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 خطبه اول

لوبنا و قبسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیب 
طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی آله االطیبین و السّیما بقیة الله فی 

 رضین.اال

 توصیه به تقوا
ُقوا » الرحیم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیم ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ 1«اللَّ ُمالِزَمة َامِره َو ُمجاِنَبة ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله َو  

 .َنهِیه

رگ به پارسایی و همه شما برادران و خواهران نمازگزار و سوگواران ساالر شهیدان و خودم را در این روز شریف و بز
ت و رحمت . امیدواریم خداوند درهای حکمکنممیخداوند سفارش و دعوت  هایفرمانپرهیزگاری و عمل به 

 ان مقرر بفرماید.اید و همه ما را از سوگواران واقعی ساالر شهیدان و پارسایان و پرهیزگارخویش را به روی ما بگش

 )ع(نکاتی در باب عاشورای حسینی 
وگواران . ضمن عرض تسلیت به همه سقرار داریم ع() ینیحسدر روز تاسوعای حسینی و در آستانه روز عاشورای 

 :کنممیدر باب عاشورای حسینی و نهضت بزرگ امام حسین عرض  نکاتیعاشورای حسینی 

 . عاشورا مکتب تکامل و بزرگی1
عاشورا یک مکتب متکامل و بزرگ است. عاشورا داستان پرفروغ و پرشکوهی است که همه اسالم و معارف گوناگون 

دینی و  هایارزشف الهی و مهم عاشورا این است که گویا همه معار هایویژگیاز  .دین در آن تجلی کرده است

                                            
 1.سوره آل عمران )3(، 102 
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دفتر جامع همه حقایق  مدرسه و ،تجلی کرد. عاشورا یک مکتب)ع( و کربالی حسین  سوزجاناخالقی در این قصه 
و معارف متعالی دین است و به همین دلیل است که  هاارزشآینه تمام نمای همه  ع() ینیحسعاشورای  ،دین است

 از آن استخراج کرد.نکته اخالقی و معنوی و معارفی  هاده توانمیاگر ما عاشورا را ورق بزنیم و در آن بیاندیشیم 
بارز اخالقی و  هاینکته تقریبا  ، الهام گرفت را لیست کردمعاشورا واقعه از  توانمیمهمی که  هاینکتهزمانی بنده  

مثل  ایسرمایهاست که  بیتاهلاز صد عنوان متجاوز شد. از افتخارات اسالم و پیروان  ،فهرست آنمعارفی در 
 .شد متعالی الهی هایارزشهمه  گاهتجلیو  همه دین گاهجلوهعاشورایی که عاشورا دارند. 

آزاده را  هایانسانمشتقان و  هایدل گونهاین است و ماندهباقیو عظمت عاشورا فروغ  قرون متمادیبعد از  کهاین 
سیاسی و اخالقی و اجتماعی  هایحوزهنکته مهم در  هاده .غنای عاشوراست به خاطرپیرامون خود جمع کرده است 

معارف اخالقی و  همهاینتاریخی دربردارنده  نظیربیاین حماسه  .و فکری و معرفتی در عاشورا جمع شده است
به بزرگ باشد و  هایدرسما باید سرشار از تحلیل این معارف و  هایسخنرانیو  هامداحیت و اهیئ .ستمعنوی ا

 .را از منظرهای گوناگون تفسیر کردعاشورا  توانمیاین جامعیت  خاطر
وسیع و طوالنی  هایبحث جدید به تحلیل عاشورا بپردازید جایعلوم از منظر علوم انسانی حتی بخواهید شما اگر 

عاشورا  شودمیمدیریت و از منظرهای گوناگون سیاسی و اجتماعی  ،شناسیجامعه ،از منظر روانشناسی ؛وجود دارد
 هایبررسیبا این جامعیت، شایسته  ایقصهچنین ، لذا دارد واقعهین جامعیت نشان از غنای این که ا را تحلیل کرد

 را دارد. آنمهم از  هاینظریه و قابلیت استخراج گوناگون است هایگیریراوان و درس ف
نید خواهید دید که مدیریت ساالر شهیدان کو داستان پرشکوه را تحلیل  سوزجانشما اگر از منظر مدیریت این واقعه 

