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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٨      (شب عاشورا) نهمی شب  خطبه

مطهر. ه�نانی که جز به آنچه از طرف پروردگارشان  یها جان دار امانتسالم بر زمان. 

 ناطق در ظاهر و باطن راهروان یها قرآن راه دیگری نرفتند. فرو فرستاده شده بود

و راه را برای  درخشیدند اولواألمرحقیقت. ه�نانی که به مانند خورشیدی در آس�ن 

را در آنچه به آن  انش یملکوتآفرینش هموار کردند. جان  پیمودن و رسیدن به اهداف

باشند برای کسانی  ای یینهآالهی قرار دادند تا  های یشآزما ینتر سختمأمور بودند در 

 متاشا کنند. یینهآکه خود را در این 

دعوت  پرشوردیگری دارد. مسافران زمان محرم را به مجلسی  امروز در دلش حکایت

عشق را  ی سفرهرمز این دعوت را درک کند. امام  تواند یمچه کسی  .�اید یم

. در کنارشان بنشینید. اند نشسته. بر رس این خوان رحمت شهیدان کربال اند گسرتده

) به یارانشان عرص عاشورا را سامام حسین ( .اند کردهوصف حالتان را برایشان حکایت 

خاک افتاده جسم نازنینتان  یرو غیب الهی نشان دادند و فرمودند: آنچه  ی سفرهاز 

یکتا. آغوشی که رس  خالق امینفر است اطاعتتان از  است و آنچه در آغوش من

د که یتا از آن سینه بوی بهشتی را درک کن امامت خواهد فرشد ی ینهسپرشورتان را بر 

 .راستین پروردگار است ی وعده

 ی سفرهکوتاه بر رس  در این مسافرت پس در حق مبانید تا به دولتی بپیوندید که اُمتش

. گاه از ش� آنچه کنند یمرا به طرفتان دراز  شان یخال یها دست. نشینند یماعزام ش� 

جانشان با این ده روز رسگرم شود و گاه ش� را به  تا کنند یمخود دوست دارند نقل 

حق را  شهادت در تا مددشان فرمایند کنند یمدر برپایی حق دعوت  شان ینهسحرارت 

 درک کنند. 

. تصویرتان برای هر یک نفر با نفر آیید یمزمان  ی صفحهبر  در این کشمکش همواره

. پس حق مداران به دنبال نام نیستند. آنان جان را به جایگاه اصلی کند یمبعدی فرق 
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آنانی که با جان و  فرماید یماست که  یا وعده . در آن جایگاهکنند یمخویش دعوت 

مزدشان با پروردگارشان است. پس در عرص  ال و فرزند در راه خدا مهاجرت کردندم

 .خواهید گرفترا  تالشتانعاشورا مزد 

با این امانت زمان  داند ی�. است قرار یب ها جان. نهم محرم روز و شب عجیبی دارد

حال تا قیامت ش� را بر رس  از زمان ها دورانو  ها زمان ی همهچه کند و صاحب 

و عزتش  پذیرد ی�ثروتش پایان  تا وارث میراثی شوید که خواند یممداران  ی حق سفره

 .دارد یمزمین و آس�ن را به تحسین وا 

عزت  از این شور و عشق و دلدادگی به جانتان لباس مانده  یباق های یقهدقپس در 

 یا زمزمهو آنان به  بر ملکوتیان آشکار نشود تان یبرهنگتا  حق و اطاعت را بپوشانید

به فرجی مبارک  ددر جانش ذخیره �وده او را بخوانکه همواره زمین و آس�ن آن را 

 :شوید نوا همپس با ملکوتیان 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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