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 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 ده شب در کربال) -ه.ق ۱۴۴۰(محرم 

 ٩٧شهریور  ٢٣        چهارمی شب  خطبه

به  ؛ وبه نام هستی بخش زمان و مکان که همواره چرخش خلقت در یَِد قدرت اوست

ت را از دست ا که خود فرمود: حاال که استواری مؤمناتو  ینمؤمنجان  گر یتهدانام 

دادی دست مرا بگیر تا دستت جایگاهش را فراموش نکند. در شب چهارم محرم 

ای�ن و آمادگی به ایثار و جهادی  اش رسچشمهکه  شنویم یممناجاتی را به گوش جان 

باطل حرضت زینب کربی (س)  ی کوبندهحق و  ی برندهعاشقانه است که آن را از زبان 

مکرمه قبل از حرکت به سوی کربال که شکر و سپاس خداوند رح�ن را در  ی مکهدر 

و از اینکه افتخار همراهی امام عرص خود را در جهاد با  دارند یمقالب دعا عرضه 

 .کنند یم یشکرگزار  اند کردهدشمنان دین و امام را پیدا 

همراهی با امام خود فرمودی و همچنین  ی یستهشاای پروردگار کریم از اینکه مرا 

هجرت دانستی و از اینکه برادر زادگان و فرزندان و  ی یستهشاپیامربت را  یتب اهل

 کسان مرا دعوت به جهاد با کافران �ودی از بارگاه پر رحمتت سپاسگزارم.

 یِ چه زیباست این پیام برای شیعیان که همراهی با امامت در جهاد با کفر روز 

در  تأملدرنگ و تردید و  گونه یچهاست و نعمت و رحمتی عظیم و جای  حساب یب

رفنت و ماندن نیست، سعادتی بس بزرگ است در هوایی که امام عرص در برقراری حق 

نفس کشیدن، چون هوایی که از درون حق خارج شده  کشند یمو نابودی باطل نفس 

از آلودگی است. چه زیبا  ها جان ی هفضا را به عطر مطهری آغشته کرده، پاک کنند

مرضیه (س) که: زندگی برگزیدگان  یفرمودند رسور عاملیان کوثر الهی حرضت زهرا

، نقشی کنند یمالهی میدان �ایش است. �ایشی که ه�مندان آن نقش خلیفه را بازی 

 زندگی کنید تا به ارسار شان یزندگ. پس همواره در شوند ی�که هرگز از آن خارج 

 اباصالحوجودتان آگاه شوید. حال ای مه�نان کوی عشق و مقدس امام عرص و زمان 

تا  رود یمشیوا و گهربار پیش  یها خطابهمحرم امسال با  یها شباملهدی (عج) 
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بار باشد که غبار باطل را در اطاعت قرآن کریم از  این امانت گران ی شنونده ییها گوش

محبت پروردگارش را به گوش  ی شعلهجانش زدوده و قلبش را آیینه دار آن �وده تا 

تا  دهد یمو توحید را فرا راه آن قرار  کند یمجان بشنود که او را به حق دعوت 

وجودش با  ی جانش پاک شود و مع�های باز نشده ی رنگارنگ از صفحه یها رشک

عقل در مسیر درک و فهم واقع شود. پس در فراز و نشیب این راه امام  یها چراغ

تا دست ناتوا�ان را در دست قوی امامت گیرد و ما را  خوانیم یمعرصمان را به مدد 

 در پیمودن راه عاشورائیان مدد �اید.

امشب را  ی خطبه (ع) و به اذن موالنا اباعبدالله الله رسولحال به اذن الله و به اذن 

 کنیم: یمقرائت 

 حمن الرّحیمبسم الله الّر 

 چهارمی شب  خطبه

بخوانید تا اجابتتان : مرا فرماید یمآنگاه که  قدرش گران یها حکمتسالم بر حمد و 

گاهان و شبانگاهان ستایشم کنید تا غمگین نشوید. آغاز و پایان یک روز کنم؛ در صبح

قرار داد تا  هایش یدهآفراز عمری که آفریدگار آن را فرمانروای زمین و آس�ن و متام 

روح خداوندی قدرتش را آشکار کند و رضبان قلب، مددکارش باشد؛ حیات آغاز 

گوناگون در درونش جای  یها زبانو  ها رنگخویش را در  یها امانت؛ زمین شود یم

 ی پردهو زمان، در  کند یم یی�ا قدرت یا عدهدر هر نقطه بر  ها حکومت؛ دهد یم

پیامربانش  ی واسطه به؛ پروردگار همگان را به راه سعادت گذرد یمقدرت، مال، غفلت 

ر کند زودگذر دنیایی بر همگان آشکا یها لذتروحانی را بر  یها لذتتا  خواند یمفرا 

که رضبان  ییها انسانتا نامش را برای  چرخاند یمپس زبان را در کام هدایتگرانش 

که قرآن کریم  گونه ه�نبه بزرگی یاد کنند؛ افسوس  نامد یمحیاتشان آنان را زنده 

تا خویش خویشنت را فراموش کنند.  اند گرفتهکودکانه خو  های یچهبازآنان به  فرماید یم

خامتش جانشینان رسالت را در هدایتشان تنها گذاشت و صدای که ض یا پردهه�ن 

حق را در قلوب آنان به ظل�تی بدون نور تبدیل �ود. امشب چهار شب است که 
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شیرین،  یا زمزمهو با  دهد یم؛ گاه توان اطاعت را از دست نگرد یمآس�ن بر ما 

حق مداران،  یها لمحفتا خلیفه را دریابد پس در  کند یممناجات یاران را همراهی 

 است. بر فرمانشاهد و مشهودی 

تا شب چهارم را برای�ن تفسیر کنند؛ امیر  رویم یم مؤمنان یرامامشب به دیدار 

 یدگانشاندغفلت را از مقابل  ی پرده: حقیقت طلبان همواره فرمایند یممؤمنان 

الهی منور کند پس مشتاقانه منتظر  یها وعدهتا شعاع حق، جانشان را به  درند یم

باشد مانند کودکی که مادر  ونشان را داشتهر تفسیر دکه توان  شوند یمزبانی 

آینده تفاوتی را برای  یها دورانو  ها زمان. امروز یا فردا و یا شناسد یمرا  یازهایشن

طی  ها ساعتاو محتاج این محبت پروردگار است پس  زند ی�این گمشده رقم 

تا حقیقت طلبان، جان خویش را بشناسند. کدام راه را دوست دارند؟ ماندن را  ودش یم

و یا رفنت را؟ یاران ش� در این شب با یاران آخرین وصی رسول خدا در یک مکان جمع 

تا راه رفنت و یا ماندن را  اند نکردهجانشان را برایشان فاش  های ینگران؛ هنوز اند شده

؛ باید جانشان اند ندادهانتخاب کنند پس فرصت تفکر در جاودانگی را هنوز از دست 

جانشان را محک  ی ذائقهرا در شعاع شمشیر حق بسنجند و ه�نند قاسم بن الحسن 

 .کند یمعمرشان منتظر پیامی است که حقیقت راهشان را فاش  یها ساعتبزنند پس 

 :خوانیم یماین مع�ی بزرگ فقط او را  برای گشایش

 اللهم عجل لولیک الفرج
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