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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ خرداد ٢١         اعیاد شعبانیه ی بهخط

هایی که لباس عزت و بندگی را بر  هاست جان جان ی ینندهآفرحمد و سپاس درخور 

موجودات را به  ی همهقامت رسوشان پوشانده و بر تخت خلیفه جلوس کرده و 

 ی همهتحسین وا داشتند و عشق به هللا را چنان در لطافتش عرضه �ودند که تا ابد 

و  های مشتاق از شنیدن و دیدن آن به وجد آمده و رس از پا نشناسند پس شکر قلب

پایان به وسعت و عظمت عرِش با جالل و جربوت پروردگار توانا  ش�ر و بی ستایش بی

ها  یست معبودی ییر از اات اقدسش. برکات پروردگار عال در روح انسانرا سزاست. ن

تعلق به  که یدرحاله�ن چلچراغ است که قرآن کریم فرمود: روینش روشنی بخشد 

اش فرمانی است که به آستان  قق و یر  عال ندارد؛ همواره فروزان است و سالمتی

ه کربیایی خالقی که کلید رحمت پروردگارش متصل است و شکر نامی است بر درگ

هایش  به یکدیگر متصل فرمود تا استخوان اش بندهآفرینش را در اتصال روح و جسم 

عشق به هللا در مکان خویش بچرخد سپس به ندای جانش که او را به حمد  ی حلقهدر 

تا به قدرتی سجده کنی که تو  آمیختیای جان، به هم  :دهد پاسخ گوید که فرمان می

روید تا  اش یبندگستود و در کتابش فرمود: نا  او بنده است به تاشای  ات یبزرگرا به 

 رازش را دریابید.

و عشق خود را در این قالب،  بله باید که به تاشای چنین بندگانی شتافت که سوز

محتاج رحمتت بود  به منتهای  یا بندهکنند که: ای خالق جانم، مرا که  می ییرسا نغمه

و یا  دارد مم توان شکرجسآیا کردی چگونه شکر و سپاست گویم؟  لنائآن رحمت 

یلتانم تا طعمش را  را در خاک می  ؟ پس صورتات یملکوتروحم اان آمدن به بارگاه 

 ا  کن. به خاطر بسپار . یاری

حال ای مه�نان کوی عشق که برای تاشای مولود عاشقان آمدید که راه و رسم آنان را 

شجاعت و  ی اسوهزیبایی را که شنیدید از رسور و ساالر شهیدان، بیاموزید مناجات 

تقوا و آزادگی و جهاد حرضت اباعبدهللا الحسین (ع) بود که با چنین روح ملکوتی در 
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چه گویاست این  .کربال ح�سه آفرید و تا ابد رسم دلدادگی را به نا  خود ثبت فرمود

) و رسول اکر  حرضت محمد (ص شان یگرامعشق در آخرین وداع ایشان با قرب جد 

ایست تا  �ا از این زمانه که چنین فرمودند: ای خاک چه سعادتندی! چه جانی   آینه

اند  ای! جانی که چراغ هدایتش را فرومایگان دهر به فراموشی سپرده را در خود فرشده

در آن رو  تا با چرایی که پروردگار  فرموده: درون چراغ دانی است که  و من می

درخشنده از روین  یا ستارهچرایی باشد، آن چراغ درون آبگینه و آن آبگینه چون 

درخت پر برکت زیتون که نه خاوری و نه باخرتی است افروخته باشد، روینش روشنی 

رو  تا خورشید نبوت طلوع  آتش بدان نرسیده باشد آن را بیفروز . می هرچندبخشد 

 ی وعدهها به جریان بیفتد و  ن خشکیده در قلبهای سنگی بشکافد؛ خو  کند و سینه

ا  کن تا دینت را از چنگال دیو صفتان به دستان  پروردگار محقق شود. پروردگار  یاری

 منتظرانش برسانم.

