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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٣٩٦های محرم سال  لیست ترتیبی خطبه

 )ده شب با دولت ظهور -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦شهریور  ٣٠ -ی شب افتتاحیه خطبه –٠١

 ٩٦شهریور  ٣١ -ی شب اول خطبه –٠٢

 ٩٦مهر  ١ -ی شب دوم خطبه –٠٣

 ٩٦مهر  ٢ -ی شب سوم خطبه –٠٤

 ٩٦مهر  ٣ -ی شب چهارم خطبه –٠٥

 ٩٦مهر  ٤ -ی شب پنجم خطبه –٠٦

 ٩٦مهر  ٥ -ی شب ششم خطبه –٠٧

 ٩٦مهر  ٦ -ی شب هفتم خطبه –٠٨

 ٩٦مهر  ٧ -ی شب هشتم خطبه –٠٩

 ٩٦مهر  ٨ -ی شب نهم خطبه –١٠

 ٩٦مهر  ٩ -ی روز عاشورا خطبه –١١

 ٩٦مهر  ٩ -ی شب دهم خطبه –١٢

 ٩٦مهر  ١٠ -ی شب یازدهم خطبه –١٣

 ٩٦مهر  ١١ -ی شب دوازدهم خطبه –١٤

 ٩٦آبان  ١٨ -ی روز اربعین خطبه –١٥

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )ده شب با دولت ظهور -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 یادگار به زمان در را فروزانی یها چراغ راهش اثبات برای که حقی حق، بر سالم

 .درآیند پرچمش زیر به جویان حق تا گذاشت

 »ظهور دولت با شب ده« های خطبه از خطبه یک شب هر امسال محرم یها شب در

 شود. می بیان آن نتیجه و علت عاشورا روز در و شده بازخوانی

 و است برگزیده کسی چه را نامش معناست؟ چه به دولت ظهور، دولت بر سالم پس

 به امسال محرم یها شب مباحث شنوندگان ما کرد؟ جستجو باید کجا در را نشانیش

 عامل پروردگار ی وعده به که آنانی شد، خواهیم آشنا آنان با ،کنیم می سفر حق حیات

 تاَرک بر قیمت تا نامشان و گشتند روان دنبالش به مستحکم ای�نی با و بستند دل

 .درخشید خواهد دنیا

 .اگر از احوال گذشتگان با خرب شدیم خود را جدا از آن نبینیم مگر عربت گرفته باشیم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )ده شب با دولت ظهور -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦شهریور  ٣٠        شب افتتاحیه ی بهخط

 یادگار به زمان در را فروزانی یها چراغ راهش اثبات برای که حقی حق، بر سالم

 امانت این از نگهداری توان کسانی چه. درآیند پرچمش زیر به جویان حق تا گذاشت

 نامشان کریم قرآن ی آیینه �ودند؟ معرفی چگونه را خود برانش میراث دارند؟ را الهی

 .فرمود آشکار را هایشان چهره عامل پروردگار و �ود جاودانه جانش در را

 به آورندگان ای�ن جهاد، در پیروزمندان درخشنده، های مدال دارندگان بر سالم پس

 که ه�نانی برکت، با هایی وجود قیامت، صحرای یافتگان نجات و کل عقل الهی، توحید

 پیروزی و رسبلندی ی مایه و است آس�ن و زمین ی دهنده زینت مطهرشان جان انوار

 سوزان حرارت با شان یاله توحید که قامتانی راست. شیطان زبونی و عجز و خلیفه

 به چش�نشان و جانشان عطش گویای شانی عاشقانه های زمزمه و بود همراه عشق

 قلب باطل نابودی و حق پیروزی با کریم خداوند که بود الهی لطف و رحمت آس�ن

 .بخشد التیام را هجرانشان از سوخته

 برکات: فرمودند که) س( مرضیه زهرا حرضت عاملیان رسور از است کالمی زیبا چه

 ،مسطور ملکوتشان در ها جان راز و بود حجاب در آفرینش که آنگاه عامل پروردگار

 عشق ی زمزمه و گشت �ایان حق زیبایی و برخاست الباطل زهق و الحق جاء ندای

 در مرا و آفریدی آنچه بر هستی خالق ای: کرد ابراز و آمد فغان به باطل. گردید آغاز

 رسپیچی من و کنم سجده خلقت عظمت بر فرمودی و یداشت وا اطاعت به دانشش

 خویش دنبال به را مخلوقات تا بستم دل باطل به و شدم یوسمأ حق از آنگاه ،کردم

 اعالم یقین به و نگریستم حق سی�ی در و آمدم فغان به ناتوانی و عجز این در ،کشم

 .پی�ید �ی را دیگری راه نابودی راه جز که کفی مانند باطل و است پیروز حق کردم

 و ناله با شیطان بارها که ماهی. کنیم آغاز را دیگری محرم ماه تا رویم می ما اینک

 و حق و �وده اعرتاف شکست به فرمودند عاملیان رسور که یا گونه ه�ن فغان،
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 محرم شب اولین در عشق کوی مه�نان حال .کند یم و کرده تحسین را مداران حق

ا وَ « :که فرمودند امر کریم پروردگار که یا گونه ه�ن امسال ثْ  َربَِّك  بِِنْعَمةِ  أَمَّ  (از فََحدِّ

 هاست سال که نظیری یب و بزرگ نعمت از را سخن، »ی)به گو  سخن پروردگارت نعمت

 شب هر امسال محرم یها شب در که داریم می اعالم و کنیم می آغاز جاریست ما بر

 عاشورا روز در و کرده بازخوانی را »ظهور دولت با شب ده« های خطبه از خطبه یک

 :کنیم می جلب مورد دو به را ش� توجه و �ود خواهیم بیان آن را نتیجه و علت

 فرموده بازگو حکیم خداوند بار چندین را اقوامشان و پیامربان عملکرد و حکایت اوالً

 آن به توان می تفکر و تعقل با که دارد را خاصی آموزه و پیام مورد هر اینکه وجود با

 یاً ثان. شود می ذهن ملکه و شده وارد جان و روح در بهرت تکرارش با هم و برد پی

 و اخالص و عشق با مردمش که است فاضله مدینه و توحیدی جامعه ظهور دولت

 کسانی اگر و گیرد می جا جانشان و روح بند بند در خالص توحید و کشیده نفس ایثار

 ظهور دولت در یقین طور به کنند زندگی زمانی و دوره هر در عملکرد و فضایل این با

 .درفتن دنیا از و کرده زندگی

 و است برگزیده کسی چه را نامش معناست؟ چه به دولت ظهور، دولت بر سالم پس

 به امسال محرم یها شب مباحث شنوندگان ما کرد؟ جستجو باید کجا در را نشانیش

 عامل پروردگار ی وعده به که آنانی شد، خواهیم آشنا آنان با ،کنیم می سفر حق حیات

 تاَرک بر قیمت تا نامشان و گشتند روان دنبالش به مستحکم ای�نی با و بستند دل

 دولت منتظر عاشقانه و اشتیاق با که هستیم مدعی نیز ما و درخشید خواهد دنیا

 ،عدالت کرسی ی برپاکننده ،برشیت عامل منجی ،آن بالشک امام و ولی و رهرب ظهور

 زمان و عرص امام موالی�ن و رسور ،دولت آن توحیدی جامعه کننده رهربی و اداره

 ای�ن که مدارانی حق دادن قرار الگو و آگاهی با پسم. اشیب می) عج( املهدی اباصالح

 زندگی خواهند کرد زندگی دولت آن در آینده در که مردمی به را اطاعتشان و عمل و

را  ما نام تا کنیم نزدیک آنان به را اطاعت�ن و ای�ن و عملکرد نیز ما ،د�ودن مطابقت

 نوع و اشعار انتخاب در باید پس. �ایند محاسبه دولت آن جمعیت آمار در یزن

 امام عاشورا نهضت حقیقت با کامالً که باشیم داشته زیادی نظر دقت مان یعزادار 
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 و بکوبیم سینه بر کربال عشاق پیروزی شوق به و باشد داشته مطابقت) ع( حسین

 به آن را که جامعه این اکرثیت با ما مجلس که کنیم عمل چنان بریزیم شوق اشک

 زیرا باشد مغایر د�ودن بدل کرده آراسته برایشان شیطان و نفس که رسگرمی و بازی

 گیرند می لعبو  لهو و بازی به را مداران حق یها آرمان که کسانی از متعال خداوند

 پروردگارت به که فرموده چنین کریم قرآن در که �ود خواهد مجازات و بازخواست

 .اند کرده می که کارهایی خاطر به کنیم بازخواست را همه که سوگند

 و شام و کوفه و کربال مکه و مدینه از عاشورا نهضت که داشت یقین و باور باید

 باور و بگویند را آن از غیر که کسانی و بس و بود عشق و عزت و پیروزی همه مدینه

 نه و دکردن درک مؤمنش بندگان مورد در مهربانی و کرم و لطف در را خداوند نه کنند

 ه�نند شان یملکوت وجود شمع که یدرحال دشناختن را امامت عزت و تدبیر و مقام

 را عاشقانه نجواهای گرفته، غبار های گوش تا شود می تاریخ راه فرا درخشان ای شعله

 چگونه که دارند وا قضاوت به جانشان ی محکمه در را عقل و بشوند جان گوش به

 فرموده نازل بیت اهل مخصوص اش آس�نی کتاب در عامل پروردگار که را عزتی شود می

 و کند زبون و خوار تاریخ، عربت برای ، �وده پیروز خویش ادیان متام بر را آنان و

 باشد؟ الهی مشیت دلیلش

 ورند غوطه فکرشان اوهامات ی ورطه در هنوز که جاهالنی جهل از سوخته جان بر وای

 هرگز و نشنود را پاسخشان سازند جاری زبان بر را امام برکت با نام که آنگاه و

 در رسگردانی جز و گردد ویران بودند ساخته که را آنچه نشود؛ داده پاسخ سالمشان

 از را جانتان که آورید جا به را پروردگارتان شکرِ  پس. باشند نداشته سکنیمَ  برهوت،

 را جانتان بسرت بتوانید تا فرمود شکوفا حق در را فطرتان و بخشید نجات جهل رسوایی

 نوید هزاران خود در که بذری خوانید؛ می فریاد به را آن که کنید بذری ی آماده

 :خوانیم می را او هم با همگی پس است نداها زیباترین ندایش و دارد شکوفایی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )ده شب با دولت ظهور -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦شهریور  ٣١        شب اول ی بهخط

