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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (2) شناسی مجالس حسینی آسیب

نهری ا    ،به معررف   امرمسخ، شناسی، حماسه، عرفان، سوگ،  حسینی، آسیبمجالس کلمات کلیدی: 

 خواهی، عشق، قربانی شدن. ، حكومت اسالمی، ظلم، فساد، حاجتمنكر

ی ما هم ا  اين عیب مبرّاست؛  ام ف الحمدهلل جلسه جا برای عزيزان گفتههای قبل همیندف نكته را سال

شد امسرال ايرن اتّفراه بره ايرن       بافرم نمی كه ی افّل اين است نكته دارد.فلی فاقعاً جای تذكّر ف تأكید 

شرما   ف بُعد نهضت كالً تخلیه شده اسرت    اشورا ا  بُعد حماسیی ع مسألهاينكه شدّت ف پررنگی بیفتد؛ 

گريه ف شیون ف ابرا  عاطفره اسرت.    يكسرهگوش كنید؛ شود  را كه در صدا ف سیما پخش می هايی نوحه

ف  به عظمرت گريسرتن برر اباعبرداهلل     د راجعما در جلسات متعدّ بزرگ است؛ باعبداهللگريه بر ا

ی پرشركوه، ايرن    ايرن حماسره    ايم؛ امّا نهضت اباعبداهلل چه شرد  ی عزای آن حضرت سخن گفته اقامه

هرای مرا،    سررايی  هرا ف مريیره   احیی بزرگ غیرت الهی كجا رفت  مجالس مرا، منبرهرای مرا، مردّ     جلوه

چقردر ا   مرا  مگر  ف است تأسّجای ما، چرا ا  بُعد انقالبی نهضت عاشورا خالی شدند  بسیار   های رسانه

برود؛   ی تفسیر انقالبی نهضرت اباعبرداهلل   انقالب ما میوه ايم   افّل انقالب فاصله پیدا كردههای سال

شرود ا    رفيرم  مگرر مری    چرا فاصله گرفتیم  به كجا داريم می ی عاشورا بود؛ ی درك رفح حماسه میوه

ايرن همران انحرافری اسرت كره شرهید مدهّرری در كتراب           عاشورا سخن گفت ف ا  حماسه غافل بود 

- ند كه چرا عاشورا را ا  بُعد امر به معرف  ف نهی ا  منكرش تخلیره كررده   فرياد می ی حسینی حماسه
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اريرم بره همران سرمت     ددفباره ما كه ايم  ستم ف ظلم ف فساد خالی كرده ايم  ا  بُعد جهاد ف مبار ه با

 رفيم  می

 ی برزرگ الهری ف آسرمانی نردارد.     اسهمن هرجا منبر رفتم، ديدم منبرها اصالً ربدی به تحلیل اين حم

 الحسرین  اخالقیّات خیلی خوب است؛ امّا بعد حماسی نهضت اباعبداهلل گويند. تا اخالقیّات می چهار

ی امر به معرف  ف نهی ا  منكر است، من هرچره  ی افّل ماه محرّم، هفتهند هفتهكجا رفت  اگر هم گفت

چه  م امر به معرف  ف نهی ا  منكر امام حسینديو ف تلويزيون تیز كردم كه بفهمگوشم را در اين را

 بود، معلوم نشد.  

مرت مردّعی حكومرت اسرالمی بودنرد       برابر يك حكودر الحسین گر غیر ا  اين است كه اباعبداهللم

معافيره  امیرالمرممنین يزيردبن  مرن   هسرتم   اهللی رسرول  گفت من خلیفره  رابر حاكمی كه میدرب

ف نهری  حضرت دربرابر يك حكومت مدّعی اسالم قیام كرد ف به مبار ه برخاست. امر به معررف    هستم 

 اين بود  ا  منكر امام حسین

چره چیزهرای عجیرب ف غريبری      كرردم؛  را گروش مری  راديوهای ديگرر   كردم؛ راديو معار  را گوش می

ه  نرش محبّرت   شروهر بر   شوهرش احترام بگذارد، معرف  اسرت   خانم به ،در خانهاگر ... كه بله شنیدم

بررای اينهرا قیرام     آيا امام حسرین  [ها بود. هاست  هرچه گوش كردم، ]همین  كند، اين جزف معرف 

