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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٩١های محرم سال  لیست ترتیبی خطبه

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آبان  ٢٦ -ی شب اول خطبه –٠١

 ٩١آبان  ٢٧ -ی شب دوم خطبه –٠٢

 ٩١آبان  ٢٨ -ی شب سوم خطبه –٠٣

 ٩١آبان  ٢٩ -ی شب چهارم خطبه –٠٤

 ٩١آبان  ٣٠ -ی شب پنجم خطبه –٠٥

 ٩١آذر  ١ -ی شب ششم خطبه –٠٦

 ٩١آذر  ٢ -ی شب هفتم خطبه –٠٧

 ٩١آذر  ٣ -ی شب هشتم خطبه –٠٨

 ٩١آذر  ٤ -ی شب نهم (شب عاشورا) خطبه –٠٩

 ٩١آذر  ٥ -ی روز عاشورا خطبه –١٠

 ٩١آذر  ٥ -سین (ع) )ی شب دهم (شب اول شهادت امام ح خطبه –١١

 ٩١آذر  ٦ -ی شب یازدهم خطبه –١٢

 ٩١آذر  ٧ -ی شب دوازدهم خطبه –١٣

 ٩١آذر  ١٠ -ی متی ترانا و نراک (اولین جمعه بعد از عاشورا) خطبه –١٤

 ٩١آذر  ٢٧ -ی شهادت حرضت رقیه (س) خطبه –١٥

 ٩١دی  ٨ -)ی قبل از اربعین (جمعهیا غیاث املستغیثین ی  خطبه –١٦
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 ٩١دی  ١٤ -ی روز اربعین خطبه –١٧

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 بسم هللا الرّحمن الرّحیم

 پیام آوران عشق) -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

بها و بزرگ امشب که رسشار است از رحمت الهی و عنایت  ی گران قبل از قرائت خطبه

برای درک بهرت عزیزان زمان (عج) مطالبی را   ی موال و رسورمان امام و لطِف خاصه

داریم باشد که از این دریای احسان که پر از حقیقت ای�ن و حق است  اعالم می

شناسی و  ی محرم امسال نیز کسب فیض کرده و آن را چراغ راه حق بتوانیم از دهه

مان، َدِر  مان قرار دهیم. خداوند را شاکریم که با وجود ناسپاسی جوی حق مداری و حق

ای که  در شناخت حق از باطل به روی�ن باز فرموده و در زمانه رحمت خود را

مدعیان دوستی با امام حسین (ع) محرم و نهضت عاشورا را با اع�ل جاهالنه و 

اند و امام حسین (ع) و امام عرص (عج) را مکدر و  ی خود به بازی گرفته باطالنه

 وردار فرموده است.همتا برخ دار �ودند، ما را از این نعمت و رحمت بی غصه

باید باور کرد و یقین داشت که اسالم حقیقی در صحرای کربال ده روز زندگی کرد و 

پایان ده روز آغاز حرکتی شد که ندای  بعد از گششت سالیان طوالنی هر سال رساتر و 

ای که  گردد، در عوض عده تر می اشتیاق مشتاقان شناخِت حق از باطل برای  افزون

های رسک  دنیایی خود با  باطالن کربال هستند برای رسیدن به امیال نفس رویِ  دنباله

بهره گرفت از ناآگاهی مردم سعی در تحریف و بازیچه قرار دادن حقیقت آن دارند و 

تا کمی در کارهایتان اندیشه کنید؟   ها گفت: آیا موقع آن نرسیده باید به آن

اند: آیا مؤمنان را وقت آن  نی فرمودهای که پروردگار عال در کتاب آس� گونه ه�ن

هایشان در برابر یاد خدا و آن سخن حق که نازل شده است  نرسیده است که دل

از این کتابشان دادیم و چون مدتی   خاشع شود و ه�نند آن مردمی نباشند که پی 

ی  وسیله هایشان سخت شد و بسیاری نافرمان شدند. بله خداوند مهربان به برآمد دل

هضت عاشورا راه شناخت دین، حق و باطل، پاک و ناپاک و عشق و ظلمت را به ن

ی مردم نشان داد پس چرا فراموش�ن شد، عربت نگرفته و راه باطل و تباهی را  همه

 پی  گرفتیم؟
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ایم  ی احسان الهی و لطف و عنایت امام عرص (عج) نشسته اینک ما که بر رس سفره

ها، خود را نجات دهیم؛ مایی که در  ورد خطابهباید که با دقت و اندیشه در م

های گششته به حقیقت نهضت امام حسین (ع) تا روز عاشورا با  های محرم سال دهه

عنایت امام و موالی�ن آگاهی پیدا کردیم، در این دهه ما را با حقیقت نهضت 

د را آماده کم زمان، خو  فرمایند چون کم ی عاشورا آشنا می باخته آوران عاشق و دل پیام

های حرضت  ها منتظرش بود، با رنج ی رشاب حقیقتی شود که سال سازد تا نوشنده می

زینب (س)، رنج کشیده و با غربت فرزندان رسول خدا غربت مظلومیتی را حس کرده 

 که فریادرس آن جز امام  کس دیگری نیست.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

بها و بزرگ امشب که رسشار است از رحمت الهی و عنایت  گران ی قبل از قرائت خطبه

زمان (عج) مطالبی را برای درک بهرت عزیزان   موال و رسورمان امام ی و لطِف خاصه

داریم باشد که از این دریای احسان که پر از حقیقت ای�ن و حق است  اعالم می

شناسی و  سب فیض کرده و آن را چراغ راه حقمحرم امسال نیز ک ی بتوانیم از دهه

، َدِر مان یقرار دهیم. خداوند را شاکریم که با وجود ناسپاس مان یجو  حق مداری و حق

که  یا رحمت خود را در شناخت حق از باطل به روی�ن باز فرموده و در زمانه

ه و مدعیان دوستی با امام حسین (ع) محرم و نهضت عاشورا را با اع�ل جاهالن

اند و امام حسین (ع) و امام عرص (عج) را مکدر و  خود به بازی گرفته ی باطالنه

 همتا برخوردار فرموده است. ما را از این نعمت و رحمت بی ،دار �ودند غصه

باید باور کرد و یقین داشت که اسالم حقیقی در صحرای کربال ده روز زندگی کرد و 

ی  بعد از گششت سالیان طوالنی هر سال رساتر و پایان ده روز آغاز حرکتی شد که ندا

ای که  در عوض عده ،گردد تر می اشتیاق مشتاقان شناخِت حق از باطل برای  افزون

های رسک  دنیایی خود با  باطالن کربال هستند برای رسیدن به امیال نفس رویِ  دنباله

حقیقت آن دارند و بهره گرفت از ناآگاهی مردم سعی در تحریف و بازیچه قرار دادن 

 تا کمی در کارهایتان اندیشه کنید؟  ها گفت: آیا موقع آن نرسیده باید به آن

اند: آیا مؤمنان را وقت آن  که پروردگار عال در کتاب آس�نی فرموده یا گونه ه�ن

هایشان در برابر یاد خدا و آن سخن حق که نازل شده است  نرسیده است که دل

از این کتابشان دادیم و چون مدتی   مردمی نباشند که پی  خاشع شود و ه�نند آن

 ی یلهوس هایشان سخت شد و بسیاری نافرمان شدند. بله خداوند مهربان به برآمد دل

نهضت عاشورا راه شناخت دین، حق و باطل، پاک و ناپاک و عشق و ظلمت را به 

باطل و تباهی را  عربت نگرفته و راه ،مردم نشان داد پس چرا فراموش�ن شد ی همه

 پی  گرفتیم؟

ایم  احسان الهی و لطف و عنایت امام عرص (عج) نشسته ی اینک ما که بر رس سفره

ها، خود را نجات دهیم؛ مایی که در  باید که با دقت و اندیشه در مورد خطابه
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های گششته به حقیقت نهضت امام حسین (ع) تا روز عاشورا با  های محرم سال دهه

در این دهه ما را با حقیقت نهضت  ،و موالی�ن آگاهی پیدا کردیمعنایت امام 

کم زمان، خود را آماده  فرمایند چون کم عاشورا آشنا می ی باخته دلو شق اآوران ع پیام

های حرضت  ها منتظرش بود، با رنج رشاب حقیقتی شود که سال ی سازد تا نوشنده می

زینب (س)، رنج کشیده و با غربت فرزندان رسول خدا غربت مظلومیتی را حس کرده 

 که فریادرس آن جز امام  کس دیگری نیست.

های  بالد که در آن گل گردد و طبیعت به خود می سال شمسی با فصل بهار آغاز می

همه پژمرده  سبزی،رس  شدن فصلِ کند ولی بعد از تام  زیبا باز شده و چشم نوازی می

های  ریشه در  شود که گل روند. سال قمری با بهار محرمی آغاز می شده و از بین می

یشه در ای�ن و عشق به خداوند دارد و تا ابد های استوارش ر توحید و حق و شاخه

 پیامرب خاتم یتب و اهل ءشاداب و بدون خزان است و باید بدانیم و باور کنیم که اولیا

کائنات و زمین هستند ولی متأسفانه آنچه غربت  ی ها در همه آشناترین انسان (ص)

ی ندارد چه هاست و تفاوت آنان است جهل جاهالن در عدم شناخت واقعی وجود آن

تهی مغزان لشکر باطل باشند یا در محرم عرص حارض در  ینماب ۶۱در شب دهم محرم 

 بیت به یک شب ختم نشد. پس شام غریبان اهل ،میان عزاداری عزاداران

امشب خوب  ی اینک ش� که در این کوی عشق حضور دارید با اندیشه، به خطبه

 توجه کنید.

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴ (محرم

 ٩١آبان  ٢٦         شب اول ی بهخط

هایی  نان بهاری است که در جان پر شورش شکفت غنچهو سالم بر ماهی که آغازش چ

رود که در انتظارشان رس اطاعت به فرمان خالق خوی  نهادند تا  را به پیشواز می

از غنچه به گل تبدیل شود و ارسار جانشان را ورق به ورق از هم بگشایند و نامشان 

آنان را بر  یا جان را به وجد آورد؛ آدمیان به تاشا بایستند؛ عده شان یآنگاه رنگ و بو 
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 ی یشهای در گلدان گل؛ آنان که لطافت را در ر استوارشان بستایند و عده ی شاخه

 استوار ببینند صاحب ریشه را بستایند و آنانی که به گلدان بنگرند گل را.

که   ای یشهاستوارند، ر ای یشههای  دارای ر شود که گل قمری با نامی آغاز میسال 

های عاشق بر این گلستان زیبا  گر است. چشم زیبای  جلوه ی انوارش بر رسشاخه

آید؛ چه ارساری  ها با نام  به سخن در می آید؛ دست نگرد و از شورش به وجد می می

انه �ود و هرگز غروبی را برای  رقم نزد؟ در این طلوع است که آن را در زمان جاود

طلوع اولین روز محرم بر صحرایی خشک نوید شکفتنی را به همراه داشت که هرگز 

کنیم تا مشتاقان  از این گلستان را باز می ای ینهخزانی را تجربه نکرد؛ امشب گنج

 م کنند.جانشان را متنع منتهای  یاحسان  بنشینند و از رزق ب ی یافتن  بر رس سفره

رویم تا حکایت ده شب دلدادگی را از زبان مبارک   به چادر موالی�ن حسین (ع) می

 های یچهقرآن است نه باز ی یمهتاریخی که زبان  آیات کر ،به تاریخ محرم هدیه کنیم

 کودکانه.

ای شیفتگان حق، جانتان را مه�ن این صحرا کنید تا زمان ده  فرمایند:  موالی�ن می

چه از آن در گشر عمرتان است سپری شود و ماجرا از غروب عاشورا با این شب، با آن

 سفر گردد. ده شب هم

های  هجری! آغازش لطف و کرم بود و پایان  وعده ۶۱چه روزی بود دهم محرم سال 

قرآن کریم. نام شب  شام غریبان است؛ کدام غریبان؟ فرزندان جانشین پیامرب که در 

باشند و آنان در میان  که از عقل تهی می اند یبهایی غر انعال غریب نیستند بلکه ج

بیت رسول  این تهی مغزان، غریب بودند مانند امشب که اولین روز محرم است و اهل

خدا در میان تهی مغزان غریب هستند. امشب شام غریبان است نه دهم محرم، 

ایام به  ی ا بر صحنهر  ای یشنامهغربت جهادی که به ابزارهای باطل آراسته گشته تا �ا

اجرا درآورد و نام  را عزاداری بخواند؛ هیهات بر این ذلتی که زمین و آس�ن از آن 

چرخند تا  شمعی بر گرد خورشید می نانو چغمگین است و شیفتگان حقیقت جوی  

تاریکی جهلشان در تابش  به روزی پرفروغ بدل گردد، آن روز ه�نند عاشورا در 

 مردمان بیایند و بروند و میراث بران حقیقت آن باشد.زمان امتداد یابد، 
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هاشم پس  شود نه در اسارت فرزندان بنی هدایتشان معنا  فروغی یها در ب اسارت جان

عاشورا را برایتان حکایت  ی بیت بعد از واقعه اسارت اهل ی در هر شب، حادثه

مند  بهره اش ی�نکنیم تا حقیقت طلبان به همراه مه�نان خوان الهی از رزق آس می

 داریم: ها را به دعا برمی شود پس دست

ای است که همواره در نور و ظلمت به همراه انسان است  بار الها جهل مانند سایه

 پس به کرمت ما را از رش این ظلم که بر جا�ان روا داریم در پناه کرمت حفظ بفرما.

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آبان  ٢٧         شب دوم ی بهخط

جهان پر رمز  ی یگانه ی فرماندهآفرین ، پروردگار رحیم و رح�ن و  ی آغازکنندهبه نام 

 و راز، رازهای آشکار و نهان و سخنان حق علیه باطل.

اگر بود شیعیان خالص  است؟ آیا توان عقلی مردمان قادر به درک باطل باطل چیست؟

افسوس  دادند. شدند و جانشان را در تیررس شیطان جهل قرار �ی به دنبال  روان �ی

و او در این افسون شیطانی، باطل  تازد ای که افسون شیطان بر آن می بر جان پاره پاره

 جهل فرو ی پردهدر  ستاید و دود؛ نام  را می کند؛ به دنبال  می را حق تصور می

کند؛ هدایت را در بت ساخته شده به دست  رود؛ به فرامین پروردگارش توجه �ی می

شود و  ماند؛ انوار روح  در ظل�ت شک گرفتار می بیند؛ در جهل  می خوی  می

رود و حق،  ماند؛ او می رود؛ نوری در جان  باقی �ی دست  برای قطع حق باال می

 کند. مانند خورشید در تأللؤ خود سخن آغاز می

 که قوت روحشاننگریست. طعام خوی  را  خردان می غروب خورشید عاشورا بر بی

پنداشتند. امام سجاد (ع) از  بود در تاریکی عقلشان کشته بودند و آن را غنیمت می

آیند؛ پاهای مبارکشان از ضعف بی�ری ناتوان گشته بر شمشیر تکیه  خیمه بیرون می

ه جدشان در وصف آن فرموده بود: ای وای بر امتی نگرند ک کنند و به صحرایی می می

گویند؛ به یگانگی پروردگارشان گواهی  کنند و شهادتین می های سنگی را رها می که بت

های سنگی  گشارند تا َدِر بتخانه را بگشایند. بت دهند سپس دست را بر سینه می می

شوند و در  می دیگر در معرض دید همگان نیستند؛ خدایان دروغین بر آنان حاکم

 شوند در قالب انسان. آیند؛ �اد بت می جانشان به حرکت درمی

 یها امانتشود تا آغوش  را برای گرفت  خروش جنگ خاموش شده و زمین آماده می

شود و نیمی در آغوش  سفران راهی سفر می پیامرب آماده کند؛ نیمی از نشان حق با هم

دارد؛ شمشیرها در غالف  خود را اعالم میدوم آغاز  ی مبارزهگیرد؛  زمین جای می
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نگرند و  آید امام سجاد (ع) به آس�ن می از کام حق بیرون می ها زبانماند و  می

فرمایند: پروردگارم، اکنون جانشین رسالت جدم به لطف و احسان تو محتاج است  می

 یتب لاهتا او را در زخمی که از این امت خورده مدد کنی، مددم کن تا با قاتلین 

که در کتابت فرمان دادی صرب پی  دارم.  گونه آنرسولت مدارا کنم و به مشیتت 

بیت پیامرب از کربال  کند؛ فرزندان اهل غرد و امام  را ح�یت می آس�ن به خروش می

با طلوع خورشید روز دیگری آغاز  گشرد یم اش یسختشوند؛ شب با تام  دور می

کوفه  ،ر است در تقویم حق علیه ظلم و جهلگردد. یازدهم محرم آغازی دیگ می

 از مه�نان بازگشته از میدان جنگ است. یراییپش ی آماده

فرماید: از چه  امام سجاد (ع) بر دو سواری که در دو طرف  در حرکت هستند می

نگریزی. امام تبسمی  چنگاملانگویند: مراقب هستیم که از  کنید؟ می مراقبت می

توانی از خودت که در  فرمایند: من مالک جان و مال تو هستم، تو �ی کنند و می می

ای مراقبت کنی پس به دستانت بنگر که چگونه با  بند شیطان نفس گرفتار شده

حق  طرف بهو به پاهایت که در راه حرکت  اند شدهریس�نی محکم به یکدیگر بسته 

اند. آن دو سوار از زین اسب  یکدیگر متصل گردیده رع بهذهفتاد ی با زنجیری به درازا

دارد روی زمین کشیده  کنند و اسب پایشان را در رکاب نگه می به زمین سقوط می

شود. امام به سمت همراهان  جدا می ینشانننگاز کالبد  شان یطانیششوند و جان  می

ر زخم شهیدان؛ عطر وجود شود ب کنند؛ انوار وجود مبارکشان مرهمی می نگاه می

بخشد. کاروان حق به  پیچد و به مشام یاران قوتی مجدد می در فضا می ینشاننازن

رساند و  شود. حرضت زینب (س) خود را به امام می کوفه نزدیک می ی دروازه

فرماید: ای جانشین رسول خدا، بر امتت بنگر که چگونه بر جان از جهل  می

در عال از حرکت خواهد  ساعاتشانفرمایند:  امام میکنند و  شادی می شان سوخته

امت ثبت خواهد �ود پس  ترین یشق عنوان بهایستاد و زمان، نامشان را در خود 

 مجازاتی باالتر را به پروردگارم بسپارید تا خود بر گردنشان بیاویزد.

