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 حمن الرّحیمبسم هللا الّر 

 )مداران ده شب با حق -ه.ق ۱۴۳۸(محرم 

 ٩٥ مهر ١٣         دومی شب  خطبه

امروز شب دومی است که حرضت اباعبدهللا (ع) برای حرکت به طرف مکه به 

. اصحاب و انصار و مه�نان از قبایل هم در این جمع حضور روند می یمسجدالنب

: ای جمع یاران، من همگی ش� را از فرمایند میدارند. امام خطاب به همگی 

خوب اندیشه کنید. مسل�نی به  گویم میو امیدوارم به آنچه  بینم میمددکاران خویش 

مع� باید خوب فکر  مگر تسلیم امر حق شوید پس برای فهم این شود �یادعا اثبات 

فرزندانش از پروردگار عفو و بخشش  ی همهعال برای  پروردگارکنید. پدرمان آدم، نبی 

طلب فرمود؛ پروردگار اطاعت را ضامن این فرمایش پیامرب قرار داد و از همگی 

خواست تا از پیامربان و کتاب آس�نی آنان اطاعت کنند. ش� مردم، امت پیامربی 

ال و جان و فرزند در راه اطاعت از امر پروردگار کوشش فرمود و جان هستید که با م

مبارکش بارها مجروح گردید پس مزد این رسالت را کتاب آس�نی قرآن کریم مودت به 

که  سپاسگزارمو  بینم میش� این عشق را  ی چهرهفرزندان پیامرب اعالم فرمود. من در 

که به زودی به طرف هدفی که مشخص  مدار  میاینک اعالم  اید یدهبرگزراه حق را 

 حق و باطل است حرکت خواهیم کرد. ی کننده

  من تام عمرم را شناسی یم، مرا هللا رسول: یابن گوید میو  خیزد یبرممرد مسنی از جا 

؛ باشم ی�؛ اینک ناتوان هستم و قادر به آمدن به این سفر ام بودهدر زیر پرچم حق 

: فرمایند میعمرم تحمل کنم  امام با تبسم زیبایی  آخر ی لحظهچگونه این غصه را تا 

مداران همراه خواهم کرد پس نیازی به پیمودن راه ندارید؛ آسوده  روه حقش� را با گ

 باشید.

: من از کودکی در گوید میو خطاب به مردم  رساند یمجوانی خود را به جایگاه 

ن پر مهر حسین (ع) پناهنده . هر بار به دامام کردهرسول خدا (ص) خدمت  ی خانه

جدا نکنید. مسجد  آس�نی ی این مائده. بیایید و خود را از ام یدهندجز حق را  ام شده
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: ای برادرم، تو را با شکند یم. صدایی ملکوتی سکوت را رود یمدر سکوت خاصی فرو 

رگ و خون قلبم و آنچه در وجودم به عنوان جسم و روح وجود دارد یاری خواهم کرد 

 یها دستپس ما را از این انتظار برهان و اعالم کن آغاز این سفر کی خواهد بود. امام 

و من اتام  پیچید یمدر هم  ها زمان: ای کاش فرمایند میو  برند یممبارکشان را باال 

 ی چهره. اکنون صرب بر همه واجب است تا زمان کردم یماین حرکت را برای همه فاش 

 مداران را فاش کند پس خود را برای این امر آماده کنید. حق

. روند (ص) می؛ امام به طرف قرب جدشان رسول خدا شوند یمهمه از مسجد خارج 

بر گردن مبارکتان : هر بار مرا فرمایند میو  گذارند یمصورت مبارک را بر آن 

: ای رسول خدا، دلیل این گرما پرسیدم یم؛ کشید یمحرارتی در جانم شعله  گذاشتید یم

از  تواند یمحق را بر گردنش داشته باشد  یدار  نگه: هر کس توان فرمودید یمچیست  

آن  خواهم یمخشم پروردگار در امان باشد پس من از این خشم در امانم و من اکنون 

 ش� سوار کنم؛ یاریم فرمایید. ی عهحق را بر گردنم به عنوان بهرتین ودی

این  ها گوشکه  آن زمان: فرمایند میو  نگرند یمو به آس�ن  شوند یماز مسجد خارج 

، نفس خیزند یبرم، نشینند یمسخنان را بشنوند حق در کنارشان است پس با او 

تا با حق اانند و او را در تام لحظات  نندک یم، حرارتش را بر گردنشان حس کشند یم

 عمرشان با ندای فرج به مدد گیرند.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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