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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ شهریور ٩         عرفهروز  ی بهخط

. ستایشی ی یستهشا تو فقط که تو ثنای و حمد به را عرفه دعای کنم یم آغاز الها، بار

 همه و چیز کرده همه پر که رحمتت و اقتدار و مکنونت یها نام به خوانم یم را تو

 .را ها آس�ن و زمین ی همه برگرفته در که ات ییکربا و جربوت و عزت به و را کس

 با دانم ی�. کنم نیاز و تو راز با شکسته دلی و بار اشک چش�نی با ام آمده پروردگارا

 به پناهان یب یادرسفر ای من پس، یا نه پذیری یم را دعایم روسیاهی و گناه همه این

 نافرمانی و دریده را حیا ی پرده که گناهانی آن ببخشایی از قبل که برم یم پناه خودت

 حال ببین. شدم خویش نفس بردار فرمان و مطیع و بستم تو امید غیر به و کردم تو

 .پشی�نیم و نوایی یب بر ترحم کن و را زارم

 به تو که ام نشسته یا خانه در دورم ولی عرفات صحرای از و است عرفه روز امروز

 مرا عرفات صحرای حاجیان همچون امید دارم من و داری نظر آن به صاحبش آبروی

 بود این از غیر اگر که دهد یم گواهی دمل. قرار دهی بخشایشت و لطف مورد نیز

 و فرمودی یمروز احسان و لطف رس از تو. نبودم حارض مقدس ی خانه این در امروز

 ام آمده روز این در من و شناخت یعنی عرفه چون کنم؛ چه دانم ی� کردی ولی دعوتم

 ی بندهمن  و را؟ ات یمهربان و رح�نیت و عظمت و بزرگی بشناسم؟ را چیزی چه

 نفس آن با و ام کرده ملس و ام یدهد را بخشش این عمرم لحظات ی همه در حقیر

 را آن که را؟ عبادتم و اطاعت و اع�ل کمی را؟ گناهانم بشناسم؟ را خودم یا ام؛ یدهکش

 و وحشت و تنهایی یا وشناسد.  یمخوب  را خویشنت خویش کس هرفرمودی:  نیز

 خواهم فریاد من که است آن از �ادی صحرای عرفات که؟ را قیامت صحرای بزرگی

 ی عاشقانه بندگی و عشق و اخالص و عمل بشناسم ام آمده یا و. الخائفین امان یا: زد

 پا از رس ات یخشنود و آغوش و قرب به رسیدن راه در کهرا؟  معصومینو  صالحین

 و گرفتند نادیده را عیال و فرزند و مال و مقام و دنیا زیور راه این و در نشناختند

 .بود لقاءالله به رسیدن آرزویشان و اندیشه و فکر ی همه
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 بندگی یها نشانه از رسشار و عاشقانه و زیبا و روایتی حقیقی با بزرگ روز این در من

