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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ٢١         روز عاشورا ی خطبه

مدینه در هیاهو و غوغای مسافران از سکوت  یها کوچههنوز ساعتی به فجر مانده، 

 ی اقامهتا با  روند یمصدا تبدیل شده، همگی به طرف مسجد  رس وشبانه به روزی پر 

وارد مسجد  تشیب اهل) به اتفاق عکنند. امام حسین (�از صبح عزیزانشان را بدرقه 

جمعیتی که عازم سفر است رفته و  ) به طرفع، امام (شود یم، �از اقامه شود یم

: انتظار پایان یافت. ساعتی دیگر مدینه را ترک خواهیم �ود، در این ساعت دیفرما یم

. من دیرو یمباقی مانده خوب اندیشه کنید. ش� مسافرانی هستید که به جنگ باطل 

جان و مال و فرزندانتان را به خاطر  تا کردمرا دعوت به عنوان امام و رهربتان ش� 

) مدینه را که تام عحسین بن علی (باطل بروید. من  جنگرضای الهی ترک کرده و به 

و ش� یاران را که  کنم یموجودم در آن قرار دارد به خاطر بیعت نکردن با یزید ترک 

پیامرب  تیب اهلاز  مانند یم. آنان که در مدینه برم یمیاوران حق خواهید بود را با خود 

از انوارشان تهی  )ص) باید به رسالتشان مانند ش� عمل کنند تا شهر پیامرب (ص(

صبح  ی هیاولنگردد. پس در ساعت باقی مانده با خویشاوندان وداع کنید و در ساعات 

 شهر بروید. فرزندان من منتظرتان هستند. ی دروازهبرای حرکت به 

و  گذارند یم) صرا بر قرب پیامرب ( ) صورتعامام (، شوند یمهمه از مسجد خارج 

 . از فراقت: ساعت جدائی فرا رسید. ای خاتم رسوالن به فرزند خویش بنگرندیفرما یم

 تا رود یمآغوش گرمت را رها کند. او  تواند ی�جانش پاره پاره شده،  اش یکودکمانند 

، پس تنهایم گردد ی� بازهرگز  یدان یمدینت را از این همه آلودگی پاک سازد. تو 

مگذار. من به انوار با برکتت محتاجم. امروز صبح روز دهم است، در یک صبح دیگر 

برای  ها سالکه آن هم صبح روز دهم است غربت دینت را خواهی دید؛ ه�نانی که 

هدایتشان رنج کشیدی با شمشیری از غالف بیرون آمده مودتت را پاسخ خواهند داد. 

است. اینک  را به یغ� بردهشان چگونه شیطان جان و مال و فرزندانشان وای بر احوال
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. پس گنجد ی�مشتاق این سفرم که روح در جانم  چنان آن هللا رسولیا  دارم یماعالم 

 انتظارم به شیرینی وصل ش� پایان خواهد یافت. خدا نگهدار ای بهرتین خلق خدا.

، در میانشان عبدهللا اند آمدهبرای وداع  یا عده. شوند یم) از مسجد خارج عامام (

) از عگرامی امام حسین ( بن حنفیه برادرهمرس گرامی حرضت زینب (س) و محمد 

و امام را در آغوش گرفته، رها  ندیآ یم) ع. عبدهللا به طرف امام (ترند تاب یبهمه 

پروردگار  ی هیهد: صرب بهرتین ندیفرما یم؛ امام مانند یم، مدتی به ه�ن حال کنند ی�

. امام را کند یم یتاب یب. ولی عبدهللا آن را پروردگار بپردازد اجراست آن را بستان تا 

 .ماند یمو در حالت سجده  افتد یمچه کند، به خاک  داند ی�، بوسد یم، دیبو یم

: وای بر جانی که بدون تو زنده دیگو یمو  اندازد یمدر گردن امام  محمد حنفیه دست

 هوش یبکه  شود یمبه قدری دگرگون  حالشان چگونه تو را ترک کنم و باز بانم.باشد. 

: آفرین بر دستانی که ندیفرما یمو  زنند یمعبدهللا  ی شانه. امام بر افتند یمبر زمین 

 مرا یاری کن. خدا نگهدار. ها بالبر دو بال جعفر طیار است، پس با آن  میراث

. اند آمده، مردم پیاده و سواره به بدرقه شوند یممدینه نزدیک  ی دروازه) به عامام (

. سپاه حق شود یم. دروازه باز کنند یممات و مبهوت تاشا  یا عدهو  ندیگر یم یا عده

: دیفرما یم) رو به قرب پیامرب کرده و ع. امام (گذرند یمعبور است. از دروازه  ی آماده

آن زمان که سپاه حق از این دروازه به درون آید، رشادت فرزندانت تا قیامت جاودان 

. اند گذشته. همگی از آن شود یمباقی باند، پس فرزندانت را یاری بفرما. دروازه بسته 

: آن زمان که به این شهر ندیفرما یم) در مقابل سپاه رفته و به صدای بلندی عامام (

و  ها طلوع، شیها شباز سفری خواهید گفت که روزها و به همگان  دیبازگرد

را به لرزه درخواهد آورد، زیرا آنچه منتظرتان است  ها دلتا قیامت  شیها غروب

استوار به طرفش حرکت کنید. سپاه  ییها قدمقرآن کریم خواهد بود. پس با  یها وعده

: دیدن دیفرما یم) به طرف خواهر مهربانش رفته عو امام ( دهد یمبه حرکت ادامه 

زیرا آنچه ش� انجام خواهید داد ؛ دمد یمرا در کالبدم  یا تازهش� هر لحظه جان 

: چه لحظات ندیفرما یم. حرضت زینب (س) دیزدا یمرسالتی است که کفر را از جامعه 

خدا و کسانی که  ی فرستادهلکن : ندیفرما یمقرآن کریم که  یها وعدهبا شکوهی است 
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از آن  ها یخوبجهاد کردند، آنهایند که  شانیها جانبا اموال و  اند آوردهبه او ای�ن 

 )۸۸ی  (سوره مبارکه توبه آیه کریمه و آنهایند که رستگارند. هاست آن

 : منتظرفرمایند یممحقق شود و سخن پروردگار که  ی یات کریمهرویم تا آ یماینک 

واره زمان در جانش به ظهور آید انتظاری که هم ی هحنصظریم به تبانید، ما نیز من

و منتظرانی که زبان انتظارشان قدرت گفت مصائب جانشان را ندارد، آنان ودیعه دارد 

بلکه، روح را  کند ی�باطل قرار دارند. تیری که جان را مجروح  یررستهمواره در 

 ی یههدعمر خویش را که بهرتین  زندگان ی جامهمردگانی در  که یطور  بهمتالشی کرده 

. در میانشان یارانی چون یاران ش� به دولت امام رسانند یمپروردگار است به اتام 

، آنان ه�نانی هستند که نشان کنند ی�زیرا جز به فرمان حق زندگی  پیوندند یم

اره و همو  کوبند یمبلکه آن را با افتخار به سینه  شود ی�در زمان گم  شان یمسل�ن

در دربار کفر فریاد  مؤمنانمانند خواهرتان، ُدخت امیر  زنند یمبرای ظهور حق فریاد 

 خواهد زد:

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم وعلی عباد هللا الصالحینالو 
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