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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٥   )انبیاء(قرائت سوره مبارکه  هفتمی شب  خطبه

 که گاه آن خواند یم هاللّ  ملکوتی بارگاه به را همگان که مانیفر  زمان امانت برسالم 

 نشان تا آیند یدرم حرکت به فرمان این با ها جان. »خلیفةٌ  فِی الناِس « دارد می اعالم

 قرار اول ی رتبه در الهی فرمان این تفکر به عقل .بگذارند �ایش به را خویش برتری

 .است مانیفر  چه فرمانروای . اوراند یم فرمان کسی چه به کند اندیشه باید .گیرد یم

 .دهد یم قرار دیدگانش مقابل در را رنگارنگش یها نعمت .کند یم نظر جانش به

 در ،اندیشد یم .فرموده هدیه او به را تفکر قدرت که الهی احسان همه این بر شکر

. رود یم سجده و رکوع به مقابلش در ،شناسد یم را آن ،دارد وجود احساسی قلبش

 را او هایش یسخت متام در .ورزد یم عشق آستانه به .کند می اعالم را وجودش کوچکی

 این به آراسته همواره مانز  پس .بازگردد جایگاهش به دیگر بار تا خواند یم مدد به

 وجود مانند ،ها جان حقیقت سمت به ءانبیا هدایت نعمت .بوده پایان بی نعمت

و یا  حیاتش در چه قیامت تا هاست جان نجات سفیر که الهی رسول آخرین مقدس

 م�تش.

 فرمان همواره ولی گذرد می امتش میان در جاللتش با جان نبودن از ها سال اینک

 فرمانی مانند است انداز ینطن زمان گوش در ها زمان و عرصها متام در نامردم نجات

 به را او که ندایی ه�ن .فرماید یم دریافت (ع) اباعبدالله حرضت اش یگرام فرزند که

 . ایشود یم انداز ینطن جانش در (ص) خدا رسول صدای .خواند یم جدش خدمت

 گدازی و سوز به را عزیزت جان یا شده أمورم آن به آنچه پروردگار خلق بهرتین یادگار

 که است عمیق چنان آن قوم این جهالت زیرا کرد خواهد دچار تمتاُ  هدایت در سخت

 دور به آنگاه خواند خواهند خود سوی به را تو .نداشتم رساغ جاهلیت عرب در من

 آنگاه ایستند یم �از به من نام با .شوند یم رسمست .چرخند یم سامری ی گوساله

 .دانند یم جدا رسالت و دین از خویش ظل�نی و تاریک وجود بازی در مرا خاندان
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 از ها زمان که ستا یسنگین بار شود می گذاشته تو ی عهده به آنچه شیرینمجان 

 خو ظلم به زیرا یابند ی� را دلیلش ولی اندیشند یم آن به همواره .عاجزند درکش

 مردمان و رسانند یم شهادت به را رسالت جانشینان ،مرا فرزندان ها آن .اند گرفته

 چنان آن فرزندم آخرین امت در ظلم این .هستند عظیم ظلم این متاشاگر عرصشان

 در ناتوان کودکی مانند به عقلشان .کنند می فراموش را اندیشیدن مردم که است عمیق

 امیال به رسیدن رنج در همواره .شود می خالصه آنان ی روزمره زندگی احتیاجات محور

 تا دارند یم دوست را کریم قرآن آنان .کنند ی� درک را امامشان رهربی .هستند دنیوی

 جدا خویش زندگی از را آن از اطاعت که یدرحال برزخشان برای شود ای یرهذخ

 جاتن اند شده مبتال آن به که مرگی از هدایتگری هیچ هدایت را امت این .اند کرده

 دولتی طرف به طلبان حق تا روند یم .آیند یم زمان ی صفحه به مرتب پس دهد ی�

 به خوانند یم را او و است فغان در آن برپایی گداز و سوز در جانشان که کنند حرکت

 :دعای

 اللهم عجل لولیک الفرج
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