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 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ١٥       هشتمشب  یبهخط

و  هاساعتبر  ،شیهاو سال هافصل بر ،شیهاشبروزها و  بر ایام، سالم بر

آنچه در  ریکه مدبر امور عامل است تا مخلوقاتش در تدب یدگار یبر آفر ،شیهالحظه

خلقت در متام  یارادهن گرفنت جا یک�ل به معن .وجودشان نهاده شده به ک�ل برسند

 ش.موجودات

 یمکه افتیپس به ض شودیمکه ک�ل در آن معنا  یاست به انتظار  نیمز مایا نکیا

 کتایخالق  یا ،در حال مناجات با پروردگار است نینشدل ییصدا ،میرویممکرمه 

 نورش روشن سازدم را با وجود یکیکه تار ینیافریب ینتیآس�ن ز یتا برا یاراده فرمود

 .اوردیب انو حرارت به ارمغ یم در وجودم روشندگار یآفر ادیکه با  یمن چلچراغ یبرا و

سکن جانش بوده و آورده که مَ  فغانبه  یگاهیرا در آتش فراق جا هادورانکه  ارتیحر 

که  درا ندار  کسچیهجز خالقش  نکیا .آمده رونیراه ب یتوشهاش بدون از خانه

 د.و کمکش کن ییخالقش راهن� دیبا ،داندی�را  اشخانهاسم و عنوان . پناهش دهد

شد بر  یشاهد .آمد ایبه دن کردیم دادیکه ظلمت جهل ب یعقل کل عامل در زمان

 .نداشتند دندیشنیم ایو  دندیدیمجز آنچه  یاشهیاندکه  یمخلوقات یروزمره یزندگ

که نتوانند آن را ملس  یلمعِ با  هاآن .بود بازانشعبده یو رسگرم یدر نظرشان باز  بیغ

دفرت نوشته  یرا داشتند که با قلم رو  یاتیبودند پس چگونه توان درک آ گانهیکنند ب

تا  دیآیموشش در جبه  یمکان ایو  یگرفت که در هر حالت یجا ینشد بلکه درون قلب

 .ک�ل را به اثبات برساند

در  .اندآمدهبه مجلس  یگر ید هوای و حال در هاجان .است محرم هشتم روزام

گذر زمان در  یرهیداها را در که عمر  یبر جهل یوا ،کشدیمزبانه  یاشعلهقلبشان 

 لبشاندر ق .را ندارند س�نیر دنیتوان بر هاآنو  ردیگیمبه اسارت  شیچنگال خو

همراه  هودهیب یهابا باطل افکار  یول ندیستاینام قهرمانانش را م ،کشدیم زبانه حق
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 ستیساخته که نفوذ حق در آن ممکن ن یاقلعه چنانآن یفس خودباور نَ  .شوندیم

 امتام به رو بودن مدارانبا حق یلحظهکه  زندیم نهیبر رس و س شیپس بر احوال خو

 کیمبارزه به دولت حق نزد نیتا خود را در ا شیهاخاطرهو  ماندیماو  باز و است

حق که در آن  دانیم .کندیمدعوت  دانیم نیکه او را به هم ییکند و منتظر ندا

که  خواندیم یکه همگان را به دولت ییوان ،رسدیانتظار به گوش � یجز نوا ییصدا

 :یبه نوا میخوانیمپس او را  .دربند است یهاجانبخش نامش نجات

 اللهم عجل لولیک الفرج
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