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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 ده شب با دولت ظهور) -ه.ق ۱۴۳۹(محرم 

 ٩٦ مهر ٥         ششمی شب  خطبه

شکر و سپاس پروردگار کریم را سزاست که برای انسان زمین را مقدر فرمود تا برای 

پروردگار  یها وعدهکسب حیات جاودانه در قرب الهی، در الیه راجعون تا ابد در 

رحیم سعادمتند و زنده مباند و کسانی که عمر زمینی خود را به لهو و لعب و بازیچه 

در آخرت برایشان نبوده و تا ابد در عذاِب عمر از حیاتی نه در دنیا و نه  رانندبگذ

 دست رفته مبانند.

زندگان کسانی هستند که با هدایت پیامربان و یاری امامان، قلبشان به نور ای�ن 

شیطان و نفس اماره  ی لهیوسهایی هستند که قلبشان به  روشن شود و مردگان آن

رآن کریم چنین توصیف تر از سنگ که خداوند رح�ن در ق سخت شده حتی سخت

که از  تر از سنگ های ش� چون سنگ سخت گردید حتی سخت : پس از آن دل فرموده

روان شود و چون شکافته شود آب از آن بیرون آید و گاه از ترس  ها یجو سنگ، گاه 

 کنید غافل نیست. خدا از فراز به نشیب فرو غلتد و خداوند از آنچه می

روز  (ع) متأسفانه روز به  مؤمنان ریامحارض طبق پیش بینی اولیا مخصوصاً  ی زمانهدر 

و امر به معروف و  شود یم فاسدترو وجودها  تر رنگ کمها  ، ای�نتر سختها  قلب

نهی از منکر به فراموشی سپرده شده و اندیشه و عقل جایگاه خود را به نفس اماره 

زیرا  ابدی ی�لم است و راه نجاتی برای خود سپرده در نتیجه انسان گرفتار جنایت و ظ

 ۱۴ ی خطبهامیر مؤمنان (ع) عقل و اندیشه را کنار گذاشته که در  ی فرمودهطبق 

ش� سبک است و در آنچه طرح  یها درکها و  اند: عقل البالغه چنین فرموده نهج

س عجب تر است پ نزدیک ها نادانو  ها عقل یبکشید به  کنید و برای آن نقشه می می

هایی که طمع خوردن دارند ش� را  شوید و آن نیست که ش� آماج تیراندازان می

پس ما که مدعی هستیم از  .شود شکارچیان می ی طعمهخورند و وجود ش�  می

های گهربار ایشان جستجو  شیعیان و پیروان ایشان هستیم باید که راه چاره را از خطبه
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که ایشان فرمودند: که به دوستان بگویید که نام موالی�ن مهر  یا گونه ه�نکنیم 

بندگی پروردگار کریم است پس باید سعی کنیم که این مهر بر پیشانی عابدمان نقش 

قدر و گوهربارشان امام عرص و زمان  ببندد و در این راه دست متنا را به فرزند گران

کنید تا با عمل و اندیشه در  مان یر ای(عج) دراز کنیم و عاجزانه بگوییم: موالی ما، 

سفارشات ش� مورد تأیید و رضایت الهی و خشنودی ش� امام عرصمان قرار بگیریم و 

ش� راه نجات است که امیر مؤمنان  دییتأنجات یافتگان دنیا و آخرت باشیم چون  ءِ جز 

گارا را ها طعم بهشت و یا آتش خشم پرورد  (ع) در این مورد چنین فرمودند: متام امت

نخواهند چشید و وارد بهشت و یا دوزخ نخواهند شد مگر به اذن آخرین وصی رسول 

 خدا حرضت حجت (عج).

