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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢١   )دخان(قرائت سوره مبارکه  سومی شب  خطبه

 که نامی. دهد جای آغوشش در را ها نام تا آید یدرم حرکت به که آنگاه زمان بر سالم

 پس. ندارد را حوادث یلتحل قدرت شان یشهاند توان زیرا نیستند آن پی در زمینیان

 که ابری مانند؛ است عبور حال در گذشته حوادث جانشان در ،شنود یم یشانها گوش

 ذخیره جانش در را یزانگ غم یا خاطره محرم از او. برد یم کند اراده سو هر به را او باد

 سال هر که قهرمانانی نام. کند یم مرور قلبش در آشکار و پنهان در را اش یرهذخ �وده؛

 ی صفحه به مجدداً  و کنند یم رشکت باطل و حق انقالب یک در ،آیند یم صحنه به

 بلکه نیستند حق ثروت وارث پس برسد راه از اندیشیدن زمان باز تا گردند یبازم تاریخ

 زمان در آنچه که یدرحال افتد یم جریان به جانشان در که هستند یا خاطره وارث

 مهر پر آغوش در که ای یفهخل ه�ن خلیفه؛ شناخت در است الهی ی اراده درخشد یم

 باز و گذرد یم ها سال. گیرد یم قرار زمان حجاب در پسس یابد یم پرورش الهی رسول

 کودکی از عمرت یها سال در آنچه آس�نی تحفه بهرتین ای :خواند یم را او جدش

 الهی توحید و یگانگی به اعرتاف در بود دورویی و نفاق سنگین نقاب دریافتی تاکنون

 برخیزند که صبحگاهان به جز که مغزان یته با زندگی کل عقل برای است سخت چه و

 .ندارند دیگری ی یشهاند بروند بسرت به که شبانگاهان و

 آنچه و اند �وده رسم ظاهرشان در را انسان ی چهره که هستند بوزینگانی ه�ن آنان

 من پس. است مغزان یته این بار کشیدن کند یم سنگینی رسالت وارث یها دوش بر

 برای باشد یا بهانه که کنم یم حرکتی بر امر را تو ،پروردگارت ی یدهبرگز ،جدت

 رشیفت جان و دهم یم فرمان را عظیم حرکت این سالتر  که یدرحال و دیدارت

 به را عرصها صاحب پس. آید ی� در گردش به حق محور در جز ات یکودک مانند به

 :با خوانیم یم مدد
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