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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )ده شب با دولت ظهور -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ شهریور ٣١        شب اول ی بهخط

خداوندی است که دو گوش و دو چشم آفرید و  ی یبندهزشکر حمد و سپاس درخور و 

بران عقل قرار داد و سپس دو لب و یک زبان  آن را در حق شنوا و بینا کرد و فرمان

ها حق را بیان کنند ولی افسوس و صد  ها و شنیده آفرید تا تحت فرمان عقل، دیده

ند باطل عقل خارج شد ی سلطهبران نفس و شیطان گشتند و از  افسوس که آنان فرمان

و  اند کورانو  اند الالن اند کرانگفتند و خداوند کریم فرمود: آنان  شنیدند و دیدند و

 رحمت ی یدهبرگزبینیم که علی رغم تالش پیامربان الهی و امامان  گردند. بله می باز �ی

و همچنان به جهالت خود ارصار ورزیدند؛ حال که ما در  بازنگشتندبه زیر فرمان عقل 

موال و رسورمان امام عرص و زمان (عج)  ی خاصهاین ماه محرم به فضل الهی و عنایت 

نظیر را خواهیم شنید پس باید  های بی هایی از گنجینه حقیقت قدر گران یها هخطاببا 

اطاعت  ی یلهوس بهغبار باطل است از  گرانباراین امانت  ی شنوندهرا که  ی�نها گوش

از قرآن کریم پاک کنیم تا پیام حق را در بهرتین جایگاه بشنود و با درک و عقل آن را 

باطل حق ببیند و  ی زمانهجان کند و به چش��ان یاری کنیم که در این  ی یرهذخ

ل قاطع را با دلی غلط�نو باورهای  جهل�نزبا�ان گویای آن باشد و اگر ابراهیم زمان، 

با  ،و برهان به ما نشان دادند همچون �رودیان به آن ارصار نکرده و در عوض پذیرفنت

 قلب نازنین ایشان را بخواهیم بسوزانیم. مان ینادانگناه و  های یزمه

 ،اگر از احوال گذشتگان با خرب شدیم خود را جدا از آن نبینیم مگر عربت گرفته باشیم

ولت ظهور، خود و دیگران را نجات دهیم و در کلمه ده شب با د یها خطابهپس با 

از هجران موالی�ن امام عرص را به  مان سوختهآن اندیشه کنیم و اشتیاق و دل  ی کلمه

 ابراز کنیم: گونه ینابارگاه پروردگار کریم 

موالی�ن شب  ی حقهحق، منتظریم تا با ظهور دولت  ی سوخته بار الها ما عاشقان دل 

وجود مقدسش باطل نابود  ی یهساظل�نی هجرانش به صبح سعادت پیوند شود و در 
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 .قلب�ن را بیاراییم یزشانگ  دلدارن حق با بوی عطر  و حق پیروز گردد و ما میراث

شب اول را  ی خطبه (عج) زمان الله و اذن موالی�ن امام  اینک به اذن الله و اذن رسول

 کنیم: قرائت می

 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 شب اول ی بهخط

 حم؛

هایی از نور از عرش به  سالم بر حامالن وحی الهی ه�نانی که انوار حق را بر طبق

اند در غربت این فراق، جانشان را  فرش آوردند تا عرشیانی که به فرش مبتال گشته

قطعه نکنند بلکه با آن انوار به غربت خویش معرتف گشته و مجدداً به عرش   قطعه

اند خلیفه باشند در فرمانروایی مملکتی که  ر فرمودهکه پروردگا گونه ه�نسفر کنند و 

کنیم تا رمز  نامش هزاران رمز و راز نهفته دارد پس به دولت ابراهیم خلیل سفر می

 این حکومت را دریابیم.

این پیامرب در زمانی به جنگ باطل رفت که انسان در پرتگاه امیال نفسانی در باالترین 

سوخت و آن آتش را در جان  غربت اتصال می خود قرار داشت؛ جانش در ی درجه

نجاتش  ی یهماخویش را  ساز دستتراشید و  کرد؛ او را می سنگ جستجو می

پنداشت. در غربت حق، جانی مطهر در کوچه و بازار مشغول متاشای این  می

الهی را از این  یفگانخل ی شدهاز حقیقت وجود بود؛ چه تدبیری جان ذلیل  گشتگان گم

زد  بخشید؟ باید تیر حقیقت را به تفکر این امت نادان می ظلمت نجات می ی ورطه

ها به پوچی این  رفت و خدایان دروغین را هدف قرار داد تا عقل خانه بتپس به 

یافت ناچار  هایی که خرد شده بود جایگزینی را �ی انسان معرتف شود؛ نقش ساز دست

ه مدد خواند تا او را در آتش امیال خویش جان مطهر پیامرب را نشانه گرفت و زمان را ب

شد تا حق را جاودانه سازد  شیطان آماده می ی بردهبسوزاند. یک نفر در مقابل هزاران 

فرماید، باطل کف روی آب است و حق  گونه که کتاب آس�نی قرآن کریم می و ه�ن

فرزندش که  ؛ اینک آن حق بهماند ی�که آثاری از آن باقی  تازد یمبر رسش  چنان آن
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نگرد؛ آیا کدام  های ذلیل شده توسط شیطان است می مانند پدر خویش متاشاگر نفس

تا عقلی متوجه غفلت خویش گردد؟ وجود با برکت پیامرب (ص)  خرد کندرا   بت بزرگ

آید؛ ای بیچارگان! چگونه وجود خود را به گناه دخرت بودن در  به میدان این جهل می

فرو برده؟ بت  تان یطانیشهلی است که عقلتان را در امیال کنید؟ این چه ج خاک می

ها به طرفش نشانه  شود و جان پیامرب آماج تیرهای غربت؛ آتش هوس بزرگ خرد می

شود. باز یک تن در  واقع می ها جراحتترین  بارها هدف سخت مطهرشرود و جان  می

 ی همهباطل با  ماند و شود و باز حق می مقابل خلیفگانی مرده در نفس ظاهر می

ماند رسدمداران دولت حق  ماند آنچه می شود و نشانی از آن باقی �ی قدرتش خرد می

درخشند و آن درخشش را به دوستداران  هستند که هر کدام با مدالی در سینه می

کنند مانند امشب که آغاز درخشش جانی مطهر است، جانی که  خویش هدیه می

خواند؛  را به سوی خود می طلبان یقتحقد و کن نامش حقیقت عقل را زنده می

که نامشان در سفینة النجاة جانشان در حرکت است تا به دولتی  طلبانی یقتحق

پس دست یاری�ن در آغاز این  .پسندد بپیوندند که جز حق را در حکومت خویش �ی

 ایه ینهسکنیم و  دار حق آغاز گردیده به نامش پیوند می سال قمری که با نام پرچم

کوبیدن نوای حق، تا جا�ان آن را به ودیعه نگه دارد و  ی آمادهرا  مان یدهکشهجران 

های دروغین خرد شود و حقیقت خلیفه آشکار گردد پس به  عمل�ن گواه آن تا بت

 :زنیم با برکت فریاد میمتنای ظهور آن دولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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