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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٨      (شب عاشورا) نهمی شب  خطبه

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

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

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

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

فرمان، اکنون آماده  ی شنوندهده شب در کربال بوده و  یها خطابهمه�ن جانی که 

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

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

 سازند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ما را. مندان عالقه

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

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

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

 خواهیم یمپس ما را دریاب که  یما آموختهن حسین راه و رسم دلدادگی را از موالی�

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

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

داغ یازده  ،ر پشت داریم، عاشقیم که بار هزاران مصیبت و غصه را دزدگان یبتمص

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

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

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

 آیندگان. ی آوازه

ده  ی خطبه(ع) آخرین  عبدالله اباو به اذن موالنا  الله رسولحال به اذن الله و به اذن 

 :کنیم یمشب در کربال را قرائت 

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 (شب عاشورا) نهمی شب  خطبه

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

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

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

 .یابیددرپس به اطاعتش گردن نهید تا محبتش را 

سپری گشته و شب  ها ساعت؛ شود یمیده حق در لحظات زمان شن ی زمزمهاینک 

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

مشتاقی! با شنیدن پیام امامشان خون در  یها دلو هوای کربالییان قرار داد. چه 
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 بیعت یها دستجهاد با باطل. پس  ی آمادهوجودشان به جوشش درآمده و جانشان 

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

من بایستید و  ی یمهخآن بگیرید؟ اگر جوابتان مثبت است پس ه�نند حر پشت 

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

که  پذیرم یمو من همچنان که از حر پذیرفتم از ش� نیز تا اولین نفر باشید  یدا آمده

؛ با خواند یمبرای دفاع از دینتان به میدان بروید؛ سپاه شیطان ش� را به خود 

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

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

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

هدایت  ی یرهدایادگار مانده پس شمشیر را بردار و بر گلوی نفسی بکش که تو را از 

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

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

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

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

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

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

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

منتظرند تا وحی الهی از سید الشهدا  ی حمزهمتاشای سی�ی یارانی نشستم که ه�نند 

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

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

بردارید تا  تان ینهسوحی را مجروح کنید پس دست شیطان را از  ی ینهسبکشید نه 

بیعت امامتان برای شهدای  ش� در ی چهرهخت سلی�ن شود و یقین بدانید جایگاه ت

 راه حق آشکار است.

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

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

 قالبش برهانید تا افوض امری معنا شود.

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

دیدن  ی آمادهپوشالی باشد پس قلبتان را  یها کاخ ی کنندهدر این محرم نامتان ویران 

 :ید و برای مددش صاحبش را بخوانیدعظیم کن یا صحنه

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم و علی عباد الله الصالحینالو 
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