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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٣٩٧های محرم سال  لیست ترتیبی خطبه

 )ده شب در کربال -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ١٩ -ی شب افتتاحیه خطبه –٠١

 ٩٧شهریور  ٢٠ -ی شب اول خطبه –٠٢

 ٩٧شهریور  ٢١ -ی شب دوم خطبه –٠٣

 ٩٧شهریور  ٢٢ -ی شب سوم خطبه –٠٤

 ٩٧شهریور  ٢٣ -ی شب چهارم خطبه –٠٥

 ٩٧شهریور  ٢٤ -ی شب پنجم خطبه –٠٦

 ٩٧شهریور  ٢٥ -ی شب ششم خطبه –٠٧

 ٩٧شهریور  ٢٦ -ی شب هفتم خطبه –٠٨

 ٩٧شهریور  ٢٧ -ی شب هشتم خطبه –٠٩

 ٩٧شهریور  ٢٨ -ی شب نهم (شب عاشورا) خطبه –١٠

 ٩٧شهریور  ٢٩ -ی روز عاشورا خطبه –١١

 ٩٧شهریور  ٢٩ -ی شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع) ) خطبه –١٢

 ٩٧شهریور  ٣٠ -ی شب یازدهم خطبه –١٣

 ٩٧شهریور  ٣١ -ی شب دوازدهم خطبه –١٤

 ٩٧آبان  ٨ -ی اربعین خطبه –١٥

 اللهم عجل لولیک الفرج

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


2 

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

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )ده شب در کربال -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

که به جا�ان برکتی عطا فرمود  را کریمخداوند و حمد و سپاس  ینمالعالَ  ِب َر الَحمُدلِله 

تا محرمی دیگر را در کنار حقیقت ناب نهضت عاشورا در زمان عمرمان ذخیره کنیم و 

ده « بازخوانیبا  امسال محرم یها بار دیگر در کنار خطبه راتوفیق و سعادت  این

های  ینهگنجاز این حقیقت زیبا به یاری پروردگار  است یدام بچشیم. »شب در کربال

 جان وجودی را رسشار از ارسار الهی کنیم.

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

درک آن  ی الزمه�ن است که زمین و آس یفرماندهکه  خورد یمرفته و به والیتی پیوند 

اندیشه و عقل تربیت شده در مکتب امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) است که 

ظاهری است. پس با شکر و سپاس پروردگار  یها نگرشسطحی و  یها احساسفراتر از 

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

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )ده شب در کربال -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ١٩        شب افتتاحیه 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

م، و را در راستای آن قرار دهی 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 رسد یم

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

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

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

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

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

و دون صفت که با آگاهی از خیانت و  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 آناطن دنیا در ظاهر دنیا فقط چند سال بود ولی در ب 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 

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

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

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 هخانه را چنان بر فرزندان من تنگ کردند که از خان 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

 ؛ وکن تا همواره منادی حق باشند مانند خورشید وجود خودتپس به فرزندان مددی 

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  نچنا 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 یم، در آنجا گیرند یم، در آنجا یاد شوند یممنتقل 

زندانم مخصوصاً پرسم فر  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 

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

 فراموش کنند. پس قدردان نعمت باشید و گریزان از مکر شیطان.
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موالی�ن امام باید توجه و اندیشه کنیم که  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 

امام زما�ان کمِر همت ببندیم و وجود مقدس امام حسین (ع) را شناخت و همراهی 

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

کوردل و منافق و دنیا پرست دست به  یا عدهو باید یقین بدانیم که در این ماه 

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

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

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

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 چهرهنفاق از کفر و 

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 

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

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

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

ا فرمان دادید. اسارت را نپسندیدید و آزادگی ر  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 

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

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 یمر الهامات خود را نکشته باشد به او الهام شده اگ

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 گوسالهنفس به دور در تباهی  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 نشستهتا به عرش برسد که ای پروردگار من مرا ببین، من برای فرزند پیامربت به عزا 

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 رسش را بر سینه ،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 زمانی شود که ُعشاق با آن بنویسند. موالیشان اباعبدالله قلم

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. »ُرصُنیَهل ِمن ناٍرص یَن«ج�ل امام�ن با ندای 

 پس ای منتظران همه با هم فریاد می زنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )ده شب در کربال -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٠        اولی شب  خطبه

نهفته در  های ینهگنجاز این همه نعمت و عنایت و کرامت که  ینالعامل ربالحمدالله 

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

احساس در ارتباط بین خلیفه و خالقش پنهان شده که کلیدش با مناجات  ترین یفلط

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

دارد و چون خداوند حکیم از وفاداری به عهد و پی�ن الست بندگانش آگاهی دارد در 

خاص و بزرگی قرار داد  های ینهگنجوجود اولیاِء 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 یمکی از ایشان زبان مطهر ی

 های ینهگنجفراتر از عهد و پی�ن الست را به پیشگاه معبود خود عرضه داشت و 

 عظیم وجود مبارکش را استخراج �ود.

حسین (ع) هستند که در الالهی حرضت ابا عبدالله  باختگان دلایشان رسور و ساالر 

درک آن اندیشه و عقل تربیت  ی الزمه ؛ کهکنند یمخلقت خود را بیان  این شب راز

امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) است که فراتر  شان یگرامشده در مکتب فرزند 

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

 .شنویم یماز این سعادت عظیم به گوش هوش آن را 

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

 کنیم: یمقرائت 

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 اولی شب  خطبه
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تا  دهد یمو فرمان  خواندش یمآن زمان که استوار  یش،ها حکمتسالم بر آفرینش و 

باشد که انوارش  یا توشهبندگانش بر خاک اطاعت بوسه زنند و دعا و مناجاتشان 

 ادی بر حاصلش بنگرد و اعالم کند:در غالف مانده را ِبرویاند و آنگاه من یها دانه

 ها نشانهاسارت اَیَُّها املُخلَصین درآوردند تا  ی حلقهپروردگارم زمین و آس�ن را در 

مشتاق به سویش به پرواز درآید؛ کربال و حکایتش در رسالت  یها دلجاودانه شود و 

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

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

امشب اولین شبی است که ستارگان آس�ن والیت مه�ن خاکی شاهد و مشهود 

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

: خداوند نور فرماید یمنور که  ی سورهجانش ذخیره کند که انوارش حکایتی باشد از 

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

 .درآورددرک این کالم الهی به معرض �ایش 

احساس فراتر  ی یرهدااز  اند حقکه مشتاق بیعت  ییها جانن ده شب در کربال بر فرما

زمین و آس�ن است پس نامش را در  یفرماندهکه  خورد یمرفته و به والیتی پیوند 

نه در حوادثی که به تقویم و روز و ساعت معترب است پس لوح  بیند یملوح محفوظ 

 .گشاییم یمرا 

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

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

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

 کنند یماو را به زمین دعوت ؛ آورد یموجودش به خاطر  یها سلولالستش را در تکثیر 

 گشاید یمو او چشم بر خاکی  شود یم؛ قانون الهی سپری همتا یبو به آغوش کوثری 

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

تا کلید خلقت را برای گشودن ارسارش به جانش هدیه کند پس قلم جانش به  آید یم

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

درکشان توانسته باشد تا معجزه را دریابد به دنبال ده شبی به راه خواهند افتاد که در 
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جانشان به امانت گذاشته شده تا نام خویش را در تاریکی عرصی بجویند که 

را به باغی پر مثر  روح یبخاکی رسد و  تا تابد یمهمواره بر جانشان  همتا یبخورشیدی 

تبدیل کند پس نامش را بخوانید تا فرج جانتان در والیت و امامت از اوهامات ذهنتان 

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

 را بخوانید:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمالّر ه بسم اللّ 

 )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 

ودیعه نهاد و رشط برگشت از دیار غربت زمین به آغوش پر مهرش را عمل 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 کردند و شکر پروردگار مهربان را 

 ی ورطهکه برای نجات انسان از تباهی امامان را برگزید تا با تدبیرشان بندگانش را از 

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

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

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

دسته سوم یاران و نزدیکان  .ل بکنند و رفتندخود د  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 خطبه؟ که پاسخ آن را در که در کدام گروه جای دارند کنند یم سؤالخود 

و اولین رشِط ماندن و پیروزی  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  .یننجات د

با پروردگارتان عهد ببندید که خون موالیتان را در  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) خطبهاذن موالنا ابا عبد الله و رسولحال به اذن الله و اذن 

 :کنیم یمرا قرائت 

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 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 فرستادهرو نگاشت و او را خطاب فرمود: از آنچه ف

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 اندهخو به 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 ندمما 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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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٢        سومی شب  خطبه

هستی مشتاقانه به  ی مهلوح و قلم. حیات و م�ت که ه ی به نام خالق و آفریننده

همچون  دریغ یبکه  ییها نعمتبه  ستاییم یم. او را اند مشغول یششحمد و ستا

 .آید یمبارانی بر ما فرود 

محرم گویای مناجات حرضت ابا عبدالله (ع) و یاران و فرزندان و بانوانی  یها شب

مالقاتی در حرکت بودند 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 کردند یمحس  نگریستند یمدشمن  طرف بهش، در لحظاتی که تفکرات

 ی که وعده کرد یمرا سپری  ییها ساعتزیبایی، چه لحظات با شکوهی، سی�ی حق 

بود. چه  نظیر یبدر فضیلت  یشها ساعتکه  گذراند یمالهی بود و روزهایی را 

ورده و از شکوه و زیبایی آن و روزهای ما به آن پیوند خ ها شبسعادمتند هستیم که 

آن را بدانیم، سخنان شیوا و گهربار موالی�ن ابا عبدالله (ع) را . قدر شود یممند  بهره

تزریق کنیم تا جان نیمه جا�ان حیاتی مجدد و مطهر  ی�نها رگهمچون خونی در 

و وابسته شدیم که تنها نگرانی و  بسته دلیابد. ماییم که به زندگی عادی و مادی چنان 

ی ما است و نقل مجالس و دلواپسی ما افزایش و تورم مواد و اجناس مرصف

و نگرانی  یا عالقه. کمرت زند 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 یممسلمین را در خود فرو  ی جامعه

کار را پیدا 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 پیدا کرده و با حق مداران همگام 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  شوند یمد برای�ن متول هایشان یمولود
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و ما از این موضوع غمگین و فغان و اشک  رسند یمبه شهادت  یشانها شهادت

؛ تولد و شهادتی که نظیر یباگر آن را با جهالت همراه نسازیم اعجازی است  ریزیم یم

غیبت  ناخودآگاهس پ افتد یمبیش از هزار سال از آن گذشته برای�ن هر سال اتفاق 

موال و رسورمان امام و ولی  مخصوصاً اولیاء و امامان ما باورمان نشده و نخواهد شد. 

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

ما، خاطرات آمدن و رفنت فرزندان  یموال که:  کنیم یمنیاز و متنای�ن را به سویش دراز 

. چون ش� در کنارمان هستید؛ گرمی و لطف شود ی�ول برای�ن به زمان محدود آل رس

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

جانش نگاشته و محبتش را  ی صحنه درکنید همچون عاشورائیان که زمان، جاللتشان را 

جاری �وده ما نیز به همراه حق جویانش در زمان مبانیم و لباس  یشها رگدر 

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

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

 کنیم: یمقرائت 

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 سومی شب  خطبه

سالم بر لطف و مرحمتی واسعه که خداوند کریم در جان بندگان خویش به ودیعه 

نهاد تا خیر و رش را بشناسد و دست ناتوانش را جز به دست خالقش ندهد پس 

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

 باور کنمد: پروردگارم، آیا رسزمین ناشناخته به طرفش حرکت کنند و او را بخوانن

شیرین مرا  یا وعدهبه  که یدرحالدامانی، رس پر شورم را در خود جای نخواهد داد 

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

 محبتی متام نشدنی است.

