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 مراسم احياي شب قدر/مصالي تهران

 ةشير«اسالم به  / استتي به عهد والي مردم در وفاي ظهور، اتحاد دلهايبرا) عج(يشرط حضرت مهد: پناهيان
 يآزادرساندن مردم به ) عج(امام زمان حكومت ةفلسف / دارددي از نماز، حج و زكات تأكشي بي حت»يآزاد

 رسند مي يآزاد به »ني دءاياول« قي از طرنيمنمؤ /است

ايم كه در دين ما  همه شنيده. را محور دين ما قرار داده است» ريشة آزادي«خواهد، اسالم  اسالم قطعاً آزادي براي بشر را مي
 همة ابعاد حيات است؛ اما مگر آزادي جز با ولي خدا و اقامة امر خدا محقق هم مقدم بر» آزادي«مهمتر از همة ابعاد است و » واليت«

 .دهد را به خوبي به ما نشان مي  سالة اخير، اين100حداقل تجربة ! شود؟ مي
 

كه در مصالي تهران برگزار شد، به        شب قدر    اءي اح ضي پرف نيآئ در    شب از ماه مبارك رمضان     ني و سوم  ستيدر ب حجت االسالم پناهيان    
  :ديخوان يرا ماين سخنراني  از ييفرازهادر ادامه . سخنراني پرداخت

   ندارديا  ثمرهدان و معرفت چنشهي انددعا بدون
 سـت  ا هـا   عبادت نيتر لتيكه تفكر بافض    چرا م،ي از وقت عبادت را به تفكر بپرداز       ي مبارك قدر مقدار   يها كه در شب  است   شده   هيتوص .

 توجه داشـت    زيكته ن  ن ني به ا  ديبا. ديرسد كه با سالها عبادت به آن نخواهد رس         ي م اي  ي به مقامات معنو   دنيشي اند ي انسان با كم   يگاه
  . ندارديا  ثمرهدان و معرفت چنشهيكه دعا بدون اند

 بـا   يگـاه . گردنـد  ي مناجات با خدا مـ     ي برا ي دنبال حال خوش معنو    ني خوبان و مومن   ة است كه هم   ني شب قدر ا   ي ها يژگي از و  يكي 
 .دهد يدست م به انسان ي حال خوش معنونيا) ع(تيب  اهلبتي و ذكر مصيادآوري با ي مرگ، گاهيادآوري

) ع(غربت دين و امام غائب ي براواقعي، اندوهگين بودن تيمعنو/ ي كنهي گرت خودي كه فقط براستي نني اتيمعنو
 و ظلم به بشريت است

 ـ  و باالتر از آن هـم گر يزي اشك برتي بشري باالتر آن است كه براتي معنوي؛ كنهي گرت خودي كه فقط براستي ن ني ا تي معنو اما  هي
 روا  تي است كـه بـر بـشر       ي قرآن و ظلم   تي و مهجور  ني غربت د  ي بودن برا  ني اندوهگ ي واقع تيمعنو . است )ع(امام غائب  يكردن برا 

  .شود يم

 نجات آن ول   ي برا ؛ستي نجات خودمان از دوزخ ن     ي برا اند، صرفاً   كه به ما آموخته    يتيمعنو خـتن ي اشـك ر بـت ي غة نعمت از پشت پرد ي 
  .است

 كـه  است   شده   هيتوص.  دارد قي عم يوندي تناسب و پ   »ظهور«له  أ با مس  ات،ي روا ني از معتبرتر  يارياساس بس  بر مي كه در آن قرار دار     يشب
 .مي فرج را مكرر بخواني و سوم رمضان دعاستيدر شب ب

دعاي جوشن كبير،  در »خَلِّصنَا منَ النَّارِ يا رب«تكرار/كنم ي مشنهادي را پ»يآزاد« مفهوم ، واقعيتي درك معنويبرا
   استيمصداق بارز آزادخودش 

 بلكـه   م،ي كن هي گر امتي و ق  مان خود ي كه فقط برا   ي نه حال خوش   م،يگرد ي م ي همه دنبال حال خوش معنو     - كه شب قدر است   - امشب 
  .كنم ي مشنهادي را پ»يآزاد« مفهوم ت،ي معنوني درك ايبرا. مان روان شود ها اشك  آدمتي مظلومي برااي دننيدر هم
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 مفهوم  .ستي ن شي ب ي در غرب شعار   يآزاد؛  ستي ن ي مفهوم غرب  كي »يآزاد«.  محترم است  اري امروز بس  تي بشر ي برا »يآزاد« مفهوم 
 ي علـت خاصـ    است، امدهي ما چندان ن   ينيدر قرآن و متون د    ي   كلمه آزاد  نكهيا.  مقدس است  اري بس ي و مملكت ما مفهوم    نيدر د ي  آزاد
 كه»  صنَا منَ النَّارِ يا ربخَلِّ« :  مييگو ي بار م100 م،ينك ي مبارك قدر زمزمه مي كه در شبها»ريكبجوشن « ضي پرفي دعانيدر هم. دارد

 . استيزاد خود مصداق بارز آنيا

 از نفس يآزاد. 1 : در دو وجه متصور استيآزاد/ ، حج و زكات تأكيد دارد از نمازشتري بي حتي آزادةشي به راسالم
   ي اجتماعيآزاد. 2
 استعدادهايي شكوفاي براي اجتماعيآزاد«  يكي هم و» از نفسيآزاد«يكي .  در دو وجه متصور استيدآزا «.  

