«

(المائدة) 35 :
حضرت نبیّ اکرم

سوگند یاد کرد که در طرف راست عرش الهی نوشته است:

یعنی حسین بن علی بن ابیطالب عَلَیهِما السّالم :حضرت امام حسین

 ،چراغ پر تو افکن راه هدایت و سعادت و کمال انسانی ،و کِشتی نجات

است بحار االنوار( :ج  36ـ باب  40حدیث  8ص  )205وسفینة البحار (ج  1ص  )257حضرت مولی الموحّدین امام المتّقین امیر المؤمنین علیّ
مرتضی

» نهج البالغه( :باب کلمات قصار ـ رقم ـ  208ص  )1183فیض االسالم.

فرمود« :

در حوادث و ناگواریها ،در فراز و نشیبها ،در سختیها و راحتیها ،در پیروزیها و شکستها ،و در خوشیها و نامالیمات زندگی انسانی ،گوهر های
نهفته و اسرار و پنهانیهای درونی مردان ،آشکار و برمال می گردد.
گر به ذلّت برسی سست نگردی مردی

گر به دولت برسی مست نگردی مردی

سزاوار است مراجع عظام و علمای اعالم و جامعة روحانیت ،پیشگام ،و برادران با ایمان و متدینین و عموم طبقات ...با دعا و توسل و اقامة
عزاداری در مساجد و مشاهد مشرّفه و حسینیه ها و اماکن متبرکه و خانه ها و ...بصورت جمعی ،بهتر و پرشور تر از گذشته ها ،با خدا باوری،
این بالی ویروس کرونا ی جهانی برخاسته از چین کمونیست خدا ناباور ،و توطئه گر افسار گسیخته وحشی ترین وحشیهای (شرّ الدّواب) جهان
را ،از خود ،دفع و رفع نمایند.
بر مراجع تقلید حرام است با تشکیک و وسوسة شیطانی در وجوب اقامة عزاداری پرشور ،با بهانه های احتمالی بچه گانه ،خدا باوری را در مردم
تضعیف ،و سر انجام ،خدا ناباوری را در مردم تقویت کنند.
مراجع تقلید خصوصاً و عامه مردم کمی بیندیشید و فرصت را غنیمت بشمارید ،قبل از فرارسیدن مرگ حتمی به خود آیید و بسوی خداوند
جهان آفرین باز گردید ،بسیاری از بیماران مبتال به امراض روحی و جسمی العالج ،پس از قطع امید از پزشکان و اطباء تنها بسوی خداوند یکتا
باز می گردند و شفاء می یابند ،چرا شما درب های رحمت خداوند یکتا را بروی مردم می بندید و ناامیدشان میکنید و درهای نقمت زای کرونای
چینیان توطئه گر را باز می گذارید تا همه را به هالکت برسانند ،مگر نه اینکه قبل از این بالی فراگیر جهانی ،حفظ شعائر حسینی و شرکت در
و اصحاب با وفایش را شفای امراض روحی و جسمی و طلب گشایش حوائج

مجالس عزاداری و روضه خوانی حضرت أبی عبداهلل الحسین

دنیوی می دانستید ،شما را نشاید که خدای ناخواسته د ر وقت این آزمون خداباوری پا بر روی اعتقادات به حق خود بگذارید و هم ره
خداناباوران شوید ،مبادا خدای ناخواسته با تعطیل کردن عزاداریهای نجات بخش ،و با فرار و گریز از خداوند سبحان ،به بالهای سختتر از
ویروس کرونا گرفتار و محو و نا بود گردید .بخداوند سبحان سوگند! هوا های نفسانی و خواسته های شیطانی را کنار بگذارید وگرنه ناگفته ها را
می گویم که قطعاً محو و نابود می گردید.
شما که در آغاز طلبگی در اَوّل شرح امثله ،فرمودة حضرت نبیّ گرامی اسالم
آیا اینست معرفت به

را خوانده اید که فرمود:

؟ و واگذار کردن تمام امور را به خداوند متعال؟ توجیهات بعضی از جهّال عالم نما،

توجیهات بی اساس شیطانیست و اما تشبّث به احتمال ،همان تشبث به «

» است که با تشبث به احتمال ،هیچ

حقی پایدار و ثابت نمی ماند.
سزاوار است جهت پیش گیری از بالها و امراض گوناگون و معالجه دردها با توسل و دعاها و اِقامة عزاداریها برای برترین خاندان رسول برتر صلوات
اهلل علیهم اجمعین بسوی خداوند قادر متعال روی آوریم تا درسهایی بسیار آموزنده برای طبقات مختلف جهان باشیم سوگند بجهان آفرین! اگر به
اندازة ترس از ویروس کرونا از خداوند سبحان بترسیم کرونایی وجود نخواهد داشت .و شایسته است در چنین حوادث ناگوار به گوشه هایی از
فرموده های حضرت مولی الموحّدین امام المتّقین امیرالمؤمنین علیّ مرتضی

مراجعه کنیم تا از خواب غفلت بیدار شویم و خود عبرت گیریم :نهج

البالغة( :خ  ،115ص  )364و (خ  ،116ص  )366و (خ  ،85ص  205ـ  )206و (خ  ،107ص  321ـ  )322و (خ  ،104ص  311ـ  )312فیض االسالم
(دامت توفیقاته)
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