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

که  کنم یمتا مع�های ذهنتان را بگشاید اینک ش� را به محفلی دعوت  شوید یم
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 کنیم یم: موالی ما، هر چه به اطراف نگاه پرسد یم؛ یکی اند نشستهیارانم در مقابلم 

؟ و من فرمایید یمدلیل ماندن و انتظار کشیدن را بیابیم؛ آیا انتظار را معنا  توانیم ی�

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

و  شوند یمجمع  ها محفلکنید. آنان ه�نند ش�یند، دوستداران فرزندان پیامربشان؛ در 

؛ امامانی که خواند یمهر کس با زبانی که در خور معرفتش است فرزندان پیامرب را 

مانند علی بن الحسین (ع) که هم اکنون در کنارتان  بینید یمش� آنان را جانشین من 

فرزند رسول خدا (ص) دوست دارید و پس از من  عنوان بهنشسته است و ش� او را 

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

ست پس : او فرزند ش�دارند یممشغول بازی دارید؟ یاران همگی یک صدا ابراز 

خواهیم کرد پس معنای انتظار را دانستید؛ در این صحرا منتظر بزرگ شدن او  اش یاری

که در ش�ر روزهای عمرشان پیامربان و  آخرالزمان یها امتخواهید بود ه�نند 

، امتشان را شوند یم، صاحب معجزه رسند یم، به رسالت آیند یمجانشینانشان به دنیا 

و از  شوند یمو آنان از به دنیا آمدنشان مرسور  روند یم، از دنیا کنند یمهدایت 

مرگشان محزون و از اقوامشان متحیر؛ متام این حوادث در ش�ر روزهای عمرشان 

؛ همه چیز در گذشته قبل از به دنیا اند آوردهحاصل دینی است که بدان ای�ن 

خود  ی یقهسلرا به باقی مانده و خاطراتی که هر محققی آن  ها نامآمدنشان متام شده؛ 

آیا توان درک این امت را دارید؟ یاران به یکدیگر  ،در کتابی جمع آوری �وده

: با دهم یم؟ و من پاسخ شود یم: ای�نشان چگونه محکم دهند یمو پاسخ  نگرند یم

پس انتظار در پرتوی محبت  کنند یمقلبی که با آن، دست یاری پروردگار را حس 

 اگر چند شب دیگر صرب کنید به مع�یش پی خواهید برد. خداوند کریم شیرین است

تا به وصلی ه�نند  کشید یم: در عمرتان چند شب را انتظار پرسم یماینک از ش� 

و ش� توان دیدنش را ندارید  بیند یمموالیتان ش� را  که یدرحالیان برسید؟ ئعاشورا

که او غایب است و ش� حارض؟ حرارتش اشک  نشینید یمپس در محفل چه کسی 

پس در  کند یمسقوط حفظ  دیدگانتان را رسازیر و شفاعتش دینتان را از معرض خطر

جمع یاران کربال هدف را معنا کردید اینک زبان قلبتان را که همواره با یاران در 

بت مناجات بوده و اشعاری از درون پر سوز و گداز رسوده را در پیشانی زمان ث
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 ،آنانی که ماندند و آنانی که رفتند یددرآتا آثارش در دولت ظهور به �ایش  کنیم یم

رزم دارند  ی آماده: حسین جان، آنان همواره شمشیری پرسد یمم ا پس خواهر گرامی

پس نقششان در نهضت  اند بستهفقط به کمرشان  شود ی�که هرگز از غالف خارج 

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

جدیدی به بازار عرضه کنند پس به  ی مزهتا در هر دوره آن را با  ماند یمباقی 

محزون آنانی که  یا عدهشادان و خندان هستند و  یا عدهقرآن کریم  ی فرموده

ایشی توانستند تا امر امامشان را درک کنند شادان و خندان هستند و آنان که به �

یان خود را محک بزنید تا ئاپس در مه�نی امشب عاشور  .دوم ی دستهشدند  خوش دل

غیبت  ی گرهبا نزدیک شدن به ظهر عاشورا بتوانید از زبان امام عرصتان جانتان را از 

رها کنید پس جمع یاران را در این جنگ حق و باطل با خود هم نوا کنید و فریاد 

 بزنید:

 الفرجاللهم عجل لولیک 
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٣        چهارمی شب  خطبه

به  ؛ وبه نام هستی بخش زمان و مکان که همواره چرخش خلقت در یَِد قدرت اوست

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

دادی دست مرا بگیر تا دستت جایگاهش را فراموش نکند. در شب چهارم محرم 

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

باطل حرضت زینب کربی (س)  ی کوبندهحق و  ی برندهعاشقانه است که آن را از زبان 

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

و از اینکه افتخار همراهی امام عرص خود را در جهاد با  دارند یمقالب دعا عرضه 

 .کنند یم یشکرگزار  اند کردهدشمنان دین و امام را پیدا 

همراهی با امام خود فرمودی و همچنین  ی یستهشاای پروردگار کریم از اینکه مرا 

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

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

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

در  تأملرنگ و تردید و د گونه یچهاست و نعمت و رحمتی عظیم و جای  حساب یب

رفنت و ماندن نیست، سعادتی بس بزرگ است در هوایی که امام عرص در برقراری حق 

نفس کشیدن، چون هوایی که از درون حق خارج شده  کشند یمو نابودی باطل نفس 

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

مرضیه (س) که: زندگی برگزیدگان  ییان کوثر الهی حرضت زهرافرمودند رسور عامل

، نقشی کنند یمالهی میدان �ایش است. �ایشی که ه�مندان آن نقش خلیفه را بازی 

زندگی کنید تا به ارسار  شان یزندگ. پس همواره در شوند ی�که هرگز از آن خارج 

 اباصالحوجودتان آگاه شوید. حال ای مه�نان کوی عشق و مقدس امام عرص و زمان 

تا  رود یمشیوا و گهربار پیش  یها خطابهمحرم امسال با  یها شباملهدی (عج) 
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بار باشد که غبار باطل را در اطاعت قرآن کریم از  این امانت گران ی شنونده ییها گوش

محبت پروردگارش را به گوش  ی شعلهده و قلبش را آیینه دار آن �وده تا جانش زدو 

تا  دهد یمو توحید را فرا راه آن قرار  کند یمجان بشنود که او را به حق دعوت 

وجودش با  ی جانش پاک شود و مع�های باز نشده ی رنگارنگ از صفحه یها رشک

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

تا دست ناتوا�ان را در دست قوی امامت گیرد و ما را  خوانیم یمعرصمان را به مدد 

 در پیمودن راه عاشورائیان مدد �اید.

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

 کنیم: یمقرائت 

 الرّحیمحمن ه الّر بسم اللّ 

 چهارمی شب  خطبه

بخوانید تا اجابتتان : مرا فرماید یمآنگاه که  قدرش گران یها حکمتسالم بر حمد و 

گاهان و شبانگاهان ستایشم کنید تا غمگین نشوید. آغاز و پایان یک روز کنم؛ در صبح

قرار داد تا  هایش یدهآفراز عمری که آفریدگار آن را فرمانروای زمین و آس�ن و متام 

روح خداوندی قدرتش را آشکار کند و رضبان قلب، مددکارش باشد؛ حیات آغاز 

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

 ی پردهو زمان، در  کند یم یی�ا قدرت یا عدهدر هر نقطه بر  ها حکومت؛ دهد یم

پیامربانش  ی واسطه بهردگار همگان را به راه سعادت ؛ پرو گذرد یمقدرت، مال، غفلت 

زودگذر دنیایی بر همگان آشکار کند  یها لذتروحانی را بر  یها لذتتا  خواند یمفرا 

که رضبان  ییها انسانتا نامش را برای  چرخاند یمپس زبان را در کام هدایتگرانش 

که قرآن کریم  گونه ه�نبه بزرگی یاد کنند؛ افسوس  نامد یمحیاتشان آنان را زنده 

تا خویش خویشنت را فراموش کنند.  اند گرفتهکودکانه خو  های یچهبازآنان به  فرماید یم

که ضخامتش جانشینان رسالت را در هدایتشان تنها گذاشت و صدای  یا پردهه�ن 

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

حق مداران،  یها محفلتا خلیفه را دریابد پس در  کند یممناجات یاران را همراهی 

 است. بر فرمانشاهد و مشهودی 

تا شب چهارم را برای�ن تفسیر کنند؛ امیر  رویم یم مؤمنان یرامامشب به دیدار 

 یدگانشاندغفلت را از مقابل  ی پرده: حقیقت طلبان همواره فرمایند یممؤمنان 

الهی منور کند پس مشتاقانه منتظر  یها وعدهتا شعاع حق، جانشان را به  درند یم

باشد مانند کودکی که مادر  ونشان را داشتهر تفسیر دکه توان  شوند یمزبانی 

آینده تفاوتی را برای  یها دورانو  ها زمان. امروز یا فردا و یا شناسد یمرا  یازهایشن

طی  ها ساعتاو محتاج این محبت پروردگار است پس  زند ی�این گمشده رقم 

تا حقیقت طلبان، جان خویش را بشناسند. کدام راه را دوست دارند؟ ماندن را  شود یم

و یا رفنت را؟ یاران ش� در این شب با یاران آخرین وصی رسول خدا در یک مکان جمع 

تا راه رفنت و یا ماندن را  اند نکردهجانشان را برایشان فاش  های ینگران؛ هنوز اند شده

؛ باید جانشان اند ندادهانتخاب کنند پس فرصت تفکر در جاودانگی را هنوز از دست 

جانشان را محک  ی ذائقهرا در شعاع شمشیر حق بسنجند و ه�نند قاسم بن الحسن 

 .کند یمنتظر پیامی است که حقیقت راهشان را فاش عمرشان م یها ساعتبزنند پس 

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

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٤        پنجمی شب  خطبه

عمر  خود فراخواند و زمانِ  یسو  بهکه جان بندگان خویش را  شکر الله، پروردگار یکتا را

عامل  پروردگار یرهنمودهامگر جان آدمی در  شود ی�که ثروتش اندوخته  ای ینهگنجرا 

و همواره لب بر آبشخور تربیت قرآن کریم نهد تا عطش  به رسای سعادت متصل شود

ش پر مهر پروردگار را جانش را در مهر خالقش فرونشاند، عطشی که بازگشت به آغو 

؟ یا گزیند یبرمآمدنش به دنیا اختیاری نبود ولی چگونه بازگشت خود را  .کند یممعنا 

که  ییها فرصترسبلند و با عزت و پیروز، یا رسافکنده و ذلیل. مختار است که در 

خداوند از رح�نیتش در طول عمرش برایش رقم زده استفاده کرده و به دعوت 

خالقش در حالی لبیک گوید که راه رستگاری را از قرآن کریم و پیامرب و امامش 

آموخته و با آن نوع هجرتش را قبل از به پایان رسیدن عمرش مطابقت �وده. پس 

کوه به پیشواز آنان خواهند آمد کسانی پیروزمندانی که ملکوتیان با استقبالی با ش

هستند که پروردگار کریم فرموده: آنان که ای�ن آوردند و مهاجرت کردند و در راه 

دارند و  تر یمعظخدا با مال و جان خویش جهاد کردند در نزد خدا درجتی 

 کامیافتگانند.