اين يك تحريف است در عاشرورا     اين بود  منكر امام حسین ی ا نهضت امر به معرف  ف نه  كرد 

يیم، بره  بینیم اگر همان چیزی را كه با آن به قدرت رسیديم، بگرو  نكند امرف  می  رفيم  كجا داريم می

ربرابر حكومت نه دربرابر حكومت رفم به میدان رفت ف نه د امام حسینشود   ضرر خودمان تمام می

دربرابر حكومت اسرالمی بره میردان رفرت؛ حكومرت اسرالمی كره فسراد، آن را          فت؛گبرها به میدان ر

ستم ف ظلم بره مظلومران ف بسرته برودن راه      المال آن را فراگرفته بود؛رت بیتفراگرفته بود؛ تاراج ف غا

 گرفته بود.فرادفاع ا  هر مظلومی آن را 



 

 

 

 

3 

، ام، شما ببینیدگفتهمدرح كردند، ا  رف  افّل كه حضرت را  بارها در اين جلسه فرمايشات اباعبداهلل

ی حرقّ ف برگردانردن    ی عردالت، اقامره   عنوان يك حركت بزرگ انقالبی برای اقامه بها  رف  افّل  حضرت

ها قبل ا  مرگ ام، سال ند. بارها گفتهكن قیام می ،آيار اسالم به جامعه ف حكومتی كه مدّعی اسالم است

خاطر پست ف مقام ف مواجبی كه ا   ای را كه يا به درباری خودفرفختهدهای معافيه، حضرت در منا آخون

دينری ف فسراد ف ظلرم    ها را بسته بودند ف بره بری   گرفتند، دهان می معافيهحكومت به اصدالح اسالمی 

ه داشرتند  امیّ العاتی ف امنیّتی حكومت بنیهای اطّ يا به اعتبار ترسی كه ا  دستگاه ،كردند اعتراضی نمی

ف آن سرخنرانی دا  ف عجیرب    ندكردند. حضرت اينها را جمع كرد ها را بسته بودند ف اعتراض نمی انده

اَلل ُّٰهمَّ اانَّ مَ اََمَللَمَُّا آرمان من در اين نهضتی كه در پیش دارم، چیست.كه  ندبعد هم فرمود ند؛كردايراد را 

ن ااُمناَفَسًةافنا اال ذنياكاَنامن مَناُفُ ماُسَلطاٍناَوااَلااَلتنماَساَشيَايااَّ ُهاَلََّاَيُكنن مَناايننمَ اٍءامن َنَاااَلَملمالنََّامن اَوالّٰكنمَنالننَم ااَلُحطماِن ولن

اااَلنَصالَحافنا ََ َِااَلُمَلط َلُةامنَناُحدناومُايابنالانَكافَمَيَأَمَنااَلَمَظلُاَواََُّظهن هرا قبرل ا    حضرت سالا1وانَك.وَنامنَناعنباانَكاَواَُقا

ای كره   های انقالبشان را تبیین كردنرد ف برر ايرن آخونردهای خودفرفختره      ف آرمانمرگ معافيه اهدا  

اند  ؛ امّا دربرابر انحرا  سكوت كردهخورند نان دين را میكسانی كه دين هستند پرخاش كردند.   مدّعی

ارفد. حكومت اموی بر مردم مظلوم می درف دربرابر ظلم ف ستمی كه 

َََوَنا: نرد ، فريراد برآفرد نرد را شررفع كرد  انبعد هم فقتی نهضتشر  هناَواَان ااَلباطنمَ االااَلَحمِّ االايُمَلَممُ ابنماَان اَاالاََمم

َََغَبااَلُمَؤمننُا ؟َعَنهُاااهىّٰايُمَتن ارَب هنااافنياالنيَم ق ماًااالنقاءن ااَرىاَاالااَّ يانافَم ُمحن ََ ََمماًااال اانااالظ مالنمنينَااَمم َااةَاوااَلَحيّٰمااَلااوَاااَاةًاَسملاال اانااَلَممَو اا2؛بَم

بايرد  مرممن در چنرین شررايدی     شود  بینید ا  باطل پرهیز نمی نمی شود  حقّ عمل نمی بینید به نمی

                                            

