
1 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٣١   )فتح(قرائت سوره مبارکه  دهمسیز شب ی  خطبه

 اش بالغه حکمتاز  آفرینش ی همه که حکیم و رئوف پروردگار بر سپاس و شکر

 برگزیدگانش و �وده تدبیر و اصالح قیامت تا ستال از را بندگان امور گرفته رسچشمه

 های یتحکا که آنگاه ایام بر سالم . پسبرگزید زمان هر در نجات و هدایت برای را

 بر شکر رب یا ،آید یدرم سخن به ها ساعت ،نگارد یم زمان جان بر را خویش

 ها یتحکا گردد آشکار همگان بر زمان نام تا آراستی ها ثروت آن با مرا که هایی ینهگنج

 مصاحب با مرا :دارد اعالم زده تکیه قدرت کرسی بر همچناناو  و گیرد جای شدل در

 را هایم یهثان یک یصاحب ه�ن (عج) الزمان صاحب خواندند را نامش که آنگاه آراستند

 ظلمت آن در که شود لربیز عشقی ازآراست تا  وجودش برکت به مطهرش دستان در

 .ندارد معنایی

عرص و زمان  امام هحق دولت آرزوی و انتظار در هستی متام و زمان و زمین بله

 و برکنده زمین از را ظلم و ظلمت مقدسش وجود تا است(عج)  املهدی اباصالح

 در که هستند کسانی دولت آن در یارانش .کند فرما حکم را لطافت و عشق و روشنایی

 ما چه و کنند عمل است کریم قرآن دستورات ه�ن که دستوراتش به غیبت دوره

 محمد حرضت پیامرب زبان از ایشان اوامر بر هم امسال محرم دهه که سعادمتندیم

 :فرمودند که کردیم پیدا آگاهی (ع) اباعبدالله و (ص)

 امر پیامربتان که است کالمی ه�ن کند می دعوت آن به را ش� عرصتان امام آنچه

 هده این در که ییها خطبه این یعنی کنید پیروی گذاشتم برایتان آنچه از :فرموده

 در ه خیر رارا دمختاری پس ینازا که فرمودند ما به و گذاشتند باقی نبرای� شد خوانده

 رشابدو  که کنید یم لمح را جانی بیندیشید همواره .را رش راه یا و بگیرید پیش

 پیامرب امت .رشش از یا و شوید یم مست عشقش از یا ،دارد همراه به را کننده مست

 سفارشات این با ما .کردند شهید را یتشب اهل و مهجور را قرآنو  شدند مست شرش  از
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 مادر را آن زیبا چه .است تصور یرقابلغ عزتش و بزرگی می کهاما ،کنیم یم چه امام�ن

 :فرمودند زمانقول  از(س)  زهرا حرضت شان یگرام

 تا است جریان در شیرین ندایی مانند به زمان کام در آفرینش روز شش ی عصاره اینک

 نام کدامین به را تو دیعه دارمو  ای ،بخواند را او ،شود به عظمتش معرتف آفرینش

 درجانش روز را شش معنای که ییا ذخیره ه�ن تو فرموده امر پروردگارم که بخوانم

 .برود میان از باطل و بپیوندد خویش اصلبه  حق تا فرموده مخفی

 آن در که بوده دولتی هستی آفرینش از کریم خداوند ی اراده که کنیم درک باید پس

 وجود رهرب چنین جامعه ایی و کنند عمل حق به آن در یفگانخل و نباشد باطلی

 پس .باشد تواند می (عج) املهدی اباصالح زمان و عرص امام موالی�نو  رسور مقدس

 :فرمودند که کنیم عمل ایشان گوهربار سفارشات به دولت آن برای شدن آماده برای

 آن از شادی با یا ،ندارد دیگری معنای تلخ یاییرؤ یا خوش خوابیجز  برایتان دنیا

 چه خود با .هستید پروردگارتان شاکر بودید خواب اینکه در از یا و خیزید یبرم

 فراموشی به کودکانه های یباز  در است خلقت نامش که را حقیقتی چگونه ؟اید کرده

 که یدبنگر .ریدنگ �ی زمان عربت آیینه در و گذرانید می را عمر یها سال ؟یدا سپرده

 را کردنش باز فرصت ،آیید خود به پس یدا بسته نفس طناب با را ملکوتی باالی چگونه

 .کنید هدیه جانتان به

 شناخت برای (عج) املهدی اباصالح رسورمان و موال مقدس وجود نامنتظر ای  اینک

 حرضت عاملیان رسور شان یگرام مادر پرمهر دامان به الهی گنجینه و گوهر این واقعی

 انتظار که فرمایند بیان را ایشان فضائل از یا گوشه نبرای� تا بریم یم پناه(س)  زهرا

 تا شکافد یم را جان گوش عامل پروردگار و شود می انداز طنین حق صدایکه  زمان آن

گوش  بهار در بارانی نرم نوای همچون صدایی و شود دریده غفلت های پرده متام

 گوش منام که عامل پروردگار شیرین ی وعده آن منم منتظران ایبر  .بنوازد را ها جان

 قرآن انوار تختش که خواند می حکومتی دیدن به را همگان و سازد می شنوا را زمان

 به قادر جانشان توان که منتظرانش و است حقکه  برآمدنش سالم پس است کریم

 که قرآن کریمه ی یمهکر ی یهآو  شود یم نابود باطل آن در که است دولتی درک
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 کیست . اوبندد می نقش جاودانه زمان ینهبر س »الباطل زهق و الحق جاء« فرماید می

است،  آگاه شآفرینش حقیقت به کسی چه است درحرکت فرمانش در حیات دقایق که

. او یحیی و یمیت را در باشد ی� آگاه کسی آفریدگارش جز کتشبا بر  جان به رمز

 عقلش توان همواره که شود می خوانده منتظر جانی پس گذارد می �ایش به فرمانش

 و کند می دعوت یباشکوه مه�نی به را او که ، غیبیباشد متصل کریم قرآن غیب به

 آفرینش الزمان صاحب .است بهرت ایتانبر گذاشتم  باقی برایتان آنچه فرماید یم اً مرتب

 انآن بر چنان آن و گیرد اختیار در را هستی عوامل متام خویش ی اراده به تا است قادر

 بنگرند اش یملکوت قامت بر همواره .نکنند مخ کردن اطاعتشبه  جزء که براند فرمان

 .یندایار ب را جانشان انواع هدایتش در و

 تآمدن به ، ماما موالی پس کند می حس خود در را همتا یب ذخیره آن ها قلب امروز

 خویش امت به جاودان حق . ایباشیم مشغول آن با ساعتی یا بفهمیم چه یمرسمست

 خود در را عمرها که برسد یدولت به تا فرما نظری خواند یم رجبه ف راتو  همواره که

 به سپس و پیری به جوانیاز  و جوانی به کودکی از همواره که عمرهایی ،کرده ذخیره

 یاری را حق دولت و برخیزد آن از پوشیده کفن که خواند یم عهد دعای در که قربی

 .کند

 آس�نی ی مائده این از نیز را ما دیگر نعمت بر افزون نعمتت در رسوالن یادگارای 

 :بخوانیم راتو  بار اشک چشمی و مشتاق یبادل همواره تا نفرمایید محروم

 لولیک الفرجاللهم عجل 
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