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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ فروردین ٦       ی سال اولین ندبه ی بهخط

ی امور هستی  همهحمد و سپاس پروردگار حکیم و رحیم را سزاوار است که مدبر 

کاهد و به شب  یمافزاید و از روز  یمکاهد و به روز  یماست. اوست که از شب 

و زمین از  ها آس�نگذرد آگاه است و فرمانروایی  یم ها دلافزاید و به هر چه در  یم

ی م�ت و بهار  نشانهگردد. اوست که پاییز را  یمی کارها به خدا باز  همهآن اوست و 

در طول عمر هر کس با  ها نعمتی حیات قرار داده که ضمن برخورداری از  نشانهرا 

 تکرار آن یادآور مردن و برانگیخته شدن در قیامت باشد.

ی سال که ها فصلچه زیبا رسور عاملیان حرضت زهرا (س) آن را تفسیر فرمودند که: 

روند تا استقامت جان  یمآیند و  یمدهند مرتباً  ی�ی عادت کردن را به انسان  اجازه

وت طبیعت در بهار بسیار کوتاه است به زودی به عال شود. عمر طرا ی ملکهانسان 

به زمین  ها آنجان با انداخت  یبی ها برگخود را از  ها شاخهپیری خواهد رسید و 

یی تازه و زیبا. این تحوالت در جان انسان ها برگخالص خواهند �ود و باز منتظر 

رسد و در تام  یمی سال کهنزبانی گویا دارد زیرا درخت وجودش از طراوت جوانی به 

در آن قرار داده شده پس  اش خانهشاهد مرگ و حیات زمینی است که  ها سالاین 

ی عمر حاصل  ثرهماند و  یمای است که جاودانه باقی  یرهذخی تام مشاهداتش  ثره

بهار، تابستان، پاییز و زمستان است که از حاصل خود به انسان بدون هیچ انتظاری 

ی خویش را در رشدش مدد کند پس پروردگار در کتاب آس�نی  هیفخلتا  اند خورانده

نباتی را  هرگونهفرماید: اوست خدایی که از آس�ن باران فرستاد و بدان باران  یمقرآن 

برای آنان  هاست عربت ها آنرسند بنگرید که در  یمهایش آنگاه که  یوهمرویاندیم، به 

ی انسان هزاران گل خوشبو از عشق به  ینهسفرمایند:  یمآورند و در ادامه  یمکه ای�ن 

ی  یشهرپروراند تا �از و عبادتش در جانی ذخیره شود که  یمپروردگارش را در خود 

ی که ا لحظهکند تا  یمیاتش را اعالم حی که قلبش ا لحظههزاران تپش عاشقانه است از 

ی زیبایی به ها النهرود تا از انوار با برکتش  یمایستد و به دل خاک  یماز حرکت باز 

 یرقابل توصیف.غبار بنشیند. گلستانی که ظاهرش قرب است و باطنش باغی 
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را به یاری خداوند کریم  ۹۵ی سال  خطبهکنیم اولین ندبه و اولین  یم آغازاینک ما نیز 

ی هستی، قلب عال امکان اباصالح املهدی  یفهخلی موال و رسورمان،  خاصهو عنایت 

ی کرامت به  خانهمقدس ایشان با این باور و یقین که این (عج) در کوی عشق و 

ی حق و ها شکوفهی مدام همیشه بهاریست و با ها باران نرمبرکت وجود مبارکشان با 

از روز قبل است. بر ماست که  تر شادابو  پربارترعلم و معرفت و عرفان هر روزش 

را چیده و در قلب و  ها شکوفهو  ها گلی که رسور عاملیان فرمودند ا گونه ه�ن

را پژمرده  ها آنروح�ن جا داده و اجازه ندهیم تا هوای همیشه خزان و پاییز جامعه 

و نیازمان را به سوی موال و رسورمان بلند کرده و ابراز  ضعفکند. حال دستان 

 کنیم: یم

جانم به فدایت، آیا چش�ن منتظرمان در این سال به ج�ل منور ش� روشن خواهد 

فراق و جدایی ما به وصال شیرین بدل خواهد شد، آیا درون سوخته از شد و 

انتظارمان با دستان مبارکتان با جام آب خوش گوارتان سیراب خواهد شد که سخت 

خواهیم نه  یمشده روزگارمان در هجرانتان. ما تشنه لبان در کویر هستیم که آب 

 رساب.

ها دعای ما را  ییجدای اندوه و غم و  کنندهبار خدایا یا غیاث املستغیثین، ای برطرف 

 اجابت بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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