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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )های قدر از زبان قرآن کریم خطبه(

 ٩٥تیر  ٦   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

؛ پس باشد یمبه دست اقتدارش  یا جنبندهکه آغاز و پایان هر  ای ینندهآفربه نام 

انا «.قدر است ها نشانههستی، در لوح محفوظ نشان از عظمتی دارد که یکی از آن 

پروردگار.  ی واسعهدر رحمت  مانند یبلیلی بدون قرینه، شبی  »انزلناه فی لیله القدر

؟ فرستاده همتاست یباین قدرت  ی نشانهچه کسی جز قلب نازنین پیامرب (ص) 

قدر بنشان تا از انوار قرآن کریم راهی  ی سفره : ای محمد، امت خویش را برآید یم

 هزار ماهه روند.

تا جان جدا گشته از  آمده اینک در شبی دیگر از این نعمت پروردگار قرار گرفتیم.

مشتاقانه به آس�ن  ها چشمملکوت را با یارب یاربش مجدداً مه�ن آن رسا کند. 

؛ به کدام آدرس مراجعه کنم؟ وعده ام کرده، خویشت خویش را گم پروردگارم: نگرد یم

. به دهد یمرا مژده  بخش نجاتآدرسش در سیاهی امشب است که فجری  یدا فرموده

تا مبادا چشمم بسته شود و از احسانش جا  ام نرفتهشیرین به بسرت  ی وعدهطمع آن 

در  یمها رگاین شب ملکوتی است با خون  ی یههدبانم پس یاریم کن کتابت را که 

جان بنگارم ه�نند جانشین پیامربم، امام و رهربم که فرمود: به خدای کعبه  ی صفحه

فرق رسش  از تر یشپجهل برش  های یتحکارا  اش ینهسکه رستگار شدم؛ قرآنی که 

و قلب  زدند یمچنگ  اش یملکوتشکافته بود؛ مدعیان مسل�نی که همواره بر دامن 

. ای وای بر شیطان صفتانی که از ردندک یممبارکش را در جهل و نادانی پاره پاره 

و او ه�ن فجر است که پروردگار عال  گریزند یمه�ن زمان تا قیامت از نام مبارکش 

مژده سممتی را در آن به عال هدیه فرمود پس آفریدگارش را در ساعات امشب به 

از  سپری گشت؛ دهانم را یمها شب: یا رب، رمضانم از نیمه گذشت و خوانیم یممدد 

اینک درونش  ام نکردهحفظ  ها وسوسهولی دل را در طعام نفسم از  ام بستهطعام 

انباشته از غذاهای رنگین است که هر کدام خاصیت مخصوص به خود را دارد. اشتیاقم 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


2 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

دریاب؛ جان  مرا رحمتت نشانده. چه کنم؟ ی سفرهضیافتت مرا بر رس  یها نعمتبرای 

: گدا یا فرمودهزیرا خود  ام آوردهنجاتت به این مکان  ی وعدهخو گرفته بر خاک را به 

که عرشیان و فرشیان محتاج نگاه پر محبتش هستند اینک مرا  یا خانهرا مران. صاحب 

؟ این طعام گذرانی یم؟ آیا امشب را نیز در افکار آب و نان کنی یم: چه خواند یم

تو نیست تو اهل جنات نعیم هستی رهایش کن با من بیا تا جانت را با  ی یستهشا

 اش شعلهکه  ای ینهسپر زحمت برهانم پس صدایم کن با  ی خانهطعام ملکوتی از این 

 جانت را بیفروزد:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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