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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )در انتظار دولت عشق -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١١        دومی شب  خطبه

سالم بر آغاز روزی که ساعاتش منتظر طلوعی منور است. کدام خورشید بر زمان 

سیاهی شب را به روزی پر جنب و جوش تبدیل �اید. خاک به  اش ییروشناتا  تابد یم

 یها قدمجانم از برهوتی خشک.  بخش نجاتقامتش بنگرد. با سوز دلی بخواندش. ای 

حکایت  خواهم یم. همتا یبخویش را بر بسرت خاموشم بگذار تا گلستانی شوم 

ت نگه دارم. تو را چه را برای آیندگان در قلب پر سوز و گدازم به امان ات یدلدادگ

. پروردگارم امر فرمود که در مقابلت به اطاعت درآیم و من ام یفهخلبخوانم ای 

عاشق  . کیست که توان تفسیر عشق را داشته باشد.ام یختهآوعاشقانه به دامنت 

 آنچه را در سینه دارد را بیابد. کیست که توان گفنت

. ای گذرد یمدر شب و روز انتظار  زمان ودیعه دار این نجواهای شیرین است. نامش

. چه ارساری در این ساعات درخشد یمعشقی در جانتان  ی شعلهمنتظران چگونه 

تصویری از حق را  اش یشهاند. آیا عقلی توانسته تا در خواند یمنهفته که موالیش را 

بزرگی حق را در خود جای  تواند یمجایگاه  معنا کند. جاءالحق به چه معناست. کدام

 هد.د

منتظران واقعی را در انتظارشان بشناسد. مدعیان  خواهد یمامروز دوم محرم است. 

تا حق را  اند آمدهکه در دل زمان در حال عبور از حق و باطل هستند  مسل�نی

جانشان در حل مع�ی من کی هستم در سوز و گداز است. چرا توان درک  بشناسند.

. چراهای جانم را با کدام خواهم یمپروردگارم من از محرم چه  را ندارم. ام ینهسآتش 

یا با زبان قلبم و یا ساعاتی برای حق و باطل ندبه و  ام یشهاندزبان بپرسم. با زبان 

 در سکوت جانم در گذر زمان مبانم.شیون رس دهم و باز 

ولی عمرم را درک  زنم یمیا غیاث املستغیثین به من بنگر. من برای حق به سینه 

مرا از این رسابی که  . کدام نداام جاماندهمانند کودکان در بازی افکارم از حق ؛ کنم ی�
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 خواهم یم. جویم یم. من از محرم کلید اطاعت را دهد یمبه آن مبتال هستم نجات 

که  بسته دلبه آن  چنان آنقفل وجودم را با کلیدش بگشایم. قفلی که شیطان نفس 

این همه غفلت  ی چاره ات عمرم در محور باطل در حال عبور است.ساع ی همه

و آنانی که باطل را برگزینند ه�نند  چرخد یمحق  ی عقربهچیست. ساعات زمان در 

است که با  ای ینهسزیرا منتظر  آورد ی�به یاد را کفی هستند که زمان از آنان نشانی 

عمرشان به دنبال  یها لحظهو آنان در متام ساعات و  همراه است مداران در محرم حق

 :خوانند یمپس او را در ندای حق راستین پروردگارشان است.  ی وعدهحقی که 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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