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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٨٨های محرم سال  لیست ترتیبی خطبه

 ه.ق) ۱۴۳۱(محرم 

 ٨٨آذر  ٢٧ -ی شب اول خطبه –٠١

 ٨٨دی  ٤ -ی شب هشتم خطبه –٠٢

 ٨٨دی  ٥ -ی شب نهم خطبه –٠٣

 ٨٨دی  ٦ -ی روز عاشورا خطبه –٠٤

 ٨٨بهمن  ١٦ -ی روز اربعین خطبه –٠٥
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ه.ق) ۱۴۳۱(محرم 

ی  ترین رسوده ترین و عارفانه (ع) عاشقانه که در آن امام حسین اکنون ماه محرم

 کنیم  آغاز میرزندان و یارانش نوشت را برشیت را با خون خود و ف

را جهان که ثبت کنند  ها قلبرا در  یا واقعهدیگر  بار کی تا ها در حرکتند لحظه

الهی را در عمل به فرامینش در قالب حق طلبی  اتیآتوانست عظمت  کرد ومتحول 

 مداری به �ایش گذارد. و حق

 شویم. های امسال ما نیز با این حقیقت همراه می به یاری خداوند با خطبه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ه.ق) ۱۴۳۱(محرم 

 ٨٨آذر  ٢٧         شب اول ی بهخط

که آخرین مقصود  همتاست یبخداوند  ی برازندهو شکر و سپاس شایسته و  حمد

 ی ترسان، امان دهنده شایستگان، رسپرست نیازمندان و نهایت آرزوی آرزومندان،

 یادرسفر حاجات فقرا و مسکینان، ی بیچارگان، برآورنده گنج بینوایان،ی  یرهذخ

 ترین مهربانان است. ترین کری�ن و مهربان یمکر دادخواهان،

م که بر ما منت نهاده ارجمندترین یرا گویو ت پایان بیو  ش�ر بیبار الها شکر و ستایش 

ص) و اکرم (ان حرضت رسول ی خود را که خاتم انبیا و تاج پیامرب  ترین بنده امیو گر 

را برگزیدی و از بندگان خاص و با صفای خود قرار دادی و آنان را در میان  یتشب اهل

ی کرامت و عزتت جا دادی و دیدگانشان را به ج�لت  بهشت خود درآوردی و در خانه

که رضایت و خوشنودِی خودت  ها آنی ین آرزو و تنهاتر ینتر بزرگمنور کردی و به 

 عزت و کرامت بخشیدی. ها آنمحبت و دوستِی  ی واسطه بهندی و ما را بود رسا

ی  ترین رسوده ترین و عارفانه (ع) عاشقانه که در آن امام حسین اکنون ماه محرم

ری کنیم و مرور و تفک رزندان و یارانش نوشت را آغاز میبرشیت را با خون خود و ف

های با  مؤمنین و انسانی قرآن مخصوصاً در آیاتی که صفات  داریم در آیات کریمه

و  یتب اهلع) و ( ینحستقوا را خداوند متعال توصیف �وده بعد شخصیت امام 

شاید از نجات یافتگان  �اییم یمکنیم و رسمشق زندگی خود  می یبازنگر یارانش را 

 ،اوند را شنیدندی خد ندای دعوت عاشقانه یارانشصحرای قیامت باشیم چون امام و 

عاشق شدند و هی  چیز مان  از حرکتشان به الیه راجعون با تام وجود و اشتیاق نشد 

 و در این راه رس و دست و جان را فدا کردند.

