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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٩٤های محرم سال  لیست ترتیبی خطبه

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤مهر  ٢٢ -ی شب افتتاحیه خطبه –٠١

 ٩٤مهر  ٢٣ -ی شب اول خطبه –٠٢

 ٩٤مهر  ٢٤ -ی شب دوم خطبه –٠٣

 ٩٤مهر  ٢٥ -ی شب سوم خطبه –٠٤

 ٩٤مهر  ٢٦ -ی شب چهارم خطبه –٠٥

 ٩٤مهر  ٢٧ -ی شب پنجم خطبه –٠٦

 ٩٤مهر  ٢٨ -ی شب ششم خطبه –٠٧

 ٩٤مهر  ٢٩ -ی شب هفتم خطبه –٠٨

 ٩٤مهر  ٣٠ -ی شب هشتم خطبه –٠٩

 ٩٤آبان  ١ -ی شب نهم (شب عاشورا) خطبه –١٠

 ٩٤آبان  ٢ -ی روز عاشورا خطبه –١١

 ٩٤آبان  ٢ -) ی شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع) خطبه –١٢

 ٩٤آبان  ٣ -ی شب یازدهم خطبه –١٣

 ٩٤آبان  ٤ -ی شب دوازدهم خطبه –١٤

 ٩٤آبان  ٢٢ -ی شهادت حرضت رقیه (س) خطبه –١٥

 ٩٤آذر  ١١ -ی روز اربعین خطبه –١٦
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 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر حمن بسم هللا الّر 

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

های محرم الزم است نکاتی را خدمت ش� خواهران و برادران  قبل از خواندن خطبه

نوشته و  رینظ یبو  قدر گرانی ها خطابهبرای درک بهرت این  ها مقدمهمتذکر شویم. 

لذا الزم است که به  میریگ یمکه در آن نیز از فرمایشات اولیاء کمک  شود یمخوانده 

 رینظ یبی  نهیگنجی گهربار که ها خطابهمطالب آن عنایت و توجه زیادی �ایید، ضمناً 

از لطف و احسان پروردگار و امام عرصمان است برای نا امیدی و رسزنش نیست بلکه 

برای نجات و تربیت نفس و عمل درست ماست پس اگر مشتاق ارتقاء و پیرشفت در 

و عقیده و عمل�ن هستیم باید که چون جان شیرین آن را بخوانیم و  ای�ن و اخالص

 بشنویم و به آن عمل کنیم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤مهر  ٢٢         شب افتتاحیه ی بهخط

 اجابتتان تا بخوانید مرافرماید:  یم که آنگاه قدرش گران یها حکمت و حمد بر سالم

 روز یک پایان و آغاز ؛نشوید غمگین تا کنید ستایشم شبانگاهان و صبحگاهان در کنم؛

 تا داد قرار هایش یدهآفر تام و آس�ن و زمین فرمانروای را آن آفریدگار که عمری از

 یها امانت زمین ؛شود می آغاز حیات رضبان و کند آشکار را قدرتش خداوندی روح

 هر در ها حکومتدهد.  یم جای درونش در گوناگون یها زبان و ها رنگ در را خویش

 غفلت به مال و قدرت ی پرده در زمان و کند یم یی�ا قدرت یا عده بر یا نقطه

 .گذرد یم

 در شدن غرق و بست دل در عمر یروزها کهحسین (ع)  اباعبدهللا فرمودند زیبا چه

 و آفرید رفیع جایگاهی در را انسان خداوند، که یدرحال گذرد یم غفلت به دنیا ظواهر

 خداوند و شد فراموشش که افسوس ولی کرد یتمسئول قبول خود اختیار به نیز او

 او به را وجودش بزرگی دیگر بار تا برگزید را اولیایش و پیامربان کرم رس از رح�ن

 قبول و ها رنج تحمل با(ص)  پیامرب یتب اهل خطیر یتمسئول این اوج درشود.  متذکر

 نثار راه این در را خود یها داشته ی همه و فرزند و مال و جان آزارها، و ها یسخت

 افتخار شهیدان، و دلباختگان رسور عاشورای نهضت قیام، این بارز ی �ونه که کردند

 لحظات زمان، که را محرمی ماه کنیم می آغاز امشب که است(ع)  حسین امام آزادگان،

 حفظ قیامت تا عاشقان و مداران حق برای قدر گران ای ینهگنج عنوان به را شکوهش با

 امام(ع)  الحسین اباعبدهللا فرزند آخرین آن، حقیقی وارث تا است منتظر و فرموده

 جویان حق و شیفتگان برای را آن نایاب گهرهای(عج)  املهدی اباصالح زمان و عرص

 و ینتر کامل ی شنونده ی�نها گوش که ما هستیم سعادتند چقدر و �اید استخراج

 یکار  فراموش وجود با نیز امسال و بوده اخیر یها سال این در ها گنجینه این زیباترین
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 ده یها خطابه با ایشان مثال یب عنایت لطف به فقط مان یقدرناشناس و ناسپاسی و

 .فرمود خواهند فاش برای�ن را بزرگی ارسار امسال شب

 ولی و کریم پروردگار نظیر یب رحمت و واسعه نعمت این عشق کوی مه�نان ای سپ

 که نباشد گونه ینا و بدانید قدر را(عج)  املهدی اباصالح زمان و عرص امام نعمت�ن

 فراموش�ن دهه این اتام از بعد و بیاییم هیجان به مدتی گذشته های سال همچون

 فرمودند توصیف را آن(س)  زهرا حرضت شان یگرام مادر که نباشیم امتی و مانند شود

 به همواره کنند �ی درک را پیامرب وصی آخرین بزرگ نعمت که آخرالزمان امت :که

 جز عال پروردگار بزرگ نعمت این جانشان در و روند یم و آیند یم زمان ی صفحه

 بر سالم :فرمایند یم ادامه در الهی بزرگ نعمت این شناخت برای ؛ وشود ی� یاد نامی

 ی صفحه بر چلچراغی همچون نامش که لحظاتی برکتشان؛ با لحظات بر و ها دوران

 ضامن را متربک نامی چرخشش، در همواره که کند معنا را جهانی تا درخشد یم زمان

 او بنگارد؛ جانش ی صفحه بر را رازی تا گشاید یم را اش ینهس پس داند یم حیاتش

 پرتو تا است قادر کالم کدام است؟ استوار مبارکش ی ینهس بر حیات ارکان که کیست

 پناهنده خالقش به اش محاسبه در عقل توان کند؟ بیان محدودش زبان با را انوارش

 قرار بودن زنده ی نشانه را تپش بیکرانت رحمت از که آنگاه پروردگارم ایشود:  می

 اینک ستود خلقتت عظمت در را تو تکانی هر با و �ود آغاز را رضبانش قلبی دادی

 ای :فرماید می که آس�نی کتاب کالم به تا است ندایی راه به چشم انتظار، ی پرده در

 اش یاری پس کند عمل بیافرید تن یک از را ش� آنکه پروردگارتان، از برتسید مردم

 .شوند آگاه ینمؤمن کنتم ان لکم خیر هللا یةبق وارث به همگان تا فرمایید

 اگر. است قارص وصفش از ها زبان و عاجز موالی�ن مقدس وجود درک از ها عقل بله

 شکر از یا لحظه زبا�ان کرد یم درک را مبارکش وجود باورمان و اندیشه و عقل

 .گرفت ی� آرام دهان در خالقش

 در را شبی ده(عج)  عرص اما موالی�ن و رسور زما�ان، حسین با رویم می که اینک

 شکر پس شویم آشنا باطالن و منافقان و مداران حق و حق با و کنیم سیر زمان

 و ها یرگیت از را جا�ان و و درون حساب بی روزی این از را کریم پروردگار کنیم می
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 آغاز را دوباره حیاتی آن با و شود وارد وجودمان در حق تا کنیم می پاک ها یآلودگ

 صاحب باید ش�: که فرمودند سفارش(س)  زینب حرضت که یا گونه ه�ن. کنیم

 کجا در را عظیم ارث این بگویید دارید را اش یمعرف توان اگر باشید؛ بها گران میراثی

 باطل؟ و حق از گمشده جان در ؟هایتان ییتنها در ؟یتانها عبادت در ؟کنید می خرج

 پوشش را غیبی تا است چسبیده جانتان به که پوستی و گوشت با مبارزه میدان در

 ارث به که ثروتی با بگویید دهید؛ حرکت را زبانتان است؟ عیان واقع در که دهد

 چه به و یدا فروخته بازار کدام در و کجا در را رسولتان مزد ش� کردید؟ چه بردید

 و ساعت دو و ساعت یک به. است دینتان بهای که است عظیمی ارث مودت بهایی؟

  آماده پس است غریب رسزمین این از بازگشتتان کلید مودت ؛شود ی� ختم روز یک

 پروردگار تا کنید مهاجرت فرزند و مال و جان با. است نزدیک هجرتتان ؛یدباش

 و خرید این به فرمود پروردگار که است ه�ن فروش و خرید این. بخرد را یتانها جان

 را او و کنید جاودانه هستی ی عصاره طعم با را تان یشادشوید.  می شاد فروش

 :بخوانید

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

های محرم الزم است نکاتی را خدمت ش� خواهران و برادران  قبل از خواندن خطبه

نوشته و  رینظ یبو  قدر گرانی ها خطابهبرای درک بهرت این  ها مقدمهمتذکر شویم. 

لذا الزم است که به  میریگ یمکه در آن نیز از فرمایشات اولیاء کمک  شود یمخوانده 

 رینظ یبی  نهیگنجی گهربار که ها خطابهمطالب آن عنایت و توجه زیادی �ایید، ضمناً 

از لطف و احسان پروردگار و امام عرصمان است برای نا امیدی و رسزنش نیست بلکه 

برای نجات و تربیت نفس و عمل درست ماست پس اگر مشتاق ارتقاء و پیرشفت در 

ای�ن و اخالص و عقیده و عمل�ن هستیم باید که چون جان شیرین آن را بخوانیم و 

 بشنویم و به آن عمل کنیم.

 حمن الرّحیمّر بسم هللا ال

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ مهر ٢٣         اولی شب  خطبه

توست. معبودی جز تو نیست. تویی که بر  پروردگارا ای که حمد و ستایش مخصوص

کنی. ای  یمحساب به هر کس که بخواهی عطا  یببخشی و روزی  یمبندگان نعمت 

و زمین و صاحب جالل و اکرام بر خاتم انبیاء حرضت محمد (ص)  ها آس�نی  ینندهآفر

ی ظاهر و باطنم برایم ها باطلو آلش درود فرست و گشایشی در عقلم و نجاتی از 

 قرار بده.

دریغ موال و رسورمان،  یبکنیم به فضل و کرم پروردگار کریم و لطف و عنایت  یمآغاز 

ی ها شباملهدی (عج)  اباصالحمان جوهر هستی، منجی عال برشیت امام عرص و ز 

. لذا برای »ده شب در مدینه«با عنوان  قدرشان گرانی گهربار و ها خطابهمحرم را با 

توضیحاتی هرچند کوتاه برای ش� مه�نان کوی مقدسشان عرض  ها درک بهرت خطابه

 کنیم. یم
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به و نفس ی شیطان  یلهوس بهالحسین (ع)، امت مسل�ن  اباعبدهللادر نهضت کربالی 

ی در آن ا اندازهو به  داشتند وارا به حیرت  ها آس�نکه زمین و  جهالتی مبتال شدند

 که رگ حیاتشان را بریدند و آن را پیروزی تصور کردند. غرق شدند

باره آنان را در بر نگرفته بود بلکه مرض و  نفسشان به یک این جهالت و بی�ریِ 

ی ده ها خطابهکرد. موالی ما اراده فرمودند که با  عفونتی کهنه بود که در کربال رس باز

 ی نهضت عاشورا را برای�ن روشن کنند. یشهر ، ینهمدشب در 

علی (ع) و فرزندانش و یاران  مؤمنانامیر  ود دجله اتفاق افتاد.جنگ صفین در کنار ر 

و رسبازانی که عقلشان در چش�نشان بود، با معاویه و  که داشتند راستین کمی

از هیچ چیز اِبا نداشتند  مکار که برای رسیدن به اهداف شومشانگر و  یلهح عمروعاِص 

 به جنگ پرداختند.

ا چند قدمی چادر معاویه پیش رفت امیر مؤمنان علی (ع) معاویه را شکست داد و ت

 امیر مؤمنان (ع) رسبازان ر بر رس نیزه زد ورا به حیله و تزوی ها قرآنعمروعاص  اما

ی از به آنان فرمود که این خدعه و نیرنگ دند با وجود اینکه امامدست از جنگ کشی

عمروعاص است و من خود قرآن ناطق هستم، آنان به رویش شمشیر کشیدند،  طرف

جهل  همه ینادر نتیجه مکر و حیله بر جهالت پیروز شد و قلب مطهر امیر مؤمنان از 

ی امشب خواهیم شنید  خطبهی که در ا گونه ه�نمردمان به خون نشست؛ لذا 

ش امام حسن مجتبی (ع) تحقق یافت و بینی امیر مؤمنان علی (ع) برای فرزند یشپ

حاصلش ه�ن شد که این مردم هزار رنگ و جاهل با امام حسن (ع) و امام حسین 

ی از ایشان با بردار  فرمانباور کنیم و در  امامت را یر امامان انجام دادند؛ پس(ع) و سا

دند همچون یاران ی که در خطبه فرمو ا گونه ه�ن .جان و مال و فرزند قیام کنیم

پایداران به عهد و  یان وگو راستی  زمرهو در  صدیق امامان نام�ن در تاریخ ثبت شود

 اودانه دانستند.یت پیامربشان را حیات جب اهل، آنانی که مودت به پی�ن قرار بگیریم

ی امشب  خطبهحال به اذن هللا، به اذن رسول هللا و به اذن موالنا صاحب الزمان (عج) 

 کنیم. یمرا قرائت 
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 اولی شب  خطبه

 مردمان، تا خواند باطل و حق مقتدای را عقل که سزاست را همتا یب خالق شکر

 که �وده آغاز را روزی خورشید، اینک. بزنند محک نبودش و در بود را جانشان

 با مردمان آنچه زیرا شد خواهد جاودانه الهی آخرین پیامرب رسالت در ساعاتش

 نخواهند رهایی آن از هرگز که است خریدند مصیبتی عقلشان یب جان به جهالتشان

 .یافت

 شاهد تا کنیم یم متصل باطل علیه حق ی جاودانه لحظات به و گذشته به را ایام

 .باشیم موال تنهایی لحظات در(ع)  مؤمنان امیر ی عاشقانهنجواهای 

ش�  جان، پدر ؛شود یم پدر ی یمهخ وارد(ع)  حسن امام. است گذشته شب از ساعاتی

 هستند یا بهانه دنبال به میدان مجاهدان و یاران ولی هستید عال پروردگار ی یدهبرگز

 آن به خود ی ینهس در ها سال که کنند آشکار را ای ینهک و بردارند از نفسشان پرده تا

 .بودند داده بها و شکل

 را اند آورده دینشان رس بر که مصیبتی درک توان اگرفرمایند:  یم(ع)  مؤمنان امیر موال

 که کردند حرکت سمتی به الهی آیات قالب در ها آنشدند.  ی� مسل�ن داشتند هرگز

 این ی چهره ی کننده آشکار نبوت خاندان ما و است شیطان گذار حکومت پایه

 .بود خواهیم حکومت

 امام یها شانه بر را محبتشان پر دستان و روند یم(ع)  حسن امام طرف به حرضت

 آنان و شود ی� پر مداران حق با جز حق ی ی�نهپ که افسوسفرمایند:  یمو  گذارند یم

 از وجودشان که هستند ه�نانی بندند یم پی�ن یکدیگر پی�نه با این رس بر که

 ما کنار در اکنون که مجاهدانی ه�نند فرموده کتاب آس�نی که شود یم رسخ حرارتی

 ما .فرمود دعوت واحدی دین به را که همگان شوند پیامربی رسالت وارث تا اند مانده

 مردمان جان در باطل که بود خواهیم ییها سال شاهد و گردیم یم باز مان خانه به

 گرد به و کرده را فراموش خود های ی�نپ و عهد که کرد خواهد رخنه چنان آن
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 ما سنگینی یها شانه بر مصیبت این بار و چرخید خواهند مستانه سامری ی گوساله

این  با و معرفی همگان به دین از عاری مسل�ن یک قالب در مرا که آنجا تا کند یم

 است گرفته نشانه مرا فرزندان جان که اهدافی رسید؛ خواهند خود اهداف به حیله

 ش�فرمایند:  یم و گیرند یم آغوش در را پدر(ع)  حسن امام. باش منتظر آمدنش پس

 این شاهد ش� اول فرزند عنوان به من و هستید(ص)  خدا جدم رسول جانشین

 خواهم فرزند و مال و جان با اش یبرقرار  در پس همواره هستم حق مظلومیت

 تنها دست این هموارهفرمایند:  یم و گیرند یم دست در را پرسشان دست امام. جنگید

 پشت را فرعونیان و �رودیان خلیل که ابراهیم جدمان ه�نند رفت خواهد میدان به

 جنگ به جدشان نیز ه�نند من فرزندان سازد جاودانه را حق ی جلوه تا گذاشت رس

 هم در را باطل ی چهره است نهفته رسالتشان در که تدبیری با و رفت خواهند باطل

 و که پیروان کند متصل زمانی به و برافرازد را حق پرچم پاکشان خون تا کوبید خواهند

دور  محرضش از که یدرحال و کنند حرکت رسالت حقیقی وارث دنبال به شیعیانشان

 من یاران ه�نند تا گیرند دست در زمان کفر یها شعله در را مهربانش دست باشند

 تا اولین از که بنگرد ارثی وارث عنوان به آنان به پیامرب و بدرخشد در ملکوت نامشان

 برکت با نام افتخارشان و اند نداده ادامه زندگی به محبت خاندانش به جز آخرین

 :بخوان را او و ببخش التیام زیبایش نام با را ات یتنگ دلپس  بوده خدا رسول فرزندان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ مهر ٢٤         دومی شب  خطبه

