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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٨٩های محرم سال  لیست ترتیبی خطبه

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ١٥ -ی شب افتتاحیه خطبه –٠١

 ٨٩آذر  ١٦ -ی شب اول خطبه –٠٢

 ٨٩آذر  ١٧ -ی شب دوم خطبه –٠٣

 ٨٩آذر  ١٨ -ی شب سوم خطبه –٠٤

 ٨٩آذر  ١٩ -ی شب چهارم خطبه –٠٥

 ٨٩آذر  ٢٠ -ی شب پنجم خطبه –٠٦

 ٨٩آذر  ٢١ -ی شب ششم خطبه –٠٧

 ٨٩آذر  ٢٢ -ی شب هفتم خطبه –٠٨

 ٨٩آذر  ٢٣ -ی شب هشتم خطبه –٠٩

 ٨٩آذر  ٢٤ -ی شب نهم (شب عاشورا) خطبه –١٠

 ٨٩آذر  ٢٥ -ی روز عاشورا خطبه –١١

 ٨٩آذر  ٢٥ -ی شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع)) بهخط –١٢

 ٨٩آذر  ٢٦ -ی شب یازدهم خطبه –١٣

 ٨٩آذر  ٢٧ -ی شب دوازدهم خطبه –١٤

 ٨٩دی  ٣ -ی متی ترانا و نراک (اولین جمعه بعد از عاشورا) خطبه –١٥

 ٨٩دی  ١٧ -ی ماه صفر) یا غیاث املستغیثین (اولین جمعهی  خطبه –١٦

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


2 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 ٨٩بهمن  ٥ -ی روز اربعین خطبه –١٧

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

های آن  ی پیروزی و �ایش حق، روزها و شب واسطه خدایا این ایام، ایامی است که به

پس ای خدای کریم  ،معرفتش سعادت بخشیدی ی واسطه را رشیف ساختی و ما را به

درود فرست بر محمد و آل محمد (ص) درودی که پایان نپذیرد و ما را هدایت و 

آنان عقل�ن را وسعت و عمل�ن را صحت ببخشیم و عملی و  ی وسیله رهربی کن تا به

پسندی انجام دهیم تا سعادت آن را داشته باشیم تا از  فکر و حرکتی که تو آن را می

ت دهنده از جهل، هدایت کننده به عقل و ای�ن و نور، آشکار نجا ،وجود پر برکت

، موال و امام و رسورمان صاحب عرص و زمان ها یرو  باطل و کج ی ی چهره کننده

 مند شویم. اباصالح مهدی (عج) بهره

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ١٥         افتتاحیهشب  ی بهخط

همتاست. دفع  نیاز و بی رشیک و بی حمد و سپاس مخصوص خداوند یکتا و یگانه بی

 رش به دست او و هر خیری به قدرت و حکمتش.

های آن  ی پیروزی و �ایش حق، روزها و شب واسطه خدایا این ایام، ایامی است که به

پس ای خدای کریم  ،معرفتش سعادت بخشیدی ی واسطه را رشیف ساختی و ما را به

درود فرست بر محمد و آل محمد (ص) درودی که پایان نپذیرد و ما را هدایت و 

آنان عقل�ن را وسعت و عمل�ن را صحت ببخشیم و عملی و  ی وسیله رهربی کن تا به

از  پسندی انجام دهیم تا سعادت آن را داشته باشیم تا فکر و حرکتی که تو آن را می

نجات دهنده از جهل، هدایت کننده به عقل و ای�ن و نور، آشکار  ،وجود پر برکت

، موال و امام و رسورمان صاحب عرص و زمان ها یرو  باطل و کج ی ی چهره کننده

 مند شویم. اباصالح مهدی (عج) بهره

سب سالم بر زمان و آنچه در آن آفریده شد تا بندگان پروردگار یکتا بتوانند در آن ک

کوبد و اثری از آن باقی  معرفت کنند و در آن زمان که خالق آن، آن را در هم می

ها در ترازوی زمان  فرستد و عمل گذارد صاحب زمان، به زمان آفرینش آن درود می �ی

 گیرد. قرار می

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شب افتتاحیه ی بهخط

هر صبح که از بسرت  .شود می ی توحید خالصه زندگانی برگزیدگان الهی در آینه

رسانند و در باطن همواره در  حوله را در ظاهر امر به انجام میخیزند وظایف م برمی

 بنابراین بهرتین مردم بودند برای هدایت جامعه.؛ عبادت و اطاعت هستند
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و رهروان  شود و عقابش در ترازوی حق سنجیده می ماه محرم ماهی است که ثواب

 کنند. در وجودشان احساس می ق، خوی خاصیراه ح

کوبند و  ه محرم با شنیدن نامش بر سینه میهللا (ع) از رشوع ماعبد عزاداران موال ابا

 دیآ یم دربه گردش  یطلب حقرسد و روح در مدار  هایشان به حرارتی می خون در رگ

 .ودش تر می مشتاقداند چه اتفاقی برایش رخ داده که با زدن بر رس و سینه  و خود �ی

که آورد پس با خواندن اشعاری  را به درد میاندیشد که جانش  به مظلومیتی می

کند و به  عزاداری. سؤاالت ذهنش را رها می کند به �ایانگر احساسش باشد رشوع می

. یک اندیشه دارد و آن گریست بر حاالت یک انسان که دهد یاحساسات دلش پاسخ م

های  سالو به یاد  کند یاق در مراسم رشکت مپس با اشتی مورد ستم واقع شده است

 .دیگر یظلم و جور م

ظلم و جور بر آئین محمد (ص) فقط سال  های سالمهدی (عج)  ی ای مه�نان خانه

هجری نبود بلکه همواره اسالم در مظلومیت شناخت واقعی خود سوخته است و  ۶۱

هللا (ع). پس چه باید کرد؟ آیا عبد محدود بوده مانند اصحاب موال ابا اش یواقعیاران 

مداری بیندیشیم؟ و  حق  بهو مکررات از دست بدهیم؟ یا  تکرارهارا در  بها گرانعمر 

از باطل بگریزیم؟ در احوال ما چه کسی باید اندیشه کند؟ چه کسی بر مظلومیت ما 

آرزوی  بگرید؟ چه کسی دست�ن را بگیرد؟ و اسالم را بر ما عرضه کند؟ اسالمی که

 یها یاد حسین بن علی (ع) به دست ضعیف�ن با یا هدایتگرانش بوده. آیا دسته

که جد  گونه ه�نعج) ( یمهدرسورمان خواهد رسید؟ و یا موالی ما حرضت 

بزرگوارشان فرمودند، خواهند فرمود: ای عزاداران جدم حسین: مرا بشناسید و امام 

نروید. محرم را در  ضاللتتا راه  عرصتان را در شناخت اسالم راستین به مدد بجوئید

 ی شنوایی درست را فرمان دهید تا واقعه تانیها احساس کنید و به گوش تانیها رگ

 عاشورا را در قلبتان و با فهم و درک صحیح به پیشواز بروید.

دشمن فاجر فرود بیاورید  شمشیر جهاد را بر و خود را ببینید ی تاریخ چهره ی نهییدر آ

 قلب تاریخ را مرهمی باشد. تان یعزادار محرمتان امضا شود و  ی تا نامه
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جگر امامان را به درد آورد زهر جهل بود نه مسمومیت، پس ه�ن  اش یتلخزهری که 

امام حسین (ع) را پاره �ود، دردی که جگر امام حسن (ع) را مجروح کرد، قلب 

 را خاموش �ود.های هدایت بن علی را از شانه جدا کرد و نور عباس  یها دست

؟ و میکن یان را چگونه با زهر جهل مجروح مکه جگر امام عرصم میا دهیآیا از خود پرس

تا زمان شاهد شهادت حق شود و  میخوران یرا به وجود مقدسش م مان ینادانجام 

 باطل به راه خود ادامه دهد؟

گوش  آینده به یها منتظر شنیدن حقی باشند که در شب محرم باید طلبان حقپس 

که کذب مکذبین  آید میبه خروش  ییها تیواقعو جانشان از حرارت  شنوند یجان م

 .در آن راهی ندارد

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

که در ابتدا خوانده شد ما باید امام و امامت واقعی را بشناسیم  یا با توجه به خطابه

شناخت درست از پنج کنیم و همچنین به  رها و تصورات ذهنی و امامان ساختگی را

دسته از نهضت عاشورا برسیم و افکار و عملکرد آنان را با افکار و عملکرد خودمان 

مند به سعادت و نجات و رستگاری هستیم به  عالقه واقعی کنیم تا اگر ی سهیمقا

 اند از: برسیم؛ اما این پنج دسته عبارت یخودشناس

در حد فدا کردن  شان یبردار  (ع) اطاعت و فرمان نیاول: به رهربی امام حس ی دسته

 رس و جان بود.

دوم: به رهربی شیطان و نفس، برای به دست آوردن جاه و مقام و مال و  ی دسته

همسو و هم صدا با باطل و غاصبان شمشیر به روی حق  ،زندگی به ظاهر راحت

 بیت روگردان نشدند. کشیدند و از هیچ جنایتی در حق اهل

شناختند و جرئت حق  هایی که امام را دوست داشتند ولی امام را �ی سوم: آن ی دسته

 مداری نداشته و با باطل نیز همراه نبودند اینان شب تاسوعا فرار کردند.
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(س) پیام عاشورا و امام حسین و  نبیچهارم: به رهربی امام سجاد و حرضت ز ی دسته

 .به انجام رساندند یخوب ین رسالت را بههای آن رساندند و ا یارانش را با بیان واقعیت

پنجم: حاک�ن جنایتکار و غاصب بعد از عاشورا برای رسپوش گذاشت بر  ی دسته

شکست و رسوایی خود و ایجاد رعب و وحشت تاریخ نویسان مزدور را اجیر کردند تا 

با تحریف و وارونه کردن حرکت قهرمانان عاشورا آنان را به یک عده مردم شکست 

تبدیل �ود که متأسفانه  زندیانگ یرده که با عجز و ناله، دلسوزی دیگران را برمخو 

شود و  آنان شد سند شیعه که هنوز هم به آن شاخه و برگ اضافه می یها نوشته

 ها را باور دارند که حارض نیستند اندکی تفکر کنند. هایی این دروغ آن

آینده و تفکر و اندیشه در مورد  های های شب به یاری خداوند کریم با شنیدن خطابه

ها نسبت به اصالح خودمان اقدام خواهیم �ود تا با حسین زما�ان همراه شویم و  آن

طرف پروردگار  مان را به یگدای یها و دست میده یاو را بخوانیم. پس ندای شکر رس م

 م.که از خطر جهل با توجهات موالی�ن نجات یابی میکن یو دعا م مییگشا یکریم م

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ١٦         شب اول ی بهخط

حمد و ستایش خداوند عزوجل و بزرگ و ارجمند را سزاست، خداوندی که نوشت 

 بزرگی و کرامت. ی های مکنون و عظمتش را بر رساپرده نام

، بر آس�ن بر آنکه سایه پراکنند یاحاطه دارد، بر بادها آنچه را مقدرتش بر همه چیز 

که در خروشاند، بر  ییها افکند و زمین آنچه در خود نهان کند و دریاها و موج

شیاطین هر که را گمراه کنند و بر عابدان و ساجدان و فرشتگان مقرب و روحانیان و 

 نیتر کری�ن و مهربان نیتر میکر آنان که در شب و روز او را تسبیح گویند که اوست

 مهربانان.

اند و  سالم و برکات الهی همواره بر کسانی مقدر شده که برکت وجودی را درک کرده

قرآن کریم باز کنند و همواره از آن راه تردد کنند  ی هیاند تا راهی به انوار اله توانسته

 ند.دیگر را مسدود بدانند و هرگز آن را امتحان نکن یها و راه

ده  میکن یافتتاحیه گفته شد، مزین م ی گونه که در خطابه خواهران و برادران، ه�ن

هاست. قبل از  که آگاهی و سعادت و رستگاری در آن ییها شب محرم را به خطابه

و درک مفاهیم آن توضیح مخترصی داده  یادآور یامشب برای  ی خواندن خطبه

 شود. می

(ع) از اسارت فرعونیان  یالهی توسط حرضت موسقوم بنی ارسائیل بعد از معجزات 

نجات یافته و از رود نیل گذشتند و به کوه طور واقع در صحرای سینا رسیدند و 

خداوند حرضت موسی (س) را برای گرفت تورات به کوه طور فراخواند و امتش در پای 

که این ده کوه طور منتظر شدند و خداوند اراده فرمود تا ده شب به آن اضافه �اید 

ها بود آنانی که ای�نشان سست بود به رهربی شخصی به  شب، ده شب معلومات آن

ساختند و رشوع به پرستش آن  یا نام سامری با طالهایی که به همراه داشتند گوساله
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 ی ها رقم زده شده است. حال خطبه بت کردند و این ده شب   امتحان برای تام امت

 :کنم یامشب را برایتان قرائت م

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شب اول ی بهخط

پاک را  کریم در امتحان از قوم بنی ارسائیل ده شب به میقات اضافه فرمود تا پروردگار

کسانی که به دنبال هوا و هوس  نفس اماره به دنبال پیامرب  ی از ناپاک جدا کند و چهره

 آمده بودند از پشت نقاب مکرشان بیرون آید.

مکرمه بود در میقات  ی الحجه در مکه ذیمحرم هم یک ماه است، امام حسین در ماه 

ر عشق بود منتظر گرفت تورات، ولی تنها نبود با فرزندان و خویشان و اصحاب و انصا

و همه با هم حرکت کردند و پروردگار کریم  کردند یهمه با هم به دور کعبه طواف م

نفاق آشکار شود و  یها را از باطل جدا کند و چهره تا حقده روز به میقاتشان افزود 

حجاب اسالم خارج شوند و این مهم جز با  ی پرده مسل�نان دروغین از پشت

 مخلصین راه خدا میرس نشد. یفشان جان

در تاریخ معرف ای�نشان به  شان پاکشان معرف شخصیتشان شد و چهره آنان که خون

 ی زیادی است که دهه یها باقی ماند و ما سالرب و امامشان و پیام میپروردگار کر

و برای کسانی که در ایام  میش�ر یعزاداری محرتم م یها مهیمحرم را با برپا ساخت خ

کردنشان و از صدا  میبر ینامشان را با افتخار م ،میزن یرسافراز شدند سینه ممعلومات 

وری برای اول محرم دیگر ش ی و بعد از تام شدن دهه ردیگ یروح�ن در آرامش قرار م

مردم  ی اول نیست. همه ی دهه، اگر مجلسی باشد مانند ماند یعزاداری در ما باقی �

ندارد دنبال کار  یا فهیاکنون بعد از عاشورا دیگر وظ داشته و یا فهیمانند کسی که وظ

 ق نیستند.محرم مشتا یها و دیگر برای شب روند یروزمره م

 ی اند؟ یا وجود ناشناخته گشته اش ییچراچرا؟ و آیا به دنبال  اند آیا از خود سؤال �وده

 ؟اند اند و باز منتظر سال آینده مانده ان در توجیهات رها کردهخود را رسگرد
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آیا مؤمنان را وقت آن نرسیده است که  :اند دگار کریم در کتاب آس�نی فرمودهپرور 

ل شده است خاشع شود؟ ه�نند در برابر یاد خدا و آن سخن حق که ناز  شانیها دل

سخت  شانیها چون مدتی برآمد دلکه پیش از این کتابشان دادیم و  آن مردمی نباشند

یا موقع آن نرسیده تا پس پاسخ کتاب آس�نی چیست؟ آ ،شد و بسیاری نافرمان شدند

 وجودمان را پاسخ دهیم؟ ی مطرح شده یها کمی به کارهای�ن اندیشه کنیم و سؤال

افتتاحیه خوانده شد خروش محرم در مهدیه  ی گونه که در آغاز دهه در خطبه ه�ن

باید خروشی باشد خالی از کذب مکذبین، پس کسانی عزاداری بر ساالر شهیدان را بر 

اول هدف را بشناسند و در آن هدف  ی ود واجب خواهند �ود که در مرحلهخ

برای خودشان معلوم  معلومات، وجودشانای�نشان را بسنجند و قبل از تام شدن ایام 

 و آشکار شود.

