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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٣٩٨های محرم سال  لیست ترتیبی خطبه

 )در انتظار دولت عشق -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ٩ -ی شب افتتاحیه خطبه –٠١

 ٩٨شهریور  ١٠ -ی شب اول خطبه –٠٢

 ٩٨شهریور  ١١ -ی شب دوم خطبه –٠٣

 ٩٨شهریور  ١٢ -ی شب سوم خطبه –٠٤

 ٩٨شهریور  ١٣ -ی شب چهارم خطبه –٠٥

 ٩٨شهریور  ١٤ -ی شب پنجم خطبه –٠٦

 ٩٨شهریور  ١٥ -ی شب ششم خطبه –٠٧

 ٩٨شهریور  ١٦ -ی شب هفتم خطبه –٠٨

 ٩٨شهریور  ١٧ -ی شب هشتم خطبه –٠٩

 ٩٨شهریور  ١٨ -ی شب نهم (شب عاشورا) خطبه –١٠

 ٩٨شهریور  ١٩ -ی روز عاشورا خطبه –١١

 ٩٨شهریور  ١٩ -ی شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع) ) خطبه –١٢

 ٩٨شهریور  ٢٠ -ی شب یازدهم خطبه –١٣

 ٩٨شهریور  ٢١ -ی شب دوازدهم خطبه –١٤

 ٩٨مهر  ١٢ -ی شهادت حرضت رقیه (س) خطبه –١٥

 ٩٨مهر  ٢٧ -ی اربعین خطبه –١٦
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 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )در انتظار دولت عشق -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 »ر انتظار دولت عشقد«

راه و روش امامت افسوس بر گذشته نیست، بلکه آوردن گذشته به حال است، تا از 

هدف ارث راه و هدف امامت همگان آگاه شوند. پس در بیان راه شهیدان کربال 

ی  �ود با عزم و اراده مداران دعوت می ی حق عظیمی بود که همگان را به دایره

 شهیدان در اطاعت.

 الرضا (ع) موسی ابن علیامام 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


4 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )در انتظار دولت عشق -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨ شهریور ٩         شب افتتاحیه ی بهخط

شکر و سپاس و پروردگار رح�ن و رحیم و حکیم را سزاست که زمان را آفرید و به 

ی که به دنبال نجات و آنانحکمت و تدبیرش در آن حق و باطل را برجسته �ود تا 

 رستگاری خود هستند راه را پیدا کرده و با متسک به آن به مقصد برسند.

یش به پایان ها ساعتپیچد.  یمپس سالم بر زمان آنگاه که جانش در فرمانی در هم 

آید. اینک آنچه را اندوخته بودم به سخن درآمده تا  یمرسد. لحظاتش به سخن در  یم

پرده از رازها بردارد. ای شیفتگان حق بازار دنیا متام شد. متاع خویش آماده کنید. 

ی سفری مطهر است. سفر آغاز  آماده» احسن الخالقین هاللّ  تبارک«ی  حلقهجانتان در 

در  ها عملنگارد.  یمنور  های یفهصحهای خویش را در  یتحکاشود. رضبان حیات  یم

به رحمتی از خالق یکتا به هم  ها فاصلهخواند. اینک  یمندایی صاحب خویش را 

ت وعده نزدیک شده و ظاهر و باطنش به هم پیوسته است. باطنی که هزاران نعم

داشتی اینک  یمداده شده را در نهان جانش به ودیعه دارد. پیش بیا، آنچه را پنهان 

ی بشارت دهند که ا وعدهبنگرند و تو را به  ات اندوختهآشکار شده تا همگان به 

پروردگار فرمود: شادان و خندان به نزد کسان خویش بازگرد تا همگان در آنچه 

در  ها عملنظر کنند و پیامربان به آن نظر کنند آنگاه پروردگارت به تو هدیه فرموده 

 ی حق محقق شود. وعدهمعجزات آنان بدرخشد و 

ی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه  فرمودهبله چه توصیف زیبایی از زبان زمان، به 

و  قدر گرانهای  ینهگنج(س) را شنیدیم که زمان از ذخایر خود سخن گفت که یکی از 

 ۶۱و دقایق و شب و روز محرم سال  ها ساعتنظیری که زمان در خود حفظ کرده  یب

ی آغشته به عشق و ا ح�سهیت و یارانش ب اهل(ع) و  هاباعبداللّ هجری است که 

ای�ن، حق و باطل، رشادت و عجز، آزادگی و اسارت نفس، عزت و ذلت را در آن 

 ذخیره و به �ایش تاریخ گذاردند.
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ی مقدس موال و رسورمان،  خانهویم ماه محرم را در این کوی عشق، در ر  یماینک که 

املهدی (عج) آغاز کنیم باید که شکرگزار خداوند کریم و  اباصالحامام عرص و زمان 

 قدر گرانی ها خطابهسپاسگزار موالی�ن باشیم چون مجالس هر شب ما مزین است به 

ت به سوی حق و دور �ودن از نظیر که شاهکاری در معرفت و حکمت و هدای یبو 

 .هاست باطل

ریزد  ی�ولی باید به یقین بدانیم که هیچ کس در ظرف آلوده نوشیدنی و خوراکی 

های  یآلودگتوان آن را خورد و نوشید پس ظرف وجودمان را از  ی�چون آلوده شده و 

ده و در جان و روح�ن داخل شده و درک �و  ها خطابهاین زمانه پاک کنیم تا این 

 کسب معرفت کنیم و عمل�ن را به آن مزین کنیم.

در این مورد به دامان پر مهر موال و رسورمان، امام عرص و زمان، اباصالح املهدی (عج) 

بارد که  یمبر ما  وقت بههمچون بارانی  شان خاصهبریم که لطف و عنایت  یمپناه 

اموش کرده و باز مزد ی که نعمت هدایتش را فر ا شنوندهفرمودند: وای بر احوال 

رسولش را از یاد برده است. مودت به قرآنش را به بازی گرفته و صبح و شبش در 

را در کند و خود  یمرسد. پس قیمت جانش را فراموش  یممقاصدی تکراری به پایان 

بیند. آیا پروردگار عامل در خلقتش تفاوتی نهاده است؟ خیر،  یمناتوان  درک القابش

اند. کدام زمین؟ زمینی که آتش نفسش  ینزممگان خلیفگان روی اعالم فرموده ه

ی بهشت ها باغآبادانی را از میان برده است و برهوت را به ارمغان آورده یا زمینی که 

را به تصویر کشیده است. باید ه�نند قوم موسی به احوالتان نظر کنید که اربابتان از 

ی صادق هستید دار  امانتی امانتش را در نزدتان ببیند. آیا  یجهنتکوه طور بازگشت تا 

مانید و آنچه نامش  یمو یا در مستی عاشوراییان لحظاتی را رسمست شده و باز خود 

ی ا فاصلهجان است. اگر تورات وجودتان را با انوار رسور شهیدان نوشته باشید پس چه 

یابین است و چشم دنچشم ظاهر معناست.  یببین ش� و پروردگارتان است. فاصله 

های دنیا را رها کنید و یقین داشته باشید اگر  یچهبازباطن در اَلستی با شکوه پس 

ای است  ینهگنجآورند  یمی ملکوت برایتان  سفرهی علی هستید آنچه از  یعهش

ی پس قلمش را قدر بدانید و بر آنچه فرمانتان داده رس اطاعت فرود آرید تا نشدن متام
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ی عاشورا را در جانتان به �ایش درآورند و طعم شیرین آن را به جانتان  هح�س

بچشانند پس با ساعاتش بیعت کنید و آن را غنیمتی بزرگ تا همواره دنیا و برزختان 

 در نعمتش متنعم شود.

اینک پای طور بایستید و به قامتش نظر کنید و فرج عقلتان را از عقل کل تقاضا کنید 

 بزنید:پس فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 »ر انتظار دولت عشقد«

راه و روش امامت افسوس بر گذشته نیست، بلکه آوردن گذشته به حال است، تا از 

راه و هدف امامت همگان آگاه شوند. پس در بیان راه شهیدان کربال هدف ارث 

ی  �ود با عزم و اراده مداران دعوت می ی حق دایرهعظیمی بود که همگان را به 

 شهیدان در اطاعت.