رسور عاملیان حرضت زهرا  شان یگرامچه زیبا گوهر وجود اما  حسین (ع) را مادر 

ها  جان در درون جانم داشتم تا  آن جاناند که: بار الها اگر هزاران  (س) بیان فرموده

 ی یرهشای از او جدا نشو  پس همواره  کرد  تا لحظه را به اشتیاق دیدنش گرفتار می

 ت باشم.ا ییجانم را به کامم بچشان تا سپاسگزار جاللت کربیا

است با میالد فرزند گرامی اما  حسین  افزوده مان یشاداین شب مبارک و خجسته 

ین، زینت عابدین، مرد مناجات، معلم مکار  اخالق و دعا، اما  بر حق، (ع) سید ساجد

الحسین (ع) که بعد از شهادت پدر  بن کوه استواری و صرب و شکیبایی اما  علی

آوران عشق را به عهده گرفتند و چنان آن  بزرگوارشان در روز عاشورا رهربی کاروان پیا 

های  ر رس راه خود تامی باطلین و کاخرا هدایت فرمودند که چون ِسیلی ویرانگر ب

 ستم را به ویرانه تبدیل فرمودند و پیروزمندانه به شهر مدینه وارد شدند.

 اما  سجاد (ع) با عشقی سوزناک و روحی لطی  در تا  عمر با مناجات و دعاهای

شود بندگی را با عشق آیشته کرد و به پیشگاه  زیبا به برشیت آموختند که چگونه می

اباعبدهللا الحسین (ع) در راه کربال  شان یگرامردگار ابراز �ود که در این مورد پدر پرو 

ایشان را در آیوش خود فرشدند و فرمودند: پرس  تو مانند پدر  امیر مؤمنان در کنار 
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پس جانت را به  اند گرفتهفرشتگان به مناجاتت بیشرت از ما خو  که یدرحالهمه هستی 

 د آن را یاری کند.صاحبش بسپار تا او خو 

کنیم؛  بخش این ایا  است سخن آیاز می  در این شب بزرگ از مولود سومی که زینت

دار شجاعت و تقوا، رشادت و ای�ن، استواری و وفاداری به عهد و پی�ن و  ایشان پرچم

 (ع) هاشم حرضت ابوالفضل العباس اطاعت گر واقعی اما  عرص خود، قمر منیر بنی

دارا بودن خصایص باالیی از اد  و ک�ل و ای�ن و  ی واسطه بهدکی هستند که از کو 

شناخت مقا  امامت به لقب ابوالفضل یعنی پدر دانش و فضایل خاص مشهور شدند 

شود. ایشان با عشق، در  چیزی که در محافل و روایات شیعه از آن کمرت گفته می

علی (ع)  مؤمنان یرامد، با عرص خود بودن زمان همبرداری سه اما   اطاعت و فرمان

اما  حسن مجتبی (ع) و اما  حسین (ع) و این نشان از باور و شناخت ایشان از مقا  

باید شیعه مخصوصاً منتظران، این  ؛پدری و برادری دارد ی عاطفهواالی امامت قبل از 

مرا  را الگوی خود قرار دهند و بیاموزند چگونه مانند ایشان از منجی و اما  عرص و 

 برداری کنند. املهدی (عج) عاشقانه فرمان اباصالحمان خود ز 

در این شب مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت این سه میالد خدمت موال و رسور و 

 داریم: ولی و اما  بر حق�ن یوس  زهرا (عج) دست به دعا بر می

 یالدهایمنظیر معرفت است به حرمت  های بی و گنجینه بار الها شیعه ینی از اخایر

 قرار بده. همتا یب یها نعمتگهربار ماه شعبان ما را قدردان این 

بار الها اما  حسین (ع) و اما  سجاد (ع) با عمل خود امامت را به ما معرفی 

اطاعت و فرمان داری از امامت را پس پیروی از راه  (ع) اند و حرضت ابوالفضل فرموده

 فرما. مان یروز و رسم ایشان را 

باشند  در ظهور اما  عرص، موالی�ن که عطر و بوی فضایل پدرانشان را دارا می بار الها

 تعجیل بفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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