 و 131خ  البالغد،  .یّدرضدی  نجد    نقد  دددا ا.د      و هم از اباعبددال  ین عبارات با اندکی تفاوت هم از امیرالمؤمنینا. 1

  92  ص 29بحاراالنوار  ج و  932 العقول  صتحف  حرّانیدعب، ابن

-تحدف  حرّاندی  ددعب، ابدن  و 111 ص  97 ج بحاراالنوار  مجلسی  و 44 ص مثیراالحزان  نماحلی  ابن و 92 ص لجوف  طاووس بنا  9

  در عبارات اختالف یاندک با  947 ص العقول 
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ف  ،را برای شهادت ف لقاء خدا آماده كند ف من مرگ در راه حقّ ف دفاع ا  حقیقرت را جرز سرعادت    خود

 بینم. هیچ نمی ،بار در كنار ستمگران را جز خواری ندگی ذلّت

ف  ب در ماه محرّم را يادتان بیايرد؛ های افّل انقالاموش شده است  شعارهای سالاين بُعد نهضت فرچرا 

ماه پیرف ی خون بر شمشیر است  چرا ايرن بُعرد فرامروش     می معرف  ف تاريخی امام كه محرّ آن جمله

 كنیم  اين انحرا  بزرگی است كه اتّفاه افتاده است.    می كچرا داريم اين را پا شده 

هرا حضرور پیردا كرديرد، چره ا  راديرو ف       شما در مجالس مختلفی كه برای سوگواری يك ا  امسال هر

ف حماسری نهضرت    تلويزيون ف چره ا  منرابر ف مجرالس عرزاداری، چنرد كلمره حرر  ا  ُبعرد انقالبری         

 ار بزرگی است اين انحرا  بسی شنیديد  اباعبداهلل

االد عنا اانن  اَو االد عناَاال ااَبَن ابمَای  ارََكَز اَقَد ل ةنااااثَمَنتَمَينناااَينَای  االذ  اَو االس ل ةن ل ةُا بَمَيَن االذ  ن ا امن ََ اَهَيها های  اين جمله 3؛َو

در محرّم چه شد  اين همه پیامك برای محرّم ف رف  تاسوعا ف عاشورا آمد، حتّی احاديثی  اباعبداهلل

قالبی ف حماسی های ان جملهيد؛ يك جمله ا  ا هپیامك شد ف همه دريافت كرد الحسین اباعبداهللا  

ی اخاله ف عرفان  ی خود ما جلسه جلسه يكسره تذكرّات اخالقی  قبول است؛ اباعبداهلل در اينها نبود 

كنیم  چرا داريم بُعد امر به معرف  ف  است؛ امّا آن جنبه كجا رفت  چرا داريم بُعد انقالبی را حذ  می

م. عاشورا كنی به يك سوگواره تبديل میفقط عاشورا را كنیم  ف  نهی ا  منكر نهضت عاشورا را حذ  می

ای  مكتب مبار ه با ظلم ف فساد منافقانه مكتب غیرت ف شجاعت است؛ عاشورا مكتب حمیّت است؛

داند اين تحريف عظیمی كه  خدا می شود. است كه  ير پوشش حكومت اسالمی به مردم رفا داشته می

 ست ف چه پیامدهای خدرناك ف فحشتناكی در پی خواهد داشت. افتد، چه گناه بزرگی ا دارد اتّفاه می

                                            

  75 ص العقول تحف حرّانی دعب،ابن و 29 ص لجوف  طاووس ابن و 2 ص  47 ج بحاراالنوار  ی مجلس  3
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در ف ا  ده سال قبل شرفع كرديم ايم. به نهضت عاشورا صحبت كرده ها راجعخدا توفیق داد ف ما سال

م های ماه محرّ های مختلف اين نهضت را در مناسبت جنبه هايی ا  مكتب عاشورا درسسلسله مباحث 

-م ف دفباره انكنم برگرديم ف مرفری كنی تأكید می ترس عزيزان هست.حبت كرديم ف در دسف صفر ص

 به تمامیّت عاشورا برگرديم.شاءاهلل سرا  مجالسمان برفيم ف مجالسمان را برگردانیم؛ 

هرای تحريرف ايرن اسرت كره آن را       هايم كره يكری ا  جنبر   يادتان هست در بحث تحريف عاشورا گفته