به فرمایشات مادر گرامی بانو و رسور عاملیان حرضت  میکن یامشب را مزین م ی خطبه

 :اند زهرا (س) که بسیار زیبا فرموده

از  یها شاهد وحی بودم و هر شب شاهد اشک های زندگی دنیایی هر روزدر روز 

ر وحی را در تا نو  نشستم یا با تنا در آغوشش م(ص). روزه امربیپ ی جگر جداشده

نازنین  یها م اشک ریختم و دستا با اشک  پدر گرامی ها قلبم احساس کنم و شب

 آمد یو وقتی به صورتم فرود م رفت یخدا برای پاک کردن اشکم باال م رسول

 :فرمود یم

در آن ده روز در  لعا ی معلومات که همه ی همتای الهی آیا به دهه بیای کوثر  دخرتم

 ؟یا کردهاندیشه  شوند یها در آن سنجیده م و انسان ندیآ یامتحان در م

به آن ده روز اندیشه کردم که  ام یزندگ یها تام لحظه :فرمودند یزهرا (س) محرضت 

؛ و پدرم رسول خدا برای من چگونه آغاز خواهد شد و چگونه پایان خواهد یافت

و  خواند یاش که تو را به پایین کوه طور مآن ندایی ب ی همواره آماده :فرمودند یم

 که منتظر پیامرب بان. دهد یفرمان م
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پس با فرمایشات وجود مقدس رسور عاملیان متوجه شدیم که ما از آغاز کودکی و 

و ده روز  میا هدر پای کوه طور نشست یسال کهنو  یسال انیمنوجوانی و جوانی و 

پروردگار  عمرمان به پایان نرسیده موال و رسورمان امام عرص ما را به تقوا و اطاعت  

عشق صعود فرموده و  طور  بهسفارش فرموده و آنگاه برای برپایی دولت حقه 

که پروردگار عال امت حرضت موسی (ع) را به او نشان داد موالی�ن هر  گونه ه�ن

 .لحظه ناظر ای��ان هستند

بیعت�ن با حقیقت  یها که دست درحالیپس در اولین شب  عزاداری بر ساالر شهیدان 

 طلبان قتیحق تا با ذکر حسین (ع) اعالم کنیم: میکوب یمحکم بر سینه م میبر یرا باال م

 هستند تا بار دیگر حقیقت را جاودانه کنند. منتظر ش�کوی ش� 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

که با چنگ زدن به ریس�نش  میشناس یهستیم که حبُل املتینی را مپس چه سعادتند 

از ظلمت جهل نجات یابیم و جزو امتی نباشیم که پیامرب گرامی حرضت محمد (ص) 

 فرمودند که: ینیب شیبرای رسور عاملیان حرضت زهرا (س) پ

ساخته  یا خود گوساله یا چقدر سخت خواهد بود بعد از من برای ش� که با چشمه

 یشده به دست امت مرا خواهید دید و بر این طغیان چون یاران با وفای حرضت موس

دست خویش خواهند گشت  ی (ع) صرب خواهید کرد و آنان مستانه به دور این ساخته

تا آنجا که فرزندان من را به قتل خواهند رساند و کفر و طغیان زمین را فرا خواهد 

ی زیباتر مردم را به خود فرا خواهد خواند و گوساله هر روز با رنگ و تزئین ،گرفت

 .مستی و فراموشی و تاریکی دین من را فرا خواهد گرفت

فراموش خواهد شد تا آنکه  چرخند ینام من در مستی آنان که به دور گوساله م

چنان این  (عج) از کوه لطف و احسان الهی پائین بیاید و آن یفرزندم حرضت مهد

هیچ کدام از ادیان الهی این نابودی را در کفر تجربه نکرده  گوساله را نابود کند که

باشند آن زمان است که قلب آنان که از کفر رنج کشیده به انوار الهی مرهم شفا 
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خواهد یافت و شادی آن لحظه برای آفرینش مانند آمدن قیامت ثابت خواهد ماند. 

 :پس با تام وجود فریاد کنیم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ١٧         شب دوم ی بهخط

همتا را سزاست که به زیبایی ستایش شود و در  حمد و سپاس و ستایش پروردگار بی

نهان و آشکار حمد گردد و شب به او نظر شود و جویندگان او را جویند، مشتاقان او 

ترین  و درخواست کنند. چون اوست بخشندهکنند و درماندگان و بیچارگان از ارا طلب 

 ترین مهربانان. ترین کری�ن و مهربان بخشندگان، کریم

پایان بر خاتم رسوالن حرضت محمد (ص) باد که همچون نوری در  سالم و درود  بی

در  های خفته در ظلمت جهل را ور گردید و جان های باطل شعله یشهظلمت اند

ترین  ها و هدایتش، کامل ترین نام یت کتابی قرار داد که نامش، افضلترب

هاست و آنگاه فرمان داده شد از او و فرزندانش که جانشینان بر حق او  هدایت

و از فروغش  هایتان همواره بتابد طاعت کنید تا انوار هدایت در جانهستند ا

 ل گردد.های روشن  هدایت تبدیهای ظل�نی جهل به روز  شب

ی امشب خوانده شود توضیحی خدمت عزیزان داده  در شب دوم قبل از اینکه خطبه

ها را شکست  ود مردم شهر بابل با ترب تام بتشود: حرضت ابراهیم  نبی (ع) در نب می

ر و برای اینکه مردم را به جهل خودشان آگاه کند ترب را بر دوش بت بزرگ گذاشت و د

ها فرمود: ترب به روی دوش بت بزرگ است. او  ست بتمقابل اعرتاض مردم به شک

سؤال  ها اعرتاف کردند که بت بزرگ قادر به حرکت نیست و ابراهیم شکسته است آن

ها در عوض اینکه خود را از  پرستید؟ و آن اید چرا می کرد: چیزی را که خود ساخته

ند. امام حسین ی جهل نجات دهند، هیزم جمع کردند تا او را در آتش بسوزان طهور 

(ع) نیز پوچی و تباهی و فساد یزید را اعالم فرمود اما مردم در عوض نجات خود 

 شمشیر بر او کشیدند.

 ی شب دوم: و اما خطبه
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شب دوم ی بهخط

های محرم گویای مناجات حرضت ابا عبدهللا (ع) و یاران و فرزندان و بانوانی  شب

طرف مالقاتی در حرکت بودند که شوق و اشتیاق  ی امامت به است که در حلقه

هایش، در  اش، در تبسم ی نورانی امام و در خطوط چهره وجودشان را در چهره

های زیبایی  کردند. چه شب نگریستند حس می فکراتش، در لحظاتی که به دشمن میت

ی الهی  کرد که وعده هایی را سپری می . سی�ی حق ساعتو چه لحظات با شکوهی

 نظیر. هایش در فضیلت بی گذراند که ساعت بود و روزهایی را می

های خود هیزم حمل  تیاق بر دوشموالی�ن حسین (ع) شاهد مردمی بود که با اش

اش تا به آس�ن شعله کشد و ابراهیم (ع) را در  ردند تا آتشی برافروزند که زبانهک می

 خود خاکسرت کند.

 ابراهیم (س) به دید که برای تاشای سوخت ش را میهای مبارکش امت جد با چشم

سوزد. فرزندان  که بهشت ابراهیم با هیچ چیز �ی اند گیرند و غافل یکدیگر سبقت می

خاندان رسالت انواری بودند که هرگز کسی قادر به خاموش کردنش نبود ولی زمان در 

گردد و  ها کور می چشم میرد و ها در وجودها می شود که عقل ر به صالبتی مبتال میکف

به باطل نزدیک  که حق کند. درحالی وجودها در ظل�ت جهل، حقیقت را گم می

گشاید تا ظل�ت جهل  گیرد، آغوشش را می کند، در کنارش قرار می شود، صدایش می می

را از میان بردارد. ولی ظل�ت نفس اماره ظل�ت سختی است که اگر در آن فرو رفت 

رود و هیچ دستی قادر به  زار شیطان فرو می شود، در لجن میمشکل دیگر راه نجاتش 

 بیرون کشیدنش نیست.

ایم تا با یاد مصائب جهل امت پیامربمان بر سینه بزنیم و  ما هم دور هم جمع شده

پروردگار را شاکر باشیم که ما را در آن دوران به دنیا نیاورد بلکه در زمانی به دنیا 

قلب�ن را م زمان قرار گرفتیم و منتظر امامی هستیم که نامش آمدیم که در عدالت اما

دارند و  می های دروغین نقاب از چهره بر سازد که باطل طرف دولتی متوجه می به
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امامت ظاهر افتد و انوار  های باطل فرو می های چهره شود حجاب باطنشان آشکار می

 بینیم. ی ظاهر امام خود را می وقت به دیده گردد، آن می

اسالم حقیقی در صحرای کربال ده روز زندگی کرد و پایان ده روز آغاز حرکتی شد که 

ق مشتاقان برای درکش ندایش بعد از گذشت سالیان طوالنی هر سال رساتر و اشتیا

 گردد. تر می افزون

ها منتظرش  ی رشاب حقیقتی شود که سال سازد تا نوشنده میکم زمان خود را آماده  کم

های حرضت زینب (س) رنج کشیده و با غربت فرزندان رسول خدا (ص)  با رنج بوده،

 غربت  مظلومیتی را حس کرده که فریادرس آن جز امامش کس دیگر نبوده.

دهد که باید در این ده روز  ینرصنی قلبش را به نویدی مژده میصدای هل من نارص  

؟ یا تواند درکش کند آیا می یا ابو فاضل، پدر فضیلت. به معرفتش برسد و صدا بزند:

های ساختگی  ذهنش به تاشا ایستاده تا شیطان فضیلت  فضیلت ابوفاضل را در افسانه

تواند چونان  ی روحش قهرمانی تصور کند که می هرا برایش معنا کند؟ و او را در آیین

 طرف هدفش که هدفی کودکانه است های برکشیده به ان از میان تیغپهلوانان و قهرمان

ی ذهن گروهی باشد  ر مشکی آب از دست بدهد تا افسانهاش را د بتازد و جان گرامی

زنند و  انی که از فرط نیاز او را صدا میکه اطاعت را در برآوردن حوائج زنان و کودک

ل انسان چگونه پیامربی است که پروردگار کریم را فراموش کرده بودند باشد. آیا عق

طرف ظل�تی حرکت دهد  های باطل به در افسانه پردازیهای حق را  تواند حقیقت می

 خواهد که بداند. داند و �ی ش جهل مرکب است. جهلی که خود �یکه نام

ی عاشورا گفته  ی امام زمان (عج) از واقعه گونه که وعده کردیم آنچه در خانه ه�ن

حقیقت ظهور های غلط جدا کند و به اید طوفانی باشد که وجودها را از باور شود ب می

 نزدیک �اید.

مان در  رحمت خود را در شناخت حق از باطل  خداوند را شاکریم که با وجود ناسپاسی

کند از فرط شوق  که نام شهدای کربال را تکرار می به روی�ن باز �وده تا زبا�ان آنگاه
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 به عرش نظر کند نه با کسالتی تکراری شیطان را به بزم وجودش دعوت �اید تا بر

 حاصل. ی راهش باشد رسابی باشد بی اش او را بگریاند و آنچه توشه ییمصائب دنیا

با ذکر موالی�ن بر سینه فرود بریم و  های�ن را با شوق باال می پس همه دست

و را با درک حقیقت راهت آوریم تا با زبان اشک بگوییم: حسین جان خون پاک ت می

طور منتظریم تا به یارانت بپیوندیم و کنیم و پایین کوه  های�ن حس می در رگ

 هجران را فراموش کنیم. های سال

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

ی بانوی دو عال و رسور عاملیان  کنیم به فرموده ی امشب را مزین می در خاته، خطبه

حرضت زهرا (س) که چنین فرمودند: آخرین پیامرب الهی همچون ابراهیم خلیل زیست، 

دی های مردمان که با شا کش امتش جان مبارکش سوخت و هیزمرس  های در آتش نفس

آوردند تا فرامین قرآن کریم را بسوزانند در گلستان صرب  در مبارزه با وجود نازنینش می

ی آس�نی به بهشت الهی پیوند خورد تا همواره  و استقامت آخرین هدایت کننده

در آن ببینند و منتظر آخرین گل مردمان در گلستان نبوت بنگرند و فرزندان نبوت را 

ی محرم را عزاداری  ای دهه ی دیگر را مژده دهد. ش� در خانهگلستان باشند تا بهار 

کند و  ارد و گردن رشک و گناه را قطع میکنید که صاحب آن ترب به دوش  راست د می

ار عرضه دارید و به پروردگ ارد و به فرمانش �از را برپا مید مین برمیاش را از ز  ریشه

ترب را نزدیک  دارید که در پریشانی به فریاد ش� برسد پریشانی  مردمی که تیزی می

کنند. پس اگر تربدار هستند باید بتی را باقی نگذارند و اگر  شاهرگ خویش حس �ی

رماید: تنها ف واهند بود و قرآن کریم میشکنان نباشند پس جزء خردشدگان خ جزو بت

 یرند.گ تقوا پیشگان عربت می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ١٨         شب سوم ی بهخط

م است که بزرگی و حمد و ثنا و سپاس سزاوار خداوند با جالل و کربیایی  عظیم و کری

قدرتش در زمین، عجایب او در دریاها و های  نشانهها،  عظمتش در آس�ن

ها و آشکار است تسلطش بر همه چیز و اوست درگذرنده و  هایش در کوه گنجینه

 بخشاینده.

ند، گیر  که همواره با پی�ن الست جان می هایی باد سالم و تحیت پروردگار عال بر جان

شان  شناسند. آنگاه که خالقشان نامشان را خواند و یاری به عهد و پی�نی که آن را می

ه بگذارند و آتشی را حس کنند که نامش عشق به هللا بود طعم آن کرد تا دست بر سین

ی که رضبان آتش را چشیدند و صدای نهفته در جانشان را درک کردند و آنگاه با فریاد

 .کرد گفتند: قالو بلی قلبشان آن را یاری می

 گوییم: های گذشته می ی شب حال در ادامه

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شب سوم ی بهخط

گونه که در کتاب آس�نی فرموده نسبت به بندگان خویش  پروردگار کریم ه�ن

گذرد. آیا مفهوم  کنند می ی کسانی که از روی جهالت گناه میمهربان است و از خطا

 جهالت برای ما روشن است؟

تواند در دینش تفکر کند به ثواب و عقابش  رسد و می فردی که عقلش به رشد می

های معرفی شده متوسل شود و آنگاه نفس را  فرامین عمل کند و به اسوهشد، به بیندی

به میدان عمل آورد. یا بر آن سوار شود یا به او سواری دهد اگر عقلش ناتوان بود و 

آید و انسان،  را بدهد آنگاه جهالت به میدان مینتوانست تشخیص ثواب و عقاب 
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ن است. ناتوانی آنان بخشنده و مهرباشود و پروردگار کریم نسبت به  جاهل نامیده می

