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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٣١        دوازدهمشب ی  خطبه

اول در وجود و مبدأ آفرینش است.  اش یازلستایش مخصوص خدایی است که ذات 

آن حقیقت  آنکه یبآن ذات ازلی را اول و ابتدایی باشد و آخر در وجود است  آنکه یب

 ابدی را آخر و انتهایی باشد.

توصیف کنندگان از وصفش عاجز  ی شهیاندبینندگان، از دیدنش قارص و  ی دهیدآنکه 

سعادت  سپاسش فوز وفخر و رشافت ذاکرین و شکر و  ی هیما ها دلاست و یادش در 

 رستگاری است. ی هیماو اطاعتش سپاسگزاران، 

صرب و  ی اسوهامشب را مزین کردیم به مناجات سید ساجدان، زینت عابدین،  ی خطبه

را  ها انوسیاقشکیبایی امام علی بن الحسین (ع)؛ امامی که وسعت قلب و روحشان 

را رشمنده کرده است. امامی که به تعداد  ها کوه شان یاستوار شگفت زده و صرب و 

زیبا و  یها مناجاتسال با  ۳۴شهدای کربال بر قلب نازنینش زخم خورده بود و مدت 

 یها نفاقپر از اخالص و بندگی و معارف اسالمی و خودسازی و مبارزه با کفر و 

ندند درونی و بیرونی مسل�نان مخصوصاً شیعیان را هدایت فرمودند و به همگان فه�

که نداشنت توحید درست و با معرفت و فرهنگ غنی اسالمی چه عواقب شومی در 

دنیا و آخرت برایشان دارد. اینک ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم و شهادت 

رسور عاملیان حرضت صدیقه کربی فاطمه زهرا  شان یگرامامام سجاد (ع) خدمت مادر 

پروردگار  :که فرمودند میکن یمورد کسب فیض (س)؛ از فرمایشات گهربارشان در این م

تا در  دیفرما یمعامل همواره قبل از نزول آیات کتابش، برگزیدگانی را به مردم معرفی 

. پس از مدتی قومش دیفرما یموجودش هدایت را احساس کنند، سپس کتاب را نازل 

توسط جانی  با پیامربشان همراه هستند تا فرصتی برای نزول کتاب باشد. سپس فرمان

الهی  ی جلوهو پیامرب الهی همه را به گرفنت آن  کند یمکه به امانت مشهور شده جلوه 
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 شوند یم، در نتیجه شوند یمو جانشینان پیامرب جایگاه ه�ن جلوه  دیفرما یمدعوت 

 قرآن ناطق.

