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 ١٤٠٠ اسفند ١٠  عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) ی بهخط

 مخلوق و خالق تا نهاد نام خلیفه را خویش بندگان که خالقی جربوتی بارگاه رشکر ب

 مانند به دنیا ضخیم ی پرده .بروند و بیایند زمان ی صفحه بر ها مخلوق .شود معنا

 انآن مانند؛ آید یم مردم میان به خلیفه پس است خلیفه مقامات کشف مانع حجابی

 منم ،�اید یم معرفی را خود ،کند یم زندگی ،خورد یم غذا ،رود یم راه ،گوید یم سخن

 .دریابید مرا تا بشکنید را وجودتان سنگی خدای .زمین روی در پروردگار جانشین

 را وحی کالم فهم توان ها عقل. است حجاب در نعمت این درک از ها یدهدافسوس 

 .ندارد

 به مداران حق .گیرد می فاصله یکدیگر از باطل و حق .مبعث است چه روز با شکوهی

 در که جانی .دریابند را خویش جان وجودش انوار شعاع در تا روند می خلیفه طرف

 در ؟شناسد یم مبعث را چگونه ؟کیست او .کند می فراموش را خویشنت دنیا افسون

 به .شود می فراموش مبعث .رسد می پایان به . روزششود می متولد سوره کدام قلبش

 حق به را وا پروردگارش .گردد ی� شده متولد وجودش در که جدیدی مولود دنبال

 لستاَ  مسافر که هستی ای لقهتو ع :فرموده فاش . عظمت خلقتش را�وده دعوت

 ات خانه به چگونه .است دنیا از عبور حال در تعمر  روزهای .دریاب را خود ،ای بوده

  شوی. امروز مه�ندار مه�نِ  تا گردی یم باز

 از لجه های یکیتارتا  آوردن ارمغان به برشیت همه برای را مبعث ی سفره که پیامربی

 در جهالت زمان هر در که افسوس .شود آراسته توحید نور به زمان .برود میان

 در شان نشانی که باشند ه�نانی رستگاران تا شود می عرضه مردمان به الوان یهای رنگ

 ی چهره دیگر بار تا است دیگر انقالبی منتظر زمان و هردیدگ معرفی آس�نی کتاب

 ها ذخیره .بنشیند خالفت کرسی بر حق .گردد خارج غیب ی پردهاز  الهی گانخلیف

 :نوای به بخوانند را او حق منتظران و گردد آشکار
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