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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
ﺧﻄﺒﻪی ﺷﺐ  ٢٣رﻣﻀﺎن ﺷﺐ ﻗﺪر

 ٩ﻣﺮداد ٩٢

اﯾﺎک ﻧﻌﺒﺪ و اﯾﺎک ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ .ﭘﺮوردﮔﺎرم ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﻮ ﯾﺎری
ﻣﯽﻮﯾﯿﻢ .ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﻦﺘ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺪد ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ؟ ﺑﻪ �ﺎز اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ ،در ﻧﯿﺘﺶ
ﻗﺮﺑﺖ اﻟﯽ ﷲ ﮔﻔﺘﯿﻢ آﯾﺎ ﻗﺮب را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﯾﺎ آنﭼﻨﺎن در ﻏﺮﺑﺖ ﺟﺎ�ﺎن ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ
ﮐﻪ در �ﺎز ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽﺮدﯾﻢ و در آﺧﺮ ﻋﺒﺎدﻤﺗﺎن درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ در ﺑﺮﮐﺎﺗﺶ واﻗﻊ ﺷﻮﯾﻢ ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ؟ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدم؟ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت
ﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻦ از آن ﮔﺮﯾﺨﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اول ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻢﻟ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ ﺑﻪ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰی؟ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺑﺎل
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺑﺮوی ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ در ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﺖ ،ﺟﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﺑﯿﺎراﯾﯽ؛ وﻟﯽ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﻠ�ﺗﺶ دلﺑﺴﺘﻪای و ﺟﺎﻧﺶ را در دروﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪهای؛ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﯽ :ای
ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺪدم ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﮐﺮدهام و ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﯽ ﻣﻬ�ن
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ای ﺑﻨﺪهام ،ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰی؟ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺖ را ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮت اﺳﺖ درﯾﺎب ﺗﺎ ﺗﻮ را
در آﻏﻮش ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺖ ﮐﻪ ودﯾﻌﻪای ﮔﺮانﺑﻬﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮑﻦ؛ ﺟﺎن ﻣﺘﺎﻋﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺧﺎﮐﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﺮو .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯽ :ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﻢ
ﺑﺮﻫﻢ؟ ﻣﻮﻻی ﻣﻦ دوﺳﺘﺖ دارم ﻣﺪدم ﮐﻨﯿﺪ؛ دﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﻢ را رﺑﻮده و ﻣﺮا در ﭘﯿﺸﮕﺎه
اﺣﺪﯾﺘﺖ رﺳﻮا ﮐﺮده ﭘﺲ ﺻﺪای ﺳﺒﺤﺎﻧﮏ اﻧﯽ ﮐﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﳌﯿﻦ ﻣﺮا ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ و ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ،زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺎرت را از دﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﻢ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از
ﻟﻄﻒ و اﺣﺴﺎﻧﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺮار دادهای ﺗﺎ ﺑﺎ آن اﺑﺰار ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮﺳﻢ و ﻗﺒﻞ
از آﻧﮑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی و ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪی اﺑﺪﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﻐﺎن و ﻧﺎﻟﻪای ﺟﺎنﮔﺪاز
ﺗﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ .اﯾﻨﮏ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻗﺪر ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺗﯽ روﺷﻦ ﻣﮋده ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ :ﯾﺎ ﻏﯿﺎث اﳌﺴﺘﻐﯿﺜﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم ﺑﺮس و ﻣﺮا از اﺣﺴﺎن اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖ
ﻣﺤﺮوم ﻣﮑﻦ.
ﭘﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت ،ﺟﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯽ ﻫﻨﻮز ﺷﯿﻄﺎن
ﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻤﺗﺎم ﮔﻨﺠﯿﻨﻪات را ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ؛ ﺑﺮای ﺧﺮج ﮐﺮدن ﻫﻨﻮز ذﺧﯿﺮه داری؛ ذﺧﯿﺮهات را از
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ﭼﻨﮕﺎل ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور و آن را در ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪی اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻦ اﮔﺮ
اﻣﺸﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﻧﺠﺎت را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯽ ﭘﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻗﺪر را ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ؛