 ه است.چه مدیریت پرمعنا و متعالی بود علیهما نسبت به این قصه اللهسالمو زینب کبری 
است که گویا همه اسالم در آینه عاشورا تجلی کرده است و به  پر نکتهالیه به الیه، و پر راز و رمز و  قدرآنعاشورا 

 آن را تحلیل کرد و شودمیغیره  فلسفی، کالمی، فقهی، اخالقی، عرفانی وهمین دلیل از منظرهای گوناگون 
 .گرفت آنگوناگون از  هایدرس

عاشورایی باشد و روح عاشورا را نسل به نسل  سوزوگدازشور و  گاهجلوهت ما باید اهیئ و عزا و و نوحهمنبر  متن
 هانسلو نسل جوان و دیگر  تحلیل و به جامعه معرفتی گوناگون عاشورا هایالیه لذا ضروری است تا ،منتقل کند

 شود.عرضه 
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و به همه عصرها و  کردعبور  هانسلعصرها و  هایحجابه هم و ازدر کربال نماند این جامعیت عاشورا بود که 
 .انتقال پیدا کرد هانسل

دانشگاه  وکالس درس  ،برای همه مذاهب اسالمی و امت اسالمی و برای همه آزادی خواهان جهانعاشورا واقعه 
 علم و معرفت و حماسه است.

 . عاشورا تقابل فرهنگ ناب اسالمی با فرهنگ منحط اموی2
عاشورا فرهنگ منحط اموی واقعه  سوییک .نقطه تقابل دو راهبرد بسیار متفاوت بود وعاشورا آوردگاه دو فرهنگ 

اسالم  ، موجودیتاسالمتحت لوای که اموی فرهنگ منحط  عاشورا آفریده شد تا است.شاخص  هاده که دارایبود 
در  لکه حرکت ایشانحرکت امام حسین فقط برای ساقط کردن یزید نبود ب .کندا هدف گرفته بود را افشا و رسوا ر

و امام به این هدف  انجام پذیرفتکرده بود  گیریهدفیک فرهنگ منحط که تمام اسالم را  راستای ساقط کردن
تا  ین بوددر کربال رها شد و هدف از آن ا هاآنریخته بودند و آخرین تیر  زیادی هاینقشه امیهبنی .دست پیدا کرد

 د.منکوب کن تمام اسالم را کرده، فرهنگ انحرافی و منحطخاندان پاک پیامبر را تسلیم آن 
شیعه نیست بلکه همه امت اسالمی مرهون پیروزی خون بر شمشیر، فرهنگ رهایی برای فقط  در کربال نجات اسالم 

 .م اصیل و علوی بر فرهنگ اموی بودناب اسال

 فرهنگ اموی هایشاخصه
به  اختصاربهی است که هایشاخصهانحراف و منکوب کردن تمامیت اسالم بود دارای  درصددفرهنگ اموی که 

 :شودمیاشاره  هاآنتعدادی از 

 ؛فت الهی به پادشاهی موروثی بودفرهنگ اموی فرهنگ تبدیل امامت و خال .1

 ؛بودبه غیر اسالمی الهی  هایارزشهمه  تأویلفرهنگ تغییر و   .2

و همسو با به اسالم انحرافی مقابل عدالت  ستیزظلمو  خواهعدالتفرهنگ اموی فرهنگ تبدیل اسالم   .3
 ؛بودبا ستم و جور  کارسازشو ظلم پذیر  هایسیاست

 ؛بود گریکردن آن و اشرافی  ومیلحیفو  المالبیتفرهنگ اموی فرهنگ بازی با   .4

 م بود؛شمردن مرد کوچکو فرهنگ تحقیر  آن ترویج هایشاخصهاز دیگر  .5

 ؛والیت الهی بودواالیی مانند آموزه و ارزش برتر  هایارزشفرهنگ بازی با   .6
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 این فرهنگ منحط اموی به سرکردگی معاویه بود؛ هایشاخصهاز دیگر  شکنیپیمانو  عهد  .7