 الرضا (ع) موسی ابن علیامام 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )در انتظار دولت عشق -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٠        اولی شب  خطبه

ی زمان در  لحظهبر آغازی که طلوع و غروبش هزاران راز نهفته را در لحظه  سالم

بیایند و گذشتگان  صحنهسپری شود. آیندگان به  ها دورانی خویش ثبت �وده تا  ینهس

مانند غباری بر جان زمان بنشینند. غباری که همواره راه نََفس زمان را در حق و باطل 

یی هستند که ها جانبران  عمل بیایند. آنان میراثبه میدان  ها عقلمسدود �وده تا 

کنیم تا  یم. اکنون به زمان حال سفر اند �ودهارث خویش را بین همگان تقسیم 

 بشناسیم. اند بردهبران را در امانت آنچه به میراث  میراث

و آنچه عایدشان شده حرارتی  اند دادهی اول ثروتشان را در تجارت دنیا قرار  دسته

شوند  یماز این تجارت مرسور  چنان آناست. گاه  ور شعلهت که در جانشان آتشی اس
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یعنی  هفتاد ذرع استزنجیری به درازای  اند کردهکنند آنچه کسب  یمکه فراموش 

یز با ه�ن محاسبه ناند هفتاد  یستهنگرکه با محاسبات دنیا به میراثشان  گونه ه�ن

 شود. یم

. برای اجرای �ایش به گردانندگان یاری اند اولی  دستهی  صحنهی دوم متاشاچیان  دسته

 شود جانی مجروح از جهل است. یمکنند و آنچه عایدشان  یم

کنند زیرا توان  یمی جانشان محبوس  صندوقچهی سوم میراث خویش را در  دسته

برند و خود را بین گذشته  یماندیشیدن به حق را ندارند پس همواره در سکوت به رس 

 دهند. یممحاسبه قرار  میزانه در و آیند

ی قرآن  فرمودهدار حقیقی کجاست؟ چه کسی توانسته تا ثروتش را طبق  پس میراث

کند. آیا در  یمکریم در بهرتین مرتبه به کار اندازد. او از ثروتش چگونه محافظت 

دهد تا از تحسین آنچه اندوخته جانش غرق شوق و ذوق  یممعرض دید همگان قرار 

رساند تا جانشان در  یمیا تشنگان این ثروت عظیم را به دریای رحمت الهی شود و 

اش ادامه یابد. هر بار  یتشنگی به جوشش بیاید. جرعه را بنوشند. ا جرعهحرست 

 ی دیگری شود. جرعهی جانش را به دریای احسان الهی نزدیک کند و باز منتظر  یالهپ

تپد  یمجانش در حق  چنان آنی که دار  تامانشناسد.  یمخویش را  دار امانتپس زمان 

شهادت  آناش میراث دینی نهفته که خود به  ینهسکه تکراری برایش وجود ندارد. در 

رود. به نجوایشان جانش در نعمت غیب الهی قرار  یممداران  داده پس به کنار حق

النجات  ینةسفنشیند. وارد  یمی زیبای پروردگار در جانش به بار  وعدهگیرد.  یم

یی ها جانکند تا به زمان ملحق شود و او بار دیگر به میان  یمشود. سفینه حرکت  یم

 دار ثروتشان است. رود که زمان ودیعه یم

امروز اول محرم است. محرم به چه معنا؟ اینک بیندیش در کدام دسته هستی؟ اگر 

داشت و اگر  توانستی جانت را محک بزنی توان کشیدن بار گران زمان را خواهی

نتوانستی ه�نند چراغی هستی که جز به سوخت درونش به هیچ نعمت دیگری 

ی که سوخت ا لحظهورزد زیرا برای روشن شدن محتاج ه�ن سوخت است.  ی�عشق 
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زمان را بخوان تا  دار امانتشود. پس در این امتحان عظیم  یمبه امتام رسید خاموش 

 ای را بیابی: یدهشنتوان درک آنچه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

درخشد. چه ارساری در این ساعات  یمی عشقی در جانتان  شعلهمنتظران چگونه 

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

تواند بزرگی حق را در خود جای  یممعنا کند. جاءالحق به چه معناست. کدام جایگاه 

 دهد.

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

تا حق را  اند آمدهمسل�نی که در دل زمان در حال عبور از حق و باطل هستند 

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

خواهم. چراهای جانم را با کدام  یماز محرم چه ام را ندارم. پروردگارم من  ینهسآتش 

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

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

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

. کدام ندا مرا از این رسابی که ام جاماندهمانند کودکان در بازی افکارم از حق ؛ کنم ی�
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خواهم  یمجویم.  یمدهد. من از محرم کلید اطاعت را  یمبه آن مبتال هستم نجات 

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

ی این همه غفلت  چارهل عبور است. ی ساعات عمرم در محور باطل در حا همه

چرخد و آنانی که باطل را برگزینند ه�نند  یمی حق  عقربهچیست. ساعات زمان در 

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

دنبال ی عمرشان به ها لحظهمداران در محرم همراه است و آنان در متام ساعات و  حق

 خوانند: یمی راستین پروردگارشان است. پس او را در ندای حق  وعدهحقی که 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


12 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )در انتظار دولت عشق -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٢        سومی شب  خطبه

معرتف عظمت پروردگار  ها زبانسالم بر حمد، حمدی که نامش را عبادت خواندند تا 

اَمن الهی سفر  رسمنزلی عبودیت از باطل جدا گشته به  حلقهکریم شود و جانش در 

 کند.

شناسد زیرا ناطق جانی است که  یمجایگاه خویش را   زبانی خلقت  ینهآپس در 

گذارد. اینک به اشتیاق بردن نامی  یمسکوتش هزاران مع�ی پیچیده را به �ایش 

ی جانش به  یرهذخخواهد با متام آنچه در  یمجانش در غیبی منور به گردش درآمده، 

اش  شود. چه کسی یاری یماو را بخواند. با حرارت زمان همراه  اند گذاشتهامانت 

د، زمان آی یمکند تا ملکوتیان را در قالب نام بخواند. هر بار که زبان به حرکت در  یم

 گیرد تا توان تکلم را از دست ندهد. یمی محبت خویش  حلقهجانش را در 

به  هاست سال ها زبانیی را دارد که ها نامی  یرهذخساعات محرم در تقویم خویش 

به حرکت درآمده مانند کودکی که مادر او را به تکرار کل�ت تشویق  ها نامبردن آن 

کند. رمز حرکتشان  یمورده از آنان چه چیزی را طلب کند. نام ملکوتیان را به زبان آ  یم

تواند تا زبان را به  یمرا. اطاعتشان را و یا عشق به امامتشان را. کدام نقش در جانش 

 خواهد. یمحرکت درآورد. او از امامت چه 

اش پرده از این راز بردارد. رازی که زمان  یهثانرود تا هر  یمامروز تقویم محرم به جلو 

ها وعده داده شده و همگان را به میدان حق  یهثانظار فرجی مبارک به همین در انت

تا به  اند نهادهی خویش را بر پشت زمان  توشهخواند. پس لشکریان منتظر، بار و  یم

دولتی برسند که در آن محرم صورت دیگری دارد. بارها از زبان حق مع�ی این حرکت 

. به اطاعت یا رشادت. رشادت در مقابل اند بسته دلاند. به کدام صحنه  یدهشنعظیم را 

ی رشادت  درجهشود. جان خلیفه همواره در باالترین  ی�باطل به میدان جنگ ختم 

 قرار دارد.
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بینی. جانی که از ترس همواره در پیچ و تاب است  یمپس تو خودت را در کدام آیینه 

بح با عشق رشوع به بافنت چگونه درک شجاعت را دارد. او به مانند پیرزنی است که ص

تواند  ی�ی بافته شده در حق ها رشتهگشت پس  یمکرد و شب به منزل اول باز  یم

ی  خانهشود عهد و پی�نی است که مانند  یممثال آیات الهی باشد. آنچه پاره پاره 

 بنیان است. یبعنکبوت سست و 

بافد تا جان مجروح از ترس و نفاق  یموای بر جانی که با حقیقت جان خلیفه افسانه 

 ساله هرشود تکرار مکرراتی است که  یمرا با حقیقت حق بیامیزد و آنچه عایدش 

شکافد تا آثاری از حق در  یممدتی را با آن رسگرم شده و باز کالف بسته شده را 

از پی یکدیگر  ها محرماش در شعارها خالصه شود و  یمسل�نوجودش یافت نشود. 

