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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١ مرداد ٠٧        افتتاحیهشب  یبهخط

عاشقانه و مشتاقانه  ،حق رس از پا نشناخته دنیکه با د یعاشقان ،مدارانسالم بر حق

 یکه از عسل برا یغیمنتظر ت ،هدگزار  یعشق رفته و رس را بر سنگ بندگ ینابه م

به جنگ  یآموخته که در زمان امربشیرا از پ دلدادگی رسم . اوباشدیماست  ترنیریش

 .درجه خود قرار داشت نیدر باالتر یفسانن الیباطل رفت که انسان در پرتگاه ام

او  .کردیم وجوجستو آن آتش را در جان سنگ  سوختیمجانش در غربت اتصال 

 یاندر غربت حق ج .پنداشتیمنجاتش  یهیمارا  شیخو سازدستو  دیتراشیمرا 

چه  .وجود بود قتیاز حق گشتگانگم نیا یمطهر در کوچه و بازار مشغول متاشا

 هب .دیبخشیمظلمت نجات  یورطه نیرا از ا یگان الهفیخل یشده لیجان ذل یر یتدب

جان  ه.فرو برد تانیطانیش الیتان را در امکه عقل چه جهلی است نیآنان فرمود ا

 نجا .رودیمبه طرفش نشانه  هاهوسآتش  .شودیمغربت  یرهایتآماج  امربیپ

تن در مقابل  کیباز  .شودیمها واقع جراحت نیترسخت هدف بارها مطهرش

قدرتش  یهمهو باطل با  ماندیمحق  و باز شودیممرده در نفس ظاهر  یگانفیخل

 .ماندی� یاز آن باق یو نشان شودیمرد خُ 

رحمت  ،تیهدا دیخورش ،(ص)حرضت محمد  امربانیبر پ انیپایبدرود و صلوات 

 یول سوختیمو نجات برش  تیهدا اقیرش در اشتطهجان م یذرهبود و ذره  نیعامللل

قرآن را مهجور و  تشیهدا راثیدرمان نشد و م امتشو اسارت نفس  هالتافسوس ج

 رشییکرده و به دلخواه نفس خود تغ یباز  نیکردند و با د دیرا آزار و شه تشیباهل

ش امور  یهمهو  دمآفری حقبه و آس�ن را  نیخداوند فرموده من زم کهیدرحالدادند 

گرفته به باطل عمل کرده  یخود را به باز  نشیانسان آفر یاست ول انیحق در جر به

 .حروم �ودمکه خداوند به او عطا کرده بود  یو خود را از مقامات
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و  کانیفرزندان و نزد ،خود یهابا متام داشته (ع) نیامام حس زیدر نهضت عاشورا ن

و نفاق  ز فسادو تقوا و ا یو آزادگ یز یستظلمو  یخود راه و رسم حق مدار  ارانی

دوستدارانش آن را به  انیافسوس مدع یشود ول تیبرشعربت  نهاد تا انیبن ار  یز یگر

داده و با تکرار و مکررات ده  راتییبه دلخواه خود در آن تغ هرسالهو  دگرفتن یباز 

و ما شکرگزار  کنندیو پس از آن دهه همه را فراموش م گذرانندیروز محرم را م

(عج)  املهدی اباصالح زمان و عرص امام ،رسورمان و المو و سپاسگزار  میپروردگار کر

 میو نهضت عاشورا آشنا شد اولیاء یو زندگ نید تیبا واقع هاسال یکه در ط میهست

را وقت آن  مؤمنان ایآ :فرمودند یدر کتاب آس�ن میپروردگار کر میکه بدان دیبا یول

که نازل شده است  حقو آن سخن  اخد ادیدر برابر  شانیهادلاست که  دهینرس

 یو چون مدت میشان دادکتاب نیاز ا شیباشند که پن یه�نند آن مردم .شود خاشع

 .دننافرمان شد یار یسخت شد و بس شانیهادلبرآمد 

 شهیاند �نیدر کارها یتا کم دهیرسنموقع آن  ایآ ؟ستیچ یپس پاسخ کتاب آس�ن

پاسخ  میدیکه شن ییهامحرم یهاخطبهوجودمان و  یشدهمطرح  یهاسؤال ؟میکن

و  هاخطبهکه به  دیبا .میکن کیرا به آن نزد �نیعمل کرده و باورها یداده و در زندگ

که عقلش به رشد  یفرد رایز مینشوجهل دچار  صیبتتا به م میکن شهیاند هادهیشن

 لعم نیبه فرام ،شدیندبی فکر کند به ثواب و عقابشت نشیدر د تواندیو م رسدیم

بر  ایعمل آورد  دانیآنگاه نفس را به م وشده متوسل شود  یمعرف یهااسوهبه کند و 

ثواب و  صیاگر عقلش ناتوان بود و نتوانست تشخ .دهد یبه او سوار  ایآن سوار شود 

و  شودیم دهیو انسان جاهل نام دیآیم دانیدهد آنگاه جهالت به مب عقاب را

که در  یعقلپس  .آنان بخشنده و مهربان است ینسبت به ناتوان میپروردگار کر

 یاشتباهاتش از ناتوان و نفس است عقل جاهل نام دارد طانیش یهاوسوسهمعرض 

عمل هر  نیمرتباً در حال توبه از گناه است و در اثر تکرار ا .ردیگیمدرکش رسچشمه 

عامل  روردگاربلکه پ ردیانسان نام بگ تواندی� گریو د شودیمرفتار جهالت گ شرتیروز ب

 یدههپس در . دهدیمقرار  ستندین دنیکه قادر به شن یو کسان انیچهارپا او را جزءِ 

 .باشد ترانی�ا هاجهالتآشکارتر شود و  �نیبرا هاعربت دیمحرم با
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 عرصو امام  (ع) نیو امام حس میپروردگار کر ذنبه ا میکنیمشب آغاز  نیدر ا نکیا

 یبار و گهر  قدرگران یهاآن خطابه هایشب رکه ددهه محرم را  (عج) یاملهد اباصالح

و  دیشن میخواه دیگویمسخن  یواقع تیو حق و هدا یکه در آن از معرفت و بندگ

 نیرا به آن مز �نیهاعملگوش داده و  ، پس به دقتچون امتام حجت است بر ما

را با متام وجود احساس  یبندگ و حق قتیکه در آن حق میباش یو منتظر دولت میکن

 یآن بر خالق هست یمتاشا در نیمؤمنکه ارواح  یسالم بر دوران . پس�ود میخواه

و  تیعبود یهیپافرمود بر  ریبه حق بود و آنچه تدب دیکه آنچه آفر فرستدیمدرود 

است که حق از باطل جدا  یدر زمان یات الهکپس بر  .تش بودبارگاه با جالل یبندگ

رسد و  انیشان به پاو انتظار  ندیوبرا ب آنحق  اقانحق ظاهر شود و مشت یگردد و بو 

 دیکن یش�ر لحظه ،ظهور آن یمنتظران برا . پس ایدگردحق  یجلوهحل م شانیهادل

 :دیکن ادیفر صداکیآمدنش  یو برا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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