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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ١٢       پنجمشب  یبهخط

را به مانند  هادوران یکه مع� یجان .است انیآنچه در جانش در جر وسالم بر زمان 

تا مشتاقان حوادث را از زبانش  رساندیم یاحسان اله یایخروشان به در یارودخانه

 .ابندیجانشان در ینهییآحق و باطل را در  یکتاب آس�ن یفرمودهبشنوند و آنگاه به 

او  ییمبارکش ندا ینهیسکه در  نگردیم یامرب یپ یمکرمه به قامت نوران یکعبهامروز 

را به شام  یپروردگارم هرگز صبح :گذاردیم نهیدست بر س وو ا خواندیمرا به نجات 

که  مردمانی .کنمناحساس  شین را بر پشت خواجهل مردم نیسنگ که غم امنرسانده

صحبت  .دانندی�نامشان را  یول شوندیم فرزند دار ،خوابندیم ،خورندیم ،اندزنده

ی� افتیدر آن  رییکه خ شودیخالصه م یشان در عمر عاقبت .شنوندی� یول کنندیم

متام  .دارند یون و علم عامل آگاهنفُ که به متام  یپس چگونه خواهند بود امت شود

 .زبانشان توان گفنت حق را ندارد .صحبت کنند توانندی� یول شناسندیمرا  هافرصت

 یراحت لیمتام وسابه که  یادوره م؟کدام دوره هست ادگاریمن  .روندیم نهییبه کنار آ

 .گذردیماز آن  یادیز یهاسالرا دارد که  یسفر  ن درکپس چگونه توا .است نیمز

 ییصدا .رودیمانش دیماجرا را دارد پس به کنار شه کی قتیحق شیکه برا ییهاسال

را در  اشیزندگ قتقیح ؟ او کیست؟یشناسیماو را  .شودیم اندازنیطندر قلبش 

 ؟یاکردهکدام ح�سه متاشا 

 تنگدل .اندهمه آمده .شناسدیمکه مه�نانش را  یشب .پنجم محرم استامروز 

و باز  انددهیآنان را شن یدالور  یح�سهکه  هاستسال .کربال هستند یقهرمانان صحرا

تا با نام  ندیآیم .کنندی�را درک  اقیاشت نیرمز ا .هستند هاگفتهمشتاق تکرار ه�ن 

آنچه  .روندیم دانیبه م .اطاعت آراسته کنند قتیرا به حق شیخوی نهیمطهرشان س

او  یکه برا یاست ه�ن جوشش یبندگ قتیجوشش حق شودیم دهید دانیدر م

چه  .دهدیجانش را � قتیحق دنیشچ یاجازهنفس اماره  یبندگ رایناشناخته است ز
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دارد  شیخو یپروندهدر  را یار یمشتاق بس یهاجانکه  یکاروان یهمراه باستیز

 یجار  شانیهاچهرهبر  یتا خون انددهیکش شیبر فرق خو غیت ،که از فرط حرارت یآنان

 یبندگ قتیکه با حق یدرون .کند ریرشور را بر همگان تفسپُ  یاز درون تیشود که حکا

 یچاره .است دهیچرخ شیه است که به دور نفس خوعبه�ن زائر ک . اواست گانهیب

 یباش یافهیبه دنبال خل دیبا .شودیم افتی »هستم یکمن «در  هاجهل نیا یهمه

 دیفرمایم میکه قرآن کر یه�ن نشان ؛شودیم افتی هاشب نیکه نشانش در ا

آنان را در  یامشب روز  .خورندیم یپروردگار روز  شگاهیزنده هستند و در پ دانیشه

دست  میعظ یروز  نیبه ا دنیرس یدر آن هستند و برا اکنونهمطلب کن که  یدولت

 :به دعا بردار و بخوان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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