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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٨٧های محرم سال  لیست ترتیبی خطبه

 ه.ق) ۱۴۳۰(محرم 

 ٨٧دی  ١٨ -ی روز عاشورا خطبه –٠١

 ٨٧بهمن  ٢٨ -ی روز اربعین خطبه –٠٢

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 الرّحمن الرّحیمبسم هللا 

 ه.ق) ۱۴۳۰(محرم 

اش را  های خود را به ما شناسانید و شیوه سپاسگزاری حمد و سپاس خدا را که نعمت

شان، دین است. دشمنی  به ما الهام کرد. امام حسین (ع) از خاندانی است که دوستی

است، این روزها روزهای پیروزی . با آنان کفر و تقرّب با آنان رهایی و پناهگاه است

روزهای تجلّی عشق و معرفت خداوندی بر شیطان و نفس و حق بر باطل و ای�ن 

های امسال با بخشی از  راستین بر نفاق و آزادگی بر اسارت و نور بر سیاهی، در خطبه

 این حقایق آشنا شوید.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ه.ق) ۱۴۳۰محرم (

 ٨٧دی  ١٨         روز عاشورا ی بهخط

را  اش سپاسگزاری و شیوه خود را به ما شناسانید های نعمتحمد و سپاس خدا را که 

حمد و سپاس خداوندی را  ؛ وما را به اخالص در توحید خود راه �ود ؛ وبه ما الهام کرد

و فرزندان  (ع)مؤمنان علی  به رسالت بر ما فرستاد و امیر (ص)مرب خود محمد که پیا

بزرگوارشان را در کامل کردن دین خود به جانشینی و امامت برگزید و همچنین ما را 

و دوستی او و بیزاری از دشمنانش  (ع)رفت آقا امام حسین شناخت و مع ی واسطه به

بخشید که از مقام بلند ایشان ه�ن بس که پیامربان پیشین فضیلت جدش را  عزت

به فضیلت اّمت او اعرتاف �ودند. پرده ظلمت از فروغ  ها اّمت و دیگرمژده داده 

 که خورشید با طلوع خود تاریکی را از بین برد. سان آنپیشانی او بشکافد 

، دین است. دشمنی با آنان کفر و شان دوستیاز خاندانی است که  (ع)امام حسین 

که آمدنشان  سالم بر چهارده خورشید درخشان ؛ وتقرّب با آنان رهایی و پناهگاه است

 است. و اندوهباعث نشاط زمان بود و رفتنشان موجب غم 

و این روزها روزهای پیروزی است، روزهای تجلّی عشق و معرفت خداوندی بر شیطان 

و حق بر باطل و ای�ن راستین بر نفاق و آزادگی بر اسارت و نور بر سیاهی، این  نفس

آفریدند که هر  ای ح�سهو یاران با وفایش  بیتش اهلو  (ع)روزها امام حسین 

عممت هزاران سال را به همراه داشت که روزی بانوی دو عال حرضت زهرا  اش ثانیه

را به سینه خود چسبانیده چنین فرمودند: سالم بر  (ع)رس مبارک امام حسین  (س)

 چون دل رسول هللا ی میوهِرس  های رشیانرسی که رسور شهیدان است. تپش قلبم در 

فاطمه چه بویی را استش�م  ی خانه: ای دنفرمای میسپس  خروشان است. ای رودخانه

موجودیت پیدا  توانند میالهی فقط با بوییدن آن  ی فرشتهبویی که هزاران  کنی می

: مادر عزیزم من نیز با بوی فرمایند میدر جواب حرضت اباعبدهللا به مادرشان  ؛ وکنند

 گذار سپاسو  کنم میالهی سفر  های وعدهاست، به مراتب  ش� که ه�ن بوی توحید
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 :فرمایند می (س)زهرا  حرضتکه مادری چون ش� دارم. سپس  شوم میپروردگار کریم 

هدیه داده شد همه لطف است و آنچه به من هدیه  ها انسانآنچه از هستی به 

 بود که فرزند چون ش� دارم. ها لطفتام آن  اند داده

به قالو  ؛ وبه طرف الیه راجعون حرکت کرد (ع)را به رهربی امام حسین کاروان عاشو 

که در قرآن کریم  گونه ه�نکریم  و پروردگارالست وفا کرده  های پی�نبلی و عهد و 

از روزی  کنند میدر راه خدا جهاد  و فرزندآنانی که با جان و مال  ند:وعده فرمود

را در لطف و احسان  ها آنبه وعده خود عمل فرمود.  .شوند میبرخوردار  حساب بی

آن شش ترین  کوچکخود داخل فرمود. یاران صدیق امام از قرشهای مختلف  کران بی

که با اخالص و پایداری به بیعت خود  زن بودند مرد وآن نود سال از  ترین و بزرگماه 

که زمان به  اشتندو عشق به خدا و پیامرب و امام عرصشان را به �ایش جاودان گذ

آیینه اطاعت  ها آنو همگی  و آزادگی بود عزتکه در آن  کند میآن افتخار  های ثانیه

بودند که بر آنان باید نگریست و شفافیت وجودشان را در آن آیینه تاشا کرد که �ونه 

 که چنین بعد از عاشورا فرمودند: (س)کامل آن بانوی مکرمه حرضت زینب کربی 

را در دامن داشتم و در آغوش گرفتم چش�ن  مؤمنان  خونین پدرم امیررس که یهنگام

خود را گشود و فرمود: زینب جان، تو را برای تحمل مصائبی تربیت کردم که تحملش 

 عزتخویش را در جامعه  ی پروردهبرای عموم مردم سخت است. پس منتمرم تا دست 

بزرگی کردم.  های مسئولیتذیرش پ ی آمادهپدرم را بوسیدم و خود را  یشانیپ ببینم.

