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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
ﺧﻄﺒﻪی ﺳﺎﻟﺮوز آﻏﺎز اﻣﺎﻣﺖ ﺣﴬت ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ(

 ٢٦آﺑﺎن ٩٧

ﺳﻼم ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺟﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺘﺎق را ﺑﺮ ﺳﻔﺮهی اﺣﺴﺎن ﻏﯿﺒﯽ ﻣﻨﻮر ﻣﻬ�ن
ﻣﯽ�ﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻈﺎر را ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺟﻮش و ﺧﺮوش اﺳﺖ
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ .ﻧﺠﺎت از اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪهی ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺨﺖ و
ﺗﺎﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﯾﮑﺘﺎﺳﺖ ﭘﺲ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ
�ﻮدار ﺣﻖ �ﺎﯾﺎن ﮔﺮدد .ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن داده اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻈﺎر را ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺪهای ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ زﯾﺒﺎ از ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ و ﻧﺮﺜ آن را ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪهای َدم را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد را در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺘﻈﺎر دور از ﻋﻘﻞ
ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ،ﻣﻨﺘﻈﺮان را اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اوﻫﺎم و ﺧﯿﺎﻻت آﯾﻨﺪهای ﻣﺸﮑﻮک ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮان زﻧﺪﮔﯽ را از ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻠﺐ �ﻮده و ﺑﻪ ﻓﺮداﯾﯽ دلﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮدهی اوﻫﺎم
اﺳﺖ.
ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰهی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ روی آورده و در ﮐﻨﺎر ﮐﻮه ﻃﻮر ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن وﻋﺪهای
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎن ﮐﻔﺮ را از ﻫﻢ ﻣﯽدرد ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺣﻔﻆ
ﺛﺮوت ﺧﻮﯾﺶ را دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب آﺳ�ﻧﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ از ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭼﻬﺮه دارﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ .زﻣﺎن ﻧﻘﺎب از ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد.
ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﻖ درﺧﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻨﺪﮔﯽﺷﺎن ﺳﻮد و زﯾﺎن
روزﻣﺮه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻃﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ آن اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻋﺸﻖ
ﻣﯽورزﻧﺪ ﮐﻪ »ﺑﻘﯿﺔاﻟﻠّﻪ« اﺳﺖ در ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن .ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣ�ﺗﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارد .زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮگ را �ﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺣﺮارت ﻗﻠﺒﺸﺎن در ﻧﺎم »ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ(« ﺑﻪ آﺗﺶﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻧﻬﺎل در ﻧﻬﺎن را از دل ﺧﺎک ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ ﻣﻬ�ن وﻋﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﮔﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ» ،او ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ« ﺗﺎ ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷ� را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﺸ�ن ﴎی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در
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ﮐﺎﺳﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺎﻣﺶ را در ﻟﺤﻈﻪ ﻤﺗﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ زﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎﻣﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ودﯾﻌﻪدار ﺗﺎج و ﺗﺨﺘﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
زﻣﺎنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﺗﻬﯽ ﻧﮕﺮدد .دﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ اﻣﺎﻣﺖ ﮔﺮدن ﮐﻔﺮ را از ﺟﺎنﻫﺎ
ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻤﺑﺎﻧﺪ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره او را ﺑﺨﻮاﻧﺪ:

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
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