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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ بهمن ٢٨  عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) یبهخط

دیگر  بار .است قراریبقلب زمان در سینه  .کندیمسالم بر ساعاتی که انتظار را معنا 

را از اسارت شیطان نفس  هاجاناست تا زمین  زیارسارآمکه مزین به انواری م آس�ن

یمیامرب پاسخ پ !(ص)محمد  ،خواندیمارک پیامرب را مبنام  نینشدلصدایی  .برهاند

تا مولود مبارک را  همه هستی منتظر است ،به آس�ن نگاه کن :دیفرمایم !بله ،دهد

بار دیگر  .است قراریبی خاص در سینه رش به تپشمطهقلب  .هیددر جانت جای 

 ان به نام پروردگارت که خلق کرد انسان را از خون بسته تاو خب: چدیپیمصدا در غار 

 .قدرت خلیفه بر همگان آشکار گردد

ولی از  چدیپیم هادهانقرآن در فضای  .گذردیمها از آن لحظات باشکوه ک سالاین

مورد خطاب قرار  را اشکنندهتالوت  .فشاردیمرا  مانند بغضی گلو رودی�و پایین گل

سعادت خوانده  یقلهخطرناک به  یبخوان بنام پروردگارت که تو را از جهل :دهدیم

جان ذلیل خویش را  .یکشیمجانت به بند  چالاهیسنور را در  ،و تو در جواب است

ولی نفاق  یکنیممنافقین را تالوت  یسوره .ییآرایمبه هر صورت که دوست داری 

شان به آتش لمیاا کنونی که کفار قرآن را در آتش عرص. در یکنی�وجودت را درمان 

تابی تا از ک ندیآیمدورویی به میدان مبارزه و  کشند مسل�نان در نقاب نفاقمی

 .اندسوزاندهان شیالمحافظت کنند که در آتش ام

ن برای سوزاندن فرامین افرمود چگونه خواهد بود که مردم ی که پیامربشعرص  رب وای

افسون شده از شیطان نفس آن را به  یوجودهاکه  . هیزمیکنندیمتهیه  الهی هیزم

گشته و منتظر  هیت هادروناشند بر دینی که از تا متاشاچیان شاهدی ب آوردیممیدان 

را کتاب  شانینشانمسل�ن �ایانی که  .فکندیرامش بآ  یهیسادولتی است که بر رسش 

بگو ناپاک و پاک برابر  :دیفرمایممائده که  یسوره ۱۰۰ یهیآ .آس�نی بیان فرموده

 .برتسید ن از خدااپس ای خردمند .ب افکندعجاارا به تو نیستند هرچند فراوانی ناپاک 

 .باشد که رستگار گردید
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 .حقیقت آفرینش خودشان است طرفبه هاجانعید مبعث به معنای مبعوث شدن 

چگونه با جانی بیگانه  ؟تو کی هستی .که از همگان پرسیده خواهد شد یسؤاله�ن 

که هزاران نعمت را در خود مخفی �وده و اجازه رشد و �و و بارور شدن را  یاشده

 .ماندیمدر بند اسارت باقی  هاجانو باز  رسدیمساعات هدایت به غروب  .دهدی�

 بیایید بر .خواندیمعاشقان را به ضیافت خویش  .کندیمحرارتش را آشکار  مبعث

احسانش ، ردیپذی�که هرگز پایان  امآوردهمن طعامی را  .من مه�ن شوید یسفره

کسانی که به دنبال روزی دریای رحمتش بر  ،کندی�معرفتش فروکش  ،شودی�قطع 

تا صدای پروردگارتان را از  دفروزیین را باز برکاتش جانتا .نعمت استر هستند پ

که دین خویش را  با آنانی .مهربان هستم ممن با بندگان :دیفرمایمآیاتش بشنوید که 

بخوانند تا  دعامل را به مد یرهیذخ هاغروبو  هاطلوعبازیچه و لهو قرار ندهند و در 

میان برود و دولت ی جهل از تباهو سیاهی  .ر قرآن ناطق در عامل آشکار گرددواان

فروزد و منتظران واقعی در بی بخواند تا عامل به نور اخرتش درا به مدن امدار حق ،هحق

 به نوای: حرارتش را حس کنند و او را بخوانند شانیهاقلب

 اللهم عجل لولیک الفرج
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