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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٩٠های محرم سال  لیست ترتیبی خطبه

 )ُمْؤِمِن�َ  كُْنُتمْ  إِنْ  لَكُمْ  َخْ�ٌ  هللاِ  ةُ بَِقيَّ  -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ٥ -ی شب اول خطبه –٠١

 ٩٠آذر  ٦ -ی شب دوم خطبه –٠٢

 ٩٠آذر  ٧ -ی شب سوم خطبه –٠٣

 ٩٠آذر  ٨ -ی شب چهارم خطبه –٠٤

 ٩٠آذر  ٩ -ی شب پنجم خطبه –٠٥

 ٩٠آذر  ١٠ -ی شب ششم خطبه –٠٦

 ٩٠آذر  ١١ -ی شب هفتم خطبه –٠٧

 ٩٠آذر  ١٢ -ی شب هشتم خطبه –٠٨

 ٩٠آذر  ١٣ -ی شب نهم خطبه –٠٩

 ٩٠آذر  ١٤ -ی شب دهم (شب عاشورا) خطبه –١٠

 ٩٠آذر  ١٥ -ی روز عاشورا خطبه –١١

 ٩٠آذر  ١٥ -ی شب یازدهم (شب اول شهادت امام حسین (ع)) خطبه –١٢

 ٩٠آذر  ١٦ -ی شب دوازدهم خطبه –١٣

 ٩٠آذر  ١٧ -ی شب سیزدهم خطبه –١٤

 ٩٠آذر  ٢٥ -ی متی ترانا و نراک (اولین جمعه بعد از عاشورا) خطبه –١٥

 ٩٠دی  ٩ -ی ماه صفر) یا غیاث املستغیثین (اولین جمعهی  خطبه –١٦
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 ٩٠دی  ٢٤ -ی روز اربعین خطبه –١٧

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )ُمْؤِمِن�َ  كُْنُتمْ  إِنْ  لَكُمْ  َخْ�ٌ  هللاِ  ةُ بَِقيَّ  -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 :شویم ینکاتی را متذکر م امسالمحرم ی ها بهخطبرای توجه بیشرت و درک صحیح 

تاریخی  یدادهایها بازگو کردن حکایات یا رو اول اینکه هدف از خواندن این خطابه

نیست بلکه قصد آگاهی از احساساِت عمیق که رسچشمه از عشق و ای�ن به خداوند 

کریم و معرفت و شناخت امامت و وفاداری به عهد و ادِب حضور یاران امام و ابراز 

باشد و نشانگر روح و شأن و مقام واالی امامت است تا شاید  آن به امام عرصشان می

ن (ع) و نهضت عاشورا را درست بشناسیم و آن را بدین وسیله محرم، امام حسی

رسمشق زندگی و عملکرد خود قرار بدهیم. ثانیاً باور و یقین داشته باشیم که موال و 

رسورمان امام زمان (عج) وارث و جانشین و فرزند خلف امام حسین (ع) است که 

که نزدیکان  یا نهگو  فضائل و شأن و مقام واالی پدر بزرگوارشان را به ارث بردند. ه�ن

و با ادب حضور ابراز  شناختند یو یاران امام حسین عاشقانه در رکابش رس از پا �

 ما نیز با امام عرصمان چنین باشیم و چنین عمل کنیم. �ودند یعشق و وفاداری م

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

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


4 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 :شویم ینکاتی را متذکر م امسالمحرم ی ها بهخطبرای توجه بیشرت و درک صحیح 

تاریخی  یدادهایها بازگو کردن حکایات یا رو اول اینکه هدف از خواندن این خطابه

نیست بلکه قصد آگاهی از احساساِت عمیق که رسچشمه از عشق و ای�ن به خداوند 

از کریم و معرفت و شناخت امامت و وفاداری به عهد و ادِب حضور یاران امام و ابر 

باشد و نشانگر روح و شأن و مقام واالی امامت است تا شاید  آن به امام عرصشان می

بدین وسیله محرم، امام حسین (ع) و نهضت عاشورا را درست بشناسیم و آن را 

رسمشق زندگی و عملکرد خود قرار بدهیم. ثانیاً باور و یقین داشته باشیم که موال و 

جانشین و فرزند خلف امام حسین (ع) است که رسورمان امام زمان (عج) وارث و 

که نزدیکان  یا گونه فضائل و شأن و مقام واالی پدر بزرگوارشان را به ارث بردند. ه�ن

و با ادب حضور ابراز  شناختند یو یاران امام حسین عاشقانه در رکابش رس از پا �

 چنین عمل کنیم.ما نیز با امام عرصمان چنین باشیم و  �ودند یعشق و وفاداری م

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )ُمْؤِمِن�َ  كُْنُتمْ  إِنْ  لَكُمْ  َخْ�ٌ  هللاِ  ةُ بَِقيَّ  -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ٥         شب اول ی بهخط

به دنیا نیامده و  یها جانمرده،  یها جانزنده،  یها جان، ها جان ی ینندهآفربه نام 

زمان و مکان که همواره چرخِش  بخش یهستمنتظر، در بطِن مادران. به نام  یها جان

مؤمنین و مؤمنات؛ مؤمن  یها جان گر یتهداخلقت در یَِد قدرت اوست و به نام 

، یا به شناسند یمگذشتگان و آیندگان، راهش را  که ه�نکتاب آس�نی،  ی شده یمعرف

 .گریزند یمو یا از او  روند یمزیر پرچمش 

واعجبا، محرمی دیگر آمده، بسیاری رفتند و بسیاری آمدند؛ آنان که مرگ را تجربه 

غیب فرو رفتند و آنان که آمدند حیراِن این زندگِی هزار رنگ به  ی پردهکردند در 
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در آن  ها انسانرقم خورده به دست  ی جامعهکه در برهوت  اندیشند یمرسنوشتی 

 خواهند افتاد.

ه سالی را در پاِی طور به انتظار ماندیم، گاه زمان را فراموش امشب به خود بیاییم ک

دیگر آغاز گردید، شور  یا دههاز بال تکلیفی و اکنون  یتنگ دلکردیم و گاه ابراز 

 ی آماده: آمدی، بنشین، گوید یم، زند یمکربالییان به جا�ان نهیِب زنده شدن را فریاد 

خوبی باش تا  ی شنوندهگفت پس شنیدن مصائِب امامت، هستی؟ برایت خواهیم 

 همراه کارواِن موالیت حسین (ع) باشی.

رسور عاملیان حرضت  ی خانههجری است؛ در  ۶۰سال  ی القعده یذاول  ی جمعهغروب 

؛ همرس ِحرضت زینب کربی، عبدهللا، زانو زده برپاستزینب کربی (س) شور و هیجانی 

طاب به موالیش حسین (ع) ابراز و با اشکی که مانند سیل از دیدگانش روان است خ

ات را تحمل کنم؟ این چه تلکیِف گرانی است  : ای یادگار پیامربم، چگونه دوریدارد یم

که بر من نهادی و مرا از جانم جدا کردی؟ فرمان دادی بانم؛ همگان بار سفر 

اره ؛ خنده در جانم تا قیامت که دوبگریم یمو من تنها،  گریند یم، خندند یم، بندند یم

در سی�ی تو بنگرم فراموش خواهد شد پس به عبدهللا رحم کن تا تو را به سینه 

 بفشارد و بویت را در جانش ذخیره کند.

حرضت اباعبدهللا (ع) از ابراز محبِت پرس عمش قدردانی �وده او را به پروردگار یکتا 

 داران پرچم، یقین بدان همرست زینب و فرزندانت عبدهللا: ای فرماید یمو  سپارد یم

حقیقتی هستند که تو در فراقش به سینه چنگ خواهی زد پس صرب پیشه کن که اجر 

 خداوند کریم را دریابی.

: پدر، ه�نند گوید یمو  بوسد یم، دستانش را آید یمپدر  طرف بهجعفر، پرس عبدهللا 

تا جانم را فدای  روم یماس�عیل به من بنگر که چگونه مشتاقانه به میثاِق عشق 

آنان که ای�ن آوردند و  ۩توبه)  ی سوره ۲۰ ی یه(آفرمانی کنم که پروردگارم فرموده: 

مهاجرت کردند و در راه خدا با مال و جان خویش جهاد کردند در نزد خدا درجتی 
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 پروردگارم رضایِت  که بروم را راهی تا کن دعایم پس ۩کامیافتگانند دارند و  تر یمعظ

 .است آن در

، پدرم عبدهللا: فرماید یمو  آید یمحرضت زینب برای وداع با همرس مهربانش پیش 

دو باِل پدرش،  ی یهساامیر مؤمنان (ع) فرمود: ای زینب، برایت همرسی برگزیدم که 

جعفر طیار همواره بر رسش افتاده و او را در رسیدن به آنچه به آن مأمور شده یاری 

پس با او مهربان باش و من سفارش پدر را در نهایتش به انجام رساندم و  دهد یم

و تو را به  روم یم، ام شده  دادهکه ِبدان فرمان  بینم یماینک آن دو بال را ضامِن راهی 

 .سپارم یمخدا 

القعده، کاروان به حرکت در خواهد  بارها بسته شده و در طلوِع دومین روز از ذی

 آمد.

است. حسین (ع) به  تاب یب(ص)  هللا  رسول؛ قرب گرید یمچه شب عجیبی است؛ مدینه 

 رسول: یا فرماید یمو  گیرد یماش قرب را در آغوش  مانند کودکی؛ رود یمدیدار جدش 

که در زیر کسای ی�نی بود استش�م کردم. منم  گونه ه�ندل انگیزت را  ی یحهرا، هللا 

تا از درد هجرانی که جگرم را خواهد شکافت برایت صحبت کنم. مرا  ام آمدهحسین، 

تا خورشیِد نبوت طلوع  روم یمدر آغوش پر مهرت بگیر تا تواِن ترکت را داشته باشم. 

ی  به جریان بیفتد و وعده ها قلبه در سنگی بشکافد، خون خشکید های ینهسکند و 

پروردگار محقق شود. هیچ خنجری قلبم را نخواهد شکافت مگر هجراِن پیامربم پس 

جدا کرد؛ اکنون  ات شانهای خاتم رسوالن به فرزندت بنگر، فرزندی که مرگ، او را از 

 .برد یمو فرزندانت را با خود  کند یمشهرت را ترک 

: ای خاک، چه سعادتندی، چه جانی را فرماید یمو  کشد یمدسِت مبارکش را بر قرب 

و  اند سپرده، جانی که چراِغ هدایتش را فرومایگاِن دهر به فراموشی یا فرشدهدر خود 

 آن در که است چراغدانی درون ۩تا با چراغی که پروردگارم فرموده:  روم یممن 

درخشنده از روغِن  یا ستارهو آن آبگینه چون  ای ینهآبگآن چراغ درون  باشد چراغی

است افروخته باشد؛ روغنش روشنی  درخت پر برکت زیتون که نه خاوری و نه باخرتی
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 دینت تا کن یاریم پروردگارم، .بیفروزم را آن ۩آتش بدان نرسیده باشد  هرچندبخشد 

 تظرانش برسانم.من دستانِ  به صفتان دیو چنگال از را

تا حرکت را آغار کنند و فردا اولین روز  شوند یمبا طلوع صبح از آرامگاه پیامرب خارج 

و پیری آن را  سالی یانممحرم، آغاز نهضتی است که از کودکی و نوجوانی و جوانی و 

تا نقِش موالی�ن را بگیرد  ایم یدهکوب، به سینه ایم یختهر، برایش اشِک تأسف ایم یدهشن

 ی خانهشی واقعی نبوده خیلی زود فراموشش کردیم و اینک در و چون آن نقش، نق

نقشی واقعی خواهیم بود تا روح�ن در پرتوش جانی مجدد یابد  ی شنوندهموالی�ن، 

 :داریم یمپس با سپاس از پروردگارمان، ابراز 

را به نوِر صداقت و ای�ن روشن بگردان تا در پرتوش راه صدیقان  ی�نها قلب، بار الها

 یت را بپی�ییم و بر جا�ان شیرینِی وصلت را مژده دهیم.کو

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )ُمْؤِمِن�َ  كُْنُتمْ  إِنْ  لَكُمْ  َخْ�ٌ  هللاِ  ةُ بَِقيَّ  -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ٦         شب دوم ی بهخط

مرا در سحرگاهان و شبانگاهان  ۩حمدی سزاواِر پروردگار کریم است که خود فرموده: 

اش معرتف است که جز او را نخواند؟  آیا زبانی در کام، به بزرگی ۩بسیار حمد کنید 

های تنایشان گواه  ات ذلیل و خوارند و دست پروردگارا، همگان به پیشگاه جربوتی

فشانی است خروشان؛  انوِس محبتت چونان آتشخردی و کوچکِی جانی که در اقی

های سوزنده به بیرون  فشانی که در جسم، به ظاهر رسد است و در روح با گدازه آتش

 ریزد تا هر چه بر رس راه دارد را به خاکسرتی بدل �اید. می

خواهد به موالیش حسین (ع) متوسل  ها مرده است؛ می امروز اول محرم است؛ دل

قلبش کند و آن را به سمت خورشید بچرخاند پس آماده باش تا شود تا دست در 

 دسِت مهربانش، قلبت را در دست گیرد.

 سفر موالیت حسین (ع) شوی. به مدینه بیا تا هم

هجری است. خورشید طلوع �وده و کاروان کربال  ۶۰ی سال  القعده امروز دوم ذی

اند تا  ی شهر جمع شده زهی مکرمه است. همگان در دروا ی حرکت به سمت مکه آماده

شوند؛ برادران را  موالیشان را بدرقه کنند. حرضت اباعبدهللا به بدرقه کنندگان خیره می

فرمایند: ای  گیرند و می روند؛ او را در آغوش می طرف محمد حنفیه می نگرند و به می

آن مأمور محمد، جانم را با تو تقسیم کردم تا نیمی در مدینه باند و نیمی به آنچه به 

ات چونان غم مادرمان زهرا (س) مخفی  شده برود. ای برادرم، غم هجرانم را در سینه

کن تا پدرمان امیر مؤمنان (ع) تو را بخواند و تو با صدایی رسا پاسخ دهی که ای امیر 

جانم، در غم فراِق برادرانم به پروردگار یکتا پناهنده شدم تا همواره بر اطاعت امامم 

اندازد و از حال  محمد حنفیه دست در گردن برادر می پس خدا نگهدار.گردن نهم. 

 کنند. رود؛ او را از حسین جدا می می
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رود، دستش را در دست  البنین مادر حرضت ابوالفضل العباس می طرف ام امام به

فرماید: پروردگارا، به دستانی که همواره در خدمت خاندان نبوت بود  گیرد و می می

ی  فرماید: ش� در خانه به دستان مادرم زهرا (س) پیوند شود و امر میترحم کن تا 

 امیر مؤمنان بانید تا به دیدارتان بیاییم.

گوید: دخرتم، جان بردارانت را به جان  رود و می طرف حرضت زینب می البنین به ام

مطیع و امام پیوند کن تا از او جدا نشوند و دِل مرا به اقیانوس محبتت تا کنیزی باشم 

های پایان نیافتنی تا غِم هجرانتان را به جانم بخورانم و جز  بر. بروید ای گنجینه فرمان

 با ش� زنده �انم.

ی  طرف مکه ی مدینه به رسد؛ کاروان از دروازه کم صدای حرکت کاروان به گوش می کم

گردد.  میرود و باز  نگرد، می آید؛ حسین به مسجد النبی می مکرمه به حرکت در می

فرماید: ای عزیِز جانم، جدم محمد (ص)  آید و می حرضت زینب (س) پیش برادر می

اش قربم را  تنگی رود که دل فرموده بود روزی پرسم حسین از کنارم به سفری می

دهند، در آن زمان  لرزاند و فرشتگان به گردم جمع شده مرا در این جدایی مدد می می

نگرد؛ رس مبارکش را  قلبش تسکین یابد. موال به خواهر می او را به دیدارم مژده ده تا

کند و کاروان از مدینه دور  اندازد و سیِل اشکش را با دست پنهان می به زیر می

 شود. می

گوید: برآوردن نیاز بانوان و کودکان  رسد و می ابوالفضل العباس به خدمت خواهر می

کند  هستم. حرضت زینب سکوت میی اطاعت از اوامرتان  ی من است آماده به عهده

فرماید: سپاس پروردگارم را که  ی اشکی که در چشِم مبارکش جمع شده می و با حلقه

غم هجران پیامربش را  ،کنار بیتشی خویش فرا خواند تا در  فرزنداِن رسولش را به خانه

 ی صربش درمان کنند. در وعده

القعده ماه  ی ذی است. نیمه ی مکرمه در راه طرف مکه روز است که کاروان به ۱۵

 اند. آس�ن را منور کرده و همگان به دوِر خورشید والیت حلقه زده
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فرماید: چه شب مبارکی است؛ شبی است که حرضت  نگرد و می امام به آس�ن می

موسی (س) در راه طور است مانند کاروان ما هنوز به مقصد نرسیده؛ در کوه نشسته 

کند:  دعا می؛ آوردن تورات را داده است ی که به آنان وعدهاندیشد  است و به امتی می

پروردگارا امتم را یاری کن تا در غیبتم به راه شیطان نروند و از آنچه برایشان 

پرستان نفس اماره در غیبت  رویم که بت طوری می  ای جدا نگردند؛ و ما به فرستاده

خوردگان  ربک نام نهادند تا فریبای ساختند و آن را مت پیامربشان بر آیین پاکش گوساله

و با حقیقتی بجنگند که به آن آگاه هستند پس  چرخش درآیند به ،گردش دهر به

رسیم تا پی�ن ببندیم و آنگاه با اضافه شدن زماِن ده روز،  ی طور می زودی به قله به

 ی سامری را در آتش بسوزانیم. ها را آشکار کنیم و گوساله چهره

اش به ملکوِت  پردازد و کاروان در نجوای عاشقانه به عبادت می امام در سکوِت شب

 کند تا صبحی دیگر بیاید و نََفِس متربِک یاران طور را همراهی کند. عشق صعود می

طلبان آیین محمد اگر  زنیم که: ای حقیقت سفران امام�ن حسین فریاد می ما نیز با هم

  ن را بخرید و آن را از این رسگردانی بهی شنیدن نجواهایتان گردیدیم پس جا�ا شایسته

طور عشقتان متصل کنید تا با ش� باشیم. نه برای شهادتتان به سینه بکوبیم بلکه برای 

فروخِت جانی به فغان درآییم که خریدارش نفِس اماره گردیده و ما را به بازار خویش 

را بخرد؛ ای وای بر ما، خواند تا متاع رنگارنگ خویش را به ما بفروشد و نفس لوامه  می

ی موالی�ن پناهنده شدیم تا با دستان امام�ن آن دست را پس بزنیم و دست  به خانه

 عاشوریان را با خود همراه کنیم.