ی  یرندهگی الهی است. دستش ها وعدهسالم بر جان عال، جانی که تپش حیاتش ضامن 

ی انوار پروردگار عال، انواری که بر خلقت فرمانده است،  ینهآافتادگان و رضبان قلبش 

عال در اطاعتش و زمان در اختیار وجود مبارکش. او کیست؟ وصفش چگونه ممکن 

بر حق  ینش همدم خلیفگاننش دلاست؟ عقل از بزرگی جانش در حیرت است. نوای 

ی موعود و اه بهشتی  سازندهی در دام افتادگان دهر. عطرش  یرندهگو هدایتش 

 ی زمان.ها باطلی  سوزندهآتشش 

پروردگار کریم فرمود: سوگند به آس�ن و به آنچه در شب آید و تو چه دانی که آنچه 

 ی است درخشنده.ا ستارهدر شب آید چیست، 

بار الها زمین در شب ظل�نی فرو رفته، از درگاه کریمت به تنا تقاضا داریم که نجم 

 دی، برای نجات بندگانت برسان.الثاقب را که وعده فرمو 

بریم و عاجزانه از وجود  اینک در دومین شب محرم به دامن پر مهرش پناه می

 خواهیم که با دستان توا�ندشان ما را از این ظلمت رهایی ببخشند.  مبارکش می

ی امشب نکاتی را برای ش� مه�نان کوی عشق بیان  حال قبل از قرائت خطبه

 کنیم. می

های وجود، زمین و قیامت  ینهگنجبه  ی راِه رسیدن کننده روشنکه  است یر نو امامت 

است و سعادت و رستگاری را به آنانی که از امامت این انتظار را دارند به ارمغان 

 کنند. یمآورد ولی افسوس که بیشرت امت مسل�ن غیر از این تصور کرده و  یم

و  غنائمعلی (ع) جز اندکی به نیت رسیدن به  مؤمناندر جنگ صفین همراهان امیر 

ها را فقط به این منظور تحمل  یسختتام  ها ماهمقام دنیایی در جنگ رشکت کردند و 

جنگی و مقام دنیایی انتظار داشتند که امام آنان را به  غنائم�ودند و از امامشان 
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دند که چرا با ی جنگ در دل پشی�ن بو  خاتهمقصدشان برساند. با قبول حکمیت و 

علی (ع) همراه شدند. در نهضت عاشورا همراهان امام حسین (ع) به  مؤمنانامیر 

ه�ن نیت از مدینه تا کربال با ایشان همراه شدند ولی وقتی دیدند امام هدفی غیر از 

آن دارد در شب عاشورا فرار کردند؛ حال ما در این زمانه از موال و رسورمان امام عرص 

املهدی (عج) چه انتظاری داریم؟ آیا انتظارمان در قالب خواندن ندبه  الحاباصو زمان 

نشدنشان در و رشکت در جلسات، برآورده شدن حاجت�ن است؟ آیا با اجابت 

ثر است؟ یا به  یبگیرد که انتظارمان  ی�ی در ذهن�ن شکل سؤال های�ن ییتنها

م و برای پایداری و نجات آیی یمکشیم و به عنایت و لطفش به وجد  یمعشقش نفس 

مانیم؟ این ایام فرصتی است که با خود رو  یمدین�ن با جان و مال و فرزند همراهش 

راست باشیم، اگر عشق موالی�ن قلب�ن را روشن کرده پس امیدوار باشیم که ایشان 

خواهید تا دینتان را حفظ کنید؟  یمی که خود فرمودند: چه ا گونه ه�نبینند،  یمآن را 

بینم اینک در محرضی هستید که  یمتان  ینهسعشق یاران حسین را؟ پس نشانش را بر 

حقیقت وجودتان آشکار گردیده و دیگر توان پوشاندنش را ندارید، از قرب جانتان 

ه آن باید تا رسوا نشوید پس برخیزید و به آنچه ب یمید، عریاِن عریان؛ نوری ا برخواسته

زبان ولی مصمم کربال دست بیعت دهید  یبشدید عمل کنید تا به ندای مجاهد  مأمور

 ی جانتان ش� را یاری کند.ها گرهتا در گشودن 

ی شب  حال به اذن هللا و به اذن رسول هللا و به اذن موالنا صاحب الزمان (عج) خطبه

 کنیم. دوم را قرائت می

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 دومب ی ش خطبه

 خواندند؟ بینا را چشم کدام برابرند؟ نابینا و بینا آیا :فرمود که آنگاه خالقم بر سالم

 در را جاللت است قادر که چشمی یا و دارد را خورشید نور دیدن توان که چشمی

م کدا از را خویش نام کند درک را کدام یچه نتوانست اگر ببیند؟ مطهر جانی قالب

 بتواند تا است مجهولی حل دنبال به نامش رسگشتگی در جهان امروز ؟یابد یم واژه
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 اخرتاع که وسایلی با روزها و ها شب. کند حفظ بیرونی ویرانیِ  از را خویش ی کره

 ماند یم جنگلی به زمین که یدرحال �اید دفع را خطرات چگونه که اندیشد یم �وده

 و جهل بانند؛ زنده تا هستند شکاری دنبال به همگان غروبش تا خورشید طلوع از که

 محرم. است تر خطرناک گذشته از این و داده تغییر درندگی به را خویش صورت نادانی

 تا است محتاج عمیق تفکری آالت و اسباب به پس است درون از زمین آبادانی گویای

 .افروخت چراغش با را جان زمین و کرد حرکت دنبالش به

رود:  یم کنارش به(ع)  حسن امام. است صعود معنای به(ع)  علی جان قالب در شب

 ندایی بندم یم را چشمم که بار هردهند:  یم پاسخ امام ؟یدا نرفته خواب به هنوز پدر

 دفرتش در را ارسار تا گشوده را خویش قلب زمان، مباش؛ غمگین علی، یاخواند:  یم مرا

 به همگان تا کن بیان را آن دارد الهی غیب از رسچشمه که شیوایی سخن با پس بنگارد

 ارسار شنیدن منتظر و گیرند یم دست در را پدر دست(ع)  حسن امام. شوند آگاه آن

 اند یدهآرم بیابان این در بنگر؛ یارانم به جان، حسن فرمایند: یم امامشوند.  یم

 و حکومت دنبال به آنانکنند.  یم مالمت ما با همراهی از را خود که یدرحال

 به خالی دست اکنون و اند آمده بیرون خویش ی کاشانه و خانه از جنگی های یمتغن

 در و هستند ما با ظاهر در ؛دانند یم مقرص ح�قتشان این در مرا و گردند یم باز خانه

 خود با ها سال آشفته درون این .اند داده دست از که خورند یم را زمان افسوس باطن

 تصور قدرت از عاری جانشینی را تو. شد نخواهد حل ذهنش مع�ی و جنگید خواهد

 سؤال(ع)  حسن امام. رسید خواهد اندیشد یم آن به اکنون آنچه به پس کرد خواهد

فرمایند:  یم امام است؟ کوفه حکومت از بعد جدم رسالت آشفتگی منظورتانکنند:  یم

 یک حاصل که بفروشند شیطان به را ثروتی تا ماندند ی� زنده من از پس آنان کاش یا

 کفر بین اکنون و بوده پروردگار ی معجزه شاهد خویش چشم با که عمری است؛ عمر

 حال شامل زمانی تا محبتشان ؛گردند یم باز ما با آنان .است مانده رسگردان ای�ن و

 آس�ن به و آیند یم بیرون چادر از موال. اند نکرده دریافت دشمن از پیامی که ماست

 در را ستاره اینفرمایند:  یم و دهند یم نشان(ع)  حسن امام به را یا ستاره ؛نگرند یم

 باقی کسی خودت و او جز که نگریست خواهی او به زمانی کن؛ حفظ خویش خاطر

 سفر جا همه به خویش جان دنبال به(ص)  محمد دین در آیندگان مانند است؛ �انده
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 را خویشت خویش الها، بارخوانند:  یم مدد به را پروردگار یشانها عبادت در ؛کنند یم

 را ثروتان پس یما نکرده دریافت پولی ؛دانیم ی� بها کدام به ؛یما فروخته دنیا بازار در

 شده، پاک زمان ی صفحه از ذهن�ن ابهامات در نام�ن است؟ برده یغ� به کسی چه

 نوری به تاریکی از را زمین عال پروردگار انوار که یدرحال چیست؟ جان این تکلیف

 .اند ی�نا و کفر بین رسگشتگان ما یاران مانند آنان است داده تغییر مبارک

 الفاظ در درخشنده ی ستاره این دنبال به جدم دین وارثانپرسند:  یم(ع)  حسن امام

 درکش توان آیا. دارند اعالم محرضش به کل�ت قالب در را محبتشان تا گشت خواهند

 الیه به جانی اگر است؛ جان نجات در درک :فرمایند یم امام یافت؟ خواهند هم را

 را افراد این از نشانی کریم قرآن است، گذرانده الفاظ با را عمری فقط نرسید راجعون

 که است نَفسی ه�نند حقفرماید:  یم و روند یم چادر طرف به امامیابد.  ی� خود در

 .شود یم معنا مبارکش جان در حیات، که بخوان را او پس کند یم تضمین را حیات

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ مهر ٢٥         سومی شب  خطبه

شکر پروردگار یکتا را سزاست که نشانِی بازگشت از غربت زمین به آغوش پرمهرش را 

ی ارسار خلقت به نام فطرت قرار داد تا بندگانش با بهره گرفت از آن به  صندوقچهدر 

سعادت و رستگاری ابدی در قرب الهی دست یابند. این بازگشت شکوهمند را چه زیبا 

همتای الهی حرضت زهرای مرضیه (س) توصیف فرمودند که:  یبرسور عاملیان کوثر 

آید تا نام  یمملکوت به پرواز در  سالم بر دقایقی که جان انسان از حصار نامش به

دوم خویش را بشناسد. آنگاه به آن نام او را بخوانند و او در پاسخ عرضه دارد: ای وای 

ی موقت خویش دل بست و تار عنکبوتی دنیا را در  یانهآشبر جانی که همواره بر 

ی  اپردهرس ی مستحکم فرض �ود، آنگاه ندایی او را از این ا پردهپیرامون جانش مانند 

مزین شده با نفس اماره فراخواند و فرمود: ای جان، به جایگاهت بشتاب تا جانت را 

بیابی و تلخی هجرانت را به فراموشی بسپاری، هجرانی که خود را  اش خانهدر 

گونه معرفی �ود: ای فرزندان آدم، شیطان ش� را نفریبد همچنان که پدر و  ینا

د. لباس از تنشان کند تا رشمگاهشان را به ایشان بن�ید. مادرتان را از بهشت بیرون ران

یاطین را دوستان شبیند. ما  یمبینید ش� را  ی�را  ها آناش از جایی که  یلهقباو و 

پوشاند،  ی�ی که جانش را جز خالقش ا برهنهآورند.  ی�کسانی قرار دادیم که ای�ن 

با رحمتش از رسوایی نجات  پس شکر بر عظمت آفرینشی که جان بندگان خویش را

 بخشید.

رسور عاملیان زیبا اشاره کردند که پروردگار کریم بارها در قرآن خطر شیطان و نفس 

اماره را به آدمی گوشزد فرموده که انسان در دام آن گرفتار نشود ولی افسوس که 

درک تقوای خود را از تن به در آورده و برهنگی باطنی خود را  لباس ها انسانبیشرت 

نکرده و به دنیای فانی دل بستند، هدایت پیامربان و امامان را یا ندیدند و نشنیدند و 

 یا با شک و تردید بین کفر و ای�ن زندگی خود را به پایان رساندند.
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حال که متوجه شدیم تشخیص و انتخاب راه زندگی بسیار سخت و حساس است پس 

ی که ا گونه ه�نطاعت مطلق داشت باید در این راه از امامت که عقل کل است ا

رسور عاملیان فرمودند: امامت رمز عشق به هللا است. آنگاه که بندگان پروردگار کریم 

ی جانشینان پیامرب الهی؛ پس اطاعت از  ینهسدر پی این رمز درآیند آن را نیابند مگر در 

الهی نجات دهد امر آنان اطاعت از پروردگار کریم است و امر آنان بندگان را از خشم 

ی دیگری برای ما که بر رس  مژدهی نجات در صحرای قیامت مژده دهد و سو  بهو 

املهدی (عج) نشستیم و ایشان با نور  اباصالحی احسان و لطف موال و رسورمان  سفره

ی الهی  وعدهکنند، که فرمودند: آنگاه که  یمهدایت خاصه، عقل و ای��ان را روشن 

ی قرآن کریم به هم بپیوندد و نام مهدی را صدا زند،  مقطعهتحقق یابد و حروف 

 ظلمت معنی و مفهوم خود را از دست بدهد و نور جاودانه شود.

ی امشب  خطبهحال به اذن هللا و به اذن رسول هللا و به اذن موالنا صاحب الزمان (ع) 

 کنیم. یمرا قرائت 

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 سومی شب  خطبه

 که خود را بخشنده و مهربان معرفی فرمود تا یپروردگار اوند رح�ن، به نام خد

 یترؤمحبتی را حس کنند که در فطرتشان نهفته است. فطرتی که قابل هایش  یدهآفر

غیب است و نیاز به تفسیری دارد که جز رستگاران به آن آگاه  ؛ از ارسارباشد ی�

 بشناسد.جان، آن را  تا گشاییم یمنیستند پس دفرتش را 

 ی یهآدر  مثالًپروردگار عال در آیات کتاب آس�نی از پاداش و جزا با هم یاد فرموده؛ 

بعدی  ی یهآآن را بیان کرده است. در  ی یجهنتحاصل عمل اشاره فرموده و  عذاب به

بهشتی و راحتی و آسایشش پرداخته و همگان را به این نعمِت وعده ی ها نعمتبه 

فطرت انسان بهشت، شناخته شده است زیرا در آنجا نزد  ه. درداده شده دعوت فرمود

غمی  ینتر بزرگکتاب آس�نی  ی طبق فرموده پدرش حرضت آدم به امانت بوده پس

پس فطرتش بهشتی است؛ جهنم  که در دل انسان جای گرفت دوری از این جایگاه بود
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ریم با آیات متعددی قرآن ک در آن گنجانده نشده و باید پروردگارش آن را معرفی کند.

پروردگارشان  تا بندگانش به طرف فطرتشان حرکت کنند و از خشم پردازد یمبه آن 

؟ راه نفس اماره را و یا ثروتی که به همراهش است؟ کند یمبهراسند. کدام را انتخاب 

که توان دیدن و شنیدنش را به  بندد یمبه عمر کوتاهش دل  چنان آنواحرستا که 

 .سپارد یمشیطان 

. گشاید یمآیات جهاد، با فرمان پروردگار عال نازل شده و حرکت در راهش غیب را 

د دست برو تا به جنگ سیاهی و تباهی  گذارد یمفرمان خالقش پا در رکاب  وقتی به

پس به کسانی که از این میدان  کند یمدر تام لحظاتش حس  یاری پروردگارش را

 ینتر زشتاز میدان  فرار برود؛ به دنبالش نروید.بدهید  : اجازهفرماید یم گریزند یم

در میدان یافت  یا کننده جهاد بنگرید؛ خاصیت یک مدافع است پس به زمانتان

با اولین برق شمشیر  که آنان نیز اند مانده؛ مدعیان اند یختهگر؛ همه شود ی�

ن وسیله بهرتی ؟ عربت گرفت از زمانآموزد یمماندن را  ای یلهوسپس چه  گریزند یم

 است.

ه�نند نوح نبی عمر (ص)  جدم رسول خدا کاش ی ا: فرمایند یم(ع)  امام حسن

گوناگون کفر و ای�ن تا قیامت مشاهده  یها قالبداشتند تا امتشان را در  طوالنی

را برای جانشینانش به امانت  ها نشانه: پیامرب تام فرمایند یم (ع) . موال علیکردند یم

امتش آشکار فرموده پس اسالم با حکومت مرص به  گذاشته و وقایع آینده را در کار

. این شود ی�و این رضبه هرگز جربان  گردد یمدست عمروعاص به عرص جاهلیت باز 

تا جایی  دهند یمبه این راه ادامه  انتخابی است که بهرتین یاران ما کردند و همواره

. فروشند یمبپردازد به او  و هر کس بیشرت کنند یمدینشان را با پول خرید و فروش  که

 شوند یم یا فاجعه پس منتظر کند ی�امام عرصشان در جانشان اثر  عنوان بهنصایح من 

: گوید یم و آید یمامام  طرف به. یکی از یاران اند نهادهکه به دست خود بنیانش را 

 جانم از افسوس پیروزی رها یا لحظهما واجب بود ولی  ی همهاطاعت از امرتان بر 

. ما فقط چند قدم با اهداف�ن فاصله داشتیم این چه آزمایشی بود که توان شود ی�

: شیطان به ذات الهی قسم خورد فرمایند یم مؤمنان آن را نداریم؟ موال امیر گذشت از
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دوستی  ی یدهدرا به  شا است و پدرمان حرضت آدم خیرخواهی انسان یرخواهخکه 

یعنی نفس اماره سقوط کرد و پروردگار  ینتر پست نگریست پس از بهرتین جایگاه به

فرمود: ای فرزندان آدم، شیطان ش� را  عال رمز و راز این سقوط را برای�ن گشود و

پایتان را جای پای شیطان  نفریبد همچنان که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون راند،

مصداق آیه بود پس  در میدان اتفاق افتاد آنچه نگذارید تا مانند پدرتان ش� را بفریبد.

شیطان نیز  ننگش ابدی است؛ زمان، شاهد سقوط کسانی خواهد بود که باورش برای

 است. سؤالجای 

: آیندگان به اخبار ما آگاه خواهند شد فرمایند یمو  نگرند یمبه آس�ن (ع)  موال علی

اتفاقات را به گردن جهل مردمان زمان خواهند گذاشت  ی همهفکرشان  درو مرتباً 

لشکر وجود دارد جهل نیست بلکه شک در انتخاب راه است  آنچه در این که یدرحال

و به یک ندا از راه باز  آیند یمبه راه  ه�نند خودشان که همواره به یک ندا

که فرموده از  م است؛ بازگشت یاران من جنگ با فرامین قرآن کریگردند یم

 کنید و بازگشت آنان به بازی گرفت تام باورهایشان از قیامت مرتان اطاعتاالَ  ِاولی

است پس بودن من در کنار امتم نتوانست تا اطاعت را به آنان بیاموزد؛ نام من نیز 

تا دوستدارانم را از گناه برهاند پس برو و منتظر روزی که حق و  نخواهد توانست

سازد؛ حق مداران به حق قضاوت کنند و آوارگان بین  خویش را آشکار ی چهرهباطل 

جانشان از بدنی بیرون بیاید که در اثر  کفر و ای�ن هر روز به یک قبله رو کنند تا

 قبل ُمرده. ها سالفشار حق و باطل 

 ی چارهحق، چه زیبا تفسیر فرمودید اینک  ی یینهآ: ای فرمایند یم سؤال (ع) نحسامام 

زمان  دار امانتدست قدرتی که  گرفت :فرمایند یمهمه سختی راه چیست؟ موال  این

 کند. ات یاریرا بخوان تا  است پس او

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ مهر ٢٦         چهارمی شب  خطبه

ی جهاِن پر  ی یگانه پروردگار رحیم و رح�ن و فرماندهی آفرینش،  کنندهبه نام آغاز 

 رمز و راز، رازهای آشکار و نهان و سخنان حق علیه باطل.

