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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ اسفند ٢١   عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) ی بهخط

 نابودی و بود حق میالد آغاز که یندای بر و مطهر ساعاتی و نورم طلوعی بر سالم

 ،بخوان فرمود امر که زمان آن امین جربئیل حرضت وحی فرشته بر سالم .مرکب یجهل

 دست حرضت .افتاد لرزه به ها باطل .درآمد تپش به خواندن شوق به پیامرب مطهر قلب

 بر سالم فرمود پیامرب به خطاب آمد پیش حیو  ی فرشته ،گذاشت مبارک قلب بر

 .نبوت ی ستاره آخرین پیامربی باد بشارت آس�نیان و زمینیان بر اینک یینالنب خاتم

 رسالت انوار به یپرست بت و جهل ظلمت از وحی نور به زمین رسید پایان به انتظارها

 نرم ماننده ب مطهرش جانبر  علق ی سوره .شد انداز ینطن حیو ندای . گردید منور

 �ود. دلب زیبا باغی به را غالف در غنچه هزاران که بود بارانی

 لحظات آن از ها سال اینک .بود �وده وعطل حق قامت متاشای به رجب ۲۷ خورشید

 .است همگان دسرتس در کریمقرآن  مطهر نام با پیامرب معجزه .گذرد یم شکوه با

 ها جان ین. زمرسانند یم دوستدارانش گوش به راش آیات زیبا صوتی با کنندگانش تالوت

 پروردگار .شود یم بدل زیبا یباغ به خشک برهوتی از کتاب ایه وعده بذر با همواره

 نه و است فروشی و خرید نه آن در که روزی از برتسید دگانآور  ای�ن ای :فرماید یم

 .فریادرسی

 است امارهنفس  تاز و تاخت میدان آدمیان جان زیرا آیه همین به است مزین امروز

 بود داده قرار خاموش مرگی در را زمان آن مردمان جان ،جهل قرآن نزول از قبلاگر 

 برای گوشی که گردیده تبدیل متحرک یا مرده به الهی آیات نزول در ها جان اینک

 باز و بلعد یم را اش یهست همه ناکهول اشتهایی مانند به شکمش .ندارد حق شنیدن

 منهدم را آن فوتی با کودکان که است حبابی مانند به امروزش خوشحالی .است گرسنه

 دنیا به هدایت و رسالت با، گذاشته رس پشت را ادیان متام که امت این چاره .کنند یم

 به الهی یها نعمت متام آن در که است برزخی ؟چیست رفته دنیا از امامت با و آمده

 یها مبعث است گذشته یا کودکانه بازی در عمرش که افسوس .شود یم یافت فراوانی
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 را آن عمرش غروبش با و آمده وجد به وحی نزول ازاو  و رفته و آمده عمرش یها سال

 خواند یم امروز بزم به را او که را قرآن صدای تا نتوانسته زیرا سپرده فراموشی به

 منتظرش همگان اکنون که دارد همراه به را رحمتی ی مژده که مبارکبزمی  .بشنود

 او بشنوید را عزیز روز این دار یراثم ایند جان گوشه ب آورندگان ای�ن ای .هستند

 عمل با را جانتان پس شود �ی یافت حق جز آن در که خواند یم دولتی بزم به را ش�

 انوار تا دهید جاتن زند می رقم برایتان اماره نفس که مرگی از الهی دستورات به

 ندای که بخواند بارگاهی ه�ن به مجدداً  را حق بارگاه از شده جدا جان هدایت

 در که خواند یم یا وعده به را منتظران که ندایی شود یم شنیده آن از امامت شیرین

 با تا است همراهشان همواره که است دعایی آن و درخشد یم ناعمرش لحظات

 :بخواند و شود زنده مبعث دیگر بار اجابتش

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 حق ندای با زمین که زمان آن تا فرموده مخفی خود در را میالدی نوید امروز

 قدم روم پادشاه دخرت من .کند معرفی را خود یبانوی سپس ردبد را خویش یها حجاب

 مقدسشان انوار از وجودم ،بودند پروردگار حق بر جانشین که نهادم خاندانی به

 نام ثروتش متام که مادر .خواند مادر نام به مرا شیرین که ندایی افروخت چنان آن

پس مژده باد بر عاشقان کویش که ندای رشیفش را  است موالیش و رسور بابرکت

که ج�ل  شوند یمو منتظر مبعثی  نشینند یماحسانش  ی سفره. بر رس شنوند یم

 تفسیر عشق دولت تا گذارد یم الهی خیرهذ تاج رسالت را بر رس آخرین  اش یملکوت

 .شود

 اللهم عجل لولیک الفرج
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