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 ه الرّحمن الرّحیمبسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ١٩    )توبه(قرائت سوره مبارکه  اولی شب  خطبه

 پروردگار آنچه متام در بود آفرینش کل عقل که پیامربی هدایت سفیر آخرین بر سالم

 به (ع) اباعبدالله حرضت .است قمری هجری ۵۳ سال محرم اول امشب و بود آفریده

 مسجد فضای در (ص) پیامرب ملکوتی صدای .آورند یم ترشیف حرم به شانجد زیارت

 آن این از پیش که خوانم یم فرمانی ضیافت به را تو امشب شیرینم جان ای .پیچد یم

 احیا رسالت حق تا باش فرماناین  گرفنت ی آماده پس ام داده مژده مؤمنان امیر به را

 ی یینهآ در را رسالت خاندان آیندگان تا بفشارد سینه به گنجی مانند را آن زمان و شود

 ی یسهدس مقابل در چگونه که آورند خاطر به را پیامربشان آنگاه کنند متاشا رممح

 اینک .کند آشکار را خویش ی چهره باطل و مباند هجاودان حق تا ایستاد قریش بزرگان

 مبتال گداز و سوز به عشقت ی رشاره در ها جانکه  دهم یم بشارت ای یندهآ به را تو

پس خوب  ندارد را به یاد آن زمان هرگز که ورزد یم عشق نامت به چنان آن شود یم

 بر که رسالتی در مشتاقانه رو پیش یها سال تا ندیشیب شد خواهی أمورم آنچهبه 

 .کند یاری را تو داری دوش

. او دستان کوچکت بودی نشسته )س( زهرا مادرت دامان در که بیندیش شبی به اینک

 اش چهره .کند احساس وجودش متام در را آن طعم تا بود چسبانده مبارکش دهان را به

 خدا رسولای  آمد من طرف به. درخشید می حق انوار در صبحگاهان خورشید مانند

 دار سکان آیا است عظیم رسالتی به مربوط که کنم یم احساس را ندایی قلبم در (ص)

به  همگان خودش زمان در دادم پاسخ من و هستید خودتان مقدس وجود رسالت این

 پدر آغوش طرف به مادر آغوش از آنگاه .شد خواهند آگاه است الهی ی اراده آنچه

 آخرین: ای گفتید خدا رسول به خطاب و گذاشتید ایشان شمشیر به را لب و دویدید

 ها سال اینک. بینم ی� را آن جز پس ام یافته پرورش حق دامان در من پروردگاررسول 
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 تصویر به را دیگری تاریخ تا آید یمو بار دیگر زمان به مدد  گذرد یم صحنه آن از

 .رود �ی یادهااز  هرگز که تاریخی .کشد

؛ خواند یم حق ضیافت به را همگان همچنان ح�سه این و رود یم و آید یم ها نسل

 طی را انتظار یها سال اینک. است عظیم نهضتی نفرما رشوع که امشب مانند

 از هجری ۶۱ سال در که حرکتی .کنیم ثبت زمان قلب در را حرکت فرمان تا کنیم یم

 به را است افتاده اتفاق ملکوتی سفر این ی لحظه لحظه در آنچه تا گردید آغاز مدینه

 :گشاییم یم آس�ن به را ها دست حق دولت برپایی برای پس بسپاریم زمان دل

به صحرایی متصل گردیده که  عاشورا نهضت نام با جا�ان گوش هاست سال بارالها

 :به نوای خوانند یممنتظرانش او را 

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

