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 ١٤٠٠بهمن  ٢٦    خطبه افتتاحیه مهدیه صاحب الزمان (عج)

در  ۱۳۸۴ای که سال  اولین خطبه در این لحظات با عظمت ای مه�نان کوی عشق 

شد را برای دوستانی که در آن روز حضور  افتتاح مهدیه صاحب الزمان (عج) خوانده

  نداشتند و یادآوری برای سایر عزیزان قرائت می کنیم.

 مهد افتتاح در (عج) مهدی حرضت منتظران مساعدت و همکاری از تشکر و سالم با

 که(ع)  ابیطالب بن علی حرضت اش یگرام پدر والدت روز در حرضتش عشق و تربیت

 و هدایت آغاز و کریم قرآن بخش یهست نور شدن متولد یعنی مؤمنان امیر تولد

 .والیت فقیران به حسانا و هرسولُ  و هاللّ  ولیکم �اإ  ی آیه نزول و امامت

 به و است الهی ی وعده مدنتپش آ  در هستی متام جمعه روز ،نور منتظران ای

 تربیت وباب وحی  "مومنین نتمکُ نإ  لکم یرٌ خَ  هاللّ  بقیة" آیه و کریم قرآن ی فرموده

 دار امانت همگی ما وکریم باز کرد  قرآن در پروردگار را آنکه درب  (عج) زمان امام

 ها قلب در امروز دوازدهم امام مبارک نام به که باب این و هستیم الهی امانت این

 عشق نجوای آنانی که در دل همگی جلیل رب یاری با که است امید و شود یم افتتاح

 استفاده عشق دولت به رسیدن برای باب این مائده از بتوانند دارند هستی رسور با

 بکس ،الهی معرفت کسب آن در که ای استفاده ،روحانی و معنوی ی استفادهد. کنن

 .دوستان و یاران عشق نوای با حرضت ظهور آغاز و بزرگی بکس ،انسانیت

 روز امروز و داشتند نگهاین باب را باز  سال ۱۳ که من خواهران و برادران هاللّ ءانشا

 و نظری به جمع ما بیفکند حرضت بسا چه من و خواهران برادران .است گرفنت جایزه

 مورد لطف و محبت وجود بزرگشان قرار بدهند. را ما

 ایناست.  شدهن باز دلیل یب ببا این ،هرگز .شدندن جمع اینجا دلیل یب عزیزان ،هرگز

 و شود می خوانده یاسین آل که . اآلناست (عج) زمان امام حرضت والیت پرچم ،پرچم

 سالم حرضت به چنان آن من برادران و خواهران ،شود می داده مبارکشان وجود به سالم

به این گوهر الهی،  مؤدب چنان آن .داد سالم باید آس�نی ی مائده بهرتین به که بدهید
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 مبارکشان وجود :که فرمودند(س)  اطهر زهرای حرضت کهبه گوهر زیبای خلقت 

 را ما همه و کردند جمع پرچم این رو د را کاران گنه ما اینکه از .است کوثر ی جوهره

 به نظری مقدسشان وجود اگر .اریمسپاسگز  بسیار دادند قرار خودشان لطف مورد

 دست و نکنند نگاه ما خوب و بدبه  که  ناحرضتش از دارم استدعا دارند ما جمع

 که روز این در و بدهند قرار والیتشان پرچمزیر  را ما .برندارند ما رس از را شان یاری

 ما که بخورد ترک چنان آن حرضتش لطف دیوار است از کعبه مکرمه والیت نور آغاز

 .هاللّ  ءانشا کنیم استفاده دهئما این ازو  بگیریم جای آن در هم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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