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 دهکده هستی غرق شعف وشادی

  آن رهبر را خود و برند می نام دهکده یک به جهان از امروزه

 جهانی گسترش و تجربی علوم پیشرفت با که معنا این به خوانند می

 ماند، می دهکده یک به که شده کوچک چنان جهان ارتباطات،

  آگاه دنیا ظاهر پوسته به تنها و راهند طفیل هنوز که حالی در 

  مُلک این ملکوت تا و ،الدُّنْیا الْحَیاةِ مِنَ ظاهِراً یَعْلَمُونَ اند؛ شده

 در را جهان هزاران که داریم هستیِ برابر، در ولی. دارند ها فاصله

 پروردگار ولی نیست روشن ما بر هم آن میلیاردم یک که دارد خود

 دست در هستی که برگزیده آن رهبری برای را انسانهایی هستی این

 .است جام یک حد در و کوچکتر هم دهکده یک از آنها

 رفتند و آمدند دیگری از پس یکی نگر هستی رهبران این

  نشدند همراه آنها با انسانها حسرت، کمال در ولی 

 آنها آخرین به رسید نوبت تا کردند محروم را خود و
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 إِنْْ  مْلَکُ خَیْرٌ اللَّهِ بَقِیَّتُ ؛عاشقیست هر برای معشوق بهترین که 

 .  مُؤْمِنین کُنْتُمْ

 سایمو همچون فرعونیان ترس از سال شب زیباترین در بهترین این

 در و یردبگ عهده به را هستی این رهبری تا آمد دنیا به مخفیانه کلیم

 .سازد جاری و نماید دریافت را هستی امور همه قدر شبهای

 انهاانس قدر به تا شود می قدر شب طراز هم او تولد شب که است این

  یمبدان قدر ما که باشد. نماید تقدیر را آنها ومقدرات ببخشد معنا

 لمتظ ابر که شاید شویم مضطر او به و بیابیم را او وجود ضرورت و

 جنبش به را هستی و نماید روشن را دلها نورش شعاع و رود کنار ها

  شکر سجده مالک برابر در مَلک و ملکوت و مُلک  و درآورد

  تبریک هم به موجودات همه و آورند جای به

 .باد مبارک منتظران همه بر.بگویند شادباش و

  دوستان دعوت نور تولد این در حقیر این هدیه بهترین

 عظیم محتوای با ولی ای صفحه 021 حجم کم کتاب خواندن به
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 یادش و شنید می را نامش چون که واقعی منتظر یک از سرشار و 

. شد می هایش دیده اشکهای مهمان محاسنش و ها گونه کرد، می

 و شنیدی می را اش سینه استخوانهای صدای و لرزید می هایش شانه

 .  شد می شنیده دورها اون تا اش ناله

 یلذ عنوانهای ریز و ها فصل سر با  «آیى مى تو» نام به کتاب این

 :رسیده چاپ به

 انتظار  

 و آمادگى که اعتراض، نه احتراز، نه انتظار:   انتظار حقیقت          

 اندام در را جدید تشکّل و تربیت و تدبیر و تقدیر و سازندگى

   .دارد خویش

  ساخت در انتظار دیگر ریشه: انتظار هاىریشه          

 فصل چهار جهانِ بافت و ساخت و طلب بیشتر انسانِ بافت و

  این شهادت با که دارد دلى آدمى. است نهفته متحوّل و 
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 زندگى این محدوده از بزرگتر آدمى دل که شود،نمى تأمین عالم

 گرایش همین و. دارد را غیب به گرایش بزرگ، دل همین و. است

 .آوردمى را انتظار غیب، به

 مانىمه یا و عزیز فرزندى تولد انتظار که کسى:  انتظار ادب           

. یستن مسئولیتبى و توجهبى خیال،بى تفاوت،بى  دارد، را محبوب

 ىآداب منتظر، و گذاردمى تأثیر عمل و رفتار در و حالت در انتظار،

 کندمى دنبال توجهبى حتى و ناخواسته را

   توجه                    

   عهد                    

   انس                    

   توسل                    

 .شد نخواهد جدا منتظر از باش آماده و  
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 و مشکالت برابر در صبر باش،آماده و انتظار:  انتظار اثر           

 ربراب در بصیرت و زاغفلت ى هافتنه برابر در ذکر و برخوردها

 .آوردمى فراهم را مهاجم شبهات

   صبر                    

   ذکر                    

   بصیرت                    

 من به من از چون ،هستى تو آرى: ... من به من از ترنزدیک اى 

 و اىجلوه مدام که نیستى، کاربى و هستى تو. هستى ترنزدیک

 و تربیت مدام که دارى، هدایتى و دعوتى مدام که دارى، ظهورى

 توانمى مگر ظهور، و ضرورت همه این با. دارى پرورشى

  بیندازم را هایمپلک که فرض بر. پوشید چشم تو از 

  دلم وسعت تمامى در که آنچه با فروبندم، چشم تو از و
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 وانمتمى چه کنم،مى احساس و بینممى امبسته هاىپلک درپشت و

 و غفلت حوزه در فقط تو، از بیگانگى! سوگند راستى به کرد؟

 .شود مطرح تواندمى پوشىچشم و کفر حوزه یا و سرگرمى

 هک بوده کوچکی کتاب خود «امامت بلند قامت اى» فصل این و

 آن ناشر هک بود نوشته را آن استاد آیی می تو گفتگوی از قبل سالها

 : است داده جا این دل در را

 امامت بلند قامت اى

 رهدوبا تولد امید به تو، تولد روز در ما: امامت بلند قامت اى          

 نجیرهاز بتوانیم مسرور تولدِ این در شاید تا گیریم،مى جشن خویش،

 و نیمک فراموش اند،بسته هم آذین برایمان که را هاآغل و بگسلیم را

 .بگیریم حاکم را تو
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   توضیح          

   امامت جایگاه          

   امام ضرورت          

   گرفته شکل عشق          

 ،توالی و امامت موضوع اینکه براى و: تحقیق براى هایىسرفصل 

 ،ائمق دولت و ظهور زمینه ظهور، عالیم ،فعالیت ،غیبت ،تشکیالت

 نای در هایىسؤال به بیاید، بیرون ابهام از انتظار، و هامسؤولیت

 را مصاحبه جریان هاسؤال این که پرداخت توانمى موضوعات

 .سازدمى مشخص را هابحث مسیر و نمایدمى هدایت

     امامت          

   والیت          

   تشکیالت و رابطه          

   غیبت          
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   فعالیت          

   ظهور عالیم          

   ظهور زمینه          

   قائم دولت          

   هامسؤولیت          

   انتظار          

 انتظار هاىسروده 

 یا عاشقانه سرودهای هستی نور این تولد روز شعبان نیمه در استاد

 .دهند می تشکیل را کتاب ختام حسن و دارند

  طریق از و چاپ القدر لیله انتشارات توسط کتاب این

  عاشقان دسترس در اینترنتی و حضوری فروشگاه

 .گرفته مندقرار عالقه


