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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٩٣های محرم سال  لیست ترتیبی خطبه

 )ده شب در کربال -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ٣ -ی شب افتتاحیه خطبه –٠١

 ٩٣آبان  ٤ -ی شب اول خطبه –٠٢

 ٩٣آبان  ٥ -ی شب دوم خطبه –٠٣

 ٩٣آبان  ٦ -ی شب سوم خطبه –٠٤

 ٩٣آبان  ٧ -ی شب چهارم خطبه –٠٥

 ٩٣آبان  ٨ -ی شب پنجم خطبه –٠٦

 ٩٣آبان  ٩ -ی شب ششم خطبه –٠٧

 ٩٣آبان  ١٠ -ی شب هفتم خطبه –٠٨

 ٩٣آبان  ١١ -ی شب هشتم خطبه –٠٩

 ٩٣آبان  ١٢ -ی شب نهم (شب عاشورا) خطبه –١٠

 ٩٣آبان  ١٣ -ی روز عاشورا خطبه –١١

 ٩٣آبان  ١٣ -ی شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع) ) خطبه –١٢

 ٩٣آبان  ١٤ -ی شب یازدهم خطبه –١٣

 ٩٣آبان  ١٥ -ی شب دوازدهم خطبه –١٤

 ٩٣آذر  ٢٠ -شب اول (رضبان حیات) ی اربعین خطبه –١٥

 ٩٣آذر  ٢١ -شب دوم (رضبان حیات) ی اربعین خطبه –١٦
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 ٩٣آذر  ٢٢ -شب سوم (رضبان حیات) ی اربعین خطبه –١٧

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )ده شب در کربال -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

ِل  ُهل که به جا�ان برکتی عطا فرمود  را کریمخهاونه و حُه و سپاس  ینُاَعاَد  ِب رد اَمد

عُرمان ذخیره کنیم و تا ممرمی دیگر را در کنار حقیقت ناب نهضت عاشورا در زمان 

 زیبایبا رس فصل  امسال ممرم یها بار دیگر در کنار خطبه راتوفیق و سعادت  این

از این حقیقت زیبا به یاری پروردگار  است یهام بچشیم. »ده شب در کربال«

 های جان وجودی را رسشار از ارسار اَهی کنیم. ینهگنج

احساس فراتر  ی یرهدااز  انه حقکه مشتاق بیعت  ییها جانفرمان ده شب در کربال بر 

درک آن  ی الزمهزمین و آس�ن است که  یفرمانههکه  خورد یمرفته و به والیتی پیونه 

انهیشه و عقل تربیت شهه در مکتب امام عرص و زمان اباصاَح املههی (عج) است که 

پاس پروردگار ظاهری است. پس با شکر و س یها نگرشسطمی و  یها احساسفراتر از 

 .کنیم یمکریم از این سعادت عظیم آن را به جا�ان ههیه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )ده شب در کربال -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ٣         شب افتتاحیه ی بهخط

و آغاز  کننه یماز این نام آغاز سخن  ها یههآفرسالم بر نام ستودنی   که هُواره تام 

 آمهن و آغاز رفت است به سوی پروردگار کریم.

، بر شهیهان و یشها رفتو  ها آمهنبر  کنیم یمماه ممرم را و سالم  کنیم یمآغاز 

دَباختگانش، آنانی که آمهنشان سالمت بود و رفتنشان نیز سالمت و خهاونه واسع 

مان به نعُت حقیقت این آمه و شِه  یرغم ناسپاسکه علی رحُت و کریم را شاکریم

را در راستای آن قرار دهیم، و  عُل�نعظیم و زیبا معرفت بخشیه تا انهیشه و 

که در  هایی ی�ریبسالمتی نفس در پاکی و طهارت جانی است که سالمت است از 

، زمان رفت رس افزایه یمو گذشت زمان بر کهوَتش  مانه یمجان به امانت  ی صنهوقچه

جان را با  های یُتغنتا  آینه یم، ملکوتیان برای تاشا شود یم، صنهوقچه باز رسه یم

خود به عرش بربنه و سالم بر جانی که آنچه ذخیره �وده گنجی بوده از فطرتش. با 

کربی (س) شههای کربال به هُراه  ی فرمایش رسور عاملیان حرضت زهرای صهیقه

رتشان را با سالمتی تام به پیشگاه خهاونه کریم چنان عرضه فط یها گنجامامشان 

کردنه که ملکوتیان را از آن به حیرت واداشتنه و َعنت ابهی بر منافقان و ظاملان که 

رسول اکرم حرضت ممُه (ص) ظلم و ستم روا داشتنه،  اَشأن یمعظپیامرب  یتب اهلبر 

صفت که با آگاهی از خیانت و  و دون یاپرستدنکوردل و  گذاران یانبنمخصوصاً بر 

این ظلم را گذاشتنه و در کربال آن به بار نشست که َعنت ابهی  ی جنایتشان پایه

خهاونه سبمان بر آنان باد. در این مورد از رسور عاملیان که نقاب نفاق و فتنه را از 

امیر  ی خانهکه فرمودنه: زنهگی من در  گیریم یمننگینشان برداشت بهره  ی چهره

بود که  ور شعله چنان آندر ظاهر دنیا فقط چنه سال بود وَی در باطن دنیا  ؤمنانم

و دشُنان رسول خها  داشت یمشیطان را به تمسین وا  ی وسوسهاز  مردگانِ حرارتش 

که  کردنه یم، اعرتاف دیهنه یمرا  مؤمنان. هرگاه امیر �ود یم(ص) را مجبور به اعرتاف 
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: ای وای بر فرمود یمکه  کنه ی�رها  یا َمظهو ما را  چهپی یمصهای فاطُه در جا�ان 

تا ش�  یها نشستهاحواَتان که چگونه با دین خها نیرنگ ورزیهیه و منتظر ممبت دنیا 

: گفت یم(ع) در پاسخ  مؤمنانرا در آغوش بگیرد و از شیر شیطان بخورانه و امیر 

افسوس که گنج زمین و آس�ن را به یغ� بردیه و هُگان را از ممرضش ممروم کردیه، 

فرزنهان من در آن خانه رشه کردنه و به جوانانی برومنه تبهیل شهنه، وَی 

دشُنانشان با شیری که از شیطان نوشیهه بودنه جانشان مسُوم قهرت شه و 

ننگینشان  ی دیهن چهره ی اجازه شانظلُههایت را از میانشان برداشتنه تا  یها چراغ

وحی جها  ی خانه را چنان بر فرزنهان من تنگ کردنه که از خانه ی عرصهرا نههه. 

فاطُه زهرا (س) را در قلبشان جاودانه کردنه. پرسم  شان یگراممادر  ی خاطرهشهنه و 

حرارت عشقت کفر و نفاق را  ،: مادرفرمود یمحسین (ع) بعه از اتام �ازش 

، کنه یمباطل را به ظلُت خودشان رسوا  یها چراغ، کنه یمو باطل را رسوا  سوزانه یم

 ؛ وپس به فرزنهان مهدی کن تا هُواره منادی حق باشنه ماننه خورشیه وجود خودت

و  گرفت یماو را در آغوش  زد یمو ابواَفضل را صها  نگریست یمآنگاه به برادرانش 

که جز حق نباشی و از امامت ماننه مادرم دفاع  رسی یموقتی به آرزویت  فرمود یم

بر باطل بتازد که حقیقتی از  چنان آنکنی و پای شیطان را قطع کنی. او را مهد کردم تا 

 فضیلت اَهی شود.

که به دنیا بیاینه بهون اینکه درک کننه به ه�ن خانه  یا دورهمبارزان زمان در هر 

و در آن خانه به شهادت  جنگنه یم، در آنجا گیرنه یم، در آنجا یاد شونه یممنتقل 

فرزنهانم مخصوصاً پرسم  ی در زمانی دیگر هستنه، خانه آیه یمو به نظرشان  رسنه یم

باطل را بشناسیه و حق را بگوئیه و  توانیه یموحی است که  ی خانهمههی نیز ه�ن 

امامت  مشتاق را به حقیقت وجودشان آشنا کنیه، پس هُواره نگهبان درِ  یها دل

 پروردگار عال حق است. ی وعههباشیه تا قهم کفر را نابود کنیه و منتظر باشیه که 

جاهالن فرق حق را بشکافه و گلوی آن را بربد و جگرش را مسُوم  ی ینهکاگر  یحت

را  ها جراحتبر فراز ممبت پروردگارشان  طلبان حقکنه، آنگاه خود رسوا شود و 

 ت باشیه و گریزان از مکر شیطان.فراموش کننه. پس قهردان نعُ
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بایه توجه و انهیشه کنیم که موالی�ن امام  کنیم یماینک که ما ماه ممرم را آغاز 

حسین (ع) در قیام نهضت عاشورا در این ماه حق و باطل، آزادگی و اسارت، ای�ن و 

و  ها اندور نفاق، ایثار و عشق و توحیه را به �ایش گذاشتنه تا اَگویی باشه برای هُه 

ماه ممرم فرصتی است که در اع�ل و انهیشه و باور خود تجهیه نظر کنیم و در 

شناخت و هُراهی امام زما�ان کُِر هُت ببنهیم و وجود مقهس امام حسین (ع) را 

و اطاعتش نفس بکشیم  یبر  فرماندر وجود مبارک امام عرصمان ببینیم و عاشقانه در 

کوردل و منافق و دنیا پرست دست به  یا عههماه و بایه یقین بهانیم که در این 

جنایت و خیانتی در حق برشیت زدنه که اگر تا قیامت هر روز شیون و فغان کنیم 

سزاوار است، وَی این دَیل آن نیست که عزاداری را یک تکلیف رشعی بهانیم و 

ِر گذشته برای�ن فرق نکنه که کجا برویم و چه بشنویم، فقط چنه روز ممرم را به تکرا

اوَیا در برقراری دین اَهی و زدودن  یها حرکتکارمان در درک  ی چارهزمان بگذرانیم، 

شیطان  یها وسوسهجامعه است. هر فردی که وجودش را از  ی چهرهکفر و نفاق از 

و در این ماه خود را  کنه یمدر این مهم خود و جامعه را یاری  دهه یمنفس نجات 

وجودمان را در معرض نهیب امام و رسورمان  یها باطلبسازیم و آماده باشیم تا 

) قرار بههیم و شجاعانه اعالم کنیم حسین جان شُشیر کشیهه، عحرضت ابا عبه  (

بگوییم  رود یممجروح�ن به عرش باال  ی دیگر با نهایی که از سینه بار یکتا  یما آماده

معروف و نهی از منکرتان را اطاعت کردیم و ش� ما را امر فرمودیه اگر دین  امر به

اسارت را نپسنهیهیه و آزادگی را فرمان دادیه.  دینان یبنهاریه آزاده باشیه، حتی برای 

. کسی که پایبنه دین شود یمچطور معنا  دینی یبکهام آزادگی، آیا آزاد بودن در 

تقادی داشته باشه. پس آزادگی در فرومایگی قابل نیست قانونی نهارد که به آن اع

برایشان باقی مانهه و با نهای ملکوتی  یا روزنهکه هنوز  ییها گوشدرک نیست مگر 

از خوی حیوانی خود جها  تواننه یم، آیا آینه یمو به خود  شود یمامام فطرتشان بیهار 

از آن  تر قانون یبوان و از حی تر پستقرآن کریم  ی فرمودهشونه؟ اگر نتواننه پس طبق 

خواهنه بود. صورتی انسانی و سیرتی سیاه و تباه. سیرتی که امام قادر به دیهن آن 

و افسوس که هرگز جربی در عقل  خوانه یماست و با آن نها آنان را به فطرتشان 

، مختار است یا به طرف ضالَت شود ی�و اختیاری از کسی سلب  کنه ی�مهاخله 
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قرآن کریم به و خوبش  ی دت، بایه راه را خود انتخاب کنه. طبق فرمودهبرود و یا سعا

 یها انسانآزاده باشه و  توانه یمبه او اَهام شهه اگر اَهامات خود را نکشته باشه 

دیگر را ماننه درنهگان مورد حُله قرار نههه و افسوس که ما شاههیم که نه تنها در 

بلکه ماننه درنهگان به مال و جان و  یما شهه دینی یبغیبت ظاهری امام�ن دچار 

دروغین  ی گوساَهدر تباهی نفس به دور  چنان آنو  کنیم ی�ناموس دیگران رحم 

 که آزادگی هم برای�ن فراموش شهه. چرخیم یموجودمان 

بکشیم  مان سوختهدر این کوی عشق فریادی از جگر  مان یعزادار پس در اوَین شب 

 ام نشستهتا به عرش برسه که ای پروردگار من مرا ببین، من برای فرزنه پیامربت به عزا 

بزن که  ای ینهسکه جان، برخیز بر  تا بر جانی که نتوانسته هُراه او باشه نهیب زنم

است، به دنبال نام نیست بلکه به  تپشبرای یاری و مهد حق در  یشآرزوهاآمال و 

 ،حق بگذارد ی رسش را بر سینه ،ی است که او را در آغوش بگیرددنبال روح ههایتگر 

 کنه یمفریاد بزنه ای خنجرهای باطل اگر دینم با بریهن رس من از تباهی نجات پیها 

 ها هجران�وده از بهن جها کنیه تا  تاب یبپس بیاییه و رسی که هجران موالیش او را 

ظارها تام شود و خون عاشقان هُچون از میان برود انت ها یکیتاربه پایان برسه و 

تکرار شونه و عاشقان  ها زمانموالیشان اباعبه  قلُی شود که علشاق با آن بنویسنه. 

سامری را نخواستیم و  ی گوساَهمسافر طور در پایین کوه انتظار او را فریاد کننه که ما 

ر به پایان برسه و پروردگارمان ممقق شود و زمان انتظا ی وعههتا  یما مانههمنتظر 

 هویها شود. »َهل ِمن ناٍرص یَنُرصُنی«ج�ل امام�ن با نهای 

 پس ای منتظران هُه با هم فریاد می زنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )ده شب در کربال -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ٤         اولی شب  خطبه

نهفته در  های ینهگنجاز این هُه نعُت و عنایت و کرامت که  یناَعامل رباَمُه  

ارسار و  ترین یچیههپ .شود یمامشب برای�ن گشوده  ی مخزن ارسار خلقت در خطبه

احساس در ارتباط بین خلیفه و خاَقش پنهان شهه که کلیهش با مناجات  ترین یفَط

بر شکری دیگر را در پی  تر افزونکه شکری  شود یمکل�ت باز  ینتر عاشقانهبه  ءاوَیا

دارد و چون خهاونه حکیم از وفاداری به عهه و پی�ن اَست بنهگانش آگاهی دارد در 

خاص و بزرگی قرار داد  های ینهگنجوجود اوَیاِء خود به گنجایش ظرفیت وجودشان 

که استخراج آن تنها از این خلیفگان منتخب ساخته است که امشب توصیف آن را از 

بود که  ینتر عاشقو  ینتر مخلصو  ینتر راسخکه  شنویم یمیکی از ایشان  زبان مطهر

 های ینهگنجفراتر از عهه و پی�ن اَست را به پیشگاه معبود خود عرضه داشت و 

 عظیم وجود مبارکش را استخراج �ود.

مسین (ع) هستنه که در اَاَهی حرضت ابا عبه   باختگان دلایشان رسور و ساالر 

درک آن انهیشه و عقل تربیت  ی الزمه ؛ کهکننه یماین شب راز خلقت خود را بیان 

امام عرص و زمان اباصاَح املههی (عج) است که فراتر  شان یگرامشهه در مکتب فرزنه 

ظاهری است. پس با شکر و سپاس پروردگار کریم  یها نگرشسطمی و  یها احساساز 

 .شنویم یمعظیم به گوش هوش آن را از این سعادت 

امشب را قرائت  ی خطبه (ع) و به اذن موالنا اباعبه    رسولحال به اذن   و اذن 

 کنیم: یم

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 اولی شب  خطبه
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تا  دهه یمو فرمان  خوانهش یمآن زمان که استوار  یش،ها حکُتسالم بر آفرینش و 

باشه که انوارش  یا توشهبنهگانش بر خاک اطاعت بوسه زننه و دعا و مناجاتشان 

 ادی بر حاصلش بنگرد و اعالم کنه:در غالف مانهه را ِبرویانه و آنگاه من یها دانه

 ها نشانهاسارت ادیُّهدا امللخلدصین درآوردنه تا  ی حلقهپروردگارم زمین و آس�ن را در 

مشتاق به سویش به پرواز درآیه؛ کربال و حکایتش در رساَت  یها دلجاودانه شود و 

از درکش عاجز است پس به رساغ  ها عقلآخرین پیامرب اَهی مع�یی است که توان 

 .کنیم یمو از زبان خاک حکایت  رویم یماین مع�ی شیرین 

امشب اوَین شبی است که ستارگان آس�ن والیت مه�ن خاکی شاهه و مشهود 

حق گشوده است تا نجواهایی را در  یدار  نگهن آغوش گرمش را برای زمی ،هستنه

: خهاونه نور فرمایه یمنور که  ی سورهجانش ذخیره کنه که انوارش حکایتی باشه از 

را در  ها عقلتا توان  آیه یمو زمین است اینک مصهاقش بر این خاک فرود  ها آس�ن

 .درآورددرک این کالم اَهی به معرض �ایش 

احساس فراتر  ی یرهدااز  انه حقکه مشتاق بیعت  ییها جانفرمان ده شب در کربال بر 

زمین و آس�ن است پس نامش را در  یفرمانههکه  خورد یمرفته و به والیتی پیونه 

نه در حوادثی که به تقویم و روز و ساعت معترب است پس َوح  بینه یمَوح ممفوظ 

 .گشاییم یمرا 

خونی که حامل  ،پروردگارت که خلق کرد انسان را از خون بستهال؛ بخوان به نام 

ارساری شگفت انگیز است؛ او در خود اَستی را به یادگار دارد که گرمای عشقش بنای 

که  گیرد یمرا معنا کنه پس حیات نوزادی در علقه شکل  تپشتا  سازد یموجودش را 

 کننه یماو را به زمین دعوت ؛ آورد یموجودش به خاطر  یها سلولاَستش را در تکثیر 

 گشایه یمو او چشم بر خاکی  شود یم؛ قانون اَهی سپری هُتا یبو به آغوش کوثری 

از آغوش مادر در جانش به زمزمه در  تر یرینشمنتظرش است؛ نهایی  صربانه یبکه 

تا کلیه خلقت را برای گشودن ارسارش به جانش ههیه کنه پس قلم جانش به  آیه یم

تا مشتاقان نامش را به ارسار خلقتش آگاه سازد. آنانی که توان  آیه یمحرکت در 

درکشان توانسته باشه تا معجزه را دریابه به دنبال ده شبی به راه خواهنه افتاد که در 

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


10 

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

جانشان به امانت گذاشته شهه تا نام خویش را در تاریکی عرصی بجوینه که 

را به باغی پر ثر  روح یبخاکی رسد و  تا تابه یمهُواره بر جانشان  هُتا یبخورشیهی 

تبهیل کنه پس نامش را بخوانیه تا فرج جانتان در والیت و امامت از اوهامات ذهنتان 

او  ،به �ایش درآورد ها دورانبه واقعیتی از خلقت پیونه بخورد و زمان، نشانتان را در 

 را بخوانیه:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمالّر بسم هللا 

 )ده شب در کربال -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ٥         دومی شب  خطبه

