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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ١٣٩٥های محرم سال  لیست ترتیبی خطبه

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥مهر  ١١ -ی شب افتتاحیه خطبه –٠١

 ٩٥مهر  ١٢ -ی شب اول خطبه –٠٢

 ٩٥مهر  ١٣ -ی شب دوم خطبه –٠٣

 ٩٥مهر  ١٤ -ی شب سوم خطبه –٠٤

 ٩٥مهر  ١٥ -ی شب چهارم خطبه –٠٥

 ٩٥مهر  ١٦ -ی شب پنجم خطبه –٠٦

 ٩٥مهر  ١٧ -ی شب ششم خطبه –٠٧

 ٩٥مهر  ١٨ -ی شب هفتم خطبه –٠٨

 ٩٥مهر  ١٩ -ی شب هشتم خطبه –٠٩

 ٩٥مهر  ٢٠ -ی شب نهم (شب عاشورا) خطبه –١٠

 ٩٥مهر  ٢١ -روز عاشورا ی خطبه –١١

 ٩٥مهر  ٢١ -) ی شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع) خطبه –١٢

 ٩٥مهر  ٢٢ -ی شب یازدهم خطبه –١٣

 ٩٥مهر  ٢٣ -ی شب دوازدهم خطبه –١٤

 ٩٥آبان  ١٤ -ی شهادت حرضت رقیه (س) خطبه –١٥

 ٩٥آبان  ٣٠ -ی روز اربعین خطبه –١٦
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 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

دیگری از واقعیت  ی گوشهکه  »مداران ده شب با حق« یها خطابهمحرم امسال 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.

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) اباعبداللهنیست، یاران  گونه ینا

باید اخالص و ای�ن و  یمسفر از او اطاعت نکردند و در زمانی که  های یسخت

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

تربیت  گونه آنی��ان آیا باور و یقین و استواری و ا ،حک بزنیماین ده شب خود را مَ 

شده که نه در این ده شب بلکه در متام طول عمرمان در زمانی که باید مبانیم با 

 .مبانیم مان یهست ی همهگذشنت از 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥مهر  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  اباعبداللهکه در آن سال حرضت  کنون تا ٦١محرم سال 

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

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

مگان متام و امتام حجت بر ه ترس، ای�ن و جهاد در برابر کفررشادت و دلیری از 

بلکه هر روز عمرشان  سنجش 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 مجاهد 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  ابوالفضلچه زیبا امام حسین (ع) برای برادرش حرضت 

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

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

گری!  چه مردمان اطاعتنان به امام حسین چنین گفت: حرضت ابوالفضل با دیدن آ 

امام خطاب به حرضت  است. قرار یبدملان با این مردان شجاع برای جهاد در سینه 

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

منتظر مبان تا  کنند ی�به هیچ فرمان دیگری گردن کج  پروردگارامتی که جز به فرمان 

و  دارند یمرا دوست  ها نامدر بازار دنیا آشکار شود. آنان امتی هستند که  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 هیجان با  ،جان عامل به فدای قلب نازنین اباعبدالله (ع)

متام جان و هستی خود ابراز ارادت و همراهی در رکاب ایشان در جهاد با ظلم و کفر 

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

ا فرصت همه بزرگی و عطوفت و مهربانی و اشتیاق هدایت و نجات بندگان خدا و ب

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

 .باطل وجود نجات دهند

و به اذن  (ع) و به اذن اباعبدالله (ص) الله رسولاینک که ما به اذن الله و به اذن 

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

دیگری از واقعیت  ی گوشهکه  »مداران ده شب با حق« یها خطابهمحرم امسال 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 یبه این عنایت و روزی ار خداوند کریم باشیم کباید که شکرگز 

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

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

به نجات و هدایت ما دارند  (عج) امام عرصمان اباصالح املهدی (ع)، اباعبداللهگرامی 

که یاران را با خود همراه کردند تا با شنیدن  (ع) که 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 نجات ما دارند ولی جای تعجب و 

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

نفسانی برای  یها خواستهما را به زنده شدن و استواری و گذشنت از  (ع) اباعبدالله

باطل و همراهی حق با متام توان سفارش فرموده  یها خواهشرضای پروردگار و کشنت 

را  (ع) امام حسین ساز انسانهضت غلط و بازیچه قرار ندادن ن 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) اباعبداللهنیست، یاران  گونه ینا

باید اخالص و ای�ن و  یمسفر از او اطاعت نکردند و در زمانی که  های یسخت

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

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

شده که نه در این ده شب بلکه در متام طول عمرمان در زمانی که باید مبانیم با 

سال آینده مورد تأیید امام  یها خطابهمبانیم تا در  مان یهست ی همهگذشنت از 

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

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

نیست که زمان پر از فتنه و  (ع) به عرص اباعبدالله شباهت یبشد چون عرص حارض 

 .فساد و کفر و عناد و باطل است

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

که 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 الله 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، یمبرای خرید و فروش برای خویش حفظ 

در  یشانها قلب گریزند، یمحقیقتش و از  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  کنند 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 گوسالهبه است 

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

 بینی. یم یارؤه�ن است که تو در  ماند یمحکومت حق خواهند رفت و آنچه باقی 
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اف خود نظر کنیم حقیقت آن را کافی است به اطر  ،چه توصیف زیبا و بجایی است

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

 .کنند یمحسینی را تجسم 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� متنا  (ع)، همراهی ش� همچون یاران صدیق جد بزرگوارتان امام حسین

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

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

زمان منتظر آن است زیرا آیندگان امتی خواهند بود که با  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 رگن را در جانشان مانند خونی که در جایگاهتا

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

آنان به گرمی نامش کنار یکدیگر  ،نه در کنارشان که با او از روبرو سخن بگویند

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

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

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١٢         اولی شب  خطبه

مدینه و اطراف برای همراهی  دعوت امام حسین (ع) از مردمهجری قمری،  ۶۰(سال 

 :)ایشان در جهاد با ظلم و کفر و فساد زمانه

تا قیام دولت حقه هستم پس  آخرالزمانپیامرب  ی نوهای مردم، من پرس امیر مؤمنان و 

به فرمانم گردن اطاعت خم کنید. اینک عازم سفری هستم که جدم خرب آن را داده 

و فرزندانتان در بیعت حق علیه باطل تا قیامت به  ها مالو  ها جانبود. در این سفر 

 پس برای این جهاد عظیم به طرف مدینه حرکت کنید. شود میمهر قرآن کریم مهمور 

کنار  ها شبخود را به مدینه رساندند.  ها پیادهبه همراه  سواران حرکت آغاز گردید.

؛ امام دادند میع) گوش ( ینحسو به سخنان امام  شدند می خدا (ص) جمعقرب رسول 

 مدد کنندگاندر اولین سخ�انی فرمودند: خداوند عامل همواره قبایل را بازوان اسالم و 

تا امام عرصتان را  ام خواندهاینک من ش� را به بیعت حق  اند بردهبه آل الله نام 

در دامان رسول خدا آرمیده است و آنچه  ها و شببشناسید؛ او کسی است که روزها 

 یتمأمورپس برای تحقق این  باشد یمرسالت جدم  ی ادامهق باقی مانده از این عش

به طرف مکه حرکت خواهم کرد. در این سفر آزمایشات زیادی از ش� به عمل خواهد 

است. اینک برای این سفر  سفر همپیامربتان با ش�  یتب اهلآمد. دل قوی دارید زیرا 

ای پرس علی، ما را به جنگ با یزید  :خیزد یبرمعظیم آماده شوید. یک نفر از جا 

: آنچه ش� به سوی آن در حرکت هستید جنگ نیست فرماید یم؟ امام کنی یمدعوت 

بلکه رها شدن از زندان دنیایی است که همواره جان بندگان خدا را در چنگال شیطان 

چرا زنان و کودکان را به همراه  الله رسول: یابن خیزد یبرم. نفر دوم درد یماز هم 

 :فرمایند یم؟ ما مردان قبایل عرب جنگجویانی دلیریم پس به ما اکتفا کن. امام بری یم

پس  گنجد ی�؛ عاملانی که علمشان در دنیای کوچک امروز اند نبوتآنان وارثان علم 

زوان مردان تا آیندگان آنان را بشناسند. جهاد دارای دو صورت است؛ گاه با با آیند یم

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


9 

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

: جانم به خیزد یبرم. نفر سوم آموزند یمجنگی و گاه با استقامت بانوان در آنچه 

فدایت ای وارث علم نبوت، انتظار ما برای تحقق این سخنان به کدام ماه ختم 

. لرزد یم: چه سؤال زیبایی! دمل در بند این نام در سینه فرمایند یم؟ امام شود می

تا رسیدن  یدهاام، لبخندها، ها اشک؛ کند میرا در خود ذخیره انتظار، زیباترین لحظات 

را بگشا، به آن خواهی رسید. همگی از جا  ات ینهسظهور پس برایش  ی لحظه

و  گذارند یم. دست راستشان را بر رس روند یم. به طرف قرب پیامرب (ص) خیزند یبرم

 ای خاتم رسوالن. پس آن را بپذیر رود ی�: این دست جز برای حق باال گویند یم

. گردند یمو به خانه باز  گذارند یمامام آنان را که در حال دعا و مناجات هستند تنها 

با این مردان شجاع  گویی! دملان مردمان اطاعت: چه کند می سؤال شان یگرامبرادر 

: ای فرمایند یماست. امام خطاب به حرضت عباس (ع)  قرار یببرای جهاد در سینه 

جان برادر، انتظار، زیباترین امتحان الهی است پس ه�نند امتی که جز به فرمان 

در بازار دنیا  ها چهرهمنتظر مبان تا  کنند ی�پروردگار به هیچ فرمان دیگری گردن کج 

را فراموش  ها عملو  دارند یمرا دوست  ها نامآشکار شود. آنان امتی هستند که 

از دعوت به سوی حق  روند یماد ما در حزن و اندوه فرو به ی که یدرحال. کنند یم

 من طی کن تا عشق را بشناسی و او را بخوان. ی چهرهدر  را ها زمانپس  گریزند یم

 :. او را بخوانشود ینامش عطشی است که هرگز خاموش �

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )مداران حقده شب با  -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١٣         دومی شب  خطبه

امروز شب دومی است که حرضت اباعبدالله (ع) برای حرکت به طرف مکه به 

. اصحاب و انصار و مه�نان از قبایل هم در این جمع حضور روند می یمسجدالنب

: ای جمع یاران، من همگی ش� را از فرمایند میدارند. امام خطاب به همگی 

خوب اندیشه کنید. مسل�نی به  گویم میو امیدوارم به آنچه  بینم میمددکاران خویش 

مگر تسلیم امر حق شوید پس برای فهم این مع� باید خوب فکر  شود �یادعا اثبات 

فرزندانش از پروردگار عفو و بخشش  ی همهعامل برای  پروردگارکنید. پدرمان آدم، نبی 

طلب فرمود؛ پروردگار اطاعت را ضامن این فرمایش پیامرب قرار داد و از همگی 

خواست تا از پیامربان و کتاب آس�نی آنان اطاعت کنند. ش� مردم، امت پیامربی 

هستید که با مال و جان و فرزند در راه اطاعت از امر پروردگار کوشش فرمود و جان 

ارکش بارها مجروح گردید پس مزد این رسالت را کتاب آس�نی قرآن کریم مودت به مب

که  سپاسگزارمو  بینم میش� این عشق را  ی چهرهفرزندان پیامرب اعالم فرمود. من در 

که به زودی به طرف هدفی که مشخص  دارم میاینک اعالم  اید یدهبرگزراه حق را 

 م کرد.حق و باطل است حرکت خواهی ی کننده

؟ من متام عمرم شناسی یم، مرا الله رسول: یابن گوید میو  خیزد یبرممرد مسنی از جا 

؛ باشم ی�؛ اینک ناتوان هستم و قادر به آمدن به این سفر ام بودهرا در زیر پرچم حق 

: فرمایند میعمرم تحمل کنم؟ امام با تبسم زیبایی  آخر ی لحظهچگونه این غصه را تا 

مداران همراه خواهم کرد پس نیازی به پیمودن راه ندارید؛ آسوده  وه حقر ش� را با گ

 باشید.