، عرفان يك پیكر ف يك رفح دارد. رفح آن ف حركت اباعبداهللعدی كنیم. گفتیم نهضت عاشورا ب تك

ی برا   مبار ه ؛حماسه است ست؛ امّا پیكر اين رفح، نهضت است؛عشق ف جانبا ی در راه معشوه ا لی اف 

آيرد.   برنمیهیچ كاری ی اسالمی است. ا  رفح بدفن پیكر  ظلم ف فساد ف ديكتاتوری ف انحرا  در جامعه

يرك   ،خاصیّت است. اگر عاشورا را ا  عرفران ف عشرق خرالی كنیرد    ی بی يك جنا هپیكر بدفن رفح هم 

غیررت ف حمیّرت    ماند ف اگر عاشورا را ا  حماسه خالی كنید، ا  شجاعت ف دلیری ف ا  اف باقی می  جنا ه

 ی قردرت در  ی با ديكتاتورها ف منافقینی كه بر اريكه ستیزی ف مبار هسادف ف ستیزی خالی كنید، ا  ظلم

 .آيد ف هیچ خاصیّتی ندارد اند خالی كنید، ا  آن عرفان هم هیچ كاری برنمیی اسالمی تكیه  ده جامعه

افتد ف كمتر بره خودمران    راحتی جلوی چشم ما دارد اتّفاه می ه نظر من اين يك فاجعه است كه بهف ب

دهرد    ط را بره مرا مری   رفيم  چه كسی اين خ گونه جلو می اين داريمشود  چرا  یم كه چه دارد میآي می

لمری  ظ دهند  به خودمران بیرايیم    ه سوه میسمت اشتبا كنیم  ما را دارند به اشتباه می خودمان داريم

ه تمامیّرت  حركتری كر   نیست كه حركت حسینی را مسخ كنیم؛ الحسین بزرگتر ا  اين به اباعبداهلل

ام.  خردمت عزيرزان عررض كررده     عاشرورا  مكتب هايی ا  درسرا در  كند. اين مدلب اسالم را تفسیر می

ی ابعرادش را تفسریر    عاشورا تمامیّت اسالم را تفسیر كرد؛ عرفانش را، اخالقش را، سیاسرتش را، همره  

آن را ا  تمامیّرت خرودش    ؛بعردی كنریم   ؛ تكف جنايتی بزرگتر ا  اين نیست كه آن را مسخ كنیم ؛كرد
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بزرگترين سروگ عرالم    بله، عاشورا ف كربال. پايین بیافريم ف فقط به يك سوگ، عزا ف ماتم تبديل كنیم

 خلقت است؛ امّا تمامیّت عاشورا سوگ نیست.

ی مرن   ين عقرده در دل ف سرینه  ا فاقعاً د كه به ذهنم آمد ف خواستم بگويم؛ای بو به هر تقدير اين نكته

آيرا   بشرنود  ی فجود دارد كه اين حرر  را  كدام گوش شنواي ا برفيم ف فرياد بزنیم  دانم كج نمی مانده 

شرويم    توجهّی داريم دچار اين انحررا  مری   كند  يا نه بر اير بی سیاستی دارد اين انحرا  را دنبال می

 هرچه هست بسیار خدرناك است ف پیامدهای فحشتناكی خواهد داشت.

دی كه خردا توفیرق داد ف در   هم در مجالس متعدّرا اين  فبگويم،  م آمدی دفمی را هم كه به ذهن نكته

هرايی كره ا    طرور بعضری ا  منبرهرا ف مردّاحی    عنوان مستمع ف عزادار شركت كردم ف همین ام بهن ايّاي

اين است كه ما مجرالس   ف با  احساس كردم دچار انحرافیم،شنیدم،  شد می تلويزيون ف راديو پخش می

ن به حاجرات  ای برای رسید را پل ف فاسده الحسین ف سوگواری برای اباعبداهلل الحسین اباعبداهلل

دلیل شدّت ف افراطی كه در  فاقعاً بهفلی  ؛گفتیم تكراری است ف قبالً مان همه اين حرفايم. البتّقرار داده

ين پیرام را بره ديگرران    شما ا میدفارمم ف ايال م است يك بار ديگر بگواحساس كردم  ،ه ديدماين قضیّ

