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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 )ده شب در کربال -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧ شهریور ١٩        افتتاحیهشب  ی بهخط

و  کنند یماز این نام آغاز سخن  ها یدهآفرسالم بر نام ستودنی الله که همواره متام 

 آغاز آمدن و آغاز رفنت است به سوی پروردگار کریم.

، بر شهیدان و یشها رفنتو  ها آمدنبر  کنیم یمماه محرم را و سالم  کنیم یمآغاز 

دلباختگانش، آنانی که آمدنشان سالمت بود و رفتنشان نیز سالمت و خداوند واسع 

مان به نعمت حقیقت این آمد و شِد  یکه علیرغم ناسپاس رحمت و کریم را شاکریم

را در راستای آن قرار دهیم، و  عمل�نعظیم و زیبا معرفت بخشید تا اندیشه و 

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

، زمان رفنت رس افزاید یمو گذشت زمان بر کهولتش  ماند یمجان به امانت  ی صندوقچه

جان را با  های یمتغنتا  آیند یم، ملکوتیان برای متاشا شود یم، صندوقچه باز درس یم

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

کربی (س) شهدای کربال به همراه  ی فرمایش رسور عاملیان حرضت زهرای صدیقه

ام به پیشگاه خداوند کریم چنان عرضه فطرتشان را با سالمتی مت یها گنجامامشان 

کردند که ملکوتیان را از آن به حیرت واداشتند و لعنت ابدی بر منافقان و ظاملان که 

رسول اکرم حرضت محمد (ص) ظلم و ستم روا داشتند،  الشأن یمعظپیامرب  یتب اهلبر 

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

این ظلم را گذاشتند و در کربال آن به بار نشست که لعنت ابدی  ی جنایتشان پایه

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

امیر  ی خانهکه فرمودند: زندگی من در  گیریم یمننگینشان برداشت بهره  ی چهره

بود که  ور شعله چنان آنقط چند سال بود ولی در باطن دنیا در ظاهر دنیا ف مؤمنان

و دشمنان رسول خدا  داشت یمشیطان را به تحسین وا  ی وسوسهاز  مردگانِ حرارتش 

 کردند یم، اعرتاف دیدند یمرا  مؤمنان. هرگاه امیر �ود یم(ص) را مجبور به اعرتاف 
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: ای وای فرمود یمکه  کند ی�رها  یا لحظهو ما را  پیچد یمکه صدای فاطمه در جا�ان 

تا  یدا نشستهبر احوالتان که چگونه با دین خدا نیرنگ ورزیدید و منتظر محبت دنیا 

: گفت یم(ع) در پاسخ  مؤمنانش� را در آغوش بگیرد و از شیر شیطان بخوراند و امیر 

کردید،  افسوس که گنج زمین و آس�ن را به یغ� بردید و همگان را از محرضش محروم

فرزندان من در آن خانه رشد کردند و به جوانانی برومند تبدیل شدند، ولی 

دشمنانشان با شیری که از شیطان نوشیده بودند جانشان مسموم قدرت شد و 

ننگینشان  ی دیدن چهره ی اجازه ظلمشانهدایت را از میانشان برداشتند تا  یها چراغ

وحی جدا  ی ان من تنگ کردند که از خانهخانه را چنان بر فرزند ی عرصهرا ندهد. 

فاطمه زهرا (س) را در قلبشان جاودانه کردند. پرسم  شان یگراممادر  ی خاطرهشدند و 

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

، کند یمباطل را به ظلمت خودشان رسوا  یها چراغ، کند یمو باطل را رسوا  سوزاند یم

 ؛ وپس به فرزندان مددی کن تا همواره منادی حق باشند مانند خورشید وجود خودت

و  گرفت یماو را در آغوش  زد یمو ابوالفضل را صدا  نگریست یمآنگاه به برادرانش 

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

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

 فضیلت الهی شود.

