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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠های محرم سال  لیست ترتیبی خطبه

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ١٨ -ی شب افتتاحیه خطبه –٠١

 ١٤٠٠مرداد  ١٩ -ی شب اول خطبه –٠٢

 ١٤٠٠مرداد  ٢٠ -ی شب دوم خطبه –٠٣

 ١٤٠٠مرداد  ٢١ -ی شب سوم خطبه –٠٤

 ١٤٠٠مرداد  ٢٢ -ی شب چهارم خطبه –٠٥

 ١٤٠٠مرداد  ٢٣ -ی شب پنجم خطبه –٠٦

 ١٤٠٠مرداد  ٢٤ -ی شب ششم خطبه –٠٧

 ١٤٠٠مرداد  ٢٥ -ی شب هفتم خطبه –٠٨

 ١٤٠٠مرداد  ٢٦ -ی شب هشتم خطبه –٠٩

 ١٤٠٠مرداد  ٢٧ -اشورا)ی شب نهم (شب ع خطبه –١٠

 ١٤٠٠مرداد  ٢٨ -ی روز عاشورا خطبه –١١

 ١٤٠٠مرداد  ٢٨ -ی شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع) ) خطبه –١٢

 ١٤٠٠مرداد  ٢٩ -ی شب یازدهم خطبه –١٣

 ١٤٠٠مرداد  ٣٠ -ی شب دوازدهم خطبه –١٤

 ١٤٠٠مرداد  ٣١ -ی شب سیزدهم خطبه –١٥

 ١٤٠٠مهر  ٠٥ -ی اربعین خطبه –١٦
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 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ١٨   (قرائت سوره مبارکه فجر) شب افتتاحیه ی بهخط

 در این حساب یب روزی که سزاست راو رحیم  حکیم، کریم پروردگار سپاس و شکر

 و یابیم دست زمان در نهفته ارسار و ها ینهگنج که بر فرمود عطا ما به عشق کوی

 و عقل یی کهها جان. است مردهی جان  کننده زنده حرفش و پیام هر که ییها نعمت

 در و یافته رهایی جهل ظلمت از تا اند داده قرار خود چلچراغ را اندیشه و تفکر

 را حق اشتیاق و عشق با و شده آگاه خود وجود و زمانه یها باطل به دانایی روشنایی

 کنند. قیام خود یها داشته ی همه با اش برقراری راه در و برگزیده ها ینهزم ی همه در

 نوری همچون که دبا (ص) محمد حرضت رسوالن خاتم بر پایان یب درود و سالمپس 

 در را جهل ظلمت در خفته یها جان و گردید ور شعله باطل های یشهاند ظلمت در

 ها یتهدا ینتر کامل هدایتش و ها نام ینتر افضل نامشه ک داد قرار کتابی تربیت

 اطاعت هستند او حق بر جانشینان که فرزندانش و او از شد داده فرمان آنگاه و است

جهل  ظل�نی یها شب فروغش از و بتابد همواره یتانها جان در هدایت انوار تا کنید

 عاشورا نهضت در نورالحسین تجلی نور این و گردد تبدیل هدایت روشن روزهای به

 متام با(ع)  حسین امام چون است مداران حق راه ی کننده روشن قیامت تا که است

 تاریخ عربت تا فرمود قیام باطل علیه بر فرزند و مال و جان ،خود های داشته و وجود

 (ص) مرا خدا رسول که فرمودند (ع) مؤمنان امیر قبل های سال که یا گونه ه�ن شود

 .کنم آگاه را همگان است یتب اهل روی پیش که سفری از تا پذیرفتند حضور به

 احدیت ج�ل ی یینهآ ش� نوادگان الله رسول یا گفتم و بوسیدم را مبارکشان دست من

 راستای در پروردگاری  فرموده طبق را خویش جان شوند مرا آنچه پس به هستند

 مأمور آن به فرزندانم آنچه فرمودند یم (ص) خدا رسول .داد خواهند قرار الهی فرمان

 قیامی تاریخی  سازنده مدینه به مکه از هجرتم مانند است عظیم انقالبی شد خواهند
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 بردارم رازی از پرده تا خوانم یم خویش ضیافتبه  را(ع)  حسین فرزندم ؛ پسخونین

 .دارد رو پیش در که

 رشیتب افسوس ولی دارد خدا و پیامرب مرا در ریشه عاشورا نهضتکه  بینیم یم پس

 رستگاری و آزادگی و عزت و کرده درک را آن توانستهن ،گذشته آن از الس اندی و هزار

 هستند (ع) حسین امام دوستی مدعی که شیعیان حتی .کند کسب خود برای را

 تاریخ از را محرم ی دهه روزی چند شنید خواهیم آینده یها شب در که یا گونه ه�ن

 از ای خاطره و گردند برمی تاریخ به دوباره آن از پس زنند یم سینه و رس بر کرده جدا

 .ماند می باقی آن

 را خود همتای یب رحمت و نعمت که رح�ن و عزیز پروردگار یشکرگزار  ضمن اینک

 نازل (عج) زمان امام رسورمان و موال مقدس وجود برکت به محرم ی دهه این در

 در را آن ی کلمه به کلمه شنیده را (ع) حسین امام قلم به نورالحسین کتاب تا فرمود

 .کنیم عمل آن به مان یزندگ ی همه و فکرمان و عمل�ن در ،کرده وارد روح�ن و جان

 عاملیان رسور و عامل دو بانویی  فرموده به کنیم یم مزین را امشب خطبه پایان در

. زیست خلیل ابراهیم همچون الهی پیامرب آخرین :فرمودند چنین که (س) زهرا حرضت

 شادی با مردمان که هایی یزمه و سوخت مبارکشجان  امتش رسکش یها نفس آتش در

 صرب گلستان در بسوزانند را کریم قرآن فرامین تا آورند یم نازنینش وجود با مبارزه در

 همواره تا خورد پیوند الهی بهشت به آس�نی ی کننده هدایت آخرین استقامت و

 گل آخرین منتظر و ببینند آن در را نبوت فرزندان و بنگرند نبوت گلستان در مردمان

 .دهد مژده را دیگر بهاری تا باشند گلستان

 دارد راست دوش به ترب آن صاحب که کنید یم عزاداری را محرم ی دهه ای خانه در ش�

 �از فرمانش به و دارد میبر  زمین از را اش یشهر و کند می قطع را گناه و کرش  گردن و

 پریشانی .برسد ش� فریاد به پریشانی در که دارید یم عرضه پروردگارو  دارید یم برپا

 باید هستند تربدار اگر پس کنند ی� حس خویش شاهرگ نزدیک را ترب تیزی که مردمی

 و بود خواهند خردشدگان نباشند پس خود شکنان بتجزِء  اگر و نگذارند باقی را یبت

 .گیرند می تتقواپیشگان عرب  تنها فرماید یم کریم قرآن
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 یها خطبه به عمل و درک برای را ن�موالی و رسور ،نعمت�ن صاحب شب این در پس

