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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ١٧       دهمشب  یبهخط

 ییمنتهایبرحمت  یچهیدر .»نیعستَ نَ  اکَ یاِ  د وَ عبُ نَ  اکَ یاِ «شکر پروردگار عامل را بر ذکر 

که  یافهیخل .قدرت دارد نیکه در ع یرا در ضعف یرا معرتف است و بندگ دوحیت که

 . اوابدی تنجا شپروردگار  یار یرنگارنگ به  یهارشکمحتاج است تا از رش  شیبه موال

باشکوه به  یاز حمد ،رس را به سجده گذارد .را احساس کند بتشرا بخواند و آغوش مح

 یبه زود م،ابسرتم را آماده کرده ،ریگب خو میبوه ب :کندیخاک زمزمه م ،خاک در افتاده

 داریبه د ایآ .رمیگیمصورتت را در حصارم  .شومیم مونستو من  ییآیمبه آغوشم 

 ؟یاکرده شهیاند

خالقشان  داریعمر به د یهمهکه  میبرو یعاشق یهادلبه رساغ  میخواهیمما امشب 

 تینجات هدا یبه کشت ینیزم یآنان بودند که در امواج خروشان زندگ .کردند شهیاند

رشد کردند  .آمدند ایبه دن .غرق نشوند یپر تالطم زندگ یایچنگ زدند تا در امواج در

با  ،دندیدیمش را که برزخ یراه .ندسپس راه را انتخاب کرد .و بد و خوب را شناختند

و نامشان اصحاب  کردندیم یزندگ انیدر بهشت با بهشت ،شدندیممحشور  امتشیق

 را روزمره دیامامت خورش رآنان بودند که از انوا شانیزندگپس در متام دوران  ؛بود

یو با ه�ن نفس م دندیکشیمنفس  تامام ربا طلوع صبح با انوا .کردندیم فراموش

 ایآ م.ماااز راه  ین در دور او مرگش دندیدیمرا در کنار امامت  شانیزندگ .دندیخواب

آنان  ؟ستیپاسخ ما چ .را گذراندند یعمر  نیزم یکه رو  یقیحق ایافسانه بودند  هاآن

 چیه ،بر ما اندحجتچون  ؟میستینبوده و ن انفسانه نبودند و ما چرا همچون آنا هک

ان را به نشده افکار و اع�مل رینخواهد شد پس تا د رفتهیبر آن پذ یلیو دل یکوتاه

یم خردانیب بر شدیشب عاشورا که غروب خورش نیمخصوصاً در ا میکن کیآنان نزد

عقلشان کشته بودند و آن  یکیت روحشان بود در تاررا که قوّ  شیطعام خو ،ستینگر

تا آغوشش را  شدیآماده م نزمی و شده خاموش جنگ وشخر  .پنداشتندیم متیرا غن
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از  یمیو ن ردیگیم یجا نیدر آغوش زم یمنی .آماده کند امربیپ یهاامانتگرفنت  بر