س) سخن زهرا (چه زیبا از این عشق و ندای دعوت خداوندی بانوی دو عال حرضت 

الهی درک نکردند و میزان  گفتند ایشان فرمودند: افسوس که نعمت وجود را مخلوقات

ندا که ش� را  ینا عشق پروردگار را نسبت به خودشان در نفس اماره به باد فنا دادند.
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خواند تا از تام اتصاالت برهاند ه�ن عشق الهی است که وجودتان را برای خویش  می

آفرید و تام اتصاالت را فقط به درگاه خویش پسندید و جز بهشت خویش هی  

دیگری را برای آرامش در نظر نگرفت. ش� باید از این اتصاالت که زیباترین  جایگاه

اتصاالت هستند خویش را برهانید و به آغوش خالق خویش بروید تا با گوشت و 

 محبت و عشق را درک کنید. ،پوست

ع) به �ایش ( ینحسامام  شان یگرامچه زیبا این بیانات در وصف ُعشاق را فرزند 

ه اتصاالت زیبایی همچون فرزند رشیدش حرضت علی اکرب و گهر گذاشت و از چ

چون حرضت علی اصغر و از ماه منیر هاشمی حرضت ابوالفضل و دیگران  همتایی یب

گی به تاریخ عرضه ای از عشق و دلداد  و به ریس�ن الهی چنگ زد و ح�سهدل کنده 

یامت شده بلکه تا قهایی که  ود تحریفهزار و چهارصد سال با وج تنها نهکرد که 

لطف و  عنوان بهشوند بلکه  ها در دوران نابود �ی جاودانه خواهد شد چون حقیقت

شود.  روند و آثارشان نابود می ها از بین می شوند و باطل می احسان خالق یکتا جاودانه

نیاز ها آثار حق را دگرگون کند ولی مکانش جاودانه است و  پس هر چند که زمان

ها مخصوصاً  حظه بیشرت از گذشته است پس حقیقتحقیقت آن هر ل ها به انسان

دانیم زیرا شمشیر نهضت عاشورا را شامل زمان ندانیم بلکه آن را ثابت و جاودانه ب

ست بر پیکر باطل. ساعت ا تاک یکتشناسد صدای رضبات آن مانند  عدالت زمان �ی

کنیم ماه محرم را با نام امام  یپس آغاز م ها عاشورا را در خود دارند. پس همواره زمان

عج) که ه�ن حسین زمانه است و از وجود مقدسشان تقاضا داریم ما را در عرص (

 شناخت راه و عمل جدشان یاری فرمایند.