مان کن تا پی�ن خویش نگه داریم و به انتظار موالی�ن چشم بر آس�ِن  پروردگارا یاری

را به جا�ان هدیه کند که خود  رحمتت بدوزیم تا مسافر طورمان بازآید و توراتی

پس همگی با  پروردگارم حق است، من خواهم آمد.ی  فرموده: منتظرم بانید، وعده

 خوانیم: هم می

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

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


11 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )ُمْؤِمِن�َ  كُْنُتمْ  إِنْ  لَكُمْ  َخْ�ٌ  هللاِ  ةُ بَِقيَّ  -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ٧         شب سوم ی بهخط

ملکوت و ملکوتیان. چه کسی جز پروردگار عال صاحِب عرش عظیم  ی ینندهآفربه نام 

مثْقاَل َذرٍَّة َخْ�اً يَرَه و عدالتی که خود فرموده:  ی یهپااست؟ پس شکری تام نشدنی بر 

ًا يَرَه. ََ نیا ؛ نامش را در محاسبات دشناسید یممثقال چیست؟ آن را  ِمثْقاَل َذرٍَّة 

تلخ معناِی دیگری ندارد؛ یا  یاییرؤ؛ دنیایی که برایتان جز خوابی خوش یا یدا آموخته

و یا از اینکه در خواب بودید شاکِر پروردگارتان هستید. با  خیزید یمبا شادی از آن بر 

کودکانه به  های یباز ؟ چگونه حقیقتی را که نامش خلقت است در یدا کردهخود چه 

. نگرید ی�عربِت زمان  ی یینهآو در  گذرانید یمعمر را  یها سال؟ یدا سپردهفراموشی 

فرصِت  ها شب؛ در این یدا بستهملکوتی را با طناِب نفس  یها بالبنگرید که چگونه 

و از جلدی  ییددرآباز کردنش را به جانتان هدیه کنید تا با رسورتان به طواف کعبه 

 .دارد یما به فغان وا بیرون بیایید که ضخامتش، کارگذاران الهی ر 

 سفر شویم. پس از بازار دنیا جدا شوید تا با عاشورائیان هم

. حاجیان، در راه به کاروان امام شود یممکرمه نزدیک  ی کعبهکاروان آرام آرام به 

در پشت کوه جبل الفاران چادرها  فرمایند یم. امام حسین (ع) امر روند یمو  آیند یم

 ک حج.مناس ی آمادهرا بزنند و 

و  اندازد یم؛ امام نگاهی به جمعشان شوند یمنزدیکاِن امام در چادِر حرضت جمع 

بندگی. شکر  یها چهره در این بینم یم: چه حاجیان با صالبتی؛ چه فرماید یم

الحجه به  پروردگارم را که همراهانی چون ش� دارم. آماده باشید تا در روِز دوم ذی

 طواف عمره بپردازیم.

 یسؤال: پرسم، فرماید یممانده است. امام حسین (ع)  . امام سجاد (ع)روند یمهمه 

با کعبه عهدی ببندم ولی ندایی را  خواهم یم: بله، فرماید یمداری؟ امام سجاد (ع) 
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 شنوم یم. پدر یاریم کن، چگونه به سؤالی که اندازد یمکه مرا به وحشت  شنوم یم

: مانند پدرم امیر مؤمنان فرماید یمو  فشارد یمپاسخ دهم؟ امام، حرضت را در آغوش 

پس  اند گرفتهفرشتگان به مناجاتت بیشرت از ما خو  که یدرحالدر کنار همه هستی 

 جانت را به صاحبش بسپار تا او خود آن را یاری کند.

؛ صداِی نگرند می؛ به کعبه شوند می(ع) تنها  اباعبدهللا. حرضت روند میامام سجاد (ع) 

به کعبه نگریستی به یاد  هرگاه: پرسم، فرمودند میکه  شنوند می(س) را حرضت زهرا 

ابیها تو را  جدت ابراهیم باش، او را بخوان تا صرب را بیاموزی و اینک من، پِرس ام

 شکافد یم، باید کدام صرب را بیاموزم؟ جانم مشتاق لقایی است که زمان را خوانم یم

 باشم. رسافرازپس یاریم کن تا در طوِر عشق 

تا طواِف عمره را آغاز کنند.  زنند یمهمگان به دوِر امام حلقه  الحجه یذدر صبح دوم 

: ای حاجیاِن کوی عشق، طوافی را آغاز کنید که فرمایند یمو  نگرند میامام به یاران 

، چهارپا نیست اش یقربانفرمان پروردگارتان است و  طرف به، دویدن اش مروهصفا و 

 یا خانه. با من به دور گذارد یمبلکه جانی است که در میقات، رس بر آستاِن اطاعت 

تا بار دیگر پی�ن خود را در سی�ی ش� تجربه کند. صدای  نگرد یمبگردید که به ش� 

َافِت  باز آید و آنگاه جز آن فرمان را  تان یالستکعبه را به جانتان هدیه کنید تا 

 بشتابید. خوانند یمو به ه�ن راهی که ش� را نشنوید 

و برای اسرتاحت به  رسانند یمو اع�ل را به انجام  شوند میهمه مشغول طواف 

: فرمایند یمو  نشینند یم. حرضت اباعبدهللا در مقام ابراهیم کنند یمچادرها مراجعه 

وایی است که در پروردگارا، من امام این امت نافرمان هستم؛ شوِق هدایتشان مانند ه

. یاریم کنید. کشیدن تیغ بر آنان که نامشان مسل�ن است از زخم شود یمجانم وارد 

خوردِن جانم به دست جهلشان دشوارتر است. یاریم کن تا همگان را به زیر چرت 

 اطاعتت دعوت کنم.

: فرمایند یمو  روند میو برای دادن فرمان به مسلم بن عقیل نزد او  خیزد یمامام بر 

به کوفه برو و آنان را از آمدن کاروان مطلع ساز و مطم  باش قبل از تام شدِن ایام 

 برایت آشکار خواهد شد پس شتاب کن تا زمان را دریابی. یشانها چهرهمعلومات، 
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: منتظرش �انید، او به دیدار جدم فرماید یمو امام (س) به یاران  رود یممسلم 

و  آیند یمامام  طرف بهو الت�س کنان  شوند می. همه گریان گردد ی�، دیگر باز رود یم

که مردمانش جز به شهادتت کمر  روی یم: ای یادگار پیامربمان، به کدام سو گویند یم

: اگر صبور باشید در وقت خودش برایتان فاش فرمایند یم؟ و امام لبخند زنان اند نبسته

 .روید یمخواهم کرد به کجا 

 ؛ جا�ان را با کاروان عاشوراییان همراه کردیم تا ازامشب دوم محرم است

شیرین  چنان آن، عطش ِرسگردانی را درمان کنیم. حقیقت نهضت موالی�ن اش رسچشمه

و زیباست که حرضت زینب (س) فرمودند جز زیبایی ندیدند و نشنیدند پس شاکر 

ر دیگر بیعت�ن را با آگاه فرمود تا با ها نهان ینتر نهانپروردگاری هستیم که ما را به 

پروردگار، به  ی وعدهغدیریان محکم کنیم و به امام عرصمان با تنا بگوییم: ای آخرین 

ما بنگر تا به فرمانت، گردن به زیر تیغ اطاعتت گذاریم و با دلی مطم  عرضه داریم: 

 :گوییم یمپس با صدایی رسا  منتظرت هستیم ای یادگار پیامربمان.

 الفرجاللهم عجل لولیک 
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 بَِقيَُّة ِهللا َخْ�ٌ لَكُْم إِْن كُْنُتْم ُمْؤِمِنَ�) -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ٨         چهارمی شب  خطبه

پاک و منزه است پروردگاری که آفرینش را به ناِم خود آغاز فرمود تا آنچه را که آفرید 

چه آن جوهره را بشناسند یا از  هاست جان ی جوهرهفطرتی باشد که در  بر فرمان

تا  شوند یمکه شهیداِن حق بدان متوسل  بودنش در غفلت. روح، مع�یی است زیبا

دریای جانشان را از خروِش عشق بیارایند و پیامربان آمدند تا ُمعرِف هدفی باشند که 

دست مادر را رها  رمز خلقت است؛ انساِن جدا شده از این رمز، مانند کودکی است که

واقف شده به دنبال مادر  اش ییتنهاکرده تا استقالل را تجربه کند ولی خیلی زود به 

محکمی  یسپرهاجان کند. فرزندان نبوت  ی ینهگنجتا داماِن آرامشش را  گردد یم

که اگر آن را  بیند یمبه جان همچون طناِب نجاتی  تیِر بال را آن، ی یرندهگهستند که 

را به  اش یهرسما، به ظاهر زنده است ولی دزداِن دهر شود یمرها کند جانش متالشی 

تا جراحِت جانش متعفن شود و عضوی سال  و او را با جانی مجروح رها اند بردهیغ� 

 و شاداب به مرگی تدریجی بیرد.

ون شهدی شیرین به اکنون دانستید چرا هزار و اندی سال است که نام شهیدان کربال چ

، جانتان را به اش یرینیش کوبید یمو با هر دستی که بر سینه  شود یمکامتان ریخته 

؛ این ه�ن مع� است که جهان، از درکش عاجز است؛ عجزش را گاه با آورد یموجد 

شیطان، عزت و بزرگی را عجز و ناتوانی  ی یلهحو گاه به تیر  آراید یمآتشین  یها دروغ

آن سیراب  ی جرعهو عاشقانش جز به  رود یملی حقیقت، راه خود را و  بیند یم

که خورشیِد امامت، طلوعش را  کنند یمو پروردگار کریم به صبحی قسم یاد  شوند ی�

ظل�نِی خویش را منور و  ی کرهتا  گیرد یمو به شبی که ماهش از او نور  شناسد یم

خورشید زنده شود و با غروبش از نوری  زیبا کند پس به جانتان نهیب بزنید تا با طلوعِ 

که ذخیره �وده منور گردد؛ اکنون زمان، این نور را ذخیره �وده و با انوارش جانتان را 

 اید یدهآرم؛ فریاد بزنید که از قربی که در آن خواند یماز گرداب ظلمت به نور فرا 
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ز قِرب جانتان رها شوید بیزارید تا موانعش را بردارید و بیرون بیایید. اگر توانستید ا

 نجواهای حق، چراغ راهتان خواهد شد پس با کارواِن حق همراه شوید. آنگاه

 ی مکهحرکت از  ی آمادههجری است و کاروان،  ۶۰ی سال  الحجه امروز هشتم ذی

حسین (ع) �از ظهر را  مکرمه است. سکوت غریبی بر جمع یاران مسلط گردیده. امام

وداع با  ی آماده: فرمایند یمو  روند یماصحابشان  طرف بهو بعد از �از  کنند یماقامه 

: فرماید میو  آید یم. حرضت زینب (س) پیش شود یمکعبه باشید. صدای گریه بلند 

ای جانشین پدرم، ما را به دعایی سفارش کن تا آمد�ان به کعبه جاودانه شود و کعبه، 

: قبل از اینکه از فرمایند میکند. امام آن را برای مه�نانش همچون گنجی حفظ 

 رسزمین وحی خارج شویم همگی دعا خواهیم �ود تا امانتی باشد نزِد مؤمنان.

؛ همه به دور امام خواند می. امام یاران خویش را به وداِع کعبه شود میغروب نزدیک 

وزی با : ر فرمایند کنند می میبه حجراألسود اشاره  که یدرحالو حرضت  زنند میحلقه 

جدم رسول خدا (ص) و مادرم زهرای مرضیه (س) به طواف کعبه آمده بودیم؛ مادرم 

کوچکت را بر او گذاری تا طعم آن را  یها لب فرمود: پرسم، حجر منتظر است تا

و من برای بوسیدِن حجر صورتم را به آن  کنی یمروزی کند که با او وداع  ی یرهذخ

که جدم را گریان �ود؛ به دامان پیامرب دویدم؛ مرا از سنگ برخاست  یا نالهچسباندم؛ 

در آغوش گرفت و فرمود: از فریاد حجر ترسیدی؟ نرتس؛ فرزندم از امتی برتس که 

جنایتشان، قلِب حجر را به این فریاد مبتال �وده. اکنون حجراألسود بر غربت جهلی 

ببندید و نگاهش کنید که : پس با او پی�ن فرماید می. امام شناسد یمکه آن را  گرید یم

رنگش چون آفتاِب غروب، رسخ گردیده و التهابش تسکینی ندارد. اکنون به مقام 

عزت و  ی نشانهتا با جدم وداع کنم و جاِی پایی را ببوسم که قالبش،  رویم یمابراهیم 

 بندگی است.

و به صدای بلند  گذارند یمو صورِت مبارک را بر آن  نشینند یمامام حسین در مقام 

دهر، به فرزندت بنگر که ترب بر  شکن بت: ای فرمایند میو خطاب به پیامرب  گریند یم

سنگ نیست بلکه قلبی است  شکند یمولی آنچه را که  رود یمدوش به میثاِق عشق 

که شیطان ربوده و نقِش خویش را بر آن محک زده؛ دعایم کنید تا قبل از خرد 
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بر فرقشان  چنان آننفِس شیطانی پاک کنم و اگر نتوانستم،  کردنشان، نقششان را از

 بکوبم که زمان، تکرارش را به یاد نیاورد.

و  گذارند یمو در مقام  گیرند یمو حرضت علی اصغر را از مادر  خیزند یماز مقام بر 

رسبازم قوِت جهادی بده که نامش، پرچِم  ینتر کوچک: ای خلیل خدا، به فرمایند می

لش در دهر شود و بازوی کوچکش، تِرب اطاعت را حمل کند و جان چونان گُ  شکنان بت

 خوِن پاکش بشکفد تا زمان، گلی به زیبایی او را به یاد نیاورد.

. خوانند یمپرس دیگرشان را  یا پدرانهو با نگاِه  دهند یمحرضت علی اصغر را به مادر 

: ای فرماید میو  گذارد یمم ؛ امام دست راستش را بر مقاآید یمحرضت علی اکرب پیش 

که در  برم یمپروردگاِر رکن و مقام، مانند جدم محمد (ص) اهل بیتم را برای فرمانی 

زمان کودکیم رفتم؛ دستم را به جدم دادم و او فرمود: حسین جان، برای مباهله 

حرفی؛  ینتر بزرگو من پرسیدم: چه خواهیم گفت؟ و پیامرب فرمود: تو خود  رویم یم

کن تا نام�ن، امضاء راهی باشد که در آن  مان یارینامت امضاء این مباهله است. پس 

 .گذاریم یمقدم 

تا راهی را آغاز  روند یممکرمه  ی مکهو با طلوِع خورشید از  کنند مییاران دعا  ی همه

حق دوست، آن  یها گوشکنند که زمان، شاهدش بوده و او را در سینه حفظ �وده تا 

خارج  اش ینهسا در سینه به قیامت برد و در پیشگاه موالیش بایستد و این نجواها از ر 

 گردد تا دسِت موالیش او را از شداید آن روِز سخت یاری دهد.