 ؛کردمیمفاهیم اسالم را تحریف فرهنگی که به جعل حدیث پرداخته و  .8

 ؛دانستمیاطاعات از جابران و ظالمان را فریضه آن این بود که  هایشاخصهاز دیگر  .9

قرار داریم و در برابر حاکمان  که همه در برابر جبر داشتمیو بیان  کردمیم تفسیر قانون عال   عنوانبهجبر را  .10
 و راضی بود؛ ظلم و جور باید سکوت کرد

 ؛کردمیمحصور ی فکری و انتزاع هاینکتهایمان را فقط در  .11

 ؛و نهی از منکر را به حاشیه رانده بود معروفامربه .12

 ؛ظلم و ستم را مبنای حکومت قرار داده بود .13

 ؛از متن جامعه دور کرده بودرا  یتو معنواخالق و معرفت  .14

15. ... 

 بیان شد. اختصاربهفرهنگ منحط اموی بود که  هایشاخصه موارد فوق،
 شدهتحریفانحرافی و  هایشاخصزمان این فرهنگ با  در آنکه دقت بفرمایید برادران و خواهران سوگوار و عزادار 

مکه و مدینه و بصره و شام و کوفه  کندمیامام حسین که قیام و  همه امت اسالم را تسخیر خود کرده بود ،از اسالم
 هاآنرا بدهد و مقابل  هابدعتاین نیست تا پاسخ و کسی  ورندغوطه هاانحرافهمه یا در خواب هستند یا در وادی 

 قد علم کند.
تاریخی بود  نظیرکمناظر به آن ظلم  ،لوی و علویالهی و و بصیرتبیو ساکت و  رفتهخواباین جامعه منحرف و به 

آمریکایی و اشرافی و  هایاسالمعاشورا یعنی قیام در برابر همه  .انحراف بزرگ ایستادچنین امام حسین در برابر 
 .جنایت و ظلم همهاینو دارای خشن  هایاسالم

 .کندمیامروز هم امت را به ایستادگی و مقاومت دعوت  ،امروز هم زنده است بودهعاشورا مال گذشته ن بنابراین
ای عاشوراییان به عاشورای خود ببالید و زیر سایه عاشورا این معارف نورانی و مقاومت و حماسه اسالمی را احیا  

 .عاشورا برای همه امت اسالم است چراکه کنید
اسالمی که  ،اسالم اشرافی ،اسالم داعشی ،سعودیآل اسالم  ،عاشورا امروز یعنی ایستادگی در برابر اسالم آمریکایی

 .کندمیبا ظلم سازش 
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 تجلی خانواده آرمانی در واقعه عاشورا. 3
ه در خدمت اسالم ک وجود دارند ییهادهخانوا یاسالمامت  دراین بود که تجلی کرد  ر عاشوراد که نکته مهم دیگری 

هست. یم کردمیحبت صپیشین پیرامون آن  هایخطبهی آرمانی است که ما در هادهخانوا گاهجلوهعاشورا  .هستند
نان استواری مادر شجاع، خواهر مقاوم و ز ،همسر فداکارحضور دارند. عاشورا در واقعه بیش از بیست زن قهرمان 

د از شهادت شوهر خانم در این واقعه هستند که بعتعدادی  .ل دادندایمانی و مقاوم تشکی هایخانهرا که در عاشو
رمانی آ هایخانه گاهلوهجلذا عاشورا  ،کندمیرا تحمل  هامصیبتهمه و  کندمی فرزند را هم به شهادت ترغیبخود، 
 .است

 (السالمعلیه) الحسین اباعبدالله روضه
بعضی ست و در او علی االرواح التی حلت بفنائک در زیارت که منسوب به ناحیه مقدسه  اباعبداللهالسالم علیک با 

بنده فقط  کندمی به امام حسینتقدیم سالم هفتاد بیش از طبق نقلی  امام عصر و عزادار امروز .منابع وارد شده است
 :کنممیآن را خدمت شما عرض  راتترجمه بعضی از فق

