
   
                       

 "بِْسِم هللِا الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ  "                            
 

     

 " ینیزم یتهایجاهل مرگ بر یآغاز  یآسمان ینورها ولدت"      

 تولد و ریخ یها شعبه است، رحمت امبریپ ماه که شعبان ماه

                 امبریپ سبط تولد است؛ داده اختصاص خود به را یآسمان ینورها

 کدام هر که األرضین فی اللّه بقیّة  و نیساجد دیس  و هاشم یبن قمر  و

  : ندیاو صفات و اسماء یتجل و حق مظاهر از یمظهر

 که است عالم در خدا عشق و محبت مظهر که )علیه السالم(نیحس* 

 حتّى دارد، را همه عشق (ع) اباعبداهلل »: دیگو یم }صفایی{استاد

 محبّ اندازند،مى نیزه و کشندمى شمشیر او بر که دشمنانى عشق

 این و است ع()حسین این. کند متحوّل را هاآن خواهدمى. است هاآن

 را خدا اولیاى عشق صداى که ما قساوت هم این و! عشق همه

 همّت است، آن در خودمان نجات که هاآن یارى و نصرت بر و نشنیدیم

 .گذشتیم کنارش از ظالمانه و تفاوتبى و نگماردیم

                    هستند زمین روى بر خدا هاىحجّت هااین ،"بیا من با ":گویدمى سعد ابن به که ترانه ترینعاشقانه و است )ع(حسین  عشق این

 :است عشق صداى همین ماندمى یادگار به چهآن و هستند منتظرمان که است هاسال و زنندمى صدا را ما و

 1.بماند دوّار گنبد این در که یادگارى             خوشتر ندیدم عشق سخن صداى از

     

 به گرید زمان هر از شیب امروز آلود غبار یفضا در که است الحوائج باب که یسرشار و اخوت و وفا مظهر )علیه السالم(هاشم یبن قمر  و

 .میازمندین تشیعنا و توجه

 یگشا راه و ینینش خانه و ییتنها یروزها نیا سیان نیبهتر شیدعاها که استقامت و صبر و تیعبود مظهر )علیه السالم(سجاد امام  و

 .میبخواه چگونه و میبخواه چه یبرا و میبخواه چه که دهد یم ادی ما به که یاجتماع معضل نیا از رفت برون

 . یهست عالم در یاله رحمت تیتمام یتجل )عج(اللّه بقیّة  و

 خاص یهایژگیو یا دوره هر در که است یبشر ساخته دست یها تیجاهل ینابود و یاهیس و ظلم و جهل مرگ آغاز کی هر تولد

                 است اسالم به متكى ،)ع( على زمان در جاهلیت و است عاصى و وحشى )ص(رسول زمان جاهلیت»: استاد ریتعب به که دارند را خودشان

 برخوردى محتاج جا، همه از شده گزیده و بیرون از رمیده جمع این و است هراسناك و لهیده جاهلیتى ،)ع(سجاد امام زمان در جاهلیت و

 محتاج شكسته، فقیر جاهلیت این تادیب، خشونت به رسد چه تا باشد نداشته را نصیحت خشونت حتّى که است، مهربان و مستقیم غیر

              بیابد راه آن به خویش زبان از و مستقیم غیر روشى با باید که است بحرانى جامعه این نیاز قدرت، و غنا نور است، صالبت و غنا و آگاهى

 ینیجانش یجا به و داند یم حق نور از یمستغن را خود که بتیغ عصر دهیچیپ و مدرن تیجاهل و. «بنشیند او دل در دعا و مناجات با و

 2.خواند یم نیزم یخدا و خدا یجا را خود خدا

 تولدها نیا با اگر .میگرد خارج ظلمت و تیجاهل از و میشو متولد باره دو خود نكهیا دیام به میریگ یم جشن را نورها نیا تولد ما و 

 .باد مبارک             . میبگو کیتبر هم به تا است ستهیشا و بندهیز و گردند یم مبارك ما بر جهت، هم آنها اهداف با و میشو همراه

 (1441) شعبان عبدالمجید فلسفیان                                                                                                                                 
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