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 بسمه تعالی

آنان که در عرفه خود را شناختند و در قربان خود را ذبح     

کردند و وضوی  عشق ساختند و از چهار بت بزرگ عالم؛ نفس 

و دنیا و شیطان و خلق، آزاد شدند و رها گشتند، توانستند در 

را گردن نهند و در جبهه حق بنشیند   )علیه السالم(علی غدیر، والیت 

                   )علیه السالم(علی فرزند   )علیه السالم(حسینو در برابر باطل بایستند و با 

  )علیه السالم(حسینو سبط پیامبرهمراه شوند و در عاشورا با شهادت 

به شهود برسند و عروج پیدا کنند و از سقف کوتاه آسمان دنیا 

ن با عبور کنند و همه هستی را زیر پای خود ببینند و در اربعی

شرفیاب   )علیه السالم(حسینطی چهل منزل خالص شوند و به حضور 

 گردند. 

و این یک حقیقت است که تا از غیر حق آزاد نشوی و از اسارت 

داخل   )علیه السالم(علی بتها رها نگردی، نمی توانی در حصن والیت 

هم نوا گردی؛ اهدافی باالتر   )علیه السالم(حسینشوی و با اهداف بلند 

از تکامل و رفاه و باالتر از عدالت و آزادی که در زیارت اربعین 
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 بََذلَ فِیَک لَِیسْتَنِْقذَ عِبَادََك مِنَبه این اهداف اشاره می شود: 

لَالَةِ وَ الْجَهَالَةِ، وَ اْلعَمَى وَ الشَّکِّ وَ الِارْتِیَابِ، إَِلى بَابِ الُْهدَى َو الضَّ

خون خالص قلبش را و تمام وجودش را در   )علیه السالم(حسین: الرَّشَادِ

خدا و در صراط و عبودیت او به خدمت گرفت تا در انسانها 

                          انقالب ایجاد کند و آنها را از ظلمت به نور خارج کند: 

ای ضاللت و تاریکی و گم شدن و گم گشتن ؛ از دریالضَّلَالَةِ مِنَ

: از جهالت و سفاهت و الْجَهَالَةِ مِنَانقاذ کند و خارج نماید. 

حماقت و بی عقلی به تعقل و عقالنیت و سنجش سوق دهد.  و 

: از کور دلی آنها را به روشندلی و بینش و بصیرت الَْعمَى مِنَ

: و از شک و اضطراب و ریب الشَّکِّ َو الِارْتِیَابِ مِنَتبدیل کند و 

خود را ذبح   )علیه السالم(حسینو تشویش رهایی دهد. و در یک کلمه 

گردند إَِلى کرد و ذبیح اهلل شد تا انسانها زنده شوند و شکوفا 

: و به هدایت و رشد و نور و صراط و عبودیت بَابِ الْهَُدى وَ الرَّشَادِ

لبیک می گوییم تا نشانی   علیه السالم()حسینبرسند. و آیا ما به ندای 

                    از این باشد که خود را یافته ایم و از ضالل و گم شدن رها 
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گشته ایم؟! و آیا استجابت دعوت او را نموده ایم تا از دل مردگی 

و کوری به حیات و روشن دلی رسیده باشیم؟! آیا با او همراه 

بت قدم با ثبات گامهای شده ایم تا لرزش و دلهره ای نداشته، ثا

                   استوار برداشته باشیم؟ که اربعین یعنی همین لیبک گفتن

بودن و با او هم هدف   )علیه السالم(حسینو اجابت کردن و در معیت 

گشتن و اربعین یعنی همین خود را یافتن و زنده گشتن  و به 

  م()علیه السالحسینثبات رسیدن و خالص گشتن در عبودیت و فرزند 

و پدر عبودیت  است و هر عبد خالصی ابا عبد اهلل گشتن که او 

 فرزند او.

کَ یَا ثَارَ . َ السَّلَامُ عَلَیْالْأَرْض ظُُلمَاتِ فِی السَّلَامُ عََلیْکَ یَا نُورَ اللَّهِ 

 اللَّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ َو الْوِتْرَ الْمَوْتُور

 استاد عبدالمجید فلسفیان
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