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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٥        ششمی شب  خطبه

 کند یم ها دورانرا مه�ن  ها جان، انواری که زمان و انوار درخشانش ی یینهآسالم بر 

گاه توان درکش را دارند و گاه چونان شمعی که در  غیب متنعم شوند. ی سفرهتا از 

جانشان از ظل�ت  اش ییروشنالحظاتی در  افروزد یممحور خویش را تاریکی فقط 

 .یابد یمنجات  زمان

هستند که مصداق آنان را  ییها جان نگرند یمکسانی که در عرص کنونی به محرم 

خویش بیان فرموده زیرا گاه  یها خطبه) در س( مؤمنانوجود مقدس و ملکوتی امیر 

و آنچه در دست دارند تیغ  آیند یم به میدان یتب اهلیاران و وفاداران  ی چهرهدر 

رسم و آئین  برپاکنندگاننفاق و دورویی است و گاه در قالب خدمتگزاران و  ی رندهبُ 

 .آیند یمبه میدان زمان  یتب اهل

تغییر جهت  روباهی مکار ی چهرهبه  یا درندهدوم چند صباحی از  ی دسته ی چهره

رجال هستند  اشباع خویش را برای آینده مهیا �اید. اینان ه�ن یها طعمهتا  دهد یم

 .برد یمافراد نام  ترین یشق عنوان بهکه تاریخ در قلب خویش از آنان 

حاجاتشان  رآورده شدنسوم محرم را برای رسیدن به منزل آخرت و شفاعت و ب ی دسته

و بعد از متام شدن ده روز  کنند یمو همواره برای آمدنش روزش�ری  دارند یمدوست 

 منتظر گرفنت نتیجه هستند.

و رفتارهاست. زمان  ها صفتو  ها درون ی کنندهدر بازار شلوغ دنیا این ده روز آشکار 

 را در تقویم خویش بنگارد. ها چهرهتا  آید یمبه میدان محاسبه 

تا حق  کند یماز موالیش را به زمان تزریق  امروز محرم در دل خویش نجوای شیرینی

لحظات را  ترین یرینشکه  یا زمزمه مداران از جامش جان عطشناکشان را سیراب کنند.

 را به چادر ) وجود با برکت خواهرشسآنگاه که امام حسین ( کشد یمبه تصویر 
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که ستون خیمه  دارد یمقدم بر  چنان آن مؤمناندخرت امیر  �اید یمخویش دعوت 

از استحکام قدمتان به لرزه  امامت ی یمهخ فرماید یم. امام با تبسمی خورد یم تکان

این رسزمین مرا در اطاعت از امامت در  خواهم یم فرماید یمافتاده. حرضت زینب 

مصمم به فرمانی  گران اطاعتطمنئ شود که کشد. خاکش بشکافد و م قلبش به تصویر

: فرزندان رسول خدا فرمایند یم) سصادر بفرماید. امام حسین ( هستند که امامت

پس زمان آنان را  (ص) اطاعت از پروردگار را در جانشان از اَلست به یادگار دارند

 ا نپرستیدند و جز راه حق نرفتند.که جز حق ر  خواند یمبندگانی 

ه�ن استحکام قدم است  ورزند یمعشق  در دل آنانی که به راه امامتاینک محرم 

معرفی  قرآن کریم جز آنچه یا چهره توانند ی� در حق. پس عزاداران خاندان نبوت

با مال و  فرماید یمداشته باشد. آنان ه�ن کسانی هستند که کتاب آس�نی  فرماید یم

 ی زنده یها سلولنه در شعارها بلکه در  روند یمجان و فرزند به استقبال فرمان الهی 

 جنگجویانمال و فرزند کسی که در کنار . هاست درونجانشان زیرا امامت آگاه به 

 اش شعلهلشکر باطل است نفعی به حالش ندارد. آن مال و فرزند آتشی است که 

 در حرکت است. اش یندهگوهمواره در دنیا و آخرت همراه  کند ی�فروکش 

تا در صف  به جانتان نظر کنید حق و باطل ی پردهباقی مانده از  یها ساعتپس در 

. اگر آخر رها نکرد ی لحظهکسانی قرار بگیرید که امامت دست بیعتشان را در 

. پس به میدان کند ی�بگریزید امامت دستتان را رها توانستید با رسعت آنان از باطل 

همواره مددکار کسانی است که او را . او بیایید و جانتان را در حق محک بزنید

 :بخوانند به فرجی مبارک

 اللهم عجل لولیک الفرج
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