تا با نامشان خود را بشناسیم  کنیم یمجان، نقش عاشورائیان را حک  ی یینهآاکنون در 

 رهانیم.زمان ب یها وسوسهو با یادشان، جا�ان را از 

در عمرمان آمده و رفته؛ از کودکی، عاشِق نامش  ییها محرمبار الها،  :کنیم یم پس دعا

دارد ما  ات یجربوتگرچه حقش را نشناختیم پس به عزتی که عشق، در درگاه  یما بوده

 .العاملین آمین یا رب را به حقیقِت راهش آگاه کن.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 الرّحیمحمن بسم هللا الّر 

 بَِقيَُّة ِهللا َخْ�ٌ لَكُْم إِْن كُْنُتْم ُمْؤِمِنَ�) -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ٩         پنجمی شب  خطبه

مخلوقاِت عال را سزاست که کتاِب آس�نی فرمود: مرا  ی ینندهآفرحمد و شکری هللا، 

به یگانگی و بخشندگی؛ پس پروردگارا  خوانیمش یمبخوانید تا ش� را اجابت کنم؛ ما 

ترحم کن؛ جانشینت در زمین را در لقای رحمتت جای ده تا همواره رس  ات یفهخلبه 

 بر آستاِن بندگی بساید و جز تو را نخواند.

در خلقت، ولی  آدمیان ه�نند یکدیگر است با یک ساخت�ن ی ینهسدر  ها قلب

بنگرد و ارساِر  یا چهرهقادر است تا بر ارسارش، ارساِر آفرینش است؛ چگونه کسی 

پس همگی رس به آستاِن  شود ی�قلبش را بازگو کند؟ آن ارسار، جز برای خالقش آشکار 

است؛ درمانده از درِک ارساِر وجودش؛  یا درماندهکه مأوای هر  ساییم یمخالقی 

 دار امانتاش به ودیعه دارد؛ گاه  وجودی که هزاران نقِش خلقت را در جسِم خاکی

و راِز خلقت را دگرگون  بندد یمخوبی است و گاه خائنی که خیانتش، دفرت وجود را 

 ایم یافتهخلقت را  ی صندوقچه یدهایکلپس به خود بنگریم، کی هستیم؟ آیا  کند یم

هستیم که قفِل وجودمان را بگشاید؟  یدسازیکلرسگردانی به دنباِل  یها رسدابو یا در 

ِل وجودتان هستید آدرسش در کتاب آس�نی است، بروید تا قف سازیدکلاگر به دنبال 

تان را آشکار کند؛ ه�نند یاران حسین بن علی (ع) که جانشان  گیرا بگشاید و راز بند 

را با کلیِد امامت گشودند و به راهی رفتند که خالقشان آدرسش را فرموده بود پس 

ن دهید تا قفِل وجودتان را با گفِت راز همه جاودا آماده باشید تا دستتان را به یارانِ 

 قلبشان، بگشایند.

؛ آرام آرام دیگر کعبه دیده شود یممکرمه خارج  ی مکه(ع) از  اباعبدهللاکاروان موال 

: کعبه را در قلبتان طواف کنید و از آن فرماید یم؛ حرضت خطاب به یاران شود ی�

 جدا نشوید، ما را در هدفی که داریم همراه است.
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: ای جانشین جدم، آیا قلِب فرمایند میو  آیند یمحرضت زینب کربی (س) پیِش برادر 

سلسبیلش،  ی رسچشمهپر رمز و راز را همراهی کند تا از  ی ینهسآن  تواند میزینب 

 بنوشد؟ یا جرعه

لطف و رحمِت  ی یینهآ: یاران و همراهاِن من فرمایند میامام حسین (ع) با تبسمی 

در آن بنگرند و  ها زمانجای خواهم داد تا  ام ینهسپروردگار یکتا هستند؛ آیینه را در 

برای �از ظهر توقف  فرمایند میاخالص و بندگی را بیاموزند. امام حسین (ع) امر 

ای همراهاِن امامت، بر ش� آنچه  :فرمایند میو  کنند یماز �از رو به یاران  بعد کنند؛

زمین و آس�ن است پس از آن نعمت جدا  یها نعمتگواراتر از تاِم  کنید یماب انتخ

 احسانش متنعم بانید. ی سفرهنشوید و همواره بر رس 

و عهد  کنند یمهمراهان از نعمتی که پروردگار برایشان آماده فرموده تشکر  ی همه

 که اطاعتشان ه�ن باشد که رضای الهی در آن است. بندند یم

 ۲۱: امروز فرمایند می، امام رسد یم، به نزدیکی کوفه دهد یمن به راه ادامه کاروا

روز راه است؛ وقتی به کوفه برسیم که یار و سفیر ِحق را  ۴الحجه است و تا کوفه  ذی

و  کنیم یماند پس آن شهِر پی�ن شکن را تا قیامت، رسوای دهر  به دیدار جدم فرستاده

 .گذریم یماز کنارش 

. کمی از کنند یمکربال حرکت  طرف بهو از بیروِن کوفه  شوند ی�کوفه وارد امام به 

؟ روید یم: به کجا گوید یمو  ایستد یم. حر با سپاهی مقابل امام شوند یمکوفه دور 

 : به بیابانی که مکاِن زندگی بهشتیان است.فرمایند میامام 

: آن بیابان با فرماید یم؟ و امام کنند یم: بهشتیان در بیابان چه پرسد یمحر با تعجب 

 .آورد یمرا به وجد  ها جانکه به زودی گلستانش،  شود یمآبی تغذیه 

آن بیابان کجاست؛ من مأمورم  دانم ی�: من گوید یمو  ایستد یمحر مقابل امام 

 نگذارم بروید.

؟ حر گفت: نه. دانی یمامام فرمودند: حر، آیا مجازات بست راه بر امام عِرص خود را 

فرمودند: در قیامت، دست و پایت با تو به مجادله برخاسته و به رسعت از تو 

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


19 

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

 طرف به کشی یمچون خزندگان، شکم خود را بر روی زمین  که یدرحالو تو  گریزند یم

و پوست شکم تو بر اثر کشیده شدن روی زمین، مجروح شده از  کنی یممحرش حرکت 

که َوع به جویدِن  آید یمِن آن جانورانی به وجود و از خو  شود یمآن خون جاری 

حال،  و این عمل باز تکرار خواهد شد. من تو را آگاه کردم کنند یمگوشت شکم تو 

 انتخاب آن با توست.

و کم کم کاروان  دهد یمو امام به راه ادامه  گریزد یمبا سخنان امام، حر به طرفی 

 تا وارد صحرای حق بر علیه باطل شود. رود یم

اذن شنیدِن نجواهای امامان را دادید، از لطف و رحمِت  ی�نها گوشپروردگارا به 

، اذِن شنیدن صدای امام پایانت یبسپاس گذاریم پس به قدرت و رحمت  پایانت یب

یم و شکرت برندار ی سجدهعرصمان را به جاِن حقیرمان در این ایام هدیه کن تا رس از 

همواره سپاس گذار پروردگارمان باشیم که والیت را در خو�ان جاودانه فرمود پس 

 زنیم: یمهمگی فریاد  روزگاران یدردهاتام  مرهمبرای 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ُمْؤِمِنَ�)بَِقيَُّة ِهللا َخْ�ٌ لَكُْم إِْن كُْنُتْم  -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ١٠         ششمی شب  خطبه

به ناِم خالقی که رح�نیت را، مداِر خلقِت خود �ود و آن را بدین گونه معرفی فرمود: 

ای بندگان، از بخششم نومید نشوید، به ریس�ِن محبتم چنگ زنید تا جانتان را به 

یکدیگر  ی شانهمتصل کنم. بهشتی که درختانش، رس بر  ام دادهبهشتی که وعده 

که پروردگار فرموده جای دهند؛ اینک کدامین  ای یهساتا مه�نانشان را در  اند گذاشته

 کند یم؟ جانی که وجودش را برای آن مه�نی حارض رود یمجان، به زیر این سایه 

 خواهد یمرا ببیند؟  اش چهرهتا  ایستد یم؟ مقابل کدامین آیینه آراید یمچگونه خود را 

به زیر  مه�ِن خدا را تاشا کند و جانی را که عمری در کاشت و برداشتش رنج برده،

 آن درختان بربد.

 شویم. سفر هم، ها جاناینک حارض باشید تا با کارواِن آن 

کوتاه دارد تا اوِل محرم سال  یها توقفکربال در حرکت است و بین راه  طرف بهکاروان 

و  گردد یمبر پا  ها یمهخ. شود یمهجری کمی به غروب مانده، کاروان وارد کربال  ۶۱

را طوری انتخاب کنند که به یکدیگر  ها یمهخمکاِن  دهند یمامام حسین (ع) دستور 

 چسبیده باشد.

: ای موالی جانم، به پایان گوید یم، رسد یمحرضت ابوالفضل (س) خدمت حرضت 

آن بهشتی که به آن اشاره کردم اینجاست و حرضت  ،بله: فرماید یمسفر رسیدیم؟ امام 

 .پردازند یمعباس به برآوردن حوائج مسافران 

کنند؛ امام سبب  می تر تنگو حلقه را  زنند یمدر غروِب بیابان به گرد موالیشان حلقه 

اِن تا ج یما شده: چونان غالمی بر گِردت جمع گویند یمو یاران  پرسند یماین کار را 

الهی  ی وعده، به گوهربارتان های یشفرمامان، از جاِم جانت بهره گیرد و با  گداخته

 نزدیک شود.
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؛ قاسم به کنار امام خواند یمو قاسم ابن الحسن را به حضور  نگرد یم ها آنامام به 

و  بینید یم: برادرم امانتی را به من سپرده است که اکنون آن را فرماید یم، امام آید یم

ارساری را که در سینه دارد بازگو  خواهد یم؛ دارم یماو را همچون جانم دوست  من

و  نگرد یمکند، ارساری که سفارِش پدرش امام حسن مجتبی است. قاسم به یاران 

به  روی یم: روزی پدرم مرا بر زانواِن خود نشاند و فرمود: قاسم، تو از مدینه گوید یم

عموی خود را خواهی داشت  ی چهره، سعادت نگریست به ها شبو  سفری که روزها

تا در کنارشان باشی، آیا  خوانند یمکه درختانش تو را  خری یمبه هر نگاهی، باغی را 

که بر فرِق باطل  اندیشم یمعمویت را یاری خواهی �ود؟ و من اینک به آن لحظه 

 ا درمان کند.بکوبم و به جایی بنگرم که در مقابلم، منتظر است تا عطشم ر 

. حرضت به جمع یاران رود یمو قاسم  کند یم ییدتأامام با نگاه، سخنان برادر زاده را 

: در چند روز آینده، کفر به گِردتان حلقه خواهد زد و منافقاِن سست بنیان فرماید می

زمان  ی چهرهو  درند یمبر توحیدتان شمشیر خواهند کشید تا آن را بدرند ولی خود را 

؛ زمانی که تا قیامت، تکرار خواهد شد و آیندگان، در کنند یموجودشان حک را در 

 تا حق را تاشا کنند. نگرند یم اش یینهآ

خوبی  ی یرهذخ، آیا یما �ودهو اینک ما آن زمان هستیم که آن را در عمرمان ذخیره 

با چشِم  توانیم ی�است و یا اعتقادمان آن را فاسد �وده و دیگر قابل استفاده نیست؟ 

پیشینیان را بخواند و  ی افسانهتا  خوانیم یممعرفت در آن بنگریم، گوش�ن را به مدد 

باز آن افسانه تکرار شود و محرم بیاید، جانی متحول نشود بلکه به ضیافتی برود که 

و  بندد یمدر آن ناِم حسین است نه باوِر حسین، باورش سخت است پس َدِر جان را 

که خود، آن غم را  گرید یم؛ در غمی کند یمچراِغ فروزان عاشوراییان را خاموش 

و با خیالی که در  آید یم؛ کند یمدوست دارد؛ به یاد یاران، ساعِت حیاتش را تباه 

که:  زند یمو به جانش نهیب  نگرد یم؛ زمان، در آن رود یمذهنش است  ی صحنه

 توانی ی�؟ به خود بیا و شهادت را معنا کن؛ اگر ای یرفتهپذرا  دار امانتامانت کدامین 

 باورهایت را رها کنی، به دامن پر مهِر امامت پناه برب تا معنای کتابت را درک کنی.
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؛ شمشیر از غالف یما با امام�ن به سفر کربال رفته حقیم و ی خانهاینک ما مه�ن 

ن، در خوِن جگرتان بغلتید، خارج کنید تا باطل را گردن بزنید و آنگاه در این میدا

شوید و یادتان را در زمان ثبت کنید؛ نپرسید چگونه، رمزش، موالی�ن حسین  تکه تکه

 :یقتی که منتظرش هستید و دعا کنیداست پس بخوانیدش به حق

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 َخْ�ٌ لَكُْم إِْن كُْنُتْم ُمْؤِمِنَ�)بَِقيَُّة ِهللا  -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ١١         هفتمی شب  خطبه

و  نگرد یماش عاجز است؛ گاه به خودش  است که ذهن، از درِک بزرگی یا کلمهشکر، 

را به آن  و شکر اندیشد یم؛ گاه به اموالش کند یماز اینکه سالمت است شکر 

لطِف الهی  ی رسچشمهو شکر را  اندیشد یم، گاه به فرزندانش دهد میاختصاص 

و هر نعمتی که ضامِن حیاتش بوده را سبب آن  اندیشد یم یشها نعمت؛ به بیند یم

افزوده شود و پروردگار کریم،  یشها نعمتتا  رود یمشکر  ی سجده؛ به داند یمشکر 

 یشها نعمتپس خود را شاکِر  شود یمشاهِد تالشش باشد که در این راه متحمل 

؛ چگونه کند ی�؟ خیر. به آن فکر شناسد یم؛ آیا شکِر فراتر از درکش را کند یممعرفی 

عادیات  ی سورهبه رمزی پی بربد که کلیدی از آن در دست ندارد؟ قرآن کریم در 

: مرگ بر انسان باد که چه ناسپاس است. پس انساِن ناسپاس، مرده محسوب فرماید یم

ست. با این فرماِن پروردگار کریم، همه سعی در و مرگ، انتهای حیاتش ا شود یم

که  ییها نعمتو از  گذارند یماطاعت  ی سجده، رس بر کنند یم ها نعمتشناخِت 

، اگر امام زما�ان از ما سؤال پرسم یم. حال �ایند یماست قدردانی  یندآ خوشبرایشان 

از  پساست؛  : وجود مقدستان که نعمِت پروردگار کریمگوییم یمکند: شکر چیست؟ 

، این اندیشیم ی�شکرمان  ی دنباله، به کنیم یمو شکر  افتیم یماین نعمت به سجده 

آن  خواهیم یم؛ اکنون بندیم یمجا�ان را  ی یچهدر، دانیم یمنعمت را تام و ک�ل 

ک�ل، به  ی یچهدرتا از  رویم یم مان ییعاشورادریچه را باز کنیم پس به رساغ یاراِن 

 سؤال قرآن کریم پاسخ دهیم.

هجری است؛ خورشید طلوع �وده و روز، آغاز گردیده. حرضت  ۶۱محرم سال  ۵امروز 

و او را  کشد یم، دستی بر گردنش شود یم(ع) سوار بر اسِب با وفای خود  اباعبدهللا

مالئک مرا  از زینت به زیر افتادم، که آنگاه: ای همراه من، فرماید یمو  کند یمنوازش 

و ِرس  زنم یمبوسه  ها بالتا بر خاک نیفتم و من بر آن  کنند یمخود دعوت  یها بالبه 
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تا خونم با آن مخلوط شود؛  غلتم یم؛ در خاک گذارم یمجانان  گاه سجدهخود را بر 

آن خاک را  خواهم یمپروردگار عال فرموده است: خاِک ش� را با آب، گِل کردم، اکنون 

 ِدهَشت ناک رال کنم تا پروردگارم در من بنگرد، سپاسم را بپذیرد و آن مرِگ با خون، گِ 

شوم که  ای یینهآمرگ نخواند و من بر آن آیه چون  عنوان بهاز وجودم بزداید، مرا 

آدمیان در آن بنگرند و ابراز دارند: پروردگارا، انساِن ناسپاس کیست؟ و مرگی که 

پس یاریم  شناسم ی�بر آن انسان مقدر گردیده، کدام مرگ است؟ من آن را  یدا فرموده

کن تا سپاست گویم و زنده شوم به آن شکری که تو از آن خشنود شوی پس به خاک 

عال را به تاشایش فرا خواهم خواند و خواهم گفت: به حسین  ی همهخواهم غلتید و 

که هرگز به شکِر  دهد میشد؟ قلبم گواهی الیقی با ی بندهبنگرید؛ آیا هنوز نتوانسته 

دست نخواهم یافت؛ ای وای بر جانی که سپاس خالقش را نشناسد و به  یشها نعمت

آب و دانه خو گیرد و برایش از صاحِب آن آب و دانه، تشکر کند؛ آن را نعمِت 

ه وحی را ببیند که در گوشش زمزم ی فرشتهبپندارد و زندگی تام شود پس  اش ناشناخته

: ای انسان، چه ناسپاس بودی بر خالقت؛ خالقت را در قََدر ِهللا حَق قَدرِه، کند یم

 ای حیات و م�ِت حسین. نشناختی. قدِر شکرت چیست

باز  گاه یمهخ؛ به کند یممدتی است که حرضت، سوار بر ذوالجناح با پروردگار نجوا 

پیاده شدن را به  ی جازهاو  گیرد یمذوالجناح را  ی دهنه؛ حرضت زینب (س) گردد یم

: تا راز فرماید یم: چه اتفاقی افتاده و حرضت زینب (س) فرماید یم؛ امام دهد یامام �

: راز را فرماید یمرا برایم فاش نکنی از کنارت نخواهم رفت و موالی�ن حسین (ع) 

سفر کردم و هنوز آن را نیافتم پس اجازه بده به زیر آیم  جا  همهنیافتم، به دنبالش به 

 آن را بجویی. ام ینهستا در ارساِر 

 ی آمادهبا تبسمی وداع �وده  شان یگرامو با خواهر  شوند یمامام از اسب پیاده 

: ای اصحاِب فرماید یم�از رو به یاران کرده  ی اقامهبعد از  شوند یم�از ظهر  ی اقامه

به عشقش راه پیمودیم چیزی �انده، زمان را  روزهاو  ها شببه دیداری که با وفایم، 

، با آن به پرواز درآیند و جام یندگانآبه جانش بنگارد و  تان را ی تا خاطرهدریابید 
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معرفت، رهنمون شوند؛ بیایید تا برایتان از آن راز،  رسمنزلِ جانشان را با عشِق ش� به 

 پرده بردارم.