حقیقت راه محرم را بشنوند و باز به ه�ن صفت مزین باشند  ها گوشو برود.  بیاید

 .اند پوشاندهکه خود بر قامت خویش 

زنند که سنگینی آن را در رشادت و اطاعت  یمای  ینهسمداران مدال محرم را بر  حق

شده و موالی خویش را  نوا همکنند. پس با منتظران صحرای کربال  یم وجو جست

 د:خوانن یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٣        چهارمی شب  خطبه

 ها جاناند. ارساری که در  یمناکبالدین، روزی که همگان بر جان خویش  سالم بر یوم

نهفته است. کدام جان؟ جسم از مشتی پوست و استخوان تشکیل شده که فرماندهی 

کند. همگان با این مرکز پیچیده در حال حرکت هستند. متام  یممغز آن را هدایت 

ی این ساخت�ن فرماندهی است. وجه دیگرش که به این  واسطه بهآموزند  یمآنچه 

گیرد و با فرمان مغز به  یمشکل  شود تفکر است. فکر در درونش یممرکز مربوط 

 ی این خلقت عجیب قرار دهد. احاطهرا در  ها عملافتد تا  یمجریان 

آفریند تا حاالت غیبی را تحت  یمپروردگار کریم برای هدایت این مجموعه روح را 

به  ها عشقها،  یشاد، ها غمکنرتل خویش درآورد. این حاالت نامش احساس است. متام 

ین تر بزرگشود تا جان را در مع�یش مدد �اید. قرآن کریم  یماین مرکز مربوط 

را به آن اختصاص  ها پاداشو  ها عقابفرماید و  یمنعمت را در قالب روح معرفی 

گیرد تا  یمدهد. پس تشخیص هدایت و یا ضاللت با پذیرش دعوت انبیاء شکل  یم

صاحب خویش را به طرف آنچه به آن قدرت پذیرش روح در همگان آشکار شده و 

شود.  یماست هدایت کند. احساس نیاز به خالق نیز به این مجموعه مربوط  مند عالقه

متفاوت است. برای ایجاد اتحاد و کنرتل این شگفتی  ها انسانپس پیچیدگی خلقت در 

 اطاعت آموزش داده شده تا همگان راه سعادت و ضاللت را در جانشان بیابند.

تا راز  اند حرکتاطاعت در  طرف بهشیفتگان راه سعادت مد نظر هستند. آنان اینک 

تا خالق خویش را بستایند.  اند شدهعشق را فاش کنند. در اولین مرحله فرمان داده 

 آورند. یمستایش را در قالب �از و روزه و دیگر احکام که به جا 

کند. محرم  ی�ان تفاوتی است. در هر زمان و مک اولواألمرفرمان بعدی اطاعت از 

بیند. آیا توانسته  یمی اطاعت است. چه کسی جان خویش را در این آیینه  یینهآ

ی مطیعی باشد. او در حزن و اندوه شهیدانی است که جز حق را نپذیرفتند. آنان  بنده
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شان را به  یکو حق را بر رس باطل کوبیدند تا مصداق آیات قرآن کریم شوند و عاشقان 

 اه بخوانند.ه�ن ر 

ای دارد که هم اکنون در جانتان در جریان است.  یرهذخهجری نشان از  ۶۱محرم سال 

ثبت است  ها عملی  پروندهاز زبان شهیدان در  هاست سالحکایت شیرین حرکتی که 

تا انتظار را در قالب ده روز به تصویر کشد. ده روزی که تا قیامت زمان آن را در 

وده تا همگان به کوتاهی زمان عمرشان دقت کنند. زمان عمر ی جانش ذخیره � یینهآ

ارسائیل با متام معجزات ده روز بود و در  یبنی آیات الهی در قوم  فرمودهطبق 

صحرای کربال هم ده روز. چه تفاوتی بین این دو تا ده روز است و ش� که در قالب 

عظیم هدایت با انتظار فرج  زنید آیا بعد از امتام این ثروت یمده روز جانتان را محک 

شوید تا در ه�ن ده روز سعادت و یا شقاوت را به �ایش درآورید یا از  یمهمراه 

 ید.ا بسته دلشوید تا عمرتان در پرانتز نفسی بگذرد که خود به آن  یمخارج  صحنه

 خواند به فرجی مبارک: یملحظات زمان زبان گویایی دارد که همواره موالی خویش را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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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 

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

فرماید با آنان که در  یمی قران است. آنگاه که  یمهکرزمان دفن کنند که مصداق آیات 

یشان را به ُمهر باطل مزین فرموده. ها جانا پروردگار خانه ماندند در خانه مبانید زیر 

 ُمهری که جز خشم الهی هیچ رحمتی را به همراه ندارد.

اطعام  رسمنزلای که تشنگانش را به  ینهگنجامروز پنجم محرم است. روزهایش مانند 

رسد. کیست که توان نوشیدن جام حق را داشته باشد.  یم�اید از راه  یمالهی دعوت 

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

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

پی�یید.  یمخواند. زمان زیادی به امتام راه �انده. چگونه راه را  یمصدای حق ش� را 

ی  یینهآکنید. تفکر در انتخاب حاصلی را به همراه ندارد. باید َمرکب رسعت را انتخاب 

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

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

آورد تا مقصدش را  یمدر  آغشته به نوری منور است. انواری که جان عاشق را به سخن

ی الهی  وعدهبشناسد. او به طرف برزخی در حرکت است که نشانی از آن را جز به 

ها هراسی  یهثانکند زیرا خود را موالی زمان فرض �وده و از گذشتنش در  ی�درک 

گذرد تا او را به دنیایی پیوند بزند که دیگر  یمیش ها شبندارد. همواره روزها و 

یش انتظار را در قالب عذاب به ها عقربهایستد و  یمایی ندارد. زمان اطاعت معن

 آورد. یمارمغان 

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

به عشقی در  اکنون همخواند. اگر توان درک حقیقت قلبت را داری  یمبشنود که او را 
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امی است که نامش دولت ظهور است. این چه ی ج تشنهپیچ و تاب است. جانش 

ی  یرهذختا  اند خواندهی شیرینی است که متام ادیان الهی در هدایتشان او را  وعده

 چنان آنی روزگار محو شود و حق در رگ زمان  صفحهپروردگار آشکار گردد. باطل از 

 خونی را تزریق کند که گورها به صدا درآید.

یم. ا ماندهجا  اش سفرهکه از  یدرحالوای بر ما چگونه بر این همه نعمت آگاه شویم 

یند. انوارشان سیاهی باطل را از بین بربد. آنانی که در ظلمت درآحق مداران به حرکت 

 مند بهرهی درنگ کنید تا از نورتان ا لحظهیز آنان را بخوانند انگ حزنبه ندایی  اند مانده

کردید پس دیواری بین  یمخ دهند ش� این نور را باید در دنیا کسب شویم و آنان پاس

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

شده  نوا هم ها دورانی جانتان آشکار شود و با منتظران  یرهذخهولناک نجات دهید تا 

 و او را بخوانید:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٥        ششمی شب  خطبه

کند  یم ها دورانرا مه�ن  ها جانی زمان و انوار درخشانش، انواری که  یینهآسالم بر 

ی غیب متنعم شوند. گاه توان درکش را دارند و گاه چونان شمعی که در  سفرهتا از 

اش جانشان از ظل�ت  ییروشناافروزد لحظاتی در  یمتاریکی فقط محور خویش را 

 یابد. یمزمان نجات 

یی هستند که مصداق آنان را ها جاننگرند  یمکسانی که در عرص کنونی به محرم 

ی خویش بیان فرموده زیرا گاه ها خطبه(س) در  مؤمنانوجود مقدس و ملکوتی امیر 

آیند و آنچه در دست دارند تیغ  یمیت به میدان ب اهلی یاران و وفاداران  چهرهدر 

رسم و آئین  برپاکنندگانی نفاق و دورویی است و گاه در قالب خدمتگزاران و  رندهبُ 

 آیند. یمیت به میدان زمان ب اهل

ی روباهی مکار تغییر جهت  چهرهی به ا درندهی دوم چند صباحی از  دستهی  چهره

رجال هستند  اشباعی خویش را برای آینده مهیا �اید. اینان ه�ن ها طعمهدهد تا  یم

 برد. یمترین افراد نام  یشق عنوان بهکه تاریخ در قلب خویش از آنان 

برآورده شدن حاجاتشان ی سوم محرم را برای رسیدن به منزل آخرت و شفاعت و  دسته

کنند و بعد از متام شدن ده روز  یمدارند و همواره برای آمدنش روزش�ری  یمدوست 

 منتظر گرفنت نتیجه هستند.

