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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

و به برکت وجود مبارک موالی�ن امام عرص و زمان (عج) را شاکریم که خداوند کریم 

 مان تشنههمچون بارانی به وقت زمین  رمضانماه مبارک شان در قدر  گران یها خطبهبا 

 »های قدر از زبان قرآن کریم خطبه« است.عنایت فرموده  بخش را حیاتی فرح

با برره گرفت و عمل  امید است. باشد میهای قدر  های شب خطبهعنوان مجموعه 

 رضبانی مستمر و جاوید یابد. قلب�نکردن به آن 

حرف دلی بیان » های قدر از زبان قرآن کریم خطبه«ی  همچنین بعد از مجموعه

 باشد. درد دل با امام عرص (عج) میگردیده که شامل 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )های قدر از زبان قرآن کریم خطبه(

 ٩٥ تیر ٤      رمضان شب قدر ١٩شب  ی بهخط

سالم بر قدر و آمدنش آنگاه که پروردگار فرمود: تو چه دانی که قدر چیست؟ آیا شبی 

؛ ساعاتش به ه�نند کند ی�عمرمان است؟ در ظاهر تفاوتی  دیگر یها شبه�نند 

تا رمز سحری مبارک را  چرخد یمزمان  ی عقربه. لحظاتش در گذرد یمدیگر  یها شب

زمین و آس�ن تو را  ی ینندهآفرفاش کند. چگونه با آمد و شد هزار ماه برابر است؟ ای 

تا  باری یمسپاس بر رحمتی که همواره بر جان بندگان خویش چونان بارانی به وقت 

آنان را به بوستانی رسسبز بدل �ایی پس قدر نشین این ضیافت با  ی یدهخشکگل 

که شیطان نفس  یا جامهسفر کند؛ آیا با این  ات یملکوتظر است تا به بارگاه شکوه منت

بسیاری را پشت  یقدرهااز عمری که شب  یغادر ؟پذیری یمبر قامتش پوشانده او را 

چشم امیدش جز به بخشش و جود کرمت نبوده، باز  ها شبرس گذارده و در تام این 

عمرش  یها سالرا؛ در تام  اش ذشتهگسال  ی خواسته؟ ه�ن خواهد یمآمده، چه 

فرشتگان قدر دریافت نکرده زیرا به بشارت سحرش نرسیده او در  ی مژدهنشانی از 

سالم و  ی آورندهاین فرشتگان که  یها بالسنگینی جسمی پر زحمت نتوانسته بر 
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تی هی حَ  سالمٌ را تالوت کرده:  اش یهآتحیت از جانت خالقش هستند بنشیند همواره 

فجر آمد و تو را به ضیافتی با شکوه دعوت �ود؛ پاسخش را بده:  جر.الفَ  عِ طلمَ 

ترحم فرما. او زخمی دوران جرالت است. وای  ام خسته؛ به جان آیم یمپروردگارم من 

بر من اگر از کاروان با شکوهش جا بانم چه کنم؟ به کجا بگریزم؟ خالقا پناهی ندارم 

. ام آوردهشفیعی  ات یجربوتبه بارگاه  یا فرمودهکه وعده  گونه ه�ندستم را بگیر 

. ام برخاستههمواره با نام با برکتش از زمین  »علی«یا آموختم نامش را در رحم مادر 

پس امشب نیز توان آمدن به  ام شدهبا نیرویش دوباره بلند  ام خوردههر بار زمین 

 اش یفرماندهمرکز از کفر زمان از هم پاشیده؛  جانم ضیافت با شکوهت را ندارم؛

کند. کمکم کن تا به دامن پر  اش یاریگشته به دنبال صاحبی است که مجدداً  ویران

 ام آمدهمحبتش متوسل شوم: ای صاحب ساعات عمرم مرا دریاب من به ضیافت قدر 

بر حق پروردگار  ی یفهخلای قدر نشین و ای  کنی ی�را رها  ام یتربه امیدی که دست 

را با هوا و هوس نفس اماره از  اند کرده ام یروز مرا در سحر امشب یاری کن تا آنچه 

راستین پروردگار عال، لحظات امشب با بوی  ی وعدهدست ندهم؛ یاریم کن ای 

در کنار من است ای  گیرند یمو فرشتگان قدر با آن جان  القدس روحش� که  یها نفس

را به  یاتمح ؛ام دادهنار جاء الحق چونان چوبی بر دیوار تکیه وای بر من که در ک

 .ام کردهدست خویش به م�ت بدل 

 اوعال به فریادم برس تا قلبم مجدداً رضبان خویش را آغاز کند.  بخش نجاتای آخرین 

تا جان  ام ادهآمای امام عرصم به من بنگر  خواند یمبا هر رضبانی عاشقانه تو را 

محبتت یک بار دیگر قدر نشین رمضانی کنی که به روزها و  ی نشانهحقیرم را با 

 .خوانم یمپس نام زیبایت را  ام بستهدل  یشها شب

 اللهم عجل لولیک الفرج
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