شکر و سپاس پروردگار کریم و رح�ن را سزاست که در جان بنهگانش اطاعت را به 

ودیعه نهاد و رشط برگشت از دیار غربت زمین به آغوش پر مهرش را عُل به 

روشن را  داد؛ افسوس که شیطان و نفس آن راهِ دستورات قرآن کریم به نام دین قرار 

در نظر مردمان تاریک �وده در نتیجه آدرسش را گم کردنه و شکر پروردگار مهربان را 

 ی ورطهکه برای نجات انسان از تباهی امامان را برگزیه تا با تهبیرشان بنهگانش را از 

آن نهضت  یها ونه�یکی از گویاترین و بارزترین  .گُراهی و تباهی نجات بخشه

 ،کربالی امام حسین (ع) است که در آن امام راه حق و باطل، پایهاری و سستی

مانهن و رفت را به عینه به �ایش تاریخ گذاشت و حجت را بر  و سعادت و تباهی

ن امامت و والیت راه مبارزه و هُگان تام کرد و برای حقیقت طلبان و مشتاقا

 مهاری را به ثبت رسانه. حق

اول  ی الزم به ذکر است که در نهضت کربال سه گروه نقش اساسی داشتنه دسته

مردمانی که منافق و اسیر نفس و شیطان بودنه و بر علیه دین و امامت شُشیر 

دسته دوم کسانی که هُراه امام به کربال  .کشیهنه و دنیا و آخرتشان را تباه کردنه

دسته سوم یاران و نزدیکان  .بکننه و رفتنهخود دل  یها داشتهآمهنه وَی نتوانستنه از 

خود در راه خها  یها داشته ی هُهامام حسین (ع) بودنه، مانهنه و با جان و مال و 

 آمهنه. نائلبه شهادت 

عاشقان و شیعیان بعه از نهضت کربال هُیشه از  ،با آگاهی از عُلکرد این سه گروه

امشب  ی خطبهکه پاسخ آن را در که در کهام گروه جای دارنه؟  کننه یم سؤالخود 

و اوَین رشِط مانهن و پیروزی  فرماینه یمعبه  اَمسین (ع)  ساالر شهیهان ابا

هر شخص در جهاد اکرب با نفس خود است. دومین رشط سوخت جگر از کفر  ی مبارزه

هستی برای  ی هُهو نفاق زمانه و در خطر افتادن دین است و قیام تا فها کردن 
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پس ای مه�نان کوی عشق و ای عاشقان موالی�ن حسین اگر به عزای  .نجات دین

با پروردگارتان عهه ببنهیه که خون موالیتان را در  یها شههموالیتان دور هم جُع 

و پیروز میهان جهاد  جنگیه یمو با دشُنش که نفس اماره است  کنیه یمجانتان حس 

 .شویه یم

امشب را  ی   اَمسین (ع) خطبهذن موالنا ابا عبه  و ا رسولحال به اذن   و اذن 

 :کنیم یمقرائت 

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 دومی شب  خطبه

سالم بر صبح دمی منور که پروردگار اراده فرمود تا خزائن غیبش را بگشایه پس 

بنهگان خویش را بشارت داد به نجاتی که آنان را در پرتو رحُتش از ابهامات خلقت 

به غیبی که هُگان توان شنیهنش را داشته باشنه، آنگاه آیاتش را بر قلب مبارکی 

اطاعت کنیه تا ممزون نشویه؛  ام فرستادهرو نگاشت و او را خطاب فرمود: از آنچه ف

در غالف مانهه  یها قلبتا  کنیم یمآس�نی اشاره  ی ینهگنجاز این  ای یهآاینک به 

عُری  یها سالجانشان را بهرنه تا نهال خفته رس از خاک بردارد و پاسخگوی  ی پرده

 :ی یهآبه  انه انههخو به افسانه بهل گشته. او را  یا معجزهباشه که هُواره در انتظار 

بازگشتی فراهم کنه؛ به دیهار اهل قبور  ی توشهل و انا اَیه راجعون و نتوانسته تا  انا

نجات  یها شبرفته و از رسدی خاک به وحشت افتاده و بازگشته است اینک در این 

و یا  رفتم یم؛ آیا پردازد یمو او در خود به جهال  خواننه یماو را به هُین آیه 

ان را به آتش یکه جان مشتاقان و عاشقان عاشورای هاست سال؟ این سؤال مانهم یم

 مانهیه یمکه  کنم یمکشیهه است و من امام و رهربتان امشب در دوم ممرم آگاهتان 

 پس گوش جانتان را از شیر شیطان ببنهیه تا غیب را درک کنه. رفتیه یمو یا 

و  ام بودهن جان، من از کودکی عاشقت : حسیگوییه یمکه با زبانی قاطع  هاست سال

قرآن؛ این احساس  ی نه در آیات کریُه کنیه یممعنای آن را در حرارت قلبتان جستجو 

برای  مانهیه یمنامش مودت است یا ترحُی بر جانشین رساَت؟ آیا اگر در جبهه 
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 شنوم یمنجات دینتان از تباهی بوده و یا ترحُی بر تنهایی امامتان؟ این پاسخ را من 

 گونه ینااینک  رفتیه یمپس در گفتنش صادق باشیه؛ اگر برای نجات دینتان به میهان 

 ی وسوسهپس جانی که توان دفاع از خودش را در مقابل  بردنه ی�آن را به تاراج 

؟ جان دهه یمپاسخ  خوانه یمشیطان نهارد چگونه به دعوت امامش که او را به مهد 

ماننه شنونهگانی که  گریزد یم، از میهان دعوت امامش نفس اماره ی وسوسهخسته از 

تالوت را دوست دارنه نه اطاعت را. کربال زبان حق و باطلش پنهان نیست که نیاز به 

که قرآن را  انه بودهدارانش آنانی  ه کربال میراث نبوت است که میراثفاش کردنش باش

پس با  انه آوردهای�ن  انه زنههشهیهان  ی یهآنه �ایش شهادت را؛ آنان به  انه کردهدرک 

بلکه در  کننه ی�زیرا عهه و پی�ن را در دعا جستجو  کننه یمافتخار با امامشان بیعت 

: این پرسم یماطاعت خارج نشهه باشه. اینک  ی یرهداکه از  جوینه یمعُلی آن را 

 ی رمانههفکه از نام حسین رسخ شهه با جان خویش صادق است؟ جانی که  ها ینهس

و  بینه یمحق است نه پیرو نفس اماره؛ اگر پیرو حق است پس مرا در میهان مبارزه 

 شود یماگر با بریهن رگ گردنت دینت زنهه  کنم یمکه او را امر  شنود یمصهای مرا 

مانهن بگریز تا افسوس،  طرف بهپس باطل جانت را گردن بزن و اگر نزدی برخیز و 

 جانت را تکه تکه کنه.

پس بشتابیه تا  ام کردهشب در کربال دعوتی است که من، حسین بن علی از ش�  ده

رستان را بر دامان امامت بخوابانم. اگر ه�ننه یارانم توان درک حق را بیابیه پس 

بلکه دستی ماننه دست  آیه ی�زبانی برای گفت َبیک از جای خویش به حرکت در 

 جاودانگی را معنا کنه. تا کنه ی�علی اصغر دست امامت را رها 

اینک با دَی که پروردگار عال به آن آگاه است حق را بخوانیه تا نجات را برایتان از 

 ابهام خارج کنه پس فریاد بزنیه: ی پرده

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ٦         سومی شب  خطبه

هستی مشتاقانه به  ی ُهَوح و قلم. حیات و م�ت که ه ی نام خاَق و آفریننهه به

هُچون  دریغ یبکه  ییها نعُتبه  ستاییم یم. او را انه مشغول یششحُه و ستا

 .آیه یمبارانی بر ما فرود 

ممرم گویای مناجات حرضت ابا عبه  (ع) و یاران و فرزنهان و بانوانی  یها شب

مالقاتی در حرکت بودنه که شوق و اشتیاق  طرف بهامامت  ی است که در حلقه

، در یشها تبسم، در اش چهرهنورانی امام و در خطوط  ی چهرهوجودشان را در 

 یها شب. چه کردنه یمحس  نگریستنه یمدشُن  طرف بهش، در َمظاتی که تفکرات

 ی که وعهه کرد یمرا سپری  ییها ساعتزیبایی، چه َمظات با شکوهی، سی�ی حق 

بود. چه  نظیر یبدر فضیلت  یشها ساعتکه  گذرانه یماَهی بود و روزهایی را 

ورده و از شکوه و زیبایی آن و روزهای ما به آن پیونه خ ها شبسعادتنه هستیم که 

. قهر آن را بهانیم، سخنان شیوا و گهربار موالی�ن ابا عبه  (ع) را شود یممنه  بهره

تزریق کنیم تا جان نیُه جا�ان حیاتی مجهد و مطهر  ی�نها رگهُچون خونی در 

و وابسته شهیم که تنها نگرانی و  بسته دلیابه. ماییم که به زنهگی عادی و مادی چنان 

دَواپسی ما افزایش و تورم مواد و اجناس مرصفی ما است و نقل مجاَس و 

و نگرانی  یا عالقهکُرت  .زنه یمروزمره و فکر ما فقط در این زمینه دور  یوگوها گفت

و کفر و نفاق و جنایت و ظلم که هر سال نه بلکه هر روز  دینی یباز افزایش و تورم 

 در وجود ما نیست. برد یممسلُین را در خود فرو  ی جامعه

کار را پیها کنیم که  ی چاره ها خطابهپس به خود آییم قبل از اینکه دیر شود، از این 

چگونه دین�ن را حفظ کنیم و حق را پیها کرده و با حق مهاران هُگام شویم. ماییم 

هستیم که آنان در  یتب اهلکه ادعای ما بر شیعه و منتظر بودن است و چنان عاشق 

و در  شویم یمو ما از این میالد شاد و مرسور  شونه یمبرای�ن متوَه  هایشان یموَود
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و ما از این موضوع غُگین و فغان و اشک  رسنه یمبه شهادت  یشانها شهادت

؛ توَه و شهادتی که نظیر یباگر آن را با جهاَت هُراه نسازیم اعجازی است  ریزیم یم

غیبت  ناخودآگاهپس  افته یمبیش از هزار سال از آن گذشته برای�ن هر سال اتفاق 

موال و رسورمان امام و وَی  مخصوصاً ه. اوَیاء و امامان ما باورمان نشهه و نخواهه ش

بزرگ دست  یها شباملههی (عج). پس با این باور و یقین در این  اباصاَحنعُت�ن 

ما، خاطرات آمهن و رفت فرزنهان  یموال که:  کنیم یمنیاز و تنای�ن را به سویش دراز 

گرمی و َطف  . چون ش� در کنارمان هستیه؛شود ی�آل رسول برای�ن به زمان ممهود 

 مان یاری، پس کنیم یمتان که نشان از هُه عزیزا�ان دارد را هر َمظه احساس  و یاری

جانش نگاشته و ممبتش را  ی صمنه درکنیه هُچون عاشورائیان که زمان، جالَتشان را 

جاری �وده ما نیز به هُراه حق جویانش در زمان بانیم و َباس  یشها رگدر 

 باطل به جا�ان بپوشانیم. رزمشان را در جنگ با

امشب را قرائت  ی و به اذن موالنا اباعبه  (ع) خطبه   رسولحال به اذن   و اذن 

 کنیم: یم

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 سومی شب  خطبه

سالم بر َطف و مرحُتی واسعه که خهاونه کریم در جان بنهگان خویش به ودیعه 

نهاد تا خیر و رش را بشناسه و دست ناتوانش را جز به دست خاَقش نههه پس 

 گشتگان گمرا مشتاق بارگاهی فرمود که تختش، فرودگاه رحُت است تا  ها ینهس

 باور کنمه: پروردگارم، آیا رسزمین ناشناخته به طرفش حرکت کننه و او را بخوانن

شیرین مرا  یا وعههبه  که یدرحاَدامانی، رس پر شورم را در خود جای نخواهه داد 

پس رگ حیاتم وابسته به  ترم یکنزدخوانهه است و فرموده: من از رگ گردن به تو 

 ممبتی تام نشهنی است.

الیتان جُع امشب سومین شبی است که مه�ن کربال هستیه؛ ساعتی را به دور مو 

که  کنم یمتا مع�های ذهنتان را بگشایه اینک ش� را به ممفلی دعوت  شویه یم
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 کنیم یم: موالی ما، هر چه به اطراف نگاه پرسه یم؛ یکی انه نشستهیارانم در مقابلم 

؟ و من فرماییه یمدَیل مانهن و انتظار کشیهن را بیابیم؛ آیا انتظار را معنا  توانیم ی�

پس خوب گوش  دهم یمانتظار را از زبان امتی در آینهه برایتان رشح  پاسخ دادم:

و  شونه یمجُع  ها ممفلکنیه. آنان ه�ننه ش�ینه، دوستهاران فرزنهان پیامربشان؛ در 

؛ امامانی که خوانه یمهر کس با زبانی که در خور معرفتش است فرزنهان پیامرب را 

لی بن اَمسین (ع) که هم اکنون در کنارتان ماننه ع بینیه یمش� آنان را جانشین من 

فرزنه رسول خها (ص) دوست داریه و پس از من  عنوان بهنشسته است و ش� او را 

او خواهیه بود آیا توان درک امام ممُه باقر (ع) را که کودکی است و  بر فرمان

: او فرزنه ش�ست پس دارنه یممشغول بازی داریه؟ یاران هُگی یک صها ابراز 

خواهیم کرد پس معنای انتظار را دانستیه؛ در این صمرا منتظر بزرگ شهن او  اش یاری

که در ش�ر روزهای عُرشان پیامربان و  آخراَزمان یها امتخواهیه بود ه�ننه 

، امتشان را شونه یم، صاحب معجزه رسنه یم، به رساَت آینه یمجانشینانشان به دنیا 

و از  شونه یمو آنان از به دنیا آمهنشان مرسور  رونه یم، از دنیا کننه یمههایت 

مرگشان ممزون و از اقوامشان متمیر؛ تام این حوادث در ش�ر روزهای عُرشان 

؛ هُه چیز در گذشته قبل از به دنیا انه آوردهحاصل دینی است که بهان ای�ن 

خود  ی یقهلسباقی مانهه و خاطراتی که هر ممققی آن را به  ها نامآمهنشان تام شهه؛ 

 نگرنه یمآیا توان درک این امت را داریه؟ یاران به یکهیگر  ،در کتابی جُع آوری �وده

: با قلبی که با دهم یم؟ و من پاسخ شود یم: ای�نشان چگونه ممکم دهنه یمو پاسخ 

پس انتظار در پرتوی ممبت خهاونه کریم  کننه یمآن، دست یاری پروردگار را حس 

 ه شب دیگر صرب کنیه به مع�یش پی خواهیه برد.شیرین است اگر چن

تا به وصلی ه�ننه  کشیه یم: در عُرتان چنه شب را انتظار پرسم یماینک از ش� 

و ش� توان دیهنش را نهاریه  بینه یمموالیتان ش� را  که یدرحاَیان برسیه؟ ئعاشورا

تش اشک که او غایب است و ش� حارض؟ حرار  نشینیه یمپس در ممفل چه کسی 

پس در  کنه یمسقوط حفظ  دیهگانتان را رسازیر و شفاعتش دینتان را از معرض خطر

جُع یاران کربال ههف را معنا کردیه اینک زبان قلبتان را که هُواره با یاران در 

مناجات بوده و اشعاری از درون پر سوز و گهاز رسوده را در پیشانی زمان ثبت 
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 ،آنانی که مانهنه و آنانی که رفتنه یهدرآتا آثارش در دوَت ظهور به �ایش  کنیم یم

رزم دارنه  ی آماده: حسین جان، آنان هُواره شُشیری پرسه یمم ا پس خواهر گرامی

پس نقششان در نهضت  انه بستهفقط به کُرشان  شود ی�که هرگز از غالف خارج 

در کامشان  اش یرینیشاست که  یاییرؤ: دهم یمعاشورا چه نقشی است؟ و من پاسخ 

جهیهی به بازار عرضه کننه پس به  ی مزهتا در هر دوره آن را با  مانه یمباقی 

ممزون آنانی که  یا عههشادان و خنهان هستنه و  یا عههقرآن کریم  ی فرموده

توانستنه تا امر امامشان را درک کننه شادان و خنهان هستنه و آنان که به �ایشی 

یان خود را ممک بزنیه تا ئاپس در مه�نی امشب عاشور  .دوم ی دستهشهنه  شخو  دل

غیبت  ی گرهبا نزدیک شهن به ظهر عاشورا بتوانیه از زبان امام عرصتان جانتان را از 

رها کنیه پس جُع یاران را در این جنگ حق و باطل با خود هم نوا کنیه و فریاد 

 بزنیه:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ٧         چهارمی شب  خطبه

به  ؛ وبه نام هستی بخش زمان و مکان که هُواره چرخش خلقت در یدِه قهرت اوست

ت را از دست ا که خود فرمود: حاال که استواری مؤمناتو  ینمؤمنجان  گر یتههانام 

دادی دست مرا بگیر تا دستت جایگاهش را فراموش نکنه. در شب چهارم ممرم 

ای�ن و آمادگی به ایثار و جهادی  اش رسچشُهکه  شنویم یممناجاتی را به گوش جان 

باطل حرضت زینب کربی (س)  ی کوبنههحق و  ی برنههعاشقانه است که آن را از زبان 

به سوی کربال که شکر و سپاس خهاونه رح�ن را در  مکرمه قبل از حرکت ی مکهدر 

و از اینکه افتخار هُراهی امام عرص خود را در جهاد با  دارنه یمقاَب دعا عرضه 

 .کننه یم یشکرگزار  انه کردهدشُنان دین و امام را پیها 

هُراهی با امام خود فرمودی و هُچنین  ی یستهشاای پروردگار کریم از اینکه مرا 

هجرت دانستی و از اینکه برادر زادگان و فرزنهان و  ی یستهشاپیامربت را  یتب اهل

 کسان مرا دعوت به جهاد با کافران �ودی از بارگاه پر رحُتت سپاسگزارم.