باطل چیست؟ آیا توان عقلی مردمان قادر به درک باطل است؟ اگر بود شیعیان خالص 

دادند. افسوس  ی�شدند و جانشان را در تیررس شیطان جهل قرار  ی�به دنبالش روان 

تازد و او در این افسون شیطانی باطل  یمی که افسون شیطان بر آن ا پاره  پارهبر جان 

ی جهل فرو  پردهستاید و در  یمدود. نامش را  یمکند، به دنبالش  یمرا حق تصور 

کند. هدایت را در بت ساخته شده به دست  ی�رود، به فرامین پروردگارش توجه  یم

 شود. یمماند و انوار روحش در شک گرفتار  یمبیند، در جهلش  یمخویش 

و زیبایی از موال و رسورمان جوهر هستی امام عرص و زمان  قدر گرانچه تفسیر گویا و 

املهدی (عج)، در مورد نزدیکی حق و باطل شنیدیم، با وجود اینکه خداوند  اباصالح

افسوس اغلب در  یان فرمودهرح�ن به تفصیل فرق بین حق و باطل را در قرآن ب

کنیم و این خطا ناشی  تشخیص آن اشتباه کرده، حق را باطل و باطل را حق تصور می

ی کار چیست؟ راه نجات،  چارهی قرآن است، پس  یمهکراز عدم آگاهی درست از آیات 

و  ها توقفی ناطق هر عرص است چون ها قرآناطاعت و پیروی بدون چون و چرا از 

از آیات الهی است  برگرفته های امامان و صلح ها جنگها و  یامقو  ها تنشس، ها رفت

علی (ع) فرمودند من پای خود را جای پای رسول خدا  مؤمنانی که امیر ا گونه ه�ن

گذارم؛ ما نیز در مورد امامت باید همچنین باشیم و بدون  یمحرضت محمد (ص) 

گو قرار داده و اجرای دستوراتشان را گونه شک و تردیدی عملکرد و گفتارشان را ال یچه

مان در دنیا، برزخ  با تام اخالص و ارادت به جا�ان بخریم تا موجب نجات و رستگاری

و قیامت شود. حق را در قالِب کالم ایشان مشاهده کرده و با تام وجود از آن پیروی 

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


20 

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

فقط در آن کنیم و بدانیم و باور داشته باشیم که هر چه غیر از آن باطل است پس 

 پذیرد. یمصورت است که بندگی و عبادتان و عمل و یقین�ن شکل 

کنیم که ایشان وقتی در کوفه ترشیف  یمعلی (ع) برایتان نقل  مؤمنانحدیثی از امیر 

از عمرتان گذشت و هر وعده  ها سالداشتند شبی در منرب خطاب به مردم فرمودند: 

ه من اقتدا کردید، پشت رس حق ایستادید و اولین برای �از آمدید، آن را اقامه کردید، ب

که  یدرحالی من گذاشتید تا بهرتین عبادت برایتان ثبت شود  عهدهتکلیف الهی را به 

دانستید و تکلیفتان  یمیتان در حق شکوفا نشده بود فقط خود را مسل�ن ها قلب

برایتان تفاوتی  آیید یا من هم نباشم یمخواندن �از بود، آیا با بودن من به مسجد 

کند؟ همگی گفتند �از یک فریضه است باید اقامه شود. حق را کشتند و پشت رس  ی�

تفاوتی  شان روزمرهباطل به �از ایستادند، تکلیف دینشان هم مانند تکلیف زندگی 

کاش  یای مبارکشان را باال بردند و فرمودند: ها دستکرد حق باشد یا باطل، پس  ی�

تازند تا چند صباحی  یمی فرزندانتان را ببینید که چگونه بر حق  چهرهتوانستید  یم

جدا شوند. آنگاه زمان را که  هایشان یچهبازاز مانند ش� با ننگ شیطان زندگی کنند. 

ی ها افسوسکنند تا همواره  یمرا رسوا کند متوقف  شان چهرهشد تا  یمبا رسعت طی 

 ه رهایی از آن ممکن نشود.زمان جانشان را به خاکسرتی تبدیل کند ک

به  ها نهانین تر نهانپس ای مه�نان کوی عشق، شاکر پروردگاری هستیم که ما را به 

برکت وجود موالی�ن آگاه فرمود تا بار دیگر بیعت�ن را با غدیریان محکم کنیم و به 

ت گردن ی پروردگار به ما بنگر تا به فرمان وعدهامام عرصمان با تنا بگوییم: ای آخرین 

یید عشق بورزیم و از باطل گریزان ش�که  حق  بهبه زیر تیغ اطاعتت گذاریم و 

 باشیم.

ی  خطبهحال به اذن هللا و به اذن رسول هللا و به اذن موالنا صاحب الزمان (عج) 

 کنیم. یمامشب را قرائت 

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 چهارمی شب  خطبه
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 در مرا: فرمود امر و آفرید روز شش در را جهان که سزاست را یکتا خالق شکر و سالم

 کف ه�نند ظلمتی به جانتان فروغ تا کنید ستایش شبانگاهان و صبحگاهان

 که است پیچیده چنان آن انسان جان عجایب زیرا نشود تبدیل یاهادر و ها یانوساق

 علمش بر بود آفریده آنچه تام تا فرمود امر و خواند آفرینش ی یفهخل را آن خالقش

 فقط باشد ی� خویش خالق درک به قادر ای یدهآفر خلیفه، جز هرگز زیرا کنند سجده

 ودیعه به وجودش در هم را غیب درک توان اطاعت، و عبادت جز که است انسان

 به را امانت رفت، هنگام و آیند یم هستند؛ الهی ی ینهگنج این دار امانت بسیاری دارد؛

 شده آراسته شانملع به مکانشان زیرا ندارند آن به نیازی دیگر آنجا در ؛برند یم برزخ

 این به حیاتش زمان در پس است آمده بیرون خلقتش ی یرهدا از آن درک در غیب و

 خوشی به آن در که الستی از را او چرا شود متوجه تا است محتاج خداوندی ی یههد

 یا دارد صورت دو اش معامله که بازاری ؛اند آورده شلوغی بازار چنین به بود آرمیده

 به باید پس شود ی� جربان هرگز که رضری یا و است همراهش به کالنی سود

 او از خالقش را برد یم فروش برای بازار این در که آنچه هر تا شود متوسل پروردگارش

 .دارد نگه امانت به حیاتش بقای برای را آن بهای و بستاند

 رزم لباس دنیا بازار برای که آنان .رفتند میدان به اشتیاق با همگان صفین جنگ در

 شمشیر مشتاقانه دنبالش به پس بیابند را متاعشان خریدار خواستند یم بودند پوشیده

 بهای به را اعتقادشان و ای�ن و جان و یافتند را خریدار نرسیده غروب به ؛زدند یم

 آوردن دست به ی بهانه به را متاعشان نیز شهادت مدعیان و فروختند اندکی

 علی، ای: که داشتند اعالم و آوردند من نزد الهی یها وعده و بهشتی یها نعمت

 را باطل تا نگذاری و بگیری ما از را شکوه با فرصت این تا دادی اجازه خود به چگونه

 پروردگارمان نزد و برسیم شهادت به راه این در و بریزیم را معاویه خون و بزنیم گردن

 را بازگشت فرمان تا شد باعث اهمیتش که داشتی نگه را چیزی چه بخوریم؟ روزی

 پاسخ دنبال به دوم گروه ولی پیوستند یارانشان به سادگی به اول گروه کنی؟ صادر

 حسن امام .گرفت شکل پیچیده مع�ی هزاران جانشان در .شدند همراه ما با سؤالشان

 اند شده آماده ظهر �از ادای برای سپاه ی همه جان، پدر شود: یم پدر خیمه وارد(ع) 

 امام .بخواند را �از بگویید مالک بهفرمایند:  یم موال .کنند پا بر را �از تا منتظرتان و
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 موال .بیاورید ترشیف �از ادای برای خود کنم یم تنافرماید:  یم و رود یم پدر طرف به

 قرار پشت یها صف در را بقیه و ستیدیبا من رس پشت مالک و خودتفرمایند:  یم

 چه مگرکنند:  یم سؤالع) حسن ( امام .نرسد من گوش به صدایشان تا دهید

 ؛کنند یم اقتدا من به و فروشند یم شیطان به را �ازشانفرمایند:  یم موال ؟گویند یم

 و علی گوید: یم و زند یم یشانها شانه به که شنوند ی� را شیطان ی خنده صدای

 من ولی خرید توان ی� را عبادتش پس شده خارج من حصار از که است عمری �ازش

 ه�ن در پسپردازم.  یم خوبی بهای بفروشید من به را �ازتان هستم ش� متاع خریدار

 به را حقیرشان جان که افکاری طرف به و شوند یم جدا حق به اقتدا از اول رکعت

 .کند مزین اماره نفس تناهای

 در جان، پدرروند:  یم پدر کنار بهع) حسن ( امامروند.  یم همه شود. یم تام �از

 فرمود: یم همواره که پیچید جانم در(ص)  خدا رسول جدم صدای شکر ی سجده

 مرگ از لقمه یک با که بنگر یا گرسنه قالب در مردمان ی چهره به همواره فرزندم،

 من و نشود قطع حیاتش تا بخوران او به را داری دهان در آنچه پس یابد یم نجات

 خواهند بیرون به دهانشان از مرا طعام آنان نگریستم؛ یارا�ان ی چهره به اکنون

 به را امام رس موال کنم؟ چه جدم دستور این با پس بیرند گرسنگی از تا انداخت

 به زیبایتان چش�ن که یدرحال کودکی در ش�فرمایند:  یم و فشارند یم مبارک ی ینهس

 به عشق تا کردید انفاق را خویش غذای نداشت قرار خود ی حدقه در طعام دنبال

 دهان از را تو طعام که آنانی شود؛ انداز طنین ها جان در ابد برای پروردگار فرمان

 در ها سال که هستند ییها چوب ه�نند و اند شده تهی عشق این از کنند یم خارج

 ؛نگرند یم موال صورت به اماممانند.  یم بگذاری را آنان که صورت ه�ن به خود جای

 این دیدن از مطهرتان جانفرمایند:  یم و کنند یم پاک پدر چش�ن از را اشک ی حلقه

 کنم؟ آن فدای را جان من تا شود یم یافت برایش درمانی چه است؛ خسته نیرنگ همه

 ی ینهس بر همواره که جانی هستی، خدا رسول شیرین جان توفرمایند:  یم موال

 و داری یم دوست را حسن من ی اندازه به آیا علی، :فرمود یم و فرشد یم مبارکشان

دادند:  یم پاسخ پیامرب و ام نگرفته پیشی امری هیچ در ش� از هرگز منگفتم:  یم من

 تاج. هستند مزین لقب همین به نیز فرزندانت و هستی پروردگار رسالت جانشین تو
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 تا کن مدد جانشینم آخرین فراق در مرا پس است مزین تو خاندان به ابد تا رسالت

 زیرا کنم معرفی همگان به را است ملقب حسن فرزندم نام به که را منورش ی چهره

 به فرزندم آخرین و رسید خواهد شهادت به امتم انکار به امامتش در حسن فرزندم

 خواهند دوست را نامش آخرالزمان امت و رفت خواهد غیب ی پرده در امامتش انکار

 از و نالند یم اش ییتنها بر زیرا پذیرفت نخواهند جان باطن در را امامتش و داشت

 پیوند جاهلیت به را زمانشان آنان گریز ؛گریزند یم حسن یاران ه�نند اطاعتش

 در زنده را جانشان نیز آنان کردند یم گور به زنده را دخرتان که زمانی به و داد خواهد

 زیرا شود ی� یافت پیشین یها قوم و اقوام تام در این و گذاشت خواهند زمان گور

 .دارد سنگینی جزای شدنش ازآشکار پس حق کردن پنهان

 آگاه پیامربشان وصیت به آیندگان آیا جان، پدرفرمایند:  یم سؤال(ع)  حسن امام

 جان زیرا کرد خواهد آگاه وصایا این از را آنان امامشانفرمایند:  یم موال و شد خواهند

 در پیامربان معجزات تام جانشین پس است کریم قرآن معجزات تام به مزین مطهرش

 ست.ها دوران و عرصها تام

 او پس ندارد راهی آن در باطل که بگشاید را غیبی زیبایش نام تا خوانیم یم را او اینک

 :خوانیم یم را

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ مهر ٢٧         پنجمی شب  خطبه

ی پروردگار کریم است که هر عزیزی غیر او ذلیل، هر  یستهشاشکر و حمد و سپاس 

نیرومندی غیر او ضعیف، هر مالکی غیر او مملوک و هر عاملی غیر او جاهل. اوست 

که در آفرینش اراده  ها باطنی ظاهر و  ینندهبی نجواها و آگاه به ارسارها و  شنونده

کرده و انجام شد. نیست معبودی غیر از خداوند سبحان. برتر و باال است از آنچه او را 

وصف کنند. درود و سالم خداوند کریم بر تاج اوصیا، خاتم انبیاء حرضت محمد 

و درستکاران و رستگاران و  اصالح کارانمصطفی (ص) و بر خاندانش که همگی از 

کامیابان عال بودند؛ آنان که چون به خدا پناهنده شدند و به او توکل کردند در جوار 

روزی وسیع نصیبشان  اش واسعهعزتش آرمیدند و از فضل و جود و کرم و رحمت 

و قدرت گردید و بر اثر طاعتشان توفیق خیر و پیمودن راه مستقیم را یافتند و از پرت

گونه نافرمانی از آنان رس نزد و  یچهخداوند متعال بین آنان و گناهان فاصله افتاد و 

ی لطف و عنایتش آرمیدند و پروردگار عزیز و حکیم به پیامرب فرمود: به امتت  یهسادر 

یتم چیزی ب اهلبگو من برای رسالتم از ش� مزدی غیر از محبت و دوستی به 

 خیر و صالح ش�ست.خواهم که در آن هم  ی�

جان عال به فدای پیامرب رئوف و مهربان که برای هدایت برش و رضایت الهی جان 

قرار داد تا مردم را از جهل  ها رنجعزیزش را بر کف نهاد و تن نازنین خود را در معرض 

و گمراهی نجات دهد و برایشان خیر و برکت دنیا و آخرت را به ارمغان آورد؛ با وجود 

ی از هدایت و نجات آنان کوتاهی نکرد ا لحظهاز ناسپاسی امتش با خرب بود ولی اینکه 

اش را خداوند  یروزیپدانست این پیروی نکردن از حق با وجود این که بزرگی و  یمو 

 پرست باطلنشان داده، عادت مردمان  ها انسانکریم در رسالت پیامربان پیشین به 

 است.
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ودیان هیزم جمع کردند تا با آتِش باطل، ایشان را در رسالت حرضت ابراهیم (س) �ر 

بسوزانند ولی در مقابل دیدگانشان آتش گلستان و حق پیروز شد، اما در عوض اینکه 

ها حق را قبول کرده و از ایشان پیروی کنند فرار کردند. در زمان حرضت موسی  آن

ولی در مقابل  (س) همه جمع شدند تا پیروزی جادوگران فرعون را بر ایشان ببینند

عصای حرضت موسی که به اذن الهی به ماری بزرگ تبدیل شده بود  چش�نشان

مارهای جادوگران را خورد و حق پیروز و باطل رسوا شد، ولی باز هم مردم از حق 

 گریختند و به باطل رو آوردند.

ی حق را در  جلوهدانستند که امتش  یمپیامربمان حرضت محمد (ص) آگاهی داشتند و 

یتش خواهند دید اما آنان را مورد آزار قرار داده و باطل را انتخاب خواهند کرد ب اهل

 کنیم که فرمودند: یمکه در این مورد از رسور عاملیان حرضت زهرا (س) حدیثی نقل 

پدرم قبل از رحلت از دنیا فرمود که: عزیزان من چقدر سخت خواهد بود بعد از من 

ی ساخته شده به دست امت مرا  گوسالهی خود ها چشمیت که با ب اهلبرای ش� 

چون یاران با وفای حرضت موسی (س) صرب خواهید کرد  طغیانخواهید دید و بر این 

ی دست خویش خواهند گشت تا آنجا که فرزندان  ساختهو آنان مستانه به دور این 

ساله هر روز مرا به قتل خواهند رساند و کفر و طغیان زمین را فرا خواهد گرفت و گو 

با رنگ و تزئینی زیباتر مردم را به خود فرا خواهد خواند و مستی و فراموشی و 

تاریکی دین من را فرا خواهد گرفت و نام من در مستی آنان که به دور گوساله 

چرخند فراموش خواهد شد تا آنکه فرزندم مهدی از کوه لطف و احسان الهی پایین  یم

کدام از ادیان الهی این نابودی را در  یچهه را نابود کند که این گوسال چنان آنبیاید و 

کفر تجربه نکرده باشد و آن زمان است که قلب آنان که از کفر رنج کشیده به انوار 

الهی مرهم و شفا خواهد یافت و شادی آن لحظه بر آفرینش مانند آمدن قیامت ثابت 

 خواهد ماند.

ی  خطبهبه اذن موالنا صاحب الزمان (عج)  حال به اذن هللا و به اذن رسول هللا و

 کنیم. یمامشب را قرائت 
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 پنجمی شب  خطبه

 رحمتش ی یرهدا در همواره که است ربی درگاه ی یستهشا سپاس و حمد و سالم

 ی اندازه به یا طبقه هر در شعور تا �وده متنعم ها نعمت از را خویش های آفریده

 ترحم و است شکمشان کردن سیر عال وحوش تام نیاز مثالً  شود برخوردار آن از نیازش

 خویش کار مشغول شکارچیان شب و روز ساعات تام در ندارد؛ دخالتی امر این در

 خوردن برای تاریکی از شب شکارچیان .آیند ی� بیرون مکانشان ی یرهدا از و هستند

 و را شب یا و هستند خواب در را روز یا پس بلعکس و کنند یم استفاده طعمه

 ،دایره این در است چرخش حال در دارد امانت به خود ذات در که شعوری با آفرینش

 مرزها از دارد ودیعه به جانش در که توانی با تا شود یم خلق نیز مت�یز شعوری

 جرب ی یرهدا از را حیاتشان قلیلی ی عده. بیازماید را توانش گذشت این در و بگذرد

 به را آن پس است جانشان در که دارند را قدرتی به یابی دست توان و �وده خارج

 از و شوند یم جمع گردش به �ایی قدرت این تاشاچیان گذارند. یم �ایش معرض

 به سپس و انندر گذ می کنارش در را ساعاتیآیند.  یم وجد به استعداد همه این تاشای

 در سپارند. یم فراموشی به را استعدادهایش تام و گردند یم باز خویش عادی زندگی

 ؛کند یم دعوت عجیب نیروهای ه�ن دیدن به را مردمان حق، پیچیده، مع�ی این

 همگان دهد؛ قرار حق مقابل در تا گردد یم شده شناخته یها باطل دنبال به فرعون

 استعداد مجذوب را تاشاچیان و آید یم میدان به باطل قدرت ؛اند آمده تاشا برای

 ؛ماند ی� باقی باطلی ؛بلعد یم را ها باطل تام ؛شود یم حق نوبت ؛�اید یم خویش

 دعوت حق به باز ؛گریزند یم حق از که افسوس اما هستند؛ صحنه این شاهد همگان

 و است گریز ی بهانه گویند یم آنچه کنند؟ بازگو توانند یم را گریخت دلیل آیا شوند. یم

 چیست؟ گریزها این درمان ؛خورد یم چشم به قرآن در انبیاء دعوت تام در مع� این

 درمان؛ برای است عربتی زمان، کند؟ درمان را مهلک بی�ری این است قادر دارویی چه

 او جویند؛ مدد زمان از باید کنند تنا را بی�ری این با جنگیدن توان که کسانی

 .جوییم یم مدد خاطراتش از پس است مهربان دلسوزی و یننش هم
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 شاهدانِ  ی یفهوظ صفین از بازگشت از پس پدر،آیند.  یم موال کنار به(ع)  حسن امام

