السالم علیک یا صاحب الزمان
سالْ تر ت ، ٛأ ٢حثٛب خذا  ،اٍ٤ ٢ا٘ ٝخّمت  ،ا ٢شٍفت ٣آفرٙ٤ش،
أَ ٢ثَُ اعالٛ٘ ٢ر اِ ٚ ٣ٟا ٢تاعث وائٙات.
تٔ ٛاء ٔع ٗ٥ح٥ات  ٚسرچشٕ ٝجٛشاٖ شٛر ٘ ٚشاط. . . ٣
٘ٛرا٘٥ت از ت ٛسرچشٕ٥ٌ٣ٔ ٝرد ٌّٛ ٚاشٜٞأ ٢ع٤ٛٙت ،عثادت ،حرّ٤ت ،عذاِت  ٚرحٕت در ت ٛجٕع است ...
عست  ٚسعادت در ت ٛخالص ٣ٔ ٝشٛد  ،ت ٛاوس٥ر عظٕت  ٚجالَ  ٚشٛوت. . . ٣
ظٟٛرت  ،ظٟٛر  ٚترٚز ٘ٛر است ٛ٘ ٚر ت ٛعإٍِ٥ر،
ت ٛصذف ٌرا٘ثٟا ٍ٤ ٚا٘ٚ ١جٛد. . . ٢
از آٖ ٍٙٞاْ و ٝخذا ٢ت ٛرا خّك ورد  ،شاد٘ ٚ ٢شاط ٔع ٣ٙپ٥ذا ٕ٘ٛد،
تٔ ٛع ٣ٙأ٥ذ ،٢ت ٝت ٛعذاِت ٔع٣ٔ ٣ٙشٛد  ٚ ،تٚ ٝجٛد ت ٛعثادت خذا رً٘ ٔ٥ٌ ٣رد.
ت ٛدر ٞجر خ٤ٛش ا٘ث٥ا  ٚا٥ِٚا را ت ٝا٘تظار ٘شا٘ذ ٜا.٢
در زٔ ، ٗ٥از حٛ٥اٖ ٥ٌ ٚا٘ ٚ ٜثات  ٚجٕاد  ،زٔا٘٥ات  ٚزٔاٖ ٚ ،در آسٕاٖ ٔ ،الئه  ٚافالن  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ،در
ا٘تظار٘ذ ...
تى ٚ ٗ٤ٛتشر٤ع در ا٘تظار ت ٛت ٣تاب است.
تٟتر ٗ٤عثادت  ،در ا٘تظارِ ظٟٛرِ پر سرٚرِ ت ٛتٛدٖ است.
ا٘تظار اّ٤اْ دِٚت ور ١ٕ٤ت ٛرا وش٥ذٖ ٔا ١٤حروت  ٚأ٥ذ است  ٚدر ظٟٛر ت ٕٝٞ ٛچ٥س است.

ای تسکین قلب زهرا و ای راحت جانها.
ت ٛتٟٙا ٤ادٌار خذا  ٚتالٕ٥ا٘ذِ ٜطف اِ ! ٣ٟخٛتاٖ ٚالع ٕٝٞ ٣رفت ٝا٘ذ  ٚتٟٙا تٔ ٛا٘ذ ٜا،٢
آخر  ١ٕٞآٟ٘ا و ٝرفت ٝا٘ذ ،در ت ٛخالص ٣ٔ ٝش٘ٛذ  ٚت ٛو ٝتاشٞ ٕٝٞ ٣ستٙذ.
 ٚت ٛعصار ٜخّمت! ٣
ا ٢تٟتر از جاٖ  ٚا ٢عس٤س دٚراٖ !

ٔتحّ٥رْ و ٝت ٛرا چٍ ٝ٘ٛتخٛا٘ٓ  ٚتا چٚ ٝصف ٣خطاب و ٓٙ؟!
اِفاظ از ت٥اٖ عظٕتت  ٚجّٞ ٜٛا ٢شى ٚ ٜٛعسّتت درٔا٘ذ ٜاست . . .
و ٝت ٛرا ٞر چ ٝتٙأٓ  ٚتٞ ٝر چ ٝتشث ٝ٥و ،ٓٙاز آٖ تاالتر! ٢
أ ٢عٚ ٣ٙجٛد !
خذا ٢ت ٛرا آ٘مذر افتخار  ٚتسرٌ ٣تخش٥ذ ،ٜو ٝجّٛ٘ ٠ٛر خٛد ت ٝشٕار آٚرد ٚ ٜچ ٖٛخٛد ،عظ ٓ٥آفر٤ذٚ ٜ
 ٕٝٞرا در ت ٛح٥راٖ ورد ٜاست.
