
سال عاشوراي سحر در مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت سخنراني متن /1
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حسيني1 عاشوراي

تابنده نورعلي حاج دكتر جناب

حيم الر حمن الر اهللا بسم الرجيم, الشيطان من باهللا اعوذ

و ساز آسان مرا كار و گردان گشاده من براي مرا سينة من, پروردگار اي :2ë Ç 8 آيات ط×ه, سورة /2
بفهمند/ مرا گفتار تا بگشاي من زبان از  گره

2

âلي Öو ق وا Ôه ق Öف ي âاني لس× Öن م ¸ د Öق Ôع ÖلÔل Öاح و âري Öم ا âلي Öر س ي و âري Öد ص âلي Öرح Öاش ب ر

حسين! يا
نÇيست كافي بحر آب را تو سن Ôح  كتاب

بشماريم صفحه انگشتو سر كنيم تر  كه
را لكنت خداوند اينكه جز بگويد? ميتواند چه زبان عظمتي چنين مقابل در

گÇوش و گÇردانÇيم انÇدرزتان مÇاية را آن تÇا ; ¹ي اع و× ÕنÔذÔا ا يه× عت و ¸ ر ك Öذت ÖمÔكل ا لنجÖعله× :12 آية حاقه, سورة /3
فرا گيرد/ را آن اندرز نگهدارندة

شنوا; گوش و گويا زبان يعني, بدهد/ 3 Õ¹ي اع و× ÕنÔذÔا هم گوشها به و بردارد زبانها از
انشا¾اهللا/
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اسÇاسي قانون حقوقي, ظاهري بهاصطالح يا و اسالم اساسي كتاب كه قرآن
آنÇها مÇعاني كÇه مÇيباشد نÇزول شأن داراي يÇا كه است آياتي داراي است اسالم
احاديث و اخبار در را آيات اين بيت اهل كه ندارد نزول شأن يا و است مشخص
مصداق تعيين بيت اهل احاديث و اخبار از بعضي اينرو از كردهاند/ معني خويش

كردهاند/ معني ما براي را آيات اين كه ميباشد آيات اين از بعضي
موظفه اوراد در و دارند ه توج آن به بيشتر عرفا كه قرآن مهم آيات از يكي

Ôور Ôن Ôهللاا است: سرهم پشت آيه چند كه است نور آية دارد وجود هم فقرا از بعضي

Õب ك ÖوÇ ك ا ه× َّÇن اÇ ك Ô¹ اج ج× لز ا ¹ اج ج× Ôز âفي Ôاح ب× Öص م ÖÇل ا Õاح ب× Öص م ه×ا âفي ̧ كو× Öش م ك ه ور Ôن Ôلث م ض Öر  Öاال و ات و× م× الس

Õور Ôن Õار ن× Ôه Öس س Öم ت Öمل Öول و ÔÑضي Ôي ا تÔه× Öي ز Ôاد يك× ¹Ç يَّ ب Öرغ ال× و ¹Ç يَّ ق Öر ش ال× ¹ون Ôت Öي ز ¹ك ار ب× Ôم ̧ رج ش Öن م Ôد وق Ôي Õي ر Ôد

Ôاهللا ن ذا وت Ôي Ôب âفي Õم âلي ع Ñي ش لÔك ب Ôاهللا و اس ×لنل ث×ال Öم  Öاال Ôاهللا Ôب ر Öض ي و Ô¾ا يش× Öن م ه ور Ôن ل Ôاهللا ي دÖه ي ور Ôن لي× ع

كÇه است چراغداني چون او نور مثل است/ زمين و آسمانها نور خدا :3ë - ì آيات نور, سورة /1
روغÇن از درخشÇنده/ سÇتارهاي چÇون آبگÇينه آن و آبگÇينهاي درون چراغ آن باشد, چراغي آن در
بÇخشد روشÇني روغÇنش باشد/ افروخته باختري نه و است خاوري نه كه زيتون پربركت درخت
راه نور بدان بخواهد كه را هركس خدا ديگر/ نور بر افزون نوري باشد/ نرسيده بدان آتش هرچند
كÇه است خانههايي در نور آن است/ آ گاه چيزي هر بر زيرا ميآورد, مثلها مردم براي و مينمايد
تسÇبيح شÇبانگاه و بÇامداد هÇر را او و شÇود ياد آنجا در نامش و دارند ارجمندش داد رخصت خدا

 گويند/

1/ ال ص× Öاال و و Ôد Ôغ Öال ب ا ه× âفي Ôهل ÔحÇ ب س Ôي Ôه Ôم Öاس ا ه âفي رك ÖذÔي و عف ÖرÔت Öن ا

Ôر ون Ôم اهللا بعضيها است; زمين و آسمانها نور خداوند ; ض Öر  Öاال و ات و× م× السَّ Ôور Ôن Ôهللاا

ولي ميكند/ روشن را زمين و آسمانها خداوند كه ميكنند ترجمه ض Öر  Öواال ات و× م× السَّ