های شیطان نفس است عقل  جاهل نام دارد و  پس عقلی که در معرض وسوسه

گیرد. مرتباً در حال توبه از گناه است و در  اهاتش از ناتوانی درکش رسچشمه میاشتب

تواند انسان نام  شود و دیگر �ی جهالت میاثر تکرار این عمل هر روز بیشرت گرفتار 

که قادر به شنیدن نیستند یرد بلکه پروردگار عال او را جزو چهار پایان و کسانی بگ

ها برای�ن آشکارتر  شویم باید عربت هد. پس هر چه به عاشورا نزدیک مید قرار می

رانی که منتظرند های عمرمان مانند بی�تر. اگر چنین نشد روز  ها �ایان شود و جهالت

ی بخشد هستیم پس تاند و آنان را از عذاب درد خالصی مرض جانشان را بس تا ریشه

 ها برسیم؟ چگونه به واقعیت

آیا با اخباری که از گذشته در دسرتس ماست و هر کس به توان عقلش تاریخ را 

 ی �ایش، با قهرمانانی که نامشان را ته است اعت�د کنیم و مانند صحنهنگاش

ی ارشاد در امامت چه  دانیم وظیفه شناسیم. �ی شناسیم ولی جایگاهشان را �ی می

ی  جایگاهی دارد، آیا امر به معروف و نهی از منکر است مانند امری که به عهده

 باشد. هستند و دیگر نیازی به اسوه �ی ماست؟ اگر چنین باشد همگان امام

پس امام کیست؟ باید جواب سؤال را از چه کسی پرسید؟ چه کسی توان شناخت 

های کشیده  اند و در مقابل تیغ رمانان عاشورا به چه کسی دل بستهقه امامت را دارد؟

ی الهی دل بستند یا عاشق  هدفی قربانی کردند؟ آیا به وعده جانشان را برای چه

س طرف شهادت رفتند تا همواره زنده بانند و نزد پروردگارشان باشند؟ پ شدند یا به

قرار  سوزد؟ چرا بی دل ما از چه میهشان معلوم باشد. ی ما جایگا باید در اندیشه

کوبیم؟ چرا  خواهیم؟ چرا با تیغ بر رسمان می هستیم؟ از این ده روز چه می

ناشناخته  خواهیم قلب�ن را از سینه خارج کنیم؟ این چه ارساری است که برای�ن می

ها را  اندازد و دست ها را به تپش می د، جانبر  ها را می است؟ حسین کیست که عقل

ه ها با تکرار اسمش هر لحظ آورد و سینه ها به حرکت در می برای مجروح کردن جان

تفاوت  تواند قلبی با شنیدن نامش بی گیرد. آیا می در حال انفجار احساسات قرار می
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داند که نسبت به  را چگونه دوست دارد؟ از او چه میباشد؟ اگر مسل�ن نبود او 

 احساسش متحیر است؟

ها در حرکت زمان در شناخت حق از باطل در مدت معین از طرف  جواب تام سؤال

پرسند قوم بنی ارسائیل چطور توانستند بعد از  ردگار کریم است. همگان از خود میپرو 

شان با پیامرب الهی برایشان اتفاق افتاد و به یقین  دیدن معجزات بزرگی که در همراهی

ه روز به بوده با اضافه شدن فقط د ها از طرف پروردگارشانرسیدند که تام آن مدد

کند. پس آغاز ده روز رشوع شناخت بود و  ها را متحیر می کفری مبتال شوند که عقل

. هر سال با آغاز پایانش ضاللتی که از آن نتوانستند بگذرند و در آن باقی ماندند

شود.  ای که کتاب آس�نی به آن قسم یاد کرده آغاز می گانه های ده ی محرم، شب دهه

قهرمان این دهه موالی�ن حسین (س) است و شهدایش مسافرین طور که حقیقت 

انوار پروردگار کریم بر قلبشان اصابت کرد و آنان را متالشی �ود و ما را تاشاگر این 

هوش شد.  متالشی شدن قرار داد. حرضت موسی (س) از دیدن متالشی شدن طور بی

شود جسم�ن حرارت  قالب وجودمان آغاز میما بدون اینکه درک کنیم چه شده، ان

پاره نشود. پس افسوس  کند تا روح از شدت انرژی پاره هایش کنرتل می روح را با جرقه

بینیم که فقط از  این دهه به چشم خود حاصلش را می و صد افسوس که بعد از پایان

ان در عمرم رود تا محرم دیگری فرا برسد و و باز می ای باقی ماند محرم خاطره

 ها از کف�ن برود. تکرارهای افسانه سازی

کنیم تا ما را از کسانی که منتظر  طرف موالی�ن دراز می ست توسل بهدر این محرم د

 پیامرب ماندند قرار بدهند نه از کسانی که با سامری رفتند انشا هللا.

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

گهربار بانو و رسور عاملیان حرضت کنیم به سخنان  ی امشب را مزین می ی خطبه خاته

زهرا (س) که چه زیبا فرمودند: در هر زمانی عشق به خاندان نبوت در گنجایش فکری 

ماند فهم درک حق  دستخوش تغییر است آنچه ثابت می مردمان آن زمان بوده و مرتباً 
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چه بیت را در حقش بشناسد و آن از باطل است، بنابراین عشقی جاودانه است که اهل

ها ای�ن بیاورد تا  دهد حقایقی باشد که به آن حقیقت عنوان ارث به فرزندش می را به

دستخوش تزلزل نشود مانند دوستان ما که راه ما را با فدای جانشان به مردم معرفی 

کردند و یاد ما را همواره با آیات الهی همراه �ودند تا حقیقت تابش خورشید در 

 ب باشید.گرمایش حس شود نه در ظلمت ش

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ١٩         شب چهارم ی بهخط

و احسان و کرامت و بخشش و  و ستایش مخصوص خداوند صاحب نعمت حمد

شنوا و بیناست ی یگانه و موجود رسمدی.  ازلی است. اوست دانای ابدی، زندهتوانایی 

 گویان. و گواهی دادند بر وحدانیتش فرشتگان و دانشمندان و اولیا و راست

هایی که با لطف الهی رشافت یافتند و هر کدام از بندگان که در  سالم بر زمان

شود. بله چه  مند می ی آن زمان در اطاعت الهی قرار گیرد از رشافت آن بهره گردونه

 ان رسور و بانوی عاملیان حرضت زهرا (س) است.زیباست این سالم که از سخن

ی محرم سال  های دهه ها و لحظه هایی که در روزها و ساعت چه زیبا رشافت یافتند آن

بار  هجری در اطاعت پروردگار بودند و امام حسین (ع) را عاشقانه یاری کردند. ۶۱

ور و موالی�ن های ما نیز به برکت  وجود امام و رس  الها به زمان و ساعت و لحظه

ی اطاعت ما از دستورات  وسیله حرضت اباصالح املهدی (عج) رشافت ابدی بخش به

 ایشان که ه�ن دستورات تو در قرآن کریم است.

 ی آن: بخشیم به خطبه یگانه را زینت م های ده چهارمین شب از شب

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شب چهارم ی بهخط

اند: آیا پاک و ناپاک با هم برابرند و  آس�نی قرآن کریم فرمودهدر کتاب پروردگار کریم 

فرماید که انسان از پدری واحد به دنیا آمد. تام  این سؤال را در حالی مطرح می

جا ماند پس  ها به بییت فقط یک پدر داشت و تام خصوصیات از او در فطرت

شود که گناهان  ی گفته میناپاکی از دیدگاه قرآن کریم چه مفهومی دارد؟ آیا به کس

ی پروردگار او نجس  کند؟ طبق فرموده دهد و کامالً خداوند را انکار میکبیره انجام 
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است و خطوات ذهنش وجودش را مسموم �وده و مسمومیتش قلب و روح را در 

بی�ری  ناعالج کفر و طغیان در تارهای عنکبوتی محصور کرده و راه نجاتی برایش جزء 

 قی نگذاشته.مرگ روحش با

 آیا تاشای این کفر برای چه کسانی مطلوب است و چرا؟

شوند  های کفر و نفاق متزلزل �ی فرماید: خردمندان از دیدن صحنه پروردگار می

های زمان که  هرچند فراوانی آنان مؤمنان راستین را به اعجاب افکند. آیا سؤال

ی را قانع کند؟ ی بی  عهتواند جام ی قرآن کریم پاسخ داده شده �ی واسطه به

ی درست تهی شده و آنچه به نام  ی انسانی از عقل سال و اندیشه که جامعه درحالی

است بدون قلب و روح و احساس که فقط با  عقل برایش باقی مانده ماشینی مخرتع

بخشد و سپس در  رسعت معنا می کند و به اش را فراهم می یزی، وسایل راحتیر برنامه

اندازد و روحشان  ها را به چنگ می ی که به دور خود تنیده است انسانوتتارهای عنکب

کند و تارهایش قوی و  اش افزایش پیدا می مرتباً انرژی کند و را در آن تارها هضم می

هایش مهربان است عنکبوت و عنکبوتیان را  شود و خالقی که با آفریده محکم می

 برانید تا شکارتان نکنند.ها را  دهد که آن کند و هشدار می معرفی می

آنچه در تاسوعای اباعبدهللا اتفاق افتاد و حرارتش را نسبت به روزهای دیگر بیشرت کرد 

اش را جان جهان ثبت �ود، پاره کردن تارهای عنکبوتی بود و فرار از چنگال  قراری و بی

قش نیاز اش را، آرزوهایش را دوست دارد و جدا شدن از عالی نفسی که حیاتش را، خانه

 ی عنکبوت است. ها خانه ترین خانه قش داشت که فرمود: سستبه کالم خال

م جهاد را برگزیده بودند تا ی قرآن کری فرزندان امام حسین (ع) به فرمودهیاران و 

ها در آن بنگرد و آفرینش انسان  انعکاس عشقی باشد که همواره زمانی روحشان  آینه

 و هدفش را درک کنند.

ی عاشورا را در  هایی که خاطره گذرد، سال ها می هجری سال ۶۱سال از عاشورای 

پیشانی تاریخ سالی پر از رنج و زحمت ثبت �وده و زمان مرتباً در تکرارش به یک 

نتیجه رسیده و آن، نزدیک کردن خود با اشک و سوز و ناله و نفرین بر قاتالن وجود 
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در احساس ما جاودانه گردیده و نسل به نسل  مقدس امام ویارانش بوده. حرکت آنان

منتقل شده تا به ما رسیده و ما هر شب از محرم، عاشورائیان را با زیارت عاشورا 

فرستیم، لعنتی که از زبان پیامرب  کنیم و بر جاهالن راه امامت لعنت می زیارت می

 (ص) و قرآن کریم است.

کنیم و بر  ها را خاموش می زنیم، چراغ دار حق فریاد می پرچمعنوان  نام امامان را به

که رضایت خاطر از عزاداری برای ساالر شهیدان در وجودمان  کوبیم و درحالی سینه می

گذرد و  منوال می رویم و تا روز عاشورا بر همین های�ن می �ایان گردیده به خانه

گردد و تا  ی جان پنهان می ها در صندوقچه شود و احساس رسد و تام می عاشورا می

سال آینده که باز در صندوقچه باز شود و حق از آن بیرون آید و باطل مورد لعن و 

 نفرین واقع شود.

بیت است؟ مزد رسول هللا است؟ احساس  آیا نام این حرکت چیست؟ عشق به اهل

 ی آخرت است؟ شفاعت امام است؟ ی است؟ ذخیرههمدرد

راه�ن مشخص شود. اگر هدف�ن عشق باید به دنبال نامش در وجودمان بگردیم تا 

چنان عاشق شویم که پروردگار  بود رساغ کتاب خدا برویم و عشق را در آن بیابیم و آن

 کریم فرموده.

های آینده به فضل الهی به سؤاالت ذهن و وجودمان پاسخ خواهیم داد تا  در شب

نجاتی شویم که  ی قبل از پایان زمان نجات از نجات یافتگان باشیم و سوار بر سفینه

 .نامش را دوست داریم و منتظرش هستیم

 گوییم: زنیم و می پس همه با هم او را صدا می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ٢٠         شب پنجم ی بهخط

کران، خداوندی را سزاست که شنواترین  شایسته است خداوند قادر  متعال و سپاس بی

ترین  ترین  حسابگران، مهربان بینایان، داورترین داوران، رسیعشنوایان، بیناترین 

ام مهربانان، بهرتین آمرزندگان و فریادرس شایستگان است. بسی بزرگ است مق

مین، آفرید آن دو را، استواری و زینت بخشید ها و ز  پروردگار، اوست روشنایی آس�ن

ها و زمین و آنچه  آنچه در آس�ن آس�ن را، قرار و آرام کرد زمین را با کوه، برای اوست

 میان آن دو و آنچه زیر خاک است.

هایی است که فرمان قیامت چونان نسیمی بر روح پاکشان  سالم و برکات الهی در جان

آنگاه که از خاک برخیزند، زمین به آنان افتخار خواهد  و جسم مطهرشان خواهد وزید،

دار جسم پاکشان بوده سپاسگزار پروردگار کریم  �ود و از اینکه چند صباحی امانت

 خواهد بود.

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شب پنجم ی بهخط

های گذشته  های شب یام به نیمه رسیده. آیا با خطابهامشب شب پنجم محرم است، ا

هایی پر کنیم که لحظات ما را در تپش حیاتان  مان را از آموخته م تا توان فکریتوانستی

 ی ما در دیدار رسوملان باشد؟ خرب دهد که ذخیرههایی  از واقعیت

جان عال گویای عظمت رسالت آخرین رسول است و ما امت او هستیم، امتی که 

مان باید دامن کتاب و عرتتش را ای جز نجات حیاتش ندارد و به سفارش پیامرب  وظیفه

 بگیرید.
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ی آخرتش شود از  هکند تا ذخیر  کند آیاتش را با دقت روخوانی می کتاب را تالوت می

کند،  کند، با اقوام زندگی می خواند، حفظ می گذرد، می های نجات می تام فرصت

متی دیگر لی خودش اسنجد، و  ی تاریخ در ترازوی عقل می ر آینهی اع�لشان را د نتیجه

های اقوام گذشته دخالتی نداشته، او نبوده فقط شنونده است پس است که در کار 

یدند و ی حیاتشان را رس بر قوم عاد و ثود خطا کردند و ناقهخیالش راحت است، 

های رحمت محروم کرد و به غضب الهی مبتال شدند،  ه�ن خطا آنان را از نعمت

فریده شده بود ولی قادر به درک مصلحتش غضب الهی در نادانی عقلی که بزرگ آ 

ش متحیر پذیرفت و کارگزاران ملکوتی از دیدن نبود و دیگر خاک دانا او را �ی هم

گونه که کتاب   و ه�نرفت تا عربتی باشد برای عقل سال شدند، باید آن عقل می می

ی عقلی تعقل یعن »کنید؟ ا در احوال اقوام گذشته تعقل �یآی«فرماید:  آس�نی می

جهل، پس چه شده که عقل�ن ی نور باشد در ظل�ت  تواند آینه برتر، عقلی که می

ی کتاب آس�نی آن مردم  ریخ است و نتوانسته تا به فرمودهروی  جهل جاهالن تا دنباله

هستیم چرا تاریخ�ن  بروند و مردم دیگری بیایند؟ آیا ما مردمی دیگر هستیم؟ اگر

نادانی  افسانه پردازان باشد؟ حقیقت هدایت که افسانه نیست رو جهل  باید دنباله

شود، مودتی مزد  روغین که مزد �یشود مزد رسوملان را بدهیم؟ مودت د چگونه می

است که مردمی دیگر باشد با عقلی برتر، امامش را بشناسد و راهش را در رصاط 

ها را مانند  س فرصتراستین به رصاط حق برسد. پمستقیم بپی�ید و از راه شهیدان 

را برای شنیدن حقیقت عمرش تیز ش�رد، گوشش  کند محرتم می هوایی که تنفس می

 کند تا جز رضایت الهی راهی نرود. می

آیا حرکت ابا عبدهللا (س) از مدینه از روی احساسات قلبی بوده یا عقل کل؟ از 

باید جزو مردمی  طرف رحمت الهی در حرکت بوده. چرا های فاسد و تباه شده به عقل

باشیم که حرکت حق را با احساسات و عواطف خودمان بسنجیم سپس به آن شکل 

بدهیم و از روی نقاشی ذهن�ن امام و رهربمان را تعین کنیم؟ آیا این کشتی ناخدا 

طور است  چرخاند؟ اگر این پسندد می هر کس سکان آن را به سمتی که می ندارد که

چون کشتی بدون ناخدا محکوم به فناست و اگر ناخدا شدگان هستیم،  همه از غرق

دارد پس چرا او را باور نداریم، در لفظ سفینه النجاة است ولی در عقل غایب است 
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کند؟ چرا ما او را  النجاة است سکان در دست ما چه میاگر موالی�ن حسین سفینه 

امام یعنی  بریم به هر کجا که دملان بخواهد؟ پس گرفت سکان نجات از دست می

مردن و به غضب الهی دچار شدن. امام حسین سفینه النجاة است برای کسانی که 

های احساسات، خود را در دریا پرتاب کنند و از  وند نه در طوفانسوار کشتی عقل ش

کتابش ای�ن دارد آن  شدگان باشند. جهاد یک امر الهی است و یک مسل�ن که به غرق

اد ذاللت نیست، پشی�نی وجود ندارد، جهاد یعنی ش�رد و در جه را مقدس می

 پیروزی.

