
1 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ اسفند ٢٧     والدت حرضت مهدی (عج) ی بهخط

 از و بیایند زمان ی صفحه بر ها نسل تا �وده ذخیره خود در آنچه و زمان آیینه بر سالم

 جدم ماه شعبان. کنند استفاده مانده یباق برایشان پدرانشان ی واسطه به که میراثی

 بر زمان بران میراث تا گردیده ذخیره عظیمی ثروت آن در کهاست  (ص) محمد حرضت

 .گردیده آماده برایشان که کنند تناول طعامی از و بنشینند رحمتش ی سفره رس

 گذارد یم هستی ی عرضه بر پا امامت و رسالت جانشین آخرین شعبان نیمه طلوع در

 که الهی فرمان بر فرشتگانرود تا  یم ملکوت به. کند معنا انتظار قالب در را غیب تا

 بر تا آیند یم. شوند آگاه زمین در باشد من جانشین تا آفرینم یم ای یفهخلمن  فرمود

ی  مژده الهی پیامربان که یا مائده .اند بوده منتظرش ها سال که بنگرند مولودی ی چهره

 و برسد پایان به ها رنج دولتش ی سایه در تا اند داده خویش اصحاب و یاران به را آن

 تفسیر را انتظار عملشان که ه�نانی منتظران و زند تکیه حکومت کرسی بر حق

 خویش خالق با نجوایی همواره زمان پس. شوند الهی عدالت بهشتاین  وارد کند یم

 :دارد

 خاکم .شود انداز ینطن هاللّ  یةبق أنا ندای تا فرما نظر کشم می پشتم بر که باری بر یارب

 از حق ج�ل ،برسد پایان به انتظار های سال ،گردد آشکار ها امانت ،یددرآ لرزه به

 ه�ن .بنگرید شعبان نیمه مولود به فرماید اعالم پروردگار تا آید بیرون یبغ ی پرده

که ه�ن  خویش ی اولیه قالب در الهی آیات اینک. یدا بوده انتظارش در که یا وعده

 طوقی مانند که امانتی و گردد آشکار ذخایرشان تا شود یم تالوتها  جان بر وحی بود

 که است یا وعده ه�ن این .شود فراخوانده خویش جایگاه از بود گردنشان دور

 بدل زیبا رسزمینی به خشک برهوتی از ها جان بیابان تا بودند انتظارش در همگان

 .بنشیند خویش خالفت کرسی بر هحق دولت. بپیوندند آیندگان به گذشتگان .شود

 ظهور ی صفحه به بودند داده رس زاری و ندبه خویش موالی عشق در که یآنان

 .کنند نظر موالیشان ی چهره به. شوند خوانده
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 جانی ابهام ی پرده در روزش و شب .ندارد را الهی ی وعده درک توان که جانی بر وای

 نامی ماند می باقی آنچه و شود یم محو زمان در غباری مانند به ساعاتش که گذرد یم

 .آورد ی� یادبه  را آن زمان که است

 فرمود پایدار یتب اهل به دتمو  در را حق که خالقی جربوتی بارگاه بر سپاس و شکر

 آورد یدرم لرزه به را زمان که بانگی به مداران حق و شود محو غباری ه�نند باطل تا

 .زنند فریاد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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