سالم  ،ن بر او گریستندکه مالئکه آسما کسیسالم بر  :فرمایندمیگویا امام عصر خطاب به جد بزرگوارشان دارند و 
س، سالم بر خشکیده، سالم بر جسدهای برهنه و بدون لبا یهالبسالم بر  شده، به خون آغشته هایلباسبر 

در  رهاشدهر جسدهای الم بشده، سالم بر سرهای بریده، س پارهپارهروان در دشت کربال، سالم بر اعضای  هایخون
ودکی با او سخن میکائیل در ک ، سالم بر زنان و مردان آواره، سالم بر جسدهای بی کفن، سالم بر آن کسی کهبیابان
اده شده، سالم دامامی که با خون غسل  آنکردند، سالم بر  سالم بر آن کسی که مالئک و جبرئیل به او افتخار ،گفت

یش، سالم بر بریده هایرگبر  ه چوب، سالم بر سرهای کوبیده شده ب هایدندانخضاب شده، سالم بر به خون  هایر
 .سالم بر زنان و کودکان به اسارت رفته ،به آتش کشیده شده هایخیمهم بر به نیزه رفته، سال

 یعلمون ای منقلب ینقلبونو سیعلم الذین 

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر 
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َك َواْنَحْر  ِبْسِم اللَّ ْبَتُر  َفَصلِّ ِلَربِّ 2ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ  

                                            
 . سوره کوثر2
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 خطبه دوم
ِه رب  اعوذبالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و الصلوه  نالعالمیبسم الله الرحمن الرحیم اْلَحْمُد ِللَّ

القاسم المصطفی محمد و علی وصیه علی اشرف االوصیاء و المرسلین، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی
 علی امیرالمومنین و علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة

ن الحسین و محمد بن علّی و جعفر بن محمد و اللهم صّل و سّلم و زد و بارک علی أئمة المسلمین علّی ب
ظر موسی بن جعفر و علّی بن موسی و محمد بن علّی و علّی بن محمد و الحسن بن علّی و الخلف القائم المنت

ره خیره و ارکان البالد و ابواب االیمان و امناء الرحمن و ساللة النبیین و صفوة المرسلین و عتساسة العباد 
 تک علیهم اجمعین.رب العالمین صلوا

 توصیه به تقوا
ُقوْا الّلَه » اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیم ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

اِدِقیَن  3«َوکوُنوْا َمَع الصَّ  عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله 
 کنممیسفارش  یزیگر یادنهمه شما را در این روز شریف به تقوا و 

 به تقوا توصیه کردند: گونهایندر روز عاشورا اصحاب خویش را  السالمعلیهامام حسین 

أَحَقَّ لَيْها لَكانَتِ األَنْبِياءُ عِبادَ اللّهِ إِتَّقُوا اللّهَ وَ كُونُوا مِنَ الدُّنْيا عَلى حَذَر فَإِنَّ الدُّنْيا لَوْ بَقِيَتْ عَلى أَحَد أَوْ بَقِىَ عَ»

ها مُضْمَحِلٌّ وَ سُرُورُها مُكَفْهِرٌ بِالْبَقاءِ وَ أَوْلى بِالرِّضا وَ أَرْضى بِالْقَضاءِ غَيْرَ أَنَّ اللّهَ خَلَقَ الدُّنْيا لِلْفَناءِ فَجَديُدها بال وَ نَعيمُ

 4«التَّقْوى وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.وَ الْمَنْزِلُ تَلْعَةٌ وَ الدّارُ قَلْعَةٌ. فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِّ 

                                            
 119سوره توبه آیه  3
بندگان خدا! از خدا بترسید و از دنیا برحذر باشید که اگر بنا بود همه دنیا به یك نفر داده شود و یا یك فرد برای همیشه در دنیا ـ  4

خشنودی آنان بهتر و چنین حکمی خوش آیندتر بود، ولی هرگز! زیرا خداوند دنیا را  بماند، پیامبران برای بقا سزاوارتر بودند و جلب
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ه شما را به هم که این سخن امام در صبح عاشورا است .هاستنسل بندگان خدا این خطاب امام به همه عصرها و
بدانید  اما ،ماندمییامبران باقی پبرای  بقا داشته باشددنیا قرار بود که اگر  .باشید بر حذراز این دنیا  ،خواندفرامیتقوا 

