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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ٢١        دوازدهمشب ی  خطبه

الهی است.  یها وعدهعامل قرآن کریم، جانی که تپش حیاتش ضامن  الم بر جانِ س

انوار پروردگار عامل، انواری که بر  ی نهیآافتادگان و رضبان قلبش  ی رندهیگدستش 

خلقت فرمانده است. عامل در اطاعتش و زمان در اختیار وجود مبارکش. او کیست؟ 

 نشینش دلوصفش چگونه ممکن است. عقل از بزرگی جانش در حیرت است. نوای 

 ی سازندههر. عطرش در دام افتادگان د ی رندهیگهمدم خلیفگان بر حق و هدایتش 

از او جدا  ها جانزمان. افسوس که  یها باطل ی سوزندهموعود و آتشش  یها بهشت

زودگذر دنیا آراستند. باطنش را درک نکردند و  یها چهیبازشدند و آغوش پر مهرش را 

نابودی قرار دادند. او بر جان پیامرب فرود آمد تا زبان مبارکش  ی ورطهخود را در 

باطل را معنا  ی کنندهچونان بهارش روییدن حق و نابود  ی نهیسآن باشد و  دار امانت

 کند.

است که پیامرب اسالم حرضت محمد (ص)  رینظ یبو  قدر گرانبله قرآن کریم امانتی 

برای برشیت به یادگار گذاشتند و در هر زمان و مکانی که امتش به قرآن پناه بردند و 

که سفارش  یا گونه ه�نهی و گمراهی نجات یافتند. به دستوراتش عمل �ودند از تبا

و وصیت فرمودند که در غیاب من به دو امانتی که از خود برایتان به ارث گذاشتم 

را مورد  تشیب اهلپناهنده شوید تا رستگار گردید ولی افسوس امتش قرآن را مهجور و 

ودند. در نتیجه روز به اذیت و آزار قرار داده، دستشان را به خون مطهر آنان آغشته �

 شان یمسل�ن تنها نهروز بیشرت در دام شیطان گرفتار آمده و دست به اع�لی زدند که 

 نیز نابود کرد. را شان یآزادگاز بین رفت بلکه انسانیت و 

عاشورا داغ ننگی است که تا قیامت و ابد از دامان آنان پاک نخواهد شد. واحیرتا که 

که  آن هستند چون خداوند وعده فرمودهرب و عمل کننده به قر ادعا دارند که امت پیام

از کتابش خود محافظت خواهد کرد. از گزند تحریفات به دور مانده ولی در 
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کردن و  رنگ کمهمت خود سعی در  ی همهو با  نندک یمبه رأی خود عمل  راتشییتغ

 .کنند یم تیب اهلتحریف �ودن عملکرد 

با اندیشه و  تیب اهلپس باید قرآن را بیشرت و بهرت بخوانیم و بدانیم و در مورد 

که در هر  اند یاله. ریس�ن شوند ی�عقالنی فکر کنیم چون آنان به زمان خود خالصه 

نجات یافت. باید یقین داشت که امام  توان یمزمان و مکانی با چنگ زدن به آن 

. شود ی�عاشورا ختم  ی ح�سهحسین (ع) چلچراغ فروزانی هستند که امامتشان به 

. پس اند حقاز فرامین پروردگار در پیمودن راه  اطاعت گرانامام  ها دورانامام در متام 

نه زبا ها نهیسدر  اش شعلهوجود مقدسشان نام نیست بلکه انوار حقی است که 

. بر ماست که خودباوری را کنار بگذاریم، یقین و باور کنیم که راه و امر کشد یم

امامت حق است و فرمان امامت نیاز به تشخیص راه ندارد. راه از انوار امامت روشن 

است و اطمینان داشته باشیم امام عقل کل است در هر راهی قدم گذارند، توقف و 

 ی صادر کنند ناشی از حکمت و معرفت بالغه وحرکت �ایند و هر سفارش و فرمان

 مطابق با دستورات پروردگار است.

کثیر  ی عدهآنانی که در شب عاشورا رفتند آن را درک نکردند و با خود گفتند با این 

است.  اثر یبندارد. امام هم بیعت نخواهد کرد. ماندن و رفنت ما  یا دهیفاباطل ماندن 

کمرت بهرت ولی بعداً فهمیدند در کنار امام ماندن و  امام را خواهند کشت. یک نفر

ود که از خود دریغ کردند و زندگی ابدی را به چند روز عمر بکشته شدن چه سعادتی 

و  شناسد ی�فروختند. چون امامشان نام نیست بلکه حیات است، حیاتی که مرگ را 

. چگونه توان جدا شدن از جانشین دیزیگر یمزمان به جانشان نهیب زد که به کجا 

. وای بر ش�، زمین ش� را نخواهد پذیرفت. او با دیرو یمپروردگار را دارید به کجا 

حق جدا شدید و باز به ه�ن ظل�تی  ی سفره. چگونه از نگرد یمتنفر به ش� 

 برگشتید که از آن آمده بودید.

جانشین پروردگار و پیامرب،  ای مه�نان کوی عشق ما در این ده شب محرم در کنار

امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) حیات واقعی را تجربه کردیم پس با عمل به 

حق جدا نشده باز به ظل�ت نفس و  ی سفرهسفارشاتشان در کنارشان مبانیم و از 
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جان و  یها باطلس با فَ آلوده برنگردیم و با حق بیعت کنیم و تا آخرین نَ  ی جامعه

س�ن رس پر شورمان را بر دامان پر فَ بجنگیم تا امام و رسورمان در آخرین نَ  مان جامعه

مهرش بگیرد تا وصلش برزخ و قیامت�ن را شیرین �وده و بهشت را احساس کنیم. پس 

 :میکن یمبرای برآورده شدنش فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

در آخرین شب عزاداری ساالر شهیدان امام حسین (ع) و یارانش جا دارد از حاج آقا 

و با نوای خوش و  تیب اهلهوشور و سایر مداحان عزیز که با انتخاب اشعار در شأن 

 از به مجالس صفا و رونق بخشیدند تشکر و قدردانی کنیم و همچنین نینش دلاجرای 

و پذیرایی  یساز  آمادهدر  اخالصشانبا متام عشق و  و آقایان که ها خانمخادمان عزیز، 

و  میکن یم�ودند تشکر و قدردانی  وقفه یبمراس�ت نهایت تالش  یساز  پاکو نظم و 

 ی همهمقدس موال و رسورمان به  ی خانههمگی باید یقین بدانیم که صاحب این 

 نیچنهمقرار خواهند داد و  امت�نیق ی رهیذخاجر و مزد آن را  امورمان واقف بوده،

ش� مه�نان این کوی عشق که با حضور مستمر و سبزتان از راه دور و نزدیک به 

مجالس رونق بخشیدید تشکر �وده، برایتان اجر و پاداش از خداوند کریم مسئلت 

 داریم.

 یها مائدهاحسان موال و رسورمان امام عرصمان با  ی سفرهحال که در این ایام از 

نی اطعام شدیم سعی کنیم قدر آن را بدانیم و شکر آن را با عمل به سفارشاتشان آس�

 قطع نشود. حسامبان یببه جا آوریم تا روزی 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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