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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ اردیبهشت ١٢     والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

شکر بر درگاه خالقی که مدبر امور است. تدبیری که در آن نظر هیچ مخلوقی وجود 

خویش در گردش است تا حیات را معنا کند. ندارد. شب و روز در پی یکدیگر در مدار 

آفرینش در هدایت  ی فلسفهو مجدداً برگشت به ه�ن خاک  آمدن به دنیای خاکی

در زمان معین همگی نشان از  ها مکانو  ها زمانپیامربان و جانشینان آنان، معرفی 

 الیه راجعون است. حیاتی دارد که منتظر انقالب

مدار حق  تا حیات را در بریم یمن عسکری (ع) اینک زمان را به خانه امام حس

صاحبش را متاشا کند.  خواهد یمانتظار لربیز گشته  بشناسیم. جام زیبای زمان از

: ای شعبان به سخن درآمده ١٥ . شبرود یمدست در دست یکدیگر به جلو  ها یقهدق

. صبحی مبارک که حق در شود یمپروردگار نزدیک  ی وعدهانا انزلنا به  ی سورهیاران 

ظهور  ی صفحه. نام آخرین وصی امامان به سازد یممتولد شده و ظلمت را افسانه آن 

هر آنچه در . آس�ن آورد یم. انوارش زمان را به گردش در نامند یماو را مهدی . آید یم

 �اید تا اعالم گذارد یمو زمین تاج پادشاهی بر رس  آورد یم یشکشیپجانش دارد به 

خواهم رسید. دیگر  را حفظ خواهم �ود که همواره از آن به طراوت ای ینهگنجمن 

 شهد جاودانگی را بچشد. ها جان. او آمد تا جام کند یمبرهوت معنای خویش را گم 

. این گنجد ی� شاست که در شب و روز  یا معجزهامروز زمان در مدار خویش شاهد 

 .همواره جاریست تا امام زمان معنا شود ها انسانمعجزه در عمر 

جان مردمان به گردش درآمد  . مدار حق دراینک شعبان دیگری آمد و از نیمه گذشت

. بلکه شناسید ی�آنان را به چهره  مداران را به ضیافت خویش دعوت کند. تا حق

الزمان دریابند که اُمت آخر  تا همگان شود یمخارج  ها یقهدقنامشان در مدار زمان از 

آن را  که پوست و گوشتی اشباحی استامتی است که زنده است با رسعت زمان و یا 

خصوصیت خاصی هستند که در ساعات شب و  . پس یاران منتظر دارایپوشانده است

الهی را  یها وعده. کنند یمرا حس  . برزخشناسند یم. آنان جاودانگی را گنجد ی�روز 
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آغازی است که حیات را به  شعبان ی یمهنتا ظهور را در جانشان حس کنند.  یابند یدرم

خشکیده را به بار زیبای  یها چوببهار که بار دیگر مانند ؛ گرداند یمجان زمان بر 

تا همگان از  نشیند یممعرفت  پس با حیاتی که بار دیگر به بار .نشاند یمزندگی 

 :زنیم یمشوند فریاد  مند بهره اش یوهم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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