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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ خرداد ١٧         مبعثعید  ی بهخط

آمدن سفره احسان الهی، بر انوار کتاب آس�نی قرآن کریم  بر ینالعامل ربالحمدهللا 

خاتم انبیا  ی ینهسآنگاه که خطاب فرمود: بخوان؛ چه آغاز باشکوهی! نفس در 

هللا به ش�ره افتاد؛ یک بار دیگر امر فرمود: ای محمد بخوان؛ پیامرب اعالم فرمود:  صلی 

وحی تکرار کرد: بخوان به نام پروردگارت که  ی فرشته؛ ام یاموختهنعلم امر پروردگارم را 

بیافرید آدمی را از لخته خونی؛ زبان در کام رسول الهی در حرارت وحی به رسخی 

کرد؛ حرضت جربئیل (ع) فرمود: با من  خورشید در غروب جهل زمان خود�ایی می

 هجرانت را به تو بچشانم؛ اکنون رضبان قلبت ه�نند یها سالبخوان تا شیرینی 

به رمز خلقت گشاده خواهد شد، رمزی که آغاز کتابی  ات ینهسکلیدی ارسارآمیز در 

 ارجمند است.

قرآن متولد شد؛ چه تولد مبارکی! اعجازش ه�نند انوار روح است در قالب جسمی 

پذیریش غیرقابل تصور است پس انوارش به قالب  محدود؛ قالبی که استعداد شکل 

دند درآمد اینک این قالب ملکوتی به هزاران زبان شیوا جسمی که نامش را کتاب برگزی

فرماید؛ سوگند به  گوید، از شبی که نامش را لیل معرفی می با پیروان خویش سخن می

شب آنگاه که جهان را در خود فرو پوشد و سوگند به روز آنگاه که آشکار شود؛ شبی 

را برای   خورد تا ظلمت پروردگار عال به روزی ابدی پیوند منتهای یبکه با الطاف 

غروب در علم و هدایت، جهان خاکی را  همیشه از جان جهان جدا کند. پس روزی بی

مبارک پیامرب  ی ینهسمرده به انوارش زنده گردید؛  های یاتحبه خود فرا خواند؛ 

الهی را در دستان توا�ندش بر خاکیان  ی ینهگنجشد؛  همتا یب ی ینهگنجاین  دار امانت

ش�ر پروردگار، ش� را  بی یها نعمتزیر افتادگان از  افتاده عرضه �ود؛ ای به از عرش 

بیابید  ها آس�نعزت پروردگار، راه خویش را بر کرسی  ی یهسامژده باد تا بار دیگر در 

 غربت نهیب وصلی مبارک را مژده دهید. یها سالو بر 
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ن در جانشان ه�نند افسوس که جان آدمیان به ذلت زمین خو گرفت و افسون شیطا

زنده شدن  ی معجزهریس�نی محکم بر دست و پایشان بسته شد. این کتاب که 

مردگان بود مهجور ماند و زبانش در کام مردمان به مانند طعامی گردید که گاه با 

شود تا اشتهای حارضین را برای بلعیدنش تحریک کند.  الوان آراسته می ییها رنگ

و آنچه از این گن  تام  اند معرتفآس�نی  ی ینهگنجن اینک امتش بر مهجوری ای

کنند  دارند ه�نند غذایی است که بعد از خوردن، طعمش را فراموش می نشدنی بر می

جانشان به دنبال طعمی تازه است تا همواره بر گرد نفس اماره بچرخد و  ی ذائقهو 

کند مثل زند پس وای بر  پی�ن الستش را بخوابی که بعد از بیداری آن را فراموش می

امتی که پیامربش را در هدایتش تنها رها کند و نفسش، کتاب جانش را بنگارد شبی که 

پروردگار است  ی وعدهدر سوگند پروردگارش روزی را به دنبال ندارد مگر با امری که 

شویم و  در برقراری حق و نابودی باطل پس به گلستان این روز با عظمت متوسل می

دهیم که: ای پروردگار ما، ما را در این شب ظل�نی مدد  از جا�ان ناله رس می با ترضع

 .به وصلی مبارک بدل شود ی�نها غم یدا فرمودهفرما تا با روزی که به آن سوگند یاد 

گذاریم تا در غروبی که تأللؤ وحی آن را مزین فرموده  شکر می ی اینک رس را بر سجده

 همگی با دلی آکنده از شوق انوار با برکتش اعالم داریم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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