خداوندی است که دو گوش و دو چشم آفرید و  ی یبندهزشکر حمد و سپاس درخور و 

بران عقل قرار داد و سپس دو لب و یک زبان  آن را در حق شنوا و بینا کرد و فرمان

ها حق را بیان کنند ولی افسوس و صد  ها و شنیده آفرید تا تحت فرمان عقل، دیده

ند باطل عقل خارج شد ی سلطهبران نفس و شیطان گشتند و از  افسوس که آنان فرمان

و  اند کورانو  اند الالن اند کرانگفتند و خداوند کریم فرمود: آنان  شنیدند و دیدند و

 رحمت ی یدهبرگزبینیم که علی رغم تالش پیامربان الهی و امامان  گردند. بله می باز �ی

و همچنان به جهالت خود ارصار ورزیدند؛ حال که ما در  بازنگشتندبه زیر فرمان عقل 

موال و رسورمان امام عرص و زمان (عج)  ی خاصهمحرم به فضل الهی و عنایت  این ماه

نظیر را خواهیم شنید پس باید  های بی هایی از گنجینه حقیقت قدر گران یها هخطاببا 

اطاعت  ی یلهوس بهاست از غبار باطل  گرانباراین امانت  ی شنوندهرا که  ی�نها گوش

از قرآن کریم پاک کنیم تا پیام حق را در بهرتین جایگاه بشنود و با درک و عقل آن را 

باطل حق ببیند و  ی زمانهجان کند و به چش��ان یاری کنیم که در این  ی یرهذخ

را با دلیل قاطع  غلط�نو باورهای  جهل�نزبا�ان گویای آن باشد و اگر ابراهیم زمان، 

با  ،نشان دادند همچون �رودیان به آن ارصار نکرده و در عوض پذیرفنت و برهان به ما

 قلب نازنین ایشان را بخواهیم بسوزانیم. مان ینادانگناه و  های یزمه

 ،اگر از احوال گذشتگان با خرب شدیم خود را جدا از آن نبینیم مگر عربت گرفته باشیم

ان را نجات دهیم و در کلمه ده شب با دولت ظهور، خود و دیگر  یها خطابهپس با 

از هجران موالی�ن امام عرص را به  مان سوختهآن اندیشه کنیم و اشتیاق و دل  ی کلمه

 ابراز کنیم: گونه ینابارگاه پروردگار کریم 

موالی�ن شب  ی حقهحق، منتظریم تا با ظهور دولت  ی سوخته بار الها ما عاشقان دل 

وجود مقدسش باطل نابود  ی یهساشود و در  ظل�نی هجرانش به صبح سعادت پیوند
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 .قلب�ن را بیاراییم یزشانگ  دلدارن حق با بوی عطر  و حق پیروز گردد و ما میراث

شب اول را  ی خطبه (عج) زمان الله و اذن موالی�ن امام  اینک به اذن الله و اذن رسول

 کنیم: قرائت می

 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 شب اول ی بهخط

 حم؛

هایی از نور از عرش به  سالم بر حامالن وحی الهی ه�نانی که انوار حق را بر طبق

اند در غربت این فراق، جانشان را  فرش آوردند تا عرشیانی که به فرش مبتال گشته

قطعه نکنند بلکه با آن انوار به غربت خویش معرتف گشته و مجدداً به عرش   قطعه

اند خلیفه باشند در فرمانروایی مملکتی که  ر فرمودهکه پروردگا گونه ه�نسفر کنند و 

کنیم تا رمز  نامش هزاران رمز و راز نهفته دارد پس به دولت ابراهیم خلیل سفر می

 این حکومت را دریابیم.

این پیامرب در زمانی به جنگ باطل رفت که انسان در پرتگاه امیال نفسانی در باالترین 

سوخت و آن آتش را در جان  غربت اتصال می خود قرار داشت؛ جانش در ی درجه

نجاتش  ی یهماخویش را  ساز دستتراشید و  کرد؛ او را می سنگ جستجو می

پنداشت. در غربت حق، جانی مطهر در کوچه و بازار مشغول متاشای این  می

الهی را از این  یفگانخل ی شدهاز حقیقت وجود بود؛ چه تدبیری جان ذلیل  گشتگان گم

زد  بخشید؟ باید تیر حقیقت را به تفکر این امت نادان می مت نجات میظل ی ورطه

ها به پوچی این  رفت و خدایان دروغین را هدف قرار داد تا عقل خانه بتپس به 

یافت ناچار  هایی که خرد شده بود جایگزینی را �ی انسان معرتف شود؛ نقش ساز دست

جان مطهر پیامرب را نشانه گرفت و زمان را به مدد خواند تا او را در آتش امیال خویش 

شد تا حق را جاودانه سازد  شیطان آماده می ی بردهبسوزاند. یک نفر در مقابل هزاران 

فرماید، باطل کف روی آب است و حق  رآن کریم میگونه که کتاب آس�نی ق و ه�ن

؛ اینک آن حق به فرزندش که ماند ی�که آثاری از آن باقی  تازد یمبر رسش  چنان آن
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نگرد؛ آیا کدام  های ذلیل شده توسط شیطان است می مانند پدر خویش متاشاگر نفس

پیامرب (ص)  تا عقلی متوجه غفلت خویش گردد؟ وجود با برکت خرد کندرا   بت بزرگ

آید؛ ای بیچارگان! چگونه وجود خود را به گناه دخرت بودن در  به میدان این جهل می

فرو برده؟ بت  تان یطانیشکنید؟ این چه جهلی است که عقلتان را در امیال  خاک می

ها به طرفش نشانه  شود و جان پیامرب آماج تیرهای غربت؛ آتش هوس بزرگ خرد می

شود. باز یک تن در  واقع می ها جراحتترین  ارها هدف سختب مطهرشرود و جان  می

 ی همهماند و باطل با  شود و باز حق می مقابل خلیفگانی مرده در نفس ظاهر می

ماند رسدمداران دولت حق  ماند آنچه می شود و نشانی از آن باقی �ی قدرتش خرد می

را به دوستداران درخشند و آن درخشش  هستند که هر کدام با مدالی در سینه می

کنند مانند امشب که آغاز درخشش جانی مطهر است، جانی که  خویش هدیه می

خواند؛  را به سوی خود می طلبان یقتحقکند و  نامش حقیقت عقل را زنده می

که نامشان در سفینة النجاة جانشان در حرکت است تا به دولتی  طلبانی یقتحق

پس دست یاری�ن در آغاز این  .پسندد یبپیوندند که جز حق را در حکومت خویش �

 های ینهسکنیم و  دار حق آغاز گردیده به نامش پیوند می سال قمری که با نام پرچم

کوبیدن نوای حق، تا جا�ان آن را به ودیعه نگه دارد و  ی آمادهرا  مان یدهکشهجران 

پس به  های دروغین خرد شود و حقیقت خلیفه آشکار گردد عمل�ن گواه آن تا بت

 :زنیم با برکت فریاد میمتنای ظهور آن دولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

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


9 

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

 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 رستگار شوند ولی دشمن قسم بندگانش 

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  ی از رونق میهای سنگ 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

نام دین  های نفسانی خود را به 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

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

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 

 .قیامت و ابدمان را روشن کنیمبرزخ و 

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

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


11 

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

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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 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

هم اوست که پیامربان و جانشینانشان به سویش  ،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 چون ابراهيم و اس�عيل 

 بپذير كه تو شنوا و دانا هستى.

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

و مهربان  یرندهپذ توبهما 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.