: من از کودکی در گوید میو خطاب به مردم  رساند یمجوانی خود را به جایگاه 

. هر بار به دامن پر مهر حسین (ع) پناهنده ام کردهرسول خدا (ص) خدمت  ی خانه

جدا نکنید. مسجد  ی آس�نی این مائدهرا از . بیایید و خود ام یدهندجز حق را  ام شده
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: ای برادرم، تو را با شکند یم. صدایی ملکوتی سکوت را رود یمدر سکوت خاصی فرو 

رگ و خون قلبم و آنچه در وجودم به عنوان جسم و روح وجود دارد یاری خواهم کرد 

 یها دستپس ما را از این انتظار برهان و اعالم کن آغاز این سفر کی خواهد بود. امام 

و من امتام  پیچید یمدر هم  ها زمان: ای کاش فرمایند میو  برند یممبارکشان را باال 

 ی چهره. اکنون صرب بر همه واجب است تا زمان کردم یماین حرکت را برای همه فاش 

 مداران را فاش کند پس خود را برای این امر آماده کنید. حق

. روند (ص) می؛ امام به طرف قرب جدشان رسول خدا شوند یمهمه از مسجد خارج 

بر گردن مبارکتان : هر بار مرا فرمایند میو  گذارند یمصورت مبارک را بر آن 

: ای رسول خدا، دلیل این گرما پرسیدم یم؛ کشید یمحرارتی در جانم شعله  گذاشتید یم

از  تواند یمحق را بر گردنش داشته باشد  یدار  نگه: هر کس توان فرمودید یمچیست؟ 

آن  خواهم یمخشم پروردگار در امان باشد پس من از این خشم در امانم و من اکنون 

 ش� سوار کنم؛ یاریم فرمایید. ی عهردنم به عنوان بهرتین ودیحق را بر گ

این  ها گوشکه  آن زمان: فرمایند میو  نگرند یمو به آس�ن  شوند یماز مسجد خارج 

، نفس خیزند یبرم، نشینند یمسخنان را بشنوند حق در کنارشان است پس با او 

تا با حق مبانند و او را در متام لحظات  کنند یم، حرارتش را بر گردنشان حس کشند یم

 عمرشان با ندای فرج به مدد گیرند.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١٤         سومی شب  خطبه

 همراه به قبایل رسان رسیدند. مدینه به همه امام سوی از دعوت شده جمعیت امروز

 از یکی کنند. حرکت مکرمه ی کهم طرف به مدینه از تا اند آماده همگی سپاهیان

 :فرماید یم امام به مغرب �از ی اقامه از بعد است قابلی جنگجوی بسیار که رسداران

 و شجاعت زیرا است بزرگی افتخار من برای تو رکاب در جنگیدن علی، یادگار ای

 مردم کن، فاش برایم اکنون دارم یاد به جمل جنگ در را دشمن مقابل در باکی یب

 امام ؟کنی یم توقف مکه در چرا هستی بیت عازم اگر ؟خواهند یم چه تو از کوفه

 های ی�نپ و عهد به :اند فرموده آس�نی کتاب در عامل : پروردگارفرمایند یم حسین (ع)

 کوفه عازم سپس و آورم جا به را حج اع�ل تا روم یم مکه به من کنید. وفا خود

 مکرمه ی مکه طرف به حج مراسم برای تا ام کرده دعوت دالوران ش� شد. از خواهم

 : یابنکند یم سؤال دیگری شد. رسدار خواهد فاش آنجا در ماجرا ی یهبق کنیم. حرکت

 ما که بپذیرید را ما بیعت اکنون ش�، فدای به یما اندوخته آنچه و ما جان ،الله رسول

 برپا غوغایی مسجد رفت. در خواهیم مکه به پیامرب (ص) پرس رکاب در امسال حاجیان

 ای :خیزند یبرم حنفیه محمدامام،  گرامی ؛ برادرکنند یم ارادت ابراز همگی ؛شود یم

 در امشب آنچه زیرا بینم یم بزرگ بس سعادتی در را ش� اباعبدالله، با کنندگان بیعت

 شد. خواهد ذخیره ها گوش و ها دل در آخرت و دنیا در شود یم گفته خدا ی خانه این

 آنان اخبار شوند جمع جهاد برای خدا ی خانه در جمعی هرگاه است؛ حق ی وعده این

 ام آماده من است. پیش در دشوار راهی دارید قوی دل پس رسید خواهد آیندگان به

 تبسمی با نباشم. امام دور نعمت این از و بنشینم اسب زین بر ها شب و روزها تا

 بدون مبانید؛ مدینه پیامرب نزد در باید پس هستید علی پدرم افتخار ش� :فرمایند یم

 را سکوت ای یهگر . صدایکند یم رخنه مسجد در خاصی سکوت است. غمگین ش�

 بود؟ خواهم سپاه ی کننده بدرقه نیز من آیا است؟ سختی چه ما، این بر : وایشکند یم
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 تو بگذاری؟ تنها یتشب اهل کوچ بزرگ غم در را مدینه خواهی یم طیار، آیا پرس ای

 چرا ؛نگرند یم یکدیگر به همه باش. صبور پس کشی دوش به را هجران این بار باید

 در که سفری یاران، در : ایفرمایند یم ؟ اماماند شده گذاشته کنار مکه سفر از آنان

 است نهفته آن در ای ینهگنج زیرا ش� تک تک عمر بر است تقویمی روز هر است پیش

 چند در عامل پروردگار به توکل با پس است خونین تاریخی ی سازنده عمرتان ساعات که

 کنید. آماده را خود مانده سفر به که روزی

 امام .مانند یم تنها ابوالفضل حرضت و امام .روند یم یشانها خانه طرف به همگی

 دشواری روز و شب داری، عهده به را جمعیت این تدارکات تو برادر، ای: فرمایند یم

 آن از :گوید یم و گیرد یم دست در را امام دستان ابوالفضل حرضت داشت. خواهی

 ندایی در جانم .کنم ی� اندیشه دیگر چیز هیچ به دهید فرمان آنچه به جز لحظه

 ای دارد: جانم در یا زمزمه مهربان ؛ صداییخواند یم مرا همواره که ندایی .سوزد یم

 زِ  زیرا کن عاشقانه وداعی مدینه با پس بود نخواهد بازگشتی را تو کعبه، مسافر

 ی زمزمه چه :فرماید یم و گیرد یم آغوش در را برادر امام است. غمگین بسیار فراقت

 از .دهد ی� امان ابوالفضل حرضت به گریه ؟برد یم هم مرا نام زمزمه آن آیا شیرینی!

 یا :فرماید یم و رود یم(ص)  خدا رسول جدش قرب طرف به . امامشود یم خارج مسجد

 به که شبی چند این در پس ندارم جانم در ش� فراق از تر بزرگ غمی ،الله رسول

 بر گفتارها هستید زنده شاهدی شد. ش� نخواهم جدا بابرکتتان انوار از مانده حرکت

 آنان افسوس بکشید. مرا پس آورید یم ای�ن من کشنت با : اگریدا فرموده که گونه ه�ن

 در من . خونمانند یم باقی خالدون فیها هم قیامت آتش در کشند یم مرا که

 آیندگان .گریزند یم حق از و شود یم افزوده کفرشان ندارد؛ بر اثری هدایتشان

 داستان قهرمانان . برنگارند یم یشانها کتاب در سفرنامه این از زیادی یها داستان

 و زنان و اند مرده قهرمانان آن در که . داستانیپوشانند یم ناله و عجز از ییها لباس

 ها زمان در را حرکتی حق سوی به عظیم سفر این هرگز افسوس .اند شده اسیر کودکان

 بار ولی شنود یم مرا ندای ها گوش کنند. اینک اندیشه آن در ها عقل تا ندارد همراه به

 امت این ی درباره بارها ش� راه. ی توشه است، بدون حق دولت منتظر .بندد ی� سفر

 پیک یشانها گوش شود ی� اعزام برایشان پیکی که هستند کسانی ها آنبودید:  فرموده
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 یشانها خانه در یا و بندند یم دعوت این برای را سفر بار یا ؛شنوند یم پس اند آنان

 و سپارم یم جانشینم ملکوتی و مهر پر دستان به را سفرم بار من ولی مانند یم

 را تو همواره و ستایم یم دولتت بزرگی در را تو عامل، ی زنده جان ای :گویم یم

 :خوانم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١٥        چهارم ی شب  خطبه

صرب  یا عدهو  اند مخالفبا سفر جانشین امامت  یا عدهدر مدینه غوغایی برپا شده 

مردم از  آمدوشدِ موال در  ی خانهکار هستند.  ی یجهنتو منتظر  اند کردهخود  ی یشهپ

�وده. امام  فرما حکمآرامش خارج شده و ندای تنهایی مدینه غم خاصی را بر خانه 

(ص) ترشیف  یمسجدالنبرا به بعد از �از موکول فرموده و به  ها سؤال ی همه

: ای امت فرمایند یم. جمعیت بیشرتی در مسجد حضور دارند. امام حسین (ع) برند یم

و امیر مؤمنان از رسول  مؤمنانجدم رسول خدا، آیا از برادرم حسن و از او پدرم امیر 

قراری عدالت در جامعه است و خدا (ص) نقل نفرمودند که: جهاد امری واجب در بر 

اینک برای افراشنت این پرچم، مدینه را  .فرازدیبرا پرچم حق  باید یمجانشین وحی 

 ی و همگان را به اطاعت از امر پروردگار دعوت �وده و به طرف مکه کنم یمترک 

. صدای الغوث یا محمدا شود یممکرمه حرکت خواهم �ود. در مسجد غوغایی برپا 

: کوفه در آتش از دست فرماید یم. امام مردم را به سکوت دعوت �وده شود یمشنیده 

. کوفیان گوهری را در خاک کردند که هرگز همتایی سوزد یمدادن امیر مؤمنان (ع) 

جایگاه امیر  تنگ دلو من  خوانند یم. اکنون مرا به ه�ن شهر شود ی�برایش یافت 

 منان به طرف آن حرکت خواهم �ود.مؤ 

: ای پرس رسول خدا، به سوی گیرد یمخویش  ی احاطهمجدداً مسجد را در  رسوصدا

؟ آنان اند کردهکه همواره غم عظیمی را بر جان امیر مؤمنان مستولی  روی یممردمی 

: زمان قادر فرمایند یم؟ امام روی یمچگونه به آن سو  اند ماندهدر کار خویش رسگردان 

سفر را مشاهده خواهید کرد پس  ی یجهنتصبور باشید  را آشکار کند؛ اگر ها چهرهاست 

از مسجد خارج  یا عدهبیفرازم. مرا در این جهاد مدد کنید تا پرچم جدم را در حق 

سکوت  یننش دل. صدایی نگرند یمامام  ی چهرهمات و مبهوت به  یا عدهو  شوند یم

عروه است و  بن هانی: ای دالوران، کوفه جایگاه شیعیانی چون شکند یممسجد را 
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عوسجه و مردان دلیر دیگری پس دل قوی دارید؛ ما یاران خوبی خواهیم  بن مسلم

: ای پرس عقیل، فرمایند یمداشت. امام، مسلم بن عقیل را مورد خطاب قرار داده 

دید؛ حق بازویی جز ای�ن ندارد و آن  یخواه ،خودچشم آنچه را گفتی به  یزود به

آنان به گوش آیندگان  ی آوازهتا  گریزند یم دینی یبکه از کفر و بازو نزد کسانی است 

ای پیامرب « )مائده سوره ۱۰۰قرآن کریم (آیه  ی فرمودهبرسد و آنان در زمانی که طبق 

بگو هرگز پاک و ناپاک یکسان نیستند هر چند که زیادی ناپاکان ش� را به تعجب وا 

به این امر رس تسلیم فرود  »ستگار شوید.دارد پس ای خردمندان از خدا برتسید شاید ر 

آورده و در زیر پرچم حق جان خویش را از عذاب الهی برهانند. اکنون ما و یارا�ان 

که باید رفت پس مرا در این نهضت عظیم یاری کنید. من  رویم یمه�ن راهی را 

ه همواره از سعادت این حرکت ش� را برخوردار �وده و به فراخوانی خویش ادام

 خواهم داد.