 سینه به سینه منتقل شود.  منتقل كنید؛

را پلی برای رسیدن بره حروا ق قررار     هايمان، همه گريه بر اباعبداهلل گرفته تا مدّاحهايمان  ا  منبری

یريد  آقرا  هايتان را در نظر بگ حاجت حاجت نباشد بخوانند، آقا كسی بی خواهندرفضه كه می دهند. می

-بری  ها مريض دارنرد؛ افررادی   اند؛ در بیمارستاندم در خیلی به من سفارش كرده سرطانی  ياد است؛

هايتان را در نظر بگیريد    ای داد بیرداد  خراك برر     اه حاجتخواهیم برفيم قتلگ ند، گرفتارند... میا خانه

 مرريض سررطانیت هسرتی      را تماشا كنی، آن فقت يراد  خواهی برفی شهادت اباعبداهلل می سر ما 

كننرد، ترو داری برا     یگونه شهید مر را آن پسر پیغمبر خدا  هايمان  خاك بر سر ما با اين عزاداری

 گريه بر اباعبداهلل  توانی ياد چیز ديگری باشی  كنی، آن فقت می چشم دلت آن صحنه را تماشا می
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دهری   خراش عاشورا را فسیله قرار مری ی جان مريضت خوب شود  مرفر حاديهدهی كه  را فسیله قرار می

، كرار پیردا كنری  پنراه     بیكراری  را شوهر دهی  خانه بخری  هايت را بدهی  دخترتبرای اينكه بدهی

عظیم حسینی  ی چه فهم كوتاهی است ا  حماسه ا كه اين هم چه انحرا  عجیبی است بريم به خد می

 چه فهم كوتاهی است  ف عرفان بزرگ عاشورا 

سرمت كرربال    داشرتند بره   دانیرد در مسریری كره امرام حسرین      می پرده برايتان بگويم؛بگذاريد بی

عقیل به حضرت رسید. آنجا چند هرزار نفرر همرراه    بنها خبر شهادت مسلم منزل آمدند، در يكی ا  می

بودنرد؛ امّرا در   ی كمی همراهشان  كه حركت كردند، عدّهند. حضرت ا  مدينه بود حضرت اباعبداهلل

ا  شرهرها ف   ،آمدنرد  سرمت كوفره مری    ه بره به حضرت پیوستند ف در مسریری كره ا  مكّر    بسیاریمكّه 

ت  يرادی برا   ی  يرادی بره حضررت ملحرق شردند. جمعیّر       ه كردنرد، عردّ   كره عبرور   های مختلف آبادی

ف  ندعقیل رسید حضرت همه را جمع كردبنبودند. در آن منزل فقتی خبر شهادت مسلم اباعبداهلل

هرای مختلفری دارد. در    كردند جنبه كاری كه اباعبداهلل ند.خبر شهادت مسلم را به همه اعالم كرد

نیرا   سیاسی، فقتی به جمعیّرت   لیدر، رهبر ف  هر فرمانده ام؛ برای شما گفته ب عاشوراهايی ا  مكتدرس

اظهرار   مخفی كند؛كه ممكن است سبب جدا شدن مردم ا  اف شود  را هايی كند فاقعیّت دارد، سعی می

عقیرل رسرید همره را    برن به محض اينكه خبر شهادت مسلم امام حسینامّا  نكند ف نگذارد لو برفد؛

رفيم  هركس همراه ما شده به گمان اينكه ما به كوفه می ند اين اتّفاه افتاده است؛ف فرمود ندجمع كرد

مال ف  آفرد، كند، پول ف يرفتی به دست می گیريم ف اف پست ف مقامی پیدا می ف حكومت را به دست می

ست؛ يعنری هرركس   د كه چنین خبری نیآفرد، بدان تی به دست میجاه ف موقعیّ كند، نتی كسب میكمُ

 برای حاجت راه افتاده، برگردد  
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ف  نرد برگرداندبودنرد،    ف آر فهرا راه افتراده    سرته كسانی را كه برای حاجرت، بررای خوا   امام حسین

اينكه در راه من جان بدهرد،  فقط كسی كه آماده است خودش را در راه من بدهد، آمده برای  ندفرمود

   االسالم نیّر تبريزی را؛ اين شعرش بسیار قشنگ است حجّتند خدا رحمت ك بماند  بقیّه برفند 