که به دنیا بیایند بدون اینکه درک کنند به ه�ن خانه  یا دورهمبارزان زمان در هر 

و در آن خانه به شهادت  جنگند یمدر آنجا ، گیرند یم، در آنجا یاد شوند یممنتقل 

فرزندانم مخصوصاً پرسم  ی در زمانی دیگر هستند، خانه آید یمو به نظرشان  رسند یم

باطل را بشناسید و حق را بگوئید و  توانید یموحی است که  ی خانهمهدی نیز ه�ن 

امامت مشتاق را به حقیقت وجودشان آشنا کنید، پس همواره نگهبان دِر  یها دل

 پروردگار عامل حق است. ی وعدهباشید تا قدم کفر را نابود کنید و منتظر باشید که 

جاهالن فرق حق را بشکافد و گلوی آن را بربد و جگرش را مسموم  ی ینهکاگر  یحت

را  ها جراحتبر فراز محبت پروردگارشان  طلبان حقکند، آنگاه خود رسوا شود و 

 باشید و گریزان از مکر شیطان.فراموش کنند. پس قدردان نعمت 
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باید توجه و اندیشه کنیم که موالی�ن امام  کنیم یماینک که ما ماه محرم را آغاز 

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

و  ها دوراننفاق، ایثار و عشق و توحید را به �ایش گذاشتند تا الگویی باشد برای همه 

ماه محرم فرصتی است که در اع�ل و اندیشه و باور خود تجدید نظر کنیم و در 

شناخت و همراهی امام زما�ان کمِر همت ببندیم و وجود مقدس 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 عدهه و باید یقین بدانیم که در این ما

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

سزاوار است، ولی این دلیل آن نیست که عزاداری را یک تکلیف رشعی بدانیم و 

گذشته  برای�ن فرق نکند که کجا برویم و چه بشنویم، فقط چند روز محرم را به تکرارِ 

اولیا در برقراری دین الهی 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  کند یمدر این مهم خود و جامعه را یاری  دهد یمنفس نجات 

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

) قرار بدهیم و شجاعانه اعالم کنیم حسین جان شمشیر کشیده، عحرضت ابا عبدالله (

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

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

اسارت را نپسندیدید و آزادگی را فرمان دادید.  دینان یبندارید آزاده باشید، حتی برای 

. کسی که پایبند دین شود یمچطور معنا  دینی یبکدام آزادگی، آیا آزاد بودن در 

نیست قانونی ندارد که به آن اعتقادی داشته باشد. پس آزادگی در فرومایگی قابل 

برایشان باقی مانده و با ندای ملکوتی  یا روزنهکه هنوز  ییها گوشدرک نیست مگر 

از خوی حیوانی خود جدا  توانند یم، آیا آیند یمو به خود  شود یمامام فطرتشان بیدار 

از آن  تر قانون یباز حیوان و  تر پستقرآن کریم  ی فرمودهشوند؟ اگر نتوانند پس طبق 

انی و سیرتی سیاه و تباه. سیرتی که امام قادر به دیدن آن خواهند بود. صورتی انس

و افسوس که هرگز جربی در عقل  خواند یماست و با آن ندا آنان را به فطرتشان 

، مختار است یا به طرف ضاللت شود ی�و اختیاری از کسی سلب  کند ی�مداخله 
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قرآن کریم بد و خوبش  ی برود و یا سعادت، باید راه را خود انتخاب کند. طبق فرموده

 یها انسانآزاده باشد و  تواند یمبه او الهام شده اگر الهامات خود را نکشته باشد 

دیگر را مانند درندگان مورد حمله قرار ندهد و افسوس که ما شاهدیم که نه تنها در 

بلکه مانند درندگان به مال و جان و  یما شده دینی یبغیبت ظاهری امام�ن دچار 

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

 که آزادگی هم برای�ن فراموش شده. چرخیم یموجودمان 

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

 ام نشستهار من مرا ببین، من برای فرزند پیامربت به عزا تا به عرش برسد که ای پروردگ

بزن که  ای ینهسکه جان، برخیز بر  تا بر جانی که نتوانسته همراه او باشد نهیب زنم

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

 ،حق بگذارد ی را بر سینهرسش  ،دنبال روح هدایتگری است که او را در آغوش بگیرد

 کند یمفریاد بزند ای خنجرهای باطل اگر دینم با بریدن رس من از تباهی نجات پیدا 

 ها هجران�وده از بدن جدا کنید تا  تاب یبپس بیایید و رسی که هجران موالیش او را 

از میان برود انتظارها متام شود و خون عاشقان همچون  ها یکیتاربه پایان برسد و 

تکرار شوند و عاشقان  ها زمانموالیشان اباعبدالله قلمی شود که ُعشاق با آن بنویسند. 

سامری را نخواستیم و  ی گوسالهمسافر طور در پایین کوه انتظار او را فریاد کنند که ما 

پروردگارمان محقق شود و زمان انتظار به پایان برسد و  ی وعدهتا  یما ماندهمنتظر 

 هویدا شود. »َهل ِمن ناٍرص یَنُرصُنی«ندای ج�ل امام�ن با 

 پس ای منتظران همه با هم فریاد می زنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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