 اال : ال هللافرمایند یم، خانم حرضت زینب (س) رسد یمی کوفه  کاروان که به دروازه

این چه روزی است که  کنند، یمهللا، مانند زمانی که رسول هللا وارد مدینه شدند شادی 
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 وارد مدینه شد شادی آل هللا و آل رسول هللا را کشتند و مانند زمانی که رسول هللا

 کنند؟ واحرستا. می

 ، در پرتاب سنگ بهگیرد، کودکان ، صدای شادی باال میشود می کاروان وارد کوفه

(س) با صدای بلند گیرند. حرضت زینب  رسهای مطهر به یکدیگر سبقت می

هایتان حبس کنید تا بگویم کی هستید. آیا ش� امت صدایتان را در گلو فرمایند:  می

، یانگو دروغفرمایند: ای  . خانم با صدای بلند میگویند: بله ؟ همه میرسول هللا هستید

ز ش� حرفی زده باشد؛ ش� مشتی ذلیل و خار هرگز به یاد ندارم که جدم رسول خدا ا

اید و به زودی همه در  کور کرده و آخرت را از یاد برده هستید؛ دنیا، چش�ِن ش� را

ان گفت آنچه بر رس حرم او پیشگاه خدا و رسول هللا به محاکمه خواهید ایستاد؛ آیا تو 

، ی تن رسول هللا پاره ، دخرت علی و فاطمهاید را خواهید داشت؟ من زینب هستم آورده

های نوادگان رسول خداست و این کودکان در اسارت نیز نوادگان رسول هللا این رس 

، این ، برادرم را به کوفه دعوت کردید و بعد با ابن زیادعهدشکنهستند و ش� مردم 

اید و چه بد  روز شده ی فساد بیعت کردید؛ ننگ بر ش� باد که چه سیه جرثومه

نتظارتان است. زمین و آس�ن نعمت از ش� دریغ دارد، مانند ش� را در رسانجامی در ا

هایتان و در را محکم ببندید تا شاید بوی بد تنتان را  . بروید به خانهخود ندیده است

 از یکدیگر مخفی کنید.

؛ گروهی به آل زیاد رفتند ؛ گروهی عقب عقب میرا آرام بر زمین گشاشتند ها یرهدا

، مردم را متفرق گریستند؛ رسبازان ند و گروهی با صدای بلند میرستادف لعنت می

دشمن یزید هستند ولی مردم  ها آنهای او را باور نکنید،  حرف گفتند: کردند و می می

د و صدای الهی العفو کردن ؛ یکدیگر را رسزن  میدر جای خود خشک شده بودند

فرمایند: خداوند نیامرزدتان؛ مانند  (س) میشد. بانوی گرامی حرضت زینب  شنیده می

رویی هستید؛ پدرم را آزردید و  دو مار صفتانزمان معاویه توبه آغاز کردید؛ چه 

دهید؛ شگفتا که ننگ ش� پایانی  رساندید و اکنون ندای توبه رس میبرادرم را به قتل 

د ولی به زودی برند تا پیروزی را به او تربیک بگوین ! ما را به دربار ابن زیاد میندارد
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بر باطل خواهد تاخت که کسی به یاد نداشته باشد. بروید با بار سنگیِن  چنان آنحق، 

 ننگتان رسمست باشید.

شود،  پاره می ها پاره پاشد، دل با سخنان زیبای حرضت زینب (س) کوفه از هم می

الغوث یا «گردد و صدای  های حیاِت باطل قطع می رسد، رشیان ها به لب می جان

 شود. شنیده می »محمدا

ترین حکایت زمان است که در عرص حارض نقش   حکایت روز بعد از عاشورا عجیب

هایی که در پرورش اوهام مهارت  ذهن عوام است؛ ذهن یها ساختهتر از سایر  پررنگ

باور،  چرخانند که از شدِت  آن را در جان مردمان می چنان آنتوصیفی دارند و  یرقابلغ

دشمن گرفتار شده خون  در زنجیرشود و بر امامی که  و گداز مبتال می جانشان به سوز

پشیرفته تا  »اکملت لکم دینکم« عنوان بهبارند و هیهات بر عقلی که در درک آنچه  می

زمان محو  ی صحنهحق از  ی مبارزهپس حتم بدانید هرگز بزرگی  ،این حد نادان است

الهی است پس با اطاعت از فرامین قرآن  ی وعدهکند  و آنچه آن را پایدار می شود ی�

نوا شوید تا در دولت حق جای گیرید پس برای رسیدن به  کریم با امام حسین (ع) هم

 گوییم: نوا با یکدیگر می اهداف امامت هم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آبان  ٢٨         شب سوم ی بهخط

شکر، ذکری است که حرضت آدم از پروردگارش آموخت آنگاه که او را ندا داد: تو را 

و نعمت را بر جانت تام کردم اینک بر  ام یدهبرگز ام یدهآفرخوی  بر آنچه  ی یفهخل

ت را در ا تخت بنشین و نامم را به ستای  بر زبانت جاری ساز؛ مع�ی روح خداوندی

تاشا بنشین تا نام  را بیاموزی؛ اینک نام  آشکار شد؛ حرارت   رضبان قلبت به

 ات یفهخلآفرین  را متحیر کرد و زمین و آس�ن به شکوه درآمد: پروردگارا، آنچه نزد 

 ای غیرقابل دسرتس است پس ما را در ح�یت  یاری کن. به امانت است گنجینه

رسد امام سجاد  می یادابن زربار شود؛ کاروان به د روز یازدهم محرم به ظهر نزدیک می

به اطراف  یادابن زفرمایند قبل از ورود، �از را بر پای دارند. مأموران  (ع) امر می

ایستند.  ها مشغول تاشای کاروان هستند. امام به �از می نگرند. مردم در پشت بام می

مانند سایه افکنده و  نادمشانهای  کنند. سکوت بر جان �از ظهر را اقامه می

شود.  حرکت هستند. کاروان وارد دربار می های تکیه داده شده بر دیوار، بی چوب

گیرند تا با افشا کردن حقیقت جهاد، حاکم جبار  حرضت زینب (س) از امام اذن می

از تخت  یادابن زشود.  های شیوای حرضت تام می کوفه را به زانو درآورند. صحبت

ایستد؛ مدتی به تاشا  رود؛ در مقابل امام می (ع) می امام سجاد طرف بهآید.  پایین می

خواهد کالمی را بگوید؛ زبان  از حرکت ایستاده است؛ دست را  شود؛ می مشغول می

برد ولی  تحکم باال می عنوان بهفایده است. دست را  کشد ولی بی به زیر گلوی  می

دوم که باال  ی پلهگردد از  تخت برمی طرف بهتواند اعضا و جوارح  را کنرتل کند.  �ی

شود. اطرافیان با دیدن این  رود محکم به زمین سقوط کرده و صورت  مجروح می می

شوند؛ به  کنند؛ دیگر به امام نزدیک �ی عجیب، کاروان را از کاخ خارج می ی صحنه

ام، آنان ش طرف بهبرند و تا رفت  می ییرسا کاروان. کاروان را به اند کردهشدت وحشت 

 گشارند. را به حال خود وا می
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فرمایند: چه رسبازان با  گیرند و می امام سجاد (ع) کودکان را در آغوش پر مهرشان می

های چون  صالبتی! من چه یاران قوی و همراهان شجاعی دارم! پروردگارا، به جان

الهی  احسان ی سفرهعسلم شهد بهشت را بچشان تا سپاسگزار دربار پر لطفت گردیم. 

شود؛ امام سجاد رس را به سجده  ها در مقابل مه�نان آماده می از انواع نعمت

 یدرماندگان منتهایت یبفرمایند: ای حامی درماندگان، در مقابل کرم  گشارند و می می

 ی سفرهرا بپشیر و قلب�ن را بر  رحمت آور و جهادمانکسیم پس بر ما  ضعیف و بی

 گردیم. شکوهت بار درگاه احسانت مه�ن کن تا سپاسگزا

روند و رس را بر  مهربان  می ی عمهروند. امام سجاد (ع) به کنار  کودکان به خواب می

مبارکشان  ی ینهسامام را بر  گشارند. حرضت زینب (س) رسِ  دامان پر مهرش می

عال را به پیشکشی به نزدم  یها خزانهفرمایند: اگر پروردگارم تام  چسبانند و می می

پایان بر نعمت  ای بود در مقابل رسی که بر دامن دارم پس شکر بی فرستاد ذره می

 امامت که ک�ل در نام  نهفته است.

شود. مردم از ترس مأموران  شود. روز کم کم به ظهر نزدیک می روز دوازدهم محرم می

ز روند تا راه نجات را ا جرئت نزدیک شدن به حرم امام را ندارند؛ به اطراف کوفه می

شام  طرف بهحرکت  ی آمادهمحرم کاروان  ۱۲�از ظهر روز  بعد ازامام بپرسند. 

کنند و در اثر پرتاب سنگ از  با فاصله از کاروان حرکت می مأمورانشود.  می

کنند بعد از خارج شدن  شوند؛ سعی می هایی که در دید آنان نیست مجروح می مکان

کنند. شهر مانند  کوفه عبور می ی روازهداز کوفه بگریزند. کمی از مغرب گششته از 

رسد.  ، در غربت کفر فرو رفته و دیگر صدایی از ساکنین  به گوش �یزدگانن طاعو 

فرمایند: خواری و زبونی این مردم جاهل مرهمی  حرضت زینب (س) به بانوان می

هایتان پس به لطف و بخش  پروردگار امیدوار باشید تا راه برایتان  است بر زخم دل

و کاروان در دل صحرا اتراق  رسد گشرگاه بهشت گردد. روز دوازدهم محرم به شب می

شود و آرام آرام  کند. َمن و سلوای بهشتی در مقابل مه�نان پروردگار عال حارض می می

پیچد و از  نشین امام سجاد (ع) در فضا می رود. صدای مناجات دل صحرا به خواب می

شود و جان عاشقان  در هر عرص و دورانی بوی امامت را از  شوق ، عال رسمست می
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تام  و سالمِ  ؛دارد کند و در روح  به امانت نگه می حس می اش یملکوتکل�ت 

گویانی که  راست ،معرفت بودند ی ینهگنجنهضتی که زیباترین  داران امانتها بر  دوران

اینک  .ای که کردند خشنود شدند جان خوی  را به پروردگارشان فروختند و از معامله

باشکوهیم. با این ثروت چه  ی ینهگنجن این دارا میراث ۱۴۳۴ما در محرم سال 

تا نام�ن پرآوازه  بخشیم کنیم؟ مانند حاتم طایی مشت مشت آن را به دیگران می می

هایی  مان به آن زینت شود؟ وای بر گوش ی چهرهپوشیم تا  صدق می ی خرقهگردد و یا 

در جان   که حقیقت را بشنود و از آن بگریزد و باز به رساغ اوهامات ذخیره شده

روی آورد؛ امامی بسازد؛ لب  را توصیف کند نه در بیان شیوای قرآن کریم بلکه برای 

امامت بوده و دشمن، آن یک جرعه را هم دریغ �وده؛ وای  ی خواستهای آب که  جرعه

چنین را بر کرسی خالفت رسول خدا (ص)  که در تصورات خوی  امامی این یدگانیدبر 

بگرید. افسوس که افسون شیطان در به دام انداخت محبان  اش یزبونبنشاند و بر 

افزاید تا برای امامی  می جهلشانقوی و محکم است که هر روز بر  چنان آنوالیت 

 جهلشاندیده روان سازند و مانند �رودیان هیزم  دروغین بر رس و سینه بزنند و اشکِ 

 آتشی باشد بر جان ابراهیم زمان.

کنیم تا منتقم حق را  تقاضا می ،ها دلی سوخته از این غفلت اینک از پروردگارمان با

 زمان محو و رسوا. ی صحنهیاری کنند و باطل را از 

 زنیم: پس باز فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آبان  ٢٩         شب چهارم ی بهخط

کشانند؛ بر  ندای حق می طرف بهها را  ؛ یومی که مأموران  دلالدین یومسالم بر 

ها به همه جهت  ها به �ای  درآمده؛ گردن جان ی ینهآها در  نگرند؛ صفت ها می چهره

جان مخفی �ود و دست را برای  ی پردهتوان حقیقت را در پشت  چرخد؛ دیگر �ی می

پروردگار عال آن را یوم نام نهاد؛ خاک  ی وعدهبیعت بیرون آورد؛ چه روزی است! 

گردد تا انوار روح تجلی کند؛ انواری که عمری را در زندان  ها از کالبدشان جدا می جان

 جان به امید فرج و رهایی صرب کرده است.

چه امانت با عظمتی همراه آدمیان است! نام  را از پدرش ارث برده تا او را آدم 

 بهاست. حیات  میراث دار این امانت گران بخوانند و زمان، در رضبان

ای است که رمزش  جا�ان صندوقچه ی پرده؛ در پشت گشاییم یمجا�ان را  ی پردهاینک 

ها، بهارها و پاییزها، کودکی،  نامند؛ عمر چیست؟ مع�ی روزها و شب را عمر می

ر مسیر عقل است که او را د ی ینهگنج؛ شاهدش یسال کهننوجوانی، جوانی و پیری و 

فروغ  در دست گرفته تا  این حرکت عظیم یاری کرده؛ دست ناتوان  را در انوار پر

کشیده و از چنگال  ار عقبرص به ا؛ ولی او بارها دست  را در ظلمت جهل فنا نشود

لحظات  ی ینهآمحرم  .کنید عقل گریخته است مانند لحظاتی که ش� به آن اندیشه می

حرکت؛ حرکت کاروان عقل در بیابان جهل باعث یک لحظه، یک نگاه و یک  ،است

 ها در یک لحظه، یک نگاه و یک حرکت بود. هدایت جان

فرمایند:  نگرند و می شود؛ امام سجاد (ع) به آس�ن می محرم آغاز می ۱۳صبح روز 

 ی دهندهکه انفاس متربکشان زینت  اند حرکتدر مقابلم در  ییها امانتپروردگارم، 

 ام کن تا کاروان ساالری شایسته باشم. کرسی آس�ن و زمین است پس یاری
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آیند. کودکان برای بازی در دل  برای اسرتاحت کمی به ظهر مانده از شرتان پایین می

زنند: محمد،  دوند. امام سجاد (ع) پرسشان امام محمد باقر (ع) را صدا می صحرا می

تر از آن هستم که  دهند: من ناتوان ) پاسخ میکنی؟ اما محمد باقر (ع پدر را یاری می

فرمایند: ای  گیرند و می را در آغوش می شان یگرامولی نعمتم را یاری کنم. امام پرس 

دهر، این بیابان را  سفاکانرسالت پیامربان هستی؛ جهل  دار ینهگنججانشین رسالت، تو 

سختی این بیابان با  ،تهدفی حرکت کنیم که منتظرمان اس طرف بهمنزلگاه ما �ود تا 

شود پس در دل  باال و پایین برو تا سعادت  انوار جان با برکتت قابل تحمل می

 جان  ذخیره شود. ی ینهگنجدر  هایت یدندو

کنند؛  کنند. مأمورانی که همراه کاروان هستند به امام اقتدا می �از ظهر را اقامه می

کنند و باز  نگرند. �از را اقامه می ان میهایش چرخانند و به چهره امام رس مبارک را می

رسد. بسرت خاک  افتند. غروب روز سیزدهم محرم از راه می شام به راه می طرف به

شود؛ تاریکی صحرا در انوار وجودشان مانند روز  پشیرایی از ملکوتیان می ی آماده

ن، خدمت شود. بانوا نوا می بیابان با مناجات امام سجاد (ع) هم درخشد. سکوِت  می

گشارند و  شهربانو دست فرزند عزیزشان را روی سینه می شان یگرامرسند. مادر  امام می

 اش ینهسگویند: مادرت را دریاب تا  با اشکی که چون سیل از دیدگانشان روان است می

پاره نشود. آت  جانم بر این بیابان مانند آتشی است  از هجران پدرت حسین (ع) پاره 

ز دور مشاهده �ود و اراده فرمود تا همراهان  را با آن از رسما که حرضت موسی ا

نجات دهد؛ همراهان  منتظر ماندند و او پروردگارش را در آن رسخی مالقات �ود 

ها نوید مالقات پروردگار را  پس رسخی رس پدرت ه�ن آتشی است که بر جان

شوم تا  پناهنده می دهد. ای پرس فاطمه (س)، من از رسمای بیابان به آن رسخی می

 جانم در عشقی بسوزد که متعلق به عال آفرین  است.

فرمایند: بیابانی که شاهد حرکت  گیرند و می امام سجاد (ع) رس مادر را روی دامن می

 ییها جانبود مانند این خاکی که بسرت  قرار یبحرضت موسی بود، در شادی وصل  

س رس را بر بالین  تکیه دهید تا به شوق را به همراه دارند پ  است که انوار رسالت

 های نهان  را برویاند. وصلتان دانه
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گنجد؛ فرشتگان به تاشای  امام در پوست خود �ی ی عاشقانهبیابان در سکوت نواهای 

دانید، از عرش به زیر  دانم ش� �ی پروردگار که فرموده بود: من آنچه را که می ی وعده

 آمده بودند.

گردد و باز حرکت با هزاران پیامی  میمحرم آغاز  ۱۴رسد و طلوع روز  شب به پایان می

هایی که  هستند جان . چه سعادتنددارد یآن نهفته است را اعالم م ی که در هر لحظه

! به دنبال آن قَبَس آت  در بیابان انتظار اند باشکوهجویان این لحظات  حقیقت

رسمای جهل نجاتشان بخشد ولی انتظار تبدیل به لطف تا منجی جانشان از  اند نشسته

شود؛ از رسمای بیابان به دامان پر مهر و محبت هدایت  و مرحمت پروردگار عال می

را با گرمای عشق درمان کند؛ نه عشقی که زمان  سپری  اش رسمازدهتا جان  رود می

ی بیابان جهل پوشد و باز راه های بیرون آورده از پای  را می شود و او کف  می

شود تا باز شب به آن بیابان برگردد، آت  را مشاهده کند، دست را به سوی   می

بگشاید و باز با خاموشی آن، در تاریکی جان  فرو رود؛ این منتظران، ه�نند منتظران 

حرضت موسی (ع) هستند که حاصل انتظارشان مرگ در کفر بود پس حرارت جانتان را 

هایتان  باشد که بشر آن در گوش ا حاصل کاشت و برداشتی در سینه محبوس کنید ت

را  یادهایتانفربیند؛  بینید او ش� را می که ش� امامتان را �ی نهفته است و از آنجایی 

هدایتتان قرار  را که با نام جدش فروزان است را فرا راهِ  هایتان ینهسشنود؛ حرارت  می

کنید و برای محکم شدن  فرج جانتان را  محکم یدا بافتهرا که  یا رشتهدهد پس  می

 :نوا شوند با ش� همفریاد کنید تا ملکوتیان 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

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


19 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آبان  ٣٠         شب پنجم ی بهخط

قبل از  شان یروز آفرین ؛ آنانی که  خزاینِ  خورندگانو رحیم؛ رحیم بر  رحمنسالم بر 

از تدبیر  ها شکمحیات ادامه یابد و  آمدن به جهان خاکی آماده گردیده تا سیرِ 

 گردد و آنگاه ها متنعم  در نعمت پروردگار عال گرسنه �اند؛ جان با رشافت 

 پروردگارش را بستاید.

ی به مرضی سخت افسوس که نعمت سالمتی با اطاعت نکردن از فرامین کتاب آس�ن

آید و او  گردد؛ اعضا و جوارح در خدمت نفس شیطانی در می بدل می یرپشنا  عالجو 

شود که پروردگار عال فرموده:  خورده تسلیم رسنوشتی می  مانند فرماندهی شکست

مرگ بر انسان باد که چه ناسپاس است؛ ناسپاس نعمت روحی منور در جسمی که 

 ک�ل خلقت است.