بتواند امانت را  دار امانتگرفنت امانت الهی وقتی قابل قبول پروردگار عامل است که 

آثار خلقت در  ی همهو  ها کوهبه صاحبش مسرتد کند،  اند سپردهکه به او  گونه ه�ن

آفرینششان محکوم به فنا هستند و نتوانستند امانت را قبول کنند و انساِن جاودانه آن 

را پذیرفت، سپس متوجه شد که چه امانتی در دست دارد، امانتی که در وجود ذلیل و 

الهی بودن به چهارپایی بدون شعور تبدیل  ی فهیخلاز جهول رشدی ندارد و او را 

. پس هر انسانی که در معرض نابودی باشد امانت الهی را گرفته و در جهلش کند یم

 ذلیل و جهول هستند. یها انسانعذاب شده ه�ن  یها امتنابود کرده و 

شی. جاودان است و یا در وجود متال  ها نهیسپس گرفنت امانت دو حالت دارد یا در 

وحی هستند را باید سپر جهل قرار دهید تا  ی نهییآالهی را که  مأمورانپس دامن 

خود رسور عاملیان و  مینیب یمبتوانید رستگار شوید. چه زیباست این فرموده و به عینه 

ناطقان قرآن کریم، که امانت الهی را با ذره  شان یگرامو متامی فرزندان  مؤمنانامیر 

پذیرفتند، برای نجات امت از جهل با متام وجود خود را سپر بال  جان مطهرشان ی ذره

را به �ایش  یا مطمئنهکردند که یکی از ایشان اباعبدالله حسین (ع) هستند که نفس 

تاریخ گذاشتند که اعجازی در خلقت و قبول امانت الهی است. زمانی که بدن مطهر و 

شکر خدا را  گرفتند یمفرزندان و عزیزان و یارانشان را در آغوش  ی آلودهخون 

 »کالهی رَِضم به رضائک َو َصربتُم اِلی بَالئ«و آخرین سخنشان این بود:  گفتند یم

صور عاشورا اباعبدالله که طنینش زمین و هفت آس�ن را به لرزه در انداخت،  افسوس

تی مدعیان دوستی و عزادارانش صدای منافقین و جاهلین آن را نشنیدند؛ ح یها گوش

دگرگون کردند. از  آن را ها یباف الیخپیامش را درست نشنیدند و با تحریفات و 

معصومین است که فرمودند: جسارت و شهید کردن اباعبدالله و فرزندان و یارانشان 

در خود حفظ خواهد کرد  یا فاجعه عنوان بهمصیبتی است که تا قیامت تاریخ آن را 

 ییها خواندنو زبان حال  ها یپرداز  قصهو  ها ییرسا هیمرثآن  یها اعظمی مصیبت ما ول

که درست بر خالف نهضت عاشورا و هدف و نیت اباعبدالله است و جهل آنانی که 
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بدون اندیشه و شناخت امامت آن را پذیرفتند و اع�ل و باوری مغایر با آن را نشان 

فریاد  سوزد یمسوخته و  ها اعظم. پس باید آنانی که جگرشان از مصیبت ما دهند یم

کنند: این الطالب بدم املقتول بکربال، کجاست آنکه انتقام خون شهیدان کربال را 

قاتلین کربال زنده شده،  ی هیبقخواهد گرفت. این آن معنی نیست که یزید و شمر و 

؛ بلکه ایشان شوند یمی (عج) دوباره کشته به شمشیر امام عرص و زمان اباصالح املهد

و قیام  رندیگ یمباطلین انتقام  ی همهبا برقراری حق و نابودی باطل از راه و رسم 

که ما ساکنان این کوی عشق از آن با خرب  یا گونه ه�نجدشان امام حسین (ع) را 

واقعیت شدیم برای همگان خواهند فرمود. بله ما چه سعادمتند هستیم نه تنها از 

تنهایی آنان که حتی  یها زمزمهو  ها مناجاتنهضت اباعبدالله آگاه شدیم، بلکه از 

را بدانیم از ارساری با  �نیها گوشهمراهان ایشان آن را نشنیدند، ما شنیدیم. پس قدر 

تاریخ است و این میرس نشده مگر به فضل و کرم  یها نهیگنجخرب شده که جزِء 

موال و رسورمان امام عرص (عج)، پس آن را چون گهری  ی صهخداوند کریم و عنایت خا

نایاب حفظ فرموده و شکر و تشکر آن را با عمل به فرامینش بجا آوریم و چه 

 طرف به، کنند یمرسشان غیب را درک  ی جمجمهکه در  ییها عقلسعادمتند هستند 

، در آن آدرس منزل ندیجو یمآدرسش را از کتاب آس�نی  کنند یمندایش حرکت 

 اش خانه؛ در فضای کنند یمو از هوایش تنفس  خورند یم، از غذایش کنند یم

 شوند ی�، از آن خانه خارج ورزند یمعشق  گذارند یمبه آنچه در مقابلشان  نندینش یم

لطف دیگری مه�ن کنند. پس وجودشان  ی خانهبیایند و آنان را به  به دنبالشانتا 

و با احسان پذیرایی  شود یمی دری است که به لطف زده همواره منتظر صدا

. ای مه�نان کوی عشق بروید و جانتان را در احسان قرآن کریم فنا کنید تا گردد یم

 خیر و برکتش را به متنا بخوانید: ی واسطهمه�ن مکان اولیه گردید و تا آن موقع 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