 خوانیم: یم فریاد به محرمی  دهه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 ه الرّحمن الرّحیمبسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ١٩    )توبه(قرائت سوره مبارکه  اولی شب  خطبه

 پروردگار آنچه متام در بود آفرینش کل عقل که پیامربی هدایت سفیر آخرین بر سالم

 به (ع) اباعبدالله حرضت .است قمری هجری ۵۳ سال محرم اول امشب و بود آفریده

 مسجد فضای در (ص) پیامرب ملکوتی صدای آورند. یم ترشیف حرم به شانجد زیارت

 آن این از پیش که خوانم یم فرمانی ضیافت به را تو امشب شیرینم جان ای پیچد. یم

 احیا رسالت حق تا باش فرماناین  گرفنت ی آماده پس ام داده مژده مؤمنان امیر به را

 ی یینهآ در را رسالت خاندان آیندگان تا بفشارد سینه به گنجی مانند را آن زمان و شود

 ی یسهدس مقابل در چگونه که آورند خاطر به را پیامربشان آنگاه کنند متاشا رممح

 اینک .کند آشکار را خویش ی چهره باطل و مباند هجاودان حق تا ایستاد قریش بزرگان

 مبتال گداز و سوز به عشقت ی رشاره در ها جانکه  دهم یم بشارت ای یندهآ به را تو

پس خوب به  ندارد را به یاد آن زمان هرگز که ورزد یم عشق نامت به چنان آن شود یم

 دوش بر که رسالتی در مشتاقانه رو پیش یها سال تا ندیشبی شد خواهی أمورم آنچه

 .کند یاری را تو داری

. او دستان کوچکت بودی نشسته )س( زهرا مادرت دامان در که بیندیش شبی به اینک

 اش چهره. کند احساس وجودش متام در را آن طعم تا بود چسبانده مبارکش دهان را به

 خدا رسولای  آمد من طرف به. درخشید می حق انوار در صبحگاهان خورشید مانند

 دار سکان آیا است عظیم رسالتی به مربوط که کنم یم احساس را ندایی قلبم در (ص)

به  همگان خودش زمان در دادم پاسخ من و هستید خودتان مقدس وجود رسالت این

 پدر آغوش طرف به مادر آغوش از آنگاه .شد خواهند آگاه است الهیی  اراده آنچه

 آخرین: ای گفتید خدا رسول به خطاب و گذاشتید ایشان شمشیر به را لب و دویدید

 ها سال اینک. بینم ی� را آن جز پس ام یافته پرورش حق دامان در من پروردگاررسول 
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 تصویر به را دیگری تاریخ تاآید  یمو بار دیگر زمان به مدد  گذرد یم صحنه آن از

 .رود �ی یادهااز  هرگز که تاریخی .کشد

؛ خواند یم حق ضیافت به را همگان همچنان ح�سه این و رود یم و آید یم ها نسل

 طی را انتظار یها سال اینک. است عظیم نهضتی نفرما رشوع که امشب مانند

 از هجری ۶۱ سال در که حرکتی .کنیم ثبت زمان قلب در را حرکت فرمان تا کنیم یم

 به را است افتاده اتفاق ملکوتی سفر این ی لحظه لحظه در آنچه تا گردید آغاز مدینه

 گشاییم: یم آس�ن به را ها دست حق دولت برپایی برای پس بسپاریم زمان دل

به صحرایی متصل گردیده که  عاشورا نهضت نام با جا�ان گوش هاست سال بارالها

 خوانند به نوای: یممنتظرانش او را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٠   )عنکبوت(قرائت سوره مبارکه  دومی شب  خطبه

 نام به وانبخ :آمد فرودمطهرش  جان بر که فرمانی ه�ن مبارک فرمانی بر سالم

 اش یملکوت ندای ها جان تا و خواندا و بسته خون از را انسان کرد لقخ که پروردگارت

 من آیا فرمود پروردگار که بسته یها خون ه�ن .دریابند ها زمان و عرصها متام در را

 حیات ی عرصه به پا بالها قالو ینکا .شدند معرتف همه و هستم پروردگارتان

 .بوده امانت به جانشان در همواره که بگذارند �ایش به را ارثی تا آیند یم گذارند. یم

 چگونه را خویش خاندان (ص) محمد ای خواند: یم را(ص)  خدا رسول شیرین یندای

 یارب فرمایند: یم(ص)  الله رسول داری. یم عرضه پروردگار پیشگاه به پی�ن این در

 به خود فرمایی یم هدیه او به آنچه و بود همتا یب کوثری فرمودی هدیه من به آنچه

 نعمتی شکرگزار تا بده قرار پی�ن و عهد این برپاکنندگان از مرا خاندان پس ؛آگاهی آن

 به کنندگان رام و اند رسالت جانشین که خاندانی .نیست پایانی را ثروتش که باشم

 .منکر از کنندگان ینه و معروف

 فرزندانی را تو رسوالن خاتمای  گیرد. یم خویش ی احاطه در را شیرینش جان ندایی

 میان در هستند ها جان برترین و خاکیان میان در هستند خلق بهرتین که آمد خواهد

 دیگر بار زمان و اند مشغول بازی به آغوشت در که بنگر تفرزندان به پس ملکوتیان

 خواهند دولتی به نامنتظر  پس است انتظار نامش که بود خواهد امانتی دیعه دارو 

 ه�ن شناسد. �ی را باطلجو  حق یها گوش. شد نخواهد گفته حقجز  آن در که رسید

 در را تاریخ تا آیند یم خواند. یم زمان ضیافت به را عاشقان جان که قیح ندای

 در قلبشان با که دارند را درونی درک توان چگونه .بکشند تصویر به درونشان

 مانند به چنین ینا که یا عهدنامه کدام ث دارمیرااست. تو  عاشقانه ییوگو گفت

 هم در را چیز همه جز او تا پیچی یم خویش وجود دور به کننده ویران گردبادی

 بخوانند. نام به را تو نگاهآ  یمحو شو  عظمتش درتو  و مباند او سپس و شکنی
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 کند. یم یاری ای یدهکش دوش به آنچه در را تو که ای آمده میزبانی ستانبه آ  اینک

 دریابی. را جانت ثروت تا بخوان را نامش

 اللهم عجل لولیک الفرج
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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 پسیابد س 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