شود و او جسدی  شناسند. حیات از گلو خارج می طع حیات را مرگ میمرگ چیست؟ ق

ها باند و دیگر آثارش در زمین دیده  که باید در خاک پنهان شود؛ یادش در ذهن

وجودش در کام زمان باقی  تلخیِ  ی خاطرهمونس قربش شود و  اش یناسپاسنشود؛ آثار 

 ی خاطرهو هر بار که یادش را در را در جانشان ذخیره کنند  اش یتلخ ها ذائقهباند؛ 

در مشیت  که یدرحال کنند بر زندگی ننگین  عشاب را تقاضا کنند، جان مرور می

پس ناسپاسی در نشناخت  .تر از دنیا آفرین ، مرگ هم مانند تولد است؛ تولدی باشکوه

دهد مانند  کند و جان انسان را در ظلمت جهل قرار می انوار روح، حیات را قطع می

 ی ینهآ ینشانننگاه محرم که تلخی جهل جاهالن در کام زمان جاودانه شد و زندگی م

های  را اعالم  جوشد و آرمان عربت حق از باطل گردید؛ حقی که همواره در زمان می

 ،اش روزی یهستا کند  دارد و باطلی که حق را در پشت وجود مکارش پنهان می می

 ارمغان حق را زمزمه کند. اش شدهچندی بر جان افسون 
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اطراف عراق  های نشین یهبادای از  شود. کاروان به قبیله روز چهاردهم محرم آغاز می

آیند. پیرمردی که بسیار مسن است  فرزندان رسول خدا می طرف بهرسد. مردم  می

، اینان فرزندان رسول خدا هستند. رسبازان از روزم یهسزند: ای وای بر دیدگان  فریاد می

کنند  خواهند؛ امام آنان را به ترک کاروان وصیت می ترس هجوم مردم از امام امان می

 گریزند. ران جز راهبانان همگی میو مأمو 

کنند تا آنان را  ها را در اطراف امام جمع می مانند. مردم چراغ شب را در میان قبیله می

 یا عدهریزند و  شان میای خاک بر رس  گوید. عده کربال می ی واقعهموعظه کند. امام از 

رس زنان قبیله که برای شهدا فریاد الغوث  ی حلقهزنند. بانوان، در  بر رس و سینه می

کنند. امام سجاد امر به سکوت  همراه با نوای یا محمدا عزاداری می اند داده

کنند و  شود. امام سجاد رو به مردم می فرمایند. سکوت بر صحرا حاکم می می

پایان را  را در زمان حیاتتان جاودانه کنید تا فرزندانتان این نعمت بی فرمایند: ما می

ای نگهداری کنند. همواره حق را پیروز بدانند و باطل را کف روی آب که  مانند گنجینه

 شود. خیلی زود محو می

شوند.  جدا �ی یتب اهلکند. تا مسافت دوری از  با آمدن صبح، کاروان قبیله را ترک می

فرمایند: فردا از این  رسد. امام سجاد (ع) می ه ظهر روز پانزدهم محرم میکاروان ب

پس  ،شویم و وارد مرزهای شام رسزمینی که جان شهدای�ن در آن خفته خارج می

آیند و  ذخیره کنید. حرضت زینب (س) خدمت امام می کامتانعطرشان را در 

شدم، بوی عطر پدرم را بوییدم  فرمایند: ای یادگار جدم، آنگاه که وارد این رسزمین می

مناجات  را در مسجد  ،را در فضای  به گوش جان زمزمه کردم اش یملکوتو صدای 

سخن آغاز کردم: ای وصی پیامربم یا  چنین یناکوفه قوت جانم گردانیدم و با او 

امیراملؤمنین، به خانه بازگشتم؛ به رسزمینی آمدم که وصف  را بارها برایم فرموده 

خود  ی یدهدمحکم بود که به  چنان آنرسالت   ی پشتوانهشکر بر مشیتی که بودی. 

را  اش یتلخروم و  سپارم؛ از این رسزمین می شاهدش بودم. اینک جانانم را به ش� می

 کنم. به دیدار مجدد خون خدا تحمل می
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کند. مدت پیمودن راه  رسد. در دل صحرا اتراق می محرم می ۱۵کاروان به غروب روز 

ها فرصتی بود که امام سجاد (ع) فرزندان کوچک کاروان را در آغوش پر  شام، شب

شوند  هر امام خارج �یمِ  ی حلقهمهرشان نوازش کنند. دخرتان حرضت اباعبدهللا از 

 ی فاطمهانی که رقیه نام داشت ولی او را ث ی فاطمهمخصوصاً دخرت کوچک  حرضت 

فرستاد و همواره  بیت درود می اهل ی دردانهخوانند. امام بر توان فکری این  کوچک می

ام زینب،  پرسید: برادِر عمه فرمود؛ می کرد با اشتیاق پاسخ می به سؤالی که از او می

توانم به ش� اقتدا  یامام من بود. اکنون من در بیعت امامم هستم تا او را نیابم �

کنی و من منتظر این مالقات هستم؛  فرماید: او را به زودی مالقات می ام می کنم؛ عمه

آیا باید از ش� اطاعت کنم؟ امام سجاد (ع) این کودک سه ساله را که از معرفت بیان، 

فرمود: آیا پدرمان تو را به بیعت  گرفت و می ساالن بود در آغوش می ه�نند بزرگ

گفت: آن گاه که پاهای  را محکم گرفته بودم تا مرا هم  ی  فرمان داد؟ و او میخو

مانند علی اصغر به میدان جنگ بربد او مرا نوازش کرد و فرمود: من در پایان سفر، به 

ام  و عمه دیدارت خواهم آمد؛ مراقب باش در بیعت من بانی تا تو را نزد خودم بربم

صورت مبارک  غرق در  که یدرحالل کن. امام سجاد (ع) فرمود: تکلیف را از امام سؤا

فرمود: عال در بیعت  چسباند و می را به سینه می اش یگرامشد خواهر  اشک می

پدرمان حسین جاودانه شد پس به قولت عمل کن و منتظرش بان. کودک در آغوش 

آسان  پر فروز امامت سختی راه را بر عاشقان حق ی شعلهرفت و  امام به خواب می

 کرد. می

قرآن کریم فقط یک کلمه بود و آن  ی مقطعهعشق در وجودشان ه�نند حروف 

 داران حق علیه باطل. رضای پروردگار عال از امانت

شود؛ اول محرم یا دهم  خاطرات آمدن و رفت فرزندان آل رسول به زمان محدود �ی

 ی سفرهه شنوندگان را بر ک های  زبانی شیوا دارد ساعت ی همهمحرم  ،محرم یا اربعین

های  هایی که قوت جان مردمان است و سنگ کند؛ احسان احساس احسان  دعوت می

اش بر عرش طنین افکن است و زبان گویای   دار آن خواهد بود؛ ناله این خانه امانت

دارد:  عاشقانه ابراز می یا زمزمهرسد ولی در باطن با  که در ظاهر خاموش به نظر می
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بال  پروردگارت جای داری و من بر خود می ی خانهبالیدی که در  خود برو ای حجر، ت

زمین و آس�ن هستم؛ فرامین  را بر جانم  ی ینهگنجکه در جایگاه مهر موالیم 

کنم و با  درمان می اش یکو نگارم و جگر سوخته از هجران  را با مه�نان  می

 :زنم یمعاشقان  فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آذر  ١         شب ششم ی بهخط

 منتهایی یبرحمت  ی یچهدرشکر، پروردگار عال را بر ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین؛ 

ای که  که توحید را معرتف است و بندگی را در ضعفی که در عین قدرت دارد؛ خلیفه

های رنگارنگ به یاری پروردگارش نجات یابد، او   رشکبه موالی  محتاج است تا از َرش 

را بخواند و آغوش محبت  را احساس کند؛ رس را به سجده گشارد؛ از حمدی با شکوه 

، به ام کردهکند: به بویم خو بگیر؛ بسرتم را آماده  به خاک درافتاده؛ خاک زمزمه می

گیرم؛ آیا به  شوم؛ صورتت را در حصارم می آیی و من مونست می زودی به آغوشم می

 کنی؟ دیدار اندیشه می

چسب؛ افسوس که چند  هایی دل شیرین است با منظره یاییرؤدنیا مانند  ی خانه

ای بوده  ها افسانه لشت  آن ی همهساعتی به روی انسان باز است که با بیدار شدن  

ای خوش و یا ناگوار را تجربه  تواند آثاری از خود به جای گشارد، فقط خاطره که �ی

ن انسان متاع حیات  را ای در این زمان کوتاه اندیشید که جا کرده است پس باید چاره

بها به همراه داشته باشد و رسافرازانه رسش را به خاک تکیه کند تا  مانند گوهری گران

داران نهضت عاشورا که مه�ن  پربار، از نهان جان  بروید مانند امانت ی دانههزاران 

آمدند و شاهد  ،به همراه نور حرکت کردند ،های سنگی کوچیدند از خانه ،خاک شدند

وچی آس�نی شدند؛ شاهدانی که رس پرشور عشاق را در آت  سوخت تاشا کردند و ک

 با هزاران خاطره از این عشق به خانه بازگشتند.

نشینند تا دیاری را ترک گویند که  شود. مسافران بر مرکب می محرم می ۱۶صبح روز 

ی که یار دلدادگی و مقاومت رسبازان ی نشانهای از توصیف قرآن کریم است.  قطعه

 نبودند بلکه بازوان محکم رسالت بودند.

کنند و  کنند. امام سجاد (ع) رو به یاران می ای درنگ می عبور لحظه ی دروازهدر 

از جگرم را از  یا تکهفرمایند:  اشک از چش�ن مبارکشان جاری است می که یدرحال
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سباندم و و با دستانم در دل خاک گشاشتم؛ دست  را به قلبم چ جدا کردمسینه 

را به گوش جان شنیدم که فرمود:  اش یملکوتحرارت  را در جانم ذخیره کردم؛ صدای 

از ملکوت برگزیدند تا همراهِی انوار  ای ینهگنجهایت را  ای جانشین امامت، امانت

 پس مددکارشان باش تا به مقصد برسند. ،را قوتی باشد شان خستهجان 

 ی دروازهشوند. مرزهای شام تا  از عراق خارج میگردانند و  می امام روی مبارک را بر

شود. کاروان برای  محرم نزدیک می ۱۶ورودش راهی طوالنی است. غروب روز 

های  ای به همراه ندارند؛ هر بار که رضورت شود. هیچ توشه اسرتاحت متوقف می

ی پر گیرد، بیابان بدل به باغ زندگی مانند آب و غشا و سایر احتیاجات مدنظر قرار می

ها و آبی که پروردگار عال در کتاب آس�نی به آن اشاره  گردد با انواع نعمت نعمت می

های بافضیلت خاندان  های �از و دعا، زینت جان رسد. زمزمه فرموده. شب فرا می

امام  که یدرحالشود و  ای به محل عبادت امام سجاد (ع) نزدیک می رسالت است. سایه

گوید: خداوندا، بر  گشارد و با ترضع می ر پشت امام میدر سجده هستند دست را ب

؛ جانم از فراق موالیم حسین به سوزی مبتال هاست آس�نپشتی تکیه کردم که کرسی 

گشاشتم تا جانم متالشی نشود. امام  ات یکرسشده که تحمل  را ندارم پس دست بر 

روان است در آغوش خیزند. دخرت برادر را که به همراه کا سجاد (ع) از سجده بر می

اکرب است. با دست  ساله است که نام  هاجر و دخرت علی ۱۰گیرند. او دخرتی  می

: آیا ورود به این شهر پرسند کنند و می هاجر پاک می ی یدهدمبارکشان اشک را از 

دهد: در کنار ش� بودن امنیت است.  زده تو را آشفته کرده؟ و هاجر پاسخ می طغیان

رود.  یروی امامت گرفتم تا پیروزمند این جهاد اکرب باشم. هاجر میمن طاقتم را از ن

 پردازد. امام سجاد (ع) به عبادت می

گردد. تا �از ظهر دل  شود. کاروان برای حرکت آماده می محرم آغاز می ۱۷صبح روز 

شود. بعد از �از، حرضت زینب (س) به  شکافد. برای �از ظهر متوقف می صحرا را می

فرماید: ای یادگار برادرم، تو امام بر حق جهان اسالم هستی.  آید و می م میخدمت اما

وجود نازنینت است و ما همراهانت محافظان این کوی  بر فرمانآس�ن و زمین 
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کربی (س) بر َدِر کفر  ی فاطمهبابرکت هستیم پس برای�ن دعا کن تا ه�نند مادرم 

 را میراث دوران کنم. اش خرابهایستم و ارکان  را از هم بپاشم و  هب

اید و  فرمایند: پرچم این امانت در دستان ش�ست که ذوالفقار را بارها بوسیده امام می

فرمود:  گشاشتید امیر مؤمنان (ع) می ذوالفقار می ی یغهتهر بار که لب مبارکتان را بر 

درد و  را میکفر  تر است؛ جانِ  از ذوالفقار خطرناک اش یرندگه بُ آفرین بر زبانی ک

کند پس بر آنچه مأمور هستی عمل کن. حرضت زینب (س) خود  پاره می جگرش را پاره

 کند. ورود به دربار یزید می ی آمادهرا 

روز دیگر در  ۱۵رسد. تا شام با حرکتی که کاروان دارد  روز هفدهم محرم به شب می

ان کوی حق تر به گوش مسافر  راه است. سکوت بیابان، رسود فرشتگان را واضح

ها خفتند و به  حسین در بیابان یشانموالرساند. چه سفری بود! از مدینه همراه  می

خوابند و  عشق دیدن روی  صبح برخاستند و اینک شب را با عطر امام سجاد (ع) می

در  اش لحظهخیزند. چه مسافرتی است که هر  صبح را با انوار جان  از خواب برمی

ان و آیندگان بیایند و آن را زینت جانشان کنند، به عشق  زمان نگاشته شده تا گششتگ

قراری جانشان مشاهده  قرارِی زمان را در بی مبتال شوند؛ حرارت  را احساس کنند؛ بی

پرسند: در درو�ان کیست؟ ما کی هستیم؟ چرا برای ماجرایی که خود  کنند؛ از خود می

ر، مع�ی عمرمان از کودکی تا زنیم؟ مع�ی این شو  شاهدش نبودیم بر رس و سینه می

شور   به این یرمسل�نغگشاید؟ چرا یک  مرگ است. این ارسار را چه کسی برای�ن می

گردد.  تر می آید و ای�ن افزون داند؟ کفر در مقابل  به زانو درمی گرید؟ او چه می می

ید، باز رسید و اگر نتوانست اگر توانستید رمزش را بیابید با این کاروان به مقصد می

شوید تا همچنان به این مع� اندیشه کنید پس برای یافت  منتظر محرم دیگری می

 داریم: داریم و عرضه می حقیقت این رمز باشکوه دست به دعا برمی

؛ این ام زدهاحسان حقیقت جویان کویت پیوند  ی سفرهای پروردگارم، جانم را بر رس 

برسان و از رش شیطان نفس در امان بدار تا  هایم به ثر پیوند را با جریان خون اندام

 باز با جانی سوخته فریاد کنم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آذر  ٢         شب هفتم ی بهخط

ای که جان آدمیان را به لقای خود فرمان داد تا آنگاه که  به نام هللا، آن پروردگار یگانه

را در  رشافتشانقدم بر هستی گشاشتند و زندگی را با نام ارشف مخلوقات آغاز کردند، 

بیازمایند. که بودند و از کجا آمدند؟ جانشان حاصل کدام لقاء  خالقشانعشق به 

قاء باطنی؟ اگر فطرتی در لقاء ندارند پس کی هستند؟ در تام است؟ لقاء ظاهری یا ل

رسد ولی جان آدمیان به  ها به انجام می آفرین  زاد و ولد، طبق فرمان طبیعِت جان

بهاتر فرمان داده شده است؛ پروردگارش او را ستوده و در آفرینش   لقایی گران

 هللا احسن الخالقین. تبارک فرموده:

شود و او لباس تن  را  بها، در نفس شیطانی اسیر می چنین گران اینای  افسوس، گنجینه

شود؛  کند، برهنه و رسوا در محرش گرفتار می که لباس عزت  بود از جان  جدا می

نشین کرداری شیطانی که مانند پوست روی استخوان، به جان  چسبیده است؛  هم

جزء  اش ینهگنجنیده نشود؛ از فرماید: از من دورش کنید تا صدایی از او ش پروردگار می

 سوزاند هیچ �انده. ه جان  را میآتشی ک

هاست. خاندان نبوت برای  ترین مجازات ای وای بر واحرستای صحرای قیامت که سخت

، جانشان را که در لقای پروردگارشان بود خالصانه ایثار کردند؛ روزان یهسهدایت این 

های قرآن کریم رسیدند. ما  محبت  به وعده به آغوش پروردگارشان بازگشتند و در پرتو

ای هستیم که جگرمان را در حرارت  تفت  کنیم؟ آیا تاشاچیان �ایشنامه چه می

دهد و یا همراهان ه�مندان حق علیه باطل؟ اگر همراه نبودیم، عمرمان را در  می

 احساس گشراندیم که حاصل  چند روز نگاشت تکلیف بود که بعد از ی تاشاخانه

ایم ولی به کالس باالتر نرفتیم بلکه باز در  قبولی را گرفته ی �رهگشراندن تکالیف، 

 هر سال به ه�ن تکلیف عمل کنیم. ه�ن کالس ماندیم تا
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جان محرم خونی کهنه ندارد که هر سال فقط رنگ  را تازه کنند؛ محرم، تزریق خونی 

شکوفا در حق است پس با حقیقت  بیعت کنید؛ جانتان را از چنگال باطل برهانید تا 

های  به جریان بیفتد؛ در لحظات  عمرتان را جاودانه کنید. به  خون تازه در رگ

؛ آیا جزء شهدا شدید یا با کاروان امام سجاد (ع) همراه امام حسین (ع) آمدید در کربال

از کربال رفتید؟ اگر همراه امام سجاد (ع) شدید، میراث دار نهضت موالیتان حسین 

(ع) هستید؛ با ثروتتان ه�نند همراهان امام سجاد (ع) رفتار کنید تا پیروزمندانه 

 اقی گشارید.زمان ب ی صفحهننگین  را در  ی چهرهباطل را در هم بکوبید و 

چسب  شود. حرارت خورشید، رسمای بیابان را به گرمایی دل محرم آغاز می ۱۸صبح روز 

با پدرم حسین  که  آنگاهفرمایند:  کنند و می بدل �وده. امام سجاد (ع) رو به یاران می

