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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ٢         سومی شب  خطبه

حمد و ثنا و سپاس سزاوار خداوند با جالل و کربیایی و عظیم و کریم است که بزرگی 

های قدرتش در زمین، عجایب او در دریاها و  ها، نشانه و عظمتش در آس�ن

و همه کس؛  همه چیز ی یرندهدربرگها آشکار است و قدرتش  هایش در کوه گنجینه

ربان و جانشینانشان به سویش هم اوست که پیام ،اوست در گذرنده و بخشاینده

که پدر پیامرب  اوستهم  ،را عزت و رستگاری نام بردند اش یبندگدعوت فرمودند و 

گونه که  اسالم، حرضت ابراهیم (ع) همگان را برای پرستشش دعوت فرموده و ه�ن

 مبارکه بقره) ی سوره ۱۲۹ و ۱۲۸، ۱۲۷خداوند در قرآن کریم فرموده: (آیات 

خانه را باال بردند، گفتند: اى پروردگار ما، از ما  های یهپاو اس�عيل و چون ابراهيم 

 بپذير كه تو شنوا و دانا هستى.

خويش  بردار فرمانخويش ساز و نيز فرزندان ما را  بردار فرماناى پروردگار ما، ما را 

و مهربان  یرندهتوبه پذما بپذير كه تو  ی و مناسك�ن را به ما بياموز، و توبه گردان

 هستى.

مبعوث گردان تا آيات تو را برايشان  ها آناى پروردگار ما، از ميانشان پيامربى بر 

را پاكيزه سازد و تو پ�وزمند و  ها آنكتاب و حكمت بياموزد و  ها آنبخواند و به 

 حكيم هستى.

 خداوند کریم چه زیبا دعای پیامرب خلیل خود را اجابت فرمود و پیامرب خاتم حرضت

آمدنش را در تورات و انجیل  ی مژدهمحمد (ص) و فرزندانش را از نسل او قرارداد و 

های خود به اطراف مدینه کوچ کردند که  داد و منتظرانش از یهود و نصارا از رسزمین

بیشرتین دشمنی را در  ها ه�نبینند ولی  اولین کسانی باشند که پیامرب آخرالزمان را می

ند چون آنان منتظر آمدن پیامربی بودند که در ذهن و افکار حق پیامرب اسالم �ود
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حال منتظران آخرین فرزندش، نجات  .نفسانی خود ساخته بودند نه پیامرب واقعی اسالم

آیا به واقع وجود  ،باطل ی کننده دولت حق و نابود ی هبرشیت و برپا کنند ی دهنده

ذهن خود را  ی شدهساخته امام  ،جدش شناسند یا همچون منتظرانِ  مبارکش را می

کشند؟ باید که دست متنا به وجود مقدس امام عرصمان دراز کنیم که در  انتظار می

منتظران واقعی ایشان  ما را یاری فرمایند تا جزء شان حقهشناخت واقعی خود و دولت 

 باشیم.

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

 خوانیم: می

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 سومی شب  خطبه

 طس؛

ارسائیل؛ پیامربی  پیامربی صدیق در اطاعت از پروردگار یکتا؛ وارث بنی ،سالم بر یعقوب

ع) ( یلخلها شاهد مناجات ابراهیم  آمدنش را فرشتگانی آوردند که سال ی مژدهکه 

فرمود: پروردگارم، همگان را بر آستان  گذاشت و می رس بر سجده می که  آنگاهبودند 

انداز شد و مرا خواند: ای ابراهیم، آیا پاسخ  فراخواندم ندایی در جانم طنین ات یاییکرب

شنیدی؟ و پیامرب عرضه داشت:  خالق یکتا یسو  بهفرزندان خویش را در دعوتت 

است. مشیّت آمدن دو پیامرب در قومی  تر آگاهپروردگارم به آنچه در مشیّت من است 

آمدن  ی مژدهتوحید را تنها گذاشتند اینک  ی اسوهکه ابراهیم را نشناختند و زیباترین 

رسالت این  ی ادامهپروردگار در  ی ارادهاند.  اسحاق نبی و فرزندش یعقوب را آورده

اسحاق مکرمه و حرضت  ی مکهع) در ( یلاس�عپیامرب از دو سو شکل گرفت؛ حرضت 

مستحکم مانند پلی رسالت اولین را به  ی و یعقوب در رسزمین شامات؛ این دو شاخه

ارسائیل،  رسالت خاتم انبیا پیوند زد و پیامرب آمد؛ پروردگار فرموده: ای فرزندان بنی

را در باطن  اش یاییکربهایتان به امید شکوفایی نهالی سپری شد که همواره نقش  سال

 یامربپ ی چهرهپس به آستانش بشتابید که انتظارتان به رس آمد.  جانتان چشیده بودید

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


3 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

ها آغاز گردید؛ او کیست؟ آیا کسی که  کنار رفت و وسوسه اش ینیزمص) از نقاب (

آغاز گردید و وحی  ها مخالفتشناختیم اکنون ادعای رسالت دارد؟  ها او را می سال

را در نقاب نفس اماره پنهان کردند  الهی در اطاعت، تنها ماند؛ منتظران گریختند و رس

. زبان مطهرش ها از اولین تا آخرین ولی حق به میدان آمد؛ یک نفر در مقابل امت

 ،اش دار رسالت پدران گرامی های آفرینش بود و عمر رشیفش امانت دار گنجینه میراث

ها و امشب رسالت زمان، در  های امت ای شد در ذهن باز حق ماند و باطل افسانه

نامی که رسالتش  کنند؛  و نامی را زمزمه می اند یختهگرکه از باطل  ییها امتبار  ولهک

؛ او شود رسالتش هم در همین خالصه می ی ادامهآغاز شکوفایی حق بود و 

داری را به یادگار دارد که موالی عرص و زمان است؛ درکش ه�نند درک آیات  میراث

ش�رد پس  سازد و باطل را ناچیز می کریمه است آیاتی که عزت را جاودانه می

بر پیشانی حق گذارند و  با این عزت پروردگار عامل همراه خواهند بود که رس ییها جان

 فریاد کنند: اش ییرهااز نفس اماره بگریزند و برای 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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