
1 

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

 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٠   )عنکبوت(قرائت سوره مبارکه  دومی شب  خطبه

 نام به وانبخ :آمد فرودمطهرش  جان بر که فرمانی ه�ن مبارک فرمانی بر سالم

 اش یملکوت ندای ها جان تا و خواندا و بسته خون از را انسان کرد لقخ که پروردگارت

 من آیا فرمود پروردگار که بسته یها خون ه�ن .دریابند ها زمان و عرصها متام در را

 حیات ی عرصه به پا بالها قالو ینکا .شدند معرتف همه و هستم پروردگارتان

 .بوده امانت به جانشان در همواره که بگذارند �ایش به را ارثی تا آیند یم .گذارند یم

 چگونه را خویش خاندان (ص) محمد ای :خواند یم را(ص)  خدا رسول شیرین یندای

 یارب :فرمایند یم(ص)  الله رسول .داری یم عرضه پروردگار پیشگاه به پی�ن این در

 به خود فرمایی یم هدیه او به آنچه و بود همتا یب کوثری فرمودی هدیه من به آنچه

 شکرگزار تا بده قرار پی�ن و عهد این برپاکنندگان از مرا خاندان پس ؛آگاهی آن

 کنندگان رام و اند رسالت جانشین که خاندانی .نیست پایانی را ثروتش که باشم نعمتی

 .منکر از کنندگان ینه و معروف به

 فرزندانی را تو رسوالن خاتمای  .گیرد یم خویش ی احاطه در را شیرینش جان ندایی

 میان در هستند ها جان برترین و خاکیان میان در هستند خلق بهرتین که آمد خواهد

 دیگر بار زمان و اند مشغول بازی به آغوشت در که بنگر تفرزندان به پس ملکوتیان

 خواهند دولتی به نامنتظر  پس است انتظار نامش که بود خواهد امانتی دیعه دارو 

 ه�ن .دشناس �ی را باطل جو حق یها گوش. شد نخواهد گفته حقجز  آن در که رسید

 در را تاریخ تا آیند یم .خواند یم زمان ضیافت به را عاشقان جان که قیح ندای

 در قلبشان با که دارند را درونی درک توان چگونه .بکشند تصویر به درونشان

 مانند به چنین ینا که یا عهدنامه کدام ث دارمیرااست. تو  عاشقانه ییوگو گفت

 هم در را چیز همه جز او تا پیچی یم خویش وجود دور به کننده ویران گردبادی

 بخوانند. نام به را تو نگاهآ  یمحو شو  عظمتش درتو  و مباند او سپس و شکنی
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 .کند یم یاری ای یدهکش دوش به آنچه در را تو که ای آمده میزبانی ستانبه آ  اینک

 .دریابی را جانت ثروت تا بخوان را نامش

 اللهم عجل لولیک الفرج
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