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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ اردیبهشت ١٦  عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) ی بهخط

سالم بر حق، آن زمان که اراده فرمود تا باطل را با انوار احدیت از میان بردارد؛ شعاع 

نورش زمین را به آس�نی پر ستاره تبدیل �ود؛ آهنگ زیبایی بهرتین آفریده را 

پر شورت را به ملکوتی  ی ینهسکه منتظرش بودی فرا رسید. اینک  یا لحظه: خواند یم

به وصلی مبارک مژده داده شود پس  ات ییتنها یها سالر پیوند خواهد خورد تا انتظا

پر  ی ینهسکه به  آن زمان ام یفهخل؛ سالم بر بندد یمنام زیبایت بر عرش الهی نقش 

با خرب سازم و  یتها ناممقرب آیا تو را از  ی فرشتهنورت سجده کردم مرا خواندی: ای 

که بر کرسی زمین و آس�ن تکیه دهم و نام زیبایت را بخوانم  آن زمانمن پاسخ دادم 

مبارکت پی خواهم برد پس یاریم کن تا بر آنچه بدان  ی ینهسبه مع�ی خلقتم در 

 عمل کنم. ام شده مأمور

به شور و شوق آمدنش  ها سنگ. لرزد یم. غار شود یمانتظار نزدیک  های یهثانزمان به 

ظاهری خویش را از باطل جدا کرده  ی پوسته. شهر مکه دکن یماز بلندی به زیر سقوط 

. نام زیبایش آید یموحی  ی فرشته. رسد یمموعود فرا  ی لحظه منتظر انوار حق است.

. تو را به جامی که ام آوردهرا  ات یامربیپ ی مژده: محمد، به من بنگر؛ خواند یمرا 

با من بخوان. کل�ت  دهم یمنوشندگانش هرگز تشنگی را حس نخواهند کرد مژده 

؛ انوار، شکل خویش را از قالب نور به حروفی زیبا بدل کرده شود یمقرآن کریم متولد 

: بخوان به نام پروردگارت. او خواند تا همگان به دنبالش نویسد یممبارکش  ی ینهسبر 

؛ کتاب با هدایت پیامرب برای برشیت تا گذرد یماز آن لحظه  ها سالبخوانند. اینک 

را به تصویر  ها قوم. رسنوشت گشاید یم. پروردگار غیب را ماند یمقیامت باقی 

: پروردگارت را از درون آیاتش حس کن او گشاید یماحسانش را  ی سفره. کشد یم

و بهشت را  خواند یمبندگان خویش را از خون و خاک جدا کرده به آغوش پر مهرش 

. کند یم؛ آب و هوای درونش را فاش فرماید یمرا بیان  یشها نعمت کشد یمصویر به ت

 بسته آسان گردد. یها چشمتا توان دیدن غیب بر  گشاید یمرازهای نهان را 
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؟ در قلبت حرارتش را با کدام وعده به ای یشیدهاندمبعث چیست؟ چگونه به آن 

 عنوان بهگذشته که  ییها مبعثعمرت در  یها سال؟ یا کردهگلستان عشق پیوند 

. اینک ای یدهرسانرا به صبح  اش یملکوتماه رجب آمده و تو هالل  ی جمعهآخرین 

: آیا توان عقلت توانسته تا جان با عزتت را از جایگاه ذلتش پرسد یمجانشین پیامربت 

خارج �اید؟ اگر جانت با انوار قرآن کریم نتوانسته از زندان تن رها شود هنوز مبعثی 

وجودت در بلندی جهل باقی مانده؛ آیات پروردگارت در  یها سنگبرایت نیامده؛ 

نامش قیامت است بگریزد  باطل وجود به شبی ظل�نی بدل گشته تا از حقیقتی که

ولی توان گریخت از ساعات پر شکوهش را نخواهی داشت او تو را در بند جاللتش 

پیامربت مه�ن عرش  ی ینهسمنتقل کن تا مانند  ات ینهساسیر �وده پس حقیقتش را به 

للعاملین به دنبال آن لحظه باش که بار دیگر تو را به  ةشود. در نام پر شکوه رحم

به صبحی مانند مبعث  ها ظلمت: او خواهد آمد تا دهد یمشیرین مژده  یا وعده

جانشین رسالت ببیند پس  ی چهرهپیوند شده و همگان انوار قرآن کریم را بار دیگر در 

 :با قلبی که مشتاق حق است نامش را بخوانید

 اللهم عجل لولیک الفرج
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