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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ٦         هفتمی شب  خطبه

پروردگار یگانه که همواره بر جان بندگان خویش  ی واسعهحمد و سپاس بر رحمت 

دهد و برکاتش در لحظاتی است که قلب زمان ارسار خویش را  نوید نجات را مژده می

�ایاند؛ عاشورایی را به رهربی امام عاشقان با  های عاشق به همگان می در �اد جان

ها قرار  برکت جانها  زمان ثبت و حرارتش را در دوران ی عرصهرسودهای عاشقانه در 

تا گم  شوند یمجانشان را گم کرده و به آنان متوسل  ی رهیذخهایی که  دهد، جان می

خود را بیابند و در صورتی آن را پیدا خواهند کرد که رسم اطاعت و بندگی  ی کرده

 قرآن کریم را آموخته باشند.

هستیم که عاشقان حق ح�سه آفریدند به دنبال جان مطهری که  یا دههحال که در 

گردیم. آن جان، جان کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه  گذار آن بود می پایه

(س) است که مقام و شأنش از درک و عقل فراتر است و فقط خداوند کریم و پیامرب 

کنیم  یان آن است پس مزین میگرامی اسالم و امامان و خود ایشان قادر به درک و ب

خودشان که فرمودند: فاطمه را بشناسید تا الست و قیامت  ی سخن�ن را به فرموده

کوثر را نازل فرمود.  ی سورهبرایتان معنا شود. در اعرتاض به وجود من پروردگار کریم 

رث داران حقیقت آفرینش هستند که آن را از انوار مادرشان به ا پیامربان الهی امانت

جان من به امانت است تا در فرمان قیامت، به  ی جعبهبرند و میراث همگی در  می

 آنان مسرتد گردد.

ای از فضایل و بزرگی ایشان بود از زبان خودشان، ولی متأسفانه دشمنان و  بله گوشه

که تأسف آور است در  اند �ودهدوستان جاهل تحریفاتی در مورد شخصیت ایشان 

 :میپرداز یمنه از این تحریفات اینجا به چند �و 

 شود یا گفته می اند آوردهبه طور مثال دفاع ایشان از امامت و غدیر را دعوای فدک 

آید و از  ایشان در روز قیامت با پیراهن خونین اباعبدالله الحسین (ع) به محرش می
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ی را : باید بدانید کساند فرمودهکند که خود ایشان در این مورد  خداوند طلب حق می

کنم  جرأت خواسنت حق، از خداوند نیست؛ من نیستم که در قیامت حق را طلب می

بلکه خداوند بزرگ است که از حریم خویش خواهد پرسید؛ ما همه متعلق به او 

گردیم پس در رفتارهایتان جز به حق نگروید و جز حق را  هستیم و به سوی او بر می

نندگان از قرآن پیروزمندان صحرای نگویید، این فرمان قرآن است که پیروی ک

 .اند امتیق

 ی خطبه(عج)  و زمان عرصامام  ی�نو به اذن موال الله رسولحال به اذن الله و به اذن 

 خوانیم: امشب را می

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 هفتمی شب  خطبه

 ؛حم

ها  هایی که کلید رمز آن را نگشودند؛ جاللتش را در دوران سالم بر ذخایر حق؛ گنجینه

ذخیره فرمودند تا منتظرانش به دنبالش روان گردند و به پاس این مرحمت پروردگار 

حق  ی جلوههای خالی از  های دوران رس بر خاک عظمتش سایند و نامش را مرهم زخم

های پرحرارت خویش بچسبانند و از غربتی  ینهبخوانند و دست مهربانش را بر س

رازهایی از جانشان را آشکار کردند و  ،ِشکوه کنند که مردمان بر این الطاف حق

های خویش را بر قبور متربکشان چسبانیدند و صدایی از حق  پاسخی نشنیدند؛ صورت

ر خویش بار سف ی گشته  را در ظلمت وجودشان احساس نکردند؛ به دنبال وجود گم

بستند و هر بار تنهاتر از قبل بازگشتند و درمان جان بی�رشان را نیافتند. نامی که 

 ی نهیسپروردگار عامل برگزید و باز یک نفر رسآغاز برکتی عظیم گردید. او آمد و بر 

پرمهر پیامرب (ص) آیتی شده از آیات قرآن کریم. او کیست که پروردگار عامل جان 

مقتدایی جز حق را در خود جای  اش یکو فی فرمود تا خاک مطهرش را از اهل عامل مخ

پایان  بی ی نهیگنج؟ آیا داشنت عنوان ام ابیها افتخار این دیا شناختهگونه چندهد؟ او را 

است و یا مادر فرزندی چون اباعبدالله و یا دخت پیامرب بودن و هزاران عنوان دیگر 
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مقابل قلم پروردگار عامل قادر است  که عامل از ش�رش آن در حیرت است؟ کدام قلم در

تا وجود با برکتش را توصیف کند؟ نامش را خالقش برگزیده و وجودش را از عرش به 

فرش فراخوانده تا زمینیان از انوارش ظلمت وجود خویش را به ملکوتی که از آن رانده 

با شدند پیوند کنند. آیا توان درک آن را دارند؟ هیهات که همواره مشغول بازی 

پیامرب  ی خانهیابند چه آنان که در  در �ی و خود اند خلقتهای  ترین واژه خطرناک

دهرند؛ عقل  واماندگانهایی که در متاشای حق و باطل  ها و زمان بودند و چه دوران

ای تبدیل شد و آن ذره در احساساتشان نام خویش  در نفس اماره به ذره شان یملکوت

ای که روزگارش را  باقی ماند خشم آفریدگار بود بر خلیفهرا به جهل بدل کرد و آنچه 

در عشقی سپری کرد که نامش را از عزتی که داشت به زیر کشید و او را رسگردان بین 

خواند تا شاهدی بر  حق و باطل خواند و اینک دریای احسان پروردگار را به مدد می

زخم این جهل خطرناک  توان پیروزی حق باشد و برای آن حق شهادت دهد. چگونه می

 ی ارادهرا از دوران پاک کرد؟ هرگز قدرتی قادر نخواهد بود به این ماتم غلبه کند جز 

پی�یند آزاد خوانده است پس به دامن  ها را در آنچه می پروردگار عامل که انسان

داریم: ای  شناسد اعالم می ای که روح، آن را می زنیم و با ناله چنگ می اش ییایکرب

دهید تا نام زهرای مرضیه را بخوانیم؟ چگونه او را  پروردگارمان، چگونه اذ�ان می

جانم که َرسِ پر شورش نشانی بود  ی وهیمبشناسیم؟ مادری که خود فرموده: آفرین بر 

پر شور بر قامتی جز بارگاه عزت پروردگار استوار  از قلب پرالتهاب زهرا (س) و آن َرسِ 

به انوار وجود  تیب اهلاین جهل چگونه باز خواهد شد و جان عاشقان  ی گرهنبود پس 

از آن ظلمت نجات خواهد یافت؟ برای استجابت و رسیدن به ک�ل عقل  شانیموال

 خوانیم: می

 اللهم عجل لولیک الفرج

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

