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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٧ )قیامت(قرائت سوره مبارکه  (شب عاشورا) نهمی شب  خطبه

 علقاتاز ت ها جان. خواهدن یفروش و خرید آن در فرمود پروردگار که یومی برای سالم

 جدا ورزید یم عشق آن به که یبدن از روح که ای لحظه مانند شوند می جدا خویش

 یها استخوان که شود متصل جانی به خواند می را او که فرمانی با دیگر بار تا شود یم

 از که درآید حرکت به حقیقتی یسو  به تا هخورد پیوند یکدیگر به مجدداً  اش یدهپوس

 دیده کنارش در یاوری هیچ .اند خوانده را او تنها تنهای باز و بوده همراهش به الست

 ؟چیست قیامت .است قیامت نامش که درآید رکته حب فرمانی یسو  به باید .شود ی�

 پرمهرش آغوش .دهد می قرار پروردگار نعمت در را همگان که الهی رحمت زیباترین

 .اند کرده سفر غریب رسزمینی به خویش جایگاه از که است بندگانی پذیرای دیگر بار

 تمحب این از لحظه یک با تا است قادر زمین در ثروت کدام ،عظمتی با چه آغوش

 .اند کرده محروم را خویشنت آغوش این لذت از که بندگانی بر وای کند مقابله الهی

 که بامدادان . نه بهاند کرده خالصه وجودشان در را شب تاریکی و روز روشنایی آنان

 به نه و اند یدهورز عشق است کریم خداوند جربوتی بارگاه به بندگی ابراز آغاز

 پیام پس گیرند آغوش در را اش یجربوت بارگاه عشق تا اند رفته بسرت به که شبانگاهان

 برایش راهی تباهی جز که دنشنو  می را جانی صدای اینک .اند یدهنشن را آوری یامپ هیچ

 همگان بر وجودشان حقیقت که است بندگانی گویای زبان زمان .است نشده مهیا

 خویش امت هدایت به ها زمان در که کریم پروردگار جانشینان مانند هگردید آشکار

 از گاه و بوده وجودشان ثروت درک به قادر مردمان عقلی توان گاه ،اند گ�شته همت

 حرضت (ص) خاتم رسول گرامی فرزند مانند به اند شده خارج شان یزندگ ی صحنه

 حرضت جدشان خدمت به زمان باطل با مبارزه فرمان گرفنت در که(ع)  اباعبدالله

 امر �ودند یم تالوت را حیو  که زبانی ه�ن با ایشان و رسند یم(ص)  اکرم رسول

 حرکت به عظیم امر این اجرای طرف به خویش زادگاه از یتشانب اهل که فرمایند می

 .درآیند
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 بر ام یدهد نور ای :دهند می قرار خطاب مورد را تحرض  محرم از روز یننهم در امروز

 کیست پیچید خواهد زمان گوش در هدایتت صدای که بود خواهد سخت عزیزت جان

 کریم قرآن حقیقت طرف به ،گریخت خواهند تهدایت از من امت و کند یاری مرا که

 آن از تر تابنده عامل پروردگار نور که یدرحال کنند خاموش را خدا نور تا آورند می هجوم

 حرضت مانند صدای جدت به نارصٍ  من هل صدای .شد خواهد منور ها زمان در زمان

 از تمددکاران آنگاه شود برپا حقه دولت تا ماند یم ودیعه به ها جان در خلیل ابراهیم

 کف باطل فرمود پروردگار که کنند افسانه رار کف چنان آن و شوند خارج زمان حجاب

 :دعای به بخوان را او تمددکارانو  یاران ی همه با پس است آب روی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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