آمد  کردیم انواری از آس�ن به زمین می از مدینه حرکت کردیم، هر فرسنگی که طی می

شد؛ یک بار که شاهد  ماند و سپس محو می زد، مدتی می موالی�ن حلقه میو به دور 

این صحنه بودم خود را به پدر رساندم و سؤال کردم: مع�ی این انوار چیست؟ امام 

رسیم، حرضت جربئیل امین به اتفاق همراهان، بر  حسین فرمودند: به هر منزلی که می

همتای الهی، ما را در آنچه به  رزند کوثر بیدارند: ای ف فرستند و عرضه می ما درود می

فرستم و  آن مأمور هستی یار و یاور خوی  بدان و من در هر منزلی به آنان درود می

جوشد را به پروردگارم عرضه کنم. من  کنم اجازه دهند تا آنچه در وجودم می تقاضا می

حس کنم و او  هایم ام گشاشتم تا جوش  را در رگ دست پدر را بوسیدم و روی سینه

هایت را آماده کن تا  فرمود: پرسم، تو زینت عابدان دهری و امام و جانشین پیامرب، رگ

محبتی را در خود حس کند که هرگز جانی به خود ندیده باشد اکنون به وصیت پدرم 

ام احساس کردم؛ ای یاورانم در این بیابان،  های محبتتان را در سینه آگاه شدم و رشاره

ایم تا  اش را با خود آورده های آت  را در کربال در زیر خاک کردیم و شعله ما رشاره

 رویم. هایی محکم و استوار به سوی  می باطل را بسوزانیم پس با قدم

شوند. �از را  رسد. همگی برای �از ظهر آماده می محرم می ۱۸کاروان به ظهر روز 

 ی عاشقانههای  رسد. نغمه ب فرا میدهند. ش کنند و تا غروب به راه ادامه می اقامه می

 ی آمادهمحرم  ۱۹شود. روز  شکافد و باز روزی دیگر آغاز می یاران امام، دل صحرا را می
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رسند. رس و صدایی از دور  پشیرایی از مه�نان ملکوتی است. آرام آرام به ظهر می

و کودکان قبیله  شود. زنان نشینان نزدیک می از بادیه ای یلهقبشود. کاروان به  شنیده می

تر  به خیال آمدن کاروان بازرگانی، برای خرید، هر کدام چیزی در دست دارند. نزدیک

فرمایند: ما بازرگانان متاع دنیایی نیستیم، ما در پشت  آیند، امام سجاد (ع) می که می

 بریم. با شنیدن این پیام، آنچه در دست داشتند را کربال را به شام می ی واقعه شرتا�ان

کنند؛ ناله از دل افراد  زنند؛ امام ماجرا را بازگو می کنند و به دور امام حلقه می رها می

که آوردند را بپشیرند؛  ییها تحفهخواهند که امام  رود؛ به ارصار می قبیله به آس�ن می

فرمایند: ش� مونسان این بیابان هستید، بهرتین خدمت در حق امام عرصتان،  امام می

 هدای کربال است.بیان حِق ش

دهد.  محرم به راه ادامه می ۱۹دهند و کاروان تا غروب روز  امام دستور به حرکت می

 شود. شوند و باز سکوت شب، رازدار این حرکت با شکوه می برای اسرتاحت آماده می

چه ارساری در ساعات  بود که همواره با ساعات عمِر گششتگان و آیندگان همراه 

های  جاری  جان  نگاشته و محبت  را در رگ ی صحنهگردیده؟ زمان، جاللت  را در 

ها جدا کنید تا به همراه  الصی�وده پس با حرارت  بسوزید و خاکسرتتان را از ناخ

باطل به جانتان بپوشانید و را در جنگ با  شانرزمجویان، در زمان بانید و لباس  حق

 جویان فریاد کنید: با حق

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آذر  ٣         شب هشتم ی بهخط

هایی  که همواره چراغ را سزاستپایان و درخور بارگاه با عظمت کربیایی  حمدی بی

های هدایت تکیه  بر این چراغ اش یکو فروزان را در ظلمت زمین افروخت تا گمشدگان 

باطل که به جانشان  ی خرقهکنند؛ دستانشان را به حقیقت حق بدهند تا آنان را از 

باطل با هزاران رنگ تزئین شده از حق، به میدان  ی خرقهاند نجات بخشد.  پوشانده

را برباید  ای یفهخلننگین  آویخته است تا  ی چهرهمندانه نقاب حق را به آمده و ه� 

جاللت پروردگارش است پس مددکاری باید به فریاد الغوث این  ی نشانهکه تخت ، 

از حق برسد تا در دیار حق هالک نشوند و امامت در هدایت ، بر  هشدهای جدا  جان

خوی  مقدم داشته است؛ انواری که  این امر پافشاری �وده و نجات امت را بر جان

ا تاریکی جهل ها فروزان گشته ت در جهل مردمان زمان چونان چراغی در چراغدان سینه

 را از میان بردارد.

زند تا  شناسد؛ گاه نقابشان را کنار می ها را می ای است که چهره کربال آینه ی واقعه

در معرض  شان یداریپاو وجودشان از پشت آن بیرون بیاید؛ همتشان شناخته شود 

های نبوت که در مقابلشان صفی از مسل�نان دروغین و  امتحان قرار گیرد مانند گل

اکرب  میدان هللا طرف بهمدعیان پایدار به رسالت پیامرب وجود داشت؛ به هنگام حرکت 

آمدند و در عشاب جهلشان  گفتند تا با نیروی پروردگار، بر حق غالب گردند؛ می می

ها مسل�ن �ایانی در  پس در تام دوران .پنداشتند ند و آن را پیروزی میمرد می

 مکارشان بوده و کاروانِ  ی چهرهرسوایی  ینشانننگحق آمدند و حاصل زندگی  ی خرقه

 این خرقه تا قیامت است. ی کنندهویران  ،یزید دربار طرف بهعازم 

حرکت  ی آمادهشود. کاروان  صبح روز بیستم محرم با نورافشانی انوار امامت آغاز می

ثانی دخرت امام حسین (ع) بر مرکب  ی فاطمهشوند.  است. همه بر شرتان سوار می

دهد:  آیی؟ رقیه پاسخ می فرمایند: رقیه جان، چرا همراه ما �ی نشینند؛ امام می �ی
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دم او مرا در آغوش  خوابانید به او گفتم: من فردا دیشب در خواب پدرم حسین را دی

روم مگر خودت بیایی و مرا سوار ذوالجناح کنی؛ ذوالجناح، رسش  با کاروان به شام �ی

خواهر  طرف بهشوم. امام سجاد (ع)  را به تأیید تکان داد پس من بر اشرت سوار �ی

ن راه این بیابان برای فرماید: پیمود گیرد و می رود؛ او را در بغل می کوچک  می

ذوالجناح سخت است اگر بر شرت من سوار شوی من تو را خیلی زود به دیدار پدر 

اشک  را از او  که یدرحالشود و امام  برم. رقیه سوار مرکب امام سجاد (ع) می می

ها آن  ترین زمان فرماید: بار الها، سخت نگرد و می آس�ن می طرف بهکند  پنهان می

شود و او راه گریزش را  ه قلب انسان در چنگال احساسات  گرفتار میزمانی است ک

 بخ  جانی در دام افتاده است. یابد جز یاد ذکر باعظمتت که آرام �ی

گردد. امام محمد باقر (ع) به  �از متوقف می ی اقامهرسد و برای  کاروان به ظهر می

نگرم جدم رسول خدا را  میپرسد: پدر جان، هر بار که به افق  آید و می نزد پدر می

فرستم و با قلبم از او سؤال  نگرد من هم به او درود می بینم که با تبسم مرا می می

گونه که  و ه�ن شویم یمکنم: ای رسول خدا، ما در خوان پروردگارمان مه�ن  می

کنیم ولی پدر  خوریم و از محبت ، سفر را تحمل می های  می وعده فرموده از نعمت

گیرد، نشنیدن صوت  را می طاقتشاناین اهل سخت است و  ی همهچه برای جان، آن

قدرت امامت تقاضا کنم اصوات  ی یچهدرام تا از  تالوت قرآن جدم حسین است، آمده

شده در عال را برای�ن فاش کنید. امام سجاد (ع) به فرزند دلبندش   ملکوتی ضبط

دهم تا از جدمان رسول  به تو اذن میتوانی تقاضا کنی،  فرماید: تو می نگرد و می می

شود و صوت ملکوتی امام حسین  خدا حاجتت را بخواهی. حاجت کاروان برآورده می

نشین  قرآن کریم همواره مانند نوایی دل ی یمهکرشود؛ آیات  انداز می در صحرا طنین

 به همراه کاروان است.

شود. شب با تاریکی  ت میاسرتاح ی آمادهرسد و  کاروان به غروب روز بیستم محرم می

نگرند و با نجوایی  گشاید. امام به ستارگان می خود بسرت عبادت امام سجاد (ع) را می

دارند: ما چه شاهدان منوری داریم! ش� یاران با وفای این عزیزان  عاشقانه ابراز می

نگرند و صدایشان را از یکدیگر  های پر اشک بر ش� می خدا هستید؛ آنان با چشم
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ش� باشید پس رازداری با وفا باشید  ساالرشان کاروانکنند تا شاهد رنج دوری  هان میپن

 تا گوش زمان، امانت  را از ش� بازستاند.

 یسو  بهدهد. سواری از مقابل  شود. کاروان به راه ادامه می محرم آغاز می ۲۱صبح روز 

ه نزدیک امام سجاد (ع) شود و با پای پیاد آید. کمی مانده از اسب پیاده می کاروان می

گیرد و به  خواهی؟ او دست امام را در دست می فرمایند: چه می رسد. امام می می

گوید: جانم فدایتان؛ من ابراهیم،  دهد و می لرزاند ناله رس می صدایی که صحرا را می

 ی واقعهبکر هستم؛ در زمان آمدن موالیم، در زندان بودم؛ بعد از  ابی پرس محمدبن

کربال به راه افتادم که اکنون ش� را در راه مشاهده  طرف بهاز زندان گریختم و کربال 

: اگر گوید شوید؟ می فرمایند: با ما همراه می کنند و می کردم. امام در حق  دعا می

 گشارم. اذن داشته باشم غالمی خدمت

شود. کم کم تاریکی بر بیابان سایه  محرم نزدیک می ۲۱کاروان به غروب روز 

ها بسیار  گوید: بیابان شب رسد و می بکر به خدمت امام می افکند؛ ابراهیم بن ابی یم

ندارند که خود را بپوشانند اگر اجازه بفرمایید آتشی  یباالپوششود و کودکان  رسد می

فرماید: اگر  نگرد و می اش می تا این رسمای کشنده را مهار کنم؟ امام به چهره افروزم بی

کند که انوار  ایستند و ابراهیم مشاهده می شوی. امام به �از می کمی صرب کنی گرم می

گرما بر جانشان  چنان آنگیرد و  وجود امام همچون آتشی کاروان را در احاطه می

 شوند. وار کمی خارج میان ی یرهداکند که از  احاطه می

افتد. با  شام به راه می یسو  بهشود. کاروان به حرکت   محرم آغاز می ۲۲صبح روز 

گنجد. گاه ابری پر رمز کاروان را  های تالوت قرآن کریم، صحرا در پوست خود �ی نغمه

خود را از  ی توشهکند. کاروان با چهار راهبان در حرکت است که آنان  مشایعت می

بکر به  کنند و از خوان امامت دور هستند. ابراهیم بن ابی های رس راه فراهم می قبیله

گویند: نیازی به  ابن زیاد نرسیده؟ می دربارِ : آیا خرب فرار رسبازان به گوید راهبانان می

به شام برود؛ ما نیز مریدان  مراقبت پرس رسول خدا نیست او خود اراده فرموده تا

 هستیم. اش یکو 
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شود.  رسد و باز بیابان بسرت خواب ملکوتیان می محرم می ۲۲ه غروب روز کاروان ب

امام به گلستانی پرشور تبدیل گشته و ماه و  ی عاشقانهبیابان در نجواهای  سکوِت 

پایان امامت است. نزدیک فجر صدایی امام سجاد  ستاره از فروغ ، متنعم نعمت بی

توانم به خواب بروم. امام نظر  یدهد: موالیم، من � (ع) را مورد خطاب قرار می

شنوند؛ او را در بغل  گرامی حرضت ابوالفضل را می ی نوهکنند؛ صدای جعفر ثانی  می

گوید:  توانی بخوابی؟ کودک می فرمایند: چرا �ی گیرند، کودک چهار ساله است و می می

مود: من شناسی؟ گفتم: خیر، فر  بانویی با کرامت دست بر رسم کشید و فرموده: مرا می

یارا�ان را در میدان جنگ  ی همهمادرت زهرا هستم و من با گریه گفتم: مادر جان، ما 

کنم که مرا به  تنها گشاشتیم و با عموی�ن به مسافرت رفتیم و من از ش� تقاضا می

به خواب بروم و مادرم زهرا فرمودند: تو  آغوششانپی  پدر و پدر بزرگم بربید تا در 

نگرند که چگونه  بینم، فردا دخرتان کاروان به تو می هستی که من میاز آن  تر شجاع

خواهی رازت فاش شود؟ و من گفتم:  دیدگانت خاک را مرطوب �وده، آیا می اشکِ 

فشارند و  خواهم و مادر رفتند. امام سجاد (ع) رس کودک را بر سینه می خیر �ی

هیم رفت؛ اگر صبور باشی او را فرمایند: ما به مدینه و به دیدار مادر بزرگت خوا می

 کنی اکنون بخواب تا باز ملکوتیان را در خواب ببینی. مالقات می

بخشد.  شود و شب با تام ارسارش جای خود را به فروغ خورشید می صبح آغاز می

ای درخشان فرا  وجود ملکوتیان ه�نند شعله افتد. شمعِ  کاروان به طرف شام به راه می

نجواهای عاشقانه را به گوش جان بشوند و  ،های غبار گرفته شود تا گوش راه تاریخ می

عزتی را که  شود جانشان به قضاوت وا دارند که چگونه می ی محکمهعقل را در 

بر تام  نازل فرموده و آنان را یتب اهلمخصوص  اش یآس�نپروردگار عال در کتاب 

بون کند و دلیل  مشیت الهی ، برای عربت تاریخ، خوار و ز  ادیان خوی  پیروز �وده

 باشد؟

 ورند غوطهاوهامات فکرشان  ی ورطهکه هنوز در  یجاهالناز جهل  هوای بر جان سوخت

و آنگاه که نام با برکت امام را بر زبان جاری سازند پاسخشان را نشنود و هرگز 

ه نشود؛ آنچه را که ساخته بودند ویران گردد و جز رسگردانی در سالمشان پاسخ داد
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پروردگارتان را به جا آورید که جانتان را از  پس شکرِ  .برهوت، مسکنی نداشته باشند

رسوایی جهل نجات بخشید و فطرتان را در حق شکوفا فرمود تا بتوانید بسرت جانتان را 

انید؛ بشری که در خود هزاران نوید خو  بشری کنید که آن را به فریاد می ی آماده

 خوانیم: شکوفایی دارد و ندای  زیباترین نداها است پس همگی با هم او را می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آذر  ٤      (شب عاشورا)  شب نهم ی بهخط

ش�ر، به  های بی شناسد؛ زبان  حیران نعمت شکر، نامی است که جان عاشق آن را می

احسان محبت   ی سفرهآن معرتف است و جان  در بند خالقی که مخلوقات  را بر 

ای بر رسشان گشود تا از او دور نباشند؛ زبان را  نشاند و آغوش رحمت  را چونان سایه

به ثنای خوی  خواند تا فضای دهان، از مکر شیطان در امان باند؛ اینک در این زمان، 

ها از مخازن درک و اندیشه به  ها حیران مکر مکاران و خودکامگان است و عقل جان

گشته و ه�نند چهارپایان با طلوع خورشید به  روی  قرار دارد تهی  آنچه در پی 

کند تا آنچه را بلعیده است را  و با غروب  به خوابگاه خوی  مراجعت می  چراگاه رفته

 مرور کند.

های مشتاق به ذخایر جانشان بازگردند؛  زند تا جان باطل را کنار می ی پردهحق 

بارتر بر گِرد حق بچرخند تا توان جانشان افزای  استوارتر و همتشان پر  یشانها قدم

 نوا شوند. یافته و بتوانند از تاریکی جهل، خود را برهانند و با انوار عاشوراییان هم

شود. کاروان مانند نسیمی که با خود بوی  محرم با طلوع خورشید آغاز می ۲۳روز 

جاد (ع) رو به آورد در حرکت است. امام س هزاران گل خوشبو را به ارمغان می

بخشد و سختی راه را برای�ن  فرماید: آنچه به جا�ان قوت می کند و می عزیزان  می

خوراند؛  سازد نعمتی است که پروردگارمان از خوان رحمت  بر جا�ان می نشین می دل

نگرد و ه�نند همراهان حرضت نوح نبی  مشیت  می ی ینهآهای عمرمان را در  ساعت

کشتی را بگشاید بوی عطر رسول  دارد و آنگاه که درِ  در امان می های جهل از طوفان

 رحمت الهی باشد. باز شدن درِ  ی مژدهخدا 

گردد. همگی حمد و ستای   رسد و برای �از متوقف می کاروان به ظهر می

دهند.  دارند و باز به راه ادامه می پروردگارشان را با زبان امام به خداوند عرضه می

کند. جز کودکان  رسد و کاروان برای اسرتاحت توقف می فرا می محرم ۲۳غروب 
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اهل کاروان بانوان شهیدان کربال هستند. همرس گرامی حرضت علی  ی یهبقخردسال 

گویند: ای وای بر جانی که چونان  کنند و می اکرب پس از اذن از امام رو به یاران می

چسباند تا  دردش را به آن میپر  ی ینهسغلتد و  آتشی از هجران جانان  در خاک می

را بربایند و جانشان را در حق  اش شعلههایی منتقل شود که  پیام  به جان

از  هرا به همراه آوردم تا در کنار امام عرصم جان جدا شد یا شعله؛ من افروزند بی

موالیم حسین را با آن بسوزانم پس الغوث یا فرزند رسول خدا، قلبم با نزدیک شدن به 

آرام شود. امام سجاد (ع) رو به  ام ینهسگیرد مددی کنید تا  سینه قرار �ی شام در

گاه که پدرم حرضت آدم را از عرش به فرمایند: ای پروردگارم، آن می کنند و آس�ن می

چنان نالید که آفرین  به حالشان به فغان آمد،  فرش فرا خواندی و او از هجرانت آن

مات  بازگرداندی و ما میراث داران پدرمان هستیم که پشیرفتی و او را به مقا اش توبه

؛ آنچه قلب یارانم را از یما کردهآفرین  را به سوز و گداز مبتال  ی ینهس هجرانتاندر 

ای پس مددمان کن تا از  کند آت  عشقی است که در حق نهاده قرار خارج می

 حریمت محافظت کنیم.