زمÇين و آسمانها نور خداوند يعني, است; ض Öر  Öاال و ات و× م× السَّ Ôور Ôن Ôهللاا آيةقرآن متن
است/

است; لغيره ظهر Ôم و لنفسه ظاهر كه است آن نور لغت, در يا طبيعيات اصطالح در
و كند روشن را آن ديگري چيز كه نيست محتاج و ميشود ديده خودش به يعني,
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يعني, است; زمين و آسمانها نور خداوند ميكند/ روشن را ديگر چيزهاي آن,
بهتر را مطلب اينكه براي آيه دنبالة در نيست/ هم زمين آسمانو نباشد نظرش ا گر
در كه چراغي است/ چراغ) (يعني مصباح مثل نورش ثل م كه داده توضيح بفهميم

/ Ô¾ا يش× Öن م ه ور Ôن ل Ôاهللا ي دÖه ي ميكند: هدايت بخواهد را كه هر نور اين با و است فانوسي
است بيتهايي در خانهها در ; ع ف ÖرÔت Öن ا Ôاهللا ن ذا وت Ôي Ôب âفي كجاست? در چراغ اين
بÇيت ايÇن بگيرند/ رفعت و عظمت آنها كه داده دستور و داده اجازه خداوند  كه
ها كب ر Öن م وح Ôن ¹فين س ثل م ك بيتي هل ا Ôلث م ميفرمايد: كه است همان بيت اين  كجاست?
بيت اهل بيت, اين است/ نوح سفينه مثل من بيت اهل مثل غرق; عنها لَّف خ ت Öن م و جي ن

رسول بيت اهل شده, آفريده خدا رسول بيت اهل در چراغ اين خداست/ رسول
تطهير آية آنها براي كه بودند تن پنج آن داشتند حيات حضرت كه مادامي خدا,

شÇما و كند دور را پليدي پيامبر, خاندان شما از ميخواهد خداوند همانا :33 آية احزاب, سورة /1
دارد/ راپا ك

مÇصباحش 1/Gرâهي ÖطÇ ت ÖمÇ Ôك ر ه طÇ Ôي و تÖي ب Öال ل Öه ا س Öج الر ÔمÔك Öن ع ب ه ÖذÔيل Ôاهللا Ôد âري Ôي ا نَّم× ا كه شد نازل
هÇمان است/ هدايت چراغ حسين جا¸/ النَّ Ô¹فين س و دي× Ôاله Ôصباح م سين Ôالح نَّ ا  كجاست?

اس ×لنل ث×ال Öم  Öاال Ôاهللا Ôب ر Öض ي و Ô¾ا يش× Öن م ه ور Ôن ل Ôاهللا ي دÖه ي است: كرده ذ كر نور آية در كه چراغي
ن ذا وت Ôي Ôب âفي است/ جا همه در چراغ اين آنجاست/ در چراغ اين , Õم âلي ع ¾ Öي ش لÔك ب Ôاهللا و

چراغ اين بود/ خواهد هم همواره و بوده خاتم تا آدم زمان از بيوت اين / ع ف ÖرÔت Öن ا Ôاهللا

او بÇه بÇيشتري درخشندگي خداوند اوقات بعضي منتهي هست/ ايام اين همة در
امÇثال هÇمة از مÇا پÇيغمبر اوليا, و انبيا¾ سلسلة در درخشندگي اين در كه ميدهد
بيشتر حسين در درخشندگي اين هم ه مÄا در و دارد بيشتري درخشندگي خودش
هسÇتند, هÇدايت چراغ همه نيستند, هدايت چراغ ه مÄا ساير اينكه نه البته است/

است/ بيشتر درخشندگي اين جلوة بعضي در منتهي
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و مÇبتال ÇÇ الهÇي عشÇق آن ÇÇ اعÇال¾ عشÇق آن بÇه ه مÄا و اوليا¾ و انبيا¾ همة
/ االعلي× العشق ظهور كه شد ظاهر حسين در عشق اين منتهي هستند, شده آزمايش
آنها همه در عشق اين الا و ببينيم بتوانيم كه كرد ظهور ما نور كم چشمهاي براي
حسÇين زنÇدگي تمام جا¸/ الن Ô¹فين س و دي Ôاله Ôصباح م الحسين نَّ ا ميفرمايد: وقتي هست/
روز چÇند در نه و شد عصاره واقعه يك در اينها همة منتهي است/ مصباحالهدي
تÇاريخ بÇر مÇختصري مÇرور با ميگذارند/ تاريكي در را چراغ روز/ يك در بلكه
بÇود شÇده آفريده جامعه اين براي كه را اسالم روشني حسين, امام زمان تا اسالم

ميبينيد/ كردند, تبديلش تاريكي به و نداشتند را آن لياقت ولي
نÇاراحت خيلي و ميروند باال ميمونها منبرش بر كه ديد خواب در پيغمبر
كÇردند, مÇنقلب را اسالم حقايق كه ه بنيامي سلطنت بلكه خالفت, به تعبير كه شد

