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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١٩         هشتمی شب  خطبه

. در این دیآزما یمشکر پروردگار کریم را که بندگان خویش را در حقیقت جانشان 

و جان  هکردو یا در چاه نفس سقوط  کند یمسعادت صعود  ی قلهآزمایش گاه بر 

 .کند یمخویش را هالک 

همرس مهربانشان  .دیآ یم، بعد از �از امام حسین (ع) به طرف خانه رسد یمشب فرا 

آیا اجازه  پرسد یم ،ه، با ورود امام (ع) سالم کردمنتظرشان است اکرب یعلمادر حرضت 

من نیز مانند سایر افراد خانواده در کنارتان باشم. امام تبسمی کرده،  دیده یم

، اختیار آمدن و یا ماندن با خودتان دیرسالت: همگی ش� عزیزان خاندان دیفرما یم

من هستید چگونه از  نعمت یولش� امام عرص و  دیفرما یم شان یگراماست. همرس 

). صبرکت وجود ش�ست ای پرس رسول خاتم ( م دور باشم. تام آنچه دارم ازنعمت

هستید پس مرا  جان من انوار: ش� ندیفرما یمامام (ع) خاا  به تام افراد خانواده 

 با مدینه وداع کنم. خواهم یم، روم یمدر این سفر یاری کنید. من امشب به نخلستان 

 یها سالح. خاطرات دویدن و جنگیدن با روند یمامام حسین (ع) به طرف نخلستان 

دارند. روی  دلدر کودکانه در کنار جدشان بهرتین خاطراتی است که امام همواره 

 شنوم یم. پروردگارا صدای مادرم زهرای مرضیه را نگرند یم، به آس�ن نندینش یمزمین 

: پرسم در پشت کدام نخل هستی، مادر را صدا بزن، مادر نگران است. فرمود یمکه 

: ای جان فرمود یم. بار دیگر کردم ی�من هیچ حرکتی  ؛ ویا شدهبگو در کجا مخفی 

چگونه از  جانم به فدای رسول خدا؛ گفتم یم رسول خدا (ص) کجا هستی. این بار

و  گرفت یمرسم را در آغوش . مادر کنم یمکنارش بروم، هم اکنون خود را �ایان 

همواره باید به دنبالش  ماندن نداردپر شور است که طاقت  چنان آن: این رس فرمود یم

م از ا . مادر یک بار دیگر صدایم کن تا دلتنگیام کردهبه ه�ن نخل تکیه  اکنون باشم.
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 و مدتی به ه�ن حال گذارند یمدور شدن از مدینه درمان شود. رس را به سجده 

 .مانند یم

 هللا رسولیابن  پرسند یم. همه روند یم یمسجدالنب�از به  ی اقامهنزدیک سحر برای 

: مراقب باشید تا در ُمقدرات آنچه در ندیفرما یمامروز نیز باید منتظر بانیم. امام 

و جز هللا  بنگرید نهییآجانتان کنید زیرا هر روز باید در این  ی نهییآپیش دارید صرب را 

از مسجد خارج  (ع) به همراه امام یا عدهرا نبینید پس تا ساعت حرکت صبور باشید. 

آیندگان به  :ندیفرما یم) به جمع یاران ، امام (عروند یمبه طرف قربستان بقیع و شده 

مصداق که در کنار یکدیگرند و  ییها سنگتاشای این خاک مشتاق خواهند شد. جز 

، ندیگو یم. آن زمان با این خاک سخن کنند ی�رسول خدا (ص) چیزی را درک  فرزندان

. افسوس شوند یم، بر قربهای ما حارض دارند یم، نام ما را دوست زندیر یماشک 

و به این خرید و فروش خرسند  فروشند یمجانشان را به بهایی اندک در بازار دنیا 

 دارند یم. نامش را دوست ندیب یمرا  ها آنحق در کنارشان است و  که یدرحال شوند یم

و مانند ش� منتظرند تا به همراهش به طرف حقیقت جانشان سفر کنند. ما نیز برای 

 :مییگو یمرسیدن به آن هدف با آنان هم صدا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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