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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
 ٤آﺑﺎن ٩١

ﺧﻄﺒﻪی روز ﻋﺮﻓﻪ

ﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮص آن ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﻋﺎﻢﻟ ﴎ از ﺣﮑﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﺸﯿﺪ و ﻏﯿﺮ آن ذات ﯾﮑﺘﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ
ﻫﻤﻪی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺼﯿﺮ و آﮔﺎه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ دارد .ﺧﺪای ﻣﻦ
ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽات ﮔﻮاه و ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻣﻌﱰﻓﻢ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺑﯽ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻨﯽ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﺖ ،ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اول ﻧﺎﺑﻮد ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮد
ﺑﺨﺸﯿﺪی .ای ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﻘﺎی ﺗﻮ اﺷﺘﯿﺎق دارم و ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ
درﮔﺎﻫﺖ ﺗﴬع و زاری ﮐﻨﺪ ﺗﺮﺣﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯽ.
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻻﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای رﺿﺎ و ﻟﻘﺎﯾﺖ ﴎ از
ﭘﺎ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و د ِل ﺑﯽﺗﺎب و ﺷﯿﻔﺘﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﮔﻤﺸﺪه آرام و ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﯿﭻ ﻧﺪﯾﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺣﺴﯿﻨﯽام ﮐﻦ ،ﻋﺎﺷﻖ و
ﺑﯽﻗﺮارم ﮐﻦ ،آﺧﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻣﻮﻻ و اﻣﺎم ﻣﻦ ،ﭘﯿﺸﻮا و ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺣﺎﻢﻟ
ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﻮم ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﻻﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦ اﻋﱰاف ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎر اﻟﻬﺎ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮد و ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺑﯽﺣﺪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدﺗﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ و
ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻮم و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪاﻧﺖ ﺑﻪ وﺣﯽ آوردﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدی و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل
ِ
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺿﺎی ﺗﻮ در آن اﺳﺖ آﺳﺎن ﮐﺮدی.
ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﺸﻨﻮدی و رﺿﺎی ﺗﻮ را در ﻫﻤﻪی اﻣﻮرم ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﻔﺲﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮای زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﻢ ﭼﻪ زﯾﺒﺎ آن را ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد و آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻟﻬﯽ
رﺿﻢ ﺑﻪ رﺿﺎﺋﮏ ﺑﻮد .ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ﯾﺎ اﺑﺎﻋﺒﺪﷲ ،دل ﻋﺎﺷﻖ و ﺳﻮﺧﺘﻪ از ﻏﻢ ﻫﺠﺮاﻧﺖ
ﻣﺸﺘﺎق ﻟﻘﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﴬع و زاری و آﺑﺸﺎر اﺷﮏﻫﺎﯾﺖ ذرهای از ﺳﻮزش آن
ﮐﻢ ﻧﺸﺪ؛ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ را در ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻣﮑﺘﺐ آﻣﻮﺧﺘﯽ؟ از ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﻮارت رﺳﻮل ﺧﺪا ﯾﺎ ﭘﺪر
ﮔﺮاﻣﯽات اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﯾﺎ ﻣﺎدرت آن ﮔﻮﻫﺮ ﯾﮑﺘﺎی اﻟﻬﯽ ﴎور ﻋﺎﳌﯿﺎن ﺣﴬت زﻫﺮا )س(
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ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺑﺮاز ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ :ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻌﻤﺖ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻤﺗﺎم ﮐﺮدی،
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻧﺞ و ﺑﻼ را از ﻣﻦ ﺑﺮﻃﺮف �ﻮدی و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪم اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدی و
ﭼﻮن از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺮدم ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدی و اﮔﺮ ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدم ﭘﺎداش ﮐﺎﻣﻞ دادی و
اﮔﺮ ﺷﮑﺮت ﺑﻪ ﺟﺎی آوردم ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺘﻢ اﻓﺰودی ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻟﻄﻒﻫﺎ را ﻓﺮﻣﻮدی ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺖ و
اﺣﺴﺎﻧﺖ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐ�ل رﺳﺎﻧﯽ.
ﺑﻠﻪ ﻣﻮﻻی ﻣﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﺎران و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺖ را رﻧﺞ و ﺑﻼ ﻧﺪﯾﺪی و اﺟﺎﺑﺖ
دﻋﺎﯾﺖ را در ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺖ در راه ﺧﺪا داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدی :ای ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺎﻢﻟ
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﻧﮑﻨﯽ و ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻢ ﻧﮕﯿﺮی ﺑﺎﮐﯽ از ﺧﺸﻢ دﯾﮕﺮان
ﻧﺪارم و آن ﻫﻢ ای ذات ﻣﻨﺰه آﺳﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻟﻄﻒ و ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻣﺮا زﯾﺎد ﮐﻨﯽ.
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎن دل درﯾﺎﯾﯽﺗﺎن ﮐﻪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺒﺎ دﯾﺪی و ﭼﻨﺎن در
ﻣﯿﻘﺎت ﻋﺸﻖ ﴎودﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﴎ دادی ﮐﻪ ﻋﻘﻞﻫﺎ از درک آن ﻋﺎﺟﺰ و زﺑﺎنﻫﺎ از
وﺻﻔﺶ ﻗﺎﴏ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪت ﺣﴬت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( ﻓﺮﻣﻮدی
ﮐﻪ :ﺟﺎﻧﻢ ﻣﺸﺘﺎق ﻟﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ ﭘﺲ ﯾﺎریام ﮐﻦ ﺗﺎ در ﻃﻮر ﻋﺸﻖ