 یدوم توسط بانوان حرم به رهرب  یمبارزه .شودیمسفر  یراه سفرانهمق با ح نشان

سالم بر بانوان  پس .گرددیمآغاز  (س) نبیبزرگ حرضت ز یو بانو  (ع)امام سجاد 

حق را بر رس باطل  ،عاشورا که در طول سفر دارانپرچمو  ثارگرانیصابران و ا ،مدارحق

بانوان در دامان  نیا .و شکست خود را اعالم کرد عجزو باطل به ناله و فغان  دندیکوب

از  یاگوشهکه به  افتندیبودند پرورش  نه�و  یحق و بزرگ یاسوهکه در  یمادران

 .میکنیمآنان اشاره  لیفضا

به نام مبارک  امتیاز بانوان که صداقت و اخالص را در اطاعت و خدمت تا ق یکی

 تیوجود خود را در ح� یهمهکه  هو صابر  دهیرش ،مکرمه یخود به ثبت رسانده بانو 

مورد  رد انیفدا �ود و رسور عامل (ص)حرضت محمد  ءایرسالت خاتم انب تیاز هدا

قلب مبارکش در هر  ،یبندگ اخالص و صرب و عشق واسطهبهدر ما :فرمود نیمادر چن

رسور  ،اسالم یبانو  هگانی شانیگرامفرزند  شانیبعد از ا .فرستادیمرضبان بر او درود 

به نام خود  خیاست که رشادت را در تار(س)  هضیمر  یزهرا ،حرضت فاطمه انیعامل

و  یکیو هرگاه تار رندیشان گچراغ راهش را بر دستان لرزان طلبانحقثبت �ود تا 

جاودانه  خیتا نورش در تار فروزندیب را یطلبظلمت جهل را احساس کردند چراغ حق

 اشیکو  گانشند است که نو  یکوثر همواره جار  (س) زهرا یفاطمهحرضت  .شود

 .هستند یعزت اله طلبانقتیحق

که پرچم حق را از  مییگویمسخن  یشب حزن و اندوه در مورد بانوان نیدر ا نکیا

عاشورا  ومیغروب  دنیبا فرارس .افراشتندبر  خیدر متام طول تار ،کربال گرفته دانیشه

و بانوان  (س) یکرب  نبیحرضت ز یو همراه(ع) امام سجاد  یبه رهرب  یگر یحرکت د

ظلم و فتنه  یهاکاخشد که بر رس راه خود متام  ینیکه طوفان سهمگ دیحرم آغاز گرد

 یرا چون پوشال مغزشیتهو باطل و  دیو ساکنان پل دیو کفر و باطل را در هم کوب

گذاشت که  خیتار شیرا به �ا یتواقعی کاروان نای .ختیر نیخشک شده بر زم

 ینعاملا .اندنبوتآنان وارثان علم  :فرموده بود نهیقبل از حرکت از مد(ع) اباعبدالله 

 .آنان را بشناسند ندگانیتا آ ندیآیمپس  گنجدی� زکوچک امرو  یایکه علمشان در دن
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و گاه با استقامت بانوان در  یدو صورت است گاه با بازوان مردان جنگ یجهاد دارا

 .آموزندیم آنچه

 یکرب  نبیو حرضت ز (ع)مام سجاد ا ییو راهن� تیو هدا یرهرب  بهبانوان  نیبله ا

شدن امام  دیهمچون شه یرا با وجود تحمل مصائب بزرگ ریخط تیمأمور نیا (س)

دادند و شان در برابر چش�نشان با صالبت و استقامت انجام زانیعز یهمهشان و عرص 

به  ازیرا بدون ن یاکه از نبوت به ارث برده بودند رسم مبارزه یبا بهره گرفنت از علم

خود  یبرا ختاری در را نامدار قح ، حق وو شوم باطل دیپل یچهره یبا افشا ریشمش

 یایدر دن بودند که علمشان نه تنها یعاملان (ع) اباعبدالله یفرمودهثبت کردند که به 

را با  انآن جهیدر نت .اندماندهمردمان از درک آن عاجز  زیکوچک آن زمان بلکه هنوز ن

و  ییآموزش و راهن� هاسالکه با وجود  ییهاخانم .کنندیم اسیق یزنان معمول

دستورات  نیترییابتدادر  یز یستباطلو  یکسب معرفت و حق مدار  یبرا تیهدا

 یدار مبرداشنت پرچم حق یبرا رودیچگونه انتظار م .�ن مشکل دارندعتیو رش یقرآن

 نیدر ا(عج) و انعکاس سفارشات موال و رسورمان امام عرص  نید غیبلت ،تیو هدا

 میدیکه شن یاگونهه�ن .ندیو فساد و نفاق تالش و همت �ا کفرپر از  یجامعه

 یبانوان .دکنیرا انتخاب م شیامشب رسبازان خو :ندارند که فرمودند تیرضا متأسفانه

چگونه بار  ستین سادهدستور  کیاطاعت از  یاندازهبه یشان حتکه توان و تحمل

در آن به  یاند که چند صباحرو آورده ییاین به دنآنا .کشندیماسارت حق را به دوش 

که در آن از  کنندیمهاجرت م یو سپس به جهان پردازندیم احتیس و ریس

حق را  راثیکه م یدانیپس خوشا به حال شه؛ ابندیی� یاثر  شانکودکانه یهااندوخته

ی�ر یس شانالیدر افکار و ام جزکه  ینمتزلزال  نه ادندد تیکفا با یبه دست بانوان

 .کنند

چه  شانیکه ا دیزیو خون و اشک بر دییکه به خود آ دی�ن بایموال یفرموده نیبا ا

ه برزخ را ک کنیپس ا ؛دانیخوشا به حال شه ندیفرمایمهستند که  ریاندازه دلگ

 .دیانتخاب شو ندهیآکه سال  دیکن یدر عمل سع یفاش فرمودند به قدر  تانیبرا

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


4 

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

 اندرفتهکه آن را در اع�لشان نشانه  روندیم یپرچم دولت طرفبهحق  عاشقانامشب 

 :یبه ندا اند�ودهدولت حق آن را طلب  یو همواره با ندا

 لولیک الفرجاللهم عجل 
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