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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٣٠        یازدهمشب ی  خطبه

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

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

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

خود آفریده و وعده  فگانیخلبرای زمین را  و خداوند کریم شیطان در آن راهی ندارد

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

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

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

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

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

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

 زد که عاشقان نامشسو  را معنا کنند. چه شده که پرچم اسالم در آتش عشقی می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شهیدان کربال گویای این عهد و پی�ن بود.
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هایی  رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) چه زیبا فرمودند: شهیدان راه حق گوش

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

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

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

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

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

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

 از یکتای کریم تقاضا کنید.

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

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

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

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

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

لحظه به  وان از کربال به کوفه و شام و به مدینه رسیدسجاد (ع) بر عهده گرفت و کار 

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

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

، حتی �نیها عملو  �نیها یعزادار پس باید که در مورد  .سیل اشک خواهند بارید

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

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

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

کنید که اعجازی از  در کنار امامی زندگی می که یدرحالگذارید  ا میبه حساب دع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کشیم  نفس می که یدرحالشیم تا در خطر مردن املهدی (عج) با اباصالحعرص و زمان 

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

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

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

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

 اللهم عجل لولیک الفرج
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