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 قلبش از که نوری بخشد؛ می گرما و نور زمینیان، و زمین بر شود، نمی دیده آنکه با ابر پشت خورشید همچون که آقایی بر سالم

 پس. است( عج) موعود مهدی حضرت بشریت، عالم منجی مهربان، امام همان او آری. گرفت نشأت محبتش از که گرمایی و

 .فرستم می درود و سالم( عج) موعود مهدی حضرت دلربای قامت بر و ایستاده قامت قد به دیگر بار

 چند دانم نمی. شاید بیاید، جمعه این شاید اینکه به مانده منتظر چشمانی هنوز اما گذشت، سال جمعه 25 از ای جمعه دوباره 

 و ینندبب را معشوق آن و نکشد انتظار دیگر منتظرشان چشمان دیدار، الیقان تا بگذرد باید نیز دیگر جمعه چند و گذشته جمعه

 . کنند اش یاری و شود جاری چشمانشان از شوق اشک

. است برکت و خیر سراسر که حضوری دارد؛ حضور مان میان در ظهورش، انتظار و غیبت اوج در ابر پشت خورشید این

 مشام شده، که هم بار یک برای حتی و اندکرده عبور کنارش از خاکی کره این های کوچه پس کوچه در که آنهایی حال به خوشا

 هک امیدوارم باشیم؟ کرده عبور کنارش از که ایم داشته لیاقت هیچگاه تان گمان به راستی. است گشته معطر او بوی به شان

 .باشد بوده اینطور

 برداشته عالم از تان غیبت گرد و گردد میسر ظهور این تا دهد نمی فرمان خدا چرا کرد؟ خواهید ظهور کی شما آخر! موال ای

 شود؟

 آرزو این و برگیرد در را جهان سراسر عدالت و احسان و برچیده عدالتی بی و ظلم و شود برآورده آرزو این زودتر هرچه کاش

 .شد خواهد برآورده( فرجه تعالی هللا عجل) مهدی حضرت موالمان و آقا حضور و ظهور با تنها

 رکمشت قلبی خواسته این شدن محقق زودتر هرچه برای پس است؛ عالمیان تمام برای بلکه نیست، مؤمنان برای فقط آرزو این

 .بخواهیم خدا از را فرجش در تعجیل و برداشته دعا به دست بشریت عالم منجی ظهور برای هم با و یکدیگر کنار در باید

 الفرج لولیک عجل اللهم

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 

 

 ��تجربی یازدهم پایه علمدار، خانم عطیه: نویسنده��

 

 