رسد  محرم با طلوع خورشید به پایان می ۲۳دهد و غروب روز  کاروان به راه ادامه می

فرماید:  آید و می شود. حرضت زینب به خدمت امام می و باز صبحی دیگر آغاز می

رود که اگر جان  چنان از دست می قرار رباب مادر علی اصغر آن توان جانم در نگاه بی

فرمایند: شخصیت این  حمل  برایم مشکل بود. امام میکرد ت شیرین ش� آن را مدد �ی

جان  را از سینه  ی پارهبانوی گرامی، جهان را تا قیامت مدیون خود خواهد کرد؛ او 

تا جاودانگی حق و رسوایی باطل را در پیشانی دهر   جدا کرد و به دستان امامت سپرد

فته کرده قلب مهربانتان آش چنین ینابزرگوارم را  ی عمهبه امانت گشارد؛ آنچه ش� 

 است که میراث دار جدم امیر مؤمنان است.

داران  پشیرایی از میراث ی آمادهرسد و باز بسرت خاک  محرم می ۲۴کاروان به غروب روز 

ای از شب گششته و امام سجاد در راز و نیاز به درگاه پروردگار به  گردد. پاره حق می

ای از بهشت موعود به �ای   ه�نند قطعهسجده افتاده و صدای مبارک  بیابان را 

 ماما؛ روند رسد. به طرف صدا می ای آرام به گوش امام می درآورده است. صدای گریه
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 ،است که به آرامی در نجواهای کودکانه با پروردگار در عبادت است محمد باقر (ع)

همه را در فرمایند: من فکر کردم بیابان  گیرند و می را در آغوش می شان یگرامپرس 

؛ امام محمد باقر رس را ای یختهگربینم تو از این بسرت  جان  خوابانده است اکنون می

فرماید: جدم امام حسن را در خواب دیدم که فرمود:  چسباند و می پدر می ی به سینه

پس بسرت را با یاد پروردگارت به ملکوت پیوند کن  ،محمد تو بازوان منی در مدد پدرت

تر را به گوش عرش برسانی و خاندان رسالت را در  ت از عسل شیرینتا صدای مناجا

فرمایند: تو  گشارند و می امام آهسته فرزند دلبندش را بر زمین می .شکوه  مدد کنی

 ۲۴گردند و شب  باز می عبادتشانوارث پیامربانی پس جانشینی شایسته باش. به محل 

سالت به راه ادامه جاللت فرزندان ر  خورد و کاروان، با محرم به صبحی روشن پیوند می

باشد که غبار باطل را در اطاعت  گرانباراین امانت  ی شنوندههایی  دهد تا گوش می

محبت پروردگارش  ی شعلهآن �وده تا  دار ینهآقرآن کریم از جان  زدوده و قلب  را 

ه او را به ود کندر آن مانند چراغی فروزان بیفروزد و ندای پیامربش را به گوش جان بش

رنگارنگ از  یها رشکدهد تا  کند و توحید را فرا راه آن قرار می حق دعوت می

وجودش با چراغ عقل در مسیر درک  ی جان  پاک شود و مع�های باز نشده ی صفحه

خوانیم تا  و فهم واقع شود پس در فراز و نشیب این راه، امام عرصمان را به مدد می

ام سجاد (ع) در دست قوی امامت گیرد و ما را در پیمودن را ه�نند ام ناتوا�اندست 

 راه عاشوراییان مدد �اید.

 زنیم: نوا با یکدیگر فریاد می خوانیم و باز هم اینک در باطن جا�ان او را می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آذر  ٥         روز عاشورا ی بهخط

سالم بر خالِق مخلوقات، خالقی که معرفت را رمِز شناخت معرفی �ود و بندگان 

؟ کنید ی�خوی  را به تفکر دعوت کرده فرمود: آیا به آفرین  زمین و آس�ن تفکر 

زمینی که در دستتان است و آس�نی که قدرِت سفر را در آن یافتید؛ آیا منظور 

 یا عدهه در درون زمین و آس�ن است؟ اگر منظور این بود، پروردگار عال علِم نهفت

پس، منظور چیست که  رسیدند یمبه هدف  ها آناز تفکِر  یا عدهو  کردند یمتفکر 

؛ کدام خردمند؟ آیا ش� گیرند یم: فقط خردمندان پند فرماید یمپروردگارمان 

 آید یمن نهضت به شور عاشورا پند گرفتید؟ عال در ای ی واقعهخردمندان هستید که از 

 خواهد یمچه ارساری است؟ چرا  قرار یب؛ کند یمش دعوت ا تابی و همگان را به بی

برداشته است؟  تاکنون ۶۱ش را از سال را بدرد تا حقیقتی را �ایان کند که باَر  ها پرده

و در گوش�ن زمزمه  کوبد یمای وای بر جا�ان که موالی  نَفسی است که بر پشت�ن 

قرار  قرارت یب: ای عاشِق حسین، با شمشیر، فرقت را بشکاف تا خونت در جاِن کند یم

یابد؛ موالیت تشنه است، آب نخورد، مانند عباس باش و اگر خوردی به یاد حسین 

خواست و آنان دریغ کردند پس بر رس بکوب، اشک  یا جرعهبخور؛ او از قاتلین  

بدانی؟ امامت در حال الت�ِس به دشمن  هیخوا یمبریز، جانت را پاره پاره کن، چه 

کافر و ملحد �وده تا  یا عدهشهید گردیده؛ چه امام با صالبتی! خود را خوار و زبون 

با باری که شیطان بر  کنید یمکنی و از آن پند گیری؛ چه  ات یزندگتو آن را رسمشِق 

؛ عقلی که به هاست نانساپشتتان نهاده و روز عاشورا برای  روز به دام انداخت عقِل 

تام و ک�ل اجرا کند که جای تفکری  چنان آنتا �ایِ  باطل را  آید یمخدمت او در 

غبار گرفته برخیزد و غبارش را با حقیقت   ی تودهباقی نگشارد و اگر جانی از میاِن این 

زبونی هستیم که عقل را به دست  چارگان یب؛ چه گردیم یمبزداید، به دنبال سندش 

تا  اند کردهو آنان نقِ  عاشورایی دروغین را بر آن نقاشی  یما سپردهران و مکاران قها

در بازاِر دنیا ه�مندانی را سند اسالم بدانید که نقششان جز نقِ  یک امام در بند 
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جا�ان  ی یفهخلآن نق  را با عقلی که  خواهیم یمافتاده، نق  دیگری نبوده. حال 

، تغییر دهیم پس با حقیقت  همگام شود یمن معنا است به نقشی که امامت با آ 

شوید، افکار شیطان را از خود دور کنید تا چراِغ هدایِت عقلتان فروزان شود و اگر 

جانتان را به صحرایی  خواهیم یم .شوید سفر همروشنایِی هدایت را در آن یافتید با ما 

؛ یا شود یمراه  مشخص و هدِف  کند یمبربیم که شنیدن نام ، جاِن غافل را بیدار 

و  ش�رد یمتن   یها زخمکه ناِم موالی  را در  یا دادهقهار است و یا دل  ییگو دروغ

 شهادت  را با حرارِت جان  تسکین دهد. ی فاجعهتا  زند یمبر رس و سینه 

 .رویم یمهجری  ۶۱محرم سال  ۹جانتان را در دست گرفتید به روز  ی ینهآحال که 

امام گرفته است؛ کودکان از  گاه یمهخاز شِب گششته رس و صداِی دشمن، آرام  را از 

همگان  دهند یمو دستور  روند یمبانوان  ی یمهخ. امام، به شوند ی�دامان مادران جدا 

: زحمِت فرمایند یم. امام حسین (ع) نشینند یمبانوان، دور امام  ی همهحارض شوند. 

، سفران هماِن مصمم و صبور بوده است. اینک به پایاِن راه این راه، با ش� جهادگر 

تا  روید یم؛ گردید یمو خود باز  گشارید یم؛ آنان را در این صحرا شوید یمنزدیک 

در  ای یهساخوِن شهیدانتان باشید؛ من حسین بن علی، امام عرصتان، چون  دار امانت

رس و جانی است که به خون غلتیده؛ صبور  بینید یمکنارتان خواهم بود؛ آنچه از من 

عفتتان دریده نگردد؛  ی باشید و به عهدم وفا کنید. حرمِت ش� شکسته نشود و پرده

جان محرتمتان، در قدرِت امامت، از بالها مصون باند و هرگز دسِت نامحرمان به 

و ش� پروردگارمان خواهد رسید  ی وعدهسویتان گشاده نگردد پس دل قوی دارید که 

تا قیامت، بهرتین و صبورترین بانوان عال خواهید بود؛ حق یاورتان خواهد بود؛ از 

طعاِم آس�نی خواهید خورد و در باِل مالئک، جای خواهید گرفت. به میدان نزدیک 

نشوید و مراقب کودکان باشید. جانشیِن پیامرب (ص) در کنارتان خواهد ماند و خواهرم 

پس دل قوی  گشارد یممهربان، رستان را بر دامِن مهرش  یا یهدازینب کربی، چون 

 دارید که پروردگار عال یاورتان خواهد بود.

: ای یادگاِر امامت، تو در چنگ این مردِم فرمایند یمامام حسین (ع) به امام سجاد (ع) 

شادمان  کنند یمو آنان از اینکه تو را در غل و زنجیر  شوی یمنادان به اسارت برده 
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؛ آنان هستند که ماند ی�؛ چه بیچارگاِن سبک مغزی هستند! امامت، در بند شوند یم

و فرشتگان، بر گرد آن بندها به گردش  شوند یمزبون و خوار، در زنجیِر شیطان گرفتار 

پشیرایی از امانِت خود  ی آمادهتا جانشان را با عطِر امامت بیارایند و زمان،  آیند یمدر 

 حق باند و باطل برود. ی چهرهخواهد شد تا 

امام حسین (ع) چه زیبا  ی وعدهامسال شنیدیم و دیدیم که این  یها خطابه(در 

 تحقق پیدا کرد و عزت و رسبلندی را خداوند کریم به آنان عطا فرمود.)

و سپس خارج شده به آس�ن  مانند یمامام تا طلوِع فجر روز عاشورا در خیمه 

زحمتی بهره بردم،  گونه یچه: عمری از آنچه فرو فرستادی بدون فرمایند یم، نگرند یم

خالقم است پس از این لحظه تا قیامت،  ی وعدهاکنون به پایاِن سحری رسیدم که 

 حسین را به خاطر بسپار تا باِر دیگر از دل خاک برخیزد.

و خطاب به فرزندان و یاران  خوانند یم. �از را شوند یمامام، برای �از صبح حارض 

ولی  اند آمده: صدای مناجات، صحرا را متحول �وده؛ خاک و سنگ به وجد فرمایند یم

 افتد یمافسوس که پروردگارم فرموده: گاه سنگ، از خوِف پروردگارش از بلندی به زیر 

؛ برای اند جهنمهستند که هیزم  ییها سنگو این امت،  شود یمو از قلب ، آب جاری 

. تام کوششم را در به انجام رساندن گریزند یمو از هدایتم  کنند یمکشت ش� شتاب 

، تا آنجا که در آورم یدرمهدفم به کار خواهم گرفت پس زمان را به فرمان خوی  

 .فراخوانمبهشت موعودش  و بهتوانم است بندگان خدا را از قهرش برتسانم 

؛ امام، داوطلباِن شهادت را در آغوش شود یممبارزه  ی آمادهبا طلوع خورشید، میدان 

رساند و به  آخر: چه جاِن با رشافتی! جانی که امانت را به فرمایند یمو  گیرند یم

 خالق  بود. ی وعدهمکانی بازگشت که 

و  نگرند یم؛ امام به آنان آیند یم. جوانان حرم رسند یمو به شهادت  روند یمیاران 

: جدم رسول خدا، روزی رسم را در آغوش گرفت و فرمود: پرسم، چه در رس فرمایند یم

پر حرارت است و من گفتم: عشق به پیامربم. اکنون به دیدارش  چنین یناداری که 

 گردد. ها دورانتا ِرس پرشورتان را در آغوش گیرد و نامتان، افتخاِر  روید یم
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: پس فرمایند یمو  خوانند یمه حضور . امام برادرشان را بشود یمنزدیک  زمان، به ظهر

و تو شمشیر، از  جنگم یم؛ پس من یموفا بابرادر  و تو مانم یم�از ظهر من  ی اقامهاز 

 تا نور امامت  را تاشا کنم. دهی یمبلکه به زماِن حیاتم مهلت  کنی ی�غالف خارج 

 روم. فرات باش تا بتوانم به قلب دشمن طرف بهکشاندن سپاه  ی آمادهاکنون 

: اگر فرمایند یمامام  : آیا به دنبال خواهند آمد؟فرماید یمحرضت عباس سؤال 

را بستانی، برای گرفتن  شتاب خواهند �ود پس با آنان مانند خودشان  شان یباز  اسباب

 مقدارشان، یبهستند و به گ�نشان مایع حیات ما در دستاِن  فروغ یبکه دارای عقلی 

 مهلت ما را بیشرت کند. انرفتار کن تا ابلهِی آن

و پای  نشیند یمو به زمین  سپارد یمرا به حرضت زینب کربی  ها یمهخحرضت عباس 

. مرا را از شفاعتت محروم نکن که بینم ی�: دیگر تو را گوید یمامام را در آغوش گرفته 

 محتاج آنم.

الجناح به ذو  فرمایند یمسپاه دشمن. امر  طرف بهو امام  رود یمفرات  طرف به

: تو تنها یاورم فرماید یم، امام دهد یمفرمایشاتشان توجه کند؛ اسب خوب گوش 

هستی پس مرا در رساندن پیامم یاری کن؛ روی دستانت بتاز و پاهایت را محکم بر 

 زمین بکوب و مراقب باش تا به کسی آسیبی نرسانی.

؛ همگی به امام دشو  یم، توجه سپاِه دشمن جلب کند یمالجناح با حرکاتی که ذو 

و خود  کنید یمالجناح. آیا دین خدا را یاری ام و ذو  مانده: من فرماید یم؛ امام نگرند یم

؟ اگر جهنم را گزینید یمو یا جنهم را بر  دهید یمنجات  را از آتِ  قهر پروردگارتان

بیایید تا ش� را در آن داخل کنم و اگر بهشت را انتخاب کردید، در  مطرف بهبرگزیدید 

 پشِت رسم قرار گیرید تا رستگار شوید.

؛ آنان شوند یمبگریزند؛ همگی کشته  خواهند یم؛ پردازند یمبا هم به مباحثه  یا عده

و  شوند یمو به دسِت مبارکشان کشته  آیند یمامام  طرف بهکه آت  را برگزیدند 

 ی یمهخو به  یابد یم. امام مهلتی گریزد یممتوجه قدرت امامت گشته از صحنه دشمن 

؛ دست راستشان گردند یمباز  اً دمجدو  سپارند یمحرضت سجاد رفته و امامت را به او 
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با من بیعت  یدا کشته: بیایید با دستی که فرزندمان را فرمایند یمو  کنند یمرا بلند 

 .کنم یمفرزندانم را به نجات دعوت  کنید و نجات یابید؛ من قاتلین

؛ نور امامت خاموش شود یم؛ میدان تاریک شنود ی�دیگر گوشی صدای امام را 

 .کند یمو شیطان، جانشان را به یغ� برده با خود در جهنم محشور  گردد یم

حق بر باطل، روِز پیروزی، روز دل دادگی، روز  ی مبارزهاست امروز! روِز  یروز چه 

! چه ییها ساعتاست؛ چه  فتههن ی ها ساعتایثار جاِن عاشق پس معنای عاشورا، در 

کنیم؟ محزون باشیم؟ گریه کنیم؟ فریاد بزنیم؟ جا�ان را به دامن چه کسی بسپاریم؟ 

ن را به آس�ن بلند ؟ پس دستا�اپشیرید یمرا  ها منزلگاهجز موال و رسورمان، کدامین 

ماندم در  اگر : یا غیاث املثتغثین، به فریادمان برس تا محرم دیگر،گوییم یمو  کنیم یم

سپاه امامم باشم و اگر �اندم، بر خاکم ناله کنم که ای وای، فرصتم پایان یافت پس 

 :گویند یمبا شکوهت یک صدا  ی خانهمه�نان  ی همه

 هللا ةجرک هللا یا بقیآ 

 عجل لولیک الفرجاللهم 
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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 پیام آوران عشق) -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آذر  ٥  ) (شب اول شهادت امام حسین (ع) دهمی شب  خطبه

کرسی عدل و  ی کنندهپا ا، مدبر امور زمین و آس�ن، برسالم بر هللا، پروردگار یکتا و توان

ی فلک دوار؛ امان دهنده به  خورشید و ماه و برکننده ی وغ کنندهفر  قضاوت؛ بی

جانشان دور کردند تا  ی حلقهبندگان خوی ؛ بندگانی که طوق اسارت شیطان را از 

انوار پروردگار عال متجلی شود و فروغ انوار روحشان بر ظلمت جهل ه�نند هزاران 

تشان از غربت کند و عال در پرتو محب آس�ن نور افشانی  ی پهنهخورشید در 

داران توحید الهی که کتاب آس�نی قرآن کریم فرمان اطاعت  یابد. کیستند پرچم نجات 

را با نام  اش یاییکربو نام با جاللت و  برد یماز آنان را همچون اطاعت از پروردگار نام 

فرماید: از من و پیامرب و امامم اطاعت کنید؟  آمیزد و می پیامربان  و امامان در هم می

گران را اندک خواند  عال شکوفا نشده و اطاعت ی صفحههیهات که هرگز این فرمان بر 

فرمود:  ۱۰۰ ی مائده آیه ی سورهگران و ستمگران را در کثت بسیار و در  و طغیان

برابر نیستند هر چند فراوانی ناپاک تو را به اعجاب افکند پس ای  ناپاک و پاک

خردمندان، از خدا برتسید باشد که رستگار گردید؛ خردمند کیست؟ آیا عقلی که توان 

اطاعت  ی خرقهتواند خود را پاک بخواند؟ خرد جانی که  درک حق از باطل را ندارد می

احی خود�ایی، به رنگ و بوی آنان بها پوشاند و برای چند صب ستمکاران را بر تن می

خردی خوار و زبون است که جان  در بند اسارت نفس  دهد خردمند است؟ او بی می

نشین نفس  کند تا هم به برهوتی ظل�نی دعوت می خالق او را از محبت  اش یطانیش

ل انوار پروردگار عال را به کرسی باط ی ینهآخردانی که  باشد مانند بی اش یطانیش

امت از بنیان ویران �ود و دعوت کردند و او ارکان این تخت شیطانی را تا قی

خردان  داران  را به حقیقت  آراست تا آیندگان، کوی حق را بشناسند و از بی میراث

 بگریزند.
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شود. امام سجاد  شام می طرف بهحرکت  ی آمادهمحرم  ۲۵کاروان حق با طلوع صبح 

