
 خطبه با شكوه
  قمر منير بني هاشم علم دار كربال

  حضرت ابوالفضل العباس
  هشتم ذي الحجه سال شصت هجري قمري  بر فراز كعبه در يوم الترويه

  
) اشاره به امام حـسين عليـه الـسالم          ( حمد خدايي را سزاست كه اين بيت را به بركت قدوم پدر او              

قبلـه گرديـده    ) امير المـومنين    (  و امروز به اين شرافت       بيتي كه تا ديروز خانه خدا بود      . شرافت داد 
  !  اي كافران فاجر و فاسق .است

  آيا راه را براي ادامه حج امام نيكان مانع مي شويد ؟
  چه كسي از او به كعبه سزاوارتر است ؟
  چه كسي از او به كعبه نزديكتر است ؟

د ؛ اين بيت الهي بود كـه بـه طـواف امـام              اگر حكمت هاي آشكار و اسرار واالي و امتحانات الهي نبو          
مردم استالم حجر مي كنند ولـي ايـن          قبل از اين كه امام به سوي آن حركت نمايد          حركت مي كرد  

حجر است كه او را استالم مي نمايد و اگر خواست موالي من بر پايه مـشيت الهـي نبـود هـر آينـه                         
ز هجوم مي آورد به شما حمله مي بردم         مانند باز شكاري غضبناك كه بر گنجشك هاي در حال پروا          

و جان شما را مي گرفتم اي قوم ترسو آيا قومي را مي ترسانيد كه تفريحـشان در كـودكي بـازي بـا                        
و قسم مي خورم كه به جاي قرباني كـردن حيوانـات ،              مرگ است  پس چگونه اند در مردانگيشان ؟        

كـسي   ببينيد و به دقت نظاره كنيد كه رهرو چه كـسي هـستيد ؟          هيهات   عزيزانم را برايش فدا كنم    
كـسي كـه در خانـه او آواز خـوان هـاي        كه دائم الخمر است يا كسي كه صاحب حوض كوثر است ؟           

مست هستند يا كسي كه اهل خانه اش محل نزول وحي و قرآن است ؟كسي كه در خانه اش جـاي                     
ه اش محل پاكي ها و آيات الهـي اسـت ؟شـما در    كه خان آالت لهو و لعب و پليدي هاست و يا كسي    

گمراهي شديدي واقع شده ايد كه قريش در آن واقع شد ، زيرا آنان مي خواستند كـه رسـول اهللا را                      
به قتل برسانند و شما مي خواهيد كه فرزند دختر پيامبرتان را به قتل برسانيد و هيچ گـاه ايـن امـر              

نين عليه السالم زنده بود چگونه براي شما كشتن ابـا عبـداهللا      امكان پذير نبود تا وقتي كه امير الموم       
بياييد تا شـما     الحسين عليه السالم ممكن است تا مادامي كه من از ذريه علي عليه السالم زنده ام ؟                

را به مقصودي كه براي آن جمع شده ايد راهنمايي كنم ، به قتل من اقدام كنيـد كـه ايـن تنهـا راه               
بي عبداهللا است گردن مرا بزنيد تا مراد شما حاصل شـود خداونـد شـما را بـه                   براي رسيدن به قتل ا    

فرزندانتان را مشتت و پراكنده نمايـد و شـما و            مقصودي كه داريد نرساند و عمرهاي شما را كوتاه و         
  .اجدادتان را لعنت كند
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