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

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

حق پیامرب اسالم �ودند چون آنان منتظر آمدن پیامربی بودند که در ذهن و افکار 
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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 شدهامام ساخته  ،جدش شناسند یا همچون منتظرانِ  را میمبارکش 

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�نو به اذن موالالله  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 

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

مکرمه و حرضت اسحاق  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 یاییکربنهالی سپری شد که همواره نقش  هایتان به امید شکوفایی سال

 یامربپ ی چهرهجانتان چشیده بودید پس به آستانش بشتابید که انتظارتان به رس آمد. 
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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 ق ماند و باطل افسانهباز ح

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

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

زمان است؛ درکش ه�نند درک آیات  داری را به یادگار دارد که موالی عرص و 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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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ٣         چهارمی شب  خطبه

رحمتش  ی هیساجنبش آفرینش تا جنبندگان نام خویش را در  ی کننده آغازسالم بر 

 اش ییایکربدامن به اعرتاف کنند و  خالقشانبیابند آنگاه به خود بنگرند و به جاللت 

جرب بلکه با  عنوان بهدست ترضع دراز کنند تا روزِی آنچه برایشان مقدر گردیده را نه 

آن هجرت  ی الزمهعشقی بپذیرند که در فطرتشان به دنبالش در حرکت بودند که 

تعلقات با متام وجود برای رسیدن به  ی همهاست یعنی جا گذاشنت و گسسنت از 

شند که آغوشی گرم منتظر است تا آنان را مورد جایگاهی که باید یقین و باور داشته با

لطف و نوازش قرار دهد که خداوند رحیم در قرآن کریم فرموده: آن کس که در راه 

خواهد یافت و  ها شیگشابسیار و  یها یبرخوردار خدا مهاجرت کند، در روی زمین 

آنگاه  خدا و رسولش مهاجرت کند و یسو  بهخویش بیرون آید تا  ی خانههر کس که از 

 خداست و خدا آمرزنده و مهربان است. ی عهده مرگ او را دریابد مزدش بر

خالق خود هجرت کردند و در این راه هیچ  یسو  بهمهاجران تاریخ عاشقانه و مستانه 

اشتیاق و  شد یمتر  تر و مشکل ها هر چقدر راه سخت برای آن ،ندیدند و نشنیدند

ر بود که معنای این عشق در وصف کل�ت تر و گوارات لذت رسیدن برایشان شیرین

در تحلیل عقل در زمان و مکان  اش یگسرتدگشود؛  گنجد و در حصاری محدود �ی �ی

گیرد هرچه هست رسیدن به رضای الهی است. رسدمداران مهاجران عشاق  قرار �ی

ها  یاران و پیروانشان بودند که ما در این شب ،تشیب اهلتاریخ، پیامرب گرامی اسالم و 

کنیم که ای  سوزیم و آرزو می ها اباعبدالله الحسین (ع) می سوز عشق یکی از آنه ب

و  میآموخت یمکاش همراه و در کنارش بودیم تا همچون یارانش رمز و راز عاشقی را 

العباس آن را هاشم حرضت ابوالفضل  چه زیبا افتخار و آبروی عشاق، قمر منیر بنی

 برای�ن فاش فرمودند که: عشق، تفسیری جز عمل ندارد.
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این فرموده، رسم دلدادگی است؛ باید که عشق را با عمل اثبات کرد نه با حرف و 

 فریاد؛ خداوند تبارک و تعالی انسان را آفرید و محبت و رحمتش را نسبت به او با امرِ 

ه او نشان داد و ابلیس را به خاطر مخلوقات در برابرش ب ی همهبه سجده درآمدن 

 انی، از خود دور کرد.منافر 

را برای رضای الهی  �نیها یبستگ دلها و  با خود اندیشه کنیم که تا چه اندازه خواسته

به  ،از خود دور کردیم و یا مدعی هستیم که از عاشقان منتظران امام عرصمان هستیم

و رستگاری خود عمل  اش یخشنودایشان برای  بخش نجاتچند مورد از سفارشات 

 محرم، از نهضت عاشورا عربت بگیریم. ی دههکردیم؟ پس تا دیر نشده در این 

 ی خطبهامام عرص و زمان (عج) موالی�ن  به اذنو  الله رسول به اذنالله و   به اذن حال

 خوانیم: امشب را می

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 چهارمی شب  خطبه

 ؛امل

کهف؛ ه�نانی که عشق به توحید را معنا کردند و  ی مبارکه ی سورهسالم بر جوا�ردان 

منورشان به قالب وحی منتقل شد تا  ی چهرهراه و رسم بندگی و اطاعت را آموختند؛ 

را پروردگار عامل معرفی فرماید و چه با شکوه است نامی که خداوند  اتشانیخصوص

هر کدام دارای نام و منصبی  که یدرحالمعرفی فرمود  یکتا برگزید و آنان را جوا�رد

. چه رمزی در این شیفتگی است که هجرت را فرمانشانبودند و همگان در زیر 

خالقی  یسو  بهگزیند؟ آیا اکنون عقلی توان درک این گریز را دارد؟ فراری متربک  برمی

دیدار یکی از کند و امشب به  خود را ح�یت می یسو  بهکه وعده فرموده مهاجرین 

رویم تا زبانش را از کام زمان بیرون آوریم و با شیرینی کالمش همراه  آن جوا�ردان می

گونه  شویم. او افرسی جوان، برومند و بسیار شیرین سخن است و سخن خویش را این

کند: وقتی وارد غار شدیم در ظلمت آن دستان یکدیگر را گرفتیم و به صدایی  آغاز می

پس  میا تو گریخته یسو  بهفریاد خواهان  ادرسیفرپیچید فریاد زدیم: ای  که در غار می
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ظلمت غار  ما را از چنگال کفر به دامن ای�ن پناه ده تا سپاسگزار کرمی واسع باشیم.

انداز شد: ای جوا�ردان آسوده  به نوری متربک از میان رفت و ندایی در آن طنین

ها به ش� نخواهد رسید  استوار خواهد بود و هرگز دست کفر در دوران عزتتانباشید؛ 

و ش� در پناه پروردگار یکتا خواهید بود پس آسوده بخوابید و هراسی به دل راه 

ندهید و آنان خوابیدند با لذتی که وصف آن لذت را حرضت اباعبدالله (ع) در شب 

 ،و فردا شب دییآسا یمکه در بسرت عاشورا فرموده که: یاران من این آخرین شبی است 

پروردگار کریم است پس شیرینی این شب زیبا را در زمان جاودانه  ی وعدهبسرتتان 

پس محرم مدال حق را بر  .کنید تا همگان به آن بیندیشند و جز عشق را نشناسند

 ی کند و هزاران زبان نهفته سینه دارد مدالی که هزاران رمز و راز عاشقی را معنا می

هایی را با خود همراه کند که از باطل  سازد تا عقل تاریخ را از کام خویش خارج می

و  اند دهیبخشنابودی باطل نجات  ی اند و جانشان را از ورطه حق گریخته طرف به

کنیم؛ جوا�ردان  قرآن کریم، آیات دلدادگی را تالوت می ی زندهاکنون ما شاهدان 

دگار عامل در خوابی شیرین رحمت را تجربه کردند و سال در پناه پرور  ۳۰۰خوابیدند، 

حق را مشاهده کردند و باز دستان یکدیگر را گرفتند و  ی جلوهآنگاه که برخاستند 

توحید بود و اینک به آنچه به سویش  ی جلوهعرضه داشتند: بار الها، آرزوی ما دیدن 

ن هستیم و آنان ه�ن خواب شیری ی تشنهآمده بودیم رسیدیم پس ما را دریاب که 

ها به هدف  را مشاهده �ودند و ما سال منورشان ی چهرههمگان  که یدرحالرفتند 

ایم؛ آنان که با موالی ما حسین ماندند نامشان شهید است این نام را  محرم اندیشیده

پس معنای این نام چیست؟ رمز و  ،پروردگارمان برگزیده است ه�نند نام جوا�ردان

خورند؛  : شهیدان زنده هستند و در پیشگاه پروردگارشان روزی میاند فرمودهرازش را 

معنای این سخن در کدام رمز نهفته است؟ آیا قلم توان نگاشنت آن را دارد؟ هرگز! 

توانی جز مدد خواسنت از پیشگاه پروردگار عامل قادر نخواهد بود تا آن را توصیف کند 

های گذشته فریاد  شویم و ه�نند شب پس برای درکش به موالی�ن متوسل می

 زنیم: می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ٤         پنجمی شب  خطبه

شکر و سپاس پروردگار حکیم را سزاست که زمین و آس�ن و هر چه در اوست را به 

 جاودانه و باطل را کف روی آب نام برد.حق بیافرید و حق را 

خداوند سبحان از خلقت  ی ارادهحق به معنی راست و درست، بجا و خوب است که 

اگر هر چیز غیر آن اراده عمل کند راه اشتباه و غلط یعنی باطل رفته  ،هر چیز است

 ،نیاید کند تا زمانی که پای نفس به میان که عقل و اندیشه نیز فرق آن دو را تأیید می

دهد  نور و گرما می دیآ یم دربه طور مثال خورشید که در مدار تعیین شده به گردش 

یعنی به حق عمل کرده اگر غیر آن عمل کند به باطل رفته و از مدار خارج و نابود 

حق  ی رهیدادهد در این  ای گوارا می شود و درختی که از زمین تغذیه کرده و میوه می

خداوند کریم از خلقتش چنین بوده در غیر آن باطل و هیزم  ی ارادهقرار دارد چون 

خداوند از خلقت انسان رسیدن به خصوصیات و مقام  ی ارادهآتش خواهد شد و 

ارشف مخلوقات یعنی خلیفه بوده و در این صورت است که به حق عمل کرده در غیر 

نتخاب است آن به راه باطل رفته و مستحق عذاب و چون آدمی دارای اختیار و ا

های آس�نی به مددش فرستاد تا حق را  خداوند رح�ن و کریم پیامربان را با کتاب

خود که ه�ن رشد در حق است برسد و همچنین خداوند کریم  ی فهیوظبیاموزد و به 

با انتخاب امامان و اولیا آن آموزش را به ک�ل رسانید و امامان بزرگوار نیز برندگی و 

های گوناگون به همه نشان دادند گاه با  ابعاد گسرتده و قالب کوبندگی حق را در

شمشیر، گاه با فدا کردن جان و مال و فرزند و زمانی با مناجات و علم و عرفان و 

 تدبیر و برهان و بیان و زمانی دیده نشدن ظاهری و هدایت و نجات باطنی.

