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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ١١         دهمشب دواز ی  خطبه

ذات کریم توست و با جاللتت  ی بندهیزبار الها حمد و سپاس تو را سزاست حمدی که 

حمدی  ،کند حمدی که پایانی نپذیرد و به گردش روزگار، پیاپی فزونی یابد برابری می

حمد  ،تر شود اند افزون که فرشتگان حسابدار از شمردنش و از آنچه نویسندگان نوشته

حمدی که  ،برابری �اید ات هیپاو ستایشی که با عرش با عظمتت و با کرسی بلند 

هرش با باطنش یکی باشد با نیت و اخالص ابراز شود. پروردگارا بر محمد و آلش ظا

 تر نباشد. و پسندیده تر ندهیفزاو  تر زهیپاکدرود فرست که از آن درود 

امشب را مزین کردیم به مناجات سید ساجدین زینت عابدین امام  ی خطبه

زده و صرب  ها را شگفت الحسین (ع) امامی که وسعت قلب و روحشان اقیانوس بن علی

ها را رشمنده کرده است امامی که به تعداد شهدای کربال بر قلب  کوه شان یاستوار و 

های زیبا و پر از اخالص و بندگی  سال با مناجات ۳۴نازنینش زخم خورده بود و مدت 

درونی و بیرونی زندگی کرد.  یها نفاقو معارف اسالمی و خودسازی و مبارزه با کفر و 

ای از هدایت و امامت مردم  جود تحمل آن همه مصائب در طول عمر خود لحظهبا و 

های امسال آمده بود که امام محمد باقر (ع)  که در خطابه گونه ه�ن .از پا ننشست

دهید تا  فرماید: اجازه می شود و می اش امام سجاد (ع) می وارد چادر پدر گرامی

فرمایند:  کنند و می سجاد (ع) تبسمی می شمشیرتان را برای مترین جنگ بردارم؟ امام

مشیت این شمشیر در غالف ماندن آن است پس جانش را به آتش نکشید و او را در 

 .در زمان باقی مباند اش برندهحرستش تنها بگذارید تا با این خاک نجوا کند و زبان 

ود ساخت باطل را ناب چنان آنتیغی که از غالف خویش با مناجاتی برنده بیرون آمد و 

که اثری از آن در زمان باقی �اند و باز حق جاودانه شد و باطل با متام توانش محو 

 گردید.
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جهالت مردم را در سه چیز در  ی شهیرنهضت عاشورا  ی واقعهامام سجاد (ع) در 

با معرفت با خداوند کریم و نداشنت  مرحله اول دانست و آن نداشنت توحید و ارتباِط 

این موارد قیام فرمود و  ی همهدر نتیجه برای اصالح  ،عرفان شیعهفرهنگ اسالمی و 

امامان بعد از ایشان نیز راهشان را ادامه دادند و این تدبیر از علم امامت ایشان 

اباعبدالله الحسین (ع) تدبیر را در  شان یگرامکه پدر  یا گونه ه�نرد یرسچشمه می گ

 فدا کردن جان خود و عزیزانش دید و با متام وجود به آن پرداخت.

اینک ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم و شهادت امام سجاد (ع) به مادر 

امشب را مزین  ی خطبهکوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س)  شان یگرام

نظیر ایشان که فرمودند: هر  علم بی ی نهیگنجشهید و شهادت از تفسیر  کنیم به  می

الهی در عامل  یدهاینوانسانی در ساعت عمرش لحظاتی وجود دارد که در آن لحظات 

دیگر در گوش جان  بار کیها را  شود و او حت�ً باید این پیام الست برایش تکرار می

ی�ن نخست بود که او از رستگاران بشنود و باز پاسخ را تکرار کند اگر پی�ن، ه�ن پ

کند و  رود و به عهد خود وفا �ی می عهدشکنانشکنان و  است و اگر نبود به راه پی�ن

کند تا به انتها برسد و در انتها به  زندگی دوم که یک زندگی حیوانی است انتخاب می

ی برسد که ا هرگاه لحظه ؛شود ولی راه برگشتی وجود ندارد آنچه انجام داده آگاه می

های آفرینش را در خود  در آن فرماِن حق باشد و نابودی باطل، آن لحظه متام موهبت

دارد و اگر کسی متام عمر خود را در آن لحظه ببیند عمرش در زمان آن جاودانه 

های حقیقی  دهد و او از زندگی و موهبت شود و مرگ مفهوم خود را از دست می می

ای است از زندگی کنونی ش� تا قیامت که باید حت�ً  اصلهکند و برزخ ف آن استفاده می

شهیدان این فاصله را  .های الهی برسید در آن وارد شوید و منتظر باشید تا به وعده

های پروردگار کریم متنعم هستند و انتظار قیامت را  کنند بلکه در نعمت احساس �ی

 کشند. های الهی انتظار می برای رسیدن به جایگاه اصلی وعده

قدر امسال، خداوند کریم را شاکریم که در  گهربار و گران یها خطابهدر این شب آخِر 

های ده شب با دولت ظهور از  خطاب ی فرمود تا به وسیله مان یروز این محرم نیز 

شده در زمان به برکت وجود مقدس موال و  علم و معرفت و حق مداری ثبت ی نهیگنج
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امید است با عمل به  .املهدی (عج) برخوردار شویم باصالحارسورمان امام عرص و زمان 

