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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ آذر ٨          صفر ٢٨ ی بهخط

 ، خالق جانی مطهر، منور به وحی الهی،گانه ده یها االسالم بر خالق زمان، پروردگار 

رسالت رسوالن، آغاز حیاتی که با نامش شکل گرفت. او که بود؟  ی دهندهخاته 

مکرمه نور افشانی  ی میان مردم ه�نند سایر افراد جامعه نزدیک به مکه در اش خانه

را به  درونش مواود فرا رسد. ی لحظهتا  سوخت یمانتظار  تپش . غی  اال در�ود یم

 هر روز در کنارشان در حرکت بود. اظمتی آگاه سازد که را از و همگان�ایش گذارد 

 پروردگارتان ی واسعهاو را بشناسید؛ او رحمت  مواود فرا رسید. ای منتظران ی لحظه

و ش� از درکش ااجز  زیست یمکنارتان  پایانی که همواره در . ه�ن نعمت بیاست

 پروردگارشهر چند رحمت  بودید. افسوس بر ذلتی که همواره به همراه انسان است

ه�نند امتی که در گزیند  یماو خواری و بیچارگی را بر  کند یمرا به ازت تبدیل  آن

مبارکش بنگارد  تا قلم انسان صفحاتی را به نام کند یمشناخت پیامربش به تاریخ تکیه 

 پروردگارشکه  یدرحالمعرفی کند که توان اقلش مددش �وده  ییها صفتو او را در 

 من است؛ نامش زنده منتهای یب: او رحمت فرماید یمدر کتاب آس�نی قرآن کریم 

 است که او را بخوانند. ییها درونباطل  ی کنندهحق و نابود  ی کننده

که بار سفری  تابد یمهجری به بسرت پیامربی  ۱۱خورشید بیست و هشتم صفر سال 

 ارمز گسپاس: بار ای خالقم، از تو خواند یمرا  پروردگارشآماده �وده. زمین  ملکوتی را

. فرشتگان در جشن و رسوری خندد یم. آس�ن سپاری یمبه آغوشم  که جان مطهرش را

. چه ثروتی ورزد یمروزی است که ساات از چرخیدن امتناع  ااشقانه منتظرند. چه

. بله او رفت و کند یمقرار است به دل خا  برود  زمان، ش  و روز را تام شده فرض 

بازگشت که امری از نور وجودش افروخته بودند. ی یها جانجهل به  تاریکی و ظلمِت 

ذلت نفس یاران و اصحاب نزدیکش را  شیطان کار امتش را پایان یافته تصور کرد زیرا

را آشکار کرده که همگان توان یی ها چهره. اینک زمان دید یمنفس اماره  ی وسوسهدر 

 ی پرده که یدرحالاست  درکش را دارند. وای بر رسوایی جانی که مدای نام مسل�نی

؛ کند یماطاات خم  گردن کند یمو به آنچه پیامرب وجودش امر  درد یماطاات الهی را 
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ه�نند گذشتگان جز  به امید املی که گذراند یم؛ امری را آید یمزمان  ی صفحهبه 

مطهرش را  که نام آید یمبه سود خودش نبوده پس به دنبال نفسی به حرکت در 

 .دانند یمهداف خویش رسیدن به ا ی یلهوس

با برکت  ی جرهنححق در  . صدای هدایِت گذرد یماز آن روز حزن انگیز  ها سالاینک 

که به آن  یضاللتتا ش� امت جدم را از  آیم یمطنین انداز است: من  اش یوص آخرین

نور هدایت در آن  مجدداً برهانم. ناامیدی را در جانتان دفن کنید تا ید ا شدهمبتال 

 شکوفا شود.

این خطابه هستید بیندیشید؛ کیست که ش� را مورد خطاب  ی شنوندهکه  یا لحظهبه 

؛ مراق  باشید با بیند یماو ش� را  بینید ی�ش� او را  که یدرحال؟ پس دهد یمقرار 

انید و نروید. امروز روز ماندن و یا رف  است پس با دخت پیامربتان ب سوداگران امروز

خطاب قرار بدهید و بگویید: ای پیامربم، من هدایتت را با  آن جان مطهر را مورد

تا او را بخوانم و جانم را با نام با برکتش از  مانم یم پس کنم ی�دنیای فانی معاوضه 

 جهل برهانم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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