احسان پروردگار یعنی وجود مبارک و مقدس امام عرصمان موال و  ی سفرهحال بر رس 

ایم وجود مطهری که ساعات عمرش بر برکت  املهدی (عج) نشسته اباصالحرسورمان 

شود و  آید جهان، منور به الفاظش می به سخن در می که  آنگاهافزاید و  آفرینش می
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ه و به قلب منورش متوسل کند عامل لباس ارسار از تن خارج کرد آنگاه که سکوت می

روشنایی روز در انوار وجودش به تاریکی بدل گشته و سیاهی شبش در تأللؤ  .شود می

قدری است که  دهد پس این چنین وجود گران وجودش به روزی منور تغییر ماهیت می

رشیک قرآن است و حق را با دلیل و برهان قاطع بر رس باطل همچون پدران 

پس برای شکر  آموزد یمه و رسم حق جویی و حق مداری را کوبد و را طاهرینش می

داریم که: ما  چنین نعمتی بر درگاه با عظمت پروردگارمان به ترضع اعالم می

و جز آنچه به ما  نظر کردیم ف�نیضعبه جان  تیمنتها یبخورندگان نعمت و رحمت 

وت جا�ان به شناسیم بر ما ترحم کن و ما را در ملک آموختی حمد و شکر دیگری �ی

 پایان تو باشیم. های بی خودمان بن� تا همواره شاکر نعمت

امشب  ی خطبهامام زمان (عج)  ی�نو به اذن موال الله رسولالله و به اذن   به اذنحال 

 خوانیم: را می

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 پنجمی شب  خطبه

 ؛ق

آورندگان به توحید   های درخشنده؛ پیروزمندان در جهاد؛ ای�ن سالم بر دارندگان مدال

بر سفینة النجاة؛ عقل کل و نجات یافتگان صحرای قیامت؛  شدگانالهی؛ سوار 

زمین و آس�ن  ی دهندهبرکت؛ ه�نانی که انوار جان مطهرشان زینت  وجودهایی با

است. غربتشان را چگونه توصیف کنیم تا آشنایان زمان آنان را بشناسند؟ پس به دیدار 

رویم تا حکایت عشقش را با زبان حق گوی زمان  یکی از عاشقان توصیف شده می

 بشنویم.

 ی نهیسغروب روز پنجم محرم است. دخرت امیر مؤمنان (ع) حرضت زینب کربی (س) 

عشق،  ی مهیخفرماید: ای  چسباند و می علی (ع) می بن حسین ی مهیخمطهرش را به 

چند روز دیگر در آتش کفر کافران خواهی سوخت ولی آتش عشقت تا قیامت 

 تر فروزانباش که در این حرارت از آن آتش  ام نهیسجاودانه خواهد شد پس شاهد 
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کرد پس شکر و من حق را با خود همراه خواهم  یا دادهاست؛ تو حق را در خود جا 

جان را در جای دادن توحید در پناهگاهش  بی ی پارچهپروردگار یکتا را که مشتی 

 سازد. جاودانه می

شود؟ نامش چیست؟ چه  دار آن می ه قلب تاریخ میراثچه رمزی در این گفتگو است ک

 فرماید: گوی این سؤال است که می کند؟ باز قرآن کریم پاسخ کسی نامش را انتخاب می

که ای�ن آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا به مال و جان خویش جهاد آنان 

 تر دارند و کامیافتگانند. کردند در نزد خدا درجتی عظیم

توحیدی خالص  ی نهیگنجکشند که  پس شاهدان تاریخ، عزت جهادی را بر دوش می

 است.

قر (ع) وارد چادر سازیم؛ امام محمد با اینک جا�ان را با زبان مطهر دیگری متربک می

را برای مترین جنگ  رتانیشمشدهید تا  فرماید: اجازه می شود و می اش می پدر گرامی

فرمایند: مشیت این شمشیر در غالف  کنند و می بردارم؟ امام سجاد (ع) تبسمی می

ماندن آن است پس جانش را به آتش نکشید و او را در حرستش تنها بگذارید تا با این 

 اش در زمان باقی مباند؛ ندهخاک نجوا کند و زبان بُّر 

نده بیرون آمد و آن چنان باطل را نابود ساخت تیغی که از غالف خویش با مناجاتی بُّر 

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

های توحیدی به دنبال حق درحرکتید و  داران گنجینه گردید و ش� شنوندگان میراث

 ی شهیاندجانتان در  ابهام است زیرا نبض ی پردهتوان جانتان در بیان آنچه آموختید در 

این اندیشه چیست؟  ی چاره ،تپد و زمان، شاهد جانی پژمرده و بی�ر ای مبهم می آینده

قرآن کریم  ی فرمودهکنید که توان درکش را ندارید؟ آیا به  حق را چگونه جستجو می

باشد پس دستتان را از قدرت حق که  گونه نیاهای مطهر هستید؟ اگر  گنجینه بارکش

تا همواره نشان ذلت را  دیا دادهکند به دست بی�ر نفستان  یدالله معرفی میخود را 

باشد که زمان، آن را در خود   نشانه روند و آنچه باقی گذارد آتش حرستی تان نهیسبر 

حفظ و آثارش را جاودانه سازد. پس به اطراف خود بنگرید و قدردان نعمتی باشید که 
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فرستد تا گیاهانی بهجت آور را  وقت بر جانتان فرو میپروردگار عامل مانند بارانی به 

 برویاند.

تر  رسد و باز با باری سنگین های مطهرش به پایان می رود و شب ساعات حق پیش می

های حیات، پس  لحظه ی زمزمههای حق جو منزل کند و نامش را  آید تا در شانه می

کنید تا طعم شیرین حق را  عظمتش را دریابید و با نعمتی که در کنارتان است بیعت

 حرارتتانپر  ی نهیسبچشید و با آن مبانید و از باطل بگریزید پس دست مطهرش را بر 

 بگذارید و باز او را بخوانید:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ٥         ششمی شب  خطبه

شکر و سپاس پروردگار کریم را سزاست که برای انسان زمین را مقدر فرمود تا برای 

پروردگار  یها وعدهکسب حیات جاودانه در قرب الهی، در الیه راجعون تا ابد در 

رحیم سعادمتند و زنده مباند و کسانی که عمر زمینی خود را به لهو و لعب و بازیچه 

حیاتی نه در دنیا و نه در آخرت برایشان نبوده و تا ابد در عذاِب عمر از  رانندبگذ

 دست رفته مبانند.

زندگان کسانی هستند که با هدایت پیامربان و یاری امامان، قلبشان به نور ای�ن 

شیطان و نفس اماره  ی لهیوسهایی هستند که قلبشان به  روشن شود و مردگان آن

نگ که خداوند رح�ن در قرآن کریم چنین توصیف تر از س سخت شده حتی سخت

که از  تر از سنگ های ش� چون سنگ سخت گردید حتی سخت : پس از آن دل فرموده

روان شود و چون شکافته شود آب از آن بیرون آید و گاه از ترس  ها یجو سنگ، گاه 

 کنید غافل نیست. خدا از فراز به نشیب فرو غلتد و خداوند از آنچه می

روز  (ع) متأسفانه روز به  مؤمنان ریامحارض طبق پیش بینی اولیا مخصوصاً  ی زمانهدر 

و امر به معروف و  شود یم فاسدترو وجودها  تر رنگ کمها  ، ای�نتر سختها  قلب

نهی از منکر به فراموشی سپرده شده و اندیشه و عقل جایگاه خود را به نفس اماره 

زیرا  ابدی ی�ایت و ظلم است و راه نجاتی برای خود سپرده در نتیجه انسان گرفتار جن

 ۱۴ ی خطبهامیر مؤمنان (ع) عقل و اندیشه را کنار گذاشته که در  ی فرمودهطبق 

ش� سبک است و در آنچه طرح  یها درکها و  اند: عقل البالغه چنین فرموده نهج

تر است پس عجب  نزدیک ها نادانو  ها عقل یبکشید به  کنید و برای آن نقشه می می

هایی که طمع خوردن دارند ش� را  شوید و آن نیست که ش� آماج تیراندازان می

پس ما که مدعی هستیم از  .شود شکارچیان می ی طعمهخورند و وجود ش�  می

های گهربار ایشان جستجو  شیعیان و پیروان ایشان هستیم باید که راه چاره را از خطبه
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که ایشان فرمودند: که به دوستان بگویید که نام موالی�ن مهر  یا گونه ه�نکنیم 

بندگی پروردگار کریم است پس باید سعی کنیم که این مهر بر پیشانی عابدمان نقش 

قدر و گوهربارشان امام عرص و زمان  ببندد و در این راه دست متنا را به فرزند گران

کنید تا با عمل و اندیشه در  مان یر ای(عج) دراز کنیم و عاجزانه بگوییم: موالی ما، 

سفارشات ش� مورد تأیید و رضایت الهی و خشنودی ش� امام عرصمان قرار بگیریم و 

ش� راه نجات است که امیر مؤمنان  دییتأنجات یافتگان دنیا و آخرت باشیم چون  ءِ جز 

گارا را ها طعم بهشت و یا آتش خشم پرورد  (ع) در این مورد چنین فرمودند: متام امت

نخواهند چشید و وارد بهشت و یا دوزخ نخواهند شد مگر به اذن آخرین وصی رسول 

 خدا حرضت حجت (عج).