ﴎاﻓﺮاز ﺑﺎﺷﻢ و در ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﯾﺎران ﻓﺮﻣﻮدی :ای ﺣﺎﺟﯿﺎن ﮐﻮی ﻋﺸﻖ ،ﻃﻮاﻓﯽ را
آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوهاش دوﯾﺪن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاش
ﭼﻬﺎرﭘﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﻘﺎت ،ﴎ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و دوﺑﺎره
در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرﮐﺘﺎن را ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮدی :ای ﺑﺖ ﺷﮑﻦ
دﻫﺮ ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪت ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﱪ ﺑﻪ دوش ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﻋﺸﻖ ﻣﯽرود وﻟﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ
ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن رﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ آن ﻣﺤﮏ زده،
دﻋﺎﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮد ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﻧﻘﺸﺸﺎن را از ﻧﻔﺲ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آنﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﻓﺮﻗﺸﺎن ﺑﮑﻮﺑﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺗﮑﺮارش را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورد؛ و ﺣﴬت ﻋﻠﯽ
اﺻﻐﺮ را در ﻣﻘﺎم ﮔﺬارده و ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ :ای ﺧﻠﯿﻞ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﴎﺑﺎزم ﻗﻮت
ﺟﻬﺎدی ﺑﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺖ ﺷﮑﻨﺎن دﻫﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎزوی ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺗﱪ اﻃﺎﻋﺖ را ﺣﻤﻞ
ﮐﻨﺪ و ﺟﺎن ﭼﻨﺎن ﮔﻠﺶ در ﺧﻮن ﭘﺎﮐﺶ ﺑﺸﮑﻔﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ،ﮔُﻠﯽ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ او را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﯿﺎورد.
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ﮐﻌﺒﻪ و رﮐﻦ و ﻣﻘﺎم ،اﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪﻫﺎ و ﴎودﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻮق آن ﻟﺤﻈﺎت ،آب زﻣﺰﻣﺶ ﺟﺎری اﺳﺖ.
ﻮﻻی ﻣﻦ ﯾﺎ اﺑﺎﻋﺒﺪﷲ ﺷ� اﻋ�ل ﺣﺞ را ﻤﺗﺎم اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎ ﻧﱪدﯾﺪ
ﺗﺎ اﻋ�ﻟﺘﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺪای ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ و زﯾﺒﺎ ﭘﺴﻨﺪﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﭼﻬﺎرﭘﺎ
را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﺟﺎن ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان و ﯾﺎراﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮدﯾﺪ .ﭼﻪ زﯾﺒﺎ
ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽﺗﺎن ﮐﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺣﴬت زﻫﺮا )ص( ﻗﺼﻪی آن را ﺑﺮای ﺟﺪﺗﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﭘﺪرم رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﺎﺗﻢ )ص( ﻣﺮا در
ﮐﻮدﮐﯽ روی زاﻧﻮان ﺑﺎ ﻋﺰﺗﺸﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺎن ،ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آن را از زﺑﺎن ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮم و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﱪ اﻟﻬﯽ ،ﻣﺮا ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎن اﺳ�ﻋﯿﻞ ﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدن اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺮ اواﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻬﺎد؛ ﺧﻮﻧﯽ
ا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدِ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ ﻤﺗﺎم آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ِ
ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﺑﺮاز دارﻧﺪ آﻧﭽﻪ
آﻣﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺑﺎ
ﺮزﻧﺪان ﻓﺎﻃﻤﻪ دارﻧﺪ در ﻋﺎﻢﻟ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﭘﺮوردﮔﺎرم ﭘﯿﺸﮑﺸﯽﺷﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮد و آﻧﺎن را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﺎﺗﻢ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﭘﺪرم اﺷﮏ از ﭼﺸ�ن ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﺟﺎری ﺷﺪ و
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎز ﮔﻔﺘﯽ ای ﺣﺒﯿﺐ ﺟﺎﻧﻢ .و ﺷ� ﯾﺎ اﺑﺎﻋﺒﺪﷲ در
ﮐﺮﺑﻼ در ﻣﯿﺜﺎق ﻋﺸﻖ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽﺗﺎن را ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﺎوﻓﺎی ﺧﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ :ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از زﯾﻨﺖ
ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﺘﺎدم ﻣﻼﺋﮏ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎلﻫﺎی ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﺎک ﻧﯿﻔﺘﻢ و ﻣﻦ ﺑﺮ آن
ﺑﺎلﻫﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﻢ و ﴎ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺠﺪهﮔﺎه ﺟﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬارم ،در ﺧﺎک ﻣﯽﻏﻠﺘﻢ ﺗﺎ
ﻮﻧﻢ ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد؛ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻢﻟ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺧﺎک ﺷ� را ﺑﺎ آب ﮔﻞ ﮐﺮدم
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آن ﺧﺎک را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد ﮔﻞ ﮐﻨﻢ و ﻫﻤﻪی ﻢﻟ را ﺑﻪ ﻤﺗﺎﺷﺎﯾﺶ ﻓﺮا
ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪهی ﻻﯾﻘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻗﻠﺒﻢ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﺸﻖ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺣﺎل ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ﯾﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮان و دلﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮی
ِ
ﮔﺮاﻣﯽﺗﺎن ،اﻣﺎم و ﻣﻮﻻ و ﴎورﻣﺎن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ اﳌﻬﺪی )ﻋﺞ( ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ و زﯾﺒﺎ و
e-mail: info@rayatolhoda.com

