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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 در انتظار دولت عشق) -ه.ق ۱۴۴۱(محرم 

 ٩٨شهریور  ١٩) (شب اول شهادت امام حسین (ع) دهمشب ی  خطبه

خلق حمد و سپاس پروردگار حکیم و کریم را سزاست که در آفرینشش انواری را 

روشن و منور کنند و  فرمود که راه حق و رستگاری را برای مشتاقان قربش

باشد و سیاهی  تا قیامت در هر دوره و زمانی حق مداران را راهن� شان ییروشنا

 بشان در دنیا و در قیامت.عذا ی هیماکرده و ظلمتشان را  تر انی�اوجود باطلین را 

مداران به حرکت درآیند انوارشان سیاهی باطل را از بین بربد. آنانی که در  چون حق

درنگ کنید تا از  یا لحظهآنان را بخوانند که  زیانگ حزنبه ندایی  اند ماندهظلمت 

 دیکرد یمشویم و آنان پاسخ دهند ش� این نور را باید در دنیا کسب  مند بهرهنورتان 

شود و این شب را شام غریبان نامیدند چون در بین حق و باطل ایجاد  پس دیواری

به شهادت رسیدند نامش را شب تنهایی  یاران و فرزندان رسول خدا (ص) روزش

که باطنش با  شدند یمآس�ن بدرقه  آنان با ملکوتیان که یدرحال نام نهادند تیب اهل

زمین و  ی کنندهمداراش که روشن  و یاران حق انوار وجود مقدس امام حسین (ع)

از سیاهی دود  تر اهیسآس�ن است همراه بود و ظاهر این شب با ظلمت باطلین 

 ه�ن جهل مرکب است. دخان که ی سوره

امسال  یها خطابهکه در  یا گونه ه�نآن را دید  توان یمدر عرص کنونی نیز به عینه 

شنیدیم این سیاهی از آنانی است که محرم را یا به بازی گرفتند و یا با برپایی مجالس 

محلی برای کسب  ،شأن و مقام امامت و نرش اکاذیب در نظر گرفنت بدون عزاداری

(ع) از نهضت عاشوراست که  هدرآمد و ثروت گزاف �وده که مغایر با هدف اباعبداللّ 

چون آنان  از این کسب و تجارت زنجیری به درازای هفتاد ذرع خواهد شد. بشانینص

(ع) در قالب خدمتگزاران و برپا کنندگان رسم و آیین  مؤمنانامیر  ی فرمودهبه 

روباهی مکار  ی چهرهبه   یا درندهو چند صباحی از  ندیآ یمبه میدان زمان  تیب اهل

خویش را برای آینده مهیا �ایند. اینان ه�ن اشباع  یها طعمهتا  دهند یمجهت  تغییر
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و  برد یمافراد نام  نیتر یشق عنوان بهخویش از آنان  رجالی هستند که تاریخ در قلب

یاری  گردانندگانو متاشاچی به  یپامنرب  عنوان بهکه برای رونق آن مجالس  یکسان

به بدی  که یورتدرص ،جانی مجروح از جهل است شود یمآنچه عایدشان  کنند یم

که در قرآن چنین  بخشد یمعملشان فکر کنند و توبه �ایند خداوند کریم آنان را 

فرمود: پروردگار تو برای کسانی که از روی نادانی مرتکب کاری زشت شوند سپس توبه 

 صالح آیند آمرزنده و مهربان است.کنند و به 

خداوند مهربان باید همت کرد و در مورد عمل و افکاری که با  ی فرمودهبله با این 

نفس اماره همراه است تا دیر نشده فکر کرده و خود را اصالح کنیم. در غیر این 

قرآن که  ی مهیکریات مصداق آ امسال آمده بود ی خطابهکه در  یا گونه ه�نصورت 

. در زمان پیامرب خاتم ، هستیم»با آنان که در خانه ماندند در خانه مبانید« :دیفرما یم

هیچ اقدامی نکردند و  یا عدهحرضت محمد (ص) از مردم مدینه دعوت به جهاد شد. 

و  آمدند به کنار پیامرب بروندبه جهاد  خواستند ی�که هم  یا عدهدر خانه ماندند و 

اول در خانه  ی دسته کنارهم  ها آنخداوند فرمود: بگو  آوردند.های مختلف  بهانه

 مبانند.

 ای�نو دور از  کنند یمهیچ ای�نی ندارند با کفر زندگی  یا عدهدر عرص حارض نیز 

که  آورند یمزیادی برای اع�ل نفسانی و جهل خود دلیل و برهان  ی عدههستند ولی 

 .شوند یمدوم  ی دستهشامل 

بر رس و سینه  باید مقدس حضور داریم ی خانهدر این شب حزن و غم در این که حال 

همیشه بهار  یها گلمنش و دیو سیرت دد یا عدهبکوبیم و از چشم خون بباریم چون 

. آنان با پیامرب را پر پر کردند و برشیت را از وجود گهربار آنان محروم �ودند تیب اهل

ز ا یا ذرهحیاتشان  ی رشادت و استقامت در برابر باطل ایستادند و تا آخرین لحظه

 ایی پروردگار کاسته نشد.عزت عط

، حق ها یخوبضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس منجی عامل برشیت، امام اینک 

: میدار یممسلّم، امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به خدمتشان به متنا ابراز 

ه (ع) و فرزندان و از شهادت جد بزرگوارتان اباعبداللّ  مان سوختهقلب  ،موالی ما
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تا انتظارمان  میبخش یمالتیام  »أین الطالب بدم املقتول بکربال«یارانشان را با فریاد 

حرضت زهرای مرضیه  تان یگرامکه مادر  یا گونه ه�نپروردگار  ی وعده، پایان یافته

رحمت پروردگار در جانی است که خود فرمود از آنچه  :(س) فرمودند محقق شود که

جانتان از خاک جدا گشته به جایگاه اصلی خویش  یها پردهفرو فرستادم بخورید تا 

حق را معنا کند. راز خلقت  حرکاتش. بیفروزد اش اندوخته. ساعات عمرتان از بازگردد

حکایتی شیرین را بازگو  ها زبانشود.  انداز نیطن ها گوششیرین در  یا زمزمهمانند 

�اید که نامش  ینه خارجبه متنا گشوده شود تا امانتی را از س ها دست�ایند. 

(عج) است. صاحبی که همواره او را در الست و برزخ و قیامت  الزمان صاحب

طعم شیرینش را  ها زباننامی که با آن انتظار معنا شد.  ؟. نامت چیستخواند یم

به نوایش جان گرفت تا زمان عمری را ترسیم کند که ساعاتش گویای  ها گوشچشید و 

را آشکار فرمود تا بندگانش در  اش نهیگنجبود زیرا پروردگار  منتها یبرحمتی 

در  اش یکیتارو شبانگاهان به بسرتی روند که  صبحگاهان با حرارت جانش بیفروزند

 شیرین پیوند خورد. یا وعدهپرتوی جان مبارکش به 

رسور عاملیان خوشا به حال آنانی که در دولت ظهور شب و  ی فرمودهپس با این 

و وصل شیرینش کامشان را چون عسل  ردیگ یمجان  با حرارت عشق رسورشانشان ز رو 

 :میکن یم. پس برای آن زمان فریاد کند یممصفا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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