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 حمن الرّحیمبسم هللا 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 بسیه شوند یمرر از معیییی اس  هه برا  رنت به حج آماده 

از آب شده و بر رش  شرتان  رر ها مشک. ماند ی�و برا  نردا هار زیاد  باقی  شود یم

 ها آذوقهمأمور بردن آب هسیند.  هنند یم. شرتانی هه نوموانان را حعل گیرد یمقرار 

. اند شدهبرا  طبخ غذا مثل آرد و خرما و تیداد  دام زنده برا  تأمین گوش  آماده 

؟ خانوم هند یمچه  عبدهللا: ررسد یمامام حسین (ع) به هنار حرضت زینب (س) رنیه 

ور  ش� را از هف داده و از خانه خارج : او توان ددهند یماشکی راسخ    حلقهبا 

. دو دسیار نو و زیبا برا  میفر و شویم یمسفر    آماده. من و نرزندانم شود ی�

مال  آید ی�: مادر، در احرام هه این دو دسیار به هار ررسند یم ؛ام هردهبرادرش تهیه 

ر مدینه به تا برق نگاهشان را د نگرم یم یشانها چهرهچه زمانی اس ؟ من نقط به 

علی بن الحسین  ام برادرزادهمن و  ،: عبدهللا غعگین مباشگویم یمخاطر سپارم. هرگاه 

روان اس   یدگانشددر هنارت خواهیم بود با اشکی هه مانند سیل از   زود به(ع) 

؛ من نیز بو  ش� را تا قیام  برا  آنانی هه امروز هسیند و یا در نگرد یمنقط به من 

نابینا با آن بینا  یدگاندبلکه  شود ی�هه هرگز ههنه  دانم یممانند میاعی  آیند یمآینده 

باقی خواهد ماند. امام دس   ینشانبگردیده و هعواره نام ش� سینه به سینه در 

: این دو دس  یاور من در تام طول سفر نرمایند یممهربان خواهر را در دس  گرنیه 

 محیامم. اش یگرماس  رس به 

با شور و هیجان  توأم. رس و صدا  عجیبی روند یمشهر    دروازهواهر به از هنار خ

. با دیدن امام هعگی ساه  خورد یمبرا  سفر نردا در بین داوطلبان سفر به چشم 

، نردا صدا  زنگ شرتان مانند آهنگی خوش در هللا رسولررسد: یابن  یم. یکی شوند یم

ین نرزندان رسولشان از شهر مدشان دور خاطر مردم مدینه باقی خواهد ماند زیرا بهرت
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. شیابند یم اند نکردهدیگر به بیی  دسیانی هه مز حق را طلب  بار  یکو  شوند یم

خواهد بود هه  ا  ینهآ: در مکه آنچه گفیی در حق و باطل مانند نرماید یمامام 

 خویش را در آراسیگی حق یا مکر باطل تاشا هنند.   چهرهتا  نگرند یمهعگان در آن 

. به طرف قرب مدشان رنیه و صورت مبارک را بر آن گردند یمامام به مسجد باز 

هه بارها رؤیا   روم یم، یاریم هنید؛ من به سفر  هللا رسول: یا نرمایند یمو  گذارند یم

مبارهیان نرشده و    ینهسا به و ش� هر بار در تیبیر آن مر  ام هردهآن را براییان بازگو 

: آن زمان هه مرا ترک هنی امیم از دین خدا خارج شده آن را مانند میاعی یدا نرموده

به اطاع  از نرامین  یرغبی. بهرتینشان هنند یمبرا  خرید و نروش برا  خویش حفظ 

در  یشانها قلب. گریزند یمو از حقیقیش  هنند یمقرآن هریم ندارند. آیاتش را تالوت 

. شود ی�محب  دنیا از عشق لربیز اس  و این میراثی اس  هه هرگز از میانشان محو 

و سپس با خیاالت  هنند یمتو را هه خورشید  در تاریکی ومودشان هسیی خاموش 

ریغا محبیشان مانند محب  قوم . دچرخند یمخویش خورشید  ساخیه به دورش 

خدا  موسی آن را  عنوان بهخیه بود تا هه سامر  سا  ا گوسالهارساییل اس  به  بنی

بپرسیند و آن گوساله در حقیق  تورات سوخ  و خاهسرتش محو گردید رس تام 

ه�ن اس  هه تو در  ماند یمدر حکوم  حق خواهند سوخ  و آنچه باقی  ها گوساله

: به طرف نرمایند یم. امام حسین (ع) دو دس  خویش را بر قرب گذاشیه بینی یمرؤیا 

سامر  را بشکنم و برا  شکست به ترب  نیازمندم هه    گوسالهتا  روم یمه�ن نرمان 

دوشم نهاده اس  رس آنچه را خرد خواهم هرد سنگ و چوب  ابراهیم خلیل (ع) بر

اس  هه از حره  ایسیاده و آنچه در درونش باقی مانده خون  ییها قلبنیس  بلکه 

. مانم به قربانیان اهنون برا  سفر آماده هند یم ناسد  اس  هه مامیه را مبیال

 تا مانند گذشیه از آغوشیان دور نباشم. آیم یمو باز به هنارتان  شوم یم

: تو از تام آنانی هه مرا نرمایند یم. اسب مهربانشان را سوار شده و روند یمامام 

خوشحالی  هنم یمرس با زبانی هه نقط من آن را درک   تر  مهرباناحاطه خواهند هرد 

   خانهو به رسع  امام را به  دهد یمخود را ابراز هن. اسب گردن خویش را تکان 

خم  ینالبن ام. دهد یمهه منیظر اس  سالم  ینالبن ام. امام به مادرش رساند یمخویش 
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 شکاند یمرا  اش ینهسهه  ا  یهگرو با  گذارد یمشده صورت خویش را بر را  حرضت 

: نرمایند یم: ا  ررس ناطعه (س)، هنیزت را هم برب. امام ایشان را ساه  هرده گوید یم

ناطعه (س) به تو نیازمند بود مدینه به تو نیازمند    خانهیک بار دیگر مانند زمانی هه 

: ا  وا  بر من، تام آنچه گوید یماس  رس بان تا حقیق  سفرمان را بازگو هنی. 

تو نباشی من باشم؟ به خدا  محعد (ص) آن روز را  ؟گویی یمدارم به ندای ؛ چه 

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

هه این سخنان را ام   آن زماندار خوبی هسیی  : تو میراثنرمایند یمو  نگرند یم

 هایشان ینهسرس و  . بهاند ینغعگو  شکسیه دل ینالبن اممدم بشوند از نبودن من مانند 

آتش حق را در مانشان با هر  خواهند یم شکانند یم؛ نرق رسشان را هوبند یم

شده و  تر انروخیهخاموش هنند؛ آتش با حرارت قلب امامشان  شناسند یمهه  ا  یلهوس

. روز نهم دیگر  هه به زود  خواهد آمد شبی زیبا دارد شبی هند یم تر تاب یبآنان را 

 ها حق؛ شود یمیکدیگر مدا  ؛ حق و باطل ازیابد یمهه مانند این شب انیظارها رایان 

زیرا در صبح ظهور دیگر باطلی باقی  چرخند یمبه دور امامشان   ا رروانهمانند 

و  آرزومندان اس  آنانی هه ظهور عشق اس  هه تا قیام  آرز  ماند یمآنچه  ماند ی�

 :خوانند یمو هعواره منیظرش هسیند و او را  هنند یمانروخیه آن را طلب  ا  ینهسبا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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