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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ٤         پنجمی شب  خطبه

شکر و سپاس پروردگار حکیم را سزاست که زمین و آس�ن و هر چه در اوست را به 

 جاودانه و باطل را کف روی آب نام برد.حق بیافرید و حق را 

خداوند سبحان از خلقت  ی ارادهحق به معنی راست و درست، بجا و خوب است که 

اگر هر چیز غیر آن اراده عمل کند راه اشتباه و غلط یعنی باطل رفته  ،هر چیز است

 ،نیاید کند تا زمانی که پای نفس به میان که عقل و اندیشه نیز فرق آن دو را تأیید می

دهد  نور و گرما می دیآ یم دربه طور مثال خورشید که در مدار تعیین شده به گردش 

یعنی به حق عمل کرده اگر غیر آن عمل کند به باطل رفته و از مدار خارج و نابود 

حق  ی رهیدادهد در این  ای گوارا می شود و درختی که از زمین تغذیه کرده و میوه می

خداوند کریم از خلقتش چنین بوده در غیر آن باطل و هیزم  ی ارادهقرار دارد چون 

خداوند از خلقت انسان رسیدن به خصوصیات و مقام  ی ارادهآتش خواهد شد و 

ارشف مخلوقات یعنی خلیفه بوده و در این صورت است که به حق عمل کرده در غیر 

ر و انتخاب است آن به راه باطل رفته و مستحق عذاب و چون آدمی دارای اختیا

های آس�نی به مددش فرستاد تا حق را  خداوند رح�ن و کریم پیامربان را با کتاب

خود که ه�ن رشد در حق است برسد و همچنین خداوند کریم  ی فهیوظبیاموزد و به 

با انتخاب امامان و اولیا آن آموزش را به ک�ل رسانید و امامان بزرگوار نیز برندگی و 

های گوناگون به همه نشان دادند گاه با  را در ابعاد گسرتده و قالبکوبندگی حق 

شمشیر، گاه با فدا کردن جان و مال و فرزند و زمانی با مناجات و علم و عرفان و 

 تدبیر و برهان و بیان و زمانی دیده نشدن ظاهری و هدایت و نجات باطنی.

قدس امام عرصمان موال و احسان پروردگار یعنی وجود مبارک و م ی سفرهحال بر رس 

ایم وجود مطهری که ساعات عمرش بر برکت  املهدی (عج) نشسته اباصالحرسورمان 

شود و  آید جهان، منور به الفاظش می به سخن در می که  آنگاهافزاید و  آفرینش می
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کند عامل لباس ارسار از تن خارج کرده و به قلب منورش متوسل  آنگاه که سکوت می

ایی روز در انوار وجودش به تاریکی بدل گشته و سیاهی شبش در تأللؤ روشن .شود می

قدری است که  دهد پس این چنین وجود گران وجودش به روزی منور تغییر ماهیت می

رشیک قرآن است و حق را با دلیل و برهان قاطع بر رس باطل همچون پدران 

پس برای شکر  وزدآم یمکوبد و راه و رسم حق جویی و حق مداری را  طاهرینش می

داریم که: ما  چنین نعمتی بر درگاه با عظمت پروردگارمان به ترضع اعالم می

و جز آنچه به ما  نظر کردیم ف�نیضعبه جان  تیمنتها یبخورندگان نعمت و رحمت 

شناسیم بر ما ترحم کن و ما را در ملکوت جا�ان به  آموختی حمد و شکر دیگری �ی

 پایان تو باشیم. های بی شاکر نعمتخودمان بن� تا همواره 

امشب  ی خطبهامام زمان (عج)  ی�نو به اذن موال الله رسولالله و به اذن   به اذنحال 

 خوانیم: را می

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 پنجمی شب  خطبه

 ؛ق

آورندگان به توحید   های درخشنده؛ پیروزمندان در جهاد؛ ای�ن سالم بر دارندگان مدال

بر سفینة النجاة؛ عقل کل و نجات یافتگان صحرای قیامت؛  شدگانالهی؛ سوار 

زمین و آس�ن  ی دهندهبرکت؛ ه�نانی که انوار جان مطهرشان زینت  وجودهایی با

ا آشنایان زمان آنان را بشناسند؟ پس به دیدار است. غربتشان را چگونه توصیف کنیم ت

رویم تا حکایت عشقش را با زبان حق گوی زمان  یکی از عاشقان توصیف شده می

 بشنویم.