 چه زیباست این پیام برای شیعیان که هُراهی با امامت در جهاد با کفر روزیِ 

در  تأملرنگ و تردیه و د گونه یچهاست و نعُت و رحُتی عظیم و جای  حساب یب

رفت و مانهن نیست، سعادتی بس بزرگ است در هوایی که امام عرص در برقراری حق 

نفس کشیهن، چون هوایی که از درون حق خارج شهه  کشنه یمو نابودی باطل نفس 

از آَودگی است. چه زیبا  ها جان ی فضا را به عطر مطهری آغشته کرده، پاک کننهه

مرضیه (س) که: زنهگی برگزیهگان  ییان کوثر اَهی حرضت زهرافرمودنه رسور عامل

، نقشی کننه یماَهی میهان �ایش است. �ایشی که ه�منهان آن نقش خلیفه را بازی 

زنهگی کنیه تا به ارسار  شان یزنهگ. پس هُواره در شونه ی�که هرگز از آن خارج 

 اباصاَحمام عرص و زمان وجودتان آگاه شویه. حال ای مه�نان کوی عشق و مقهس ا

تا  رود یمشیوا و گهربار پیش  یها خطابهممرم امسال با  یها شباملههی (عج) 
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بار باشه که غبار باطل را در اطاعت قرآن کریم از  این امانت گران ی شنونهه ییها گوش

ممبت پروردگارش را به گوش  ی شعلهجانش زدوده و قلبش را آیینه دار آن �وده تا 

تا  دهه یمو توحیه را فرا راه آن قرار  کنه یمجان بشنود که او را به حق دعوت 

وجودش با  ی جانش پاک شود و مع�های باز نشهه ی رنگارنگ از صفمه یها رشک

عقل در مسیر درک و فهم واقع شود. پس در فراز و نشیب این راه امام  یها چراغ

تا دست ناتوا�ان را در دست قوی امامت گیرد و ما را  خوانیم یمد عرصمان را به مه

 در پیُودن راه عاشورائیان مهد �ایه.

امشب را  ی خطبه (ع) و به اذن موالنا اباعبه    رسولحال به اذن   و به اذن 

 کنیم: یمقرائت 

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 چهارمی شب  خطبه

بخوانیه تا اجابتتان : مرا فرمایه یمآنگاه که  قهرش گران یها حکُتسالم بر حُه و 

گاهان و شبانگاهان ستایشم کنیه تا غُگین نشویه. آغاز و پایان یک روز کنم؛ در صبم

قرار داد تا  هایش یههآفراز عُری که آفریهگار آن را فرمانروای زمین و آس�ن و تام 

مهدکارش باشه؛ حیات آغاز  روح خهاونهی قهرتش را آشکار کنه و رضبان قلب،

گوناگون در درونش جای  یها زبانو  ها رنگخویش را در  یها امانت؛ زمین شود یم

 ی پردهو زمان، در  کنه یم یی�ا قهرت یا عههدر هر نقطه بر  ها حکومت؛ دهه یم

پیامربانش  ی واسطه به؛ پروردگار هُگان را به راه سعادت گذرد یمقهرت، مال، غفلت 

زودگذر دنیایی بر هُگان آشکار کنه  یها َذتروحانی را بر  یها َذتتا  خوانه یمفرا 

که رضبان  ییها انسانتا نامش را برای  چرخانه یمپس زبان را در کام ههایتگرانش 

که قرآن کریم  گونه ه�نبه بزرگی یاد کننه؛ افسوس  نامه یمحیاتشان آنان را زنهه 

تا خویش خویشت را فراموش کننه.  انه گرفتهدکانه خو کو  های یچهبازآنان به  فرمایه یم

که ضخامتش جانشینان رساَت را در ههایتشان تنها گذاشت و صهای  یا پردهه�ن 

حق را در قلوب آنان به ظل�تی بهون نور تبهیل �ود. امشب چهار شب است که 
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شیرین،  یا زمزمهو با  دهه یم؛ گاه توان اطاعت را از دست نگرد یمآس�ن بر ما 

حق مهاران،  یها ممفلتا خلیفه را دریابه پس در  کنه یممناجات یاران را هُراهی 

 است. بر فرمانشاهه و مشهودی 

تا شب چهارم را برای�ن تفسیر کننه؛ امیر  رویم یم مؤمنان یرامامشب به دیهار 

 یهگانشاندغفلت را از مقابل  ی پرده: حقیقت طلبان هُواره فرماینه یممؤمنان 

اَهی منور کنه پس مشتاقانه منتظر  یها وعههتا شعاع حق، جانشان را به  درنه یم

باشه ماننه کودکی که مادر  ونشان را داشتهر تفسیر دکه توان  شونه یمزبانی 

آینهه تفاوتی را برای  یها دورانو  ها زمان. امروز یا فردا و یا شناسه یمرا  یازهایشن

طی  ها ساعتاو ممتاج این ممبت پروردگار است پس  زنه ی�این گُشهه رقم 

تا حقیقت طلبان، جان خویش را بشناسنه. کهام راه را دوست دارنه؟ مانهن را  شود یم

و یا رفت را؟ یاران ش� در این شب با یاران آخرین وصی رسول خها در یک مکان جُع 

تا راه رفت و یا مانهن را  انه نکردهجانشان را برایشان فاش  های ینگران؛ هنوز انه شهه

؛ بایه جانشان انه نهادهانتخاب کننه پس فرصت تفکر در جاودانگی را هنوز از دست 

جانشان را ممک  ی ذائقهرا در شعاع شُشیر حق بسنجنه و ه�ننه قاسم بن اَمسن 

 .کنه یمعُرشان منتظر پیامی است که حقیقت راهشان را فاش  یها ساعتبزننه پس 

 :خوانیم یمبرای گشایش این مع�ی بزرگ فقط او را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ٨         پنجمی شب  خطبه

عُر  خود فراخوانه و زمانِ  یسو  بهکه جان بنهگان خویش را  شکر  ، پروردگار یکتا را

عال  پروردگار یرهنُودهامگر جان آدمی در  شود ی�که ثروتش انهوخته  ای ینهگنجرا 

و هُواره َب بر آبشخور تربیت قرآن کریم نهه تا عطش  به رسای سعادت متصل شود

جانش را در مهر خاَقش فرونشانه، عطشی که بازگشت به آغوش پر مهر پروردگار را 

؟ یا گزینه یبرموَی چگونه بازگشت خود را  آمهنش به دنیا اختیاری نبود .کنه یممعنا 

که  ییها فرصترسبلنه و با عزت و پیروز، یا رسافکنهه و ذَیل. مختار است که در 

خهاونه از رح�نیتش در طول عُرش برایش رقم زده استفاده کرده و به دعوت 

خاَقش در حاَی َبیک گویه که راه رستگاری را از قرآن کریم و پیامرب و امامش 

وخته و با آن نوع هجرتش را قبل از به پایان رسیهن عُرش مطابقت �وده. پس آم

پیروزمنهانی که ملکوتیان با استقباَی با شکوه به پیشواز آنان خواهنه آمه کسانی 

هستنه که پروردگار کریم فرموده: آنان که ای�ن آوردنه و مهاجرت کردنه و در راه 

دارنه و  تر یمعظر نزد خها درجتی خها با مال و جان خویش جهاد کردنه د

 کامیافتگاننه.

بارز و مصهاق آن امام حسین (ع) و یارانش هستنه که خهاونه مهربان یاد و  ی �ونه

زنهه نگه داشته،  ها دوراندر هُه  مؤمناتو  ینمؤمنعُلشان را بهرتین رسمشق برای 

دنیایی که نفس  یسو  بهنجات گذشتنه و  یها فرصتآنانی که از  انه یهگاندو چه زیان 

 ها چراغو شیطان برایشان آراسته بود گریختنه. در شب عاشورا موالی�ن اباعبه  (ع) 

مشتاق دنیا در سیاهی شب  یها جانرا خاموش کردنه و در چادر خود تنها نشستنه تا 

اشکی که دور چشم مبارکشان جُع شهه بود  ی بگریزنه، در آن حال با حلقه

 ها یغتکشیهه برهانیه، آن  های یغت، آن را از بهاست گرانیه، جان متاعی : بروفرماینه یم
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، بلکه با هراسنه ی�و از برقشان  دارنه یمکه آنان را دوست  تازد یم ییها جانبر 

 .کننه یمآغوشی باز استقباَشان 

 ی دههمقهس امام عرص و زمان اباصاَح املههی (عج)،  ی خانهپس مه�نان کوی عشق 

را غنیُت  ها فرصترا کنار گذاریه و  یههاتردممرم امسال به نیُه رسیهه، پس 

بش�ریه. اگر امام و موالی�ن هُچون جهشان امام حسین (ع) اعالم فرمودنه که من 

را  هایی یعتبکه  دانیم یمبیعت از ش� برداشتم، برویه، بایستیه، اعالم کنیه، موالی ما 

. وَی در این ممرم با عزمی یما شکستهو گناها�ان  ها یگآَود با  یما بسته ها سالکه 

و درکی باالتر از گذشته به تنا و عاجزانه برای تجهیه بیعت دست�ن را به  تر راسخ

را از َطف و کرمتان بپذیریه که سخت پشی�ن  مان ییگها. دست کنیم یمسویت بلنه 

را برای برقراری  مان یآمادگ و عاشقیم. اگر صه بار برانیه نخواهیم رفت، دل مشتاق و

 حق، در طول زنهگی با عُل�ن امضاء خواهیم �ود.

شب پنجم ده  ی خطبه (ع) و به اذن موالنا اباعبه    رسولحال به اذن   و به اذن 

 کنیم: یمشب در کربال را قرائت 

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 پنجمی شب  خطبه

توان برداشت امر اَهی را پیها  ها ینهسسالم نامی است که پروردگار آن را برگزیهه تا 

که در کتاب آس�نی فرمان داده  گونه ه�نپروردگارش را  درآمهزبان به حرکت  .کنه

است خوانه و آنگاه منتظر جواب سالمی شه که به او آموخته بودنه، جواب در 

من و فرشتگانم هُواره به ش� درود  ،ن جای گرفتزیباترین قاَب وحی در جان بنهگا

تا از تاریکی به روشنایی ههایتتان کنیم. چه تبادل گویایی زبان دل با کالم  فرستیم یم

راه  .به آغوش پر مهر پروردگارش بازگردد مجهداً تا  یابه یمپس اجازه  آمیزد یموحی در 

 ،تا صورتش را عیان کننه نها دادهآمهنش را خود نپیُوده است او را در رحُی جای 

آشکار گردیهه و نام مشخص خود را شناخته است آمهه تا عشق را  اش چهرهاینک 

در آیاتش  کنه، یمپروردگار به برگشتی با شکوه دعوتش  ،حرارت را درک کنه ،بشناسه
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او چگونه باز خواهه گشت آغوش  ،بایه منتظر ادجلش شود شود یممکانش را متذکر 

این بار مه�نهارانش طبق آنچه خود پسنهیهه  یابه یمدیگری تغییر  ی صمنهمادر به 

، ه�ننه عاشوراییان که نامشان را در دل حق جویان به ثبت کننه یماز او استقبال 

  را در  ةمشتاقی بود که ج�ل بقی یها دلرسانهنه و آنانی که به استقباَشان آمهنه 

قرآن کریم  ی یهآا در قلبشان حفظ کردنه تا خونینشان دیهنه پس میراثشان ر  ی چهره

. اینک این ثروت »آنچه برایتان باقی گذاشتم بهرتین است«: فرمایه یممعنا شود که 

قفلش را بگشاینه پس  انه توانستهذخیره شهه که  ییها جان ی صنهوقچهدر  بها گران

انتظار فرج به چه معناست؟ آیا دیهن ج�ل امامتان است؟ رفع مشکالت  کنم یم سؤال

اول پاسخ دهیه بایه توانسته باشیه تا  سؤال؟ و یا نجات دینتان؟ اگر به تان یزنهگ

پروردگار  سؤالدوم پاسخ دهیه بایه به  سؤالپیامربتان را درک کنیه و اگر به  ی چهره

به خودتان است و پروردگار خواهان نیکی برای متعلق  ها یبهتام  فرمایه یمکریم که 

سوم پاسخ دهیه دین انتخاب شهه از سوی  سؤالبنهگان خویش است و اگر به 

نفس اماره  ی وسوسهکه بنهگانش جانشان را در  شود یمخهاونه است و آن زمان تباه 

به شیطان بفروشنه و بهای آن را دریافت کننه. پس فرج در کجاست؟ جانشین رساَت 

که من عُل کردم صهای دعوتش هُواره در  کنه یمعُل  گونه ه�ندر ههایتش 

به گوش جان شنونهگانش رسیهه است وَی آنان ه�ننه امت من از  ها دورانو  ها زمان

خواه خودشان ن را ه�ننه قوم یهود به دَقرآ  انه، یههبرگزباطل را  انه یختهگرههایت 

یاری کنه، پس  انه نگاشتهنان را در دینی که خود و منتظر فرجی هستنه که آ  انه آراسته

جانشان را در بنه  ،فرار ی وسوسهکه  انه نشستهدر شب پنجم ممرم در میان یارانی 

 یتمسئوَبرای فرار از این  یا چارهتا راه  کننه یمکرده است مرتب به اطراف نظر 

و  آینه یمگاه ماننه کسی که خواب پریشانی دیهه است از چادر بیرون  ؛بزرگ بیابنه

انتظارشان چه حاصلی  ،منتظر چه هستنه ،انه مانههبرای چه  کننه، یمبه اطراف نظر 

ست و مقام آمهه بودنه پل  ،آنان برای بهرت شهن دنیایشان و جُع آوری غنیُت ؟دارد

بایه بگریزنه در این نگرانی به  ههد یمامامشان چیز دیگری را نشان  ی چهرهوَی 

عظیم، انتظاری که به  ی فاجعهمنتظر این  ،دنبال فرصتی برای فرار هستنه و زمان

ای یاران برویه من  کنه: یمو زبان حق از جای خود حرکت  شود یمرسعت سپری 
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دنیایی که  طرف بهبرخیزیه و برویه  ،آسوده باشیه ،بیعت خویش را از ش� برداشتم

که  شنویه یمآیا صهای موالیتان را  کنیه؟ یمش� چه  ،تان است و آنان رفتنهمنتظر 

برخیزیه و  ،در بنه شهه، من بیعت خویش را از ش� برداشتم یها جان: ای فرمایه یم

را در این فرصت  ها ساعتبگریزیه. با کهام دسته خواهیه مانه؟ خوب انهیشه کنیه تا 

 از ههفتان او را بخوانیه تا از ممبتش جها نشویه.چنه روزه دریابیه، اینک با آگاهی 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ٩         ششمی شب  خطبه

است که رمز و  ای ینهگنجحُه و سپاس از آن پروردگار کریم و عزیز است که رحُتش 

غیب اَهی  ی چشُهکه هُواره بر  ییها دل؛ کنه یمخاشع درک  یها دلراز آن را 

مه�ن است و آنگاه که نهای حق برخیزد که کجاینه پوینهگان حق؟ انوارشان جان 

عشقشان هُچون هیزم �رودیان بر گلستان َطف اَهی  ی شعلهباطل را بسوزانه و 

 باشه. مقهار یبَتی چراغی جاودانه گردد تا عُر زمین شاهه عزتی پایهار و ضال

چه حهیث زیبایی است از رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) و چه مصهاق 

خاشع و عاشق، در زمان جاودانه است. هر زمان به نهای  یها دلیان، ئاست بر عاشورا

حق طلبانی که بر علیه باطل قیام کننه َبیک گفته و انوارشان را فرا راه آنان قرار 

یان عزتشان پایهار بانه. این سعادت ئاباطل شود و هُچون عاشور  ی سوزاننههدهنه تا 

توحیه  اش ثرهمُکن نشود مگر با شناخت از مقام واالی امامت و مودت، مودتی که 

خهاونه حکیم: امروز  ی فرمودهبه  و یقین یخودباور است؛ اطاعت و دور شهن از 

وَیِّ ش� خها و پیامرب و  ،ش� تام کردمدین ش� را به ک�ل رسانیهم و نعُت خود بر 

صاحب امر ش�ست پس وجود با برکت و مبارک امام که عقل کل است نعُت و کامل 

دین و امرش هُچون امر پیامرب و خهاونه است کسانی که این را باور کردنه  ی کننهه

هُچون �ودنه و به سعادت دنیا و آخرت دست یافتنه  یبردار  فرماناز امام اطاعت و 

 ی یهپایاران ابا عبه  (ع) زیرا آنان یقین داشتنه که هر عُل و حرکت امامشان بر 

که زیان دیهنه و  ییها آنحکُت و توقف ایشان نیز از آن رسچشُه گرفته است و 

رفتنه خود را باور و به توجیهاتی که نفس و شیطان به آنان اَقا کرده بود عُل کردنه 

قلیلی با  ی عههدانستنه که جنگ  حاصل یبن در کنار ایشان را و حرکت امام و مانهنشا

را در بر خواهه داشت و  ای یجهنتچه  یا افتادهگروه کثیری از دشُنان در بیابان دور 

در یاری امام دارد؟ و هر چه تعهاد کُرتی کشته  یریتأثچه  یا عههرفت و مانهن 
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که امام به غیر از خهاونه به هیچ  داننه ی�شونه بهرت است. این غافالن نهانسته و 

کس و هیچ چیز نیاز نهارد این ماییم که هُچون آبی که تشنه در کویر ممتاج است 

یان ئپس ای مه�نان کوی یار ما نیز هُراه عاشورا .به وجود امام عرصمان ممتاجیم

شنیهن نجواهایتان  ی یستهشاای حقیقت طلبان آیین ممُه اگر  :زنیم یمفریاد 

م پس جا�ان را بخریه و آن را از این رسگردانی به طوِر عشقتان متصل کنیه تا گردیهی

با ش� باشیم. نه برای شهادتتان به سینه بکوبیم بلکه برای فروخِت جانی به فغان 

تا متاع  خوانه یمکه خریهارش نفِس اماره گردیهه و ما را به بازار خویش  ییمدرآ

 ی خانهنفس َوامه را بخرد؛ ای وای بر ما، به رنگارنگ خویش را به ما بفروشه و 

موالی�ن پناهنهه شهیم تا با دستان امام�ن آن دست نفس اماره را پس بزنیم و دست 

کن تا پی�ن خویش نگه داریم و  مان یاریپروردگارا  عاشوراییان را با خود هُراه کنیم.

به انتظار موالی�ن چشم بر آس�ِن رحُتت بهوزیم تا مسافر طورمان باز آیه و توراتی 

پروردگارم حق است،  ی وعههرا به جا�ان ههیه کنه که خود فرموده: منتظرم بانیه، 

 من خواهم آمه.

