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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ١٩       زدهمدواشب  یبهخط

 ،نظر کرده شیبندگان مخلص که به سو ،عابدان و ذاکران ،عشاق گاهقبلهسالم بر کعبه 

و سوز هجران آغوش پر مهر پروردگارشان را در قالب عبادت کرده و کعبه  یابراز بندگ

 نیچن(ع)  میحرضت ابراهبه ساخت آن خداوند  یبرا .داردیمدر جانش به امانت نگه 

مکان خانه را بر ابراهیم آشکار کردیم و گفتیم: هیچ چیز را رشیک من  :فرمود که

ن و راکعان و ساجدان پاکیزه �از ایستادگا ی مرا برای طواف کنندگان و بهخانهمساز و 

های خانه را باال بردند گفتند: ای پروردگار ما، از ما یهپاو چون ابراهیم و اس�عیل بدار 

 بپذیر که تو شنوا و دانا هستی.

چنین شد کعبه میعادگاه عاشقان و دلباختگان و بندگان عارف و عاشق ینابله 

قانه بشتابند و شکرگزار خداوند رح�ن شوند که پروردگار کریم که به سویش مشتا

ی و ابراز حرارت هجران خالقشان عطا فرموده تا تسکینی بر باز عشقمحلی را برای 

و  بد یهانفس د.نش نیافسوس چن یول قلب جدا شده از آغوش پر مهرش باشد

 (ص)اسالم حرضت محمد  امربیپ .آلوده کردند یو باطن یظاهر  هابت خانه را با طانیش

 یکه برا یکسان یکردند ول پاک هابت ثرا در ظاهرش از لو عبه ک ه،را شکست هاآن

و دارند که  ههمراه داشت طانیاز نفس اماره و ش ییهابتدر وجودشان  دطواف آمدن

 یامامان سع مخصوصاً  تشیباهل و(ص)  امرب. پیشان استاز نفس بد و جهالت رفتهبرگ

بلکه کمر  دیبخشنثری تنها اکردند که نه هاآنو نجات  تیدر مورد هدا یادیو تالش ز

در حال حارض بزرگانشان در کنار ترک کعبه  .بستند انکردن آن دیهمت به آزار و شه

فتوا به کشنت  ،ستادهی�ود ا باز(ع)  مؤمنان ریام یرا برا اشخانهکه خداوند آغوش 

دارد  شهیر انآن از پدران جاهل و گمراه نهیبغض و ک نیا .دهندیم انشیعیش

جنگ بدر را انتقام  ،قرن میگفت من بعد از ن(س)  نبیبه حرضت ز یزیدکه  طوره�ن

رسچشمه از (ص)  امربیپ تیباهلامامان و  یهاشهادتها و از ش� گرفتم پس آزار 
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حرضت  ،خاتم رسوالن ،امربیوجود مقدس پ .بوده و هست تیدوران جاهل یهایدشمن