عالم  هایخوشی ،کندمیدنیا روبه نابودی حرکت  هاینعمت ،ماندگار نخواهد بودو دنیا برای آزمایش است  ینا که
 سویبهد و ای آزاد زادگان برخیزی ند:ای آخرت است و در جای دیگر فرموددنیا گذرگاهی بر ،عبوس و ناچیز هست
 .بهشت الهی پر کشید

قوای الهی در زندگی پیام مهم عاشورا ت .نگاه گذر از همه تمتعات دنیایی است ،نگاه تقوایی است و اییاین نگاه عاشور
 .ستابیت الغزل امام در روز عاشورا تقوای الهی و سیاسی و اجتماعی  .فردی و خانوادگی و اجتماعی است

 .این درس از عاشورای حسینی موفق بدار گیریبهرهخدایا همه ما را به  

 :هامناسبت
 :کنممیاین ایام اشاره  هایمناسبتگذرا به  صورتبه

 (السالمعلیه) عاشورا و سالروز شهادت امام سجادتسلیت واقعه  .1
 .کنممیتاسوعا و عاشورای حسینی و شهادت یاران امام حسین و شهادت امام سجاد را تسلیت و تعزیت عرض 

 مصطفی )ره( آقاحاجبزرگداشت شهدا و  .2
می در مقاومت اسال یو شهداشهدای انقالب و دفاع مقدس  و همهیاد و خاطره شهیدان کربال و امام شهیدان 

 داریممیتعالی علیه را گرامی  اللهرضوانمصطفی  آقاحاجسراسر عالم اسالمی و یاد علما و مراجع درگذشته و مرحوم 
 حمدبا ذکر صلواتی بر محمد و آل م داریممیمقاومت را گرامی  و شهدایو یاد شهیدان مدافع حرم 

                                            
برای فانی شدن خلق نموده که تازه هایش کهنه و نعمت هایش زایل خواهد شد و سرور و شادی اش به غم و اندوه مبّدل خواهد 

د. و بهترین توشه آخرت تقواست، از خدا بترسید، گردید، منزلی پست و خانه ای موّقت است، پس برای آخرت خود توشه ای برگیری
بنقل از فرهنگ  282؛ کفایه الطالب، ص 215)تاریخ ابن عساکر، )ترجمه االمام الحسین علیه السالم( ص  باشد که رستگار شوید.

 (472جامع سخنان امام حسین علیه السالم ص 
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 از تحریفات و خرافات هاعزاداریلزوم مصون ماندن  .3
 هایسنتزاداری از عباید عرض کنم که  آفرینحماسهت و عزاداران و جوانان عزادار و اتسلیت به همه هیئبا عرض  

اس دارد از همه مسلمانی که بر شکوه آن افزوده شود جای تقدیر و سپ روزروزبهو  سالبهسالاصیل ماست که باید 
نه در ایران بلکه به برکت همت  این پرچم پرافتخار اندداشتهنگهدر ایران و جهان مشعل عزای امام حسین را پررونق 

 .افزوده شود قالبیو انباید بر فروغ این پرچم حماسی  ،این عزا باید بماند .بلند شما در سراسر جهان در اهتزاز است
نسبت به عزاداری هستیم، دیروز و امروز  هاییینظرتنگمع االسف ما در برخی کشورهای محدود شاهد  

و برخی ما در مالزی  متأسفانه ه است،برخورد شد اکرم )ص( در بعضی کشورها با عزاداران سبط پیامبر
 .ی با عزاداران حسینی بودیموردشاهد چنین برخنقاط دیگر 

باید  اما ،ایستندیمدنیا در برابر این امواج خروشان عزای امام حسین  نقاطدر بعضی مسلکان اموی داعشی  پیروان
ید در برابر توانمیدشمنان این خط نورانی بدانند پرچم حسین در اهتزاز خواهد ماند و شما داعشی ها و مستکبران ن