شب ششم ده  ی خطبهه  (ع) و به اذن موالنا اباعب   رسولحال به اذن   و به اذن 

 کنیم: یمشب در کربال را قرائت 

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ششمی شب  خطبه

که فرمود: ای آدم، تو و هُرست به هر کجا که خواهیه برویه و از  یا ارادهسالم بر 

نزدیک نشویه. از  یها شههکه در کنارتان است بخوریه و به آنچه از آن منع  یا ثرههر 

؛ بایه مراقب رشی که شود یمکریُه، خط خیر و رش کشیهه  ی یهآنزول این  ی َمظه

و جان خلیفه را از  گیرد یمدر وجودشان است باشنه وَی آن رش، صورت خیر به خود 

ملکوتی که رحُتش تام وجودش را در بر گرفته به زمینی سخت و تاریک بهل 

به  رود یماز آن نهارد بسیار کنه جلو  یا تجربهکه  ییها ساعت؛ هُه چیز در سازد یم

، گریه یمسخت را چگونه درمان کنه؟  ؛ این سکوِت گردد یمدنبال نهایی در وجودش 
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: ای خاَقم، این چه رسزمینی است که زنه یم، فریاد کنه یم، تفکر نشینه یم، دود یم

؛ نهایی در قلبش او را رود یم؟ چگونه او را بیابم؟ به طرف کعبه ام کردهوجودم را گم 

: غُگین مباش؛ پروردگارت توبه پذیر و مهربان است؛ به دامن پر مهرش بیا خوانه یم

ما فرزنهان حرضتش از پهر آموختیم که بایه از  ؛ وتا مجهداً به آغوشش بازگردی

رسزمینی غریب مهاجرت کرد و کلیه رفتنش دفع رشی به نام نفس اماره است؛ اوست 

پس در شب ششم ممرم  هراسه یمو از بازگشت  ستایه یمربت را که مانهن در غ

یارانم را از این غربت به وصلی مبارک مژده دهم: ای هُراهان فرزنه  خواهم یم

پیامرب (ص) به سخنانم با گوش جان توجه کنیه تا راز آمهنتان به کربال را فاش کنم؛ 

 یا فاصلهتنه بین آنان و یارانم با من در کنار ش� هس یتمب اهل بینیه یمکه  گونه ه�ن

ش� را دوست دارم آیا این  ورزم یمکه به آنان عشق  گونه ه�نپس  ام نشهه قائلرا 

و مانهش را به  دهه یمتوانش پاسخ  ی انهازهدَیلی برای مانهن نیست؟ هر کس به 

. چه شب عجیبی است؛ برق نگاهشان چیز دیگری را حکایت آرایه یمقلم جانش 

؛ خوانه یمقلب متوجه ملکوت است و دیهه به دنبال خاکی که او را به خود ؛ کنه یم

دشُن است. خواب، حکایتی است  های یغتاز  تر کشنههاین جنگ درون و بیرون 

را در خود پنهان �وده. باننه و یا  ها جانغریب؛ چش�ن بسته شهه و سکوت شب، 

است زیرا پیروزی با  حاصل یب هم شان یاریبرونه؟ مانهنشان حاصلی جز مرگ نهارد؛ 

رفت، تام  ی وسوسهباطل است وَی این فرصت را از کجا به چنگ بیاورنه؟ کم کم 

؛ توانشان در این درگیری از جانشان جها شهه؛ هنوز بایه کنه یمرا پر  یشانها ساعت

پیامرب  یتب اهلبه این جنگ ادامه بههنه تا ساعت موعود فرا برسه ه�ننه دوستهاران 

که زمان برایشان به یادگار  کننه یمسپری  ییها نامجانشان را در خهمت  ها ساعتکه 

را بیابنه که توان بردنشان را از این غربت ناشناخته دارد  یا گُشههگذاشته است تا 

کنم تا به کنار خواهرم زینب کربی (س) بیاییه و او با ه�ن  تان یاری خواهم یماینک 

امیر مؤمنان (ع) در جانش به ودیعه دارد با ش� صمبت کنه خوب  که از ای یرهذخ

 گوش کنیه.

بنشینیه که  ییها جانتا در بین  ایه یافته: اینک که اجازه فرمایه یمحرضت زینب (س) 

 بها گرانبایه صاحب میراثی  کننه یمقلب پیامرب (ص) تفسیر  ی یچهدرای�ن را از 
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؟ کنیه یمبگوییه: این ارث عظیم را در کجا خرج  را داریه اش یمعرفباشیه. اگر توان 

؟ در جان گُشهه از حق و باطل؟ در میهان مبارزه هایتان ییتنها؟ در یتانها عبادتدر 

با گوشت و پوستی که به جانتان چسبیهه است تا غیبی را پوشش دهه که در واقع 

ه چه کردیه؟ ش� عیان است؟ زبانتان را حرکت دهیه؛ بگوییه با ثروتی که به ارث بردی

و به چه بهایی؟ مودت ارث عظیُی  یها فروختهمزد رسوَتان را در کجا و در کهام بازار 

است که بهای دینتان است؛ به یک ساعت و دو ساعت و یک روز و ده روز ختم 

. مودت، کلیه بازگشتتان از این رسزمین غریب است پس آماده باشیه؛ شود ی�

را  یتانها جانو فرزنه مهاجرت کنیه تا پروردگار  و مالهجرتتان نزدیک است؛ باجان 

بخرد. این خریه و فروش ه�ن است که پروردگار فرمود به این خریه و فروش شاد 

 هستی جاودانه کنیه و او را بخوانیه: ی عصارهرا با طعم  تان یشاد. شویه یم

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


29 

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

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ١٠         هفتمی شب  خطبه

شکر نامی است که پروردگار عال مخلوقات خویش را به آن مزین فرمود تا جانشان در 

خارج گردد و بتوانه به دریای ممبتی متصل شود که  ینیخودبپرتوی این نام از حصار 

به دنباَش در حرکت است و شکر و سپاس پروردگار یکتا را  ای یهساهُواره چون 

سزاست که فرمود: من ش� را از صلصال خشک آفریهم، در هیچ مکانی و در کنار هیچ 

که خاَقش فرمود: سنگ از خوف من  اش یهاوَعُلی طاقت مانهن نهارد جز در مکان 

ی خاک انسان  افته یمبر روی در   ی چارهشی کردنش سخت شه که جز متال  چنان آنَو

 دیگری برای خود باقی نگذاشت.

انسان چه  :توصیفی زیباست از فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که

ظلُی در حق خود �وده با وجود َطف و رحُت پروردگار در خلقتش و در غربت 

خنکی و آغوش گرمی به دنباَش در حرکت است را به آتشی   زمینش چون سایه

از سنگ خارا  تر سفتنهه در وجودی که از خاک نرم ساخته شهه را به سنگی سوزان

که شیطان برایش آراسته را خیر و صالح  اش امارهاین ظلم به خود را نفس  .کنه یمبهل 

و به جهاَتی  شود یم سوترو بینایی باطنش کم  تر سختو هر َمظه دَش  دانه یم

ق تصور کرده و خهایش را خود ساخته و که حق را باطل و باطل را ح گردد یممبتال 

خود اطاعت  ی و کتابش را دست نویس کرده و به سلیقه گزینه یم برپیامربش را خود 

 .کنه یمو عبادت 

بیرون آورد و به �ایش تاریخ  ها دروناین جهاَت را چه زیبا اباعبه  (ع) در کربال از 

فریاد   اکرب به میهان  گذاشت. جاهلینی که به جنگ و کشت امام عرصشان با

که فرزنهانشان در  یا گونه ه�نبا نیروی حق، حق را بکشنه.  خواستنه یمو  آمهنه یم

و مسجه پیامرب و در کنار قرب پیامرب خاتم حرضت ممُه  مسجهاَمرامعرص حارض در 

زبان است نه خیراَعُل. �ازی  ی َقلقهکه نفسشان ساخته و  خواننه یم(ص) �ازی را 
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بهون والیت کامل نیست چون این دستور قرآن کریم است که  هاست عُلکه بهرتین 

فرمود: من دین را در جانشینی رساَت کامل کردم، پس �از بهون والیت شبی تاریک 

 و طوفانی است.

 ایستنه یمرسدمهاران کور دل و منافق آن در کنار ترِک کعبه و ِمنرب و قرب پیامرب (ص) 

و  دهنه یمفتوا به کشت شیعیانش  رسه ی�ان به امام عرص (عج) و چون دست ناپاکش

 برنه یمرسبازان و مزدوران جاهلشان به پیروی از آنان با فریاد   اکرب رس شیعیان را 

 ی وعههچون  کوبنه یمو مشت بر آهن  کننه یمو رسوایی زنهگی ننگینشان را بیشرت 

گهربار  ی ست. در این مورد فرمودهاَهی است، هُیشه حق پایهار و باطل رفتنی ا

که فرمودنه: فرزنهان رسول خها (ص) میراث بران مقام  کنیم یمرسور عاملیان را نقل 

این فضل و  ی نوشنههاَهی  ی ههایت و والیت هستنه و امتشان در کنار این ودیعه

ی رحُت. آنانی که جام جانشان از این طعام اَهی َربیز شود هرگز به تشنگی و گرسنگ

و برهوت زمین  گردد ی�و جام جانشان از فضل و رحُت تهی  شونه ی�قیامت مبتال 

، پس طاَب یابه یمو هجران موالیشان به نزدیکی تمقق  شود یمبه باغی زیبا بهل 

 این مقام باشیه تا تنهایی معنایی نهاشته باشه.

شب هفتم  ی خطبه(ع) و به اذن موالنا اباعبه     رسولحال به اذن   و به اذن 

 کنیم: یمده شب در کربال را قرائت 

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 هفتمی شب  خطبه

سالم بر خاَقی که بنهگان خویش را به رحُتی واسعه فرا خوانه و اجازه فرمود تا جان 

زیباست که  چنان آنمخلوقاتش با آن در آمیزد اینک در شب هفتم ممرم این بارش 

 .شود یمتشنه سیراب  های ینزمو  آورد یمدر غالف مانهه رس از خاک بر  یها نهال

 یننش دلو عطری  شود یماَقا  ها جانشیرین از دیهاری با شکوه به بطن  یا زمزمه

را در خود  یا واقعهتا  هاست ینهس؛ َمظات، شاهه ارسار گیرد یمصمرا را در آغوش 

منتظر  یها جانت؛ با تاریکی صمرا جای دهه که زمین و آس�ن از دیهنش متمیر اس
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 یها شبتا باز صبح دیگری را آغاز کنه. امشب آرامش  رود یمخویش  آرامگاهبه 

راه حق دل هر حق جویی را به غُی خاص  گشتگان گمگذشته را نهارد؛ رس و صهای 

و رس را بر خاک  خیزنه یممبتال �وده. وای بر امتی که با نام پیامربشان به عبادت بر 

و در مقابل جانشین رسوَشان صف آرایی کرده و به جنگ  گذارنه یمطاعت پروردگار ا

. این دشُنی قطع رگ حیاتشان است. آنان برای دروی ممصول عُرشان به پردازنه یم

که  ای یوهم؛ زراعتی که بذرش را شیطان به جانشان پاشیهه است تا انه آمههاین مکان 

جاودانه باقی  اش یتلخپروردگار است  ی وعههه ک گونه ه�ن شود یماز غالفش خارج 

بانه و ش� که مه�ن این صمرای حق علیه باطل هستیه شگفت زده به آنان 

 ایستنه یمچه آمهه؟ با طلوع و غروب در کنار یکهیگر  یشانها عقل. بر رس نگریه یم

و �از ج�عت را که سنت پیامربشان است را با امام ج�عتی که به جنگ حق آمهه 

؛ صهای صوت آیات اَهی پردازنه یمو ساعتی بعه از �از به قرائت قرآن  کننه یماقامه 

و چش�ن زمان از بسرت خویش  نگرد یمطنین انهاز صمرایی است که با نفرت به آنان 

باشه. اینک  گر نظارهواقعیت مانهن و یا رفت را خود به این صمرا مهاجرت �وده تا 

 تا واقعیت حق را بشناسیه. یها آمهه

برای حاصل حرکتشان در مع�ی اطاعت رس در گم  انه یههآرمآنان که در چادرها 

؛ وحشت برق شُشیرها آرامششان را گرفته است پس شب و روز تفاوتش را از انه شهه

جان انسان به آن ممتاج  هُوارهبه آرامشی که دست داده و وحشت جای خویش را 

عظیم هستنه اعالم  ی واقعهاست. این احساس غریب برای آینهگانی که تاشاگر این 

که مانهنه تا زبانشان  ییها جاندوستی و ح�یت از خانهان پیامرب است و گریست بر 

رو به  را زمان هُراهی کنه و بیعتشان رسمشق حق جویان زمان شود. پس مه�نی

را نهارد؛  ماننه یب یها صمنهکه توان دیهن این  ییها چهرهاتام است و من شاهه 

؛ شود یمتنگ  اش ینهس؛ شنود یماست  یانائعاشور را که در ممبت  ییها رسودهگوشش 

تا نهایی با کوبیهنش بیرون بیایه و زبانی که هر شب  کنه یمدستش این سینه را یاری 

. جانم حسین جان، گفتش زیباست؛ زبان، جان اَستش را کنه یمجانش را با من تقسیم 

؛ حرارتش ضامن عُلی خواهه شه که زبانش گفته است پس کنه یمفهای حق 

شُشیرهایتان را آماده کنیه؛ باطل به درونتان خواهه چرخیه تا با رس و صهایش از 
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یخ خواهه کرد میهان حق بگریزیه؛ اگر قادر به زدن گردنش نشویه او ش� را عربت تار

پس با گامی استوار دست موالیتان را در ح�یت جانتان رها نکنیه و هُواره او را 

 بخوانیه تا آغوش گرمش را حس کنیه.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ١١         هشتمی شب  خطبه

سپاس بر آستان ممبت خاَقی که بنهگان خویش را در توان جانشان نیازمود حُه و 

اَلهی دستان ناتوانشان را از ظلُت جهل به ههایتی روشنگر  بلکه با دستان یه

جهل را از مقابل  ی رهنُون شه تا مخلوقاتش به تصویر نهانشان آگاه شونه و پرده

ه مع�ی َمظات زنهه بودنشان دیهگانشان بردارنه و به تاشای خلقتی بنشیننه ک

زیبایی است از موال و رسورمان امام زمان (عج) که دست یه اَلهی  ی است. چه فرموده

جهل از مقابل دیهگان و ههایت و نجات از  ی خهاونه مهربان هُیشه در برداشت پرده

 آن، یاور بنهگانش است.

 قهر گرانربار و گه یها خطابهدر شب هشتم از ممرم این دست نجات بخش را از 

این رحُت  شکرگزارو  کنیم یمموالی�ن امام حسین (ع) با تام وجود احساس 

با برکتی که  یها َمظهو  ها شبو  روزهاپروردگار یکتا هستیم. پس سالم بر  ی واسعه

، بسرتش شناسه ی�آمهنشان نویه است و رفتنشان نجات، نجات از مرگی که بسرت 

یتی که  انه خوانههبودنش را یلمیی جانی پر مع�ست که زنهه  یت. یُل و مردنش را یُل

یلمیی را به دنبال دارد تا مرگ را در زنهه بودنش در اسارت گیرد، بنههایش را ممکم 

 .یابنهدرببنهد و زنهانش را نگشایه تا طعم زنهگی ابهی را 

ر بله چه زیبا فرموده رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) و چه مصهاق است ب

و بر ساالر شهیهان اباعبه  اَمسین (ع) و یارانشان که مرگشان  روزهاو  ها شباین 

ی که خهاونه رح�ن فرمود: نپنهاریه ا گونه ه�نشه و  شان یابهآغاز زنهه بودن 

. پس بایه عربت خورنه یمو نزد پروردگارشان روزی  انه زنهه، بلکه آنان انه مردهشهیهان 

: آیا در احوال اقوام فرمایه یمگرفت و هُت کرد و مشتاق آن شه چون کتاب آس�نی 

؟ وَی افسوس که تعقل از امت مسل�ن رخت بربست، ه�ن کنیه ی�گذشته تعقل 

خطاهایی را مرتکب شهنه که اقوام گذشته در آن ااار ورزیهنه. مثل قوم عاد و ثود 
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شرت از سنگ بیرون آوردن قرار دادنه. شرت از سنگ  ی معجزها رشط ای�ن آوردنشان ر 

 بیرون آمه و آنان ناقه را رس بریهنه و به عذاب اَهی گرفتار شهنه.

