
 

 

 ...چه عدد س نگیین

 ...وز گذشتچهل ر       

 چهل روز یب حسنی گذشت...          

 

 اربعنی حسیین را بر متام مسلمنی تسلییت میگویمی "

 "بس یج دانشجویی دانشکده منابع طبیعی

 

 درس ی که اربعین به ما میدهد...

به همان اندازه که مجاهدت امام حسین)ع( 

ویارانش بعنوان صاحبان پرچم باموانع 

رخورد داشت وسخت بود,به همان اندازه ب

نیز مجاهدت زینب)ع( ومجاهدت امام 

 سجاد)ع( وبقیه بزرگواران دشوار بود

البته صحنه ی انها صحنه نظامی نبود 

بلکه تبلیغی و فرهنگی بود.ماباید به این 

 نکته ها توجه کنیم

ین است درسی که اربعین به ما میدهد ا

که:باید یادحقیقت وخاطره ی شهادت 

رادرمقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه 

 داشت.

 92/60/06"بخشی ازبیانات رهبردردیدارگروهی ازاقشارمردم          

 

جمالت کوتاه وبرگزیده مقام "

 "رهبری درباره اربعین

  شروع جاذبه مغناطیسی حسینی درروز

 (10/10/0831اربعین است)

 ادامه پیداکرد,راه بازشد,این  مبارزه

خصوصیت اربعین است,یعنی دراربعین 

افشاگری هم هست,عمل هم هست,تحقق 

هدفهای آن افشاگری هم در اربعین 

 (83/00/0831وجود دارد )

  اربعین به مادرس میدهد که باید

یادحقیقت وخاطره ی شهادت رادرمقابل 

تبلیغات دشمن زنده نگه  طوفان

 (82/10/0830داشت)

 

 

 



شعربه مناسبت اربعین تقدیم به 

 حضرت زینب)سالم اهلل علیها(:

 گلویش فشردچهل روزی بغضی 

 چهل روزبی غصه آبی نخورد

 چهل روز اودرجهادی مدام

 علمداری کربال را نمود

 چهل روزاو بی حسین!اه نه

 حسین توهرگز درانجا نمرد

 چهل روز باخطبه هایت,خدا

 حرارت به دلهای مومن سپرد

*** 

 دلم فقط کربال میخواهد...

چقدر کسی که روز اربعین تو,در کربلی تو 

 نیست غریبه

یه دل سوخته وپرحسرت ماهم نگاه کن 

 حسین جانم

     
*********** 

 زيارت در ـ السالم  عليه صادق امام

 روز در السالم  عليه حسين امام

:  اربعين  

 فیكَ مُهجَتَهُ بَذَلَ...  أنَّهُ أشهَد إنّی ، اللّهُمَّ

 الضَّاللَةِ وحَیرَةِ الجَهالَةِ مِنَ عِبادَكَ لِیَستَنقِذَ

 حَظَّهُ وباعَ الدُّنیا غَرَّتهُ مَن عَلَیهِ تَوازَرَ وقَد ،

  األدنى بِاألرذَلِ

 آن كه دهم  مى گواهى من! بارخدایا

 نثار تو راه در را خود خون...  بزرگوار

 سرگشتگى   و جهالت از را بندگانت تا كرد

 دنیا كه آنان كه حالى در ، برهاند راهى گم

 به را[ آخرت از] خود بهره و داد فریبشان

 همیار او علیه ، فروختند َپست[ دنیاى]

 شدند

 

***** 

افروخته آتش یعنی عشق  

سوخته های خیمه یعنی عشق  

الحرام بیت حاجی یعنی عشق  

ناتمام حج های بریدن دل  

دوعین نور غربت یعنی عشق  

حسین قبر بر گریه یعنی عشق  

کالم یک در فقط گویم را عشق  

والسالم حسین و یااباالفضل … 

...یاحسین لبیك  


