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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ مهر ١٧         روز اربعین ی بهخط

تا قیامت  ها جانحرارتش در  .خورشیدی که هرگز غروب نکرد ،سالم بر خورشید اربعین

 .دنسنگی از تابش انوارش به خاکی حاصلخیز بدل شو  یکالبدهاباقی ماند تا 

 دجهاامروز صدای ملکوتی شهیدی را در خود ذخیره �وده که هر بار پا در رکاب 

بر پدر خویش بنگر که در واپسین  ها دورانو  ها زمان ی یرهذخای  :گذاشت فرمود

تپش . کنی لحظاتش را با خود همراه یراثم تا خواند یم مددساعات عمرش تو را به 

ندای حق را در  ها گوشتا  شوی یمتو وارث این صحرا  .گیرد یمقلبش به نام تو جان 

را بشنوند و از باطل  یمنجواها ،با ما به میدان مبارزه بیایند ،ذخیره کنند جانشان

عمرشان  .شوند تا افسون باطل را در هم بشکنند سفر هم یتمب اهلبا  ،بگریزند

 .اند جلوه حق متاشا کردهدر  زمان ی که آن را در آینه باشدنهضتی  دار دیعهو 

تو (ع) من حسین بن علی  .نشین امروز را مورد خطاب قرار دهم هچل خواهم یماینک 

تو امت امامی هستی که شهد شیرین نامش در هر لحظه  .ام یدهدزمان  ی را در آینه

(ص) افسوس که مانند جدم پیامرب اکرم  ،زمان است ی هزاران حیات در پرده ی سازنده

را از  ها جانباطل در هر لباسی به میدان آمده تا  .گوش امتش به روی حق بسته است

ی حق  یارانم و متام کسانی که در میدان مبارزه ،یتمب اهل ،حقیقت حق جدا کند و من

 شاناحس ی دولتش با باطل جنگیدیم تا مه�ن سفره عشقحضور داشتیم به  و باطل

 .مشوی

باطل جانش به  ی و باز در دایره شنود یمرا  ها یقتحقکه این  ییها گوشپس وای بر 

خودمحوری  ی در دایره و شبش روز .کند ی�اش  زنده (عج) هاللّ  یةبقم نا .رسد یمپایان 

بهشت خویش را به بهای  .کند یمآخرت را فراموش  ،به دنبال ثروت دنیا ،گذرد یم

 .کند یمفراموش  آن راولی عملش  گرید یمحق  دیدگانش بر .فروشد یماندک 

در را افسوس که برق نگاه امامت  نگرد یمکه حق به او  نشیند یممروز در مجلسی ا

را  یاتیح شنفس یها خواسته زجتا در هیاهوی دنیا  رود یمباز  .کند ی� حسجانش 
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با کاروان  .نباشد شدار  انتظار همراه شود ولی میراث های یناربعبا  .درک نکند

با یاران  ،به زیارت کعبه مکرمه برود ،در جمع یارانش بنشیند ،نورالحسین همراه شود

شام برود ولی استقامت حق در مقابل باطل را  بهبا کاروان اسیران  ،به کربال برسد

جز تکرار تقویم برایش  که یدرحالآنگاه به محرم دیگری برسد  ؛آرمان جانش قرار ندهد

 ؟شنوید یمپس خوب اندیشه کنید صدای مرا از کدام دریچه  .باقی �اند ای یرهذخ

که در عاشورا به یاران خویش جهاد بین  گونه ه�نبار دیگر  (ع)من حسین بن علی 

قرآن کریم نام بردم به  یها وعدهحق و باطل را راه نجات از غضب الهی و رسیدن به 

ه بتا از باطل زمان بگریزید و با مال و جان و فرزند  کنم یمش� امت آخرالزمان امر 

 .هاست نادور  ی حق بیایید و همواره منتظر دولتی شوید که ذخیره ی مبارزه میدان

 :تا قیامت او را در متام لحظات عمرتان بخوانید به نوای

 اللهم عجل لولیک الفرج
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