ش� مه�نداران  یتب اهل: فرمایند یمو  کنند یم شان یگرامامام سجاد (ع) رو به پدر 

 ی مهش� خی ی یمهخاین سفر ملکوتی هستند پس خوشا به حال مه�نانی که در کنار 

که همواره از دوری امامشان  شنوند ی�؛ شاید ندای امتی را کنند یمخویش را برپا 

ولی جز صدای  خوانند یمو روزها نام با برکتش را  ها شبو  دهند یمندبه و زاری رس 

. آنان شب و روز را به امید یابند ی�حق را  ی یمهخزیرا  شوند ی�خویش صدایی را 

ولی ه�نند مردمی که مسجد را ترک  کنند یمگشودن دری بر روی خویش سپری 

؛ به دنبال دعوتش به راه روند یمو  خیزند یمد از شنیدن سخن امامشان بر بع گفتند

. اکنون من در رهانند ی�و جان خویش را در آن هدف از رش شیطان نفس  افتند ی�

 سوزند یمدر آتشش  آن زمانکه آنچه مردم این زمان و یا  بینم یمکنار ش� به عینه 

ا به تباهی کشانده است. افسوس در است؛ باوری که همواره عمرشان ر  یخودباور 

الهی برای برقراری حق و نابودی باطل، زمان بهرتین وارث است پس ما نیز بر  ی اراده

زیرا جز با آن و در  جوییم یمحق را  ی یمهخو  آوریم یماین اراده رس تسلیم فرود 

 .یابیم ی�است دست  پروردگار ی وعدهکنار آن به آرامشی که 
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: چه فرمایند یمو  گذارند یم دست مهربانشان را بر رس امام سجاد (ع)امام حسین (ع) 

جهلی  !بینی یمکه به چشم خویش  ها ینافرمانبار سنگینی را حمل خواهی کرد و چه 

پس برای ساعت حرکت که ساعتی ماندگار در  کشد یمکه دوران جاهلیت را به تصویر 

 آزماییم یمکوه طور  گاه وعدها در . ما یاران خویش ر کنیم یمزمان است مسجد را ترک 

و زمان را در  رویم یمطور  ی قلهو سپس برای گرفنت تورات که مصداق حق است به 

آشکار گردد و حق جاودان شود و  اش ارادهتا  سپاریم یمانتظار آمدن حق به خدا 

 :تا قیامت ها زمانبرای متام  خوانیم یمدهر؛ پس او را  ی افسانهباطل برای همیشه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١٦         پنجمی شب  خطبه

سفری پر ماجرا در  ی آذوقه. شود یمپیامرب (ص)  یتب اهلترک  ی آمادهمدینه  کم کم

 ی آمادهنفر  ٥٠٠روز دیگر به آغاز مانده  پنجحال آماده شدن است. تا امروز که 

. شیعیانی که استطاعت سفر کنند یمهمراهی امام هستند. ساز و برگشان را آماده 

. یکی از آنان بانویی کنند یمندارند در فراهم کردن این حرکت ملکوتی امام را مدد 

آماده  روز چند عدد نان در تنور خویش او هر. رود یمسن است که به سختی راه مُ 

و او  اندازی یم: خود را به زحمت فرماید یم. امام با تبسمی آورد یمکرده نزد امام 

تا  گیرم یمخویش را در مقابل آتش تنور  یها دست، الله رسول: یابن دهد یمپاسخ 

: ای گویم یمو  گذارم یمپوست دستم آن را حس کند؛ از حرارتش رس به سجده 

تا مرا از آتش خشم خویش به حق  پزم یمن برای حق نان پروردگارم، با این دستان ناتوا

قرب،  ؛ یاریم فرما،پزم یمرا برای خویش  ها نانپرس پیامرب نجات بخشی پس من این 

آن تا  نگارم یممنتظرم است و من از آن وحشت دارم. نام زیبایت را بر گلوگاه خویش 

ام نگاه مهربان خویش را مدد کنید. ام که آخرین نفس را به سفیران حق بسپارم زمان

 فرماید یم که آنگاه: چه زیباست آیات قرآن کریم فرمایند یمو  کنند یمراهش  ی بدرقه

كه بر مؤمنا� كه [افزون بر صدقه واجب] از روى کسانی (ی توبه):  سوره ٧٩ی  (آيه

و [همچن�] از كسا� كه [در  گیرند یعيب م دهند یميل صدقات [مستحب نيز] م

] و آنان را به ريشخند کنند یم جویی یبع[ یابند ی� توانشان ی انفاق] جز به اندازه

و براى ايشان عذاىب پر درد  گیرد یم[بدانند كه] خدا آنان را به ريشخند  گیرند یم

 .)خواهد بود

ز مال و جان و فرزند ه�نانی که ا مداران، نیت حقمهربانی پروردگار عامل از و  یتح�

تا زمان، از قید بندگی شیطان برهد. افسوس طوق این بندگی تا قیامت بر  گذرند یم
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و  نگرند یمباطل، خویش خویشنت را  ی یینهآملبس است که همواره در  ییها گردن

 .یابند ی�هرگز جز خود را 

. مردی جوان و خوش سی� اسب عرب زیبایی را هدیه آید یمطوق در به صدا در 

سفر خوشم  از :گوید یم؟ جوان نشینی ی�: چرا خود بر آن فرمایند یمآورده. امام 

این اسب از این قافله  ی یههدبا  خواهم یم ترسم یم یشها شب. از بیابان و آید ی�

در آن نباشد. چگونه در : بیابان وقتی ترسناک است که خدا فرمایند یمجدا نباشم. امام 

پس باید  کنم یمحق را مشاهده  ات چهره؟ من در یابی یمملک پروردگار خود را تنها 

 سفر هم. بر این اسب زیبا بنشین و با من یارامیبدر بسرت خاک  ها یابانبدر راهش در 

تا  رود یمدر صدف حق شکار کنی؟ جوان  یدهامروارشو تا به جای خاک بیابان 

 ر شود.ی سف آماده

. شب فرا کردند یمامام آمد و شد  ی خانهآن روز مرتباً مردم برای آوردن هدیه در 

. در آید یمامام  ی خانه. هنوز به مغرب ساعتی مانده حرضت زینب (س) به رسد یم

و  گذارد یم اش یگرام. آن را در مقابل برادر درخشد یمدستان مبارکش شمشیری 

خودش آن را به ش� بدهد؛ من مانع  خواست یمعبدالله است.  ی یههد: این گوید یم

: چرا فرماید یمو  گذارد یمشمشیر را بر صورت  ی یغهتشدم و خود آوردم. امام 

 یا جرقه: جان عبدالله مانند فرمایند یمنگذاردی خودش بیاید؟ حرضت زینب (س) 

 یدا فرمودهمباند. چون امر در مدینه  تواند ی�. او گیرد یمآتش  یا بهانهاست که با هر 

مباند شمشیر خویش را در راه حق هدیه داده و امیدوار است آن را بپذیرید. امام 

وارث من در مدینه است  عبدالله: فرمایند یمو  گیرد یمدستان خواهر را در دست 

چگونه وارث خویش را از تخت وراثتش جدا کنم؟ باید منتظر آمدن ش� از این سفر 

به آغوش گرمش نیازمند هستید پس صرب را به او توصیه کنید تا فراق ش� را  مباند. ش�

 قرار یب: او از رفنت ش� فرماید یماشکی  ی حلقهبهرت تحمل کند. حرضت زینب (س) با 

 . دعایش کنید ای جان جدم رسول خدا.شود یم پاره پارهاست. از این فراق جانش 

از  یا پرنده. کودکی نگرند یم. امام به صف هدیه آورندگان روند یمحرضت زینب (س) 

: جلوتر بیا؛ آن را هدیه فرمایند یم. امام فشارد یمساخته و در دست خویش محکم  گِل
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پدرم  ام ساخته. خود آن را ام آورده؟ بله ای پرس پیامرب، برای بازی کودکان یا آورده

رسگرمی  تواند یمو  شود یمتبدیل  یا زنده ی پرنده: اگر ش� در آن بدمید به گفت یم

: کودکان این کاروان با فرماید یمخوبی برای کودکان باشد. امام کودک را نوازش کرده 

 ی پرنده؛ من این گسرتانند یمخویش را  یها بالکه بر رسشان  کنند یمپرندگانی بازی 

دانش ؛ او همواره با تو سخن خواهد گفت پس قدر دهم یمگلی را به خودت هدیه 

 باش.

؛ آنان همواره شناسد ی�اشتیاق کمک به سپاه حق در شیعیان مدینه شب و روز 

: اکنون فرمایند یمخویش را به پرس رسول خدا (ص) بدهند. امام  ی یههدمنتظرند تا 

بازگردید. چند روز دیگر به حرکت مانده؛ اگر توانستم، متام هدایای ش�  یتانها خانهبه 

 را زینت این سپاه خواهم کرد پس آسوده باشید.

درهای بسته، من جز به  ی یندهگشا: بار الها، ای نگرند یم؛ امام به آس�ن روند یممردم 

را بر  قرار یببه هیچ متاع دنیایی نیازمند نیستم پس این جان  منتهایت یبرحمت 

برایم آسان شود و بتوانم مانند امتی که در  ها ساعتقرارگاه خویش برب تا تحمل این 

 :او را بخوانم بر صربی که خود فرموده شوند یمآینده از اخبار ما آگاه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١٧         ششمی شب  خطبه

 در ساعات روز و شب است. لبخندهاو  ها اشکسالم بر انتظار، لحظاتی که گویای 

کنار قرب  یا عده. هنوز به غروب مانده؛ اند شدهامروز مردم بیشرتی در مسجد جمع 

ع) هستند. اصحاب همگی در تدارک اباعبدالله (رسول خدا (ص) منتظر آمدن حرضت 

 یا لحظهبا یکدیگر هستند. شادی همراهی با امام  وگو گفتسفر، مشغول بحث و 

 عبدالله .خیزند یمشود. همگی بر  یموارد مسجد  . عبدالله بن جعفرکند ی�رهایشان 

. صدای گریه مسجد را رود یم. به طرف قرب رسول خدا (ص) گوید ی�با کسی سخن 

. به گوید ی�؛ عبدالله چه شده؟ او سخنی شوند یم. همه در اطرافش جمع لرزاند یم

 .دارد ی�و مشغول عبادت شده رس از سجده بر  رود یم یا گوشه

. بعد نشاند یم ارانز �ازگجان در امامت حرضت بر  یا مائدهرا مانند  زمان، �از کم کم

از �از همگی منتظرند تا امام حسین (ع) از سفری که در پیش دارند سخنی بگویند. 