 مررا یگرررفه هركرره نرردارد هرروا   یگفررت ا

                  

 مررا یگیرررد ف برررفن رفد ا  كررربال   سررر 

 

هاست حسین نیست، عاشق پست ف مقام ف پول ف يرفت ف موقعیّت ف امثال اين حر  هركس عاشق منِ

  برسد، برفد هگذر نهضت من به آنها ف آمده ا  ر

 مررا یگرررفه هركرره نرردارد هرروا   یگفررت ا

                  

 مرررا یسررررگیرد ف بررررفن رفد ا  كرررربال  

 

 ف نراكرده تررك سرر    یناداده ترن بره خروار   

                  

 مررا یسرررا برره خلرروت ینترروان نهرراد پررا  

 

 كس  نیافتمی رف نشست به خون ف تا دست 

                  

 كبريرررای مرررا طررروا  برررر حررررم   راه  

 

 جررراهرا  برررزم مرررا نبرررود طالبررران    هرررم

                  

 بیگانررره بايرررد ا  دف جهررران آشرررنای مرررا 

 

نه  خواهد دفست ما باشد، بايد ا  دف جهان بیگانه باشد؛ يعنی اف در مجلس امام حسین هركس می

اند بدهد، مريضش هايش را بتو اش شغل پیدا كند، شوهر پیدا كند، بدهی برای اين گريه كند كه بچّه

 نه حتّی برای اينكه قیامت گناهانش بخشیده شود.ف ، شفا پیدا كند

 جررراهرا  برررزم مرررا نبرررود طالبررران    هرررم

                  

 بیگانررره بايرررد ا  دف جهررران آشرررنای مرررا 

 

 برگررردد آن كرره بررا هرروس كشررور آمررده    

                  

 مررا یگرردا یسررر نررافرد برره افسررر شرراه   

 

 سررتا سررلدنت مُلررك ديگررر مررا را هرروای 

                  

 مرا  یكین عرصه نیست در خرور فررّ همرا    
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هايمان،  يعنی اينكه منبری]كوچك كردن عاشوراست؛[ آمدن به مجالس حسینی، اين نوع تقدير  به هر

هايتان را  بیايید برای اينكه حاجت كنند كه آی مردم به مجالس اباعبداهلل ءعلمايمان به مردم القا

های اخرفيتان كه حاال فقتی مجالس  های دنیويتان كه اغلب اينهاست؛ چه حاجت بگیريد؛ چه حاجت

شود. يك قدره اشك ا  چشم  تان بخشیده آيید گناهان اين است كه مینهايتش شود  خیلی بزرگ می

سوی عزاداران  شود؛ بهشت به ؛ چنان میودش چنین می شود؛ ريزد تمام گناهان اف پاك می فرد كه می

 ..كند. آغوش با  می اباعبداهلل

ی برزرگ عاشوراسرت. عاشرق فاقعری      ضت حسینی ف حماسههر دفی اينها به نظر من كوچك كردن نه

بررای خرود امرام     دار فاقعری امرام حسرین   ااسرت. عرز   عاشق خود امام حسین امام حسین

در ايرن دهره   قدر  نها تكراری است؛ فلی آ انم اين حر د م، میا من بارها گفته عزادار است. حسین

تواند سنگ صربورم باشرد ف    ديدم تنها جايی كه می فشار به من آمد، ،رفتم در مجالس مختلفی كه می

رای گريره كنریم بر    ی خودمان است. فقط حوا ق   فقط حوا ق  نم جلسهچاهی باشد كه در آن فرياد بز

سینه بزنیم برای اينكه هايمان خوب شود.  برای اينكه مريضگريه كنیم  يم هايمان را بگیر اينكه حاجت

تا هم احیانراً پیردا شرود كره      های دنیوی است ف حاال اگر چهار هايمان را بدهیم. اغلب كه حاجتبدهی

كه مكتب عاشورا، مكتب عشق بره فلریّ اعظرم خداسرت؛      حالی نظر بگیرند. در های اخرفی را در جنبه

رفد  فررد مری   ،راه افّلِ ،دانید در مسیر سلوكچون می كنی  هی خودت را فدای اباعبداهللاينكه بخوا

اش را  خانره بگیررد؛ شرغل بگیررد؛ شرفای بچّره       رفد ا  امام حسین برای اينكه چیزهايی بگیرد. می

