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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ٢٢         یازدهمی شب  خطبه

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

که اا  ررا  اال به دست توانای حق سبحان آفریده  سایه برابرند؟ درحالیآفتاب و 

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

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

سوی  مواره در تابش هدایت پیامربان بهها جدا شود و وجودش را ه تواند از تاریکی می

رسی کند یا او را در کُ هد؟ آیا طاغو ، جانش را هدایت میروشنایِی هدایت قرار د

کند؟  طرف نور هدایتش می دهد و یا به قرار می یطلب منفعتو خودخواهی و غرور 

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

داخت با زحمت ان کند، اگر هدایتی دست و پایش را در انجا  مقاصدش به یم

 بیند برسد. تا به ضاللتی که آن را سعاد  می گذرد توجیها  شیطانی از آن می

احساس شود، دیگر زمان رسات گرفته تا  ها جاناینک باید فریادهای تنگی وقت در 

مداران معنی آن  ده شب با حق یها خطابهضاللت و جهالت را معنا کند. آیا با شنیدن 

ما افزوده شد و مدتی نیز  های یدانستنرا شنیدیم و بر  را درک کردیم یا حکایاتی

آن برای�ن  ی کلمهرسگر  شدیم ولی باید بدانیم و یقین داشته باشیم که کلمه به 

(ع) به حرض   اباابدهللاکه  یا گونه ه�نمسئولیت بزرگی را در پی خواهد داشت. 

مسل�نان  ی چهره) فرمود: من باید به تنهایی از کوه طور پایین بیایم تا عجربئیل (

که حرض  موسی (ع) مدایان دروغین را  گونه ه�نرا در تاریخ ثبت �ایم  دروغین

را متوجه رسات فهم و درکی کنید  یتانها دلاشق  رسوا کردند. پس ای مه�نان کوی

امسال آمده  یها خطابهکه در  یا گونه ه�ن این دهه ثبت شود ی پروندهکه باید در 

بود اما  حسین (ع) در مدینه در مورد مدایان یاری و همراهی اما  به برادرش فرمود 

آشکار شود. اما  با وجود اینکه حقیقتشان را  در بازار دنیا ها چهرهکه منتظر بان تا 

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


2 

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

تا شب ااشورا بیایند تا صحت و دروغ  همراهشداد تا اجازه و مهلت  دانست یم

�ونه ثبت گردد و هدف از  انوان بههم در تاریخ  خودشان آشکار شود و بر یشاناداا

، رسور و موالی�ن فرزند گرامی اباابدهللا بیان آن نیز این است که بدانیم اما  ارصمان

که جدشان امل فرمودند. پس  کند یمامل  یا گونه ه�ن(ع)، اباصالح املهدی (اج) 

صادق باشیم. برتسیم از آن روزی که واقعیت آن را بر ما  در شعار و گفتار و اداای�ن

اقل کل و منتخب  انوان بهکار شناخت اما   ی چاره و ارب  تاریخ شویم. آشکار کنند

پیشوای راستین است که اشق به هدایت و نجا  مرد  با تار و پود جان  و یاله

اشق را موالی�ن، اما  ارص (اج) از ش آغشته شده. چه توصیف زیبایی از این مبارک

فرمودند که ای خالق یگانه راز قلب جد  حسین را چگونه یافتید که او  اباابدهللا (ع)

، خورد یم، قلبش تیر شکند یمنامیدید تا ابد را معنا کند؟ پس پیشانی ابد  اباابدهللارا 

: ای بندگان پیچد یمتالوتش در فضای زمان  . آوازگیرد ی�ولی آرا   شود یمرسش جدا 

. گرچه بین آن و بدنم جدایی در بند شیطان رس پر شور  هنوز شور هدایتتان را دارد

 ، خداوند مهربان است.یاییدبافتاده ولی هنوز ااشق است تا بگوید 

ا  ررا  سعاد  و نجا  دست یافتند که موارد رکر شده را با ا شیعیانی به ،بله

در زمان امیر خودباور بودند.  که بیشرتینشانباور کردند ولی افسوس  ،وجود خود

به نیزه  را ها قرآندر جنگ صفین معاویه چون خود را در خطر شکست دید  مؤمنان

امر  این خداه و نیرنگ گفتهرچه  مؤمنانزد. شیعیان دست از جنگ کشیدند. امیر 

پوستی بیش نیست، گفتند الی کافر شده  ها ینا ، ا و ااص است، من خود قرآن ناطق

موسی ابو رمود ابن اباس را َحکم قرار دهید َحکم ف . در انتخابجنگد یمبا قرآن 

 مؤمنید و و تدبیر است، قبول نکرده گفتند ابوموسی ریش سف اقل یبمردی  شعریا

که اما  با صلحی تیزتر از شمشیر بر فرق معاویه  ن (ع)است و در زمان اما  حس

شیعیان کوفه داو  را  (ع) رلیل کننده نامیدند و اما  حسین شیعیان او راکوبید، 

بله با این  گفتند زمان، زمان جنگ با یزید نیست. کردند پس از آمدن ایشان

یز به درد آوردند بلکه قلب نازنین امامان را ن نه تنها خود را نابود کردند ها یخودباور 

چه  اما  سجاد (ع) .شود یمدر تاریخ و در ارص حارض فراوان دیده  ها �ونهکه از این 

که همواره از دوری  شنوند ی�زیبا آن را توصیف فرمودند: این مرد  ندای امتی را 
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ولی  خوانند یمو روزها نا  پربرکتش را  ها شبو  دهند یمامامشان ندبه و زاری رس 

 . آنان شب و روزیابند ی�حق را  ی یمهخزیرا  شنوند ی�جز صدای خویش، صدایی را 

ولی ه�نند مردمی که مسجد را  کنند یمرا به امید گشودن دری بر روی خویش سپری 

. به دنبال داوتش به روند یم و خیزند یبرم ترک گفتند بعد از شنیدن سخن امامشان

. اکنون من رهانند ی�هدف از رش شیطان نفس  ا در آنو جان خویش ر  افتند ی�راه 

 سوزند یم که آنچه مرد  این زمان و یا آن زمان در آتشش بینم یمدر کنار ش� به اینه 

 خودباوری است. باوری که همواره امرشان را به تباهی کشانده است.

مقدس اما  ارص و زمان اباصالح املهدی (اج) پس با شنیدن  ی خانهمه�نان 

محر  باید به یقین رسیده باشیم که خودباوری آفت دین، ای�ن و سعاد   یها خطابه

 یبردار  فرماندنیا و آخراان است. باور کنیم که نجا  و رستگاری در اطاات و 

 ی همهیشه و تفکر و چرا همراه با اشق از اما  ارصمان است. پس با اند چون یب

امل کنیم و به وجود مقدسشان ابراز داریم که  فرمایشا  ایشان را بخوانیم و ااشقانه

به خدا  ه حق هستیدک تاننآمدش� زمان را در انتظار  باختگان دلما منتظران و 

 ی افسانه آشکار گردد و حق جاودان شود و باطل برای همیشه اش ارادهتا  سپاریم یم

 :خوانیم یم ها زمان ی همهدهر، پس ش� را در 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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