: شادی خاصی بر مسجد مستولی فرمایند یمو  کنند یمامام نگاه عمیقی به جمع 

: ای پرس امیر مؤمنان (ع)، دهد یم حنفیه پاسخاست؛ دلیلش سفر مکه است؟ محمد 

 شان یآس�ن ی مائدهست که یاران موسی در روز و شب در کنار ش� بودن نعمتی ا

سفری را  ها آن. اند نشاندهحس نکردند ولی همراهان، این شادی را به جام جانشان 

را تا قیامت به خود اختصاص خواهد داد. یکی از اصحاب  ها زمانکه  اند �ودهآغاز 

 ی کهبه م : همواره رسم بر این بوده که در موسم حج به اتفاق رهربان دینیپرسد یم

پاسخ  محمد حنفیهدیگری دارد؟  ی جنبهچگونه این سفر  شدند یممکرمه وارد 

: ش� حاجیانی هستید که هرگز چون ش� را مکه در یاد نداشته و نخواهد دهد یم

مسجد  یا لحظهداشت پس تا رسیدن به آن لحظه خود را از رش شیطان نجات دهید. 

: فرماید یمسیار شبیه به صدای پیامرب است . صدایی که برود یمدر سکوتی خاص فرو 

از یاری و مدد ش� فراغت نخواهیم  یا لحظه ما فرزندان امام و رهربتان در این سفر
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: جانم به فدای ش� ای علی ثانی. ما را با این سخنان برای گوید یم یا صحابهداشت. 

 کنی. یم طاقت یبحرکت  ی لحظه

جدم رسول  ی ینهس مدینه مانند زمانی است که بر : فراق ازفرمایند یمامام حسین (ع) 

: ای وای فرمود یمخود چسبانده و  ی یدهدخدا (ص) نشسته بودم و او رس مرا بر دو 

 ی یدهدمن زینت ذکر و �ازش است؛ چگونه دو  نام بر امتی که من پیامربش هستم.

انگ ستم هیچ که در آن جز ب خوانند یممرا با جهل و نادانی از کنارم به رسزمینی 

که تا ابد خون در  گردد یمبر عامل مستولی  چنان آن؟ سیاهی آن رسد ی�نوایی به گوش 

 ی فرموده. این شکافد یمرا  ها جانو بانگ معصومیت فرزندانم  جوشد یمعامل  یها رگ

راه ما خواهد بود پس تا زمان حرکت خوب بیندیشید که آنچه در پیش  ی بدرقهجدم 

زمان منتظر آن است؛ زیرا آیندگان امتی خواهند بود  ی صفحهاست آزمایشی است که 

این حرکت همراه شده و خود را در سی�ی ش� تصور �وده و  ی لحظه لحظهکه با 

جریان دارد و ضامن  یشانها رگدر جانشان مانند خونی که در  آرزوی جایگاهتان را

زیرا امامشان نه در جنگ است که مددش  �ایند یمحیاتشان است از پروردگار مسئلت 

کنند و نه در کنارشان که با او از روبرو سخن بگویند؛ آنان به گرمی نامش کنار 

؛ احساساتشان مختص خودشان است هیچ کس راجع به آنچه در نشینند یمیکدیگر 

پس ما  خواند یماشکی او را به ظهور  ی حلقههمواره با  گوید ی� یدرون دارد سخن

 کنیم: یمنیز حق را طلب 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ۱۸         هفتمی شب  خطبه

پای اسبان  را زینتی آماده ها نعلصبح زیبایی در مدینه آغاز گردیده. همه منتظرند تا 

آید. چرا  یمی امام (ع)  خانهروند. والی مدینه به  یمکنند. شرتان برای سفر به دروازه 

کنی؟ اگر بیعت یزید را بپذیری اتفاقی رخ  یمرا از مدینه دور  ات خانوادهخود و 

دهد. او به حکومت خویش مشغول است و تو به امامت شیعیان. آیا بیعت با او  ی�

فرمایند: از اینکه از  یمارزد. امام (ع)  ی�به این همه دشواری که در پیش داری 

شوم غم بزرگی بر جانم مستولی است. ارتباط من با قرب جدم  یمرسزمین وحی دور 

این همه ظلم و جور و فساد برایم مانند  . دیگر تحملمانند زنده بودن پیامرب است

(ص)  ناب محمدیروم تا دین  یمی آتشی است که زمان به آن مبتال است. پس  حلقه

رود، امام (ع) دو  یمرا مانند نسیمی در آغوش گیرد. والی مدینه  ها جانیک بار دیگر 

شان  یامگر خواند. فرزندان  یماکرب را فرا  یعلفرزند خویش علی بن الحسین (ع) و 

شود.  یمفرمایند: به زودی خاک مونسی وفادار برای�ن  یمآیند، امام (ع)  یم

خوابید و  یمماند و ش� با خورشید و ماه و ستارگان  یمیتان در مدینه ها خانه

سودای غریب دارند. خیزید. همواره شاهد آمد و شد مردمانی که در رس هزاران  یبرم

ی  کاشانههای راه هستند. خانه و  یسخت سفر همو خیزند  یبرمخوابند و  یم با ما

 ما باشند.  سفر همخویش را با شوقی که شاهدش هستید رها کردند تا 

را رها کرده و  اند داشتهبه دعوت ش� آنچه : مردان قبایل فرمایند یمامام سجاد (ع) 

. آیا بعد از سفر مکه نیز با ما خواهند بود. امام (ع) اند شدهی این سفر  آماده

یت پیامرب (ص) در ب اهلخواهند بدانند  یمی کارند.  یجهنتمنتظر  ها آنفرمایند:  یم

یا پرس معاویه. یزید با فسادی که در شام به راه انداخته مردم را  اند حکومتی  یرهدا

یدی بهرتین راه آمدن به سوی اامنپس در این  فرو بردهداری  ینددر شک و تردید از 

شویم و با اندکی باز  یمفرزندان رسول خداست. ما با سپاه عظیمی از مدینه خارج 
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فرمایند: مدینه در  یماندازند و  یمگردیم. امام سجاد (ع) نگاه عمیقی به پدر  یم

دانم  یمفراقتان همواره خواهد گریست پس جان مرا در این فراق پاره پاره نکنید. 

 فرمایید به چه معناست پس جان عامل به قربانتان ای پرس رسول خدا (ص). یمنچه که آ 

گیرند و مدتی به ه�ن حال  یمشان را در آغوش  یگرامامام حسین (ع) فرزندان 

پرسند:  یمشوند و  یم(س) وارد اتاق  کربامانند. بانوی گرامی اسالم حرضت زینب  یم

گیرند.  یمر متاشای این صحنه بر یکدیگر سبقت ی زیبایی، فرشتگان الهی د صحنهچه 

گیرم ملکوت  یمفرمایند: عمه جان هر بار که پدر را در آغوش  یماکرب  یعلحرضت 

شدیم.  ی�داد همواره از آغوشش خارج  یمشود پس اگر پدر اجازه  یمبرای�ن گشوده 

یبایی. آیا ه�ن ملکوتی که مثال زفرمایند: چه تشبیه  یمحرضت زینب (س) با تبسمی 

دهند: عشق حرارتی دارد  یمگنجد؟ امام حسین (ع) پاسخ  یمی مبارکش  ینهسزدید در 

 شود. ی�که در هیچ کجای عامل جز در سینه ذخیره 

کنند تا در شور و هیجان مردم برای سفر رشکت کنند.  یمی امام را ترک  خانههمگی 

اش را نوازش  ینهسبرد تا امام (ع)  یمش را باال ی خویها دستاسب امام حسین (ع) 

ی مهربان خواهد بود و شاهدی که زمان سفر  همفرمایند: او همواره  یمکند. امام 

روند. بعد از �از  یمی �از ظهر  اقامهمانندش را نخواهد دید. همگی به مسجد برای 

یم شد. پس به یاد فرمایند: ما صبح روز دهم از مدینه خارج خواه یمامام حسین (ع) 

است و  نوا همیا با حق در این ده روز  ها زبانو  ها دلو  ها گوشداشته باشید همواره 

یا با باطل. پس ای یاران، ده روز دیگری نیز در راه است که انتظار ش� برای حرکت 

ها و یا  یهگر، ها هجرانو  ها وصلگونه نخواهد بود بلکه لحظاتش تا قیامت گویای  ینا

ی زیبایی را بر  مژدهچه  الله رسولکند یابن  یم سؤالی ا صحابهخواهد بود.  ها هخند

کنند و  یمجان مشتاقان عامل هدیه فرمودید. آنانی که در ده روز به همراه حق حرکت 

مانند. آیندگان نامشان را دوست  یمی زمان باقی  صفحهدر ده روز برای همیشه در 

به همراه  شانهای چهرهاند و یا نشانی از  یدهندکه هرگز آنان را  یدرحالدارند  یم

و منتظرند تا ده  اند کردهی امامت محصور  حلقهندارند. آنان مانند ما جانشان را در 

 فرمایند: یمروز آغاز گردد. چگونه به آن خواهند رسید؟ امام حسین (ع) 
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، از حق جدا نیستند. همواره در اند زیرا مانند ش� حق در کنارشان است یدهرسبه آن 

شان �ودار  یزندگمیرند. تقویم  یمآیند و در ه�ن ده روز  یماین ده روزها به دنیا 

ی سفر شوند. ما  آمادهخوانند تا مانند ش�  یمانتظاری شیرین است پس همواره او را 

 خوانیم: یمنیز برای آغاز سفر او را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١٩         هشتمی شب  خطبه

. در این دیآزما یمشکر پروردگار کریم را که بندگان خویش را در حقیقت جانشان 

و جان  کردهو یا در چاه نفس سقوط  کند یمی سعادت صعود  قلهآزمایش گاه بر 

 .کند یمخویش را هالک 

. همرس مهربانشان دیآ یم، بعد از �از امام حسین (ع) به طرف خانه رسد یمشب فرا 

آیا اجازه  پرسد یممنتظرشان است، با ورود امام (ع) سالم کرده،  اکرب یعلمادر حرضت 

من نیز مانند سایر افراد خانواده در کنارتان باشم. امام تبسمی کرده،  دیده یم

، اختیار آمدن و یا ماندن با خودتان دیرسالتیزان خاندان : همگی ش� عزدیفرما یم

من هستید چگونه از  نعمت یولش� امام عرص و  دیفرما یم شان یگراماست. همرس 

نعمتم دور باشم. متام آنچه دارم از برکت وجود ش�ست ای پرس رسول خاتم (ص). 

