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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ فروردین ٩     والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

 صاحب زمان تا شو موجود فرمود که یا اراده بر و مطهر جانی ،مبارک خلقتی بر سالم

 پروردگار .کرد هدیه او به صاحبش که گرفت جان نوری از فجر .بشناسد را خویش

 کنارش در همواره که شود شاد خلقتی به عامل جان تا آمد الفجر مطلعُ  اینک فرمود

 زمین وارث که شود یم دعوت مولودی متاشای به (ع) عسکری حسن امام .بود خواهد

 هدیه کدام ،زیبایی لقب چه .خواند یم الله یةبق را او عامل پروردگار ،است آس�ن و

 متام وارث .برند یم خدمتش به را او .کند شاد اندازه این به تارا  رسولش نجا تواند یم

 که بنگرید جدم به پروردگارم .آید درمی سخن به رسوالن خاتم آغوش در اینک ءانبیا

 فرمان آن به را امتش هک مزدی ه�ن نگرد یم خویش رسالت مزد به دیگر بار چگونه

 رسعت گرامی مولود این فرمان به زمان .فرمانم این دار سکان من اینک و دادید

 فجر آن از ها سال .آید می میدان به بها گران متاعی مانند به انتظار شامت در .گیرد می

 خلیفه خلقت از الهی ی اراده آن در که تپد یم دولتی اشتیاق در ها دل .گذرد یم مبارک

 مزد منتظران ،شود می محقق ها وعده ،آید یدرم ظهور به ها یبغ .شود یم معنا

 دوستشان که مردمی :فرمود که کنند یم مشاهده پروردگارشان ی وعده در را انتظارشان

 برابر در و اند فروتن مؤمنان برابر در که هستند یامت نآنا .بدارند دوستش و داردب

 .۵۴ کریمه ی یهآ مائدهسوره مبارکه  .رسکش کافران

 امروز .است خویش امت مشهود و شاهد همواره که دولتی در بندگی نقش زیباترین

 تا است عامل ی یرهذخ قدوم به تربکم یشها ساعت .دارد پروردگار عظیم لطف از نشان

 .است پروردگار امروز ی یههد نورعلی  نورٌ  .بدرخشد ها جان چراغچل در ای�ن ی یشهر

 تاریک درونی و دارد درخشان یا چهره که جهلی این سیاهی از نامش با را جانتان پس

 وا .کنید زنده شعشق پرتو در را جانتان .دریابید را واقعی ای�ن تا برهانید ظل�نی و

 قرآن فرمان به .نگذارید تاراج به را بها گران ی یهرسما این .است عمرتان زمان شاهد

 یا وعدهنباشید. به زودی شاهد  زمان زیانکاران جزءِ  تا آورید فرود اطاعت گردن کریم
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به گوش جان  اکنون همخواهید بود که فرمود: آیا بینا و نابینا برابرند، پس به ندایی که 

 زِء زیانکاران دهر واقع نشوید.ای�ن بیاورید تا ج شنوید یم

 :شود مزین ای�ن نور او را بخوانید تا ظلمت درونتان با شعاع انوارش به

 الفرجاللهم عجل لولیک 
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