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 )های قدر از زبان قرآن کریم خطبه(

 ٩٦ خرداد ٢٧       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

که خود را مالک روز قیامت معرفی فرموده تا  یپروردگار ، الدین یومبه نام مالک 

بندگانش به این روز با شکوه عشق بورزند زیرا پاداش خیر و رششان در مقابلشان قرار 

 یا مردهضیافتی که  رسافیل بهاال  صوِر صور؛ همگان را با کشند ی�دارد؛ دیگر انتظار 

 ها قلبصحرای با شکوهی! در آن قرار ندارد خوانده. زنده را از مرده خارج �وده. چه 

رسیدیم.  گردند یمکه فرموده بودی همگان به سویت باز  ات وعده؛ بار الها، به تپد یم

؛ شود ی�. باید کتاب جانش را بخواند. صدایی از گلویش خارج شود یمباز  ها ینهس

؟ ای وای! از این لحظه در غفلت بوده بدون اینکه دریابد به خواند یمکیست که 

لهی که او را مورد خطاب قرار داده: بخوان کتابت را، امروز تو خود برای فرمان ا

؛ نگرد یم. گردن اطاعت خم �وده. به اطراف یا بسندهحساب کشیدن از خود 

پروردگارم، وعده فرمودید روزی که هر گروه از مردم را به پیشوایانشان بخوانیم؛ یا 

رب، پیشوا و مقتدایم علی را به من بن� تا نشان مودتم بر این کتاب نقش ببندد. 

. لحظات گذاریم ی�؛ نرتس، ما امت رسوملان را تنها شود یمنوری در مقابلش ظاهر 

: اینک تو را به من کند یمفرا رسیده؛ موال خطابش تعیین رسنوشت یک عمر زندگی 

؛ تو را با کدام دست یاری بینم ی�؛ نشان این انتساب را در عملت اند کردهمنتسب 

؛ پیشوای تو ه�ن ای یختهگرکنم؟ تو خود بارها مانند کودکان دست مرا رها کرده و 

ای امت  .دارد یبرمهوای نفست است که اکنون در بند آنی و امشب از این راز پرده 

، در بند امامت مبان؛ به او محتاج خواهی شد ه�نند این ساعات قدر که او را یزپاگر

؛ در بیعتش مبان. باید عملت گواه این عهد و پی�ن باشد قبل از اینکه به خوانی یم

برتسید از روزی که هیچ کس دیگری را به « :پروردگار عامل در کتاب آس�نی ی فرموده

 »برنخیزد. شان یاریاید، فدیه پذیرفته نشود، شفاعت سودشان نکند و کسی به کار نی

م را رها نکنید. امشب تقدیر خویش را با در بند کردن نفس ا گرفتار شوید. دست یاری

اوست که خود و « :پروردگار که فرموده ی وعدهاماره از تاریکی به نور هدایت کنید تا 
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تا ش� را از تاریکی به روشنی بربد زیرا خداوند با  فرستد یمفرشتگانش به ش� درود 

وجود را  های یکیتاراین مهربانی، شب قدر است که  ی نشانه »مهربان است مؤمنان

 .کند یمبه روشنایی توبه بدل 

قیام کنید تا فرشتگان قدر بر  ام دادهاین آخرین فرصت رمضان است. به آنچه فرمانتان 

قامتتان نقش بندگی را بزنند؛ نقشی که در خود ارسار خلیفه را پنهان �وده پس جام 

که در جانتان به امانت  ای یرهذخرحمتش با  ی سفرهشیرینش را تناول کنید و از رس 

مست ، رس داران روزهبرخیزید تا فطرتان به صبحی زیبا ش� را بخواند؛ ای  اند گذارده

شوید از جام جانتان که امروز مه�ن آن جام خواهید بود پس میزبانش را بخوانید تا 

 از دست با برکتش برات آزادی از آتش را بگیرید:

 اللهم عجل لولیک الفرج

 سالم وعلی عباد الله الصالحینالو 
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