هربان یاد و بارز و مصداق آن امام حسین (ع) و یارانش هستند که خداوند م ی �ونه

زنده نگه داشته،  ها دوراندر همه  مؤمناتو  ینمؤمنعملشان را بهرتین رسمشق برای 

دنیایی که نفس  یسو  بهنجات گذشتند و  یها فرصتآنانی که از  اند یدگاندو چه زیان 

و شیطان برایشان آراسته بود گریختند. در شب عاشورا موالی�ن اباعبدالله (ع) 

مشتاق دنیا در  یها جانردند و در چادر خود تنها نشستند تا را خاموش ک ها چراغ

اشکی که دور چشم مبارکشان جمع شده  ی سیاهی شب بگریزند، در آن حال با حلقه

کشیده برهانید، آن  های یغت، آن را از بهاست گران: بروید، جان متاعی فرمایند یمبود 
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، بلکه هراسند ی�و از برقشان  نددار  یمکه آنان را دوست  تازد یم ییها جانبر  ها یغت

 .کنند یمبا آغوشی باز استقبالشان 

 ی دههمقدس امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)،  ی خانهپس مه�نان کوی عشق 

را غنیمت  ها فرصترا کنار گذارید و  یدهاتردمحرم امسال به نیمه رسیده، پس 

بش�رید. اگر امام و موالی�ن همچون جدشان امام حسین (ع) اعالم فرمودند که من 

را  هایی یعتبکه  دانیم یمبیعت از ش� برداشتم، بروید، بایستید، اعالم کنید، موالی ما 

. ولی در این محرم با عزمی یما شکستهو گناها�ان  ها یآلودگبا  یما بسته ها سالکه 

درکی باالتر از گذشته به متنا و عاجزانه برای تجدید بیعت دست�ن را به  و تر راسخ

را از لطف و کرمتان بپذیرید که سخت پشی�ن  مان ییگدا. دست کنیم یمسویت بلند 

را برای برقراری  مان یآمادگو عاشقیم. اگر صد بار برانید نخواهیم رفت، دل مشتاق و 

 واهیم �ود.حق، در طول زندگی با عمل�ن امضاء خ

شب پنجم  ی خطبه (ع) و به اذن موالنا اباعبدالله الله رسولحال به اذن الله و به اذن 

 کنیم: یمده شب در کربال را قرائت 

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 پنجمی شب  خطبه

توان برداشنت امر الهی را پیدا  ها ینهسسالم نامی است که پروردگار آن را برگزیده تا 

که در کتاب آس�نی فرمان داده  گونه ه�نپروردگارش را  درآمدزبان به حرکت  .کند

است خواند و آنگاه منتظر جواب سالمی شد که به او آموخته بودند، جواب در 

من و فرشتگانم همواره به ش� درود  ،زیباترین قالب وحی در جان بندگان جای گرفت

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

راه  .به آغوش پر مهر پروردگارش بازگردد مجدداً تا  یابد یمپس اجازه  آمیزد یموحی در 

 ،تا صورتش را عیان کنند اند دادهآمدنش را خود نپیموده است او را در رحمی جای 

نام مشخص خود را شناخته است آمده تا عشق را آشکار گردیده و  اش چهرهاینک 

در آیاتش  کند، یمپروردگار به برگشتی با شکوه دعوتش  ،حرارت را درک کند ،بشناسد
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او چگونه باز خواهد گشت آغوش  ،باید منتظر اَجلش شود شود یممکانش را متذکر 

د پسندیده این بار مه�ندارانش طبق آنچه خو  یابد یمدیگری تغییر  ی صحنهمادر به 

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

الله را در  ةمشتاقی بود که ج�ل بقی یها دلرساندند و آنانی که به استقبالشان آمدند 

قرآن کریم  ی یهآخونینشان دیدند پس میراثشان را در قلبشان حفظ کردند تا  ی چهره

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

قفلش را بگشایند پس  اند توانستهذخیره شده که  ییها جان ی صندوقچهدر  بها گران

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

اول پاسخ دهید باید توانسته باشید تا  سؤال؟ و یا نجات دینتان؟ اگر به تان یزندگ

پروردگار  سؤالدوم پاسخ دهید باید به  سؤالپیامربتان را درک کنید و اگر به  ی چهره

متعلق به خودتان است و پروردگار خواهان نیکی برای  ها یبدمتام  فرماید یمکریم که 

سوی سوم پاسخ دهید دین انتخاب شده از  سؤالبندگان خویش است و اگر به 

نفس اماره  ی وسوسهکه بندگانش جانشان را در  شود یمخداوند است و آن زمان تباه 

به شیطان بفروشند و بهای آن را دریافت کنند. پس فرج در کجاست؟ جانشین رسالت 

که من عمل کردم صدای دعوتش همواره در  کند یمعمل  گونه ه�ندر هدایتش 

نش رسیده است ولی آنان ه�نند امت من از به گوش جان شنوندگا ها دورانو  ها زمان

خواه خودشان ن را ه�نند قوم یهود به دلقرآ  اند، یدهبرگزباطل را  اند یختهگرهدایت 

یاری کند، پس  اند نگاشتهو منتظر فرجی هستند که آنان را در دینی که خود  اند آراسته

جانشان را در بند  ،فرار ی وسوسهکه  اند نشستهدر شب پنجم محرم در میان یارانی 

 یتمسئولبرای فرار از این  یا چارهتا راه  کنند یمکرده است مرتب به اطراف نظر 

و  آیند یمگاه مانند کسی که خواب پریشانی دیده است از چادر بیرون  ؛بزرگ بیابند

انتظارشان چه حاصلی  ،منتظر چه هستند ،اند ماندهبرای چه  کنند، یمبه اطراف نظر 

ست و مقام آمده بودند پُ  ،رای بهرت شدن دنیایشان و جمع آوری غنیمتآنان ب ؟دارد

باید بگریزند در این نگرانی به  دهد یمامامشان چیز دیگری را نشان  ی چهرهولی 

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

ای یاران بروید من  کند: یمو زبان حق از جای خود حرکت  شود یمرسعت سپری 
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دنیایی که  طرف بهبرخیزید و بروید  ،آسوده باشید ،بیعت خویش را از ش� برداشتم

که  شنوید یمآیا صدای موالیتان را  کنید؟ یمش� چه  ،منتظرتان است و آنان رفتند

برخیزید و  ،در بند شده، من بیعت خویش را از ش� برداشتم یها جان: ای فرماید یم

را در این فرصت  ها ساعتزید. با کدام دسته خواهید ماند؟ خوب اندیشه کنید تا بگری

 چند روزه دریابید، اینک با آگاهی از هدفتان او را بخوانید تا از محبتش جدا نشوید.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٥        ششمی شب  خطبه

است که رمز و  ای ینهگنجحمد و سپاس از آن پروردگار کریم و عزیز است که رحمتش 

غیب الهی  ی چشمهکه همواره بر  ییها دل؛ کند یمخاشع درک  یها دلراز آن را 

مه�ن است و آنگاه که ندای حق برخیزد که کجایند پویندگان حق؟ انوارشان جان 

عشقشان همچون هیزم �رودیان بر گلستان لطف الهی  ی شعلهو  باطل را بسوزاند

 باشد. مقدار یبچراغی جاودانه گردد تا عمر زمین شاهد عزتی پایدار و ضاللتی 

چه حدیث زیبایی است از رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) و چه مصداق 

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

حق طلبانی که بر علیه باطل قیام کنند لبیک گفته و انوارشان را فرا راه آنان قرار 

یان عزتشان پایدار مباند. این سعادت ئاباطل شود و همچون عاشور  ی سوزانندهدهند تا 

توحید  اش مثره، مودتی که ممکن نشود مگر با شناخت از مقام واالی امامت و مودت

خداوند حکیم: امروز  ی فرمودهبه  و یقین یخودباور است؛ اطاعت و دور شدن از 

ولیِّ ش� خدا و پیامرب و  ،دین ش� را به ک�ل رسانیدم و نعمت خود بر ش� متام کردم

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

ین و امرش همچون امر پیامرب و خداوند است کسانی که این را باور کردند د ی کننده

�ودند و به سعادت دنیا و آخرت دست یافتند همچون  یبردار  فرماناز امام اطاعت و 

 ی یهپایاران ابا عبدالله (ع) زیرا آنان یقین داشتند که هر عمل و حرکت امامشان بر 

که زیان دیدند و  ییها آنگرفته است و  حکمت و توقف ایشان نیز از آن رسچشمه

رفتند خود را باور و به توجیهاتی که نفس و شیطان به آنان القا کرده بود عمل کردند 

قلیلی با  ی عدهدانستند که جنگ  حاصل یبو حرکت امام و ماندنشان در کنار ایشان را 

بر خواهد داشت و  را در ای یجهنتچه  یا افتادهگروه کثیری از دشمنان در بیابان دور 

در یاری امام دارد؟ و هر چه تعداد کمرتی کشته  یریتأثچه  یا عدهرفنت و ماندن 
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که امام به غیر از خداوند به هیچ  دانند ی�شوند بهرت است. این غافالن ندانسته و 

کس و هیچ چیز نیاز ندارد این ماییم که همچون آبی که تشنه در کویر محتاج است 

یان ئپس ای مه�نان کوی یار ما نیز همراه عاشورا .رصمان محتاجیمبه وجود امام ع

شنیدن نجواهایتان  ی یستهشاای حقیقت طلبان آیین محمد اگر  :زنیم یمفریاد 

گردیدیم پس جا�ان را بخرید و آن را از این رسگردانی به طوِر عشقتان متصل کنید تا 

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

تا متاع  خواند یمکه خریدارش نفِس اماره گردیده و ما را به بازار خویش  ییمدرآ

 ی خانهخویش را به ما بفروشد و نفس لوامه را بخرد؛ ای وای بر ما، به  رنگارنگ

موالی�ن پناهنده شدیم 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 همراه کنیم.

رحمتت بدوزیم تا مسافر طورمان باز آید و توراتی  به انتظار موالی�ن چشم بر آس�نِ 

پروردگارم حق است،  ی وعدهرا به جا�ان هدیه کند که خود فرموده: منتظرم مبانید، 

 من خواهم آمد.

شب ششم  ی خطبهو به اذن موالنا اباعبدالله (ع)  الله رسولحال به اذن الله و به اذن 

 کنیم: یمده شب در کربال را قرائت 

 حمن الرّحیمه الّر اللّ بسم 

 ششمی شب  خطبه

که فرمود: ای آدم، تو و همرست به هر کجا که خواهید بروید و از  یا ارادهسالم بر 

نزدیک نشوید. از  یدا شدهکه در کنارتان است بخورید و به آنچه از آن منع  یا مثرههر 

؛ باید مراقب رشی که شود یمکریمه، خط خیر و رش کشیده  ی یهآنزول این  ی لحظه

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

ملکوتی که رحمتش متام وجودش را در بر گرفته به زمینی سخت و تاریک بدل 

به  رود یماز آن ندارد بسیار کند جلو  یا تجربهکه  ییها ساعت؛ همه چیز در سازد یم

، گرید یمسخت را چگونه درمان کند؟  ؛ این سکوِت گردد یمدنبال ندایی در وجودش 
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: ای خالقم، این چه رسزمینی است که زند یم، فریاد کند یم، تفکر نشیند یم، دود یم

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

پروردگارت توبه پذیر و مهربان است؛ به دامن پر مهرش بیا : غمگین مباش؛ خواند یم

ما فرزندان حرضتش از پدر آموختیم که باید از  ؛ وتا مجدداً به آغوشش بازگردی

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

ب ششم محرم پس در ش هراسد یمو از بازگشت  ستاید یمکه ماندن در غربت را 

یارانم را از این غربت به وصلی مبارک مژده دهم: ای همراهان فرزند  خواهم یم

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

 یا فاصلهبا من در کنار ش� هستند بین آنان و یارانم  یتمب اهل بینید یمکه  گونه ه�ن

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

و ماندش را به  دهد یمتوانش پاسخ  ی اندازهدلیلی برای ماندن نیست؟ هر کس به 

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

؛ خواند یم؛ قلب متوجه ملکوت است و دیده به دنبال خاکی که او را به خود کند یم

دشمن است. خواب، حکایتی است  های یغتاز  تر کشندهاین جنگ درون و بیرون 

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

است زیرا پیروزی با  حاصل یبهم  شان یاریبروند؟ ماندنشان حاصلی جز مرگ ندارد؛ 

رفنت، متام  ی وسوسهباطل است ولی این فرصت را از کجا به چنگ بیاورند؟ کم کم 

؛ توانشان در این درگیری از جانشان جدا شده؛ هنوز باید کند یمرا پر  یشانها ساعت

 پیامرب یتب اهلبه این جنگ ادامه بدهند تا ساعت موعود فرا برسد ه�نند دوستداران 

که زمان برایشان به یادگار  کنند یمسپری  ییها نامجانشان را در خدمت  ها ساعتکه 

را بیابند که توان بردنشان را از این غربت ناشناخته دارد  یا گمشدهگذاشته است تا 

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

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

 گوش کنید.