 ی خطبهامام عرص و زمان  ی�نموال به اذنو  الله رسول به اذنالله و   به اذنحال 

 خوانیم: امشب را می

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 ششمی شب  خطبه

 ؛مبیناانا فتحنا لک فتحاً 

سالم بر خرض نبی؛ پیامربی صدیق در توحیدی مستحکم؛ معلمی صبور در اثبات حق و 

پروردگار است؛ پیامربان  ی گسرتدهای از رحمت  شاهدی که مع�ی عمر رشیفش نشانه

ارسار الهی، اینک در  ی کنندهاحسانش مه�ن هستند و زبان مطهرش باز  ی بر سفره

شویم تا حکایتی را از  های دولت ظهور، مه�ن این نفس زکیه می این شب از شب

 دیدارش با امیر مؤمنان (ع) برای�ن فاش کند.

به سختی مشغول کندن چاه بود  که یدرحالفرمایند: روزی به دیدار موال رفتم  می

انوار  که یدرحالشکافید  اک را میعرضه داشتم: ای اسدالله، چگونه با این اشتیاق دل خ

که  گونه ه�نبخشند؟ و امام فرمود:  گانه را زینت می های هفت مطهرتان آس�ن

و من قلب  ام �ودهپروردگارم فرمود من روزِی بندگان خویش را در دل خاک مخفی 

تا حیات را از آن خارج کنم. به طرف دستان مبارکشان رفتم و عرضه  شکافم یمخاک را 
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شکافتی  الهی را می فگانیخل ی مردهشتم: ای امیر مؤمنان، ای کاش آن زمان که قلب دا

به سوی من آمدند و  برکتشانشد. وجود با  امیدی به یافنت حیات در جانشان �ایان می

ترین زمان برایت چه زمانی بوده و من گفتم: آن زمان که در  فرمودند: ای خرض، سخت

شود من هم مانند حرضت  بودم و او گفت: عمو جان، میکنار اباعبدالله (ع) نشسته 

موسی (ع) همراه ش� سفر کنم و من عرضه داشتم: جانم به فدایت ای سبط پیامرب 

من محتاج همراهی ش�یم و ایشان  که یدرحالکنید  چگونه این درخواست را می

 ی حلقهبا فرمودند: آیا در سفری که جدم برایم فاش فرموده با من خواهید بود و من 

ترین مصیبت از  اشکی آن را تأیید کردم و آن زمان رسید و من شاهدی بودم بر تلخ

فرمایند: ای خرض، سفر ش� به  کنند و می جهل امت پیامرب. امیر مؤمنان تبسمی می

زمان  ی پردهکند؛ آنچه را که در  تر می محکم رسالتتانحوادث آیندگان عزم ش� را در 

و  شناسد ی�است؛ عزم امتی که جز دنیا را  تیرؤکنون نیز قابل ا مشاهده کردید هم 

 یا ندهیآمرگ پنهان است پس چگونه بر  ی پردهکند که در  ای فرض می آخرت را افسانه

صبور خواهی بود که دیگر دین و فرمان خداوند کریم از جان مردمان خارج خواهد 

زمان خواهند آمد؛ دیگر تیغ  ی عرصهشیطان به  یزهایدستاوآنان رسمست  ،شد

ای خونشان را نخواهد ریخت و میدان جنگی به وجود نخواهد آمد؛ آنان  کشیده

فرا رسد و  هالکتشانجانشان خواهند چرخید تا زمان  ی گوسالهرسمستانه به دور 

های از میان برکشیده به هالکت برسانند و عملشان را حق تصور کنند  یکدیگر را با تیغ

ای  است تا دولتش شکوفا گردد و باطل افسانه لشانیذلحق، متاشاگر وجود  که یدرحال

ایم آیا  زمان دیده ی نهیآشود در پس پرده و ما آیندگانی هستیم که حق و باطل را در 

چگونه شاخ و برگ و گل را  اش شهیراز کدام فرمان در جا�ان ریشه دوانده و  عربمتان

ته به دنبال نهضتی حرکت کند که نامش نهضت در جانش به �ایش گذاشته که توانس

عاشورا است؟ شور حق بر علیه باطل؛ شوری ماندگار در صفحه زمان تا قیامت، پس با 

 زنیم: ه�ن شور عاشورایی فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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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  ها برکت جان 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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: باید بدانید کسی را اند 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

ن است که پیروی کنندگان از قرآن پیروزمندان صحرای نگویید، این فرمان قرآ 

 .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
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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  هکین و مرهمی بر قلب سوختانواری باشد که نشان از خالقش را دارد تا تس

 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 

جانشان را در پرتوی اوامرش از درخشد تا همگان در دریای احسانش بنشینند و  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 دهیچکفرمودند رسور و موالی ما امام عرص و زمان (عج)  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 

 م:خوانی 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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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ٨         نهمی شب  خطبه

ش�ر به عظمت شش روز خلقت، خداوند با جالل و کربیایی را  شکر و سپاس بی

در عروجشان به سویش او را حمد  اش یکو سزاوار است؛ شکر و سپاسی که عاشقان 

اش از آن اوست پس سالم بر جانی که حقیقتش را  �ودند به سالمی که سالمتی

روح  عنوان بهشناخت و به دنبال انوارش به حرکت درآمد؛ انواری که جهان ماده، آن را 

جان است به ملکوت جانی که ملکوتیان در گرداگردش  ی کنندهشناسد؛ روح، متصل  می

هایشان را به  کنند و آنگاه که بال قدسی را معنا می  با نوایش عشق روح ،اند رکتحدر 

زند که  زنند تا حرارتش را حس کنند نوایی به جانشان نهیب می یکدیگر پیوند می

خزان  ی کننده منور اش شعلهرا ندارد؛  اش شعلهتحمل  فتانیلطمراقب باشید، جان 

شوند تا آنگاه که به امر  نش ذخیره میجا ی صندوقچهغیب است؛ خزانی که در 

پروردگارش آن را باز کند عرشیان به متاشا بایستند و اعالم دارند جز آنچه پروردگارشان 

 اند. به آنان امر فرمود دانش دیگری نیاموخته

چه بازگشتی! چه حرارت عشقی و چه اعرتاف زیبایی که  چه روحی! چه ملکوتی!

رضت زهرای مرضیه (س) شنیدیم که قلب بندگان عاشق توصیفش را از رسور عاملیان ح

کند. خداوند رح�ن و عزیز و حکیم در قرآن کریم  قیامت دچار می ی لرزهرا به 

آفرینم گفتند  ای می فرماید: چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه می

آنکه ما به ستایش ها بریزد و حال  آفرینی که در آنجا فساد کند و خون آیا کسی را می

دانید  دانم که ش� �ی کنیم؟ گفت: من آن می گوییم و تو را تقدیس می تو تسبیح می

تویی دانای  ای دانشی نیست تو، ما را جز آنچه خود به ما آموخته یمنزهآنان گفتند: 

 حکیم.

بارها و  تشیب اهلاین اعرتاف به الست ختم نشد؛ پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) و 

بارها مخصوصاً اباعبدالله الحسین (ع) در نهضت عاشورا فرشتگان را وادار به اعرتاف 
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 ی حقهدر ظهور دولت  ها اعرتافکرد نه به اجبار بلکه مشتاقانه و عاشقانه و این 

موالی�ن امام زمان (عج) به اوج خود خواهد رسید و آنانی که به همراه ایشان در آن 

که آنانی که  یا گونه ه�نمورد تحسین عرشیان قرار خواهند گرفت دولت خواهند بود 

در شب عاشورا ماندند و روزش ح�سه آفریدند مورد تحسین واقع شدند پس بیایید 

 در این شِب ماندن، عاشقانه به همراه موالی�ن مبانیم.

شب را قرائت ام ی خطبهزمان   و به اذن موالنا امام الله رسولالله و به اذن   به اذنحال 

 کنیم: می

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 نهمی شب  خطبه

 ؛حم

دولت به چه معناست؟ نامش را چه کسی برگزیده است و  سالم بر دولت ظهور؛

به حیات  های گذشته ش را در کجا باید جستجو کرد؟ شنوندگان مباحث شبا نشانی

 اینک موقع برگشنت است.آشنا گشتند و  هایش و با مسافرین ایستگاه حق سفر کردند

امشب سفينة نجاة آماده است تا مسافرین حق را در خود جای دهد؛ آنانی که به 

آن  روان گشتند. پروردگار عامل دل بستند و با ای�نی مستحکم به دنبالش ی وعده

در  های مشتاق دنیا، در چادر خود نشسته است تا جان تر از عسل شیرین ی وعده

فرماید:  جمع شده می اشکی که دور چشم مبارکش ی حلقه با سیاهی شب بگریزند.