 کل یوم عاشورا کل ارض کربال

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ه.ق) ۱۴۳۱(محرم 

 ٨٨ دی ٤         هشتمی شب  خطبه

دیگر  بار کی در حال گذر هستند تا ها و ساعتامشب شب هشتم محرم است 

است که توانست  ای حادثهثبت کنند جهان متحول از بزرگی  ها قلبرا در  یا واقعه

 و اطاعتمداری  و حقالهی را در عمل به فرامینش در قالب حق طلبی  اتیآعظمت 

 ی همه و تا قیامت جاودانه سازد یهجر  ۶۱از امام عرص برای همیشه از عاشورای سال 

جان را باحقیقت آن پیوند  که شیفتگان این نهضت جاودانه هستیم باید دل و ما

 .بزنیم

) عاباعبدهللا (پرشور حرضت  ی خطابهو به  بریم میرا به روز هشتم محرم  ها دلپس 

ایراد  نیچن نیارا  یاناتیو بدشمن رفتند  های خیمه طرف بهکه  دهیم میگوش فرا 

و من حسین بن علی فرزند رسول خدا (ص) جانشین برادرم حسن بن علی : فرمودند

 با جنگ ش� را از عاقبت کارتان آگاه کنم. تا ام آمده ،مسل�نان هستم یشوایو پ امام

بهشت به  و درجهنم چیزی برایتان نخواهد داشت یا به طرف من بیایید  جز آتشمن 

ش� را فریب  چون یزید برگردید، تانیها خانهبه  ایو شوید  نائلص) هللا ( رسولدیدار 

من  .دانید میپیامرب را  ی خانوادهداده است اگر ش� مسل�ن هستید مجازات جنگ با 

پس راه  ،دهم �ی ناپاکانپرچم اسالم را به دست  و هرگز کنم �یهرگز با یزید بیعت 

نگیرید که عذابی بس  ام خود قرارروی ام در رو و نشده انتخاب کنید ریتا د خود را

آیا  ،ش� مرا می شناسید ومن هم ش� را می شناسم .هولناک در انتظارتان خواهد بود

وصیتهای جدم را فراموش کرده اید که فرموده اند جنگ با امام عرص مانند جنگ با 

یشه برای هم روند و بی دین از دنیا می کسانی که با من بجنگند کافر و پیامرب است و

 .شوند میمورد غضب پروردگار کریم واق  

تاریکی  و درپشی�ن شده  اند کردهکه  یکار از  ای عدهبا سخنان امام  در این حال و

تا  مانند میمتاع دنیا باقی  خوردگان بیفرولی  گریزند میشب از میدان مبارزه 
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هزاران هیهات که قلب  باغ نبوت هستند و یها گلفرزندانی را به شهادت برسانند که 

 و مانند میدر ظل�ت جهل باقی  و شود �یمنور  تیو هداناپاکشان از انوار امامت 

دشمن نگاه  طرف بهاست  زده  حلقهاشک در چش�ن مبارکشان  که یدرحالامام (ع) 

 و بازهمتو شاهدی آنچه که در توان داشتم انجام دادم  خداوندا: فرمایند می و کنند می

. تو راهی نیستاما ما را در مشیت  تو برهانمرا از عذاب  ها آنهم �ود تا تالش خوا

 ها آنرشوع به ترساندن  گیرند �ی ای نتیجه ها آن) چون از نصیحت عاین حال امام ( در

در میدان جنگ  هاشم یبنجوانان  دانید میکه خود  طور ه�ن: فرمایند می و کنند می

 ش� را که خداوند وعده فرموده است هریک نفرشان مقابل صد نفر است و یطور  آن

آتش خشم  را ازنشده جان خود  ریتا دزمین خواهند ریخت پس  چون برگ خزان بر

اطاعت از  یجا بهولی منافقان مسل�ن �ا  .و جنگ را ترک کنیدخداوند نجات دهید 

مجروح شدن رس مبارکشان  باعثو  کنند میوجود مبارکشان سنگ پرتاب  طرف بهامام 

نور پیدا  یسو  بهراهی  و ماند میوجود پلیدشان در ظل�ت جهل  و درواق  شوند می

 .آنان باد بر مؤمنین تام اولیاء و پس لعنت پروردگار کریم و کند �ی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ه.ق) ۱۴۳۱(محرم 