شد/
خÇدا رسÇول مÇحبت مÇورد چقدر نين س ح كه بودند ديده مدينه و مكه مردم
داشت/ مÇعنوي جÇنبة و نبود فرزندي جنبة از فقط هم خدا رسول محبت هستند/
فرزند بلكه ندارند فرزندي جنبة فقط و هستند حسين امام نسل از هم ديگر ه مÄا
ميديدند مردم ميباشد/ همواره اجازه سلسلة اين و بودند/ امام يعني ايشان معنوي
نماز, يك در Âمث كه بهطوري دارند/ حسنين به محبتي چه و احترام چه پيغمبر  كه
حÇضرت از نÇماز از بÇعد دادنÇد/ طÇول خÇيلي را سجده حضرت كه ديدند صحابه
شانة بر حسين فرمودند: حضرت داديد? طول را سجده شما كه شد چه كه پرسيدند
و ميدارد م مقد را حسين نماز, در پيغمبر كنم/ ناراحت را او نخواستم بود سوار من
دارد شتري فالني كه گفت بود, تنها خدا رسول با اطاق در حسين همين يكبار يا
پا و دست چهار و ميشوم تو شتر من بيا فرمودند: حضرت ميخواهم/ شتر هم من
قÇبول را حسÇين سÇخن پÇيغمبر بÇچگي از (بÇبينيد كردند سوار را حسين و شدند
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مÇيكرد/ عÇفو عÇفو ديÇدم مÇن كه شتري گفت: حسين ميگشتند/ دور و داشت)
مÇيگويد خدا گفت: و آمد جبرÄيل كه فرمود اينقدر فرمود/ العفو العفو حضرت
گناهكاران تمام بگويي ديگر بار چند ا گر گفتي العفو" "العفو كه اينقدر است; بس

است/ حسين مقام اين ميگيرند/ قرار عفو مورد و ميشوند بخشيده
داشتند/ حسنين به نسبت احترام خيلي شيخين هم پيامبر رحلت از بعد حتي
داشت مÇنبر بÇاالي بÇود, سÇختگير و خشن رات مقر رعايت در كه عمر بار يك
باز مسجد به اطاق هر در و داشتند اطاقي كدام هر پيغمبر زنان ÇÇ ميكرد/ صحبت
اطÇاقهاي در بودند فرموده حضرت بودند/ علي(ع) و فاطمه همينطور ميشد,
بÇه و بود باز درش فاطمه خانة فقط ولي كشيدند ديوار و بستند مسجد به را زنها
سالهاي هشت هفت, طفل كه حسين و ميخواند خطبه عمر ÇÇ داشت/ راه مسجد
دÇج مÇنبر بÇر و بÇيا پايين م جد منبر از گفت: عمر به خطاب و آمد منبر پاي بود
يك حتي ميگفت ديگري كس ا گر الكالم)/ ملوك الملوك, ( كالم برو/ خودت
گرفت درآغوش را حضرت و آمد پايين عمر ولي ميكرد, تهديد را او عمر ه, بچ
مدينه مردم نزد حسنين كه بود احترامي اين نداشت/ منبري من جد شم, چ گفت: و
دور اسالم مركز از كه شام فتح از بعد فانه متأس Gبعد ولي داشتند/ ليه او مسلمين نزد و
ابÇيسفيان بÇن يزيد فرستادند آنجا براي كه حا كمي لين او شد/ عوض وضع بود
از بعد فرستادند/ حكومت براي را معاويه خود او از بعد و بود معاويه بزرگ برادر
و كتاب و روزنامه زمان آن در نشست/ خالفت تخت بر دمشق در يزيد هم معاويه
حكÇومت ميداد/ اطالعاتي مردم به حكومت Hعموم و نبود العرساني اط وسايل
قوم ه بنيامي فقط كه بودند كرده القا¾ مردم به و نبرد بيت اهل از اسمي آنجا در هم
بعضي از نميباشد/ پيغمبر خويش و قوم ديگري كس و هستند پيغمبر خويش و
و مÇيكردند استفاده هم بودند پيغمبر صحابة كه جندب ابن و ابوهريره مثل فقها
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صÇحابة از كÇه ايÇنها مÇيگفتند هم مردم و ميكردند نقل خالف اخباري هم آنها
ميگويند/ درست Hحتم هستند پيغمبر

Ôه س Öف ن âري Öش ي Öن م اس ×الن ن م و ميفرمايد: كه است بيتوته به راجع كه آيهاي آن Âمث

/207 آية بقره, سورة /1

در خÇدا رضاي جلب براي را جانشان كه آنهايي ;1 اد ب× عÖال ب ÕفÅ ر Ôاهللا و اهللا ات ض× Öر م ¾ا غ× ت Öاب

