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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ٧         هشتمی شب  خطبه

ها به ودیعه نهاد و فرمود:  شکر پروردگارمان را سزاست که عشق را در ضمیر جان

شود قلب عاشق را کشت؟ قلبی که از هجران خالقش  اند. بله مگر می شهیدان زنده

هر لحظه در سوز و گداز است و با روحی منور همواره در خروشان است تا زمیِن 

 عاشق خارج گردد. ی نهیسجان را بکاود و از 

ای از رحمت پروردگارش به  چه زیباست متاشای چنین جانی که نهالش را با قطره

های پر  درختی استوار تبدیل کرده با شاخ و برگی شفاف و درخشان تا در زیر شاخه

برگش جان خسته از عطش عشق را درمان کند و همواره در طول عمرش به دنبال 

از  هتسکین و مرهمی بر قلب سوختانواری باشد که نشان از خالقش را دارد تا 

 هجرانش گردد پس قلب عاشق را چه درمانی است؟

مرضیه (س) که  یچه زیباست توصیف آن از کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرا

های عامل است که در انوار قرآن کریم  عشق ی دهیچکفرمودند: آنچه میراث ش�ست 

و جانشان را در پرتوی اوامرش از درخشد تا همگان در دریای احسانش بنشینند  می

باشید  غربت زمین نجات دهند پس با اطاعتش جانتان را منور کنید تا همواره شاهدی 

 های گذشته و آینده. بر امت

که مادر  یا گونه ه�ننظیر الهی را بدانیم  پس بیایید تا قدر این گوهر و رحمت بی

های عامل  عشق ی دهیچکمان (عج) فرمودند رسور و موالی ما امام عرص و ز  شان یگرام

طور که یاران اباعبدالله (ع) به عشق امامشان  هستند؛ به عشقش زنده شویم ه�ن

 ابدی شدند. ی زنده

الزمان (عج)  صاحب ی�نموال به اذن(ص) و  الله رسول به اذنالله و   به اذنحال 

 خوانیم: امشب را می ی خطبه
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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 هشتمی شب  خطبه

 ؛سی

قرآن یافتیم زمانی  ی مهیکررا از آیات  شان ینشانسالم بر شهیدان راه حق؛ ه�نانی که 

کردند که در زیر نقاب حق پنهان گشته بود و جهان  که پا در رکاب مقابله با باطلی می

پنداشت؛ تیغ  اساس خود می را گذرگاهی برای رسیدن به آمال و آرزوهای پوچ و بی

 روزگار محو گردانید. ی صفحهحق بر رسشان فرو آمد و نامشان را از 

که نبض زمان را در دستان قوی و محکم خود گرفت و رویم  به دیدار شهیدی می

بازوی قوی  عنوان بهخویش گرداند و نامش را در صفحه عامل  یثناگو خورشید و ماه را 

الهی ماند  ی فرستادهها در ظلم و جور کفر در کنار آخرین  دین به ثبت رساند او سال

او حمزه پرس ترین دوران از جاهلیت مردمان عرصش.  و جان مطهرش شاهد سخت

گذراند و   عبداملطلب و عموی پیامرب بود که عمر رشیفش را در مبارزه با ملحدین مکه

شویم تا در این شب که  در جنگی که فرمان الهی بود شهید شد. اینک مه�ن او می

ماندن و یا رفنت از صحرای کربال در میان اصحاب اباعبدالله (ع) در جریان  ی زمزمه

 ها در یاری دین پروردگار یکتا. بر بار سنگین دوراناست شاهدی باشیم 

فرماید: روزی به چادر منور رسول خدا (ص) رفتم و عرضه داشتم: ای رسول  حمزه می

شود جان محتاج به آب و غذا  تنگی برای خدا به چه معناست؟ مگر می خدا، دل

ملکوت است  ی صفحهفرمودند: ای حمزه، دل،  الله رسولحی و القیوم شود و  تنگ دل

که روی آن را جانی به نام پوست و گوشت پوشاند تا هیزم عشقش در پشت این 

حجاب روشن شود و کسی شاهد سوختنش نباشد؛ جان ش� طمع رفنت به ملکوت را 

کنید تا بال و پر بگشاید و از این دیار غربت بگریزد. من به سخنان  اش آمادهدارد پس 

نگریستم و عرضه داشتم: ای پروردگارم، چگونه  پیامرب سخت دل بستم و به آس�ن

غربت رسولت را ببینم و طمع درآمدن داشته باشم؟ باور دارم که یاوری چون تو دارد 

عشقش فروزان است پس خود بر این جان عاشق مرهمی گزار و  ی شعلهولی جانم در 
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آن را بیان  واتریشزمان این مناجات زیبا را در جانش ذخیره �ود تا بار دیگر با زبانی 

آید: یا اباعبدالله، از پدرمان امیر مؤمنان  (ع) پیش می نیامام حسکند؛ این بار رسدار 

د تیری به چشم راستش رو اش نشانه  شنیدم که حمزه در جنگ احد قبل از آنکه سینه

اصابت کرد و او فریاد زد: به خدا سوگند با چشم دیگرم از رسول خدا محافظت 

تا در مقابلت زانو  ام کردهام حفظ  هاست در سینه این سخن را سالخواهم کرد و من 

دیگرم حامی تو خواهد بود  ی هیتکتکه شوم  زنم و عرضه دارم: ای موالی من، اگر تکه

حق باقی ماند و هر بار آن را برای عرشیان و  ی صفحهو این سخن تا قیامت در 

های زیبا در متام عرصها  فرشیان باز خواندیم تا عشق را معنا کنیم پس وارثان این پیام

روند و باز فرزندان آنان  آیند و می ها می ها و جان بازی زده از رشادت با دلی شگفت

که قلب انسان را  کنند؛ تاریخی شاهدی بر عرص و زمان خویش در تاریخ گذر می

دهد تا در آن خون حق را به جریان بیندازد نه تأسف و افسوس بر  هدف قرار می

ند جاودانگی را برگزیدند و آنان که دحق را؛ آنان که مان ی صفحهماندن و یا رفنت از 

 ی صفحهکنید با جانی که مرتباً در  را اینک ش� چه می ،دنیا ی روزهرفتند زندگی چند 

رود رسگردان بین ماندن و رفنت روزگارش را  ماند و نه می یش است نه میجنگ با خو

کند و حاصل این مبارزه جانی درمانده است که به هیچ سپری جز نفس  سپری می

رسد و او هنوز در این میدان به متاشا  کند پس مهلت جانش به پایان می اماره تکیه �ی

خلقت است؟ در دنیاست؟  ی عرصهام این روح رسگردان در کد ی چارهایستاده است. 

در برزخ است و یا در قیامت؟ پس در این شب معلومات به این پرسش پاسخ دهید تا 

 فرج جانتان را بیابید و برای یافتنش فریاد کنید:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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