بنشینید که  ییها جانتا در بین  اید یافته: اینک که اجازه فرماید یمحرضت زینب (س) 

 بها گرانباید صاحب میراثی  کنند یمقلب پیامرب (ص) تفسیر  ی یچهدرای�ن را از 
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؟ کنید یمرا دارید بگویید: این ارث عظیم را در کجا خرج  اش یمعرفباشید. اگر توان 

؟ در جان گمشده از حق و باطل؟ در میدان مبارزه هایتان ییتنها؟ در یتانها عبادتدر 

با گوشت و پوستی که به جانتان چسبیده است تا غیبی را پوشش دهد که در واقع 

ارث بردید چه کردید؟ ش�  عیان است؟ زبانتان را حرکت دهید؛ بگویید با ثروتی که به

و به چه بهایی؟ مودت ارث عظیمی  یدا فروختهمزد رسولتان را در کجا و در کدام بازار 

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

. مودت، کلید بازگشتتان از این رسزمین غریب است پس آماده باشید؛ شود ی�

را  یتانها جانو فرزند مهاجرت کنید تا پروردگار  و مالت؛ باجان هجرتتان نزدیک اس

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

 هستی جاودانه کنید و او را بخوانید: ی عصارهرا با طعم  تان یشاد. شوید یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 الرّحیمحمن ه الّر بسم اللّ 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٦        هفتمی شب  خطبه

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

خارج گردد و بتواند به دریای محبتی متصل شود که  ینیخودبپرتوی این نام از حصار 

به دنبالش در حرکت است و شکر و سپاس پروردگار یکتا را  ای یهساهمواره چون 

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

که خالقش فرمود: سنگ از خوف من  اش یهاولعملی طاقت ماندن ندارد جز در مکان 

 ی چارهشی کردنش سخت شد که جز متال  چنان آنولی خاک انسان  افتد یمبر روی در 

 دیگری برای خود باقی نگذاشت.

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

ظلمی در حق خود �وده با وجود لطف و رحمت پروردگار در خلقتش و در غربت 

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

از سنگ خارا  تر سفتنده در وجودی که از خاک نرم ساخته شده را به سنگی سوزان

که شیطان برایش آراسته را خیر و  اش امارهاین ظلم به خود را نفس  .کند یمبدل 

و به  شود یم سوترو بینایی باطنش کم  تر سختو هر لحظه دلش  داند یمصالح 

که حق را باطل و باطل را حق تصور کرده و خدایش را خود  گردد یمجهالتی مبتال 

خود  ی و کتابش را دست نویس کرده و به سلیقه گزیند یم برساخته و پیامربش را خود 

 .کند یماطاعت و عبادت 

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

جنگ و کشنت امام عرصشان با فریاد الله اکرب به میدان  گذاشت. جاهلینی که به

که فرزندانشان در  یا گونه ه�نبا نیروی حق، حق را بکشند.  خواستند یمو  آمدند یم

و مسجد پیامرب و در کنار قرب پیامرب خاتم حرضت محمد  مسجدالحرامعرص حارض در 

است نه خیرالعمل. �ازی  زبان ی لقلقهکه نفسشان ساخته و  خوانند یم(ص) �ازی را 
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بدون والیت کامل نیست چون این دستور قرآن کریم است که  هاست عملکه بهرتین 

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

 و طوفانی است.

 ایستند یمرسدمداران کور دل و منافق آن در کنار ترِک کعبه و ِمنرب و قرب پیامرب (ص) 

و  دهند یمفتوا به کشنت شیعیانش  رسد ی�و چون دست ناپاکشان به امام عرص (عج) 

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

 ی وعدهچون  کوبند یمو مشت بر آهن  کنند یمو رسوایی زندگی ننگینشان را بیشرت 

گهربار  ی حق پایدار و باطل رفتنی است. در این مورد فرمودهالهی است، همیشه 

که فرمودند: فرزندان رسول خدا (ص) میراث بران مقام  کنیم یمرسور عاملیان را نقل 

این فضل و  ی نوشندهالهی  ی هدایت و والیت هستند و امتشان در کنار این ودیعه

رحمت. آنانی که جام جانشان از این طعام الهی لربیز شود هرگز به تشنگی و گرسنگی 

و برهوت زمین  گردد ی�و جام جانشان از فضل و رحمت تهی  شوند ی�قیامت مبتال 

، پس طالب یابد یمو هجران موالیشان به نزدیکی تحقق  شود یمبه باغی زیبا بدل 

 یی معنایی نداشته باشد.این مقام باشید تا تنها

شب هفتم  ی خطبهو به اذن موالنا اباعبدالله (ع)  الله رسولحال به اذن الله و به اذن 

 کنیم: یمده شب در کربال را قرائت 

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 هفتمی شب  خطبه

سالم بر خالقی که بندگان خویش را به رحمتی واسعه فرا خواند و اجازه فرمود تا جان 

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

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

 یننش دلو عطری  شود یمالقا  ها جانبه بطن  شیرین از دیداری با شکوه یا زمزمه

را در خود  یا واقعهتا  هاست ینهس؛ لحظات، شاهد ارسار گیرد یمصحرا را در آغوش 

منتظر  یها جانجای دهد که زمین و آس�ن از دیدنش متحیر است؛ با تاریکی صحرا 
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 یها شبتا باز صبح دیگری را آغاز کند. امشب آرامش  رود یمخویش  آرامگاهبه 

راه حق دل هر حق جویی را به غمی خاص  گشتگان گمگذشته را ندارد؛ رس و صدای 

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

و در مقابل جانشین رسولشان صف آرایی کرده و به جنگ  گذارند یماطاعت پروردگار 

طع رگ حیاتشان است. آنان برای دروی محصول عمرشان به . این دشمنی قپردازند یم

که  ای یوهم؛ زراعتی که بذرش را شیطان به جانشان پاشیده است تا اند آمدهاین مکان 

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

ت زده به آنان مباند و ش� که مه�ن این صحرای حق علیه باطل هستید شگف

 ایستند یمچه آمده؟ با طلوع و غروب در کنار یکدیگر  یشانها عقل. بر رس نگرید یم

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

؛ صدای صوت آیات الهی پردازند یمو ساعتی بعد از �از به قرائت قرآن  کنند یماقامه 

و چش�ن زمان از بسرت خویش  نگرد یمایی است که با نفرت به آنان طنین انداز صحر 

باشد. اینک  گر نظارهبه این صحرا مهاجرت �وده تا واقعیت ماندن و یا رفنت را خود 

 تا واقعیت حق را بشناسید. یدا آمده

برای حاصل حرکتشان در مع�ی اطاعت رس در گم  اند یدهآرمآنان که در چادرها 

؛ وحشت برق شمشیرها آرامششان را گرفته است پس شب و روز تفاوتش را از اند شده

جان انسان به آن محتاج  هموارهدست داده و وحشت جای خویش را به آرامشی که 

عظیم هستند اعالم  ی واقعهاست. این احساس غریب برای آیندگانی که متاشاگر این 

که ماندند تا زبانشان  ییها جان دوستی و ح�یت از خاندان پیامرب است و گریسنت بر

را زمان همراهی کند و بیعتشان رسمشق حق جویان زمان شود. پس مه�نی رو به 

را ندارد؛  مانند یب یها صحنهکه توان دیدن این  ییها چهرهامتام است و من شاهد 

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

تا ندایی با کوبیدنش بیرون بیاید و زبانی که هر شب  کند یمین سینه را یاری دستش ا

. جانم حسین جان، گفتش زیباست؛ زبان، جان الستش را کند یمجانش را با من تقسیم 

؛ حرارتش ضامن عملی خواهد شد که زبانش گفته است پس کند یمفدای حق 

هد چرخید تا با رس و صدایش از شمشیرهایتان را آماده کنید؛ باطل به درونتان خوا
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میدان حق بگریزید؛ اگر قادر به زدن گردنش نشوید او ش� را عربت تاریخ خواهد کرد 

پس با گامی استوار دست موالیتان را در ح�یت جانتان رها نکنید و همواره او را 

 بخوانید تا آغوش گرمش را حس کنید.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر اللّ بسم 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٧        هشتمی شب  خطبه

حمد و سپاس بر آستان محبت خالقی که بندگان خویش را در توان جانشان نیازمود 

اللهی دستان ناتوانشان را از ظلمت جهل به هدایتی روشنگر  بلکه با دستان ید

جهل را از مقابل  ی تصویر نهانشان آگاه شوند و پرده رهنمون شد تا مخلوقاتش به

دیدگانشان بردارند و به متاشای خلقتی بنشینند که مع�ی لحظات زنده بودنشان 

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

و هدایت و نجات از  جهل از مقابل دیدگان ی خداوند مهربان همیشه در برداشنت پرده

 آن، یاور بندگانش است.

 قدر گرانگهربار و  یها خطابهدر شب هشتم از محرم این دست نجات بخش را از 

این رحمت  شکرگزارو  کنیم یمموالی�ن امام حسین (ع) با متام وجود احساس 

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

، بسرتش شناسد ی�آمدنشان نوید است و رفتنشان نجات، نجات از مرگی که بسرت 

و مردنش را یُمیت. یُمیتی که  اند خواندهجانی پر مع�ست که زنده بودنش را یُحیی 

یُحیی را به دنبال دارد تا مرگ را در زنده بودنش در اسارت گیرد، بندهایش را محکم 

 .یابنددرنگشاید تا طعم زندگی ابدی را  ببندد و زندانش را

بله چه زیبا فرموده رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) و چه مصداق است بر 

و بر ساالر شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) و یارانشان که مرگشان  روزهاو  ها شباین 

دارید ی که خداوند رح�ن فرمود: نپنا گونه ه�نشد و  شان یابدآغاز زنده بودن 

. پس باید عربت خورند یمو نزد پروردگارشان روزی  اند زنده، بلکه آنان اند مردهشهیدان 

: آیا در احوال اقوام فرماید یمگرفت و همت کرد و مشتاق آن شد چون کتاب آس�نی 

؟ ولی افسوس که تعقل از امت مسل�ن رخت بربست، ه�ن کنید ی�گذشته تعقل 

اقوام گذشته در آن ارصار ورزیدند. مثل قوم عاد و مثود  خطاهایی را مرتکب شدند که
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شرت از سنگ بیرون آوردن قرار دادند. شرت از سنگ  ی معجزهرشط ای�ن آوردنشان را 

 بیرون آمد و آنان ناقه را رس بریدند و به عذاب الهی گرفتار شدند.

