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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
)ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻗﺪر از زﺑﺎن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ(

ﺧﻄﺒﻪی ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺷﺐ  ٢١رﻣﻀﺎن ﺷﺐ ﻗﺪر

 ٢٥ﺧﺮداد ٩٦

ﺑﻪ ﻧﺎم آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهای ﮐﻪ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪهای ﺑﻪ دﺳﺖ اﻗﺘﺪارش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ
ﻫﺴﺘﯽ ،در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺸﺎن از ﻋﻈﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺪر اﺳﺖ».اﻧﺎ
اﻧﺰﻟﻨﺎه ﻓﯽ ﻟﯿﻠﻪ اﻟﻘﺪر« ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺪون ﻗﺮﯾﻨﻪ ،ﺷﺒﯽ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ در رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪی ﭘﺮوردﮔﺎر.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻗﻠﺐ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪ )ص( ﻧﺸﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﺳﺖ؟ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻣﯽآﯾﺪ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،اﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺳﻔﺮهی ﻗﺪر ﺑﻨﺸﺎن ﺗﺎ از اﻧﻮار ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ راﻫﯽ
ﻫﺰار ﻣﺎﻫﻪ روﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ در ﺷﺒﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .آﻣﺪه ﺗﺎ ﺟﺎن ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ از
ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﺎ ﯾﺎرب ﯾﺎرﺑﺶ ﻣﺠﺪدا ً ﻣﻬ�ن آن ﴎا ﮐﻨﺪ .ﭼﺸﻢﻫﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﺳ�ن
ﻣﯽﻧﮕﺮد :ﭘﺮوردﮔﺎرم ،ﺧﻮﯾﺸﻦﺘ ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﻢ ﮐﺮدهام؛ ﺑﻪ ﮐﺪام آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟ وﻋﺪه
ﻓﺮﻣﻮدهاﯾﺪ آدرﺳﺶ در ﺳﯿﺎﻫﯽ اﻣﺸﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺠﺮی ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ را ﻣﮋده ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻤﻊ آن وﻋﺪهی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﱰ ﻧﺮﻓﺘﻪام ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و از اﺣﺴﺎﻧﺶ ﺟﺎ
ﻤﺑﺎﻧﻢ ﭘﺲ ﯾﺎرﯾﻢ ﮐﻦ ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪی اﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮن رگﻫﺎﯾﻢ در
ﺻﻔﺤﻪی ﺟﺎن ﺑﻨﮕﺎرم ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪم ،اﻣﺎم و رﻫﱪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪای ﮐﻌﺒﻪ
ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪم؛ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪاش را ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﻬﻞ ﺑﴩ ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﻓﺮق ﴎش
ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﺴﻠ�ﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ داﻣﻦ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽاش ﭼﻨﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻗﻠﺐ
ﻣﺒﺎرﮐﺶ را در ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ای وای ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺻﻔﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻫ�ن زﻣﺎن ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻧﺎم ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و او ﻫ�ن ﻓﺠﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻢﻟ
ﻣﮋده ﺳﻼﻣﺘﯽ را در آن ﺑﻪ ﻋﺎﻢﻟ ﻫﺪﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﭘﺲ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎرش را در ﺳﺎﻋﺎت اﻣﺸﺐ ﺑﻪ
ﻣﺪد ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ :ﯾﺎ رب ،رﻣﻀﺎﻧﻢ از ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺷﺐﻫﺎﯾﻢ ﺳﭙﺮی ﮔﺸﺖ؛ دﻫﺎﻧﻢ را از
ﻃﻌﺎم ﺑﺴﺘﻪام وﻟﯽ دﻢﻟ را در ﻃﻌﺎم ﻧﻔﺴﻢ از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮدهام اﯾﻨﮏ دروﻧﺶ
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻏﺬاﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد .اﺷﺘﯿﺎﻗﻢ
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ﺑﺮای ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺿﯿﺎﻓﺘﺖ ﻣﺮا ﺑﺮ ﴎ ﺳﻔﺮهی رﺣﻤﺘﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه .ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﺮا درﯾﺎب؛ ﺟﺎن
ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﺎک را ﺑﻪ وﻋﺪهی ﻧﺠﺎﺗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن آوردهام زﯾﺮا ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدهای :ﮔﺪا
را ﻣﺮان .ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻋﺮﺷﯿﺎن و ﻓﺮﺷﯿﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﻧﮕﺎه ﭘﺮ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻨﮏ ﻣﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ :ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ آﯾﺎ اﻣﺸﺐ را ﻧﯿﺰ در اﻓﮑﺎر آب و ﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﯽ؟ اﯾﻦ ﻃﻌﺎم
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ اﻫﻞ ﺟﻨﺎت ﻧﻌﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺖ را ﺑﺎ
ﻃﻌﺎم ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺮ زﺣﻤﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﻢ ﭘﺲ ﺻﺪاﯾﻢ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪاش
ﺟﺎﻧﺖ را ﺑﯿﻔﺮوزد:

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
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