بر  ها غیتهای کشیده برهانید؛ آن  بهاست آن را از تیغ جان، متاعی گران بروید،

بلکه با آغوشی  هراسند �ی برقشاندارند؛ از  که آنان را دوست می تازد هایی می جان

شود؛  فرما می بر صحرا حکمنشیند؛ سکوت  رس و صدا فرو می کنند. باز استقبالشان می

ای به چادر  سایه خیزد. طلوع فجر نزدیک است. جز صدای مناجات صدای دیگری بر�ی

ای را برای دیدارتان  گوید: لحظه گذارد و می شود؛ رس را به آستانش می امام نزدیک می

ور  مرا که در خون جانم غوطه ی چهرهو  شکر هستید ی سجدهدانم در  که می برگزیدم

که غربتش  ام تا با آستانی درد و دل کنم پس آمده خوانید را به داخل خیمه �ی تاس
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و  خورشید فردا آن زمان که طلوع کند رسورم، به چشم خویش دیدم؛  را ساعاتی پیش

نقشی را مشاهده خواهد کرد که پروردگارش او را برای آن نقش  حر بتابد ی چهرهبر 

ماه سوگند که من خوبی و بدی را به انسان القا فراخواند و فرمود: به خورشید و 

اولین کسی  به �ایش خواهم گذاشت پس اذنم دهید ام و من آن القا را در جانم کرده

و برای �از صبح باز  رود گذارم. حر می باشم که این فرمان پروردگارم را به �ایش می

ی نجات جدم نوح نبی، فرماید: ای سوار شوندگان بر کشت گردد. امام حسین (ع) می می

ندارم جز  آبی برای روان کردنش ام؛ من کشتی خویش را در بیابانی دور از دریا ساخته

و چه مقصد باشکوهی در  خون پاکتان؛ آن را خون ش� به حرکت درخواهد آورد

زند: عمو  فریاد می انتظارتان است، آیا توان درکش را دارید؟ حرضت قاسم بن الحسن

فرمایند: ای فرزند رسول خدا، آنچه  ام. حرضت زینب (س) می را دیدهجان، قبًال آن 

 برای میراث داران چگونه شیرین ی وعدهفرمودید برای سوار شوندگان بود آیا این 

هایی هستند که قرآن کریم  فرماید: میراث داران من ه�ن شود؟ امام می تفسیر می

دهد  شد، هر آنچه ش� را رنج مى فرمود: هر آينه پيامربى از خود ش� بر ش� مبعوث

است و با مؤمنان رئوف و مهربان است.  بسته دلآيد. سخت به ش�  بر او گران مى

آنگاه که آنان را در هدایت بینم با من هستند و آنگاه که از آن دور شوند دیگر نشانی 

ق این سفینه را به جهت یاران ح ی عقربهو اینک رضبان زمان  یابند را �ی از من

منتظر کشتی  تا در آن بنشینند و با دولت عشق سفر کنند و باز زمان، چرخانده است

را درک کنند؛ آیا توان شنیدن آن را  شان یالستها ندای  تا جان نجات دیگری است

 به ندای: خوانند اگر داشته باشند برای رسیدن به آن پروردگارشان را می دارند؟

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر اللّ بسم 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ٩         روز عاشورای  خطبه

سالم ذکری است که پروردگار عامل آن را برای رسول خود برگزید و امر فرمود تا آفرینش 

درود بفرستد. امروز با لحظات پر شورش آمده تا بر جانشین  اش دهیبرگزبر آخرین 

رسول خاتم حسین بن علی (ع) درود بفرستد. او وحی را در قالب خون به �ایش 

 گذاشت تا معجزه را معنا کند.

؛ آن را در اختیار خود گرفته تا ابدیت را به تصویر شناسد ی�ساعات عاشورا زمان را 

غافل که از  یها جان. وای بر رساند یمق را به گوش عامل الحلحظاتش فریاد جاء کشد.

باطل کشانده و ساعات این روز  طرف به؛ آتش امیالشان آنان را اند غفلتاین ندا در 

، فرق رسشان را دارند یم. نام شهیدان را دوست گذرانند یمشکوه را در غفلت با

و برای  سازند یمروان  ها دهید، اشک از کنند یمرا مجروح  ها نهیس، شکافند یم

. وای بر این میراثی که سینه به سینه در سوزد یمآب جانشان در تب و تاب  یا جرعه

زمان جاریست تا شهادتی را به پرده �ایش آورد که نامش را موالی�ن اباعبدالله 

این هیاهو  ی چارهکربال آن را معرفی �وده.  ی صفحه گداز جانبرنگزیده بلکه تصویر 

 روان مردمان حقیقت را به تصویر کشد؟ یها اشککسی یافته تا در  را چه

مطهری که بر بال فرشتگان به عرش  یها جانامروز بگریید؛ بر جانتان بکوبید نه برای 

. سوزد ی�پاره شدنش دلی در آتش  که برای مظلومیت دینی که بر پارهسفر کردند بل

گواراست که نوشندگانش در مستی  رشبتی مانند بهآیات قرآن کریم در نفس مردمان 

یارب از سینه خارج کنید تا  را با یارب تانیها قلب. باید امروز رندیگ یمغفلت قرار 

�ایش زمان جدا گردد؛ خون مطهر فرزند پیامرب به میدان بیاید و باز  ی پردهحقیقت از 

این درماندگی جهل شود؛ صدای مبارکش طنین انداز شود و عامل  گر چارهدیگر  بار کی

دولتی که  یسو  بهای عاشقان حق؟ حرکت کنید  دیکن یمرا از این ستم برهاند. چه 

؛ امامش مانند یاران من که یارانم را ندا دادم با دیکن یممنتظرش هستید؛ برایش ندبه 
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. سیاهی جانتان به صبحی دینیب ی� . اگر مبانید فردا دیگر غروبی رادیگو یمش� سخن 

. شود یمعشق درمان  ی جرعهجانتان با  یها زخمدرخشنده بدل شده ه�نند یارانم 

زخمی که انتظار بر جانتان زده هزار بار از زخم یاران من بیشرت است زیرا آنان با 

در  یا نهیگنج. ش� دیسوز یمولی ش� در انتظار دیدن  گرفتند یمآرام  ام چهرهدیدن 

، عاشورا حکایت دلدادگی است آخرالزمانسینه دارید که مثل و مانندی ندارد. ای امت 

پس غم دوری موالیتان را در ساعات این روز فریاد کنید تا زخم عاشورایان با ظهورش 

 درمان شود. او را بخوانید:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 ٩٦ مهر ٩         دهمی شب  خطبه

احسان، همگان را بر  ی وعدهکه همواره در  یپروردگار غفور و رحیم؛  پروردگاربه نام 

که اگر از  دهد یمرحمتش مه�ن �ود و سپس امر فرمود: خدا ش� را اندرز  ی سفره

 بار دیگر گِرد چنان کاری مگردید.هستید  مؤمنان

 ی گانه ده یها شبو شنوندگان  سفران همای مه�نان کوی عشق و جویندگان حق، ای 

دولت ظهور، اندرز خداوند در قرآن کریم را شنیدید پس بار دیگر نعمت و رحمتی که 

اینک که دانستید  ،گذشته برنگردید ی شهیاندشامل ش� شد را قدر بدانید؛ به عمل و 

ن و نهضت امدار  و با فرمایشات موالیتان حق و حق نجات در انتخاب حق است

استوار  یها قدمراسخ و  ی ارادهرید و با یعاشورا را شناختید پس تصمیم به ماندن بگ

نباشد که بعد از این دهه کم کم آن را به فراموشی  گونه نیابر آن پایدار باشید و 

 داراز آن برخور بسپارید، این کفران نعمت و رحمت عظیمی است که در این دهه 

 شدید.

ولی نعمت�ن امام و موالی�ن اباصالح املهدی (عج)  سپاسگزارشاکر پروردگار کریم و 

باشیم؛ شکری مثمر مثر است که جایگاه لطف را بشناسد و قدردان هدایتی باشد که او 

که: ای جان، چه طعام مطهری  میزن یمرا از جهل نجات داد پس به جا�ان نهیب 

 ی کنندهمردگان، مست  ی کنندهلکوت فرستادند! طعامی که انوارش زنده برایت از م

قرآن تو را  ی مهیکرپس بعد از این دهه با آیات  .قرآن است ی کنندهعاشقان و تفسیر 

تغذیه خواهیم کرد تا طعام مطهر و نورانیت ادامه یابد و دل مشتاق و عاشقت را که 

 م داد.هخوا تیامبا اطاعتش ال سوزد یمدر فراق یوسف زهرا 

 ی خطبهو اینک به اذن الله و به اذن رسول الله و به اذن موالنا امام عرص و زمان 

 :میخوان یمامشب را 
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 دهمی شب  خطبه

