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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ شهریور ٢٥        روز اربعین یبهخط

تا  فشاردیم شیرا در آغوش خو یجهان خاک یهاامانت گوهری ناچونکه  امیسالم بر ا

حق را  گانفتیفرود آمدند تا ش بیغر ینیبر رسزم یباشد که مدت یگانفیخل دارامانت

 ینهیسرا بر  یدار مکه مدال حق یه�نان .ندی�ا دشان مدگاهیبه جا دنیدر رس

 .نمودندن بو جز آن را طل دندیپسند شیخو

 پرشورشان یهارس  .اندخفتهحق  یصحرا نیاست که آرام در ا یدانیشه نیو امروز اربع

و  هازمانهمواره در  شانیهاتا نقش چهره اند�ودهپروردگار عرضه  شگاهیرا به پ

 .مباند یباق هانهیسدر  هادوران

 ،کنند راهرا با خود هم نیاز اربع شانین تا اندشتافته دارشانیدوستدارانشان به د

 میتقو به همواره آمده و .را در عمرها رقم زده است یار یبس یهانیاربعکه  ینشان

شوند که در  ییصحرا یمشتاقان به دنبال آن نشان راه دگر آید و یسال زبا تا وستهیپ

 .شودی� افتیاز آن  یارهیعمرشان ذخ

با  هو مبارز  یز یستم گر هرا دانیراه شه .است دانیاز راه شه یهاع�لشان ت یتوشه

عاشورا  یمبارزهحاصل  تواندی�که در چنگال باطل گرفتار است  یباطل است پس جان

شده و آنچه  ختمروز  ۴۰به  لیارسائیبندر که  یتیکامل هدا. ترا درک کند نیتا اربع

در حال تکرار  هادورانو  هازمانشد بر جان عامل که همواره در  یبود غم شحاصل

 .است

 یهودگین را در باتا جان مردم کشدیمبه دنبال خود  ار  هاعمر  ینیکه سنگ یلجه

که  یمسل�ن انیبر مدع یوا .بنگرند شانیهاچهرهبه  تگرانیهدا .عمرشان پاره پاره کند

 ییهستند که صدا یتوخال ییهاطبل . آنانرا به همراه ندارند یاله نیاز د ینشان چیه

همواره در زمان  انشر کف یکه بو  یمتعفن یجسدها .آورندیم را به ارمغان خراشگوش

 .شودحو در زمان م یتا حق بر باطل غلبه کند و باطل به مانند کف ماندیم یباق
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در  یدولت طرفبهحق  یبازو  یار ی با تا ندیایزمان ب یعرضهو مددکاران به  ارانی

دولت  ییرا در اطاعت از پروردگار در برپا شیحرکت باشند که منتظران دولت خو

به  خواندیاو را م هادوران و هازمانبه آن همواره با  دنیرس یو برا شناسدیم هحق

 :یدعا

 عجل لولیک الفرجاللهم 
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