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

زیادی که به امام نوشتند اعالم کردند. امام آمد ولی آنان امام و  یها نامهکوفه با 

و از اینکه قوم  خواندند یمفرزندان و یارانشان را رس بریدند و در ه�ن حال قرآن 

 .کردند یمحیاتشان را رس بریدند آنان را رسزنش  ی ناقهمثود و عاد 

دوستداران و عزاداران امام حسین (ع)  ی همهشامل  سؤال؟ این کنیم یماینک ما چه 

 ده شب در کربال است. یها خطابهبعد از شنیدن 

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

. حال کردیم یمجمع یاران ابا عبدالله (ع) بودیم از دین و امام�ن با نثار جان دفاع 

چه  یما نشستهبر ما متام شد و از اول محرم در کنار ابا عبدالله و یارانش  که حجت

؟ آیا از زیر بار این مسئولیت فرار کرده و افسوسش را کابوس دنیا و برزخ و کنیم یم

، یا با تیرهای گناه و جهل و گرفتار شدن در بند نفس و شیطان و کنیم یمقیامت�ن 

و یا با متام جان و مال و فرزند از دین�ن و امام  ریمب یمدنیا به وجود مبارکشان حمله 

که تکرار جهل تاریخ نباشیم بلکه جزِء نجات  کنیم یم؟ بله چه کنیم یمعرصمان دفاع 

 یافتگان نام ما برده شود؟

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

 :کنیم یمئت ده شب در کربال را قرا

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 هشتمی شب  خطبه

سالم بر شاهد و مشهود، پروردگاری که بر کردار بندگان خویش آگاه است زمانی که او 

یاری کند.  اش واسعهرحمت  ی یرهداتا دستان بندگی مخلوقش را در  خوانند یمرا 

که قدرت خالق را در روح خداوندی به ودیعه دارند؛ چه امانت سنگینی!  ییها جان
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زمین و آس�ن از پذیرشش امتناع ورزیده و انسان این وظیفه را در امر خالقش 

 ها وعدهنیکو؛ یکی از آن  یها وعدهپذیرفته است؛ لبیکی با هزاران طعم مطبوع و 

: شهیدان در فرماید یمآنگاه که جاودانگی  ی وعدهماندن در امر الهی است و چشیدن 

بی�ر را در  . خوردن بهرتین لذت دنیایی است؛ انسانِ خورند یمپیشگاه من روزی 

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

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

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

این رحمت گسرتده را شناخت؟ قرآن کریم  توان یمآفریده شده را بخورد؟ چگونه 

هستند و  مند عالقهمجاهدت را راه رسیدنش خوانده پس آنانی که به مع�ی خلقت 

. من یاران خویش را در شوند یمالهی را درک کنند آماده  ی وعدهاین  خواهند یم

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

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

شبش در کجای عامل جای دارد؟ صبحگاهان زنده شده است ولی برزخش را در 

به  اش یزندگتا تقویم  رساند یمشیطان نفس بوده به شب  ی وعدهکه  یدهاییام

برزخی پیوند بخورد که دیگر بازگشتی ندارد پس حق جویان این صحرای مبارزه هشت 

تا در صبحی بیدار شوند که دیگر شبی را در پی  خوابند یمشب است که شب هنگام 

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

فرموده تا نفس مطمئنه را به مکانش بازگرداند و ش� که مه�ن این ده شب شدید 

ن چگونه به این قسم پاسخ خواهید داد؟ اگر شیرینی پیامش را درک کنید جانتا

خواهد بود و اگر نتوانید امر را اطاعت کنید ه�نند آنانی که رفتند  دارش امانت

همواره در جانتان مانند زهری عمل خواهد کرد که آرام آرام اعضا و  اش یتلخ

جوارحتان را در مرگی تدریجی و عذابی سخت قرار خواهد داد زیرا هدف امامت 

پس جان مرا در معرض  ،وجودشهدایت است حتی به قیمت تکه تکه شدن اعضاء 

قرار ندهید با اطاعت، شیرینی جهاد را بچشید و از قاتلین حق نباشید.  یرهایتانشمش

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

دارد پس داروی امامتان را هر چند سخت است بخورید تا کربال مشتاق آمدنتان باشد 
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تا  خوانیم یماو را  کند یم تر تنگحجتش را  ی یرهدانک در این لحظاتی که زمان ای

افزایش یابد و زمان ماندن به پایان نرسد پس جا�ان را به عطرش  ی�نها فرصت

 .آراییم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٨      نهم (شب عاشورا)ی شب  خطبه

که همگان به زیر فرمانروایی  است ینالعامل رب ی یبندهزحمد و سپاس در خور و 

سلطنتش بیرون  ی یرهدا. هیچ کس را نشاید که از اند آوردهمطلقش رس تسلیم فرود 

تا در لقای  است ینالعامل ربکه همواره مشتاق  ییها جانشود و سالم و درود بر 

خالقش به ک�ل آنچه به او وعده داده است نزدیک شود؛ کدام جان مورد نظر است؟ 

فرمان، اکنون آماده  ی شنوندهده شب در کربال بوده و  یها خطابهجانی که مه�ن 

لطف الهی مه�ن کند پس نعمت زمان را  ی رسچشمهگردیده تا جان مشتاقش را بر 

درک کنیم چون زمان با کسانی همراه است که در آن جاودانگی را هدف خویش 

 سازند.

موال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح  قدر گرانحال که مقدمه را با فرمایش 

ی رسور عاملیان حرضت زهرا شان یگراماملهدی (عج) آغاز کردیم با فرمایشات مادر 

است که در  ییها جانکه فرمودند: برکات الهی همواره بر  کنیم یممرضیه (س) کامل 

و جهاد با امیال نفسانی را بر  کنند یمراه رسیدن به لقاء الله از دستور حق پیروی 

پس حق را در  پی�یند ی�خود واجب �وده و راه رصاط مستقیم را جز با حق 

فرزندان رسول خدا حرضت محمد (ص) برای  پیامرب (ص) جستجو کنید که یتب اهل

را دارند که هر  ای ینهگنجنقش  کنند یمآنان دراز  طرف بهآنانی که دست توسلشان را 

خود را به آن نزدیک کند و به متاشای انواری بنشیند که جانشین  تواند یمدلی 

ج) که منتظر قدوم مبارک پرسم مهدی (ع ،پروردگار در آن معنا شود پس منتظر باشید

او  یها دستزمین پر آوازه خواهد کرد؛ در  بر متامنام من و پدرم و همرسم را 

او کالم پیامرب و در پاهای او عزم حسین (ع) است. دولت او  یها لبذوالفقار و در 

دولت عشق است و داد؛ در دولت او ظلم و ستم نخواهد رفت و هرگز حرمت 

ین رسول شکوفا خواهد شد. سپاس نخواهد شکست. زمین با نام آخر الله رسول
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این دولت پیروزمند قرار داد و همچنین پیروان و  یتب اهلپروردگار را که ما را از 

 ما را. مندان عالقه

در کربال سینه سپر کنید تا  سعیدپس ای مه�نان کوی عشق همچون یار امام حسین 

ر جا�ان چون عسل پیامربمان ب یتب اهلشک و تردید و دشمنی با امام�ن و  یرهایت

، ما عاشقان جدتان امام حسینیم و یتب اهلنبوت و  ی عصارهبنشیند و فریاد کنیم: ای 

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

را در جهاد و همراهی ش� فدا کنیم،  ی�نها داشته ی همهدر کنارتان مبانیم و تا 

بیعت�ن را بپذیرید و ما را یاری کنید که بر بیعت�ن مبانیم. ای صاحب دین و جا�ان ما 

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

نید تا با متام پروردگار کریم را پس ای بازوی پروردگار عامل کمک�ن ک همتای یبگوهر 

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

آشکار گردد و راه�ن  ی�نها چهرهکربال دفن کنیم تا زمان پرده از رازش بردارد و 

 آیندگان. ی آوازه

ده  ی خطبهن (ع) آخری عبدالله اباو به اذن موالنا  الله رسولحال به اذن الله و به اذن 

 :کنیم یمشب در کربال را قرائت 

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 نهم (شب عاشورا)ی شب  خطبه

و از روی جهالت مرتکب  یدا داشتهسالم بر امری که فرمود: اگر بر خویشنت ستم روا 

پس توبه کنید؛ پروردگار بخشنده و مهربان است او ش� را در هر کاری  یدا شدهگناه 

 یابید ی�حکومتش  ی یرهدا، راهی برای فرار از شنود یم، صدایتان را بیند یمکه هستید 

 .یابیددرپس به اطاعتش گردن نهید تا محبتش را 

سپری گشته و شب  ها ساعت؛ شود یمحق در لحظات زمان شنیده  ی زمزمهاینک 

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

مشتاقی! با شنیدن 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 درآمده و جانشان 

تا عالیق جانتان را از  یدا آماده: پرسم یمآماده است تا با آنان که ماندند مباند. اینک 

من بایستید و  ی یمهخمثبت است پس ه�نند حر پشت آن بگیرید؟ اگر جوابتان 

پس امشب به جربان این خطا  دانید یماعرتاف کنید مجازات بسنت راه بر امامت را 

که  پذیرم یمتا اولین نفر باشید و من همچنان که از حر پذیرفتم از ش� نیز  یدا آمده

؛ با خواند یمخود  برای دفاع از دینتان به میدان بروید؛ سپاه شیطان ش� را به

که در جانتان انداخته فرصت انتخاب گذشته است؛ برای شهادت، جانی  یا وسوسه

 ی شدهای�نی که در پرتو آن جان تکه تکه  ،داشت باید یممحکم و ای�نی استوار 

فرزند را در آغوش بگیری و شکر گذار نعمتی باشی که در جانت از ابراهیم خلیل به 

هدایت  ی یرهدایر را بردار و بر گلوی نفسی بکش که تو را از یادگار مانده پس شمش

و یاور کشانده است. امشب زمان رفنت و یا ماندن است.  یار ی بپیامربانت به برهوتی 

اگر تصمیم گرفتید مبانید باید توان جنگیدن با باطل را داشته باشید تا نامتان رسمشق 

جهادگران زمان گردد و اگر نتوانستید پس آثارتان به قلم حق نگاشته خواهد شد و 

 حق. تصویرتان ه�نند �رودیان در آوردن هیزم برای سوزاندن

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

غیب را گشود و مرا صدا  ی پرده(ع)  مؤمنان: ای یاران، پدرم امیر کند یمش� را خطاب 

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

سید الشهدا منتظرند تا وحی الهی از  ی حمزهانی نشستم که ه�نند متاشای سی�ی یار 

بدرند که نشانشان در زمان باقی �اند پس  چنان آنراه برسد و آنان گلوی کفر را 

: اگر قدرت دارید مرا گفت یمه�نند حمزه مقابل باطل بایستید و سخن زیبایش را که 

بردارید تا  تان ینهسطان را از وحی را مجروح کنید پس دست شی ی ینهسبکشید نه 

بیعت امامتان برای شهدای  ش� در ی چهرهجایگاه تخت سلی�ن شود و یقین بدانید 

 راه حق آشکار است.

ثانی رقیه خاتون با ش� دارد: ای  ی فاطمه: صحبتی هم دخرتم فرمایند یمامام 

س رکاب اسبش من عاشقش باشید پ ی اندازهدوستداران پدرم حسین، اگر توانستید به 
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دیدار داد برای دیدارش جانتان را از  ی وعدهرا رها نکنید و اگر مانند من به ش� 

 قالبش برهانید تا افوض امری معنا شود.

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

دیدن  ی آمادهپس قلبتان را  پوشالی باشد یها کاخ ی کنندهدر این محرم نامتان ویران 

 :ید و برای مددش صاحبش را بخوانیدعظیم کن یا صحنه

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم و علی عباد الله الصالحینالو 
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٩        روز عاشورای  خطبه

و سالم بر یوم عاشورا، یوم فرقان، یوم جداسازی حق  نیالد ومی؛ مالک نیالد ومیبر  سالم

از باطل، پاک از ناپاک، زیبایی از زشتی، عزت از ذلت 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 کننده

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

شد  ها در سکوتش مأوای دلدادگانی  تفکر فرمان داد؛ روزها در انوارش درخشید و شب

سینه فرو برده بودند تا رازهایی را فاش کنند که در  ی پردهکه زبان در کام را در 

ماندند تا ایام را معنا ها  ها رفتند ولی ذخیره جان ذخیره شده بود جان ی صندوقچه

به عظمتش معرتف شد و اشک دیدگان از سوز و  شانیها کامکنند؛ زبان آیندگان در 

جان  ی پردهگدازش به جریان افتاد؛ چه تالطم باشکوهی! امواج به حرکت درآمدند تا 

اش را به سخن درآورند؛ زبان ایام شکوفا شد و  عاشق را بدرند و زبان در کام مانده

دار  زمان جوشید و ابراز داشت: مرا به خاطر بسپارید؛ من امانت ی نهیسز نهانش ا

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

همتای الهی  ها کنم و سالم و صلوات خداوند کریم بر کوثر بی نجات جان ی چهیدر

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

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

خود حفظ فرموده که هر سال زبان آیندگان در  ی نهیساباعبدالله الحسین را در 

به به عظمتش اعرتاف کنند و اشک دیدگان از سوز و گدازش چون سیل  شانیها کام

رسور عاملیان است؛ یوم عاشوراست؛ روزی است که  ی وعدهجریان افتد؛ امروز ه�ن 

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

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

بینیم ولی ایشان را از خودمان جدا  ظاهر �ی  گرچه بهامام و موال و رسورمان را ا

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

چون جان شیرین�ن بدانیم و از را  تیب اهلپیامربمان، قرآن و  یها امانتفدا کنیم و 

 آنان پیروی کنیم.

