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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ بهمن ٢    سالروز آغاز امامت حرضت مهدی (عج) ی خطبه

که  فرمود: از آنجایی  همتایش یبه نام آفریدگار یکتا، آفریدگاری که در مورد ج�ل ب

آمیزش را بر  و شکر بر آستان کربیایش که نگاه محبت  بینم یمن ش� را م بینید یمرا �

 کنیم یبرد تا هرگاه بر جان خویش نظر م  خویش صدقه و احسان نام های یدهجان آفر

 ای خالق جا�ان. کنیم یحرارت محبتش را احساس کنیم پس ستایشت م

روزی که رمزش در  کنیم یزمان احساس م های یقهامروز نگاه پرمهر خالق�ن را در دق

مشتاق بیایند و  یها ها طی شود، جان ها بگذرد و زمان جاء الحق جاودانه شد تا سال

 ی دنیا مه�نش نبودند؛ خانه ی بروند، نامی را حامی خویش بدانند که هرگز در خانه

 و خود را بر آستانش مه�ن کردند. اند یدهموالیشان را در قلبشان به تصویر کش

اندی از روزی که ردای امامت بر قامت آخرین وصی پیامرب پوشاندند  امروز هزار و

گذشته است. آن روز   مبار  امام حسن اسکری ع)  بر دامن منجی اال برشیت 

آخرین وصی امامت مانند  ی . نگاه پر محبت امام بر چهرهدرخشید یچون گوهری م

 :الی ع)  آنگاه که فرموده ی نگاه پیامرب عص  بود بر چهره

الی جان، چه خواهی کرد با ردایی که امانت قرآن کریم است؟ او را بر قامت چون 

انوار آن  متا نامم همواره بر زمان، تا قیامت بدرخشد و جانشینان پوشانی یگوهرت م

 درخشش باشند، و اینک تویی که نامت همچون نام پروردگارم تاریکی و ظلمت را در

پس به آغوشم بیا تا  نشاند یمشتاقانش م یها جانو انوار رسالت را بر  شکند یهم م

بویت را به ارمغان بربم و امامت را بر جان شیرینت بچشانم تا هرگز طعمش را که 

طعم وحی است از جانت جدا نکنی و من صورتم را بر صورت امام ارصم چسباندم تا 

در  ها یدهنفس مبارکش تا قیامت همراهم باشد تا آنگاه که به امر پروردگارم از د

 ییها امام امت گذرانم، یها م ها را در روزها و ساات و زمان گیرم یحریم غیبت قرار م

آن را به مشامشان برسانم پس امت  جویند یامام را در نام من م ١١که بوی  شوم یم

و  خوانند یامامت را م ی مجمواه آورند یمن آنگاه که نام موالیشان را بر زبان م
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تا ظاهر  کنند یالهی صرب م ی و به امید واده اندیشند یا ار غیب مگونه که در  ه�ن

آخرین وصی امامت  ی امامشان را در چهره ١١ ی امامشان آشکار شود و بتوانند چهره

خروشان امامت را همواره در جوش و  ی ببیند باید شاکر خالقشان باشند که رودخانه

نشینش  ش بنشینند و از طعام دل احسان ی خروش قرار داد تا تشنگانش بر   سفره

 تناول کنند.

تا از این  چشمه به  یما به حمد و ثنا نشسته پایان یاین نعمت ب ی اینک برای شکرانه

 یها سلسبیل لف  و احسان پروردگار اال متصل شویم و او را به نام ی  چشمه

اش جا�ان را در اطااتش از رش نفس اماره  نیکویش بخوانیم پس به انتظار واده

که ای جان، تو را به امانت به غربتی  زنیم یو بر جا�ان نهیب م کنیم یمحفوظ م

ات باش تا بر  تنگ خانه ات بود پس دل نشانی از خانه یشها فرستادند که تام نعمت

ایگاهت بود و از آبی بنوشی که به طعمش، آن وارد شوی و بر تختی بنشینی که ج

پس نامی جز آن نام را برمگزین تا زینت دولت ظهور  یافت یجانت نام خویش را م

موالیت بنگری و هر لحظه امام را  ی در چهره داری یگونه که دوست م باشی و ه�ن

جانت را در بهشتی تصور کن که از آن به  زمین  آرایی یدر ذهنت به آن چهره م

 فریاد کن: اش یکیغریب مهاجرت کردی پس مشتاق بازگشت باش و برای نزد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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