اما است/ وي شأن در و است علي(ع) حضرت منظور كه ميگذارند/ اخالص طبق
كÇه است ملجم بن حمن عبدالر مورد در آيه اين كه گفت فقها اين قول از معاويه

رساند/ شهادت به را علي(ع) حضرت
آنها ديدم رفتم, شام به كه سفري در مينويسد: بطوطه ابن موضوع همين در
علي, را فرزندش كس هيچ نميگذارند, فرزندانشان براي را بيت اهل اسامي هرگز
مÇروان و مÇعاويه يÇزيد, آن بÇهعوض و نÇميگذارد, و/// فÇاطمه حسÇين, حسن,
ديÇدم شÇدم, مÇهمان مÇنزلي بÇه بÇود) اح يÇس (او دادم ادامه كه را سفر ميگذارند,
ايÇن چÇرا تو گفتم: او به ميزند/ صدا علي و حسين حسن, را پسرانش صاحبخانه
است ممكن پدري هر اينكه براي داد: جواب گذاشتي? فرزندانت روي را اسمها
را فرزندانÇم اسم نيست صحيح ديدم من بدهد/ ناسزا و فحش گاهي فرزندانش به
فÇحش ايÇنها به كه گذاشتم علي و حسين و حسن بگذارم/ مروان و معاويه و يزيد
حÇضرت اهÇالي, از بÇعضي كه بود بهطوري شد? چه اينها كار نتيجة ببينيد بدهم/
يÇعني (خارجÇي خارجي نفر يك ميگفتند: و نميشناختند را او خاندان و حسين
را مردم طريق اين به و برويم/ او جنگ به بايد و كرده قيام اسالم) دين از خارج
آمد مسني مرد بردند, شام به بعد كوفهو به ل او را اسرا¾ كه هم بعد آوردند/ بهجنگ
گÇفت: چÇيست? ايÇن فرمودند: حضرت زينب/ حضرت خدمت آورد غذايي و
كسÇاني چÇه شÇما مگÇر گفت: است/ حرام ما بر صدقه ببر فرمودند: است/ صدقه
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نميكردم فكر من گفت: و زد خودش سر بر هستم/ پيغمبر نوة من فرمود: هستيد?
باشند/ داشته ديگري خويش و قوم ه بنيامي همين از غير پيغمبر  كه

عقلي بهمعناي عاقل بود, عاقلي مرد عمر بودند/ كرده تربيت را مردم اينطور
اسÇتثنايي و فوقالعÇاده امر يك ابوبكر بيعت ميگفت: عمر ميكنيم/ فكر ما  كه

ها/ ر ش سلمينÔالم Ôاهللا قي و Õ¹تÖل ف بكر ابي Ô¹يعب Öتكان /1

گفتارش همين به خداوند شايد نگهدارد/1 ش شر از را مÆمنين خداوند بود, (فلت¹)
بود/ اسالم بر ه بنيامي تسلط همين امر اين شرور از يكي داد/ خواهد اجر مقداري
اوقÇات بÇعضي نداشتند/ آنها از دستكمي ه مÄا با مخالفت در هم عباس بني البته
ل او آن از ه بنيامي كه بود اين تفاوتش ولي ميكردند اذيت هم بيشتر را ه مÄا ي حت
از عÇباس بني ولي بودند مخالف اسالم اساس با و نداشته اعتقادي اسالم به Âاص
امÇام بÇا بلكه نبودند مخالف اسالم اساس با و بودند بنيهاشم از و بيت اهل نسل
زمÇان امام كه بودند شيعهاي گفت ميتوان درواقع بودند/ مخالف خودشان زمان
و شد پيدا شيد الر هارون زمان در علي(ع) حضرت قبر نداشتند/ قبول را خودشان
ميخواست دلش Hواقع هم مأمون بود/ هارون بهدست شد ساخته كه بقعهاي لين او
ميكنم را خودم خالفت حاال كه من گفت: خودش و شود خليفه رضا(ع) حضرت
وادار بهزور و اصرار به را حضرت و بشوم الهي عذاب دچار فرزندم بهخاطر چرا
بههمين نميتواند/ كه شد ه متوج كار جريان در بعد ولي كرد واليتعهدي قبول به

است/ ماه هزار از بهتر قدر شب :3 آية قدر, سورة /2

آن به اشاره 2 ر Öه ش ف ÖÇل ا Öن م ÕرÖي خ ر Öد ق Öال Ô¹ل Öي ل كه نكردند عمر بيشتر ماه هزار ه بنيامي دليل
كشيد/ طول سال ششصد پانصد, عباس بني حكومت ولي دارد

