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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١٥         چهارمی 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 یمام حسین (ع) . جمعیت بیشرتی در مسجد حضور دارند. امبرند یم

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

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

ا این  برای افراشت این پرچم، مدینه ر  .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 کردهمی را بر جان امیر مؤمنان مستولی که همواره غم عظی روی یممردمی 

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

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

از مسجد خارج  یا عدهم. بیفراز 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 یببازو نزد کسانی است که از کفر و 

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 

مر رس تسلیم فرود به این ا »دارد پس ای خردمندان از خدا برتسید شاید رستگار شوید.

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 

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

 خواهم داد.

ش� مه�نداران  یتب اهل: فرمایند یمو  کنند یم شان یگرامد (ع) رو به پدر امام سجا

 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 

تش به راه ؛ به دنبال دعو روند یمو  خیزند یمبعد از شنیدن سخن امامشان بر  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 

است؛ باوری که همواره عمرشان را به تباهی کشانده است. افسوس در  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 امام حسین (ع) دست مهربانشان را بر رس امام سجاد (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 وعده. ما یاران خویش را در کنیم یمزمان است مسجد را ترک 

و زمان را در  رویم یمطور  ی قلهبرای گرفت تورات که مصداق حق است به و سپس 

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

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

 اللهم عجل لولیک الفرج
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