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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٣        چهارمی شب  خطبه

 ها جاناند. ارساری که در  یمناکبالدین، روزی که همگان بر جان خویش  سالم بر یوم

نهفته است. کدام جان؟ جسم از مشتی پوست و استخوان تشکیل شده که فرماندهی 

کند. همگان با این مرکز پیچیده در حال حرکت هستند. متام  یممغز آن را هدایت 

ی این ساخت�ن فرماندهی است. وجه دیگرش که به این  واسطه بهآموزند  یمآنچه 

گیرد و با فرمان مغز به  یمشود تفکر است. فکر در درونش شکل  یممرکز مربوط 

 ی این خلقت عجیب قرار دهد. احاطهرا در  ها عملافتد تا  یمجریان 

آفریند تا حاالت غیبی را تحت  یمپروردگار کریم برای هدایت این مجموعه روح را 

به  ها عشقها،  یشاد، ها غمکنرتل خویش درآورد. این حاالت نامش احساس است. متام 

ین تر بزرگشود تا جان را در مع�یش مدد �اید. قرآن کریم  یماین مرکز مربوط 

را به آن اختصاص  ها پاداشو  ها عقابفرماید و  یمنعمت را در قالب روح معرفی 

گیرد تا  یمدهد. پس تشخیص هدایت و یا ضاللت با پذیرش دعوت انبیاء شکل  یم

شکار شده و صاحب خویش را به طرف آنچه به آن قدرت پذیرش روح در همگان آ 

. شود یماست هدایت کند. احساس نیاز به خالق نیز به این مجموعه مربوط  مند عالقه

متفاوت است. برای ایجاد اتحاد و کنرتل این شگفتی  ها انسانپس پیچیدگی خلقت در 

 .ابنداطاعت آموزش داده شده تا همگان راه سعادت و ضاللت را در جانشان بی

تا راز  اند حرکتاطاعت در  طرف بهاینک شیفتگان راه سعادت مد نظر هستند. آنان 

تا خالق خویش را بستایند.  اند شدهعشق را فاش کنند. در اولین مرحله فرمان داده 

 .آورند یمستایش را در قالب �از و روزه و دیگر احکام که به جا 

کند. محرم  ی�ر زمان و مکان تفاوتی است. در ه اولواألمرفرمان بعدی اطاعت از 

بیند. آیا توانسته  یمی اطاعت است. چه کسی جان خویش را در این آیینه  یینهآ

ی مطیعی باشد. او در حزن و اندوه شهیدانی است که جز حق را نپذیرفتند. آنان  بنده
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شان را به  یکو حق را بر رس باطل کوبیدند تا مصداق آیات قرآن کریم شوند و عاشقان 

 راه بخوانند.ه�ن 

ای دارد که هم اکنون در جانتان در جریان است.  یرهذخهجری نشان از  ۶۱محرم سال 

ثبت است  ها عملی  پروندهاز زبان شهیدان در  هاست سالحکایت شیرین حرکتی که 

تا انتظار را در قالب ده روز به تصویر کشد. ده روزی که تا قیامت زمان آن را در 

ی جانش ذخیره �وده تا همگان به کوتاهی زمان عمرشان دقت کنند. زمان عمر  نهییآ

ارسائیل با متام معجزات ده روز بود و در  یبنی آیات الهی در قوم  فرمودهطبق 

تا ده روز است و ش� که در قالب  دوصحرای کربال هم ده روز. چه تفاوتی بین این 

از امتام این ثروت عظیم هدایت با انتظار فرج  زنید آیا بعد یمده روز جانتان را محک 

شوید تا در ه�ن ده روز سعادت و یا شقاوت را به �ایش درآورید یا از  یمهمراه 

 .یدا بسته دلشوید تا عمرتان در پرانتز نفسی بگذرد که خود به آن  یمخارج  صحنه

 :ه فرجی مبارکخواند ب یملحظات زمان زبان گویایی دارد که همواره موالی خویش را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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