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 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ١٦     نهم (شب عاشورا)شب  یبهخط

 مقدراتیپروردگار عامل  سندگانیکه نو ییهاشبروزها و  .نگاردیمسالم بر قلم و آنچه 

گاه  یا رش. ریدر خ یراتدمق .نگاشته است شیخو اتیح یکه هرکس برا سدینویمرا 

و با  ندیبیم ریها را خرش  یهمه .ندارد میقرآن کر یفرمودهرا طبق  توان درک رش

شاهد  یمکرمهکه کعبه  ییهامانند سال کندیمبه دست آوردنش تالش  یعجله برا

یم هاآنبا تنفر به  او و زدندیمبه دورش حلقه  ارتیز یبود که برا یکفر کافران

ربت و تفکر عاز  یکه نشان بردیبه رس م یعقل یرانهیو در جانشان . زیراستینگر

 .نداشت

 زکه �ا یمسل�نان .هستند کتاپرستی همه .گذردیمجهالت و ها از آن کفر سال نکیا

قرآن  یفرمودهاع�ل حج را طبق  ،ورزندیعشق م (ص) امربیبه سنت پ ،کنندیبرپا م

به  ،روندیمبه منا و عرفات  ،چرخندیمعاشقانه به دور کعبه  ،آورندیمبه جا  میکر

پروردگار  یوعدهتا طبق  آورندیممتام دستورات را به اجرا در  ،زنندیمسنگ  طانیش

 .ابدییمخامته  جانیهمکار به  ایآ .شوند زهیو پاک و پاک ندیایب رونیعامل از گناهان ب

 الیکه آکنده از ام یبه قلب، رفعتشبه  ،تشیخصوص به .درونش آگاه استبه کعبه 

به  یگر یپس جهالت در قالب د ؛که در رس دارد یاهودهیب یآرزوها ، بهاست یو یدن

 .دندار  یگاهیگرفتار کند که در آن حق جا یرا به رساب هاقلبآمده تا  دانیم

امتحان حق و باطل فرا  یلحظه .است انیها رو به پاانتظار  .امروز نهم محرم است

 .ن استورامداران در فحق طرفبه هاقلب ،پرشورتر شده یمجالس عزادار  .دهیرس

شب  .غم و اندوه همه جا را در آغوش گرفته است .ستیجار هادهیدبر  هااشک

ن ت�نعم یکه امشب ول یاببر انتخ یوا .ها حبس شدهصداها در گلو  .است یبیعج

گو نشسته است و امشب و  ه شب است که با ما به گفتنُ  .رقم زده است �نیبرا

 یاندازهبه  یشان حتکه توان و تحمل یبانوان .کندیمرا انتخاب  شیرسبازان خو
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به  . آنانکشندیمچگونه بار اسارت حق را به دوش  ستیدستور ساده ن کیاطاعت از 

و سپس به  پردازندیم احتیس و ریدر آن به س یاند که چند صباحرو آورده ییایدن

پس  ابندیی� یاثر  شانکودکانه یهااندوختهکه در آن از  کنندیمهاجرت م یجهان

 نیمتزلزال  نهدادند  تیباکفا یحق را به دست بانوان راثیکه م یدانیخوشا به حال شه

یم دولتی پرچم طرفبه حق عاشقان شبام .کنندی� ریس شانلایماافکار و  رکه جز د

دولت حق آن را طلب  یندا و همواره با اندرفتهدر اع�لشان نشانه که آن را  روند

 :یبه ندا اند�وده

 اللهم عجل لولیک الفرج
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