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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ تیر ٣         اعیاد شعبانیه ی بهخط

حمد و مدح و ثنا خداونِد رح�ن و رحیم را سزاست؛ خداوندی که مثل و مانندی 

گسرتده و رحمِت فراوان،  یها نعمت؛ خداوندی که صاحِب همتاست یبندارد و یکتا و 

بخشاینده و کریم، عذر پذیر و پرده پوش، دانا و حکیم، جبار و مهربان، دادرس و 

 ستایش، جز ذات کربایی او. ی یستهشاو عزیز است. نیست معبودی  شفابخشنگهدار، 

سالم و صلوات خداونِد سبحان بر پیامرب خاتم، رسول اکرم، حرضت محمد (ص) و بر 

 وشنایِی راه هدایت و رستگاری بودند.خاندانش که ر 

با برکتی که آمدنشان نوید است و رفتنشان نجات، نجات از مرگی  یها لحظهسالم بر 

 اند خوانده؛ بسرتش، جانی پر مع�ست که زنده بودنش را یُحیی شناسد ی�که بَسرت را 

ه بودنش در و مردنش را یُمیت، یُمیتی که یُحیی را به دنبال دارد تا مرگ را در زند

اسارت گیرد، بندهایش را محکم ببندد و زندانش را نگشاید تا طعم زندگِی ابدی را 

 دریابد.

و جهاد، حرضت  یآزادگشجاعت و تقوا،  ی اسوهسالم بر رسور و ساالر شهیدان، 

از نور و  رو آس�ن به برکِت قدوم مبارکش پ الحسین (ع) که امشب، زمین اباعبدهللا

برشیت و فرشتگان را  ی همهشادمانی است. چه شب بزرگی است و چه مولودی که 

 اندازد یم تپشرا به  ها جان، برد یمرا  ها عقلمتحیر �ود. امام حسین (ع) کیست که 

؟ آیا گیرد یمبا تکراِر اسمش هر لحظه در حالِت انفجار احساسات قرار  ها ینهسو 

باشد؟ نه، حتی اگر مسل�ن هم نباشد،  تفاوت یبنامش قلبی با شنیدن  تواند یم

باشد چون امام حسین (ع) ای�ن و مردانگی و حریت و استواری و  تفاوت یب تواند ی�

همواره انقالِب انسان بودن را در مکتبش تدریس  یشرهنمودهاحق را معنا کرد و با 

 داستانی شد عربت آموز.احیا �ود که  چنان آن، یا رضبهمرده را با  یها دل�ود و 

تا پی به بزرگی و وسعِت ای�ن  خوانیم یمایشان را  یها مناجاتدر این شب، یکی از 

 ی ینندهآفرای «و عشِق امام حسین (ع) به خداوند را شاید دریابیم که فرمودند 
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دیدم و به  ها آن ی همههستی، به آنچه که آفریدی نظر کردم و بزرگِی خلقت تو را در 

جای سؤالی در تکامِل ظاهری  گونه یچهیقین رسیدم و بعد به ظاهِر مردم نگاه کردم، 

کامالً  ها آنتوجه کردم، عظمِت انوار روح را در  ها آنندیدم و وقتی به باطِن  ها آن

 عنوان بهنیافتم پس آنچه که  ها آنجای سؤالی در باطن  گونه یچهمشاهده �ودم و 

ای   وصف است ولی یرقابلغبدون نقص و در تکامِل آفرینش، خلیفه آفریدی 

مأمور انتخاب کردید، برای معرفِی این  عنوان بهجانم، تام تالِش آنچه که  ی ینندهآفر

تکامل گذشت و هرگز هیچ کدام نتوانستند جز اندکی از مردم را به وجود بزرِگ خود 

که تام تالش خودم را همچون  بندم یمآگاه کنند. اکنون من با تو ای پروردگار، عهدی 

خود را حقاً به  ی وعدهامام حسین (ع) این  »پدرانم در تحقق این امر انجام دهم

 اجرا گذاشت پس سالم بر اقیانوس مهر و گذشت و سالم بر رسور کائنات. ی مرحله

که به غیر از جشِن  یما شدهعشق جمع  ی خانهما در این  خواهران و برادران، امشب

فرزندشان، َسید ساجدین، زینت عابدین، مرد مناجات،  ع) میالدِ ( ینحسودِی امام مول

 معلِم مکارِم اخالق و دعا، امام علی بن حسین (ع) را نیز جشن بگیریم.

عاشورا، با همراهِی بانوِی بزرگوار، حرضت زینب (س) چنان  ی واقعهامام سجاد بعد از 

د که یزید و کارگزارانش رسوا شدند و در آن از راه و قیاِم امام حسین (ع) دفاع �و 

سجادیه در قالب دعا و مناجات، نسبت به تربیت  ی صحیفه ی یلهوس بهخفقان  ی زمانه

سجادیه را به جهان عرضه  ی یفهصحو آگاهی شیعیان، همت گ�شتند. امام سجاد (ع) 

که در ضمِن دعا،  ای یفهصحکه مانند آن نیامده و نخواهد آمد؛  ای یفهصحداشت؛ 

 یتحقان شیعه، یتحقان ، اجت�عات اسالم،بیت اهلمعارف اسالم و اخالِق اسالمِی 

، انتقاد از ظلم و ظال، سفارش به حق و حقیقت و باالخره یک دوره معارف بیت اهل

القرآن و زبور آل  که محققین، اسم آن را اخت ای یفهصح. دهد یماسالمی را آموزش 

. امام سجاد به غیر از صحیفه، سخنان بسیار بزرگ و زیبایی در اند نهادهمحمد (ص) 

آخرت  ی خانهای یاران من و ای برادران، مواظِب « تربیِت شیعیان دارد که فرمودند:

