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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٣٠   )تکویر(قرائت سوره مبارکه  دوازدهمشب ی  خطبه

 کننده یانعص و نافرمان بندگان عذاب در که سزاست را عظیم و حکیم پروردگار شکر

 و گیرد می رسچشمه او ه یکامل اقتدار و بالغه حکمت از مهم اینکه  �اید ی� تعجیل

 به مؤمنانبه  که ییها وعده به و نیست ممکن فراری سلطنتش حیطه از را کس یچه

 خرد یم را اخالصشان و مال و جان آنان از و کند می عمل داده صربشان و اخالص خاطر

 :فرمود بیان چنین را آن کریم قرآن در که کند یم عطا بهشت و

 خدا درراه باشد آنان از آن بهشت تا خرید را یشانها مال و ها جان مؤمنان از خدا

 قرآن و انجیل و تورات در خدا که یا عده و شوند کشته یا بکشند که کنند یم جنگ

 کرد خواهد وفا خود عهد به خدا از بهرت کسی چه و اوست عهده بر حق به است داده

 .است بزرگ کامیابی که باشید شاد اید کرده که فروش و خرید نبدی فرمود و

 که کفر و فساد و فتنه از پر ی زمانه این در که باشیم شاد باید الهی وعده این به بله

 کنند یم بدگویی و جسارت ء اشاولیا و ما دین به حیایی یباب مغرضان و دین دشمنان

 ایام در مخصوصاً  .شد خواهیم پیروز که باشیم مطمنئ بایستیم آنان مقابل در اگر که

 مقام و قدرت برچسب (ع) حسین امام به دیده خالی را میدان مغزان تهی این محرم

 .دارند را )ع( حسین امام یعاشورا انقالبی نهضت کردن لوث در سعی زده طلبی

 به برای شانبه ای الهی امر به پیامرب هجری ۵۳ سال در دیدیم امسال یها خطبهدر 

 ها دوران همه منافقین ی چهره از نقاب برداشنت و باطل و حق گذاشنت �ایش

. کردند قیام آن به خود های داشته همه و دل جان با (ع) اباعبدالله و دادند مأموریت

(ص)  خدا رسول قرب بر کربال یسو  به حرکت از قبل هجری ۶۰ سال القعده یذ در

 :که اند کرده صحبت گونه ینا و شده حارض
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 در خشکیده خون ،بشکافد سنگی های ینهس و کند طلوع نبوت خورشید تا روم یم من

 را دینت تا کن یاریم پروردگارم .شود محقق پروردگاروعده  و بیفتد جریان به ها قلب

من به سفری  کنید یاریم الله رسول یا .برسانم منتظرانش دستان به یوصفتاند چنگال از

و ش� هر بار در تعبیر آن مرا به  ام کردهآن را برایتان بازگو  یایرؤ بارهاکه  روم یم

که مرا ترک کنی امتم از دین خدا خارج  آن زمان یدا فرمودهمبارکتان فرشده و  ی ینهس

بهرتینشان  کنند، یمشده و آن را مانند متاعی برای خرید و فروش برای خویش حفظ 

و از حقیقتش  کنند یمآن کریم ندارند آیاتش را تالوت به اطاعت از فرامین قر  یرغبت

در محبت دنیا از عشق لربیز است و این میراثی است که  یشانها قلب گریزند، یم

تو را که خورشیدی در تاریکی وجودشان هستی  شود، ی�هرگز از میانشان محو 

 .چرخند یمو سپس با خیاالت خویش خورشیدی ساخته به دورش  کنند یمخاموش 

که سامری ساخته بود تا  یا گوسالهاست به  ارسائیل یبنمحبتشان مانند قوم  !دریغا

تورات سوخت و  خدای موسی آن را بپرستند و آن گوساله در حقیقِت  عنوان به

در حکومت حق خواهند رفت و آنچه باقی  ها گوسالهخاکسرتش محو گردید پس متام 

 بینی. یم یارؤه�ن است که تو در  ماند یم

 در و کنیم دقت کمی است کافی ،اباعبدالله ی فرمودهاست این  آور تأسفزیبا و چه 

 متاعی چون را آن ای عده و نداشتهرغبتی به دین  ای عده که ببینیم را آن خود اطراف

 درآمدهای آن از و ساخته خود نفس با را (ع) حسین امام و کنند می فروش و خرید

 را قیامش و حرکت در اش ارادهبارها  (ع) حسین امام که یدرحال کنند می کسب کالنی

 دولت قیام تا آخرالزمان پیامرب نوه و مؤمنان امیر پرس من ای امت، که فرمود اعالم

 که هستم سفری عازم که کاین .کنید خم اطاعت گردن فرمانم به، پس هستم هحق

 علیه حق بیعت در فرزندانتان و ها مال و ها جان سفر این در .بود داده را آن خرب دمج

 طرف به عظیم جهاد این برای پس شود یم ممهور کریم قران مهر به قیامت تا باطل

 را عرصتان امام تا ام دهخوان حق بیعت به را ش� من اینک .کنید حرکت مدینه

 و است آرمیده (ص) خدا رسول دامان در ها شب و روزها که است کسی . اوبشناسید

 این تحقق برای . پسباشد یم جدم رسالت ی ادامه باقی�نده عشق این از آنچه

 .کرد خواهیم حرکت مکه طرف به یتمأمور
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 آن در تنها نه افسوس ولی دهند یم یارانش و به امت اباعبدالله یشیرین یها وعده چه

 حق از کرده باور را خود تصورات نکرده درک را آن نیز حارض عرص در بلکه زمان

 پیامرب بزرگوارشان جد مثل بعدازآن حتی آخر لحظه تا (ع) حسین امام ولی .گریختند

 :فرمودند خود که یا گونه ه�ن داشتند را امت هدایت و نجات شوق (ص)

 با : اگریدا فرموده که گونه ه�ن بر گفتارها هستید زنده شاهدی ش� الله رسول یا

 آتش در کشند یم مرا که آنان افسوس بکشید. مرا پس آورید یم ای�ن من کشنت

 ندارد؛ بر اثری هدایتشان در من . خونمانند یم باقی خالدون ها یف هم قیامت

 این از زیادی یها داستان آیندگان .گریزند یم حق از و شود یم افزوده کفرشان

 ناله و عجز از ییها لباس داستان قهرمانان . برنگارند یم یشانها کتاب در سفرنامه

 .اند شده اسیر کودکان و زنان و اند مرده قهرمانان آن در که داستانی. پوشانند یم

 تا ندارد همراه به ها زمان در را حرکتی حق سوی به عظیم سفر این هرگز افسوس

 .بندد ی� سفر بار ولی شنود یم مرا ندای ها گوش کنند. اینک اندیشه آن در ها عقل

بودید:  فرموده امت این ی درباره بارها ش� راه. ی توشه است، بدون حق دولت منتظر

 پس اند آنان پیک یشانها گوش شود ی� اعزام برایشان پیکی که هستند کسانی ها آن

 ولی مانند یم یشانها خانه در یا و بندند یم دعوت این برای را سفر بار یا ؛شنوند یم

 جان ای :گویم یم و سپارم یم جانشینم ملکوتی و مهر پر دستان به را سفرم بار من

 :خوانم یم را تو همواره و ستایم یم دولتت بزرگی در را تو عامل، ی زنده

 اللهم عجل لولیک الفرج
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