  اش تنها می کند و انسان خود را با اندیشه ها تغییر می است، آنگاه که نقش

ر خواند که همیشه با جانش قرین بوده پس عمرش را د ذهنش مددکاری را می

 های آن گلستان است. گلستانی ساری کرده که اکنون موقع دیدِن گُل

گونه نجوا  گیریم و با پروردگارمان این آغاز اولین روز امامت موالی�ن را جشن می

 کنیم: می
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زدند و انسان، آن را  رسبازاید و آنان  ها سارده العاملین، فرمودی امانت را به کوه ای ر 

جهالتی که افتادِن از آغوش پروردگارش بود، از آغوِش  در جهالِت درکش پذیرفت؛

رحمتش به غربتی سقوط کرد و آن را به آ  دیده آراست تا بازگشتنش را باذیری، 

داران امامت ترحم  بازگشتی که توبه ضامنش بود پس ای یاور بیچارگان، به ما امانت

ه رسمنزل اولیه برسانیم ایم با توبه از جهالت�ن ب کن تا امانتی را که به دوش کشیده

 پس در راه رساندنش ما را یاری فرما.

 زنیم: پس با یقین به اجابت، همگی با هم فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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