اهل کوفه رشط قیام و جنگ بر علیه کفر و ظلم و باطل را حضور امام حسین (ع) در 

وَی آنان امام و زیادی که به امام نوشتنه اعالم کردنه. امام آمه  یها نامهکوفه با 

و از اینکه قوم  خوانهنه یمفرزنهان و یارانشان را رس بریهنه و در ه�ن حال قرآن 

 .کردنه یمحیاتشان را رس بریهنه آنان را رسزنش  ی ناقهثود و عاد 

دوستهاران و عزاداران امام حسین (ع)  ی هُهشامل  سؤال؟ این کنیم یماینک ما چه 

 شب در کربال است. ده یها خطابهبعه از شنیهن 

که اگر در کربال در  کنیم یمادعا کرده و  هاست سال؟ ماییم که کنیم یمبله ما چه 

. حال که کردیم یمجُع یاران ابا عبه  (ع) بودیم از دین و امام�ن با نثار جان دفاع 

چه  یما نشستهحجت بر ما تام شه و از اول ممرم در کنار ابا عبه  و یارانش 

؟ آیا از زیر بار این مسئوَیت فرار کرده و افسوسش را کابوس دنیا و برزخ و یمکن یم

، یا با تیرهای گناه و جهل و گرفتار شهن در بنه نفس و شیطان و کنیم یمقیامت�ن 

و یا با تام جان و مال و فرزنه از دین�ن و امام  بریم یمدنیا به وجود مبارکشان حُله 

که تکرار جهل تاریخ نباشیم بلکه جزِء نجات  کنیم یمچه  ؟ بلهکنیم یمعرصمان دفاع 

 یافتگان نام ما برده شود؟

شب هشتم  ی خطبهو به اذن موالنا اباعبه  (ع)    رسولحال به اذن   و به اذن 

 :کنیم یمده شب در کربال را قرائت 

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 هشتمی شب  خطبه

سالم بر شاهه و مشهود، پروردگاری که بر کردار بنهگان خویش آگاه است زمانی که او 

یاری کنه.  اش واسعهرحُت  ی یرهداتا دستان بنهگی مخلوقش را در  خواننه یمرا 

که قهرت خاَق را در روح خهاونهی به ودیعه دارنه؛ چه امانت سنگینی!  ییها جان
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یهه و انسان این وظیفه را در امر خاَقش زمین و آس�ن از پذیرشش امتناع ورز

 ها وعههنیکو؛ یکی از آن  یها وعههپذیرفته است؛ َبیکی با هزاران طعم مطبوع و 

: شهیهان در فرمایه یمجاودانگی آنگاه که  ی وعههمانهن در امر اَهی است و چشیهن 

ا در بی�ر ر  . خوردن بهرتین َذت دنیایی است؛ انسانِ خورنه یمپیشگاه من روزی 

هر آنچه که پروردگار آفریهه  توانی ی�تو بی�ری و  دهنه یمحصاری از این بابت قرار 

برایت کشنهه است پس شهادت  ها یوهمو  غذاها ینتر طعم بخوری؛ خوش است را

چیست که روزی را در پی دارد که قادر است هر چه در ملکوت آس�ن و زمین 

ین رحُت گسرتده را شناخت؟ قرآن کریم ا توان یمآفریهه شهه را بخورد؟ چگونه 

هستنه و  منه عالقهمجاههت را راه رسیهنش خوانهه پس آنانی که به مع�ی خلقت 

. من یاران خویش را در شونه یماَهی را درک کننه آماده  ی وعههاین  خواهنه یم

: ای هُراهان، پروردگارتان امر فرموده: من شب هنگام خوانم یم ها دورانو  ها زمان

پس روزی که در معصیت بوده  دانم یمرا  یها کردهو آنچه در روز  میرانم یمش� را 

شبش در کجای عال جای دارد؟ صبمگاهان زنهه شهه است وَی برزخش را در 

به  شا یزنهگتا تقویم  رسانه یمشیطان نفس بوده به شب  ی وعههکه  یههاییام

برزخی پیونه بخورد که دیگر بازگشتی نهارد پس حق جویان این صمرای مبارزه هشت 

تا در صبمی بیهار شونه که دیگر شبی را در پی  خوابنه یمشب است که شب هنگام 

نهارد پس ده شب در کربال ه�ن ده شبی است که پروردگار عال به آن قسم یاد 

زگردانه و ش� که مه�ن این ده شب شهیه فرموده تا نفس مطُئنه را به مکانش با

چگونه به این قسم پاسخ خواهیه داد؟ اگر شیرینی پیامش را درک کنیه جانتان 

خواهه بود و اگر نتوانیه امر را اطاعت کنیه ه�ننه آنانی که رفتنه  دارش امانت

هُواره در جانتان ماننه زهری عُل خواهه کرد که آرام آرام اعضا و  اش یتلخ

رحتان را در مرگی تهریجی و عذابی سخت قرار خواهه داد زیرا ههف امامت جوا

پس جان مرا در معرض  ،ههایت است حتی به قیُت تکه تکه شهن اعضاء وجودش

قرار نههیه با اطاعت، شیرینی جهاد را بچشیه و از قاتلین حق نباشیه.  یرهایتانشُش

جان خسته از بی�ری برای شفا  تنایی است که یک بینم یم یتانها چهرهآنچه من در 

دارد پس داروی امامتان را هر چنه سخت است بخوریه تا کربال مشتاق آمهنتان باشه 
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تا  خوانیم یماو را  کنه یم تر تنگحجتش را  ی یرهدااینک در این َمظاتی که زمان 

افزایش یابه و زمان مانهن به پایان نرسه پس جا�ان را به عطرش  ی�نها فرصت

 .راییمآ  یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ١٢       نهم (شب عاشورا)ی شب  خطبه

که هُگان به زیر فرمانروایی  است یناَعامل رب ی یبنههزحُه و سپاس در خور و 

سلطنتش بیرون  ی یرهدا. هیچ کس را نشایه که از انه آوردهمطلقش رس تسلیم فرود 

تا در َقای  است یناَعامل ربکه هُواره مشتاق  ییها جانشود و سالم و درود بر 

خاَقش به ک�ل آنچه به او وعهه داده است نزدیک شود؛ کهام جان مورد نظر است؟ 

ون آماده فرمان، اکن ی شنونههده شب در کربال بوده و  یها خطابهجانی که مه�ن 

َطف اَهی مه�ن کنه پس نعُت زمان را  ی رسچشُهگردیهه تا جان مشتاقش را بر 

درک کنیم چون زمان با کسانی هُراه است که در آن جاودانگی را ههف خویش 

 سازنه.

موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصاَح  قهر گرانحال که مقهمه را با فرمایش 

رسور عاملیان حرضت زهرای  شان یگراماملههی (عج) آغاز کردیم با فرمایشات مادر 

است که در  ییها جانکه فرمودنه: برکات اَهی هُواره بر  کنیم یممرضیه (س) کامل 

سانی را بر خود و جهاد با امیال نف کننه یمراه رسیهن به َقاء   از دستور حق پیروی 

 یتب اهلپس حق را در  پی�ینه ی�واجب �وده و راه ااط مستقیم را جز با حق 

پیامرب (ص) جستجو کنیه که فرزنهان رسول خها حرضت ممُه (ص) برای آنانی که 

را دارنه که هر دَی  ای ینهگنجنقش  کننه یمآنان دراز  طرف بهدست توسلشان را 

یک کنه و به تاشای انواری بنشینه که جانشین پروردگار در خود را به آن نزد توانه یم

منتظر قهوم مبارک پرسم مههی (عج) که نام من و  ،آن معنا شود پس منتظر باشیه

او ذواَفقار و در  یها دستزمین پر آوازه خواهه کرد؛ در  بر تامپهرم و هُرسم را 

ت عشق او کالم پیامرب و در پاهای او عزم حسین (ع) است یها َب ت او دَو . دَو

ت او ظلم و ستم نخواهه رفت و هرگز حرمت  نخواهه    رسولاست و داد؛ در دَو
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شکست. زمین با نام آخرین رسول شکوفا خواهه شه. سپاس پروردگار را که ما را از 

 ما را. منهان عالقهاین دوَت پیروزمنه قرار داد و هُچنین پیروان و  یتب اهل

در کربال سینه سپر کنیه تا  سعیهپس ای مه�نان کوی عشق هُچون یار امام حسین 

پیامربمان بر جا�ان چون عسل  یتب اهلشک و تردیه و دشُنی با امام�ن و  یرهایت

، ما عاشقان جهتان امام حسینیم و یتب اهلنبوت و  ی عصارهبنشینه و فریاد کنیم: ای 

 خواهیم یمپس ما را دریاب که  یما آموختهراه و رسم دَهادگی را از موالی�ن حسین 

را در جهاد و هُراهی ش� فها کنیم،  ی�نها داشته ی هُهدر کنارتان بانیم و تا 

و جا�ان ما بیعت�ن را بپذیریه و ما را یاری کنیه که بر بیعت�ن بانیم. ای صاحب دین 

داغ یازده  ،، عاشقیم که بار هزاران مصیبت و غصه را در پشت داریمزدگان یبتمص

پروردگار کریم را پس ای بازوی پروردگار عال کُک�ن کنیه تا با تام  هُتای یبگوهر 

شهن ده شب در کربال باز به دامن شیطان نرویم بلکه جان با اخالص�ن را در صمرای 

آشکار گردد و راه�ن  ی�نها چهرهتا زمان پرده از رازش بردارد و کربال دفن کنیم 

 آینهگان. ی آوازه

ده  ی خطبه(ع) آخرین  عبه  اباو به اذن موالنا    رسولحال به اذن   و به اذن 

 :کنیم یمشب در کربال را قرائت 

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 نهم (شب عاشورا)ی شب  خطبه

و از روی جهاَت مرتکب  یها داشتهسالم بر امری که فرمود: اگر بر خویشت ستم روا 

پس توبه کنیه؛ پروردگار بخشنهه و مهربان است او ش� را در هر کاری  یها شههگناه 

 یابیه ی�حکومتش  ی یرهدا، راهی برای فرار از شنود یم، صهایتان را بینه یمکه هستیه 

 .یابیهدرتا ممبتش را  پس به اطاعتش گردن نهیه

سپری گشته و شب  ها ساعت؛ شود یمحق در َمظات زمان شنیهه  ی زمزمهاینک 

وصال فرا رسیهه؛ شب نهم از ده شب در کربال از راه رسیه و زمان، جانتان را در حال 

مشتاقی! با شنیهن پیام امامشان خون در  یها دلو هوای کربالییان قرار داد. چه 
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بیعت  یها دستجهاد با باطل. پس  ی آمادهوجودشان به جوشش درآمهه و جانشان 

تا عالیق جانتان را از  یها آماده: پرسم یمآماده است تا با آنان که مانهنه بانه. اینک 

من بایستیه و  ی یُهخآن بگیریه؟ اگر جوابتان مثبت است پس ه�ننه حر پشت 

پس امشب به جربان این خطا  دانیه یمامت را اعرتاف کنیه مجازات بست راه بر ام

که  پذیرم یمتا اوَین نفر باشیه و من هُچنان که از حر پذیرفتم از ش� نیز  یها آمهه

؛ با خوانه یمبرای دفاع از دینتان به میهان برویه؛ سپاه شیطان ش� را به خود 

دت، جانی که در جانتان انهاخته فرصت انتخاب گذشته است؛ برای شها یا وسوسه

 ی شههای�نی که در پرتو آن جان تکه تکه  ،داشت بایه یمممکم و ای�نی استوار 

فرزنه را در آغوش بگیری و شکر گذار نعُتی باشی که در جانت از ابراهیم خلیل به 

ههایت  ی یرهدایادگار مانهه پس شُشیر را بردار و بر گلوی نفسی بکش که تو را از 

و یاور کشانهه است. امشب زمان رفت و یا مانهن است.  یار  یبپیامربانت به برهوتی 

اگر تصُیم گرفتیه بانیه بایه توان جنگیهن با باطل را داشته باشیه تا نامتان رسمشق 

جهادگران زمان گردد و اگر نتوانستیه پس آثارتان به قلم حق نگاشته خواهه شه و 

 زانهن حق.تصویرتان ه�ننه �رودیان در آوردن هیزم برای سو 

! برادرم عباس پیامی برایتان دارد پاسخش را بههیه؛ نگرد یمچه چش�ن زیبایی به ش� 

غیب را گشود و مرا صها  ی پرده(ع)  مؤمنان: ای یاران، پهرم امیر کنه یمش� را خطاب 

آینهه بشناسی و من مشتاقانه به  یها زمانیارا�ان را در  خواهم یمزد: عباس بیا 

سیه اَشهها منتظرنه تا وحی اَهی از  ی حُزهتاشای سی�ی یارانی نشستم که ه�ننه 

بهرنه که نشانشان در زمان باقی �انه پس  چنان آنراه برسه و آنان گلوی کفر را 

مرا : اگر قهرت داریه گفت یمه�ننه حُزه مقابل باطل بایستیه و سخن زیبایش را که 

برداریه تا  تان ینهسوحی را مجروح کنیه پس دست شیطان را از  ی ینهسبکشیه نه 

بیعت امامتان برای شههای  ش� در ی چهرهجایگاه تخت سلی�ن شود و یقین بهانیه 

 راه حق آشکار است.

ثانی رقیه خاتون با ش� دارد: ای  ی فاطُه: صمبتی هم دخرتم فرماینه یمامام 

من عاشقش باشیه پس رکاب اسبش  ی انهازهحسین، اگر توانستیه به دوستهاران پهرم 
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دیهار داد برای دیهارش جانتان را از  ی وعههرا رها نکنیه و اگر ماننه من به ش� 

 قاَبش برهانیه تا افوض امری معنا شود.

آشکار شود تا  اش چهرهظلم بلرزد و حقیقت  های یهپاحق را بخوانیه که  چنان آناینک 

دیهن  ی آمادهپوشاَی باشه پس قلبتان را  یها کاخ ی کننههن ممرم نامتان ویران در ای

 :یه و برای مهدش صاحبش را بخوانیهعظیم کن یا صمنه

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم و علی عباد هللا الصالحینالو 
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ١٣         روز عاشورای  خطبه

و سالم بر یوم عاشورا، یوم فرقان، یوم جهاسازی حق  نیاَه ومی؛ ماَک نیاَه ومیبر  سالم

از باطل، پاک از ناپاک، زیبایی از زشتی، عزت از ذَت و رشادت از عجز و سالم بر برپا 

کرسی قضاوتش، بر ترازو و میزان و معیارش و سالم بر ایام، ایامی که نامش را  ی کننهه

آفرینشش نگاشت سپس هُگان را در چرخش شب و روزش به  ی نهیآپروردگارش در 

شه  ها در سکوتش مأوای دَهادگانی  تفکر فرمان داد؛ روزها در انوارش درخشیه و شب

ده بودنه تا رازهایی را فاش کننه که در سینه فرو بر  ی پردهکه زبان در کام را در 

ها مانهنه تا ایام را معنا  ها رفتنه وَی ذخیره جان ذخیره شهه بود جان ی صنهوقچه

به عظُتش معرتف شه و اشک دیهگان از سوز و  شانیها کامکننه؛ زبان آینهگان در 

جان  ی هپردگهازش به جریان افتاد؛ چه تالطم باشکوهی! امواج به حرکت درآمهنه تا 

اش را به سخن درآورنه؛ زبان ایام شکوفا شه و  عاشق را بهرنه و زبان در کام مانهه

دار  زمان جوشیه و ابراز داشت: مرا به خاطر بسپاریه؛ من امانت ی نهیسنهانش از 

هستم امانتتان را به من بسپاریه تا بر رفعتش بیفزایم و نجواهایتان را  تانیها جان

هُتای اَهی  ا کنم و سالم و صلوات خهاونه کریم بر کوثر بیه نجات جان ی چهیدر

رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که از زبان گویای ایام سخن گفتنه که ما به 

که فرمودنه زمان، امانت عاشورای  یا گونه ه�نبینیم که  داری آن را می وضوح امانت

خود حفظ فرموده که هر سال زبان آینهگان در  ی نهیساباعبه  اَمسین را در 

به عظُتش اعرتاف کننه و اشک دیهگان از سوز و گهازش چون سیل به  شانیها کام

رسور عاملیان است؛ یوم عاشوراست؛ روزی است که  ی وعههجریان افته؛ امروز ه�ن 

امام  عظُتش زمین و آس�ن را به حیرت درآورد. حال در این روز بزرگ به موالی�ن

تان یوسف زهرا    ما منتظران و عاشقان فرزنه گرامی حسین (ع) بگوییم: یابن رسول

بینیم وَی ایشان را از خودمان جها  ظاهر �ی  امام و موال و رسورمان را اگرچه به

دانیم با باور و یقین، وجود مقهسش را در کنار و در قلب�ن و در فرمایشات  �ی
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را در این روز بزرگ دعا کنیه که جا�ان را عاشقانه در اطاعتش  بینیم ما گهربارشان می

را چون جان شیرین�ن بهانیم و از  تیب اهلپیامربمان، قرآن و  یها امانتفها کنیم و 

 آنان پیروی کنیم.

روز  ی خطبهو به اذن موالنا امام عرص و زمان (عج)    رسولحال به اذن   و به اذن 

 :کنیم یمعاشورا را قرائت 

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 روز عاشورای  خطبه

، یومی مبارک، روز مرگ باطل، روز شکست شیطان و روز ظهور حق اَهین یومسالم بر 

و چه زبانی  نویسه یمو عهاَت، قیامتی خونین و وصاَی شیرین؛ نامش را چه قلُی 

از غُش پاره  ای ینهسو چه  دارد یمقادر است تا وصفش کنه؟ چه قلبی بارش را بر 

؛ کنه یمواَعادیات را تالوت  ی سوره؟ زمین نگرد یم؟ آس�ن به چه شود ی�پاره 

م اسبان را  ی جرقه ش�  دانم یم؛ پروردگارا چه زیبا فرمودیه: آنچه من ستایه یمسل

. ای خاَق یگانه راز قلب جهم حسین را چگونه یافتیه که او را اباعبه  دانیه ی�

، رسش جها خورد یم، قلبش تیر شکنه یمتا عبه را معنا کنه؟ پس پیشانی عبه نامیهیه 

: ای بنهگان در بنه پیچه یم؛ آواز تالوتش در فضای زمان گیرد ی�وَی آرام  شود یم

شیطان، رس پر شورم هنوز شور ههایتان را دارد گرچه بین آن و بهنم جهایی افتاده 

که  ییها قلبهاونه مهربان است. ای وای بر وَی هنوز عاشق است تا بگویه بیاییه خ

خونین بخواننه: اگر مرا تکه تکه  یا پارچهبا نهای حق گشوده نشونه؛ آنان را از الی 

؟ نله شب در کنیه یمکردیه به دین جهم ای�ن بیاوریه. این عشق را چگونه تفسیر 

دوباره هستیه؛  یا معجزهجانتان را افروختیه و هنوز چشم به راه  اش ینورانمیان پرتو 

تا دینتان را حفظ کنیه؟ عشق یاران حسین را؟ پس نشانش را بر  خواهیه یمچه 

. اینک در ممرضی هستیه که حقیقت وجودتان آشکار گردیهه و دیگر بینم یم تان ینهس

تا  بایه یمعریان، نوری  ، عریانیها جانتان برخاستهتوان پوشانهنش را نهاریه؛ از قرب 

 :کنم یمرسوا نشویه پس پیام صمرای کربال را تفسیر 
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؛ انسان هُواره فرصت شود ی�توبه طبق فرمایش قرآن کریم فقط ددم مرگ پذیرفته 

بازگشت دارد پس این اتام ممبت چه معنایی را در خود پنهان �وده؟ رمزش در نله 

عُل انسان در مرگش  ی و از قرب برخاست؛ چهرهشب در کربال مانهن بود سپس مردن 

نظر کنیه؛  تان چهرهایه؛ به  ؛ اینک برخاستهخیزد یم براست که از قرب  یا چهرهه�ن 

؛ وای بر احوال شناسه یمقرآن کریم هر کس خویش خویشت را خوب  ی فرمودهطبق 

هیجان انگیز  یا واقعهو منتظر  کننه یمحیاتشان را ذبح  ی ناقهکه هُواره  ییها جان

ساعتی از روزمرگی نجات دهه. آنچه امام عرصتان ش� را به آن دعوت  که آنان را

ه�ن کالمی است که پیامربتان امر فرموده: از آنچه برایتان گذاشتم پیروی کنیه  کنه یم

پس مختاریه راه خیر را در پیش بگیریه و یا راه رش را؛ هُواره بینهیشیه؛ جانی را 

 شویه یمبه هُراه دارد یا از عشقش مست  که دو رشاب مست کننهه را کنیه یمحُل 

 و یا از رشش.

