
1 

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

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ٩         روز عاشورای  خطبه

سالم ذکری است که پروردگار عامل آن را برای رسول خود برگزید و امر فرمود تا آفرینش 

درود بفرستد. امروز با لحظات پر شورش آمده تا بر جانشین  اش دهیبرگزبر آخرین 

رسول خاتم حسین بن علی (ع) درود بفرستد. او وحی را در قالب خون به �ایش 

 گذاشت تا معجزه را معنا کند.

؛ آن را در اختیار خود گرفته تا ابدیت را به تصویر شناسد ی�ساعات عاشورا زمان را 

غافل که از  یها جان. وای بر رساند یمالحق را به گوش عامل لحظاتش فریاد جاء کشد.

باطل کشانده و ساعات این روز  طرف به؛ آتش امیالشان آنان را اند غفلتاین ندا در 

، فرق رسشان را دارند یم. نام شهیدان را دوست رانندگذ یمشکوه را در غفلت با

و برای  سازند یمروان  ها دهید، اشک از کنند یمرا مجروح  ها نهیس، شکافند یم

. وای بر این میراثی که سینه به سینه در سوزد یمآب جانشان در تب و تاب  یا جرعه

زمان جاریست تا شهادتی را به پرده �ایش آورد که نامش را موالی�ن اباعبدالله 

این هیاهو  ی چارهکربال آن را معرفی �وده.  ی صفحه گداز جانبرنگزیده بلکه تصویر 

 روان مردمان حقیقت را به تصویر کشد؟ یها اشکرا چه کسی یافته تا در 

مطهری که بر بال فرشتگان به عرش  یها جانامروز بگریید؛ بر جانتان بکوبید نه برای 

. سوزد ی�پاره شدنش دلی در آتش  که برای مظلومیت دینی که بر پارهسفر کردند بل

رشبتی گواراست که نوشندگانش در مستی  مانند بهآیات قرآن کریم در نفس مردمان 

یارب از سینه خارج کنید تا  را با یارب تانیها قلبز . باید امرو رندیگ یمغفلت قرار 

�ایش زمان جدا گردد؛ خون مطهر فرزند پیامرب به میدان بیاید و باز  ی پردهحقیقت از 

این درماندگی جهل شود؛ صدای مبارکش طنین انداز شود و عامل  گر چارهدیگر  بار کی

دولتی که  یسو  بهای عاشقان حق؟ حرکت کنید  دیکن یمرا از این ستم برهاند. چه 

؛ امامش مانند یاران من که یارانم را ندا دادم با دیکن یممنتظرش هستید؛ برایش ندبه 
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. سیاهی جانتان به صبحی دینیب ی�. اگر مبانید فردا دیگر غروبی را دیگو یمش� سخن 

. شود یمشق درمان ع ی جرعهجانتان با  یها زخمدرخشنده بدل شده ه�نند یارانم 

زخمی که انتظار بر جانتان زده هزار بار از زخم یاران من بیشرت است زیرا آنان با 

در  یا نهیگنج. ش� دیسوز یمولی ش� در انتظار دیدن  گرفتند یمآرام  ام چهرهدیدن 

، عاشورا حکایت دلدادگی است آخرالزمانسینه دارید که مثل و مانندی ندارد. ای امت 

وری موالیتان را در ساعات این روز فریاد کنید تا زخم عاشورایان با ظهورش پس غم د

 درمان شود. او را بخوانید:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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