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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ بهمن ١٣          صفر ٢٨ ی بهخط

کنیم، پروردگاری که رح�ن است و رحیم، رزاق  سخن را با ستایش پروردگارمان آغاز می

است، جبار است، کریم است، حی است و مدبر امور جهانی است که از ازل تا قیامت 

معرفی  یدهللابوده و غیر در مقابلش نابود گردیده است، دست خود را  گو تسبیحاو را 

فرموده و شناخت قَدرش را قََدَر هللا نام برده است، جهان را با انوار هدایتش همواره از 

نور و رهایی هدایت فرموده و بهرتین خلیفگان خویش را برای  طرف بهضاللت جهل 

 این منظور برگزیده تا نوری باشد در وجودهای تاریک�ن.

خواهیم  ه الگوی رحمت الهی بود، میایم، پیامربی ک اکنون به سوگ پیامربش نشسته

ترین مصیبت معنا کنیم، افسوس که مصیبت را  بزرگ عنوان بهرفتنش از زمین را 

و به سوگ نشست آموختیم، آیا بر رس و  یرسائ نوحه عنوان بهشناسیم، نامش را  �ی

گوی عمری هدایت، چراغی است  گوی فقدان رسوملان است؟ اگرجواب سینه زدن جواب

ساخت و اکنون ما خود را مدیون این هدایت در مقام  ای می باید از ما خلیفه که می

دانیم پس باید گریبان چاک کنیم که این غم جگرمان را در اندوهش زخم  خلیفه می

هدایتش را  که درحالیزد، ولی عمرمان چه شده؟ چگونه ادعا کردیم امت او هستیم 

دیم و نام�ن را مسل�ن اعالم کردیم در وجودمان با بازی نفس�ن به تباهی کشان

 تسلیم نفس�ن هستیم؟ که درحالی

اکنون که با خود تسویه حساب �ودیم و جایگاه خویش را در سوگ پیامربمان 

توانیم از پروردگارمان اذن ذکر مصیبت بگیریم و بگوییم، فریاد بزنیم، بر  شناختیم، می

گران آن را در  کردیم و هدایتکه ای خالق ما: کتابت را مهجور  سینه بکوبیم

ی جهان محو �ودیم تا همواره خودمان باشیم و ادعای  وجودمان از صحنه یپرست مقام

مان تا ایام عمرمان را بگذرانیم و به دیدارت بیاییم و مأمورانت سؤال کنند:  دروغی

پروردگارت کیست؟ و ما پاسخ دهیم پروردگارمان آن خدایی است که پیامربا�ان 

ی�ن از او معجزاتش را آوردند تا او را بشناسیم، آیا زبا�ان قادر است تا نامش را برا
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کمکم کنید،  هللا رسولکنیم، یا  تکرار کند؟ پس فقدان پیامرب (ص) را احساس می

خواهم پاسخ سؤالی را بدهم که ش� آن را به من آموختید، من امت ش� هستم،  می

شود و اینجاست که نامش  ور کنید، مصیبت آغاز میاکنون منتظرم تا چراغ روحم را من

ترین مصیبت مردن با جهل است که باید قبل از مبتال شدن آن  شود پس بزرگ معنا می

های غفلت را شناخت و آن را از میان برداشت تا رسول معنا شود  را درمان کرد، پرده

امربمان، ما داریم: ای جانشین پی پس خدمت امام�ن حرضت مهدی (عج) اعالم می

ی جانش به �ایش گذاشته تا قبل  ها را در پرده ای که ضاللت حقیم، خانه ی خانه  مه�ن

نجات رهنمون شود، پس  رسمنزلاز توقف زمان عمرمان ما را در کشتی نجاتش به 

محرمی را آغاز کردیم که در آن شهادت معنا شد و ماه صفری که رسالت و شهادت 

رویم تا آغاز امامتتان را در فقدان  رفت و اکنون میهر دو در وجودمان نقش گ

های انتظار به جا�ان مژده دهیم. موال جان اجازه بدهید تا امروز امن یجیب را  سال

مان به مدد بخوانیم که پروردگارمان بر ما ترحم کنند و ما را عزادار  در کتاب آس�نی

های�ن رخصت دهند تا یا  زبانپیامربی به عرشیان معرفی کنند که دوستش دارند و به 

محمدا را ذکر جان کنند که جا�ان منور به نور امامت و هدایت شود. موال جان، به 

کند بلکه  شکافد و درمانش �ی آن را مانند خنجری می جهل�نفدای جانتان که 

افزاید، پس امروز بر مصیبتی گریان  فراموش کردن فرامین جدتان به سوزشش می

ی قرآن کریم معنا شده و ماه صفری را  شناخت رسالت و امامت از دریچههستم که با 

های شناخت نفس�ن در  بریم که حزن و اندوهش در قلب�ن از واقعیت به پایان می

بوده تا همواره ایام عمرمان شاهد  مان یوجودحرکت حق و زدودن باطل از صورت 

کنیم تا  ه آس�ن دراز میهای�ن را ب پیروزی حق و نابودی باطل باشد، پس دست

زنیم: ای فریادرس  ی آن الطاف الهی باشد و همگی با هم صدا می گیرنده

فریادخواهان، یا غیاث املستغیثین، بندگان خود را دریاب که محتاج لطف و احسانت 

ی  بنده عنوان بهدر فقدان رسولت هستند تا همواره از چراغ هدایتش بهره گیرند و 

 خوانیم: ند، پس به امید گشایش در فرج موالی�ن میمخلص به دیدارت آی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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