سخٗ  ٚوالْ در پ٥شٍاٚ ٜصف ت ٛخٛار  ٚتٔ ٣مذار است.
جّٜٞٛا ٢ت ٛآ٘مذر رف٥ع است ،و ٝسٕ٥رغ خ٥اَ  ٚا٘ذ٤ش ٝرا ٤ارا ٢رس٥ذٖ ت ٝاٚج آٖ ٘٥ست.
خذا ٢عٙما ٢صفات  ٚخٛتٞ٣ا ٢وٛوة ٚجٛد ت ٛرا در آ٘چٙاٖ تّٙذ ٢آش٥اٖ داد ٜؤ ٝا را تذاٖ را٥٘ ٣ٞست!
آر ،٢ت ٛرا چ ٝتخٛا٘ٓ  ٚت ٝچ ٝتشث ٝ٥و ٓٙ؟!
تا خٛد ٌفتٓ :ت٥ا ٚ ٓ٤ت ٛرا ت ٝآسمانیان تش ث ٝ٥و ٚ ٓٙتٍ ٓ٤ٛچٔ ٖٛالئى ،٣د٤ذْ ٘ !ٝت ٛتاالتر از مالئکی.
ٔالئه ،تر عظٕت  ٚورأت ت ٛترا ٢خذا پ٥شا٘ ٣تٙذٌ ٣سٛد ٜا٘ذ  ٚت ٛاستاد ٔ ٚعّٓ ٔالئه تٛد ٜا ٚ ٢درس
عثادت  ٚخذاشٙاس ٣را ت ٛتذاٟ٘ا آٔٛخت ٝا...! ٢
چطٛر چ ٖٛآٟ٘ا تاش ٣؟!
ٌفتٓ :ت ٛرا تٌّ ٝستاٖ بهشت عذٖ  ٚفردٚس تر ٗ٤تشث ٝ٥و ،ٓٙد٤ذْ تٟشت ت ٣ت ٚ ٛت ٣عشك تٔ ٛفٚ ْٟٛ
ٔع٘ ٣ٙذارد  ،تٟشت ترأ ٢حث ٗ٥تٛست.
ت ٛترتر از تٟشت. . . ٣
خٛاستٓ ت ٛرا ت ٝکواکب  ٚستارٌاٖ ٘ٛر افشاٖ تشث ٝ٥و ،ٓٙد٤ذْ وٛوة درّٚ ِ٢جٛد ت ٛآ٘مذر فرٚزاٖ است وٝ
آٖ ٞا در تٔ ٛح٘ٛذ  ٚتٔ ٝمذار ٕ٘٣آٙ٤ذ ...
خٛاستٓ ت ٛرا ت ٝد ٚآ٤ت تسري خذا ،خورشید و ماه تشث ٝ٥و ،ٓٙد٤ذْ آٟ٘ا  ٓٞسر ا٘جاْ ،ت ٝخأٛش٣
ٌٔ٣راٙ٤ذ ٛ٘ ٚر ٔا ٚ ٜخٛرش٥ذ ٚجٛد ت ٛاتذ ٚ ٢در عآِ تاتٙان است .آٍ٘ا ٜو ٝت ٛت٥ا ،٣٤تا رٚشٙاٛ٘ ٣٤ر ٚجٛد
تٍٕٞ ،ٛاٖ از ٘ٛر خٛرش٥ذ ت٥٘٣از٘ذ ...

سر ا٘جاْ در آسٕ اٖ چ٥س٥٘ ٢افتٓ و ٝتا ت ٛتراتر ٢وٙذ ،پس ت ٝزٍٔ٘ ٗ٥ر٤ستٓ!
پٙذاشتٓ اٌر ت ٛرا ت ٝگل تشث ٝ٥و ٓٙخٛب است! د٤ذْ ٌُ تا  ١ٕٞطراٚت  ٚز٤ثا ،٣٤در تراتر ز٤ثاٞ٣٤ا٢
ت ٣شٕار ت ٚ ٛطراٚت عطر ٚجٛد ت ،ٛتس٥ار وٛچه استٍٔ .ر ٘ ٝا ٗ٤است و ١ٕٞ ٝوسا٘ ٣و ٝت ٛرا د٤ذٜا٘ذ،
ٔح ِٛز٤ثا ٣٤ت ٛشذٜا٘ذٔ ٚ ،شاْ جا٘شاٖ ت ٝت ٢ٛدَ اٍ٘٥س  ٚرٚح ٘ٛاز ٌُ ٚجٛد ت ٛآ٘چٙاٖ جاٖ ٌرفت ،ٝوٕٝٞ ٝ
چ٥س را از ٤اد تردٜا٘ذ؟!