و رفتارهاست. زمان  ها صفتو  ها درونی  کنندهدر بازار شلوغ دنیا این ده روز آشکار 

 رد.را در تقویم خویش بنگا ها چهرهآید تا  یمبه میدان محاسبه 

کند تا حق  یمامروز محرم در دل خویش نجوای شیرینی از موالیش را به زمان تزریق 

ترین لحظات را  یرینشی که ا زمزمهمداران از جامش جان عطشناکشان را سیراب کنند. 

کشد آنگاه که امام حسین (س) وجود با برکت خواهرش را به چادر  یمبه تصویر 
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دارد که ستون خیمه  یمقدم بر  چنان آن منانمؤ �اید دخرت امیر  یمخویش دعوت 

ی امامت از استحکام قدمتان به لرزه  یمهخفرماید  یمخورد. امام با تبسمی  یمتکان 

خواهم این رسزمین مرا در اطاعت از امامت در  یمفرماید  یمافتاده. حرضت زینب 

مصمم به فرمانی  گران اطاعتقلبش به تصویر کشد. خاکش بشکافد و مطمنئ شود که 

فرمایند: فرزندان رسول خدا  یمهستند که امامت صادر بفرماید. امام حسین (س) 

(ص) اطاعت از پروردگار را در جانشان از اَلست به یادگار دارند پس زمان آنان را 

 خواند که جز حق را نپرستیدند و جز راه حق نرفتند. یمبندگانی 

ورزند ه�ن استحکام قدم است  یممامت عشق اینک محرم در دل آنانی که به راه ا

ی جز آنچه قرآن کریم معرفی ا چهرهتوانند  ی�در حق. پس عزاداران خاندان نبوت 

فرماید با مال و  یمفرماید داشته باشد. آنان ه�ن کسانی هستند که کتاب آس�نی  یم

ی  زندهی ها ولسلروند نه در شعارها بلکه در  یمجان و فرزند به استقبال فرمان الهی 

 جنگجویان. مال و فرزند کسی که در کنار هاست درونجانشان زیرا امامت آگاه به 

 اش شعلهلشکر باطل است نفعی به حالش ندارد. آن مال و فرزند آتشی است که 

 اش در حرکت است. یندهگوکند همواره در دنیا و آخرت همراه  ی�فروکش 

حق و باطل به جانتان نظر کنید تا در صف  ی پردهی باقی مانده از ها ساعتپس در 

ی آخر رها نکرد. اگر  لحظهکسانی قرار بگیرید که امامت دست بیعتشان را در 

کند. پس به میدان  ی�توانستید با رسعت آنان از باطل بگریزید امامت دستتان را رها 

را  بیایید و جانتان را در حق محک بزنید. او همواره مددکار کسانی است که او

 بخوانند به فرجی مبارک:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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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 

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

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

ی  ی سفره مبارزان حق مصداق آیات کریمه هستند. پروردگار آنان را روزی خورنده

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

 ها هدیه �اید. دلیر مردانی که ح�سه آفریدند تا زمان خون پاکشان را بر جان

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

از فرامین پروردگار در پیمودن راه  گران اطاعت، امام ها دورانشود. امام در متام  ی�

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

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

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

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

آسیبی برساند. پس آیات الهی میدان جنگ  طلب حقنیرویی قادر نیست تا به روح 

مرگ آیندگانی هستند که قادر به درک  یشپحق و باطل است. شهیداِن روز عاشورا 

اطاعت نیستند. ای�ن به فرمان امامت نیاز به تشخیص راه ندارد. راه از انوار امامت 

 است.روشن 

در پرانتز عشق به امامشان در سوز و گداز  ها جانشود که  یمامروز در حالی آغاز 

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

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

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

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

مل مزین ی امامت چنگ بزنید تا مانند شهیدان به نشان ع یشهرآس�ن. پس محکم به 

 شوید.

مداران  ی عمرتان او را بخوانید به فرجی که حق ینهگنجپس در لحظات باقی مانده از 

 خواندند:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٧        هشتمی شب  خطبه

ی راستین پروردگار در دعوت همگان به گرفنت پی�ن قالو بلی.  وعدهسالم بر حق. 

ین از فرزندان حرضت آدم (س) در اعرتاف به نش دلپی�نی محکم و استوار و اعرتافی 

 یی که به زبان آمد تا ستایش را بیاموزد.ها جانتوحید و یگانگی پروردگار. 

آیند جام جانشان را  یم. اکنون زمان شاهد آمدن و رفنت ه�ن معرتفان به توحید است

شکنانی هستند که  ی�نپفرماید اینان  یمفروشند و قرآن کریم اعالم  یمبه شیطان نفس 

جانشان را در غضب الهی از فردوسی که در آن بودند به جهنم سوزاِن نفس اماره 

 شود. ی�مبتال کردند و آنچه عایدشان شد افسوسی بود که آتشش خاموش 

ی عاشق را در آغوش گیرد. آنانی که ها جانرود تا  یمست. زمان امروز هشتم محرم ا

ی که محتاج طعام است به دستان مبارکش ا گرسنهو مانند  اند زدهبه دور حق حلقه 

های نفس  یآلودگشان را با متام  یتهنگرند. در دلشان غوغایی است. آیا حق دستان  یم

کنند  یمگیرد و یا از بهشتی که در آن هستند مجدداً به رسزمینی سقوط  یمدر دست 

چنین سعادت و  ینایی است که ها ساعتشود. این چه  ی�که جز رنج عایدشان 

کشد. چه شبی در انتظار عهد و پی�ن با امامت است. زمان به  یمشقاوت را به تصویر 

ن جدا شدن از جانشین پروردگار را گریزید. چگونه توا یمزند. کجا  یمجانشان نهیب 

روید. وای بر ش�. زمین ش� را نخواهد پذیرفت. او با تنفر به ش�  یمدارید. به کجا 

ی حق جدا شدید و باز به ه�ن ظل�تی برگشتید که از آن  سفرهنگرد. چگونه از  یم

 آمده بودید.

مانند آواز  صدای حق در گوش آنانی که چند صباحی در انوارش افروخته بودند

فرشتگان بود در دعوت پروردگار به اطاعت پس ماندند. به دورش حلقه زدند. ای 

ی آس�نی ما را نیز در نعمت حق متنعم کن تا زمان اطاعت�ن را به  تحفهعزیزترین 

ی پروردگار هستند به  ینهگنجین تر بزرگکه اُمت  یدرحالگوش آیندگان برساند و آنان 
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را بشنوند که ما اعالم کردیم: وای بر کسانی که مردگانی باشند ی ما  زمزمهگوش جان 

در گور جانشان، بخورند و بیاشامند و ه�نند کسانی که از صحرای حق گریختند از 

حاصلشان را در بسرت زمان بخوابانند. بروند تا دنیایی را  یبحق بگریزند. وجودهای 

ای افسوس از گریخنت بر رس و حاصل است آنگاه بر  یبآباد کنند که برهوتی خشک و 

 سینه زنند که وای بر ما. ما از صحرای حق گریختیم.

شود. امضاِء این  ی�ای دارد که در شعار و مویه خالصه  نامه ی�نپامشب در دلش 

نامه تکه تکه شدن نفس است تا جان ظاهری مبیرد و جان اَلستی زنده شود.  ی�نپ

و با حق بیعت کنید و یا بگریزید و باز ه�ن  اینک انتخاب با خودتان است. مبانید

زندگی را آغاز کنید که قبل از همراهی با ده روز محرم در ظل�تش بودید. لحظات 

به ثبت برسد. پس دست  ها پروندهرود تا در  یمگویای دعوت به حق به رسعت 

به مدد  بیعتتان را دراز کنید تا در حق جزِء آنانی باشید که در زیر تیغ باطل او را

 خواندند:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٨      نهم (شب عاشورا)ی شب  خطبه

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

ی ناطق در ظاهر و باطن راهروان ها قرآنفرو فرستاده شده بود راه دیگری نرفتند. 

