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 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  یممنور به گردش درآمده، جانش در غیبی 

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

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

 توان تکلم را از دست ندهد.رد تا گی 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 یمکند. نام ملکوتیان را به زبان آورده از آنان چه چیزی را طلب  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 

همگان را به میدان حق  ها وعده داده شده و یهثاندر انتظار فرجی مبارک به همین 

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 

رشادت در مقابل . به اطاعت یا رشادت. 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 

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

تواند  ی�ی بافته شده در حق ها رشتهگشت پس  یمد و شب به منزل اول باز کر  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  یمقت حق بیامیزد و آنچه عایدش را با حقی

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. 

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

 .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

 خوانند: یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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