هستید پس مرا  جان منانوار : ش� ندیفرما یمامام (ع) خطاب به متام افراد خانواده 

 با مدینه وداع کنم. خواهم یم، روم یمدر این سفر یاری کنید. من امشب به نخلستان 

ی ها سالح. خاطرات دویدن و جنگیدن با روند یمامام حسین (ع) به طرف نخلستان 

دارند. روی  در دلکودکانه در کنار جدشان بهرتین خاطراتی است که امام همواره 

 شنوم یم. پروردگارا صدای مادرم زهرای مرضیه را نگرند یم، به آس�ن نندینش یمزمین 

: پرسم در پشت کدام نخل هستی، مادر را صدا بزن، مادر نگران است. فرمود یمکه 

: ای جان فرمود یم. بار دیگر کردم ی�من هیچ حرکتی  ؛ ویا شدهبگو در کجا مخفی 

جانم به فدای رسول خدا؛ چگونه از  گفتم یمرسول خدا (ص) کجا هستی. این بار 

و  گرفت یم. مادر رسم را در آغوش کنم یمکنارش بروم، هم اکنون خود را �ایان 

ماندن ندارد همواره باید به دنبالش پر شور است که طاقت  چنان آن: این رس فرمود یم

ام از  ی. مادر یک بار دیگر صدایم کن تا دلتنگام کردهبه ه�ن نخل تکیه  باشم. اکنون
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و مدتی به ه�ن حال  گذارند یمدور شدن از مدینه درمان شود. رس را به سجده 

 .مانند یم

 الله رسولیابن  پرسند یم. همه روند یمی مسجدالنبی �از به  اقامهنزدیک سحر برای 

: مراقب باشید تا در ُمقدرات آنچه در ندیفرما یمامروز نیز باید منتظر مبانیم. امام 

بنگرید و جز الله  نهییآی جانتان کنید زیرا هر روز باید در این  نهییآپیش دارید صرب را 

ی به همراه امام (ع) از مسجد خارج ا عدهرا نبینید پس تا ساعت حرکت صبور باشید. 

: آیندگان به ندیفرما یم، امام (ع) به جمع یاران روند یمشده و به طرف قربستان بقیع 

مصداق یی که در کنار یکدیگرند و ها سنگمتاشای این خاک مشتاق خواهند شد. جز 

، ندیگو یم. آن زمان با این خاک سخن کنند ی�رسول خدا (ص) چیزی را درک  فرزندان

. افسوس شوند یم، بر قربهای ما حارض دارند یم، نام ما را دوست زندیر یماشک 

و به این خرید و فروش خرسند  فروشند یمیی اندک در بازار دنیا جانشان را به بها

 دارند یم. نامش را دوست ندیب یمرا  ها آنحق در کنارشان است و  که یدرحال شوند یم

و مانند ش� منتظرند تا به همراهش به طرف حقیقت جانشان سفر کنند. ما نیز برای 

 :مییگو یمرسیدن به آن هدف با آنان هم صدا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ٢٠       نهم (شب عاشورا)ی شب  خطبه

سالم بر آخرین طلوع مدینه. چه صبح زیبایی آغاز گردیده! بازار از ه�ن ساعات اولیه 

. امروز بار شرتان بسته شوند یمپر از جمعیتی است که برای رفنت به حج آماده 

از آب شده و بر پشت شرتان  پر ها مشک. ماند ی�و برای فردا کار زیادی باقی  شود یم

 ها آذوقهمأمور بردن آب هستند.  کنند یم. شرتانی که نوجوانان را حمل گیرد یمقرار 

. اند هشدبرای طبخ غذا مثل آرد و خرما و تعدادی دام زنده برای تأمین گوشت آماده 

؟ خانوم کند یمچه  عبدالله: پرسد یمامام حسین (ع) به کنار حرضت زینب (س) رفته 

: او توان دوری ش� را از کف داده و از خانه خارج دهند یماشکی پاسخ  ی حلقهبا 

. دو دستار نو و زیبا برای جعفر و شویم یمسفر  ی آماده. من و فرزندانم شود ی�

مال  آید ی�: مادر، در احرام که این دو دستار به کار پرسند یم ؛ام کردهبرادرش تهیه 

تا برق نگاهشان را در مدینه به  نگرم یم یشانها چهرهچه زمانی است؟ من فقط به 

علی بن  ام برادرزادهمن و  ،: عبدالله غمگین مباشگویم یمخاطر سپارم. هرگاه 

روان  یدگانشدانند سیل از در کنارت خواهیم بود با اشکی که م یزود بهالحسین (ع) 

؛ من نیز بوی ش� را تا قیامت برای آنانی که امروز هستند و نگرد یماست فقط به من 

نابینا با  یدگاندبلکه  شود ی�که هرگز کهنه  دانم یممانند متاعی  آیند یمیا در آینده 

. امام باقی خواهد ماند ینشانبآن بینا گردیده و همواره نام ش� سینه به سینه در 

: این دو دست یاور من در متام فرمایند یمدست مهربان خواهر را در دست گرفته 

 محتاجم. اش یگرمطول سفر است پس به 

با شور و هیجان  توأم. رس و صدای عجیبی روند یمشهر  ی دروازهاز کنار خواهر به 

ساکت . با دیدن امام همگی خورد یمبرای سفر فردا در بین داوطلبان سفر به چشم 

، فردا صدای زنگ شرتان مانند آهنگی خوش در الله رسولپرسد: یابن  یم. یکی شوند یم

خاطر مردم مدینه باقی خواهد ماند زیرا بهرتین فرزندان رسولشان از شهر جدشان دور 
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. شتابند یم اند نکردهدیگر به بیعت دستانی که جز حق را طلب  بار یک و  شوند یم

خواهد بود که  ای ینهآ: در مکه آنچه گفتی در حق و باطل مانند فرماید یمامام 

 خویش را در آراستگی حق یا مکر باطل متاشا کنند. ی چهرهتا  نگرند یمهمگان در آن 

. به طرف قرب جدشان رفته و صورت مبارک را بر آن گردند یمامام به مسجد باز 

که بارها رؤیای  روم یممن به سفری  ، یاریم کنید؛الله رسول: یا فرمایند یمو  گذارند یم

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

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

طاعت از فرامین به ا یرغبت. بهرتینشان کنند یمبرای خرید و فروش برای خویش حفظ 

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  کنند یمتو را که خورشیدی در تاریکی وجودشان هستی خاموش 

ریغا محبتشان مانند محبت قوم . دچرخند یمه به دورش خویش خورشیدی ساخت

خدای موسی آن را  عنوان بهکه سامری ساخته بود تا  یا گوسالهارساییل است به  بنی

بپرستند و آن گوساله در حقیقت تورات سوخت و خاکسرتش محو گردید پس متام 

ه�ن است که تو در  ماند یمدر حکومت حق خواهند سوخت و آنچه باقی  ها گوساله

: به طرف فرمایند یم. امام حسین (ع) دو دست خویش را بر قرب گذاشته بینی یمرؤیا 

سامری را بشکنم و برای شکسنت به تربی نیازمندم که  ی گوسالهتا  روم یمه�ن فرمان 

دوشم نهاده است پس آنچه را خرد خواهم کرد سنگ و چوب  ابراهیم خلیل (ع) بر

است که از حرکت ایستاده و آنچه در درونش باقی مانده خون  ییها قلبنیست بلکه 

. جانم به قربانتان اکنون برای سفر آماده کند یمفاسدی است که جامعه را مبتال 

 تا مانند گذشته از آغوشتان دور نباشم. آیم یمو باز به کنارتان  شوم یم

تو از متام آنانی که مرا : فرمایند یم. اسب مهربانشان را سوار شده و روند یمامام 

خوشحالی  کنم یمپس با زبانی که فقط من آن را درک  یتر  مهرباناحاطه خواهند کرد 

 ی خانهو به رسعت امام را به  دهد یمخود را ابراز کن. اسب گردن خویش را تکان 

خم  ینالبن ام. دهد یمکه منتظر است سالم  ینالبن ام. امام به مادرش رساند یمخویش 
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 شکافد یمرا  اش ینهسکه  ای یهگرو با  گذارد یمشده صورت خویش را بر پای حرضت 

: فرمایند یم: ای پرس فاطمه (س)، کنیزت را هم برب. امام ایشان را ساکت کرده گوید یم

فاطمه (س) به تو نیازمند بود مدینه به تو نیازمند  ی خانهیک بار دیگر مانند زمانی که 

: ای وای بر من، متام آنچه گوید یمسفرمان را بازگو کنی.  است پس مبان تا حقیقت

؟ تو نباشی من باشم؟ به خدای محمد (ص) آن روز را گویی یمدارم به فدایت؛ چه 

به آس�ن  شوند یمو امام از خانه خارج  روند یماز حال  ینالبن امنخواهم دید. 

ه این سخنان را امت ک آن زماندار خوبی هستی  فرمایند: تو میراث یمو  نگرند یم

 هایشان ینهس. به رس و اند ینغمگو  شکسته دل ینالبن امجدم بشوند از نبودن من مانند 

آتش حق را در جانشان با هر  خواهند یم شکافند یم؛ فرق رسشان را کوبند یم

شده و  تر افروختهخاموش کنند؛ آتش با حرارت قلب امامشان  شناسند یمکه  ای یلهوس

. روز نهم دیگری که به زودی خواهد آمد شبی زیبا دارد شبی کند یم تر ابت یبآنان را 

 ها حق؛ شود یمیکدیگر جدا  ؛ حق و باطل ازیابد یمکه مانند این شب انتظارها پایان 

زیرا در صبح ظهور دیگر باطلی باقی  چرخند یمبه دور امامشان  یا پروانهمانند 

ظهور عشق است که تا قیامت آرزوی آرزومندان است آنانی که  ماند یمآنچه  ماند ی�

 خوانند: یمو همواره منتظرش هستند و او را  کنند یمافروخته آن را طلب  ای ینهسبا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ٢١         روز عاشورا ی خطبه

ی مدینه در هیاهو و غوغای مسافران از سکوت ها کوچههنوز ساعتی به فجر مانده، 

ی  اقامهتا با  روند یمصدا تبدیل شده، همگی به طرف مسجد  رس وشبانه به روزی پر 

وارد مسجد  تشیب اهلکنند. امام حسین (ع) به اتفاق �از صبح عزیزانشان را بدرقه 

جمعیتی که عازم سفر است رفته و  امام (ع) به طرف، شود یم، �از اقامه شود یم

: انتظار پایان یافت. ساعتی دیگر مدینه را ترک خواهیم �ود، در این ساعت دیفرما یم

. من دیرو یمباقی مانده خوب اندیشه کنید. ش� مسافرانی هستید که به جنگ باطل 

رزندانتان را به خاطر جان و مال و ف را دعوت کردم تابه عنوان امام و رهربتان ش� 

حسین بن علی (ع) مدینه را که متام باطل بروید. من  جنگرضای الهی ترک کرده و به 

و ش� یاران را که  کنم یموجودم در آن قرار دارد به خاطر بیعت نکردن با یزید ترک 

پیامرب  تیب اهلاز  مانند یم. آنان که در مدینه برم یمیاوران حق خواهید بود را با خود 

از انوارشان تهی  (ص) باید به رسالتشان مانند ش� عمل کنند تا شهر پیامرب (ص)

ی صبح  هیاولنگردد. پس در ساعت باقی مانده با خویشاوندان وداع کنید و در ساعات 

 ی شهر بروید. فرزندان من منتظرتان هستند. دروازهبرای حرکت به 

و  گذارند یمرا بر قرب پیامرب (ص)  تامام (ع) صور ، شوند یمهمه از مسجد خارج 

 . از فراقت: ساعت جدائی فرا رسید. ای خاتم رسوالن به فرزند خویش بنگرندیفرما یم

 تا رود یمآغوش گرمت را رها کند. او  تواند ی�جانش پاره پاره شده،  اش یکودکمانند 

، پس تنهایم گردد ی� بازی هرگز دان یمدینت را از این همه آلودگی پاک سازد. تو 

مگذار. من به انوار با برکتت محتاجم. امروز صبح روز دهم است، در یک صبح دیگر 

برای  ها سالکه آن هم صبح روز دهم است غربت دینت را خواهی دید؛ ه�نانی که 

هدایتشان رنج کشیدی با شمشیری از غالف بیرون آمده مودتت را پاسخ خواهند داد. 