 ی نهیسغروب روز پنجم محرم است. دخرت امیر مؤمنان (ع) حرضت زینب کربی (س) 

عشق،  ی همیخفرماید: ای  چسباند و می علی (ع) می بن حسین ی مهیخمطهرش را به 

چند روز دیگر در آتش کفر کافران خواهی سوخت ولی آتش عشقت تا قیامت 

 تر فروزانباش که در این حرارت از آن آتش  ام نهیسجاودانه خواهد شد پس شاهد 
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و من حق را با خود همراه خواهم کرد پس شکر  یا دادهاست؛ تو حق را در خود جا 

جان را در جای دادن توحید در پناهگاهش  بی ی پارچهپروردگار یکتا را که مشتی 

 سازد. جاودانه می

شود؟ نامش چیست؟ چه  دار آن می ه قلب تاریخ میراثچه رمزی در این گفتگو است ک

 فرماید: گوی این سؤال است که می کند؟ باز قرآن کریم پاسخ کسی نامش را انتخاب می

به مال و جان خویش جهاد  آنان که ای�ن آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا

 تر دارند و کامیافتگانند. کردند در نزد خدا درجتی عظیم

توحیدی خالص  ی نهیگنجکشند که  پس شاهدان تاریخ، عزت جهادی را بر دوش می

 است.

سازیم؛ امام محمد باقر (ع) وارد چادر  اینک جا�ان را با زبان مطهر دیگری متربک می

را برای مترین جنگ  رتانیشمشدهید تا  رماید: اجازه میف شود و می اش می پدر گرامی

فرمایند: مشیت این شمشیر در غالف  کنند و می بردارم؟ امام سجاد (ع) تبسمی می

ماندن آن است پس جانش را به آتش نکشید و او را در حرستش تنها بگذارید تا با این 

 اش در زمان باقی مباند؛ ندهخاک نجوا کند و زبان بُّر 

که از غالف خویش با مناجاتی بُرّنده بیرون آمد و آن چنان باطل را نابود ساخت  تیغی

محو  که اثری از آن در زمان باقی �اند و باز حق جاودانه شد و باطل با متام توانش

های توحیدی به دنبال حق درحرکتید و  داران گنجینه گردید و ش� شنوندگان میراث

 ی شهیاندابهام است زیرا نبض جانتان در  ی پردهتید در توان جانتان در بیان آنچه آموخ

این اندیشه چیست؟  ی چاره ،تپد و زمان، شاهد جانی پژمرده و بی�ر ای مبهم می آینده

قرآن کریم  ی فرمودهکنید که توان درکش را ندارید؟ آیا به  حق را چگونه جستجو می

باشد پس دستتان را از قدرت حق که  گونه نیاهای مطهر هستید؟ اگر  گنجینه بارکش

تا همواره نشان ذلت را  دیا دادهکند به دست بی�ر نفستان  خود را یدالله معرفی می

باشد که زمان، آن را در خود   نشانه روند و آنچه باقی گذارد آتش حرستی تان نهیسبر 

باشید که  حفظ و آثارش را جاودانه سازد. پس به اطراف خود بنگرید و قدردان نعمتی

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


4 

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

فرستد تا گیاهانی بهجت آور را  پروردگار عامل مانند بارانی به وقت بر جانتان فرو می

 برویاند.

تر  رسد و باز با باری سنگین های مطهرش به پایان می رود و شب ساعات حق پیش می

های حیات، پس  لحظه ی زمزمههای حق جو منزل کند و نامش را  آید تا در شانه می

ریابید و با نعمتی که در کنارتان است بیعت کنید تا طعم شیرین حق را عظمتش را د

 حرارتتانپر  ی نهیسبچشید و با آن مبانید و از باطل بگریزید پس دست مطهرش را بر 

 بگذارید و باز او را بخوانید:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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