این نعمت و رحمت الهی در راه حق که ه�ن وجود مقدس امام عرص (عج) است 

که ما از حق مداران  یا گونه ه�نوند نقدم برداریم تا آیندگان نیز از حق مداری ما بش

کنند شنیدیم. چه زیبا توصیف رسور  گذشته که در دولت ظهور زندگی کرده و می

عاملیان حرضت زهرا (س) در این مورد است که فرمودند: متام هستی منتظر است تا 

ظهور است و جا  ی لحظهها در یک لحظه حبس شود و آن لحظه  ها در سینه نفس

طلبان  بیایید که باطل نابود شد و حق ،طلبان حق الحق ندا خواهد داد کجایند

کنند و  آن ندا حرکت می طرف بهکنند  سنگین زمان را حمل می پشتیِ  کوله که یدرحال

اند به آن لحظه  شود و کسانی که در زمان حیاتشان ثابت مانده زماِن آنان متوقف می

خواستید  ش� میشوند که نامش رجعت است و معنی آن این است که  پیوند داده می

را نوشیدید و نیمی دیگر در ه�ن ساعت که آب   یک لیوان آب بنوشید و نیمی از آن

مفهوم شد تا وقتی که نیمی  زمان را از دست داد و شب و روز برایش بی دیا دهینوشرا 

دیگر را بنوشید و آن آمدن در دولت حقه است پس دفاع از حق و عمل به آن مانند 

گیرد و  لحظات است که خیر کثیر نام دارد و عمر در برکت قرار میجاودانه شدن در 

های  ساعت است ولی نفس ۲۴کند که مدتش  یک شبانه روز را طی می که یدرحال

ها را  کند و در نتیجه یک عمر کوتاه، متام زمان تر از آن زمان حرکت می او رسیع ی حقه

پا ماند پس هر حقی که بر یان الهی مگذارد و منتظر صور و آمدن فرم پشت رس می

کند و اکنون که امام عرص  شود او هم در آن حق زنده است و در آن دولت زندگی می

کنید در  توانید با او زندگی کنید یعنی با حق زندگی می ش� زنده است و ش� می

های حقه است و اگر کسی بتواند آن را  های عمرتان پس عمر ش� دارای نفس ثانیه

باشد. کسانی منتظرند تا در دولت حقه  کت عمرش قابل تصور او �یدرک کند بر 

کنند و معنی و  اکنون در آن دولت زندگی می زندگی کنند و کسانی هستند که هم

از آن  آنان کهاند و  کنند زنده کنند پس آنان که با حق زندگی می مفهوم آن را درک �ی

یقتی که زمان از درکش عاجز جدا هستند مردگان در زمان هستند پس سالم بر حق

 است.
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حال در این شب، منتظران و مه�نان کوی عشق بیایید ضمن عرض تسلیت به ساحت 

مقدس موالی�ن یوسف زهرا به مناسبت شهادت جد بزرگوارشان امام سجاد (ع) از 

یاری فرمایند تا با ایشان زندگی  توا�ندشانایشان بخواهیم همچنان ما را با دست 

کنون در دولت ظهور نام ما نیز ا هم گوهربارشانا اطاعت از فرامین و نصایح کنیم و ب

 حق مداران آن دولت با برکت ثبت شود. ءِ جز 

 داریم: حال دست به دعا برمی

کن تا به  مان یار یمحرمی پربار را گذراندیم  ،باختگان حق در کوی حق بار الها ما دل

 عمل کنیم. شیها آموخته

توان فهمید دفرت حضور و غیابش باز  که از زیارت عاشورا می یا گونه ه�نبار الها 

 یاران حق اباعبدالله (ع) ثبت شود. ءِ اسم�ن جز کن در آن دفرت  مان یار ی ،است

 ی نامهها و مودت ما را در این محرم از ما بپذیر و ثبت  ها و ارادت بار الها عزاداری

 کن. عمل�ن

نور و صفا که اجازه دادند که در این  ی خانهحب این حال ضمن سپاسگزاری از صا

کنیم: موالی  دهه دور هم جمع شویم و عزاداری کنیم به پیشگاه مقدسشان عرض می

ما، باز در این شب فریاد خواهیم کرد تا صدای�ن تا عرش باال رود تا سال آینده در 

 کنار ش� محرم را برگزار کنیم.

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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