
1 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ اسفند ٤        اعیاد شعبانیه یبهخط

 تسلیم رس شستایش به همگان تا داد قرار حرکت منشأ را زبان که را پروردگار شکر

 سیراب آن از هاجان جام که نامی ه�ن بستایند نامش بزرگی در را او و آورده فرود

 �ود پیدا معنا صدا آنگاه شد گویا عامل در اصوات .درآمد جنبش به آس�ن و زمین .شد

 پر دست به حیات رضبان همواره که بستایند را خالقی تا درآمدند سخن به هایدهآفر

 را عظمتش زنده پس شود شناخته یمیت و یحیی تا شد آورده بیرون مرده از جاللتش

 پس آمد بیرون خلقت ش�رش از مرده و گرفت قرار بندگی محور در و کرد درک

 و رسفرازی و است عزت و حیات شستایش و شکر که را کریم پروردگار ستاییمیم

 خود در زمان و کندیم نشاط و عشق از لربیز و پاک را وجود اشیبندگ و سعادت

 را ابدی عزت و حیات که فرموده حفظ یادگار به گنجینه عنوانبه را برگزیدگانی

 عاملیان رسور که یاگونهه�ن اندیدهآرام پروردگار رحمت ییهسا در و اندیافته

 پروردگار که ه�نانی مطهر یهاجان بر سالم :فرمودند (س) مرضیه زهرای حرضت

 با مزدشان کنندیم جهاد خدا راه در فرزند و جان و مال با که آنانی فرمود

 آن رب یا دهندیم پاسخ ناخالقش ندای به انتظار ییرهدا در پس است پروردگارشان

 را نامش که ج�لی با دادی پرورش رحمتت آغوش در مرا نبودم بیش سلولی که زمان

 عشقی از مملو جانم جام که دارمیم عرضه پر جاللتت درگاه به اینک برگزیدی خود

 از تا است کافور به آغشته که نوشندیم ییهاجام از بهشتیان فرمودی خود که ستا

 .است پروردگار یوعده که شوند مست رشابی

 نور و دل ییوهم بر است مصداق چه و عاملیان رسور فرمایش این ستزیبا چه بله

 عشق که (ع) الحسین هاباعبداللّ  عاشقان و آزادگان رسور شانیگرام فرزند چش�نشان

 عشق این و داشت عرضه پروردگار پیشگاه به خود یهاداشته یهمه با را اشیبندگ و

 زیباترین به را آن کربال در و داشت همراه به خود سلولی زمان و الست از را آتشین

 برکت و خیر از پر میالد به مبارک شب این در ما که گذاشت تاریخ �ایش به صورت

 شانیگرام فرزند میالد به ما شادمانی همچنین .داریم حضور نور یخانه این در ایشان
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 و عشق ایشان شده افزوده (ع) الحسین بن علی امام عابدین زینت و ساجدینال سید

