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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ بانآ  ٨         روز اربعین ی بهخط

ی مبارکه  سوره( ۩.هُ الل َهَدانَا اَنْ  لَْوَال  لَِنْهتَِديَ  كُنَّا َوَما َذاِه الَِّذي َهَدانَا لِهَ الَْحْمُد لِل۩

که اگر  هن�یی کرداستایش خدای را که ما را بر این مقام ر . )۴۳ ی کریمه ی اعراف آیه

 .یافتیم به این مقام راه �ی ،هدایت و لطف الهی نبود ما به خود

در این  حساب یبشکر و سپاس پروردگار کریم و حکیم و رحیم را سزاست که روزی 

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

 ،که عقل ییها جانجان مرده است؛  ی کنندهکه هر پیام و حرفش زنده  ییها نعمت

جهل رهایی یافته و در  تفکر و اندیشه را چلچراغ راه خود قرار دادند تا از ظلمِت 

ق را زمانه و وجود خود آگاه شده و با عشق و اشتیاق، ح یها باطلروشنایی دانایی به 

خود قیام کنیم.  یها داشته ی همهبا  اش یبرقرار برگزیده و در راه  ها ینهزم ی همهدر 

مرضیه (س) که فرمودند:  یرسور عاملیان حرضت زهرا ی چه زیباست این فرموده

؛ زبانش در کام آید یمظاتی است که جان انسان به سخن در برکات پروردگار در لح

که جز احسانت درکی ندارم. به هر سو  ام آمده: یا رب، اکنون به بارگاهی چرخد یم

. نوازشی که بوی گیرم یمشیرینت مورد نوازش قرار  یها وعده ی واسطه به نگرم یم

. اینک جز تو پروردگارم دادرسی ندارم پس سازد یم ور شعلهمحبتی خاص را در جانم 

 .ام گذراندهرا با آن یاریم فرما تا ارساری را بگشایم که عمری 

 بسیار بزرگ که احسانی کنیم یمبله مصداق این فرموده احوال ماست زیرا درک 

همراه با نوازش و محبتی خاص شامل حال ما گردیده ولی توانایی گشودن ارسار ده 

باید که از خداوند رح�ن و موال و رسورمان منجی عامل  .محرم را نداریم یها شب

پس فرصتی است اربعین  ؛یاری بطلبیم مان اباصالح املهدی (عج)برشیت امام عرص و ز 

را بازنگری کنیم تا راه و رسم  ها خطابه ،فکرتساالر شهیدان که با جدیت و مترکز و 

بیاموزیم چون عشق در هر مقامی که  ریایشان یبخالص و  یباز  عشقعشاق را در 

خواه در جایگاه برگزیدگان الهی  دهد یمرا به خود اختصاص  یشکوه باباشد جایگاه 
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و  ستاید یمپروردگارش را  ،آید یم؛ شود ی�که نامی از او منترش  ای بنده یاباشد و 

و گاه اجازه  کنند یمگاه نامشان را آشکار  شناسند یم؛ صاحبان زمان آنان را گردد یمباز 

لطف خالق گویای  ها نشانهتا زمان نامشان را آشکار کند پس بسیاری از  دهند یم

رسور عاملیان در این زمان چه  ی وعدهاین  ،. بلهپذیرد ی�یکتاست که برکاتش پایان 

 ی عاشقانه یها رسوده تنها نهمحرم  یها شبده  یها خطابهزیبا تحقق یافته که با 

آشکار شده بلکه عشق و ارادت نزدیکان و یارانشان که زمان حفظ  (ع) اباعبدالله

اولین  را که بر ما منت نهاد جزءِ  پس شکر پروردگار کریم .فرموده بود هم فاش شد

آگاهی پیدا کردیم پس قدر بدانیم و با عمل خود  ها زمزمهاین  کسانی باشیم که بر

امتی نیستیم که امام حسین (ع) برای جدشان رسول خاتم حرضت  که جزءِ  ثابت کنیم

این سفرنامه در  زیادی از یها داستانمحمد (ص) توصیف فرمودند که: آیندگان 

 پوشانند یماز عجز و ناله  ییها لباسبر قهرمانان داستان  ،نگارند یم یشانها کتاب

افسوس هرگز این  اند شدهو زنان و کودکان اسیر  اند مردهداستانی که در آن قهرمانان 

در آن اندیشه  ها عقلبه همراه ندارد تا  ها زمانسفر عظیم به سوی حق حرکتی را در 

 کنند.

و  ییجو حقزنده کردن  له هدف و منظور اباعبدالله (ع) از این قیام عاشوراییب

 بینی یشپکه  یا گونه ه�نمداری در وجود امت مسل�ن در طی تاریخ بوده  حق

به همراه  ها زمانحق حرکتی را در  یسو   بهافسوس هرگز این حرکت عظیم  ،فرمودند

از کار  ها یشهاندو  ها عقلرا چنان آراسته که  ها نفسنداشته و ندارد چون شیطان، 

 ؛کمرت کسی راغب است که واقعیت را شنیده و آن را الگو قرار دهد یجهنت درافتاده 

طوری که در ادامه خواهیم شنید  ه�ن مقدس امام عرص (عج) ی خانهولی ای مه�نان 

متام کرده و فرمودند: ما را خطاب قرار داده و محبت را بر ما  یها گوش (ع) اباعبدالله

وجود و  یها باطلیعنی از  بندد ی�ولی بار سفر  شنود یمندای مرا  ییها گوشاینک 

و با وجود این اوصاف منتظر دولت حق  دهد ی�حق انجام  یسو  بهجامعه هجرتی 

این امت فرموده بودید که  ی دربارهراه؛ ش� ای رسول خدا بارها  ی توشهاست بدون 

پس  اند آنانپیک  یشانها گوش شود ی�کسانی هستند که پیکی برایشان اعزام  ها آن

یعنی با متام وجود به سوی حق  بندند یمیا بار سفر را برای این دعوت  ،شنوند یم
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ولی من بار سفرم را به دستان پر مهر و  مانند یم یشانها خانهیا در  کنند یمهجرت 

: گویم یمو  سپارم یممت حرضت مهدی (عج) نبوت و اما ی عصارهملکوتی جانشینم، 

 .ستایم یمعامل، تو را در بزرگی دولتت  ی زندهای جان 

را در این  ی�نها عملپس بیایید در این اربعین ساالر شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) 

سی قرار دهیم که آیا ما ر مورد بر  ساز انسانو  بخش یاتح یها خطابهبا شنیدن  ها سال

و که مورد قبول پروردگار کریم و امام عرصمان است قدر نعمت را دانسته  گونه آن

از خداوند طلب  ،یما سپردهیا کفران نعمت کرده و به فراموش  یما ساختهرا  خود

مغفرت کنیم: ای پروردگار، ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت 

 نیاوری از زیان دیدگان خواهیم بود.

عمرمان همواره موال و رسورمان امام عرص و  یروزها ی همهدر این روز بزرگ و  اینک

تا در این راه ما را یاری فرمایند و برای رشوع فریاد  خوانیم یمرا به مدد  نعمت�ن یول

 :زنیم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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