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

 :کنیم یمروز عاشورا را قرائت 

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 روز عاشورای  خطبه

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

و چه زبانی  نویسد یمو عدالت، قیامتی خونین و وصالی شیرین؛ نامش را چه قلمی 

از غمش پاره  ای ینهسو چه  دارد یمقادر است تا وصفش کند؟ چه قلبی بارش را بر 

؛ کند یمدیات را تالوت والعا ی سوره؟ زمین نگرد یم؟ آس�ن به چه شود ی�پاره 

ش�  دانم یم؛ پروردگارا چه زیبا فرمودید: آنچه من ستاید یمُسم اسبان را  ی جرقه

. ای خالق یگانه راز قلب جدم حسین را چگونه یافتید که او را اباعبدالله دانید ی�

، رسش جدا خورد یم، قلبش تیر شکند یمنامیدید تا عبد را معنا کند؟ پس پیشانی عبد 

: ای بندگان در بند پیچد یم؛ آواز تالوتش در فضای زمان گیرد ی�ولی آرام  شود یم

شیطان، رس پر شورم هنوز شور هدایتان را دارد گرچه بین آن و بدنم جدایی افتاده 

که  ییها قلبولی هنوز عاشق است تا بگوید بیایید خداوند مهربان است. ای وای بر 

خونین بخوانند: اگر مرا تکه تکه  یا پارچهاز الی  با ندای حق گشوده نشوند؛ آنان را

؟ نُه شب در کنید یمکردید به دین جدم ای�ن بیاورید. این عشق را چگونه تفسیر 

دوباره هستید؛  یا معجزهجانتان را افروختید و هنوز چشم به راه  اش ینورانمیان پرتو 

تا دینتان را حفظ کنید؟ عشق یاران حسین را؟ پس نشانش را بر  خواهید یمچه 

. اینک در محرضی هستید که حقیقت وجودتان آشکار گردیده و بینم یم تان ینهس

 باید یمعریان، نوری  ، عریانیدا جانتان برخاستهدیگر توان پوشاندنش را ندارید؛ از قرب 

 :کنم یمتا رسوا نشوید پس پیام صحرای کربال را تفسیر 
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؛ انسان همواره فرصت شود ی�توبه طبق فرمایش قرآن کریم فقط َدم مرگ پذیرفته 

بازگشت دارد پس این امتام محبت چه معنایی را در خود پنهان �وده؟ رمزش در نُه 

عمل انسان در مرگش  ی و از قرب برخاسنت؛ چهرهشب در کربال ماندن بود سپس مردن 

نظر کنید؛  تان چهرهاید؛ به  ؛ اینک برخاستهخیزد یم رباست که از قرب  یا چهرهه�ن 

؛ وای بر احوال شناسد یمقرآن کریم هر کس خویش خویشنت را خوب  ی فرمودهطبق 

هیجان انگیز  یا واقعهو منتظر  کنند یمحیاتشان را ذبح  ی ناقهکه همواره  ییها جان

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

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

پس مختارید راه خیر را در پیش بگیرید و یا راه رش را؛ همواره بیندیشید؛ جانی را 

 شوید یمکه دو رشاب مست کننده را به همراه دارد یا از عشقش مست  کنید یمحمل 

 و یا از رشش.

الله؛ پس اَجِر صرب مرا به پروردگار  ة: آجرک الله یا بقیخوانید یمکه  شنوم یماینک 

. صرب بر جهالت امتی که بعد از گذشت نیم قرن از رسالت به مصیبتی کنید یمحواله 

از رسالت پیامربتان  ها قرنش� چگونه خواهد بود که ختم شد؛ صرب من بر  چنین ینا

گذشته است؛ اَجِر صرب مرا در احوال خودتان باید بخواهید احوالی که تغیُّرش بر ثانیه 

. نگران نباشید وصفتان را ه�نند شاگردان جدم ها لحظهاستوار است و محبتش بر 

ختید بیاموزید و اگر امام جعفر صادق (ع) در زمان خواهم نگاشت پس آنچه که آمو 

 قرآن در انفاقش قرار گیرید. ی فرمودهقدرت درکش را نیافتید سکوت کنید تا به 

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

در پذیرش  هایتان یتظرفاحسانش جدا نشوید.  ی سفرهاین صحرا پی�ن ببندید تا از 

مشخص است پس نیازی به حجت زبان ندارد؛ بخوانید نام  یتاناه چهرهحق در 

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

جهل ه�نند نقاشی ماهر  های یبتمصمراقب باشید! جان این خانه تصویرتان را در 

پروردگارتان باشید که  زارسپاسگپس  دارد یمجانش به امانت نگه  ی صندوقچهدر 

که در  یدا بودهآدرسش را یافتید اگر توانستید به واقع مه�نش باشید پس از یارانی 
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کربال ماندند و ندای حق را لبیک گفتند پس برخیزید و به آنچه به آن مأمور شدید 

ولی مصمم کربال دست بیعت دهید تا در  زبان یبعمل کنید تا به ندای مجاهد 

 جانتان ش� را یاری کند و همچنان که او با عمل خواند بخوانید: یها گرهگشودن 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 والسالم
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٩  شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع) )ی  خطبه

شکر، پروردگار حکیم و عظیم را سزاست که در عذاب بندگان نافرمان و عصیان کننده 

گیرد و  ی او رسچشمه می کامله�اید که این مهم از حکمت بالغه و اقتدار  تعجیل �ی

که به مؤمنان  ییها وعدهسلطنتش فراری ممکن نیست و به  ی طهیحهیچ کس را از 

و از آنان جان و مال و اخالصشان را  کند یمبه خاطر اخالص و صربشان داده عمل 

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

را خرید تا بهشت از آن آنان باشد؛ در راه خدا جنگ  شانیها مالها و  مؤمنان، جان

داده  ای که خدا در تورات و انجیل و قرآن کنند چه بکشند یا کشته شوند وعده می

کسی بهرت از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد؟  و چهی اوست  عهده است به حق بر

 اید شاد باشید که کامیابی بزرگ است. بدین خرید و فروش که کرده

که  ییها دورانها باد؛  ها و دوران پس شکر بر رحمت پروردگار عامل به خاطر زمان

به رمزش آگاه  تا دزدان دهر اند کردهجان چنان گوهری حفظ  ی خزانهتوحید را در 

ثروتشان را به بازار دنیا آوردند تا خریدارش را بخوانند؛ چه  ،بران نشوند آنگاه میراث

نهند تا در گنجایش جانشان ِبگُنجد؟ جز خداوند کریم چه کسی  قیمتی بر آن می

 ی خزانهو آن گُهر جز در  اند حرکتطالبان به دنبالش در   ی همهپردازد؟  بهایش را می

 غیب نرود و دستی جز حق به آن نرسد.

حرضت زهرای مرضیه (س) اعالم  انیرسور عاملما ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس 

تان، طالبان و خریداران توحید و حق و  داریم که: ما امت آخرین فرزند گرامی می

ها را  کنید تا توحید و حِق ثبت شده در زمان مان یار یاخالص نهضت عاشورا هستیم؛ 

که شهدای کربال با خدا  یا گونه ه�نمان را در زمان جاودانه کنیم  کسب و حق مداری

معامله کردند و جان و فرزندان و مالشان را به قیمت عشق و رضای الهی فروختند و 
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مصائب و زخم شمشیر و تیر  ی از این خرید و فروش خشنود و رسمست شدند و همه

 خوراندند. نشانیریشرا چون عسل مصفا به جان 

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

 زخمشانکه طبیبانی برای مداوای عفونت  به مانند درندگاِن زخمی یا عدهچون 

؛ امامی را که برای نجات از درند یمخواهند به آنان یاری کنند را با چنگ و دندان  می

به آنان نزدیک شد را کشتند و آن را پیروزی  �رشانیبالهی و افکار  و عذابجهالت 

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

طلبی را به �ایش گذاشتند و نورهای پاک انوار  اند؛ درنده خویی و جاه زده کرده حیرت

لی زود دریافتند که باطل کف روی آب نبوت را کشتند تا حق نابود شود ولی خی

 است؛ از بین رفتنی است و حق و حق مداران جاوید و همیشگی.

امشب شب شام غریبان است؛ کدام غریبان؟ فرزندان جانشین پیامرب که در عامل غریب 

خداوند روی زمین هستند بلکه  فگانیخل، در عاملنیستند چون آشناترین افراد 

باشند و در اسارت شیطان و نفس؛ آنان چند  ز عقل تهی میکه ا اند بیغر ییها جان

میرند و بدنی مسموم را به قیامت  بندند، می صباحی به زندگی ننگین خود دل می

انگیز به ساحت مقدس  برند تا با آتش غضب الهی بسوزد. حال در این شب حزن  می

داریم:  ابراز می بار اشکاملهدی (عج) با چشمی  اباصالحموالی�ن امام عرص و زمان 

الله در  ةاباعبدالله (ع) آجرک الله یا بقی ،یابن ساالر شهیدان ،الله آجرک الله یابن رسول

ین الطالب بدم مقتول بکربالی ما را در أعزای جدتان تسلیت ما را بپذیرید و فریاد 

همراهی و آمادگی در فدا کردن جا�ان در نابودی باطل به دست پُر توانتان از ما 

 پذیرید تا همواره از خداوند رح�ن به دعا بخوانیم:ب

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٣٠        شب یازدهمی  خطبه

های مشتاق را اَیَُها املُخِلصون نامید و به  ها؛ پروردگاری که جان جان ی نندهیآفربه نام 

 ی قلعهآنان از پلیدی نفس اماره در امان هستند چون اخالص،  همگان عرضه داشت:

کند و حاصلش جانی است که  مستحکمی است که راه نفوذ هوای نفس را محدود می

خود آفریده و وعده  فگانیخلزمین را برای  و خداوند کریم شیطان در آن راهی ندارد

که در  ها هستند و کسانی به سعادت خواهند رسید فرموده وارثان آن نیز ه�ن

باشد  خدمت آنان باشند؛ خدمتی که خشنودی خداوند کریم و پیامربش و جانشینش

آراید که خود آن را  را در ظرف جانش به هوسی می ولی افسوس نام ملکوتیان

ای ، نشینند شان به متاشا می پیامرب گرامی .دهد و برایش نوای عشق رس میپسندد  می

ذهنشان  ی ساختهبر گِرد  وای بر امتی که مانند گوساله پرستان امت موسی (ع)

تا �اد خودپرستی  کنند چرخند و جواهرات وجودشان را در آتش گداخته ذوب می می

 سوزد که عاشقان نامش قی میرا معنا کنند. چه شده که پرچم اسالم در آتش عش

و آن را در بازار  که آتش امیالشان پرده بر حقیقت هدایتش انداخته مدعیانی هستند

و کاروانی را که بر پشت شرتهایش عزِت  داد و ستد به بهایی اندک واگذارده است

کند را به عجز و زبونی در افکار خود تبدیل کرده و برایش  عطایی خداوند را حمل می

است که فرمودند: خداوند کریم وقتی از  از معصومین که یدرحال کند ه خوانی میمرثی

ها بود تا  اول عضوی که بیدار شد رس انسان ها دمید ی خود در کالبد انسان جاللهانوار 

و هر چشمی که باز شد در مقابل خود خالقی را  چشم بتواند از انوار جالله نور بگیرد

عاشوراییان در شکر از پروردگار، همین  یش آفریده است؛خواسته برا دید که آنچه می

را مجدداً به درگاه خالق  رشف پیدا �وده بود رس که با انوار هدایت آفریدگار خود

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

و شجاعت رس  �ودندرشفی بس بزرگ پیدا  بخشید و آن رسها با اطاعت خالق خود

 شهیدان کربال گویای این عهد و پی�ن بود.