 ؛ پس ادجِر صرب مرا به پروردگار  ة: آجرک   یا بقیخوانیه یمکه  شنوم یماینک 

. صرب بر جهاَت امتی که بعه از گذشت نیم قرن از رساَت به مصیبتی کنیه یمحواَه 

از رساَت پیامربتان  ها قرنختم شه؛ صرب من بر ش� چگونه خواهه بود که  چنین ینا

گذشته است؛ ادجِر صرب مرا در احوال خودتان بایه بخواهیه احواَی که تغیُّرش بر ثانیه 

. نگران نباشیه وصفتان را ه�ننه شاگردان جهم ها َمظهاستوار است و ممبتش بر 

امام جعفر صادق (ع) در زمان خواهم نگاشت پس آنچه که آموختیه بیاموزیه و اگر 

 قرآن در انفاقش قرار گیریه. ی فرمودهت درکش را نیافتیه سکوت کنیه تا به قهر 

تا جانش را در تالوت آیات اَهی به معرض �ایش گذارد؛ با  شود یمصمرای حق آماده 

در پذیرش  هایتان یتظرفاحسانش جها نشویه.  ی سفرهاین صمرا پی�ن ببنهیه تا از 

به حجت زبان نهارد؛ بخوانیه نام  مشخص است پس نیازی یتانها چهرهحق در 

زیبایش را بر دیوارهای این خانه با حرارت قلبتان تا او برایتان به یادگار نگه دارد. 

جهل ه�ننه نقاشی ماهر  های یبتمصمراقب باشیه! جان این خانه تصویرتان را در 

ه پروردگارتان باشیه ک سپاسگزارپس  دارد یمجانش به امانت نگه  ی صنهوقچهدر 

که در  یها بودهآدرسش را یافتیه اگر توانستیه به واقع مه�نش باشیه پس از یارانی 
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کربال مانهنه و نهای حق را َبیک گفتنه پس برخیزیه و به آنچه به آن مأمور شهیه 

وَی مصُم کربال دست بیعت دهیه تا در  زبان یبعُل کنیه تا به نهای مجاهه 

 کنه و هُچنان که او با عُل خوانه بخوانیه: جانتان ش� را یاری یها گرهگشودن 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 والسالم
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ١٣   شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع) )ی  خطبه

شکر، پروردگار حکیم و عظیم را سزاست که در عذاب بنهگان نافرمان و عصیان کننهه 

گیرد و  ی او رسچشُه می کامله�ایه که این مهم از حکُت باَغه و اقتهار  تعجیل �ی

که به مؤمنان  ییها وعههسلطنتش فراری مُکن نیست و به  ی طهیحهیچ کس را از 

و از آنان جان و مال و اخالصشان را  کنه یمبه خاطر اخالص و صربشان داده عُل 

کنه که در قرآن کریم آن را چنین بیان فرمود: خها از  خرد و بهشت عطا می می

را خریه تا بهشت از آن آنان باشه؛ در راه خها جنگ  شانیها مالها و  مؤمنان، جان

داده  ای که خها در تورات و انجیل و قرآن کننه چه بکشنه یا کشته شونه وعهه می

کسی بهرت از خها به عهه خود وفا خواهه کرد؟  و چهی اوست  عههه است به حق بر

 ایه شاد باشیه که کامیابی بزرگ است. بهین خریه و فروش که کرده

که  ییها دورانها باد؛  ها و دوران پس شکر بر رحُت پروردگار عال به خاطر زمان

به رمزش آگاه  تا دزدان دهر انه کردهجان چنان گوهری حفظ  ی خزانهتوحیه را در 

ثروتشان را به بازار دنیا آوردنه تا خریهارش را بخواننه؛ چه  ،بران نشونه آنگاه میراث

نهنه تا در گنجایش جانشان ِبگلنجه؟ جز خهاونه کریم چه کسی  قیُتی بر آن می

 ی خزانهو آن گلهر جز در  انه حرکتطاَبان به دنباَش در   ی هُهپردازد؟  بهایش را می

 غیب نرود و دستی جز حق به آن نرسه.

حرضت زهرای مرضیه (س) اعالم  انیرسور عاملما ضُن عرض تسلیت به ساحت مقهس 

تان، طاَبان و خریهاران توحیه و حق و  داریم که: ما امت آخرین فرزنه گرامی می

ها را  کنیه تا توحیه و حِق ثبت شهه در زمان مان یار یاخالص نهضت عاشورا هستیم؛ 

که شههای کربال با خها  یا گونه ه�نمان را در زمان جاودانه کنیم  کسب و حق مهاری

معامله کردنه و جان و فرزنهان و ماَشان را به قیُت عشق و رضای اَهی فروختنه و 
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مصائب و زخم شُشیر و تیر  ی از این خریه و فروش خشنود و رسمست شهنه و هُه

 خورانهنه. نشانیریشرا چون عسل مصفا به جان 

دخان  ی سورهتر از دود  از جهل جاهالن است؛ سیاه اش یاهیسچه شبی است امشب! 

 زخُشانکه طبیبانی برای مهاوای عفونت  به ماننه درنهگاِن زخُی یا عههچون 

؛ امامی را که برای نجات از درنه یمخواهنه به آنان یاری کننه را با چنگ و دنهان  می

به آنان نزدیک شه را کشتنه و آن را پیروزی  �رشانیبافکار  اَهی و و عذابجهاَت 

های حیوان صورت و حیوان سیرت، زمان را در کارهایشان  فرض کردنه؛ واحیرتا؛ انسان

طلبی را به �ایش گذاشتنه و نورهای پاک انوار  انه؛ درنهه خویی و جاه زده کرده حیرت

دریافتنه که باطل کف روی آب نبوت را کشتنه تا حق نابود شود وَی خیلی زود 

 است؛ از بین رفتنی است و حق و حق مهاران جاویه و هُیشگی.

امشب شب شام غریبان است؛ کهام غریبان؟ فرزنهان جانشین پیامرب که در عال غریب 

خهاونه روی زمین هستنه بلکه  فگانیخل، در عالنیستنه چون آشناترین افراد 

باشنه و در اسارت شیطان و نفس؛ آنان چنه  که از عقل تهی می انه بیغر ییها جان

میرنه و بهنی مسُوم را به قیامت  بنهنه، می صباحی به زنهگی ننگین خود دل می

انگیز به ساحت مقهس  برنه تا با آتش غضب اَهی بسوزد. حال در این شب حزن  می

داریم:  ابراز می بار کاشاملههی (عج) با چشُی  اباصاَحموالی�ن امام عرص و زمان 

  در  ةاباعبه  (ع) آجرک   یا بقی ،یابن ساالر شهیهان ،  آجرک   یابن رسول

ین اَطاَب بهم مقتول بکربالی ما را در أعزای جهتان تسلیت ما را بپذیریه و فریاد 

ما  هُراهی و آمادگی در فها کردن جا�ان در نابودی باطل به دست پلر توانتان از

 بپذیریه تا هُواره از خهاونه رح�ن به دعا بخوانیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ١٤         شب یازدهمی  خطبه

های مشتاق را ادیلهدا امللخلِصون نامیه و به  ها؛ پروردگاری که جان جان ی ننههیآفربه نام 

 ی قلعهآنان از پلیهی نفس اماره در امان هستنه چون اخالص،  هُگان عرضه داشت:

کنه و حاصلش جانی است که  مستمکُی است که راه نفوذ هوای نفس را ممهود می

خود آفریهه و وعهه  فگانیخلبرای زمین را  و خهاونه کریم شیطان در آن راهی نهارد

که در  ها هستنه و کسانی به سعادت خواهنه رسیه فرموده وارثان آن نیز ه�ن

باشه  خهمت آنان باشنه؛ خهمتی که خشنودی خهاونه کریم و پیامربش و جانشینش

آرایه که خود آن را  را در ظرف جانش به هوسی می وَی افسوس نام ملکوتیان

ای ، نشیننه شان به تاشا می پیامرب گرامی .دهه نوای عشق رس میپسنهد و برایش  می

ذهنشان  ی ساختهبر گِرد  وای بر امتی که ماننه گوساَه پرستان امت موسی (ع)

تا �اد خودپرستی  کننه چرخنه و جواهرات وجودشان را در آتش گهاخته ذوب می می

 سوزد که عاشقان نامش میرا معنا کننه. چه شهه که پرچم اسالم در آتش عشقی 

و آن را در بازار  که آتش امیاَشان پرده بر حقیقت ههایتش انهاخته مهعیانی هستنه

و کاروانی را که بر پشت شرتهایش عزِت  داد و سته به بهایی انهک واگذارده است

کنه را به عجز و زبونی در افکار خود تبهیل کرده و برایش  عطایی خهاونه را حُل می

است که فرمودنه: خهاونه کریم وقتی از  از معصومین که یدرحاَ کنه وانی میمرثیه خ

ها بود تا  اول عضوی که بیهار شه رس انسان ها دمیه ی خود در کاَبه انسان جالَهانوار 

و هر چشُی که باز شه در مقابل خود خاَقی را  چشم بتوانه از انوار جالَه نور بگیرد

عاشوراییان در شکر از پروردگار، هُین  آفریهه است؛خواسته برایش  دیه که آنچه می

را مجهداً به درگاه خاَق  رشف پیها �وده بود رس که با انوار ههایت آفریهگار خود

خود پیشکش �ودنه و پروردگار کریم فرمود: من این رسها را جایگاه رفیعی خواهم 

و شجاعت رس  هرشفی بس بزرگ پیها �ودن بخشیه و آن رسها با اطاعت خاَق خود

 شهیهان کربال گویای این عهه و پی�ن بود.
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هایی  رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) چه زیبا فرمودنه: شهیهان راه حق گوش

کننه تا رشافت ذکر  شنوا دارنه و هر زبانی که از حق آنان دفاع کنه آن زبان را دعا می

و آن زبان جز به  سخن درآوردو پروردگار کریم در قیامت آن را به  اَهی پیها کنه

هر در  ماننه زبان حرضت زکریا (ع) که سه روز فقط به ذکر باز شه. تجیه باز نشود

شونه تا زبانی گویا داشته باشنه از گفت حقیقت؛ این زبان  کسانی انتخاب می یعرص 

مگر با شهادت و شهادت است که او را برای ستودن آفریهگار خود ذکر  گیرد آرام �ی

جاودانگی زبانتان را  پس هر بار که به یکتایی خهاونه کریم شهادت دادیه گردانه یم

 از یکتای کریم تقاضا کنیه.

صرب و ایثار،  ی اسوه ی فرمودهبایه که دوستهاران و عزاداران اباعبه  اَمسین (ع) این 

ایشان که  گوش جان کننه ی زهیآوحرضت زینب کربی (س) را با انهیشه و باور و یقین 

زیاد ملعون فرمودنه: من غیر از زیبایی چیزی نهیهم و نشنیهم.  به ابن امروز در کوفه

این پیام حرضت نه به روز عاشورا بلکه از زمانی که این نهضت از مهینه به رهربی 

امام سجاد (ع)  و رهربی کاروان را امام حسین (ع) رشوع شه و در کربال امام شهیه شه

َمظه به َمظه،  وان از کربال به کوفه و شام و به مهینه رسیهبر عههه گرفت و کار 

توان دیه و شنیه؛ این زیبایی  حرکت به حرکت، سخن به سخن، جز زیبایی چیزی را �ی

ها چون سیل اشک  واقع درک شود به شوقش تا قیامت چشم  به طوری است که اگر به

، حتی دعاهای�ن �نیها ُلعو  �نیها یعزادار پس بایه که در مورد  .خواهنه باریه

بر زبان جاری  را انهیشه کنیم و معنی و مفهوم کل�ت را درست درک کنیم بعه آن

و  چه زیبا و پر معنی است این بیان که فرمود: ش� زنهه بودن با آل ممُه .کنیم

کنیه و آن را به  عنوان تعارف از پروردگار کریم تقاضا می مردن با آل ممُه را به

کنیه که اعجازی از خلقت  در کنار امامی زنهگی می که یدرحاَگذاریه  می حساب دعا

به  و مردن را در حین زنهه بودن انه ها معنی کرده هستنه و زنهه بودن را در قرن

یت  که یدرحاَ�ایش گذاشتنه و ش�  ی عرصه امام و رهربتان در هر َمظه یلمیی و یُل

کنیه که با آل رسول زنهه  �وده است دعا میثابت  در رساَت و امامت خود به زمان را

نامش آرزوی بهون دَیل و  گذاریه؟ باشیه و با آل رسول بیریه؛ نام این دعا را چه می

مرده هستیه و آن وقت  واقعی ی زنههبرهان است که هیچ منطقی نهارد. ش� در کنار 
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به کارهایی که  ایه، کنیه. از انهیشه تهی شهه مردن را در کنار آل رسول تقاضا می

 ی جهینتکنیه که  کنیه؛ با کل�تی بازی می گوییه انهیشه �ی کنیه و سخنانی که می می

آنچه پروردگار  و برهان قرآن کریم بسیار سنگین است: شود عُل ش� ممسوب می

کریم آفریه حق بود نه بازیچه و بسیار فرموده است که: پروردگار کریم زنهه را از 

ای که مغِز زمان  پس کسی که در کنار زنهه زنهه خارج خواهه فرمودمرده و مرده را 

ای که در واقع با جهاَت  و زنهه ای خارج خواهه شه چگونه از او زنهه است مرده باشه

میقاِت یقینی  پس دعا، شود ای خارج می شود چگونه از او زنهه مرده ممسوب می

تعارف مجازی زنهگی کننه در  عنوان بهاست نه تعارف مجازی و کسانی که با دعا 

و بازی تباه کردنه.  اع�َشان دچار َهو و َعب هستنه که عُرشان را به تعارف ی نامه

انعکاس بازدم ندفدس امام عرص نویه شادابی و حیات جاودان است پس بایه در حیات 

املههی (عج)  اباصاَحزمینی چنان در ههایت پروردگار کریم یعنی امام عرص و زمان 

پس بایه هُچون یاران  کشیم قرار نگیریم نفس می که یدرحاَیم تا در خطر مردن باش

در ههایت امام عرصشان زنهه بودنه و  شان ینیزمامام حسین (ع) باشیم که در حیات 

یاری امامشان از آل رسول با شهادت از دنیا رفتنه و م�تشان نیز در  در عاشورا در

 ابهی پیها کرده است. ی زنههکنار امام عرصشان 

 خواهیم: از خهاونه به دعا می برای رسیهن به این آرزوی مهم و بزرگ

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۳۶(محرم 

 ٩٣آبان  ١٥         شب دوازدهمی  خطبه

اول در وجود و مبهأ آفرینش است.  اش یاَزستایش مخصوص خهایی است که ذات 

ی را اول و ابتهایی باشه و آخر در وجود است  آنکه یب آن حقیقت  آنکه یبآن ذات اَز

 ابهی را آخر و انتهایی باشه.

توصیف کننهگان از وصفش عاجز  ی شهیانهبیننهگان، از دیهنش قاا و  ی ههیدآنکه 

سعادت  سپاسش فوز وو شکر و  فخر و رشافت ذاکرین ی هیما ها دلاست و یادش در 

 رستگاری است. ی هیماسپاسگزاران، و اطاعتش 

صرب و  ی اسوهامشب را مزین کردیم به مناجات سیه ساجهان، زینت عابهین،  ی خطبه

را  ها انوسیاقشکیبایی امام علی بن اَمسین (ع)؛ امامی که وسعت قلب و روحشان 

را رشمنهه کرده است. امامی که به تعهاد  ها کوه شان یاستوار شگفت زده و صرب و 

زیبا و  یها مناجاتسال با  ۳۴شههای کربال بر قلب نازنینش زخم خورده بود و مهت 

 یها نفاقپر از اخالص و بنهگی و معارف اسالمی و خودسازی و مبارزه با کفر و 

نهنه درونی و بیرونی مسل�نان مخصوصاً شیعیان را ههایت فرمودنه و به هُگان فه�

که نهاشت توحیه درست و با معرفت و فرهنگ غنی اسالمی چه عواقب شومی در 

دنیا و آخرت برایشان دارد. اینک ضُن عرض تسلیت به مناسبت ایام ممرم و شهادت 

رسور عاملیان حرضت صهیقه کربی فاطُه زهرا  شان یگرامامام سجاد (ع) خهمت مادر 

پروردگار  :که فرمودنه میکن یمورد کسب فیض (س)؛ از فرمایشات گهربارشان در این م

تا در  هیفرما یمعال هُواره قبل از نزول آیات کتابش، برگزیهگانی را به مردم معرفی 

. پس از مهتی قومش با هیفرما یموجودش ههایت را احساس کننه، سپس کتاب را نازل 

پیامربشان هُراه هستنه تا فرصتی برای نزول کتاب باشه. سپس فرمان توسط جانی که 

اَهی  ی جلوهو پیامرب اَهی هُه را به گرفت آن  کنه یمبه امانت مشهور شهه جلوه 
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 شونه یم، در نتیجه شونه یمو جانشینان پیامرب جایگاه ه�ن جلوه  هیفرما یمدعوت 

 ق.قرآن ناط

بتوانه امانت را  دار امانتگرفت امانت اَهی وقتی قابل قبول پروردگار عال است که 

آثار خلقت در  ی هُهو  ها کوهبه صاحبش مسرتد کنه،  انه سپردهکه به او  گونه ه�ن

آفرینششان ممکوم به فنا هستنه و نتوانستنه امانت را قبول کننه و انساِن جاودانه آن 

وجه شه که چه امانتی در دست دارد، امانتی که در وجود ذَیل و را پذیرفت، سپس مت

اَهی بودن به چهارپایی بهون شعور تبهیل  ی فهیخلجهول رشهی نهارد و او را از 

. پس هر انسانی که در معرض نابودی باشه امانت اَهی را گرفته و در جهلش کنه یم

 جهول هستنه. ذَیل و یها انسانعذاب شهه ه�ن  یها امتنابود کرده و 

جاودان است و یا در وجود متالشی. پس  ها نهیسپس گرفت امانت دو حاَت دارد یا در 

وحی هستنه را بایه سپر جهل قرار دهیه تا بتوانیه  ی نهییآاَهی را که  مأموراندامن 

خود رسور عاملیان و امیر  مینیب یمرستگار شویه. چه زیباست این فرموده و به عینه 

 ی ذرهناطقان قرآن کریم، که امانت اَهی را با ذره  شان یگرامو تامی فرزنهان  مؤمنان

جان مطهرشان پذیرفتنه، برای نجات امت از جهل با تام وجود خود را سپر بال کردنه 

را به �ایش تاریخ  یا مطُئنهکه یکی از ایشان اباعبه  حسین (ع) هستنه که نفس 

قبول امانت اَهی است. زمانی که بهن مطهر و خون  گذاشتنه که اعجازی در خلقت و

و  گفتنه یمشکر خها را  گرفتنه یمفرزنهان و عزیزان و یارانشان را در آغوش  ی آَوده

 افسوس »کالهی رَِضم به رضائک َو َصربتُم اِلی بَالئ«آخرین سخنشان این بود: 

