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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ بانآ  ٣٠         روز اربعین ی بهخط

ْعْرف ی مبارکه  سوره( ۩.هللاه  ْهْ ْنْا ْْنُ  حُْوْال  حِْنُهتِْ يْ  كهنَّا ْوْما ْذْ ْحَِّذي ْهْ ْنْا حِهْ ْحُْمُد ه ِلِ ۩

که ْگر ه ْیت  هن�یی کردْستایش خ ْی ْر که ما ْر بر ْین مقام ر . )۴۳ ی کریده ی آیه

ه �ی ،و حطف ْحهی نبود ما به خود  .یافتیم به ْین مقام ْر

در ْین  حساب یبشکر و سپاس پروردگار کریم و حکیم و رحیم ْر سْزست که روزی 

در زمان دست یابیم و  و ْرسْر نهفته ها ینهگنجکوی عشق به ما عطا فرمود که بر 

 ،که عقل ییها جانجان مرده ْست؛  ی کنن هکه هر پیام و حرفش زن ه  ییها نعدت

ر دْدن  تا ْز ظلدِت  ه خود قْر جهل رهایی یافته و در  تفکر و ْن یشه ْر چلچْرغ ْر

زمانه و وجود خود آگاه ش ه و با عشق و ْشتیاق، حق ْر  یها باطلروشنایی دْنایی به 

ه  ها ینهزم ی هدهدر  ر برگزی ه و در ْر خود قیام کنیم.  یها دْشته ی هدهبا  ْش یبرقْر

مرضیه (س) که فرمودن :  یرسور عاملیان حرضت زهْر ی چه زیباست ْین فرموده

؛ زبانش در کام آی  یمظاتی ْست که جان ْنسان به سخن در برکات پروردگار در حم

جز ْحسانت درکی ن ْرم. به هر سو که  ْم آم ه: یا رب، ْکنون به بارگاهی چرخ  یم

ر  یها وع ه ی وْسطه به نگرم یم . نوْزشی که بوی گیرم یمشیرینت مورد نوْزش قْر

. ْینک جز تو پروردگارم دْدرسی ن ْرم پس سازد یم ور شعلهممبتی خاص ْر در جانم 

ن هیاریم فرما تا ْرسْری ْر بگشایم که عدری ْر با آن   .ْم گذْر

 بسیار بزرگ که ْحسانی کنیم یمبله مص ْق ْین فرموده ْحوْل ماست زیْر درک 

ه با نوْزش و ممبتی خاص شامل حال ما گردی ه وحی توْنایی گشودن ْرسْر ده  هدْر

بای  که ْز خ ْون  رح�ن و موال و رسورمان منجی عال  .ممرم ْر ن ْریم یها شب

پس فرصتی ْست ْربعین  ؛یاری بطلبیم ج)برشیت ْمام عرص و زمان ْباصاحح ْمله ی (ع

ه و رسم  ها خطابه ،فکرتساالر شهی ْن که با ج یت و ترکز و  ْر بازنگری کنیم تا ْر

بیاموزیم چون عشق در هر مقامی که  ریایشان یبخاحص و  یباز  عشقعشاق ْر در 

هی خوْه در جایگاه برگزی گان ْح ده  یمْر به خود ْختصاص  یشکوه باباش  جایگاه 
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و  ستای  یمپروردگارش ْر  ،آی  یم؛ شود ی�که نامی ْز ْو منترش  ْی بن ه یاباش  و 

و گاه ْجازه  کنن  یمگاه نامشان ْر آشکار  شناسن  یم؛ صاحبان زمان آنان ْر گردد یمباز 