نگاِه امام، به آن راز آگاه شوند و ما به  ی یچهدرتا از  زنند یممام حلقه همگی به دور ا

که در فهم و درک این مبانی ارزشمند ما را یاری کند تا از  شویم یمموالی�ن متوسل 

احسانش جدا نشویم و شکری را به جا بیاوریم که از آن مرگ که پروردگار  ی سفره

 :گوییم یمو همه  زنیم یمرحمتش چنگ  ی یچهدرفرموده رهایی یابیم پس باز به 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 بَِقيَُّة ِهللا َخْ�ٌ لَكُْم إِْن كُْنُتْم ُمْؤِمِنَ�) -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ١٢         هشتمی شب  خطبه

خاکی را هموار  ی کره های یبنشسالم بر رحیم و رح�ن، ه�ن خالقی که فراز و 

در امان باشند و عمری را بگذرانند  گذرد میفرمود تا موجوداتش از آنچه در درونش 

است و پروردگار فرموده: بخورید و بیاشامید و  مددکارشکه عوامِل هستی، 

خوردند و  ش�ر بی های نعمتپروردگارتان را سپاس گویید. همگان، اطاعت کردند، از 

را نوشیدند؛ علم به میدان آمد تا مع�ی خواب و بیداری، مرض و سالمت را از آِب گوا

به دنبال مع�یش رفتند و  ای عدهکشف کند؛ بسیاری به آنچه داشتند قناعت کردند و 

 هر چه از آن علم سیراب شدند ابراز عجز کردند و عظمِت پروردگارشان را ستودند.

، اشتیاِق حق ها جانو در  شود میزدیک پیروزی حق بر باطل، ن های ساعتبه  روزها

 .خروشد می

 تا اشتیاِق جا�ان را درمان کند. شویم می پس با حق همراه

امام  یهبرعلباطل  ییآرا صفهجری است؛ صحرای کربال شاهد  ۶۱محرم سال  ۷امروز 

 ها خیمهدر راه هستند؛ امام حسین (ع) از  ای عدهو  اند آمده ای عدهحسین (ع) است؛ 

(ع)  و خطاب به امام سجاد نگرد می، به سپاه دشمن آید میشده به میدان دور 

و تو امام و رهرب این امِت گم شده  شوم می: من به پایاِن زمان امامتم نزدیک فرماید می

مژده ده که جانشان در  شوند میدر بنِد شیطان خواهی شد؛ به آنان که شامِل هدایت 

از  ها زماناز آتشی که در انتظارش بوده رها شده پس  الهی منتهای یبرحمِت 

 به انواِر حق، منور گردد. شان یخاکاحوالشان درس عربت گیرند و وجوِد 

تا رمز جانشان را با  نگرم میاست که به آنان  ها ساعت: فرمایند میامام سجاد (ع) 

را به  شانیها گوشفرمود: آنان  پروردگارمهدایت امامت تاشا کنم ولی افسوس که 
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تا آن را باور نکنند و چند صباحی در عالیِق خود بانند و سپس  اند بستهروی حقیقت 

 .شود یعربت، دیده � ی آیینهبه رسایی بروند که جز با 

امام حسین (ع) با صدایی که همگان بشنوند فرمودند: ای فریب خوردگاِن سیاسِت 

از کشته شدن چیست؟ چرا زندگی و هدفتان اید  آمدهدنیا طلبان، به جنگ چه کسی 

، من به ام یامدهنپیامربم؛ به جنگ  ی نوه؟ من اید فروختهزری  ی یسهکخویش را به 

پس به خود بنگرید، آیا گوش را به  ام آمدهدعوِت شیعیان پدرم علی (ع) به این جا 

جای عقل در رس دارید؟ اگر دارید، به خود نهیب بزنید شاید صدای هدایت را بشنوید 

 و از این میداِن بال بگریزید.

تا آنجا  هر ثانیه از حیاتم ی کننده: ای تعیین فرمایند می؛ امام خیزد میرس و صدایی بر 

پس ای  ترسانم میو از آتِش قهرت  دهم میت مژده های نعمتکه بتوانم بندگانت را به 

من به روزی که به آفریدنش پرداختی و فرمودی:  ۶زمین و آس�ن، آن  ی آفریننده

آگاهم؛ پس یاریم کنید تا هدایتم را دریابند؛ دیِن  رود میو یا باال  آید میآنچه پایین 

َِ شیطان رجیم حفظ فرما تا با بازواِن حق، آن را مدد دهم.  جدم را از 

؛ امام محمد باقر (ع) به نشینند میو در مقابِل خیمه  گردند میباز  گاه خیمهامام به 

: جدم رسول خدا (ص) را در خواب دیدم که فرمایند میو  شوند میدامنشان پناهنده 

مرا به نام خواندند و فرمودند: علِم این صحرا را در جانت حفظ کن تا آیندگان، خربش 

را دریابند و دینشان را طناِب نجات ببینند که شهادِت نفسشان با حقیقِت این صحرا 

 هم است. در

 ای یجداساز : چه فرمایند میو  نگرند میام به آس�ن و ام روند میامام محمد باقر (ع) 

 مدد خواهان. ی کنندهپس مددم کنید ای مدد  !را شاهد خواهیم بود

: کوچکی مغزشان از دارند میو با تبسمی ابراز  آیند می(س) پیش  یحرضت زینب کرب 

 آب را به روی خلیفه و خواهند میدر مقابِل فرات کامالً �ایان است؛  آرایی صف

د و ش� را که تام عوامِل هستی را در فرمان خود نجانشین پروردگار در زمین ببند

هستند؛ فرات، برایشان غمگین  یا چاره؛ چه سبک مغزاِن بی دارند وابه اطاعت  دارید،
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تا او را از دیدن ج�ِل حق  اند کرده آرایی صفاست که چگونه با تاِم توان در مقابلش 

 جدا کنند.

آنچه از این صحرا  ها دوران: در تام فرمایند میاهی به خواهر مهربانشان امام با نگ

جبار  ای دریاچهسینه به سینه به ودیعه خواهد ماند، نقش فرات است که او را به 

خواهند خواند که نعمتش را از ما گرفتند و ما در حرسِت آن نعمت، به خاک ذلت 

به دستاِن دشمن متوسل شدیم تا گلوی  افتادیم و پروردگار کریم را فراموش کردیم و

 از فرات درمان کنیم. ای جرعهرا با  مان خشکیده

یاِد فرات باقی خواهد ، ها دالوری: چگونه از این فرمایند می سؤالحرضت زینب (س) 

انسان از زندگی ه�ن تصورات  ی اراده: در عقِل کودکانه، فرمایند میماند؟ و امام 

حقیقتی را بنگارد که نقش آفریناِن  اش سینهکودکانه است پس بگذار تاریخ، در 

شیطان، از درکش عاجزند؛ پس وای بر احوال آیندگان که بر دروغی دل بندند که آن را 

 نجات خویش پندارند، حق را فراموش کنند و به �ایِش باطل بپردازند. ی مایه

تا در امانتی که  شویم میپر حرارت، به موالی�ن متوسل  های شبون در این و ما اکن

نقاب  پروردگارا؛ پس مِسلٌم ملن ساملکم و حرٌب ملنم حاربکدر سینه داریم تکرار کنیم: 

برنگیر تا نفس�ن را از َ شیطاِن رجیم پاک کنیم و باز در لحظاتی که  مان چهرهاز 

 بگوییم: جوشد یمموِج حق 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 بَِقيَُّة ِهللا َخْ�ٌ لَكُْم إِْن كُْنُتْم ُمْؤِمِنَ�) -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ١٣         نهمی شب  خطبه

که در آن شکر، انسان، وجودش را در  هاست جان ی آفرینندهشکر و سپاسی درخور ِ

خالقش گذارد و از حیاتی به وجد آید که شیطاِن  ی سجدهحیات ببیند و آنگاه رس بر 

خواهی را از تن، برون کرده تا عقلی �ایان شود که انواِر حق، در ی خود  پوستهنفس 

آن منور است؛ عقلی که اولین درکش، هدِف خلقت است؛ او آمده تا نقِش خالقش را 

را در وجودم به ودیعه  ها قدرت�ایان کند و به همگان ابراز دارد: منم که تاِم 

تا خلیفه، معنا شود و اگر خلیفه، خوار و زبوِن نفس اماره شد، حیاتش  اند گذاشته

که جاهالِن دهر، حق را  گونه ه�ن؛ باشد �یجانش  ِکارسازمرده است و شکِر مرده، 

؟ بینید می، چه نگرید می شکر گذاردند و اینک ش� در آیینه ی سجدهکشتند و رس بر 

و پروردگار  اید رفتهشکر  ی سجدهحقیقتی بوده که برایش به  اید دیدهچه تا کنون آیا آن

؟ از عقلتان بپرسید تا پاسختان را اید ستودهکریم را برای پیروزی حق بر علیه باطل 

هدایت را مرده  ی تپندهبدهد، اگر نداد، ش� افسانه بافاِن دهر هستید که قلِب 

هدایت، زنده و حق مدار و وای بر احوالتان که  ی صحنهو خود را در  پندارید می

حیاتتان ندانستید بلکه بر حسینی به سینه کوبیدید که  ی یهماعمری موال و رسورتان را 

 ی کنندهسش، زنده فَ هزاران مالئِک عاشق بوده و بوییدِن نَ  ی احاطهجاِن َیفش، در 

 مردگان.

را به  اش پوسیده ی ریشهسپاریم تا جا�ان را به حقیقِت عاشوراییان ب خواهیم میحال 

 درخِت تنومندشان پیوند کنند.

هجری است. همگان �از صبح را به امامِت موالیشان خواندند  ۶۱محرم سال  ۸امروز 

به دورش حلقه زدند؛ موالی�ن  زند میکه به گرِد شمع، حلقه  ای پروانهو آنگاه همچون 

 زحمت  به: برای همراهِی حق ایدفرم میو  کند میحسین (ع) نگاهی به جمعشان 

تا قبل از اینکه  افتادید و بسرتِ راحِت خویش را رها کرده و رس بر خاک و سنگ نهادید
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صورتتان را بر خاک گذارند، خود در خاک بغلتید؛ پس جسمتان را به جاودانگی دعوت 

به  کردید تا هیچ خاکی آن را تجزیه نکند بلکه در آغوشش به امانت نگه دارد. اگر

، جانتان در نعمتش پروردگارتان ی وعدهگردِن اطاعت نهید به  دهم میآنچه فرمان 

تا  اند �ودهکه عزِم خویش را جمع  متنعم خواهد شد. اکنون بروید و به تاشای سپاهی

فرزنداِن رسولشان را بکشند و مزدشان را از شیطان دریافت کنند. بروید تا بار دیگر با 

 م.هم به گفتگو بنشینی

 اش چهره؛ نگاهی به خوانند می؛ حرضت، برادرشان ابوالفضل را به حضور روند میهمه 

که اگر زبانت آن را فاش کند،  خوانم می: در چش�نت رازی را فرمایند میو  اندازند می

 صدایش در زمان، باقی خواهد ماند.

: من غالم ش� هستم؛ فرماید میاشک در چشمش حلقه زده  که درحالیحرضت عباس 

و خاکسرتش را به پاِی مبارکتان  سوزاند میغالمی که عاشق است؛ عشقش، جانش را 

را چاک  ام ینهس، تان یدور ؛ آیا ایاِم در کنار بودنتان رو به اتام است؟ پس از ریزد یم

را  ام سوختهخواهم داد و زخِم درونش را رو به آس�ن خواهم گرفت تا همگان، جگر 

د، در آن جگر بنگرند و ندایش را به گوش ِجان زمزمه کنند که: عباس، قبل از ببینن

موالیش  ی وعدهشد؛ دردش درمان نیافت مگر به  تکه تکهاینکه بیرد، از دوری موالیش 

 که باز در کنارش باشد و هرگز از او جدا نشود.

و  گیرند میو دستان برادر را  آورند یمامام حسین (ع) دست مبارکشان را پیش 

کمی از یکدیگر به ملکوت، پرواز خواهد �ود و  ی فاصله با: روح�ن فرمایند می

جسم�ن به تاشاِی یکدیگر در مقابل هم قرار خواهد گرفت پس ای رسدار با وفایم، 

بیندیش که شکِر زنده بودنت در حیات، معنا شود؛ به آنچه به آن امر  ای لحظهبه 

 رر فرا رسد.بپرداز تا موعِد مق ام کرده

و حرضت  رود میچادر خواهر  طرف به. موالی�ن حسین (ع) روند میحرضت عباس 

، به یافتگان راهراِه  ی دهنده: ای نیرو فرماید میزینب (س) را مورد خطاب قرار داده 

شوند که  ای صحنهتاشای  ی آمادهسفرا�ان را موعظه کن تا  زباِن شیوا و زیبایت هم

زمان، بر آن خواهد گریست و از جهِل گروهی دنیا طلب و فریب خورده به فغان 
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به درِد هجران مبتال. پس شتاب کن که فرصت رو  ها سینهدرون  ،ها قلبخواهد آمد و 

 به پایان است.

؟ کنی می: مرا به چه موعظه فرماید میو  نگرد می(س) به قامت برادر  حرضت زینب

؟ ای اند بردهِل مردمی که چراغ روحم را کشتند و قوِت جانم را به یغ� که بانم با جه

جاودانه  ام سینهامامم، بر آنچه امر کنی رس اطاعت به زیر آورم و درِد هجرانت را در 

را سپری بدان که  وصلت به زندگی ننگرم؛ پس زینب ی لحظهکنم و دیگر جز به 

 به هجرانت نشکافد.جز  اش سینه، در آن اثر نکند و بالهاتیر ِ

 فرمایند می؛ امر روند میتجمعِ دشمن  طرف بهو  شوند میخواهر خارج  ی خیمهامام از 

خاصی بکشد که توجه همگان را برانگیزد؛ ذوالجناح، اطاعت  ی یههشتا اسبشان 

: من حسین بن علی، فرماید می؛ امام کنند میکه همه سکوت  کشد می؛ فریادی کند می

حق بیایید و به سخناِن باطل رسداراِن شیطان، خود را  طرف بههستم؛ امام و رهربتان 

به آتِش قهر پروردگارتان مبتال نکنید. قبل از موعِد مقرر، توبه کنید تا جانتان را به 

 گلستانی مژده دهم که در انتظارتان است.

خطاب  گو دروغو گروهی امام را  کنند می، گروهی باور نگرد میبه امام  ،سپاه مقابل

به پای ذوالجناح  ها سنگ؛ یکی از کنند میوجود مبارکش سنگ پرتاب  طرف بهکرده 

و با دسِت مبارک،  شوند می؛ امام از اسب پیاده کند میاصابت کرده پایش را مجروح 

: فرمایند میو  کشند می؛ دستی بر ِرس ذوالجناح یابد میکه زخم بهبود  گیرند میزخم را 

افت کردی پس نامت در صحرای قیامت افتخار نسلت خواهد اولین رضبه را تو دری

 بود.