صور عاشورا اباعبه  که طنینش زمین و هفت آس�ن را به َرزه در انهاخت، 

منافقین و جاهلین آن را نشنیهنه؛ حتی مهعیان دوستی و عزادارانش صهای  یها گوش

دگرگون کردنه. از  آن را ها یباف الیخپیامش را درست نشنیهنه و با تمریفات و 

ردن اباعبه  و فرزنهان و یارانشان معصومین است که فرمودنه: جسارت و شهیه ک

در خود حفظ خواهه کرد  یا فاجعه عنوان بهمصیبتی است که تا قیامت تاریخ آن را 

 ییها خوانهنو زبان حال  ها یپرداز  قصهو  ها ییرسا هیمرثآن  یها اعظموَی مصیبت ما 

که که درست بر خالف نهضت عاشورا و ههف و نیت اباعبه  است و جهل آنانی 
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بهون انهیشه و شناخت امامت آن را پذیرفتنه و اع�ل و باوری مغایر با آن را نشان 

فریاد  سوزد یمسوخته و  ها اعظم. پس بایه آنانی که جگرشان از مصیبت ما دهنه یم

کننه: این اَطاَب بهم املقتول بکربال، کجاست آنکه انتقام خون شهیهان کربال را 

قاتلین کربال زنهه شهه،  ی هیبقخواهه گرفت. این آن معنی نیست که یزیه و شُر و 

؛ بلکه ایشان شونه یمبه شُشیر امام عرص و زمان اباصاَح املههی (عج) دوباره کشته 

و قیام  رنهیگ یمباطلین انتقام  ی هُهباطل از راه و رسم  با برقراری حق و نابودی

که ما ساکنان این کوی عشق از آن با خرب  یا گونه ه�نجهشان امام حسین (ع) را 

شهیم برای هُگان خواهنه فرمود. بله ما چه سعادتنه هستیم نه تنها از واقعیت 

تنهایی آنان که حتی  یاه زمزمهو  ها مناجاتنهضت اباعبه  آگاه شهیم، بلکه از 

را بهانیم از ارساری با  �نیها گوشهُراهان ایشان آن را نشنیهنه، ما شنیهیم. پس قهر 

تاریخ است و این میرس نشهه مگر به فضل و کرم  یها نهیگنجخرب شهه که جزِء 

موال و رسورمان امام عرص (عج)، پس آن را چون گهری  ی خهاونه کریم و عنایت خاصه

ظ فرموده و شکر و تشکر آن را با عُل به فرامینش بجا آوریم و چه نایاب حف

 طرف به، کننه یمرسشان غیب را درک  ی جُجُهکه در  ییها عقلسعادتنه هستنه 

، در آن آدرس منزل نهیجو یمآدرسش را از کتاب آس�نی  کننه یمنهایش حرکت 

 اش خانه؛ در فضای کننه یمو از هوایش تنفس  خورنه یم، از غذایش کننه یم

 شونه ی�، از آن خانه خارج ورزنه یمعشق  گذارنه یمبه آنچه در مقابلشان  ننهینش یم

َطف دیگری مه�ن کننه. پس وجودشان  ی خانهبیاینه و آنان را به  به دنباَشانتا 

و با احسان پذیرایی  شود یمهُواره منتظر صهای دری است که به َطف زده 

ن کوی عشق برویه و جانتان را در احسان قرآن کریم فنا کنیه تا . ای مه�ناگردد یم

 خیر و برکتش را به تنا بخوانیه: ی واسطهمه�ن مکان اوَیه گردیه و تا آن موقع 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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خهاونه کریم به برکت وجود مبارک موالی�ن امام  هاست سالاینک ما منتظران که 

 مان تشنه، هُچون بارانی به وقت بر زمین قهر گران یها خطابهعرص و زمان (عج) با 

 اربعین ساالر شهیدانافزا عنایت فرموده فرصت را در  بخش و روح حیاتی فرح

در سه شب با  ای یههگزاَمسین (ع) و فرزنهان و یارانش غنیُت شُرده،  اباعبه 

. باشه که با بهره گرفت و عُل کردن به خوانیم یمبرای ش�  »رضبان حیات«عنوان 

 رتان رضبانی مستُر و جاویه یابه.آن حیات دنیا و آخ

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )رضبان حیات -ه.ق ۱۴۳۶ صفر(

 ٩٣آذر  ٢٠          اربعین ی بهخط

که در آن شکر، انسان وجودش را در  هاست جان ی شکر و سپاس در خور آفریننهه

خاَقش گذارد و از حیاتی به وجه آیه که شیطان  ی سجههحیات ببینه و آنگاه رس بر 

را از تن، برون کرده تا عقلی �ایان شود که انوار حق در آن  یخودخواه ی پوستهنفس 

را �ایان  منور است عقلی که اوَین درکش ههف خلقت است، او آمهه تا نقش خاَقش

تا  انه گذاشتهرا در وجودم به ودیعه  ها قهرتکنه و به هُگان ابراز دارد منم که تام 

خلیفه معنا شود. پس چه امانت با عظُتی هُراه آدمیان است. نامش را از پهرش به 

دار این امانت  ننه و زمان در رضبان حیاتش میراثارث برده تا او را آدم بخوا

رضبان حیات  عنوان بههضت عاشورا اباعبه  اَمسین (ع) که در ن بهاست گران

برشیت نامش آشکار شه. حرارتش آفرینش را متمیر کرد. آن رضبان حیاتی که پروردگار 

عال در اَست به انسان بخشیه و هُگان در برابرش به سجهه در آمهنه وَی افسوس 

ن حیاتش را کنه کرد و شیطان و نفس اماره رضبا ی که انسان در زمین در اثر وسوسه

تش شوکی وارد �ود تا از به قلب حیا یا دورهپروردگار کریم با برگزیهن پیامربان در هر 

ایسته و با بعثت خاتم انبیاء حرضت ممُه (ص) و نزول قرآن کریم و نهضت حرکت ن

رضبان حیاتش را  ،امام حسین (ع) که نشأت گرفته از آن زمان تا قیامت یعاشورا
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رضبان حیاتشان نهانستنه و  ی بخشیه. وای بر احوال کسانی که آن را مایهجاودانگی 

هزاران مالئک عاشق  ی و سینه زدنه که جان رشیفش در احاطه هبر حسینی گریستن

ش زنهه کننهه ی که خهاونه در قرآن کریم ا گونه ه�ن ؛مردگان ی بوده و بوئیهن ندفدسد

کاری نیکو  پنهاشتنه یما تباه شه و که کوشِش شان در حیات دنی ییها آنفرمود: 

 چه زیبا تفسیر فرمودنه که:و آن را رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س)  کننه یم

: من از آس�ن آبی فرستادم و بهان زمین نهیفرما یمخهاونه عال در کتاب آس�نی 

 ی تشنهمرده را زنهه ساختم، رحُتی که قادر است سنگ صاف را برویانه. اکنون جان 

قرآن چنهین وجه از این تشنگی را  ی ُهیکرممتاج ه�ن آب است. آیات  ها انسان

وَی زنهگی ارشف  دانه یم اتیح و حیات را به تشنگی باطنی، هیفرما یمبیان 

در  ها انسانمخلوقات به برطرف شهن عطش جانش در ظاهر بسنهه کرده است. جان 

 چنان آنهستی است و شکم ممهودش  یها آبتام  دار امانتآفرینش  ی نهیگنج

عال است پس جانی که هُواره به دنبال  یها انوسیاقگسرتده است که صاحب تام 

مشتی آب برای زنهه بودن باشه چهارپایی است که باطنش نیازی به حیات نهارد. 

دارای بهایی نیست پس آنچه خریه و  شهیانه یمآنچه را که به آن برای زنهه بودن 

ر حال د ی مردهآن قادر است  ی قطرهفروشش سفارش پروردگاراست آبی است که یک 

 فوت را به حیات بازگردانه.

املههی (عج) که  اباصاَحمقهس امام عرص و زمان  ی خانهاینک ما منتظران و مه�نان 

هُچون بارانی به وقت با خهاونه کریم به برکت وجود مبارک موالی�ن  هاست سال

حیاتی فرح بخش و روح افزا عنایت فرموده  مان تشنهبر زمین  قهر گران یها خطابه

فرصت را در اربعین ساالر شهیهان ابا عبه  و فرزنهان و یارانش غنیُت شُرده 

. باشه که با بهره میخوان یمبرای ش�  »رضبان حیات«در سه شب با عنوان  یا ههیگز

 تان رضبانی مستُر و جاویه یابه.ُل به آن حیات دنیا و آخر گرفت و ع

شب اول  ی و به اذن موالنا صاحب اَزمان (عج) خطبه   رسولحال به اذن   و اذن 

 :میکن یمرا قرائت 
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 شب اول

آورنهگان به توحیه  درخشنهه، پیروزمنهان در جهاد، ای�ن یها مهالسالم بر دارنهگان 

 .عقل کل و نجات یافتگان صمرای قیامت ة،سوار شهگان بر سفینه اَنجا ،اَهی

زمین و آس�ن  ی دهنههکه انوار جان مطهرشان زینت  یه�نان وجودهایی با برکت،

است افسوس که در بین مردمان حتی مسل�نان و شیعیان غریب زنهگی کردنه و 

 اش یتلخین غربت ناشی از جهل جاهالن بود جهلی که مانهنه و ا ها خاطرهغریب در 

بیشرت از زهری بود که جگر امامان را به درد آورد. دردی که جگر امام حسن (ع) را 

عباس بن علی را از شانه  یها دستمجروح کرد و قلب امام حسین (ع) را پاره �ود و 

آیا ما نیز  .ن بودجها کرد و نورهای ههایت را خاموش �ود جهل در عهم شناخت آنا

را  مان ینادانغلط�ن جام  ی شهیانهو یا با اع�ل و  میشناس یمبه واقع امام عرصمان را 

تا زمان شاهه شهادت حق شود و باطل به راه خود  میخوران یمبه وجود مقهسش 

چون تام عُرمان در ده روز ایام معلومات قرار دارد و موال و رسورمان ما  .ادامه دهه

را به تقوا و اطاعت پروردگار سفارش فرموده و آنگاه برای برپایی دوَت حقه به طور 

که پروردگار عال امت حرضت موسی را به او نشان  گونه ه�نعشق صعود فرموده و 

و شاهه و ناظر ای��ان  نهیب یمبلنهای طور داد موالی�ن هر َمظه اع�ل ما را از 

موالی�ن حسین (ع) شاهه  ،ممرم ی دههکه در ایام معلومات  یا گونه ه�نهستنه 

که  برافروزنهتا آتشی  کردنه یمخود هیزم حُل  یها دوشمردمی بود که با اشتیاق بر 

 یها چشمبا  ؛به آس�ن شعله کشه و ابراهیم زمان را در خود خاکسرت کنه اش زبانه

که برای تاشای سوخت ابراهیم زمان به یکهیگر سبقت  هید یممبارکش امت جهش را 

 .سوزد ی�که بهشت ابراهیم با هیچ هیزمی  انه غافلو  رنهیگ یم

دیهیم که اسالم حقیقی در صمرای کربال ده روز زنهگی کرد و پایان ده روز آغاز 

حرکتی شه که نهایش بعه از گذشت ساَیان طوالنی هر سال رساتر و اشتیاق مشتاقان 

رشاب  ی نوشنههتا  سازد یم. کم کم زمان خود را آماده گردد یم تر افزونبرای درکش 

 ی واقعهامام زمان (عج) از  ی خانهپس آنچه در  منتظرش بوده ها سالحقیقتی شود که 
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را از باورهای غلط جها کنه و به  وجودهابایه طوفانی باشه که  شود یمعاشورا گفته 

حقیقت ظهور نزدیک �ایه تا به موالی�ن حسین (ع) با زبان اشک بگوییم: حسین 

پائین کوه و  میکن یمحس  �نیها رگجان خون پاک تو را با درک حقیقت راهت در 

 هجران را فراموش کنیم. یها سالطور منتظریم تا به یارانت بپیونهیم و 

مقهس انهیشه  ی خانهدر این  �نیها ههیشندر مورد  هییایبپس ای مه�نان کوی عشق 

 ی لهیوس بهکنیم بهانیم و یقین داشته باشیم منظور امامت از بیان آن ههایت و نجات 

با بیان  چون عُل به آن است نه ایجاد هیجان زودگذر و بعه فراموش کردن آن.

�ایان و انتخاب  ها جهاَتبرای�ن آشکار و  ها عربتنهضت عاشورا بایه  یها تیواقع

شهه باشه عقلی که رضبان حیاتش را درک  تر آسانعقل�ن  کار گرفتراه�ن با به 

شیطان نفس است و اشتباهاتش از  یها وسوسهکرده نه عقل جاهل که در معرض 

ناتوانی درکش رسچشُه گرفته و مرتباً در حال توبه از گناه است و در اثر تکرار این 

عربت بگیریم که  لیارسائ یبنبایه که از قوم  .عُل هر روز بیشرت گرفتار جهاَت شود

اق افتاد و شان با پیامرب اَهی برایشان اتف بعه از دیهن معجزات بزرگی که در هُراهی

به یقین رسیهنه که تام آن مهدها از طرف پروردگارشان بوده، با اضافه شهن فقط ده 

 .کنه یمرا متمیر  ها عقلروز به کفری مبتال شهنه که 

؟ آیا انهیشیهیم با گذشت ایام ممرم منظور امامت با بیان آن سخنان میکن یمما چه 

آن  ،بان حیاتان بوده را فراموش کردهو نجات بخش برای به کار انهاخت رض قهر گران

پس  .میکن یمبه زنهگی بهون حیات گذشته برگشته کفران نعُت  ،را از کار انهاخته

نور به وجود مبارک  ی سورهنور،  ی خانهبرای گریز از چنین خطایی هُه با هم در 

: ای حقیقت س�وات میدار یمو عرضه  میشو یمموالی�ن امام عرص و زمان متوسل 

وجود مقهستان به رس منزل َطف اَهی متوسل شویم و  یرهنُودهانظری کنیه تا با 

از دستان با برکِت تان جام حقیقت را بنوشیم و جز آن فکر و عُلی نکنیم و هر َمظه 

 برای ظهور و گشایش عقل�ن فریاد کنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )رضبان حیات -ه.ق ۱۴۳۶ صفر(

 ٩٣آذر  ٢١          اربعین ی بهخط

 شب دوم

به ودیعه نهاد و فرمود:  ها جانشکر پروردگارمان را سزاست که عشق را در ضُیر 

قلب عاشق را کلشت؟ قلبی که از هجران خاَقش هر  شود یم. بله مگر انه زنههشهیهان 

است تا زمین جان را  و با روحی منور هُواره در خروش َمظه در سوز و گهاز است

 ی واسطه رضبان حیاتشان بهکه بله شهیهان عاشق خارج گردد.  ی بکاود و از سینه

 که آن ردیم ی�هرگز  چون .انه زنهه ،تپه یم شان نهیسعشق به معبودشان تا ابه در 

دَش زنهه شه به عشق. کهام عشق، عشقی دور از احساسات ظاهری و آَوده به 

هوس، بلکه عشقی با عقلی برتر و ای�نی ممکم، جها از خودبینی و خود انهیشی به 

انوارش در روی زمین اطُینان بایه داشت اگر بر این باور استوار  ی جلوهخاَق و بر 

که خهاونه رحیم فرمود که ما در حیات  باشه و آغشته به اخالص، عشق دوطرفه است

دنیا دوستهار ش� بودیم و نیز در آخرت دوستهار ش�ییم در بهشت هرچه دَتان 

 بخواهه و هرچه طلب کنیه برایتان فراهم است.

عشاق را که از رضبان حیاتی جاودانه خرب  ی عاشقانه یها زمزمه میخواه یماینک 

ن بشنویم تا راه و رسم عاشقی را در مکتب ممرم به گوش جا یها خطابهاز  دهه یم

اباعبه  (ع) بیاموزیم. چون ممرم مهال حق را بر سینه دارد مهاَی که هزاران رمز و 

که در  میکن یمو آن را از خود امام حسین (ع) آغاز  کنه یمراز عاشقی را معنا 

گویم و زنهه اَها یاریم کن تا سپاست  مناجاتی با خهاونه کریم چنین فرمودنه: بار

عال  ی هُهشوم به آن شکری که تو از آن خشنود شوی پس به خاک خواهم غلتیه و 

را به تاشایش فرا خواهم خوانه و خواهم گفت، به حسین بنگریه، آیا هنوز نتوانسته 

دست  شیها نعُتکه هرگز به شکر  دهه یمالیقی باشه؟ قلبم گواهی  ی بنهه

: ای هُراه من، آنگاه که از کننه یمچنین نجوا  نخواهم یافت و با اسب با وفایش
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تا بر خاک نیفتم و من  کننه یمخود دعوت  یها بالزینت به زیر افتادم مالئک مرا به 

 غلتم یم، در خاک گذارم یمجانان  گاه سجههو رس خود را بر  زنم یمبوسه  ها بالبر آن 

تا خونم با آن مخلوط شود پروردگار عال فرموده است خاک ش� را با آب گل کردم 

در من بنگرد و سپاسم را  پروردگارمآن خاک را با خون گل کنم تا  خواهم یماکنون 

بپذیرد. جان عال به فهای رضبان قلب پرسوز و گهاز از عشق پروردگارت و رس پر شور 

  این عشق را چگونه تفسیر کنیم.از عطش مهر خاَقت یا اباعبه 

املههی (عج) آن را بیان فرمودنه  اباصاَحامام عرص و زمان  تان یگرامچه زیبا فرزنه 

ای خاَق یگانه راز  هیدان ی�ش�  دانم یمکه: پروردگارا چه زیبا فرمودیه، آنچه من 

را معنا کنیه.  قلب جهم حسین (ع) را چگونه یافتیه که او را اباعبه  نامیهیه تا عبه

. ردیگ ی�وَی آرام  شود یم، رسش جها خورد یم، قلبش تیر شکنه یمپس پیشانی عبه 

در بنه شیطان) رس پرشورم هنوز شور  بنهگان(ای  چهیپ یمآواز تالوتش در فضای زمان 

ههایتتان را دارد گرچه بین رس و بهنم جهایی افتاده وَی هنوز عاشق است تا بگویه 

خهاونه مهربان است و چه زیبا رمز و راز رس پر شور عاشقش را مادر  هییایب

جانم که رس  ی وهیمحرضت زهرای مرضیه (س) فاش فرمودنه که: آفرین بر  شان یگرام

پر شورش نشانی بود از قلب پر اَتهاب زهرا و آن رس پر شور بر قامتی جز بارگاه عزت 

 پروردگار استوار نبود.

قلب حرضت زینب کربی (س) که در کربال  میرو یمق دیگری حال به رساغ قلب عاش

 ی : ای خیُههیفرما یمو  چسبانه یمحسین بن علی (ع)  ی مطهرش را به خیُه ی نهیس

عشق چنه روز دیگر در آتش کفر کافران خواهی سوخت وَی آتش عشقت تا قیامت 

 تر فروزانباش که در این حرارت از آن آتش  ام نهیسجاودانه خواهه شه، پس شاهه 

 است.