 به قادر مردمان که اند گذارده بنیان را حکومتی ی یهپا زیرا شود یم تر ینسنگ صحنه در

 و شد خواهد آشکار آثارش یزود بهدهند:  یم پاسخ موال. نیستند باطل و حق تشخیص

 است مردم آگاهی من ی یفهوظ. بود خواهی هدایتش در کریم قرآن غربت شاهد تو

 نگریست خواهند من ی چهره به آنان .ندارند حق شنیدن برای رغبتی دیگر که مردمی

 خواهد شهرت شهری به معجزاتش تام با کوفه پس شنید نخواهند را صدایم ولی

 .کرد نخواهند فراموش را ننگش آیندگان که یافت

 کن حفظ ها رشارت این از را جدم دین پروردگارم،نگرند:  یم آس�ن به(ع)  حسن امام

(ع)  مؤمنان امیر. باشد حق نقش ماند یم باقی آنچه تا بالها این سپر را فرزندانش ما و

 و بودند عظیم خطر این نگران همواره نیز رسوالن خاتم برکت با وجود فرمایند یم

 در آنچه ولی نکردم سپری الهی رضای به جز را یا لحظه هرگز علی،فرمودند:  یم

 درونشان یها بت به را دینشان مردمان بود؛ پاره پاره رسالتی دیدم زمان ی یینهآ

 ؛اند محبوس ها ینهس در بلکه نیستند چوب و سنگ از دیگر که خدایانی به ؛فروشند یم

 ؛ماند ی� باقی برایشان رحمی ؛کنند یم دروغین یها بت این قربانی یابند یم را چه هر

 را هدایتگری هیچ هدایت که است شومی رسنوشت پرست بت امت این رسنوشت

 ریزند. یم زمین به درختان برگ مانند و شده مبتال زمان یها طوفان به پس پذیرد ی�

 پاکیزه چنان آن و شوید یم الهی رحمت با کافران این کفر از را خویش جان زمین

 نجاتش برای همواره که خاندانم دل زخم بر است میهمر  طهارتش دیدن که شود یم

 این از را خویش جان که آنان پس نشد حالشان شامل صربشان جز ثری ولی کوشیدند

 آن از نشانی ها دوران در هرگز که شد خواهند رحمتی شکوفایی شاهد برهانند مهلکه

 ی یمهکر آیات شکوفایی شاهد زودی به که دهید مژده امتم به پس شود ی� یافت

 را او پس بسپارند فراموشی به را ها یسخت تام عطرش از تا بود خواهند قرآن

 :تنای به خوانیم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ مهر ٢٨         ششمی شب  خطبه

که جان آدمیان را به لقای خود فرمان داد تا آنگاه که  یا گانهیبه نام هللا آن پروردگار 

را در  رشافتشانقدم بر هستی گذاشتند و زندگی را با نام ارشف مخلوقات آغاز کردند، 

بیازمایند. که بودند و از کجا آمدند؟ جانشان حاصل کدام لقاء  خالقشانعشق به 

لقاء ندارند پس کی هستند؟ در تام است؟ لقاِء ظاهری یا لقاِء باطنی؟ اگر فطرتی در 

ولی جان آدمیان به  رسد یمبه انجام  ها جانآفرینش زاد و ولد طبق فرمان طبیعت 

فرمان داده شده است. پروردگارش او را ستوده و در آفرینشش  بهاتر گرانلقایی 

در نفس  بها گران نیچن نیای ا نهیگنجافسوس  .الخالقینفرموده: تبارک هللا احسن 

، کند یمو او لباس تنش را که لباس عزتش بود از جانش جدا  شود یمشیطانی اسیر 

 کرداری شیطانی که مانند پوسِت  نینش هم. شود یمبرهنه و رسوا در محرش گرفتار 

: از من دورش کنید تا دیفرما یمبه جانش چسبیده است؛ پروردگار  روی استخوان

هیچ �انده،  سوزاند یمجز آتشی که جانش را  اش نهیگنجصدایی از او شنیده نشود، از 

. خاندان نبوت برای هاست مجازات نیتر سختای وای بر واحرستای صحرای قیامت که 

جانشان را که در لقای پروردگارشان بود خالصانه ایثار کردند، به  روزان هیسهدایت این 

 آن کریم رسیدند.قر  یها وعدهآغوش پروردگارشان بازگشتند، در پرتو محبتش به 

املهدی (عج) چه  اباصالحرسور و موالی�ن آخرین یادگار پیامربمان امام عرص و زمان 

را و چگونگی از دست دادن این پروردگار به آدمی  عزت عطاییزیبا تفسیر �ودند 

موجب عدم رضایت پروردگار  و که موجب اسیر شدن در بند شیطان و نفس عزت

و از  کار را جزِء بندگانش به حساب نیاورده این بنده گنهند شده و در روز قیامت خداو 

 .کند یمخود دورش 

 است. ی پروردگار حکیم و روز برپا شدن کرسی قضاوتها نعمتیکی از  روز قیامت

خداوند کریم  زیرازندگی دنیاست  ی کنندهآفرینش و معنی  ی کنندهروز قیامت تفسیر 
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چه آنانی که زندگی خود را با ای�ن و تقوا و  ها ی انسان بر همهعمر و مرگ را 

و چه آنانی که در تام  رسانند یمپاکیزگی و انصاف و مروت به هم نوع خود به پایان 

اینکه از اولی  بدون اد و ظلم و جنایت زندگی کرده مقرر فرموده،عمر با کفر و فس

 ده شود و دومی را به مجازات برساند.قدردانی و به او پاداش دا

پس روز قیامت حکمت و نعمت است که بارها خداوند رح�ن در قرآن کریم از 

تا آدمی خود را برای آن روز آماده کند  صحبت فرمودهآن  شیآساعذاب و  عظمت،

وجود پلیدشان که  تیب اهلمخصوصاً دشمنان  نامند یمپس آنانی که خود را مسل�ن 

ظلم و جنایت آلوده است نه تنها به پیامرب خاتم حرضت محمد  و نفاق وفساد  به

 ی زبان است. هم فقط لقلقه توحیدشانبلکه  (ص) و قرآن ای�ن ندارند

محرم باید گفت جان عال به فدای قلب نازنین  یها شب یها خطابهپس با شنیدن 

عملشان  علی (ع) که با دیدن این غافالن و دوستانی که در مؤمنانموالی�ن امیر 

غریبی موال  شنیدن، با عمر در غربت و غمی بزرگ زندگی کردنداخالص نیست در تام 

این پس برای تسکین  گیرد یمحتی در میان امتش، قلب ما را نیز در غم و اندوه قرار 

املهدی (عج) مدد  اباصالحامام عرص و زمان  شان یگرامباید از وجود مبارک فرزند  درد

 شان یگرامباید باور کنیم که قلب نازنین ایشان نیز همچون پدر  که یدرحالبگیریم 

است ولی با این وجود امام عرصمان را به مدد  دار غصهاز امت مسل�ن  مؤمنانامیر 

را د و ما نگیر برا همچون پدرانشان در دست قوی امامت  ناتوا�انتا دست  میخوان یم

 .فرماینددر پیمودن راه تقوا و اخالص و نجات مدد 

 ی خطبه(عج) حال به اذن هللا و به اذن رسول هللا و به اذن موالنا صاحب الزمان 

 .میکن یمامشب را قرائت 

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 ششمی شب  خطبه

 بندگانش ی همه به و خواند قیامت روز مالک را خود که هللا ستودنی نام بر سالم

 حجت اتام عنوان به را نامش همواره که بیاورند ای�ن به صحرایی تا داد فرمان

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


30 

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

 از مستی بسیاری آیات در. فرموده فاش کامالً را در آن حضور کریم قرآن و اند دهیشن

 طرفش به حق بانگ در اینک اند بودهمست  دنیا از که آنانآمده.  میان به صحبت

 عمری که یا رخوارهیش را؛ ه�ن هِ رخوار یش یحت ؛اند کرده رها را چیز همه. روند یم

 رها را دارد در شکم آنچه اینک کند؛ جدا خود از تا نتوانسته او و مکیده را جانش

 و رو �وده و زیر را خاکش درآورده، لرزه به را قربها که است دعوتی چه این. کند یم

که  محرشی است نامش محرش �وده؟ دعوت مجدد زندگی به را خفته گور در ی مرده

 در همگان است؛ حرکت فقط ندارد معنایی آن در قبیله و قوم ،شناسد ی� مرد و زن

 عمری که هدفشان به و شده تام انتظارشان یا عده. باشند یم سویش به حال رفت

 در تردید و شک با یا عده. دوند یم سویش به پس رسند یم اند دهیکشزحمت  برایش

 لبیک حق دعوت به گناهانشان بخشش منتظر گریه و با توبه یا عده. اند حرکت

 منتظرشان الهی یها وعده تام که شوند در صحرایی جمع تا روند یم همه. اند گفته

 ندایی به کردند یم درک را رحمت خالقشان و محبت اولین بار برای که آنگاه. است

 شیرین چه .بودند گفته قالو بلی همگی هستم؟ پروردگارتان من آیا: بود فرموده که

 در آنچه و خم کردند ربوبیتش آستان بر اطاعت رس مخلوقات تام که لحظه آن بود

. مهاجرت کردند زمین به تعهد آن با �ودند؛ همراه خود با را گرفت شکل ضمیرشان

 دادند دفرتی جایش به و گرفتند آنان از را ثروتشان و کاشانه و خانه سختی، کوچ چه

خود  که آنچه هر با را جانش قلم او و کند پر برگزیده خود که نقشی با را تا صفحاتش

 هنوز! است روزگاری چه. نگاشت را عظیم امانت آن و درآورد به حرکت بود پسندیده

 من امتم، ای: که شود یم شنیده فضا در یارانش از نسل(ص)  پیامرب مطهر صدای

 جان در ندا آن ولی. دهد یم هدیه ش� به را حیات ابدی که آوردم برایتان را یا معجزه

 را یکدیگر اند زنده ظاهر به دنیا این که در صباحی چند برای شد؛ گم اپرستانیدن

 حق برقراری برای که سپاهی. شود یم آشکار حق که آنگاه احوالشان بر وای دریدند؛

 که بیافریند رای ا فتنه تا گردد یم باز خانه به نیرنگ هزار با بود شده جنگ عازم

 .درخشید خواهد تاریخ ی صفحه در سال هزاران

امام . کند یم ییخود�ا صحرا بر موال یشگیهم همدم سکوت، باز و رسد یم فرا شب

احوال  راجع به که(ص)  خدا رسول جدم از حدیثی پدر،: ندیفرما یم سؤال(ع)  حسن
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 پیامرب آغوش در شبی: دیگو یم امام. بله: ندیفرما یم موال بگویم؟ برایتان ماست کنونی

 دست در را نیمی کردم؛ مشاهده نیمه دو به را آس�ن خواب، در. بودم رفته به خواب

. بود کرده حفظ خویش ی شانه بر(ع)  امین جربئیل حرضت را دیگر و نیم بودم گرفته

 به نیز را دیگر نیم آن پس شده سپرده رسالت خاندان به و آس�ن زمین: کردم سؤال

 دیگر نیم آن: فرمودند و کردند اشاره حسین به برادرم(ع)  جربئیل حرضت. بده دستم

 ی نهیس بر مرا رس. کردم بازگو برای جدم را آن و برخاستم خواب از. دارد تعلق او به

 خود به را والیت دوست، آس�ن ظاهر به دشمنان: فرمودند و گذاشتند مبارکشان

 میراث آنچه. کنند یم حکومت دین به فرزندان من جای به و داد خواهند اختصاص

جایی  به را کار و شورانند یم ش� علیه بر را مردمان و برند یم یغ� به را ش�ست

 اختصاص خود به �وده پاک پلیدی از مرا خاندان که را کریم قرآن آیات که رسانند یم

. رساند خواهند شهادت به را فرزندانم همگی و محروم حقش از را علی و پدرت داده

 پر دامن در را صورتم ها ساعت و دویدم(س)  زهرا مادرم به طرف پیامرب دامن از

 مؤمنان امیر .نمیب یم مبارکتان ی چهره در را ها غمآن  اینک تام و کردم پنهان مهرش

 خوابیدن: ندیفرما یم تبسمی با و گذارند یمامام  ی شانه بر را مبارکشان یها دست(ع) 

 این عاقبت ترسانده را تو آنچه. دارد به دنبال هم را ینیچن نیا عواقبی آغوش پیامرب در

 به فرموده معرفی قرآن را ه�ن نبوت خاندان که پروردگارشان امر به که است امت

 در نسل پس کردند محروم همتا یب ی معجزه این از را خود و نگریستند تسخر ی دهید

 ی صفحه از یادشان را زمان، تا مرد خواهند جهل ه�ن با و آمد خواهند دنیا به نسل

که  پروردگار باشد ی اراده باند باقی زمان در رسالت خاندان از آنچه و بشوید روزگار

 آیندگان به را آن شیرینت زبان با پس» منینمؤ  کنتم نإ  لکم خیر هللا ةبقی« فرمود خود

 :بخوان را و نامش کن هدیه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )در مدینه ده شب -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ مهر ٢٩         هفتمی شب  خطبه

فرماید تا بندگان را در  ای که خود را بدون رقیب معرفی می سالم بر قرآن کریم؛ معجزه

اند بازگرداند. کتابی که زبان شیوایش قابل درک  پناه آیاتش به ملکوتی که از آن آمده

کشد و  شود؛ آفرینش را به توصیف می برایش یافت �ی یا کنندههمگان است و ادعا 

سازد نعمتش را شامل مؤمنین و غضب الهی را بر جان کافران  اعجاز عشق را �ایان می

دارد و جان خلیفه را به زمینی  ترین مناجات برمی سازد. پرده از شیرین مستولی می

 ت.های وجود اس کند که همواره در حال رویاندن نعمت تشبیه می

حرضت محمد (ص)  الشأن میپیامرب عظوارث حقیقی  ،هستی ی عصارهموال و رسورمان 

امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) چه  ،علی (ع) و امامان بر حق مؤمنانو امیر 

زیبا و شیوا با کل�تی حکمت آموز قرآن کریم را توصیف فرمودند، قرآنی که هر روز و 

 اما شود میشکوفاتر و کل�تش رساتر  و عرفانش معرفتهر لحظه علم و حکمت و 

الهی است  ی معجزه نیتر بزرگامت مسل�ن آن را مهجور کردند. قرآنی که که افسوس 

 مؤمنانچون امیر همو اجرا کنندگانش خلیفگان خداوند سبحان هستند، خلیفگانی 

 ماندر عرص کنونی امام عرص علی (ع) و حرضت زهرای مرضیه (س) و فرزندانشان و 

آن یعنی امامت به ستیز  ی هیپامدعیان اجرای احکام قرآن با اصل و  امام زمان (ع). اما

 یها رنگبرخاستند. در هر عرص و زمانی کینه و عداوت خود را با حیله و تزویر در 

 مینیب یمآن را  یها �ونه نیز در عرص حارضکه گوناگون به مردم عوام عرضه داشتند، 

ه اذن و حکمت و رحمت الهی از نظرهای پلیدشان پنهان است، چون امام عرصمان ب

که بهرتین  در کنار کعبه آن هم دهند یم منتظرانشفتوا به کشت شیعیان و 

 .نگرد یمو کعبه با نفرت به آنان  مسجدالحرام یها سنگ و هاست جایگاه

عاملیان کوثر الهی حرضت زهرای مرضیه (س) برای ش�  رسور ازاینک توصیف زیبایی 

است که  یا نهییآکه فرمودند: ارسار قرآن کریم مانند  میکن یممه�نان کوی عشق نقل 
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و حق را در  دهند یمحق را از باطل تشخیص  ی چهرهو  نگرند یمخردمندان در آن 

انوار  زندیخ یم. آنگاه که از قرب بر زندیگر یمو از باطل  کنند یموجودشان وارد  ی نهییآ

، انوار وجودشان دهد یمدست  تاریکی مفهومش را ازو  کند یمجلوه  ها آنحق در 

و خوانندگان رشوع به خواندن  نگارد یمکه ارسار درونشان را  شود یممانند قلمی 

 آورند یمحق را  ی نهییآثنای الهی است پس  خوانند یم؛ آنچه را کنند یمکتاب وجودش 

و آنچه  شود یم، وارد آن ندیب یمتا در آن بنگرد و بهشت الهی را تاشا کند. بهشت را 

به هم  ها ساعتارسار قرآن کریم است پس آنگاه که  ی چهرهزیباتر از بهشت است 

در هم شوند و شب و روز در فرمان آیند، منتظران حق از قربها  ها زمانبپیوندد و 

پروردگار کریم بشتابند و آنگاه مأموران الهی به آنان خطاب برخیزند به استقبال امر 

رسول هللا  تیب اهلالهی به تحقق درآمد و یاران و دوستان  ی وعدهسالم بر ش�،  :کنند

(ص) گرد هم جمع شوند و بوی حق را استش�م کنند و پروردگار عال ندا دهند: ای 

را  ها باطلحق  ی هیسابه اتام رسد، به یاران بپیوند و در  ها یر یزمان دلگفرزند زمان، 

به فراموشی بسپار که ساعت معنای خویش را از دست داد و زمان برای یاران ثابت 

 ماند.