 ٨٨ دی ٥         نهمی شب  خطبه

مادر هستی حرضت  گوهرباردر آغاز سخن با زبان  و ماامشب شب نهم محرم است 

سالم بر : فرمایند می گونه اینکه  �اییم میس) سالمی را خدمت رسورمان تقدیم زهرا (

ی الهی را در اطاعت از فرامین پروردگارشان برکت  که انوار جالله یو مطهر ارواح پاک 

در اعضا  درخشندهدر قالب بدن آمدند آن انوار را مانند گوهری  که آنگاهو بخشیدند 

جسد معنی خود را به یاد نیاورد بلکه آنچه در ذهنش باقی  �ودند تاوارد  و جوارحش

 .ش عال را از ظل�ت به نور هدایت کندا هری باشد که تأللؤباشد گو 

رخت تنومند این امام حسین (ع) د و است و گذشتواقعه کربال مکتب لطف 

 یها برگ و باوفایش شاخ و دوستانبرومندش  و فرزندانحق بر باطل است  ی مبارزه

 حرضت فرزند برومند امام، ی مبارزهاز  خواهیم میامشب  ،این درخت توحیدی هستند

) در هنگام رفت فرزندشان به میدان خطاب به عامام (؛ ) صحبت کنیمععلی اکرب (

ای نوردیده تو با بازوان نیرومند خود شهید خواهی شد آری : ندیفرما می(ع) علی اکرب 

 و خوشجوان رشید . افکن یو محکم دشمنان دین را به زمین ب یو قو به میدان برو 

از پشت رس  و امام روند میبه میدان (ع) حرضت علی اکرب  ایو حادب  و مخزنسی� 

قامت زیبایی  و چه ییکوینچه جوان  :ندیفرما یو م کنند مینگاهی به فرزند خود 

و آیند  می پدر طرف به یاز مدت و بعد روند میبرومند امام به میدان  فرزند. دارد

را چون برگ خزان به زمین ریختم ولی پدر اکنون به  ها آنپدر تا توانستم  :ندیفرما یم

صورت  و به آورد میصورت مبارک را جلو  امام. نیروی بیشرتی برای مبارزه نیازمندم

ئیل را به تو دادم به میدان نیرویی از امانت حرضت جرب  :گوید و می چسباند میفرزند 

 کنند میرشوع به جنگیدن  و دوباره گردند میبه میدان باز (ع) علی اکرب  حرضت .برو

 .لعنت هللا قوم الظاملین .شوند می دیو شه
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ایشان جلو آمده  ،رسد میامام حبیب بن مظاهر  یوفااین بار نوبت یکی از صحابه با 

به  و رشوعروی چش�نشان را نپوشاند  بندند که میدست�لی ابروان خود را  و با

 چنان آنمردم کوفه اینک از خلقت خود  یا :خوانند میرجز  گونه نیو اصحبت کرده 

چون خود هرگز نتوانم تا  میجو یمشکرش را از زبان موالیم  ی درجهم که ر مرسو 

من بیایید من جانم را نه یک بار بلکه هزار بار به  طرف به .را بش�رم میها نعمت

 .شوند میجنگی سخت شهید از فدای حسین خواهم �ود حبیب به میدان رفته بعد 

خدا چشم حبیب در محبت فرزندان رسول  :فرمایند می گونه نیاحبیب  ) دربارهعامام (

چشمش پاک کردم به او گفتم خون را از روی مردمک  یو وقتص) در خون نشست (

چش�نی که در امر پروردگارش در خون بنشیند از نعمت کوثر برخوردار  ،ای حبیب

 .ه�ن وعده الهی است نیو اخواهد شد 

امامت را بشناسید تا مانند آنانی نباشید که برگزیدگان  نعمت :ندیفرما یمادامه  در

داشت نعمت وجودشان  از و تصور کردندالهی را مانند غصب کنندگان قدرتشان 

و پروردگار کریم فرمودند آنان آمدند  حساب بهخفتگان عال  ءو جز محروم شدند 

 .کشند می و نفسزنده هستند  که یدرحال اند مردگان

نباشیم  مردگان ءکه جز  زنیم میخود نهیب  ) بهعهمگی ما از این فرمایش امام ( پس

 الهی درگاهزندگان  ءا وجود مبارکشان جز تا ب یمرا بشناسبلکه نعمت وجود امام عرص 

 محسوب شویم.

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ه.ق) ۱۴۳۱(محرم 

 ٨٨ دی ٦        روز عاشورا  ی خطبه

را سزاست که قدرتش بر همه چیز احاطه و رحمتش بر  همتا یبحمد و سپاس خداوند 

و شکر و سپاس خداوند کریم و  بر بندگانش جاریست. ش�رش یبآفریدگان و نعمت 

رسول  ها آنرا سزاست که با خلقت و برگزیدن چهارده خورشید که برترین  عزوجل

(ص) است، راه مستقیم و هدایت که انتهای آن  گرامی خاتم انبیا محمد مصطفی

آس�نی خود ی بزرگ  و منور کرد و ما را بر این مائدهرضایت و قرب خود بود را روشن 

 آگاهی داد.