ی عاشورا نگاه کنیم  هادگرانه به واقعهی ج متوجه شدیم باید با فکر و اندیشهحاال که 

چنان  پردازیم و آن زنی و عزاداری می گاهانه به سینهپس با ندایی بلند و توسلی آ 

مان  آوریم تا سینه چنان فرود می آن بیعت�ن باشد و ی کنیم تا عرضه ها را بلند می دست

را ببیند و همه  را در محی بگشایند و امام�ن در آن سینه نظر کند و حقیقت راهش

شویم و عرضه  ی نور به وجود مبارکش متوسل می ی نور با سوره با هم در خانه

های وجود مقدستان به س�وات، نظری کنید تا با رهنمود داریم: ای حقیقت می

 لطف الهی متوسل شویم و از دستان با برکتتان جام حقیقت را بنوشیم. رسمنزل

 هللا ءشا نإ 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ٢١         شب ششم ی بهخط

نبود حمد و ستایش خداوند ابدی و ازلی را سزاست که موجود بود قبل از آنکه 

آس�ن، افراشته زمین را، گسرتده آفتاب پرتو افکن را، آفرید شب تاریک را، روز روشن 

های گردش کننده، ماه  وار را و تسبیح کنند او را ستارهرا، دریای وسیع را، کوه است

روشنی دهنده، باد وزنده، ابر بارنده و آتش  فروزنده و پدید آورد همه چیز را، پاک و 

 د قادر مطلق و نیست معبودی جز او.منزه است خداون

سالم بر لحظاتی که منتظرند تا نوای حق جان عال را از ظل�ت جهل به انوار ظهور 

 منور سازد، آنگاه حق بر باطل بتازد، مانند آمدن باران بعد از تاریکی آس�ن.

 خوانیم: ششم را میشب ی  به یاری و نام خداوند کریم خطبه حال

 حیمالّر  حمنبسم هللا الّر 

 شب ششم ی بهخط

ان رسیدنش بتوانیم در پروردگار را شاکریم که در عمرمان برکتی قرار داد تا قبل از پای

 اش تعقل کنیم و به نعمت پیامرب و امامش رس شکر بر زمین بگذاریم. آیات کریمه

ینی و آس�نی انسان را در نعمت هدایت نعمت بزرگی است که تکلیف زندگی زم

زند که  در جانش فریاد می سازد، گاهی نهیبی عمرش مشخص و معلوم میی  پرونده

برخیز، باید از عمری که فردایش مشخص نیست لذت بربی، دنیای ناشناخته را 

خیال  بشناسی، گردش کنی، سیر و سفر کنی، دنیا را با اعجاب سازندگی ببینی، بی

ها لذت  ی و از نعمتباید بندش را پاره کنهدایت شوی، دین دست و پا گیر است، 

نویسد، حد و مرزی  کند، قانونش را می آزادی را برای خود امضا میخیزد،  بربی، بر می

دهد، در تاریکی وجودش  کاری که نفسش دوست دارد انجام میگذارد، هر  برایش �ی
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نور گریزان است، جانش را در دارد، از  شنود، او را دوست می جز نهیب شیطان را �ی

باله گذاشته و منتظر است تا کیسه پر شود آنگاه کسی بیاید و درش را محکم ی ز  کیسه

گذارد،  محبوس شود، نام عمرش را زندگی میببندد تا بوی تعفنش در ه�ن کیسه 

ذیرد، ولی پ شیطانی منافات دارد و آن را �ی های که روح معنوی انسان با غریزه الیدرح

کرده و نامش را آزادی  مرتقی و علم نهاده، حاال دان جانش حبس  او آن روح را در زباله

کند، بازوانش  شیطانی را در بازوان خویش حس می جای هدایت و انوار الهی قدرت به

خیزد نوایش را خاموش  شود، هر کجا فریادی از حق بر می برای کشت حق قوی می

دیگر وقتی  ند صباحیاش را بپذیرد و غافل است که چ کند تا اربابش، خوش خدمتی می

اش به پایان برسد اربابش از او خواهد گریخت و او در میان ظل�ت  عمر تباه شده

عملش به غضب الهی دچار خواهد شد. پس فطرت انسان خواهان نجات است، اگر آن 

فرماید: بگذار تا در بازیچه  زش معاوضه کرد، پروردگار کریم میرا با دنیای کوچک مغ

ی  آن ریشه کند که مسمومیت بازی خطرناکی بازی می بی با اسبامشغول باشد. ول

زی حق بر باطل، هدایت را در ایم تا در شب  ششم پیرو  شکافد، پس آمده جانش را می

ی  واهیم پل وجودمان را روی رودخانهخ ایش تاریخ به تاشا بنشینیم، میی � صفحه

سوی که زندگانی جاوید  آنامیاملان بگسرتانیم تا نجات یافتگان  نفس از آن بگذرند و به 

خون پاکشان را بر زمین ها را درید و  های باطل آنهایی که تیر  ناست برسند، جا

های متعفن جانشان قرار دادند تا مورد تشویق  ریخت و رسهای مبارکشان را در کیسه

شیطان قرار گیرند و جگر زمان از تاشای آن به خروش آمد و زمین و آس�ن ابراز 

ی آن را  التی شدند که سابقهدریا به خروش آمد، فرشتگان متحیر جه نفرت �ود،

رتاع گردید که هایی اخ باطل زینت داده شده، برایش برهانبرایشان گفته بودند، 

چنان تابید  های قدرت طلبان خاموش کرد، ولی خورشید هدایت آنها را در وجود عقل

اش را  زیبایش را سوزاند و ریشهگیاهان  ای بدل �ود، که باطل را به کویری افسانه

پس راهی که حق بود ی سیاه زمان جاودانه کرد،  کرد و آن را در صفحهخشک 

های زمان بتازد و اشکش برای  ظلوم از آن نیرو بگیرد و بر باطلهای م درخشید تا جان

حقی جاری شود که به دنبالش حرکت کرده تا با او دست بیعت دهد، او را بشناسد، 

ی وجودش قرار دهد  دفاعش را آیینه اش را تحسین کند، شجاعتش را بشناسد، مردانگی
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ها را از گلو به عرش برساند که ای پروردگار خواهد فریاد و راهش را چراغ هدایتش، می

ام تا به جانی که نتوانسته  برای فرزند پیامربت به عزا نشستهمن، من را ببین، من 

ای بزن که آمال و آرزوهایش برای  خیز، بر سینههمراه او باشد نهیب زنم که جان، بر 

گری  یاری و مدد حق در تپش است. به دنبال نام نیست بلکه به دنبال روح هدایت

ی حق بگذارد و فریاد بزند: ای  ا در آغوش بگیرد، رسش را بر سینهاست که او ر 

ایید و کند پس بی یدن رس من از تباهی نجات پیدا میخنجرهای باطل اگر دینم با بر

ها به پایان رسد و  �وده از بدن جدا کنید تا هجران تاب رسی که هجران یارش او را بی

شود که عشاق با آن ها تام شود و خون عاشقان قلمی ها از بین برود، انتظار  تاریکی

او را فریاد  ها تکرار شوند و عاشقان مسافر طور در پایین کوه انتظار بنویسند، زمان

ی پروردگارمان  ایم تا وعده ظر ماندهی سامری را نخواستیم ما منت وسالهکنند که: ما گ

 محقق شود و زمان انتظار به پایان برسد و ج�ل آقای�ن با ندای هل من نارص ینرصنی

 زنیم: هویدا شود، پس منتظران فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ٢٢         شب هفتم ی بهخط

کاران،  سبحان است که رحمتش فریادرس گناهحمد و سپاس و ستایش سزاوار خداوند 

ی  رام دل وحشت زدگان و گشایش دهندهی درماندگان، آ  احسانش پناه دهنده

 گیرد. ش واالتر و مهرش بر غضبش پیشی میاو از کیفر  دیدگان است. عفو و بخشش غم

 کند. نیست معبودی جز او، پاک و منزه است. روی �ی کاران زیاده جازات معصیتدر م

سالم بر مخلوقاتی که آمدنشان باعث نشاط زمان بود و رفتنشان موجب دلگیری آن و 

سداری و در هدایت مردمان برکات الهی همواره بر کسانی باد که از حریم دین پا

ایقی که منتظرند تا جان گیرند و از خوابی چنین سالم بر دق کنند و هم کوشش می

سخت و سنگین برخیزند و طراوت یابند و آنانی را که با خود همراه داشتند، منتظران 

 حق را، سالمت و حیاتی واقعی بخشند.

کر و اندیشه در مت آن به کنیم که با تف ی امشب را گوش می به یاری خدا خطبه

 بربیم. های اشتباه خود پیها و باور  واقعیت

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شب هفتم ی بهخط

کنند. دانشمندان به دنبال  ر احوال گذشتگان تحقیق و برسی میآیندگان همواره د

، با کنند رگاه استخوانی پوسیده را پیدا میآثاری هستند تا تاریخ را با آن ثابت کنند. ه

کنند متعلق به قبل از میالد  کوشند و وقتی اعالم می شادمانی برای یقین قدمتش می

آورند. آیا  های شدیدی از او به عمل می داری و مراقبت آن را در موزه نگهمسیح است 

وابستگی به زمان است؟ ی علمی دارد و یا نوعی  بهعالقه به یافت آثار تاریخی فقط جن

ا و ه ی قلیلی به قلب کوه برای فهم زمان الزمه است پس عده اش ی علمی البته جنبه

عنوان تاریخ باقی  روند و آثارشان را برای کثت مردم به ها برای یافت می دشت
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پذیرند.  را می گذارند و همگان با شواهدی که زحمت زیادی برایش کشیده شده آن می

زحمت  ینکه کسی بهقرآن کریم در احوال روحی گذشتگان در پذیرش فطرتشان بدون ا

�اید، اخبار و عملکردها را  ه شود صحبت میها آوار  ها و دشت بیفتد و در کوه

ها به غیب را  سازد و یقین فرماید، کشتی نجات نوح (س) را می عنوان عربت بیان می به

ة را رشوع به ساخت دهد، در بیابان دور از دریا سفینه النجا میمورد آزمایش قرار 

ل ظاهری به دور است، پذیرد، از عق نگرد، فکرها آن را �ی ها به آن می کند، دیده می

های ناباورانه هر روز شاهد  شود برد؟ نگاه ا به کنار دریا میچگونه کشتی غول آسایی ر 

گویی  ای با یقین به پیامرب و راست ی عدهآماده شدن کشتی در دریای فرضی است، ول

رسانند تا بتواند مأموریتش را  کنند و به بازوی حق مدد می او عقل و دالیلش را رها می

های غیب سوار ه�ن کشتی کند که برایش در جام برساند و نجات یافتگان  باور به ان

های نجات را با خود از زمان حرکتش کشتی بود که باور  زحمت افتادند. نهضت کربال

آنجا طواف را آموخت و سپس  ی مکرمه برد و در راه �ود، آنان را به دیدار کعبههم

مان را بشکافد و در آن خود را جاودان کند، پس ی جهادی کرد که باید قلب ز  آماده

فرماید: من از ش� بهرت ندیدم چون  کند می ن و فرزندان و همراهان را جمع مییارا

بودند و عقلشان آنان را نهیب  وقتی سوار کشتی شدند آن را با فکر و اندیشه پذیرفته

های  است پس منتظر آن بودند، وقتی لب ی الهی پیروزی با حق زد که طبق وعده می

ابا عبدهللا (س) به سخن درآمد که اگر بانید نصیبتان کشته شدن است و به یغ� رفت 

ی خود را  گی چهرهها متزلزل شد زند  یقینمالتان، به اسیری رفت زنان و کودکانتان، 

ان از پشتشهای یقین را ی صاحبانش ارزش پیدا کرد پس باور ها براتغییر داد، عمر 

های همیشگی کوچ کردند، از کنار حق فاصله گرفتند و طرف ه�ن تکرار  برداشتند و به

ها را در قلب خود ثبت �ود نه  ی آن هد حق است و �ایانگر باطل، چهرهزمان که شا

ی سنگین دفاع از  عنوان یارانی که با شنیدن وظیفه عنوان بیعت شکنان بلکه به به

 گریختند.طرف دنیا  دینشان به

کربالییان کوچ کردند تا زمان را متوقف کنند و با هر ثانیه از عمرشان گویای عزتی 

کنیم،  تقاضا می ایم و با تنا برای عزتشان دست نیاز دراز �ودهباشند که هم اکنون ما 

ما را در آزمایش ای��ان مدد کنند تا صدای سامری را در بطن جا�ان بُکشیم و هرگز 
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اید با شمشیری آماده، مراقب حق را فراموش نن�ییم، اگر منتظر حق هستیم بپی�ن با 

ها باشیم و مانند هارون به دامن پروردگارمان پناه بربیم و از گوساله سازان نفس  باطل

جدا شویم، سختی راه را بپذیریم تا بتوانیم در پیشگاه پروردگارمان به دعا و نیاز 

 اشوراییان را در وجودمان تداعی کند.خواهان نجاتی باشیم که حقیقت ع

زدیک شدن زمان شهادتشان تداعی اکنون زمان در روح�ن تصویر عاشورائیان را با ن

، نامشان کوبیم نبوت بر رس و سینه می کنان به یاد فرزندان خاندان کند و ما شیون می

زما�ان جهادشان  دهیم و با حقیقت مان قرار می ی رسسبیل را ذکر جا�ان و رسچشمه

شویم. آیا باز باید منتظر ده روزی  رسانیم و باز منتظر لطف حق می را به اتام می

های زمان  انتظار  امضا خواهد شد و ما را از هجران ی انتظارمان دیگر باشیم و یا نامه

 به وصلی مبارک مژده خواهد داد؟

ها را آماج تیرها  نهها را مداوا نکنید و سی قت طلبان کوی یار آب ننوشید، زخمای حقی

های ما را های هجران رس  تکه کنید، بگذارید غم ج ایام تکهها را از رن قرار بدهید، بدن

از بدن جدا کند، ولی دمی رس را به دامان حسین (ع) بگذاریم تا دست نوازشگرش ما 

ن از طور غیبت بازآید و به را در تحمل زمان دوری از محبوبان یاری کند، موالی�

مان بنگرد که از فرط دوری یوسف زهرا (س) دیگر توان از  رخسارهای رنج کشیده

اش برای ظهور دوست دارد، با لحظاتش  قراری دست داده است، محرم را در بی

خورد و از جهل باورهایش به  قهرمانانش به زخم زمانش پیوند میهای  خمگرید، با ز  می

های باطل به درآید و  شت نیرنگزند تا آفتاب حق از پ دامان حقیقت چنگ می

طرف پروردگار کریم رهنمون شود. پس همگی با  عاشقانش را در دامان محبتش به

 زنیم: فریاد میصدایی که تپش هفتمین شب از محرم را در خود داشته باشد 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

ت با به جنگ طالو ی آب ننوشید باید گفت که این جمله کنایه است  در مورد جمله

ی بقره آمده که طالوت به امر خداوند برای امتحان  سوره ۲۴۶ی  جالوت که در آیه
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اطاعت و یقین لشکریان خود که از بیابانی گذشته به رودی رسیده بودند گفت هر 

هایی که اطاعت کردند با او همراه  تواند با ما همراه شود. آن کسی آب بنوشد �ی

امام خود بی چون و  هایی است که از دستورات آن شده بقیه ماندند و این کنایه به

 کنند. چرا اطاعت می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ٢٣         شب هشتم ی بهخط

پناه حمد و سپاس از آن خدایی است که بزرگوار و بخشنده، با شکوه و عطا بخش، 

دارنده و گشاینده و روزی دهنده است. خداوندی که  دهنده و قدرتند، نگه

ی نعمت   ی باران، جاری کننده ها، بارنده ی تاریکی ی صبح، برطرف کننده شکافنده

 ی باطل است. ی حق و از بین برنده هدایت، پیروز کننده

آنان را از برزخ وجودی شود تا  ها دارای نفس زکیه می سالم بر دورانی که امیال انسان

نجات دهد، برزخ زمینی که نامش جرب نیست بلکه اختیار است و اختیار آنگاه نجات 

 دهنده است که به بازوی حق اتصال داشته باشد.

