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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٤        پنجمی شب  خطبه

سالم بر انتظاری مبارک. ساعاتی که در گذر زمان مانند حیاتی مجدد است برای 

 ه�نانی که ثروت خویش را به بهایی اندک فروختند تا جانی را در گورمردگان دهر. 

با آنان که در  فرماید یمقران است. آنگاه که  ی یمهکرزمان دفن کنند که مصداق آیات 

هر باطل مزین فرموده. را به مُ  یشانها جاندر خانه مبانید زیرا پروردگار  خانه ماندند

 را به همراه ندارد.هی هیچ رحمتی ال هری که جز خشممُ 

اطعام  رسمنزلکه تشنگانش را به  ای ینهگنجمحرم است. روزهایش مانند  پنجمامروز 

جام حق را داشته باشد.  . کیست که توان نوشیدنرسد یماز راه  �اید یمالهی دعوت 

به فرمان قرآن کریم به همراه پیامرب مهاجرت کنید. او  اگر مشتاق اطاعت هستید پس

 را رها نکنید. اش یاری. پس دست رحمت توبه قرار دهد تا مهاجران را درمأمور است 

. پی�یید یمراه را  . زمان زیادی به امتام راه �انده. چگونهخواند یمصدای حق ش� را 

 ی یینهآندارد.  رکب رسعت را انتخاب کنید. تفکر در انتخاب حاصلی را به همراهباید مَ 

نفس ترجیح دادند را به هوای  در مقابلتان است. آنانی که امر اطاعت اکنون همزمان 

پروردگار متنعم هستند تا جانشان از رسسبیل جامی بنوشد که  یها وعدهاکنون در 

تا مقصدش را  آورد یمسخن در  به نوری منور است. انواری که جان عاشق را به آغشته

الهی  ی وعدهنشانی از آن را جز به که است بشناسد. او به طرف برزخی در حرکت 

هراسی  ها یهثانو از گذشتنش در  زیرا خود را موالی زمان فرض �وده کند ی�درک 

تا او را به دنیایی پیوند بزند که دیگر  گذرد یم یشها شب. همواره روزها و ندارد

 انتظار را در قالب عذاب به یشها عقربهو  ایستد یماطاعت معنایی ندارد. زمان 

 .آورد یمارمغان 

بیدار شدن از خواب نفس است تا به گوش جان ندای موالیش را  غفلتاین  ی چاره

به عشقی در  اکنون همقلبت را داری  . اگر توان درک حقیقتخواند یمبشنود که او را 
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. این چه جامی است که نامش دولت ظهور است ی تشنه پیچ و تاب است. جانش

 ی یرهذخ تا اند خواندهشیرینی است که متام ادیان الهی در هدایتشان او را  ی وعده

 چنان آنروزگار محو شود و حق در رگ زمان  ی صفحهاز  پروردگار آشکار گردد. باطل

 گورها به صدا درآید. که خونی را تزریق کند

. یما ماندهجا  اش سفرهاز  که یدرحال آگاه شویم وای بر ما چگونه بر این همه نعمت

را از بین بربد. آنانی که در ظلمت  سیاهی باطل . انوارشانینددرآحق مداران به حرکت 

 مند بهرهدرنگ کنید تا از نورتان  یا لحظهآنان را بخوانند  یزانگ حزنندایی به  اند مانده

پس دیواری بین  کردید یمباید در دنیا کسب شویم و آنان پاسخ دهند ش� این نور را 

از این حرست . اینک تا فرصت عمرتان باقی است جانتان را حق و باطل ایجاد شود

شده  نوا هم ها دورانشکار شود و با منتظران جانتان آ  ی یرهذخاک نجات دهید تا هولن

 و او را بخوانید:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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