 ی خطبهحال به اذن هللا و به اذن رسول هللا و به اذن موالنا صاحب الزمان (عج) 

 .میکن یمامشب را قرائت 

 الرّحیمحمن بسم هللا الّر 

 هفتمی شب  خطبه

 زکات و دارید برپا را �از: فرمود که است خالقی عظمت پر درگاه ی یبندهز حمد،

 نزد را پرداختید که را آنچه تا کنید انفاق آشکار و پنهان در. بپردازید را مالتان

 اگر: فرموده که گونه ه�ن و داده روزی ش� به خود که پروردگاری ببینید؛ پروردگارتان

 به را شبی دیگر که روزی یا و بیاورد را روز که است کسی چه شود طوالنی ش� شب

 که داده اختصاص خود به آفرینش در را ارساری ها نشانه این تام باشد؛ نداشته دنبال
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 یا لحظه شد یم آشنا شیرین زبان این با ها انسان عقلی توان اگر است؛ کریم قرآن زبان

 .است(ص)  پیامرب ی معجزه که کتابیکرد.  ی� جدا اش ینهس از را آن

 زیست سادگی به او ولی دارد برتر عقلی به نیاز درکش که بود ای ینهگنج مطهرش جان

 است کریم قرآن فرمان که اجلی ه�ن با و کرد تناول هم او خوردند دیگران آنچه از و

 که رفت راهی ه�ن به و نخواست حق جز رشیفش عمر تام. فرمود رحلت دنیا از

 ؛گذرد یم رسالتش از سال اندی و چهارصدو  هزار اینک بود داده فرمان پروردگار

 رنگارنگ های یاناد میان در و اند آمده ؛اند شده مسل�ن توحید به اعرتاف با ییها امت

 زمان این وادی در پس ندارند همراه به را خاندانش از نشانی انبوهی گروه. اند یستهز

 طرف به رس در سودای هزاران با اکنون که سپاهی ه�نند روند یم و آیند یم خطر پر

 در تا رود یم است خسته جنگ از زیرا است راضی انتخابش از. است حرکت در کوفه

 .باشد آسوده معاویه حکومت ی یهسا زیر

 مدتی جدم زیارت برای من بفرمایید اجازه اگر پدر،فرمایند:  یم سؤال(ع)  حسن امام

 ما به حسین برادرت تا کنی صرب کمی اگرفرمایند:  یم(ع)  مؤمنان امیر. بروم مدینه به

 پدر به (ع) حسین امام مانده کوفه به کمیکنند.  یم اطاعت امام. است بهرت بپیوندد

 و حوادث که است تلخی خاطرات جنگ این خاطراتفرمایند:  یم موالپیوندد.  یم

 حسین امام. است ویرانی این مرکز کوفه و �وده پنهان خود در را زیادی های یبتمص

 آرامش و صلح برقراری در رشیفتان عمرفرمایند:  یم و گیرند یم آغوش در را پدر(ع) 

 بر کار آنان رنگ هزار ی چهره با این از پس نکرد؛ حس را آسودگی یا لحظه اسالم امت

 به را سخنانم تا داشتم آرزو کودکی ازدهند:  یم پاسخ موال. است دشوارتر ش�

 کردم بسیاری تالش راه این در بفه�نم؛ شده ناشنوا نادانی اثر در که کری یها گوش

 ما: فرموده پروردگار که گونه ه�ن باید پس است حق کریم قرآن ی وعده ولی

یم. ا نبوده خواهانش هرگز که کنیم یم تحمیل جا�ان به را انتظاری نیز ما منتظریم؛

 رسیدن برای من تأخیرفرمایند:  یم و روند یم شان یگرام برادر طرف به(ع)  حسین امام

 کوفه وارد هم با همه اکنون شد طوالنی کمی مالک بی�ری سبب به سپاه به

 جان ایفرمایند:  یم رسند یم که کوفه ی دروازه به(ع)  نانممؤ  امیر موالشویم.  یم

 صحرای ننگش که داد خواهد رخ شوم ی دروازه این در برایت حوادثی پدر، شیرین
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 جدت دین ی چهره مباش؛ غمگین جنگ این از پس آورد خواهد خشم به را قیامت

 حسین امام. است تر سخت هم صفین جنگ از باورش که کرد خواهد تغییر چنان آن

 و ماند یم باقی آیندگان برای اش یرینیش آن، از بعد کاش ایفرمایند:  یم سؤال(ع) 

 که افسوسفرمایند:  یم موالکردند.  یم حفظ را دینشان گوارا شهد این ی یهسا در آنان

 ش� ه�نند شیرین شهدی تلخی این در و گرفت خواهد بر در را جهان کفر، تلخی

 در ی دانه هزاران مبارکش نفس عطر کرد؛ خواهد تنفس فضا آن در خدا رسول فرزندان

 افزون نوری به را دوران های یکیتار برکتش با نام و آورد خواهد در سخن به را غالف

 :خوانیم یم مدد به را او همگی پس کند یم تبدیل دیگر نور بر

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ مهر ٣٠         هشتمی شب  خطبه

کریمی که همواره رحمتش برای همگان گسرتده است و آنگاه که  پروردگاربه نام 

را به میدان جانشان  اش یاور ، یکنند یمبندگانش در تاریکی جهل، خود را فراموش 

از جا برخیزند و تاریکی باورهای غلط را به روشنایی درکی  اش یار تا با ی دی�ا یمهدیه 

 روشن درمان کنند.

املهدی (عج) چه زیبا لطف و رحمت  اباصالحموال و رسورمان امام عرص و زمان 

 دیفرما یمبر بندگانش نازل  غیدر یبپروردگار مهربان را تفسیر فرمودند که هر لحظه 

ولی افسوس این انسان است که خود را از بخشش و احسان پروردگارش محروم کرده و 

 .شود یمی نابودی رسنگون  ورطهدر 

ه رسزمینی مقدس با قدمتی بسیار زیاد است، که این قدمت به روایتی به محل کوف

امیر  ه بعد از ظهور اسالم احداث شد و، شهر کوفرسد یمی حرضت آدم (س)  توبه

 خود قرار دادند. ی دارالحکومه عنوان بهآنجا را در زمان حکومتشان علی (ع)  مؤمنان

که کوفه محل  ها و تاریخ به جا مانده، اول این رسزمین کوفه با دو سابقه در ذهن

ی مقدسی همچون مسجد کوفه و سهله که محل عبادت امیر ها بارگاهو  ها گاهیجا

علی (ع) و امام زما�ان و پیامربان و اولیاِء الهی است و نجف ارشف که بخشی  مؤمنان

(ع) و حرضت نوح نبی (ع) و حرضت آدم  مؤمنانر از رسزمین کوفه بوده و بارگاه امی

باشد. دوم کوفیان که مردمی پی�ن  (ع) است و دارالسالم که محل دفن پیامربان می

شکن و سست عنرص و اسیر نفس بودند و هر روز در قالبی نو فرو رفته و تغییر 

اع�ل و علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) را با این  مؤمنانو امیر  دادند یمماهیت 

(ع) را در  مؤمنانکه امیر  رفتند شیپرفتاِر خود مورد آزار و اذیت قرار داده و تا آنجا 

به شهادت رسانده و به جان مبارک امام حسن مجتبی (ع) سوِء قصد  محراب �از

کردند و امام حسین (ع) را به کوفه دعوت کرده و ایشان و یاران و فرزندانش را به 
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و نفرین را در تاریخ برای خود ثبت �وده و عربت مردمان  شهادت رساندند و ننگ

 آینده شدند.

ی آنان  علی (ع) که بارها برای اصالح این عادت رذیله مؤمنانجان عال به فدای امیر 

ی شومشان را به آنان متذکر شد اما مفید واقع نشد، با وجود این که  ندهیآتالش �ود و 

یک کنند به  هستند و از ایشان پیروی می تیب اهلدار  کردند که دوست ادعا می

 گشتند. کرده و از راه باز می همه را فراموش مقامیا  ی مال وعده

با این همه راهن�یی و هدایت و سخنان و نصایح موال و  میکن یماینک ما چه 

را برای�ن پیش بینی  مان ندهیآاملهدی (عج) که  اباصالحرسورمان امام عرص و زمان 

سبحان در قرآن کریم است که  ی که روش خداوندا گونهتا عربت بگیریم ه�ن  کنند یم

فرمایند تا عربت  با بیان حکایات اقوام گذشته عملکرد و باور و عاقبتشان را نقل می

 آیندگان باشند.

امام عرصمان نیز با بازگو کردن نقاط ضعِف فکری و عملکرد شیعیان و کوفیان همین 

؟ آیا مسل�نان و شیعیان عرص حارض با شنیدن عملکرد میکن یمچه ، ما کنند یمکار را 

غلط و نداشت اخالص و خودخواهی کوفیان و مسل�نان صدر اسالم آنان را محکوم 

دانند و خیالشان راحت است؟ بدون اینکه در خود جست  کرده و خود را از آن مربا می

ا دیر نشده به خود آییم تا ما و جو کنند و شباهت عمل خود را با آنان بسنجند. پس ت

 نیز عربت تاریخ نشویم.

ای مه�نان کوی عشق باور و یقین داشته باشیم که رسزمین مقدس کوفه را کوفیان 

ی امامت، ننگ تاریخ کردند، ما که ساکن این کوی مقدس  عهیشمدعی به دوستی و 

نیم چون ما هستیم باید مراقب باشیم مانند کوفیان با این مکان مقدس رفتار نک

، پس به میا دهید ها خطابهی تام �ای  نهییآآیندگانی هستیم که حق و باطل را در 

 دست توا�ند موالی�ن پناهنده شویم تا نجات را برای�ن رقم زنند.

امشب  ی خطبهو به اذن موالنا صاحب الزمان (عج)  هللا رسولحال به اذن هللا و به اذن 

 .میکن یمرا قرائت 
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 حمن الرّحیمهللا الّر بسم 

 هشتمی شب  خطبه

سالم و شکر بر خالقی که فرمود: ای بندگانم، اگر در حِق خویش از روی جهالت ظلم 

 ساعت امیدوار باشید؛ او بخشنده و مهربان است. پروردگارتانبه رحمت  دیا داشتهروا 

شناخته شود. عقل، مدبر  ها تیظرفسبک و سنگین قرار داد تا  یها آزمونعمر را در 

که در کتاب آس�نی فرموده گاه با مال، گاه با فرزند و  گونه ه�ن. هاست آزموناین 

تا ادعاها را از اصل جدا کند. صرب حرضت ایوب  زند یمگاه با جان، استقامت را محک 

او پروردگار است زیرا این پیامرب را با مال و جان و فرزند آزمود و  ی وعده(ع) مصداق 

رحمت پروردگار دل بست تا قدرت خلیفه را آشکار کند.  ی وعدهبه  ها یسختدر تام 

سنگین در کتاب آس�نی قرآن کریم یاد شده  یها آزمونبا  ها دوراناین قدرت در تام 

است. در این امر حرضت موسی (ع) اکث آیات را به خود اختصاص داده تا قومی را 

؛ گاه به دنبال نجات از اند کردهالهی را تجربه  یها نعمتبیشرتین  معرفی کند که

که به ندای  آن زمان گاه برای غارت او. اند کردهدست فرعون اطاعت امر پیامرب را 

غنیمت غارت کردند ولی افکار  عنوان بهحرضت موسی (ع) پاسخ دادند کاخ فرعون را 

که در  آن زمانتا  کردند او را در جانشان به ودیعه نگه داشتند. از پیامرب اطاعت

کنارشان بود خالفی مرتکب نشدند ولی با غیبت کوتاهی که برای گرفت تورات به طور 

که آیات کریمه  گونه ه�نراه را در کفر وجودشان سوزاندند و  یها یسخترفت تام 

خیانت در رسالت پیامرب را جاودانه �ودند. این حوادث در صفحات عمر  ندیفرما یم

 عنوان بهبت شده است که شنوندگانش در دل احساس خاصی دارند؛ از آنان امتی ث

گذشت و تام  ایاز درامتی که از غیب تغذیه شد، ابر باالی رسش قرار گرفت، 

. تام این اتفاقات در چند سال شکل کند یمغیب شامل حالش گردید یاد  یها نعمت

 املقدس تیب ی دروازهدر کنار به زمان آگاه نیست؛ چند شب  اش کنندهگرفته؛ تالوت 

چه  ها نشانهخوابیدند؟ کِی وارد شدند و چرا به رسگردانی ابدی مبتال گردیدند؟ این 

حکمی را برای اقوام دیگر در بطن جانش دارد؟ کدام قلب در سینه از این همه نعمت 

 ؟دیآ یم تپشو رحمت پروردگار به 
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من کل�ت را در قلبم  فرمود یموقتی وجود مقدس پیامرب (ص) رشوع به خواندن آیات 

تبدیل شود  یا نوشتهو سپس با قلم آن را روی ورقی تا قرآن کریم از نور به  نگاشتم یم

بیدار  اش کنندهدر جان تالوت  ها احساسکه پروردگار امر فرموده بود؛ اینک تام آن 

با اشک  اش کلمهکه هر  یکن یمباش؛ تو کتابی را تالوت ؛ ای قاری! مراقب شود یم

پیامربت همراه است پس با آیاتش جانت را از این کالبد بی روح برهان تا نعمت را 

و درخواستت  یخواه یم؛ چه دیگو یمبشناسی. قرآن ناطق همواره با تو سخن 

؟ نرتس پشت رست به دنبالت در حرکت است کفر از دریا بگذری؟ یخواه یمچیست؟ 

؟ بیا و از طعام بخشش پروردگارت تناول کن. یا شدهبگذر. در بیابان جانت گرفتار 

؟ یخواه یمحضور دارد. چه  ات یزندگمنتظر آمدن امامت هستی؟ او در تام لحظات 

قلمی است که جانت را نشانه گرفته؛ مانند یاران من که مقابلم  ات یرسگردان

آنچه به آن  میا رفتهینپذع) ما حکمیت را مؤمنان (: یا امیر کنند یم سؤالو  اند نشسته

فریب شیطان را خورد و ما فریب او را؛ اینک  یابوموس دادیم حکومت ش� بود. یرأ 

پس بگذارید تا  دیا دادهکار چیست و من پاسخ دادم: تاریخ را به آنان اختصاص  ی چاره

داشت زیرا شیطان ای�نشان را ربود آن را بنگارند. دیگر توان بازگرداندن را نخواهی 

یل هرگز نتوانستند تا کفر و طغیان را از خود برهانند پس که قوم بنی ارسائ گونه ه�ن

حق علیه باطل در جانش خواهد بود ش� نیز به  ی مبارزه نیتر سختتاریخ شاهد 

دنبالش باشید. حسن را تنها نگذارید تا ه�نند تنهایی حرضت موسی (ع) به خشم 

: ای کاش تام تیرها به قلبم دیگو یمو  دیآ یمامام  طرف بهپروردگار گرفتار آیید. مالک 

این قلب سوخته چیست؟ موال  ی چاره. کردم ی�و این لحظات را درک  کرد یماصابت 

خواندن صاحب آن است پس باید منتظر حق باشی تا  ها دورانتام  ی چاره: ندیفرما یم

 انتظار را در رحمت حق بچشی و این روزهای سخت را فراموش کنی.

پنهان زمین و آس�ن را بخوان تا به مددت بیاید. او را با نام شیرینش  ی نهیگنجاینک 

 :بخوان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )شب در مدینه ده -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ آبان ١       نهم (شب عاشورا)ی شب  خطبه

حمد و سپاس از آن پروردگار یکتاست. الحمدهللا سزاوار است به سپاس و ستایش 

و زمین. نبوده و نخواهد بود  ها آس�ن. رب اولین و آخرین و رب نیالعامل رب

. عظیم و برتر و باالتر است از اندیشه که توصیف کیرش  یبپروردگاری غیر از خداوند 

 اوست. از آنی نیکو ها نامشود و 

سالم و درود و صلوات بی پایان بر خاتم رسوالن حرضت محمد مصطفی (ص) و بر 

 (ع) و حرضت زهرا (س) و فرزندان طاهرینشان. مؤمنانامیر 

به حکمتش بخواهد ی خداوند توانا و حکیم بر همه چیز مستولی است و هرچه  اراده

ه�ن خواهد شد، زمانی که اراده فرمود حرضت عیسی (ع) فقط از مادر متولد شود 

همین امر به انجام رسید و زمانی که حرضت عیسی (ع) را مورد آزار قرار دادند با 

عروجی ملکوتی او را به آس�ن برد، ولی امتش به جهالت برای ایشان مقام خدایی 

اینکه پیامرب خاتم (ص) آنان را به جهلشان آگاه کرد ولی به قائل شدند و با وجود 

 ی باطل خود ارصار ورزیدند. عقیده

ی دشمنان پیروزی حق را بر باطل  همهالحسین (ع)  اباعبدهللابعد از نهضت عاشورای 

دیدند، لذا با دسیسه و مکر و حیله حوادث آن را تحریف کردند و سعی �ودند امام 

را شکست خورده و ضعیف جلوه دهند و افسوس که نویسندگان  حسین (ع) و یارانش

تاریخ نیز بدون تفکر، به این اوهامات باطل شاخ و برگ دادند. با وجود اینکه امامان 

املهدی (عج) به مردم واقعیت صحرای کربال  اباصالحبعدی مخصوصاً امام عرص و زمان 

به جهل خود ارصار ورزیدند، زیرا و پیروزی حق بر باطل را بیان فرمودند، ولی شیعیان 

ی  خطبهی که در ا گونه ه�نشیطان و نفس، اع�ل آنان را برایشان آراسته کرده و 

ی عمروعاص را ها لهیحامشب خواهیم خواهند در جنگ صفین شیعیان، فریِب 

ی جنگی کردند که در آن پیروز  خاتهعلی (ع) را وادار به  مؤمنانخوردند و امیر 
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ی معاویه و عمروعاص موضوع حکمیت را مطرح  سهیدسمیدان بودند و باز به مکر و 

ی خود معرفی  (ع) شخص با تدبیر و عاملی را به عنوان �اینده مؤمنانکردند و امیر 

�ودند ولی کوفیان شخص جاهل و بی مغزی به نام ابو موسی اشعری را به این مهم 

را خورد و معاویه به هدف شوم خود رسید و گ�ردند، در نتیجه او فریب عمروعاص 

ی عراق و عربستان پخش کردند و کوفیان با وجود اینکه  همهاین خرب را در  مأمورانش

(ع)  مؤمناناز پیروزی معاویه ناراحت نبودند به ظاهر و به نفاق خود را طرفدار امیر 

 .گفتند یمو از پیروزی معاویه سخن  دادند یمنشان 

با  دانند یم تشیب اهلی امام حسین (ع) و  سوخته دلشیعیان عرص حارض که خود را 

 تشیب اهلتام توان هر سال با اشعار و بیانات سوزناک از روی جهالت، امام و یاران و 

دهند که دشمنانشان بر ایشان  را مشتی مردم شکست خورده و ضعیف �ایش می

ی ا جرعهدهند که حتی برای  درمانده نشان می ای بیت را تا اندازه پیروز شده و اهل

 کنند. آب، به دشمنانشان الت�س می

ی ها وعدهپس آیا موقع آن نرسیده تا کمی در افکار و باورهای�ن اندیشه کنیم؟ به 

پیامرب است؛ و ذلت و  تیب اهلواقعی یعنی  مؤمنانخداوند که فرموده عزت از آن 

 خواری از آن منافقان و ظاملان.

که فرمودند: در هر زمانی  میکن یمیثی از رسور عاملیان حرضت زهرا (س) نقل حد

عشق به خاندان نبوت در گنجایش فکری مردمان آن زمان بوده و مرتباً دستخوش 

فهِم درک حق از باطل است بنابراین عشقی جاودانه  ماند یمتغییر است، آنچه ثابت 

 دهد یمارث به فرزندش  عنوان به را در حقش بشناسد و آنچه را تیب اهلاست که 

ای�ن بیاورد تا دستخوش تزلزل نشود، مانند دوستان  ها قتیحقحقایقی باشد که به آن 

ما که راه ما را با فدای جانشان به مردم معرفی کردند و یاد ما را همواره با آیات الهی 

همراه �ودند تا حقیقت تابش خورشید در گرمایش حس شود نه در ظلمت شب 

 باشد.

