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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ١         دومی شب  خطبه

شکر پروردگار را که راه هدایت و نجات را منور به چهارده خورشید فروزان فرمود تا 

شیطان با کمک نفس سعی  ،انسان ی خورده شوند ولی دشمن قسم بندگانش رستگار 

دستانشان را برایشان  ی شدههای ساخته  در گمراهی از این رصاط را دارند. گاهی بت

آگاه کرده و دین حق  جهلشانآرایند و زمانی که پیامربان و اولیای الهی آنان را به  می

افتد تزویر و نیرنگ و نفاق را  نق میهای سنگی از رو  دارند و بت را به آنان عرضه می

تر  تر و نجات از آن مشکل آورند که تشخیص آن سخت در قالب دین به میدان می

و مکار دارند مانند  طلب جاهاین ممکن نبود مگر به یاری کسانی که نفِس  .شود می

ن های نفسانی خود را به نام دی نوشته کرده و خواسته راهبان یهود که تورات را دست 

حق به مردم عامی عرضه کردند و آنان باطل را حق تصور کرده و باور �ودند و این 

غفلت نیز بعد از رحلت پیامرب گرامی اسالم به اوج خود رسید و بیشرتین تالش امامان 

در کربال در مقابل اباعبدالله الحسین (ع)  که یطور  به ؛بزرگوار رصف چنین جهالتی شد

و مدعیان پایدار به رسالت پیامرب وجود داشت که به  صفی از مسل�نان دروغین

گفتند تا با نیروی پروردگار بر حق غالب  اکرب می میدان الله طرف بههنگام حرکت 

پنداشتند ولی امام  مردند و آن را پیروزی می می جهلشان در عذابآمدند و  می ،گردند

ها مسل�نان �ایانی  دوران ی همهع) در نهضت عاشورا نشان داد که اگر در ( ینحس

 .مکارشان خواهد شد ی چهرهحق بیایند حاصل زندگی ننگینشان رسوایی  ی خرقهدر 

کنیم تا در شناخت  امام عرصمان دراز می یسو  بهخود را  ی عاجزانهپس دست متنای 

حق و باطل ما را یاری فرمایند تا با حق که وجود منور و مقدس ایشان است دنیا و 

 .یامت و ابدمان را روشن کنیمبرزخ و ق

امشب  ی خطبهامام زمان (عج)  ی�نالله و به اذن موال به اذن رسول و الله  حال به اذن

 خوانیم: را می
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 دومی شب  خطبه

 ؛کهیعص

گر  دار توحید در زمان غربت رسالتش؛ تنها در میان قومی فتنه سالم بر زکریا؛ پرچم

که  ییها ه�نقومی که مدعی بودند تورات را در بطن جانشان به ودیعه دارند؛ 

برد؛ در زمان غربت حق،  قوم ظامل و قاتل انبیا نام می عنوان بهپروردگار عامل از آنان 

اید که  دارد: ش� قوم یهود، مشتی خوار و بیچاره ایستد و اعالم می پیامرب پشت آن می

شیطان توراتش را بر ش� عرضه داشته و ش� مبلغان دروغین توحید را بر کرسی 

 اند حقها شاهد پیروزی  افسوس بر متاشاگرانی که متام دوران .خالفتش نشانده است

باطلی باشد که جز نابودی  یگو  مدحگریزد تا چند صباحی  ولی جان حقیرشان از آن می

های مطهر به  جان یها غربتدار  و امروز ما قوم آخرالزمان میراث مشیت دیگری ندارد

 ییبرپاایم و یکتاپرست هستیم؛ امامت را در تداوم  ایم. توحید را پذیرفته میدان آمده

؛ مدالی در سینه داریم که مرتباً دست�ن را برای نوازشش دراز یما گرفتهن به گواه آ 

شیرین است؟ طعمش را چه کسی القا �وده  گونه یناکنیم؛ این چه مدالی است که  می

به آن مرتبط است و یا تنهایی قربی که بارها برای متاشای آن به  برزخ�نو چرا؟ آیا 

یابیم هر چه هست دوستش داریم پس زکریا ما را  را �ی؟ دلیلش یما رفتهگورستان 

نشستم به متاشای مردمی که برای  املقدس می ها در بیت خواند: دوستان من، ساعت می

 ی ینهسطلبان به شیون نشسته بودند؛ این چه ارساری است که زمان در  حق و حق

 ی پردهکه من  گونه ه�نرا به �ایش درآورد؟  اُناٌس ِباِماِمهمکند تا  خویش ذخیره می

پرس پیامرب آخرالزمان حرضت اباعبدالله الحسین  ،قدس را گرفتم تا وارثی داشته باشم

گیرد تا زمان را وارث خویش سازد و ش� شیفتگان این حقیقت  کعبه را می ی پرده

شیرین به دنبال درک این ارث عظیم در حرکتید پس شکر پروردگارم را که انبیا را 

 قیقت توحید خواند.وارثان ح
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چه گفت و گوی با عظمتی! درک و توان جانی قادر به حل این تبادل باشکوه است که 

 در میراث جانش نامش را بنده بخواند و جز آن نامی را نشناسد.

ساعات غریبی در عمرمان در حرکت است؛ زمان، جا�ان را در شهود حقیقت حرکتی 

دویم: ای رسور و موالی ما  س به دنبالش میکه فرار از آن ممکن نیست پ قرار داده

موالی�ن را بخوانیم، نامش را فریاد  ی نوحهدست�ن را رها نکن تا با دست مبارکتان 

با برکتش  ی سفرههای�ن حس کنیم و اول محرم را بر رس  کنیم، غربتش را در رگ

 .مه�ن شویم و فریاد کنیم: ای پروردگارمان فرجی در جا�ان متنای ماست

 باز بخوانیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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