؛ یدا زدهزیرا ش� حریص هستید و به آن چنگ  کنم ی�باشید؛ من سفارش دنیای ش� را 

: دنیا پل است، از روی آن گفت یمون که حرضت عیسی (ع) به حواری اید یدهنشنآیا 
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این  ؟ موِج دریاسازد یمبگذرید و به تعمیرش نپردازید. چه کسی روی موِج آب، خانه 

. این است امامت، زمانی با شمشیر و زمانی »نداشته باشید یبستگ دلدنیا است، به آن 

 جشن . در این شب،کوبد یمدیگر با دعا و علم خود به تیزِی شمشیر بر رس باطل 

شجاعت و تقوا، رشادت و ای�ن، استواری و وفاداری در  ی اسوهمولوِد دیگری که 

، حرضت ابوالفضل هاشم یبنپی�ن و اطاعت گر واقعِی امام عرص خود، قمر منیر 

 .گیریم یمالعباس را نیز جشن 

را  یا کلمه، چند اند کردهمشکی آب پنهان  ی پردهاز شخصیِت واالی ایشان که در پس 

 :کنیم یمبیان 

ایشان پرورش یافته در مکتب پدر بزرگوارش امیر مؤمنان (ع) و برادرانش امام حسن و 

(س) بود. از کودکی در ادب و ک�ل،  یم حسین (ع) و بانو حرضت زینب کرب اما

خودمان، یعنی  ی خانهمن هرگز به «بود چنانچه ایشان تعریف فرمودند که:  نظیر یب

نبودند در بیروِن در  ها آن، اگر شدم ی�ن، بدون برادرانم داخل امیر مؤمنا ی خانه

منتظر  ها ساعتبیایند و شفاعتشان مرا به داخِل خانه بربد. یک بار  ها آنتا  نشستم یم

شده بودم و پشت در خوابم برد، پدرم امیر مؤمنان (ع) مرا روی زانوِی مبارکش نشاند 

پر جاللتش گذاشت و به  ی ینهسرکش را بر و فرمود: رسول خدا (ص) بارها دسِت مبا

خاتم رسوالن  بیت اهلشکر �ودند که  ی سجدهاهِل این خانه سالم گفت و اهل خانه، 

در  کند که فاطمه (س) یا خانهو اینک تو منتظِر امامت هستی تا تو را وارِد  هستند

ارد خانه شدم آن، به دنیاِی خاکی نظر فرمود پس با امامت داخل شو؛ من همراِه پدر و 

 .»و آرزو کردم تا یک روز که وارد خانه شدم، مادرم حرضت زهرا (س) را ببینم

این ادب و دانش و ای�ن و احرتام و پیروی از امامت بود که ایشان،  ی واسطه بهبله 

لقب ابوالفضل گرفتند، یعنی پدر ک�ل و دانش، ولی چه شد که شیعه از ابوالفضل 

شد؟ فقط یاد گرفته که  تر یگانهبت و هر روز با حرضت عباس غیِر او ساخ یا افسانه

درکش کند؟ یا فضیلِت  تواند یمصدا بزند یا ابوالفضل، پدر فضیلت، کدام فضیلت؟ آیا 

ساختگِی ذهنش به تاشا ایستاده تا شیطان، فضیلت را  یها افسانهابوالفضل را در 

چونان  تواند یمروحش، قهرمانی تصور کند که  ی ینهآبرایش معنا کند و او را در 
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برکشیده، به طرف هدفش که هدفی کودکانه است  های یغتپهلوانان و قهرمان از میان 

ذهِن گروهی باشد  ی افسانهرا در مشکی آب از دست بدهد تا  اش یگرامبتازد و جاِن 

و  زدند یمو را صدا که اطاعت را در برآوردِن حوائج زنان و کودکانی که از فرِط نیاز، ا

پروردگار کریم را فراموش کرده بودند باشد؟ پس باید گفت، وای بر احواِل شیعیان و 

 هستند. ها آندوستداراِن خاندان نبوت، چه قدر بیگانه با شخصیِت واقعِی 

راه و  مبارک، در عمل و افکار خود تجدید نظر کنیم و یها شبو  روزهاباید در این 

و دیگر یاران امام حسین (ع)  امت را از حرضت ابوالفضل العباسرسِم اطاعت از ام

 بیاموزیم.

، َدِر رحمِت خود را در شناخِت حق از مان یناسپاسخداوند را شاکریم که با وجود 

 ینحسعشق که متعلق به فرزنِد خلف امام  ی خانهباطل، بروی�ن باز �ود که در این 

 برشیت، رسور و موالی�ن، اباصالح املهدی پرچم حق، منجِی عال ی کننده برپاع)، (

کریم را شاکر باشیم در زمانی به دنیا  پروردگار(عج) است دور هم جمع شویم و 

آمدیم که در عدالِت امام زمان (عج) قرار گرفتیم و منتظِر امامی هستیم که نامش، 

هره بر دروغین، نقاب از چ یها باطلکه  سازد یمقلب�ن را به طرِف دولتی متوجه 

و انواِر  افتد یمباطل فرو  یها چهره یها حجاب، شود یمو باطنشان آشکار  دارند یم

 .گردد یمامامت ظاهر 

 :داریم یمحال دست به دعا بر 

بار الها به حرمت این سه مولد مبارک، ما را در شناخت حق و باطل که ه�ن شناخِت 

 امامت و دشمنان امامت است یاری فرما.

که در اطاعت از امام زما�ان، زندگی و عملکرد یاران امام حسین  یاری فرمابار الها 

 قرار دهیم. رسمشق(ع) را 

 تعجیل بفرما. و عدالِت امام زما�ان عشق، تقوا ی حقهبار الها در دولِت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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