شما  این امواج خروشان به فضل الهی .کنیداسالمی قد علم  و مقاومتسالم ناب امواج خروشان عزای حسین و ا
 حالیندرعو و حماسی  باید بدانند عزای امام حسین باید پرشور اران ماالبته این نکته را عزاد .به حاشیه خواهد راند را

چیزهایی  ،مبرا باشد کندمیرا مخدوش  بیتاهلو اموری که چهره نورانی مکتب  از خرافاتدرست و دقیق باشد و 
 .عاشورا نباید راه داشته باشد واقعهو دروغ و تحریف در  یزنقمهمثل 

 .عاشورا مصون بماند یو معرفتقالبی تشیع ما عاشورایی است عاشورای ما انقالبی است و باید این روح ان

 نامه رهبری درباره مسئله برجام .4
. در این زمینه نکاتی را خدمت شما بزرگواران عرض در خصوص وقایع جاری کشور و منطقه استدیگر مطلب 

 :کنممی

 فصل الخطاب بودن نامه رهبری در بحث برجام .1
باید  کشور هایجناحو  هاگروه .سخن و بیانیه مقام معظم رهبری فصل الخطاب و سخن آخر در خصوص برجام بود

شخصیت عظیمی که از موضع نگهبانی و رصد  ،بدانندرا فصل الخطاب سخن و مواضع این نگهبان بزرگ انقالب 
نگاه کرد و قبول و روزمره  یو جناحفراتر از مسائل عادی فرامین و سخنان ایشان ، بنابراین باید به کندمیهدایت 
 داشت.
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 رهبری و مصوبات شورای عالی امنیت در بحث اجرای برجام تأکیداتلزوم توجه به  .2
 یاتدر عملمقام معظم رهبری  تأکیدات یژهوو بهنکته دوم این است که باید مصوبات مجلس شورای عالی امنیت 

 .برجام مورد توجه باید قرار بگیرداجرای 
 اما. النیت و صبر ملت ما نشان داده شدعق .کشیده شده است که جای تقدیر و سپاس دارد هازحمتدر برجام  

طرف مقابل باید در  شکنیپیمانبا توجه به سابقه که  خوردمیبه چشم  هاییضعفلل و در این سند خ حالیندرع
 و مسئوالندوستان طرف دولت و از  ترقویشجاعت  و نیاز به هوشیاری بیشتراجرای آن دقت وافی داشت که این امر 

 .دارد
نفوذ فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را بر دشمن ببندند  هایراه ه،را مسدود کرد نفوذ هایراه دقیق بوده و خلل و یدبا

شود و مراقب باشیم که  دقیق مهندسی صورتبهبعد از برجام مرحله  یدبا ،طرف مقابل هایشکنیپیمان با توجه به
 .نشان ندهیم ی از خودتسامح و ضعف

 در قضیه برجام توجهقابلنکات  .3
 قرار داد: موردتوجهدر این زمینه باید به امور و مسائل ذیل دقت نظر داشت و 

 ؛فناوری کشورو  پیشرفت و توسعه .1
 ؛کشورو آزمایشات موشکی  نظامیصنایع مادگی دفاعی و تالش در راستای آلزوم   .2
 لزوم اقدامات متقابل و شجاعانه در مقابله با تحریم و امور سیاسی دیگر .3
 ؛المللیبیناسرائیل و صهیونیسم  ،کالن در برابر استکبار جهانی هایسیاست ادامه .4
 و حساسیت در برابر نفوذ و اقتصاد مقاومتیاسالمی فرهنگ مقاومت از  ریزیپایهو  حمایت .5

باید دشمنان ما هم ، کنندجه تو هاآنبه باید  و مردمکه دولت و مسئوالن  نکات مهمی است، شدهاشارهنکات 
شما هرگز تسلیم  هایکارشکنیآن و  هایضعفاما در برابر  ،صبر ما در برجام تجلی کرد دانند عقالنیت وب

 .نخواهیم شد
به فضل  چراکهدر برابر شما کوتاه نخواهیم آمد لذا  عصر عاشوراست عصر ماو انقالب ما عاشورایی است 