دشمن  های مزاحمت: به رس و صدا و فرمایند میو امر  گردند میباز  گاه یمهخامام به 

که قابل  هایی نعمتاعتنا نکنند و با صرب، استقامتشان را تقویت کنند و منتظر باراِن 

 .باشد �یش�رش 

مشغول شنیدن واقعیِت نهضتی است که به یادش  که در رستان، ییها گوشپس ای 

: من عزاداِر حسینم؛ پس گویید یمد و کنی می، خود را معرفی شوید یمدور هم جمع 
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واقف است؛ آیا او را در محبِت جانتان  گویید یمامامتان حرضت اباعبدهللا به آنچه 

که در ایاِم  هاست سال، این گونه بگویید: ای فرزند پیامربم، بینید می؟ اگر بینید می

که با دوستت دوست باشم و با دشمنت بجنگم ولی خوار و  ام بستهمحرم با تو عهد 

شیطان شدم، جانم را به دستش دادم و او مرا که عاشقت هستم به  ،ذلیل دشمنت

گفت: این بیچارگان، خیال بافانی قهارند که حقیقت خونت  یا قهقههخطا کشاند و با 

 و شیطان را به خنده؛ دارند یم، مردم را به گریه وا فروشند یمرا به بهایی اندک 

؛ من آورند میو روحشان را به خدمت من در  زنند میرا در فراقت، زخم  جانشان

که از آتِش قهر  گذارم یمو بهایش را در ظرِف غذایی به ودیعه  خرم یمروحشان را 

با نام من  که درحالیکند  تا مردمان را با نام تو اطعام جوشد یم ها اجاقالهی در 

و با خوردِن  زنند می؛ ای وای بر احوالشان که از عشقت بر رس و سینه کند میاطعام 

و باز  کنند میو معنای نهضتت را در گناه گم  خوابند یم، گریزند یمغذای من، از �از 

 .شوند میمنتظِر محرمی دیگر 

 با یدا شدهور هم جمع پس عاشقان موالیتان حسین، اگر به عزای موالیتان د

د و با دشمنش، کنی میپروردگارتان عهد ببندید که خوِن موالیتان را در جانتان حس 

 .شوید یمو پیروِز میداِن جهاد  جنگید یمشیطاِن نفس 

و او را با ناله  گشاییم یمپس بار دیگر در شبی حزن انگیز دست به دامن موالی�ن 

وجود مبارکت هستیم ما امتی خطا  ی َمنده، که: ای یادگار پیامربمان خوانیم یم

خدا گردیم نه  ی بندهکن تا  مان یاریوجودمان جدا شدیم پس  ی قافلهکاریم که از 

 .ینالعامل آمین یا رب نفس اماره. ی بنده

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 كُْنُتْم ُمْؤِمِنَ�)بَِقيَُّة ِهللا َخْ�ٌ لَكُْم إِْن  -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ١٤       دهم (شب عاشورا)ی شب  خطبه

که نام هللا در فطرتش شکوفا گردد،  ستاید یمحمد و سپاسی، خالق یکتا را در خلقش 

در جانش، نفس اماره را  اش یتجلهمگان را به زیر قدرتش خوار و ذلیل ببیند و 

متالشی سازد و او را مانند آغاِز آفرینش، خاکی منتظر؛ منتظر دستان پر رحمِت خالقش 

تا او را از نیستی به هستی آورد و فرمان دهد: برخیز، به خالقت بنگر که تو را با 

زنده کرد تا در آغوِش مهرش جای گیری و هرگز غضبش را نشناسی،  منتهایش یبقدرِت 

که پروردگار مهربان در جاِن  گونه یناها در او بنگری و جز او را نشناسی؛ افسوس که تن

بندگانش اطاعت را به ودیعه نهاده بود به انجام نرسید؛ نفس اماره، او را از جانانش 

جدا کرد و به دیاِر غربت فرستاد؛ باز دسِت مهربانش در دسِت پیامربان ظاهر گردید و 

را بگیرید تا در بازاِر دنیا گم نشوید ولی عقِل بازی گوش، تاِم فرمود: دست رهربانم 

و تنای وجودش است برسد؛  ورزد یمتا خود، به آنچه عشق  کند میدستان را رها 

و خیلی زود متوجه  تازد یمنفس اماره  های کوچه؛ چند صباحی در رسد �یهرگز 

. عمِر به یغ� اند ربودهرا ، آن اش یزندگ ی صحنهکه دزداِن حارض در  شود یمثروتش 

رفته را با کدامین ثروت جمع آوری کند؟ باید از رسمایه داران دهر مدد گیرد تا 

را از مأموران الهی بپوشاند. آیا آنچه را شیطان، در جانش زمزمه کرده  اش ییرسوا

فراموش خواهد کرد و یا دست در دستش خواهد گذارد تا پاکی را بزداید و سیاهی و 

و  ها یخوبپر رمز و رازی دارید!  ی ینهسرا برگزیند؟ و ش� امِت آخر زمان، چه  تباهی

و نهیِب جانتان  یدا بودههمه را شاهد  ،ها رفتو  ها ماندن، کفرهاو  ها یتهدا، ها یبد

تا همگان، ظاهر ِ مسل�ن را تاشا کنند؛ مسل�نی  یدا �ودهرا در نقِش چهره، مخفی 

؛ هر روز بر بیند یمو گاه خود را در سپاِه توحید  خورد یمن را که گاه افسوِس گذشتگا

تا بینندگانش او را بنوازند و نامش را  آورد یمو �ایشی را به صحنه  نشیند یممرکبی 

 اش چهرهزینِت جانی کنند که خود، در افسوِن شیطان است پس مسل�نی را، در نقاِب 

و اگر  آراید یم؛ هر بار به جشنی فرا خوانده شود، آن را مطابِق آن صحنه کند میمعنا 

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


34 

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

و مکر را در قالِب آبرو پنهان  کند میبه عزایی برود به نقِش عزاداران، جانش را تزیین 

فریِب خود و دیگران شده و دست آورِد شیطان را معنا  ی یهما؛ آبرویی که سازد یم

 .کند می

ا به صحرایی بربیم که شنیدن نامش، جاِن غافل را بیدار جانتان ر  خواهیم یمحال 

که  یا داده؛ یا دروغ گویی قهار است و یا دل شود یمو هدِف راهش مشخص  کند می

شهادتش  ی فاجعهتا  زند یمو بر رس و سینه  ش�رد یمتنش  یها زخمناِم موالیش را در 

 را با حرارِت جانش تسکین دهد.

 .رویم یمهجری  ۶۱محرم سال  ۹در دست گرفتید به روز  جانتان را ی ینهآحال که 

امام گرفته است؛ کودکان از  گاه یمهخاز شِب گذشته رس و صداِی دشمن، آرامش را از 

همگان  دهند میو دستور  روند یمبانوان  ی یمهخ. امام، به شوند ی�دامان مادران جدا 

: زحمِت فرمایند می. امام حسین (ع) نشینند میبانوان، دور امام  ی همهحارض شوند. 

، سفران هماین راه، با ش� جهادگراِن مصمم و صبور بوده است. اینک به پایاِن راه 

تا  روید می؛ گردید میو خود باز  گذارید می؛ آنان را در این صحرا شوید یمنزدیک 

در  ای یهساخوِن شهیدانتان باشید؛ من حسین بن علی، امام عرصتان، چون  دار امانت

رس و جانی است که به خون غلتیده؛ صبور  بینید میکنارتان خواهم بود؛ آنچه از من 

باشید و به عهدم وفا کنید. حرمِت ش� شکسته نشود و پرده عفتتان دریده نگردد؛ 

جان محرتمتان، در قدرِت امامت، از بالها مصون باند و هرگز دسِت نامحرمان به 

پروردگارمان خواهد رسید و ش�  ی وعدهقوی دارید که  پس دل ،سویتان گشاده نگردد

تا قیامت، بهرتین و صبورترین بانوان عال خواهید بود؛ حق، یاورتان خواهد بود؛ از 

طعاِم آس�نی خواهید خورد و در باِل مالئک جای خواهید گرفت. به میدان نزدیک 

ان خواهد ماند و خواهرم نشوید و مراقب کودکان باشید. جانشیِن پیامرب (ص) در کنارت

پس دل قوی  ،گذارد میمهربان، رستان را بر دامِن مهرش  ای یهدازینب کربی، چون 

 دارید که پروردگار عال یاورتان خواهد بود.

و حفاظت از حریم آنان را به برادرشان حرضت  شوند میبانوان خارج  ی خیمهامام از 

. امام سجاد (ع) روند میدشمن  طرف هبو به اتفاق امام سجاد (ع)  سپارند میعباس 
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: پدر، جدم رسول خدا (ص) در تام مدت رسالتش همگان را دعوت به اتحاد فرماید می

فرمود و تفرقه را بالیی که اسالم را در غربِت درکش باقی خواهد گذارد و دیگر 

و ما شاهد این  گردد �یو مسل�نی، از پشت حجاب خارج  شود �یحجابش دریده 

 هستیم. سوز خا�انی بال 

: ای یادگاِر امامت، تو در چنگ این مردِم نادان به اسارت فرمایند میامام حسین (ع) 

؛ چه شوند میشادمان  کنند میو آنان از اینکه تو را در غل و زنجیر  شوی میبرده 

؛ آنان هستند که زبون و خوار، ماند ی�بیچارگاِن سبک مغزی هستند! امامت، در بند 

تا  آیند میرد آن بندها به گردش در و فرشتگان، بر گِ  شوند میجیِر شیطان گرفتار در زن

پذیرایی از امانِت خود خواهد شد  ی آمادهجانشان را با عطِر امامت بیارایند و زمان، 

 حق باند و باطل برود. ی چهرهتا 

: آیا دانستید به کجا آورده شدید؟ فرماید میامام خطاِب به رسبازان تازه از راه رسیده 

بجنگید؟  هاشم یبنبا  خواهید می؟ اید آمده؟ به جنگ چه کسی شناسید میاین مکان را 

؟ پس دانید میکه فرزندانش را سزاواِر مرگ  اید شدهآیا به پیامربِی پیامربتان مشکوک 

به جنگ چه  نیددا یو اگر � افزاید میکافرانی هستید که ریخت خونتان، بر عزت اسالم 

حق مهاجرت کنید  طرف به، اینک حجت بر ش� تام کردم. از این بیابان، اید آمدهکسی 

 شیطان نشوید. ی اسطورهتا 

عمر  ی فرستاده ؛شود یم فرما حکمبا شنیدن سخنان امام حسین (ع) سکوتی در میدان 

چرا  ترسی ی� رش� یب: اگر تواِن جنگ داری و از سپاه گوید یمو  آید یمبن سعد پیش 

؟ عاقبت سنجی میو همواره با سخنانت، عاقبت کار را  کنی �یما را دعوت به مبارزه 

کار که مشخص است؛ اگر تسلیم شوی، یارانت در امان خواهند ماند پس شمشیر بر 

 زمین بگذار تا جانت را نجات دهی.

را شنوا سازم و کوران  : پروردگارم، چگونه کرانفرمایند میو  گیرند یمامام رس به آس�ن 

 جز به قدرتت، شنوا و بینا نگردند. ای فرمودهخود  که درحالیرا بینا 
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کسی  فرمایند میو دستور  گردند میباز  ها خیمه طرف بهو  کنند میامام، میدان را ترک 

 ایشان نرود تا مدتی تنها باشند. ی خیمهبه 

به غروبی نزدیک شوند که دیگر، غروب  خواهند می ها ساعتچه شبی است امشب! 

دیگری را در پی ندارد و فرزنِد پیامرب، تنها یک شب مه�ِن زمین خاکی است و زمین، 

از نبودنش فریاد خواهد زد تا همگان را از روی خود پراکنده کند و در کام مرگ 

و  شوند می�از مغرب آماده  ی اقامهباند. امام حسین (ع) برای  اش یفهخلفرستد که 

: ای یاران با وفایم، من بهرت از ش� را در امتی فرمایند میبعد از �از، رو به اصحاب 

راه، صبوری کردید و زبان به گله باز نکردید؛ اکنون آخرین  های یسخترساغ ندارم. با 

شبی است که در کنار یکدیگریم فردا به دیداِر خالق�ن خواهیم شتافت و 

به غنیمت برده شود و زنان و کودکا�ان  ی�نرسهادشمن،  هاییر تمأوای  های�ن ینهس

به اسارت؛ من ش� یاران با وفایم را به تصمیمی که مصلحتتان در آن است سفارش 

. جانتان را از این صحرای بال نجات دهید و زنان و فرزندانتان را به همراه کنم می

دانید که من از ش� راضی و و حتم ب دنبانخویش بربید تا از آسیِب دشمن در امان 

خشنودم و بهرت از ش� را در اصحاِب جدم رسول خدا نیز رساغ ندارم؛ پس تا دیر نشده 

 بروید.

را باز  ها خیمهو آنان که همراِه امام آمده بودند، آرام  روند میخویش  ی خیمهامام به 

کسی در صحرای  هاشم یبنو جز خاندان  روند میو تا نزدیکِی سحر همه  کنند می

. در �از صبِح روز عاشورا، صِف �از، با فرزندان و یاراِن با وفای ماند ی�کربال باقی 

 .کند یامام از چهار صف تجاوز �

واقعیتی است که در دِل زمان نهفته بود و  ی شنونده! که ی�نها گوشچه کنیم با 

ریم؟ جواب گوی نعمتش ؛ چگونه بارش را برداشود یممجروحش خارج  ی ینهساینک از 

شویم و اگر گریختیم،  تکه تکهچگونه باشیم؟ بانیم یا بگریزیم؟ اگر ماندیم، باید 

تا با حرست بیریم. چه کنیم؟ مددمان کنید ای صاحِب دین و جا�ان؛ ما  رویم یم

گوهِر  ۱۱باربرانی عاشقیم که باِر هزاران مصیبت و غصه را در پشت داریم؛ داِغ 

وردگار کریم را پس ای بازوی پروردگار عال، کمک�ن کنید تا با تام شدِن پر  همتای یب
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روز، باز به دامِن شیطان نرویم بلکه جان با اخالص�ن را در صحرای کربال دفن  ۱۰

 آیندگان. ی آوازهآشکار گردد و راه�ن،  مان چهرهکنیم تا زمان، پرده از رازش بردارد و 

 :گوییم یمین است، با خون جگر ماه خون ی چهرهپس در شبی که 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 بَِقيَُّة ِهللا َخْ�ٌ لَكُْم إِْن كُْنُتْم ُمْؤِمِنَ�) -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ١٥         روز عاشورای  خطبه

سالم بر خالِق مخلوقات، خالقی که معرفت را رمِز شناخت معرفی �ود و بندگان 

؟ کنید ی�خویش را به تفکر دعوت کرده فرمود: آیا به آفرینش زمین و آس�ن تفکر 

زمینی که در دستتان است و آس�نی که قدرِت سفر را در آن یافتید؛ آیا منظور 

 یا عدهو آس�ن است؟ اگر منظور این بود،  پروردگار عال علِم نهفته در درون زمین

؛ پس، منظور چیست که رسیدند میبه هدف  ها آناز تفکِر  یا عدهو  کردند یمتفکر 

؛ کدام خردمند؟ آیا ش� گیرند یم: فقط خردمندان پند فرماید یمپروردگارمان 

ر عاشورا پند گرفتید؟ عال در این نهضت، به شو  ی واقعهخردمندان هستید که از 

چه ارساری است؟ چرا  قرار یب؛ کند یمدعوت  اش تابی یبو همگان را به  آید یم

تا کنون  ۶۱را بدرد تا حقیقتی را �ایان کند که بارش را از سال  ها پرده خواهد یم

و در  کوبد یماست که بر پشت�ن  یفسنَ برداشته است؟ ای وای بر جا�ان که موالیش 

: ای عاشِق حسین، با شمشیر، فرقت را بشکاف تا خونت در کند یمگوش�ن زمزمه 

، قرار یابد؛ موالیت تشنه است، آب نخورد، مانند عباس باش و اگر قرارت یبجاِن 

خواست و آنان دریغ کردند پس  یا جرعهخوردی، به یاد حسین بخور؛ او از قاتلینش 

بدانی؟ امامت در حال  خواهی یمبر رس بکوب، اشک بریز، جانت را پاره پاره کن، چه 

کافر  یا عدهالت�ِس به دشمن شهید گردیده؛ چه امام با صالبتی! خود را خوار و زبوِن 

با باری  کنید میکنی و از آن پند گیری؛ چه  ات یزندگو ملحد �وده تا تو آن را رسمشِق 

 به دام انداخت عقلِ  که شیطان بر پشتتان نهاده و روز عاشورا برایش روزِ 

تام و ک�ل  چنان آنتا �ایِش باطل را  آید یم؛ عقلی که به خدمت او در هاست انسان

غبار گرفته  ی تودهاجرا کند که جای تفکری باقی نگذارد و اگر جانی از میاِن این 

زبونی  چارگان یب؛ چه گردیم یمبزداید، به دنبال سندش  یقتشحقبرخیزد و غبارش را با 

و آنان نقِش عاشورایی دروغین  یما سپردهان و مکاران هستیم که عقل را به دست قهار 

تا در بازاِر دنیا ه�مندانی را سند اسالم بدانید که نقششان جز  اند کردهرا بر آن نقاشی 
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آن نقش را با عقلی  خواهیم یمنقِش یک امام در بند افتاده، نقش دیگری نبوده. حال 

، تغییر دهیم پس با شود یممعنا  جا�ان است به نقشی که امامت با آن ی یفهخلکه 

حقیقتش همگام شوید، افکار شیطان را از خود دور کنید تا چراِغ هدایِت عقلتان 

شوید تا موالیتان  سفر همفروزان شود و اگر روشنایِی هدایت را در آن یافتید با ما 

 هجری بشناسید. ۶۱حسین را در عاشورای سال 

تا آنان که  گردند ی�هجری است و امام از خیمه خارج  ۶۱شب دهم محرم سال 

 بروند، از وجوِد امام در تصمیمشان سست نگردند. خواهند یم

محتاِج  یا بنده: ای خالق جانم، مرا که فرمایند یمدر خیمه رس به سجده گذاشته 

ویم؟ آیا رحمتت بودم به منتهای آن رحمت نائل کردی چگونه شکر و سپاست گ

؟ پس صورت را در ات یملکوتذن آمدن به بارگاه اِ جسمم توان شکر دارد و یا روحم 

 تا طعمش را به خاطر بسپارم. یاریم کن. غلتانم یمخاک 

، نگرند یمو سپس خارج شده به آس�ن  مانند یمامام تا طلوِع فجر در خیمه 

متی بهره بردم، اکنون به زح گونه یچه: عمری از آنچه فرو فرستادی بدون فرمایند یم

خالقم است پس از این لحظه تا قیامت، حسین را به  ی وعدهپایاِن سحری رسیدم که 

 خاطر بسپار تا باِر دیگر از دل خاک برخیزد.