ی پیروزی حق بر باطل و روز جدای روز زیبایی، روز ک�ِل عشق، روز امروز عاشورا،

(عج) را مزین به گفتار  یمهدی امام زمان حرضت  پاک از ناپاک است پس باید خانه

 ؛ کهی بزرگوارشان که در مدینه در جم  عزاداران شهدای کربال ایراد فرمودند �ود عمه

ای کسانی که آمدید تا به فیض عزاداری برای ساالر شهیدان  پس فرمودند:چنین 

 .یید�اکنید و با تام وجود از معرفت دریای جوشان ائه اطهار استفاده  سکوت برسید.

ی هر انسانی در ساعات عمرش لحظات یبرا س) چنین فرمودند:( یکرب زینب  حرضت

شود و او  عال الست برایش تکرار میهای الهی در وجود دارد که در آن لحظات نوید

ها را یک بار دیگر در گوش جان بشنود و باز پاسخ را تکرار کند. اگر  حت�ً باید این پیام

راه پی�ن شکنان  پی�ن ه�ن پی�ن نخست بود که او از رستگاران است و اگر نبود به

گانی حیوانی د دوم یک زن یزندگ کند. رود و به عهد خود وفا �ی و عهد شکنان می

شود  نتها به آنچه انجام داده آگاه میکند تا به انتها برسد و در ا است که انتخاب می

ای مردم مدینه تربیت فرزندان در خاندان نبوت  پس ولی راه برگشتی وجود ندارد.

هایم در  و فرزندانم و برادرم و برادرزادهریشه از اصل آفرینش دارد و همراه شدن من 

آن با کفر و زشتی مبارزه کردیم و توانستیم تا لحظاتی را برای خودمان سفری که در 

جاودانه کنیم که حرارت حق را در وجودمان احساس کنیم و شمشیر را بر فرق باطل 
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ها در یک  ها در سینه انید تام هستی منتظر است تا نفسمردم یقین بد یا بکوبیم.

جاء الحق ندا خواهد داد کجایند ی ظهور است و  لحظه ،لحظه حبس شود و آن لحظه

طرف  بهکنند  سنگین زمان را حمل می یپشت کوله که یدرحال ؟ و حق طلبانحق طلبان

شود و کسانی که در زمان حیاتشان  کنند و زمان آنان متوقف می آن ندا حرکت می

پس آنان که با حق  شوند. شهیدان به آن لحظه پیوند داده میاند مانند  ثابت مانده

 اند و آنان که از آن جدا هستند مردگان در زمان هستند. کنند زنده ی میزندگ

 ع). بر حقیقتی که زمان از درکش عاجز است.( ینحسو سالم بر رسور شهیدان امام 

باید مراقب باشیم که نهضت عاشورا را با تصورات ذهنی خود از واقعیت آن دور  پس

 ر است.ت این عمل از عمل کفار مدینه سنگیننکنیم که 

در  اگر (ص) چنین فرمودند: در رحلت پیامرب اکرم (س) در این رابطه حرضت زهرا

بندد و او  ناچار عالیق خود او نقش می بهقلب کسی فرامین قرآن کریم نقش نبندد 

به  یتب اهلمصیبت  ی واسطه بهکند تا حقیقت آنچه را که درک نکرده را  سعی می

ه آن اشاره دارد و حقیقت نزدیک کند و نام این عمل رسگرمی است که قرآن کریم ب

چون حقیقت رسالت  .او طی شد و او رسگرم بازیچه است های عمر ساعت فرماید: می

ص) �ایان است و فرزندان او هم جزئی از این حقیقت هستند پس ( یامربپدر عمل 

نفس خود اندیش اگر  یول بارزه گریه کرد.اول باید حقیقت را شناخت، بعد برای م

شود و اندوه انسان از نفس خودش  ی حقیقت باز �یپیدا شود دیگر راهی برا

ریزد  گوید و برای آن اشک می پس ذکر مصیبت می رسچشمه دارد نه از حقیقت.

