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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ خرداد ٢٩         مبعثعید  ی بهخط

ِِ ملوقاا  اال بر آستان کربیایی خالقی باد که از مهِر  هِایت  ی چشده پایانش یبمد

نام نهاد تا با هِایتشان  ها انسانلطفش، پیامربان را هادِی  ی رسچشدهرا جقشانِ و بر 

منزِل اافیت رهندقن شقنِ و سالِم جانشینانشان، بر ان فرو افتاده از موکق  را بر رس ج

در  یها انسانکه هدقاره جاِن مبارکشان را، نِای نجاِ   شان یموکقتآنان باد و بر ازم 

ِِ نفس اماره کردنِ تا  متبوقر شقد و از ظودت، به نقر، هِایت  شان یوجقد ی جقهرهبن

 شقنِ.

که اال، در نجقای ااشقانه، صقرِ   یا جدعهماه رجب است.  ی جدعهاکنقن آخرین 

اطاات بر آستان کربیایی پروردگارش نهاده تا شکر گذاِر نعدتی باشِ که ارساِر کتاب 

 رمقد.پیامربش نازل ف ی ینهسمبین را از درگاه پر شکقِه موکق ، بر 

آن داایق که رضباِن میا ، در جان مبارک آخرین رسقل الهی  چه مبارک سحری بقد

ِِ جاءالحق را نقاخت و آنگاه باطل، بر روی در افتاد و اجز و  را  اش یناتقانبانگ جاوی

ااالِم آمادگی کرد؛  یا نالهااالم کرد؛ آس�ن به نم نم اشکی متربک شِ و زمین به 

بر یکِیگر پیشی گرفتنِ و ماه، نقِر لرزانش را بر شکاف غار  درخشششانستارگان در 

�انِ؛ آنگاه آس�ن شکافت و از وسط دو  نصیب یبمتدرکز کرد تا از نعدت پروردگارش 

آن نهاد و ناِم جاویِ آخرین پیامرب  ی کنارهومی، دو باِل خقد را بر  ی فرشتهنیم شِ؛ 

را بلقان  شقد یمچه را که به جانت القا الهی را خقانِ: ای محدِ، به آس�ن بنگر و آن

آفرینش بر او درود فرستاد و جاِن جهان، منقر به نزوِل ومی  ی هدهو پیامرب خقانِ؛ 

شِ. تاریکِی سحر به سفیِی صبح بِل شِ و خقرشیِ، با اشتیاق از مرشق طوقع کرد. 

تاشایش  درخشش تاِج رسالت، بر ِرس آخرین مأمقر الهی چقنان گنجی بقد که هده در

مطهری!  ی جدعهو روز آغاز شِ؛ چه روز زیبایی! چه  گرفتنِ یمبر یکِیگر سبقت 

هقایش هقای زمین نیست بوکه منقر به نزوِل برکاتی است که از الطاف و امساِن 

که  یا معجزهخالقش جانش منقر است. ارآن آمِ و خقد را مقلقدی مبارک نامیِ و 
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ت؛ جهان، هدقاره بر اظدتش معرتف است و از دریای اوم و رمدتش را پایانی نیس

معرفی فرمقد و جاِن ازیزش را در  اش یمامدرِک اودش ااجز؛ پروردگار اال، خقد را 

م�یِت خقیش گرفت و دست ناپاکان را از سامت مقِسش دور �قد و هدقاره 

ِن از آستان پر اظدتش جا اش یکق ماکم گردانیِ تا ااشقاِن  ها دورانجاللتش را بر 

 را زنِه کننِ و از مرگی که نامش جهل است برهنِ. رمقشان یب

جانش بیرون آرد و بر امتش  ی یشهرخقیش را از  ی معجزهپس پیامرب برگزیِه شِ تا 

نفس اماره، با هزاران آب و رنِگ  ی شِهارضه دارد. افسقس که دنیای افسقن 

تهی کرد، بر جاللِت  ها ینهسرا از  پایانش یببرش، به میِان آمِ و گنِج  ساز دست

که پیامرب (ص) معرتف  گقنه ه�ناش کم کرد تا آن را  افزود و از ادِل باطنی اش یظاهر 

که در رسالِت  ییها امت »ای وای بر امت من که ارآن را مهجقر کرد«آن است که 

تا روز  یما شِهپیامرب آمِنِ و رفتنِ و اینک ما مِایاِن مبعث، دور یکِیگر جدع 

بلقرانیم و چشم بر امسانش بِوزیم و  رمق�ن یببر جاِن  یا منظرهرکش را چقنان مبا

تنا کنیم و بگقییم که ما امِت غریبی هستیم که مرف دملان را در  اش یاییکرباز درگاه 

مجروم�ن  ی ینهس؛ دست بر کنیم یماالب اشک و داا بر پروردگارمان ارضه 

گقنه که امام�ن در  رسقملان است و ه�ن که مشتاِق دولت آخرین وصیِ  گذاریم یم

تا  نشینیم یمجز اشک نِاریم پس بر رس راه این سیالب  یا اسوحهداای کدیل فرمقدنِ 

ِِ مبعث، تاج رسالت را بر رس آخرین وصی رسقملان مژده دهِ تا جهان، با انقاِر  خقرشی

 ارآن ناطق، از جهل نجا  یابِ و انقار جاءالحق متجوی گردد.

 :گقییم یما صِایی متفاو  با هر روِز دیگر پس ب

 اللهم عجل لولیک الفرج
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