رو  ،پدرم حسین ها منزلگاهاز مکه خارج شدیم در یکی از  که یهنگامفرمایند:  (ع) می

 ی کعبههدف�ن در حرکتیم و  طرف بهکعبه، از حج  به یاران کرد و فرمود: ما زائرانِ 

های توانای ش�ست منتظر برپا شدن است؛ مصالح این  آن دست ی سازندهدیگری که 

 ی قبلهمگان را به کعبه از جنس سنگ نیست ولی استقامت  ه�نند سنگ است؛ او ه

خوی  دعوت خواهد �ود و زائران  احرام خون خواهند پوشید؛ لباس این کعبه رسخ 

ه است و غسل  لبیکی ه�نند پی�ن با پروردگار عال در الست دارد تا زمان، این کعب

این کعبه باشند. امام به یاران  یددارانکلبران ،  ها حفظ کند و میراث را در سینه

: اینک بانوانی توا�ند و کودکانی صبور، این امانت باشکوه را به همراه فرمایند می

برند تا یارا�ان آثارش را همچون گنجی تام نشدنی  جانشان به رسزمین کفر و ستم می

جانشان به امانت نگه دارند. با شنیدن سخنان شیوای امام، همرس مسلم بن  ی خانهدر 

ول خدا، آنچه در اختیار جانم دارم به این کعبه گوید: ای فرزند رس عقیل به امام می

هدیه خواهم کرد و ه�نند موالیم حسین درف  حق را بر دوش خواهم کشید تا 

باشند که کودکان خردسال  را به استقامت فرمان داده و  دلی  ی کعبهآیندگان شاهد 

حق را بر جانشان مقدم داشته است. بانوان با سخنان شیوای خود امامشان را ح�یت 

 کنند. کنند و امام برایشان دعا می می

شاهد نجواهای ملکوتی کاروان جای  شِب رسد و  محرم می ۲۵کاروان به غروب روز 

شود و آبادی  بخشد. کاروان به مرز شام نزدیک می محرم می ۲۶ خود را به صبح روز

ها  گردد. کمی به ظهر مانده به یکی از این آبادی بسیاری در رس راه مشاهده می

پرسند: چه بازرگانان با صالبتی  آیند و می راهبانان امام می طرف بهرسند. مردم  می

داران رسول خدا هستند که دهند: میراث  هستند! متاعشان چیست؟ و آنان پاسخ می

گوید: من  رود و می حرضت زینب می طرف به یسال کهنروند. پیرزن  به دربار یزید می

شناسم؛ بگو آیا تو ه�ن هستی؟  ولی بوی زینبم را می ام دادهچش�نم را از دست 

آورد؛ در حق   ایشان بود به خاطر می ی خانهحرضت زینب او را که کنیز باوفایی در 

 شود. شود و با کاروان همراه می کند ولی او از حرضت جدا �ی دعا می
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های  شوند. نغمه اسرتاحت می ی آمادهسفران  رسد و هم محرم هم به شب می ۲۶روز 

هستی را  ی همهمناجات حرضت زینب کربی صوتی ه�نند حرضت داوود نبی دارد که 

خورد. همگی  وند میمحرم پی ۲۷کند و آن شب هم باز به صبح روز  در خود جمع می

رود  شوند. حرضت رقیه به کنار پیرزنی که به همراه کاروان است می حرکت می ی آماده

توانی مرا  اینک می شود ینابام زینب در حقت دعا کرد تا چش�نت  فرماید: عمه و می

خورده مانند سیالبی است که بر خاک روان  ببینی. اشک در چش�ن این پیرزن سال

گوید: آن وقت که اراده کردی تا تو را  گیرد و می کوچک رقیه را می های است؛ دست

شدم، ای دخرت موالیم، چگونه پروردگار را سپاس گویم؟ حرضت رقیه  ببینم بینا

 فرماید: مانند من که به امر برادرم تا دیدار پدرم باید صبور باشم. می

کند. مأموران  تاب می رسد و خرب رسیدن  شام را بی محرم می ۲۷کاروان به ظهر روز 

محرم  ۲۷آیند و در غروب روز  یزید لعنت هللا علیه به بیرون شام برای بردن امام می

فرمایند: ما خود به دربار یزید خواهیم آمد و  امام می ،زنند به دور کاروان حلقه می

 کنند. پشیرند و کمی جلوتر اتراق می کند؛ ولی �ی مشایعت ش� زحمت راه را بیشرت می

قربها، جانشان را  پیچد و مردگانِ  صدای مناجات و تالوت قرآن کریم در صحرا می

گریزند و  گشایند تا از آن انوار، قلبشان متنعم شود و ه�ن شبانه از گرد کاروان می می

 روند. شام می ی دروازهبه 

از  شود تا آثار قدرت  کاخ ظلم را آرام به مقصد خوی  نزدیک می  و امانت کربال آرام

عاشقان حق که منتظرند تا شب  ی سوختهمرهمی باشد بر دل  اش یرانهو وبنیان برکند 

از بارگاه پروردگارشان پیوند بخورد تا در  یدبخ نوبه صبحی  شان ییتنهاظل�نی 

باطل نابود شود و دل مجروح از داغ فرزندان خاندان رسالت در عطر وجودش  اش یهسا

رود و باز  قلب  به پیشواز می ی ینهگنجن گلستان را در آ لستانی بدل گردد که به گ

 زد: ای موالی من یابن الحسن: فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آذر  ٦         شب یازدهم ی بهخط

 ی یرندهگهای الهی است؛ دست   سالم بر جان عال، جانی که تپ  حیات  ضامن وعده

انوار پروردگار عال، انواری که بر خلقت فرمانده است؛  ی ینهآافتادگان و رضبان قلب  

وصف  چگونه ممکن  عال در اطاعت  و زمان در اختیار وجود مبارک . او کیست؟

نشین  همدم خلیفگان بر حق  است؛ نوای دلاست؟ عقل از بزرگی جان  در حیرت 

های موعود و  بهشت ی سازندهدر دام افتادگان دهر؛ عطرش  ی یرندهگو هدایت  

 ها از او جدا شدند و آغوش پر جانزمان. افسوس که  یها باطل ی سوزندهآتش  

آراستند؛ باطن  را درک نکردند و خود را در  زودگشر دنیا های یچهبازمهرش را با 

دار آن  نابودی قرار دادند. او بر جان پیامرب فرود آمد تا زبان مبارک  امانت ی ورطه

باطل را معنا کند. اینک  ی کننده نابودچونان بهارش، روییدن حق و  ی ینهسباشد و 

 �ای  گشارند. را، به اش یروند تا جان  را، بزرگ میباطل  طرف بهآیات  بر روی شرتان 

فرمایند: تلخی ورود به کوفه هنوز در  شود. امام سجاد می ز میمحرم آغا ۲۸صبح روز 

های ذلیل  گداز، منتظرمان تا بار دیگر �ای  باطل در جان کام�ن است و این زهر جان

شده در بند شیطان را نظاره کنیم پس بر همتتان بیفزایید تا ساعات  را کوتاه کنیم و 

 عمرش را گردن بزنیم.

دهد. غروب فرا  �از ظهر به راه ادامه می ی اقامهآید و پس از  کاروان به حرکت درمی

و  رسد گردد. کم کم تاریکی از راه می رسد و کاروان برای اسرتاحت آماده می می

 کند. سکوت بر بیابان احاطه می

 ، ما را برای چه منظوری به دربارِ گوید: عمو جان صدایی شیرین حرضت را صدا زده می

فرمایند: برای دیدن بزرگی شأن و مقامتان، ش� بزرگانی هستید  می برند؟ امام یزید می

فرمایند: چه  خندد؛ امام می که باید همه ش� را بشناسند. کودک به صدای بلندی می

گردد.  طلبان حقشیرینی! صدای  در عال به امانت خواهد ماند تا فرا راه  ی خنده
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شکند. امام  بین بانوان سکوت را میرود صدای شور و مشورت در  کاروان به خواب �ی

یان خواهد رسید و به آغوش پر به پا یزانتانعزفرمایند: آسوده باشید؛ انتظار دیدن  می

 کند. شان باز خواهید گشت؛ مدینه برای ورودتان خود را آماده میمهر 

شود. ابراهیم، پرس محمد بن  محرم آغاز می ۲۹رسد و صبح روز  شب به پایان می

روم تا به آنان خرب  گوید: من دوستانی در شام دارم، می آید و می ابوبکر نزد امام می

رود. امام دستور توقف کاروان را صادر  رسیدن کاروان را اعالم کنم. ابراهیم می

دهد. کودکان فرصتی برای بازی و اسرتاحت  �یفرماید. کاروان به راه ادامه  می

فرماید: جان من و تام آنانی که در  آید و می یابند. حرضت زینب نزد امام می می

رکابت هستند آماده است تا از امانت امامت محافظت کند پس به جا�ان فرصت 

ش�  فرمایند: خداوند از دهید تا به آنچه مأمور است عمل کند. امام سجاد (ع) می

به هدف�ن نزدیک  استقامتتاناخالصتان را بپشیرد؛ من یاران باوفایی دارم؛ با صرب و 

 مانیم تا یارا�ان را به دیدارمان دعوت کند. شویم پس منتظر ابراهیم می می

رسد و نزدیک ظهر به  آیند به گوش می کاروان می طرف بهصدای تاخت اسبان که 

اند. دور کاروان  ستند که به مالقات امامشان آمدهرسند. یاران ابراهیم ه کاروان می

به گل �ناک بدل  یدگانشاندگشارند. خاک از اشک  زنند و رس را به خاک می حلقه می

فرمایند: خداوند مددتان کند برخیزید و از شام بگویید. سوارانی که  گشته؛ امام می

زید لعنت هللا علیه به گوید: ی نفر هستند. یکی از آنان می ۱۰با ابراهیم  اند آمده

هاشم را در  و مردان بنی همگان اعالم کرده که ما نهضت حسین را در هم شکستیم

مانده از خاندان  کربال به قتل رساندیم و اینک آنچه ش� مشاهده خواهید کرد باقی

 آیند تا با من بیعت کنند. ه و میبر رسشان آمده پشی�ن شد آنچهحسین هستند که از 

دهند برای گفتگو با مردم و آگاهی  (ع) به ابراهیم و همراهان  دستور می امام سجاد

 ۳۰گردند و کاروان، صبح روز  به شام بازگردند و آنان باز می یتب اهلدادن به احوال 

شام از دور �ایان  ی دروازهشود  افتد و برای �از ظهر که متوقف می محرم به راه می

کنیم تا یارا�ان، مردم را از احوال ما آگاه  یگر صرب میفرمایند: یک روز د است. امام می

 کنند.
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کند. امام محمد  شود و تاریکی بر بیابان احاطه می محرم به غروب نزدیک می ۳۰روز 

فرماید: چه کسانی اذن دارند تا با یزید صحبت کنند؟  آید و می باقر (ع) نزد امام می

باش تا   کنیم پس آماده از کام  خارج میفرمایند: زبان شیطان را همه با هم  امام می

 گوید: گیرد و می باقر (ع) را می را بخشکانیم. رقیه دست امام محمد اش یشهر

فرمود: رقیه جان، محمد جانشین  رفتیم او می هر بار من و محمد به آغوش پدرم می

و من دست محمد را مانند اکنون که در  امام بر حق است او را گرامی بدارجدمان و 

دارد و  گفتم: پدرم، ش� را بر من مقدم می گرفتم و می می ،ام در دست گرفته ش�نزد 

ام تا برایم فاش کنید  دهد صبور هستم؛ اکنون به نزد ش� آمده من به آنچه فرمان می

 ر خواهد رفت؟چه کسی اول به آغوش پد

ام، قلبم را در دستان  فرمایند: ای نور دیده و می گیرند امام رقیه را در آغوش می

تر است؛ چگونه با عشقی  ای که خون  از خون شهدا رنگین چنان فرشده کوچکت آن

به آغوش پدر خواهی رفت و من  ام یدهدکه به پدرمان داری روبرو شوم؟ تو نور 

د: به من گوی رود و به صدای بلند می محمد را در کنارم نگه خواهم داشت. رقیه می

چنان به آواز بلند فریاد خواهم کرد تا شام در صدای  بنگرید؛ اکنون نام پدرم را آن

فرمایند: پدرمان با ش� در شام قرار دارد اجازه  لرزش  بلرزد. امام سجاد (ع) می

 شویم. بدهید بر رس قرار حارض می

را که همراه  اثیشود تا میر  شام نزدیک می ی دروازهکاروان با طلوع صبح ماه صفر به 

غافالن را در هدایت  ی رفتهداران  بسپارد و جان در جهل فرو  آورده به دست میراث

برهاند. منتظر ابراهیم و همراهان  در نزدیکی انوار امامت، از چنگال شیطان 

بیرون دروازه  به ،شام است و مردمان برای آگاهی از کاروان تازه رسیده ی دروازه

 روند. آیند و می می

افسوس بر جان مردگانی که عطر امامت را در فضای جانشان به آتشی از قهر پروردگار 

عال بدل �ودند و این آت ، نامشان را در هر لحظه از تپ  زمان به خاکسرتی متعفن 

انگیز، قلب�ن  داران این عطر دل تعفن  عربت زمان گردد و ما میراثبدل �ود تا بوی 
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های هجران  از ساعتو به صدایی که فریاد رهایی  آراییم یم اش یملکوترا با بوی 

 :گوییم است می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )پیام آوران عشق -ه.ق ۱۴۳۴(محرم 

 ٩١آذر  ٧         شب دوازدهم ی بهخط

زمان به یادگار ا در های فروزانی ر  سالم بر حق؛ حقی که برای اثبات راه  چراغ

جویان به زیر پرچم  درآیند؛ چه کسانی توان نگهداری از این امانت  گشاشت تا حق

نامشان  قرآن کریم ی ینهآالهی را دارند؟ میراث بران  خود را چگونه معرفی �ودند؟ 

یوسف نبی  هایشان را آشکار فرمود؛ چهره را در جان  جاودانه �ود و پروردگار عال

برده فروختن   عنوان بهرادران  از پیامرب جدا شد و به دیار غربت رفت؛ (ع) از جهل ب

رده، پادشاه عال بود؛ عزت  او به اسم بَ  ولی خریدارش را پروردگار عال تعیین فرمود؛

زمان شده تا حق، پایدار باند و باطل فراموش شود.  ی ینهآ قرآن کریم ی فرمودهطبق 

 کوچیدند برای اثبات حق از دیار خود می جانشینان پیامرب آخرالزمان در چنگال باطل

کردند؛ اکنون کاروان  حق را آشکار می ی چهرهکوفتند و  باطل را در هم می که یدرحال

الوری و پایداری را جاودانه زمان برکند و د  ی صفحهباطل را از  ی چهرهرود تا  حق می

 سازد.

بکر و یاران  به سمت  ابی شود. ابراهیم بن محمدبن روز اول صفر به ظهر نزدیک می

رسبازان یزید منتظر ورود ش� هستند و  گویند: ای پرس پیامرب، آیند و می کاروان می

 یارا�ان مراقب شامیان تا آسوده وارد شهر شوید. امام سجاد (ع) دستور حرکت

و یاران  را به مراقبت از انتهای کاروان و حریم بانوان  بکر ابی دهند و محمدبن می

کنند.  شده و کاروان را مشایعت می مردان در اطراف کاروان پخ   کنند مأمور می

کند. رسبازان یزید لعنت هللا علیه به  از آن عبور می کاروان به دروازه نزدیک شده و

تا  کاروانرسایی که جایگاه آمدن کاروانان است بروید بهاید گویند: ب ع) میسجاد (امام 

برند. یاران امام به دور کاروان  تکلیف را از یزید بپرسیم. امام و همراهان را به آنجا می

فضا را پر کرده است. کاروان در نزدیکی مسجد  اند و صدای لبیک یا اماما حلقه زده

بکر از امام سجاد (ع) به ارصار و خواه   ابی کند. ابراهیم بن محمدبن اموی توقف می
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را به جایگاهشان راهن�یی  یتب اهلکند تا اجازه دهند مشتاقان  فراوان تقاضا می

ش� مردم را به  کند؛ فرمایند: ازدحام مردم، ما را از هدف�ن دور می کنند؛ امام می

 .را تاشا کنند یتب اهلمسجد دعوت کنید تا خود به چشم، شکوه و جالل 

برگزاری  ی آمادهگویند: تاالر  آیند و می مأموران یزید به خدمت امام می روز دوم صفر،

جشن بزرگی است، برای رشکت در این جشن آماده شوید و ظاهرتان را بیارایید تا 

گوی این سخنان باطل  باعث مزاح تاشاچیان نشوید. امام سجاد (ع) نگاهی به سخن

ا، لباس دنیا نیست تا تو بتوانی آن را درک کنی؛ ما لباس فرمایند: لباس م کنند و می می

 آییم. پوشیم و می پیامرب را می

آیند و بعد از �از مغرب، کاروان  شود. مأموران می به غروب نزدیک می روز دوم صفر

مهربانشان حرضت  ی عمهبرند. امام سجاد کنار  را به قرص یزید لعنت هللا علیه می

تا مقابلم در حرکت باشند و به  فرمایند: به بانوان امر کنید روند و می زینب (س) می

عقب برنگردند؛ همواره در مقابلم باشند و ش� اولین نفری باشید که وارد کاخ 

شوند. یزید لعنت هللا  کنند. حرضت زینب وارد کاخ می شوید؛ همراهان اطاعت می می

شود.  سته و منتظر ورود فرزندان رسول خداست. همه وارد دربار میعلیه بر تخت نش

گوید: هر چه شنیده بودم دروغ بود؛ در  کند و می یزید، نگاهی به جمع یاران می

هایتان نشانگر بیعت با من است. حرضت  بینم؛ شادی چهره ش� رنجی �ی ی چهره

س را به سکوت و تفکر وا روند و با بیانات آتشین، مجل زینب (س) دو قدم جلوتر می

گوید: پدرم معاویه، هر بار که به یاد امیر مؤمنان و  . یزید به اطرافیان میدارند یم

به  امیه شد و حکومت دو جهان گفت: حکومت دنیا، به کام بنی افتاد می فرزندان  می

اینان که  چرخاند؛ اینک دخرتش هر دو جهان را در کام  می کام علی و فرزندان ؛

زیاد  ان را به ش� داده بودم بازماندگان پهلوانان عرب هستند افسوس که ابنخربش

 جنگ کربال را تدارک کرد و من او را به مجازات  خواهم رساند. ملعون

چهارساله نیست بلکه مانند  ی بچهامام محمد باقر (ع) به صدایی که مخصوص یک 

به من بنگر، من فرزند پیامربی فرماید: ای یزید،  عیسی (ع) به روش بزرگان درآمده می
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زنم تا  ای اینک با دستانم آن را به عقب می هستم که تو در پشت نقاب  مخفی شده

 از پشت نقاب مسل�نی بیرون آید. ات چهرهمکرت آشکار شود و 

گوید:  روند. یزید به حرضت زینب (س) می آرام تعظیم کرده از مجلس می مه�نان آرام 

 کنم. مالقات می ز مقابلم دور کن و بروید؛ فردا در مسجد ش� رااکنون این کودک را ا

برند. شب نزدیک نیمه است. حرضت  رسبازان امام و همراهان  را به محل قبلی می

ام، بانوان را  فرماید: ای نور دیده رسد و می زینب (س) به خدمت امام سجاد (ع) می

 اه همراهان یزید به بانوان، درهمکه نگ در بند کردید چنان آندر ح�یت انوار امامت 

فرمایند: اگر  شد. امام سجاد (ع) می و توان نگاهشان از دستشان خارج می شکست یم

گونه  بردم ولی ه�ن هرگز بانوان را به دربار یزید �ی زمان، خواستار افشای حق نبود

ن داشتم که مشاهده کردید ش� را مقابل انوار امامت، از گزند حیوانات وحشی در اما

 پس آسوده با من همراه شوید.