ی امشب  خطبه(عج)  الزمان حبصاو به اذن موالنا  هللا رسولحال به اذن هللا و به اذن 

 .میکن یمرا قرائت 
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 نهم (شب عاشورا)ی شب  خطبه

 نیاز یبیگانه که فرمود: بگو او خدای یکتاست آن خدایی که از همه  پروردگاربه نام 

عال به او نیازمند است؛ نه کسی فرزند او و نه او فرزند کسی است و  ی همهاست و 

گردن  پروردگارشانمثل و همتای اوست. افسوس که مخلوقاتش نه به امر  کس یچهنه 

 قائلش فرزند ا ییو نه به هدایت پیامربانش. برای مقام کربیا کنند یماطاعت خم 

آدمیان را که به امیال دنیوی محتاج است در حد آفریدگار  مقدار یبو جان  شوند یم

ع) برای هدایت این جاهالن با رنج و ( میمر. عمر با برکت عیسی بن برند یمباال 

انجامید.  کار به غیبت و عروجشان به ملکوت ی چارهمشقت همراه شد تا جایی که 

نشان، از درد و رنج پیامربشان ساختند و آن را در مقابلشان  عنوان بهآنان صلیبی را 

ر چند حرضت را که به صلیب کشیده شده را فراموش نکنند ه ی شکنجهقرار دادند تا 

پروردگار حرضت محمد (ص)  گر یتهداپیامرب بعد از ایشان، وجود با برکت آخرین 

بر باالی آن است دل  یا مجسمهآنان را از این اشتباه ترساند آنان همواره به چوبی که 

را  جانشان بستند و هر بار که او را به جای عیسی ستودند جهلشان بیشرت شد و کفر،

 فرا گرفت.

ادعای شیطان که قسم یاد کرده تا همگان را با خود هم آواز کند اکنون در سپاه من 

بازگشتند و زنان و کودکانشان به  یشانها خانهقابل رؤیت است؛ با شادمانی به  کامالً

سالمتی فرزندان رسول  ی شکرانهعجیبی! شرتی را برای  ی صحنهاستقبالشان آمدند. چه 

را برای خوردنش به ع�رت کوفه دعوت �ودند. امام  خدا قربانی کردند و همگان

: از اخبار صفین آگاه فرماید یم کنندگانحسن (ع) با لبخندی به یکی از استقبال 

: رسان معاویه پیروزی او را قبل از ش� به همه جا اعالم کردند. گوید یمشدید؟ و او 

دنیا باقی ماند تا همگان  امیالش در ی یچارهب: ولی او همچنان ذلیل و فرماید یمامام 

 اتاق؛ به گردند یم فرزندانش به خانه باز اتفاق بهمکارش را ببینند. امیر مؤمنان  ی چهره

: فرماید یم. امام حسین (ع) پیش پدر رفته و شوند یمخویش رفته و مشغول عبادت 

برایم نقل  یزانگ شگفتص) از مردم این رسزمین داستانی خدا (پدر جان، جدم رسول 
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از آمدن ش� خوشحال  که یدرحالفرمودند؛ امروز به چشم خود آن را مشاهده کردم؛ 

. عاقبتشان ه�ن است که جدم فرمود. کردند یمبودند برای پیروزی معاویه شادمانی 

: با این نفاقی که در جانشان رخنه فرمایند یمو  گیرند یمموال امام حسین را در آغوش 

نخواهند دید. جانشان را به مکر شیطان فروختند و از صداقت را کرد دیگر هرگز روی 

شیر شیطان نوشیدند. وای بر احوالشان چه آتشی در انتظارشان است. عمر جوانانشان 

که داستان صفین را با افتخار برای یکدیگر نقل خواهند  یدرحالبه پیری خواهد رسید 

بعد از من خواهی بود. برادرت حسن آماج تیرهای مکر این  اللتکرد تو شاهد این ض

ی فساد  جرثومهمردم بی دین و منافق است. او را ه�نند من در فشار صلح با این 

ی  بندهبرند و برادرت را که بهرتین  یمداری را باال  یندخواهند گذاشت و سپس َعلم 

و با این بهانه جانشین رسول  پروردگار عال است را به سازش با او متهم خواهند �ود

که او از اهلش نیز در امان نخواهد بود.  یدرحالخدا (ص) را به شهادت خواهند رساند 

جهلشان در  ی پدرش از ینهساش را نشانه خواهند گرفت تا ه�نند  ینهسمدعیان عشق، 

هیچ خیری در جانشان یافت  آتش بسوزد. ای وای بر مسل�نانی که جز رجز خواندن

ه�نند معاویه، مردمان  که یدرحال برند یم. آنانی که َعلم محبت ما را باال شود ی�

و  گیرند یمو طرفدارانشان، پیروزی آنان را جشن  کنند یمعرصشان را به اوهام مبتال 

پس چه شباهت نزدیکی به مردمی دارند که امروز شاهدش  زنند یمبرای ما به سینه 

 بودی.

: پدر، این گذارند یم یشانها گونهو روی  بوسند یمرا امام حسین (ع) دست پدر 

در آن لحظه  هللا رسول ی چهره یدند َدر خیرب را با یک اشاره از جا کنده است؛ ،دستان

که در دل جاودانه باقی  بینم یمبرای همیشه جاودانه شد و من امروز غمی را 

پس از آیندگان خربی برایم حکایت کنید تا حدیث جدم را مجدداً در  ،خواهند ماند

: حسین، آخرین وصی من قامتی چون تو دارد. فرمود یمقلبم مرور کنم که او 

به  ها دورانرا در خود ذخیره �وده تا همگان در تام  ها احساسزیباترین  اش یشانیپ

حق شکوفا خواهد �ود مدد قلب نازنینش متوسل شوند و او را که رسالت مرا در 

عمر جز به اقتدارش  های یهثاناست پس  الزمان صاحب: او فرمایند یم�ایند. موال 
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دید و دولت با شکوهش را فریاد  توان یم، او را در همه حال و مکان شود ی�سپری 

 :ی�نها زخمباشد به  یمرهمتا  خوانیم یمزد پس او را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ آبان ٢         روز عاشورا ی خطبه

شکر خالق بی همتا را که عقل را مقتدای حق و باطل خواند تا مردمان جانشان را در 

بود و نبودش محک بزنند. اینک خورشید، روزی را آغاز �وده که ساعاتش در رسالت 

آخرین پیامرب الهی جاودانه خواهد شد، زیرا آنچه مردمان با جهالتشان به جان بی 

 مؤمنانز از آن رهایی نخواهند یافت زیرا امیر عقلشان خریدند مصیبتی است که هرگ

علی (ع) قبالً فرمودند: اگر توان درک مصیبتی را که بر رس دینشان آوردند را داشتند 

در قالب آیات الهی به َسمتی حرکت کردند که پایه  ها آن. شدند ی�هرگز مسل�ن 

این حکومت ی  چهرهی  کنندهگذار حکومت شیطان است و ما خاندان نبوت آشکار 

خواهیم بود و فرزندان من ه�نند جدشان حرضت ابراهیم (س) به جنگ باطل 

ی باطل را در هم خواهند  چهرهخواهند رفت و با تدبیری که در رسالتشان نهفته است 

کوبید تا خون پاکشان پرچم حق را بیفرازد، پس محرم گویای آبادانی زمین از درون 

عمیق محتاج است تا به دنبالش حرکت کرد و است پس به اسباب و آالت تفکری 

 زمین جان را با چراغش افروخت.

 امروزی  خطبهحال به اذن هللا، به اذن رسول هللا و به اذن موالنا صاحب الزمان (عج) 

 کنیم. یمرا قرائت 

 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 روز عاشورای  خطبه

که نیستی را به هستی تبدیل فرمود تا  ای ینندهآفرسالم بر هللا پروردگار یکتا، 

مخلوقاتش شاکر این نعمت عظیم باشند. شکر چیست؟ رس به سجده گذاردن و از 

الهی است چه خداپرست  ی یعهود یاد کردن است؟ در فطرت انسان شکر ها نعمت

باشد و یا کافر پس معرفت در خلقت شکر است؛ تعقل در آنچه پروردگار امر فرموده 
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آن به  ی گذشتهکردن به اعجازهای زمان. اینک آیندگان به دینشان و به مانند فکر 

 ی کنندهزیرا درک نعمت وجودشان را ندارند. دین معرفی  نگرند یمشک  ی یدهد

دینی داشته باشد؛ او در تام مراحل  تواند ی�حقایق وجود است پس وجود پاره پاره 

که  شود یمدر عمری خالصه  اش یزندگپس  گردد، یمجانش  ی پارهزندگی به دنبال 

: ما آیند یمالهی به دیدنش  مأموران احتضارنتوانسته جان خویش را بشناسد. در وقت 

؟ خیر. پدرت را چطور؟ شناسی یم: خودت را پرسند یم: خیر. گوید یم؟ شناسی یمرا 

 ؟ پاسخبرید یممادرت کیست؟ دیگر زبانی برای پاسخ ندارد. متحیر مانده. مرا به کجا 

برای  یا اراده. باید بروی. دیگر یا کرده: به جایی که خودت آن را تهیه دهند یم

انتخاب نداری. دنیا تام شد. اینک جانت در دستان ماست. جانی که یک عمر هر 

آنچه پسندیده به انجام رسانده است و اینک پاسخ گوی عملش است. جام جانش را 

تا نامی را به خاطر  کوشد یمدارد. پس برای برزخ ن ای یرهذخشیطان نوشیده و او 

آن را فراموش کرد پس هرگز  سپرد یمکه باید آن را به خاطر  آن زمانبیاورد. افسوس 

که اکنون  ییها چهرهبه خاطرش نخواهد آمد؛ تنهای تنها در دام بال گرفتار است مانند 

تکلیف و فرمان خداوند کریم برای �از و قرائت قرآن  تا به اند نشستهدر مسجد کوفه 

و قرآن را برای ثواب قرائت کرده به  کنند یمعمل کنند. �از را در افکار باطلشان سیر 

؛ این مسل�نی آنان است. هر بار که وجود مقدس پیامرب برای روند یمدنبال کارشان 

و  شد یمرکش دگرگون مبا ی چهره رفت یمبعد از �از به منرب  ی خطبهقرائت 

؟ او را دریابید؛ با اطاعت، چراغش را منور کنید. به گریزید یم: چرا از جانتان فرمود یم

جز  خواهم ی�خدا پناه بربید. او پناهگاه مطمنئ و بزرگی است. من مزدی از ش� 

فرمان پروردگار که فرموده با اهلم مهربان باشید پس چرا آنان را مورد آزار قرار 

غیب الهی هستند  ی کنندهبهره بگیرید؛ فرزندان من �ایان  یتشاناز هدا؟ هیدد یم

 پس به جان مبارکشان اقتدا کنید.

اطاعت کرده به  پروردگارافسوس که نه به خودشان ترحم کردند و نه از فرمان 

اقتدا �ودند پس آینده و گذشته در هم پیچید و مردمان عرص حارض، شدند  یتب اهل

 شان یدرونکنندگان و خوارجی که شیطان لباس تنشان را کند تا صفت  ه�ن انکار

به ذوالفقار  فروختند یمپس با عبادت و اطاعت دروغین که به آن فخر  ،آشکار شود
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پس باید برای نگهداری ای�ِن  ،گرفتار شده و زندگی ننگینشان به جهنم پیوند خورد

 را گم نکرد. د تا خویش خویشتمتوسل بو  یتب اهلدرست و راه مستقیم به قرآن و 

که توانسته تا به امروز از آنچه خوانده شده عربت بگیرد امید آن دارند که  ییها گوش

وجود گم گشته در بازار دنیا را بیابند و اگر باز آمدند و رفتند و ایامشان به رس آمد 

ولی اشباحی بی روح هستند؛ جانی در کالبدشان  نگرد یمکه به من  ییها چشمه�نند 

 در حال گریز است. مرتباً ندارند تا توان شنیدن داشته باشند؛ جانشان 

ع) به ( ینحسع) در مسجد تنها. امام ( یعلساعاتی از شب گذشته است و موال 

 یا فاجعهآتشین ش� حکایت از  یها خطبه: یا امیر مؤمنین، آید یممحراب عبادت پدر 

پیامرب خواهد کشاند و این  ی خانه: شیطان فتنه را به فرمایند یمیم دارد. موال عظ

پیامرب از دین  ی صحابهرا به دنبال خواهد داشت زیرا بهرتین  تر یمعظحرکت مصیبتی 

خواهند شد و ما به اجبار کسانی را خواهیم کشت که عمری را در عبادت و  خارج

 اند. گذراندهاطاعت 

: مسل�نان کنونی جان فرمود یم جدم : چه روزگار سختی است!دفرماین یمامام 

را نشانه خواهند گرفت و مسل�نان آینده مقام و عزتشان را؛ آنچه اکنون  یتمب اهل

پس کشت مقام و  ،جان ماست که به جهل آنان گرفتار خواهد شد کنم یممشاهده 

از غیرت تهی  چنان آن: آیندگان فرمایند یم مؤمنانعزتان چگونه است؟ موال امیر 

؛ زنانشان به دیگران تعلق دارد و سپارند یمکه حریم خویش را نیز به بیگانه  شوند یم

خود را به  یا عده یا زمانهفرزندانشان نشانی از پدر و مادر به همراه ندارند؛ در چنین 

یشان عزیز ، در احیاء دین حقیقی از هر آنچه که براسپارند یمدامن پر مهر والیت 

تا جان خویش را از آتش خشم الهی نجات دهند؛ به جمع آنان  گذرند یماست 

که با  کنند یمو امام حسین جمعی را مشاهده  گشاید یمغیب را  ی پرده؛ موال رویم یم

 امام گوش فرا داده و اشک از دیدگانشان روان است؛ مؤمناناشتیاق به نصایح امیر 

هستند که زیر پرچم هدایت  ها یناولن مردمان از : پدر جان، ایپرسند یمحسین 

: آنان به فرمایند یم مؤمنان امیر ؟بشناسندتا دین را در کالم حق  اند تالشامامشان در 

امیدوار هستند که به رحمت الهی باید امید داشت پس  چنان آنآخرین فرزندم 
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د ما نیز با آنان هم تا مسل�نی را بشناسن کنند یمهمواره او را به ندبه و زاری طلب 

 :خوانیم یمآواز شده او را 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم وعلی عباد هللا الصالحینالو 
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ آبان ٢   دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع) )ی شب  خطبه

؛ بر کشانند یمندای حق  طرف بهرا  ها دلیومی که مأمورانش  الدین یومسالم بر 

به همه جهت  ها گردن، درآمدبه �ایش  ها جان ی یینهآدر  ها صفت؛ نگرد یم ها چهره

جان مخفی �ود و دست را برای  ی پردهحقیقت را در پشت  توان ی�؛ دیگر چرخد یم

علی (ع)  مؤمنانتدار و یار امیر دوس ظاهر به کاری که کوفیانِ ه�ن بیعت بیرون آورد؛ 

آگاه بود و نیت و  وجودشانغافل از اینکه موال به حقیقت  کردند یمبا ایشان 

و عاقبت  یپرست نفسو بارها این دورویی و  شناخت یماز خودشان  نفسشان را بهرت

ادامه  جهالتشانبه این و  کردند ی�متذکر شده بود ولی باز رشم  به آنان شومشان را

امام حسن مجتبی (ع) چنین  که بهرنجیده بود به حدی قلب موال از آنان  دادند، یم

تا ثروتی را به شیطان بفروشند  ماندند ی�فرمودند: ای کاش کوفیان پس از من زنده 

پروردگار بوده و  ی معجزهکه حاصل یک عمر است؛ عمری که با چشم خویش شاهد 

تا  دهند یماست. همواره به این راه ادامه اکنون بین کفر و ای�ن رسگردان مانده 

و هر کس بیشرت بپردازد به او  کنند یمجایی که دینشان را با پول خرید و فروش 

پس منتظر  کند ی�امام عرصشان در جانشان اثر  عنوان به. نصایح من فروشند یم

 اند. نهادهکه به دست خود بنیانش را  شوند یم یا فاجعه

(ع) فرمودند این فاجعه در روز عاشورا به دست  مؤمنان امیر که موال یا گونه ه�ن

و یقین اتفاق افتاد و خیانت  شک ،کفر و ای�ن ،این مردمان رسگردان بین حق و باطل

است و این مرض  سؤالو جنایتی را مرتکب شدند که برای شیطان هم باورش جای 

 (ع) مؤمنانکه موال امیر  یطور  ه�ن شود؛ ی�به کوفیان تام  فقط مستی و شک

اتفاقات را  ی همهفرمودند: آیندگان به اخبار ما آگاه خواهند شد و مرتباً در فکرشان 

آنچه در این لشکر وجود دارد  که یدرحالبه گردن جهل مردمان زمان خواهند گذاشت 

جهل نیست بلکه شک در انتخاب راه است ه�نند خودشان که همواره به یک ندا به 
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و آوارگان بین کفر و ای�ن هر روز به یک  گردند یمو به یک ندا از راه باز  آیند یمراه 

قبل  ها سالقبله رو کنند تا جانشان از بدنی بیرون بیاید که در اثر فشار حق و باطل 

ُمرده بود با وجود اینکه امام عرصشان آنان را از این وصایا و سفارشات آگاه خواهد 

 ی چهرهدم کوفه دیگر رغبتی برای شنیدن حق ندارند. آنان به کرد ولی آنان مانند مر 

من خواهند نگریست ولی صدایم را نخواهند شنید پس کوفه با تام معجزاتش به 

 شهری شهرت خواهد یافت که آیندگان ننگش را فراموش نخواهند کرد.