وحی الهی را به  ی آشیانهآنچه داشتم را در اطاعت الهی قرار دادم و در کنار برادرانم 

محل مبارزه با شیاطین نفس مبّدل کردم و عمرم را در آنچه به من سپرده شده بود 

و  جدمرسالت  های رویو کج  ها ناباوریعاشورا دیدم از  ی ح�سهسپری کردم و در 

جدم التیام  استقبالزیرا زخم آنان با برداشتند؛ دل زخم خورد، بیشرت از زخمی که شهدا 

 نگذاشت. مرهمیمن را کسی  های زخمیافت ولی 

که در این روز بزرگ در این مکان مقدس حضور دارید بیایید  و برادرانیخواهران 

ای�ن و عشق و اطاعت و وفاداری و بیعت با امام عرص خود را از نهضت عاشورا یاد 

زیرا شمشیر  »کّل یَوٍم عاشورا و کّل أرٍض کربال«باور کنیم این جمله را که  ؛ وبگیریم
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ساعت است بر پیکر باطل،  تاک کتی. صدای رضبات آن مانند شناسد �یعدالت زمان 

 عاشورا را در خود دارد. ها زمانپس همواره 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ه.ق) ۱۴۳۰(محرم 

 ٨٧بهمن  ٢٨         اربعینروز  ی بهخط

و  اندیشه در رخدادها تفکر و راه رشد وحمد و سپاس خداوند رحیم و رح�ن را که 

کسب تجربه برای رسیدن به ک�لی که منمور از خلقت انسان و زندگی و  حوادث و

زمانی معینی و  ی فاصلهاین دنیا بوده است از روی حکمتش تدبیر �ود و در آن در 

مقدار زمانی چهل روز است که  ها آنیکی از  ؛ کهگذاردن آن توسط انسان اراده فرمود

در کوه طور به  (ع)ات حرضت موسی قمی توان میبارزی از این موضوع را  های �ونه

و یا پیامرب  از سیر و مناجات خداوند متعال تورات را به او عطا فرمود سامر الهی پ

در  و تفکربندگی  ها سالبعد از  (ص)اسالم خاتم االنبیا حرضت محمد مصطفی 

در  ها انسانمبعوث گردید و یا  عممت الهی در چهل سالگی در غار حرا به پیامربی

فوت و از دست دادن عزیزان با تحمل و تفکر در مورد اینکه فوت عزیزانشان اتفاق 

 .رسند میغیر از پذیرفت آن نیست پس از چهل روز به آرامش  ای چارهافتاده و 

یعنی  (ع)حال که در اربعین یا چهلمین روز شهادت ساالر شهیدان اباعبدهللا الحسین 

که با وجود اینکه  آید میپیش  سؤالیو  گذرد میروز از نهضت عاشورای حسینی  چهل

چرا برای  ،تام معصومین برای ما عزیز و شهادتشان بسی بزرگ و ناگوار است

و در این قرارداد چه رمز و  به غیر از امام حسین اربعین قرار داده نشده کدام هیچ

 حکمتی نهفته است.

به این نتیجه رسید که قیام و انقالب عاشورایی  شود یم تفکر با اندکی تعقل و

ما شیعیان  های برداشتعلی رقم عملکرد که نشانه تصور و  (ع)اباعبدهللا الحسین 

چون بعد از ظهر عاشورا اغلب مردم به  ،شود یهر ساله به ظهر عاشورا ختم � ،است

 سال بعد خربی نیست.و دیگر از آن شور و توجه تا ماه محرم  روند میخود  های خانه

و  ها خطابهعزاداری و پیام اصلی این نهضت بعد از عاشورا توسط  حالی کهدر 

و بانوی بزرگوار اسالم حرضت زینب  (ع)امام زین العابدین  های سخ�انیو  ها حرکت
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که با تفسیر و ترشیح  باشد می خردسال های بچهو بانوان حرم حتی  (س)کربی 

نیّت اصلی امام از این  ،و یاران با وفایش (ع)امام حسین  های جانبازیو  ها حرکت

بدانند در کربال چه گذشته است  خواهند میو  خواستند می کسانی که ی همهانقالب 

از دین  ،ارزشمندی مواردشامل  ها پیاماین  ؛ کهرا رساندند (ع)و پیام امام حسین  اعالم

دارای  هرکدامکه  کفر و باطله با و آزادگی و تربیتی و اجت�عی و خودسازی و مبارز 

که با مطالعه و درک درست مفاهیم آن هر ملتی را  باشد میمورد مربوطه  صدها

 غنی از فرهنگ عالی �ود. توان می

که ما دوست داران و عاشقان حسینی هر سال اگر چهل نکته از آن را تا اربعین 

 ؛ کهمردم جهان بودیم ترین سعادتند دادیم میقرار  مان زندگی رسمشقو  آموختیم می

و  شویم میاول محرم با شور و هیجان مانع از اندیشیدن  ی دهههر سال از  متأسفانه

پس از عاشورا سعی در فراموش کردن آن داریم تا غمگین نشویم وزندگی ساکت و 

 راحتی داشته باشیم.

عزیز بیاییم با خود خلوت کرده که آیا در این چهل روز چه  و برادران خواهران

قرار دادن زندگی خود  رسمشقو  کار بستسعی در به  ایم گرفتهو اگر یاد  ایم آموخته

 خود را غنی و کامل �اییم. های اربعینکنیم و عهد کنیم که 

 اِن شاَء هللا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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