و به نصایح قرآن کریم توجهی  حقیقت را در نفس خودش پنهان کرده که درحالی

دت دهد نامش را مو  مبارزه و آنچه را که انجام می ،کند قت را رها میکند و حقی �ی

 از فرامین الهی ست. که مودت نامش اطاعت درحالیگذارد  می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ه.ق) ۱۴۳۱(محرم 

 ٨٨ بهمن ١٦         روز اربعینی  خطبه

اِرِجعی الی َرِبک راضیًة مرضیة َفادُخلی فی عبادی یا آیَُتها الَنفُس املُطمئِنه «

 »وادُخلی َجنتی

ای نفس مطمئنه و به یقین رسیده. ای روح آرامش یافته. ای اباعبدهللا خشنود و «

ی بندگان من داخل شو و به بهشت من  پروردگارت بازگرد و در زمره یسو  پسندیده به

 »درآی.

قرار دارد که دم و بازدمی منور با آیات الهی دارند و  ییها جانهای الهی در  پس برکت

آنان آیات الهی را بخوانند مأموران الهی نامشان را سؤال کنند نامی جز آنچه  که آنگاه

 است. عبدهللاپروردگار کریم با آن نام آنان را خوانده ندارد و آن نام 

ت که با خلق زمان، حمد و سپاس شایسته پروردگار کریم و رح�ن و غفور و غفار اس

آن به منظور بهره گرفت از و ثانیه و قرار دادن انسان در  یقه، دقروز، ساعت

ها و حوادث و کسب تجربه برای ای رشد و تفکر و اندیشه در رخدادهایش بر  ثانیه

وی رسیدن به تکاملی که منظور از خلقت انسان و زندگی این دنیا بوده است از ر 

های زمانی معینی و گذاردن آن توسط  آن رمزهایی در فاصلهحکمتش تدبیر �ود و در 

ها مقدار زمانی چهل است که برای �ونه میقات  ده فرمود که یکی از آنانسان ارا

تورات را بر  ،ع) در کوه طور که پس از سیر و مناجات خداوند متعال( یموسحرضت 

ها  (ص) پس از سال یفمصطاو عطا فرمود و یا پیامرب اسالم خاتم انبیاء حرضت محمد 

را به پیامربی مبعوث گردید بندگی و تفکر در عظمت الهیه در چهل سالگی در غار ح

ای غیر از  و چاره افتد یمها در فوت عزیزانشان که اتفاق  توان نام برد و یا انسان را می

 رسند. دارند پس از چهل روز به آرامش میپذیرفت آن ن
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ع) اباعبدهللا (روز شهادت ساالر شهیدان حرضت که در اربعین یا چهلمین  امشب

آید که با  گذرد سؤالی پیش می نهضت عاشورای حسینی میهستیم یعنی چهل روز از 

ها بسی بزرگ و ناگوار است چرا  معصومین برای ما عزیز و شهادت آنوجود آنکه تام 

چه رمز  راردادقع) اربعین مقرر نشده و در این ( ینحسبه غیر از امام  کدام ی هبرای 

شود به این نتیجه رسید که قیام و  ته است؟ با اندکی تأمل و تفکر میو حکمتی نهف

های  لکرد ما که نشانگر تصور و برداشتعم رغم یعل (ع) انقالب عاشورایی امام حسین

بعدازظهر چون مردم  ،شود �یعیان است هر ساله به ظهر عاشورا ختم یغلط ما ش

روند و دیگر از آن شور و توجه تا محرم سال بعد  های خود می عاشورا اغلب به خانه

ن نهضت بعد از عاشورا توسط عزاداری و پیام اصلی ای که یدرحالخربی نیست 

های امام سجاد (ع) و بانوی بزرگوار اسالم حرضت  ها و سخ�انی ها و حرکت خطابه

ا تفسیر و ترشیح باشد که ب خردسال میهای  ب کربی (س) و بانوان حرم حتی بچهزین

این و نیت اصلی امام از  یشباوفا(ع) و یاران  های امام حسین ها و جانبازی حرکت

خواهند بدانند در کربال چه گذشته  خواستند و می انقالب برای همه کسانی که می

های ارزشمندی  ها و نکته ها شامل درس ام امام را برساندند که این پیاماست اعالم و پی