گویای حطف خاحق  ها نشانهتا زمان نامشان ْر آشکار کن  پس بسیاری ْز  دهن  یم

رسور عاملیان در ْین زمان چه  ی وع هْین  ،. بلهپذیرد ی�یکتاست که برکاتش پایان 

 ی عاشقانه یها رسوده تنها نهممرم  یها شبده  یها خطابهزیبا تمقق یافته که با 

نشان که زمان حفظ  (ع) ْباعب هللا دت نزدیکان و یاْر آشکار ش ه بلکه عشق و ْْر

ْوحین  ْر که بر ما منت نهاد جزءِ  پس شکر پروردگار کریم .فاش ش فرموده بود هم 

آگاهی پی ْ کردیم پس ق ر ب ْنیم و با عدل خود  ها زمزمهْین  کسانی باشیم که بر

ی ج شان رسول خاتم حرضت  که جزءِ  ثابت کنیم ْمتی نیستیم که ْمام حسین (ع) بْر

یادی ْز ْین سفرنامه در ز یها دْستانممد  (ص) توصیف فرمودن  که: آین گان 

 پوشانن  یمْز عجز و ناحه  ییها حباسبر قهرمانان دْستان  ،نگارن  یم یشانها کتاب

ْفسوس هرگز ْین  ْن  ش هو زنان و کودکان ْسیر  ْن  مردهدْستانی که در آن قهرمانان 

ه ن ْرد تا  ها زمانسفر عظیم به سوی حق حرکتی ْر در  در آن ْن یشه  ها عقلبه هدْر

 کنن .

یی و  ییجو حقزن ه کردن  بله ه ف و منظور ْباعب هللا (ع) ْز ْین قیام عاشوْر

 بینی یشپکه  یْ گونه ه�نم ْری در وجود ْمت مسل�ن در طی تاریخ بوده  حق

ه  ها زمانحق حرکتی ْر در  یسو   بهْفسوس هرگز ْین حرکت عظیم  ،فرمودن  به هدْر

سته که  ها نفسیطان، ن ْشته و ن ْرد چون ش ْز کار  ها یشهْن و  ها عقلْر چنان آْر

ر ده  یجهنت درْفتاده  غب ْست که وْقعیت ْر شنی ه و آن ْر ْحگو قْر  ؛کدرت کسی ْر

طوری که در ْدْمه خوْهیم شنی   ه�ن مق س ْمام عرص (عج) ی خانهوحی ْی مه�نان 

ر دْده و ممبت ْر بر ما تام کرده و فرمودن :  یها گوش (ع) ْباعب هللا ما ْر خطاب قْر

وجود و  یها باطلیعنی ْز  بن د ی�وحی بار سفر  شنود یمن ْی مْر  ییها گوشْینک 

و با وجود ْین ْوصاف منتظر دوحت حق  ده  ی�حق ْنجام  یسو  بهجامعه هجرتی 

ه؛ ش� ْی رسول خ ْ بارها  ی توشهْست ب ون  ْین ْمت فرموده بودی  که  ی دربارهْر

م  ها آن یشان ْعْز پس  ْن  آنانپیک  یشانها گوش شود ی�کسانی هستن  که پیکی بْر

ی ْین دعوت  ،شنون  یم یعنی با تام وجود به سوی حق  بن ن  یمیا بار سفر ْر بْر
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وحی من بار سفرم ْر به دستان پر مهر و  مانن  یم یشانها خانهیا در  کنن  یمهجرت 

: گویم یمو  سپارم یمنبوت و ْمامت حرضت مه ی (عج)  ی عصارهتی جانشینم، ملکو 

 .ستایم یمعال، تو ْر در بزرگی دوحتت  ی زن هْی جان 

ْر در ْین  ی�نها عدلپس بیایی  در ْین ْربعین ساالر شهی ْن ْباعب هللا ْحمسین (ع) 

ر دهیم که آیا ما ر مورد بر  ساز ْنسانو  بخش یاتح یها خطابهبا شنی ن  ها سال سی قْر

و که مورد قبول پروردگار کریم و ْمام عرصمان ْست ق ر نعدت ْر دْنسته  گونه آن

موش  یمْ ساختهْر  خود ن نعدت کرده و به فْر ْز خ ْون  طلب  ،یمْ سپردهیا کفْر

مغفرت کنیم: ْی پروردگار، ما به خود ستم کردیم و ْگر ما ْر نیامرزی و بر ما رحدت 

 ز زیان دی گان خوْهیم بود.نیاوری ْ

عدرمان هدوْره موال و رسورمان ْمام عرص و  یروزها ی هدهْینک در ْین روز بزرگ و 

ه ما ْر یاری فرماین  و بْری رشوع فریاد  خوْنیم یمْر به م د  نعدت�ن یوح تا در ْین ْر

 :زنیم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

	16-moharam95-arbaeen