است. اینک  را به یغ� بردهطان جان و مال و فرزندانشان وای بر احوالشان چگونه شی
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. پس گنجد ی�مشتاق این سفرم که روح در جانم  چنان آن الله رسولیا  دارم یماعالم 

 انتظارم به شیرینی وصل ش� پایان خواهد یافت. خدا نگهدار ای بهرتین خلق خدا.

، در میانشان عبدالله اند هآمدی برای وداع ا عده. شوند یمامام (ع) از مسجد خارج 

گرامی امام حسین (ع) از  بن حنفیه برادرهمرس گرامی حرضت زینب (س) و محمد 

و امام را در آغوش گرفته، رها  ندیآ یم. عبدالله به طرف امام (ع) ترند تاب یبهمه 

ی پروردگار  هیهد: صرب بهرتین ندیفرما یم؛ امام مانند یم، مدتی به ه�ن حال کنند ی�

. امام را کند یمی تاب یب. ولی عبدالله آن را پروردگار بپردازد اجراست آن را بستان تا 

. ماند یمو در حالت سجده  افتد یمچه کند، به خاک  داند ی�، بوسد یم، دیبو یم

: وای بر جانی که بدون تو زنده دیگو یمو  اندازد یمدر گردن امام  محمد حنفیه دست

 هوش یبکه  شود یمبه قدری دگرگون  حالشان تو را ترک کنم و باز مبانم. باشد. چگونه

: آفرین بر دستانی که ندیفرما یمو  زنند یمی عبدالله  شانه. امام بر افتند یمبر زمین 

 مرا یاری کن. خدا نگهدار. ها بالبر دو بال جعفر طیار است، پس با آن  میراث

. اند آمده، مردم پیاده و سواره به بدرقه شوند یمی مدینه نزدیک  دروازهامام (ع) به 

. سپاه حق شود یم. دروازه باز کنند یمی مات و مبهوت متاشا ا عدهو  ندیگر یمی ا عده

: دیفرما یم. امام (ع) رو به قرب پیامرب کرده و گذرند یمی عبور است. از دروازه  آماده

دت فرزندانت تا قیامت جاودان آن زمان که سپاه حق از این دروازه به درون آید، رشا

. اند گذشته. همگی از آن شود یمباقی مباند، پس فرزندانت را یاری بفرما. دروازه بسته 

: آن زمان که به این شهر ندیفرما یمامام (ع) در مقابل سپاه رفته و به صدای بلندی 

و  ها طلوع، شیها شببه همگان از سفری خواهید گفت که روزها و  دیبازگرد

را به لرزه درخواهد آورد، زیرا آنچه منتظرتان است  ها دلتا قیامت  شیها وبغر 

یی استوار به طرفش حرکت کنید. سپاه ها قدمی قرآن کریم خواهد بود. پس با ها وعده

: دیدن دیفرما یمو امام (ع) به طرف خواهر مهربانش رفته  دهد یمبه حرکت ادامه 

زیرا آنچه ش� انجام خواهید داد ؛ دمد یمی را در کالبدم ا تازهش� هر لحظه جان 

: چه لحظات ندیفرما یم. حرضت زینب (س) دیزدا یمرسالتی است که کفر را از جامعه 

ی خدا و کسانی که  فرستادهلکن : ندیفرما یمی قرآن کریم که ها وعدهبا شکوهی است 
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از آن  ها یخوبجهاد کردند، آنهایند که  شانیها جانبا اموال و  اند آوردهبه او ای�ن 

 )۸۸ی  (سوره مبارکه توبه آیه کریمه و آنهایند که رستگارند. هاست آن

 فرمایند: منتظر یمی محقق شود و سخن پروردگار که  رویم تا آیات کریمه یماینک 

ظهور آید انتظاری که همواره زمان در جانش به  ی هحنصمبانید، ما نیز منتظریم به 

عه دارد و منتظرانی که زبان انتظارشان قدرت گفنت مصائب جانشان را ندارد، آنان ودی

کند بلکه، روح را  ی�یررس باطل قرار دارند. تیری که جان را مجروح تهمواره در 

ی  یههدعمر خویش را که بهرتین  زندگانی  جامهکه مردگانی در  یطور  بهمتالشی کرده 

رسانند. در میانشان یارانی چون یاران ش� به دولت امام  یمپروردگار است به امتام 

کنند، آنان ه�نانی هستند که نشان  ی�پیوندند زیرا جز به فرمان حق زندگی  یم

کوبند و همواره  یمشود بلکه آن را با افتخار به سینه  ی�شان در زمان گم  یمسل�ن

در دربار کفر فریاد  مؤمنانمیر زنند مانند خواهرتان، ُدخت ا یمبرای ظهور حق فریاد 

 خواهد زد:

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم وعلی عباد الله الصالحینالو 
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ٢١  ) دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع)ی شب  خطبه

ی بندگانش  سالم بر نام ستودنی الله که خود را مالک روز قیامت خواند و به همه

امتام حجت  عنوان بهفرمان داد تا به صحرایی ای�ن بیاورند که همواره نامش را 

اند و قرآن کریم حضور در آن را کامالً فاش فرموده. در آیات بسیاری از مستی  شنیده

اند اینک در بانگ حق به طرفش  دنیا مست بودهصحبت به میان آمده. آنان که از 

ای که عمری  اند؛ حتی شیرخوارِه را؛ ه�ن شیرخواره روند. همه چیز را رها کرده می

جانش را مکیده و او نتوانسته تا از خود جدا کند؛ اینک آنچه در شکم دارد را رها 

زیر و رو �وده و  کند. این چه دعوتی است که قربها را به لرزه درآورده، خاکش را می

ی در گور خفته را به زندگی مجدد دعوت �وده؟ نامش محرش است محرشی که  مرده

ن در شناسد، قوم و قبیله در آن معنایی ندارد فقط حرکت است؛ همگا زن و مرد �ی

 باشند. حال رفنت به سویش می

رسند  می اند ای انتظارشان متام شده و به هدفشان که عمری برایش زحمت کشیده عده

ای با توبه و گریه  اند. عده ای با شک و تردید در حرکت دوند. عده پس به سویش می

روند تا در صحرایی  اند. همه می منتظر بخشش گناهانشان به دعوت حق لبیک گفته

، یوم الدین یومو اما سالم بر  های الهی منتظرشان است جمع شوند که متام وعده

مردمان از پیر و جوان و زن  ی همهالحسین (ع)  اباعبداللهقیامتی صغری که  عاشورا و

و مرد در طول تاریخ برشیت را به صحرایی فراخواند به نام صحرای کربال که امروز در 

آن صحرا شهیدان صدیقش به شتاب به ملکوت و قرب الهی پرواز کردند و آنانی که در 

تند و مرهمی نیافتند و شبش گریختند تا آخر عمر در حرست و ندامت و توبه سوخ

را افروختند تا ابد هر روز جهنمی را که خود در یوم عاشو  روزش یهسقاتلین باطل 

 .سوزاند یمتر از روز قبل پیکر ناپاکشان را  سوزان
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با فرا رسیدن غروب یوم عاشورا حرکت دیگری به رهربی امام سجاد (ع) و همراهی 

ید که طوفان سهمگینی شد که بر رس زینب کربی (س) و بانوان حرم آغاز گردحرضت 

ظلم و فتنه و کفر و باطل را در هم کوبید و ساکنان پلید و  یها کاخراه خود متام 

 خشک شده بر زمین ریخت.را چون پوشالی  مغزش یهتُ باطل و 

این کاروان واقعیتی را به �ایش تاریخ گذاشت که اباعبدالله (ع) قبل از حرکت از 

؛ عاملانی که علمشان در دنیای کوچک اند نبوتنان وارثان علم مدینه فرموده بود: آ 

تا آیندگان آنان را بشناسند. جهاد دارای دو صورت است؛  آیند یمپس  گنجد ی�امروز 

 آموزند. یمگاه با بازوان مردان جنگی و گاه با استقامت بانوان در آنچه 

(ع) و حرضت زینب کربی بله این بانوان به رهربی و هدایت و راهن�یی امام سجاد 

(س) این مأموریت خطیر را با وجود تحمل مصائب بزرگی همچون شهید شدن امام 

عزیزانشان در برابر چش�نشان با صالبت و استقامت انجام دادند و  ی همهعرصشان و 

را بدون نیاز به  یا مبارزهبا بهره گرفنت از علمی که از نبوت به ارث برده بودند رسم 

در تاریخ به یادگار برای  مداران حق و حق ی پلید و شوم باطل، چهرهافشای شمشیر با 

عاملانی بودند که علمشان نه تنها در  (ع) اباعبدالله ی بفرمودهخود ثبت کردند که 

در نتیجه آنان  اند ماندهدنیای کوچک آن زمان بلکه هنوز نیز مردمان از درک آن عاجز 

 کنند. یم ییرسا داستانباس عجز و زبونی پوشانده و را با زنان معمولی قیاس کرده و ل

سخن گفت و نالید و فغان کرد که با صرب و استقامت  ییها کوهولی امشب باید از 

عظیم درونشان شده و سیالب اشکی که در پشت چش�نش  فشان آتشمانع فوران 

 د کرده تا باعث شادی دشمن نشوند.جمع شده بود را س

رضای الهی، اطاعت و یقین و همراهی با امام عرص، این است این است رضا شدن به 

که در  (ع) باور امام عرص حتی در نبود ایشان و این است پیام عاشورای امام حسین

و دشوارترین  ینتر سختباید به سفارشات و اوامرشان در  (عج) غیبت امام عرص

و نزد کسانی است حالت با عشق عمل کنیم که حق بازویی جز ای�ن ندارد و آن باز 

آنان به گوش آیندگان برسد. آیندگانی که  ی آوازهتا  گریزند یم دینی یبکه از کفر و 

و مانند یاران  دارند یم. نامش را دوست بیند یمرا  ها آنحق در کنارشان است و 
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منتظرند تا به همراهش به طرف حقیقت جانشان سفر کنند ما نیز برای  (ع) اباعبدالله

 گوییم: یمن هدف هم صدا رسیدن به آ 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ٢٢         یازدهمی شب  خطبه

اند: آیا تاریکی و روشنایی برابرند؟ آیا  کریم در کتاب آس�نی قرآن فرمودهپروردگار 

که متام ذرات عامل به دست توانای حق سبحان آفریده  برابرند؟ درحالیآفتاب و سایه 

ها به چه منظور  واحد قرار دارد، پس شناخت تفاوت شده است و همگی در فرمانی

پاسخ دهد آیا های قرآن کریم  انسان او را یاری کرد تا به سؤالاست و اگر تفکر 

سوی  در تابش هدایت پیامربان به ها جدا شود و وجودش را همواره تواند از تاریکی می

رسی کند یا او را در کُ هد؟ آیا طاغوت، جانش را هدایت میروشنایِی هدایت قرار د

کند؟  طرف نور هدایتش می دهد و یا به قرار می یطلب و خودخواهی و منفعتغرور 

نوشت خود را با عالیقش تعیین در هر دو حالت اختیار به میدان عمل است، پس رس 

داخت با زحمت ان کند، اگر هدایتی دست و پایش را در انجام مقاصدش به می

 بیند برسد. تا به ضاللتی که آن را سعادت می گذرد توجیهات شیطانی از آن می

احساس شود، دیگر زمان رسعت گرفته تا  ها جاناینک باید فریادهای تنگی وقت در 

مداران معنی آن  ی ده شب با حقها خطابهضاللت و جهالت را معنا کند. آیا با شنیدن 

های ما افزوده شد و مدتی نیز  یدانستنرا درک کردیم یا حکایاتی را شنیدیم و بر 

ی آن برای�ن  کلمهرسگرم شدیم ولی باید بدانیم و یقین داشته باشیم که کلمه به 

(ع) به حرضت  اباعبداللهی که ا گونه ه�نمسئولیت بزرگی را در پی خواهد داشت. 