با  و امام سجاد (ع) (ع) امام حسین ،امام حسن مجتبی (ع) ،علی (ع) مؤمنان یرام

را  یشتخو ولی افسوس آنان خویِش  کردند تالشبرای این مردمان  ،تام نیروی امامت

شده بودند و قلب امامان به خاطر جفا در  گرفتارگم کرده و در بند نفس و شیطان 

داد چرا که  کری و کوری باطنی مردم امامان را آزار می بود بلکهن دار غصهحق امامت 

 بود. ثر یبدر نتیجه تالش امامت برای نجاتشان و  دفهمیدن �یحقیقت را  مردم

امام حسین (ع) در آخرین روزهای عمر مبارکشان در کربال به امام سجاد (ع) چنین 

شوم و تو امام و رهرب این امِت گم شده  فرمودند: من به پایاِن زمان امامتم نزدیک می

شوند مژده ده که جانشان در  میدر بنِد شیطان خواهی شد؛ به آنان که شامِل هدایت 

ها از  منتهای الهی از آتشی که در انتظارش بوده رها شده پس زمان رحمِت بی

 شان به انواِر حق، منور گردد. احوالشان درس عربت گیرند و وجوِد خاکی

نگرم تا رمز جانشان را با  ها است که به آنان می فرمایند: ساعت امام سجاد (ع) می

هایشان را به  اشا کنم ولی افسوس که پروردگارم فرمود: آنان گوشهدایت امامت ت

اند تا آن را باور نکنند و چند صباحی در عالیِق خود بانند و سپس  روی حقیقت بسته

 شود. ی عربت، دیده �ی به رسایی بروند که جز با آیینه

 ی هقفس خواهد یم کند، یماحساس تنگی  ها ینهسدر  ها قلب ،چه شبی است امشب

و  ها شب ی همهسینه را شکسته و خود را متالشی کند. شبی است به وسعت تاریکی 

زینب  ی یبانهغربه تاریکی جهل باطلین جنایتکارش. ای ماه چگونه غربت حق را و غم 

س) روی ( ینبزاز هم متالشی نشد. زمانی که  ات ینهسدی و را دیدی و خاموش نش

مود: ای عزیزان خدا، دل آتش گرفته و قلبم شهدا فر  زمین نشست و خطاب به رسهای
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که  نگریست یم خردان یبچون رس زیبای ش� از خون لربیز گشته. خورشید عاشورا بر 

طعام خویش را که قوت روحشان بود در تاریکی عقلشان کشته بودند و آن را غنیمت 

ن . این امت گم گشته و جاهل و اسیر شیطان و نفس را خاتم رسوال پنداشتند یم

فرموده بود که:  بینی یشپقبل چنین  ها سال(ع)  مؤمنانحرضت محمد (ص) برای امیر 

زمان دیدم  ی یینهآرا جز به رضای الهی سپری نکردم ولی آنچه در  یا لحظهعلی، هرگز 

؛ به خدایانی فروشند یمدرونشان  یها بترسالتی پاره پاره بود؛ مردمان دینشان را به 

 یابند یم؛ هر چه را اند محبوس ها ینهسنیستند بلکه در که دیگر از سنگ و چوب 

؛ رسنوشت این امت ماند ی�؛ رحمی برایشان باقی کنند یمدروغین  یها بتقربانی این 

پس به  پذیرد ی�رسنوشت شومی است که هدایت هیچ هدایتگری را  ،پرست بت

. زمین جان خویش ریزند یمزمان مبتال شده و مانند برگ درختان به زمین  یها طوفان

که دیدن  شود یمپاکیزه  چنان آنو  شوید یمرا از کفر این کافران با رحمت الهی 

ثری  است بر زخم دل خاندانم که همواره برای نجاتش کوشیدند ولی یمرهمطهارتش 

پس آنان که جان خویش را از این مهلکه برهانند . جز صربشان شامل حالشان نشد

 شود ی�نشانی از آن یافت  ها دورانهند شد که هرگز در شاهد شکوفایی رحمتی خوا

قرآن خواهند بود  ی یمهکرپس به امتم مژده دهید که به زودی شاهد شکوفایی آیات 

 را به فراموشی بسپارند. ها یسختتا از عطرش تام 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ آبان ٣         یازدهمی شب  خطبه

کرسی عدل و  ی کنندهپا ا، مدبر امور زمین و آس�ن، برسالم بر هللا، پروردگار یکتا و توان

ی فلک دوار؛ امان دهنده به بندگان  وغ کننده خورشید و ماه و برکنندهفر  قضاوت؛ بی

جانشان دور کردند تا انوار  ی حلقهخویش؛ بندگانی که طوق اسارت شیطان را از 

پروردگار عال متجلی شود و فروغ انوار روحشان بر ظلمت جهل ه�نند هزاران 

کند و عال در پرتو محبتشان از غربت  آس�ن نور افشانی  ی پهنهخورشید در 

داران توحید الهی که کتاب آس�نی قرآن کریم فرمان اطاعت  یابد. کیستند پرچم نجات 

ش را با نام ا و نام با جاللت و کربیای برد یمهمچون اطاعت از پروردگار نام از آنان را 

فرماید: از من و پیامرب و امامم اطاعت کنید؟  آمیزد و می پیامربانش و امامان در هم می

طاعت گران را اندک خواند عال شکوفا نشده و ا ی صفحه بر فرمانهیهات که هرگز این 

فرمود: ناپاک  ۱۰۰مائده آیه  ی سورهگران و ستمگران را در کثت بسیار و در  و طغیان

ب افکند پس ای خردمندان، از و پاک برابر نیستند هر چند فراوانی ناپاک تو را به اعجا

برتسید باشد که رستگار گردید؛ خردمند کیست؟ آیا عقلی که توان درک حق از  خدا

اطاعت ستمکاران را  ی خرقهجانی که  ک بخواند؟ خردِ تواند خود را پا باطل را ندارد می

دهد  پوشاند و برای چند صباحی خود�ایی، به رنگ و بوی آنان بها می بر تن می

خردی خوار و زبون است که جانش در بند اسارت نفس  خردمند است؟ او بی

س نشین نف کند تا هم به برهوتی ظل�نی دعوت می خالقشاو را از محبت  اش یطانیش

انوار پروردگار عال را به کرسی باطل  ی ینهآخردانی که  باشد مانند بی اش یطانیش

دعوت کردند و او ارکان این تخت شیطانی را تا قیامت از بنیان ویران �ود و میراث 

 خردان بگریزند. دارانش را به حقیقتش آراست تا آیندگان، کوی حق را بشناسند و از بی

نبوت، موال و رسورمان امام عرص و زمان  ی عصارهعال برشیت چه زیبا فرمودند منجی 

 که عزت دنیا و آخرتشان را برای کسب مال و مقامِ  ییها انساناملهدی (عج)  اباصالح
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، چون هیچ عقل سلیمی عزت و هستند و ناپاک خرد یب فروشند یماین دنیای فانی 

که  فروشد ی�پوچ  ایدنی ی هرا به چند روز  ی استابد کهمقام عطایی پروردگار کریم 

امام حسین (ع)  به کوفه خردان یبعلی (ع) با کل�ت گهربارشان در مورد  مؤمنانامیر 

پدر جان، جدم رسول امام حسین (ع) به پیش پدر رفتند و فرمودند: : چنین فرمودند

انگیز برایم نقل فرمودند؛ امروز به  خدا (ص) از مردم این رسزمین داستانی شگفت

که از آمدن ش� خوشحال بودند برای پیروزی  ود آن را مشاهده کردم؛ درحالیچشم خ

کردند. عاقبتشان ه�ن است که جدم فرمود. موال امام حسین را  معاویه شادمانی می

فرمایند: با این نفاقی که در جانشان رخنه کرد دیگر هرگز  گیرند و می در آغوش می

به مکر شیطان فروختند و از شیر شیطان روی صداقت را نخواهند دید. جانشان را 

تو شاهد این ضاللت بعد از  نوشیدند. وای بر احوالشان چه آتشی در انتظارشان است.

این شهر  ی دروازهمن خواهی بود و فرمودند: ای جان شیرین پدر حوادثی برایت در 

 صحرای قیامت را به خشم خواهد آورد. که ننگششوم رخ خواهد 

این مردم چند رنگ و اسیر نفس شیطان باالخره نقاب از  افتاد؛همین اتفاق هم 

امام حسین (ع) و فرزندان و برادران و  و و دنیا پرست خود برداشتند منافق ی چهره

شوم  ی دروازهرا در چنین روزی به اسارت از این  یتشب اهلیارانش را شهید کرده و 

: ای فرمایند یمامام سجاد (ع) وارد این شهر نفرین شده کردند. حرضت زینب (س) به 

شادی  شان سوختهاز جهل  جانشین رسول خدا، بر امتت بنگر که چگونه بر جانِ 

در عال از حرکت خواهد ایستاد و زمان، نامشان  ساعاتشانفرمایند:  کنند و امام می می

امت ثبت خواهد �ود پس مجازاتی باالتر را به  ترین یشق عنوان بهرا در خود 

 رم بسپارید تا خود بر گردنشان بیاویزد.پروردگا

: ال هللا اال فرمایند یم، خانم حرضت زینب (س) رسد یمی کوفه  کاروان که به دروازه

این چه روزی است که  کنند یمهللا، مانند زمانی که رسول هللا وارد مدینه شدند شادی 

آل هللا و آل رسول هللا را کشتند و مانند زمانی که رسول هللا وارد مدینه شد شادی 

 کنند؟ واحرستا. می
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گیرد، کودکان، در پرتاب سنگ به  شود، صدای شادی باال می کاروان وارد کوفه می

گیرند. حرضت زینب (س) با صدای بلند  رسهای مطهر به یکدیگر سبقت می

رمایند: صدایتان را در گلوهایتان حبس کنید تا بگویم کی هستید. آیا ش� امت ف می

، یانگو دروغفرمایند: ای  گویند: بله. خانم با صدای بلند می رسول هللا هستید؟ همه می

هرگز به یاد ندارم که جدم رسول خدا از ش� حرفی زده باشد؛ ش� مشتی ذلیل و خار 

اید و به زودی همه در  کور کرده و آخرت را از یاد بردههستید؛ دنیا، چش�ِن ش� را 

پیشگاه خدا و رسول هللا به محاکمه خواهید ایستاد؛ آیا توان گفت آنچه بر رس حرم او 

ی تن رسول هللا،  اید را خواهید داشت؟ من زینب هستم، دخرت علی و فاطمه پاره آورده

سارت نیز نوادگان رسول هللا این رسهای نوادگان رسول خداست و این کودکان در ا

، برادرم را به کوفه دعوت کردید و بعد با ابن زیاد، این عهدشکنهستند و ش� مردم 

اید و چه بد  روز شده ی فساد بیعت کردید؛ ننگ بر ش� باد که چه سیه جرثومه

رسانجامی در انتظارتان است. زمین و آس�ن نعمت از ش� دریغ دارد، مانند ش� را در 

هایتان و در را محکم ببندید تا شاید بوی بد تنتان را  د ندیده است. بروید به خانهخو 

 از یکدیگر مخفی کنید.

رفتند؛ گروهی به آل زیاد  را آرام بر زمین گذاشتند؛ گروهی عقب عقب می ها یرهدا

گریستند؛ رسبازان، مردم را متفرق  فرستادند و گروهی با صدای بلند می لعنت می

دشمن یزید هستند ولی مردم  ها آنهای او را باور نکنید،  گفتند: حرف و میکردند  می

کردند و صدای الهی العفو  در جای خود خشک شده بودند؛ یکدیگر را رسزنش می

فرمایند: خداوند نیامرزدتان؛ مانند  ی گرامی حرضت زینب (س) می شد. بانو شنیده می

دورویی هستید؛ پدرم را آزردید و برادرم  مار صفتانزمان معاویه توبه آغاز کردید؛ چه 

دهید؛ شگفتا که ننگ ش� پایانی ندارد!  را به قتل رساندید و اکنون ندای توبه رس می

برند تا پیروزی را به او تربیک بگویند ولی به زودی حق،  ما را به دربار ابن زیاد می

د با بار سنگیِن بر باطل خواهد تاخت که کسی به یاد نداشته باشد. بروی چنان آن

 ننگتان رسمست باشید.
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شود،  پاره می ها پاره پاشد، دل با سخنان زیبای حرضت زینب (س) کوفه از هم می

الغوث یا «گردد و صدای  های حیاِت باطل قطع می رسد، رشیان ها به لب می جان

 شود. شنیده می »محمدا

غم و اندوه�ن از شهادت زینت عابدان، رسور  ،امشب ای مه�نان کوی عشق

و  علی بن الحسین (ع) به اوج رسیدهساجدان، روح مناجات امام صرب و بیان، امام 

. با حکمت و تدبیر الهی امام سجاد (ع) زنده سوزاند یماز عاشورا را  زده غم یها دل

ن همه مصیبت ماندند ولی جان عال به فدای قلب نازنین ایشان که با وجود تحمل آ 

اند، باطلی که از پیروزی خود باقی � از آن چنان حق را بر رس باطل کوبیدند که اثری

در چند روز رسوا و تلخی شکست را چون زقوم به کامش  ،را بود رسمست شده

جادیه به امت س ی یفهصح. امام سجاد (ع) پس از مراجعت به مدینه با ندخوراند

اسالمی و توحید و تقوا را آموخت که این اثر  تربیت درست مسل�ن راه و روِش 

 ترین یشقبه دست  وسال بود  ۵۷جاوید شد. عمر مبارک ایشان  ای ینهگنج بها گران

 .ندیعنی حجاج بن یوسف به شهادت رسید ها انسان

ترین حکایت زمان است که در عرص حارض نقشش  حکایت روز بعد از عاشورا عجیب

هایی که در پرورش اوهام مهارت  ذهن عوام است؛ ذهن یها ساختهتر از سایر  پررنگ

چرخانند که از شدت باور،  آن را در جان مردمان می چنان آنتوصیفی دارند و  یرقابلغ

شود و بر امامی که در زنجیره دشمن گرفتار شده  جانشان به سوز و گداز مبتال می

 »ملت لکم دینکماک« عنوان بهبارند و هیهات بر عقلی که در درک آنچه  خون می

 ی صحنهحق از  ی مبارزهپس حتم بدانید هرگز بزرگی  ،تا این حد نادان است ،پذیرفته

الهی است پس با اطاعت از  ی وعدهکند  و آنچه آن را پایدار می شود ی�زمان محو 

نوا شوید تا در دولت حق جای گیرید پس  فرامین قرآن کریم با امام حسین (ع) هم

 گوییم: نوا با یکدیگر می برای رسیدن به اهداف امامت هم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )ده شب در مدینه -ه.ق ۱۴۳۷(محرم 

 ٩٤ آبان ٤         دوازدهمی شب  خطبه

های مشتاق را اَیَُها املُخلِصون 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  کریم و پیامربش و جانشینشخدمت آنان باشند؛ خدمتی که خشنودی خداوند 

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

ای  نشینند؛ به تاشا می شان یگرامپیامرب  دهد پسندد و برایش نوای عشق رس می می

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

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

 سوزد که عاشقان نامش را معنا کنند. چه شده که پرچم اسالم در آتش عشقی می

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

ا که بر پشت شرتهایش عزِت و کاروانی ر  است واگذاردهداد و ستد به بهایی اندک 

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

خداوند کریم وقتی از است که فرمودند:  از معصومین که یدرحال کند مرثیه خوانی می

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

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

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

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

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

و شجاعت رس  رشفی بس بزرگ پیدا �ودند 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


57 

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

هایی  چه زیبا فرمودند: شهیدان راه حق گوش(س)  ی مرضیهرسور عاملیان حرضت زهرا

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

و آن زبان جز به  و پروردگار کریم در قیامت آن را به سخن درآورد الهی پیدا کند

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

اشته باشند از گفت حقیقت؛ این شوند تا زبانی گویا د هرعرصی کسانی انتخاب می

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

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

 را از یکتای کریم تقاضا کنید.

را به حق گویا کنیم تا شاکر  ی�نها زبان ما هم باید که ی!قدر  گران یها زبانچه 

 یها . محرم امسال خطابهریزد یمکه همچون باران بر رسمان  باشدالهی  یها نعمت

را بدانیم و شکرش  شعلی (ع) شنیدیم پس باید قدر  مؤمنانزیبایی از زبان موال امیر 

گونه  ینا برای�ن (ع) مؤمنانرا امیر  جواب این سؤالولی چگونه؟  ،را به جا آوریم

یاد کردن است؟ در  ها نعمتفرمودند: شکر چیست؟ رس به سجده گذاردن و از تفسیر 

الهی است چه خداپرست باشد و یا کافر، پس معرفت در  ی یعهودفطرت انسان شکر 

 یاعجازهاخلقت شکر است، تعقل در آنچه پروردگار امر فرموده مانند فکر کردن به 

 زمان.

ده شب در  یها خطابهو باالتر از  تر بزرگ تواند یمجازی چه اع ،مه�نان کوی عشق

عقالنی کنیم و  ی یشهاندآن  ی کلمهدر کلمه  اش شکرانهامسال باشد؛ پس به  ی ینهمد

، یقین�ن، باور و وارد �وده و دین و ای��ان انرا در روح و جا� ها دستورات خطبه

هیجان و  گونه نباشد که اینبسازیم، کردارمان را با آن اع�ل و رفتارمان، گفتار و 

خاموش و یا در وجودمان گذشت زمان  با های امسال شنیدن خطبهحاصل از  اشتیاقِ 

در فکرمان را  آنان ، آن وقت است که کوفیانی که ماو فراموش�ن شود شده رنگ کم

را  ما ،کنیم میش�تت  دانیم و می و بدون اخالص عنرص ست، سرو عهدشکن و دو

 کردید که ما کردیم.گونه عمل  خود ه�ن کرد که: دخواهن رسزنش
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: در کرده و فرمودندمردم جدا  ی یهبقاز  مؤمنانباشیم که امیر  یندگانیآپس بیایید از 

، در احیای دین حقیقی سپارند یمخود را به دامن پر مهر والیت  یا عده یا زمانهچنین 

تا جان خویش را از آتش خشم الهی  گذرند یمآنچه که برایشان عزیز است هر از 

 نجات دهند.

 .اللهم ارزقنی ،اللهم ارزقنی

اینک در این شب پایانی جلسات عزاداری امسال به دامن پر مهر موالی�ن امام عرص و 

 داریم: یمو با تنا به وجود مبارکشان ابراز  بریم یماملهدی (عج) پناه  اباصالحزمان 

رحمت الهی به برکت وجود گهربار ش�ست، سپاس و این نعمت و  ی همه ،موالی ما

تشکر ما را بپذیرید و یاری فرمایید در اطاعت از دستورات ش� ثابت قدم و استوار 

زیبایی است این فرموده که: چه سعادتند  ی مژدهباشیم تا انتظارمان معنا شود. چه 

آتش در  قَبَس! به دنبال آن اند باشکوهجویان این لحظات  هایی که حقیقت هستند جان

تا منجی جانشان از رسمای جهل نجاتشان بخشد ولی انتظار  اند نشستهبیابان انتظار 

شود؛ از رسمای بیابان به دامان پر مهر و  تبدیل به لطف و مرحمت پروردگار عال می

را با گرمای عشق درمان کند؛ نه عشقی که  اش رسمازدهتا جان  رود محبت هدایت می

 پوشد و باز راهیِ  های بیرون آورده از پایش را می شود و او کفش انش سپری میزم

شود تا باز شب به آن بیابان برگردد، آتش را مشاهده کند، دست را به  بیابان جهل می

سویش بگشاید و باز با خاموشی آن، در تاریکی جانش فرو رود؛ این منتظران، ه�نند 

حاصل انتظارشان مرگ در کفر بود پس حرارت  منتظران حرضت موسی (ع) هستند که

باشد که بذر آن در  جانتان را در سینه محبوس کنید تا حاصل کاشت و برداشتی 

بیند؛  بینید او ش� را می که ش� امامتان را �ی هایتان نهفته است و از آنجایی  گوش

ن است را فرا راه را که با نام جدش فروزا هایتان ینهسشنود؛ حرارت  را می یادهایتانفر

محکم کنید و برای محکم شدنش  یدا بافتهرا که  یا رشتهدهد پس  هدایتتان قرار می

 :نوا شوند با ش� همفرج جانتان را فریاد کنید تا ملکوتیان 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤آبان  ٢٢       شهادت حرضت رقیه (س) ی بهخط

 هآفرینشی که خود فرمود آن را بیهود ،بر خالق یکتای آفرینش شکر و حمد و سپاس

امور  ی همهنیافریده و به حال خود وا نگذاشته بلکه از روی رحمت و تدبیرش بر 

نیست معبودی غیر از خداوند حکیم و کریم؛ اوست که عزت را  محیط و مدبر است.