بله چه زیبا یاران اباعبدهللا (ع) با اختیار، خود را به بازوی حق  امام حسین (ع) متصل 

ه رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که: علم کرده و نجات یافتند و چه زیبا فرمود

 است، پس نوشندگان مأموران الهی علم به غیب است که در دسرتس جانشینان پیامرب

عال ماده به عال حقیقی  نوشند و از شوند، زهر جفا را می ی دنیا �ی آن هرگز تشنه

ز آنان درک ی روح الهی هستند، آنچه مردم زمانشان ا کنند. فرزندان من آیینه کوچ می

آورد، مانند قوم  مانند صحرای قیامت به لرزه درمی کردند وحشتی بود که وجودشان را

آمدند تا نور توحید را در زمین مدفون کنند و آن نور در  ی کار برمی صالح از پی چاره

شد، چون امامت رمز عشق به هللا است آنگاه  جودشان به آتش غضب الهی تبدیل میو 

ی جانشینان  ن را نیابند مگر در سینهگار کریم در پی این رمز درآیند، آ که بندگان پرورد 

پیامرب الهی، پس اطاعت از امر آنان اطاعت از پروردگار کریم است و امر آنان بندگان 

 سوی نجات در صحرای قیامت مژده دهد. را از خشم الهی نجات دهد و به

ور هدایت در طغیان کافران به نور و ظلمت در پی یکدیگرند مانند رسالت رسوالن، ن

تاریکی مبدل گشت و هدایت هدایت شدگان نوری جاودانه گردیده و آنگاه که 
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ی قرآن به هم بپیوندد و نام مهدی را صدا  ی الهی تحقق یابد و حروف مقطعه وعده

 زند، ظلمت معنی و مفهوم خود را از دست بدهد و نور جاودانه شود.

ی شب هشتم را  بهایی که شنیدید به نام پروردگار خطی زیب حال با توجه به مقدمه

 خوانیم: برایتان می

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شب هشتم ی بهخط

اند: آیا تاریکی و روشنایی برابرند؟ آیا  کریم در کتاب آس�نی قرآن فرمودهپروردگار 

آفریده  که تام ذرات عال به دست توانای حق سبحان آفتاب و سایه برابرند؟ درحالی

ها به چه منظور  واحد قرار دارد، پس شناخت تفاوت شده است و همگی در فرمانی

پاسخ دهد آیا های قرآن کریم  انسان او را یاری کرد تا به سؤالاست و اگر تفکر 

سوی  ها جدا شود و وجودش را همواره در تابش هدایت پیامربان به تواند از تاریکی می

کند یا او را در کرسی  آیا طاغوت، جانش را هدایت میهد؟ روشنایی  هدایت قرار د

کند؟  طرف نور هدایتش می دهد و یا به و خودخواهی و منفعت طلبی قرار میغرور 

نوشت خود را با عالیقش تعیین در هر دو حالت اختیار به میدان عمل است، پس رس 

با  داختزحمت ان کند، اگر هدایتی دست و پایش را در انجام مقاصدش به می

 بیند برسد. تا به ضاللتی که آن را سعادت می گذرد توجیهات شیطانی از آن می

شود  ی شنیدنشان کم می کم حوصله الت دلشان توجه کنند کمدوستان اگر خوب به ح

دانند، وقتی گفته  بگشایند و بگریزند کجا بروند �یهای اسارت را خواهند بند می

ها احساس  فریادهای تنگی وقت در جانامشب شب تاسوعای حسینی است شود  می

قرار حرکت  اللت و جهالت را معنا کند و وجودها بیشود، زمان رسعت گرفته تا ض می

خواهد فقط سینه بزند و گریه کند و برای این حالتش به دنبال  است که دلش می

ی شهیدان کربال ها اش کند، برای زخم سل شود، همراهیشعری است تا به آن متو 

ر زمان کوبد ولی غافل است که این حالت فشا کند، بر رسش می ا مجروح میجانش ر 

فرستد، باز  ین را قصاص کند، بر آنان لعنت میخواهد قاتل قرارش کرده، می است که بی
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 خواند: گیرد، می افتد و جگرش آتش می گیرد، به یاد تنهایی امامش می دلش آرام �ی

این واقعیت دارد، امام ماند و برادرش برای  »یک بیابان لشکر منم و یک عباس«

را ی سنگین پائین آمدن از طور، برادر  در دو روز به انتها برسد، وظیفه انقالبی که باید

ی  کند و به وظیفه گذارد و خود به باال حرکت می مانند هارون پائین کوه طور می

از حقیقت را ارشاد اندیشد، باید به دل دشمن برود و غافالن  سنگین و زمان کم می

کند بلکه قرآن کریم  مام حسین (س) نیست که سخ�انی میکند، دیگر ا کند، حرکت می

ز میان بردارد، به میدان جهاد آمده تا با لبان با برکت قرآن ناطق تاریکی جهل را ا

کند، هر چه نور در وجود مبارکش  ترساند، تشویق می کند، می گوید، دعوت می می

�اید، ولی زمان در جهل نادانان ایستاده است، حرکتی  جهل وارد میاست در ظل�ت 

آید، دنیا و  ت عهد و پی�ن به میدان نربد میندارد، ثابت مانده و شیطان برای گرف

کند،  راید، آنان را در هدفشان مصمم میآ  های دنیا طلبان می های طال را در دیده سکه

ها را از فردای  گد، آنجن با جهلشان میشود،  امام حسین از هدایتشان ناامید می

شود و زمان  تر می ترساند، ولی زمان به تنگنای شناخت حق از باطل نزدیک هولناک می

ی وحی (س)  و زمین منقلب است، مرتباً فرشته ده روز در حال تام شدن است، آس�ن

امام (س)  اش کنند و خواهد تا اجازه فرماید یاری آید و از او می به دیدن امام می

ی مسل�نان دروغین را در  از کوه طور پائین بیایم تا چهره فرماید: باید به تنهایی می

. گونه که حرضت موسی (س) مدعیان دروغین را رسوا کردند تاریخ ثبت �ایم ه�ن

م و درکی کنید که باید در هایتان را متوجه رسعت فه پس ای عزاداران ابا عبدهللا دل

ی خرما خودمان و  ی شیار پشت هسته ه ثبت شود اگر به اندازهی این ده پرونده

 احساساتان را متوجه حقیقتی کنیم که نامش عزاداری بر ساالر شهیدان است.

دهیم:  بارک امیر مؤمنان برایتان رشح میحدیثی در رابطه با شب تاسوعا از زبان م

منرب خطاب به  درامیر مؤمنان حرضت علی (ع) وقتی در کوفه تییف داشتند شبی 

ها از عمرتان گذشت و هر وعده برای �از آمدید آن را اقامه  مردم فرمودند: سال

ی  د و اولین تکلیف الهی را به عهدهکردید، به من اقتدا کردید، پشت رس حق ایستادی

هایتان در حق شکوفا  که قلب ت برایتان ثبت شود درحالیمن گذاشتید تا بهرتین عباد

دانستید و تکلیفتان خواندن �از بود. آیا با بودن  خود را مسل�ن می نشده بود، فقط
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کند؟ همگی گفتند �از یک  من هم نباشم برایتان تفاوتی �ی آیید یا من به مسجد می

فریضه است باید اقامه شود. حق را کشتند و پشت رس باطل به �از ایستادند، تکلیف 

کرد حق باشد یا باطل، پس  تفاوتی �ی نشا شان هم مانند تکلیف زندگی روزمرهدین

تان را ی فرزندان توانستید چهره کاش می رمودند: ایهای مبارکشان را باال بردند و ف دست

تازند تا چند صباحی مانند ش� با ننگ شیطان زندگی  ببینید که چگونه بر حق می

شان  د تا چهرهش آنگاه زمان را که با رسعت طی می هایشان جدا شوند، کنند، از بازیچه

های زمان جانشان را به خاکسرتی  کنند تا همواره افسوس را رسوا کند متوقف می

 تبدیل کند که رهایی از آن ممکن نشود.

رسیم که وقت برای�ن در شناخت امام  وای امیر مؤمنان به این نتیجه میبا سخنان شی

کلیف رشعی بدانیم و زما�ان تنگ است، اگر این زمان بگذرد و ما عزاداری را یک ت

برای�ن فرقی نکند که کجا برویم و چه بشنویم، فقط زمان را بگذرانیم، باید منتظر 

های اولیاء  ی کار در درک حرکت که امیر مؤمنان فرمودند، پس چارهه�ن نتیجه باشیم 

ی جامعه است، هر فردی که  الهی و زدودن کفر و نفاق از چهرهدر برقراری دین 

یاری دهد در این مهم جامعه را  های شیطان نفس نجات می وسوسه وجودش را از

طلبیم که ای  ای توانای امام�ن را به یاری میه کند، پس مانند هر شب دست می

مان را با  ایم تا با اشکی روان به ش� رس سالمتی بدهیم، زخم نادانی ، آمدهعالپادشاه 

مان  کنیم تا زمان به حقیقت عزاداریندای حقیقت وجودتان به حقیقت عاشورا پیوند 

 گواهی دهد.

 هللاءشا نإ 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ٢٤       شب نهم (شب عاشورا) ی بهخط

حمد و ستایش مخصوص توست ای خداوند یکتا که عدد یکتایی فقط بر تو سزاوار 

ستایش سزاوار غیر تو نباشد و حمد و ستایشی که با گردش روزگار است. حمد و 

ها و  همسنگ گردد و مشتمل بر تام حمدها و ستایش مضاعف و با عرش با عظمتت

 ات باشد و خود آن را پیاپی افزونی و پیوست سازی. ی ذات کریمه زیبنده

ی  ندهبرگیر بار الها بر محمد و آلش درود فرست، درودی که پایان نپذیرد و در 

 های فرشتگان و پیامربان و رسوالن و اهل  طاعت تو باشد. درود

های خویش را از تاریکی به  کریم را که با هدایت خود آفریده شکر و سپاس پروردگار

روشنایی راه �ود و در رس راه این ظلمت  جهل انوار درخشان برگزیدگان خویش را 

پسندیده را به آدمیان عرضه کنند و برکات  قرار داد تا بتوانند هدایت واقعی و عمل

ترین برکات الهی  الهی در خلقت حرضت آدم (س) در فرزندان او به اوج رسید و بزرگ

محمد مصطفی (ص) قرار را که امامت و والیت بود را در رسالت پیامرب خاتم حرضت 

یت و والبرداری از امامت  ی این رحمت و نعمت الهی در اطاعت و فرمان داد. شکرانه

خصوص بر ما شیعیان واجب گردیده تا عزت دنیا و آخرت را کسب  ی بندگان به بر همه

ل من در کنیم. چه زیبا فرمودند رسور و بانوی دو عال حرضت زهرا (س) که: عم

شکل گرفت و  نکماالمرم   معنی اولیی قلبم جاودانه شد و  اطاعت از امامت در پنجره

به عمل درآمد و آن عمل پذیرفته شد و اطاعت از امیر مؤمنان اطاعت از تام فرزندان 

اوست، پس در خدمت آخرین فرزند موال بودن خدمت به خود امیر مؤمنان است پس 

از ولی  امرتان اطاعت صد درصد داشته باشید تا عبادت ش� پذیرفته شود و دین ش� 

ز این باشد مسل�نی در کار نیست و تسلیم فقط یک شعار کامل شود و اگر غیر ا

 است.
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ی پاک و ناپاک، حق و باطل، اخالص و سستی،  شب نهم محرم شب فرقان، جدا کننده

ای از حق و  و هست، چون در این شب بود که عدهدنیا و آخرت و نفاق و راستی بود 

طرف  از دنیا و نفس بهطرف ظواهر دنیا و نفسش فرار کردند و حر  آخرت جدا شده به

حق و قیامت آمد، عمر سعد و افرادش نقاب نفاقشان را از چهره برداشته با باطل، 

صدا شده بر علیه حق شمشیر کشیدند و یاران با اخالص امام  شیطان و نفس هم

عاشقانه برگزیدند حق و آخرت و رضایت الهی را و برای اثبات آن رس و دست جان 

 خود را فدا کردند.

های  های شب د با توجه به خطابهاهران و برادران در این شب  رسنوشت ساز بیاییخو 

های زودگذر و سطحی با باور، یقین و با عمل به  گذشته ما نیز حقیقتاً بدون احساس

دستورات الهی در قرآن کریم و سفارشات چهارده معصوم مخصوصاً رسور و موالی�ن 

ج) در این شب انتخاب کنیم همچون یاران امام مان اباصالح املهدی (ع و امام و ولی

تر شود  مان روشن تر و دیده را، حال برای اینکه عزم ما راسخ حسین (س) امام عرصمان

 خوانیم: نهم را به یاری خداوند متعال می ی شب خطبه

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شب نهم (شب عاشورا) ی بهخط

برویم که در امواج خروشان زندگی زمینی های عاشقی  خواهیم به رساغ دل امشب می

به کشتی  نجات هدایت چنگ زدند تا در امواج دریای پر تالطم زندگی غرق نشوند، به 

تخاب کردند، راهی که دنیا آمدند، رشد کردند، بد و خوب را شناختند، سپس راه را ان

گی شدند، در بهشت با بهشتیان زند  دیدند، با قیامتش محشور می برزخش را می

شان آنان بودند که از انوار  کردند و نامشان صحابه بود پس در تام دوران زندگی می

نفس  کردند، با طلوع صبح با انوار امامت امت، خورشید روزمره را فراموش میام

دیدند و  شان را در کنار امامت می ، زندگیخوابیدند کشیدند و با ه�ن نفس می می

ها افسانه بودند یا حقیقتی که روی زمین عمری  م، آیا آنمرگشان را در دوری از راه اما

را گذراندند؟ پس تفاوتشان با کسانی که هر روز شاهد انوار حق بودند ولی طبق 
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ی قرآن کریم: نابینا و بینا برابر نیستند، آنان نابینا بودند، کوری که توان شنیدن  فرموده

داند در مقابلش چیست و  �ی رود گنگ است، فقط با کمک عصا راه می هم ندارد و

 افتد. فاقی میپشت رسش چه ات

ری کنیم. آیا توانستیم با خواهیم همگی برای عاشورائیان در شب عاشورا عزادا می

مان را در معرض نهیب  های وجودی های گذشته آماده باشیم تا باطل رهنمودهای شب

ه اعالم کنیم حسین جان، امام و رسورمان حرضت ابا عبدهللا (س) قرار بدهیم و شجاعان

ی مجروح�ن به عرش باال  بار دیگر با ندایی که از سینه یکایم تا  آمادهشمشیر کشیده، 

رود بگوییم، امر به معروف و نهی از منکرتان را اطاعت کردیم، ش� ما را امر  می

گی دینان اسارت را نپسندیده و آزاد  فرمودید اگر دین ندارید آزاده باشید حتی برای بی

شود؟ کسی که  دینی چطور معنا می را فرمان دادید کدام آزادگی؟ آیا آزاد بودن در بی

 پایبند دین نیست قانونی ندارد که به آن اعتقادی داشته باشد پس آزادگی در

ای برایشان باقی مانده و با  هایی که هنوز روزنه فرومایگی قابل درک نیست مگر گوش

توانند از خوی  آیند، آیا می شود و به خود می ار میطرتشان بیدندای ملکوتی امام ف

تر از حیوان و  ی قرآن کریم پست شوند؟ اگر نتوانند پس طبق فرمودهحیوانی خود جدا 

تر از آن خواهند بود صورتی انسانی و سیرتی سیاه و تباه، سیرتی که امام  بی قانون

خواند. افسوس که هرگز  با آن ندا آنان را به فطرتشان میقادر به دیدن آن است و 

شود، مختار است یا  کند و اختیاری از کسی سلب �ی اخله �یجربی در عقل مد

ی قرآن  ه را خود انتخاب کند، طبق فرمودهطرف ضاللت برود و یا سعادت، باید را به

تواند آزاده  گر الهامات خود را نکشته باشد میکریم: بد و خوبش به او الهام شده، ا

های دیگر را مانند درندگان مورد حمله قرار ندهد و افسوس که شاهدیم  انسانباشد و 

ال ایم بلکه مانند درندگان به م دینی شده ظاهری امام�ن دچار بی که نه تنها در غیبت

ی  دور گوساله چنان در تباهی نفس به کنیم و آن و جان و ناموس دیگران رحم �ی

 هم برای�ن فراموش شده. چرخیم که آزادگی دروغین وجودمان می

دن را در مکتبش تدریس �وده و های خودش همواره انقالب  انسان بو محرم با رهنمود

چنان احیا �وده که داستانی شده عربت آموز، پس در  ای آن های مرده را با رضبه دل
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مان  ی موالی�ن حرضتش را به عزاداری اید عاشورا به پا کنیم و در خانهشب عاشورا ب

