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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١٦         پنجمی شب  خطبه

سفری پر ماجرا در  ی آذوقه. شود یمپیامرب (ص)  یتب اهلترک  ی آمادهمدینه  کم کم

 ی آمادهنفر  ٥٠٠روز دیگر به آغاز مانده  پنجحال آماده شدن است. تا امروز که 

. شیعیانی که استطاعت سفر کنند یمهمراهی امام هستند. ساز و برگشان را آماده 

. یکی از آنان بانویی کنند یمندارند در فراهم کردن این حرکت ملکوتی امام را مدد 

روز چند عدد نان در تنور خویش آماده  او هر. رود یمسختی راه  سن است که بهمُ 

و او  اندازی یم: خود را به زحمت فرماید یم. امام با تبسمی آورد یمکرده نزد امام 

تا  گیرم یمخویش را در مقابل آتش تنور  یها دست، هللا رسول: یابن دهد یمپاسخ 

: ای گویم یمو  گذارم یمپوست دستم آن را حس کند؛ از حرارتش رس به سجده 

تا مرا از آتش خشم خویش به حق  پزم یمپروردگارم، با این دستان ناتوان برای حق نان 

قرب،  ؛ یاریم فرما،پزم یمرا برای خویش  ها نانپرس پیامرب نجات بخشی پس من این 

آن تا  نگارم یممنتظرم است و من از آن وحشت دارم. نام زیبایت را بر گلوگاه خویش 

مدد کنید. امام نگاه مهربان خویش را  که آخرین نفس را به سفیران حق بسپارم زمان

 فرماید یم که آنگاه: چه زیباست آیات قرآن کریم فرمایند یمو  کنند یمراهش  ی بدرقه

كه بر مؤمنا� كه [افزون بر صدقه واجب] از روى کسانی (توبه):  ی سوره ٧٩ ی (آيه

و [همچن�] از كسا� كه [در  گیرند یعيب م دهند یميل صدقات [مستحب نيز] م

] و آنان را به ريشخند کنند یم جویی یبع[ یابند ی� توانشان ی انفاق] جز به اندازه

و براى ايشان عذاب پر درد  گیرد یم[بدانند كه] خدا آنان را به ريشخند  گیرند یم

 .)خواهد بود

ه�نانی که از مال و جان و فرزند  مداران، نیت حقمهربانی پروردگار عال از و  یتح�

تا زمان، از قید بندگی شیطان برهد. افسوس طوق این بندگی تا قیامت بر  گذرند یم
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و  نگرند یمباطل، خویش خویشت را  ی یینهآملبس است که همواره در  ییها گردن

 .یابند ی�هرگز جز خود را 

� اسب عرب زیبایی را هدیه . مردی جوان و خوش سیآید یمطوق در به صدا در 

سفر خوشم  از :گوید یم؟ جوان نشینی ی�: چرا خود بر آن فرمایند یمآورده. امام 

این اسب از این قافله  ی یههدبا  خواهم یم ترسم یم یشها شب. از بیابان و آید ی�

: بیابان وقتی ترسناک است که خدا در آن نباشد. چگونه در فرمایند یمجدا نباشم. امام 

پس باید  کنم یمحق را مشاهده  ات چهره؟ من در یابی یمملک پروردگار خود را تنها 

 سفر هم. بر این اسب زیبا بنشین و با من یارامیبدر بسرت خاک  ها یابانبدر راهش در 

تا  رود یمر کنی؟ جوان در صدف حق شکا یدهامروارشو تا به جای خاک بیابان 

 سفر شود. ی آماده

. شب فرا کردند یمامام آمد و شد  ی خانهآن روز مرتباً مردم برای آوردن هدیه در 

. در آید یمامام  ی خانه. هنوز به مغرب ساعتی مانده حرضت زینب (س) به رسد یم

و  گذارد یم اش یگرام. آن را در مقابل برادر درخشد یمدستان مبارکش شمشیری 

خودش آن را به ش� بدهد؛ من مانع  خواست یمعبدهللا است.  ی یههد: این گوید یم

: چرا فرماید یمو  گذارد یمشمشیر را بر صورت  ی یغهتشدم و خود آوردم. امام 

 یا جرقه: جان عبدهللا مانند فرمایند یمنگذاردی خودش بیاید؟ حرضت زینب (س) 

 یدا فرمودهدر مدینه باند. چون امر  تواند ی�او . گیرد یمآتش  یا بهانهاست که با هر 

باند شمشیر خویش را در راه حق هدیه داده و امیدوار است آن را بپذیرید. امام 

وارث من در مدینه است  عبدهللا: فرمایند یمو  گیرد یمدستان خواهر را در دست 

از این سفر  چگونه وارث خویش را از تخت وراثتش جدا کنم؟ باید منتظر آمدن ش�

باند. ش� به آغوش گرمش نیازمند هستید پس صرب را به او توصیه کنید تا فراق ش� را 

 قرار یب: او از رفت ش� فرماید یماشکی  ی حلقهبهرت تحمل کند. حرضت زینب (س) با 

 . دعایش کنید ای جان جدم رسول خدا.شود یم پاره پارهاست. از این فراق جانش 

از  یا پرنده. کودکی نگرند یم. امام به صف هدیه آورندگان روند یمحرضت زینب (س) 

: جلوتر بیا؛ آن را هدیه فرمایند یم. امام فشارد یمساخته و در دست خویش محکم  لگِ 
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پدرم  ام ساخته. خود آن را ام آورده؟ بله ای پرس پیامرب، برای بازی کودکان یا آورده

رسگرمی  تواند یمو  شود یمتبدیل  یا زنده ی پرنده: اگر ش� در آن بدمید به گفت یم

: کودکان این کاروان با فرماید یمخوبی برای کودکان باشد. امام کودک را نوازش کرده 

 ی پرنده؛ من این گسرتانند یمخویش را  یها بالکه بر رسشان  کنند یمپرندگانی بازی 

د گفت پس قدردانش ؛ او همواره با تو سخن خواهدهم یمگلی را به خودت هدیه 

 باش.

؛ آنان همواره شناسد ی�اشتیاق کمک به سپاه حق در شیعیان مدینه شب و روز 

: اکنون فرمایند یمخویش را به پرس رسول خدا (ص) بدهند. امام  ی یههدمنتظرند تا 

بازگردید. چند روز دیگر به حرکت مانده؛ اگر توانستم، تام هدایای ش�  یتانها خانهبه 

 را زینت این سپاه خواهم کرد پس آسوده باشید.

درهای بسته، من جز به  ی یندهگشا: بار الها، ای نگرند یم؛ امام به آس�ن روند یممردم 

را بر  قرار یببه هیچ متاع دنیایی نیازمند نیستم پس این جان  منتهایت یبرحمت 

برایم آسان شود و بتوانم مانند امتی که در  ها ساعتقرارگاه خویش برب تا تحمل این 

 :او را بخوانم بر صربی که خود فرموده شوند یمآینده از اخبار ما آگاه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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