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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ مهر ٢٧         روز اربعین ی بهخط

دست به دعا بر  ،است یا گمشدهسالم بر انتظار. آن زمان که جان انسان مشتاق 

یا رب زمان بر قلبم چونان آهنی گداخته نامش را نگاشته تا فراق را بشناسد.  ،دارد یم

 ی جامههستم که بر قامتم  یا دلداده. من ه�ن نگرد یماینک آس�ن و زمین به من 

عشق را پوشاندم تا نامم بر آستان مقدست به مانند سائلی که برای گرفنت طعام لب 

. یا رب، من ام آمدهاطعام کند من نیز به سخن  را اش گرسنهتا جان  گشاید یمبه سخن 

آن به رسمنزل نجات برسد. یاریم فرما  با ام یدهکشحمتی هستم که جان رنج محتاج ر 

 بندگی باشد. ی یینهآکه  بنشینم یا سجادهتا مناجات را بیاموزم. بر 

انتظار را  های یناربعکه من  هاست سال. ای امام عرصم خوانم یماینک رهربم را 

تا عقلم آن را تفسیر کند. ولی توان درکش را ندارم. امروز اربعین است.  ام یمودهپ

که با او در این  ام یدهد یینهآدام من حق را در ک .ام بودهچهل روز منتظر آمدن چه 

امروز عمرم  یها لحظهروز همراه شوم. وای بر من بر ساعاتی که در کنار صاحب 

 گذشته است.

. پیام نجات گذرد یم. روزهایم ام کردهموالی من یاریم فرمایید. من ساعات عمرم را گم 

 های یناربع. مراقب باش زمان در حال عبور است تا شاهدی باشد بر شنوم یمجانم را 

در جمع حق مداران امروز بنشیند. عاشقان اربعین را تا عمری که نتوانست 

در هم شکستند تا جانشان با نور تورات بیفروزد.  سامری را ی گوساله. آنان شناسند یم

جانی که نتواند باطل وجودش را در هم شکند اربعینی برایش وجود ندارد. او متام 

نفسی است که به دنبالش در حرکت باشد.  ی گوسالهعمرش را در فکر ساخنت 

 برگزیند. خدایش عنوان بهجانش را بر گردنش بیاویزد و او را  یورآالتز

. از باطل جانتان جدا شوید تا انوار شهیدان امروز را که خواند یمحق ش� را  اینک

حق بودند تا همگان  آور یامپجانتان حس کنید. آنان  مه�ن موالی خویش هستند را در
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هدفشان به حرکت درآیند و منتظر دولتی شوند که در آن نامی از باطل یافت  طرف به

 .شود ی�

ه همواره د به نامی کفرماین مان یاریتا  گشایم یمداران حق م یسو  بهپس دست 

 همگان در انتظارش هستند:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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