sms: 3000160313

http://www.rayatolhoda.com

4

درﯾﺎﯽ ﺷ� را ﺑﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ و اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ روز ﺑﺰرگ در ﻣﺤﻞ دﻋﺎی ﺷ�
اﯾﺴﺘﺎده و دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺎن ﺣﴬت زﯾﻨﺐ ﺑﻪ ﺷ� ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ای ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﭘﺪرم ،ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻋﺎﯾﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﻦ ﺗﺎ آﻣﺪ�ﺎن ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﻮد و ﮐﻌﺒﻪ آن را ﺑﺮای
ﻣﻬ�ﻧﺎﻧﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻨﺠﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺷ� ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ از ﴎزﻣﯿﻦ وﺣﯽ
ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ﻫﻤﮕﯽ دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ �ﻮد ﺗﺎ اﻣﺎﻧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد ﻣﺆﻣﻨﺎن ،و ﯾﺎران و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺘﺎن
در ﮐﻨﺎر ﺷ� اﯾﺴﺘﺎده و دﻋﺎی روز ﻋﺮﻓﻪ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ و ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎ در اﯾﻦ روز و
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از اﻣﺎم و ﻣﻮﻻﯾ�ن ﺑﻪ اﻟﺘ�س ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﺎران ﺟﺪﺗﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
)ع( اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ در ﮐﻨﺎرﺗﺎن دﻋﺎی روز ﻋﺮﻓﻪی ﺟﺪﺗﺎن اﺑﺎﻋﺒﺪﷲ را ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺷ�
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ.
اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﻓﺮازی از دﻋﺎی ﻋﺮﻓﻪ دﺳﺘﺎن ﮔﺪاﯾ�ن را ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﺎ ﺟﻮد و ﺳﺨﺎ و ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ،ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﺘﮕﺎری و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺒﺨﺸﺎ و
از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺣﺴﺎن و رﺣﻤﺘﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﺪه و ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و
ﮐﺮﻣﺖ دارﯾﻢ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﺴﺎز و از رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪات ﻣﺎ را ﻣﺤﺮوم ﻧﮕﺮدان؛ از درﮔﺎه ﮐﺮﯾﻤﺖ
ﻣﺎ را ﻣﺄﯾﻮس ﻧﮑﻦ و روزی ﮐﻦ ﺣﺠﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ در رﮐﺎب ﻣﻮﻻﯾ�ن اﻣﺎم ﻋﴫ و در ﻇﻬﻮر
دوﻟﺖ ﺣﻘﻪی اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎ.

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
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