 اللهم عجل لولیک الفرج
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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 دهد. خاک گورها 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 تادهند  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
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٣   )احزاب(قرائت سوره مبارکه  پنجمی شب  خطبه

 تا اند شده آراسته الهی لطف زیباترین به که قایقیه�ن د انتظار یها ساعت بر سالم

 عمرم یها سال متام در رب یا دارند اعالم آنگاه بنشینند احسانش ی یاچهدر بر همگان

 از پر آغوشی از حکایت که گرمایی. کردم احساس وجودم عمق در را مهربانت نگاه

 نازل پیامربانت بر آنچه از و ستایم یم عظمتت به را تو پس داشت احسانت و لطف

 که گونه ه�ن من و شود مزین الهی ی وعده به انتظارم تا کنم یم اطاعت فرمودی

 فرما یاریم؛ )مؤمنان تحقیق رستگار شدند  به( أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ قَْد  :فرموده کریم قرآن

 ی ینهس از بها گران گوهری مانند به را آن زمان که شود متنعم غیبی حقایق از جانم

 .شوند آگاه است انتظارشان در آنچه از همگان تا کند یم خارج خویش

 گرامی وجود. است حرکت دستور گرفنت ی آماده زمانرود  یم جلو به محرم ایام

 سوخته جان به را اوامرتان تا ام آماده الله رسول یا رسد یم شجدّ  خدمتاباعبدالله (ع) 

 محرم. کند یم پر را مسجد فضای(ص)  خدا رسول مبارک صدای. بنوشانم هجرانتان از

 از شدن جدا سخت روزهای. مدینه به مکه از هجرتم یادآور. است قمری ماه اولین

 نامش که کنم آراسته صربی به هدایتم شیرینی در را مکه هجران تا آمدم. الهی حرم

 طرف به مسل�نان. گذرد یم رویم پیش های یسخت آن از ها سال اینک و است انتظار

. افروختند خویش امیال در را کریم قرآن هدایت نور که درآمدند حرکت به باطلی

 و معروف کنندگان برپا مدعی دارند چهره بر که نقابی در و اند کرده حالل را ها حرام

 یاد به را ظاملی قوم چنین رسالتم یها سال متام در که یدرحال. منکرند از کنندگان نهی

 مانند به آنان. دهم یم فرمان یشانها چهره از نقاب این برداشنت به را تو و ندارم

 را جانشان که غفلتی در تا اند شده جمع یکدیگر دور به زمستان در گرسنه یها گرگ

 .بنامند من ی صحابه را خود و بدرند را یکدیگر کرده احاطه
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 زمان در ها انسان ترین یشق اینان که کنم یم ثبت زمان در قیامت تا را ادعا این من

 .است ندیده خود به هدایت یها رگ بریدن در را آنان نظیر زمان هرگز و هستند خود

 دریابند همگان آنگاه و رسد فرا زمانش تا کنی یم حمل جانت در را مبارکی فرمان چه

 از و شنوند یم مرا سخنان که آینده بران میراث. است عملشان در مسل�نی حقیقت

 رس ناله فرزندانم به عشق ی شعله در که هستند ه�نانی شوند یم آگاه ام اراده

 فرزندانم به مودت در پروردگارشان ی فرموده طبق را رسولشان مزد تا دهند یم

 به مودت. شود ی� خالصه زده غم درونی در یامربشانپ مزد اینکه از غافل. بپردازند

 به که امتی عنوان به تا کنند مزین اطاعت به را خویش عمل پس است اطاعت معنای

 رسالت حقیقت بر تیغ آنگاه شنوند یم را نصایحش دهند، یم گوش پیامربشان سخنان

 دیگر بار آنگاه. ورزند یم عشق آن به که بگذرد نفسی در روزشان و شب تا کشند یم

 به بخوانند را او منتظرانش و نباشد حق جز آن در که شود مزین دولتی فرمان به زمان

 :دعای

 اللهم عجل لولیک الفرج
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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

ی وقایع  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) 

 پیچد: ای 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  پروردگاری  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
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٥   )انبیاء(قرائت سوره مبارکه  هفتمی شب  خطبه

 که گاه آن خواند یم هاللّ  ملکوتی بارگاه به را همگان که مانیفر  زمان امانت برسالم 

 نشان تا آیند یدرم حرکت به فرمان این با ها جان. »خلیفةٌ  فِی الناِس « دارد می اعالم

 قرار اولی  رتبه در الهی فرمان این تفکر به عقل .بگذارند �ایش به را خویش برتری

 .است مانیفر  چه فرمانروای راند. او یم فرمان کسی چه به کند اندیشه باید گیرد. یم

 دهد. یم قرار دیدگانش مقابل در را رنگارنگش یها نعمت کند. یم نظر جانش به

 در اندیشد، یم .فرموده هدیه او به را تفکر قدرت که الهی احسان همه این بر شکر

. رود یم سجده و رکوع به مقابلش در شناسد، یم را آن ،دارد وجود احساسی قلبش

 را او هایش یسخت متام در ورزد. یم عشق آستانه به .کند می اعالم را وجودش کوچکی

 این به آراسته همواره مانز  پس .بازگردد جایگاهش به دیگر بار تا خواند یم مدد به

 وجود مانند ،ها جان حقیقت سمت به ءانبیا هدایت نعمت .بوده پایان بی نعمت

و یا  حیاتش در چه قیامت تا هاست جان نجات سفیر که الهی رسول آخرین مقدس

 م�تش.

 فرمان همواره ولی گذرد می امتش میان در جاللتش با جان نبودن از ها سال اینک

 فرمانی مانند است انداز ینطن زمان گوش در ها زمان و عرصها متام در نامردم نجات

 به را او که ندایی ه�ن فرماید. یم دریافت (ع) اباعبدالله حرضت اش یگرام فرزند که

 شود. ای یم انداز ینطن جانش در (ص) خدا رسول صدای خواند. یم جدش خدمت

 گدازی و سوز به را عزیزت جان یا شده أمورم آن به آنچه پروردگار خلق بهرتین یادگار

 که است عمیق چنان آن قوم این جهالت زیرا کرد خواهد دچار تمتاُ  هدایت در سخت

 دور به آنگاه خواند خواهند خود سوی به را تو .نداشتم رساغ جاهلیت عرب در من

 آنگاه ایستند یم �از به من نام با شوند. یم رسمست چرخند. یم سامری ی گوساله

 دانند. یم جدا رسالت و دین از خویش ظل�نی و تاریک وجود بازی در مرا خاندان
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 از ها زمان که ستا یسنگین بار شود می گذاشته تو ی عهده به آنچه شیرینمجان 

