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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ۱۸         هفتمی شب  خطبه

پای اسبان  را زینتآماده  یها نعلصبح زیبایی در مدینه آغاز گردیده. همه منتظرند تا 

. چرا آید یم )عامام ( ی خانه. والی مدینه به روند یمکنند. شرتان برای سفر به دروازه 

؟ اگر بیعت یزید را بپذیری اتفاقی رخ کنی یمرا از مدینه دور  ات خانوادهخود و 

. آیا بیعت با او . او به حکومت خویش مشغول است و تو به امامت شیعیاندهد ی�

از اینکه از  :فرمایند یم) ع. امام (ارزد ی�ری که در پیش داری به این همه دشوا

غم بزرگی بر جانم مستولی است. ارتباط من با قرب جدم  شوم یمرسزمین وحی دور 

این همه ظلم و جور و فساد برایم مانند  . دیگر تحملمانند زنده بودن پیامرب است

(ص)  ناب محمدیتا دین  روم یممبتال است. پس آتشی است که زمان به آن  ی حلقه

) دو عامام ( ،رود یموالی مدینه  را مانند نسیمی در آغوش گیرد. ها جانیک بار دیگر 

 شان یگرام. فرزندان خواند یمرا فرا  اکرب یعلو  (ع) علی بن الحسین فرزند خویش

. شود یمبرای�ن  : به زودی خاک مونسی وفادارفرمایند یم) ع، امام (آیند یم

و  خوابید یم و ش� با خورشید و ماه و ستارگان ماند یمدر مدینه  یتانها خانه

سودای غریب دارند. . همواره شاهد آمد و شد مردمانی که در رس هزاران خیزید یبرم

 ی کاشانه. خانه و راه هستند های یسخت سفر همو  خیزند یبرمو  خوابند یم با ما

 ما باشند.  سفر همخویش را با شوقی که شاهدش هستید رها کردند تا 

و  را رها کرده اند داشته به دعوت ش� آنچه: مردان قبایل فرمایند یم) عامام سجاد (

) عامام ( .. آیا بعد از سفر مکه نیز با ما خواهند بوداند شدهاین سفر  ی آماده

در پیامرب (ص)  یتب اهلبدانند  خواهند یمکارند.  ی یجهنتظر تمن ها آن: فرمایند یم

به راه انداخته مردم را  یا پرس معاویه. یزید با فسادی که در شام اند حکومت ی یرهدا

بهرتین راه آمدن به سوی  یدیناامپس در این  فرو برده داری ینددر شک و تردید از 

و با اندکی باز  شویم یمفرزندان رسول خداست. ما با سپاه عظیمی از مدینه خارج 
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: مدینه در فرمایند یمو  اندازند یمعمیقی به پدر ) نگاه ع. امام سجاد (گردیم یم

 دانم یمهمواره خواهد گریست پس جان مرا در این فراق پاره پاره نکنید.  فراقتان

 ه قربانتان ای پرس رسول خدا (ص).به چه معناست پس جان عال ب فرمایید یمآنچه که 

به ه�ن حال  و مدتی گیرند یمدر آغوش را  شان یگرام) فرزندان عامام حسین (

: پرسند یمو  شوند یم) وارد اتاق س( کربا. بانوی گرامی اسالم حرضت زینب مانند یم

. گیرند یمفرشتگان الهی در تاشای این صحنه بر یکدیگر سبقت  زیبایی، ی صحنهچه 

ملکوت  گیرم یم: عمه جان هر بار که پدر را در آغوش فرمایند یم اکرب یعل حرضت

. شدیم ی�همواره از آغوشش خارج  داد یمپدر اجازه  پس اگر شود یمبرای�ن گشوده 

. آیا ه�ن ملکوتی که مثال یباییز: چه تشبیه فرمایند یم سمیزینب (س) با تبحرضت 

: عشق حرارتی دارد دهند یم) پاسخ ع؟ امام حسین (گنجد یممبارکش  ی ینهسزدید در 

 .شود ی�که در هی  کجای عال جز در سینه ذخیره 

. تا در شور و هیجان مردم برای سفر رشکت کنند کنند یمامام را ترک  ی خانههمگی 

نوازش را  اش ینهس) عتا امام ( برد یمخویش را باال  یها دست) عاسب امام حسین (

مهربان خواهد بود و شاهدی که زمان  یسفر  هم: او همواره فرمایند یمکند. امام 

. بعد از �از روند یم�از ظهر  ی اقامهنخواهد دید. همگی به مسجد برای مانندش را 

: ما صبح روز دهم از مدینه خارج خواهیم شد. پس به یاد فرمایند یم) عامام حسین (

است و  نوا همبا حق یا روز  دهدر این  ها زبانو  ها دلو  ها گوشهمواره  داشته باشید

روز دیگری نیز در راه است که انتظار ش� برای حرکت  ده ،ای یاران یا با باطل. پس

و یا  ها یهگر، ها هجرانو  ها وصلنخواهد بود بلکه لحظاتش تا قیامت گویای  گونه ینا

زیبایی را بر  ی مژدهچه  هللا رسولیابن  کند یم سؤال یا صحابه. خواهد بود ها خنده

و  کنند یمروز به همراه حق حرکت  دهجان مشتاقان عال هدیه فرمودید. آنانی که در 

آیندگان نامشان را دوست  .مانند یمزمان باقی  ی صفحهبرای همیشه در  روز دهدر 

به همراه  شانهای چهرهو یا نشانی از  اند یدهندهرگز آنان را  که یدرحال دارند یم

 دهو منتظرند تا  اند کردهامامت محصور  ی حلقهندارند. آنان مانند ما جانشان را در 

 :فرمایند یم) ع؟ امام حسین (چگونه به آن خواهند رسید روز آغاز گردد.
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، از حق جدا نیستند. همواره در زیرا مانند ش� حق در کنارشان است اند یدهرسبه آن 

�ودار  شان یزندگ. تقویم میرند یمروز  دهو در ه�ن  آیند یمروزها به دنیا  دهاین 

شوند. ما  سفر ی آمادهتا مانند ش�  خوانند یمانتظاری شیرین است پس همواره او را 

 :خوانیم یمآغاز سفر او را نیز برای 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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