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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١١         شب افتتاحیه ی بهخط

. در این آزماید یمپروردگار کریم که بندگان خویش را در حقیقت جانشان  شکر

و یا در چاه نفس سقوط کرده و جان  کند یمسعادت صعود  ی قلهگاه بر  ،آزمایش

 .کند یمخویش را هالک 

از  هاست محرم ی همهماه محرم گویای این آزمایش است و آن شامل  ی لحظهلحظه 

الحسین (ع) و یارانش  اباعبدهللاکه در آن سال حرضت  کنون تا ٦١محرم سال 

وج و فرود و سکوت به �ایش تاریخ را در ا ها جانآفریدند و حقیقت  یا ح�سه

، یخودخواهگذاشتند و با جداسازی حق از باطل و مقاومت و استواری از سستی و 

و اتام حتت بر هماان تام  ترس، ای�ن و جهاد در برابر کفررشادت و دلیری از 

بلکه هر روز عمرشان  سنتش مردمان نه فقط در ماه محرم کردند و با این معیار و

 ی چهرهنشان دادند که در کدامین دسته هستند و ادعاها به حقیقت روشن شد و 

واقعی مدعیان که خود را متاهد در همراهی امام عرص در جنگ حق و باطل و 

 مشخص شد. کنند یمدوستدار و عزادار حسینی اعالم کرده و 

که در عرض  کنند یمفاش  لابوالفضچه زیبا امام حسین (ع) برای برادرش حرضت 

(ع) از مردم مدینه و قبایل اطراف، برای  اباعبدهللا فقط پنج روز دعوت برای جهاد

نفر جناتو آمادگی خود را اعالم و در مدینه ساکن شدند.  ٥٠٠جهاد و همراهی 

گری!  چه مردمان اطاعتحرضت ابوالفضل با دیدن آنان به امام حسین چنین گفت: 

امام خطاب به حرضت  است. قرار یبدان شتاع برای جهاد در سینه دملان با این مر 

: ای جان برادر! انتظار زیباترین امتحان الهی است پس ه�نند فرمایند یم ابوالفضل

منتظر بان تا  کنند ی�به هیچ فرمان دیاری گردن کج  پروردگارامتی که جز به فرمان 

و  دارند یمرا دوست  ها نامهستند که  در بازار دنیا آشکار شود. آنان امتی ها چهره
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از دعوت  روند یمبه یاد ما در حزن و اندوه فرو  که یدرحال کنند یمرا فراموش  ها عمل

 .گریزند یمبه سوی حق 

آنانی که در مدینه با شور و هیتان با  ،جان عال به فدای قلب نازنین اباعبدهللا (ع)

ی در رکاب ایشان در جهاد با ظلم و کفر تام جان و هستی خود ابراز ارادت و همراه

. واحیرتا از این گریزند یمدر سیاهی شب امام را تنها گذاشته و  شب عاشورا کردند یم

همه بزرگی و عطوفت و مهربانی و اشتیاق هدایت و نتات بندگان خدا و با فرصت 

نفسشان را از شیطان و  ،دادن به آنان در طول سفر شاید حق در وجود آنان رشد کرده

 .باطل وجود نتات دهند

و به اذن موالنا  (ع) و به اذن اباعبدهللا (ص) هللا رسولاینک که ما به اذن هللا و به اذن 

مقدسشان مراس�ت محرم  ی خانهدر این  (عج) صاحب عرص و زمان اباصالح املهدی

ری از واقعیت دیا ی گوشهکه  »مداران ده شب با حق« یها خطابهامسال را با 

از  (ع) دعوت امام حسین ها خطابهکه موضوع این  کنیم یمرشوع  نهضت عاشوراست

 مردم مدینه و اطراف برای همراهی ایشان در جهاد با ظلم و کفر و فساد زمانه است.

را نه به  حساب یبار خداوند کریم باشیم که این عنایت و روزی باید که شکرگز 

وجود مقدس امام عرصمان مانند نرم بارانی به وقت بر بلکه به برکت  مان یستایشا

فرزند گرامی  است که یا عالقهتالش و اراده و  ی واسطه بهو این  بارد یماین کوی عشق 

به نتات و هدایت ما دارند که  (عج) امام عرصمان اباصالح املهدی (ع)، اباعبدهللا

که یاران را با خود همراه کردند تا با شنیدن  (ع) همچون پدرشان امام حسین

 های ی سالها شبده  یها خطابهایشان نیز در  ،سخنانشان در طول سفر به خود آیند

 تأسفگذشته سعی در رهایی از گناه و معرفت و نتات ما دارند ولی جای تعتب و 

و خود با ذکر عملکرد یاران و نزدیکان  ها سالاین  یها خطابه ی همهاست که در 

نفسانی برای  یها خواستهما را به زنده شدن و استواری و گذشت از  (ع) اباعبدهللا

باطل و همراهی حق با تام توان سفارش فرموده  یها خواهشرضای پروردگار و کشت 

را  (ع) امام حسین ساز انسانغلط و بازیچه قرار ندادن نهضت  یباورهاو کوتاهی و 

 .متذکر شدند ها سالاین  ی همهدر 
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که عمل و فکرمان مورد قبول واقع  کنیم یمامسال بیاید به خود آییم که چه کرده و 