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

شان را در آنچه به آن  یملکوتپیمودن و رسیدن به اهداف آفرینش هموار کردند. جان 

ای باشند برای کسانی  یینهآهای الهی قرار دادند تا  یشآزماین تر سختمأمور بودند در 

 یینه متاشا کنند.آکه خود را در این 

دعوت  پرشورامروز در دلش حکایت دیگری دارد. مسافران زمان محرم را به مجلسی 

ی عشق را  سفرهکند. امام تواند رمز این دعوت را درک  یم�اید. چه کسی  یم

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

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

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

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

ی امامت خواهد فرشد تا از آن سینه بوی بهشتی را درک کنید که  ینهسپرشورتان را بر 

 ی راستین پروردگار است. وعده

ی  سفرهپس در حق مبانید تا به دولتی بپیوندید که اُمتش در این مسافرت کوتاه بر رس 

کنند. گاه از ش� آنچه  یمشان را به طرفتان دراز  یخالی ها دستنشینند.  یمش� اعزام 

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

کنند تا مددشان فرمایند شهادت در حق را  یمشان در برپایی حق دعوت  ینهسحرارت 

 درک کنند. 

آیید. تصویرتان برای هر یک نفر با نفر  یمی زمان  صفحهبر  در این کشمکش همواره

کند. پس حق مداران به دنبال نام نیستند. آنان جان را به جایگاه اصلی  یمبعدی فرق 
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فرماید آنانی که با جان و  یمی است که ا وعدهکنند. در آن جایگاه  یمخویش دعوت 

روردگارشان است. پس در عرص مال و فرزند در راه خدا مهاجرت کردند مزدشان با پ

 را خواهید گرفت. تالشتانعاشورا مزد 

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

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

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

 دارد. یمزمین و آس�ن را به تحسین وا 

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

ی ا زمزمهبر ملکوتیان آشکار نشود و آنان به  تان یبرهنگحق و اطاعت را بپوشانید تا 

اره زمین و آس�ن آن را در جانش ذخیره �وده او را بخواند به فرجی مبارک که همو 

 شوید: نوا همپس با ملکوتیان 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٩        روز عاشورای  خطبه

طور. طور عشق. طور دلدادگی. طور انتظار. پایان عمری مطهر. امروز دولت بر  سالم

. آیات قرآن کریم به ردیپذ یم. منتظران عاشق انتظارشان پایان کند یمعشق ظهور 

. ما مأموریت داریم تا بیعت ش� کند یم. قوم کافر خود را معرفی دیآ یممیدان عمل 

. در کنار پرس دیکن یمرا اعالم کنیم. اگر با ما همراه شوید از این صحرا نجات پیدا 

یی مصمم دل زمان ها قدم. یاران امام با شود ی�جز شکست نصیبتان  طالب یاب بن علی

نفر. ده  . یک نفر در مقابل دهشود یم. آیات قرآن کریم محقق رندیگ یمرا در اختیار 

. شور دریدن دل باطل قرار از جان کند یمنفر در مقابل صد نفر. جنگ را آغاز 

 مداران را گرفته است. حق

ی در طلوع دهمین روز است که توانسته زمان را در حق متوقف کند. ا فلسفهچه 

تا رسالتی را جاودان سازد که  شکافد یمانوار درخشان خاندان نبوت دل باطل را 

با برکتش را در رساندن پیام پروردگار کریم در جنگ با جاهلیت گذراند.  رسولش عمر

ی آشکار شود جای ا چهرهافسوس که جهل در جان مردمان هزار چهره دارد. هر بار 

اع�ل  نیتر یشقتا در نقاب مسل�نی دست به  دهد یمی دیگر  چهرهخویش را به 

ی جاهلین دهر حکومت کند. ها جانی زمان مباند و بر  صفحهبزند. چند صباحی بر 

 برود و جای خویش را به دیگری بسپارد.

از این  ها قرنامروز پایان انتظار برای دیدن شکوه و جالل حق در مقابل باطل است. 

ی فشان آتشرا به مانند  ها نهیس. این چه حرارتی است که گذرد یممیدان جنگ 

یدان امروز با پروردگارشان است. پس . دل زمان از چه به درد آمده. مزد شهگدازد یم

ی نهفته است. ش� چگونه توان توصیف این روز با شکوه را قرار  یبچه رمزی در این 

ی ماندتان در پای طور امروز  پروندهدارید. جانتان چه پاسخی برایش آماده ساخته. 

 . حاصلش را در عملتان باید بیابید.شود یمبسته 
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: جاءالحق و زهق دیفرما یم اش یمعرفن کریم در ش� امت امامی هستید که قرآ 

ی باطل قدم برندارید ه�نند قومی هستید که دعوت  کنندهالباطل. اگر همراه نابود 

و این شمشیر جز زخمی کردن جان صاحب  دهد یمبه حق را با شمشیر جهل پاسخ 

 که جز سوزاندن کند یمخویش قدرت دیگری ندارد. او برای خودش برزخی فراهم 

 ساعات عمرش حاصل دیگری ندارد.

امروز روز بیعت با حق است. از باطل جانتان با مدد گرفنت از حق مداران جدا شوید 

، پرچم عاشوراییان دارد یمو اعالم  نگرد یمی حق امامی را ببینید که به ش�  نهییآتا در 

در دست کسی است که جانش را از خشم خدا برهاند تا شعار صحرای کربال در 

شود که منم پاسخ دهنده به هل من نارص ینرصنی. اگر جزِء حق  انداز نیطنجانشان 

ی او را به مدد بخوان تا فرج جانت زن یمی که به باطل ا رضبهمداران بودی با هر 

وای منتظران حقیقی دولت ظهور همراه کند. به فرجی که گشوده شود و تو را با ن

 ی برکتی عظیم است. پس او را بخوان: ندهیگشاهمواره 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم و علی عباد الله الصالحینالو 
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٩) حسین (ع) شب دهم (شب اول شهادت امامی  خطبه

حمد و سپاس پروردگار حکیم و کریم را سزاست که در آفرینشش انواری را خلق 

فرمود که راه حق و رستگاری را برای مشتاقان قربش روشن و منور کنند و 

تا قیامت در هر دوره و زمانی حق مداران را راهن� باشد و سیاهی  شان ییروشنا

 ی عذابشان در دنیا و در قیامت. هیماکرده و ظلمتشان را  تر انی�اوجود باطلین را 

مداران به حرکت درآیند انوارشان سیاهی باطل را از بین بربد. آنانی که در  چون حق

ی درنگ کنید تا از ا لحظهآنان را بخوانند که  زیانگ حزنبه ندایی  اند ماندهظلمت 

 دیکرد یمر را باید در دنیا کسب شویم و آنان پاسخ دهند ش� این نو  مند بهرهنورتان 

پس دیواری بین حق و باطل ایجاد شود و این شب را شام غریبان نامیدند چون در 

روزش یاران و فرزندان رسول خدا (ص) به شهادت رسیدند نامش را شب تنهایی 

که باطنش با  شدند یمآنان با ملکوتیان آس�ن بدرقه  که یدرحالنام نهادند  تیب اهل

ی زمین و  کنندهمداراش که روشن  جود مقدس امام حسین (ع) و یاران حقانوار و 

از سیاهی دود  تر اهیسآس�ن است همراه بود و ظاهر این شب با ظلمت باطلین 

 ی دخان که ه�ن جهل مرکب است. سوره

ی امسال ها خطابهی که در ا گونه ه�نآن را دید  توان یمدر عرص کنونی نیز به عینه 

شنیدیم این سیاهی از آنانی است که محرم را یا به بازی گرفتند و یا با برپایی مجالس 

عزاداری بدون در نظر گرفنت شأن و مقام امامت و نرش اکاذیب، محلی برای کسب 

درآمد و ثروت گزاف �وده که مغایر با هدف اباعبداللّه (ع) از نهضت عاشوراست که 

تجارت زنجیری به درازای هفتاد ذرع خواهد شد. چون آنان از این کسب و  بشانینص

(ع) در قالب خدمتگزاران و برپا کنندگان رسم و آیین  مؤمنانی امیر  فرمودهبه 

ی روباهی مکار  چهرهبه   یا درندهو چند صباحی از  ندیآ یمبه میدان زمان  تیب اهل

ی خویش را برای آینده مهیا �ایند. اینان ه�ن اشباع ها طعمهتا  دهند یمتغییر جهت 
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و  برد یمافراد نام  نیتر یشق عنوان بهرجالی هستند که تاریخ در قلب خویش از آنان 

یاری  گردانندگانی و متاشاچی به پامنرب  عنوان بهی که برای رونق آن مجالس کسان

به بدی  که یصورتدر جانی مجروح از جهل است،  شود یمآنچه عایدشان  کنند یم

که در قرآن چنین  بخشد یمعملشان فکر کنند و توبه �ایند خداوند کریم آنان را 

فرمود: پروردگار تو برای کسانی که از روی نادانی مرتکب کاری زشت شوند سپس توبه 

 کنند و به صالح آیند آمرزنده و مهربان است.

