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 ٩٧ فروردین ٢٤  عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) ی بهخط

که نام آخرین پیامرب خویش را رحمت للعاملین خواند تا عامل وحی را  رحمتیسالم بر 

 ی مژدهکل�ت بشناسد. مبعث آغازی برای خلقتی شد که پروردگار به همگان  در قالب

ن کریم همچون بارانی که زمین مرده را بعد قرآ  آمدنش را در ادیان گذشته داده بود.

نازل گردید تا زمان  ها جان ی مردهبر زمین  بخشد یماز زمستانی خشک طراوت زندگی 

 قرار دهد. را در تولد خویش تا قیامت در مدار حق

وجود آورد. اعتقادهای پوشالی،  ی عرصهخود به صبحی مبارک که هدایت را با 

مرده را با انوارش به حقیقت آفرینش پیوند کرد تا  یا جامعهظاهری،  یها رشک

سیراب شوند که هرگز جز او را  چنان آنبر جویبار رحمتش بنشینند و  آماده یها جان

 .نکنندطلب 

هجران متام  یها سال: برخیز، انتظار خواند یمپیامرب (ص) خدیجه را  ی خانهندایی در 

کعبه  طرف به. نگرد یم، او را دریاب. خدیجه به کوه گردد یمشد. او با تاج رسالت باز 

اُمت او قرار بده تا زمین  یناولپروردگارم مرا  .گیرد یم. حجراالسود را در آغوش دود یم

: خواند یمیافت. باز ندایی او را  که اکنون پایان شاهدی باشد بر انتظارم و آس�ن

او را یاری کن تا  گنجد ی� که قلب مطهرش در سینه آید یماینک پیامربی به سویت 

. رود یمخانه  طرف به رسالتش را بر نزدیکان و منتظران وحی اعالم فرماید. خدیجه

. گردد یمو او با تاج رسالت باز  رسد یمود فرا موع ی لحظه. تپد یمقلبش در سینه 

. محمد (ص) بیا تا انتظارم به وصلی مبارک درمان شود. پیامرب خواند یمکعبه او را 

نفس اماره  های یطانش که همواره بر ذلت یا خانه. سالم بر رود یمبه کنار کعبه  (ص)

. خواند یم ها جان ی قبلهاینک شاهدی خواهی شد بر دینی که تو را  صبور است.

 ی آماده. دین اسالم گیرد یمجان  وزد یمعبادت پروردگار با نسیم حقی که از قبله 

و اطیعو الرسول را در جانشان به ودیعه دارند.  هاللّ که اطیعو  است ییها قلبپذیرش 

. شکر بر خالقی که نگرد یمپیامرب رحمت به آنان . آیند یمزنده به استقبال  یها جان
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برای رسیدن به این لحظه جان مبارکش  ها سالانی قرار داد که ج اولین پیام را در جام

مسل�ن است. مسل�نی که  امتحانات الهی بود و اینک او اولین ینتر سختمتحمل 

چون جان  هاست سالای خدیجه ما  اعالم دارند: نامش در ملکوت ثبت شد تا پیروانش

بر رس آخرین تا پروردگارتان تاج رسالت پیامربمان را  نگریم یممبارک ش� به کوه طور 

. ظلم بار دیگر زمین زنده شود. ظلمت پایان پذیرد آس�نی خویش بگذارد. ی مائده

 ما با نفس مبارکش نجات یابد. ی مردهآشکار گردد. جان  ها یرهذخافسانه شود. 

و امروز بر در  یما بسته دلحق  یها وعدههستیم که بر  ما را دریاب، ما مسل�نانی

فرموده گدا را مران. یا رب بر زیرا خود  یما آمدهرحمت پروردگارمان به گدایی 

کشتی  فرما تا با انوار مبعث زنده شود. او سوخته از ظلمت زمان ترحم یها جان

مرده از  ی جامعهفرما تا بار دیگر  اش یاری خواند یمزمان به مدد  نجات را در طوفان

پس دعای�ن را به استجابت برسان تا  بارکش از ظلمت جهل برهاندکفر را با نفس م

 :خوانیم یمدر عظمتت بستاییم پس همواره تو را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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