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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ فروردین ٢٠        اعیاد شعبانیه ی بهخط

تنها آمال و آرزوی  پرمهرشحمد و سپاس پروردگار رئوف و رحیم را سزاست که آغوش 

 ور شعلهغم آتش درونشان را  بندگان مخلص بوده و جدایی از آن غم سنگین آنان، این

که حرارتش آفرینش را به فغان آورده آن را ابراز کردند و  ییها مناجاتکرده و با 

خداوند سبحان آنان را برای رسیدن به وصال خود یاری فرموده پس شکر بر برکاتی که 

عامل فرمود: آنگاه که شمع وجود حق در عامل بیفروزد منادیان بر کرسی زمین پروردگار 

را که در جانت به ودیعه داری  یا زمزمهو آس�ن ندایی را زمزمه کنند که ای جان عامل 

تا  را با زبان حق فریاد کن تا پویندگانش آن را مانند رشابی گوارا بر جانشان بچشانند

که فرمان  سخن درآید و اعالم کند: ای پروردگارم آن زماناز عطر آن به  هایشان ینهس

اشکی دامن پر جاللتت را گرفتیم و به  ی حلقهجدا شویم به  پرمهرتدادی از دامن 

این عشق بر ما  یها گدازهی خویش معرتف گشتیم پس عرشیان به کوچکی و خوار 

را در  ها کوهسخت  یها لرزشخویش نگنجید پس در  ی پوستهگریستند و جان عامل در 

، ای ندبه متنا به سجده درآمد هم پیچید و دریاها را به خروش آورد. ماه و خورشید

ما نظری کن تا عامل در هم نپیچد و جهان متالشی نگردد آنگاه  ی یفهخلخالق حیات بر 

از  پرفروغنوری بر سیاهی جهل فرود آمد و نام خلیفه را از ظلمت جهل به نوری 

 روخت و حیات در هدایت پیامربان زنده گشت.پروردگار عامل بیف

خلیفه در هجران  تابی یبه زیبا رسور عاملیان، کوثر الهی حرضت زهرای مرضیه (س) چ

عمل و گفتار خود ایشان پروردگارش را در غربت زمین توصیف کردند که ما آن را در 

 ینهعبه علی (ع) و فرزندانشان  مؤمنانحرضت محمد (ص) و امیر  شان یگرامو پدر 

 .مشاهده کردیم

 العابدین ینزو امام الحسین (ع)  هاباعبداللّ امشب به میالد دو تن از ایشان امام 

فرزندشان دور هم جمع شدیم که این عشق  سجاد (ع) در این کوی عشقِ حرضت 

کربالی امام حسین (ع) و  ی ح�سهاست از دعای عرفه و  سال آتشین را هزار و اندی
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عاشقان خواندند و شنیدند و با آن عشق و امام سجاد (ع)  ی یهسجاد ی یفهصح

(ع) امام حسین  ی عرفه در فرازی از دعای ورا به پیشگاه الهی ابراز �ودند  شان یبندگ

که ایشان چنین آتش عشق پروردگار را بیان فرمودند که: ای موالیم تویی که منت 

گرامیم داشتی، تویی که مرا ی، داد ام یروز نهادی، نعمت دادی، احسانم کردی، 

پوشاندی.  ام پرده، آمرزیدی، یاریم کردی، تأییدم �ودی، عزیزم داشتی، شفایم بخشیدی

پروردگارا این است ثنای من بر تو برای متجید و اقرار توحید با اخالص و ذکر 

که از ش�رش  حال تابهو آشکارند و از قدیم  اند فراوانبر من به قدری  ات یمهربان

که: بار الها مناجاتم از کرم  دارند یمو امام سجاد (ع) در مناجاتی چنین ابراز  اند رونیب

به پایان مرب. دست رد به  حاصلی یببشنو و دعایم مستجاب فرما، روزهای عمرم را با 

آن از  مجد و عظمت تو واالتر بار الهاو مرا در جوار رحمتت منزل ده.  نزن ام ینهس

 از آن است که کسی توان شکر تر افزونکه کسی به ذاتش پی بربد و احسانت  است

 گزاری بر کمرتین آن داشته باشد.

بر آنان سالم کرد، سالمی از روی ارادت و اخالص و مودت. پس در این روز میالد باید 

ش� و نورتان و رسشتتان یکی است.  یها روانکه ه�نا  دهم یمسالم بر ش�، گواهی 

ی پاک و پاکیزه است. خداوند ش� را به صورت نورهایی آفرید که گرداگرد عرش همگ

ش� را  خود قرارتان داد تا آنگاه که با آوردنتان در این جهان بر ما منت گذارد و برگزید

د ش� را برای جانشینی در برای نور خود و تأیید کرد ش� را به روح خود و پسندی

 بر مخلوقاتش. دیباش ییها حجتزمینش تا که 

افزون است. این گهر  یتب اهلمیالد یکی دیگر از  ی واسطهشادی و رسور امشب ما به 

شجاعت و رشادت و علم و معرفت و ادب و وفاداری حرضت  ی اسوهنایاب 

است که صداقت و عشق و اخالص را در  هاشم یبن(ع)، قمر منیر العباس  ابوالفضل

 العباس ابوالفضلتاریخ تا قیامت به نام  ود دربندگی پروردگار و بیعت امام عرص خ

 ثبت �ود.
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به ساحت مقدس موال و اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت 

امام عرص و زمان  ،پیامربمان یتب اهلحسنات  ی همهرسورمان، آخرین گنجینه و وارث 

 :داریم یماباصالح املهدی (عج) به وجود مبارکشان ابراز 

آشکار  اش ارادهتا  کنیم یمموالی ما دست نیازمان را به متنا به درگاه پروردگارمان بلند 

ت مگر ی دهر و این ممکن نیس افسانهدان شود و باطل برای همیشه گردد و حق جاو 

 تا قیامت. ها زمانبرای متام  خوانیم یموجود مقدستان پس ش� را  ی واسطهبه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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