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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ مهر ٢          صفر ٢٨ یبهخط

اش به آدمی عرضه داشت و وردگار عامل آن را به سپاس بخشششکر نعمتی است که پر 

گاهان و شبانگاهان بستایید تا رستگار شوید. کدام مرا در صبح فرمود: ای بندگانم،

شکر نعمتی را به جا  توانیمستایش در شأن و مقام کربیایی خالق عامل است؟ چگونه 

نهان در  یهاعظمت؟ اینک زمان قادر به درک کندیمآورد که انوارش حیات را معنا 

درک صبح و شبی است بهای عقلی را بشناسد؛ عقلی که قادر به  تواندیمایام است او 

برای کار و  یاعدهو  روندیمبه رختخواب  یاعدهکه بدون وقفه در گردش است. 

پس  اندحرکتدر  سویکهمگی در یک هدف و  شوندیمرشوع حیاتی مجدد آماده 

از عشق و  ییهارشابکدام شکر قادر به ادای این نظام عامل است؟ عاملی که در جانش 

احسانش بنشینند و او آنان را با  یسفرهتا جویندگانش بر رس بندگی را پنهان �وده 

کل�تی مورد خطاب قرار دهد که در انتظارش هستند. انتظار قلبی زنده که مرگ را 

که پروردگارش  بستهدلاو به عشقی  کندی�؛ م�ت در لحظاتش راه پیدا شناسدی�

 کندیمخویش را فراموش  وعده فرموده: منتظر حقی باشید که در دولتش باطل، نام

: مرا با نام محمد (ص) آیدیدرم؛ قرآن کریم به سخن شودیمرسالت رسوالن شکوفا 

با  هاقلبمبارکش مانند نوری درخشنده خارج �ود تا  یینهساو مرا از  شناسیدیم

انوارم از سیاهی و تباهی نجات یابد. چگونه توان پرداخت مزدش را دارید؟ کدام بیان 

قادر است تا اطاعتش را در خود بگنجاند؟ او خاتم رسوالن، پایان کفر و تباهی و رشک؛ 

 فرمایدیم اشیمعرف. پروردگار کشدیمغیب را به تصویر  یپردهجانش  یینهگنج

رحمت را  او رحمت للعاملین است. به دامنش چنگ بزنید وزدآمیمنامش را به همگان 

متاشا کنید او جانشین پروردگارش در زمین است رگ  اشچهرهبشناسید خلیفه را در 

 پس چگونه امِت  شودیمحیاتتان در دست مبارکش از م�ت به حیاتی جاودان تبدیل 

تابع گرما و رسمایی است ؟ شناسدی�مانند اقیانوسی است که رحم را  همتایباین نور 

که در ظاهر زندگی به او تحمیل شده و باطن جانش گودالی است که حیات را 

ش�  سانینبد: و فرمایدیمقرآن کریم که  یفرموده. وای بر این امت که طبق بلعدیم
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را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامرب نیز گواه ش� باشد؛ چگونه 

مقام انسانی تنزل  ترینیینپااوج به  ینقطهرا از باالترین  هاجانلمی باشد که گواه ظ

اطاعت را دریده است و منتظر عدالتی است که  یپردهرا حالل �وده و  هاحرامداده؟ 

متام درهای نجات را بسته است. وای بر  کهیدرحالرا به حیات برگرداند  اشمردهجان 

رحمتش  یهادانه، زمانی که منتظر باران است بارانی که جانش را در یسالخشک

 .یابدبازخویش را  یجلوهتا نور  سوزاندیم

را آغاز  یروز . چگونه ورزدیمهجری از طلوع امتناع  ۱۱صفر  ۲۸خورشید در طلوع 

. خورشید هدایت به دل خاک گیردیمتا قیامت زمان را در بر  اشیکیتارکند که 

که رسگردان بین کفر و ای�ن  شودیمامتی  گرنظاره اشیملکوتو روح  رودیم

؛ ای�ن آورندگان به مانند اصحاب نوح نبی در میان امتی گذردیمروزگارش 

در ایستگاه سفینه نجات مشغول ساخنت کشتی جانشان هستند تا با امر  گذرانخوش

ل نجات برسند و موالیشان را پروردگار بر آن بنشینند و از کفر زمان بگریزند؛ به ساح

خشکیده از برهوت زمان ترحم  یهاجانبه مدد بخوانند: ای آخرین نور هدایت، بر 

کن تا با نام زیبایت بار دیگر زنده شود و پروردگار را به دعا بخواند: یا رب بر تاریکی 

ا به بر ما امت غریب ترحم فرما و دعای�ن ر  خوانیمیمامروز نور هدایتت را به مدد 

 .اجابت برسان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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