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


47 

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

هایی  رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) چه زیبا فرمودند: شهیدان راه حق گوش

کنند تا رشافت ذکر  شنوا دارند و هر زبانی که از حق آنان دفاع کند آن زبان را دعا می

و آن زبان جز به  ا به سخن درآوردو پروردگار کریم در قیامت آن ر  الهی پیدا کند

هر در  مانند زبان حرضت زکریا (ع) که سه روز فقط به ذکر باز شد. متجید باز نشود

شوند تا زبانی گویا داشته باشند از گفنت حقیقت؛ این زبان  کسانی انتخاب می یعرص 

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

جاودانگی زبانتان را  پس هر بار که به یکتایی خداوند کریم شهادت دادید گرداند می

 از یکتای کریم تقاضا کنید.

صرب و  ی اسوه ی فرمودهباید که دوستداران و عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) این 

که  گوش جان کنند ی زهیآوایثار، حرضت زینب کربی (س) را با اندیشه و باور و یقین 

زیاد ملعون فرمودند: من غیر از زیبایی چیزی ندیدم و  به ابن ایشان امروز در کوفه

نشنیدم. این پیام حرضت نه به روز عاشورا بلکه از زمانی که این نهضت از مدینه به 

امام  و رهربی کاروان را رهربی امام حسین (ع) رشوع شد و در کربال امام شهید شد

لحظه به  ر عهده گرفت و کاروان از کربال به کوفه و شام و به مدینه رسیدسجاد (ع) ب

توان دید و شنید؛ این  لحظه، حرکت به حرکت، سخن به سخن، جز زیبایی چیزی را �ی

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

، حتی �نیها عملو  �نیها یزادار عپس باید که در مورد  .سیل اشک خواهند بارید

بر  را دعاهای�ن اندیشه کنیم و معنی و مفهوم کل�ت را درست درک کنیم بعد آن

چه زیبا و پر معنی است این بیان که فرمود: ش� زنده بودن با آل  .زبان جاری کنیم

کنید و آن را  عنوان تعارف از پروردگار کریم تقاضا می و مردن با آل محمد را به محمد

کنید که اعجازی از  در کنار امامی زندگی می که یدرحالگذارید  به حساب دعا می

 و مردن را در حین زنده بودن اند ها معنی کرده خلقت هستند و زنده بودن را در قرن

در هر لحظه یُحیی و امام و رهربتان  که یدرحال�ایش گذاشتند و ش�  ی عرصهبه 

کنید که با آل  ثابت �وده است دعا می در رسالت و امامت خود به زمان یُمیت را

نامش آرزوی  گذارید؟ رسول زنده باشید و با آل رسول مبیرید؛ نام این دعا را چه می

مرده  واقعی ی زندهبدون دلیل و برهان است که هیچ منطقی ندارد. ش� در کنار 
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اید،  کنید. از اندیشه تهی شده مردن را در کنار آل رسول تقاضا می هستید و آن وقت

کنید؛ با کل�تی بازی  گویید اندیشه �ی کنید و سخنانی که می به کارهایی که می

و برهان قرآن کریم بسیار سنگین  شود عمل ش� محسوب می ی جهینتکنید که  می

بسیار فرموده است که:  آنچه پروردگار کریم آفرید حق بود نه بازیچه و است:

پس کسی که در  پروردگار کریم زنده را از مرده و مرده را زنده خارج خواهد فرمود

و  ای خارج خواهد شد چگونه از او زنده ای که مغِز زمان است مرده باشد کنار زنده

ای خارج  شود چگونه از او زنده ای که در واقع با جهالت مرده محسوب می زنده

 عنوان بهمیقاِت یقینی است نه تعارف مجازی و کسانی که با دعا  دعا،پس  شود می

اع�لشان دچار لهو و لعب هستند که عمرشان را  ی نامهتعارف مجازی زندگی کنند در 

و بازی تباه کردند. انعکاس بازدم نََفس امام عرص نوید شادابی و حیات  به تعارف

هدایت پروردگار کریم یعنی امام جاودان است پس باید در حیات زمینی چنان در 

کشیم  نفس می که یدرحالاملهدی (عج) باشیم تا در خطر مردن  اباصالحعرص و زمان 

در  شان ینیزمپس باید همچون یاران امام حسین (ع) باشیم که در حیات  قرار نگیریم

 یاری امامشان از آل رسول با شهادت هدایت امام عرصشان زنده بودند و در عاشورا در

 ابدی پیدا کرده است. ی زندهاز دنیا رفتند و م�تشان نیز در کنار امام عرصشان 

 خواهیم: از خداوند به دعا می برای رسیدن به این آرزوی مهم و بزرگ

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٣١        شب دوازدهمی  خطبه

اول در وجود و مبدأ آفرینش است.  اش یازلستایش مخصوص خدایی است که ذات 

آن حقیقت  آنکه یبآن ذات ازلی را اول و ابتدایی باشد و آخر در وجود است  آنکه یب

 ابدی را آخر و انتهایی باشد.

توصیف کنندگان از وصفش عاجز  ی شهیاندبینندگان، از دیدنش قارص و  ی دهیدآنکه 

سعادت  سپاسش فوز وفخر و رشافت ذاکرین و شکر و  ی هیما ها دلاست و یادش در 

 رستگاری است. ی هیماسپاسگزاران، و اطاعتش 

صرب و  ی اسوهامشب را مزین کردیم به مناجات سید ساجدان، زینت عابدین،  ی خطبه

را  ها انوسیاقوسعت قلب و روحشان شکیبایی امام علی بن الحسین (ع)؛ امامی که 

را رشمنده کرده است. امامی که به تعداد  ها کوه شان یاستوار شگفت زده و صرب و 

زیبا و  یها مناجاتسال با  ۳۴شهدای کربال بر قلب نازنینش زخم خورده بود و مدت 

 یها نفاقپر از اخالص و بندگی و معارف اسالمی و خودسازی و مبارزه با کفر و 

درونی و بیرونی مسل�نان مخصوصاً شیعیان را هدایت فرمودند و به همگان فه�ندند 

که نداشنت توحید درست و با معرفت و فرهنگ غنی اسالمی چه عواقب شومی در 

دنیا و آخرت برایشان دارد. اینک ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم و شهادت 

عاملیان حرضت صدیقه کربی فاطمه زهرا  رسور شان یگرامامام سجاد (ع) خدمت مادر 

پروردگار  :که فرمودند میکن یم(س)؛ از فرمایشات گهربارشان در این مورد کسب فیض 

تا در  دیفرما یمعامل همواره قبل از نزول آیات کتابش، برگزیدگانی را به مردم معرفی 

ی قومش . پس از مدتدیفرما یموجودش هدایت را احساس کنند، سپس کتاب را نازل 

با پیامربشان همراه هستند تا فرصتی برای نزول کتاب باشد. سپس فرمان توسط جانی 

الهی  ی جلوهو پیامرب الهی همه را به گرفنت آن  کند یمکه به امانت مشهور شده جلوه 
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 شوند یم، در نتیجه شوند یمو جانشینان پیامرب جایگاه ه�ن جلوه  دیفرما یمدعوت 

 قرآن ناطق.

بتواند امانت را  دار امانتانت الهی وقتی قابل قبول پروردگار عامل است که گرفنت ام

آثار خلقت در  ی همهو  ها کوهبه صاحبش مسرتد کند،  اند سپردهکه به او  گونه ه�ن

آفرینششان محکوم به فنا هستند و نتوانستند امانت را قبول کنند و انساِن جاودانه آن 

را پذیرفت، سپس متوجه شد که چه امانتی در دست دارد، امانتی که در وجود ذلیل و 

الهی بودن به چهارپایی بدون شعور تبدیل  ی فهیخلجهول رشدی ندارد و او را از 

انسانی که در معرض نابودی باشد امانت الهی را گرفته و در جهلش . پس هر کند یم

 ذلیل و جهول هستند. یها انسانعذاب شده ه�ن  یها امتنابود کرده و 

جاودان است و یا در وجود متالشی.  ها نهیسپس گرفنت امانت دو حالت دارد یا در 

هل قرار دهید تا وحی هستند را باید سپر ج ی نهییآالهی را که  مأمورانپس دامن 

خود رسور عاملیان و  مینیب یمبتوانید رستگار شوید. چه زیباست این فرموده و به عینه 

ناطقان قرآن کریم، که امانت الهی را با ذره  شان یگرامو متامی فرزندان  مؤمنانامیر 

جان مطهرشان پذیرفتند، برای نجات امت از جهل با متام وجود خود را سپر بال  ی ذره

را به �ایش  یا مطمئنهند که یکی از ایشان اباعبدالله حسین (ع) هستند که نفس کرد

تاریخ گذاشتند که اعجازی در خلقت و قبول امانت الهی است. زمانی که بدن مطهر و 

شکر خدا را  گرفتند یمفرزندان و عزیزان و یارانشان را در آغوش  ی آلودهخون 

 »کالهی رَِضم به رضائک َو َصربتُم اِلی بَالئ«و آخرین سخنشان این بود:  گفتند یم

صور عاشورا اباعبدالله که طنینش زمین و هفت آس�ن را به لرزه در انداخت،  افسوس

منافقین و جاهلین آن را نشنیدند؛ حتی مدعیان دوستی و عزادارانش صدای  یها گوش

ن کردند. از دگرگو  آن را ها یباف الیخپیامش را درست نشنیدند و با تحریفات و 

معصومین است که فرمودند: جسارت و شهید کردن اباعبدالله و فرزندان و یارانشان 

در خود حفظ خواهد کرد  یا فاجعه عنوان بهمصیبتی است که تا قیامت تاریخ آن را 

 ییها خواندنو زبان حال  ها یپرداز  قصهو  ها ییرسا هیمرثآن  یها اعظمولی مصیبت ما 

که درست بر خالف نهضت عاشورا و هدف و نیت اباعبدالله است و جهل آنانی که 
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بدون اندیشه و شناخت امامت آن را پذیرفتند و اع�ل و باوری مغایر با آن را نشان 

فریاد  سوزد یمسوخته و  ها اعظم. پس باید آنانی که جگرشان از مصیبت ما دهند یم

ال، کجاست آنکه انتقام خون شهیدان کربال را کنند: این الطالب بدم املقتول بکرب

قاتلین کربال زنده شده،  ی هیبقخواهد گرفت. این آن معنی نیست که یزید و شمر و 

؛ بلکه ایشان شوند یمبه شمشیر امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) دوباره کشته 