 ؛امل

فرماید تا بندگان را در  ای که خود را بدون رقیب معرفی می سالم بر قرآن کریم؛ معجزه

اند بازگرداند. کتابی که زبان شیوایش قابل درک  پناه آیاتش به ملکوتی که از آن آمده

کشد و  شود؛ آفرینش را به توصیف می برایش یافت �ی یا کنندههمگان است و ادعا 

سازد نعمتش را شامل مؤمنین و غضب الهی را بر جان کافران  اعجاز عشق را �ایان می

دارد و جان خلیفه را به زمینی  ترین مناجات برمی سازد. پرده از شیرین مستولی می

های وجود است اگر خود را بشناسد  کند که همواره در حال رویاندن نعمت تشبیه می

وردگار عامل چیست؟ آیا که او را جانشین خالقش نام نهادند معنی این پیشکشی پر 

روح منوری است که در جان آدمیان است تا حیات یابند؟ مع�ی جانشین پروردگار 

بودن در کدام رتبه است؟ مقام پیامربان یا جانشینانشان و یا همگان؟ پاسخش 

رسند و  مخلَصین می ی درجهچیست؟ کتاب آس�نی پاسخش را فرموده: بندگانی که به 

 ها انیاد ،ند هر چه هست نشان خلقت است و انوار پروردگار کریمای ندار  دیگر قرینه

همگی فراخوانده شدند تا به این مقام برسند در زیر پرچمش جایگاه خویش را نظاره 

های باشکوهی! چه شاهدان با  های دهگانه است چه شب اینک پایان شب .کنند

هایی که به  چشمها و  چه گوش ،چه عمر با برکتی در لحظاتش خالصه شد !عظمتی

پرسشی که ذهن  ؟آستانش دوخته شده تا پرسش جانش را پاسخ دهد تو کی هستی

کنیم وای بر  اینک مع�یش را فاش می ؛شنوندگان این مباحث را به خود اختصاص داد

ای که نعمت هدایتش را فراموش کرده و باز مزد رسولش را از یاد برده  احوال شنونده

است مودت به قرآنش را به بازی گرفته و صبح و شبش در مقاصدی تکراری به پایان 

یند ب کند و خود را در درک القابش ناتوان می رسد پس قیمت جانش را فراموش می می

 فگانیخلاعالم فرموده همگان  ،خیر ؟آیا پروردگار عامل در خلقتش تفاوتی نهاده است

زمینی که آتش نفسش آبادانی را از میان برده است و  ؟کدام زمین اند نیزمروی 

 .های بهشت را به تصویر کشیده است برهوت را به ارمغان آورده و یا زمینی که باغ
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لتان نظر کنید که اربابتان از کوه طور بازگشت تا باید ه�نند قوم موسی به احوا

داری صادق بودید و یا در مستی  ببیند آیا امانت نزدتانامانتش را در  ی جهینت

اگر  ،عاشوراییان لحظاتی را رسمست گشتید و باز خود ماندید و آنچه نامش جان است

ای بین ش� و  تورات وجودتان را با انوار رسور شهیدان نوشته باشید پس چه فاصله

چشم ظاهر دنیا بین است و چشم باطن در  ،معناست پروردگارتان است فاصله بی

علی  ی عهیشدنیا را رها کنید و یقین داشته باشید اگر  یها چهیبازالستی باشکوه پس 

پس قلمش  ،ای بود متام نشدنی ملکوت برایتان آوردند گنجینه ی سفرههستید آنچه از 

عاشورا را در  ی ح�سهآنچه فرمانتان داده رس اطاعت فرود آرید تا را قدر بدانید و بر 

جانتان به �ایش درآورند و طعم شیرین آن را به جانتان بچشانند پس با ساعاتش 

 .شود بیعت کنید و آن را غنیمتی بزرگ تا همواره دنیا و برزختان در نعمتش متنعم 

ج عقلتان را از عقل کل تقاضا کنید اینک پای طور بایستید و به قامتش نظر کنید و فر 

 پس فریاد بزنید:

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم و علی عباد الله الصالحینالو 
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 ٩٦ مهر ١٠         شب یازدهمی  خطبه

های مشتاق را اَیَُها املُخِلصون نامید و به  ها؛ پروردگاری که جان جان ی نندهیآفربه نام 

 ی قلعهآنان از پلیدی نفس اماره در امان هستند چون اخالص،  همگان عرضه داشت:

کند و حاصلش جانی است که  مستحکمی است که راه نفوذ هوای نفس را محدود می

خود آفریده و وعده  فگانیخلبرای زمین را  و خداوند کریم شیطان در آن راهی ندارد

که در  ها هستند و کسانی به سعادت خواهند رسید فرموده وارثان آن نیز ه�ن

باشد  خدمت آنان باشند؛ خدمتی که خشنودی خداوند کریم و پیامربش و جانشینش

آراید که خود آن را  را در ظرف جانش به هوسی می ولی افسوس نام ملکوتیان

ای  نشینند؛ به متاشا می شان یگرامپیامرب  .دهد نوای عشق رس میپسندد و برایش  می

ذهنشان  ی ساختهبر گِرد  ع)( یموسوای بر امتی که مانند گوساله پرستان امت 

تا �اد خودپرستی  کنند چرخند و جواهرات وجودشان را در آتش گداخته ذوب می می

 زد که عاشقان نامشسو  را معنا کنند. چه شده که پرچم اسالم در آتش عشقی می

و آن را در بازار  پرده بر حقیقت هدایتش انداخته الشانیامکه آتش  مدعیانی هستند

و کاروانی را که بر پشت شرتهایش عزِت  داد و ستد به بهایی اندک وا گذارده است

کند را به عجز و زبونی در افکار خود تبدیل کرده و برایش  عطایی خداوند را حمل می

است که فرمودند: خداوند کریم وقتی از  از معصومین که یدرحال کند می مرثیه خوانی

ها بود تا  اول عضوی که بیدار شد رس انسان ها دمید ی خود در کالبد انسان جاللهانوار 

و هر چشمی که باز شد در مقابل خود خالقی را  چشم بتواند از انوار جالله نور بگیرد

عاشوراییان در شکر از پروردگار، همین  آفریده است؛خواسته برایش  دید که آنچه می

را مجدداً به درگاه خالق  رشف پیدا �وده بود رس که با انوار هدایت آفریدگار خود

خود پیشکش �ودند و پروردگار کریم فرمود: من این رسها را جایگاه رفیعی خواهم 

و شجاعت رس  درشفی بس بزرگ پیدا �ودن بخشید و آن رسها با اطاعت خالق خود

 شهیدان کربال گویای این عهد و پی�ن بود.
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هایی شنوا دارند و  رسور عاملیان حرضت زهرا چه زیبا فرمودند: شهیدان راه حق گوش

کنند تا رشافت ذکر الهی پیدا  هر زبانی که از حق آنان دفاع کند آن زبان را دعا می

و آن زبان جز به متجید باز  و پروردگار کریم در قیامت آن را به سخن درآورد کند

 یهر عرص در  مانند زبان حرضت زکریا (ع) که سه روز فقط به ذکر باز شد. نشود

شوند تا زبانی گویا داشته باشند از گفنت حقیقت؛ این زبان آرام  کسانی انتخاب می

مگر با شهادت و شهادت است که او را برای ستودن آفریدگار خود ذکر  گیرد �ی

جاودانگی زبانتان را  هر بار که به یکتایی خداوند کریم شهادت دادید پس گرداند می

 از یکتای کریم تقاضا کنید.

صرب و  ی اسوه ی فرمودهباید که دوستداران و عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) این 

که  گوش جان کنند ی زهیآوایثار، حرضت زینب کربی (س) را با اندیشه و باور و یقین 

غیر از زیبایی نه چیزی ندیدم و  من زیاد ملعون فرمودند: به ابن در کوفه ایشان امروز

نه شنیدم. این پیام حرضت نه به روز عاشورا بلکه از زمانی که این نهضت از مدینه به 

امام  و رهربی کاروان را رهربی امام حسین (ع) رشوع شد و در کربال امام شهید شد

لحظه به  کربال به کوفه و شام و به مدینه رسید سجاد (ع) بر عهده گرفت و کاروان از

توان دید و شنید؛ این  لحظه، حرکت به حرکت، سخن به سخن، جز زیبایی چیزی را �ی

ها چون  واقع درک شود به شوقش تا قیامت چشم  زیبایی به طوری است که اگر به

، حتی ن�یها عملو  �نیها یعزادار پس باید که در مورد  سیل اشک خواهند بارید

دعاهای�ن اندیشه کنیم و معنی و مفهوم کل�ت را درست درک کنیم بعد آن بر زبان 

و مردن  جاری کنیم چه زیبا و پر معنی است این بیان که: ش� زنده بودن با آل محمد

کنید و آن را به حساب دعا  تعارف از پروردگار کریم تقاضا می عنوان بهبا آل محمد را 

کنید که اعجازی از خلقت هستند و  در کنار امامی زندگی می که یدرحالگذارید  می

�ایش  ی عرصهبه  و مردن را در حین زنده بودن اند ها معنی کرده زنده بودن را در قرن

در رسالت و  امام و رهربتان در هر لحظه یُحیی و یُمیت را که یدرحالگذاشتند و ش� 

کنید که با آل رسول زنده باشید و با آل  ثابت �وده است دعا می امامت خود به زمان

نامش آرزوی بدون دلیل و برهان است که  گذارید؟ رسول مبیرید؛ نام این دعا را چه می

مرده هستید و آن وقت مردن را در  واقعی ی زندههیچ منطقی ندارد. ش� در کنار 
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کنید و  اید، به کارهایی که می کنید. از اندیشه تهی شده کنار آل رسول تقاضا می