 خو ظلم به زیرا یابند ی� را دلیلش ولی اندیشند یم آن به همواره .عاجزند درکش

 مردمان و رسانند یم شهادت به را رسالت جانشینان ،مرا فرزندان ها آن .اند گرفته

 چنان آن فرزندم آخرین امت در ظلم این .هستند عظیم ظلم این متاشاگر عرصشان

 در ناتوان کودکی مانند به عقلشان .کنند می فراموش را اندیشیدن مردم که است عمیق

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

 تا دارند یم دوست را کریم قرآن آنان کنند. ی� درک را امامشان رهربی .هستند دنیوی

 جدا خویش زندگی از را آن از اطاعت که یدرحال برزخشان برای شود ای یرهذخ

 جاتن اند شده مبتال آن به که مرگی از هدایتگری هیچ هدایت را امت این .اند کرده

 دولتی طرف به طلبان حق تا روند یم آیند. یم زمان ی صفحه به مرتب پس دهد ی�

 به خوانند یم را او و است فغان در آن برپایی گداز و سوز در جانشان که کنند حرکت

 :دعای

 لولیک الفرجاللهم عجل 
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٦   )یونس(قرائت سوره مبارکه  هشتمی شب  خطبه

 آنگاه خواند یم محاسبه میدان به را ها جان که حقیقتی ،حقیقت ی یینهآ بر سالم

 در عمرها تا فرماید یم ابالغ را است همگان روی پیش در آنچه از روشنی تصویر

 در را آس�ن و زمین من :فرمود خود که درآید حرکت به اموری مدبر ی ارادهی  حلقه

 یبذرافشان .آیند می دنیا به روز شش این در که ییها جان زمین م.آفرید روز شش

 در محصولشان شوند. یم محصول صاحب و کنند یم رشد دوانند، یم ریشه ،شوند می

 قیمتش که است مرغوب چنان آن گاه شود می گذاری قیمت اند کرده که تالشی برابر

 خاکسرت به اماره نفس تندباد در کریم قرآنی  فرموده طبق گاه و است بهشت بهای

 ای ویرانه به وجودش و سوخته محصولش �انده باقی زمینش از آثاری و گشته تبدیل

 .ندارد دنبال به را نامی دیگر که گشته تبدیل

 وجود به حرکتی ،نگرفته شکل یا حادثه هنوز .است هجری ۵۳ سال محرم هشتم امروز

 یراثم باید قیامت تا اند یتهدا دار عهده که الهی پیامرب آخرین فرمان طبق .نیامده

 .درآیند حرکت به فرمایند می امر آنچه در رسالت جانشین و دار

 مطهرشان صدای شوند. یم حارض ایشان حرم در امام (ص) الله رسول فرمانطبق 

 که کنم می امر سفری به راتو  پروردگارم ی یههد بهرتین ای کند. یم پر را مسجد فضای

 متام با پس کرد خواهند یاری عظیم مسئولیت این در را تو فرزندانم .ندارد بازگشتی

 همراه خود با را یتتب اهلی  همه .برو عظیم انقالب ینا طرف به داری اختیار در آنچه

 مبارزانی عنوان به آنان به آیندگان و بدرخشد قیامت تا حق پرچم در نامشان تا کن

 فرمان ترین یاصل جزءِ  م�تشان و حیاتشان در گوشتشان و خون در اطاعت که بنگرند

 به را ش� جدتان کن اعالم و بگیر مهرت پر آغوش در را فرزندانم پس .است عمرشان

 روح و دید خواهد آسیب زمان کفر معرض در نازنینتان جان که خواند یم سفری

 ام داده فرمان آنچه پس به رسید خواهد آرامش به تانجدّ  آغوش در بزرگتان و متعالی
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 ی یینهآ را کریم قرآن فرمان و بیندیشند آن به من امت از آیندگان تا کنید عمل

 .دهند قرار عملشان

 به هولناک مرزی مانند به ها جان در اماره نفسکه  یظلمت ؟برابرند ظلمت و نورآیا 

 زمان از را رهربشان و امام که فروبرد نقابی در را داری یند مدعیان تا آورد می وجود

 به بالهای که امتی چنین بر وای .بپردازند شادمانی به سپس و کنند خارج حیاتشان

 حق لشکر به که آنانی جز ندارند گریزی راه هیچ که شوند یم دچار گوناگونی

 شویم ی� جدا حق پرچم از ما دارند اعالم عزیزت جان امامت مانند به و بپیوندند

 صدور ی آماده را خویشی  ینهس همواره و است داده فرمان پیامربمان که گونه ه�ن

 :زنیم می فریاد پس نباشد حق جز که خواند فرامی دولتی به را ما که کنیم یم فرمانی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٧ )قیامت(قرائت سوره مبارکه  نهم (شب عاشورا)ی شب  خطبه

 علقاتاز ت ها جان. خواهدن یفروش و خرید آن در فرمود پروردگار که یومی برای سالم

 جدا ورزید یم عشق آن به که یبدن از روح که ای لحظه مانند شوند می جدا خویش

 یها استخوان که شود متصل جانی به خواند می را او که فرمانی با دیگر بار تا شود یم

 از که درآید حرکت به حقیقتی یسو  به تا هخورد پیوند یکدیگر به مجدداً  اش یدهپوس

 دیده کنارش در یاوری هیچ .اند خوانده را او تنها تنهای باز و بوده همراهش به الست

 ؟چیست قیامت .است قیامت نامش که درآید رکته حب فرمانی یسو  به باید شود. ی�

 پرمهرش آغوش .دهد می قرار پروردگار نعمت در را همگان که الهی رحمت زیباترین

 .اند کرده سفر غریب رسزمینی به خویش جایگاه از که است بندگانی پذیرای دیگر بار

 تمحب این از لحظه یک با تا است قادر زمین در ثروت کدام ،عظمتی با چه آغوش

 .اند کرده محروم را خویشنت آغوش این لذت از که بندگانی بر وای کند مقابله الهی

 که بامدادان . نه بهاند کرده خالصه وجودشان در را شب تاریکی و روز روشنایی آنان

 به نه و اند یدهورز عشق است کریم خداوند جربوتی بارگاه به بندگی ابراز آغاز

 پیام پس گیرند آغوش در را اش یجربوت بارگاه عشق تا اند رفته بسرت به که شبانگاهان

 برایش راهی تباهی جز که دنشنو  می را جانی صدای اینک اند. یدهنشن را آوری یامپ هیچ

 همگان بر وجودشان حقیقت که است بندگانی گویای زبان زمان .است نشده مهیا

 خویش امت هدایت به ها زمان در که کریم پروردگار جانشینان مانند هگردید آشکار

 از گاه و بوده وجودشان ثروت درک به قادر مردمان عقلی توان گاه ،اند گ�شته همت

 حرضت (ص) خاتم رسول گرامی فرزند مانند به اند شده خارج شان یزندگ ی صحنه

 حرضت جدشان خدمت به زمان باطل با مبارزه فرمان گرفنت در که(ع)  اباعبدالله

 �ودند امر یم تالوت را حیو  که زبانی ه�ن با ایشان و رسند یم(ص)  اکرم رسول

 حرکت به عظیم امر این اجرای طرف به خویش زادگاه از یتشانب اهل که فرمایند می

 .درآیند
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 بر ام یدهد نور ای :دهند می قرار خطاب مورد را تحرض  محرم از روز یننهم در امروز