اَهی بر روی زمین یعنی امامان  ی جلوهاینک گوش جان به رضبان حیات عاشقان انوار 

. سخن را از رسور نهیگو یمکه از سوز عشقشان با تام اخالصشان سخن  میده یم

ری جز که فرمودنه: عشق تفسی میکن یمعباس (س) آغاز  ابواَفضلعاشقان حرضت 

گذاشتنه، در آخرین  ها دوران ی هُهعُل نهارد و آن را عیناً در صمرای کربال به �ایش 

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


59 

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

اشک در چشُش حلقه زده به امام  که یدرحاَساعات روز عاشورا حرضت عباس 

من غالم ش� هستم، غالمی که عاشق است، عشقش جانش را  هیفرما یمحسین (ع) 

آیا ایام در کنار بودنتان رو به اتام  زدیر یمکتان و خاکسرتش را به پای مبار  سوزانه یم

را چاک خواهم داد و زخم درونش را رو به آس�ن  ام نهیس تان یدور است؟ پس از 

را ببیننه، در آن جگر بنگرنه و نهایش به گوش  ام سوختهخواهم گرفت تا هُگان جگر 

جان زمزمه کننه که: عباس قبل از اینکه بیرد از دوری موالیش تکه تکه شه. دردش 

موالیش حسین که باز در کنارش باشه و هرگز از او جها  ی وعههدرمان نیافت مگر به 

: ای نهیفرما یمکه  میشنو یمثانی رقیه خاتون  ی نشود. حال سفارشی هم از فاطُه

من عاشقش باشیه پس رکاب اسبش  ی انهازهدوستهاران پهرم حسین اگر توانستیه به 

دیهار داد برای دیهارش جانتان را از  ی وعههرا رها نکنیه و اگر ماننه من به ش� 

قاَبش برهانیه تا اٌفوٌض امری معنا شود. اینک از رضبان قلبی که عشق را به هُراه 

 خود با تفسیر این فراز از زیارت جامعه کبیره (بابی انتم و امی و اطاعت از امام عرص

به فهای ش�  ام ییدارانفسی و اهلی و ماَی) یعنی پهر و مادرم، خودم و خانواده و 

امام و موالی من را به �ایش تاریخ گذاشته است. ایشان عبه  بن جعفر پرس عُو و 

یر امام حسین (ع) در مهینه بایه هُرس حرضت زینب کربی (س) است که به تهب

. در زمان وداع با کردنه یمح�یت  تیب اهلتا در حوادث بعه از عاشورا از  مانهنه یم

اباعبه  زانو زده و با اشکی که ماننه سیل از دیهگانش روان است خطاب به موالیش 

؟ این چه را تمُل کنم ات یدور : ای یادگار پیامربم چگونه دارنه یمحسین (ع) ابراز 

تکلیف گرانی است که بر من نهادی و مرا از جانم جها کردی. فرمان دادی بانم 

. خنهه در جانم تا میگر یمو من تنها  نهیگر یم، خنهنه یم، بنهنه یمهُگان بار سفر 

قیامت که دوباره در سی�ی تو بنگرم فراموش خواهه شه پس به عبه  رحم کن تا تو 

را به سینه بفشارد و بویت را در جانش ذخیره کنه. جعفر پرس عبه  به طرف پهر 

: پهر ه�ننه اس�عیل به من بنگر که چگونه هیگو یمو  بوسه یمدستانش را  هیآ یم

تا جانم را فهای فرمانی کنم که پروردگارم فرمود: آنان  روم یممیثاق عشق  مشتاقانه به

که ای�ن آوردنه و مهاجرت کردنه و در راه خها با مال و جان خویش جهاد کردنه در 

دارنه و کامیافتگاننه. پس دعایم کن تا راهی را بروم که  تر میعظنزد خها درجتی 
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ب برای وداع با هُرس مهربانش پیش رضایت پروردگارم در آن است. حرضت زین

علی (ع) فرمود: ای زینب برایت  مؤمنانپهرم امیر  ،عبه  هیفرما یمو  هیآ یم

دو بال پهرش جعفر طیار هُواره بر رسش افتاده و او را  ی هیساهُرسی برگزیهم که 

پس با او مهربان باش، و من  دهه یمشهه یاری  مأموردر رسیهن به آنچه به آن 

که  نمیب یمش پهر را در نهایتش به انجام رسانهم. اینک آن دو بال را ضامن راهی سفار 

. واحیرتا عبه  موقع وداع با سپارم یمو تو را به خها  روم یم ام شههبهان فرمان داده 

و در وداع  دهه یمعاشقانه رس  ی نغُهبا سوز و گهاز  گونه آنامام عرص خود اباعبه  

این است (بابی انتم و امی و  کنه یمحرضت زینب سکوت  بزرگوارشپرسش و هُرس 

نفسی و اهلی و ماَی) بله این رضبان حیات و احساسات عُیق که رسچشُه از عشق 

و ای�ن به خهاونه کریم و معرفت و شناخت امامت است را نزدیکان و یاران امام 

اخالصشان را به  حسین (ع) در مناجات خود به خاَقشان و با ادب حضور عشق با

 .داشتنه یمامامشان ابراز 

های حیات واقعی برای کسانی که حیات خود را نکشته باشنه بایه  شنیهن این رضبان

به وجه و رسور آورده و عشق به خهاونه کریم و امامت را در دَشان زنهه کننه و 

رچه در شهیه است و حیات جاودانه دارد اگ مؤمنانامیر  ی زنهه شونه که به فرموده

 بسرت از دنیا برود.

حال که آموختم که عشق خهاونه و انوارش  ،پس ای منتظران و شیفتگان کوی عشق

در زمین یعنی امامت ضامن حیات جاودانگی است تا دیر نشهه آن را تجربه کنیم تا 

حیات و م�تان با آن منور شود. هُچون یاران اباعبه  در برابر موالی�ن یوسف 

گواه  �نیها اشک، سوز و �نیها نهبهبزنیم و با اشک و ناَه ابراز داریم  زهرا زانو

عشق�ن است. رضبان حیاتان را ممکم و مستهام کنیه تا دنیا و برزخ و قیامت�ن 

 زنهه به عشق ش� گردد. برای پذیرفته شهن آن فریاد خواهیم زد:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )رضبان حیات -ه.ق ۱۴۳۶ صفر(

 ٩٣آذر  ٢٢          اربعین ی بهخط

 شب سوم

شکر و سپاس پروردگار کریم را سزاست که برای انسان زمین را مقهر فرمود تا برای 

پروردگار رحیم  یها وعههکسب حیات جاودانه در قرب اَهی در اَیه راجعون تا ابه در 

سعادتنه و زنهه بانه و کسانی که عُر زمینی خود را به َهو و َعب و بازیچه 

بگذراننه حیاتی نه در دنیا و نه در آخرت برایشان نبوده و تا ابه در عذاب عُر از 

دست رفته باننه چون پروردگار حکیم و رح�ن زمین و آس�ن و هر چه در اوست را 

را جاودانه و باطل را کف روی آب نام برد، پس رشط حیات،  به حق بیافریه و حق

زنهگی و نفس کشیهن به حق و در حق است و آن بایه در باطن و ظاهر ریشه 

و در ظاهر عُل را، پس سالم بر  زنه یمدوانهه باشه؛ در درون، نیت و اخالص را رقم 

اجابتتان کنم در  : مرا بخوانیه تاهیفرما یمآنگاه که  قهرش گران یها حکُتحُه و 

صبمگاهان و شبانگاهان ستایشم کنیه تا غُگین نشویه. آغاز و پایان یک روز از 

قرار داد تا روح  شیها ههیآفرعُری که آفریهگار آن را فرمانروای زمین و آس�ن و تام 

، زمین شود یمرضبان قلب مهدکارش باشه. حیات آغاز  ،خهاونه قهرتش را آشکار کنه

. دهه یمگوناگون در درونش جای  یها زبانو  ها رنگیش را در خو یها امانت

قهرت و مال  ی پردهو زمان در  کنه یمقهرت �ایی  یا عههدر هر نقطه بر  ها حکومت

پیامربانش فرا  ی واسطه به. پروردگار هُگان را به راه سعادت گذرد یمدر غفلت 

زودگذر دنیایی بر هُگان آشکار کنه،  یها َذتروحانی را بر  یها َذتتا  خوانه یم

که رضبان  ییها انسانتا نامش را برای  چرخانه یمههایتگرانش  یها کامپس زبان را در 

 به بزرگی یاد کننه. نامه یمحیاتشان آنان را زنهه 

 انه گرفتهکودکانه خو  یها چهیبازآنان به  هیفرما یمکه قرآن کریم  گونه ه�نافسوس 

که ضخامتش جانشینان رساَت را در  یا پردهرا فراموش کننه ه�ن تا خویش خویشت 
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ههایتشان تنها گذاشت و صهای حق را در قلوب آنان به ظل�تی بهون نور تبهیل �ود 

. انه ههیگرو؛ چون از حق دور و به باطل کشنه یمزنهگانی هستنه که فقط نفس  ها آن

ب زنهگان؛ اینان خویشت را خود رضبان حیاتشان از حرکت ایستاده؛ مردگانی در قاَ

هالک کردنه ستُی جز غفلت و نفِس خود بر آنان نرفته است چون خهاونه رح�ن با 

ت انسانی آنان را برایشان فاش  شان گشته گمبرگزیهن پیامربان و امامان وجود  و منَز

(ع) چه  مؤمنانکرد و کسانی که آن را درک و به آن بها دادنه نجات یافتنه که امیر 

 هگانشانیدغفلت را از مقابل  ی پردهزیبا بیان فرمودنه که: حقیقت طلبان هُواره 

اَهی منور کنه پس مشتاقانه منتظر  یها وعههتا شعاع حق جانشان را به  درنه یم

که توان تفسیر درونشان را داشته باشه ماننه کودکی که مادر  شونه یمزبانی 

آینهه تفاوتی را برای  یها دورانو  ها زمانفردا و یا  ، امروز یاشناسه یمنیازهایش را 

طی  ها ساعت، او ممتاج این ممبت پروردگار است پس زنه ی�این گُشهه رقم 

تا حقیقت طلبان، جان خویش را بشناسنه؛ کهام راه را دوست دارنه؟ مانهن با  شود یم

) بایه یقین کنیم امیر مؤمنان (ع ی فرمودهحق را یا رفت به سوی باطل را؟ پس به 

وجود مبارک امام در نجات از غفلت از خود، امری حیاتی است پس فرج امام عرصمان 

 یا گونه ه�نرا در وجود خودمان جستجو کنیم؛ ظهورش را به عینه در عُرمان ببینیم 

که اباعبه  اَمسین (ع) فرمودنه: دین، انتخاب شهه از سوی خهاونه است آن زمان 

نفس اماره به شیطان بفروشنه و  ی وسوسهکه بنهگانش جانشان را در  شود یمتباه 

 گونه ه�نبهای آن را دریافت کننه پس فرج در کجاست؟ جانشین رساَت در ههایتش 

به گوش  ها دورانو  ها زمانکه من عُل کردم؛ صهای دعوتش هُواره در  کنه یمعُل 

؛ باطل را انه ختهیگرز ههایت جان شنونهگانش رسیهه است وَی آنان ه�ننه امت من ا

و منتظر فرجی  انه آراستهخواه خودشان قرآن را ه�ننه قوم یهود به دَ، انه ههیبرگز

یاری کنه، ماننه ماه ممرم که تلخی  انه نگاشتههستنه که آنان را در دینی که خود 

عربت حق از باطل  ی نهییآجهل جاهالن در کام زمان جاودانه شه و زنهگی ننگیِن شان 

و باطلی که  دارد یمرا اعالم  شیها آرمانو  جوشه یمگردیه حقی که هُواره در زمان 

تا سیاهی رویش چنهی بر جان افسون  کنه یمحق را در پشت وجود مکارش پنهان 

 ارمغان حق را زمزمه کنه. اش شهه
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آفریه  بها گرانی ا خهاونه کریم آن را گنجینه که یدرحاَافسوس بر این جان ذَیل شهه 

و او َباس تنش را که َباس عزتش بود از جانش  شود یموَی در نفس شیطانی اسیر 

کرداری شیطانی که  نینش هم؛ شود یم. برهنه و رسوا در ممرش گرفتار کنه یمجها 

: از من نهیفرما یمماننه پوست روی استخوان به جانش چسبیهه است، پروردگار 

جز آتشی که جانش را  اش نهیگنجدورش کنیه تا صهایی از او شنیهه نشود از 

 نیتر سختهیچ �انهه. ای وای بر واحرستای صمرای قیامت که  سوزانه یم

جانشان را که در َقای  روزان هیسخانهان نبوت برای ههایت این  هاست مجازات

راه نه سن و سال مطرح بود نه مرد و پروردگارشان بود خاَصانه ایثار کردنه و در این 

 زن یا با جهاد و نثار جان و یا با صرب و بیان حق.

کاروان بعه از  یها بچهچه توصیف زیبایی امام سجاد (ع) از صرب و استقامت بانوان و 

شهیه شهن پهران و برادران و نزدیکانشان فرمودنه؛ امام سجاد در راه شام، شب 

: ما چه شاههان منوری دارنه یمو با نجوایی عاشقانه ابراز  هنگرن یمهنگام به ستارگان 

پر اشک بر ش�  یها چشمداریم! ش� یاران با وفای این عزیزان خها هستیه آنان با 

 ساالرشان کاروانتا شاهه رنج دوری  کننه یمو صهایشان را از یکهیگر پنهان  نگرنه یم

امانتش را از ش� بازستانه. هُرس گرامی ش� باشیه؛ رازداری با وفا باشیه تا گوش زمان 

و  کننه یمحرضت علی اکرب پس از اذن از امام سجاد (ع) در راه شام رو به یاران 

و  غلته یم: ای وای بر جانی که چونان آتشی از هجران جانانش در خاک نهیگو یم

 اش شعلهمنتقل شود که  ییها جانتا پیامش به  چسبانه یمپر دردش را به آن  ی نهیس

را به هُراه آوردم تا در کنار امام  اش شعلهرا برباینه و جانشان را در حق بیاویزنه. من 

عرصم جان جها شهه از موالیم حسین را با آن بسوزانم، پس اَغوث یا فرزنه رسول 

آرام  ام نهیسمهدی کنیه تا  ردیگ ی�خها، قلبم با نزدیک شهن به شام در سینه قرار 

داران  : ای پروردگارم، ما میراثنهیفرما یمو  کننه یمد رو به آس�ن شود. امام سجا

آفرینش را به سوز و گهاز مبتال  ی نهیسپهرمان حرضت آدم هستیم که در هجرانتان 

آتش عشقی است که در حق  کنه یمآنچه قلب یارانم را از قرار خارج  میا کرده

 پس مهدمان کن تا از حریُت ممافظت کنیم. یا نهاده
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کاروان پیام آوران عشق به رهربی امام سجاد (ع) با جالَت فرزنهان رساَت برای در 

این  ی شنونهه ییها گوشتا  دهه یمهم شکست کاخ ظلم و ریا و تزویر به راه ادامه 

بار باشه که غبار باطل را در اطاعت قرآن کریم از جانش زدوده و قلبش را   امانت گران

ممبت پروردگارش در آن ماننه چراغی فروزان بیفروزد و  ی لهشعآیینه دار آن �وده تا 

و توحیه را فرا راه  کنه یمنهای پیامربش را به گوش جان بشنود که او را به حق دعوت 

جانش پاک شود و مع�های باز  ی صفمهرنگارنگ از  یها رشکتا  دهه یمآن قرار 

. امام سجاد (ع) در وجودش با چراغ عقل در مسیر درک و فهم واقع شود ی نشهه

که: اینک بانوانی توا�نه و کودکانی صبور امانت با شکوهی را به  نهیفرما یمادامه 

تا یارا�ان آثارش را هُچون گنجی تام  برنه یمهُراه جانشان به رسزمین کفر و ستم 

جانشان به امانت نگه دارنه. هُرس مسلم بن عقیل به امام  ی خانهنشهنی در 

رسخ عشق کربال  ی کعبهرسول خها، آنچه در اختیار جانم دارم به  فرزنه: ای هیگو یم

ههیه خواهم کرد و ه�ننه موالیم حسین (ع) درفش حق را بر دوش خواهم کشیه تا 

دَی باشنه که کودکان خردساَش را به استقامت فرمان داده و  ی کعبهآینهگان شاهه 

 حق را بر جانشان مقهم داشته است.

پس مه�نان کوی عشق، ما آینهگانی هستیم که عشق به حق، زنهگی با حق و فها 

با انهیشه و عقل در مورد آن  قهر گران یها خطابهکردن هستی برای حق را از 

دریافتیم و دانستیم که رضبان حیاتان بستگی به آن دارد پس به او عشق بورزیم و 

 حق جو و حق مهار زنهگی کنیم.

ممرم به آن اشاره فرمودنه  یها شبوجود مقهس آقا اباعبه  در  رضبان حیات که

تا راه برای  نهیفرما یممطهر اشاره  یها شبآن  ی جهینتاینک در روز اربعین به 

: خهاونها تو شاههی آنچه در توان نهیفرما یمشنونهگان اوامرشان روشن شود پس 

تو برهانم اما ما را در مشیت تو را از عذاب  آخراَزمانداشتم انجام دادم تا این امت 

راهی نیست پس به آنان که پرچم جهل را از وجودشان کنار زدنه و توانستنه تا با امام 

نجوا کننه: ای فرزنه رسول خها، ش� کرامت را از پهر بزرگوارتان به  گونه نیاعرصشان 
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اشکتان را  ی قهحلجهتان مه�ن بودیم یاری فرما تا  ی سفره. ما را که بر هیا بردهارث 

 با پیُودن راه حق بزداییم و در حاَی منتظر ممرم بانیم که هُواره در کنارتان باشیم.

که جان عال است. جانی که  میشو یماینک به دستان توا�نه امام عرصمان پناهنهه 

افتادگان و رضبان قلبش  ی رنههیگاَهی است. دستش  یها وعههتپش حیاتش ضامن 

انوار پروردگار عال، انواری که بر خلقت فرمانهه است عال در اطاعتش و زمان  ی نهییآ

عاشقان حق که منتظرنه تا  ی سوختهدر اختیار وجود مبارکش و مرهُی است بر دل 

از بارگاه پروردگارشان پیونه بخورد تا در  هبخشینوشان به صبمی  ب ظل�نی تنهاییش

از داغ فرزنهان خانهان رساَت در عرص  باطل نابود شود و دل مجروح اش هیسا

 رود یمقلبش به پیشواز  ی نهیگنجوجودش به گلستانی بهل گردد که آن گلستان را در 

 :زنه یمو باز فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 والسالم و علی عباد هللا الصالحین
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