و قیام  رندیگ یمباطلین انتقام  ی همهبا برقراری حق و نابودی باطل از راه و رسم 

که ما ساکنان این کوی عشق از آن با خرب  یا گونه ه�نجدشان امام حسین (ع) را 

شدیم برای همگان خواهند فرمود. بله ما چه سعادمتند هستیم نه تنها از واقعیت 

تنهایی آنان که حتی  یها زمزمهو  ها مناجاتنهضت اباعبدالله آگاه شدیم، بلکه از 

را بدانیم از ارساری با  �نیها گوشا نشنیدند، ما شنیدیم. پس قدر همراهان ایشان آن ر 

تاریخ است و این میرس نشده مگر به فضل و کرم  یها نهیگنجخرب شده که جزِء 

موال و رسورمان امام عرص (عج)، پس آن را چون گهری  ی خداوند کریم و عنایت خاصه

امینش بجا آوریم و چه نایاب حفظ فرموده و شکر و تشکر آن را با عمل به فر 

 طرف به، کنند یمرسشان غیب را درک  ی جمجمهکه در  ییها عقلسعادمتند هستند 

، در آن آدرس منزل ندیجو یمآدرسش را از کتاب آس�نی  کنند یمندایش حرکت 

 اش خانه؛ در فضای کنند یمو از هوایش تنفس  خورند یم، از غذایش کنند یم

 شوند ی�، از آن خانه خارج ورزند یمعشق  گذارند یمبه آنچه در مقابلشان  نندینش یم

لطف دیگری مه�ن کنند. پس وجودشان  ی خانهبیایند و آنان را به  به دنبالشانتا 

و با احسان پذیرایی  شود یمهمواره منتظر صدای دری است که به لطف زده 

در احسان قرآن کریم فنا کنید تا  . ای مه�نان کوی عشق بروید و جانتان راگردد یم

 خیر و برکتش را به متنا بخوانید: ی واسطهمه�ن مکان اولیه گردید و تا آن موقع 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

در خامته شکر و سپاس پروردگارمان را سزاست که از رس رحمت و وسعت کرمش بر ما 

را به برکت وجود مقدس و مبارک  حساب یبعطا فرمود و این روزی  حساب یبروزی 
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املهدی (عج) به مانند بارانی بر وجود  اباصالحموال و رسورمان امام عرص و زمان 

شکوفا شود و این مهم میرس  مان ماندهی در غالف ها دانهعطشناک ما نازل فرمود تا 

نشد مگر به عنایت خاصه موال و رسورمان امام عرص (عج) که همچون جد بزرگوارشان 

(ع) در نهایت محبت و مهربانی در هدایت و نجات امت خود تالش و  باعبداللها

 ی وافری دارند. عالقه

 آقا حاجدر آخرین شب مراسم عزاداری امسال جا دارد که از برادران بزرگوارمان 

به  نینش دلهوشور و سایر مداحان عزیز که با انتخاب اشعار زیبا و با نوا و اجرای 

در  ایر یبدند و همچنین از خادمان عزیز که در نهایت اخالص و محفل ما صفا بخشی

 .میکن�ودند تشکر و قدردانی  وقفه یبی تالش ساز  پاکی و نظم و پذیرایی و ساز  آماده

ی زیاد ها یسختهمچنین از ش� مه�نان عزیز که از شهرهای دور و نزدیک و تحمل 

که این  میدار یمده و اعالم با حضور سبزتان به مجالس ما رونق دادید تشکر �و 

است بر  رینظ یبی ا معجزهی گهرباری که گنجینه و ها خطابهی مقدس با  خانه

و قدرشناس آن هستند پس  اند نکشتهاست که حق را در خود  اثربخشوجودهایی 

ی موال و رسورمان امام عرص  وعدهقدر خود را بدانید که مزدش را خواهید گرفت. این 

(عج) است که فرمودند: نگران نباشید وصفتان را ه�نند شاگردان جدم امام جعفر 

صادق (ع) در زمان خواهم نگاشت پس آنچه که آموختید بیاموزید و اگر قدرت 

ی قرآن در انفاقش قرار گیرید. جان این  فرمودهدرکش را نیافتید سکوت کنید تا به 

ی جانش به  صندوقچهی جهل ه�نند نقاشی ماهر در ها بتیمصرا در  خانه تصویرتان

پروردگارتان باشید که آدرسش یافتید. پس از یارانی  سپاسگزارپس  دارد یمامانت نگه 

که در کربال ماندند و ندای حق را لبیک گفتند پس برخیزید و به آنچه به آن  دیا بوده

 شدید عمل کنید. مأمور

ی�ن عمل کنیم و یقین بدانیم که ها آموختهبله چه سعادمتند شدیم به رشط آنکه به 

مگر خود، خودمان را محروم کنیم و  کند ی�ی امام�ن حق است و خلف وعده  وعده

که  دیشدگان دعوتباور کنید که ش�یی که از دور و نزدیک به این کوی عشق آمدید 
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به  تنها نهی نور که  خانههستند در مجاورت این محبت بر ش� متام شده وگرنه کسانی 

 با متام توان و همت خود به دشمنی آن برخاستند. هاست سالآن وارد نشدند بلکه 

را آرزو داریم و از خداوند کریم و  ها آموختهدر خامته برای همگی توفیق عمل و درک 

همگی بخوانید نام ی روزی و عنایت خاصه را متنا داریم پس  ادامهامام عرصمان (عج) 

زیبای موالی�ن را بر دیوارهای این خانه با حرارت قلبتان تا او برایتان به یادگار نگه 

 دارد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧آبان  ٨         روز اربعین ی بهخط

ی مبارکه  سوره( ۩.اللهُ  َهَدانَا اَنْ  لَْوَال  لَِنْهتَِديَ  كُنَّا َوَما َذاالَْحْمُد لِلِه الَِّذي َهَدانَا لِهَ ۩

که اگر  هن�یی کرداستایش خدای را که ما را بر این مقام ر . )۴۳ی  کریمه ی اعراف آیه

 .یافتیم به این مقام راه �ی ،هدایت و لطف الهی نبود ما به خود

در این  حساب یبشکر و سپاس پروردگار کریم و حکیم و رحیم را سزاست که روزی 

و ارسار نهفته در زمان دست یابیم و  ها ینهگنجکوی عشق به ما عطا فرمود که بر 

 ،که عقل ییها جانجان مرده است؛  ی کنندهکه هر پیام و حرفش زنده  ییها نعمت

جهل رهایی یافته و در  دند تا از ظلمِت تفکر و اندیشه را چلچراغ راه خود قرار دا

زمانه و وجود خود آگاه شده و با عشق و اشتیاق، حق را  یها باطلروشنایی دانایی به 

خود قیام کنیم.  یها داشته ی همهبا  اش یبرقرار برگزیده و در راه  ها ینهزم ی همهدر 

مرضیه (س) که فرمودند:  یرسور عاملیان حرضت زهرا ی چه زیباست این فرموده

؛ زبانش در کام آید یمظاتی است که جان انسان به سخن در برکات پروردگار در لح

که جز احسانت درکی ندارم. به هر سو  ام آمده: یا رب، اکنون به بارگاهی چرخد یم

. نوازشی که بوی گیرم یمشیرینت مورد نوازش قرار  یها وعده ی واسطه به نگرم یم

. اینک جز تو پروردگارم دادرسی ندارم پس سازد یم ور شعلهدر جانم  محبتی خاص را

 .ام گذراندهیاریم فرما تا ارساری را بگشایم که عمری را با آن 

 بسیار بزرگ که احسانی کنیم یمبله مصداق این فرموده احوال ماست زیرا درک 

ارسار ده  همراه با نوازش و محبتی خاص شامل حال ما گردیده ولی توانایی گشودن

باید که از خداوند رح�ن و موال و رسورمان منجی عامل  .محرم را نداریم یها شب

پس فرصتی است اربعین  ؛یاری بطلبیم برشیت امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)

را بازنگری کنیم تا راه و رسم  ها خطابه ،فکرتساالر شهیدان که با جدیت و مترکز و 

بیاموزیم چون عشق در هر مقامی که  ریایشان یبخالص و  یباز  عشقعشاق را در 

خواه در جایگاه برگزیدگان الهی  دهد یمرا به خود اختصاص  یشکوه باباشد جایگاه 
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ستاید و  یمپروردگارش را  آید، یم؛ شود ی�که نامی از او منترش  ای یا بندهباشد و 

و گاه اجازه  کنند یمگاه نامشان را آشکار  شناسند یم؛ صاحبان زمان آنان را گردد یمباز 

گویای لطف خالق  ها نشانهتا زمان نامشان را آشکار کند پس بسیاری از  دهند یم

رسور عاملیان در این زمان چه  ی وعدهاین  ،. بلهپذیرد ی�یکتاست که برکاتش پایان 

 ی عاشقانه یها رسوده تنها نهمحرم  یها شبده  یها خطابهزیبا تحقق یافته که با 

آشکار شده بلکه عشق و ارادت نزدیکان و یارانشان که زمان حفظ  (ع) اباعبدالله

اولین  را که بر ما منت نهاد جزءِ  پس شکر پروردگار کریم .فرموده بود هم فاش شد

آگاهی پیدا کردیم پس قدر بدانیم و با عمل خود  ها زمزمهاین  کسانی باشیم که بر

نیستیم که امام حسین (ع) برای جدشان رسول خاتم حرضت  امتی که جزءِ  ثابت کنیم

زیادی از این سفرنامه در  یها داستانمحمد (ص) توصیف فرمودند که: آیندگان 

 پوشانند یماز عجز و ناله  ییها لباسبر قهرمانان داستان  نگارند، یم یشانها کتاب

افسوس هرگز این  اند هشدو زنان و کودکان اسیر  اند مردهداستانی که در آن قهرمانان 

در آن اندیشه  ها عقلبه همراه ندارد تا  ها زمانسفر عظیم به سوی حق حرکتی را در 

 کنند.

یی و جو حقزنده کردن  بله هدف و منظور اباعبدالله (ع) از این قیام عاشورایی

 بینی یشپکه  یا گونه ه�نمداری در وجود امت مسل�ن در طی تاریخ بوده  حق

به همراه  ها زمانحق حرکتی را در  یسو   بهافسوس هرگز این حرکت عظیم  ،فرمودند

از کار  ها یشهاندو  ها عقلرا چنان آراسته که  ها نفسنداشته و ندارد چون شیطان، 

 ؛کمرت کسی راغب است که واقعیت را شنیده و آن را الگو قرار دهد یجهنت درافتاده 

طوری که در ادامه خواهیم شنید  ه�ن عج)مقدس امام عرص ( ی خانهولی ای مه�نان 

ما را خطاب قرار داده و محبت را بر ما متام کرده و فرمودند:  یها گوش (ع) اباعبدالله

وجود و  یها باطلیعنی از  بندد ی�ولی بار سفر  شنود یمندای مرا  ییها گوشاینک 

دولت حق  و با وجود این اوصاف منتظر دهد ی�حق انجام  یسو  بهجامعه هجرتی 

این امت فرموده بودید که  ی دربارهراه؛ ش� ای رسول خدا بارها  ی توشهاست بدون 

پس  اند آنانپیک  یشانها گوش شود ی�کسانی هستند که پیکی برایشان اعزام  ها آن

یعنی با متام وجود به سوی حق  بندند یمیا بار سفر را برای این دعوت  شنوند، یم
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ولی من بار سفرم را به دستان پر مهر و  مانند یم یشانها خانهیا در  کنند یمهجرت 

: گویم یمو  سپارم یمنبوت و امامت حرضت مهدی (عج)  ی عصارهملکوتی جانشینم، 

 ستایم. یمعامل، تو را در بزرگی دولتت  ی زندهای جان 

این  را در ی�نها عملپس بیایید در این اربعین ساالر شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) 

سی قرار دهیم که آیا ما ر مورد بر  ساز انسانو  بخش یاتح یها خطابهبا شنیدن  ها سال

و که مورد قبول پروردگار کریم و امام عرصمان است قدر نعمت را دانسته  گونه آن

از خداوند طلب  یم،ا سپردهیا کفران نعمت کرده و به فراموش  یما ساختهرا  خود

ا به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت مغفرت کنیم: ای پروردگار، م

 نیاوری از زیان دیدگان خواهیم بود.

عمرمان همواره موال و رسورمان امام عرص و  یروزها ی همهاینک در این روز بزرگ و 

تا در این راه ما را یاری فرمایند و برای رشوع فریاد  خوانیم یمرا به مدد  نعمت�ن یول

 زنیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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