 اش عمهکنند که همراهان تا �از صبح اسرتاحت کنند. حرضت رقیه به  امام امر می

فرماید: عمه جان، از قراری که با پدر داشتم یک روز گششته است؛ ش� چه  زینب می

مان ز   فرمایند: گیرند و می فرمایید؟ حرضت زینب (س) رقیه را در آغوش می امری می

کی به دیدارش بروی. رقیه  کند داند؛ اینک بخواب، او خود امر می قرار را پدرت می

نشین اباعبدهللا در فضای  گشارد. صدای مهربان و دل چش�ن خوی  را بر هم می

عمل خواهم �ود؛ سکوت شب موقع  ام وعدهآید: دخرتم، اینک به  جان  به صدا درمی

که در بیرون کاروانرسا منتظرت است بنشین و  ناحخوبی برای جهاد است؛ تو بر ذوالج

خیزد. امام سجاد (ع)  رقیه آرام برمی .پیروزی را با خواندن قرآن کریم اعالم کن

شوم. امام سجاد (ع) او را در  گوید: بر رس وعده حارض می می روی؟ فرماید: کجا می می

ظر است. رقیه سوار بر کند. ذوالجناح منت کاروانرسا مشایعت می آغوش گرفته و تا درِ 

کند که در شام  هللا را تالوت می افوض امری الی ی یهآ چنان آنو  شود ذوالجناح می

شنوند و ارکان کاخ  دهد؛ همگان مانند ابراهیم خلیل صدای  را می رخ می یا زلزله

خورد و یزید لعنت هللا علیه دلیل این رس و  آید؛ دیوارهای  ترک می یزید به لرزه درمی

زند. یزید  علی سوار بر اسب پدرش فریاد می بن گویند: دخرت حسین می ،پرسد صدا را می
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روند؛ امام سجاد  خ بیاورند؛ مأموران به طرف رقیه میدهد تا کودک را به کا  فرمان می

خواهند کودک را از امام  گیرند؛ وقتی مأموران می (ع) رقیه را از اسب در آغوش می

بگیرند، رقیه به دعوت پدر به ملکوت پرواز کرده و به دیدارش شتافته بود. امام، رقیه 

رقیه را در ه�ن محلی که  دهند تا بر او �از گشارند و س) می(را به آغوش زینب 

فرمایند: قرب رقیه  سپارند. امام سجاد (ع) می کاروان توقف کرده بود به خاک می

از کاخ یزید در شام خواهد شد پس دل آسوده دارید که ملکوتیان در عرش  تر باشکوه

ا چرخند تا نامشان ر  ای بر گردشان می دارانشان مانند پروانه آیند و امانت به پرواز درمی

 برکت روح و جان خوی  سازند.

روند. یزید لعنت هللا برای �از به  صبح روز سوم صفر، امام و همراهان  به مسجد می

شود؛ در هنگام گفت اقامه، امام سجاد (ع) به  �از ظهر گفته می آید. اذانِ  مسجد می

 فرستد. همگان متوجه صدای بلندی که ارکان مسجد را بلرزاند بر جدش صلوات می

فرماید: چگونه  اقامه را ادامه دهد، امام می ی یهبقخواهد  شوند یزید می امام می

را اسیر  یت ب اهلفرزندان  را کشتی و  که یدرحالتوانی با نام پیامرب �از آغاز کنی  می

خواهند به  . مردم صف �از را خالی کرده و میستایی یم�ودی و اینک پروردگار را 

�از ظهر  ،گردانند شوند و آنان را به جای خود برمی وران مانع میطرف امام بیایند؛ مأم

شود. امام و همراهان  بعد از �از یزید لعنت هللا علیه  بدون پاسخ به امام برگزار می

گوید: این  خوانند تا همگان متوجه �ازشان شوند. بعد از �از، یزید به مردم می �از می

پیامرب دلجویی کنید؛ من  یتب اهلود بروید و از سخنان که شنیدید به فرمان من نب

 گردانم. آنان را به نیکوترین وجهی به مدینه بازمی

کربال را  ی واقعهزنند. امام  شود و مردم به دور امام حلقه می یزید از مسجد خارج می

�از  طرفداران آیند. یزید با  کنند و مردم دیگر برای �از عرص به مسجد �ی فاش می

شوم  گوید: من مانع سخنان تو �ی کند و رو به امام سجاد (ع) کرده می رپا میرا ب

روند و سخنان  توانی به منرب بروی و برای مردم صحبت کنی. امام به منرب می می

پیچد و مردم گروه گروه برای دیدار امام  فرمایند. شام در هم می شیوایی را بیان می

 آیند. می
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شود. شیعیان  منوره می ی مدینه طرف بهحرکت  ی آمادهن صبح روز چهارم صفر، کاروا

کنند. امام  برگزاری مجالس افشای حق را می ی اجازهزنند و  شام به دور امام حلقه می

آید در غفلت  که از آنچه بر رس دین  می ییها جانفرمایند: وای بر  سجاد (ع) می

 ی جامهنگاه برای دوخت این باشد تا دین  پاره پاره شود و او از زمان  عقب باند آ 

پروردگارش برسد که فرموده: آن رشته را که بافتید  ی وعدهدریده شده قیام کند و به 

دیدگان خواهید شد؛ اگر جان خوی  را از  زیان ءِ که جز به دست خوی  نگشایید 

کالبدتان از شدت غم خارج کنید هرگز نخواهید توانست تا غفلتتان را پاسخگو شوید 

به همه ابراز دارید: ما  مجالستانناله کنید و در  از جهلتان هجان سوختپس به 

هایی که در سینه  های ما ناشنوا نیست بلکه دل ناشنوایانی هستیم که فقط گوش

ثروت بیکران پروردگار را در دل  به یادگار  رویم و داریم ناشنوا است؛ ما از شام می

 ی توبهمحافظت کنید و بارگاهشان را محل اید  گشاریم؛ از ثروتی که به ارث برده می

 خوی  سازید.

فرمایند: ای جان برادرم، جدم رسول  آیند و می حرضت زینب (س) به خدمت امام می

اند تا به اتفاق امام عرصم و با توان امامت، مجدداً به  خدا (ص) به من امر فرموده

حسین به خاک بسپارم؛  کربال بروم تا امانتی که در نزد عرشیان است را در محل قرب

فرمایند: دوزخیان در کشت انوار خلقت شتاب کردند و شیطان آنان  امام سجاد (ع) می

 ی وعدهکارشان به این  های جنایت الهی فرمان داد؛ دست یفگانخلرا به جدا کردن رس 

هایی را مشاهده کردند که ه�نند بدن  شیطان عمل �وده و آنان به خیال خوی  بدن

ع) بر دار ( یسیعای که به جای  دیگر ه�ن چهره بار یک که یدرحالکربال بود شهدای 

رفت تکرار شد تا آنان رسهایی را با خود به دربار یزید بربند که رس شهدا نبود بلکه 

ه�نند پدرم حسین در قالب آن رس بود؛ رس شهدا قبل از آنکه به دست این  یا چهره

الهی به عرش برده شد و رس نازنین پدرم به امانت در ملعونین بیفتد در انوار فرشتگان 

نزد جربئیل امین است که در عزیمت به کربال آن را در جان مقدس  قرار خواهم داد 

تا همواره صدای حق، در جهان طنین افکن باقی باند و دوستداران  به طواف  

 بیایند تا طعم ملکوت را به جانشان بچشانند.
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شود و امام سجاد (ع) کاروان را به امام محمد باقر (ع)  یکاروان از شام خارج م

سپارد و به اتفاق حرضت زینب (س) به کربال رفته و بعد از انجام مأموریت  به  می

 پیوندد. کاروان می

توا�ند  چنان آنکه  ییها جانچه شیرین بود همراهی این کاروان زیبا! آفرین بر 

 طلب  یقتحق  بپی�یند و آثارش را بر عاشقان توانند زمان را در لحظات هستند که می

 هدیه کنند.

عمرتان است و آنچه از قبل برایتان فاش شده  ی توشهآنچه از این سفر دانستید 

آثار خون شهدا مشاهده  عنوان بهپس یقین بدانید که آنچه  ،این حرکت ی مقدمه

الهی بوده تا ه�ن رس کاذب را در دل مردمان آن زمان به جای گشارد  ی ارادهکنید  می

با رس شهدای  یتب اهلو نقش ، نق  حقیقتی باشد که حق کامل بود پس نجواهای 

دهند  بیت نسبت می باشد؛ آن رسها که به اهل دیدند می واقعی که آنان در ملکوت می

به حق آنچه برایتان به میراث نق  عزیزان را دارد پس نق  را رها کنید و دل را 

 دادند بسپارید.

آرایند و محرم را آغازی برای  میراث داران حق آنانی هستند که عملشان را با آن می

کنند و رسخی  هایشان را مجروح می ش�رند؛ با ذکر انوار حق، سینه این آراست می

د که: ای جان، حقی که منتظرش هستند. پس به جانتان نهیب زنی ی اندوختهآثارش را 

دار نهضتی  پرچم عنوان بهدار خاندان نبوت برگزیدند و تو را  هایت را امانت گوش

 باشند. خواندند که همراهان  جز به کرم الهی به هیچ بندی متصل �ی

تا صبحی را آغاز کنید  خیزید محرم در مهدیه به پایان رسید و ش� برمی ۱۲اکنون شب 

یابید؟ اگر توان عقلتان توانست  اید؛ آیا به عقل در می هکه پیشاپی  به استقبال  رفت

را با گوش جان حس خواهید کرد پس  یتانموالزمان را در هم نوردد امیدوار باشید که 

 :ندای  را بشنوید و او را بخوانید

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١آذر  ١٠   عاشورا)متی ترانا و نراک (اولین جمعه بعد از  ی بهخط

به نام پروردگاِر کریمی که همواره دامِن رحمت  برای همگان گسرتده است و آنگاه 

اش را به میداِن جانشان  کنند یاوری جهل خود را فراموش میکه بندگان  در تاریکی 

های غلط را به روشنایِی درکی اش از جا برخیزند و تاریکِی باور  �اید تا با یاری هدیه می

 روشن درمان کنند.

ای از عاشورا گششت و داغ هجران عاشوراییان را به  ای منتظران ندبه خوان جمعه

شود،  گیر می سازد، بهانه قرار می ، غمی که روح را بیغمی آرام در جان تبدیل �ود

کند با این حالت غریبی یابد، چه  سی درد دل کند، ولی صاحب  را �یخواهد با ک می

طم �وده؟ مرتب از خودش وم به رساغ  آمده و اقیانوس جان  را متال ی د که در دهه

ها توانسته تا درد  ن خطبهکند: آیا عزادار واقعی بوده؟ آیا با شنیدن فرامی سؤال می

ی آن  ز نیازمند نیرویی است تا در سایهجان  را که جهل ایام بوده درمان کند؟ پس با

خواهد به دنبال منتقم در دعا به راه  ست، میکند و ندبه بهرتین درمان اخود را پیدا 

های رسگردانی  بیفتد، برود او را صدا کند، گریه کند، خسته است، جان  در دوراهی

سوراخ سوراخ شده تا جانوران موذی در آن خانه کنند، جانورانی که  هایی صخرهمانند 

ق ، از انتظارش، او را برند تا از شو    را با ندای ناامیدی به یغ� میمرتباً نیروِی جان

نند، ولی به راهی که رسانجام  جدا شدن از دستان نیرومند امامت است بکشا

کند، او را به صرب  گیرد، نوازش  می ید، در آغوش میربا امام ، رسورش، او را می

گشارم، ای�نت را محکم کن، با  منتظرم بان، من تو را تنها �ی کند که: وصیت می

 ات را سد آتشی ناجات تو را به عرش بربند و ندبهبجنگ تا ملکوتیان مشیاطین جانت 

 کند. که همواره جان انسان را تهدید میکنند 

تر از همیشه به  تر و رسا ی عشق در این جمعه محکم خانه پس مه�نان ندبه خوانِ 

های زمان به مدد  کنیم و ایشان را در سختی بازوان نیرومند موالی�ن تکیه می

شان جا�ان را به انوار حقیقت پیوند کنیم که در  خوانیم تا با فرمایشات مادر گرامی می
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جان عال  رود، یآنگاه که از دیدگان به غیبت کرب  حدیثی زیبا فرمودند: آخرین فرزندم

اش را ببینند و  ی خوی  را از جان جدا کند تا همگان برهنگی شود تا پوسته منتظر می

ی مکارشان جاری  که اشک ندامتشان بر چهره درحالی  انگشتان خوی  را بگزند ورس

گشارد تا  ند، آنان را وا میک شان �ی مددی که دیگر زمان یاری شود هللا را بخوانند به می

ی مکار را  هایشان از صورت مسل�نی دریده شود و همگان پشت آن چهره نقاِب چهره

 از عدالت را سیراب کند. مدد دهند تا جهان تشنهبازوان حق ببینند، سپس به 

ای به گرد شمع وجود مبارکشان  ای دیگر همگان مانند پروانه پس باز در جمعه

 خوانیم: صدای بلند میگردیم و به  می

 متی ترانا و نراک

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١آذر  ٢٧       شهادت حرضت رقیه (س) ی بهخط

 هآفرینشی که خود فرمود آن را بیهود ،شکر و حمد و سپاس بر خالق یکتای آفرین 

امور  ی همهنیافریده و به حال خود وا نگشاشته بلکه از روی رحمت و تدبیرش بر 

نیست معبودی غیر از خداوند حکیم و کریم؛ اوست که عزت را  محیط و مدبر است.

از آن مؤمنان و ذلت و خواری را از آن منافقان و کافران اراده فرمود پس حمد و 

است که همواره در  ییها جانو برکات پروردگار کریم در  اوست ی یستهشاستای  

که در  دمایی درا در جانشان مانن پروردگارشان یداللهیجوش و خروشند تا دست 

نیاز مراقبت؛ پس جاِن زنده به  به اندازه و میزان محتاج است و در مردگان بی زندگان،

قلب  احساس  ی خزانهجوشد و حرارت  را در  متصل است که همواره می یا رسچشمه

توان آن  که قفل و کلیدش، راز و نیاز است و ثروت  عشق؛ آیا می یا خزانهکند؛  می

هایی زنده است  ه ملکوت سفر نکرد؟ پس مسافران ملکوت، قلبدست را گرفت و ب

 ستاید. که رضبان  خالق  را می

پس سینه و قلبتان را  ،شکر خالق یکتا را که حرارت وجود را در منتهای رحمت  آفرید

ش ، فشانی شود که ُغِر  با یاد پروردگار عال از حرارت معمولی خارج کنید تا آت 

 کند. دازد و ملکوتیان را شاد میان شیطان را به عجز می

چه زیباست فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرا (س) در توصیف مسافران ملکوت 

های خود باطل و  فشانی بود که با گدازه که قلبشان از هجران و عشق پروردگار آت 

 چسب در رسماست. همچون گرمایی دل ق،ناپاک را سوزاند و حرارت  برای عاشقان ح

که به ظاهر کوچک بود ولی در باطن،  گردیم یمما امشب به دور حرارت قلبی 

اند: من  معرفی فرموده چنین یناخود را  ،خورشید را به شگفتی واداشت که خود ایشان

علی (ع) هستم که به رقیه ملقب  بن  ثانی، دخرت حسین  ی فاطمهصغری یا  ی فاطمه

گشاری کردند و نام  نام شان یگرامشدم؛ پدرم تام فرزندان خود را به نام پدر و مادر 

بینم  زمان، چونان مادرم می ی ینهآمرا به لقب مادرشان آراستند و فرمودند: تو را در 
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پروردگار  ی وعدها چون گلی در رود ت که در مدد امامت جان زیبایت به دل خاک می

باش تا آن را دریابی. پدرم امام حسین (ع) آن زمان  قرار یببشکافد پس برای آن وعده 

مکرمه بودیم مرا در آغوش گرفت و فرمود: دخرتم، آیا به تپ  قلب پدر  ی مکهکه در 

نی؟ دا تپد! دلیل  را می دهی؟ گفتم: بله. فرمودند: برای دخرتش چه تند می گوش می

دانم تا از زبان پدر آن را بشنوم؛ فرمودند: دلیل  حوادثی است که باید با  گفتم �ی

جان کوچکت منتظرش باشی تا عمه را یاری باشی مهربان. به پدرم قول دادم که صبور 

موعود رسید و پدر مرا در آغوش گرفت تا قولی را که داده بودم را  ی لحظه باشم.

ها را محکم در آغوش گرفتم؛ پدرم  ر آویزان شدم و آنفراموش نکنم. به پاهای پد

 ی وعدهفرمود: دخرتم، همواره قرآن را تالوت کن و بر آنچه مقدر شده صبور باش تا 

دیدارمان فرا رسد. پدر رفت و آن روز سخت به پایان رسید و ما همراه امام عرصمان 

فرمود:  گرفت و می مامت میبه راه پدر ادامه دادیم. گاه برادرم مرا در آغوش پر مهر ا

 ای که از عزیزترین متاع  در راه پروردگارش گششت. آفرین بر خانه

محبتشان  ی زمزمهشیدایی و  ی قصهبینیم در خاندان نبوت، الالیی کودکان،  بله می

در عوض  فرزندا�انآموزش ای�ن و حق مداری بود؛ باید از آنان آموخت که در تربیت 

را به آنان  ییجو حقحاصل، تقوی و ای�ن و قرآن و  و شعرهای بی ها ترانهیاد دادن 

 آموزش دهیم.

 خود حرضت زینب (س) فرمودند: ی عمهبود که حرضت رقیه (س) به  ها شبدر چنین 

فرمایید؟  عمه جان، از قراری که با پدر داشتم یک روز گششته است؛ ش� چه امری می

زمان قرار را پدرت   فرمایند: و می گیرند حرضت زینب (س) رقیه را در آغوش می

کی به دیدارش بروی. رقیه چش�ن خوی   کند داند؛ اینک بخواب، او خود امر می می

نشین اباعبدهللا در فضای جان  به صدا  گشارد. صدای مهربان و دل را بر هم می

عمل خواهم �ود؛ سکوت شب موقع خوبی برای  ام وعدهآید: دخرتم، اینک به  درمی

که در بیرون کاروانرسا منتظرت است بنشین و پیروزی را  جهاد است؛ تو بر ذوالجناح

فرماید: کجا  خیزد. امام سجاد (ع) می رقیه آرام برمی. با خواندن قرآن کریم اعالم کن

در آغوش گرفته و  شوم. امام سجاد (ع) او را گوید: بر رس وعده حارض می می روی؟ می
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کند. ذوالجناح منتظر است. رقیه سوار بر ذوالجناح  کاروانرسا مشایعت می تا درِ 

رخ  یا زلزلهکند که در شام  هللا را تالوت می افوض امری الی ی یهآ چنان آنو  شود می

شنوند و ارکان کاخ یزید به لرزه  دهد؛ همگان مانند ابراهیم خلیل صدای  را می می

خورد و یزید لعنت هللا علیه دلیل این رس و صدا را  دیوارهای  ترک می آید؛ درمی

زند. یزید فرمان  علی سوار بر اسب پدرش فریاد می بن گویند: دخرت حسین پرسد می می

روند؛ امام سجاد (ع)  رقیه می طرف بهدهد تا کودک را به کاخ بیاورند؛ مأموران  می

خواهند کودک را از امام بگیرند،  ی مأموران میگیرند؛ وقت رقیه را از اسب در آغوش می

رقیه به دعوت پدر به ملکوت پرواز کرده و به دیدارش شتافته بود. امام، رقیه را به 

دهند تا بر او �از گشارند و رقیه را در ه�ن محلی که کاروان  س) می(آغوش زینب 

از  تر باشکوهقرب رقیه فرمایند:  سپارند. امام سجاد (ع) می توقف کرده بود به خاک می

کاخ یزید در شام خواهد شد پس دل آسوده دارید که ملکوتیان در عرش به پرواز 

چرخند تا نامشان را برکت  ای بر گردشان می دارانشان مانند پروانه آیند و امانت درمی

 روح و جان خوی  سازند.

