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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ فروردین ٣  عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) ی بهخط

 ،از ندایی که او را خواند رسخوشبر طلوعی منور و ساعاتی مقدس، انتظاری سالم 

و او خواند تا معجزه  ،بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد انسان را از خون بسته

 بکشاند. ها قلببه عمق  ها یدهدبتواند معنای خویش را از ظاهر 

. کند یمکه توان عقلی را به میدان محاسبه دعوت  اندیشد یمبه آیاتی  ها یشهانداینک 

. خلیفه کند یمدیشیدن به حق دور آیا نور و ظلمت برابرند. ظلمت جان را از ان

 چنان آن. چرخد یمباطل  ی یرهدامرتسکی در دست شیطان نفس. وجودش در  شود یم

ی وجودش  دهد. علقه یمکه توان ایستادن را از دست  افزاید یمبه دور این چرخش 

. زمان آید ی�در ذهنش به وجود  یا جرقه. هیچ شود یمکودکانه خالصه  های یباز در 

. گذارد ی�. وای بر نامی که از خود جز وجودی متعفن چیزی را به ارث نگرد یمبه او 

قرآن کریم در که طعامش عذابی دردآور است.  نشینند یم یا سفرهمیراث برانش بر رس 

را به تفسیر  ها امت. شکافد یمجهل را  های یکیتار. انوارش شود یممتولد  ها قلب

 .فرماید یمحق را معرفی  ی چهره .شود یمکار . نقش هدایت آشکشد یم

 او .چرخد یم خودباوری ی یرهدا در کفر. کند ی�پس کفر و ای�ن در یک سو حرکت 

 .آید یم فرود فرقش بر حق ترب. شود ی� شکسته که بتی .پرستد یم را نفسش هوای

 تقدیرات از را تو تا بخوان را وجودت خدای ،است پیچیده به هم پایت یها ساق اینک

 را درکش توان تو و گرفته آغوش در را تو هاست سال که مرگی بخشد رهایی مرگ

 .نداری

 ییها سنگ. کریمه آیات میزبان حرا غار و است جهل بندهای ی یندهگشا ساعات این

 ای�ن .کند معرفی را مبعث تا بوده حق ی ینهگنج این دار امانت هاست قرن که

 تا حرارتش شود ی� خالصه رجب ٢٧ تقویم در که خواندب بزمی به را ورندگانشآ 

 هر در همگان با که مولودی .سوزاند یم هاللّ  به عشق در را مشتاق یها جان قیامت

 تالوتش که است کوبنده چنان آن ندارد نطق به نیاز که زبانی .گوید یم سخن سنی
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 .ندارد تقویم و شب و روز که کند یم هدایتی بر میراث را ها قلب شکافد یم را ظلمت

 حبابی مانند باطل و مباند خویش جایگاه در حق تا بارد یم همواره که رحمتی باران

 غیب ی پرده از شر دا یراثم گردد شکارآ  موال علی و موال کنت من ج�ل .شود محو

 مبعث نگاهآ  بگذارد حق رس بر است ظهور دولت ی یعهود که را رسالت تاج آید بیرون

 به را منتظرانش تا شود یم شکارآ  روز این در که ای یرهذخ آن منم :فرماید معرفی را

 بر نور و رسید پایان به ها رنج بیایید .یددرآ صدا به هاللّ  بقیة انا نآ  در که بخواند بزمی

 یدبود منتظرش نچهآ  تا گردد محقق الفرج لولیک عجل اللهم ندای تا �ود غلبه ظلمت

 پس او را بخوانید: .شود شکارآ  مبعث ی یینهآ در

 اللهم عجل لولیک الفرج
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