 .داشتند ابراز کریم پروردگار به عاشقانه یهامناجات و هارسوده قالب در را بندگی

 غیر از را رسالت خاندان و بست ما بر حرضتش به جز را نیاز درهای که را یخدا حمد

 دمح .برآمد توانیم وا شستای یعهده از چگونه پس کرد نیازیب عامل یهمه از خود

 پاکش ذات بر او خلق بهرتین او فرشتگان ینترمقرب که گونهه�ن گوییمیمخدا 

 که حمدی ،آورندیمجا  به حرضتش ستایشگران ترینیدهپسند که حمدی ،کنند حمد

 .دارد برتری خالیق متام بر ما پروردگار که گونهه�ن گردد برتر هایشستا متام بر

(ع)  سجاد امام توحید و عرفان از پر و یننشدل یهامناجات از یاگوشه بود این

 شنیدن مشتاق هستی یهمه که فرمودند ایشان به شانیگرام پدر که یاگونهه�ن

 شجاعت یاسوه میالد به است مزین مبارک و فرخنده روزهای این همچنین هاستآن

 بهرا  امامت از اطاعت و عشق رسم که (ع) العباس ابوالفضل ،ادب و تقوا و رشادت و

 که فرمودند ما به شیرینی و یننشدل پیام چه .گذاشت جا به خود از قیامت تا یادگار

 بیا عباس زد صدا را من و گشود را غیب یپرده (ع) امیرمومنان پدرم یارانای 

 سی�ی متاشای به مشتاقانه من و بشناسی آینده یهازمان در را یارا�ان خواهممی

 آنان و برسد راه از الهی وحی تا منتظرند سیدالشهدا حمزه ه�نند که نشستم یارانی

 مقابل حمزه ه�نند پس �اند باقی زمان در نشانشان که رندبد چنانآن را رکف گلوی

 یینهس نه بکشید مرا دارید قدرت اگر گفتیم که را زیبایش سخن و بایستید باطل

 سلی�ن تخت جایگاه تا بردارید تانینهس از را شیطان دست پس کنید مجروح را حیو 

 .است آشکار حق راه شهدای برای امامتان بیعت در ش� یچهره بدانید یقین و شود

 است الهی عاشق و دلباخته گوهران این وصف از عاجز هاقلم و قارص هازبانبله 

 آن پروردگارم ای که فرمودند خداوند پیشگاه به که هاستآن حال فوص این شکیب

 را جاللت پر دامن اشکی حلقه به شویم جدا تمهر  پر دامن از دادی فرمان که زمان

 این هایگدازه عرشیان به پس گشتیم معرتف خویش خواری و کوچکی به و گرفتیم

 سخت یهالرزش در پس نگنجید خویش یپوسته در عامل جان و گریستند ما بر عشق

 .درآورد خروش به را دریاها و پیچید هم در را هاکوه
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 امام رسورمان و موال مقدس وجود به تهنیت و تربیک عرض ضمن روز این در اینک

 ساحتبه  گوهربارشان پدران میالد مناسبت به (عج) املهدی اباصالح زمان و عرص

 یهمه وارث ش� امامت و نبوت یعصاره ای :داریممی ابراز متنا به شانیقدس

 سخت نفاق و کفر و فساد و فتنه از پر یزمانه این در ما هستید پدرانتان حسنات

 و فساد و نفاق و هایرنگ صد همه این از تا هستیم طاهرینتان اجداد و ش� تنگدل

 کجا که :فرمودند توصیف را آن (ع) علی مؤمنان امیر که کنیم پیدا نجات هادینییب

 آن که سوداگرانی آن و پرهیزکاران و آزادگان رفتند کجا و صالح و پاک افراد آن رفتند

 عالقه خود به دین به همه آن که هاآن و بودند امین و دقیق سوداگری در همه

 و کردند پشت دنی دنیای این به پاک افراد آن یهمه که است این جز آیا داشتند

 رسزنش برای که انسان یهالب از دریغ که اندگرفته کسانی را هاآن جای و رفتند

. فساد طوری آشکار شده که نه کسی هست که آن را تغییر بخورد هم به آنان کردن

به  کنندگانامر  از دستهبدهد و نه کسی که از آن جلوگیری �اید. لعنت خداوند بر آن 

 کنندگانینه از و لعنت خداوند بر آن دسته کنندیممعروف باد که خود ترک معروف 

 .�ایندیم منکر ارتکاب به مبادرت خود که منکرها از

 خود اطراف به کمی است کافی که گفتند سخن ما عرص از چنان تانیگرام پدر بله

 کرسی یکننده برپا ، ایبرشیت عامل نجیم ای .بربیم پی آن واقعیت به تا کنیم رنظ

 بدون را دنیا منافقین و طلینبا که برسید تانحقه دولت منتظران ما فریاد به عدالت

 دل از که فریادی به زمان و عرص صاحب ای .کنندیم یتاز تک کرده فرض صاحب

 .برسید برخاسته ما یسوخته و منتظر

 اللهم عجل لولیک الفرج
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