ی مسل�نان  چهرهئیل (ع) فرمود: من باید به تنهایی از کوه طور پایین بیایم تا جرب 

که حرضت موسی (ع) مدعیان دروغین را  گونه ه�ندروغین را در تاریخ ثبت �ایم 

یتان را متوجه رسعت فهم و درکی کنید ها دلرسوا کردند. پس ای مه�نان کوی عشق 

ی امسال آمده ها خطابهی که در ا گونه ه�ند ی این دهه ثبت شو  پروندهکه باید در 

بود امام حسین (ع) در مدینه در مورد مدعیان یاری و همراهی امام به برادرش فرمود 

در بازار دنیا آشکار شود. امام با وجود اینکه حقیقتشان را  ها چهرهکه منتظر مبان تا 
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تا صحت و دروغ تا شب عاشورا بیایند  داد تا همراهشدانست اجازه و مهلت  یم

�ونه ثبت گردد و هدف از  عنوان بهخودشان آشکار شود و هم در تاریخ  یشان برادعا

بیان آن نیز این است که بدانیم امام عرصمان، رسور و موالی�ن فرزند گرامی اباعبدالله 

کند که جدشان عمل فرمودند. پس  یمی عمل ا گونه ه�ن(ع)، اباصالح املهدی (عج) 

در شعار و گفتار و ادعای�ن صادق باشیم. برتسیم از آن روزی که واقعیت آن را بر ما 

عقل کل و منتخب  عنوان بهی کار شناخت امام  چارهآشکار کنند و عربت تاریخ شویم. 

پیشوای راستین است که عشق به هدایت و نجات مردم با تار و پود جان  و یاله

مبارکش آغشته شده. چه توصیف زیبایی از این عشق را موالی�ن، امام عرص (عج) از 

اباعبدالله (ع) فرمودند که ای خالق یگانه راز قلب جدم حسین را چگونه یافتید که او 

شکند، قلبش تیر  یمنامیدید تا عبد را معنا کند؟ پس پیشانی عبد  اباعبداللهرا 

پیچد:  یمگیرد. آواز تالوتش در فضای زمان  ی�آرام شود ولی  یمخورد، رسش جدا  یم

ای بندگان در بند شیطان رس پر شورم هنوز شور هدایتتان را دارد. گرچه بین آن و 

 یایید، خداوند مهربان است.ببدنم جدایی افتاده ولی هنوز عاشق است تا بگوید 

با متام ذرات سعادت و نجات دست یافتند که موارد ذکر شده را  شیعیانی بهبله، 

خودباور بودند. در زمان امیر  که بیشرتینشانوجود خود، باور کردند ولی افسوس 

به نیزه  را ها قرآندر جنگ صفین معاویه چون خود را در خطر شکست دید  مؤمنان

این خدعه و نیرنگ عمر  هرچه گفت مؤمنانزد. شیعیان دست از جنگ کشیدند. امیر 

ها پوستی بیش نیست، گفتند علی کافر شده  یناام،  قو عاص است، من خود قرآن ناط

ابوموسی جنگد. در انتخاب َحکم فرمود ابن عباس را َحکم قرار دهید  یمبا قرآن 

 مؤمنعقل و تدبیر است، قبول نکرده گفتند ابوموسی ریش سفید و  یبمردی  اشعری

است و در زمان امام حسن (ع) که امام با صلحی تیزتر از شمشیر بر فرق معاویه 

ذلیل کننده نامیدند و امام حسین (ع) را شیعیان کوفه دعوت  شیعیان او راکوبید، 

کردند پس از آمدن ایشان گفتند زمان، زمان جنگ با یزید نیست. بله با این 

بلکه قلب نازنین امامان را نیز به درد آوردند ها نه تنها خود را نابود کردند  یخودباور 

شود. امام سجاد (ع) چه  یمدر تاریخ و در عرص حارض فراوان دیده  ها �ونهکه از این 

شنوند که همواره از دوری  ی�زیبا آن را توصیف فرمودند: این مردم ندای امتی را 
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خوانند ولی  یمش را و روزها نام پربرکت ها شبدهند و  یمامامشان ندبه و زاری رس 

یابند. آنان شب و روز  ی�ی حق را  یمهخشنوند زیرا  ی�جز صدای خویش، صدایی را 

کنند ولی ه�نند مردمی که مسجد را  یمرا به امید گشودن دری بر روی خویش سپری 

روند. به دنبال دعوتش به  یمخیزند و  یبرمترک گفتند بعد از شنیدن سخن امامشان 

رهانند. اکنون من  ی�د و جان خویش را در آن هدف از رش شیطان نفس افتن ی�راه 

سوزند  یمبینم که آنچه مردم این زمان و یا آن زمان در آتشش  یمدر کنار ش� به عینه 

 خودباوری است. باوری که همواره عمرشان را به تباهی کشانده است.

عج) پس با شنیدن ی مقدس امام عرص و زمان اباصالح املهدی ( خانهمه�نان 

ی محرم باید به یقین رسیده باشیم که خودباوری آفت دین، ای�ن و سعادت ها خطابه

ی بردار  فرماندنیا و آخرمتان است. باور کنیم که نجات و رستگاری در اطاعت و 

ی  همهچون و چرا همراه با عشق از امام عرصمان است. پس با اندیشه و تفکر  یب

انیم و عاشقانه عمل کنیم و به وجود مقدسشان ابراز داریم که فرمایشات ایشان را بخو 

ه حق هستید به خدا آمدنتان کش� زمان را در انتظار  باختگان دلما منتظران و 

ی  افسانهآشکار گردد و حق جاودان شود و باطل برای همیشه  اش ارادهسپاریم تا  یم

 خوانیم: یم ها زمانی  همهدهر، پس ش� را در 

 عجل لولیک الفرجاللهم 
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 حمن الرّحیمبسم الله 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 مثرههر 

؛ 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  برگرفتهملکوتی که رحمتش متام وجودش را در 

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

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

: ای خالقم، این چه رسزمینی است که وجودم را زند یم، فریاد کند یم، تفکر نشیند یم

: خواند یم؛ ندایی در قلبش 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 حرضتش از پدر آموختیم که باید از رسزمینی غریب  ؛ وآغوشش بازگردی

ه نام نفس اماره است؛ اوست که ماندن در مهاجرت کرد و کلید رفتنش دفع رشی ب

 هراسد. یمو از بازگشت  ستاید یمغربت را 

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

ی دنیوی و نفسانی به ها یوابستگمقدس، شب آماده شدن برای مهاجرت کردن از 

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

ی خویش بیرون آید تا به سوی خدا و رسولش مهاجرت کند و آنگاه مرگ او را  خانه

 ی خداست و خدا آمرزنده و مهربان است. عهدهدریابد، ُمزدش بر 

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

(ع) و فرزندان و برادران و حرضت زینب (س) و همرسش عبدالله بن جعفر  اباعبدالله

شنیدیم پس مهاجرتی را از روز بعد آغاز کنیم که مورد قبول و خشنودی پروردگار و 

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


41 

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

ی ده  دوره(ص) و امام عرصمان (عج) باشد. باید یقین داشته باشیم  اش یگرامرسول 

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

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

و به کفر  پای کوه طوری الهی در  وعدهاکرثیت این قوم با اضافه شدن ده شب به 

ی کار را در آن دید که با  چارهموسی (ع) مبتال گشتند و هارون برادر حرضت  رشکی

اقلیت آن قوم از آنان جدا شده و منتظر حرضت موسی (ع) باشد و اباعبدالله (ع) نیز 

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

معلوم  که این دهه برای همگان به وجود خواهد آمد تا بودن با حق یا باطل آنان

 شود.

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

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

زندگی  میخواه یمی که در آن ا جامعهقلب متوجه ملکوت شده و نفس�ن به سوی 

ی ا زندهو شیطان در گوش�ن زمزمه خواهد کرد که تو کنیم؛ با شک و تردیدی که نفس 

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

را تحمل کنی و  ها تیمحرومبگذری و  تیها خواستهبخواهی با امامت مبانی باید از 

ی یعنی گذشنت از همه ی باَبی اَنت و اُمی و نَفسی و اهلی و مالزن یماینکه فریاد 

ی است بلکه نه خداوند و نه امام عرص از معن یبچیز. اگر عمل نکنی نه تنها شعارت 

 تو آن را نخواهند پذیرفت. انتخاب کن و بدان در حال حارض پیروزی با باطل است.

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

که این جنگ درون و بیرون  اند گفتهکردند و به سوی عالیق دنیای خود رفتند سخن 

یی که شب عاشورا رفتند با خود نجوا ها آنی دشمن ظاهر است. ها غیتاز  تر کشنده

 اصلح یبهم  شان یار که مبانند یا بروند، ماندنشان حاصلی جز مرگ ندارد، ی کردند یم

بعد از  ها آناست زیرا پیروزی با باطل است و آنان با این توجیهات رفتند ولی نه تنها 

مدت کوتاهی دانستند که پیروزی با حق بوده و باطل رسوا و شکست خورده تا ابد 

آیندگان همگی به آن معرتف هستند. مخصوصاً ما  پیشانی دارد بلکهداغ ننگی را بر 
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 ها آن نیتر درستو  نیتر کاملو  نیتر یمخفه بر آن به منتظران این کوی عشق عالو 

آگاه شدیم پس اگر ما رفتیم تأسف آیندگان برای�ن چندین برابر رفتگان شب 

 عاشوراست. چون آنان ندانسته رفتند اما ما دانستیم و رفتیم.

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

ا قدر بدانیم و نگذاریم حرارتش کم شود. مطمنئ باشیم که خداوند کریم روشن شده ر 

و از ساحت مقدسشان به متنا  نندیب یمی عشق را  شعلهو امام عرصمان (عج) این 

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

حرضت زینب (س) آن را به اباعبدالله (ع) فرمودند که: در میان منتظران یارانی چون 

یاران ش� هستند که به دولت امامشان می پیوندند زیرا جز به فرمان حق زندگی 

بلکه آن را  شود ی�در زمان گم  شان یمسل�ن. آنان ه�نانی هستند که نشان کنند ی�

مانند خواهرتان  زنند یمو همواره برای ظهور حق فریاد  کوبند یمبا افتخار به سینه 

 که در دربار کفر فریاد کرد: مؤمناندخت امیر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ٩٥آبان  ١٤       شهادت حرضت رقیه (س) ی بهخط

 هآفرینشی که خود فرمود آن را بیهود ،شکر و حمد و سپاس بر خالق یکتای آفرینش

امور  ی همهنیافریده و به حال خود وا نگذاشته 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 یستهشایش ستا

که در  دمایی را در جانشان مانند پروردگارشان یداللهیجوش و خروشند تا دست 

نیاز مراقبت؛ پس جاِن زنده به  به اندازه و میزان محتاج است و در مردگان بی زندگان،

قلبش احساس  ی خزانهو حرارتش را در جوشد  متصل است که همواره می یا رسچشمه

توان آن  که قفل و کلیدش، راز و نیاز است و ثروتش عشق؛ آیا می یا خزانهکند؛  می

هایی زنده است  دست را گرفت و به ملکوت سفر نکرد؟ پس مسافران ملکوت، قلب

 ستاید. که رضبانش خالقش را می

پس سینه و قلبتان را  ،ش آفریدشکر خالق یکتا را که حرارت وجود را در منتهای رحمت

شش، فشانی شود که ُغِر  با یاد پروردگار عامل از حرارت معمولی خارج کنید تا آتش

 کند. اندازد و ملکوتیان را شاد می 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 ار آتشکه قلبشان از هجران و عشق پروردگ

 چسب در رسماست. همچون گرمایی دل ق،ناپاک را سوزاند و حرارتش برای عاشقان ح

که به ظاهر کوچک بود ولی در باطن،  گردیم یمبه دور حرارت قلبی  امروزما 

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

گذاری کردند و نام  نام شان یگرامشدم؛ پدرم متام 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 وعدهرود تا چون گلی در  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 تپش قلب پدر  ی مکهکه در 

دانی؟  تپد! دلیلش را می دند: برای دخرتش چه تند میدهی؟ گفتم: بله. فرمو  گوش می

دانم تا از زبان پدر آن را بشنوم؛ فرمودند: دلیلش حوادثی است که باید با  گفتم �ی

جان کوچکت منتظرش باشی تا عمه را یاری باشی مهربان. به پدرم قول دادم که صبور 

ی را که داده بودم را موعود رسید و پدر مرا در آغوش گرفت تا قول ی لحظه باشم.