های پدر را حرضت رقیه (س) بعد از عاشورا به امام سجاد (ع) گفت: آنگاه که پا

اصغر به میدان جنگ بربد او مرا نوازش کرد و  محکم گرفته بودم تا مرا هم مانند علی

فرمود: من در پایان سفر به دیدارت خواهم آمد؛ مراقب باش در بیعت من بانی تا تو 

را نزد خودم بربم؛ و حرضت رقیه (س) تا پای جان بر این بیعت، استوار باقی ماند و بر 

 رزید.آن ارصار و 

جان عال فدای موال و رسورمان امام عرص و زمان بقیةهللا ارواحنا لک الفدا که با ه�ن 

مهربانی جدشان امام حسین (ع) که به حرضت رقیه فرمودند: منتظرم بان و در بیعتم 

ایشان نیز هر جمعه در کنار منتظران واقعی و ندبه خوان خود  ،استواری کن

 زدایم ات می مرا ببین، اشک تو را با وصلی شیرین از چهرهفرمایند:  نشینند و می می

گشارم؛ ای�نت را محکم کن، با شیاطین جانت  پس منتظرم بان من تو را تنها �ی

 بجنگ تا ملکوتیان، مناجات تو را به عرش بربند.
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کفر در مقابل چنین لطف و  فتنه و نفاق و ی زمانهای منتظران کوی عشق، در این 

ای به هیجان آمده و بعد  مهربانی و سفارش موالی�ن چه خواهیم کرد؟ آیا لحظه

بیعت با همه چیز و همه کس خواهیم  ی آمادهفراموش�ن شده، دست بیعت�ن را 

مانیم؟ اگر ماندیم باید باور و  �ود و یا تا پای جان بر این پی�ن وفادار و استوار می

در راه حق چنان قوی شد که کاخ ظلم را به  هسالیم که فریاد کودکی سه یقین کن

حق  ی ینهسپس در این شب حزن و اندوه رس را بر  .زلزله واداشت و آن را شکافت

باطل، اگر دینم با بریدن رس من، از تباهی نجات  یخنجرهابگشاریم و فریاد بزنیم: ای 

تاب �وده از بدن جدا کنید تا  ش او را بیکند پس بیایید و رسی که هجران یار  پیدا می

از بین برود، انتظارها تام شود و خون عاشقان  ها یکیتاربه پایان برسد و  ها هجران

ها تکرار شوند و عاشقاِن مسافر طور در  قلمی شود که عشاق، با آن بنویسند؛ زمان

واستیم ما منتظر سامری را نخ ی گوسالهپایین کوه انتظار، تو را فریاد کنند که: ما 

پروردگارمان محقق شود و زمان انتظار به پایان برسد و ج�ل  ی وعدهماندیم تا 

 زنیم: منتظران فریاد می ی همهبا ندای هل من نارص ینرصنی هویدا شود پس  ی�نآقا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١دی  ٨   قبل از اربعین)ی  یا غیاث املستغیثین (جمعه ی بهخط

، ندای لبیک را ها جانرا سزاست که همواره بر قالب  ایی هللا پایان یبشکر و سپاس 

 خواند یمخوی  را به ندای غیب  های یدهآفرجاودانه �ود، تا آنگاه که بندگان و 

همگان در یک لحظه در درگاه  حارض آیند و او را به یگانگی و عظمت بخوانند تا 

 عمرهابه محبت خالِقشان مزین شوند،  ها جانحق پرده از رخسار بردارند و  یها وعده

هجرانی باشند که از خالقشان به غربت زمین  یها سالدر یک لحظه جوابگوی 

جستجو کنند که نام  ذکر و  ییها حروفتا درد غربت را در  مهاجرت �ودند

ولی در  شناسد ی�که خود را مضطر است، مضطری  ی کنندهدعاست، دعایی که یاری 

و  ها رنگ، کند یمنیازش را به آن سمت دراز  یها دستنهان جان  محبوبی دارد و 

 داند ی�، در بسیاری از مواقع دینی ندارد، آورد ی� به وجوددر آن تفاوتی را  ها یتمل

ولی نیازش صحبت کردن است، باید در غیِب وجودش به  کند یمبا چه کسی صحبت 

اول نیاِز فطرت است که به دنبال ندای جان  به  ی مرحلها لبیک بگوید، پس در آن ند

تا در دریاِی شگفت انگیز کل�ت به دنبال حروف جان  بگردد. آیا کتابی  افتد یمراه 

دارد و دینی که آن حروف را به او آموخته باشد؟ اگر پیرِو فرامین الهی باشد حروِف 

را از زبان پیامربش شنیده و هرگاه نیازش او را به جان  را آموخته است، آن حروف 

تا از پلکان آن به  دهد یممحفل دعا دعوت کند نردباِن عشق  را به زمین تکیه 

جمعی که او را  در محفلو گاه  نشیند یم اش ییتنهاآس�ن صعود کند، گاه در محفل 

اب کند که تا مکانی را انتخ خیزد یم بر، پس کنند یمدر رسیدن به هدف  یاری 

در آن نقاشی، عمق نیازش را تاشا کند،  تواند یمحروف جان  را نقاشی کرده و او 

که مطمنئ است شخصی که صاحب آن مکان است، او را  رود یم ییها مکان طرف به

جان   ی گمشدهتا بتواند پلکان را بپی�ید و  کند یمدر باال رفت از نردبان دعای  یاری 

چرا باید در دعایی  آید یم، به نظرش کند یمرا طی  ها هفتهو  ها ماهپس  .را بیابد

؟ تکرار حروفی که بسیار آن حروف را کند ی�رشکت کند که مفهوم  را از تکرار درک 

؟ استجابت دهد یمبر زبان جاری �وده، آیا سؤال  جوابی دارد؟ چه کسی جواب  را 
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فلی ساعتی بنشیند، هوشیار تا در مح شود یمچه مفهومی دارد؟ آیا به بازی دعوت 

باشد یا در خوابی سبک یا در افکاری که مانند سایه به دنبال  در حرکت است؟ 

اکنون  زند یم، به خود نهیب دارد یمو ایام را مقدم  خیزد یم بر، یابد ی�پاسخ  را 

، محرم را بهانه خیزد یم برمحرم است باید بروی و در مجلِس موالیت عرض ادب کنی، 

صفر  ی جمعه، اکنون دومین گشرد یم ی ها هفته، شود یم، محرم تام دهد یمقرار 

که گششت دارد؟ آن جمعه محرم بود و این جمعه صفر  یا جمعهاست، آیا فرقی با 

، دهد ی�، جواب چرای  را رود یمو  خواند یم، شود یماست، باز ه�ن دعا تکرار 

، حاصل رباید یمچون قادر به درک  نیست پس شیطان بدون زحمت حاصل  را 

برای  مشکل شده، صرب معنی و  ها ساعتکه در ناامیدی خوانده. تحمل  ییدعا

را باید  اش یآس�نفرمان کتاب  داند ی�مفهوم خود را در وجودش از دست داده، 

این تغییر  ی ینهآخود را که چگونه اطاعت کند، به دنبال تغییر است، چه تغییری؟ 

و به درگاه پروردگارش متوسل است تا با قدرتی که همگان در  کند یماست فراموش 

این تغییر را به وجود آورد و چون آن قدرت با فرمان  به  شوند یمآن قدرت ذلیل 

 ی احاطهو ناامیدی جان  را در  پندارد یم حاصل یبدعا و نیازش را  رسد ی�اجابت 

مع� در لحظات عمرش است که باید آن  که یدرحال کند یمتاریکِی جهل مبتال  خود به

قبلی، ولی وجود  ی جمعهمانند یکدیگر و دعا فقط تکرار ه�ن  ها جمعهرا بیابد، پس 

محرم یا صفر  ی جمعهچه تفاوتی در  ام مردهیا زنده؟ اگر  ام مرده؟ آیا شود یممن چه 

گرمای وجود امامم را در  ام زندهتی ندارد؟ و اگر برای مرده ایام تفاو  ،وجود دارد

 گیرد یم، دستم را نشیند یم، او با من است، در محفِل دعای من کنم یمحس  یمها رگ

من هستم، مرا ببین، اشک تو را با وصلی  خوانی یمکه  ها حروفآن  گوید یمو به من 

که نیازت  آیی یم یا گمشدهاگر با من باشی، پس به دیدن  زدایم یم ات چهرهشیرین از 

و بدون اینکه متوجه باشی جام جانت را با دستان قوی و محکم امامت  شناسد یمرا 

نردباِن  آید یمتا تهی نشود و عمر را بیهوده طی نکند، پس هر یک نفر که  کند یمپر 

تا هوشیارانه از آن باال رود، تا سقوط نکند و شیرینِی  دهد یمدعا را بر زمین تکیه 

تا آنگاه که پروردگارش او را ندا داد برخیزد،  را در نهان جان  ذخیره کند اش ندبه

محبوب رفت را ترین کرده باشد مانند برخاست از بسرت خواب در  طرف بهبرخاست و 
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هدایتگرش حرکت کند و به  طرف بهتا  خیزد یم برصبح جمعه که به ندای امام  

را بر زمین بکوبد  اش یطانیشمیدان نربِد نفس، نفِس بازوان قدرتندش تکیه کند تا در 

فریاد  شود یمو او را فاتح میدان نربد کند پس همگی با صدایی که از یک گلو خارج 

 :زنیم یم

 یا غیاث املستغیثین 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١دی  ١٤         روز اربعین ی بهخط

از آن اوست اس�ء حسنی که  ورا سزاست  همتا یبحمد و سپاس پروردگار یکتا و 

، ها آبشد  و روان  ها کوهبرافراشته شد بدان آس�ن، گسرتده شد زمین، استوار گشت 

شدند خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز، و آفریده شد مخلوقات؛  بردار فرمان

 نیست معبودی جز ذات اقدس و عظیم و کربیایی او.

بار الها درود فرست بر حرضت محمد (ص) و خاندان پاک  که همگی موال و رسور و 

 امام شیعیان هستند.

ایام است؛ شب و  را ذخیره کرده که نام  هایی ینهگنجسالم بر آفرین  که در خود 

روزهایی که معیار عمر آدمیان است تا بیایند و بروند نامشان را خود برگزینند و 

عشق باشد و در  ی زمزمهدر دلشان  ،بیارایند اند کردهکردارشان را طبق آنچه درک 

جانشان نشان آفریدگاری  .اند کردهزبانشان نوای وحی که در روح خداوندی ذخیره 

 ی یرندهگبیرش احدی را به مدد نخواند؛ دست توا�ندشان مدبر است که در تد

عظمتی که  ی ینندهب یدگانشانداست که به سویشان گشوده شود و  ییها دست

کند؛ آنگاه که دست دعا بر درگاه  خفته نوید زندگانی را زمزمه می یها قلبانوارش بر 

ست هجرانی که های هجران ا کربیایی پروردگارشان بگشایند انوارش مرهمی بر زخم

صرب را به ارمغان آورد و آن را چونان طوقی خواند که بر جان عاشق مانند پیچکی 

پیچد تا جان ضعیف  را در قالبی استوار به  است که بر گرد رویندگان در خاک می

 �ای  گشارد.

رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) و مصداق ،  ی فرمودهچه زیبا است 

ساالران نهضت عاشورا، امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) و یاران   کاروانیان و کاروان

نظیر در خود ذخیره �وده  ای بی را همچون گنجینه شان ح�سه ،ایشان است که زمان

عشق و بر زبانشان نوای وحی جاری بود و خاطره و انوارشان  ی زمزمهچون در دلشان 

 اندگارشان را خود برگزیدند.های م های خفته در غفلت و نام قلب ی کنندهزنده 
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گشرد روزی که نورهای پاک انوار  روز از عاشورا می ۴۰اینک در این روز اربعین که 

نبوت در دفاع از حق، رس و جان باختند تا حق مداران به دنبالشان در حرکت باشند و 

 حق بر باطل، روز پیروزی، روز دلدادگی، روز ایثار جان عاشق ی روزی که روز مبارزه

به تصور خام و جاهل خود کارشان تام شده و  بود و روزی که باطلین و قاتلینِ 

ولی دیدیم که ه�ن روز به اشتباه خود پی  ؛پیروزی نصیبشان گشت و حق را کشتند

آوران عشق به  احساس کردند چون کاروان پیام یلشانذلبرده و شکست را با تام وجود 

کوبیدند که  سخنی چنان حق را بر رس باطل میرهربی امام سجاد (ع) با هر قدمی و 

مداران شادی و شعف را به همراه خواهد  له و فغان  تا قیامت برای قلب حقنا

قرآن کریم فقط یک کلمه  ی مقطعهداشت. آنان عشق در وجودشان ه�نند حروف 

حق علیه باطل ولی جای بسی تأسف  داران امانتبود و آن رضای پروردگار عال از 

شده  است که دوستداران امام حسین (ع) نیز کار نهضت عاشورا را در غروب آن تام 

 ؛دهند تصور �وده و تام شور و هیجان را تا اول محرم سال بعد از دست می

 ،شود اول محرم خاطرات آمدن و رفت فرزندان آل رسول به زمان محدود �ی که یدرحال

های  زبانی شیوا دارد که شنوندگان را بر  ساعت ی همهمحرم  .یا اربعین ،هم محرمیا د

های سنگی  داران نهضت عاشورا از خانه کند چون امانت احسان  دعوت می ی سفره

شاهدانی  ؛آمدند و شاهد کوچی آس�نی شدند ،کوچیدند، به همراه نور حرکت کردند

ا کردند و با هزاران خاطره از این عشق به که رس پرشور عشاق را در آت  سوخت تاش

 .خانه بازگشتند

و  ها مناجاتشنونده زیباترین  ی�نها گوشما نیز در این کوی عشق از اول محرم 

شنیدیم که صدای  ییها جانرسودهای عاشقانه بود که آن را از دهان  ینتر عارفانه

کردند  تکرار حق بود؛ زمانی که با خدای خود خلوت می یشانها قلبرضبان 

داشتند و موقعی که با یاران  بندگی را در ک�ل عشق و اطاعت عرضه می ینتر خالصانه

ترین عاطفه را در قالب زیباترین  ترین و عالی گفتند لطیف و همراهان سخن می

د از حق دفاع کنند گشاشتند و زمانی که قرار بو  احساساِت مهر و محبت به �ای  می

امام سجاد (ع) به  .از شمشیر بود تر برندهو  یزترتو باطل را به زانو درآورند زبانشان 

حرضت زینب (س) فرمودند: پرچم این امانت، در دستان ش�ست  شان یگرام ی عمه
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ذوالفقار  ی یغهتو هر بار که لب مبارکتان را بر  اید یدهبوسکه ذوالفقار را بارها 

از ذوالفقار  اش یبرندگفرمود: آفرین بر زبانی که  ید امیر مؤمنان (ع) میگشاشت می

کند. امام سجاد (ع) در  پاره می درد و جگرش را پاره  است جان کفر را می تر خطرناک

فرمایند: ای پروردگارم، آنگاه که پدرم حرضت  کنند و می مناجاتی زیبا رو به آس�ن می

چنان نالید که آفرین  به  آدم را از عرش به فرش فرا خواندی و او از هجرانت آن

ه مقامات  بازگرداندی و ما تی و او را برا پشیرفاش  توبهحال  به فغان آمد 

آفرین  را به سوز و گداز مبتال  ی ینهس هجرانتانداران پدرمان هستیم که در  میراث

کند آت  عشقی است که در حق  ایم؛ آنچه قلب یارانم را از قرار خارج می کرده

 پس مددمان کن تا از حریمت محافظت کنیم. یا نهاده

های محرم درک خواهیم کرد که  در این سخنان و خطبهبا اندکی تفکر و اندیشه 

 برهانشانشان و بُرّندگی  جس�نی ی مبارزه، ابراز محبتشان و عبادتشانپیامرب  یتب اهل

را چنان به  ها یناربعو  ها محرمپس بیایید  ،رسچشمه از حق و عشق خداوندی دارد

رسول زنده باشیم و در آن مان در کنار آل  باطن وجودمان وارد کنیم که در طول زندگی

صورت است که پس از تام شدن عمرمان در کنار آل رسول مرگی نخواهیم داشت و 

هللا (عج) زنده بودن را تجربه  ةاشیم در کنار موال و رسورمان بقیخداوند را شاکر ب

کردیم و جهل و باطل را از خود دور کردیم پس بر خود وظیفه کنیم که به دیگران نیز 

ای درخشان  شمع وجود ملکوتیان ه�نند شعله که یناباور و یقین کنیم به  .مکمک کنی

غبار گرفته نجواهای عاشقانه را به گوش جان بشوند  یها گوششود تا  فرا راه تاریخ می

عزتی را که  شود جانشان به قضاوت وا دارند که چگونه می ی محکمهو عقل را در 

نازل فرموده و آنان را بر تام  یتب اهلوص مخص اش یآس�نپروردگار عال در کتاب 

، برای عربت تاریخ، خوار و زبون کند و دلیل  مشیت الهی  ادیان خوی  پیروز �وده

اوهامات فکرشان  ی ورطهباشد؟ وای بر جان سوخته از جهل جاهالنی که هنوز در 

را نشنود و و آنگاه که نام با برکت امام را بر زبان جاری سازند پاسخشان  ورند غوطه

هرگز سالمشان پاسخ داده نشود؛ آنچه را که ساخته بودند ویران گردد و جز رسگردانی 

 .در برهوت، مسکنی نداشته باشند
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پس شکر پروردگارتان را به جا آورید که جانتان را از رسوایی جهل نجات بخشید و 

بشری کنید که آن را  ی آمادهرا در حق شکوفا فرمود تا بتوانید بسرت جانتان را  فطرتتان

خوانید؛ بشری که در خود هزاران نوید شکوفایی دارد و ندای  زیباترین  به فریاد می

 خوانیم: نداهاست پس همگی با هم او را می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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