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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ١٣       ششمشب  یبهخط

که در  نیآنا .پروردگار است یهادهیآفرکه شاهد و مشهود عمر  یسالم بر روز و شب

شان خلقت را که پرتو انوار  ییهاجان .روندیم ایکه از دن یو آنان ندیآیم ایآن به دن

روز و شب  نیدر هم .را گم کند شیخو یتا ظلمت معنا ندیآیم ایبه دن .کندیممعنا 

وجود مقدس  یو جوان یو نوجوان یباشند بر کودک یتا همگان شاهد کنندیمرشد 

 .(ص) امربیپ

بر  هاامت .و برود دیایب گریکدی یاز پ هازمانبود تا  میقرآن کر آورامیپکه  یجان

احسانش  یایدر در .ندیجونبوت ب راثیرا در م تیهدا .زمان ظاهر شوند یصفحه

از  هاسال نکیکنند و ا ساسشان احقلبوجود با برکتش را در  یگرم .شوند ورغوطه

تا  شودیمنفس  طانیدر بند ش یهاجان یگشاگرهنام مبارکش  .گذردیمرسالتش 

دار حق است و باطل در آن که پرچم یتیهدا .بر همگان آشکار گردد تیهدا یمعنا

 .امتیاست در ق شگواه امت ه:که پروردگار فرمود گونهه�نندارد  یراه

پروردگارم من  .کندیبه زمان سفر م هاقلبمحرم است  یهاشبروز از  نیامروز ششم

و زن با زبان ح خواهمیم .امدر محرضش نشسته اکنونهمهستم که  یحق دار راثیم

 یصدا .رودیم دانیبه م .است نیسنگ یجهاد یآمادهکه  مبرو  یلشکر  انیاندوه به م

به  ؟یاکربال شده دانیسفر با شه یآمادهباز  .شودیم اندازنیطندر جانش  یمهربان

 یاآماده .ندینشیماو در کنارت  .ندیبی�که جز حق را  یااراده؟ به یکنیمسفر  کجا

خوش رنگ  رسابیمبارزه کن که  یبا نفس .پس لباس رزم بپوش ؟یبرو  دانیبا من به م

 .برود غ�یبه  تیهانعمتتا  کندمی رها جانت برهوت در را تو. او باشدیمو بو 

خالفت  یهاهیپاکه  یهست یافهیخلتو  .کن شهیاند »هستم یمن ک« قتیبه حق

 یز یگرباز او  دیبا .است حاصلیبکه سست و  یانهادهبنا  یب جانارا بر رس  شیخو
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همگان را به  ه وجان گرفت دانیشه امشب از بوی جانکه  یرا درک کن یتا بهشت

 :یبه نوا دنکنیآن را زمزمه م شیکو که عاشقان خواندیم یدولت

 اللهم عجل لولیک الفرج
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