 .الهی جبهه مقاومت در عالم یک جبهه استوار و قوی است
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، جلسه سید حسن نصرالله ،با سید مقاومت هاییساعتبنده در همین روزهای گذشته در سوریه و لبنان بودم  
شکوه شما  و که استواری ملت ایران دهممیبه شما را مژده این  .جا آموختیمآنمطالب مهمی را در  داشتیم و

در لحظاتی که با سید مقاومت مالقات داشتم عظمت  .جبهه بزرگ مقاومت را در دنیا سامان داده است
مقاومت  هایجبههامواج خروشان ملت ایران را در چهره ایشان و در  ،استواری انقالب اسالمی ،مقاومت

 .دیدممی
در فیضیه و مسجد اعظم و دفاع  مسخنان انقالبی اما ،این به برکت شماست انقالب چهل پنجاه ساله شما 

 .برده است یشپبهنان و شهدای شما به فضل الهی خط مقابله با استکبار را در عالم جوا و حماسهمقدس 
امواج انقالب  .کنندروز داعشی ها نباید احساس امنیت ام ،در امنیت نیستند هااسرائیلیو  هاآمریکاییامروز 

 .استی حسینی برکت عاشور شکوه و عظمت به و مقاومت اسالمی در جهان روزافزون است این
 ،شما فکر نفوذ :این است هاآمریکاییانقالب اسالمی و ملت ایران به  ،حوزه ،مردم قم یامروز هم پیام عاشورای 

کشور ما  .خود دور کنید ذهنرا از  ایران در درون کشور اندازی فکر اختالفو  فکرهای مسموم و مخدوش
 هایراهبا  فکر نکنید که .است یکشور استوار و متحد راحل زیر سایه عاشورا و والیت خلف صالح امام

گاه و  ،ملت انقالبی ،کنید، ملت ما ملت عقالنیکشور دخالت  ینا پیچیده و مرموزانه بتوانید در صبور و آ
عاشورای ما  .است فکر اینکه شما سدهای استوار ما را بشکنید را از خودتان دور کنید درصحنه حاضر
اسرائیل در چنگال مقاومت  بلکه رام استآشما فکر نکنید اسرائیل امن و  ،ماستعظمت ملت  دهندهنشان

 .و به فضل الهی این غده سرطانی روزی فرو خواهد ریخت اسیر است
شویم شما  هایزورگوییو آل سعود هم بدانند روزگاری که ما عقب نشسته و تسلیم  هاتکفیریداعشی ها و  

گاه و بیدار .یندازیدبشیعه و سنی راه ید جنگ توانمیشما ن ،گذشته است ، هستندعاشورایی و  اهل سنت ما آ
و به فضل الهی شکست خواهید  یدبرداردستو اعمال شیطانی اموی خود  رافکاشما باید از دست از این 

 خورد.
 :دو سه جمله کوتاه هم عربی عرض کنم
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 ةتعازی و اسمی آیات االعزا بمناسبحر الأقدم لکم أت و الساده و السیدات قبل کل شی ایتها االخوه و االخوا
وصیکم و نفسی أن أقبل کل شیء  أدتبأعلیه و  اللهسالمحرار االمام الحسین د موالنا و سیدنا امامنا امام األاالستشها

 لی نقاط کما یبتدیإ ةموجز ةشیر بصورأو طاعته فی جمیع ساحات الحیات و بتقوی الله 
وجودها و  ةداخل ةتحدیات کبیر و تواجه ةو تعانی آالم و محنن مولم ةتعیش ظروف قاسی ةاالسالمی ةولی االماال

 خارج وجودها
 ةمجاالت عدید یف ةو صهیونی ةهو استمرار المعامرات االستکباریاما التحدی الخارجی  

من العراق  ةواالحتالل البلدان االسالمی ةالعسکری ةو الغزو ةطین و القدس الشریف و منها الهجممنها احتالل فلس
 و االفغانستان و ما الی ذلک

منها الخّصه و خصوصا الشباب والناشئین و  ةالشعوب المسلم ةالغزوة الثقافی الذی یستهدف عدیدو منها 
ة بلدان متخلفاالسالمیة الی ون للتقدم العلمی و الصدنوی و االقتصادی و التقسیم البلدان للسد ةاالستکباریه المرسوم
االعظم  ةالداخلی و التحدی ةالطائفی ةاالسالمیة و ایضا بث الفرقالعراق  ةاالسالمیة و تجزئ ةو منها الخصه الدول