 ي، آزاد أاسالم به سرمنـش   .  دارد دي از حج تاك   شتري ب ي حت ي، آزاد ةاسالم به سرچشم  .  دارد دي از نماز تاك   شتري ب ي حت ي آزاد ةشي به ر  اسالم 
ـ  را محور د   ي آزاد ةشي و بلكه ر   ياسالم آزاد . خواهد ي بشر را م   ي برا ي آزاد اسالم قطعاً . د دار دي از روزه، زكات و جهاد تاك      شتري ب يحت  ني

 . استدهما قرار دا

 داي دست پي به آزادني دءاي اولقي از طرمنانمؤ !/شود؟ ي امر خدا محقق مة خدا و اقامي جز با وليمگر آزاد
  ميخواه ي مي به آزاددني رسيرا برا) عج(ما هم امام زمان /كنند يم
 استابعاد ة  مهمتر از هم»تيوال« ما ني كه در دميا دهي شنهمه )نبيلَامسٍ  الْإِسلَى خَملَا  عالْو و جالْح مِ ووالص الزَّكَاةِ و لَاةِ ولَى الصع ةِي و 

  لَميبِشَ نَاد ي ء  ا نُودكَم لَا يبِالْو جز با ول   ي مگر آزاد  اما است؛   اتي ابعاد ح  ةقدم بر هم  هم م » يآزاد«و   )2/18/ي كاف ةِ؛ي امـر   ة خدا و اقام   ي 
  . دهد ي به ما نشان ميرا به خوب ني ا،رياخة  سال100 ة تجربحداقل! شود؟ يخدا محقق م

 ني از بد،ي بعد از توحاءي دستور انبنياول / برساندي است كه مردم را به آزادنيا) عج(ي حكومت حضرت مهدةفلسف
  بردن طاغوت است

 و خطا كند، هزاران نفـر  ي كجرويمسئوليك اگر . اند  است كه ما را دربر گرفته    ييها يخاطر فقر و گرفتار    ه از گناهان ما ب    ياري بس امروز 
 كـه  مي از خـدا بخـواه  م،ي مغفـرت كنـ  طلـبِ و اساسي  يا شهي رصورت ، به گناهان خودي براميخواه ي مي وقت ما . خواهد كرد  نيد يرا ب 
  . برسانديا به آزاد است كه مردم رنيا) عج(ي حكومت حضرت مهدةفلسف.  را به ما برساندمانيموال

 ثْنا في   ( بردن طاغوت است   ني از ب  د،ي بعد از توح   اءي دستور انب  نياولعب لَقَد ـوا الطَّـاغُو            وبتَناج و وا اللَّهدبوالً أَنِ اعسةٍ ر36/ت؛ نحـل   كُلِّ أُم( 
 كـه از    يكـسان .  غلـط آزاد شـوند     ني باز كرده تا از قوان      آنها ي را از دست و پا     رهاياند كه بار را از دوش مردم بردارند و زنج          آمده امبرانيپ
  . كنند، از رستگاران هستندتي و تبعتي حماي الهامبراني پناني و جانشامبريپ

 بلكه به ستند،ي خود ني فقط به فكر آزادشاني بزرگ در دعايانسانها / شدميما بدون آزاد كردن جهان، آزاد نخواه
 انديشند  ميتي بشريآزاد

 آزاد  يي بـه تنهـا    ميتـوان  ينم. هم كار دارند    جهان به  ة كه امروز جهان كوچك شده و هم       گفت ي از انقالب م   شيسالها پ ) ره (يني خم امام 
امروز منافع همه كشورهاى اسالمى به هـم        .  نه مسئله همانجا   است،ي واقع بشود، مسئله دن    اي گوشه دن  كياى در    امروز هر مسئله  (.ميشو
 فرمانـدهان   ان،يـ رانيوعده داده شده كـه ا     .  كرد مي كه جهان را آزاد خواه     مي هست يما كسان ) 13/134/ امام ةفيصح(»... است   خورده ونديپ

  . خواهند بوداميسپاه حضرت در زمان ق
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 آب تي بـشر ي تشنگي كودكان تشنه به كنار نهر علقمه نرفت، بلكه رفت تا برا ي آوردن آب برا   يفقط برا ) ع( ابوالفضل العباس    حضرت 
ما بدون آزاد كردن جهـان، آزاد       . پا خاست   به اني جهان ي نجات و آزاد   ي و نجات خود مبارزه نكرد، بلكه برا       ي آزاد يبرا) ع (نيحس .اورديب

  . شدمينخواه

  هستندي بزرگي انسانهاچقدر ،شندياند ي متي بشري بلكه به آزادستند،ي و نجات خود ني فقط به فكر آزادشانيكه در دعاكساني . 

   است در وفاي به عهد واليت مردمي ظهور، اتحاد دلهايبرا) عج(يشرط حضرت مهد
 ما  انيعياگر ش : نديفرما يحضرت م .  است تي به عهد نسبت به وال     ي وفا ي مردم برا  ي ظهور، اتحاد دلها   يبرا) عج (ي حضرت مهد  شرط 

 عمـل كننـد، مـژده       تين نسبت به وال    آنكه به عهدشا   ي را به هم بدهند برا     شاني و دلها  وندها را به عبادت موفق كند، جمع ش       كه خدا آن  
 ي وفَّقَهم اللَّه لطَاعته علَى اجتماعٍ منَ الْقُلُوبِ فاعنَاي أَشْ و لَو أَنَ( . خواهد شدكي و مژده ظهور ما به سرعت نزداد نخواهد افتري ما تاخداريد

 )2/499/احتجاج؛  بِلقَائنَامنُي لَما تَأَخَّرَ عنْهم الْهِميالْوفَاء بِالْعهد علَ

 

 


