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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٤   )نجم(قرائت سوره مبارکه  ششمی شب  خطبه

 یکدیگر پی از ها شب و روزها تا است جریان در عامل جان درون در که امری بر سالم

 ی سفره رس بر دگانرنخو  روزی .گیرد خویش تدبیر در را عامل امور ،موراُ  ُمدبر .بیاید

 و باشد تالش و کار در ها عمل ظاهر .�اند گرسنه مخلوقی هیچ و بنشینند احسانش

 به را جهان خلقت بدو از که پروردگاری .ها جان ی ینندهآفر پرستش در ها عمل باطن

 تا غیب فرمود آشنا خلقش عظمت به را گرانش هدایت آنگاه .آراست ها ماه و ها فصل

 هدایت یدنیای به را مردم اند آورده آنجا از آنچه متام با سپس کنند حس جانشان در را

 .دارندن ش رادرک توان که کنند

 غیب و کند تسخیر را ها یدهد و ها قلب تا آید می میدان به معجزه منظور همین به

وقایع  ی شنونده زمانغیب  ی یچهدر از که کنونی عرص مردمان مانند شود معنا الهی

 خاکی دنیای هنوز و برده می رس به الست امانت در وجودشان که شوند یم ییها سال

 رسیدند رشد به مادرشان و پدر دامان در .اند گذارده قدم آن به اینک شناختند. �ی را

 رهربهای و را دینشان .اند پرداخته جستجو به درونشان مجهوالت یافنت پی در آنگاه

 اکنون باید و افتاده اتفاق گذشته در آنچه تکامل راه در و کرده انتخاب را شان ینید

 .شود حل برایشان زمان اتفاقات مع�ی تا اند تالششود در  عملشان ی یینهآ

 هایی انج یها نفس در عامل که روزهایی به .روند یم تاریخ سفر به موالیشان با پس

ه ب زمان باطل طرف به پس داشتندن ش رادرک توان عرصشان مردمان که بود مطهر

 دار پرچم فرزندانش و بود فرموده رحلت دنیا از پیامربشان .بودند درآمده رکتح

 به مجدداً  تا رفت می �ا مسل�ن های یلهح و مکرها در که التی. رسبودند رسالتش

 اباعبدالله حرضت فرزندش (ص) پیامرب برکت با وجود زمان این در .بازگردد جاهلیت

 شود یم که گذارد یم ایشان ی عهده به را وظایفی و دهد می قرار خطاب مورد را(ع) 

 : ایپیچد یم امام انج درپیامرب (ص)  ملکوتی صدای .کربال طرف به حرکت منشأ
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 این در .است مدینه از کوچ که دهم یم فرمان سفری به راتو  پروردگار ی بنده بهرتین

 تا شنقش که هستند انقالبی تاریخ ی سازنده زیرا دارند حضور یتتب اهل ی همه سفر

 (ص) محمدی آیین جویان حقیقت پاک ی چهره کردن آلوده در را مکاران مکر قیامت

 .سازد یم برمال

 خدا رسول جّدت بگو و برسان دخرتم به مرا پیام .است زینب دخرتم با سخنم روی سپ

جّدت  مانند  به زمان های یسخت در گوهرت مانند جان ،تنم ی پاره ای :فرمود(ص) 

 را تاریخی حمل توان تا کن مداوا عشق داروی با را آن از پس شد خواهد مجروح

 را نامت که دورانی .قیامت تا ها دوران متام در است حق ی یینهآ که باشی داشته

 خویش فرمان زمان تا باش منتظر پس .شناخت خواهند حق بارزم ترین بزرگ عنوان به

 به آمدنش برای ،هستند حق دولت انتظار در که آخرالزمان مردمان مانند کند آشکار را

 :زنند یم فریاد اش یبرقرار  برای و برند می اهپن مویه و با دعا پروردگارشان دامن

 اللهم عجل لولیک الفرج

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