 کیست پیچید خواهد زمان گوش در هدایتت صدای که بود خواهد سخت عزیزت جان

 کریم قرآن حقیقت طرف به ،گریخت خواهند تهدایت از من امت و کند یاری مرا که

 آن از تر تابنده عامل پروردگار نور که یدرحال کنند خاموش را خدا نور تا آورند می هجوم

 حرضت مانند صدای جدت به نارصٍ  من هل صدای .شد خواهد منور ها زمان در زمان

 از تمددکاران آنگاه شود برپا حقه دولت تا ماند یم ودیعه به ها جان در خلیل ابراهیم

 کف باطل فرمود پروردگار که کنند افسانه رار کف چنان آن و شوند خارج زمان حجاب

 :دعای به بخوان را او تمددکارانو  یاران ی همه با پس است آب روی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٨   )فجر(قرائت سوره مبارکه  روز عاشورای  خطبه

 همراه به را الهی منتهای یب رحمت از حکایت که انواری کریم قرآن انوار بر سالم

 بندگان تا �ود وارد(ص)  پیامرب ملکوتی قلب بر را آن وحی ی فرشته که آنگاه داشت

 هجاودان فرمانی در رجب ۲۷ در زمان .نیست پایانی را ششکر  که شوند محبتی بند در

 آیندگان به گذشتگان .کرد خواهد حمل خویش ی ینهس در را آن قیامت تا که شد

 پیامربشان کنار در ها امت اند داده فرمان پروردگار که گونه ه�ن تا پیوست خواهند

 که است ای آیه به ای�ن درخشد یم معتقد مسل�ن یک قلب در آنچه نکگیرند ای قرار

 زدم و کند یدتائ را مودتش پیامربش تا دهد می قرار کنارش در را (ص) الله رسول امت

 .دبستان کریم قرآن ی فرموده طبق را خویش

 مقدس وجود است نرسیده نیمه بهروز  هنوز ،است هجری ۵۳ سال محرم دهم امروز

 حرکت به را تو که است روزی آخرینطلبد. این  یم حضور به را فرزندش(ص)  پیامرب

 فرمان آنبه  وفای به کریم قرآن که را پی�نی و عهد تا دهم می فرمان کوفه طرف به

 آتش به را ها آن متام الله یمکل موسی مانند آنگاه ببینیامتت  نزد در را است داده

 گردانندگان ه�ن ها آن کنی. متاشا جانشان ی یینهآ در را نجات حرست و بیفکنی

 خدای از تا کردند بلند رسشان فراز بر را آن شادمانی و خنده با که هستند گوساله

 توانای دست به که شانکفر  از شده تکه تکه جان بر وای و نباشند جدا نفسشان

 از را رسشتشان پروردگارم که یادگاران ه�ن .بست خواهد نقش زمین بر فرزندانم

 و کند تجلی پاکشان انوار ها دوران و ها زمان در همواره تا فرمود پاک پلیدیرجس و 

 به و بگریزند زمانشان رکف از ،درآیند حرکت به اهدافشان طرف به دوستدارانشان

 ها آن بود خواهد سختی روز یتمب اهل برای امروز .شوند پناهنده امامشان امن دامن

 تالوت را آس�نی کتاب آیات که بینند می مسل�نی لباس در را �ا آدم یها روباه

 رسانند می شهادت به را پروردگارمی  یههد بهرتین آنگاه و ایستند یم �از بهو  کنند یم
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 ها آن .دارند را پروردگار پیشگاه در ایستادن توان چگونهپردازند.  یم شادمانی به و

 خواهد جهلشان آتش در همواره قربهایشان ،شنید نخواهند را حق صدای هرگز

 خواهند گواهی اند رسانده انجام به آنچه به آنگاه برسد راه از حساب روز تا سوخت

 دوستداران زبان از را اند کرده همراه خود با ها دوران متام در که را نفرتی و داد

 بهرتین که کفری به کنند یم لعنت را آنان که شنید خواهند (ص) خدا رسول فرزندان

 به را ش� جدتان کن اعالم و برو فرزندانم میان به پس نددکر  جدا زمان از را خدا خلق

 بر همواره تا رساند یم من به را آنان که است پلی راهش که دهد یم مژده سفری

 .شوند الهی روزی ی خورنده فرموده خود که گونه ه�ن و شینندنب الهی ی سفره خوان

 .است غیبت ی پرده در امامشان و نیستم میانشان در من که نگرم یم امتی اینک به

 یها وعده در جانشان .کنند می عمل کریم قرآن دستورات به دارند. یم برپا را �از آنان

 متام در مرا .هستند زمان های پیامی  شنونده .است پروردگار ی سفره متنعم کریم قرآن

 حق و شود محو ها باطل که هستند دولتی منتظر و خوانند یم مدد به دعاها و نیازها

 فرماید می آس�نی کتاب که ه�نگونه که افسوس .بدرخشد کریم قرآن چونان انوار

 به پس چرخد یم جانشان محور در شان یشهاند توان زیرا هستند خرینقلیٌل ِمن اآل 

 آن در آنچه خیر از و کنند می اندیشه روند می بسرتبه  که شبی و خیزند یبرم که روزی

 کند آماده دولتش برای را منتظرانی زمان تا مانند یم عقب گردیده مهیا برایشان روز

 قدرت به را ها دوران که کفرهای باشد داشته رسعتی چنان آن زمانشان در سیر که

 به است پروردگاری  وعده که نعمتی به شود آراسته زمان و بکوبند هم در شان یشهاند

 .است بهرتین گذاشتم باقی برایتان آنچه فرمود که ای وعده

 :زنیم می فریاد و داریم یبرم دعا به دست زمان ی یرهذخ برای اینک

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم و علی عباد الله الصالحینالو 
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٨    )ملک(قرائت سوره مبارکه  شب دهمی  خطبه