در مورد عمل و افکاری که با  ی خداوند مهربان باید همت کرد و فرمودهبله با این 

نفس اماره همراه است تا دیر نشده فکر کرده و خود را اصالح کنیم. در غیر این 

ی قرآن که  مهیکری امسال آمده بود مصداق آیات  خطابهی که در ا گونه ه�نصورت 

، هستیم. در زمان پیامرب خاتم »با آنان که در خانه ماندند در خانه مبانید: «دیفرما یم

ی هیچ اقدامی نکردند و ا عدهحرضت محمد (ص) از مردم مدینه دعوت به جهاد شد. 

بروند به کنار پیامرب آمدند و به جهاد  خواستند ی�ی هم که ا عدهدر خانه ماندند و 

ی اول در خانه  دستههم کنار  ها آنرمود: بگو خداوند ف های مختلف آوردند. بهانه

 مبانند.

 ای�نو دور از  کنند یمی هیچ ای�نی ندارند با کفر زندگی ا عدهدر عرص حارض نیز 

که  آورند یمی زیادی برای اع�ل نفسانی و جهل خود دلیل و برهان  عدههستند ولی 

 .شوند یمی دوم  دستهشامل 

ی مقدس حضور داریم باید بر رس و سینه  خانهاین  حال که در این شب حزن و غم در

ی همیشه بهار ها گلی ددمنش و دیو سیرت ا عدهبکوبیم و از چشم خون بباریم چون 

پیامرب را پر پر کردند و برشیت را از وجود گهربار آنان محروم �ودند. آنان با  تیب اهل

ی از ا ذرهی حیاتشان  رشادت و استقامت در برابر باطل ایستادند و تا آخرین لحظه

 عزت عطایی پروردگار کاسته نشد.

، حق ها یخوباینک ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس منجی عامل برشیت، امام 

: میدار یمام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به خدمتشان به متنا ابراز مسلّم، ام

از شهادت جد بزرگوارتان اباعبداللّه (ع) و فرزندان و  مان سوختهموالی ما، قلب 
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تا انتظارمان  میبخش یمالتیام » أین الطالب بدم املقتول بکربال«یارانشان را با فریاد 

حرضت زهرای مرضیه  تان یگرامی که مادر ا گونه �نهی پروردگار  وعدهپایان یافته، 

(س) فرمودند محقق شود که: رحمت پروردگار در جانی است که خود فرمود از آنچه 

ی جانتان از خاک جدا گشته به جایگاه اصلی خویش ها پردهفرو فرستادم بخورید تا 

کند. راز خلقت بیفروزد. حرکاتش حق را معنا  اش اندوختهبازگردد. ساعات عمرتان از 

حکایتی شیرین را بازگو  ها زبانشود.  انداز نیطن ها گوشی شیرین در ا زمزمهمانند 

به متنا گشوده شود تا امانتی را از سینه خارج �اید که نامش  ها دست�ایند. 

(عج) است. صاحبی که همواره او را در الست و برزخ و قیامت  الزمان صاحب

طعم شیرینش را  ها زبانکه با آن انتظار معنا شد.  . نامت چیست؟ نامیخواند یم

به نوایش جان گرفت تا زمان عمری را ترسیم کند که ساعاتش گویای  ها گوشچشید و 

را آشکار فرمود تا بندگانش در  اش نهیگنجبود زیرا پروردگار  منتها یبرحمتی 

در  اش یکیارتصبحگاهان با حرارت جانش بیفروزند و شبانگاهان به بسرتی روند که 

 ی شیرین پیوند خورد.ا وعدهپرتوی جان مبارکش به 

ی رسور عاملیان خوشا به حال آنانی که در دولت ظهور شب و  فرمودهپس با این 

و وصل شیرینش کامشان را چون عسل  ردیگ یمروزشان با حرارت عشق رسورشان جان 

 :میکن یم. پس برای آن زمان فریاد کند یممصفا 

 لولیک الفرجاللهم عجل 
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ٢٠        شب یازدهمی  خطبه

 چون را آن و ایستاد باطل برابر در استوار و رشید قامتی با که زمان آن ،حق بر سالم

 در باطل آن از پس. کرد نابود و خشک را بنیانش قیامت تا و �ود زبون و ذلیل حبابی

 رسم و راه چون. شد نابود و رسوا زود خیلی �ود خود�ایی مکانی و زمان هر

 و ندارد راهی آن در باطل که شود شکوفا دولتی در تا بود شده نهاده بنیان مداری حق

 .گردید ذخیره زمان در شیرین انتظاری

 برکات :که فرمودند وعده) س( هیمرض زهرای حرضت عاملیان رسور که یا گونه ه�ن

 از را خویش جان حق یاوران ای دیفرما یم امر پس است نهفته زمان جان در پروردگار

 نعمت تا خواند یم فرا خویش مهر پر دامن به را ش� همواره که کنید متنعم نعمتی

 .بخوانید را او شیرین نجوایی به کنید آشکار را خویش ی رهیذخ و بشناسید را زمان

و رازها از پرده بیرون افتاد، وعده  شده آشکار گنجینه. آمد مددمان به زمان اینک

 تا شده زنده عامل جان در مجدداً  حیات رضبان ،یافته پایان انتظار محقق گشته،

 تا آمدید ،شده خوانده عمل میدان به ها دل. کند پیوند یکدیگر به را مشتاق یها دل

. کند آشکار را امانتش و شده خارج کلمه از وجودتان در »الباطل زهق و الحق ءجا«

 کرده هدایتتان اینکه برای را پروردگار و گیرید آغوش در را نعمت بشتابید پس

 .بستایید

 احساس را آن خوبی به عشق کوی این ساکن ما و عاملیان رسور فرمودند زیبا چه بله

 تا فرموده دعوت خویش مهر پر دامن به را ما همواره رسورمان و موال که میکن یم

 ذخیره ایشان تربیت اثر در روح�ن و جان در آنچه و بشناسیم را عمرمان زمان نعمت

 وجود عاشق یها دل و یافته پایان فرج انتظار تا دهیم نشان عمل�ن با را شده

 آغوش در هحق دولت در را واقعی حیات نعمت خورده پیوند یکدیگر به مقدسش
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 کربال در (ع) اباعبدالله یاران همچون دولت آن در و باشیم پروردگار شکرگزار. بگیریم

 .داریم عرضه مقدسشان وجود به عشق با را امامت از اطاعت

 نام میکن یم صدا را مداران حق آن ما بود آمده امسال یها خطابه در که یا گونه ه�ن

 ،را حرکتشان رمز. میکن یم طلب را چیزی چه آنان از آورده زبان به را انش یملکوت

 در آن و است اولواألمر از اطاعت آیینه محرم .را امامتشان به عشق یا و را اطاعتشان

 کریم قرآن فرمان به پس هستید اطاعت مشتاق اگر. کند ی� تفاوتی مکان و زمان هر

. دهد قرار توبه رحمت در را مهاجران تا است مأمور او .کنید مهاجرت پیامرب همراه به

 .خواند یم را ش� حق صدای. نکنید رها را اش یار ی دست پس

 را ش�) عج( املهدی اباصالح حق بر امام پیامرب جانشین ،عشق کوی مه�نان ای بله

 و پاکی سمت به بیزارید زمانه ینید یب و فتنه و نفاق و فساد و کفر از اگر. خواند یم

 دست پس. دهد یم قرار توبه رحمت در را ش� ایشان. کنید مهاجرت ای�ن و تقوا

 از عرصمان امام به عشق شنیدیم ها خطابه در که یا گونه ه�ن. نکنید رها را اش یار ی

 پیشه تقوا و کرده مبارزه نفس�ن با که است کافی بوده ما همراه مادر بطن و الست

 را موالیش ندای جان گوش به تا است نفس خواب از شدن بیدار کار ی چاره زیرا کنیم

 .خواند یم را او که بشنود

 جانش. است تاب و پیچ در عشقی به اکنون هم داری را قلبت حقیقت درک توان اگر

 متام که است شیرینی ی وعده چه این. است ظهور دولت نامش که است جامی ی تشنه

 از باطل و گردد آشکار پروردگار ی رهیذخ تا اند خوانده را او هدایتشان در الهی ادیان

 و استقامتبا  آن به رسیدن برای حارض حال در باید و شود محو روزگار ی صفحه

 کربی زینب حرضت. چون بایستیم مان زمانه یها باطل و جا�ان باطل برابر در قدرت

 او که شدند زیاد ابن کاخ وارد محکم و صالبت با چنان ایشان اند، آموخته ما به) س(

 علی دخرت ایشان گفتند. دارد یبرم قدم قدرت با چنیناین  که کیست بانو این پرسید

 را او آتشین سخنان با و شدند یزید کاخ وارد نیز گونه ه�ن ایشان. است (س) زینب

 حسین امام برای کربال در را برداشنت قدم قدرت با چنین دلیل و ندکرد زبون و رسوا

 (ع) مؤمنان امیر دخرت. کرد دعوت خویش چادر به را ایشان امام. فرمودند بیان) ع(
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 دیفرما یم تبسمی با امام. خورد یم تکان خیمه ستون که دارد می بر قدم چنان آن