را پيامبر لشكر وقتي هم ابوسفيان نداشتند/ اسالم اساس به اعتقادي ه امي بني
حÇاال پرسيد: او از پيغمبر هم بعد و شد مسلمان كنند, فتح را مكه آمدهاند كه ديد
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نميتوانستي كه نداشتي باالتري خداي ا گر گفت: آوردي? ايمان من بهپيغمبري
بود/ طلقا¾ از كه هم معاويه داشت/ نظري و ديد چنين او كني/ جمع لشكر اينقدر
آزاد شÇما Çلقا¾; الط انÇتÔم فÇرمودند: پÇيغمبر بودند, گرفته را اينها كه مكه فتح از بعد
مÇن و ميدانيد را تاريخي وقايع ماند/ آنها براي طلقا¾ لغت اين اينجا از و هستيد/

نميكنم/ تكرار را آن
بكÇند/ خÇالفت فكر كه نبود شأنش در Âاص معاويه حسن(ع) امام زمان در
حÇضرت كÇه كاري ل او بود, شام امارت در علي(ع) زمان در كه هم معاويه حتي
حضرت فرمايش اين بر خين مور بعضي كرد/ عزل را او كه بود اين نمود علي(ع)
نÇمايندة و بÇاشم ايÇنجا روز يك نميتوانم من فرمود: كه ميگيرند ايراد علي(ع)
ا گر ولي بگيرد ايراد ميتواند ما كياول بله كند/ ستم و ظلم آنجا در من حكومت
را عÇلي خدا بود/ محال اين و نبود/ علي اين ديگر ميداشت, نگه را معاويه علي,
عثمان خون قصاص و انتقام بهانة به معاويه هم دليل بههمين باشد/ علي كه آفريد
بÇاج هÇم عÇلي(ع) از بÇودند, داده بÇاج او بÇه ÂبÇق كÇه هÇمانطوري و كÇرد/ قيام
ميكرد/ حفظ را اسالم ظواهر معاويه اما نبود/ دادن باج اهل علي ولي ميخواست
مردم كه ظواهري همين ميگرفت; روزه و ميخواند خطبه و ميرفت نمازجمعه

دي× Ôمصباحاله حسين امام يزيد, زمان در اينكه تا است مسلمان اين بگويند و ببينند
كÇه هÇركس است/ گÇمراه نكÇند اقÇتدا¾ حضرت آن به هركس كه داد نشان و شد
دÇض كÇه شÇد آشكÇار ه بنيامي فطرت زمان اين از و است/ گمراه نيز كند مخالفت
اسمهايشان اينها ÇÇ ندارم خاطر در را او اسم كه خليفهها از يكي حتي هستند/ اسالم
قÇرآن و مÇينشست مسÇجد در روز هر بود نشده خليفه وقتي تا ÇÇ نميكند فرقي
گذاشت هم روي شدي,قرآنرا خليفه تو كه آوردند خبر او به كه روزي ميخواند/
وقÇتي كÇه ديگÇر خÇليفه يÇا خداحافظ/ رفتيم, ديگر ; ك ن Öي ب و âني Öي ب Õاق فر× ا ذ× ه× گفت: و
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و خواند غلط آيةقرآنرا آن و زد بهقرآنتير آمد, او عليه آيةقرآن كرد استخاره

بيزارند/ مشركان از پيامبرش و خدا :3 آية توبه, سورة /1

از خÇداونÇد يÇعني, كسÇره); (با وله" Ôس ر و" خواند را 1 ÔهÔول Ôس ر و ن âكي ر Öش Ôم Öال ن م Õ âريب اهللا انَّ

است/ بيزار خودش رسول باهللا) (العياذ و مشركين
كرده خارج خودش اصلي مسير از كمكم را اسالم معاويه حسن, امام زمان در
د عهÇت معاهده آن در اينكه است/ اسالمي احكام بيان او با حسن امام معاهدة بود/
در آزاديبدهد مسلمين به انتخابكند, جانشيني به كسيرا ندارد حق كه بود  كرده
امÇروز بهاصطالح درواقع ندهد/ آزار را بيت اهل و ميخواهند را كسي چه اينكه
مÇيشد, انجام برنامه اين خالف كه عملي هر دادند/ نشان را آنان خود كار برنامة

است/ طرف اين با حق كه ميفهميدند مردم
بودند فهميده حسين امام زمان در مردم كه شد اينطور مجموع در بنابراين

است/ حق با علي و است علي با حق /2

زمÇان ينÇب فاوتÇت ايÇن /2 ق الح ع م عليٌّ و علي ع م قالح ميباشد: كسي چه با حق  كه
و كÇردند صÇلح حسن امام حضرت شد باعث كه ميباشد حسين امام و امامحسن
چه عدا; اوق ا قام× , مامان ا Ôسين Ôوالح Ôن س الح فرمود: پيغمبر(ص) قيام/ حسين امام حضرت
خÇودشان/ زمÇان براي امامند حسين) و (حسن اينها باشند نشسته چه و كنند قيام
زندگي تمام كنيد/ پيروي اين از يعني دي× Ôمصباحاله بدانيد اينكه براي معذلك ولي