 بیهوده را آن فرمود خود که آفرینشی ،آفرینشی یکتا خالق بر سپاس و حمد و شکر

 امور ی همه بر تدبیرش و رحمت روی از بلکه نگذاشته وا خود حال به و نیافریده

 را عزت که ستو ا کریم و حکیم خداوند از غیر معبودی نیست .است رمدب و محیط

 و حمد پس فرمود اراده کافران و منافقان آن از را خواری و ذلت و مؤمنان آن از

 .اوست ی یستهشا ستایش

 خواهد می .کند می تنگی احساس سینه در ها قلب که شبی است غریبان شام امشب

 ی همه تاریکی وسعت به است شبی .کند متالشی را خود و شکسته را سینه قفسه

 علی قوم الظاملین. الله لعنت جنایتکارش باطلین جهل تاریکی به و ها شب

 حق تنهایی غربت یاد به را جان غربتش تاریکی امشب است غریبی شب چه

 زده یرتح کارهایشان در را زمان ،سیرت حیوان و صورت حیوان یها انسان .اندازد می

 باطل لیو  کند معرفی را خود تا آمده میدان به طلبی جاه و ییخو درنده .اند کرده

 محو آیا .شود می محو که است کفی مانند فرموده کریم قرآن و است مرگ به محکوم

 دنبال به و دارد راه ه�ن به عالقه هنوز انسان چرا پس ؟نکرده ثبت تاریخ را شدنش

 محمد حرضت اسالم الشأن یمعظ پیامربکه  مردم این از واحیرتا. است درحرکت پلیدی

ولی  آورد ارمغان به زارهاآ  و ها یسخت متام تحمل با را آخرت و دنیا عزت ایشانبر  (ص)

 شادمانی و رسانده شهادت به وحشیانه چنین یت اش راب اهل سال پنجاه باگذشت

 و یاپرستدن یا عده پیامرب رحلت روز سقیفه در را جسارت و جرئت این کنند. یم

 ارث به که یدیپل نفس پیروانشان و فرزندان و نهادند بنیان پرست قدرت و ودحس

 آنان خود انقالب با (ع) حسین امام را آن که عاشورا جنایت دش تا دادند ادامه را بردند

 .�ودند رسوا را بودند شده یمخف مسل�نی نقاب پشت در که را
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 (ع) مجتبی حسن امام بزرگوارشان برادر شهادت از بعد هجری ۵۸ سال در که ایشان

 وضعیت (ع) مجتبی حسن امام زمان در که گرفتند عهده به را مسل�ن امت امامت

 ظامل حاکم مطیع دهد �ی اجازه اسالم دانستند یم ینکهباا مسل�نان که بود شده طوری

 کردن رسوا برای �اند راهی هم (ع) نحس امام برای .کردند سازش معاویه با اما باشند

 کردند می مسلحانه قیام (ع) حسین امام اگر و پذیرفت را صلح عاصو عمرو  معاویه

 (ع) حسن امام صلح پی�ن برخالف که شورشی گذاشت یم آن بر شورش اسم معاویه

 اثر در که هم مردم نکرده اقدامی (ع) اباعبدالله حرضت دلیل همین به بود

 کردند می یدتائ را ملعون معاویه عملکرد داشتندن را قیام و جنگ ی حوصله بصیرتی یب

 و ظلم و ها بدعت برابر در حال ینباا اما نکرد جنگ معاویه با (ع) حسین امام اگرچه

 نشان طریقی هر از را خود مخالفت بود ممکن که آنجا تا و کرد ی� سکوتاو  ستم

 در ندخواست هاشم بنی و تابعین و صحابه از رفتند حج سالی که به که یطور  به داد یم

 و ما با ستمگر و زورگو مرد این فرمود حرضت آن .شوند جمع ایشان چادر در منا

 من که فرمود خود ی خطبه آخرین در (ص) خدا رسول که یدرحال کرد چه ما شیعیان

به  یتمب اهل دیگری و خدا کتاب یکی گذارم یم امانت به ش� میان در بها گران چیز دو

 رشوع امام و کردند تصدیق را امام سخنان مردم .نشوید گمراه تا شوید متمسک ها آن

 معاویه بهکه  یا نامه در همچنین و معاویه های جنایت و ها بدعت شمردن به کرد

 یاران کشنت در او جنایت یادآوری با و است داده قرار موردانتقاد شدت به او را نوشت

 از او دوریدر  و عمروبن حمق و عدی بن حجر همچون(ع)  علی امام شیعیان و

 آخر یها سال معاویه. دانست (ص) محمد امت و اسالم فتنه ینتر بزرگ را او اسالم

 حسین امام از که کرد تالش خیلی و گرفت بیعت و از مردم کرد ولیعهد رایزید  عمرش

 معاویه به ای نامه و نپذیرفت وجه یچه به را بیعتی چنین امام اما بگیرد بیعت هم (ع)

 که کنی معرفی را فردی خواهی یم انگار که کردی وصف طوری را یزیدکه تو  نوشت

 آشکار را خود باطن و داده نشان را خود یزید ،نه .است پوشیده مردم بر اش زندگی

 و سازوآواز با عمرش که است یکبوترباز  و باز هوس ،باز سگ جوان . یزیداست کرده

 ربا خود دوش بر امت این ی درباره حال تابه که گناهانی گذرد. یم یگذران خوش

 هم این از گناهانت بار پروردگار مالقات وقت که نکن کاری است سب یا کرده
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 بیعت امام از قیمتی هر به خواست می یزید که هجری ۶۰ سال در .باشد تر سنگین

 کربال سمت به ایشان و داشتند کار این در سعی مأمورانش مکه و مدینه در بگیرد

 .رفتند

 .یمبگری قح غربت و تنهایی بر بیایید نور و حقیقت کوی مه�نان و عزادارانای  اینک

 به را دملان که است خوبی شب .است نظیر یب عامل در قح غربت در امشب

 قرارمان یب رس پر عطوفتش دامن به .کنیم نزدیک (س) زینب حرضت دل یها جراحت

 شاهد ش� .پیامرب دخت یا برده رمق�ن را غربت�ن و تنهایی که کنیم ناله و بگذاریم را

 را او کنند، ی� درک را امامشان که برسید تانجد امت فریاد به پس هستید ما زمان

 یابندب زریی  یسهک اگر کنند. یم فراموش را یادش و دارند دوست را نامش شناسند، ی�

 شانجهل آس�ن به را تیر �رود مانند روند یم نشانه امامشان طرف به را شمشیر

 کنند. یم خاموش را خود که ینا از غافل دهند قرار هدف را خورشید تا اندازند می

 زنیم: یم فریاد من �نغربت کاروان دیاپس به 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٢٩   )اعراف(قرائت سوره مبارکه  شب یازدهمی  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 یمرا  عنایت و لطف نهایت ما نجات و هدایت

