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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ٠٩       دومشب  یبهخط

 یو تباه یاهیدر س .جاودانه فرمود شیرسوالن که زمان را در رسالت خو سالم بر خاتم

 نییاز آ که رفتیم یمردم انیبه م دیخورش دنیتابنده بود که با دم ینور  ،لهج

 .دیرسیمبه انتها  شانکودکانهجانشان در فرمان مغز  .بودند دهیسارت را برگزاِ  یبندگ

یم ایاز دن قیعال و در ه�ن افکار مانندیم آمدندیم ایکه به دن یاخانهدر ه�ن 

در ه�ن  شانیهاگوش .متام عمرشان معطوف بود به رسم و آداب پدرانشان .رفتند

 نیدر چن .برده بودند راثیدر نظرشان ه�ن بود که به م خوب و بدو  دیشنیممحور 

 ،رشد کرد انشانیدر م .ردیقوم را به عهده گ نیا تیآمد تا هدا ایعقل کل به دن یعرص 

که هرگز  یغم .شد شانتلاجهو  یشاهد تباه شرتیپرداخت و هر روز ب وکارکسببه 

 .درمان نشد هازماناز  کی چیدر ه

 یظاهر زندگ .به جلو رفت شهیمردمان با رشد فکر و اند یزندگ .عرص صنعت آمد

 شیها به رسعت به طرف تکامل پاز ین .داده شد نتیز یراحت لیوسا نیبهرتبه روزمره 

آراسته شد و  لیوسا نیبهرت به از علم و صنعت نبود یکه نشان نیه�ن رسزم در .رفت

است که از عمر پدرانش  یاو ه�ن جاهل .به کنار کعبه آمد سوزخا�انن جهل باز ه�

دوم  که درمان نشد و امشب یلجه .را دارد ریگذشته است پس زمان ه�ن س هاسال

 .دهدیمامروز را به خود اختصاص  و روزید یشهیاندکه  یتکرار حوادث .محرم است

 یول ندآنان با حق ماند .ران استفو در  دانیاز عشق شه هاقلب ،شده مجالس برپا

را احساس  یحرارت امنهیسچرا در  ؟هستم یک امنشستهمجلس  نیمن که در ا ؟چگونه

احساس را  نیتوان درک ا امیدرونجهل  ایآ ؟ستیچ اشرسچشمه دانمی�که  کنمیم

 امدرآمدهبه طرف حق به حرکت  (ع)اباعبدالله  تیکه در هدا هاستسالمن  .دارد

. کنمیمعبادت  .نمینشیمدر آن  .رومیمحق  یمن به صحرا .رسمی�به مقصد  یول

را  شیمقصد خو رایز شناسمی�کدام را  چیه یول پردازمیم یبه عزادار  دانشهی رکنا
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عشق را در خود  یکه هزاران مع� هآمد ییهاشبو باز  دانمی�راه حق  مودنیاز پ

در  رایز ؛کدامچیهبا  ؟امکرده قیطر یداران طمحقاز  کیمن با کدام  .دارد ادگاریبه 

 یسو بهدست متنا  پس .حق دارد یسفرهاز  یخال یکه درون رمیاس یعمر  یدگیچیپ

 :میگشایم معرص صاحب 

و  پردازمیمکه هر سال با آمدن محرم به آن  امکودکانه یدر باز را م مامرب یوارث پ یا

ور در حرارت عشقشان شعله امنهیس .فرما یار ی کنمی�و مفهوم آن را درک  یمعن

 میعظ یسفره نیتوان عقلم قادر به درک ا فرما تا دراهشان مد قتیمرا با حق ،است

فرما تا حق را طلب کنم به  یار ی .قرار ندهد ینابود یشود و افسوسش عمرم را در واد

 :یندا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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