نه  ؟کنیم ی�؟ از گناهان دوری کنیم یم؟ در عبادت و واجبات کوتاهی شود ی�

پس چه شد با وجود تحمل  ،نیز چنین نبودند (ع) اباعبدهللانیست، یاران  گونه ینا

باید اخالص و ای�ن و  یماعت نکردند و در زمانی که سفر از او اط های یسخت

به سوی عالیق دنیایی خود گریختند؟ پس باید در  کردند یممداری خود را ثابت  حق

تربیت  گونه آنآیا باور و یقین و استواری و ای��ان  ،حک بزنیماین ده شب خود را مَ 

نی که باید بانیم با شده که نه در این ده شب بلکه در تام طول عمرمان در زما

سال آینده مورد تأیید امام  یها خطابهبانیم تا در  مان یهست ی همهگذشت از 

گذشته به هیتان و شوری زودگذر مبتال شویم و  یها سالعرصمان باشیم نه اینکه مثل 

پس از گذشت زمان خاموش و فراموش�ن شود و یقین بدانیم که تکرار تاریخ خواهیم 

نیست که زمان پر از فتنه و  (ع) به عرص اباعبدهللا شباهت یبارض شد چون عرص ح

 .فساد و کفر و عناد و باطل است

از قول پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) آن را بیان فرمودند که  (ع) چه زیبا امام حسین

در آخرین شب قبل از حرکت به طرف قرب جدشان رفته و صورت مبارک را به آن 

 یایرؤ بارهاکه  روم یم، یاریم کنید من به سفری هللا رسول: یا فرمایند یمو  گذارند یم

مبارکتان فرشده و  ی ینهسو ش� هر بار در تعبیر آن مرا به  ام کردهآن را برایتان بازگو 

که مرا ترک کنی امتم از دین خدا خارج شده و آن را مانند متاعی  آن زمان یدا فرموده

به اطاعت از فرامین  یرغبتبهرتینشان  کنند، یمیش حفظ برای خرید و فروش برای خو

در  یشانها قلب گریزند، یمو از حقیقتش  کنند یمقرآن کریم ندارند آیاتش را تالوت 

 شود، ی�محبت دنیا از عشق لربیز است و این میراثی است که هرگز از میانشان محو 

و سپس با خیاالت  دکنن یمتو را که خورشیدی در تاریکی وجودشان هستی خاموش 

 ارسائیل یبنمحبتشان مانند قوم  !دریغا چرخند. یمخویش خورشیدی ساخته به دورش 

که سامری ساخته بود تا به عنوان خدای موسی آن را بپرستند و آن  یا گوسالهاست به 

در  ها گوسالهتورات سوخت و خاکسرتش محو گردید پس تام  گوساله در حقیقِت 

 بینی. یم یارؤه�ن است که تو در  ماند یمت و آنچه باقی حکومت حق خواهند رف
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کافی است به اطراف خود نظر کنیم حقیقت آن را  ،چه توصیف زیبا و بتایی است

و نزدیکان و یارانش را کشتند و در خیاالت خود امام  (ع) دریابیم که امام حسین

 .کنند یمحسینی را تتسم کرده و برایش عزاداری 

برای  (عج) امام و رسورمان اباصالح املهدی نعمت�ن یولحال ضمن تشکر و سپاس از 

: موالی ما، زبا�ان داریم یممحرم امسال به ساحت مقدسشان ابراز  ی خاصهعنایت 

آگاهید از اشتیاق ما در اطاعت و  ،قارص است از این همه توجهات و محبت ش�

پس از ش� تنا  (ع)، رتان امام حسینهمراهی ش� همچون یاران صدیق جد بزرگوا

کنید که این اشتیاق و هترا�ان را  مان یاری و آرزوداریم در راه رسیدن به این امید 

بدانید آنچه در پیش است  :توصیف فرمودند یارانشانبه  (ع) چه زیبا اباعبدهللا

که با  زمان منتظر آن است زیرا آیندگان امتی خواهند بود ی صفحهآزمایشی است که 

این حرکت همراه شده و خود را در سی�ی ش� تصور �وده و آرزوی  ی لحظهلحظه 

جریان دارد و ضامن حیاتشان  یشانها رگجایااهتان را در جانشان مانند خونی که در 

زیرا امامشان نه در جنگ است که مددش کنند و  �ایند یماست از پروردگار مسئلت 

آنان به گرمی نامش کنار یکدیار  ،وبرو سخن باویندنه در کنارشان که با او از ر 

احساساتشان مختص خودشان است هیچ کس راجع به آنچه در درون دارد  نشینند، یم

 خواند: یماشکی او را به ظهور  ی حلقههمواره با  گوید ی�سخن 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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