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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ مهر ٥         روز اربعین ی بهخط

 خلقت ی کننده معنا رشانوا که هایی یقتحق .دارد سینه در آنچه بر و زمان بر سالم

 به چگونه است عاجز اش یبزرگ درک از ها جان که است حقیقتی اربعین امروز .است

 حقیقت ی کننده بیان امروز و شنیده را حالش وصف بارها که نشسته یا صحنه متاشای

 زبان از که نشسته فرمانی بزم در ه،بود همراه فرامینش با شب ده که است راهی

 روز چهل حاصل به امروز که بزمی ه�ن .گردیده واجب ها جانبر  الهی پیامرب آخرین

 را تو قلبم واران . ایپیچد یم (ع) عبداللهابا جان در که صدایی و است رسیده مبارزه

 اربعین به اینک و افزود ها جان ورط در تاقامتبر  شب ده که دادم فرمان حرکتی به

 بیرون زمان ی یینهآ از باطل و حق .شد جاودانه الهی آیات با که اربعینی .رسیدی لیله

 ی صفحه به دیگر بار زنده یها جان و �اند باقی نامشان از نشانی مرده یها جان .آمد

 میدان و جنگ که باطلی .بخوانند طلبا ی مبارزه به را حق عاشقان تا آمدند زمان

 آورد یم در خود تسخیر به را ها قلب او .شود ی� دیده مقابل در حریفی ،ندارد جنگی

 ملکوت به جانت خورشید همراه به که یارانی .بخواند نابودی وادی به را عشق مرکز تا

 به را یتمب اهل جانم عزیز تو و کنند تفسیر را الهی آیات پی�ن و عهد تا کردند سفر

 ها آن .کنند ی� حس خویش کنار در را گوهرت چون جان که کنی یم دعوت سفری

 انچون فرزندانم و است مبارزه میدان پیروز ظاهر به باطل که شوند یم سفری راهی

 خوانده طلبا ی مبارزه به حق دیگر بار تا تابند یم مرده یها جان بر ابر پشت خورشید

 راه ولی زدبگری سو هر به و بردارد مبارزه این در را ذلیلش و حقیر جان لباط .شود

 کنارم به اند �وده مزین قح عطر به را زمان که یدرحال فرزندانم و نیابد گریزی

 .دندگر باز 

 بنگر دخرتت به (ص) رسوالن خاتم ای .خواندب مرا شیرین زبانی به (س) زینب دخرتم

 امر آن به که نهضتی ی آوازه تا بازگرداند کنارت به سنگین بهای به را رسالتت پرچم که

 بزم به را دارانش هآیین و بدرخشد زمان ی صفحه بر قیامت تا دیگر بار دبودی فرموده

 وای و اند آورده فرود تعظیم رس مقابلش در ملکوتیان امروز که بزمی .دبخوان خویش
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 باطل ی یرهدا در همچنان .فروزدنی جانشان حقیقتش در که عظیم ارث این وارثان بر

 آغوش بهغم  پرچم یزیدیان مانند به و برسد فروش به اندک بهایی به عمرشان .مبانند

 ه�ن شود عایدشانبزم  این از آنچه و خوانندب حق همگان ی یدهد در را باطل و گیرند

 .شد باطل که عاید باشد

 حاصل اربعینش که رفت خواهی سفری به ام یدهدی نور ا :فرمایند یم(ص)  پیامرب

 خویش ی توشه همواره که هستند ش ه�نانیشنوندگان و است هاللّ  کلیم موسی رسالت

 کنند یم جدا یکدیگر از نشامگا رد و بافند یم کریم قرآن مثال مانند به نصبحگا در را

 و پدر که کودکان مانند به آنان .کنند ی� حس کنارشان در را حق ی فروزنده چراغ زیرا

 برایشان را خویش ی روزمره مایحتاج تا خوانند یم را او خوانند یم را خویش مادر

 حیات ،حیات این زج و بروند بسرت به آسوده خیالی و پر شکم با آنان و سازد فراهم

 یناربع تا بنشینند طور کوه پای در .بگذرانند را ها یناربع پس .نکنند درک را دیگری

 آنچه و شود سپرده زمان آزمایش به باطل و حق در جانشان باز و برسد راه از دیگری

 رکاب در پا که است شهیدانی رشادت ی آورنده یاد به نامش که روز این در عایدشان

 .خواندب قح بزم به را رهد مردگان شانپاک خون ی خاطره ات .نهادند عشق

 دهم یم مژده عظیم روزو وارثان این  جویان حقیقت به من و یزانگ حزن باشد یغروب

 یها گوش همواره و مباند باقی عظیم حرکت این وارثان عنوان به زماندر  نامشان که

 :به نوای بخوانند جانشان در را آنان ی خاطره منتظر

 اللهم عجل لولیک الفرج
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