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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١٧         ششمی شب  خطبه

 در ساعات روز و شب است. لبخندهاو  ها اشکسالم بر انتظار، لحظاتی که گویای 

کنار قرب  یا عده. هنوز به غروب مانده؛ اند شدهامروز مردم بیشرتی در مسجد جمع 

ع) هستند. اصحاب همگی در تدارک اباعبدهللا (رسول خدا (ص) منتظر آمدن حرضت 

 یا لحظهبا یکدیگر هستند. شادی همراهی با امام  وگو گفتسفر، مشغول بحث و 

با  عبدهللا .خیزند یم. همگی بر شود یمجد وارد مس . عبدهللا بن جعفرکند ی�رهایشان 

. صدای گریه مسجد را رود یم. به طرف قرب رسول خدا (ص) گوید ی�کسی سخن 

. به گوید ی�؛ عبدهللا چه شده؟ او سخنی شوند یم. همه در اطرافش جمع لرزاند یم

 .دارد ی�و مشغول عبادت شده رس از سجده بر  رود یم یا گوشه

. بعد نشاند یم ارانز گ�از جان در امامت حرضت بر  یا مائدهرا مانند  زمان، �از کم کم

از �از همگی منتظرند تا امام حسین (ع) از سفری که در پیش دارند سخنی بگویند. 

: شادی خاصی بر مسجد مستولی فرمایند یمو  کنند یمامام نگاه عمیقی به جمع 

: ای پرس امیر مؤمنان (ع)، دهد یم ه پاسخحنفیاست؛ دلیلش سفر مکه است؟ محمد 

 شان یآس�ن ی مائدهروز و شب در کنار ش� بودن نعمتی است که یاران موسی در 

سفری را  ها آن. اند نشاندهحس نکردند ولی همراهان، این شادی را به جام جانشان 

را تا قیامت به خود اختصاص خواهد داد. یکی از اصحاب  ها زمانکه  اند �ودهآغاز 

 ی که: همواره رسم بر این بوده که در موسم حج به اتفاق رهربان دینی به مپرسد یم

پاسخ  حنفیهمحمد دیگری دارد؟  ی جنبهچگونه این سفر  شدند یممکرمه وارد 

: ش� حاجیانی هستید که هرگز چون ش� را مکه در یاد نداشته و نخواهد دهد یم

مسجد  یا لحظهنجات دهید. داشت پس تا رسیدن به آن لحظه خود را از رش شیطان 

: فرماید یم. صدایی که بسیار شبیه به صدای پیامرب است رود یمدر سکوتی خاص فرو 

از یاری و مدد ش� فراغت نخواهیم  یا لحظه ما فرزندان امام و رهربتان در این سفر
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: جانم به فدای ش� ای علی ثانی. ما را با این سخنان برای گوید یم یا صحابهداشت. 

 کنی. یم طاقت یبحرکت  ی لحظه

جدم رسول  ی ینهس مدینه مانند زمانی است که بر از ق: فرافرمایند یمامام حسین (ع) 

: ای وای فرمود یمخود چسبانده و  ی یدهدخدا (ص) نشسته بودم و او رس مرا بر دو 

 ی یدهدمن زینت ذکر و �ازش است؛ چگونه دو  نام بر امتی که من پیامربش هستم.

که در آن جز بانگ ستم هیچ  خوانند یما با جهل و نادانی از کنارم به رسزمینی مر 

که تا ابد خون در  گردد یمبر عال مستولی  چنان آن؟ سیاهی آن رسد ی�نوایی به گوش 

 ی فرموده. این شکافد یمرا  ها جانو بانگ معصومیت فرزندانم  جوشد یمعال  یها رگ

راه ما خواهد بود پس تا زمان حرکت خوب بیندیشید که آنچه در پیش  ی بدرقهجدم 

زمان منتظر آن است؛ زیرا آیندگان امتی خواهند بود  ی صفحهاست آزمایشی است که 

این حرکت همراه شده و خود را در سی�ی ش� تصور �وده و  ی لحظه لحظهکه با 

جریان دارد و ضامن  یشانها رگدر جانشان مانند خونی که در  آرزوی جایگاهتان را

زیرا امامشان نه در جنگ است که مددش  �ایند یمحیاتشان است از پروردگار مسئلت 

کنند و نه در کنارشان که با او از روبرو سخن بگویند؛ آنان به گرمی نامش کنار 

؛ احساساتشان مختص خودشان است هیچ کس راجع به آنچه در نشینند یمیکدیگر 

پس ما  خواند یماشکی او را به ظهور  ی حلقههمواره با  گوید ی� یدرون دارد سخن

 کنیم: یمنیز حق را طلب 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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