 .و برود دیایب گریکدی یاز پ هازمانبود تا  میقرآن کر آورامیپکه  یجان (ص)محمد 

در  .ندیجوب تشیباهلنبوت  راثیرا در م تیهدا .زمان ظاهر شوند یصفحهبر  هاامت

د با برکتش را در قلبشان احساس کنند و وجو  یگرم .شوند ورغوطه شحسانا یایدر

نفس  طانیبند ش در یهاجان یگشانام مبارکش گره .گذردیماز رسالتش  هاسال نکیا

حق است و  دارپرچمکه  یتیهدا .بر همگان آشکار گردد تیهدا یتا معنا شودیم

با فدا کردن جان  تشیباهلو  نیندارد پس چگونه است که امام حس یباطل در آن راه

 یو نفس باشد ول طانیبند ش در یهاجان یکنندهتا زنده  دندیآفر یاح�سهو فرزند 

 .نشدکه افسوس 

پس خوب توجه  ستین طورنیافرمودند  ن�یبرا (ع) نیکه امام حس یاگونهه�ن

مشغول  که در رستان ییهاگوشای  :فرمودند که میآن آگاه شو تیتا به واقع دیکن

، خود را معرفی شویدیمشنیدن واقعیِت نهضتی است که به یادش دور هم جمع 

: من عزاداِر حسینم؛ پس امامتان حرضت اباعبدالله به آنچه گوییدیمد و کنیمی

 گونهنیا، بینیدمی؟ اگر بینیدمیواقف است؛ آیا او را در محبِت جانتان  گوییدیم

که با دوستت  امبستهکه در ایاِم محرم با تو عهد  هاستسالبگویید: ای فرزند پیامربم، 

شیطان شدم، جانم را به  ،ار و ذلیل دشمنتدوست باشم و با دشمنت بجنگم ولی خو 

گفت: این  یاقهقههدستش دادم و او مرا که عاشقت هستم به خطا کشاند و با 

، مردم را فروشندیمقهارند که حقیقت خونت را به بهایی اندک  یبافانالیخبیچارگان، 

و  ندزنمیرا در فراقت، زخم  جانشان و شیطان را به خنده؛ دارندیمبه گریه وا 

و بهایش را در ظرِف  خرمیم؛ من روحشان را آورندمیروحشان را به خدمت من در 

تا مردمان را با  جوشدیم هااجاقکه از آتِش قهر الهی در  گذارمیمغذایی به ودیعه 

؛ ای وای بر احوالشان که از کندمیبا نام من اطعام  کهدرحالینام تو اطعام کند 

و  خوابندیم، گریزندیمو با خوردِن غذای من، از �از  زنندمیعشقت بر رس و سینه 

 .شوندمیو باز منتظِر محرمی دیگر  کنندمیمعنای نهضتت را در گناه گم 
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مقدس و پر برکت موالی�ن امام عرص و زمان، اباصالح املهدی  یخانهولی ای مه�نان 

سفرهآنچه از  .مهربان هستند ینوازانمه�نکربال  دانیشهکه (عج) بدانیم و باور کنیم 

قادر به  هاعقلاست که توان  یبرکت و احسان شودیمن بر زمان وارد اپربارش ی

که  دیرا بگشای اسفرهتا  بنددیمن را امدار حق یشکشیپی سفرهپس  باشدی�درکش 

است که از  یعشق دنویکربال  شور رپُ  یروزها .آراسته است شیخوی قهیسلخود به 

رتیش عامل را حشقتا زبان ع شودیمکه پاره پاره  یجان .به همراه همگان است الست

صدا درآمدن حق باال رود و بر  به یبرا هادست .دیبه لرزه درآ هانهیس .زده کند

با آن  هاجانکه  یاست پس با سوز  هکه مشتاق آمدن دولت حق دیفرود آی انهیس

 :یبه نوا خواندیاو را م شودیمزنده 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 یبه خاطر عطا میاز خداوند کر یشکرگزار  ضمن ،مراس�ت محرم امسال یخامته در

 یهاخطبهخاص و  تیعنا یواسطهبه �نیبه عمرمان و سپاس و تشکر از موال تبرک

 .نهضت عاشورا تیواقع یبازی اشعار انتخاب با زیمداحان عزاز گوهربارشان و 

و  یساز پاکو  یساز آماده درکه  زیعز نیاز خادم میکنیم یتشکر و قدردانهمچنین 

ش� مه�نان از و  میدار ریاجر کث طلب یهمگ یبرا .تالش �ودند وقفهیبانتظامات 

 .میدار ریخ یتشکر و دعا یددیبه مجالس رونق بخش نتابا وجود سبز که  زیعز

ما را  زین ندهیآ یهاکه در سال میعاجزانه تقاضا دار رسورمانو  �نیدر خامته از موال

شکر و  .ببخشند به ما سعادتنجات خود و  تیو پر از هدا سازانسان یهابا خطابه

 .شیهانعمت یبرا را میسپاس پروردگار کر

 اللهم عجل لولیک الفرج
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