
1 

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

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٢        سومی شب  خطبه

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

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

 .آید یمبارانی بر ما فرود 

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

مالقاتی در حرکت بودند که شوق و اشتیاق  طرف بهامامت  ی است که در حلقه

، در یشها تبسم، در اش چهرهم و در خطوط نورانی اما ی چهرهوجودشان را در 

 یها شب. چه کردند یمحس  نگریستند یمدشمن  طرف بهش، در لحظاتی که تفکرات

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

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

ورده و از شکوه و زیبایی آن و روزهای ما به آن پیوند خ ها شبهستیم که  سعادمتند

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

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

و وابسته شدیم که تنها نگرانی و  بسته دلدی چنان یابد. ماییم که به زندگی عادی و ما

دلواپسی ما افزایش و تورم مواد و اجناس مرصفی ما است و نقل مجالس و 

و نگرانی  یا عالقه. کمرت زند یمروزمره و فکر ما فقط در این زمینه دور  یوگوها گفت

و کفر و نفاق و جنایت و ظلم که هر سال نه بلکه هر روز  دینی یباز افزایش و تورم 

 در وجود ما نیست. برد یممسلمین را در خود فرو  ی جامعه

کار را پیدا کنیم که  ی چاره ها خطابهپس به خود آییم قبل از اینکه دیر شود، از این 

ماییم چگونه دین�ن را حفظ کنیم و حق را پیدا کرده و با حق مداران همگام شویم. 

هستیم که آنان در  یتب اهلکه ادعای ما بر شیعه و منتظر بودن است و چنان عاشق 

و در  شویم یمو ما از این میالد شاد و مرسور  شوند یمبرای�ن متولد  هایشان یمولود
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و ما از این موضوع غمگین و فغان و اشک  رسند یمبه شهادت  یشانها شهادت

؛ تولد و شهادتی که نظیر یبراه نسازیم اعجازی است اگر آن را با جهالت هم ریزیم یم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کنیم: یمقرائت 

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 سومی شب  خطبه

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

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

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

 باور کنمرسزمین ناشناخته به طرفش حرکت کنند و او را بخوانند: پروردگارم، آیا 

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

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

 محبتی متام نشدنی است.

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

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

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

پس خوب گوش  دهم یمپاسخ دادم: انتظار را از زبان امتی در آینده برایتان رشح 

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

؛ امامانی که خواند یمکس با زبانی که در خور معرفتش است فرزندان پیامرب را  هر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خود  ی یقهسلباقی مانده و خاطراتی که هر محققی آن را به  ها نامآمدنشان متام شده؛ 

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

: با دهم یم؟ و من پاسخ شود یمه محکم : ای�نشان چگوندهند یمو پاسخ  نگرند یم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

غیبت  ی گرهبتوانید از زبان امام عرصتان جانتان را از با نزدیک شدن به ظهر عاشورا 

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

 بزنید:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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