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 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ١٤       هفتمشب  یبهخط

مکرمه به  یکعبهمشتاقان  .دهدیمکه آغاز روز را خرب  یساعات ،منور یسالم بر طلوع

از  یکی .گذاردیم انیدارد که با کعبه در م ییهرکس در دل نجوا .شتابندیم دارشید

و  شودیمخم  .گذاردیمجر ح یدست را بر باال  .رودیمآن مشتاقان به کنار حجر 

راه معامله  گریکدیبا  زهیست یش به جایاگر رسان قر :دیگویم حجرآهسته خطاب به 

 درآمد خوبیکنند و از  میتقس شیخو انیرا م کعبه توانستندیم گرفتندیم شیدر پ

او  نکهیکعبه انتخاب کردند غافل از ا دداریآنان عبداملطلب را کل ید ولنبرخوردار شو 

به خانه  نیا راثیم نکیا .فاش نکرد یاحد یبود که هرگز آن را برا یار رس ا دداریکل

خانه مشخص شود و حجر  نیتا سهم من از ا شومیمپس منتظر  دهیخاندانش رس

 یبرا یکعبه را راه یخانه . اودیشیاندی� کعبه قتیکه به حق یبود بر جهل یشاهد

 اشکودکانهتا در افکار  رفتیمپس به رساغ ه�ن افراد  کردیمتصور  یمد ظاهر آ در 

 .ندنک اشیار ی

 داریبه دها عاشقانه عرص  یهمهمردمان  .گذردیماز آن حوادث و افکار  هاسالامروز 

در کعبه وجود  یتب گرید .شناسندیدرونش را م قتیحق .اندمقدس آمده یخانه نیا

 .اند توان عقلشان قادر به درک خانه استشده شهیاند و علم یش دارازائران .ندارد

 یروزها .آورندیمبه جا  امپروردگار را در رکن و مق یو بندگ ندیستایرا م اشیبزرگ

 اورندیب ادیشان به را در ذهن یاخاطرهتا  روندیمو مه�نان کعبه  شودیم یسپر  حج

در طواف  ییمحرم که همگان به دور صحرا امیخاص بوده مانند ا ییکه مختص روزها

 .شودیمزنده  هاخاطرهاست که در  یچند روز  مقامش مختص یهستند که بزرگ

بلکه  باشدی� شیکه مال صاحب خو دیآیبه وجد م یحق حرارتدر شور و  هاجان

 یشجرهرحمت  مینس نیاز ااو و  وزدیمبر جانش  دانیاست که از شه یرحمت مینس
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 تیو سپس به ه�ن موقع ندینشیدر محرضش م یساعت . بلکهشودی�وجودش بارور 

 .گرددیباز م شیخو یقبل

ن بر زمان وارد اپربارش یسفرهآنچه از  .مهربان هستند ینوازان مه�نکربال  دانیشه

 یسفرهپس  باشدی�قادر به درکش  هاعقلاست که توان  یبرکت و احسان شودیم

 شیخو یقهیسلکه خود به  دیرا بگشا یاسفرهتا  بنددیمن را امدار حق یشکشیپ

به همراه همگان  الستاست که از  یعشق دنویکربال  شور رپُ  یروزها .آراسته است

به  هانهیس .زده کند رتیش عامل را حشقتا زبان ع شودیمکه پاره پاره  یجان .است

که  دیفرود آ یانهیسصدا درآمدن حق باال رود و بر  به یبرا هادست .دیلرزه درآ

یاو را م شودیمبا آن زنده  هاجانکه  یاست پس با سوز  همشتاق آمدن دولت حق

 :یبه نوا خواند

 اللهم عجل لولیک الفرج
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