آخر تٟٔ ٛذ ٢زٞراٛ٤ ٝ٘ ،٣٤سف وٙعا٘ ٚ ،٣ت ٛطاٚٚس ا ُٞتٟشت.٣
خٛاستٓ ت ٛرا ت ٝاقیانوسها تشث ٝ٥و ،ٓٙد٤ذْ ٘ !ٝت ٛتاالتر ، ٢در٤ا ٔحذٚد است  ٚعٕك آٖ لاتُ رس٥ذٖ
 ٣ِٚوٕاالت ت ٣حذّ ٚ ،عٕكِ شٛوت  ٚعظٕت ت ٛغ٥ر لاتُ تصٛر . . .
خٛاستٓ ت ٛرا ت ٝانبیاء (غ٥ر جذت (ص)) تشث ٝ٥و ، ٓٙد٤ذْ ت ٛتاالتر .!٢ا٘ث٥اء٥ٔ ،ثاق  ٚعٟذ ٟٔر ت ٛدر سٝٙ٥
تستٝا٘ذ  ٚت ٝا٘تظار ت٘ ٛشست ٝا٘ذ ٍٙٞ ٚاْ ظٟٛر ،در خذٔت تٛأ٘ذٍٔ .ر ٘ ٝا ٗ٤است و ٝپرچٓ فتح  ٚظفر تٛ
در دست شٕع ٖٛپ٥أثر است ؟! ٍٔ ٚر ٘ ٝاٙ٤ست و ٝع٥س ٣در رواب ت ٚ ٛدر پشت سر تٛست ؟ چٍ ٝ٘ٛت ٛرا
چ ٖٛپ٥أثراٖ تذا٘ٓ ،و ٝآثار ٛٔ ٚار٤ث  ٕٝٞا٘ث٥اء ت ٝدست تٛست ؟  ٚت ٛآرٔاٖ  ٚآٔاَِ  ١ٕٞرسٛال٘.٣
 ٚسر ا٘جاْ ،در زٔ ٚ ٗ٥آسٕاٖ چ٥س٥٘ ٢افتٓ ،و ٝت ٛرا تا آٖ تراتر تذا٘ٓ !
آخر مالئک از ٘ٛر ت ٛآفر٤ذ ٜشذ ٜا٘ذ ،
خذا ٢بهشت را ترا ٢ت ٚ ٛآ٘ى ٝت ٛتخٛا ٣ٞآفر٤ذ، ٜ
خورشید ٔ ٚا ٜاز ٘ٛر تّٛٙٔ ٛر ٌشت، ٝ
گلها ت ٢ٛخٛد را از ت ٛدار٘ذ ،
دریاها از تروت ٚجٛد ت ٛرٚاٖ ٌشت ٝا٘ذ ،
انبیاء تٚ ٝال٤ت تٔ ٛأٛر تٛد ٜا٘ذ ،
آر ، ٢زٔ ٚ ٗ٥آسٕاٖ  ٚآ٘چ ٝدر آٟ٘است  ،ت ٝخاطر ت ٚ ٛاجذاد ٌرأ٥ت خّك شذ ٜا٘ذ ٕٝٞ .ت ٝتروت رات
ٔمذس ت ٛترلرار٘ذ  ،ت ٛپ٥ش از آٟ٘ا تٛد ٜا ٚ ٢اٌر ت٘ ٛثٛد ٢آٟ٘ا ٘ثٛد٘ذ.
حاَ چٍ ٝ٘ٛت ٛتا آٟ٘ا لاتُ ل٥اس ٣؟

٘ !ٝت ٛرا ٞرچ ٝتخٛا٘ٓ ،آٖ ٘٥ست ، ٣تاالتر از آ٘...٣
درپا٤اٖ ت ٝا٘ ٗ٤ت٥ج ٝرس٥ذْ و ٝتٍ :ٓ٤ٛتٕٞ ٛا٘ ٣و ٝخذا٤ت ٘أ٥ذ، ٜ
ت ٛلائٕ، ٣
تٟٔ ٛذ ٢ئ، ٣
ت ٛتالٕ٥ا٘ذ ٜخذا، ٣٤
آر ، ٢ت ٛتم ّٝ٥اِّ.٣ٟ
بَقیّه اللّه خَیرٌ لَکُم إن کُمتُم مومنیه
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