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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ١٠       سومشب  یبهخط

 یچراغچلکه آمدنشان چونان  یآنانبه  .از ازل تا ابد ،هادوران دارامانتسالم بر 

مقام  یو بزرگ عزتدر  گردی ربا افتاده نییبه پا یهاجانرا شکافت تا  نیظلمت زم

گرفتار  یاغصهبه  بنددر  یهاانسان یپروردگارم جانم از متاشا .دیبه سخن درآ فهیخل

ه عبصورتشان را به سنگ ک .کنمی�عمرم را در گذر زمان درک  یهاساعتآمده که 

 دهیدلشان را به آتش کش ناییمت .است رین رسازااشک از چش�نش لیاند و سگذارده

که خود را  یاگشتهگم .شودی� افتیدر آن  یاز بندگ یاثر  چیکه ه ییمتنا ،است

ندارد  فسشن یجز هوا یپروردگار  کهیدرحالو او  خوردیمخط  امینامش از ا .ابدیی�

 .شودیماز زمان خارج 

از  یگر یشب د .اندآمدهبه مجلس  شیهاشب مشتاقان .است محرم سومامروز 

 .یسالانیمو  یجوان ،ینوجوان ،یکودک امیا نیریتلخ و ش یهاخاطره .هاخاطره

او آراسته است و  شیخو یقهیسلبه  هاقلبو  هاذهنکه نقش کربال را در  ییهاسال

 ایکودکانه و  یهادستاست با  دهیوبک نهیعاشقانه به س هانقش این در متام

 .و امسال از کدام خاطره جانش در سوز و گداز است کندی� یتفاوت ،یقو  ییهادست

یمرا ها صدا .کندیمسفر  دانیباز م .مبارزه حق و باطل دانیم یهارشادت یخاطره

ند شناخترا عشق  قتیکه حق ییهاجانبه  نیآفر .شودیمجانش به تالطم مبتال  .شنود

 ذهنم در پرسش ه�ن زبا. بکشم ریتفسرا در قلبم به  شانیهارشادتتا  امآمدهو من 

را دارم که هزاران سال است  یراه چگونه توان درک .)هستم کی من( است ورشعله

 ماندیم یو باز در زمان باق ردیگیمجان  هاقلبدر  .شودیمدر قالب قهرمانانش زنده 

به دنبال  یاشهیکه اند ییتکرار روزها .امرفته روزیکه د رومیمرا  یو من ه�ن راه

 شی�ا یپرده .شودیدهه محرم متام م .گذردیم یندارد و به رسعت در محور خودباور 

تا  دیآیم دانیبه م ینفسان الیام .شودیمها گم افکار  انیو حق در م شودیبسته م

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


2 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 نیا :زندیم ه او نهیبصاحب جانش ب .به امتام برساند شیرا برا حاصلیب ییروزها

جانت  قتیحق تا به او را از جانت جدا کن .نفس است س�نیر دنیشب بر هاشب

 :یبه نوا خواندیمرا  شیکه همواره صاحب خو یجان ،یآگاه شو 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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