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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٢ )حرضت محمد(ص)(قرائت سوره مبارکه  چهارمی شب  خطبه

 را خاکی کالبد در مرده یها جان تا شکافد یم را زمان که آنگاه ،عظیم فرمانی بر سالم

 اتصال فرمان و در هم شکسته پوسیده یها استخوان پس به فراخواند قربها از

. خورد یم پیوند هم به متالشی جسمِ  .آید یدرم جنبش به . خاک گورهادهد یم

 سو کدامین به ،کند چه .بیاید بیرون داند ی� را مدتش که خاکی زیر از خواهد می

 مددکاری باید ؟کیست او ،آورد ی� خاطر به را زمان .ایستد یم خویش گور رس بر ،رودب

 بودند کرده آگاه لحظات این آمدناو را به  ؟رسد می فریادش به کسی. چه باشد داشته

 در لحظات این به تفکر از همگان که است فریبنده چنان آن دنیا زندگی مستی ولی

 فرمان را (ع) اباعبدالله حرضت ،(ص) پیامرب مقدس وجود که زمانی مانند اند غفلت

  .بزنند شدن زنده بنهی را خفته گور در یها جان تا دهند یم

 .بیا پیامرب نزد به .خواند یم جدش حرم به را او مقدسش وجود قلب در ندایی

 و ظاهر در آنچه تا بفرماییدامر  الله رسول یا .رسد یم شدّ ج خدمت به (ع) اباعبدالله

 که زمان آن ،رسالت جانشین . ایکنم مبارکتان امر فدای را است من به متعلق باطن

 وای .کرد می پر را وجودم بزرگیغم  نگریستم یم کعبه به آنجا از و بودم حرا غار در

 شد خواهد ها آن از که یسؤال گفنت توان چگونه جانشان در گمشده یها انسان این بر

 و خرید این از و رسانند یم فروش به دنیا بازار در را پروردگارشان ثروت ها آن .دارند را

 .اند شادمان فروش

 را حقیقت بتوانند آن با که عقلی زیرا خواندند دیوانه مرا رفتم میانشان به سپس

 دام ولی گ�شتم همت نجاتشان به ام یهست متام با. بودند داده دست از دریابند

 خواهد شیطان دام اسیر ها جان که تامامت زمان ماننده ب بود ربوده را ها آن شیطان

 را ریس�ن این ها آن و کرد خواهد سنگینی گردنشان بر ریس�نی مانند به ها عقل. شد

 آنچه متام با دیگر بار یک جانم عزیز توو  نباشد راهشان رس بر مشکلی تا گشایند یم
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 زیرا؛ روی یم میدان به شیطان بند در یها جان این شدن زنده برای داری اختیار در

 نشان تا کرد خواهم جدا ها آن از را حجت این من و دانند یم من امت را خود ها آن

 خود که آخرالزمان امت مانند مباند باقی زمان در باطل و حق قالب در شان یمسل�ن

 :دارم یم اعالم پیامربشان من و دانند یم حقه دولت منتظران را

 به من و دهد یم فرمان آنان به کریم قرآن آنچه به حیاتشان در را آنان مسل�نی نشان

 از که برگی مانند شوند یم جدا من امت از نافرمانان پس شناسم یم ام داده فرمان آنان

 :با خواند یم مدد به را او واقعی منتظران با زمان و ریزد یم مردم پای زیر به درختان

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