خردا را بگیررد. بزرگترر     بخشش شود؛ بهشت بگیرد؛ كم بزرگتر می. بعد كممشكلش را حل كند بگیرد؛

كم كه جلرو  خواهد بگیرد. كمافتد، می مكاشفات بگیرد. افّل كه راه می شود؛ كشف ف كرامات بگیرد؛ می

خواهد مرالش را در راه   خواهد چیزی بدهد. می می خواهد چیزی بگیرد؛ شود ف ديگر نمی آمد عوض می
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به  حمت بیندا د؛ تالش كنرد؛ كوشرش    ابدنش ر اش را بدهد؛ خواهد خانهخرج كند؛ می اباعبداهلل

 بدهد.   خواهد يك چیزی به امام حسینكند می هركاری كه می كند؛ گريه كند؛

َِااالنیااثَمب تَا ،امّا قدم سوم كه آن قدم صده است َدقٍاااَقَد خواهرد   يی است كره مری  جا 4عنَنَدَكاَممَ ااَلُحَسمَينن ااصن

دانید بدن مرا، مرال ماسرت. بردنت را هرم كره        چون مینه اينكه فقط مالش را بدهد.  خودش را بدهد 

دهری. اينهرا همره     دهی، مالت را مری  دهی. پول ف آبرفيت را كه می با  مالت را داری می  بخواهی بدهی،

كنری،   خرواهی قربران اباعبرداهلل    خرودت را مری   ،خواهی خرودت را بردهی   مال توست. آنجا كه می

 ی شده است.  آنجاست كه ديگر سالك، سالك فاقعی ف حقیق

يرك مرادر   شرود   است. آيا مری  كسی است كه فاقعاً عزادار خود اباعبداهلل عزادار فاقعی اباعبداهلل

خراطر   اش گريه كند بره  بنشیند، سر بچّه بعد اين مادر ،ی جوانش جلويش پرپر بزند اش بمیرد، بچّه بچّه

 دهد اش را به صاحبخانه ب پول پیدا كند ف اجاره خانه ،اش دير شده اجاره خانه اينكه بدهیش را بدهد  

دهد برای اينكره بتوانرد   اش را فسیله قرار  ای يادش باشد  گريه به حال بچّه ود اصالً چنین صحنهش می

  اش را بدهد  اصالً چنین چیزی شدنی است  اجاره خانه

شرود.   مری  سروگواری اباعبرداهلل  های بزرگی است كه متأسّرفانه در مجرالس    اين هم ا  آن بدآمو ی

خرواهیم در   بگذاريم رشد كنیم. تا كِری مری   را ايجاد كنیم  امام حسین عشق خالص به خودِبیايیم 

جا بزنیم  هی ا  اين عاشورا به آن عاشورا؛ ا  اين محرّم به آن محرّم؛ ا  اين صفر به آن  اين مجالس در

عاشرورايی بره فضراهای     هوایدر  ؛ بلند شود؛ا با  شوده بگذاريم كمی افق جا بزنیم   همچنان در صفر؛

 شاءاهلل راه پیدا كنیم.بلندتری ان
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مرا دقّرت كنریم ف هرجرا كره       ی همره  میردفارم هرحال اين دف تذكّر پیش آمد كه من عرض كرردم. ا  به

ه برداشرت  گونه انحرافات ا  مجالس اباعبداهللاين تارسد تذكّری بدهیم ف يادآفری كنیم  دستمان می

هايش چقدر بركات فجود دارد ف چقدر  ی نقص ف عیب داند در همین مجالس با همه شود. البتّه خدا می

به داشته باشد.  هايی لسی به اين عظمت چنین نقیصهعظیم است؛ فلی حیف است  حیف است كه مجا

ی ما توجّه كنند كه نه تحريف ف  ريزان فرهنگی جامعه هم برنامه ،كه هم فعّاظ ما، هم مدّاحان ماآن میدا

ف نره ايرن نگراه كوچرك ف كوتراه       ی عاشورا ا  بُعرد حماسری   مسخ نهضت حسینی ف خالی كردن فاقعه

 يك استمرار پیدا نكند ف اصالح شود. هیچ الحسین ی عزای اباعبداهلل   رهگذر اقامهطلبی ا حاجت
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