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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٦        هفتمی شب  خطبه

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

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

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

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

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

 ی چارهسخت شد که جز متالشی کردنش  چنان آنولی خاک انسان  افتد یمبر روی در 

 دیگری برای خود باقی نگذاشت.

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

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

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

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

که شیطان برایش آراسته را خیر و  اش امارهظلم به خود را نفس این  .کند یمبدل 

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

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

خود  ی رده و به سلیقهو کتابش را دست نویس ک گزیند یم برساخته و پیامربش را خود 

 .کند یماطاعت و عبادت 

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

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

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

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

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

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

 و طوفانی است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 این مقام باشید تا تنهایی معنایی نداشته باشد.

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

 کنیم: یمده شب در کربال را قرائت 

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 هفتمی شب  خطبه

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

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

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

 یننش دلو عطری  شود یمالقا  ها جانشیرین از دیداری با شکوه به بطن  یا زمزمه

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

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

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

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

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

. این دشمنی قطع رگ حیاتشان است. آنان برای دروی محصول عمرشان به پردازند یم

که  ای یوهمه است تا ؛ زراعتی که بذرش را شیطان به جانشان پاشیداند آمدهاین مکان 

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

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

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

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

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

و چش�ن زمان از بسرت خویش  نگرد یمطنین انداز صحرایی است که با نفرت به آنان 

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

 تا واقعیت حق را بشناسید. یدا آمده

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

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

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

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

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

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

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

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

تا ندایی با کوبیدنش بیرون بیاید و زبانی که هر شب  کند یمدستش این سینه را یاری 

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

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

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

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

 بخوانید تا آغوش گرمش را حس کنید.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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