و خطاب به فرزندان و یاران  خوانند یم. �از را شوند یمامام، برای �از صبح حارض 

ولی  اند آمده�وده؛ خاک و سنگ به وجد  : صدای مناجات، صحرا را متحولفرمایند یم

 افتد یمافسوس که پروردگارم فرموده: گاه سنگ، از خوِف پروردگارش از بلندی به زیر 

؛ برای اند جهنمهستند که هیزم  ییها سنگو این امت،  شود یمو از قلبش، آب جاری 

. تام کوششم را در به انجام رساندن گریزند یمو از هدایتم  کنند یمکشت ش� شتاب 

تا آنجا که در  آورم یمهدفم به کار خواهم گرفت پس زمان را به فرمان خویش در 

 .فراخوانمتوانم است بندگان خدا را از قهرش برتسانم و به بهشت موعودش 
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؛ امام، داوطلباِن شهادت را در آغوش شود یممبارزه  ی آمادهبا طلوع خورشید، میدان 

َافتی! جانی که امانت را به آخر رساند و به فرمایند یمو  گیرند یم : چه جاِن با 

 خالقش بود. ی وعدهمکانی بازگشت که 

و  نگرند یم؛ امام به آنان آیند یم. جوانان حرم رسند یمو به شهادت  روند یمیاران 

چه : جدم رسول خدا (ص)، روزی رسم را در آغوش گرفت و فرمود: پرسم، فرمایند یم

پر حرارت است و من گفتم: عشق به پیامربم. اکنون به  چنین ینادر رس داری که 

 گردد. ها دورانتا َرسِ پرشورتان را در آغوش گیرد و نامتان، افتخاِر  روید یمدیدارش 

: پس فرمایند یمو  خوانند یم. امام برادرشان را به حضور شود یمنزدیک  زمان، به ظهر

و تو شمشیر،  جنگم یمو تو برادر با وفایم؛ پس من  مانم یممن �از ظهر،  ی اقامهاز 

 تا نور امامتش را تاشا کنم. دهی یمبلکه به زماِن حیاتم مهلت  کنی ی�از غالف خارج 

 فرات باش تا بتوانم به قلب دشمن روم. طرف بهکشاندن سپاه  ی آمادهاکنون 

: اگر فرمایند یمامام  آمد؟: آیا به دنبال خواهند فرماید یمحرضت عباس سؤال 

را بستانی، برای گرفتنش شتاب خواهند �ود پس با آنان مانند خودشان  شان یباز  اسباب

، مقدارشان یبکه دارای عقلی بی فروغ هستند و به گ�نشان مایع حیات ما در دستاِن 

 رفتار کن تا ابلهِی آنان، مهلت ما را بیشرت کند.

و  نشیند یمو به زمین  سپارد یم(س)  یکرب ت زینب را به حرض  ها یمهخحرضت عباس 

. مرا از شفاعتت محروم نکن بینم ی� را تو: دیگر گوید یمپای امام را در آغوش گرفته 

 که محتاج آنم.

ذوالجناح به  فرمایند یمسپاه دشمن. امر  طرف بهو امام  رود یمفرات  طرف به

: تو تنها یاورم فرماید یمم ، امادهد یمفرمایشاتشان توجه کند؛ اسب خوب گوش 

هستی پس مرا در رساندِن پیامم یاری کن؛ روی دستانت بتاز و پاهایت را محکم بر 

 زمین بکوب و مراقب باش تا به کسی آسیبی نرسانی.

؛ همگی به امام شود یم، توجه سپاِه دشمن جلب کند یمبا حرکاتی که ذوالجناح 

و خود  کنید میو ذوالجناح. آیا دین خدا را یاری  ام مانده: من فرماید می؛ امام نگرند یم
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؟ اگر جهنم را گزینید یمم را بر هنو یا ج دهید یمنجات  را از آتِش قهر پروردگارتان

برگزیدید به طرفم بیایید تا ش� را در آن داخل کنم و اگر بهشت را انتخاب کردید، در 

 پشِت رسم قرار گیرید تا رستگار شوید.

؛ آنان شوند یمبگریزند؛ همگی کشته  خواهند یم؛ پردازند یمه مباحثه با هم ب یا عده

و  شوند یمو به دسِت مبارکشان کشته  آیند یمامام  طرف بهکه آتش را برگزیدند 

 ی یمهخو به  یابد یم. امام مهلتی گریزد یمدشمن متوجه قدرت امامت گشته از صحنه 

؛ دست گردند یمو مجدداً باز  ندسپار  یمحرضت سجاد (ع) رفته و امامت را به او 

با من  یدا کشته: بیایید با دستی که فرزندمان را فرمایند یمو  کنند یمراستشان را بلند 

 .کنم یمبیعت کنید و نجات یابید؛ من قاتلین فرزندانم را به نجات دعوت 

؛ نوِر امامت خاموش شود یم؛ میدان تاریک شنود ی�دیگر گوشی صدای امام را 

 .کند یمو شیطان، جانشان را به یغ� برده با خود در جهنم محشور  گردد یم

حق بر باطل، روِز پیروزی، روز دل دادگی، روز  ی مبارزهچه روزی است امروز! روِز 

! ییها ساعتنهفته است؛ چه  یشها ساعتایثار جان ِ عاشق پس معنای عاشورا، در 

زنیم؟ جا�ان را به دامن چه کسی چه کنیم؟ محزون باشیم؟ گریه کنیم؟ فریاد ب

؟ پس دستا�ان را به پذیرد یمرا  ها منزلگاهبسپاریم؟ جز موال و رسورمان، کدامین 

: یا غیاث املستغیثین، به فریادمان برس تا محرم دیگر، گوییم یمو  کنیم یمآس�ن بلند 

ای، فرصتم پایان اگر ماندم در سپاه امامم باشم و اگر �اندم، بر خاکم ناله کنم که ای و 

 :گویند یمبا شکوهت یک صدا  ی خانهمه�نان  ی همهیافت پس 

 هللا ةآجرک هللا یا بقی

 سالمالو 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 بَِقيَُّة ِهللا َخْ�ٌ لَكُْم إِْن كُْنُتْم ُمْؤِمِنَ�) -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ١٥   ) امام حسین (ع)یازدهم (شب اول شهادت ی شب  خطبه

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

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

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.

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

عبودیت و بندگِی بارگاه با  ی یهپاآنچه آفرید به حق بود و آنچه تدبیر فرمود بر 

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

محل  یشانها دلد و ظاهر شود و مشتاقان حق آن را ببویند و انتظارشان به پایان رس

رسور عاملیان حرضت  ی فرمودهحق گردد، چه زیباست آمدن و �ایش حق به  ی جلوه

لطف و احسان خالِق  عنوان بهبلکه  شود ی�در دوران نابود  ها یقتحقزهرا (س) که: 

پس هر چه  شود یمو آثارش نابود  رود یمو باطل از بین  شوند یمیکتا جاودانه 

به حقیقت آن  ها انسانا دگرگون کنند مکانش جاودانه است و نیاز آثار حق ر  ها زمان

را شامل زمان ندانید بلکه آن را ثابت  ها یقتحقهر لحظه بیشرت از گذشته است، پس 

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

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

کربالیش جاودانه و نیاز و اشتیاق به دانست حقیقت آن  ،این عرص و در طول زمان

گذشته به  یها شب یها خطبهچه سعادتند هستیم که با  شود. یمسال به سال بیشرت 

هللا در افکار و عملکرد و ءشا نإ و به یاری خداوند کریم  واقف شدیم ها یقتحق

محرم عاشورایی فکر کنیم،  ی دههاستفاده کنیم و بعد از  ها آناز  مان یزندگان

 .که همچون عاشورائیان سعادت ابدی نصیب ما گردد باشیم امام�نعاشورایی منتظر 
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قفس  خواهد یم ،کند یماحساس تنگی  ها ینهسدر  ها قلبامشب شب دهم شبی که 

و  ها شب ی همهسینه را شکسته و خود را متالشی کند، شبی است به وسعت تاریکِی 

ای ماه چگونه غربت  .به تاریکی جهل باطلیِن جنایتکارش، لعنت هللا علی قوم ظاملین

از هم متالشی نشد؟  ات ینهسزینب را دیدی و خاموش نشدی و  ی یبانهغرحق را و غم 

عاشورا مقداری از کربال دور شد، در کاروانرسایی  ی وان غریبانهکار  که یزماندیدی 

را بر  ها بچهطبق دستور حرضت زینب در یک جا جمع شده و  ها خانمتوقف کرد، 

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

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

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

و �از  کنند یمگرفته و قلبم چون رس زیبای ش� از خون لربیز گشته و به شدت گریه 

موالی ما، یابن  ،آقا، رسور .، لعنت هللا علی قوم ظاملینخوانند یمشب را نشسته 

شب شام  ی خطبهالحسن قربان دل غمگینتان، آجرک هللا در این عزای جدتان. حال 

 :خوانیم یمغریبان را 

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

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

گرداند  شن و قسمتی را تاریک و قسمتی را به مدت طوالنی روشن و یا تاریک میرا رو 

و همواره جنبندگان از انسان گرفته تا تام موجودات در تالش برای گذراندن روزشان 

، تحوالت در ماند ی�و منتظر تحوالت  کند یمزندگی  ها زندههستند پس جهان با تام 

اختیار دارد تا با اندیشه  که آنباشد نه مختار، پس  بر فرمانجرب وجود ندارد، جرب باید 

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

؟ سببش چیست؟ آیا کند یمحرکت  مغزی یبتاریکی و جهل و دنیای حقیِر  طرف به

که هر  گردد یمبال چه ؟ به دنکند ی�اخرتاعات پیچیده و زندگِی ماشینی او را قانع 

و از بازی کردن ملول است؟ چه  شود یم، اسباب بازیش تکراری شود یم تر ناتوانروز 

، اندازد یمجان را به یاد غربت تنهائی حق  ،شب غریبی است امشب، تاریکی غربتش

، اند کرده زده یرتح یشانکارهاحیوان صورت و حیوان سیرت زمان را در  یها انسان

درنده خویی و جاه طلبی به میدان آمده تا خود را معرفی کند ولی باطل محکوم به 
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. آیا محو شدنش را شود یممرگ است و قرآن کریم فرموده: مانند کفی است که محو 

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

ر زنجیِر اسارت زندانی کرد، نامش را به خود د توان یمحرکت است؟ آیا حق را 

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

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

ناله  ؟ فقط برایآید یمشیطان متوسل باشد، پس عربت اع�ل گذشتگان به چه کار 

تا  باختندپاک انوار نبوت در دفاع از حق رس و جان  ینورهاکردن است؟ ناله کنیم که 

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 بر

 اشند؟به کدام طرف در حرکت ب خیزد یم

محرم در دفاع از حق و حق مداری تام شده و زمان  یها شبدیگر شور و هیجان 

فراموشی بسپارد، ولی همگان باید  به دستکه با گذشت ایام عزاداری آن را  رود یم

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

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

تا  کنیم یمرا خاموش  ها چراغامام�ن  سفرانِ  همکه به یاد شام غریبان  هاست سالما 

پس  برد یمدر تاریکی به یاد غربتی باشیم که انوارش جهل و نادانی را از میان 

م : آیا تاریکی و روشنایی برابرند؟ چرا دوست داریفرماید یمپروردگار عال سؤال 

 خواهیم یمرا کسی نبیند؟  مان چهرهمحبوب مت�یل است  طرف بهدملان  که یهنگام

ظاهری را خاموش کنیم تا نور وجودمان متبلور شود، آیا اکنون که در تاریکی  ینورها

زخم دلشان بود نه کشته شدن فرزندانشان  ،به یاد اسیرانی که جهل جاهالن یما نشسته

که از جهل بگریزیم و به دامان بانو و رسور عال امکان چنگ  بندیم یمبا خود عهد 

نبوت، امشب بر تنهائی  ی یشهری که زمان شاهد آن است تنا کنیم: ای ا بزنیم و با ناله

که مصیبتش جهل جاهالن  بینیم یمکاروانی  دار پرچم، ش� را گرییم یمو غربت حق 

است؟ ما را که غربت�ن عرشیان را  دار سکانرسگردان ما را چه کسی  است پس کاروانِ 

در چنگال نفس باطل�ن دعا کنند تا نقاب از چهره  مان یریاسبه دعا واداشته تا برای 
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نجات یابیم، چه شبی از امشب  یما شده یننش همبرداریم و بتوانیم از ظلمتی که با آن 

را به  است پس شب خوبی است که دملان نظیر یبامشب در غربت حق در عال  ،بهرت

 قرارمان یبدل حرضت زینب (س) نزدیک کنیم، به دامن پر عطوفتش رس  یها جراحت

دخت پیامرب، ش�  یا  بردهکه تنهایی و غربت�ن رمق�ن را  را بگذاریم و ناله کنیم

، او کنند ی�شاهد زمان ما هستید پس به فریاد امت جدتان برسید که امامشان را درک 

زری  ی یسهک، اگر کنند یمدوست دارند و یادش را فراموش  ، نامش راشناسند ی�را 

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

پس  کنند یمتا خورشید را هدف قرار دهند غافل از اینکه خود را خاموش  اندازند یم

 :زنیم یمبه یاد کاروان غربت�ن فریاد 

 یابن الحسن مددی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 بَِقيَُّة ِهللا َخْ�ٌ لَكُْم إِْن كُْنُتْم ُمْؤِمِنَ�) -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ١٦         دوازدهمی شب  خطبه

ایی و شکوه و جالل، بر پروردگار کریم که حمد و یو زیبنده است لباِس کرب سزاوار

او، پاک  مخصوص ربوبیت و فرمانروایی اوست. نیست معبودی غیر از کران یبسپاِس 

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

 در زمین، او را.

گردد و فضای سخت و  الغ میای که فرمان الهی بر منتظریِن حق اب سالم بر لحظه

خورد و  های مطهر، تکان می و خاک گردد ر مزین میمین، به انوار دولت ظهو ظل�نی ز 

 کند. یبر  فرمانگردد تا بهار عدالت را  های زکیه بیدار می نفس

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

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

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

 بیشرت از عاشورا به درد آمد.

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

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

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

یرد، کودکان، گ شود، صدای شادی باال می کاروان به دروازه نزدیک می کنند، واحرستا. می

. حرضت زینب (س) با گیرند قت میهای مطهر به یکدیگر سبدر پرتاب سنگ به رس 

هایتان حبس کنید تا بگویم کی هستید. آیا ان را در گلو فرمایند: صدایت صدای بلند می

فرمایند: ای  ویند: بله. خانم با صدای بلند میگ ش� امت رسول هللا هستید؟ همه می

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

اید و به  کور کرده و آخرت را از یاد برده ؛ دنیا، چش�ِن ش� رادهستیار و ذلیل و خ

زودی همه در پیشگاه خدا و رسول هللا به محاکمه خواهید ایستاد؛ آیا توان گفت آنچه 
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ی  ینب هستم، دخرت علی و فاطمه پارهاید را خواهید داشت؟ من ز بر رس حرم او آورده

اسارت نیز نوادگان های نوادگان رسول خداست و این کودکان در این رس تن رسول هللا، 

، برادرم را به کوفه دعوت کردید و بعد با عهدشکنرسول هللا هستند و ش� مردم 

اید و  روز شده کردید؛ ننگ بر ش� باد که چه سیهی فساد بیعت  زیاد، این جرثومه ابن

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  ود ندیده است. بروید به خانهدر خش� را 

 بد تنتان را از یکدیگر مخفی کنید.

رفتند؛ گروهی به آل زیاد  زمین گذاشتند؛ گروهی عقب عقب می ها را آرام بر دایره

، مردم را متفرق گریستند. رسبازان ند میفرستادند و گروهی با صدای بل لعنت می

ولی مردم  ها دشمن یزید هستند های او را باور نکنید، آن گفتند: حرف و می کردند می

ردند و صدای الهی العفو ک ک شده بودند؛ یکدیگر را رسزنش میدر جای خود خش

فرمایند: خداوند نیامرزدتان؛ مانند  شد. بانوی گرامی حرضت زینب (س) می شنیده می

دورویی هستید! پدرم را آزردید و برادرم  مار صفتانزمان معاویه توبه آغاز کردید؛ چه 

ارد! دهید؛ شگفتا که ننگ ش� پایانی ند رساندید و اکنون ندای توبه رس میرا به قتل 

برند تا پیروزی را به او تربیک بگویند ولی به زودی حق،  ما را به دربار ابن زیاد می

د با بار سنگیِن بر باطل خواهد تاخت که کسی به یاد نداشته باشد. بروی چنان آن

 ننگتان رسمست باشید.

