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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ بانآ  ١٨         روز اربعین ی بهخط

 که من بندگان ای بگو :فرمود که است رحیم و رح�ن پروردگار ی یبندهز سپاس و حمد

 را گناهان جمیع خدا زیرا نشوید مأیوس خدا رحمت از یدا کرده ارساف خویش زیان بر

 مهربانی و رحمت اقیانوس این عوض در انسان و .مهربان و آمرزنده اوست ،آمرزد یم

 و امید و مهر از پر لحنی با که را رستگاری و نجات و دعوت این چگونه کرد؟ چه

 رفت پیش آنجا تا و �ود عصیان و کرد پیدا جرئت افسوس داد؟ پاسخ است ینواز  بنده

 .است ناسپاس چه که باد آدمی بر مرگ :فرمود کریم خداوند که

 قدرناشناس و کرد باور را خود شیطان، و نفس یاری به حقیر و ضعیف انسان این بله

 قدرت کرد فکر خود خام خیال به و �ود جنایت و خیانت و گردنکشی و شد مغرور و

 و بزند کاری هر به دست توانا و مقتدر و عظیم خداوند برابر در که دارد را آن

 کرامات از دارد اع�لش برای فرصتی اگر که یدرحال نشود مجازات و بازخواست

 به را تو چیز چه آدمی ای: فرمود کریم خداوند که دیگری چیز نه است پروردگار

 .است کرده مغرور کریمت پروردگار

 است بلند تو، فرمانروایی است بزرگ نکردند باور شان مغزی یته با اینان بارالها

 است جاری و تو قهر است غالب و تو امر است آشکار و تو مکر است نهان جایگاهت،

 که باید. تو حکومت از فرار نیست ممکن »کتِ کومَ حُ  نمِ  رارُ الفِ  نمکِ یُ  ال وَ « ،تو قدرت

 عذاب و بال به را خود چگونه ولی گرفتند یم عربت گذشتگان عملکرد و اع�ل از

 شد یرشانگ دامن اع�لشان عقوبت فرمودی، و دادی خرب که یا گونه ه�ن کردند گرفتار

 رسید خواهند اع�لشان عقوبت به اند گرفته یشپ کفر راه که ییها آن به میان این از و

 .بگریزند آن از توانند ی� و

 شنیدند و خواندند را آیات این و بودند مسل�نی مدعی کربال ددمنش جانیان واحیرتا

 زدند جنایتی و ظلم به دست و کردند آشکار را پلیدشان درون مقام، و مال طمع به و

 یتب اهل و هاباعبداللّ  و شد نخواهد پاک پیروانشان و آنان دامن از ننگش قیامت تا که
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 رضای و دین برای خود یها داشته ی همه و فرزند و مال و جان نثار با که یارانش و

 برای چون و درخشید خواهد آخرت و دنیا در شان یرسبلند و عزت و کردند قیام الهی

 قرآن در رح�ن خداوند کردند تحمل را مصائب و ها یسخت ی همه پروردگار، خشنودی

 وعده که یا گونه ه�ن. کند یم عطا نعیم جنات در رفیعی جایگاه آنان به فرمود کریم

 خواهی را آن پاداش پس کشی یم فراوان رنج پروردگارت راه در تو انسان ای :فرمود

 .دید

 پروردگار ه:ک فرمودند تفسیر را آن (س) مرضیه زهرای حرضت عاملیان رسور زیبا چه

 است الهیه انوار اش یسالمت که مبارک و دائم سالمی نبوت خاندان بر سالم :فرمود عامل

 شا یروشنای که افروزد یم فروغی از را جانشان چراغدان و تابد یم مؤمنان جان بر که

 بر را عاشقان جان و سوزد یم که است خالص روغن بلکه باخرتی نه است خاوری نه

 بلکه شوند ی� متفرق آن به زنندگان چنگ که محکمی ریس�ن ؛آویزد یم حق ریس�ن

 را پروردگار فرامین با مخالفت بذر که آنانی پس مانند یم متنعم نعمتش در جاودانه

 را آن پروردگار ی وعده که بود آتشی کردند برداشت آنچه کاشتند ها جان زمین در

 یها نعمت از تا توانستند عمل در که آنانی و گردید حالشان شامل عذاب و افروخت

 زیبا و رسسبز یا مزرعه باشند داشته نیکویی عمل مقابل در و بردارند یا دانه پروردگار

 .کنند یم ذخیره خود برای را

 که دریافت توان یم عاملیان رسور فرمایشات و شد ذکر که یآیات از گرفنت بهره با اینک

 آن در تفکر و اندیشه با که است برشیت گشای راه(ع)  حسین امام عاشورای نهضت

 �ایش عاشورا .برگزید و دید را خواری و عزت و تباهی و نجات باطل، و حق توان یم

 و را شنید پیغامش و آورد ای�ن آن درستیِ  به باید که است حقیقتی بلکه نیست

 بود آمده امسال یعاشورا ی خطبه در که یا گونه ه�ن کرد عمل و تفسیر را حقیقتش

 به فرشتگان بال بر که مطهری یها جان برای نه بکوبید جانتان بر بگریید، امروز: که

 .سوزد ی� آتش در دلی شدنش پاره بر که دینی مظلومیت برای بلکه کردند سفر عرش

 مستی در نوشندگانش که گواراست رشبتی مانند به مردمان نفس در کریم قرآن آیات

 تا کنید خارج سینه از رب یا ،رب یا با را یتانها قلب امروز باید گیرند یم قرار غفلت
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 دملان اگر، آییم خود به نشده دیر تا باید پس .گردد جدا زمان �ایش ی پرده از حقیقت

 امام که آنجا تا کنیم همت دیگران و خود اصالح در سوزد یم زمانه فساد و کفر از

 ریخته با(ص)  محمد حرضت جدم دین اگر :که فرمودند عاشورا روز در(ع)  حسین

 .یریدبگ بردر  مرا شمشیرها ،گیرد یم دوباره جانی من خون شدن

 و رسور مهر پر دامان به(ع)  الحسین اباعبدالله شهیدان ساالر اربعین در اینک

: که زنیم یم چنگ ناله و ترضع به(عج)  املهدی اباصالح زمان و عرص امام موالی�ن

 با زمانه اقتضای به دوره هر در حق بر امامان بزرگوارتان پدران ما، رسور و موال

 حسنات ی همه که ش� و کوفتند باطل بر را حق داشت خدایی بوی و رنگ که تدبیری

: فرمودند عاملیان رسور تان یگرام مادر که یا گونه ه�ن ،یدا برده ارث به را پدرانتان

 که کردم عطا پیامرب به را کوثری من فرمود اعالم و آفرید را فاطمه که را پروردگار شکر

 آن پس دارد همراه به را الوان یها رنگ زیباترین از یا مجموعه اش یخداوند روح در

 آخرین و آراست خویش رنگ به را زمان یا دوره هر در و گردید آشکار ها رنگ

 زیبا رنگ این به همگان تا آراید یم جانش الوان رنگ با را جهان قیامت تا ام یرهذخ

 .دهند قرار الهی نعمت این درخشش در را جانشان و بپیوندند

 وار هارون و کنیم حفظ زمانه آفت از را دین�ن و ای�ن تا کنید مان یاری ،ما موالی

 دملان و نابود را پرستان گوساله تا بیایید پایین الهی احسان کوه از ش� تا مبانیم منتظر

 :خواهیم یم فریاد به آن را بزرگ روز این در .کنید شاد خود دیدار به را

 اللهم عجل لولیک الفرج
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