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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ دی ٢٢    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

کران و جاویدان بر پروردگار جهانیان که فرمود: من بهرتین را  حمد و شکر و سپاس بی

بهرتینی که بزرگی آفرینشش فراتر از اندیشه و عقل برای بندگان مخلص حفظ فرمودم 

اللهم عجل ، است و برای درک آن به گشایش عقل با یاری خداوند کریم نیاز است

 لولیک الفرج.

گاه  سار مهربانی، جوهر هستی و جلوه پس سالم بر آخرین الطاف خداوندی و چشمه

 الزمان (عج). حق، بر صاحب

ار عال فرموده: من زمین و آس�ن را در شش روز آفریدم سالم بر زمان آنگاه که پروردگ

و زمان را بر قالب جانش مستولی ساختم تا مدارها یکدیگر را بشناسند و بر انوار 

مدارشان رس اطاعت فرود آرند تا از ظلمت به نوری درخشنده تبدیل شوند آنگاه 

شده در  نامی تعیینها شکل خویش را ساختند و نامشان برگزیده شد هر کدام با  قالب

جایگاهشان قرار گرفتند و محدودیت یعنی زمان بر مدار هستی غالب گردید تا نظم 

حیا  آغاز خویش را اعالم ااید  ببان حیا  وو  به نواخت کرد و میزان، در جان 

زمان جاری شده پس زمان، آمادگی خویش را اعالم کرد تا مدارهای خلقت را در جانش 

د  حرکت آغاز شد و روز و شب در پی یکدیگر روان گشت  غربتش را به حرکت درآور 

حرار  به خالقش اعالم فرمود و پروردگار فرمانروایی مقتدر را بر  با راز و نیازی پر

کرسی جانش نشاند تا ک�ل را به تصویر کشد و همگان را به زیر فرمان خویش فرا 

او عطا فرموده تا جانشین او باشد خواند  صاحبی که نشان اقتدارش را پروردگارش به 

الزمان بر کرسی خالفتش نشست و مدارهای هستی به  در چرخش زمان پس صاحب

 دورش به چرخش درآمد.

قدر ایشان که کوثر الهی حرض  زهرای  نظیر و گهربار و گران بله این است وجود بی

ر از اندیشه و ای که گفته شد فرات مرضیه (س) برای�ن توصیف فرمودند که ه�ن گونه
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عقل است  برای درک و رسیدن به آن باید هر لحظه از خداوند تقاضا کرد، اللهم عجل 

 لولیک الفرج.

فرمود که: وجود  شان یگرامانبیا و امتشان بود که مادر  ی همهکه این دعا درخواست 

 پیامربان به ی همهدار رسالت پیامربان است و  امانت برکت پرسم حرض  مهدی (عج) با

شناسند و دیدار آن دوران را از  دهند و کارگزاران دولتش را می این رسالت شهاد  می

ای دارد که  کنند و بهشت ترسیم شده در قرآن کریم بشار  از وعده پروردگار تقاضا می

حق درآمدند و حاصل آن اطاعت، رضایت  ی سجدههمگان در انتظارش به 

حق در انتظار آن هستند حکومتی است که بود و آنچه اکنون پویندگان  یدگارشانآفر

 ی ینندهباطاعت پروردگارشان دارند تا حقی آشکار گردد که  ی سجدهمنتظران آن رس بر 

آن رسمستی الست را به کام جانش بچشد و با بهشتی درآمیزد که پروردگارش فرمود: 

 هر چه که خواهید بخورید و به هر کجا که ها نعمتبه آن بهشت درآیید و از 

خواهید بروید و کسی ش� را از آن نعمت منع نکند پس هرگاه جانتان در دیدن 

تنگ معنویتش در آفرینش است پس  رسورتان گداخته شد روحتان دل ی چهره

خویش را بیابد  ی گمشدهای است تا در آن  خواهد خود را بشناسد و به دنبال چهره می

 جوارحشعال را با  ی حقها بتواند نوای اول باید خود را بیابد ت ی مرحلهدر  که یدرحال

خود است  ی حقهجهان به مقاما   برگشتکه جسم عال است بشنود و انتظاری را که 

اگر در  بهاست که را با نزدیک کردن جسم عال با آن همراه باشد و عمر، متاعی گران

هزاران اما شود و با  چرخش خود به عال برگردانده نشود در تنهایی مع�ی آن واقع می

شود پس منتظر و انتظار در قرآن کریم پیوست روح  هایش تباه می و اگر و شاید نعمت

 و جسم عال در دولت حقه که پروردگار عال به همگان وعده داده است.

نبو ،  ی نعمت، عصاره ی کنندهحال در این روز باشکوه، اولین روز امامت تکمیل 

املهدی (عج) باید شاکر لطف و  اباصالحو زمان  منجی عال برشیت امام و صاحب عرص

نظیری را با وجود  احسان پروردگار رح�ن باشیم که چنین نعمت و رحمت بی

خداوند سبحان از  ی ارادهبرای�ن حفظ فرمود تا با یاری ایشان به  مان یناسپاس

 آفرینش انسان برسیم.
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کنیم روزی که  زمان احساس می های یقهدقامروز نگاه پرمهر خالق�ن را در دقیقه 

های مشتاق  ها طی شود  جان ها بگذرد و زمان رمزش در جاء الحق جاودانه شد تا سال

 ،دنیا مه�نش نبودند ی خانهبیایند و بروند نامی را حامی خویش بدانند که هرگز در 

اند و خود را بر آستانش مه�ن  را در قلبشان به تصویر کشیده یشانموال ی خانه

پایان به حمد و ثنا  این نعمت بی ی شکرانه. اینک در این کوی عشق برای اند ردهک

سلسبیل لطف و احسان پروردگار عال  ی رسچشمهایم تا از این رسچشمه به  نشسته

اش جااان را در  وعده های نیکویش بخوانیم پس به انتظار متصل شویم و او را به نام

و برای  ی�ااناکنیم و برای گشایش عقل و  اطاعتش از و نفس اماره محفوظ می

 طلبیم: گونه یاری می حضور در دولت ظهور موالی�ن از خداوند رحیم این

 اللهم عجل لولیک الفرج
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