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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
)ﻣﺤﺮم  ۱۴۴۳ه.ق -ﻧﻮراﻟﺤﺴﯿﻦ(
ﺧﻄﺒﻪی ﺷﺐ ﭘﻨﺠﻢ )ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺣﺰاب(

 ٢٣ﻣﺮداد ١٤٠٠

ﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎر ﻫ�ن دﻗﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ درﯾﺎﭼﻪی اﺣﺴﺎﻧﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ آﻧﮕﺎه اﻋﻼم دارﻧﺪ ﯾﺎ رب در ﻤﺗﺎم ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﻤﺮم
ﻧﮕﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ را در ﻋﻤﻖ وﺟﻮدم اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم .ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آﻏﻮﺷﯽ ﭘﺮ از
ﻟﻄﻒ و اﺣﺴﺎﻧﺖ داﺷﺖ ﭘﺲ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺘﺖ ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ و از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪاﻧﺖ ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮدی اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﻈﺎرم ﺑﻪ وﻋﺪهی اﻟﻬﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮده :ﻗَ ْﺪ أَﻓْﻠ ََﺢ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮ َن )ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎن(؛ ﯾﺎرﯾﻢ ﻓﺮﻣﺎ
ﺟﺎﻧﻢ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺒﯽ ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻫﺮی ﮔﺮانﺑﻬﺎ از ﺳﯿﻨﻪی
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن از آﻧﭽﻪ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن اﺳﺖ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽرود زﻣﺎن آﻣﺎدهی ﮔﺮﻓﻦﺘ دﺳﺘﻮر ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﮔﺮاﻣﯽ
اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ع( ﺧﺪﻣﺖ ﺟ ّﺪش ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ آﻣﺎدهام ﺗﺎ اواﻣﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ
از ﻫﺠﺮاﻧﺘﺎن ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﻢ .ﺻﺪای ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺠﺪ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺮم
اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه ﻗﻤﺮی اﺳﺖ .ﯾﺎدآور ﻫﺠﺮﺗﻢ از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ .روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺟﺪا ﺷﺪن از
ﺣﺮم اﻟﻬﯽ .آﻣﺪم ﺗﺎ ﻫﺠﺮان ﻣﮑﻪ را در ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺪاﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﱪی آراﺳﺘﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ
اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺳﺎلﻫﺎ از آن ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﻣﯽﮔﺬرد .ﻣﺴﻠ�ﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را در اﻣﯿﺎل ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
ﺣﺮامﻫﺎ را ﺣﻼل ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻧﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه دارﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف و
ﻧﻬﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻨﮑﺮﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻤﺗﺎم ﺳﺎلﻫﺎی رﺳﺎﻟﺘﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮم ﻇﺎﳌﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﺪارم و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﻦﺘ اﯾﻦ ﻧﻘﺎب از ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﻢ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺮگﻫﺎی ﮔﺮﺳﻨﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دور ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻏﻔﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن را
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺪرﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺻﺤﺎﺑﻪی ﻣﻦ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ.
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ﻣﻦ اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺷﻘﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در زﻣﺎن
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ زﻣﺎن ﻧﻈﯿﺮ آﻧﺎن را در ﺑﺮﯾﺪن رگﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرﮐﯽ را در ﺟﺎﻧﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﺶ ﻓﺮا رﺳﺪ و آﻧﮕﺎه ﻫﻤﮕﺎن درﯾﺎﺑﻨﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﻠ�ﻧﯽ در ﻋﻤﻠﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﯿﺮاث ﺑﺮان آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و از
ارادهام آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫ�ﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﻌﻠﻪی ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻧﺎﻟﻪ ﴎ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺰد رﺳﻮﻟﺸﺎن را ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن در ﻣﻮدت ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰد ﭘﯿﺎﻣﱪﺷﺎن در دروﻧﯽ ﻏﻢزده ﺧﻼﺻﻪ �ﯽﺷﻮد .ﻣﻮدت ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪﺷﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﺼﺎﯾﺤﺶ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺗﯿﻎ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ و روزﺷﺎن در ﻧﻔﺴﯽ ﺑﮕﺬرد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
زﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﺶ او را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
دﻋﺎی:
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