مانند بخوانیم و با صدایی که ناله است نه خروش بگوییم: یابن الحسن ناتوانیم، 

نشود به دامان پر مهرتان ها گم  چسبد تا در ناشناخته کودکی که به دامان مادر می

به گوش  ایم تا در این زمان  رسگردانی ما را یاری کنید که ندای رسورمان را چنگ زده

جان بشنویم که فرمودند: من از مدینه حرکت کردم تا دین جدم را احیا کنم، ما 

گیرید تا خود را احیا کنیم؟ مردگان  ل خدا هستیم، آیا دستا�ان را میاحیاگران دین رسو 

خفته در گور زمان را با حقیقت وجود مبارکتان به زندگانی مجددی برگردانیم تا مانند 

تر  ی ما از عسل شیرین بنشینیم و بگوییم: مرگ در ذائقهقابلتان قاسم بن الحسن م

شویم که با  ه از جهل باشد و با مرگی زنده میمیریم ک رگی میاست پس ما با م

های بال را مانند هجری تیر  ۶۱جزو  عاشورائیان سال توجهات ش� موال و رسورمان 

کر حقه باشیم که ش بهرتین سوغات ملکوت به جان بخریم و شادمان منتظر دولت

ی جهل ما را از روشنایی راه امامت محروم نفرمود تا با  پروردگار کریم را که در زمانه

چراغ هدایتشان دین�ن را بشناسیم و با عاشقان شب عاشورا فریاد بزنیم: ای حسین 

جان، اگر صد بار کشته شویم و خاکسرتمان به باد رود و باز زنده شویم و باز کشته 

قرار ش� هستیم، پس ما را دریابید تا بر رس و سینه زنیم، از فراق  اشق و بیشویم ع

ش� بگرییم و جگرمان را زخم بزنیم تا مرهمی باشد بر زخم دل مبارکتان، جان عال به 

کوبد  قرار بر سینه می ش است و زمان بیفدای خون گلویی که همواره در جوش و خرو 

برقراری حق بستاند، پس فریاد  انتقام باطل را با تا باطل برود و دولت حقه بیاید و

 .زنیم: یا منتقم یابن الحسن، یا منتقم یابن الحسن می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ٢٥         روز عاشورا ی بهخط

از مدحش و ها  که زبان کران خداوندی را سزاست یحمد و سپاس نامحدود ب

جا  هایش، دانشمندان از درکش، عارفان و عابدان از به حسابگران از حساب نعمت

آوردن شکرش عاجز هستند. نیست معبودی جز خداوند یکتا پاک و منزه است که قبل 

از هر هستی هست بوده و بعد از هر نیستی هست خواهد بود و موجودیتش بدون 

 مبدأ و آخر است.

هایی باد که همواره در طاعت حق بودند و  برکات پروردگار کریم بر جان م وسال 

های جان خویشت فرض  لق خویش را همچون هوای داخل سلولاطاعت از خا

بندگانی است که همواره با کردند و همچنین سالم و درود فرشتگان الهی بر  می

ت خارج گردد مجدداً های جهل در مبارزه هستند و هرگاه قلبشان از ندای الس تاریکی

شوند. شکر و سپاس پروردگار کریم که پیامرب خود  یبا ندای درونی به آن عال متصل م

حرضت محمد (ص) را به رسالت بر ما فرستاد و امیر مؤمنان علی (ع) و فرزندان 

بزرگوارش را در تکامل دین خود به جانشینی و امامت برگزید و همچنین ما را 

معرفت امام حسین (ع) و دوستی او و بیزاری از دشمنانش  ی شناخت و واسطه به

یلت جدش را مژده عزت بخشید، از مقام بلند ایشان ه�ن بس که پیامربان پیشین فض

ی ظلمت از فروغ پیشانی  ضیلت امت او اعرتاف �ودند. پردهها به ف داده و دیگر امت

ین برد. او از خاندانی است سان که خورشید با فروغ خود تاریکی را از ب او بشکافد آن

شان دین است و دشمنی با آنان کفر و تقرب به آنان رهایی است و پناهگاه  که دوستی

ی عطف است که ریشه در آفرینش انسان و  ست. امروز عاشوراست، عاشورا نقطها

ی  الست دارد و تأییدیه بر ارشف و خلیفه بودن انسان و دلیل دستور الهی سجده همه

ه آدم و محکومیت شیطان در رس پیچی و رانده شدن از بهشت است، به مخلوقات ب

همین دلیل شیطان با تام عوامل خود بسیج شده بود تا به عمل نافرمانی خود از 
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را امام  ی او های مذبوحانه و مکارانه جانب بدهد اما تام تالش ت حق بهخداوند صور 

مبدل �ود بلکه حجت را بر  ی خود نه تنها به شکست حسین (س) با نفس مطمئنه

داند برتر است که اگر تام مالئک و  داد آنچه خدا میشیطان تام کرد چون نشان 

ضت اش سجده کنند از او صفاتی که امام در نه یان را فرمان داد در برابر خلیفهجن

ی دانست، پس نافرمانی شیطان ظلم و ستم و گمراه عاشورا از خود نشان داد را می

را به ه�ن ظاهر آن بینیم نربد حق و باطل در عاشو  ود بر خود �ود، پس میبود که خ

گر آن و  ان و اولیاء هللا و مالئک نظارهشد بلکه تام حق خداوند و پیامرب  خالصه �ی

 تام شیاطین و باطل بر علیه آن بودند.

ی این نفس مطمئنه را چه زیبا توصیف فرمودند رسور عاملیان حرضت زهرا (س): رس 

م حسین طور یکجا در ارتباط باشد رس پرس  که توانست تا همواره با جسم و ملکوت به

ر در بارگاه اش عشق به هللا بود و حوائج آخرینش حضو  بود رسی که حوائج دنیایی

خیزد رسش در  جدا کرد تا آنگاه که از قرب برمیی وجودش ها خالق پس رس را از رگ

ترین آغوش حق  اش او را در نزدیک س مطمئنهی فجر شناور باشد و نف ی سوره آیه

ابود جای دهد، پس ای شیعیان راستین همواره نگهبان در امامت باشید تا قدم کفر را ن

ی جاهالن فرق  ردگار عال حق است، حتی اگر کینهی پرو  کنید و منتظر باشید که وعده

خود رسوا شود و حق را بشکافد و گلوی آن را بربد و جگرش را مسموم کند و آنگاه 

ها را فراموش کنند پس قدردان نعمت  احتحق طلبان بر فراز محبت پروردگارشان جر 

 باشید و گریزان از مکر شیطان.

کنیم به توصیف رسور و موال و امام بر حق�ن حرضت  در خاته این خطبه را مزین می

ر انسان با وجود اباصالح املهدی (عج) از صحرای کربال که چه زیبا توصیف فرمودند: اگ

ماند و  نشود تا آن زمان که مقرر است می اصلی یعنی خدای زندگی کند و از آن جدا

بعد از پرپر شدن هم باز نامش ه�ن گُل است که روی شاخه بود، ولی اگر از ریشه 

جدا شد دوامی ندارد و با نابودی همراه است، پس در صحرای کربال دو گودال وجود 

ریشه رشد کرده و گلی که از ریشه جدا شده، در زیر پا له و پودر  دارد در یکی گل با

شده و از بین رفته و نشانی از او باقی �انده است ولی گلی که بر ریشه استوار بوده 
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ی آن نشانگر زیبایی آن گل است. در صحرای کربال  اگر چه پرپر شده ولی شاخه

اند  بود هر دو روی زمین افتادها خدا ای که ب ای که از خدا جدا شده و بنده ندهب

 .را دید ها خوبی دریافت و عزت و ذلت آن ها را با اندکی تأمل به شود تفاوت آن می

هایی که در صحرای کربال برای تو تپید و در  ها به قلب ی قلب ای هدایت کننده

ی آرزومندان  اه رحمت تو جا گرفت که آرزوی همهتپیدنش به اصل رسید و در پن

چنان رحم کن که جان خود را جز به رضای تو  نیز آن بر ما ،وست سوگندتحقیقی 

نسپاریم، اگر ش� نیز همواره به رضای حق راه بروید انتهای آن دست من (امام زمان) 

طرف رضای حق حرکت کنید تا به دولت ظهور  است پس از عاشورا و صحرای کربال به

 عشق برسید.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ٢٥   ) شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع) ی بهخط

و گرامی را سزاست که به اذنش  حمد و سپاس پروردگار عظیم و با شکوه و با جالل

های رحمت آس�ن و زمین گشوده شود، مردگان برانگیخته شوند و عجایب خلقت در 

سازمان گیرد. پاک و منزه است خداوند سبحان که خلق کرد زمین را و در مداری معین 

جا داد، آفرید آس�ن را و به ستارگان زینت بخشید، خلق کرد خورشید را و کانون 

 روشنایی قرار داد.

فرستد که  تاشای آن بر خالق هستی درود می سالم بر دورانی که ارواح مؤمنین از

ی عبودیت و بندگی  بارگاه با  بود و آنچه تدبیر فرمود بر پایه حق آنچه آفرید به

جاللتش بود، پس برکات الهی در زمانی است که حق از باطل جدا گردد و بوی حق 

هایشان محل  رسد و دل ظاهر شود و مشتاقان حق آن را ببویند و انتظارشان به پایان

عاملیان حرضت ی رسور  مودهیباست آمدن و �ایش حق به فر ی حق گردد، چه ز جلوه

ف و احسان خالق  عنوان لط شود بلکه به ها در دوران نابود �ی زهرا (س) که: حقیقت

شود پس هر چه  ثارش نابود میروند و آ  شوند و باطل از بین می یکتا جاودانه می

ها به حقیقت آن  ها آثار حق را دگرگون کنند مکانش جاودانه است و نیاز انسان زمان

ها را شامل زمان ندانید بلکه آن را ثابت  ظه بیشرت از گذشته است، پس حقیقتحهر ل

بینیم که حقیقت نهضت  ما صحت این فرموده را به عینه میو جاودانه بدانید. بله 

رغم تالش باطل برای دگرگون کردن آن در  امام حسین (ع) چگونه جاودانه شده و علی

نه و نیاز و اشتیاق به دانست حقیقت آن این عرص و در طول زمان کربالیش جاودا

های گذشته به  های شب ود چه سعادتند هستیم که با خطبهش سال به سال بیشرت می

ها واقف شدیم و به یاری خداوند کریم انشاءهللا در افکار و عملکرد و  حقیقت

ی محرم عاشورایی فکر کنیم،  ها استفاده کنیم و بعد از دهه مان از آن نیزندگا

اشورایی منتظر امام�ن باشیم که همچون عاشورائیان سعادت ابدی نصیب ما گردد، ع
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خواهد قفس  کند، می ها احساس تنگی می ها در سینه امشب شب دهم شبی که قلب

ها و  ی شب وسعت تاریکی  همه سینه را شکسته و خود را متالشی کند، شبی است به

ه چگونه غربت  علی قوم ظاملین ای مابه تاریکی جهل باطلین  جنایتکارش، لعنت هللا

ات از هم متالشی نشد؟  ینب را دیدی و خاموش نشدی و سینهی ز حق را و غم غریبانه

ی عاشورا مقداری از کربال دور شد، در کاروانرسایی  دیدی زمانی که کاروان غریبانه

ها را بر  حرضت زینب در یکجا جمع شده و بچهها طبق دستور  توقف کرد، خانم

دامان خود خواباندند و ساکت ماندند تا رسبازان بخوابند و بعد در سکوت عزاداری 

نشینند و خطاب بر رس شهدا  بانو حرضت زینب (س) روی زمین می کردند و خود

فرمایند: زانوان زینب سست شده و توان ایستادن ندارد ای عزیزان خدا دل آتش  می

کنند و �از  شدت گریه می ربیز گشته و بهخون لگرفته و قلبم چون رس زیبای ش� از 

خوانند، لعنت هللا علی قوم ظاملین، آقا، رسور، موالی ما، یابن  شب را نشسته می

 هللا در این عزای جدتان. الحسن قربان دل غمگینتان، آجرک

 خوانیم: ا میی شب دهم ر  حال خطبه

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ) امام حسین (ع)شب دهم (شب اول شهادت  ی بهخط

همواره انسان در تالش است تا صبحی را که بیدار شده به شب برساند. جهان در 

چرخد، قسمتی از زمین  پروردگار عال بر آن مسلط است میچرخشی که محور عظمت 

گرداند  ه مدت طوالنی روشن و یا تاریک میرا روشن و قسمتی را تاریک و قسمتی را ب

زشان نسان گرفته تا تام موجودات در تالش برای گذراندن رو و همواره جنبندگان از ا

ماند، تحوالت در  کند و منتظر تحوالت �ی ها زندگی می هستند پس جهان با تام زنده

بر باشد نه مختار، پس آنکه اختیار دارد تا با اندیشه  جرب وجود ندارد، جرب باید فرمان

طرف بهرت برود، چرا  ق فطرتش باید بهجهانش را بهرت یا بدتر کند انسان است پس طب

کند؟ سببش چیست؟ آیا  مغزی حرکت می ل و دنیای حقیر  بیطرف تاریکی و جه به

گردد که هر  کند؟ به دنبال چه می و زندگی  ماشینی او را قانع �ی اخرتاعات پیچیده
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شود و از بازی کردن ملول است؟ چه  شود، اسباب بازیش تکراری می تر می انروز ناتو 

اندازد،  جان را به یاد غربت تنهائی حق میشب غریبی است امشب، تاریکی غربتش 

اند،  ورت و حیوان سیرت زمان را در کارهایشان حیرت زده کردههای حیوان ص انسان

معرفی کند ولی باطل محکوم به  طلبی به میدان آمده تا خود را درنده خویی و جاه

شود. آیا محو شدنش را  مرگ است و قرآن کریم فرموده: مانند کفی است که محو می

پلیدی در تاریخ ثبت نکرده؟ پس چرا هنوز انسان عالقه به ه�ن راه دارد و به دنبال 

توان در زنجیر  اسارت زندانی کرد، نامش را به خود  حرکت است؟ آیا حق را می

ص داد، او را مزاحم امیال خود دانست و جهان را در حیله و مکر خود خالصه اختصا

�ود؟ پروردگار کریم را در خیال باطل خود صاحب اع�لش فرض �اید ولی به قدرت 

ناله آید؟ فقط برای  عربت اع�ل گذشتگان به چه کار میشیطان متوسل باشد، پس 

بوت در دفاع از حق رس و جان باختند تا های پاک انوار نکردن است؟ ناله کنیم که نور 

حق مداران به دنبالشان در حرکت باشند و یا با انرژی زمان شارژ شوند و بعد از 

گذشت زمان باطری جانش تهی شود باز برایشان فرق نکند صبح که از خواب 

 خیزد به کدام طرف در حرکت باشند؟ برمی

و حق مداری تام شده و زمان  قهای محرم در دفاع از ح دیگر شور و هیجان شب

رود که با گذشت ایام عزاداری آن را به دست فراموشی بسپارد، ولی همگان باید  می

یقین داشته باشند که حسین (س) از طور پائین آمد و تورات حق را به دست جانشین 

 خود داد تا کشتی  زمان در حرکتش شاهد استقامت شیفتگان حق باشد.