کرمش بر ما  ان را سزاست که از رس رحمت و وسعتشکر و سپاس پروردگارمدر خامته 

به برکت وجود مقدس و مبارک  را حساب یبعطا فرمود و این روزی  حساب یبروزی 

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


4 

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

به مانند بارانی بر وجود  املهدی (عج) اباصالحموال و رسورمان امام عرص و زمان 

شکوفا شود و این مهم میرس  مان ماندهدر غالف  یها دانهعطشناک ما نازل فرمود تا 

که همچون جد بزرگوارشان  (عج) نشد مگر به عنایت خاصه موال و رسورمان امام عرص

(ع) در نهایت محبت و مهربانی در هدایت و نجات امت خود تالش و  اباعبدالله

 ی دارند.وافر  ی عالقه

 آقا حاجدر آخرین شب مراسم عزاداری امسال جا دارد که از برادران بزرگوارمان 

به  نینش دلهوشور و سایر مداحان عزیز که با انتخاب اشعار زیبا و با نوا و اجرای 

در  ایر یبمحفل ما صفا بخشیدند و همچنین از خادمان عزیز که در نهایت اخالص و 

 .میکن�ودند تشکر و قدردانی  وقفه یبتالش  یساز  پاکو نظم و پذیرایی و  یساز  آماده

زیاد  یها یسختاز ش� مه�نان عزیز که از شهرهای دور و نزدیک و تحمل همچنین 

که این  میدار یماعالم  با حضور سبزتان به مجالس ما رونق دادید تشکر �وده و

بر  است رینظ یب یا معجزهگهرباری که گنجینه و  یها خطابه مقدس با ی خانه

و قدرشناس آن هستند پس  اند نکشتهاست که حق را در خود  اثربخشهایی وجود

موال و رسورمان امام عرص  ی وعدهقدر خود را بدانید که مزدش را خواهید گرفت. این 

نگران نباشید وصفتان را ه�نند شاگردان جدم امام جعفر  :(عج) است که فرمودند

صادق (ع) در زمان خواهم نگاشت پس آنچه که آموختید بیاموزید و اگر قدرت 

. جان این قرآن در انفاقش قرار گیرید ی فرمودهسکوت کنید تا به  درکش را نیافتید

جانش به  ی صندوقچهجهل ه�نند نقاشی ماهر در  یها بتیمصخانه تصویرتان را در 

پروردگارتان باشید که آدرسش یافتید. پس از یارانی  سپاسگزارپس  دارد یمامانت نگه 

ک گفتند پس برخیزید و به آنچه به آن که در کربال ماندند و ندای حق را لبی دیا بوده

 شدید عمل کنید. مأمور

�ن عمل کنیم و یقین بدانیم که یها آموختهه به چه سعادمتند شدیم به رشط آنک بله

مگر خود، خودمان را محروم کنیم و  کند ی�امام�ن حق است و خلف وعده  ی وعده

که  دیشدگان دعوتباور کنید که ش�یی که از دور و نزدیک به این کوی عشق آمدید 
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به  تنها نهنور که  ی خانههستند در مجاورت این  محبت بر ش� متام شده وگرنه کسانی

 .با متام توان و همت خود به دشمنی آن برخاستند هاست سالآن وارد نشدند بلکه 

داریم و از خداوند کریم و آرزو را  ها آموختهدر خامته برای همگی توفیق عمل و درک 

داریم پس همگی بخوانید نام متنا روزی و عنایت خاصه را  ی ادامه (عج) امام عرصمان

زیبای موالی�ن را بر دیوارهای این خانه با حرارت قلبتان تا او برایتان به یادگار نگه 

 دارد.

 لولیک الفرجاللهم عجل 
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