
 ی امام حسین)ع( م مدرسه برنامه سو  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم  

 اسالم و علیک یا ابا عبداهلل  

ها  وار عرض کردم و هر کدام ساعتهایی که از عاشورا باید یاد گرفت فهرست ی قبل اهداف و درس در جلسه 

 رسیدیم که از زبان ابوالفضل العباس)ع( این درس را باید از عاشورا یاد گرفت.   10خواهد. به  می   تدقیق تحقیق و

دار  کنم. برادرم، خواهرم من و شما هم دینیعنی از دینم تا ابد حمایت می   اُحامی اَبَداً عَنْ دینی فرمود    -10

دین ما که روزه است، دین ما که امر  کنیم؟ دین ما که نماز است،  هستیم چقدر از دینمان داریم حمایت می 

خواهد، کند، دین ما که از ما تواضع می به معروف است، دین ما نهی از منکر است، دین ما که تکب ر را رد می 

گوید به  گوید ربا حرام است، دین ما که می گوید حرام است، دین ما که می دین ما که در معامالت غش می 

ها را دار باشید، دین ما که این گوید مردم گوید ظالم نباشید، دین ما که می مظلوم کمک کن، دین ما که می 

هایش را قطع  گوید ما چقدر پشتیبان این دین و چقدر به عامل این دین هستیم؟ ابوالفضل)ع( دست به ما می 

قی و نفسی هست از  تا رم  اُحامی اَبَداً عَنْ دینی کردند. عمود را و آهن را بر فرق سرش وارد کردند ام ا فرمود:  

کنم. حسین هم دین است، حسین حمایت از دین است، همه برای حمایت از دین آمدند من  دینم حمایت می 

 و شما چی؟  

خدا کجا این را    هَواکا, وَاَیْتَمْتُ الْعِیالَ لِکَیْ اَراکا  تَرَکْتُ الْخَلْقَ طُر ا فیفرماید:  باز هم امام حسین)ع( می   - 11

کردند فرمود:  که داشتند سر را از بدن جدا می جا در حال شهادت بود در حالیکه آن گاه، جایی گفت در قتل 

ی تو.  ی خلق را من ترک کردم به خاطر خواسته خدا خدا با این همه مصائبی که دید در روز عاشورا خدا همه

را ترک کرد، فرزندانش را ترک کرد، خلق خدا را  ش  الَیع  ی خدا برای حسین اهمی ت داشت که چقدر خواسته 

ی خدا عمل کنیم آیا حاظریم  که بخواهیم به خواسته من و شما چه؟ در مقابل اینترک کرد که به خدا برسد.  

ی خدا این باشد که شب بلند بشویم و با او راز و نیاز کنیم، اگر خدا  آیا حاضریم اگر خواسته هزینه کنیم؟  

ماز را به جماعت بخوانیم، اگر خدا بخواهد به کسی ظلم نکنیم، اگر خدا بخواهد به فقرا کمک  بخواهد که ن

کنیم، اگر خدا بخواهد به زیردستانمان ترحم کنیم، اگر خدا بخواهد به پدر و مادرمان نیکی کنیم، در مقابل  

 و عاشورا را خالصه فقط  کربال   .های حسین)ع( استدرس ها  توانیم هزینه کنیم؟ این ی خدا چقدر می خواسته

ها گفته شود. در ادارات این کلمات باید تابلو بشود. در  زنی نکنیم. باالی منبرها باید این درس با اشک و سینه 

سالم علیک یا ابا  لنویسد که ابینیم که در سطح وسیع فقط می ها باید تابلو شود. می ها و مساجد اینحسینیه 

ها را ترویج کن در مدرسه.  لفضل،  کالمشان را بنویس، درسشان را بنویس این سالم علیک یا ابوالعبداهلل، ا

 ها را ترویج کن در حوزه و درس بعدی  ها را ترویج کن در دانشگاه، این این

هم در محرم حسین را واسطه کند. سوار این سفینه بشویم و بگویم  از خدا بخوا  الحسین سفینة النجاة   - 12

دهیم ما را از گناهان دور کن،  تو را به حسین قسم می ی حسین است  ی نجات که سفینه خدایا این سفینه



رود به بهشت. با  ی حسین مستقیم می ی حسین پیاده نکن، سفینه خدایا گناهان ما را ببخش و ما را از سفینه 

و این را بدانیم که برای  ی حسین بشویم.  ی حسین و سوار سفینه تی کنیم و آشتی ما با خدا با واسطهخدا آش 

      .حبنا ال یجتمع مع معصیه اهللگذارم که فرمودند ی بعد می برای جلسه 

     سالم علیکم والرحمه اهلل   ال و 