ها  ای با وجود اینکه رسبازان به آن رود و عده طرف کاخ ابن زیاد پیش می بهکاروان، 

ل گویند. رسور بانوان عا دوند و العفو می زدند باز هم به دنبال کاروان می شالق می

د از شالق ها بدهی ی زری به آن فرمایند: کیسه حرضت زینب خطاب به رسبازان می

 تر است تا برایتان آواز پیروزی رس دهند. افضل

َابی در کاخ، بساط شادی مهیا است و ابن زیاد لعنت هللا روی تخت نشسته و  جام 

بینم؟ دخرت علی را که همچون  گوید: چه می خندد و می در دست دارد و بلند می

 مرغی در قفس یزید افتاده است.
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گویم  ها را خاموش کنی می اگر صدای جغدها و کرکسفرماید:  بانوی بزرگ اسالم می

(س) بانو حرضت زینب  شود. در قفس افتاده است. مجلس ساکت میچه کسی 

ای پیدا کردی، چه نام شوم  نگریستی که نامت چیست؟ نام تازه فرمایند: آیا به خود می

ش از چش�نت آت چکد و جگرخوار از دهانت خون میو زشتی است! همچون نام هند 

گویی چه  ای و می به جان خریدهکشد. سیاهی و تباهی را  به آس�ن شعله می

بینی پیروزی و زیبایی است که در چش�ِن کژدم تو اسارت دیده  بینی؟ آنچه می می

) هستند و در پیشگاه خدا روزی ، این شهیدان، فرزندان رسول خدا (صشود یم

 عذاب الهی ایستادگی خواهی کرد. خورند، تو خود را دریاب که چه سان در مقابل می

ز آن گوید: دیگر بس است. هر چه کشیدیم از خاندان ش�، ا ابن زیاد لعنت هللا می

شود. بهرت است مرا  شود دیگر جز با مرگ بسته �ی زبانتان است که وقتی باز می

ا ها ر که با تو هستند رس بربند و رس  ییها آنی  انی نکنی تا دستور بدهم تو و همهعصب

کنی چون رسوایی  فرمایند: هرگز چنین �ی مت یزید بربند. حرضت زینب (س) میخد

اید. بهرت  بینند که ش� کی هستید و چه کردهتو و یزید ابدیست؛ باید همه در شام ب

است تا زماِن حرکت، ما را به حال خود واگذاری و بیش از این آل رسول را آزار ندهی 

 ن ماست با ما رفتار کنند.که در شأ  طور آنو دستور دهی 

نند. حرضت زینب به ها را از کاخ خارج ک دهد تا آن ابن زیاد لعنت هللا دستور می

دهد؟  مردم کوفه درد ش� را تسکین �ی یچارگیبفرمایند: آیا ذلیلی و  بانوان حرم می

بینید خواری و زبونی این مردِم فریبکار است. خدایشان نیامرزد، منافقینی  آنچه می

 کوردل هستند.

، روز رسد یمو بعد از مدتی به شام  کند یمکاروان از کوفه به سمت شهر شام حرکت 

ها را ح�م کردند و خودشان نیز لباس  حرضت زینب به اتفاق بانوان، بچه بعد از ورود،

ها گفت: آثار  ردند. یزید لعنت هللا با دیدن آنها را به کاخ یزید ب و آن مرتب پوشیدند

ماست که اسیران  ینواز  مه�ن؛ آیا این از بینم ی�را در ش�  یدرماندگو  یچارگیب

مرتب و رسحال هستند؟ حرضت زینب (س) فرمودند: در تو جز صفت پدرت  چنین ینا
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 یتب اهلبینی شادمانی و خوشحالی  یو پدر بزرگت صفت دیگری رشد ندارد؛ آنچه م

 از پیروزی و َرسوری است.

گذاری؟ رس برادرت  را که در مقابل من است پیروزی میاسم این یزید لعنت هللا گفت: 

ت زینب (س) فرمودند: کنی؟ حرض  وقت از پیروزی صحبت می آندر مقابل من است و 

دانی ما کی هستیم و شجره و اصالت ما از کیست؛ آیا فکر کردی  خودت خوب می

و زشتی و ات تغییر کرده  هات و شجر  رس حسین (ع) در مقابل توست سیره چون

ای و آل رسول هللا (ص) را منزل به  رف گشته؟ نه نپندار که پیروز شدهت برطا گیبیچار 

ای و بهشت  ات خریده خشم خدا را به جان ذلیل و بیچارهمنزل به کاخ خود آوردی، تو 

 و جنات نعیم را برای شهدای ما.

یزید لعنت خدا بر او و پدرانش باد از تخت پائین آمد و با تفکر به حرضت زینب 

(س) نگاه کرد و گفت: من که با ش� کاری نداشتم؛ گفتم حسین را بیاورید تا با من 

بیعت کند، چون خالفت از پدرم به من ارث رسیده است، ش� خود خواهان صلح 

ای  گویی که گویا فراموش کرده ان سخن میچن آننشدید. بانوی گرامی اسالم فرمودند: 

ده که به فکر صلح با کی هستی. شاید هنوز هم سکرات مستی از رست بیرون نش

کند و با آیات  بوی تعفِن دهانت هوا را مسموم میای؟ او با تو که  حسین افتاده

دهی و  چه در کتاب خدا منع شده انجام میای و آن ی خدا به جنگ برخاسته کریمه

 کند؟ دانی بیعت می ی مسل�نان می را خلیفهخود 

آید و  ندازد؛ در این موقع صدای اذان میا رافیان نگاه کرده رس را پائین مییزید به اط

سجاد در مقابل تعجب شامیان به امام  یتب اهلروند؛ در مسجد،  همه به مسجد می

پیامرب  بیت اهل ها فهمند آن شامیان به یزید؛ بعد از �از می کنند و (ع) اقتدا می

فرستند و امام  رسد همه صلوات می دوم که به اسم رسول هللا (ص) می هستند. در اذان

فرمایند: جان عاملیان به فدای آخرین رسول خدا که دینش را فرقه فرقه  سجاد (ع) می

ترین کسان او را شهید کردند و حاال با نام او  بیتش را اسیر �ودند و عزیز اهلکردند و 

 کنند. ز به �از میآغا
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رسول خدا و  ی ای مردم شام، آیا ش� هم از سیرهفرمایند:  بعد از �از امام می

: من و این کودکان و فرمایند یمگویند: بله. امام  کنید؟ همه می دستورات او پیروی می

کنید؟  می چنین ینازنان، فرزندان رسول خدا هستیم. آیا سزاوار است که با دین خود 

کنم.  و ظلم بر آل رسول هللا بر حذر میم عرص ش� هستم و ش� را از رسپیچی من اما

 .یمبرگردبه خود بیایید و آتش را به جان نخرید و دست از ما بردارید تا به شهر مدینه 

دهد که مانع نشوند و اسیران هر کجا که  د، یزید به رسبازان خود دستور میروز بع

 کنند. ف مدینه حرکت میطر  به ها آنبروند و  خواهند یم

های ستم را بر رس حاک�ن ِ  کاخ سالح یباین است زینب، دخرت علی و فاطمه (س) که 

ی کاِخ ستم  بلکه ویرانه شوند یمله  شر ها زی آنکوبد که نه تنها  چنان می آنستمکار، 

این است زینب، با وجود قلب و مهری به وسعت اقیانوس، کشته  شود. جاودانه می

بیند؛ باید چشم زینبی  بهرتین عزیزان خود را زیبایی می قطعه قطعه شدنشدن و 

کدام از یاران داشت که زیبایِی واقعی را دید. چشم زینب بود که شب تاسوعا هر 

 یا عاشقانهای عاشقانه رس دادند را به زیبایی دید؛ یکی رسود  صدیق امام که نغمه

 ردم تو را دوست دارم و دست از تو برخواند که اگر صد بار کشته شوم و باز زنده گ

تر خواند؛ دیگری در  دن در راه امامت را از عسل شیرینو دیگری کشته ش دارم �ی

ها و زخِم شمشیر را جانش ملس کند و ین، پیراهِن تن به در کرد تا تیر عوض زره فوالد

زینبی نباشد. باید چشم  حائلبین او و جانانش خداوند کریم، حتی به نازکی پارچه 

امام حسین (ع) را با وجود کشته شدن عزیزانش در هدایت  وقفه یبداشت تا تالش 

قوم جاهل به زیبایی دید و باید دیِد زینبی داشت تا پرسان خود را مو شانه کرد و 

 عطر آگین �ود و به میدان شهادت فرستاد.

سولش تا ابد بر او خداوند و ر  پایان یباین است دخرت حیدر کرار و رسور عاملیان، درود 

: من در که گفتنداو سخن  ی دربارهرسور عاملیان  اش یگرامباد؛ و چه زیبا مادر 

 سپاسگزارکنم؛ بسیار  بینم و عظمت خلقت را تحسین می های دخرتم عرش را می چشم

نعمت الهی هستم و عشق به زینب یعنی عشق به حقیقِت خلقت پس حقیقت 

 خلقت او رسیدن به نهایت عزت انسان در اطاعت از خالق خود است.
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پس دوستان سعی کنیم عشق به زینب که ه�ن عشق به حقیقت و حِق بندگی است 

 عمل کنیم،را بیاموزیم تا زینب گونه فکر کنیم، زینب گونه صرب کنیم و زینب گونه 

ی  اشیم و زینب گونه منتظر دولت حقهی باطل ب زینب گونه حق طلب و کوبنده

 عج) باشیم.( یاملهدمنجی عدالت و منتقم باطل اباصالح 

 هللا ءشا نإ 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 كُْنُتْم ُمْؤِمِنَ�)بَِقيَُّة ِهللا َخْ�ٌ لَكُْم إِْن  -ه.ق ۱۴۳۳(محرم 

 ٩٠آذر  ١٧         سیزدهمی شب  خطبه

حمد و سپاس، خداونِد عزیز و کریم و رحیم را سزاست که فرمود: عزت، از آن خداوند 

و پیامرب و مؤمنین است و ذلت از آِن منافقین و ظاملین و از چنین عزتی، هیچ فردی و 

در آن بدهد، پس شکر و  رییتغیبکاهد و یا  یا ذرههیچ قوم و جمعیتی نتوانست 

ستایش، پروردگاِر حکیم و مدبر را سزاوار است که به هر کس که بخواهد روزی 

، شناخت و معرفت و عشِق به حساب یب یِ روز و اگر این  فرماید یمعطا  حساب یب

خودش باشد، دل دادگِی ابدی، اوج بندگی، بلندای ایثار و عطِش عشقی که سیرابی 

که رسودش را با قلِم جان و  آفریند یم یا ح�سهو عاشقانش،  دهد یمندارد را نتیجه 

 .گردد یم تر ور شعله، باز عطششان بیشرت شده و آتِش درونشان نویسند یممرکِب خون 

این دل دادگی را امام حسین (ع) و یاورانش، در نهضت عاشورا  نظیر یببارز و  ی ونه�

مالئکه و جنیان، مخصوصاً بر شیطان تام  ی همهو حجت را بر  درآوردندبه �ایش 

برتر است زیرا صفاتی را که امام حسین (ع)  داند یمکرده و نشان دادند، آنچه خداوند 

 اش یفهخلکه فرمان داد همه در برابر  دانست یم ،داد در نهضت عاشورا از خود نشان

 سجده کنند پس نافرمانِی شیطان ظلم و ستم و گمراهی بود که خود بر خود �ود.

بلکه این حادثه ریشه در  شود ی�نربد حق و باطل، در عاشورا به ه�ن ظاهر، خالصه 

این واقعه  گر نظارهتگان، آفرینش انسان و الست دارد. خداوند، پیامربان و اولیاء و فرش

و تام شیاطین و لشکِر باطل، بر علیه آن بودند و هستند؛ به دلیل اینکه شیطان، چون 

 کند یمعاشورا بکاهد سعی کرده و  ی واقعهاز اخالص و زیبایی  یا ذرهنتوانست 

 آمیز یتموفقبرشیت را از درک درسِت حقایق آن غافل کند و تالش او در این مورد 

که  کنند یمه زیرا مردم، حتی شیعیان، از نهضت عاشورا چیزی درک کرده و هم بود

 مغایر و مخالف با حقیقت آن است.
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که در زیارت عاشورا درخواست کردیم  یا گونه ه�ناریم که ز گ خداوند متعال را سپاس

کند در کنار و همراِه پیشوای هدایت و ناطق و گویای حق، امام عرص و  مان یروز که 

زمان، اباصالح املهدی (عج) باشیم و با آگاهی درست و درک عقالنِی عاشورا و الگو 

قرار دادن آن در عملکرد و زندگی خود و آگاهی دادن به سایرین، از باطلین و ظاملین 

 یها خطابه ی یلهوسداوند برآورده فرمود و به انتقام بگیریم، دعای�ن را خ ینو منافق

 شدیم. نائلگذشته به این فیض  یها شب

شیاِر  ی اندازهنهفته است که هر کس به  هایی یقتحقکه خوانده شد،  ییها خطابهدر 

خرمایی حق طلبی و حق مداری در وجودش باشد، منقلب شده در افکار و  ی هسته

 عملکرِد خود تجدید نظر خواهد کرد.

گذشته، سه مطلب مهم و  یها شب یها خطابهبا توجه و تفکر و اندیشه در مورد 

 دریافت که: توان یم اساسی را

عاشورا، عشق و توحید و رضایِت  ی ح�سهنیت و نیرو محرکه و مقصوِد اصلی از  -۱

الهی بود زیرا شنیدیم که در شب ششم محرم، بعد از �اِز ظهر، امام حسین (ع) رو به 

به  روزهاو  ها شبای اصحاب با وفایم، به دیداری که «: فرمایند یمکرده و یاران 

 ؛ و»را به جانش بنگارد تان خاطرهچیزی �انده، زمان را دریابید تا  عشقش راه پیمودیم

ت سی، انساِن ناسپاس کپروردگارا«: فرمایند یمیا در مناجاتی، امام حسین (ع) در کربال 

بر آن انسان، مقدر گردیده کدام مرگ است؟ من آن را  یدا فرمودهو مرگی که 

پس یاریم کن تا سپاست گویم و زنده شوم به آن شکری که تو از آن  شناسم ی�

عال را به تاشایش فرا خواهم  ی همهخشنود شوی؛ پس به خاک خواهم غلتید و 

اشد؟ قلبم الیقی ب ی بندهخواند و خواهم گفت: به حسین بنگرید؛ آیا هنوز نتوانسته 

 .»یافت دست نخواهم یشها نعمتکه هرگز به شکِر  دهد یمگواهی 

این است عشق و معنای آن، امام حسین است و بس. ایشان حتی با فدا کردن بهرتین 

 کم نشد. یا ذره، عطِش عشقشان و آتش درونشان شان یگرامعزیزان و جان ِ
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ِت بی چون و چرای یاران با از ابراز عشق و اطاع توان یمشأن و مقام امامت را  -۲

آنان در امام، چه حسناتی  وفای امام حسین درک کرد و باید در آن اندیشه کرد که

واله و شیدای ایشان شدند؟ برای �ونه، امام حسین (ع)  چنین ینارساغ کردند که 

فرمودند:  بانو زینب کربی (س) هنگام عزیمت از مدینه، به عبدِهللا جعفر، همرس

تو در مدینه بان ولی همرست و فرزندانت همراه من خواهند بود و پرسانت  ،عبدهللا«

 ه و شکایتی از دوریبن جعفر، نه تنها شکوِ  عبدهللا. »شهید خواهند شد

را از دوری  بلکه تنها غصه و غمش کند ی�همرسِ مهربانش و شهادت فرزندانش 

؛ در برابر امام حسین (ع) زانو زده و با اشکی که ماننِد سیل، از داند یمامامش 

پیامربم، چگونه  یادگار: ای دارد یمدیدگانش روان است خطاب به موالیش حسین ابراز 

ت را تحمل کنم؟ این چه تکلیف گرانی است که بر من نهادی و مرا از جانم ا دوری

و من  گریند یم ،خندند ی، مبندند یسفر مجدا کردی؟ فرمان دادی بانم؛ همگان بار 

؛ خنده در جانم تا قیامت که دوباره در سی�ی تو بنگرم فراموش خواهد گریم یمتنها، 

» رحم کن تا تو را به سینه بفشارد و بویت را در جانش ذخیره کند عبدهللاشد پس به 

 حرضت زینب (س) طرف بهالبنین، مادر حرضت عباس و سه برادرش  و یا بانو، ام

دخرتم، جان برادرانت را به جاِن امامم پیوند کن تا از او جدا «: گوید یمو  رود یم

پایان  های ینهگنجنشوند و دل مرا به اقیانوس محبتت، تا کنیزی باشم مطیع. بروید ای 

و یا در کربال،  »نیافتنی تا غِم هجرانتان را به جانم بخورانم و جز با ش� زنده �انم

سبب این  ؛ امامکنند یم تر تنگو حلقه را  زنند یمرد موالیشان حلقه یاران به گ ی همه

تا جاِن  یما شدهچونان غالمی بر گردت جمع «: گویند یم؛ یاران پرسند یمکار را 

الهی  ی وعدهبه  گوهربارتان هایِ  یشفرما، از جام جانتان بهره گیرد و با مان گداخته

 .»نزدیک شود

واحیرتا از این همه عشق و معرفت به وجود مقدس امام که از ای�نی محکم و استوار 

 گرفته. نشئتاز امام و امامت  نظیر یبو شناختی 

حق با  ی مبارزه، آزادگی و حریت را، ای�ن و استواری را، راه آموزد یماین خطبه  -۳

، امام ها خطابهفرازی از باطل را و حقیقت راه و انقالِب عاشورایی امام حسین را. در 
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در چند روز آینده، کفر بر گردتان حلقه «: فرمایند یمحسین (ع) در جمع یاران 