 ةرائیل و االمریکا و ... فی مواجهالتی تعمل لصالح االس ةحکومات والدول االمیل و المرتضدبعض ال ةسیطر
و دول  ةیر البلدان و هناک دول اخری غافلفی لبنان و سوریا و سا ةالمقاوماالسالمیة و تحاول التضعیف  ةالمقاوم

فیری و هو ترویج الفکر التک العظمی ةالمصیب ومن اهم التحدیات الیوم للعالم االسالمی ةامیل فی االستکبار العالمی
 ةحرکات طیارات متطرف یوم متجسد فیال ،باالسم االسالم هذا هو االسالم االموی ةاالرهابی و تمزیق صفوف االم

 و ةو من دعم القوی االستکباریه ةو الرجعی ةمنحرف ةالتعلیمی ةذه الطیارات و االمواج من االنظمکداعش و تنبعث ه
نا و السیدات علی ةو االخوات و الساد ةمام هذه التحدیات االخوأن آل سعود و نحن اآل ةکدول ةفی المنطق بعض الدول

 ةالحیاء الحضار ةو المحاول ةدفع االفکار التکفیریه و المنحرفو واضحه و ةدقیق ةبصوراوال فهم االسالم االصیل 
 و االستکبار العالمی ةاالسالمیة تجاه الصهیونی ةمقاومو دعم ال االسالمیة ةاالسالمیة و ثانیا الترکیز علی الوحد

و ان ننظر الی عاشورا وراء التعصبات  ةالمقاوم ةمن عاشورا الحسینی و دروس الحکم و ثالثا علینا ان نستلهم 
 الطائفیه

 

ظم االعز االجّل االکرم یا الله ... یاارحم الرحمین. اللهم نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االع
اخذل الکفر  النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق اارزقن

اغفر للمومنین و المومنات والمسلمین ر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم انص اللهم واهله.
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ملت ما و کشورهای مسلمان را  هایسوگواری ،بمیرانعاشورایی  و دارنگهرا عاشورایی زنده خدایا ما  ،والمسلمات

 ،بازبگردانرا در جهان به خودشان  هایریتکفدشمنان اسالم و  شرده، و قبول خود قرار ب یتموردعناایام عزا  در این
خدایا مریضان و جانبازان عزیز، مریضان ، ما را در راه اسالم و دفاع از اسالم و انقالب اسالمی استوار بدار یهاگام

ارواح طیبه شهدای انقالب و دفاع مقدس و مقاومت اسالمی و مدافع حرم و عتبات  ،شفا عنایت بفرما موردنظر
علما و مراجع درگذشته و روح امام شهیدان با سید و  و ارواح جمع، ینتگان منا و درگذشتگان از اخجانباعالیات و 

مهربان و رئوف  دیگرما را به هم هایدل، ما را ببخش، توبه و انابه ما را بپذیر گناهان ،ساالر شهیدان محشور بفرما
خالصانه  یهاسالم ،بدار و منصور یدمؤسالمی و مقام معظم رهبری را به کشور و انقالب ا خدمتگزاران ،و رحیم بفرما

علی بن ابیطالب و ائمه طاهرینت و امام عصر ابالغ  فاطمه زهرا، حضرت، محضر پیامبر خدااین روز عزیز به  ما را در
 .عجیل بفرمادر فرج ایشان ت ،بفرما

ِحیِم  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ِه َو اْلَفْتُح ِإَذا َجاَء  ِبْسِم اللَّ ْفَواًجا َنْصُر اللَّ
َ
ِه أ اَس َیْدُخُلوَن فِی ِدیِن اللَّ ْیَت النَّ

َ
ْح بَح  َو َرأ ْمِد َفَسبِّ

َك َو اْسَتْغفِ  اَبا ْرهُ َربِّ ُه َکاَن َتوَّ 5ِإنَّ  
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