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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )در انتظار دولت عشق -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨ شهریور ٩         افتتاحیهشب  ی بهخط

شکر و سپاس و پروردگار رح�ن و رحیم و حکیم را سزاست که زمان را آفرید و به 

که به دنبال نجات و  یآنانحکمت و تدبیرش در آن حق و باطل را برجسته �ود تا 

 و با متسک به آن به مقصد برسند. رستگاری خود هستند راه را پیدا کرده

به پایان  یشها ساعت. پیچد یمپس سالم بر زمان آنگاه که جانش در فرمانی در هم 

. اینک آنچه را اندوخته بودم به سخن درآمده تا آید یم. لحظاتش به سخن در رسد یم

پرده از رازها بردارد. ای شیفتگان حق بازار دنیا متام شد. متاع خویش آماده کنید. 

. سفر آغاز سفری مطهر است ی آماده »احسن الخالقین هاللّ  تبارک« ی حلقهجانتان در 

در  ها عمل .نگارد یمنور  های یفهصحخویش را در  های یتحکا. رضبان حیات شود یم

به رحمتی از خالق یکتا به هم  ها فاصله. اینک خواند یمندایی صاحب خویش را 

نزدیک شده و ظاهر و باطنش به هم پیوسته است. باطنی که هزاران نعمت وعده 

اینک  داشتی یمداده شده را در نهان جانش به ودیعه دارد. پیش بیا، آنچه را پنهان 

بشارت دهند که  یا وعدهبنگرند و تو را به  ات اندوختهآشکار شده تا همگان به 

شادان و خندان به نزد کسان خویش بازگرد تا همگان در آنچه  :فرمود پروردگار

در  ها عملبه آن نظر کنند آنگاه  پروردگارت به تو هدیه فرموده نظر کنند و پیامربان

 حق محقق شود. ی وعدهمعجزات آنان بدرخشد و 

رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه  ی فرمودهبله چه توصیف زیبایی از زبان زمان، به 

و  قدر گران های ینهگنج(س) را شنیدیم که زمان از ذخایر خود سخن گفت که یکی از 

 ۶۱و دقایق و شب و روز محرم سال  ها ساعتکه زمان در خود حفظ کرده  نظیری یب

آغشته به عشق و  یا ح�سه و یارانش یتب اهلو  (ع) هاباعبداللّ هجری است که 

حق و باطل، رشادت و عجز، آزادگی و اسارت نفس، عزت و ذلت را در آن ای�ن، 

 ذخیره و به �ایش تاریخ گذاردند.
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موال و رسورمان، مقدس  ی خانهماه محرم را در این کوی عشق، در  رویم یماینک که 

املهدی (عج) آغاز کنیم باید که شکرگزار خداوند کریم و  اباصالحامام عرص و زمان 

 قدر گران یها خطابهوالی�ن باشیم چون مجالس هر شب ما مزین است به سپاسگزار م

که شاهکاری در معرفت و حکمت و هدایت به سوی حق و دور �ودن از  نظیر یبو 

 .هاست باطل

 ریزد ی�ولی باید به یقین بدانیم که هیچ کس در ظرف آلوده نوشیدنی و خوراکی 

 های یآلودگآن را خورد و نوشید پس ظرف وجودمان را از  توان ی�چون آلوده شده و 

در جان و روح�ن داخل شده و درک �وده و  ها خطابهاین زمانه پاک کنیم تا این 

 یم و عمل�ن را به آن مزین کنیم.معرفت کن کسب

ن مورد به دامان پر مهر موال و رسورمان، امام عرص و زمان، اباصالح املهدی (عج) در ای

که  بارد یمبر ما  وقت بههمچون بارانی  شان خاصهکه لطف و عنایت  بریم یمپناه 

که نعمت هدایتش را فراموش کرده و باز مزد  یا شنوندهفرمودند: وای بر احوال 

رسولش را از یاد برده است. مودت به قرآنش را به بازی گرفته و صبح و شبش در 

را در و خود  کند یمرا فراموش  . پس قیمت جانشرسد یم مقاصدی تکراری به پایان

. آیا پروردگار عامل در خلقتش تفاوتی نهاده است؟ خیر، بیند یمناتوان  درک القابش

. کدام زمین؟ زمینی که آتش نفسش اند ینزماعالم فرموده همگان خلیفگان روی 

بهشت  یها باغآبادانی را از میان برده است و برهوت را به ارمغان آورده یا زمینی که 

باید ه�نند قوم موسی به احوالتان نظر کنید که اربابتان از  را به تصویر کشیده است.

صادق هستید  یدار  امانتامانتش را در نزدتان ببیند. آیا  ی یجهنتکوه طور بازگشت تا 

و آنچه نامش  مانید یمو یا در مستی عاشوراییان لحظاتی را رسمست شده و باز خود 

 یا فاصلهات وجودتان را با انوار رسور شهیدان نوشته باشید پس چه ر تور جان است. اگ

است و چشم  یابیندن. چشم ظاهر معناست یببین ش� و پروردگارتان است. فاصله 

دنیا را رها کنید و یقین داشته باشید اگر  های یچهبازلستی با شکوه پس باطن در اَ 

است  ای ینهگنج آورند یمبرایتان  ملکوت ی سفرهعلی هستید آنچه از  ی یعهش

پس قلمش را قدر بدانید و بر آنچه فرمانتان داده رس اطاعت فرود آرید تا  ینشدن متام
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عاشورا را در جانتان به �ایش درآورند و طعم شیرین آن را به جانتان  ی ح�سه

ا و برزختان تا همواره دنی بچشانند پس با ساعاتش بیعت کنید و آن را غنیمتی بزرگ

 متش متنعم شود.در نع

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

 پس فریاد بزنید:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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