 :فرمودند آخرالزمان متا

 سوزوگداز به تعشقی  رشاره در ها جان که دهم می ی بشارتا 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 غمی ا 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 هستندی ا 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 اخالص و 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 روزهای  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 پروردگارشانی  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 آنچهبا  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 ایپس 

 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 کوتاهیی  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� اولیا آن اندیشه 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 آنانی  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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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٣٠   )تکویر(قرائت سوره مبارکه  شب دوازدهمی  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 این�اید که  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 یمآیاتش را تالوت به اطاعت از فرامین قرآن کریم ندارند  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 یبنن مانند قوم محبتشا !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 ،اباعبداللهی  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 باشد. پس 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 . داستانیپوشانند 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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 حمن الرّحیمه الّر بسم اللّ 

 )نورالحسین -ه.ق ۱۴۴۳(محرم 

 ١٤٠٠مرداد  ٣١   )فتح(قرائت سوره مبارکه  شب سیزدهمی  خطبه

 اش بالغه حکمتاز  آفرینشی  همه که حکیم و رئوف پروردگار بر سپاس و شکر

 برگزیدگانش و �وده تدبیر و اصالح قیامت تا ستال از را بندگان امور گرفته رسچشمه

 های یتحکا که آنگاه ایام بر سالم . پسبرگزید زمان هر در نجات و هدایت برای را

 بر شکر رب یا آید، یدرم سخن به ها ساعت نگارد، یم زمان جان بر را خویش

 ها یتحکا گردد آشکار همگان بر زمان نام تا آراستی ها ثروت آن با مرا که هایی ینهگنج

 مصاحب با مرا :دارد اعالم زده تکیه قدرت کرسی بر همچناناو  و گیرد جای شدل در

 را هایم یهثان یک یصاحب ه�ن (عج) الزمان صاحب خواندند را نامش که آنگاه آراستند

 ظلمت آن در که شود لربیز عشقی ازآراست تا  وجودش برکت به مطهرش دستان در

 .ندارد معنایی

عرص و زمان  امام هحق دولت آرزوی و انتظار در هستی متام و زمان و زمین بله

 و برکنده زمین از را ظلم و ظلمت مقدسش وجود تا است(عج)  املهدی اباصالح

 در که هستند کسانی دولت آن در یارانش .کند فرما حکم را لطافت و عشق و روشنایی

 ما چه و کنند عمل است کریم قرآن دستورات ه�ن که دستوراتش به غیبت دوره

 محمد حرضت پیامرب زبان از ایشان اوامر بر هم امسال محرم دهه که سعادمتندیم

 :فرمودند که کردیم پیدا آگاهی (ع) اباعبدالله و (ص)

 امر پیامربتان که است کالمی ه�ن کند می دعوت آن به را ش� عرصتان امام آنچه

 هده این در که ییها خطبه این یعنی کنید پیروی گذاشتم برایتان آنچه از :فرموده

 در ه خیر رارا دمختاری پس ینازا که فرمودند ما به و گذاشتند باقی نبرای� شد خوانده

 رشابدو  که کنید یم لمح را جانی بیندیشید همواره .را رش راه یا و بگیرید پیش

 پیامرب امت. رشش از یا و شوید یم مست عشقش از یا ،دارد همراه به را کننده مست

 سفارشات این با ما .کردند شهید را یتشب اهل و مهجور را قرآنو  شدند مست شرش  از
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 مادر را آن زیبا چه .است تصور یرقابلغ عزتش و بزرگی می کهاما کنیم، یم چه امام�ن

 :فرمودند زمانقول  از(س)  زهرا حرضت شان یگرام

 تا است جریان در شیرین ندایی مانند به زمان کام در آفرینش روز ششی  عصاره اینک

 نام کدامین به را تو دیعه دارمو  ای ،بخواند را او ،شود به عظمتش معرتف آفرینش

 درجانش روز را شش معنای که ییا ذخیره ه�ن تو فرموده امر پروردگارم که بخوانم

 .برود میان از باطل و بپیوندد خویش اصلبه  حق تا فرموده مخفی

 آن در که بوده دولتی هستی آفرینش از کریم خداوند ی اراده که کنیم درک باید پس

 وجود رهرب چنین جامعه ایی و کنند عمل حق به آن در یفگانخل و نباشد باطلی

 پس .باشد تواند می (عج) املهدی اباصالح زمان و عرص امام موالی�نو  رسور مقدس

 :فرمودند که کنیم عمل ایشان گوهربار سفارشات به دولت آن برای شدن آماده برای

 آن از شادی با یا ،ندارد دیگری معنای تلخ یاییرؤ یا خوش خوابیجز  برایتان دنیا

 چه خود با .هستید پروردگارتان شاکر بودید خواب اینکه در از یا و خیزید یبرم

 فراموشی به کودکانه های یباز  در است خلقت نامش که را حقیقتی چگونه ؟اید کرده

 که یدبنگر .ریدنگ �ی زمان عربت آیینه در و گذرانید می را عمر یها سال ید؟ا سپرده

 را کردنش باز فرصت ،آیید خود به پس یدا بسته نفس طناب با را ملکوتی باالی چگونه

 .کنید هدیه جانتان به

 شناخت برای (عج) املهدی اباصالح رسورمان و موال مقدس وجود نامنتظر ای  اینک

 حرضت عاملیان رسور شان یگرام مادر پرمهر دامان به الهی گنجینه و گوهر این واقعی

 انتظار که فرمایند بیان را ایشان فضائل از یا گوشه نبرای� تا بریم یم پناه(س)  زهرا

 تا شکافد یم را جان گوش عامل پروردگار و شود می انداز طنین حق صدایکه  زمان آن

گوش  بهار در بارانی نرم نوای همچون صدایی و شود دریده غفلت های پرده متام

 گوش منام که عامل پروردگار شیرینی  وعده آن منم منتظران ایبر  .بنوازد را ها جان

 قرآن انوار تختش که خواند می حکومتی دیدن به را همگان و سازد می شنوا را زمان

 به قادر جانشان توان که منتظرانش و است حقکه  برآمدنش سالم پس است کریم

 که قرآن کریمهی  یمهکری  یهآشود و  یم نابود باطل آن در که است دولتی درک
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 کیست . اوبندد می نقش جاودانه زمان ینهبر س »الباطل زهق و الحق جاء« فرماید می