 ی خطبهامام عرص و زمان  ی�نموال به اذنو  الله رسول به اذنالله و   به اذنحال 

 خوانیم: امشب را می

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 ششمی شب  خطبه

 ؛مبیناانا فتحنا لک فتحاً 

سالم بر خرض نبی؛ پیامربی صدیق در توحیدی مستحکم؛ معلمی صبور در اثبات حق و 

پروردگار است؛ پیامربان  ی گسرتدهای از رحمت  شاهدی که مع�ی عمر رشیفش نشانه

ارسار الهی، اینک در  ی کنندهاحسانش مه�ن هستند و زبان مطهرش باز  ی بر سفره

شویم تا حکایتی را از  های دولت ظهور، مه�ن این نفس زکیه می این شب از شب

 دیدارش با امیر مؤمنان (ع) برای�ن فاش کند.

به سختی مشغول کندن چاه بود  که یدرحالفرمایند: روزی به دیدار موال رفتم  می

انوار  که یدرحالشکافید  اک را میعرضه داشتم: ای اسدالله، چگونه با این اشتیاق دل خ

که  گونه ه�نبخشند؟ و امام فرمود:  گانه را زینت می های هفت مطهرتان آس�ن

و من قلب  ام �ودهپروردگارم فرمود من روزِی بندگان خویش را در دل خاک مخفی 

تا حیات را از آن خارج کنم. به طرف دستان مبارکشان رفتم و عرضه  شکافم یمخاک را 
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شکافتی  الهی را می فگانیخل ی مردهشتم: ای امیر مؤمنان، ای کاش آن زمان که قلب دا

به سوی من آمدند و  برکتشانشد. وجود با  امیدی به یافنت حیات در جانشان �ایان می

ترین زمان برایت چه زمانی بوده و من گفتم: آن زمان که در  فرمودند: ای خرض، سخت

شود من هم مانند حرضت  بودم و او گفت: عمو جان، میکنار اباعبدالله (ع) نشسته 

موسی (ع) همراه ش� سفر کنم و من عرضه داشتم: جانم به فدایت ای سبط پیامرب 

من محتاج همراهی ش�یم و ایشان  که یدرحالکنید  چگونه این درخواست را می

 ی حلقهبا فرمودند: آیا در سفری که جدم برایم فاش فرموده با من خواهید بود و من 

ترین مصیبت از  اشکی آن را تأیید کردم و آن زمان رسید و من شاهدی بودم بر تلخ

فرمایند: ای خرض، سفر ش� به  کنند و می جهل امت پیامرب. امیر مؤمنان تبسمی می

زمان  ی پردهکند؛ آنچه را که در  تر می محکم رسالتتانحوادث آیندگان عزم ش� را در 

و  شناسد ی�است؛ عزم امتی که جز دنیا را  تیرؤکنون نیز قابل ا مشاهده کردید هم 

 یا ندهیآمرگ پنهان است پس چگونه بر  ی پردهکند که در  ای فرض می آخرت را افسانه

صبور خواهی بود که دیگر دین و فرمان خداوند کریم از جان مردمان خارج خواهد 

زمان خواهند آمد؛ دیگر تیغ  ی عرصهشیطان به  یزهایدستاوآنان رسمست  ،شد

ای خونشان را نخواهد ریخت و میدان جنگی به وجود نخواهد آمد؛ آنان  کشیده

فرا رسد و  هالکتشانجانشان خواهند چرخید تا زمان  ی گوسالهرسمستانه به دور 

های از میان برکشیده به هالکت برسانند و عملشان را حق تصور کنند  یکدیگر را با تیغ

ای  است تا دولتش شکوفا گردد و باطل افسانه لشانیذلحق، متاشاگر وجود  که یدرحال

ایم آیا  زمان دیده ی نهیآشود در پس پرده و ما آیندگانی هستیم که حق و باطل را در 

چگونه شاخ و برگ و گل را  اش شهیراز کدام فرمان در جا�ان ریشه دوانده و  عربمتان

ته به دنبال نهضتی حرکت کند که نامش نهضت در جانش به �ایش گذاشته که توانس

عاشورا است؟ شور حق بر علیه باطل؛ شوری ماندگار در صفحه زمان تا قیامت، پس با 

 زنیم: ه�ن شور عاشورایی فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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