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 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ٠٨        شب اول یبهخط

سال قبل از مبعث  کی نکیا .هادورانو  هازماندر متام  الحجهیذماه منور سالم بر 

که از پدرانشان به  یمکه مکرمه آمده با آداب و رسوم به زیارتعرب  لیقبا .است

 است و قلب ستادهیا حجراألسوددر کنار  (ص) امربیوجود مقدس پ .مانده ادگاری

نفس اماره  تدر طواف است که ب یاخانه دورکه به  یمتجهل اُ  سوزوگدازبارکش در م

 ،رسدیم حجراألسودبه کنار  ،دودیم .شناسدی�او را  جز ییرا در آغوش گرفته و خدا

و حضورش چه  ستیچ. او نگردیمبه حجر  .فهمدی�بودن سنگ در کعبه را  یمعن

سنگ  نیا تیحکا ایآ کندیم سؤالو  رودیم امربیبه کنار وجود مقدس پ ؟دارد ییمعنا

فرشتگان به  یواسطهبهاست که  یآس�ن یسنگ و: اندیفرمایم (ص) امربیپ ؟یدانیرا م

 .نگردیمحجر به  یشرت یبا دقت ب .مکان گذارده شود نیتا در ا دهیگرد حمل نیزم

یمو  گذارندیموجود مقدس دست را به سنگ  .فهمدی�را  (ص) امربیحرف پ یمعن

 هاآنبا  بایکه چه ز کردندیمتو را درک  یتپندهو قلب  نیریکاش زبان ش :ندیفرما

را با نامت که ه�ن سنگ  انددهیتراشکه از سنگ  یبت یمعن هاآنو  ییگویمسخن 

تو را ملس  .خواهند آمد دارتیبه د هاامت یادزی پس سالیان .کنندی�است را درک 

 یبه زود .که توان عقلشان قادر به درک تو بوده عمل کنند یتا به سفارش آنان دنکنیم

 شیخو نیهمگان به رسزم .شودیآغاز م یو سال قمر  رسدیامتام م به الحجهیماه ذ

و عملشان را به همراه آنچه در قلبشان در جوش و خروش است را به  گردندیمباز 

 .دارندیمعرضه  گرانید

یم اندازنیطن قلبش در . نداییروندیمبه خانه  و شوندیمدور از حجر  (ص) امربیپ

است که  یمانند متاعه لشان بعقکه  یشو یم دهیزبرگ یقوم تیبه هدا یزودبه ،شود

و گاه از آن  فروشندیماندک  یگاه آن را به بها ؛کنندیو فروش م دیدر بازار خر

را  یسنگ انیخدا پس کنندیندارد استفاده م یرانیو جز یکه حاصل یاشهیاند عنوانبه
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یماز بسرت بر  هانصبحگا .ابندیوجودشان را در آن ب دگاریآفر خألتا  کنندیمعبادت 

 بخشیروشنرا به همراه ندارد که  یتیرا بگذرانند که چراغ هدا یتا ساعات عمر  زندیخ

 یهاقلبکه  یامرب یشان باشد و چه سخت خواهد بود دستان پر قدرت پشبانگاه

کفر و نفاق جانشان را  .کندی� شانزندهحرارت رسالت  ،شتابندیمش عتیبه ب یسنگ

تا  شکافدیم گریکدی پیرا از  هازمان ،حق یصدا .ردیگیمدر بر  یاحلقه مانندبه

 کی عنوانبهزمان از آن  نکیکه ا دیدعوت �ا ییرا به صحرا امربیرسالت پ گردشگران

تا نقش حق و  شودیمزنده  هاقلبکه هر سال در  یاحادثه .کندیم ادی میحادثه عظ

آغاز  یقمر  ۱۴۴۴محرم سال  نکیو ا اوردیظهور ب یصفحهباطل را در هر زمان به 

را بر  جهل هاسال رکه با ادثیحو  .را به تعقل دعوت کند هاجان گریتا بار د هدیردگ

توانسته  ایآ .را به تعقل دعوت کند شیتا شنوندگان حوادث خو کندیدوش حمل م

عمرش به  یهاسال .است ختهیگر دانیاز م ایاست مفهوم مبارزه را درک کند و 

باز ه�ن  نکیمانده و ا یباق جهولم اششهیاندکه همواره در  ده�و  اندیشه نیختیگر

 .کند اندازنیطن هاجانحق را در  یآماده است تا صدا دانیم

 ؟خواهم رفت دانیبا کدام قهرمان به م ؟من در کدام نقش ظاهر خواهم شد

 :یاو ن با اندخواندهبه مدد  هادورانحق را با متام منتظران  یکه ندا یقهرمانان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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