است،  آگاه شآفرینش حقیقت به کسی چه است درحرکت فرمانش در حیات دقایق که

باشد. او یحیی و یمیت را در  ی� آگاه کسی آفریدگارش جز کتشبا بر  جان به رمز

 عقلش توان همواره که شود می خوانده منتظر جانی پس گذارد می �ایش به فرمانش

 و کند می دعوت یباشکوه مه�نی به را او که ، غیبیباشد متصل کریم قرآن غیب به

 آفرینش الزمان صاحب .است بهرت ایتانگذاشتم بر  باقی برایتان آنچه فرماید یم اً مرتب

 انآن بر چنان آن و گیرد اختیار در را هستی عوامل متام خویشی  اراده به تا است قادر

 بنگرند اش یملکوت قامت بر همواره .نکنند مخ کردن اطاعتشبه  جزء که براند فرمان

 .یندایار ب را جانشان انواع هدایتش در و

 تآمدن به ، ماما موالی پس کند می حس خود در را همتا یب ذخیره آن ها قلب امروز

 خویش امت به جاودان حق . ایباشیم مشغول آن با ساعتی یا بفهمیم چه یمرسمست

 خود در را عمرها که برسد یدولت به تا فرما نظری خواند یم رجبه ف راتو  همواره که

 به سپس و پیری به جوانیاز  و جوانی به کودکی از همواره که عمرهایی ،کرده ذخیره

 یاری را حق دولت و برخیزد آن از پوشیده کفن که خواند یم عهد دعای در که قربی

 .کند

 آس�نی ی مائده این از نیز را ما دیگر نعمت بر افزون نعمتت در رسوالن یادگارای 

 :بخوانیم راتو  بار اشک چشمی و مشتاق یبادل همواره تا نفرمایید محروم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠مهر  ٥         روز اربعین ی بهخط

 خلقت ی کننده معنا رشانوا که هایی یقتحق .دارد سینه در آنچه بر و زمان بر سالم

 به چگونه است عاجز اش یبزرگ درک از ها جان که است حقیقتی اربعین امروز .است

 حقیقتی  کننده بیان امروز و شنیده را حالش وصف بارها که نشسته یا صحنه متاشای

 زبان از که نشسته فرمانی بزم در ه،بود همراه فرامینش با شب ده که است راهی

 روز چهل حاصل به امروز که بزمی ه�ن .گردیده واجب ها جانبر  الهی پیامرب آخرین

 را تو قلبم واران پیچد. ای یم (ع) عبداللهابا جان در که صدایی و است رسیده مبارزه

 اربعین به اینک و افزود ها جان ورط در تاقامتبر  شب ده که دادم فرمان حرکتی به

 بیرون زمان ی یینهآ از باطل و حق .شد جاودانه الهی آیات با که اربعینی .رسیدی لیله

 ی صفحه به دیگر بار زنده یها جان و �اند باقی نامشان از نشانی مرده یها جان .آمد

 میدان و جنگ که باطلی .بخوانند طلبا ی مبارزه به را حق عاشقان تا آمدند زمان

 آورد یم در خود تسخیر به را ها قلب او شود. ی� دیده مقابل در حریفی ،ندارد جنگی

 ملکوت به جانت خورشید همراه به که یارانی .بخواند نابودی وادی به را عشق مرکز تا

 به رایتم ب اهل جانم عزیز تو و کنند تفسیر را الهی آیات پی�ن و عهد تا کردند سفر

 ها آن کنند. ی� حس خویش کنار در را گوهرت چون جان که کنی یم دعوت سفری

 انچون فرزندانم و است مبارزه میدان پیروز ظاهر به باطل که شوند یم سفری راهی

 خوانده طلبا ی مبارزه به حق دیگر بار تا تابند یم مرده یها جان بر ابر پشت خورشید

 راه ولی زدبگری سو هر به و بردارد مبارزه این در را ذلیلش و حقیر جان لباط .شود

 کنارم به اند �وده مزین قح عطر به را زمان که یدرحال فرزندانم و نیابد گریزی

 .دندگر باز 

 بنگر دخرتت به (ص) رسوالن خاتم ای .خواندب مرا شیرین زبانی به (س) زینب دخرتم

 امر آن به که نهضتی ی آوازه تا بازگرداند کنارت به سنگین بهای به را رسالتت پرچم که

 بزم به را دارانش هآیین و بدرخشد زمانی  صفحه بر قیامت تا دیگر بار دبودی فرموده

 وای و اند آورده فرود تعظیم رس مقابلش در ملکوتیان امروز که بزمی .دبخوان خویش
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 باطلی  یرهدا در همچنان .فروزدنی جانشان حقیقتش در که عظیم ارث این وارثان بر

 آغوش بهغم  پرچم یزیدیان مانند به و برسد فروش به اندک بهایی به عمرشان .مبانند

 ه�ن شود بزم عایدشان این از آنچه و خوانندب حق همگان ی یدهد در را باطل و گیرند

 .شد باطل عایدکه  باشد

 حاصل اربعینش که رفت خواهی سفری به ام یدهدی نور ا فرمایند: یم(ص)  پیامرب

 خویشی  توشه همواره که هستند ش ه�نانیشنوندگان و است هاللّ  کلیم موسی رسالت

 کنند یم جدا یکدیگر از نشامگا رد و بافند یم کریم قرآن مثال مانند به نصبحگا در را

 و پدر که کودکان مانند به آنان کنند. ی� حس کنارشان در را حق ی فروزنده چراغ زیرا

 برایشان را خویش ی روزمره مایحتاج تا خوانند یم را او خوانند یم را خویش مادر

 حیات حیات، این زج و بروند بسرت به آسوده خیالی و پر شکم با آنان و سازد فراهم

 یناربع تا بنشینند طور کوه پای در .بگذرانند را ها یناربع پس .نکنند درک را دیگری

 آنچه و شود سپرده زمان آزمایش به باطل و حق در جانشان باز و برسد راه از دیگری

 رکاب در پا که است شهیدانی رشادت ی آورنده یاد به نامش که روز این در عایدشان

 .خواندب قح بزم به را رهد مردگان شانپاک خون ی خاطره ات .نهادند عشق

 دهم یم مژده عظیم روزو وارثان این  جویان حقیقت به من و یزانگ حزن باشد یغروب

 یها گوش همواره و مباند باقی عظیم حرکت این وارثان عنوان به زماندر  نامشان که

 به نوای: بخوانند جانشان در را آنان ی خاطره منتظر

 اللهم عجل لولیک الفرج
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