ها را محکم در آغوش گرفتم؛ پدرم  فراموش نکنم. به پاهای پدر آویزان شدم و آن

 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 ادامه دادیم. گاه برادرم مرا در آغوش پر مهر امامت می به راه پدر

 ای که از عزیزترین متاعش در راه پروردگارش گذشت. 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؟  ز قراری که با پدر داشتم یک روز گذشته است؛ ش� چه امری میعمه جان، ا

زمان قرار را پدرت   فرمایند: گیرند و می حرضت زینب (س) رقیه را در آغوش می

کی به دیدارش بروی. رقیه چش�ن خویش  کند داند؛ اینک بخواب، او خود امر می می

نشین اباعبدالله در فضای جانش به صدا  گذارد. 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. ا خواندن قرآن کریم اعالم کنب

شوم. امام سجاد (ع) او را در آغوش گرفته و  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  الله را تالوت می ض امری الیافو  ی یهآ چنان آنو  شود می

شنوند و ارکان کاخ یزید به لرزه  دهد؛ همگان مانند ابراهیم خلیل صدایش را می می

خورد و یزید لعنت الله علیه دلیل این رس و صدا را  آید؛ دیوارهایش ترک می درمی

زند. یزید فرمان  فریاد می علی سوار بر اسب پدرش 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،  گیرند؛ وقتی مأموران می رقیه را از اسب در آغوش می

ا به رقیه به دعوت پدر به ملکوت پرواز کرده و به دیدارش شتافته بود. امام، رقیه ر 

دهند تا بر او �از گذارند و رقیه را در ه�ن محلی که کاروان  س) می(آغوش زینب 

از  تر باشکوهفرمایند: قرب رقیه  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 ان مانند پروانهدارانش آیند و امانت درمی

 روح و جان خویش سازند.

حرضت رقیه (س) بعد از عاشورا به امام سجاد (ع) گفت: آنگاه که پاهای پدر را 

اصغر به میدان جنگ بربد او مرا نوازش کرد و  محکم گرفته بودم تا مرا هم مانند علی

دارت خواهم آمد؛ مراقب باش در بیعت من مبانی تا تو فرمود: من در پایان سفر به دی

را نزد خودم بربم؛ و حرضت رقیه (س) تا پای جان بر این بیعت، استوار باقی ماند و بر 

 آن ارصار ورزید.

جان عامل فدای موال و رسورمان امام عرص و زمان بقیةالله ارواحنا لک الفدا که با ه�ن 

ه به حرضت رقیه فرمودند: منتظرم مبان و در بیعتم مهربانی جدشان امام حسین (ع) ک

ایشان نیز هر جمعه در کنار منتظران واقعی و ندبه خوان خود  ،استواری کن

 زدایم ات می فرمایند: مرا ببین، اشک تو را با وصلی شیرین از چهره نشینند و می می

یاطین جانت گذارم؛ ای�نت را محکم کن، با ش پس منتظرم مبان 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  هسالیقین کنیم که فریاد کودکی سه 

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  یخنجرهابگذاریم و فریاد بزنیم: ای 

تاب �وده از بدن جدا کنید تا  کند پس بیایید و رسی که هجران یارش او را بی پیدا می

از بین برود، انتظارها متام شود و خون عاشقان  ها یکیتاربه پایان برسد و  ها هجران

ها تکرار شوند و عاشقاِن مسافر طور در  اق، با آن بنویسند؛ زمانقلمی شود که عش

سامری را نخواستیم ما منتظر  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 همهپس با ندای هل من نارص ینرصنی هویدا شود  ی�نآقا
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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ٩٥آبان  ٣٠         روز اربعین ی بهخط

ی مبارکه  سوره( ۩.هُ الل َهَدانَا اَنْ  لَْوَال  لَِنْهتَِديَ  كُنَّا َوَما َذاِه الَِّذي َهَدانَا لِهَ الَْحْمُد لِل۩

که اگر  هن�یی کرداستایش خدای را که ما را بر این مقام ر . )۴۳ی  کریمه ی اعراف آیه

 .یافتیم به این مقام راه �ی ،هدایت و لطف الهی نبود ما به خود

در این  حساب یبشکر و سپاس پروردگار کریم و حکیم و رحیم را سزاست که روزی 

زمان دست یابیم و  و ارسار نهفته در ها ینهگنجکوی عشق به ما عطا فرمود که بر 

 ،که عقل ییها جانجان مرده است؛  ی کنندهکه هر پیام و حرفش زنده  ییها نعمت

جهل رهایی یافته و در  تفکر و اندیشه را چلچراغ راه خود قرار دادند تا از ظلمِت 

زمانه و وجود خود آگاه شده و با عشق و اشتیاق، حق را  یها باطلروشنایی دانایی به 

خود قیام کنیم.  یها داشته ی همهبا  اش یبرقرار برگزیده و در راه  ها نهیزم ی همهدر 

مرضیه (س) که فرمودند:  یرسور عاملیان حرضت زهرا ی چه زیباست این فرموده

؛ زبانش در کام آید یمظاتی است که جان انسان به سخن در برکات پروردگار در لح

که جز احسانت درکی ندارم. به هر سو  ام آمده: یا رب، اکنون به بارگاهی چرخد یم

. نوازشی که بوی گیرم یمشیرینت مورد نوازش قرار  یها وعده ی واسطه به نگرم یم

. اینک جز تو پروردگارم دادرسی ندارم پس سازد یم ور شعلهمحبتی خاص را در جانم 

 .ام گذراندهیاریم فرما تا ارساری را بگشایم که عمری را با آن 

 بسیار بزرگ که احسانی کنیم یمن فرموده احوال ماست زیرا درک بله مصداق ای

همراه با نوازش و محبتی خاص شامل حال ما گردیده ولی توانایی گشودن ارسار ده 

باید که از خداوند رح�ن و موال و رسورمان منجی عامل  .محرم را نداریم یها شب

پس فرصتی است اربعین  ؛یمیاری بطلب برشیت امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)

را بازنگری کنیم تا راه و رسم  ها خطابه ،فکرتساالر شهیدان که با جدیت و مترکز و 

بیاموزیم چون عشق در هر مقامی که  ریایشان یبخالص و  یباز  عشقعشاق را در 

خواه در جایگاه برگزیدگان الهی  دهد یمرا به خود اختصاص  یشکوه باباشد جایگاه 
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ستاید و  یمپروردگارش را  آید، یم؛ شود ی�که نامی از او منترش  ای بنده یاباشد و 

و گاه اجازه  کنند یمگاه نامشان را آشکار  شناسند یم؛ صاحبان زمان آنان را گردد یمباز 

گویای لطف خالق  ها نشانهتا زمان نامشان را آشکار کند پس بسیاری از  دهند یم

رسور عاملیان در این زمان چه  ی وعدهاین  ،. بلهدپذیر  ی�یکتاست که برکاتش پایان 

 ی عاشقانه یها رسوده تنها نهمحرم  یها شبده  یها خطابهزیبا تحقق یافته که با 

آشکار شده بلکه عشق و ارادت نزدیکان و یارانشان که زمان حفظ  (ع) اباعبدالله

اولین  اد جزءِ را که بر ما منت نه پس شکر پروردگار کریم .فرموده بود هم فاش شد

آگاهی پیدا کردیم پس قدر بدانیم و با عمل خود  ها زمزمهاین  کسانی باشیم که بر

امتی نیستیم که امام حسین (ع) برای جدشان رسول خاتم حرضت  که جزءِ  ثابت کنیم

زیادی از این سفرنامه در  یها داستانمحمد (ص) توصیف فرمودند که: آیندگان 

 پوشانند یماز عجز و ناله  ییها لباسر قهرمانان داستان ب نگارند، یم یشانها کتاب

افسوس هرگز این  اند شدهو زنان و کودکان اسیر  اند مردهداستانی که در آن قهرمانان 

در آن اندیشه  ها عقلبه همراه ندارد تا  ها زمانسفر عظیم به سوی حق حرکتی را در 

 کنند.

یی و جو حقزنده کردن  قیام عاشوراییبله هدف و منظور اباعبدالله (ع) از این 

 بینی یشپکه  یا گونه ه�نمداری در وجود امت مسل�ن در طی تاریخ بوده  حق

به همراه  ها زمانحق حرکتی را در  یسو   بهافسوس هرگز این حرکت عظیم  ،فرمودند

از کار  ها یشهاندو  ها عقلرا چنان آراسته که  ها نفسنداشته و ندارد چون شیطان، 

 ؛کمرت کسی راغب است که واقعیت را شنیده و آن را الگو قرار دهد یجهنت درفتاده ا

طوری که در ادامه خواهیم شنید  ه�ن مقدس امام عرص (عج) ی خانهولی ای مه�نان 

ما را خطاب قرار داده و محبت را بر ما متام کرده و فرمودند:  یها گوش (ع) اباعبدالله

وجود و  یها باطلیعنی از  بندد ی�ولی بار سفر  شنود یمندای مرا  ییها گوشاینک 

و با وجود این اوصاف منتظر دولت حق  دهد ی�حق انجام  یسو  بهجامعه هجرتی 

این امت فرموده بودید که  ی دربارهراه؛ ش� ای رسول خدا بارها  ی توشهاست بدون 

پس  اند آنانپیک  یشانها گوش شود ی�کسانی هستند که پیکی برایشان اعزام  ها آن

یعنی با متام وجود به سوی حق  بندند یمیا بار سفر را برای این دعوت  شنوند، یم
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ولی من بار سفرم را به دستان پر مهر و  مانند یم یشانها خانهیا در  کنند یمهجرت 

: گویم یمو  سپارم یمنبوت و امامت حرضت مهدی (عج)  ی عصارهملکوتی جانشینم، 

 ستایم. یمامل، تو را در بزرگی دولتت ع ی زندهای جان 

را در این  ی�نها عملپس بیایید در این اربعین ساالر شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) 

سی قرار دهیم که آیا ما ر مورد بر  ساز انسانو  بخش یاتح یها خطابهبا شنیدن  ها سال

و را دانسته که مورد قبول پروردگار کریم و امام عرصمان است قدر نعمت  گونه آن

از خداوند طلب  یم،ا سپردهیا کفران نعمت کرده و به فراموش  یما ساختهرا  خود

مغفرت کنیم: ای پروردگار، ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت 

 نیاوری از زیان دیدگان خواهیم بود.

عمرمان همواره موال و رسورمان امام عرص و  یروزها ی همهاینک در این روز بزرگ و 

تا در این راه ما را یاری فرمایند و برای رشوع فریاد  خوانیم یمرا به مدد  نعمت�ن یول

 زنیم: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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