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جو شخص مال و دولت کھو کر تجربہ و نصیحت حاصل کر ے اسے ضیاع مال ک فر نہ کر نا چاہیے اور مال کے مقابلہ
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ڈرتا ہے وہ (عذا ب سے) محفوظ ہو جاتا ہے اور جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ بینا ہوجاتا ہے اور جو بینا ہوجاتا ہے
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یہ ارشاد امام منتظر کے متعلق ہے جو سلسلہ امامت کے آخری فرد یں .ان کے ظور کے بعد تمام سلطنتیں اور حومتیں
. ختم ہوجائیں گ اور »لیظھرہ عل الدین کلہ «کا ممل نمونہ نا ہوں کے سامنے آجائے گا
ر کسے رادو لتے از آسمان آید پدید دولت آل عل علیہ السالم آخر زمان آید پدید
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کر کوشش میں ل گیا اور اچھائیوں کے لیے اس وقفہ حیات میں تیز گام کے ساتھ چال اور خطروں کے پیش نظر اس
منزل پر نظر رکھ قرار گاہ اور اپنے اعمال کے نتیجہ اور انجام کار ک طرف قدم بڑھایااور اپن یوں کنے نی .
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