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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )ده شب در کربال -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢١        دومی شب  خطبه

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

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

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

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

 ی ورطهان بندگانش را از که برای نجات انسان از تباهی امامان را برگزید تا با تدبیرش

آن نهضت  یها �ونهیکی از گویاترین و بارزترین  .گمراهی و تباهی نجات بخشد

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

ماندن و رفنت را به عینه به �ایش تاریخ گذاشت و حجت را بر  و سعادت و تباهی

ن امامت و والیت راه مبارزه و همگان متام کرد و برای حقیقت طلبان و مشتاقا

 مداری را به ثبت رساند. حق

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

طان بودند و بر علیه دین و امامت شمشیر مردمانی که منافق و اسیر نفس و شی

دسته دوم کسانی که همراه امام به کربال  .کشیدند و دنیا و آخرتشان را تباه کردند

دسته سوم یاران و نزدیکان  .خود دل بکنند و رفتند یها داشتهآمدند ولی نتوانستند از 

خود در راه خدا  یها داشته ی همهامام حسین (ع) بودند، ماندند و با جان و مال و 

 آمدند. نائلبه شهادت 

عاشقان و شیعیان بعد از نهضت کربال همیشه از  ،با آگاهی از عملکرد این سه گروه

امشب  ی خطبهکه در کدام گروه جای دارند؟ که پاسخ آن را در  کنند یم سؤالخود 

زی و اولین رشِط ماندن و پیرو  فرمایند یمعبدالله الحسین (ع)  ساالر شهیدان ابا

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

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

تان عهد ببندید که خون موالیتان را در با پروردگار  یدا شدهموالیتان دور هم جمع 

و پیروز میدان جهاد  جنگید یمو با دشمنش که نفس اماره است  کنید یمجانتان حس 

 .شوید یم

امشب  ی الله الحسین (ع) خطبهالله و اذن موالنا ابا عبد رسولحال به اذن الله و اذن 

 :کنیم یمرا قرائت 

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 دومی شب  خطبه

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

بندگان خویش را بشارت داد به نجاتی که آنان را در پرتو رحمتش از ابهامات خلقت 

به غیبی که همگان توان شنیدنش را داشته باشند، آنگاه آیاتش را بر قلب مبارکی 

اطاعت کنید تا محزون نشوید؛  ام فرستادهفرو نگاشت و او را خطاب فرمود: از آنچه 

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

عمری  یها سالجانشان را بدرند تا نهال خفته رس از خاک بردارد و پاسخگوی  ی پرده

 :ی یهآبه  اند واندهخبه افسانه بدل گشته. او را  یا معجزهباشد که همواره در انتظار 

بازگشتی فراهم کند؛ به دیدار اهل قبور  ی توشهلله و انا الیه 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 جدال  خوانند یماو را به همین آیه 

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

 ماندید یمکه  کنم یمکشیده است و من امام و رهربتان امشب در دوم محرم آگاهتان 

 پس گوش جانتان را از شیر شیطان ببندید تا غیب را درک کند. رفتید یمو یا 

و  ام بوده: حسین جان، من از کودکی عاشقت گویید یمکه با زبانی قاطع  هاست سال

قرآن؛ این احساس  ی نه در آیات کریمه کنید یممعنای آن را در حرارت قلبتان جستجو 

برای  ماندید یمنامش مودت است یا ترحمی بر جانشین رسالت؟ آیا اگر در جبهه 
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 شنوم یممن نجات دینتان از تباهی بوده و یا ترحمی بر تنهایی امامتان؟ این پاسخ را 

 گونه ینااینک  رفتید یمپس در گفتنش صادق باشید؛ اگر برای نجات دینتان به میدان 

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

؟ جان دهد یمپاسخ  خواند یمشیطان ندارد چگونه به دعوت امامش که او را به مدد 

مانند شنوندگانی که  گریزد یماماره، از میدان دعوت امامش نفس  ی وسوسهخسته از 

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

که قرآن را  اند بودهدارانش آنانی  د کربال میراث نبوت است که میراثفاش کردنش باش

پس با  اند آوردهای�ن  اند زندهشهیدان  ی یهآنه �ایش شهادت را؛ آنان به  اند کردهدرک 

بلکه در  کنند ی�زیرا عهد و پی�ن را در دعا جستجو  کنند یمافتخار با امامشان بیعت 

: این پرسم یماطاعت خارج نشده باشد. اینک  ی یرهداکه از  جویند یمعملی آن را 

 ی فرماندهکه از نام حسین رسخ شده با جان خویش صادق است؟ جانی که  ها ینهس

و  بیند یمحق است نه پیرو نفس اماره؛ اگر پیرو حق است پس مرا در میدان مبارزه 

 شود یماگر با بریدن رگ گردنت دینت زنده  کنم یمکه او را امر  شنود یمصدای مرا 

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

 جانت را تکه تکه کند.

پس بشتابید تا  ام کردهه شب در کربال دعوتی است که من، حسین بن علی از ش� د

رستان را بر دامان امامت بخوابانم. اگر ه�نند یارانم توان درک حق را بیابید پس 

بلکه دستی مانند دست  آید ی�زبانی برای گفنت لبیک از جای خویش به حرکت در 

 ا جاودانگی را معنا کند.ت کند ی�علی اصغر دست امامت را رها 

اینک با دلی که پروردگار عامل به آن آگاه است حق را بخوانید تا نجات را برایتان از 

 ابهام خارج کند پس فریاد بزنید: ی پرده

 اللهم عجل لولیک الفرج
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