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 حمن الرّحیمبسم هللا 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 عال : 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 ،هللا رسول

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

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

 در امشب آنچه زیرا بینم یم بزرگ بس سعادتی در را ش� اباعبدهللا، 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 بانید؛ 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 عال 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 تقفرا

 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

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

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

 آنان افسوس بکشید. مرا پس آورید یم ای�ن من کشت 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

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


3 

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

 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 عال، ی زنده جان ای :گویم یم

 :خوانم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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