تا آن را بدرند  ند کشیدهشمشیر خواخواهد زد و منافقاِن سست بنیان بر توحیدتان 

؛ زمانی که تا قیامت کنند یمزمان را در وجودشان حک  ی چهرهو  درند یمولی خود را 

 .»تا حق را تاشا کنند نگرند یم اش یینهآاهد شد و آیندگان، در تکرار خو 

حق چه زیبا و تاشایی است که آن را منتظران موال و رسورمان، یوسف  ی چهرهبله 

و برای دیدن آن،  کنند یمخوب احساس  سوزند یمزهرا (عج) که در حرست دیدارش 

 .ش�رند یمرا  ها لحظهبلکه  ،هروزها نَ 

بلند و ارجمندتان  ی خانهمحرِم پر بار در  ی دههیابن الحسن، موالی ما، از این 

 آن یاری فرماید. یها آموزهما را در عمل به  خواهیم یممتشکریم و از خداوند متعال 

 که: داریم یمحال دست به دعا بر 

عاشورا، قلب�ن از عشقت لربیز و اشتیاِق  ی ح�سه های یقتحقبار الها، ما با شنیدن 

دیداِر امام عرصمان، در وجودمان بیشرت شده؛ از بارگاِه کریمت تقاضا داریم در ظهوِر 

 موالی�ن تعجیل بفرما. ی حقهدولت 

آگاهی از حقیقت راِه امام حسین (ع) و  ی واسطه بهبار الها، شکر و سپاس ما را 

 ن و تنی که آن را بنگارد بپذیر.حق و آفریدن جا ی ینهگنجگشودن 

 حساب یب، از روزی ها خطابهدر عمل به این  مان یکوتاه ی واسطه بهبار الها، ما را 

 خود محروم نفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠آذر  ٢٥   متی ترانا و نراک (اولین جمعه بعد از عاشورا) ی بهخط

به نام پروردگاِر کریمی که همواره دامِن رحمتش برای همگان گسرتده است و آنگاه 

اش را به میداِن جانشان  کنند یاوری جهل خود را فراموش میکه بندگانش در تاریکی 

های غلط را به روشنایِی درکی اش از جا برخیزند و تاریکِی باور  �اید تا با یاری هدیه می

 روشن درمان کنند.

ای از عاشورا گذشت و داغ هجران عاشوراییان را به  نتظران ندبه خوان جمعهای م

شود،  گیر می سازد، بهانه قرار می ، غمی که روح را بیغمی آرام در جان تبدیل �ود

کند با این حالت غریبی یابد، چه  سی درد دل کند، ولی صاحبش را �یخواهد با ک می

طم �وده؟ مرتب از خودش یانوس جانش را متال ی دوم به رساغش آمده و اق که در دهه

ها توانسته تا درد  ن خطبهکند: آیا عزادار واقعی بوده؟ آیا با شنیدن فرامی سؤال می

ی آن  ز نیازمند نیرویی است تا در سایهجانش را که جهل ایام بوده درمان کند؟ پس با

منتقم در دعا به راه  خواهد به دنبال 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 صخرهمانند 

 برند تا از شوقش، از انتظارش، او را ش را با ندای ناامیدی به یغ� میمرتباً نیروِی جان

نند، ولی به راهی که رسانجامش جدا شدن از دستان نیرومند امامت است بکشا

کند، او را به صرب  گیرد، نوازشش می ید، در آغوش میربا 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 تو را به عرش بربند و ندبهناجات شیاطین 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 پس مه�نان ندبه خوانِ 

های زمان به مدد  کنیم و ایشان را در سختی بازوان نیرومند موالی�ن تکیه می

شان جا�ان را به انوار حقیقت پیوند کنیم که در  ر گرامیخوانیم تا با فرمایشات ماد می
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جان عال  رود، یآنگاه که از دیدگان به غیبت کرب  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  تشان بر چهرهکه اشک ندام درحالی رس انگشتان خویش را بگزند و

گذارد تا  ند، آنان را وا میک 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 نقاِب 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

 خوانیم: صدای بلند میگردیم و به  می

 متی ترانا و نراک

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠دی  ٩   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 ریدهجاودانه �ود تا آنگاه که بندگان و آف

ه یگانگی و عظمت بخوانند تا همگان در یک لحظه در درگاهش حارض آیند و او را ب

د، عمرها به محبت خالِقشان مزین شونها  حق پرده از رخسار بردارند و جان های وعده

های هجرانی باشند که از خالقشان به غربت زمین  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 دارد و دست نهان جانش محبوبی

داند  بسیاری از مواقع دینی ندارد، �یآورد، در  یها در آن تفاوتی را به وجود � ملیت

 کند ولی نیازش صحبت کردن است، باید در غیِب وجودش به با چه کسی صحبت می

که به دنبال ندای جانش به است ی اول نیاِز فطرت  آن ندا لبیک بگوید، پس در مرحله

افتد تا در دریاِی شگفت انگیز کل�ت به دنبال حروف جانش بگردد. آیا کتابی  راه می

دارد و دینی که آن حروف را به او آموخته باشد؟ اگر پیرِو فرامین الهی باشد حروِف 

ا به جانش را آموخته است، آن حروف را از زبان پیامربش شنیده و هرگاه نیازش او ر 

دهد تا از پلکان آن به  نردباِن عشقش را به زمین تکیه میمحفل دعا دعوت کند 

او را  نشیند و گاه در محفل جمعی که اش می ، گاه در محفل تنهاییآس�ن صعود کند

خیزد تا مکانی را انتخاب کند که  می کنند، پس بر در رسیدن به هدفش یاری می

نیازش را تاشا کند، تواند در آن نقاشی، عمق  حروف جانش را نقاشی کرده و او می

رود که مطم  است شخصی که صاحب آن مکان است، او را  هایی می طرف مکان به

ی جانش  تواند پلکان را بپی�ید و گمشدهکند تا ب ال رفت از نردبان دعایش یاری میدر با

باید در دعایی  آید چرا کند، به نظرش می ها را طی می ها و هفته را بیابد پس ماه

کند؟ تکرار حروفی که بسیار آن حروف را  د که مفهومش را از تکرار درک �یَکت کن

دهد؟ استجابت  جوابی دارد؟ چه کسی جوابش را می بر زبان جاری �وده آیا سؤالش
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شود تا در محفلی ساعتی بنشیند، هوشیار  چه مفهومی دارد؟ آیا به بازی دعوت می

نبالش در حرکت است؟ ک یا در افکاری که مانند سایه به دباشد یا در خوابی سب

زند اکنون  دارد، به خود نهیب می قدم میخیزد و ایام را م می یابد، بر پاسخش را �ی

خیزد، محرم را بهانه  می مجلِس موالیت عرض ادب کنی، بر محرم است باید بروی و در

ی صفر  اکنون اولین جمعه گذرد، هایش می شود، هفته دهد، محرم تام می می قرار

ای که گذشت دارد؟ آن جمعه محرم بود و این جمعه صفر  است، آیا فرقی با جمعه

دهد،  رود، جواب چرایش را �ی خواند و می شود، می ، باز ه�ن دعا تکرار میاست

رباید، حاصل  پس شیطان بدون زحمت حاصلش را می چون قادر به درکش نیست

ها برایش مشکل شده، صرب معنی و  انده. تحمل ساعتکه در ناامیدی خو دعایی 

اش را باید  داند فرمان کتاب آس�نی ود را در وجودش از دست داده، �یمفهوم خ

ی این تغییر  است، چه تغییری؟ خود را که آینه چگونه اطاعت کند، به دنبال تغییر

ه همگان در رتی ککند و به درگاه پروردگارش متوسل است تا با قد است فراموش می

شوند این تغییر را به وجود آورد و چون آن قدرت با فرمانش به  آن قدرت ذلیل می

ی  دارد و ناامیدی جانش را در احاطهپن حاصل می رسد دعا و نیازش را بی اجابت �ی

ست که باید آن که مع� در لحظات عمرش ا کند درحالی خود به تاریکِی جهل مبتال می

ولی وجود ی قبلی،  کدیگر و دعا فقط تکرار ه�ن جمعهها مانند ی را بیابد، پس جمعه

ی محرم یا صفر  ام چه تفاوتی در جمعه گر مردهام یا زنده؟ ا شود؟ آیا مرده من چه می

وجود امامم را در  ام گرمای ه ایام تفاوتی ندارد؟ و اگر زندهوجود دارد برای مرد

گیرد  نشیند، دستم را می دعای من میبا من است، در محفِل  کنم، او هایم حس می رگ

تو را با وصلی  خوانی من هستم، مرا ببین، اشک ها که می گوید آن حروف و به من می

آیی که نیازت  ای می گر با من باشی، پس به دیدن گمشدهزدایم ا ات می شیرین از چهره

امامت با دستان قوی و محکم شناسد و بدون اینکه متوجه باشی جام جانت را  را می

آید نردباِن  وده طی نکند، پس هر یک نفر که میکند تا تهی نشود و عمر را بیه پر می

رود تا سقوط نکند و شیرینِی دهد تا هوشیارانه از آن باال  دعا را بر زمین تکیه می

اش را در نهان جانش ذخیره کند تا آنگاه که پروردگارش او را ندا داد برخیزد،  ندبه

محبوب رفت را ترین کرده باشد مانند برخاست از بسرت خواب در  طرف برخاست و به
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طرف هدایتگرش حرکت کند و به  خیزد تا به صبح جمعه که به ندای امامش برمی

اش را بر زمین بکوبد  بازوان قدرتندش تکیه کند تا در میدان نربِد نفس، نفِس شیطانی

شود فریاد  از یک گلو خارج می هو او را فاتح میدان نربد کند پس همگی با صدایی ک

 زنیم: می

 یا غیاث املستغیثین 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠دی  ٢٤         روز اربعین ی بهخط

ِ رَبِّ الْعالَِمَ�؛ العاملین را سزاست که همگان، بر آستاِن مقدسش رس  حمد، رب الَْحْمُد ِلَّ

. جانی که در باطنش به محور ابدیت اند یافتهتسلیم فرود آورده و به فرمانش حیات 

؛ در شلوغِی زند یمعمرش را رقم  یها ساعتمتصل است و در ظاهرش به عالیقی که 

به دنبالش در حرکت  ای هیساولی زمان، چونان  سپارد یمدنیا، زمان را به فراموشی 

وداع تاشا کند، او  ی لحظهعمرش را جرعه جرعه بنوشد و او را در  ی ی�نهپاست تا 

در حرکت  عمر ی رودخانهشود که در مسیِر  ییها جانعربِت  ی یینهآبرود و عملش 

 گاه وعدهعاشق به  یها جانعاشوراست؛  ی واقعههستند و اینک چهلمین روز از 

تام �ای حق  ی یینهآعمتش متنعم شدند و همراهانشان در صرب جمیل، رسیدند و در ن

محبتش بنوشند و  ی بادهگردیدند تا میراث براِن حقیقی، عاِل عشق را بشناسند و از 

 جز به راه حق نروند.

اربعین چیست؟ آیا  : به چه دلیل بر امام�ن غمگینیم؟کنیم یمامروز از خود سؤال 

ه قوِم حرضت موسی برای آمدن پیامربشان در پای طور ماندند معنایش انتظاری است ک

حق در آن نگریسته بودند به باطل  ی یدهدولی به اربعین نرسیدند و آنچه را که به 

پس  آراستند و حاصل، انتظاِر مرگی بود که به دست خود بر جانشان هدیه کردند

ن ما امت پیامرب آخرالزمان شاهدی زنده است و اکنو  خطاکارزمان، بر اربعیِن این قوِم 

تورات موسی هستیم یا  ی یرندهگکه با آن همراه بودیم؛ آیا  نگریم یمبر اربعیِن حقی 

است؟ تقویم را دوست دارد نه حق را؛ امروز  بسته دل رسمسِت نفسی که به عادتش

اربعین است و فردا روزی دیگر، پس هر روز آدابی دارد که برای آن روز تدارک شده؛ 

باشد و  چنین ینامیزبان؛ افسوس بر عمری که هدفش  یا عدهمه�ن هستند و  یا عده

، با تقویِم نگاشته شده به دست انسان، به باد فنا مبتال گردد، مانند رسابی که یشروزها

، با آن به نگرد یم. مسل�ِن واقعی به تقویم قرآن کریم کند یمانساِن تشنه را وسوسه 

و از عقابش به پروردگار یکتا پناه  شود یمشاد  اش مژدهو از  درو  یماستقبال اربعین 

 گونه یناتعالیم الهی است  اش رسچشمهو با دلی که  بیند یم؛ امامش را زنده برد یم
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مجروح جهلی است که با نام مبارکتان  ام ینهس: ای عاشوراییان، کند یمدرد دل 

با نام موالیت پاک شو؛ بر آن  ها وسوسهجراحتش را شناختم، بر آن نهیب زدم که از 

؛ یک اربعیِن دیگر در عمرم نگرم یمکوبیدم تا شیطان را بیرون کنم و اکنون به خود 

ام که ساعتی به آن مشغول باشم زمانم را  آمد و رفت؛ چه کردم؟ آیا به بازِی کودکانه

 ی چشمهرس : ای امامم، از کنم یمافرازانه اعالم کردم و یا در کنار امام عرصم رس  سپری

فضلت نوشیدم، آن را بر جانم مانند اکسیژنی که به آن محتاجم هدیه کردم و اکنون 

عملم بر آن بنگرم، یا در صف عاشورائیان باشم و یا در صف  ی یینهآتا در  ام آمده

 فریِب خوردگان دهر.

شیطان،  ی وسوسهپس جانتان را در محِرش اربعین باز کنید و درونش را بنگرید؛ اگر از 

متعفن شده، با نام عاشقاِن حق، آن را درمان کنید و اگر گلستانی است زیبا، بر اجر 

 مجاهدتتان بیفزایید تا نعمتتان همواره در جوشش باشد.

پس  یروزهاقبل پرداختیم اکنون به  ی واقعهقبل از عاشورا به  یروزهاگونه که  ه�ن

، به امامت حرضت یتب اهلنه بدرقه کنیم. تا کارواِن حق را تا مدی گردیم یماز آن باز 

. اتفاقاتی که در بین راه، دارای اهمیت کند یمکوفه حرکت  طرف بهسجاد (ع) از کربال 

�ایان و  چنان آناست، ح�یت پروردگار عال از برپا دارندگان حق و زدودندگان باطل، 

 گیرد یمذلیلشان گواه  و بر جانِ  کند یمآشکار است که دیدگاِن باطل را به فغان مبتال 

آتشی بود که خاکسرتی در پی نداشت بلکه همواره  اند یدهورزکه آنچه بر آن ارسار 

روشن و فروزان بود تا باطلی را بسوزاند که خود، آن را برگزیده است. ندای حق، در 

وحی، در آن ذخیره شده بود.  ی یحهرابیرون آمد که  ییها جانقالِب کل�ت از فضای 

ییان به مکانی بازگشتند که با آن وداع �وده بودند. این بار که آمدند مانند عاشورا

رفتنشان نبود، آمدند تا منتظران دل سوخته را مرهمی باشند و انتظارشان را پایانی 

است از آغاز و پایانی که همواره تا قیامت، دل دادگان  یا زندهپس زمان، گواه  فرهمند

 .نوشند یموصلش  ی رسچشمهز و ا نگرند یمکوی عشق بر آن 

میقات وصل است بر سینه بکوبید تا  عاشورائیان، با دستی که منتظرِ  سفران همای 

گلستانی شود عطرآگین از نام موالی�ن و با عهدی که میثاقش ترک باطل است اعالم 
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کنید: ای آخرین فرزند رسوملان، به ما بنگر که خنجِر جهل�ن، همواره بر شاه رِگ 

پس  را بر زمین زند که افتخاِر آفرینش است ای یفهخلکارزار است تا  ی آمادهان حیات

هللا ادرکنی. ما  ة: یا بقیکنیم یمو با دلی سوخته اعالم  گذاریم یمنردباِن دعا را بر زمین 

بسیاری با ش� عهد بسته ولی انتظارش را  هایِ  یناربعرا دریاب که جاِن عاشق�ن در 

 وصلتان درمان نکرده. مرهم

 :داریم یمو همگی با هم یک صدا ابراز  بندیم یماکنون با نام مبارکتان، میثاِق عشق 

 یا مهدی ادرکنی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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