کنیم تا  ها را خاموش می سفران امام�ن چراغ ام غریبان همیاد ش هاست که به ما سال

برد پس  وارش جهل و نادانی را از میان میدر تاریکی به یاد غربتی باشیم که ان

فرماید: آیا تاریکی و روشنایی برابرند؟ چرا دوست داریم  پروردگار عال سؤال می

خواهیم  ن را کسی نبیند؟ میما رهطرف محبوب مت�یل است چه که دملان به هنگامی

د، آیا اکنون که در تاریکی های ظاهری را خاموش کنیم تا نور وجودمان متبلور شو نور 

ته شدن فرزندانشان ایم به یاد اسیرانی که جهل جاهالن زخم دلشان بود نه کش نشسته

بندیم که از جهل بگریزیم و به دامان بانو و رسور عال امکان چنگ  با خود عهد می
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وت، امشب بر تنهائی ی نب شاهد آن است تنا کنیم: ای ریشه ای که زمان زنیم و با نالهب

بینیم که مصیبتش جهل جاهالن  دار کاروانی می ییم، ش� را پرچمگر و غربت حق می

دار است؟ ما را که غربت�ن عرشیان را  است پس کاروان رسگردان ما را چه کسی سکان

مان در چنگال نفس باطل�ن دعا کنند تا نقاب از چهره  اسیریبه دعا واداشته تا برای 

ایم نجات یابیم، چه شبی از امشب  نشین شده م از ظلمتی که با آن همبرداریم و بتوانی

ب خوبی است که دملان را به نظیر است پس ش بهرت امشب در غربت حق در عال بی

قرارمان  عطوفتش رس بیهای دل حرضت زینب (س) نزدیک کنیم، به دامن پر  جراحت

ای دخت پیامرب، ش�   را بگذاریم و ناله کنیم که تنهایی و غربت�ن رمق�ن را برده

کنند، او  تان برسید که امامشان را درک �یشاهد زمان ما هستید پس به فریاد امت جد

ی زری  کنند، اگر کیسه دوست دارند و یادش را فراموش می شناسند، نامش را را �ی

روند و مانند �رود تیر را به آس�ن جهلشان  د شمشیر را به طرفش نشانه میابنی

 کنند پس د غافل از اینکه خود را خاموش میاندازند تا خورشید را هدف قرار دهن می

 زنیم: به یاد کاروان غربت�ن فریاد می

 یابن الحسن مددی

 سالمالو 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ٢٦         شب یازدهم ی بهخط

سزاوار و زیبنده است لباس کربیایی و شکوه و جالل بر پروردگار کریم که حمد و 

او، پاک و  کران مخصوص ربوبیت و فرمانروایی اوست. نیست معبودی غیر سپاس بی

مرغان در هوا و جنبندگان و گیاهان در کنند ماهیان  در دریا،  منزه است که تسبیح می

 زمین او را.

گردد و فضای سخت و  مان الهی بر منتظرین حق ابالغ میای که فر  سالم بر لحظه

خورد و  های مطهر تکان می د و خاکگرد زمین به انوار دولت ظهور مزین میظل�نی 

 بری کند. گردد تا بهار عدالت را فرمان های زکیه بیدار می نفس

ز یک روز بعد از عاشورا، روزی است که کاروان امام سجاد (ع) و بانوی گرامی امرو 

شدند، روز بسیار سخت و  ها وارد شهر کوفه الم، حرضت زینب (س) و زنان و بچهاس

ها بود، از اینکه جهل و نفاق و تباهی مردم را دیدند قلبشان  ی برای آنغم انگیز 

 بیشرت از عاشورا به درد آمد.

ی کوفه نزدیک شد، خانم حرضت زینب (س) فرمودند: ال هللا اال  به دروازه کاروان که

کنند، این چه روزی است که  ول هللا وارد مدینه شدند شادی میهللا مانند زمانی که رس

آل هللا و آل رسول هللا را کشتند و مانند زمانی که رسول هللا وارد مدینه شد شادی 

گیرد، کودکان  شود، صدای شادی باال می نزدیک میازه کنند، واحرستا. کاروان به درو  می

، حرضت زینب (س) با گیرند در پرتاب سنگ به رسهای مطهر به یکدیگر سبقت می

هایتان حبس کنید تا بگویم کی هستید، آیا فرمایند: صدایتان را در گلو  صدای بلند می

فرمایند: ای  د میویند: بله. خانم با صدای بلنگ ش� امت رسول هللا هستید؟ همه می

گویان، هرگز به یاد ندارم که جدم رسول خدا از ش� حرفی زده باشد، ش� مشتی  دروغ

اید و  بردهذلیل و خوار هستید، دنیا چش�ن  ش� را کور کرده و آخرت را از یاد 

زودی همه در پیشگاه خدا و رسول هللا به محاکمه خواهید ایستاد، آیا توان گفت  به
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ینب هستم، دخرت علی و فاطمه اید را خواهید داشت؟ من ز حرم او آورده آنچه بر رس

های نوادگان رسول خداست و این کودکان در اسارت نیز ی تن رسول هللا، این رس  پاره

ید و بعد نوادگان رسول هللا هستند و ش� مردم عهدشکن برادرم را به کوفه دعوت کرد

اید  روز شده ید، ننگ بر ش� باد که چه سیهکردی فساد بیعت  با ابن زیاد این جرثومه

و چه بد رسانجامی در انتظارتان است، زمین و آس�ن نعمت از ش� دریغ دارد، مانند 

هایتان و در را محکم ببندید تا شاید بوی  در خود ندیده است، بروید به خانهش� را 

زمین گذاشتند، گروهی عقب  ها را آرام بر ن را از یکدیگر مخفی کنید. دایرهبد تنتا

فرستادند و گروهی با صدای بلند  رفتند، گروهی به آل زیاد لعنت می عقب می

های او را باور  گفتند: حرف کردند و می ستند، رسبازان، مردم را متفرق میگری می

ک شده بودند، یکدیگر ها دشمن یزید هستند. ولی مردم در جای خود خش نکنید، آن

شد، بانوی گرامی حرضت زینب  ند و صدای الهی العفو شنیده میردک را رسزنش می

فرمایند: خداوند نیامرزدتان مانند زمان معاویه توبه آغاز کردید، چه مار  (س) می

رساندید و اکنون ندای توبه صفتان دورویی هستید، پدرم را آزردید و برادرم را به قتل 

برند تا  ا را به دربار ابن زیاد میارد، مدهید، شگفتا که ننگ ش� پایانی ند رس می

چنان بر باطل خواهد تاخت که  زودی حق آن پیروزی را به او تربیک بگویند ولی به

طرف  روان بهکسی به یاد نداشته باشد، بروید با بار سنگین ننگتان رسمست باشید. کا

زدند باز  ها شالق می اینکه رسبازان به آن ای با وجود رود و عده کاخ ابن زیاد پیش می

ل حرضت زینب خطاب گویند، رسور بانوان عا دوند و العفو می هم به دنبال کاروان می

تر است تا برایتان  ها بدهید از شالق افضل زری به آنی  فرمایند: کیسه به رسبازان می

 آواز پیروزی رس دهند.

ابی جام رش در کاخ بساط شادی مهیا است و ابن زیاد لعنت هللا روی تخت نشسته و 

بینم؟ دخرت علی را که همچون  گوید: چه می خندد و می در دست دارد و بلند می

فرماید: اگر صدای جغدها و  مرغی در قفس یزید افتاده است. بانوی بزرگ اسالم می

ت گویم چه کسی در قفس افتاده است. مجلس ساک موش کنی میها را خا کرکس

نگریستی که نامت چیست؟  ا به خودفرمایند: آی شود، بانو حرضت زینب (س) می می

ای پیدا کردی، چه نام شوم و زشتی است، همچون نام هند جگرخوار از  نام تازه
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و تباهی را کشد، سیاهی  از چش�نت آتش به آس�ن شعله می چکد و دهانت خون می

بینی پیروزی و زیبایی است که در  بینی، آنچه می گویی چه می ی و میا به جان خریده

) هستند و شود، این شهیدان، فرزندان رسول خدا (ص کژدم تو اسارت دیده می چش�ن

خورند، تو خود را دریاب که چسان در مقابل عذاب الهی  در پیشگاه خدا روزی می

گوید: دیگر بس است هر چه کشیدیم از  ن زیاد لعنت هللا میایستادگی خواهی کرد. اب

شود،  شود دیگر جز با مرگ بسته �ی می ازخاندان ش�، از آن زبانتان است که وقتی ب

یی که با تو هستند رس ها ی آن انی نکنی تا دستور بدهم تو و همهبهرت است مرا عصب

کنی  فرمایند: هرگز چنین �ی میها را خدمت یزید بربند. حرضت زینب (س) بربند و رس 

تید و چه بینند که ش� کی هسچون رسوایی تو و یزید ابدیست، باید همه در شام ب

اید، بهرت است تا زمان  حرکت، ما را به حال خود واگذاری و بیش از این آل رسول  کرده

لعنت  طور که در شأن ماست با ما رفتار کنند. ابن زیاد را آزار ندهی و دستور دهی آن

ها را از کاخ خارج کنند، حرضت زینب به بانوان حرم  دهد تا آن هللا دستور می

دهد؟ آنچه  مردم کوفه درد ش� را تسکین �ی ذلیلی و بیچارگیفرمایند: آیا  می

بینید خواری و زبونی این مردم فریبکار است، خدایشان نیامرزد منافقینی کوردل  می

 هستند.

بر رس  های ستم را سالح کاخ علی و فاطمه (س) که بی بله این است زینب، دخرت

ی  شوند بلکه ویرانه ا زیر آن له میه د که نه تنها آنکوب چنان می حاک�ن ستمکار آن

شود. بله این است زینب، با وجود قلب و مهری به وسعت  کاخ ستم جاودانه می

بیند، باید  یی میاقیانوس، کشته شدن و قطعه قطعه شدن بهرتین عزیزان خود را زیبا

کدام چشم زینبی داشت که زیبایی  واقعی را دید. چشم زینب بود که شب تاسوعا هر 

به زیبایی دید، یکی رسود ای عاشقانه رس دادند را  یاران صدیق امام که نغمهاز 

را دوست دارم و  ای خواند که اگر صد بار کشته شوم و باز زنده گردم تو عاشقانه

تر خواند،  دن در راه امامت را از عسل شیریندارم و دیگری کشته ش دست از تو بر�ی

ها و زخم شمشیر را جانش ن به در کرد تا تیر دین، پیراهن تدیگری در عوض زره فوال 

ملس کند و بین او و جانانش خداوند کریم، حتی به نازکی پارچه حائل نباشد. باید 

ی امام حسین (ع) را با وجود کشته شدن عزیزانش  وقفه چشم زینبی داشت تا تالش بی
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خود را مو در هدایت قوم جاهل به زیبایی دید و باید دید  زینبی داشت تا پرسان 

شانه کرد و عطرآگین �ود و به میدان شهادت فرستاد. بله این است دخرت حیدر کرار و 

پایان خداوند و رسولش تا ابد بر او باد و چه زیبا مادر  رسور عاملیان، درود بی

های دخرتم عرش را  ی او سخن گفتند که: من در چشم رهاش رسور عاملیان دربا گرامی

کنم بسیار سپاسگزار نعمت الهی هستم و  ت را تحسین میبینم و عظمت خلق می

عشق به زینب یعنی عشق به حقیقت  خلقت، پس حقیقت خلقت او رسیدن به 

نهایت عزت انسان در اطاعت از خالق خود است. پس دوستان سعی کنیم عشق به 

زینب که ه�ن عشق به حقیقت و حق بندگی است را بیاموزیم تا زینب گونه فکر 

ی  طلب و کوبنده کنیم، زینب گونه حقزینب گونه صرب کنیم و زینب گونه عمل  کنیم،

ی منجی عدالت و منتقم باطل اباصالح  اشیم و زینب گونه منتظر دولت حقهباطل ب

 شاءهللا نإ  املهدی (عج) باشیم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )میقات محرم -ه.ق ۱۴۳۲(محرم 

 ٨٩آذر  ٢٧         شب دوازدهم ی بهخط

پایان ازلی و ابدی است خداوند یکتا، یگانه، پاکیزه  سزاوار و شایسته حمد و ستایش بی

ها و  ها و کوه ها و روشنایی ه که پروردگار شب و روز و تاریکیو مهربان و بخشایند

معبودی غیر هاست، منزهی تو، نیست  زمین و آس�ن و هر چه در میان آندریاها و 

 از تو.

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

 »وادُخلی َجنتی

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

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

 »درآی.

هایی قرار دارد که دم و بازدمی منور با آیات الهی  های الهی در جان سالم و برکت

دارند، آنگاه که آنان بخوانند و مأموران الهی نامشان را سؤال کنند، نامی جز آنچه 

پروردگار کریم با آن نام آنان را خوانده ندارند، آن نام عبدهللا است. بله این است ابا 

ش روی نیزه نیز خواند بلکه رس  ها دم و بازدمش آیات کریمه را می (ع) که نه تنعبدهللا

ناطق بودن را  کند، چون روح و جسمش با قرآن آغشته شده و قرآن قرآن را تالوت می

اش رسور عاملیان حرضت زهرا (س)  گذارد و زمانی که مادر گرامی به �ایش همگان می

خود چسباند چنین فرمود: سالم بر رسی که رسور  رس مبارک امام حسین را به سینه

ای خروشان  ی رسول هللا چون رودخانه ست، تپش قلبم در رشیان  رس  میوهشهیدان ا

ی الهی  کنی، بویی که هزاران فرشته ی فاطمه، چه بویی را استش�م می است، ای خانه

 توانند موجودیت پیدا کنند. فقط با بوئیدن آن می
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د گیریم. کاروان به شهر شام رسید، روز بع ی شب گذشته را پی می خطبهی  حال ادامه

ها را ح�م کردند و خودشان نیز لباس مرتب  حرضت زینب به اتفاق بانوان بچه

ها گفت: آثار  ها را به کاخ یزید بردند، یزید لعنت هللا با دیدن آن پوشیدند و آن

ن از مه�ن نوازی ماست که اسیران بینم، آیا ای یچارگی و درماندگی را در ش� �یب

چنین مرتب و رسحال هستند؟ حرضت زینب (س) فرمودند: در تو جز صفت پدرت  این

بیت  بینی شادمانی و خوشحالی اهل ، آنچه میو پدر بزرگت صفت دیگری رشد ندارد

را که در مقابل من است از پیروزی و َرسوری است یزید لعنت هللا گفت: اسم این 

وقت از پیروزی صحبت  گذاری؟ رس برادرت در مقابل من است و آن پیروزی می

دانی ما کی هستیم و شجره و  ت زینب (س) فرمودند: خودت خوب میکنی؟ حرض  می

ات و  رس حسین (ع) در مقابل توست سیره اصالت ما از کیست، آیا فکر کردی چون

ای  ار که پیروز شدهرف گشته؟ نه نپندات برط ات تغییر کرده و زشتی و بیچارگی شجره

خشم خدا را به جان ذلیل و آل رسول هللا (ص) را منزل به منزل به کاخ خود آوردی، تو 

ای و بهشت و جنات نعیم را برای شهدای ما. یزید لعنت خدا بر او  ات خریده و بیچاره

و پدرانش باد از تخت پائین آمد و با تفکر به حرضت زینب (س) نگاه کرد و گفت: 

ا ش� کاری نداشتم، گفتم حسین را بیاورید تا با من بیعت کند، چون خالفت من که ب

ی اسالم از پدرم به من ارث رسیده است، ش� خود خواهان صلح نشدید. بانوی گرام

ای کی هستی، شاید هنوز هم  گویی که گویا فراموش کرده چنان سخن می فرمودند: آن

ای؟ او با تو که  لح با حسین افتادهده که به فکر صسکرات مستی از رست بیرون نش

ای  ی خدا به جنگ برخاسته کند و با آیات کریمه بوی تعفن  دهانت هوا را مسموم می

دانی  ی مسل�نان می دهی و خود را خلیفه شده انجام میو آنچه در کتاب خدا منع 

موقع صدای اندازد، در این  رافیان نگاه کرده رس را پائین میکند؟ یزید به اط بیعت می

بیت در مقابل تعجب شامیان به  روند در مسجد اهل آید و همه به مسجد می اذان می

بیت  ها اهل فهمند آن کنند و شامیان به یزید، بعد از �از می امام سجاد (ع) اقتدا می

فرستند  رسد همه صلوات می پیامرب هستند، در اذان دوم که به اسم رسول هللا (ص) می

فرمایند: جان عاملیان به فدای آخرین رسول خدا که دینش را فرقه  ) میو امام سجاد (ع

ترین کسان او را شهید کردند و حاال با بیتش را اسیر �ودند و عزیز  اهل فرقه کردند و
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ای مردم شام آیا ش� هم از  فرمایند: کنند، بعد از �از امام می نام او آغاز به �از می