است/ پيروي واجب و پيروي قابل حضرت
حÇضرت زمان در داشتند/ غيوري خيلي ة روحي ل او از حسين امام حضرت
امÇام بÇا ايام آن در الهي امر و اختيار ولي نبودند موافق صلح با Hشخص حسن امام
داشتند قبول حسين امام را صلح همان كردند, صلح حسن امام كه هم بعد بود/ حسن
مÇيگيرد, قÇرار الهÇي امر وقتي كه است درسي موضوع اين ميكردند/ اطاعت و
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او كÇنيم/ خÇداونÇد امÇر اطÇاعت و بگذاريم, كنار بايد را خودمان شخصي ة روحي
است/ چيزها همين در دي× Ôمصباحاله

كÇه قÇرآن آية طبق ميگويند كه است آن ميگيرند حسين امام بر كه ايرادي

/19ë آية بقره, سورة /1

تÇهلكه در خÇودتان بÇهدست را خÇودتان ;1 ¹ك Ôل Öه التَّ لي ا ÖمÔك âدي Öي ا ب وا Ôق Öل Ôت ال× و مÇيفرمايد:
ا گر و كرد قيام پسچرا ميشود كشته كه ميدانست ا گرحضرت بنابراين نيندازيد/
كÇه آخÇر روزهÇاي در لÇالاق و ميشود وارد خلل او امامت در پس نميدانست

نكرد? جلوگيري چرا شد, ه متوج
ميفرمايد: حسين امام حضرت است/ ما براي رات تصو اين ولي

تÇنگ تنگ بگيرم آغوشش در تا آي مÇن نÇزد در بÇرگوي را مÇرگ
چÇيز هÇمه پÇايان را مÇرگ كه ما براي نيست/ تهلكه مرگ حسين امام براي
كÇربال صÇحراي در جبرÄيل و فرشتگان لذا است/ تهلكه دنيا اين مرگ ميدانيم,
رسÇول جنگهاي در كه الهي قدرت و كرامات همان ميخواهي گفتند: و آمدند
و برو نه; فرمودند: حضرت بدهيم? نجات را تو و بدهيم انجام را ميشد انجام خدا
لوني Ôت Öق Ôا بود/ حيات آنها براي مرگ نميخواهيم/ پرده ما نشو, واسطه خدا و من بين
اينكه براي بكشيد, مرا حياتي; في ماتي م و مماتي, في حياتي و ياتي, ح تÖلي ق في نَّ ا قاتي, ث يا

است حياتي اين در من مرگ و است من مرگ در حيات و است حيات من قتل در
از مرا شمشيرها اينكه به جز نميشود مستحكم اسالم ا گر ميفرمايد: يا دارم/  كه

خذيني/ سيوف فيا بقتلي الا االسالم يستقيم ال لو /2

شكست جنگ در شكست ما, براي بياييد/2 زودتر شمشيرها اي پس ببرند, بين
حسÇين امÇام شÇد/ پÇيروز حسÇين امÇام نÇخورد/ شكست حسÇين امام ولي است,
كÇه ميكنيم افتخار ما امروز و ماند كه بماند شيعه كند, پيدا علو اسالم ميخواست
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ميگويند: اينكه بنابراين ميخواست, را اين حسين امام ميجوييم/ تبر ك بهنامش
در حسين امام پيروزي نخورد/ شكست حسين امام نه; خورد, شكست حسين امام
حيات اين نيست/ حيات ما زندگي اين كه است ديگري درس هم اين بود/ همين
بنابرايÇن مكتبمان/ عظمت براي و خودمان عظمت براي ميخواهيم, چه براي را
است/ شهادتي خودش نيست, مرگ اين برويم, بين از مكتب عظمت راه در ا گر
ولي كÇنند حÇمله خواسÇتند تاسوعا در كه است استمهال مسألة ديگر مسأله
شÇاد هÇمه شب آن در و فÇردا/ تÇا كنيد صبر فرمودند: و كردند استمهال حضرت
آنها مقامات حضرت داشتند/ خدا درگاه به نيازي, مجلس ي, خاص مجلس بودند,
كÇه بÇودند رسيده درجاتي به خودشان آنها از خيلي البته دادند/ نشان ايشان به را
نÇزد بÇه را ايÇنها بÇودند, آنÇها از بÇاالتر كÇه حضرت ولي ميديدند/ را مقاماتشان
چرا كه است موضوع اين رمز همين دادند/ نشان را مقامات اين و بردند خودشان
لحظهاي آن يعني مرگش, لحظة در برادر"/ "يا نگفت: تاريخ آن تا عباس حضرت
ديد, را مقامش و نشاندند خودشان پهلوي باال در و گرفته را دستش حضرت  كه
را بÇرادرت گÇفت: بÇياخÇتيار و است بÇرادرش پهلوي كه كرد احساس وقت آن

