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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٩   )اعراف(قرائت سوره مبارکه  یازدهمشب ی  خطبه

 که خداوندی است جالل و لیلج خداوند ی ستهیشا و درخور سپاس حمد و

 .است ذاکران نینش هم و شاکران شکر مورد ،بدانعا معبود ،عارفان ی شده شناخته

 دوست را او که کس هر به است محبوب .دبخواه را او که هرکس به است نزدیک

 خداوند از غیر معبودی نیست .کند بازگشت او به که کس به هر است مقصود و دارد

 ندای تا منتظرند خویش حیات تپش در که است ییها قلب در برکاتش که یوتعال تبارک

 است عمیق هجرانی گویای که تپشی با آنگاه بشنوند انج گوش در را ناالستش

 :کند آغاز سخن گونه نیا درجانشان ییها زمزمه .کنند حرکت خالقشان طرف به

 توان آیا بنگری اش وعده یها پرده در را یار ج�ل تا خاستیبر  اکنون خفته جان ای

 تا خواندی مرا وجودم مالک :دهد پاسخ جدایی های سال هجران و داری را زدن کنار

 و آمده رس به جانم ی نهیسف در طوالنی یها هجران زمان اکنون کنم اطاعت را تو

 و شکر و هگرداند باز زندگی به مجدداً  خالقم به عشق تپش در را حیاتم دیدارت شوق

 سالم و گردید یگانه خالق وجود محرض عاشق یها دل و شد متام که انتظاری به سپاس

 و پاک تیب اهل بر و (ص) محمد حرضت ،امجد رسول ،فیض ی واسطه بر درود و

 رحمت یعنی بودنش للعاملینرحمٌت  ی واسطه به روبرکتشیخ که پیامربی باد مطهرش

 درراه مبارکش عمر و است یجار  امتش برای ابد تا قیامت و برزخ ودنیا  عاملین بر

 ش� بر ش� خود از پیامربی نهیهرآ فرموده کریم پروردگار و گذشت مردم هدایت

 بسته دل ش� به سخت .دیآ یمگران  وبر ا دهد می رنج را ش� آنچه هر شد مبعوث

 .است مهربان و رئوف مؤمنان با و است

 بر را عزیزش جان الهی رضایت و برش هدایت برای مهربان و رئوف چنین پیامربیبله 

 گمراهی و جهل از را مردم تا داد قرار رنج معرض در را خود نازنین تن و نهاد کف

 یها خطبه در ماو  آورد ارمغان به را آخرت و دنیا روبرکتیخ برایشان و دهد نجات
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 در سال اندی و هزار از بعد چگونهکه  کردیم احساس را آن وجود متام با امسال

 از حسین امام به که شنیدیم ،ندیفرما یم را عنایت و لطف نهایت ما نجات و هدایت

 :فرمودند آخرالزمان متا

 سوزوگداز به تعشق ی رشاره در ها جان که دهم می بشارت یا ندهیآ به را تو ینکا

 .ندارد یاد به را آن زمان گزهر  که ورزند یم عشقمی تنام به چنان آن شود می مبتال

 دهند یم خرب (ع) اباعبدالله به قلب�ن در سوزوگدازش با عشق�ن از (ص) خدا رسول

 را انگیز غم یا خاطره محرم از : اوفرمودند چون نیست دیتائ مورد متأسفانه ولی

 نام .کند می مرور قلبش در آشکار و پنهان در را اش رهیذخ ،�وده ذخیره درجانش

 و کنند می رشکت باطل و حق انقالب یک در آیند می صحنهبه  هرسال که قهرمانانی

 وارث پس برسد راه از اندیشیدن زمان زبا تا گردند یبازم تاریخ ی صفحه به مجدداً 

 افتد می جریان به درجانشان که هستند یا خاطره وارث بلکه نیستند ثروت حق

 ه�ن ،خلیفه شناخت در است الهی ی اراده درخشد یم زمان در آنچه که یدرحال

 زمان حجاب در سپس ابدی یم ورش(ص) پر  الهی رسول پرمهر آغوش در که یا فهیخل

 .ردیگ یم قرار

 و کرده تاریخ جدا از هرساله را محرم ی دهه زمان آخر امت ما که فرموده این با پس

 تیب اهل و پیامرب دیتائ مورد گردانیم برمی تاریخ به پایان در و میزن یم سینه و رس بر