 :دیفرما یم(س)  کربی زینب حرضت .افتاد لرزه به قدمتان استحکام از امامت ی مهیخ

 خاکش. کشد تصویر به قلبش در امامت از اطاعت در مرا رسزمین این خواهم یم

 صادر امامت که هستند فرمانی به مصمم اطاعتگران که شود مطمنئ و بشکافد

 .بفرماید

 و قدرت با شنیدیم که ییها خطابه به(س)  زینب حرضت همچون نیز ما بیایید پس

 :کنیم فریاد محکم استواری ه�ن با لحظه هر و کنیم عمل و کرده اطاعت عاشقانه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ٢١        شب دوازدهمی  خطبه

ی الهی است. ها وعدهالم بر جاِن عامل قرآن کریم، جانی که تپش حیاتش ضامن س

ی انوار پروردگار عامل، انواری که بر  نهیآی افتادگان و رضبان قلبش  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  سازندهی در دام افتادگان دهر. عطرش  رندهیگهمدم خلیفگان بر حق و هدایتش 

از او جدا  ها جانی زمان. افسوس که ها باطلی  سوزندهوعود و آتشش ی مها بهشت

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

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

ی باطل را معنا  کنندهی چونان بهارش روییدن حق و نابود  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 

ی که سفارش ا گونه ه�نیافتند.  به دستوراتش عمل �ودند از تباهی و گمراهی نجات

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 

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

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

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

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

ه قرآن هستند چون خداوند وعده فرموده که ادعا دارند که امت پیامرب و عمل کننده ب

 راتشییتغاز کتابش خود محافظت خواهد کرد. از گزند تحریفات به دور مانده ولی در 
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کردن و تحریف  رنگ کمی همت خود سعی در  همهنند و با ک یمبه رأی خود عمل 

 .کنند یم تیب اهل�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�ی عاشورا ختم  ح�سهکه امامتشان به حسین (ع) چلچراغ فروزانی هستند 

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

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

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

حرکت �ایند و هر سفارش و فرمانی صادر کنند ناشی از حکمت و معرفت بالغه و 

 ر است.مطابق با دستورات پروردگا

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

است.  اثر یبی ندارد. امام هم بیعت نخواهد کرد. ماندن و رفنت ما ا دهیفاباطل ماندن 

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

دتی بود که از خود دریغ کردند و زندگی ابدی را به چند روز عمر کشته شدن چه سعا

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 

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

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

 برگشتید که از آن آمده بودید.

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

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

ی حق جدا نشده باز به ظل�ت نفس و  سفرهسفارشاتشان در کنارشان مبانیم و از 
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ی جان و ها باطلکنیم و تا آخرین نََفس با  ی آلوده برنگردیم و با حق بیعت جامعه

بجنگیم تا امام و رسورمان در آخرین نََفس�ن رس پر شورمان را بر دامان پر  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

 

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

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

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

ی و پذیرایی ساز  آمادهدر  اخالصشانمتام عشق و  و آقایان که با ها خانمخادمان عزیز، 

و  میکن یم�ودند تشکر و قدردانی  وقفه یبی مراس�ت نهایت تالش ساز  پاکو نظم و 

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

 نیهمچنقرار خواهند داد و  امت�نیقی  رهیذخامورمان واقف بوده، اجر و مزد آن را 

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.

ی ها مائدهی احسان موال و رسورمان امام عرصمان با  سفرهحال که در این ایام از 

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

 قطع نشود. حسامبان یببه جا آوریم تا روزی 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨مهر  ١٢       شهادت حرضت رقیه (س) ی بهخط

 هآفرینشی که خود فرمود آن را بیهود ،شکر و حمد و سپاس بر خالق یکتای آفرینش

امور  ی همهنیافریده و به حال خود وا نگذاشته بلکه از روی رحمت و تدبیرش بر 

نیست معبودی غیر از خداوند حکیم و کریم؛ اوست که عزت را  محیط و مدبر است.

از آن مؤمنان و ذلت و خواری را از آن منافقان و کافران اراده فرمود پس حمد و 

است که همواره در  ییها جانو برکات پروردگار کریم در  اوست ی یستهشایش ستا

که در  دمایی را در جانشان مانند پروردگارشان یداللهیجوش و خروشند تا دست 

نیاز مراقبت؛ پس جاِن زنده به  به اندازه و میزان محتاج است و در مردگان بی زندگان،

قلبش احساس  ی خزانهجوشد و حرارتش را در  متصل است که همواره می یا رسچشمه

توان آن  که قفل و کلیدش، راز و نیاز است و ثروتش عشق؛ آیا می یا خزانهکند؛  می

هایی زنده است  دست را گرفت و به ملکوت سفر نکرد؟ پس مسافران ملکوت، قلب

 ستاید. که رضبانش خالقش را می

پس سینه و قلبتان را  ،حرارت وجود را در منتهای رحمتش آفریدشکر خالق یکتا را که 

شش، فشانی شود که ُغِر  با یاد پروردگار عامل از حرارت معمولی خارج کنید تا آتش

 کند. اندازد و ملکوتیان را شاد می شیطان را به عجز می

چه زیباست فرمایشات رسور عاملیان حرضت زهرا (س) در توصیف مسافران ملکوت 

های خود باطل و  فشانی بود که با گدازه قلبشان از هجران و عشق پروردگار آتشکه 

 چسب در رسماست. همچون گرمایی دل ق،ناپاک را سوزاند و حرارتش برای عاشقان ح

که به ظاهر کوچک بود ولی در باطن،  گردیم یمبه دور حرارت قلبی  امروزما 

اند: من  معرفی فرموده چنین ینارا  خود ،خورشید را به شگفتی واداشت که خود ایشان

علی (ع) هستم که به رقیه ملقب  بن  ثانی، دخرت حسین  ی فاطمهصغری یا  ی فاطمه

گذاری کردند و نام  نام شان یگرامشدم؛ پدرم متام فرزندان خود را به نام پدر و مادر 

بینم  درم میزمان، چونان ما ی ینهآمرا به لقب مادرشان آراستند و فرمودند: تو را در 
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پروردگار  ی وعدهرود تا چون گلی در  که در مدد امامت جان زیبایت به دل خاک می

باش تا آن را دریابی. پدرم امام حسین (ع) آن زمان  قرار یببشکافد پس برای آن وعده 

مکرمه بودیم مرا در آغوش گرفت و فرمود: دخرتم، آیا به تپش قلب پدر  ی مکهکه در 

دانی؟  تپد! دلیلش را می دهی؟ گفتم: بله. فرمودند: برای دخرتش چه تند می گوش می

دانم تا از زبان پدر آن را بشنوم؛ فرمودند: دلیلش حوادثی است که باید با  گفتم �ی

باشی مهربان. به پدرم قول دادم که صبور  جان کوچکت منتظرش باشی تا عمه را یاری

موعود رسید و پدر مرا در آغوش گرفت تا قولی را که داده بودم را  ی لحظه باشم.

ها را محکم در آغوش گرفتم؛ پدرم  فراموش نکنم. به پاهای پدر آویزان شدم و آن

 ی عدهو فرمود: دخرتم، همواره قرآن را تالوت کن و بر آنچه مقدر شده صبور باش تا 

دیدارمان فرا رسد. پدر رفت و آن روز سخت به پایان رسید و ما همراه امام عرصمان 

فرمود:  گرفت و می به راه پدر ادامه دادیم. گاه برادرم مرا در آغوش پر مهر امامت می

 ای که از عزیزترین متاعش در راه پروردگارش گذشت. آفرین بر خانه

محبتشان  ی زمزمهشیدایی و  ی قصهیی کودکان، بینیم در خاندان نبوت، الال بله می

در عوض  فرزندا�انآموزش ای�ن و حق مداری بود؛ باید از آنان آموخت که در تربیت 

را به آنان  ییجو حقحاصل، تقوی و ای�ن و قرآن و  و شعرهای بی ها ترانهیاد دادن 

 آموزش دهیم.

