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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ اردیبهشت ٢٢    والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

بخوان به نام  فرماید یم. آنگاه که دهد یممر، امری که همواره نجات را مژده سالم بر اَ 

، آغاز خلقتی در یزارسارآمپروردگارت که خلق کرد انسان را از خون بسته. خونی 

 رسنوشت یک انسان.

از  قدرتش به گلستانی ی یطهحدر راه است. امری که زمان را در  دیگری ی مژدهاینک 

انتظار شیرینی حضورش را در خود ذخیره  یها سالالهی تبدیل �وده تا  یها وعده

. زمین و آس�ن یکدیگر را در آغوش آید یمبه زمین  النجات ینةسفبار دیگر  . یککند

. ملکوتیان صف در صف به شود یم. این چه روزی است که ملکوت شکافته گیرند یم

. او آمد تا حق آشکار گردد نگارد یمبر زمان . وارث پیامربان نام خویش را آیند یممتاشا 

 کفی که همواره در حال محو شدن است. قرآن کریم ی فرمودهو باطل طبق 

: ای خواند یمهمگان را به خود  یزانگ دلانتظار یک بار دیگر به زندگی  یها ساعت

پروازتان بر جان افتاده بر  یها بال ،ییدبگشابندگان در بند شده، بندهای خویش را 

کند. سحری مبارک زنده  ها جانالیه راجعون را در  ی مژدهتا  خاک به پرواز درآمد

. ماه و ستارگان آید یدرم، خورشید به سخن شود یم. زمان متوقف کند یمنورافشانی 

عرصش بار دیگر لرزش مردمان  .شود یمبه نورش از سیاهی شب به روزی روشن تبدیل 

 .شکفد یمو عشق  شکند یمباطل در هم  یها ستون. دنکن یمستم را حس  یها کاخ

. مهدی آمد. خواند یم، رضبان حیات او را آید یدرمعاشق به صدا  یها قلبنامش در 

 درآورده. چه کالمی قادر به توصیف این زمان را به زانو چنین ینااو کیست که ِمهرش 

 ی مائده، بهرتین است هاللّ  یةبق. او آید یمدریای محبت است. قرآن کریم به مدد 

عمر انسان هدیه فرموده تا  یها ساعتآس�نی که پروردگار از دریای رحمتش به 

به سخن  به شوق دیدارش ها دلدر کام مباند و  ها زبان. حقیقت خلیفه آشکار گردد

خزان است پس که دولتش بهاری بی  ایم یختهآو یا تحفه. یا رب، دست به دامن یددرآ

رنگارنگش را شیطان ربوده و  یها گل. بهار را فراموش کرده ترحم فرماکه  به عمری
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به باران رحمتت  هایت یدهآفراست.  رمق یبآنچه برایش باقی مانده گلدانی خشک و 

ا بار دیگر ، منتظر امری است تاز تشنگی به فغان آمده هایشان یشهرنیازمندند، 

 روشنایی را معنا کند.

ما به آمدنت  ،ما . پس موالیکند یمرا در خود حس  همتا یب ی یرهذخآن  ها قلبامروز 

رسمستیم، چه بفهمیم یا ساعتی با آن مشغول باشیم. ای حق جاودان به اُمت خویش 

که  شعبان به دولتی برسد ی یمهننظری فرما تا  خواند یمکه همواره تو را به فرج 

از کودکی به جوانی و جوانی به  عمرهایی که همواره ذخیره کرده، عمرها را در خود

برخیزد و که کفن پوشیده از آن  خواند یمکه در دعای عهد  پیری و سپس به قربی

در نعمت افزون بر نعمت دیگر، ما را نیز از  دولت حق را یاری کند. ای یادگار رسوالن

تو را  بار اشکمشتاق و چشمی آس�نی محروم نفرما تا همواره با دلی  ی مائدهاین 

 بخوانیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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