 خداوند و کردند اعرتاض فرشتگان و مینیآفر یم خلیفه ما فرمود خداوند چون نیست

 بندگی و اخالص و عملکرد و بزرگی از کسی .دانید �ی ش� که دانم می آن من فرمود

 �ایش به را آن عاشورا نهضت در (ع) حسین امام اینکه تا نداشت آگاهی خلیفه

 باید پس �ود خود شکست به عرتافا و شد رشمنده نیز شیطان حتی گذاشت همگان

 .کرد عمل حق به و گرفت الگو ایشان از خود عمر و روزها ی همه برای

 مرا سخنانکه  آینده بران میراث که فرمودند (ص) محمد حرضت رسوالن خاتم

 فرزندانم به عشق ی شعله در که هستند یاننه� شوند می آگاه ام ارادهاز  و شنوند می

 فرزندانم به دتو م در پروردگارشان ی فرموده طبق را رسولشان زدم تا دهند می رس ناله
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مودت به  .شود �ی خالصه زده غمدرونی  در پیامربشان مزد اینکه از غافل بپردازند

 .کنند مزین اطاعت به را خویش عمل پس است اطاعت معنای

 دستورات از اطاعت درگرو را تشیب اهلو  خود دوستی که پیامربمان فدای به عامل جان

 برخالف درست ،فرمودند اعالم امت رستگاری جهیدرنت پروردگار رضایتو  کریم قرآن

 برای اشکی قطره اگر کردید که کاری هر گویند می که غافل و سودجو یا عده تصورات

 .دیشو یم بهشت اهل و داکردهیپ نجات آمد چشمتان از (ع) حسین امام

 امت مخصوصاً  خود امت به (ص) خدا سولر  شنیدیم امسال های خطبه در که یدرحال

 من و دانند می حق دولت نامنتظر  را خود که زمان آخر امت :که فرمودند آخرالزمان

 آنان به کریم قرآن آنچه با حیاتشان در را آنان مسل�نی اننش دارم یم اعالم پیامربشان

 جدا من امت از نافرمان پس شناسم یم ام داده فرمان آنان به من و دهد یم فرمان

 .شوند می

 اول شب اینکه از میبر یم پناه خدا به (عج) زمان امام مقدس ی خانه مه�نان پس ای

 را ما ،پیامرب که میببین که یدرحال کیست امامت و پیامرب بپرسند ما از منکر و نکیر قرب

. کریم قرآن دستورات به نکردن عمل و کوتاهی ی واسطه به ،کرده جدا خود امت از

 مورد در آخرالزمان امت شنیدیم که یا گونه ه�ن چون آییم خود به نشده دیر تا پس

 فکر یب زند یم دور روزمرگی در فکرشان فقط .کنند ی� اندیشهآن اولیا  عملکرد و دین

 که یطور  ه�ن .روند می دنیا از حاصل یب گونه ه�ن و کنند می زندگی حاصل یب و

 :که فرمودند عزیزمان پیامرب شنیدیم

 در ناتوان کودکی مانند به عقلشان .کنند می فراموش را اندیشیدن فرزندم آخرین امت

 به رسیدن رنج در همواره و شود می خالصه آنان ی روزمره زندگی احتیاجات محور

 دوست را کریم قرآن آنان .کنند ی� درک را امامشان رهربی .هستند دنیوی امیال

 خویش زندگی از را آن از اطاعت که یدرحال شانبرزخ برای شود یا رهیذخ تا دارند یم

 .اند کرده جدا
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 دهد ی� نجات اند شده مبتال آن به که مرگی از هدایتگری هیچ هدایت را امت این

 حرکت دولتی طرف به طلبان حق تا روند می و آیند می زمان ی صفحه به مرتب پس

 :دعایبه  خوانند یم را او و است فغان در آن برپایی سوزوگداز در جانشان که کنند

 اللهم عجل لولیک الفرج
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