 ابراهیم حرضت خداوندی، عشق و توحید دار پرچم از را شناخت عاشقانه این اخالص و

الهی  جاریه کوثر عاملیان، رسور از روایت کرد خواهم درک فرزندانش و(ع) خلیل 

 حرضت اس�عیل مادر هاجر حرضت: فرمودند که است) س (مرضیه زهرای حرضت

 یها دست و به کند یم مناجات پروردگار با قربانگاه به ایشان بردن هنگام به) ع(

 آیا خدا، خلیل ایگوید:  یم و گذارد یم دیدگان بر و زند یم بوسه خدا خلیل پیامرب

 فرماید امر بنگرد جوانش و زیبا به قامت تا بری یم کعبه صاحب پیشگاه به را فرزندم

 بزرگ امر این الیق کشیدی من ی خانه در که ییها نفس تعداد به آیا شدی بزرگ چه

 و زمین همواره و شوی کعبه فرزند تا برآور کعبه را در نفس آخرین پس گردیدی؟

 پایش های پاشنه به و فرشد یم آغوش در را اس�عیل و سپس بخواند درود تو بر آس�ن

. است کامل رضایت احساس که کند یم راهش بدرقه را مادری و مهر زند یم بوسه

 و زمین ریخته بر را قربانی خون که یدرحال و گردد یم باز بعد ساعتی و رود یمپیامرب 

 پروردگارم بهگوید:  یم و گیرد یم آغوش در را مادر اس�عیلآورد.  یم را اس�عیل

 اس�عیل: فرمود نهادم پروردگارم زمین بر خشنودی با را ام یبندگ گردن که سوگند

 تا شد نهاده نام عید روز و آن پذیرفتم تو از بودی شده امر آن بر آنچه که برخیز

 .اطاعتشان در شود مکه حاجیان معیار

 و عشق مادری که است عشقی و بندگی چه این واحیرتا کرد فریاد و گفت باید بله

 با و اخالص افتخار با را خود جوان فرزند و دهد یم قرار شعاع تحت را پدری

 عربت و کنیم که اندیشه باید سازد یم روانه معشوق قربانگاه به عاشقانه یها رسوده

 عاملیان رسور اینک و رشمنده شویم داریم را ادعایش فقط که خود بندگی از و بگیریم

 به فرزندانش تک تک را آن و است عامل یگانه در که گوید یم سخن عشقی و بندگی از

 :فرمودند که گذاشتند برش تاریخ �ایش

فرمود:  یم و نشاند یم عزتشان با زانوان روی کودکی در مرا) ص (خدا رسول پدرم

 من و تو بشنوم زبان از را آن خواهم یم بازگو برایم را قربان عید جان، فاطمه

 بر اطاعت گردن که چونان اس�عیل بود خواهد فرزندانی مرا الهی، پیامرب ایگفتم:  یم
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 متام. پذیرفت نخواهند جانشان خون یجا به را خونی و نهاد خواهند پروردگار اوامر

 آنان بر باالتری پیشکشی با فرزندانم و آمد پیشکشی خواهند به الهی های یدهآفر

 است یگانه عامل در دارند فاطمه فرزندان آنچه دارند همه ابراز تا شد خواهند قالب

 اعالم )ص (خاتم پیامرب جانشینان را آنان و بپذیرد را شان یشکشیپ پروردگارم

 را عید زیبا چهفرمود:  یم و شد یم جاری مبارکش از چش�ن اشک پدرمفرمایند.  یم

 .جانم حبیب ای یبازگفت برایم

خون  با را شان یگرام مادر فرموده این (س) فاطمه حرضت فرزندان عاشورا روز در بله

 را بر اطاعتشان گردن و رفتند کربال قربانگاه به کعبه طواف از و کردند تفسیر پاکشان

 رسشان تا خون نپذیرفتند آنان ولی آمدند مدد به الهی های یدهآفر همه و نهادند زمین

 .باشد پروردگارشان به جانشان پیشکشی بر گواه

 من، همراه ای: فرمودند چنین باوفایشان اسب به عاشورا روز در )ع( حسین امام

خاک  بر تا کنند یم دعوت خود یها بال به مرا مالئک افتادم زیر به از زینت که آنگاه

 در ،گذارم یم جانان گاه سجده بر را خود رس و زنم یم بوسه ها بال آن بر من و نیفتم

 با را ش� خاک فرموده است عامل پروردگار شود مخلوط آن با خونم تا غلتم یم خاک

 و بنگرد من در پروردگارم تا گل کنم خون با را خاک آن خواهم یم اکنون کردم گل آب

 .بپذیرد را سپاسم

 گردن متام عمر تا کن یاریم شناختم را بندگی راز عشق کوی این در عرفه روز الها بار

 بر همواره: که فرمایند یم عاملیان رسور که یا گونه ه�ن بگذارم زمین بر اطاعت

 بر اطاعتتان پیشانی و اطاعتتان باشد گردن شاهد زمان تا بگیرید پیشی عید قربانی

 .شود تکرار ها زمان قیامت در تا که دارد ابراز را یا جاودانه نجوای خاک،

 عرص رسورمان امام و موال) س( فاطمه حرضت فرزند آخرین که باشیم داشته یقین باید

 که است سال اندی و عرفات، هزار صحرای واقعی حاجی) عج (املهدی اباصالح زمان و

 و برده کریم پروردگار درگاه به پیشکشی را نازنینش جان ساعت و روز هر و سال هر

 کنند. یمصرب  خود امت عملکرد بر باالتر صربی با
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 ایخوانیم:  یم ناله با را او و گشاییم یم موالی�ن دامن به دست عرفه روز در اینک

 به گردن تنها نه امتی خطاکاریم؛ که هستیم مبارکت وجود ی رشمنده پیامربمان، یادگار

 کن مان یاری پس نیستیم قدم ثابت بندگی نیز در بلکه ننهادیم پروردگارمان اطاعت تیغ

 فریاد حاجامتان شدن برآورده برای و نفس اماره ی بنده نه گردیم خدا ی بنده تا

 کنیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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