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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
 ٢٣اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٤٠٠

ﺧﻄﺒﻪی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ

ﺳﻼم ﺑﺮ ﺻﺒﺤﯽ ﻣﻨﻮر .وﻋﺪهی راﺳﺘﯿﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻬ ُﺮ رﻣﻀﺎن ا ُﻧﺰل ﻓﯿﻪ اﻟﻘﺮآن.
ﺷﻬﺮ آﻣﺪ .ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻬ�نﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﺟﺎنﻫﺎ در �ﺎﯾﺶ
ﻓﻄﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﴎ ﺳﻔﺮه ﺣﺎﴐ ﺷﺪﻧﺪ .زﺑﺎن از ﻃﻌﺎم دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮوﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻌﻢ
دﯾﮕﺮی را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮏ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺳﻔﺮه ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻄﺮتﻫﺎ
ﺑﻪﻃﺮف ﻓﻄﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﺳﺠﺎدهی اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ� .ﺎز ﺷﮑﺮ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﮑﺮ
ﮐﺪام ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد .ﺑﻪ دﻟﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺪام ﻫﺪف ﮔﺮﺳﻨﻪ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﺘﺶ ﺟﺰ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرش از ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ .روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ،
ﺗﺮس از ﺧﺪا ﯾﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﻌ�ی ﺑﻨﺪﮔﯽ .ﻣﻌ�ی ﺟﺎﻧﺶ در ﮔﺮو ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺳﺆاﻟﺶ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻟﺶ در روزﻫﺎی ﻋﻤﺮش ﻧﻬﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺷﺐ و روزی ﮐﻪ در ﭘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ روان اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﺮی را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ارادهی
ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﻫ�ن ارادهای ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﭘﯿﺎﻣﱪاﻧﺶ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ
ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺶ از ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻠﮑﻮﺗﯽاش ﺟﺪا ﻧﺸﻮد.
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهاش ﻣﯽﻧﮕﺮد .وای ﺑﺮ ﺟﺎنﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از اﻃﺎﻋﺖ اﻟﻬﯽ .آﻧﺎن ﺑﻮزﯾﻨﮕﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻤﺸﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﺎک ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪد .آﻧﮕﺎه ﺧﺎک
ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درآﯾﺪ .وای ﺑﺮ ﺷﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺧﻮردن ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرش را
ﻧﺪاﺷﺖ .او را از ﻋﺬاﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮراﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺳﺖ.
اﯾﻨﮏ اﻃﺎﻋﺖﮔﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﻋﺪهی ﭘﺮوردﮔﺎر آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد آﯾﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺎرﮔﺎه ﺟﱪوﺗﯽاش ﴎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﴩﮐﺎن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﺟﺎن در ﻇﻠﻤﺖ
ﻓﺮو رﻓﺘﻪی ﺟﺎﻫﻼن دﻫﺮ در ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ در
ﺣﺮﮐﺖاﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﻋﺎﻢﻟ ﻃﻨﯿﻦاﻧﺪاز ﺷﻮد .اﯾﻨﮏ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻪزودی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.
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اﻣﺮوز در ﻃﻠﻮﻋﺶ زﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ دارد .زﺑﺎن ﮐﺘﺎب آﺳ�ﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺳﻔﺮهی ﻓﻄﺮ
ﺧﻮاﻧﺪه .از آﻧﭽﻪ ذﺧﯿﺮه �ﻮدهاﯾﺪ اﯾﻨﮏ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ارادهی اﻟﻬﯽ آﺷﮑﺎر
ﺷﻮد ،زﺑﺎن ﻋﺸﻖ از ﮐﺎم ﺟﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درآﯾﺪ.
ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪن دوﻟﺘﯽ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﭘﺮوراﻧﺪی .ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﴎﻣﻨﺰل
ﺳﻌﺎدت رﺳﯿﺪم ﭘﺲ ﯾﺎرﯾﻢ ﻓﺮﻣﺎ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻤﺗﻨﺎی وﻋﺪهای ﺑﺮ ﺳﺠﺎده ﻧﺸﺴﺘﻪام ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻓﺮﻣﻮدی ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻠّﻪ ﺧﯿ ٌﺮ ﻟﮑُﻢ إن ﮐُﻨﺘﻢ ُﻣﻮﻣﻨﯿﻦ .ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺧﯿﺮ را در ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﻪ ﻧﺪای:

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
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