و عاطفی است که  مبارزه خودسازی، درست اسالمی، یتترب ،یآزادگ ،یدتوح از دین،

رک درست مفاهیم آن هر هر کدام دارای صدها نکته آموزشی است که مطالعه و د

که ما دوستداران و عاشقان حسینی اگر  ،تواند غنی از فرهنگ عالی �اید ملتی را می

دادیم،  قرار می مان یزندگآموختیم و رسمشق  چند نکته از آن را تا اربعین می هر سال

شور و اول محرم با  ی ترین مردم جهان بودیم که متأسفانه هر ساله در دههسعادتند

شویم و پس از عاشورا سعی در فراموش کردن آن داریم  هیجان مان  از اندیشیدن می

 زندگی ساکت و راحتی داشته باشیم.تا غمگین نشده و 

در چهل چه خوب است در این شب با خود اندیشه کنیم که آیا  خواهران و برادران

ایم سعی در بکار بردن و رسمشق قرار  و اگر آموخته ایم؟ روِز این سال چیزی آموخته

دادن آن در زندگی خود کنیم. چون نهضت عاشورا از مدینه تا شام به همین منظور 

و  رسایی یهمرثنه به خاطر  که الگویی برای رستگاری و نجات برشیت باشد انجام شده،

 ،باشد و و انقالبش میدروغین که ناشی از عدم شناخت امام و راه ا های یپرداز  داستان
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�ایش گذاشتند  را بهو عزت و رسبلندی  یداریپا چون آنان ای�ن، توکل، یقین،

 واهند آمدخاندان من فرزندانی به دنیا خ از :ندکه رسول خدا فرموده بود یا گونه ه�ن

های گذشته و آینده نشان دهند و در  ی آن به زمان های حقه که دین خدا را با وعده

 رسالت مرا یاری کنند.

ها انتظار بکشند من هم منتظر  آن یدبگوئ فرمایند: خداوند متعال در قرآن کریم می

خواهد آمدن امر الهی به  ؟ آمدن قیامت که انتظار �یشوم. منتظر چه چیزی می

 انتظار عدالت را چگونه باید به مردم آموخت جز با �ایش حق و باطل. است باره یک

و با جاللت و جربوت شود تا اولیاء خداوند عربت باشند آیا خداوند بزرگ  چطور می

 ای قهرمان را؟ دهد یا عده شکست خورده را عربت مردم قرار میهای  یک مشت انسان

مظلومیت باقی �انده و اطاعت و رشادت ای از  پس چه شده که از امامت جز خاطره

گونه حق و باطل اگر کربال نبود منتظران منتظر چه بودند؟ چ .در پس پرده رفته است

ی حق کامل است تا دیگران از آنان  دادند؟ جز اولیا چه کسی چهره را تشخیص می

شت ی حق را در پ ی باطل را بزرگ کرده و چهره متأسفانه مردم چهرهبیاموزند؟ ولی 

 که یدرحالاند. پس وای بر احوال این منتظران که منتظر باطل هستند  آن قرار داده

کند.  ی حق را دگرگون می رود بلکه باطل است که چهره ل �یی باط حق پشت پرده

که خداوند بزرگ فرموده: باطل مانند کف روی آب است که از بین  یا گونه ه�ن

ی حق را شناختند نه  ریزند که چهره شک میا (ع) رفتنی است کسانی بر امام حسین

زمانی منتظر عج) نیز ( یاملهدی باطل را و منتظران منجی عال برشیت اباصالح  چهره

 ی حق و باطل را بشناسند بعد از آن منتظر عدالت باشند. واقعی هستند که چهره
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