درياب/
ايÇن است/ بÇيعت بÇرداشÇتن مسأله شÇد, واقع تاسوعا در كه ديگري مسأله
بÇرداشÇته بÇيعت ايÇن چÇطور خÇداست/ بÇا بÇيعت بيعت, كه ميآيد پيش اشكال
من كمك به بشنودو مرا صداي و باشد كسي فردا ا گر فرمودند: حضرت ميشود?
از را خÇودم د تعه من نشنويد, مرا صداي كه برويد پس است; جهنم اهل از نيايد
بودند آمده اينها اينكه براي بود/ حكومتي د تعه بود? د تعه كدام اين برداشتم شما
نوع همان از درواقع يعني حكومتي بيعت بكنند/ حكومتي بيعت حسين امام با تا
بÇيعت كÇه آنÇهايي نÇيست/ بÇرداشÇتي كÇه ولوي بÇيعت ميشد/ خلفا¾ با كه بيعتي
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كجا بروند/ نتوانستند داشتند, ولوي بيعت كه كساني ولي رفتند داشتند, حكومتي
ميگفتند: درواقع بروند?

برم كجا دل اين افكنم كه بر مهر اين مهر تو از بردارم و تو از دل بركنم  گر
حاال فرمودند: عباس حضرت به كنند, امتحان خواستند را بعضيها حضرت
كرد عرض چه عباس حاال باش/ امان در آنجا در و برو آمده, دنبالت به شمر  كه

كه: بود شعر همين معناي
برم كجا دل اين افكنم كه بر مهر اين مهر تو از بردارم و تو از دل بركنم  گر
ايÇنكه نداشتند/ صورت اين به حواري نفر دو و هفتاد بزرگان, از يك هيچ
بر اينكه هم و بود مردم خيرخواهي هم بروند, ميخواهند كه كدام هر دادند اجازه
جشÇن را شب آن پس مÇيشد/ كشÇته ميماند آنها با هركس نكنند/ تحميلي آنها
تا ميرفتند ميدان به زره بدون صبح فردا ميرقصيدند/ شادي از پيرمردها  گرفتند/

برسند/ ديدند كه مقاماتي آن به و بشوند شهيد زودتر
عÇزا مÇيكنيد, عÇزاداري چرا كه ميگيرند ايراد خيليها كه شده موجب اينها
عÇزا خÇودمان بÇراي مÇا ولي داشÇتند جشÇن آنها كه است درست بله چه?! يعني
هستيم كساني همان فرزندان ما ميكنيم/ گريه خودمان سرنوشت بر ما ميگيريم/
ولي ميگويد چه حسين كه ديدند ندانستند/ را حسن قدر ندانستند, را علي قدر  كه
براي گريه اين كردند, را كار اين كه ما اجداد بر واي ما! بر واي نرفتند/ كمكش به
ايÇنكه از است مÇلتي امÇيد قÇطع براي گريه, هم, اجتماعي لحاظ از است/ ما خود
از شÇيعيان كÇه افÇتاد Çفاق ات تÇاريخ در مقطع چند بيفتد/ اهلش بهدست حكومت

دارد/ ادامه اوليا¾اهللا سلسلة كه داد نشان همينها ولي كردند اميد قطع حكومت
كÇه عÇبارتي و بهاصÇطالح و آمدند لحظات آخرين در حسين امام حضرت
چÇنانكه امÇامت ودايع البته سپردند/ اد سج حضرت به را امامت ودايع ميگويند,
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است سÇليمان انگشتر بله, نبود/ است, سليمان انگشتر و موسي عصاي ميگويند:
است انگشتري باشد/ متداول انگشترهاي قبيل اين از كه نيست انگشتري آن ولي
عصا صاحب به كه است عصايي بچرخاند/ را دنيا تا ميدهد قدرت انگشت به  كه
حÇضرت سÇپردند, كه را ودايع بسازد/ اژدها چوب, از كه ميدهد قدرت و اجازه
و آمد بهوجود پيغمبر با اسالم بود/ خواهد الياالبد الهي قيام اين آثار اما و رفتند/
را بÇيت اهÇل تÇاريخ آن تÇا است/ حسين قتل مرهون ع تشي بهخصوص آن بقاي
نفره شش هيأت وقتي عمر, كه بهطوري ميدانستند, خالفت و حكومت خواهان
او وگرنه دارد را عيب اين كس فالن كه ميگفت عيبي كدام هر براي كرد, تعيين را
علي گفت: يكي گفت/ خودش خيال به عيب دو علي(ع) براي ميكردم/ تعيين را
خالفت به حريص خيلي علي اينكه ديگر ميكندو شوخي زياد استو اح مز خيلي
بÇا را خالفت كه بود حاضر علي نيست/ خالفت به حريص علي كه نفهميد است/
نزد در شما خالفت فرمود: و كند عوض داشت وصله هجده هفده, كه كفش يك

