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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ١٨       یازدهمشب  یبهخط

اش برگی جز به سالم بر خالقی که مدبر االمور است در آفرینشش و طبق فرموده

رسد مگر به فرمانش، گردد، بهاری به خزان �یاش از شاخه جدا �یی خداوندیاراده

آوریم که ما را آفرید تا در ستاییم و بر آستاِن محبتش رس تسلیم فرود میپس او را می

بر خوان محبتش بنشینیم تا طعاِم بندگی را بر جا�ان منزلگاِه رحمتش بیاساییم و 

پیش روی�ن است بنگریم، یا عربت بگیریم و یا فراموشش کنیم.  آنچهِبخورانیم و به 

در  آنچهی حقیرمان مورد قضاوت قرار دهیم؟ پس توانیم عظمتی را با دیدهچگونه می

هایی که به اد و بر جانای است که باید رو به رویش ایستحوادِث روزگار است آینه

 هاآنچون . بندگی پسندیدند افسوس خورد جایبهدست خود خواری و پستی را 

را  شان آنطنبا یکور  لیبه دل ؛نندیبیمشان نیعظمت خلقت را با چش�ن ظاهرب

خود دارند و در  یهینظردر اثبات  یادیز یکرده و سع یمعرف ایجاد شده خودخودبه

ساخته تا آن را ثابت کنند که جهان بدون  یادیز ینهیهزبا  یتلسکوپ ریاخ یهاسال

کردن  دایپ تیو در نها هاکهکشان یو مطالعه رو  هااهچالهیس ییبا شناسا .مدبر است

دان علم دانشمن نیا نکهیاما با توجه به ا ؛جهان خلقت اتیزمان انفجار بزرگ و آغاز ح

اثبات  یرا برا یبردار بهره نیشرتیب دانندیم نیو د یپرسترا متضاد و در مقابل خدا

شد با  ادآوری دیتلسکوپ خواهند کرد و البته با نیبودن جهان از اطالعات ا یتصادف

 یبرا نندیبیمو  دهیرا که د یقتیحق هاآن و رسانه یو علم یاسیتوجه به قدرت س

مردم که  شرتیو الحاد ب تا بر کفر دهندیموارونه جلوه  ایمردم فاش نخواهند کرد 

 شودیمچگونه  .ندیفزایبرا است  شهیاند و از عقل یهمغز تو و عناد  روجودشان کف

 یاذرهمحور بدون  کی رسال ب اردهایلیم اراتیو س نیزمو ماه و  دیباور کرد خورش

بوده که  یچگونه تصادف نشیآفر .ندیآشده به گردش در  نییانحراف از مدار تع

 است. شده یز یربرنامه قیمنظم و دق گونهنیا
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 :فرمودند که (عج) یاباصالح املهد رص و زمان،رسورمان امام عوال و آن را م بازیچه 

 یعلم یسو به یو سخت تیصنعت از آن همه محروم ودر رسعت اخرتاع  هازمان نکیا

گذشته ندارد آنان سنگ  یهادوران تیبا جاهل یدر حرکت است که رسانجامش تفاوت

در  اریاست که با زحمت بس یعلم عتاب هاعقلو اکنون  دندیپرستیم یسنگ و بت

بدون مدبر و  یجهان .است گانهیپروردگار  یبه جا یحال ثابت کردن ه�ن بت سنگ

نه از  یهستند ول یکه مشغول ساخنت ه�ن بت سنگ ییهاعقلشده در علم  هار 

همواره منتظر است تا  حاصلیبخشک و  یکه مانند برهوت ییهادرونسنگ بلکه از 

که از علم ساخته  یانیبا خدا ؛کند لیتبد حاصلیبسوخته و  ینیآن را به زم یجرقه

از  یته یهاعقلاست و  تخطرناک در حرک یجهل یسو بهزمان  پس ؛شده است

 .باشدیم یکه مختص زمان فعل یبا رنگ و لعاب شهیاند

 شهیاز اند یته ییهاعقلفرمودند. تذکر  �نیموال یو به موقع زیبا یفرمودهبله چه 

و  البالغهنهجقرآن و  دیپس با ؛باشدیم، هستند طانینفس و ش ریکه اس یآفت مردم

هم خود آگاه  .میمطالعه کن شهیاند وبا تفکر را �ن است یایکه از اول یاطالعات ریسا

آنکه پس . میکن یستادگیو فساد ا عنادپر از کفر و  یزمانه نیشده هم در برابر ا

باطل انسان است پس  ایحق باشد  ،بدتر کند ایجهانش را بهرت  شهیدارد تا با اند اریاخت

یب ریحق یایو دن هلو ج یکیحق برود چرا به طرف تار یسو به دیطبق فطرتش با

او را قانع  ینیماش یو زندگ دهیچیاخرتاعات پ ایآ ؟ستیچ شسبب ؟کندیمحرکت  یمغز 

 یتکرار  اشیباز اسباب .شودیم ترناتوانکه هر روز  گرددیمبه دنبال چه  ؟کندی�

 یز یبه دنبال چ طانیخواهش نفس اماره و ش به .لول استکردن م یشده و از باز 

و  لیداده و انکار وجود خدا را با دلربط را به او  نشیاست که خلقت خود و آفر

 .کندنفس رسکش خود اثبات  یپرداختهبرهان ساخته و 

 نیکردن امام حس دیشه انیکوف .شودیمکاروان وارد کوفه  .است ممحر  ازدهمیامروز 

 حرضتپرداختند که  یبه شادمان و فرض کرده یروز یرا پ تشیباهلو  ارانیو  (ع)

راه و روش  .را رسوا �ود ادیو ابن ز انکوفی کوبنده سخنان و خطبه رادیبا ا(س)  نبیز

و (ع)  یعل دخرتاست  نیا .به جا گذاشتند خیرا در تار یمدار از حق و حق یاتازه
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 است نیا .کوبدیمکارش ستم را بر رس حاک�ن ستم یهاکاخ سالحیبکه  (س)فاطمه 

خود  زانیعز نیکشته شدن بهرت ،انوسیبه وسعت اق یمهر  قلب وبا وجود (س)  نبیز

و  خداوند انیپایبدرود  ،انیکرار و رسور عامل دریاست دخرت ح نیا .ندیبیم ییبایرا ز

 .رسولش تا ابد بر او باد

کر ش (عج) یاباصالح املهد ،امام عرص و زمان ،�نیمقدس موال یخانهمه�نان ی پس ا

ن را در تاو فطرت دینجات بخش هلج ییکه جانتان را از رسوا دیپروردگارتان را به جا آور

یم ادیکه آن را به فر دیکن یبذر  یآمادهبسرت جانتان را  دیحق شکوفا فرمود تا بتوان

 ؛نداها است نیباتریز شیدارد و ندا ییشکوفا دیکه در خود هزاران نو یبذر  .دیخوان

 :میخوانیمبا هم او را  یپس همگ

 اللهم عجل لولیک الفرج
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