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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٨   )فجر(قرائت سوره مبارکه  روز عاشورای  خطبه

 همراه به را الهی منتهای یب رحمت از حکایت که انواری کریم قرآن انوار بر سالم

 بندگان تا �ود وارد(ص)  پیامرب ملکوتی قلب بر را آن وحی ی فرشته که آنگاه داشت

 هجاودان فرمانی در رجب ۲۷ در زمان .نیست پایانی را ششکر  که شوند محبتی بند در

 آیندگان به گذشتگان .کرد خواهد حمل خویش ی ینهس در را آن قیامت تا که شد

 پیامربشان کنار در ها امت اند داده فرمان پروردگار که گونه ه�ن تا پیوست خواهند

 که است ای آیه به ای�ن درخشد یم معتقد مسل�ن یک قلب در آنچه نکگیرند ای قرار

 زدم و کند یدتائ را مودتش پیامربش تا دهد می قرار کنارش در را (ص) الله رسول امت

 .دبستان کریم قرآن ی فرموده طبق را خویش

 مقدس وجود است نرسیده نیمه بهروز  هنوز ،است هجری ۵۳ سال محرم دهم امروز

 حرکت به را تو که است روزی آخریناین  .طلبد یم حضور به را فرزندش(ص)  پیامرب

 فرمان آنبه  وفای به کریم قرآن که را پی�نی و عهد تا دهم می فرمان کوفه طرف به

 آتش به را ها آن متام الله یمکل موسی مانند آنگاه ببینی تامت نزد در را است داده

 گردانندگان ه�ن ها آن کنی. متاشا جانشان ی یینهآ در را نجات حرست و بیفکنی

 خدای از تا کردند بلند رسشان فراز بر را آن شادمانی و خنده با که هستند گوساله

 توانای دست به که شانکفر  از شده تکه تکه جان بر وای و نباشند جدا نفسشان

 از را رسشتشان پروردگارم که یادگاران ه�ن .بست خواهد نقش زمین بر فرزندانم

 و کند تجلی پاکشان انوار ها دوران و ها زمان در همواره تا فرمود پاک پلیدیرجس و 

 به و بگریزند زمانشان رکف از ،درآیند حرکت به اهدافشان طرف به دوستدارانشان

 ها آن بود خواهد سختی روز یتمب اهل برای امروز .شوند پناهنده امامشان امن دامن

 تالوت را آس�نی کتاب آیات که بینند می مسل�نی لباس در را �ا آدم یها روباه

 رسانند می شهادت به را پروردگارم ی یههد بهرتین آنگاه و ایستند یم �از بهو  کنند یم
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 ها آن .دارند را پروردگار پیشگاه در ایستادن توان چگونه. پردازند یم شادمانی به و

 خواهد جهلشان آتش در همواره قربهایشان ،شنید نخواهند را حق صدای هرگز

 خواهند گواهی اند رسانده انجام به آنچه به آنگاه برسد راه از حساب روز تا سوخت

 دوستداران زبان از را اند کرده همراه خود با ها دوران متام در که را نفرتی و داد

 بهرتین که کفری به کنند یم لعنت را آنان که شنید خواهند (ص) خدا رسول فرزندان

 به را ش� جدتان کن اعالم و برو فرزندانم میان به پس نددکر  جدا زمان از را خدا خلق

 بر همواره تا رساند یم من به را آنان که است پلی راهش که دهد یم مژده سفری

 .شوند الهی روزی ی خورنده فرموده خود که گونه ه�ن و شینندنب الهی ی سفره خوان

 .است غیبت ی پرده در امامشان و نیستم میانشان در من که نگرم یم امتی اینک به

 یها وعده در جانشان .کنند می عمل کریم قرآن دستورات به .دارند یم برپا را �از آنان

 متام در مرا .هستند زمان های پیام ی شنونده .است پروردگار ی سفره متنعم کریم قرآن

 حق و شود محو ها باطل که هستند دولتی منتظر و خوانند یم مدد به دعاها و نیازها

 فرماید می آس�نی کتاب که ه�نگونه که افسوس .بدرخشد کریم قرآن چونان انوار

 به پس چرخد یم جانشان محور در شان یشهاند توان زیرا هستند خرینن اآل مِ  قلیٌل 

 آن در آنچه خیر از و کنند می اندیشه روند می بسرتبه  که شبی و خیزند یبرم که روزی

 کند آماده دولتش برای را منتظرانی زمان تا مانند یم عقب گردیده مهیا برایشان روز

 قدرت به را ها دوران که کفرهای باشد داشته رسعتی چنان آن زمانشان در سیر که

 به است پروردگار ی وعده که نعمتی به شود آراسته زمان و بکوبند هم در شان یشهاند

 .است بهرتین گذاشتم باقی برایتان آنچه فرمود که ای وعده

 :زنیم می فریاد و داریم یبرم دعا به دست زمان ی یرهذخ برای اینک

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم و علی عباد الله الصالحینالو 
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