ﭼﻪ ﻗﻠﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽ! و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ در ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﭘﯿﺮوز ﺷﻮی ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺮگ
را ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ زدهای زﯾﺮا اﻣﺸﺐ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺑﺎﻃﻨﯽات را ﺑﻪ آواز ﻗﺪر ﻣﯽﺳﭙﺎری و
ﯾﺎ ﺑﻪ آواز ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ آواز ﻣﯽدﻫﺪ :ﭼﺮا ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ؟ ﭘﺮوردﮔﺎرت
ﺗﻘﺪﯾﺮات ﺗﻮ را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪهی ﻣﻦ ﺷﻮی ﭘﺲ
رﻫﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺮوی و
روزﻫﺎی ﻋﻤﺮت ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮراﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪای.
اﻣﺸﺐ دﺳﺖ ﺗﻮا�ﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﻮ او را وﻟﯽ و اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻧﮕﺮد .دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ
او ﻣﯽدﻫﯽ ﺗﺎ در دﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﮕﺬارد و ﯾﺎ از اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﺬری؟ اﮔﺮ ﻣﯽدﻫﯽ
ﮑﺴﻦﺘ ﺑﯿﻌﺖ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺸﺶ ﻧﺎﺑﺎوری وﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ آن در
ﺟﻨﮕﯽ ﭘﺲ ﺑﺎورش ﮐﻦ ﮐﻪ او اﻣﺎﻧﺘﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ آب ﺗﻮﺑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻧﺠﺎت،
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮﯾﺶ ﺑﺪه ﺗﺎ ﻧﺪای اﻟﻐﻮث ﯾﺎ اﻣﺘﯽ رﺳﻮﻟﺖ را ﺑﺸﻨﻮی و در ﻗﺒﺎل اﺷﮏﻫﺎی
ﻣﻌﻄﺮش اﺑﺮاز داری :ﯾﺎ رﺳﻮلﷲ ،ﺷﺐ ﻇﻠ�ﻧﯽ ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ روﺷﻦ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرﮐﺖ
ﺳﭙﺮدم ﺗﺎ ﺻﺪای اﻟﻐﻮﺛﺖ را ﻫﻤﻮاره در ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺸﻨﻮم و ﻟﺤﻈﻪای از اﻃﯿﻌﻮ ﷲ و اﻃﯿﻌﻮ
اﻟﺮﺳﻮل ﺟﺪا ﻧﺸﻮم.
آﺧﺮﯾﻦ ذﺧﯿﺮهی ﯾﻦ ﻣﺎه آﺳ�ﻧﯽ رو ﺑﻪ اﻤﺗﺎم اﺳﺖ ،ﺟﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻪ زﯾﻮرش ﺑﯿﺎراﯾﯿﺪ و
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷ� اﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺶ در راه ﻫﺪاﯾﺘﺘﺎن
ﮔﺬﺷﺖ و ﭘﺮوردﮔﺎر در ﺳﻮرهی ﺗﻮﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪی از ﺧﻮد ﺷ� ﺑﺮ ﺷ� ﻣﺒﻌﻮث
ﺷﺪ؛ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺷ� را رﻧﺞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ او ﮔﺮان ﻣﯽآﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺷ� دل ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﻣﺆﻣﻨﺎن رﺋﻮف و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ دلﺑﺴﺘﮕﯽ ،اﻣﺸﺐ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان دادن ﺑﻬﺎی
رﺳﺎﻟﺘﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .او ﺑﺎ ﺷ� اﻣﺘﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ دوری از ﻗﻬﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ او
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ُﻣﻬﺮ ﻗﺪر را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﻢ وﺟﻮدﺗﺎن ﻧﺠﺎت را ﺑﺮاﯾﺘﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ؛
ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻓﺮﺟﺶ را از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﴬع ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ و در ﺧﻮاﺳﺘﻨﺘﺎن زﻣﺎن
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را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار �ﯽدﻫﯿﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
در ﴎﻋﺖ ﻓﺮج اﻟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ.
اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺟﺎ�ﺎن را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪش ﮔﺸﻮدﯾﻢ ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽزﻧﯿﻢ :ای ﻣﻮﻻی ﻣﺎ ،ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺷ�
را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮﻟﺶ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺎ اﻣﺖ ﺷ� ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﺷ� ﺟﺰ ﺧﺼﻠﺖ ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن
ﺧﺼﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ �ﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ را ﻣﯽآزارد ﺑﺮای ﺷ� ﮔﺮان ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﻣﺎ را
دوری از اﻟﻄﺎف وﺟﻮد ﻧﺎزﻧﯿﻨﺘﺎن ﻣﯽآزارد ،اﻟﻄﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎرد و ﻣﺎ از آن
ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﯾﻢ؛ ﻣﺪدﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﯿﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺷ�
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮشﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎن ﺳﭙﺮده و ﺟﺎن ﺑﯽﻣﻘﺪارش را در اﺳﺎرت وﺟﻮد
ﻣﻠﮑﻮﺗﯽﺗﺎن درآورده؛ دﺳﺘ�ن را رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕ ﺑﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﺎﻢﻟ را ﺑﻠﺮزاﻧﺪ
ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ:

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
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