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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ١٧       روز عاشورا یبهخط

 امیا ینیریو ش یاز تلخ یتیکه حکا یامانت .نیتا آخر نیاز اول هازمان دارامانتسالم بر 

به  ،شندیاندیمبه رسنوشت گذشتگان  ندگانیآ .زندیمرا در عمر همگان رقم 

 .آن را ربوده است یطانیند و همواره شداشت اریکه در اخت یاز ثروت شانیهاتیمحروم

 ریو آنان در ز اندزدهرا رقم  یو رسنوشت امت یزندگ هک طانیدر صفت ش ییهاانسان

که توان دور کردن  یمانند قوم است دهیرس انیعمرشان به پا یو اخرو  یو یبار ظلم دن

در  ،آمدندیممکرمه به مکه  یکعبه ارتیز یبرا هرساله .ظلم را از وجودشان نداشتند

متحمل  یسنگ انیخدا یبرا ایآوردن هدا یبرا ،کردندی�را دنبال  یهدف شانیهاارتیز

چه  .عمل کنند فهیشادمان بودند که توانستند به وظ یول شدندیم یار یرنج بس

 بازدیمرا  شیخو یِ زمان هست یهاطانیشکه در چهارچوب  یعقل .یز یانگغمرسنوشت 

 .آتش جهنم است شودیم عایدشو آنچه 

 یو به س یو سخت تمحرومی همهآن  از صنعت و اخرتاع رسعت در هازمان نکای

آنان  .گذشته ندارد یهادوران تیبا جاهل یدر حرکت است که رسانجامش تفاوت یعلم

 اریاست که با زحمت بس یعلم عتاب هاعقلو اکنون  دندیپرستیم یسنگ و بت سنگ

 ،بدون مدبر یجهان .است گانهیپروردگار  یبه جا یدر حال ثابت کردن ه�ن بت سنگ

نه از  یهستند ول یکه مشغول ساخنت ه�ن بت سنگ ییهاعقلرها شده در علم 

همواره منتظر است تا  حاصلیبخشک و  یکه مانند برهوت ییهادرونسنگ بلکه از 

که از علم ساخته  یانیکند با خدا لیتبد حاصلیبسوخته و  ینیآن را به زم یاجرقه

از  یته ییهاعقلخطرناک در حرکت است و  یجهل یشده است پس زمان به سو 

 .باشدیم یکه مختص زمان فعل یاببا رنگ و لع شهیاند

 ایو  هاخنتیگر گرید .مطهر یهاجان یهاحرارت انیروز پا .امروز دهم محرم است

آنان که  .پرچم حق در اهتزاز است .است دهیهمگان به اثبات رس یبرا هاماندن
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شان فرموده پس عاشقانشان فیشان در کتابش توصهستند که خالق یاند ه�نانمانده

 یو گاه برا زنندیم نهیبه رس و س هارشادت برای هگا .اندمبارزه آمده دانیم یبه متاشا

روز  .کند فیباطل را توص هیمبارزه حق عل تواندیکدام راه و رسم م .هاتیمظلوم

 شیمتربک به ستا شیهاساعتروز عامل است که  نیترجاودانهو  نیباتریحق ز یمبارزه

 ریحروح مت .امروز را ندارد بزرگی گفنت توان حق عاشقان زبان . پساست فهیمقام خل

 هازبانبر  دانینام شه .سوزدیمش است و جسم در سوز و گداز  ییبایهمه ز نیا

در روبرو وجود ندارد تا  یسپاه .رودیم دانیبا نامشان به م هاجانو  شودیم یجار 

 ای نهیدر آ .ستادهیجانش ا ینهیآاو مقابل  .کندو مبارزه ادر جنگ حق و باطل با 

سپاه دشمن را که  اید جانش را پاره پاره کند و یراه حق با یکه برا ندیبیمامامش را 

است  ستادهیوارثان کربال ا یبه متاشا میامروز قرآن کر .زدیحفظ جانش بگر یبرا دیبا

چم که پر  دیکن امیق یدولت یار ینشان دهد پس به  هاآنشان را به تا خودشان را و عمل

 هادورانو  هازمان مآنان هستند که در متا .دهدی� نمدارادولتش را جز به دست حق

 به نوای: اندخواندههمواره او را  انیو مانند عاشورائ اندپرچم نیا یوارث اصل

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم و علی عباد الله الصالحینالو 
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