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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ٢٣        دوازدهمی شب  خطبه

که فرمود: ای آدم، تو و همرست به هر کجا که خواهید بروید و از  یا ارادهسالم بر 

نزدیک نشوید. از  یدا شدهکه در کنارتان است بخورید و به آنچه از آن منع  یا ثرههر 

؛ باید مراقب رشی که شود یمکریمه، خط خیر و رش کشیده  ی یهآنزول این  ی لحظه

و جان خلیفه را از  گیرد یمدر وجودشان است باشند ولی آن رش، صورت خیر به خود 

؛ سازد یمبه زمینی سخت و تاریک بدل  هبرگرفشملووتی که رممش  تام وجودش را در 

به دنبال  رود یماز آن ندارد بسیار کند جلو  یا تجربهکه  ییها ساعتهمه چیز در 

، دود یم، گرید یمسخت را چگونه درمان کند؟  ؛ این سووِت گردد یمندایی در وجودش 

جودم را : ای خالقم، این چه رسزمینی است که و زند یم، فریاد کند یم، تفور نشیند یم

: خواند یم؛ ندایی در قلب  او را رود یم؟ چگونه او را بیابم؟ به طرف کعبه ام کردهگم 

غمگین مباش؛ پروردگارت توبه پذیر و مهربان است؛ به دامن پر مهرش بیا تا مجدداً به 

ما فرزندان مرضت  از پدر آموخشیم که باید از رسزمینی غریب  ؛ وآغوش  بازگردی

ید رفشن  دفع رشی به نام نفس اماره است؛ اوست که ماندن در مهاجرت کرد و کل

 .هراسد یمو از بازگشت  سشاید یمغربت را 

 ی خانهآخرین شب عزاداری محرم امسال شب عجیبی است برای ما مه�نان این 

دنیوی و نفسانی به  یها یوابسشگمقدس، شب آماده شدن برای مهاجرت کردن از 

سعادتی است بس بزرگ که خود فرمود: هر کس که از سوی رضایت پروردگار کریم که 

و آنگاه مرگ او را  خوی  بیرون آید تا به سوی خدا و رسول  مهاجرت کند ی خانه

 است و خدا آمرزنده و مهربان است.خد ی عهدهزدش بر دریابد، مُ 

در قالب بیانات  مداران ی ده شب با مقها خطابهاینک که راه و رسم مهاجرت را از 

(ع) و فرزندان و برادران و مرضت زینب (س) و همرسش عبدهللا بن جعفر  اباعبدهللا

آغاز کنیم که مورد قبول و خشنودی پروردگار و  شنیدیم پس مهاجرتی را از روز بعد
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ده  ی دوره باید یقین داششه باشیم باشد. (عج) و امام عرصمان (ص) اش یگرامرسول 

شب معلومات ما از فردا رشوع شده تا محرم سال بعد و تام عمر ادامه خواهد 

است که  لیارسائ یبنآمده کنایه به قوم  ها خطابهکه در  داشت. ده شب معلومات

و به کفر  پای کوه طورالهی در  ی وعدهده شب به  اکثیت این قوم با اضافه شدن

در آن دید که با کار را  ی چارهمبشال گششند و هارون برادر مرضت موسی (ع)  رشکی

اقلیت آن قوم از آنان جدا شده و منشظر مرضت موسی (ع) باشد و اباعبدهللا (ع) نیز 

محرم مق و باطل را جدا کرد و این عربت تاریخ شده که همه بدانند  در طول ده شب

ن با مق یا باطل آنان معلوم تا بود د آمدبه وجود خواه که این دهه برای همگان

 شود.

در درون جا�ان خوب اندیشه کنیم، نگذاریم نفس و شیطان ما را فریب  دییایبپس 

و غوغا و شوری که در این چند شب در وجودمان برپا شده را قدر بدانیم چون  دهد

زندگی  میخواه یم که در آن یا جامعهقلب مشوجه ملووت شده و نفس�ن به سوی 

 یا زندهکنیم؛ با شک و تردیدی که نفس و شیطان در گوش�ن زمزمه خواهد کرد که تو 

آن را عوض کنی. اگر  یتوان ی�در این جامعه زندگی کنی، تو که به تنهایی  و باید

را تحمل کنی و  ها تیمحرومبگذری و  تیها خواسشهبخواهی با امامت بانی باید از 

بافبی افنت و اُمی و نففسی و اهلی و مالی یعنی گذشت از همه  یزن یماینوه فریاد 

از  است بلوه نه خداوند و نه امام عرص یمعن یبچیز. اگر عمل نونی نه تنها شعارت 

 خواهند پذیرفت. انشخاب کن و بدان در مال مارض پیروزی با باطل است.نتو آن را 

راز درونی آنانی که به خود سشم از  ها خطابهبرای�ن آشناست چون در  ها وسوسهاین 

 که این جنگ درون و بیرون اند گفشهو به سوی عالیق دنیای خود رفشند سخن  کردند

نجوا  که شب عاشورا رفشند با خود ییها آندشمن ظاهر است.  یها غیتاز  تر کشنده

 ماصل یبهم  شان یار یکه بانند یا بروند، ماندنشان ماصلی جز مرگ ندارد،  کردند یم

بعد از  ها آنو آنان با این توجیهات رفشند ولی نه تنها  زیرا پیروزی با باطل است است

رسوا و شوست خورده تا ابد  مدت کوتاهی دانسشند که پیروزی با مق بوده و باطل

. مخصوصاً ما همگی به آن معرتف هسشند آیندگان پیشانی دارد بلوهداغ ننگی را بر 
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 ها آن نیتر درستو  نیتر کاملو  نیتر یمخفمنشظران این کوی عشق عالوه بر آن به 

چندین برابر رفشگان شب  آگاه شدیم پس اگر ما رفشیم تأسف آیندگان برای�ن

 رفشیم.عاشوراست. چون آنان ندانسشه رفشند اما ما دانسشیم و 

نور و معرفت، شعله و عشق و اششیاقی که در وجودمان  ی خانهپس ای مه�نان 

قدر بدانیم و نگذاریم مرارت  کم شود. مطمنئ باشیم که خداوند کریم روشن شده را 

 و از سامت مقدسشان به تنا نندیب یمعشق را  ی شعلهاین  (عج) عرصمان و امام

 تان یگرام ی عمهجزِء مسل�نانی باشیم که  دییفرماکه موالی ما یاری  میخواه یم

یارانی چون  در میان منشظران :که مرضت زینب (س) آن را به اباعبدهللا (ع) فرمودند

می پیوندند زیرا جز به فرمان مق زندگی  یاران ش� هسشند که به دولت امامشان

بلوه آن را  شود ی�در زمان گم  شان یمسل�نه�نانی هسشند که نشان  . آنانکنند ی�

مانند خواهرتان  زنند یممق فریاد  و همواره برای ظهور کوبند یمبا افشخار به سینه 

 که در دربار کفر فریاد کرد: مؤمناندخت امیر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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