 حرضت زینب (س) فرمودند:خود  ی عمهبود که حرضت رقیه (س) به  ها شبدر چنین 

فرمایید؟  عمه جان، از قراری که با پدر داشتم یک روز گذشته است؛ ش� چه امری می

زمان قرار را پدرت   فرمایند: گیرند و می حرضت زینب (س) رقیه را در آغوش می

کی به دیدارش بروی. رقیه چش�ن خویش  کند داند؛ اینک بخواب، او خود امر می می

نشین اباعبدالله در فضای جانش به صدا  گذارد. صدای مهربان و دل را بر هم می

عمل خواهم �ود؛ سکوت شب موقع خوبی برای  ام وعدهآید: دخرتم، اینک به  درمی

که در بیرون کاروانرسا منتظرت است بنشین و پیروزی را  جهاد است؛ تو بر ذوالجناح

فرماید: کجا  خیزد. امام سجاد (ع) می برمیرقیه آرام . با خواندن قرآن کریم اعالم کن

شوم. امام سجاد (ع) او را در آغوش گرفته و  گوید: بر رس وعده حارض می می روی؟ می
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کند. ذوالجناح منتظر است. رقیه سوار بر ذوالجناح  کاروانرسا مشایعت می تا درِ 

رخ  یا زلزلهام کند که در ش الله را تالوت می افوض امری الی ی یهآ چنان آنو  شود می

شنوند و ارکان کاخ یزید به لرزه  دهد؛ همگان مانند ابراهیم خلیل صدایش را می می

خورد و یزید لعنت الله علیه دلیل این رس و صدا را  آید؛ دیوارهایش ترک می درمی

زند. یزید فرمان  علی سوار بر اسب پدرش فریاد می بن گویند: دخرت حسین پرسد می می

روند؛ امام سجاد (ع)  رقیه می طرف بهک را به کاخ بیاورند؛ مأموران دهد تا کود  می

خواهند کودک را از امام بگیرند،  گیرند؛ وقتی مأموران می رقیه را از اسب در آغوش می

رقیه به دعوت پدر به ملکوت پرواز کرده و به دیدارش شتافته بود. امام، رقیه را به 

ز گذارند و رقیه را در ه�ن محلی که کاروان دهند تا بر او �ا س) می(آغوش زینب 

از  تر باشکوهفرمایند: قرب رقیه  سپارند. امام سجاد (ع) می توقف کرده بود به خاک می

کاخ یزید در شام خواهد شد پس دل آسوده دارید که ملکوتیان در عرش به پرواز 

ا نامشان را برکت چرخند ت ای بر گردشان می دارانشان مانند پروانه آیند و امانت درمی

 روح و جان خویش سازند.

حرضت رقیه (س) بعد از عاشورا به امام سجاد (ع) گفت: آنگاه که پاهای پدر را 

اصغر به میدان جنگ بربد او مرا نوازش کرد و  محکم گرفته بودم تا مرا هم مانند علی

انی تا تو فرمود: من در پایان سفر به دیدارت خواهم آمد؛ مراقب باش در بیعت من مب

را نزد خودم بربم؛ و حرضت رقیه (س) تا پای جان بر این بیعت، استوار باقی ماند و بر 

 آن ارصار ورزید.

جان عامل فدای موال و رسورمان امام عرص و زمان بقیةالله ارواحنا لک الفدا که با ه�ن 

ر بیعتم مهربانی جدشان امام حسین (ع) که به حرضت رقیه فرمودند: منتظرم مبان و د

ایشان نیز هر جمعه در کنار منتظران واقعی و ندبه خوان خود  ،استواری کن

 زدایم ات می فرمایند: مرا ببین، اشک تو را با وصلی شیرین از چهره نشینند و می می

گذارم؛ ای�نت را محکم کن، با شیاطین جانت  پس منتظرم مبان من تو را تنها �ی

 را به عرش بربند.بجنگ تا ملکوتیان، مناجات تو 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


40 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

کفر در مقابل چنین لطف و  فتنه و نفاق و ی زمانهای منتظران کوی عشق، در این 

ای به هیجان آمده و بعد  مهربانی و سفارش موالی�ن چه خواهیم کرد؟ آیا لحظه

بیعت با همه چیز و همه کس خواهیم  ی آمادهفراموش�ن شده، دست بیعت�ن را 

مانیم؟ اگر ماندیم باید باور و  �ود و یا تا پای جان بر این پی�ن وفادار و استوار می

در راه حق چنان قوی شد که کاخ ظلم را به  هسالیقین کنیم که فریاد کودکی سه 

حق  ی ینهسپس در این شب حزن و اندوه رس را بر  .زلزله واداشت و آن را شکافت

باطل، اگر دینم با بریدن رس من، از تباهی نجات  یخنجرهابگذاریم و فریاد بزنیم: ای 

تاب �وده از بدن جدا کنید تا  کند پس بیایید و رسی که هجران یارش او را بی پیدا می

از بین برود، انتظارها متام شود و خون عاشقان  ها یکیتاربه پایان برسد و  ها هجران

ها تکرار شوند و عاشقاِن مسافر طور در  اق، با آن بنویسند؛ زمانقلمی شود که عش

سامری را نخواستیم ما منتظر  ی گوسالهپایین کوه انتظار، تو را فریاد کنند که: ما 

پروردگارمان محقق شود و زمان انتظار به پایان برسد و ج�ل  ی وعدهماندیم تا 

 زنیم: منتظران فریاد می ی همهپس با ندای هل من نارص ینرصنی هویدا شود  ی�نآقا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨مهر  ٢٧         روز اربعین ی بهخط

دست به دعا بر  ،است یا گمشدهسالم بر انتظار. آن زمان که جان انسان مشتاق 

یا رب زمان بر قلبم چونان آهنی گداخته نامش را نگاشته تا فراق را بشناسد.  دارد، یم

 ی جامههستم که بر قامتم  یا دلداده. من ه�ن نگرد یماینک آس�ن و زمین به من 

عشق را پوشاندم تا نامم بر آستان مقدست به مانند سائلی که برای گرفنت طعام لب 

. یا رب، من ام آمدهاطعام کند من نیز به سخن  را اش گرسنهتا جان  گشاید یمبه سخن 

آن به رسمنزل نجات برسد. یاریم فرما  ام با یدهکشحمتی هستم که جان رنج محتاج ر 

 ی بندگی باشد. یینهآکه  بنشینم یا سجادهتا مناجات را بیاموزم. بر 

انتظار را  های یناربعکه من  هاست سال. ای امام عرصم خوانم یماینک رهربم را 

تا عقلم آن را تفسیر کند. ولی توان درکش را ندارم. امروز اربعین است. چهل  ام یمودهپ

که با او در این روز  ام یدهد یینهآدام من حق را در ک .ام بودهروز منتظر آمدن چه 

ی امروز عمرم گذشته ها لحظههمراه شوم. وای بر من بر ساعاتی که در کنار صاحب 

 است.

. پیام نجات گذرد یم. روزهایم ام کردهیید. من ساعات عمرم را گم موالی من یاریم فرما

 های یناربع. مراقب باش زمان در حال عبور است تا شاهدی باشد بر شنوم یمجانم را 

در جمع حق مداران امروز بنشیند. عاشقان اربعین را تا عمری که نتوانست 

نشان با نور تورات بیفروزد. سامری را در هم شکستند تا جا ی گوساله. آنان شناسند یم

جانی که نتواند باطل وجودش را در هم شکند اربعینی برایش وجود ندارد. او متام 

نفسی است که به دنبالش در حرکت باشد.  ی گوسالهعمرش را در فکر ساخنت 

 برگزیند. خدایش عنوان بهجانش را بر گردنش بیاویزد و او را  یورآالتز

. از باطل جانتان جدا شوید تا انوار شهیدان امروز را که خواند یماینک حق ش� را 

حق بودند تا همگان  آور یامپجانتان حس کنید. آنان  مه�ن موالی خویش هستند را در
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هدفشان به حرکت درآیند و منتظر دولتی شوند که در آن نامی از باطل یافت  طرف به

 شود. ی�

ه همواره د به نامی کمان فرماین یاریگشایم تا  یمداران حق م یسو  بهپس دست 

 همگان در انتظارش هستند:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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