عمل ش�  ی جهینتکنید که  کنید؛ با کل�تی بازی می گویید اندیشه �ی سخنانی که می

آنچه پروردگار کریم آفرید  و برهان قرآن کریم بسیار سنگین است: شود محسوب می

حق بود نه بازیچه و بسیار فرموده است که: پروردگار کریم زنده را از مرده و مرده را 

 ای که مغِز زمان است مرده باشد پس کسی که در کنار زنده فرمودزنده خارج خواهد 

ای که در واقع با جهالت مرده محسوب  و زنده ای خارج خواهد شد چگونه از او زنده

میقاِت یقینی است نه تعارف  پس دعا، شود ای خارج می شود چگونه از او زنده می

اع�لشان  ی نامهی کنند در تعارف مجازی زندگ عنوان بهمجازی و کسانی که با دعا 

و بازی تباه کردند. انعکاس بازدم  دچار لهو و لعب هستند که عمرشان را به تعارف

امام عرص نوید شادابی و حیات جاودان است پس باید در حیات زمینی چنان در 

املهدی (عج) باشیم تا در خطر  اباصالحهدایت پروردگار کریم یعنی امام عرص و زمان 

پس باید همچون یاران امام حسین (ع)  کشیم قرار نگیریم نفس می که یلدرحامردن 

 در هدایت امام عرصشان زنده بودند و در عاشورا در شان ینیزمباشیم که در حیات 

نیز در کنار امام  م�تشانیاری امامشان از آل رسول با شهادت از دنیا رفتند و 

 ابدی پیدا کرده است. ی زندهعرصشان 

 خواهیم: از خداوند به دعا می به این آرزوی مهم و بزرگ برای رسیدن

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ١١         شب دوازدهمی  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 نهیگنجتفسیر شهید و شهادت از  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

خ را تکرار کند اگر پی�ن، ه�ن پی�ن نخست بود که او از رستگاران بشنود و باز پاس

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

ای برسد که  هرگاه لحظه ؛برگشتی وجود ندارد شود ولی راه 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 

حقیقی های  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�ً  کند و برزخ فاصله 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 گاه اصلی وعدهبرای رسیدن به جای

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 

موال و شده در زمان به برکت وجود مقدس  علم و معرفت و حق مداری ثبت ی نهیگنج
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امید است با عمل به  .املهدی (عج) برخوردار شویم اباصالحرسورمان 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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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦آبان  ١٨         روز اربعین ی بهخط

 که من بندگان ای بگو :فرمود که است رحیم و رح�ن پروردگار ی یبندهز سپاس و حمد

 را گناهان جمیع خدا زیرا نشوید مأیوس خدا رحمت از یدا کرده ارساف خویش زیان بر

 مهربانی و رحمت اقیانوس این عوض در انسان و .مهربان و آمرزنده اوست آمرزد، یم

 و امید و مهر از پر لحنی با که را رستگاری و نجات و دعوت این چگونه کرد؟ چه

 رفت پیش آنجا تا و �ود عصیان و کرد پیدا جرئت افسوس داد؟ پاسخ است ینواز  بنده

 .است ناسپاس چه که باد آدمی بر مرگ :فرمود کریم خداوند که

 قدرناشناس و کرد باور را خود شیطان، و نفس یاری به حقیر و ضعیف انسان این بله

 قدرت کرد فکر خود خام خیال به و �ود جنایت و خیانت و گردنکشی و شد مغرور و

 و بزند کاری هر به دست توانا و مقتدر و عظیم خداوند برابر در که دارد را آن

 کرامات از دارد اع�لش برای فرصتی اگر که یدرحال نشود مجازات و بازخواست

 به را تو چیز چه آدمی ای: فرمود کریم خداوند که دیگری چیز نه است پروردگار

 .است کرده مغرور کریمت پروردگار

 است بلند تو، فرمانروایی است بزرگ نکردند باور شان مغزی یته با اینان بارالها

 است جاری و تو قهر است غالب و تو امر است آشکار و تو مکر است نهان جایگاهت،

 که باید. تو حکومت از فرار نیست ممکن »کتِ کومَ حُ  نمِ  رارُ الفِ  نمکِ یُ  ال وَ « ،تو قدرت

 عذاب و بال به را خود چگونه ولی گرفتند یم عربت گذشتگان عملکرد و اع�ل از

 شد یرشانگ دامن اع�لشان عقوبت فرمودی، و دادی خرب که یا گونه ه�ن کردند گرفتار

 رسید خواهند اع�لشان عقوبت به اند گرفته یشپ کفر راه که ییها آن به میان این از و

 .بگریزند آن از توانند ی� و

 شنیدند و خواندند را آیات این و بودند مسل�نی مدعی کربال ددمنش جانیان واحیرتا

 زدند جنایتی و ظلم به دست و کردند آشکار را پلیدشان درون مقام، و مال طمع به و

 یتب اهل و هاباعبداللّ  و شد نخواهد پاک پیروانشان و آنان دامن از ننگش قیامت تا که
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 رضای و دین برای خود یها داشته ی همه و فرزند و مال و جان نثار با که یارانش و

 برای چون و درخشید خواهد آخرت و دنیا در شان یرسبلند و عزت و کردند قیام الهی

 قرآن در رح�ن خداوند کردند تحمل را مصائب و ها یسخت ی همه پروردگار، خشنودی

 وعده که یا گونه ه�نکند.  یم عطا نعیم جنات در رفیعی جایگاه آنان به فرمود کریم

 خواهی را آن پاداش پس کشی یم فراوان رنج پروردگارت راه در تو انسان ای :فرمود

 .دید

 پروردگار ه:ک فرمودند تفسیر را آن(س)  مرضیه زهرای حرضت عاملیان رسور زیبا چه

 است الهیه انوار اش یسالمت که مبارک و دائم سالمی نبوت خاندان بر سالم :فرمود عامل

 شا یروشنای که افروزد یم فروغی از را جانشان چراغدان و تابد یم مؤمنان جان بر که

 بر را عاشقان جان و سوزد یم که است خالص روغن بلکه باخرتی نه است خاوری نه

 بلکه شوند ی� متفرق آن به زنندگان چنگ که محکمی ریس�ن ؛آویزد یم حق ریس�ن

 را پروردگار فرامین با مخالفت بذر که آنانی پس مانند یم متنعم نعمتش در جاودانه

 را آن پروردگار ی وعده که بود آتشی کردند برداشت آنچه کاشتند ها جان زمین در

 یها نعمت از تا توانستند عمل در که آنانی و گردید حالشان شامل عذاب و افروخت

 زیبا و رسسبز یا مزرعه باشند داشته نیکویی عمل مقابل در و بردارند یا دانه پروردگار

 .کنند یم ذخیره خود برای را

 که دریافت توان یم عاملیان رسور فرمایشات و شد ذکر که یآیات از گرفنت بهره با اینک

 آن در تفکر و اندیشه با که است برشیت گشای راه(ع)  حسین امام عاشورای نهضت

 �ایش عاشورا .برگزید و دید را خواری و عزت و تباهی و نجات باطل، و حق توان یم

 و را شنید پیغامش و آورد ای�ن آن درستیِ  به باید که است حقیقتی بلکه نیست

 بود آمده امسال یعاشورا ی خطبه در که یا گونه ه�ن کرد عمل و تفسیر را حقیقتش

 به فرشتگان بال بر که مطهری یها جان برای نه بکوبید جانتان بر بگریید، امروز: که

 .سوزد ی� آتش در دلی شدنش پاره بر که دینی مظلومیت برای بلکه کردند سفر عرش

 مستی در نوشندگانش که گواراست رشبتی مانند به مردمان نفس در کریم قرآن آیات

 تا کنید خارج سینه از رب یا ،رب یا با را یتانها قلب امروز باید گیرند یم قرار غفلت
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 دملان اگر، آییم خود به نشده دیر تا باید پس .گردد جدا زمان �ایش ی پرده از حقیقت

 امام که آنجا تا کنیم همت دیگران و خود اصالح در سوزد یم زمانه فساد و کفر از

 ریخته با(ص)  محمد حرضت جدم دین اگر :که فرمودند عاشورا روز در(ع)  حسین

 .یریدبگ بردر  مرا شمشیرها ،گیرد یم دوباره جانی من خون شدن

 و رسور مهر پر دامان به(ع)  الحسین اباعبدالله شهیدان ساالر اربعین در اینک

: که زنیم یم چنگ ناله و ترضع به(عج)  املهدی اباصالح زمان و عرص امام موالی�ن

 با زمانه اقتضای به دوره هر در حق بر امامان بزرگوارتان پدران ما، رسور و موال

 حسنات ی همه که ش� و کوفتند باطل بر را حق داشت خدایی بوی و رنگ که تدبیری

: فرمودند عاملیان رسور تان یگرام مادر که یا گونه ه�ن ید،ا برده ارث به را پدرانتان

 که کردم عطا پیامرب به را کوثری من فرمود اعالم و آفرید را فاطمه که را پروردگار شکر

 آن پس دارد همراه به را الوان یها رنگ زیباترین از یا مجموعه اش یخداوند روح در

 آخرین و آراست خویش رنگ به را زمان یا دوره هر در و گردید آشکار ها رنگ

 زیبا رنگ این به همگان تا آراید یم جانش الوان رنگ با را جهان قیامت تا ام یرهذخ

 .دهند قرار الهی نعمت این درخشش در را جانشان و بپیوندند

 وار هارون و کنیم حفظ زمانه آفت از را دین�ن و ای�ن تا کنید مان یاری ،ما موالی

 دملان و نابود را پرستان گوساله تا بیایید پایین الهی احسان کوه از ش� تا مبانیم منتظر

 :خواهیم یم فریاد به آن را بزرگ روز این در .کنید شاد خود دیدار به را

 اللهم عجل لولیک الفرج
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