/33 خطبه ,1980 بيروت, صالح, صبحي تصحيح نهجالبالغه, /1

امرالهÇي و مردم مصلحت ا گر ميگفت: علي است/1 كمقيمتتر كفش اين از من
يك آن كÇه مÇيكردند فكÇر ايÇنطور مردم ولي باشد/ من نزد خالفت بايد باشد
بهدست را خالفت ميخواهند اينها و است ه بنيامي و بنيهاشم بين قديمي جنگ
كÇنند, صÇلح لحظهاي نشدند حاضر امام اينكه و حسين امام آمدن با ولي بگيرند/
نÇميكند/ بيعت يزيد مثل با مني مثل فرمودند: و كنند بيعت يزيد با نشدند حاضر

ميباشد/ ديگري مطلب و نيست خالفت صحبت كه دادند نشان
عÇاشورا روز در چÇراغ ايÇن مÇصباح, ايÇن روشني خصوصيات اين تمام در
كÇدام هÇر آنها ساخت/ و داد پرورش را نفر دو و هفتاد آن مصباح اين درخشيد/
در مÇظاهر بن حبيب و عوسجه بن مسلم بودند/ فدا كاري و بزرگواري از دنيايي
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كدام هر كه بودند پيرمرد دو اينها بودند/ هم پيغمبر غزوات در و قبلي جنگهاي
جÇنگ به زودتر كه ميگرفتند اجازه و ميگرفتند ديگري بر سبقت جنگ موقع
شÇد, مÇرگ بÇه رو و مÇجروح مسÇلم وقÇتي مÇيشوند/ كشته كه ميدانستند بروند/
گرچه گفت: ديگري به يكي كه بود حبيب يا مسلم و آمدند سرش باالي حضرت
اين من وصيت گفت: بگو/ داري وصيتي ا گر ولي ميآيم تو از بعد بهزودي هم من

برنداريد/ آقا اين دامان از دست كه است
كÇه, نÇورافكÇني كه, چراغي كرد/ هدايت را آنان كه است هدايت چراغ اين
حال با رفت/ بهشت اوج به جهنم قعر از لحظه يك در و كرد خيره هم را ر Ôح چشم
بÇعد و است? قÇبول من توبة آيا كرد: عرض و آمد حسين امام خدمت نزار و زار
گرفتم/ را شما جلوي من و ميكنند را كار اين اينها كه نميدانستم من كرد: عرض
بيا; بله, فرمودند: مصباح برق يك با كه ببينيد را بزرگواري است? قبول من توبة
روشÇني وظيفة آن آخرت/ و دنيا در آزادهاي و بزرگ تو واالخر¸; نيا فيالد حÔرٌّ تÖن ا

كسي كه ميدانستند حضرت رفتند, همه وقتي داشتند/ جريانات تمام در را بخشي
كÇه خÇورشيد دادنÇد/ انÇجام را خودشان پرتوافكني آخرين باز هم آنجا و نيست
كه ميديدند زبالهها/ به هم ميافكندو پرتو معطر گلهاي به هم ميكند پرتوافكني
كه هست كسي آيا رني? Ôص Öن ي ناصر Öن م Öل ه فرمودند: ولي هستند زبالهها آن جلويشان
رد را فرشتگان كمك حضرت بود? كمك به محتاج حضرت آيا كند? كمك مرا
رني? Ôص Öن ي ناصر Öن م Öل ه صداي هست, صدا اين هم االÐن گفت/ ما براي را اين همة  كرد/

/1ê آية , صف سورة /1

ياري خدا راه در مرا كه كيست 1? اهللا لي ا âاري ص× ÖÇن ا Öن م فرمود: عيسي كه صدايي همان
شنيدن از ما دل و ميدانيد را آن شرح كه آمد جنگ به بهتنهايي حضرت بعد  كند?

بگرييم/ خودمان بر ميشود/ ريش آن



19 حسيني عاشوراي

ديدند كند/ جدا را حضرت سر نبود حاضر كس هيچ كه لحظه آخرين در بعد
او بÇه نÇدارد/ شناختي اينكه گفتند خود با آمده/ خبرنگار مثل كه نصراني جواني
شدو مجذوب لحظه آخرين آن در جوانآمدو اين دهد/ انجام را كار اين كه  گفتند
خبيث, آن اما رسيد/ كمال به لحظه يك در شدو شهيد كردو جنگ آنها با برگشت
جÇزو رفت و شÇد خÇارج بÇعد و بÇود عÇلي(ع) بÇا ين صف جنگ در كه خبيثي آن
رفت/ االشقيا¾ اشقي آن ه, بنيامي جزو آمد شد جدا نهروانيها از بعد و نهروانيها
عÇبداهللا/ ابÇا يÇا ك يومÇ ك ومÇي ال بÇود? افÇتاده حÇضرت كه گودالي آن در گذشت چه
خÇبيث اين كه ديدند لحظهاي از بعد نيايد, پيش انشا¾اهللا بودي, تو كه روزگاري

و//// بود پيغمبر دامان در كه سري بود دستش در چيزي و بيرون آمد