از آن مؤمنان و ذلت و خواری را از آن منافقان و کافران اراده فرمود پس حمد و 

است که همواره در  ییها جانو برکات پروردگار کریم در  اوست ی یستهشاستایش 

که در  دمایی درا در جانشان مانن پروردگارشان یداللهیجوش و خروشند تا دست 

نیاز مراقبت؛ پس جاِن زنده به  به اندازه و میزان محتاج است و در مردگان بی زندگان،

قلبش احساس  ی خزانهجوشد و حرارتش را در  متصل است که همواره می یا رسچشمه

توان آن  که قفل و کلیدش، راز و نیاز است و ثروتش عشق؛ آیا می یا خزانهکند؛  می

هایی زنده است  ه ملکوت سفر نکرد؟ پس مسافران ملکوت، قلبدست را گرفت و ب

 ستاید. که رضبانش خالقش را می

پس سینه و قلبتان را  ،شکر خالق یکتا را که حرارت وجود را در منتهای رحمتش آفرید

شش، فشانی شود که ُغِر  با یاد پروردگار عال از حرارت معمولی خارج کنید تا آتش

 کند. دازد و ملکوتیان را شاد میان شیطان را به عجز می

چه زیباست فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرا (س) در توصیف مسافران ملکوت 

های خود باطل و  فشانی بود که با گدازه که قلبشان از هجران و عشق پروردگار آتش

 چسب در رسماست. همچون گرمایی دل ق،ناپاک را سوزاند و حرارتش برای عاشقان ح

که به ظاهر کوچک بود ولی در باطن،  گردیم یمبه دور حرارت قلبی  امروزما 

اند: من  معرفی فرموده چنین یناخود را  ،خورشید را به شگفتی واداشت که خود ایشان

علی (ع) هستم که به رقیه ملقب  بن  ثانی، دخرت حسین  ی فاطمهصغری یا  ی فاطمه

گذاری کردند و نام  نام شان یگرامشدم؛ پدرم تام فرزندان خود را به نام پدر و مادر 

بینم  زمان، چونان مادرم می ی ینهآمرا به لقب مادرشان آراستند و فرمودند: تو را در 
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پروردگار  ی وعدها چون گلی در رود ت که در مدد امامت جان زیبایت به دل خاک می

باش تا آن را دریابی. پدرم امام حسین (ع) آن زمان  قرار یببشکافد پس برای آن وعده 

مکرمه بودیم مرا در آغوش گرفت و فرمود: دخرتم، آیا به تپش قلب پدر  ی مکهکه در 

نی؟ دا تپد! دلیلش را می دهی؟ گفتم: بله. فرمودند: برای دخرتش چه تند می گوش می

دانم تا از زبان پدر آن را بشنوم؛ فرمودند: دلیلش حوادثی است که باید با  گفتم �ی

جان کوچکت منتظرش باشی تا عمه را یاری باشی مهربان. به پدرم قول دادم که صبور 

موعود رسید و پدر مرا در آغوش گرفت تا قولی را که داده بودم را  ی لحظه باشم.

ها را محکم در آغوش گرفتم؛ پدرم  ر آویزان شدم و آنفراموش نکنم. به پاهای پد

 ی وعدهفرمود: دخرتم، همواره قرآن را تالوت کن و بر آنچه مقدر شده صبور باش تا 

دیدارمان فرا رسد. پدر رفت و آن روز سخت به پایان رسید و ما همراه امام عرصمان 

فرمود:  گرفت و می مامت میبه راه پدر ادامه دادیم. گاه برادرم مرا در آغوش پر مهر ا

 ای که از عزیزترین متاعش در راه پروردگارش گذشت. آفرین بر خانه

محبتشان  ی زمزمهشیدایی و  ی قصهبینیم در خاندان نبوت، الالیی کودکان،  بله می

در عوض  فرزندا�انآموزش ای�ن و حق مداری بود؛ باید از آنان آموخت که در تربیت 

را به آنان  ییجو حقحاصل، تقوی و ای�ن و قرآن و  و شعرهای بی ها ترانهیاد دادن 

 آموزش دهیم.

 خود حرضت زینب (س) فرمودند: ی عمهبود که حرضت رقیه (س) به  ها شبدر چنین 

فرمایید؟  عمه جان، از قراری که با پدر داشتم یک روز گذشته است؛ ش� چه امری می

زمان قرار را پدرت   فرمایند: و می گیرند حرضت زینب (س) رقیه را در آغوش می

کی به دیدارش بروی. رقیه چش�ن خویش  کند داند؛ اینک بخواب، او خود امر می می

نشین اباعبدهللا در فضای جانش به صدا  گذارد. صدای مهربان و دل را بر هم می

عمل خواهم �ود؛ سکوت شب موقع خوبی برای  ام وعدهآید: دخرتم، اینک به  درمی

که در بیرون کاروانرسا منتظرت است بنشین و پیروزی را  جهاد است؛ تو بر ذوالجناح

فرماید: کجا  خیزد. امام سجاد (ع) می رقیه آرام برمی. با خواندن قرآن کریم اعالم کن

در آغوش گرفته و  شوم. امام سجاد (ع) او را گوید: بر رس وعده حارض می می روی؟ می
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کند. ذوالجناح منتظر است. رقیه سوار بر ذوالجناح  کاروانرسا مشایعت می تا درِ 

رخ  یا زلزلهکند که در شام  هللا را تالوت می افوض امری الی ی یهآ چنان آنو  شود می

شنوند و ارکان کاخ یزید به لرزه  دهد؛ همگان مانند ابراهیم خلیل صدایش را می می

خورد و یزید لعنت هللا علیه دلیل این رس و صدا را  دیوارهایش ترک می آید؛ درمی

زند. یزید فرمان  علی سوار بر اسب پدرش فریاد می بن گویند: دخرت حسین پرسد می می

روند؛ امام سجاد (ع)  رقیه می طرف بهدهد تا کودک را به کاخ بیاورند؛ مأموران  می

خواهند کودک را از امام بگیرند،  ی مأموران میگیرند؛ وقت رقیه را از اسب در آغوش می

رقیه به دعوت پدر به ملکوت پرواز کرده و به دیدارش شتافته بود. امام، رقیه را به 

دهند تا بر او �از گذارند و رقیه را در ه�ن محلی که کاروان  س) می(آغوش زینب 

از  تر باشکوهقرب رقیه فرمایند:  سپارند. امام سجاد (ع) می توقف کرده بود به خاک می

کاخ یزید در شام خواهد شد پس دل آسوده دارید که ملکوتیان در عرش به پرواز 

چرخند تا نامشان را برکت  ای بر گردشان می دارانشان مانند پروانه آیند و امانت درمی

 روح و جان خویش سازند.

های پدر را حرضت رقیه (س) بعد از عاشورا به امام سجاد (ع) گفت: آنگاه که پا

اصغر به میدان جنگ بربد او مرا نوازش کرد و  محکم گرفته بودم تا مرا هم مانند علی

فرمود: من در پایان سفر به دیدارت خواهم آمد؛ مراقب باش در بیعت من بانی تا تو 

را نزد خودم بربم؛ و حرضت رقیه (س) تا پای جان بر این بیعت، استوار باقی ماند و بر 

 رزید.آن ارصار و 

جان عال فدای موال و رسورمان امام عرص و زمان بقیةهللا ارواحنا لک الفدا که با ه�ن 

مهربانی جدشان امام حسین (ع) که به حرضت رقیه فرمودند: منتظرم بان و در بیعتم 

ایشان نیز هر جمعه در کنار منتظران واقعی و ندبه خوان خود  ،استواری کن

 زدایم ات می مرا ببین، اشک تو را با وصلی شیرین از چهرهفرمایند:  نشینند و می می

گذارم؛ ای�نت را محکم کن، با شیاطین جانت  پس منتظرم بان من تو را تنها �ی

 بجنگ تا ملکوتیان، مناجات تو را به عرش بربند.
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کفر در مقابل چنین لطف و  فتنه و نفاق و ی زمانهای منتظران کوی عشق، در این 

ای به هیجان آمده و بعد  مهربانی و سفارش موالی�ن چه خواهیم کرد؟ آیا لحظه

بیعت با همه چیز و همه کس خواهیم  ی آمادهفراموش�ن شده، دست بیعت�ن را 

مانیم؟ اگر ماندیم باید باور و  �ود و یا تا پای جان بر این پی�ن وفادار و استوار می

در راه حق چنان قوی شد که کاخ ظلم را به  هسالیم که فریاد کودکی سه یقین کن

حق  ی ینهسپس در این شب حزن و اندوه رس را بر  .زلزله واداشت و آن را شکافت

باطل، اگر دینم با بریدن رس من، از تباهی نجات  یخنجرهابگذاریم و فریاد بزنیم: ای 

تاب �وده از بدن جدا کنید تا  ش او را بیکند پس بیایید و رسی که هجران یار  پیدا می

از بین برود، انتظارها تام شود و خون عاشقان  ها یکیتاربه پایان برسد و  ها هجران

ها تکرار شوند و عاشقاِن مسافر طور در  قلمی شود که عشاق، با آن بنویسند؛ زمان

واستیم ما منتظر سامری را نخ ی گوسالهپایین کوه انتظار، تو را فریاد کنند که: ما 

پروردگارمان محقق شود و زمان انتظار به پایان برسد و ج�ل  ی وعدهماندیم تا 

 زنیم: منتظران فریاد می ی همهبا ندای هل من نارص ینرصنی هویدا شود پس  ی�نآقا

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

ی  شود به آیه یماستناد  ٨٦ی شهادت حرضت رقیه (س) در سال  در بازنگری به واقعه

فرماید: در واقع آنان حرضت عیسی (س) را بر دار نکردند. آنچه  یمقرآن کریم که 

کردند رس رسبازان خودشان بود که به چشم آنان رس مبارک  رسبازان یزید حمل می

 آمد. یحرضت اباعبدهللا (س) و سایر شهیدان م

ین آنچه در آغوش حرضت رقیه بود و کسی قادر به دیدنش نبود، رس شهیدی بود بنابرا

که از قبل وعده داه شده بود و آنچه در دربار یزید اتفاق افتاد، نه حرضت رقیه بود و 

 نه رس مبارک حرضت اباعبدهللا.
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ین همه سال رود پس از گذشت ا اند، انتظار می را مطرح کرده سؤالاز کسانی که این 

ی قرآن را ندارند، صبور باشند  متوجه ظاهر و باطن شوند و اگر توان درک آیات کریمه

 ی انتظار واقع نشوند.ها سالی کربال به حق آن بیندیشند تا مورد رسزنش  و از واقعه

 والسالم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤آذر  ١١         روز اربعین ی بهخط

به نام خدایی که جز به فضل و رحمتش به چیزی امیدوار نیستم و غیر از عدل و 

ترسم و جز به دستوراتش در قرآن کریم به چیزی اعت�د ندارم و  ی�دادش از چیزی 

یتش به چیزی چنگ ب اهلی ریس�ن او، پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) و  رشتهجز به 

برم ای خدایی که صاحب بخشش و گذشت و خشنودی هستی،  یمزنم. به تو پناه  ی�

از ظلم و تعدی و از تغییرات و حوادث روزگار و غم و اندوه پی در پی و پیشامدهای 

 سخت و ناگوار.

جان عال به قربان قلب نازنین و پر از غم و اندوه امام سجاد (ع) که در چنین روزی 

ت جدش را در حق پدر بزرگوارش اباعبدهللا بار دیگر در کربال آثار ظلم و جنایت ام

دید و با حمد و ثنای پروردگار، جان مطهرش را  یمالحسین (ع) و برادران و نزدیکانش 

 و بعد از رسوا کردنفرمود  یمسوخت، آرام  یم فشان آتشبود چون  روز شبانهکه چهل 

ی ها کاخو فرو ریخت  نافقان و ظاملاِن جنایتکار کوفه و شامم واقعی ی چهرهو �ایاندن 

خون شهدا بر باطل را به شهیدان  ی پیروزی مژدهتا  فتنه و ستم به کربال بازگشتند

 برساند.

ی که امام سجاد (ع) در شام ایراد فرمودند پیام و سفارشی بسیار ا خطبهآخرین 

ارزشمند و نجات بخش است برای امت مسل�ن و شیعه که در تام تاریخ باید چون 

 گونه عمل و کردار به خدا پناه بربیم. ینانظیر آن را قدر بدانیم و از خطر  یبای  ینهگنج

آید در غفلت باشد تا  یمیی که از آنچه بر رس دینش ها جانیشان فرمودند: وای بر ا

ی دریده  جامهدینش پاره پاره شود و او از زمانش عقب باند، آنگاه برای دوخت این 

پروردگارش برسد که فرموده: آن رشته را که بافتید به ی  وعدهشده قیام کند و به 

دست خویش نگشایید که جزِء زیان دیدگان خواهید شد. اگر جان خویش را از 

کالبدتان از شدت غم خارج کنید هرگز نخواهید توانست تا غفلتتان را پاسخگو شوید 

ارید: ما به همه ابراز د مجالستانپس به جان سوخته از جهلتان ناله کنید و در 
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یی که در سینه ها دلی ما ناشنوا نیست بلکه ها گوشناشنوایانی هستیم که فقط 

 داریم ناشنواست.

این پیام امام سجاد (ع) زنگ خطری است برای ما مه�نان کوی عشق، باید از خود 

ای از علم و معرفت و حق بود،  ینهگنجی که قدر  گرانی ها خطابهبپرسیم که آیا 

شنوا کرده و در این چهل روز در عمل و حیاتان اثرش را احساس  ار  دملانی ها گوش

یم و یا جزو ناشنوایانی هستیم که امام سجاد (ع) فرمودند؛ امید داریم که ا کرده

گونه نباشد. پس امروز فرصتی است که در این مورد اندیشه کنیم زیرا امامان ما در  ینا

ی عقل امت مسل�ن سعی و تالش فراوان ها گوشطول عمر مبارکشان برای شنوا کردن 

علی (ع) در  مؤمنان�ودند تا آنان را از تاریکِی باطل و شیطان نجات دهند که امیر 

 مورد آن چنین فرمودند:

ی کری که در اثر نادانی ناشنوا شده ها گوشاز کودکی آرزو داشتم تا سخنانم را به 

ی قرآن کریم حق است ولی ای کاش  وعدهبفه�نم، در این راه تالش بسیار کردم ولی 

ی شنوا و قلوب پاکیزه برخورد کند و آنچه ها گوشمن به  شفابخشنصایح و اندرزهای 

ی من به ش� این است، با  یهتوصشنوند بر گوش و دل بگیرند و ای بندگان خدا  یم

بودن آن دارید این دنیا را رها کنید. ش� در این دنیا، تازه  ی�اینکه ترک دنیا را دوست 

پوساند و جسم ش� را از  یمکند و  یمرا دوست دارید ولی این دنیا، کالبد ش� را کهنه 

 برد. یمبین 

ی آن دل مبندید و شادمان ها نعمتها و  ینتزای مردم، به عزت و افتخار این دنیا و 

های آن هم آزرده نشوید و ناله نکنید. چون عزت و افتخار و زینت  یسختنباشید و از 

 رود. یمهای آن هم از بین  یسختکه  گونه ه�نپذیرد  یمی دنیا زوال ها نعمت و

ی نیست که مبدل به مرده ا زندهدر این دنیا زمانی نیست که پایانی نداشته باشد و 

نشود، ولی بیشرت مردم غافل هستند، اما چیزی هست که از هیچ کس غافل نیست و 

 گذرد. یمو آنچه باقی مانده چون گذشته  ی آن یندهآآن گذشت دنیا و مرگ است که 
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کنم ای مردم همواره به خاطر بیاورید که چیزی هست  یماین است که به ش� توصیه 

�اید و  یمی ناشی از شهوات را منقص گذران خوشبرد و  یمرا از بین  ها لذتکه 

 کند و آن مرگ است. یمی آرزوها را پاره  رشته

و ادای حق او  ها احسانو  ها نعمتای سپاسگزاری از از خداوند درخواست کنید که بر 

آوریم و  یمبه ش� مدد برساند. پس حمد خود را برای آنچه تا کنون پیش آمده بجا 

 شویم. یمحمد او  دار عهدههم برای آنچه از این به بعد پیش خواهد آمد، 

علی (ع)  مؤمنانو نجات بخش موالی متقیان امیر  قدر گرانسفارشات و سخنان  

آورد به رشط اینکه به این  یمبه ارمغان  ها دورانی مردم در تام  همهرستگاری را برای 

دستورات عمل شود. وای بر احوال کوفیان و ستمگران و دنیا پرستان که این سخنان 

 ها آنسازنده و گهربار را که حجت بود بر آنان شنیدند و برای رسیدن به دنیایی که به 

ظلمی زدند چون مرگ و فنا به دنبالشان بود، در کربال دست به جنایت و وفا نکرد و 

 و نفرین ابدی را به جان ذلیلشان خریدند. که ننگ

فرمودند  مؤمنانکه امیر  گونه ه�ناینک در اربعین ساالر شهیدان امام حسین (ع) 

حال کنیم که در محرم و صفر امسال شامل  یمیی ها احسانو  ها نعمتی از شکر گذار 

کنیم برای نعمت و رحمتی که امیدواریم در آینده نیز از درگاه  یمما گردید و دعا 

نعمت  یولخداوند کریم بر ما عطا شود، همچنین با تشکر و سپاس از موال و رسورمان، 

و واسع خیر و برکت، امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به وجود مبارکشان ابراز 

ر این زمانه که مستکربان و منافقان و کافران سعی در انحراف داریم: موالی ما، د یم

یت در بین مسل�نان و شیعیان ب اهلکردن مودت  رنگ کمدین و سست کردن ای�ن و 

تان و ش� منجی عال  یگرامیید با عمل به سفارشات پدران فرمادارند ما را یاری 

یم ا زندهت را تا زمانی که یب اهلبرشیت، دین و ای��ان را محکم و دوستی و مودت 

اش را به جا�ان بخورانیم تا منافقان و دشمنان بدانند که هیچ وقت طبق  یرینیش

ی آن را خشک کنند  یشهرتوانند  ی�ی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س)  فرموده

 که ایشان چنین فرمودند:
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رانی افکار و عملکرد زنند و وی یمی زمین را دامن ها طوفانآنان که با اع�ل خویش 

ای که شاخ و برگش  یشهراز  اند غفلتسازند در  یممردم را به همراه خویش روان 

یی زیبا همگان را به ها جوانهماند تا باز با  یمشود و اصلش همچنان باقی  یمویران 

خود بخواند که به من بنگرید، پاییز ویرانگر با توبه به بهاری زیبا بدل گشت تا 

تلخی شکست را به فراموشی بسپارد و باز حق جاودانه گردد و باطل  هایش، یوهم

 همچنان ناتوان باقی باند.

اینک در اربعین ساالر شهیدان حرضت امام حسین (ع) به دامان پر مهر فرزندشان، 

زنیم ایشان تام فضایل پدرشان امام  یماملهدی (عج) چنگ  اباصالححسین زمان، 

ی که در حدیثی از امام حسین که ا گونه ه�نیعه دارند حسین را در وجودشان به ود

، آخرین وصی من قامتی چون تو حسین فرمودند: ایشان از پیامرب آن را نقل �ودند

را در خود ذخیره �وده تا همگان در تام  ها احساسزیباترین  اش یشانیپدارد. 

حق شکوفا خواهد  به قلب نازنینش متوسل شوند و او را که رسالت مرا در ها دوران

عمر جز به اقتدارش سپری  های یهثاناست پس  الزمان صاحب او �ود مدد �ایند.

دید و دولت با شکوهش را فریاد زد پس  توان یم، او را در همه حال و مکان شود ی�

 :ی�نها زخمباشد به  یمرهمتا  خوانیم یماو را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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