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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ مرداد ٣١       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

بار الها ماِه مه�نی تو را برای قربت و رضایتت و انجام فرمانت، روزهایش را روزه 

های قدرش را به مناجات و توبه گذراندم،  هایش را مخصوصاً شب گرفتم و شب

ها چنان به درگاهت  ام در یخرین فرصت امشب یمده نهای یا  دانم، ییا قوول کرده �ی

دانم من ینم که گناه کردم و تو  ، بار الها می کنی ناله و الت�س کنم که به من ترحم

پناه بودم و پناهم  پوشاندی، خطا کردم و نادیده گرفتی، ناتوان بودم و یاریم کردی، بی

 یوبستارالعدادی، در خلوت رشم نکردم و در میان مردم از یاد تو غافل شدم و تو یا 

ردی، وای بر من، چها کردی و نکردم، تو را فراموش کردم و تو یادم ک یاح پوشاندی،

است و اگر مجازاتم کنی به  ات یمهربانچها کردم. بار الها اگر مرا بوخشی از کرامت و 

من ستم نکردی، بلکه ینکه به من ظلم کرده خودم هستم. ولی خدای رح�ن، ای 

ی  ی مشکِل بیچارگان، ای برطرف کننده گشایش دهنده یا ترین فریادرس بندگان، رسیع

ی گناهکاران، من امشب بر َدِر کرامتت ایستادم، منم ین  و ای بخشنده زدگان غمغِم 

ای که از یتِش خشمت به تو پناهنده شده و امینی از یتش را از تو طلب کرد،  بنده

نوا و گرفتار و غمگین است  اقرار و اعرتاف به گناهانش دارد و پریشان و بی که درحالی

توست پس ترحم کن بر حالش، بگذر از گناهانش ای  اش، بخشش که تنها امید و شادی

 مند بهرهی قدیم و ازلی و در این شِب قدر مرا دریاب تا از فضیلِت این شب  بخشنده

ی شب قدر به بندگان، ییا  ها، ای بشارت دهنده شوم. خدایا، موالی من ای خالق زیوایی

 ینچهدود است به دیدن ام را بویند یا مح چشِم درونی من قادر است تا یبشار وجودی

ای، پس چگونه به عرش تو باال بیایم  یفریده ینچه ظاهر بهای؟ اگر محدود باشد  یفریده

و خالِق خویش را در جاللتش نظاره کنم؟ چگونه با غیب تو دریمیزم و تو را در 

های وجودم احساس کنم؟ ییا ریزِش یبشار اشکم مرا به تو خواهد رساند؟ ای  رشیان

ییا روِح من قادر است تا در ملکوِت جانم تو را به من بن�یاند؟ پس کمکم خالق من، 

 .راحمینالرحم لبارگاه با جاللت تو داشته باشم. ای ا درخورکن تا سپاسی 
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بله در عظمت و بزرگی شِب قدر که فراتر از اندیشه و تصور است همین بس که 

در این شب، تقدیرات هر  خداوند به پیامرب فرمود: که تو چه دانی شب قدر چیست.

رسد الوته در مورد نوشته شدِن تقدیرات،  امام عرص می یترؤشود و به  کس نوشته می

تصورهایی وجود دارد که مغایر با واقعیت است که برای درِک درست این موضوع از 

جوییم که فرمودند: همه چیز در یفرینش، در  سخنان گهربار امیر مؤمنان (ع) مدد می

نامش تقدیرات است عمل من است و انتخاِب  ینچهین مشخص شده است کتاِب مو

دهم با اراده و میل  ثواب و گناه انجام می عنوان بهرا  ینچهتقدیرم به دست عقلم، 

نویسد خودم هستم که  باطنِی خودم است پس قلمی که امشب، تقدیرم را می

اش  نفس بروم نتیجه کنم اگر به دنوالِ  تقدیرات خوب و بد را برای خودم تقدیر می

معلوم است ولی توبه کنندگاِن امشب،  هم ینمعلوم است و اگر دنوال خدا بروم 

امانت نگهداری  طور به پروردگارشود و در پیشگاه  ی نور نوشته می نامشان در صحیفه

ی باریِک خرما  تا در قیامت به فریاد صاحوش برسد. خداوند به ه�ن رشته شود می

ت که به کسی ستم نشود پس باید عقل را از گرد و غوار غفلت پاک سوگند خورده اس

 های زندگیتان بررسی و رسیدگی کنید. کنید و در مورِد حساب

که فرمودند: زمان، جاِن  کنیم یمحال حدیثی را از رسور عاملیان حرضت زهرا (س) نقل 

دهد و  خویش را مدیون یمدن حرضِت یدم از بهشت شد تا نقِش او را در خود جای

شناخت، تاریکی برایش  رضباِن حیاتش یغاز گردد و حرضتش، طلوع و غروب را �ی

چسوانید و از  کرد خود را به کعوه می مفهومی نداشت، وقتی خورشید غروب می

که نوید یمد، نرتس، نام فرزندت را بخوان که  خواند تا این را می پروردگاروحشت، 

اریکی فریادرس است، بخوان تا تاریکی در نظرت توست و تو را در این ت الزمان صاحب

�ود پس صورتش  خواند و انواِر پرسم مهدی (عج) جانش را منور می محو شود. پس می

داشت که: ای  غرِق در یِب جانش بود عرضه می که درحالیگذاشت و  را به کعوه می

فرزندانم برس پروردگارم، فرزندم را خواندم و تاریکِی زمین برچیده شد پس به فریاد 

که در تاریکِی جانشان نام او را بخوانند و از ظل�ِت زمین هجرت کنند و به پدرشان 

 بپیوندند تا مرهم جانم که ینان را به هجرِت سخت موتال �ودم شوند.

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


3 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

خواهران و برادران که در این کوِی عشق در این شب مقدس حضور دارید، در این 

اریکِی کفر و فساد غرق شده، موال و رسور و امام�ن ای که وجودها و زمین در ت زمانه

ای که حرضت  گونه کنیم و ه�ن املهدی (عج) را با تام وجود صدا می اباصالححرضت 

شود ه�نا که  یدم از خداوند وعده گرفت، تاریکی از وجودمان و زمین برطرف می

 ی خدا انجام شدنی است. وعده

ی ارجمند ش� جمع شدیم به امید  رگ در خانهموال و رسور ما، ما در این شِب بز 

پایاِن این شِب  مند شدن از فضیلِت بی که ش� بر ما عنایت فرمایید تا ضمن بهره این

 بزرگ، شفاعتی کنید تا توبه و دعاهای ما مورد قوول خداوند متعال قرار گیرید.

 داریم که: حال دست به دعا بر می

مؤمنین را تشخیِص حق از باطل، پاک از ناپاک عطا بار الها در قرین کریم فرمودی که 

 فرمایی پس خداوندا این نعمِت بزرگ را بر ما نیز عطا فرما. می

 .ها و اع�ل و نیات ما را در راِه حق و رضای خودت قرار بده الها قدم ربا

 مدار و یار و یاور امام عرصمان بیران. بار الها ما را با ای�ن و حق

که تاریکی و ظل�ت جهل  ای که در خطوه یمده بود برای این گونه حال در خاته ه�ن

از وجودمان و از زمین برچیده شود دوازده بار نام موالی�ن امام زمان (عج) را صدا 

 .زنیم یم

 یا مهدی ادرکنی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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