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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٦        هفتمی شب  خطبه

سالم بر محرم. ماه مبارزه با شیاطین اِنس. شیاطینی که همگان قادر به دیدنشان 

توان فکری و عقلی مردمان قادر به تشخیص اتفاقات اطراف خویش است هستند. گاه 

 ن بیدار شدن را از او سلب �وده.و گاه در خوابی سنگین فرو رفته. خوابی که توا

ی  ی سفره روردگار آنان را روزی خورندهمبارزان حق مصداق آیات کریمه هستند. پ

اِحسان الهی نهادند.  طبقاحسان خویش معرفی فرموده. یاران عاشورایی جانشان را بر 

 ها هدیه �اید. ند تا زمان خون پاکشان را بر جاندلیر مردانی که ح�سه آفرید

عاشورا ختم  ی ح�سهامام حسین (ع) چلچراغ فروزانی هستند که امامتشان به 

از فرامین پروردگار در پیمودن راه  گران اطاعتم ، اماها دوران. امام در متام شود ی�

 ها ینهسدر  اش شعله. پس وجود مقدسشان نام نیست بلکه انوار حقی است که اند حق

حرضت موسی را به مانند جادوگران  ی معجزه. کدام چشم قادر است تا کشد یمزبانه 

حق شود که بریدن اعضاِء بدنش را  ی یفتهش چنان آنفرعون در حق متاشا کند و 

سعادت به حساب آورد و روح جسم را از یکدیگر جدا ساخته اعالم دارد هرگز هیچ 

ت الهی میدان جنگ پس آیاآسیبی برساند.  طلب حقنیرویی قادر نیست تا به روح 

آیندگانی هستند که قادر به درک  مرگ یشپروز عاشورا  شهیدانِ حق و باطل است. 

د. راه از انوار امامت تند. ای�ن به فرمان امامت نیاز به تشخیص راه ندار اطاعت نیس

 روشن است.

در پرانتز عشق به امامشان در سوز و گداز  ها جانکه  شود یمامروز در حالی آغاز 

مانند جادوگران  ها ینهس. پس ورزد یمزیرا روح به ک�ل القاِء در حق عشق ؛ است

ه به دنبال فرمانی است که جانش از تباهی به جایگاه فرعون به دنبال نام نیست بلک

حق بازگردد. ه�نانی که منتظر دولتی هستند که ظلمت جانشان را به انوار خداوندی 

 .شناسد ی�روشن �اید. امامشان نام نیست بلکه حیات است. حیاتی که مرگ را 
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برگش در  و شاخ واست در زمین  اش یشهرهمراهانش به دنبال ثروتی هستند که 

د شهیدان به نشان عمل مزین امامت چنگ بزنید تا مانن ی یشهرآس�ن. پس محکم به 

 شوید.

مداران  تان او را بخوانید به فرجی که حقعمر  ی ینهگنجپس در لحظات باقی مانده از 

 :خواندند

 اللهم عجل لولیک الفرج
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