فرمایند:  گویند: بله. امام می کنید؟ همه می و پیروی میرسول خدا و دستورات ا ی سیره

من و این کودکان و زنان، فرزندان رسول خدا هستیم، آیا سزاوار است که با دین خود 

کنید؟ من امام عرص ش� هستم و ش� را از رسپیچی و ظلم بر آل رسول  چنین می این

ان نخرید و دست از ما بردارید کنم، به خود بیایید و آتش را به ج هللا (ص) بر حذر می

دهد که مانع نشود  تا به شهر مدینه برگردیم. روز بعد یزید به رسبازان خود دستور می

 کنند. طرف مدینه حرکت می ها به خواهند بروند و آن و اسیران هر کجا که می

بیت که این رشادت و ارجمندی را همیشه  بینیم شجاعت و عزت و رسبلندی اهل می

ند، چه در مقابل شمشیر و کشته شدن، چه در اسیری و مبارزه با رسان ظلم، حفظ کرد

پس این را باید باور کرد و هر کس غیر این را گفت و باور کرد، یقیناً با دشمنان آل 

صدا و همراه خواهد شد، پس خواهران و برادران که در این سیزده شب در  رسول هم

های هر شب را شنیدید، بیایید ای�ن و  این مکان مقدس حضور پیدا کرده و خطابه

عشق و اطاعت و وفاداری و بیعت با امام عرص خود را از نهضت عاشورا یاد بگیریم و 

زیرا شمشیر عدالت  »کل یوٍم عاشورا و کل ارٍض کربال«باور کنیم این فرموده را که 

پس  تاک ساعت است بر پیکر باطل، شناسد، صدای رضبات آن مانند تیک زمان �ی

 ها عاشورا را در خود دارند. همواره زمان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩دی  ٣   متی ترانا و نراک (اولین جمعه بعد از عاشورا) ی بهخط

به نام پروردگار  کریمی که همواره دامن  رحمتش برای همگان گسرتده است و آنگاه 

اش را به میدان  جانشان  کنند یاوری خود را فراموش می که بندگانش در تاریکی جهل

های غلط را به روشنایی  درکی اش از جا برخیزند و تاریکی  باور  �اید تا با یاری هدیه می

 روشن درمان کنند.

ای از عاشورا گذشت و داغ هجران عاشوراییان را به  ای منتظران ندبه خوان جمعه

شود،  گیر می سازد، بهانه قرار می ی که روح را بیمغمی آرام در جان تبدیل �ود، غ

یابد، چه کند با این حالت غریبی  سی درد دل کند، ولی صاحبش را �یخواهد با ک می

طم �وده؟ مرتب از خودش ی دوم به رساغش آمده و اقیانوس جانش را متال  که در دهه

ها توانسته تا درد  بهطکند: آیا عزادار واقعی بوده؟ آیا با شنیدن فرامین خ سؤال می

ی آن  ز نیازمند نیرویی است تا در سایهجانش را که جهل ایام بوده درمان کند؟ پس با

خواهد به دنبال منتقم در دعا به راه  کند و ندبه بهرتین درمان است، میخود را پیدا 

های رسگردانی  بیفتد، برود او را صدا کند، گریه کند، خسته است، جانش در دوراهی

سوراخ سوراخ شده تا جانوران موذی در آن خانه کنند، جانورانی که  هایی صخرهند مان

برند تا از شوقش، از انتظارش، او را  ش را با ندای ناامیدی به یغ� میمرتباً نیروی  جان

نند، ولی به راهی که رسانجامش جدا شدن از دستان نیرومند امامت است بکشا

کند، او را به صرب  گیرد، نوازشش می در آغوش می رباید، امامش، رسورش، او را می

گذارم، ای�نت را محکم کن، با  منتظرم بان، من تو را تنها �ی کند که: وصیت می

 ات را سد آتشی ناجات تو را به عرش بربند و ندبهشیاطین جانت بجنگ تا ملکوتیان م

 کند. که همواره جان انسان را تهدید میکنند 

تر از همیشه به تر و رسا ی عشق در این جمعه محکم خانه خوان  پس مه�نان ندبه 

های زمان به مدد  کنیم و ایشان را در سختی تکیه میبازوان نیرومند موالی�ن 

شان جا�ان را به انوار حقیقت پیوند کنیم که در  خوانیم تا با فرمایشات مادر گرامی می
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جان عال  رود، یدیدگان به غیبت کرب آنگاه که از  حدیثی زیبا فرمودند: آخرین فرزندم

اش را ببینند و  ی خویش را از جان جدا کند تا همگان برهنگی شود تا پوسته منتظر می

ی مکارشان جاری  که اشک ندامتشان بر چهره درحالی رس انگشتان خویش را بگزند و

گذارد تا  ا میو کند، آنان را  شان �ی مددی که دیگر زمان یاری شود هللا را بخوانند به می

ی مکار را  هایشان از صورت مسل�نی دریده شود و همگان پشت آن چهره نقاب  چهره

 از عدالت را سیراب کند. بازوان حق مدد دهند تا جهان تشنهببینند، سپس به 

ای به گرد شمع وجود مبارکشان  ای دیگر همگان مانند پروانه پس باز در جمعه

 وانیم:خ گردیم و به صدای بلند می می

 متی ترانا و نراک

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


58 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩دی  ١٧   ی ماه صفر) یا غیاث املستغیثین (اولین جمعه ی بهخط

ها، ندای لبیک را  را سزاست که همواره بر قالب جان ییا پایان هللا بیشکر و سپاس 

خواند  های خویش را به ندای غیب می بندگان و آفریده جاودانه �ود تا آنگاه که

ه یگانگی و عظمت بخوانند تا همگان در یک لحظه در درگاهش حارض آیند و او را ب

د، عمرها ها به محبت خالق شان مزین شون حق پرده از رخسار بردارند و جان های وعده

غربت زمین  های هجرانی باشند که از خالقشان به در یک لحظه جوابگوی سال

کر و هایی جستجو کنند که نامش ذ  ت �ودند تا درد غربت را در حروفمهاجر 

در  شناسد ولی ی مضطر است، مضطری که خود را �ی دعاست، دعایی که یاری کننده

ها و  کند، رنگ های نیازش را به آن سمت دراز می نهان جانش محبوبی دارد و دست

داند  بسیاری از مواقع دینی ندارد، �یآورد، در  یها در آن تفاوتی را به وجود � ملیت

 کند ولی نیازش صحبت کردن است، باید در غیب  وجودش به با چه کسی صحبت می

که به دنبال ندای جانش به ی اول نیاز  فطرت است  آن ندا لبیک بگوید، پس در مرحله

بگردد. آیا کتابی افتد تا در دریای  شگفت انگیز کل�ت به دنبال حروف جانش  راه می

دارد و دینی که آن حروف را به او آموخته باشد؟ اگر پیرو  فرامین الهی باشد حروف  

جانش را آموخته است، آن حروف را از زبان پیامربش شنیده و هرگاه نیازش او را به 

دهد تا از پلکان آن به  نردبان  عشقش را به زمین تکیه میمحفل دعا دعوت کند 

نشیند و گاه در محفل جمعی که او را  اش می د، گاه در محفل تنهاییآس�ن صعود کن

حروف خیزد تا مکانی را انتخاب کند که  کنند، پس برمی ن به هدفش یاری میدر رسید

طرف  نیازش را تاشا کند، بهتواند در آن نقاشی، عمق  جانش را نقاشی کرده و او می

ال آن مکان است، او را در با رود که مطمنئ است شخصی که صاحب هایی می مکان

ی جانش را  تواند پلکان را بپی�ید و گمشدهکند تا ب رفت از نردبان دعایش یاری می

آید چرا باید در دعایی رشکت  کند، به نظرش می ها را طی می ها و هفته بیابد پس ماه

بر کند؟ تکرار حروفی که بسیار آن حروف را  د که مفهومش را از تکرار درک �یکن

دهد؟ استجابت چه  جوابی دارد؟ چه کسی جوابش را می زبان جاری �وده آیا سؤالش
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شود تا در محفلی ساعتی بنشیند، هوشیار باشد  مفهومی دارد؟ آیا به بازی دعوت می

نبالش در حرکت است؟ پاسخش را یا در خوابی سبک یا در افکاری که مانند سایه به د

زند اکنون محرم است  دارد، به خود نهیب می مقدم میخیزد و ایام را  یابد، برمی �ی

 خیزد، محرم را بهانه قرار مجلس  موالیت عرض ادب کنی، برمی باید بروی و در

ی صفر است، آیا  گذرد، اکنون اولین جمعه هایش می شود، هفته دهد، محرم تام می می

، باز ر استای که گذشت دارد؟ آن جمعه محرم بود و این جمعه صف فرقی با جمعه

دهد، چون قادر به  رود، جواب چرایش را �ی خواند و می شود، می ه�ن دعا تکرار می

که در رباید، حاصل دعایی  پس شیطان بدون زحمت حاصلش را می درکش نیست

ود را در ها برایش مشکل شده، صرب معنی و مفهوم خ ناامیدی خوانده. تحمل ساعت

اش را باید چگونه اطاعت کند، به  ان کتاب آس�نیداند فرم وجودش از دست داده، �ی

کند و به  ی این تغییر است فراموش می است، چه تغییری؟ خود را که آینه دنبال تغییر

شوند این  رتی که همگان در آن قدرت ذلیل میدرگاه پروردگارش متوسل است تا با قد

رسد دعا و نیازش را  یتغییر را به وجود آورد و چون آن قدرت با فرمانش به اجابت �

کند  ی خود به تاریکی  جهل مبتال می هپندارد و ناامیدی جانش را در احاط حاصل می بی

ها مانند  ست که باید آن را بیابد، پس جمعهکه مع� در لحظات عمرش ا درحالی

ام  شود؟ آیا مرده ولی وجود من چه میی قبلی،  کدیگر و دعا فقط تکرار ه�ن جمعهی

ه ایام ی محرم یا صفر وجود دارد برای مرد ام چه تفاوتی در جمعه اگر مردهیا زنده؟ 

با من  کنم، او هایم حس می وجود امامم را در رگ ام گرمای تفاوتی ندارد؟ و اگر زنده

ها  گوید آن حروف گیرد و به من می یند، دستم را مینش است، در محفل  دعای من می

زدایم  ات می ک تو را با وصلی شیرین از چهرهخوانی من هستم، مرا ببین، اش که می

شناسد و بدون اینکه  آیی که نیازت را می ای می من باشی، پس به دیدن گمشدهاگر با 

کند تا تهی نشود و  با دستان قوی و محکم امامت پر میمتوجه باشی جام جانت را 

زمین تکیه آید نردبان  دعا را بر  وده طی نکند، پس هر یک نفر که میعمر را بیه

اش را در نهان  رود تا سقوط نکند و شیرینی  ندبهدهد تا هوشیارانه از آن باال  می

طرف  جانش ذخیره کند تا آنگاه که پروردگارش او را ندا داد برخیزد، برخاست و به

محبوب رفت را ترین کرده باشد مانند برخاست از بسرت خواب در صبح جمعه که به 
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طرف هدایتگرش حرکت کند و به بازوان قدرتندش تکیه  زد تا بهخی ندای امامش برمی

اش را بر زمین بکوبد و او را فاتح میدان نربد  کند تا در میدان نربد  نفس، نفس  شیطانی

 زنیم: شود فریاد می از یک گلو خارج می کند پس همگی با صدایی که

 یا غیاث املستغیثین 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩بهمن  ٥         روز اربعین ی بهخط

حمد و ثنا سزاوار خداوند عظیم، کریم، رحیم، سبوح، قدوس، غفور و رئوف است. 

گویان، نیکوکاران، خردمندان، دانشمندان،  خداوندی که پروردگار  پیامربان، نیکان، راست

 پروردگار عاملیان، نیست معبودی جز او.قویان و ضعیفان است، پاک و منزه است 

ها در  واره به یاد جانان خویش است، روزها در پی یکدیگر و شبسالم بر جانی که هم

آید تا وصلی را مژده دهد، وصلی که در سختی ساعات شب و روز  پی یکدیگر می

در کنید؟  آیا در آمدن شب و روز اندیشه �یپنهان شد و آنگاه که پروردگار فرمود: 

ساعات روزی که در گرمای تابستان طوالنی است ولی در رسمای زمستان کوتاه است، 

 اش انسان در غفلت است. مانند عمری که از کوتاهی

ت آن هر ها در رسعت هستند. در گرمای محبت و هدایت پروردگار کریم برک بله زمان

 روح و کوتاه است. ها رسد و بی اش عمری است و در جهالت ثانیه

تواند از  ؤاالت قرآن کریم پاسخ دهد آیا میاگر تفکر انسان او را یاری کرد تا به س

سوی  ها جدا شود و وجودش را همواره در تابش هدایت پیامربان به تاریکی و جهالت

 روشنایی  هدایت قرار دهد؟

ما مهلت داشتیم که در ی اول محرم چهل روز گذشته، چهل روزی که  امروز از دهه

و دشمنان و منافقان و از همه قهرمانان  های محرم و شناخت جایگاه خطابهمورد 

 تر جایگاه خودمان تفکر کنیم، آیا اندیشه کرده و به نتیجه رسیدیم؟ مهم

ها  ها و جهالت هدایت امام حسین از مدینه تا عاشورا ح�سه آفرید و در چهلمین روز،

ای که حرضت موسی در میقات  ونهگ ها را تا ابد به همه نشان داد، ه�ن و ضاللت

. حال که یافتگان را معرفی کرد ز مدعیان دروغین را رسوا و هدایتخود در چهلمین رو 

شود و زمان رسعت گرفته تا ضاللت و جهالت  ها احساس می فریاد  تنگی وقت در جان

م ها را شناختی ها و جهالت ل روز که فرصت داشتیم، آیا ضاللترا معنا کند در این چه
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طرف هدایت و سعادت ابدی رفتیم؟ آیا دست امام  زما�ان  ها جدا شدیم و به و از آن

را گرفتیم و از رسور و موالی�ن مدد خواستیم که در شناخت خودشان و راهشان ما را 

 یاری فرمایند؟

اخت امام زما�ان تنگ ها آمده بود وقت برای�ن در شن ابهای که در خط گونه ه�ن

الهی و زدودن کفر و های اولیا در برقراری دین  ی کار در درک حرکت است و چاره

های شیطان نفس  ت، هر فردی که وجودش را از وسوسهی جامعه اس نفاق از چهره

کند و منتظر یاری و ظهور امام و رسور  دهد در این مهم جامعه را یاری می نجات می

هایی که در  تند هستند آنشود. چه سعاد ج) میو موالیش حرضت اباصالح املهدی (ع

شب تاسوعای امسال راه خود را انتخاب کردند چونان یاران حرضت نوح که با نام خدا 

سوار کشتی شدند و چهل روز روی آب به لطف الهی در حرکت بودند و در چهلمین 

نجات امام عرص شوند و از  روز به نام خدا از آن پیاده شدند، آنان نیز سوار کشتی  

 ی نفس نجات پیدا کنند.ها طوفان

 داریم: در خاته دست به دعا برمی

 بار الها ما را از نجات یافتگان محرم امسال قرار بده.

 ای که کفر و نفاق و ظلم جهان را پر کرده یاری فرما. بار خدایا ما را در زمانه

 بار الها قلب نازنین امام و رسور و موالی�ن را از ما خشنود بفرما.

 لولیک الفرجاللهم عجل 
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