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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ مرداد ١٧      رمضان شب قدر ١٩شب  ی بهخط

ِ الرَّْحمِن الرَِّحيمِ  لَْيلَُة الَْقْدِر إِنَّا أَنْزَلْناُه ِيف لَيْلَِة الَْقْدِر َو ما أَْدراَك ما لَيْلَُة الَْقْدِر  ِبْسِم هللاَّ

َخْ�ٌ ِمْن أَلِْف َشْهٍر تََنزَُّل الَْمالئَِكُة َو الرُّوُح ِفيها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر َسالٌم ِهَي َحتَّى 

 َمطْلَعِ الَْفْجِر.

ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم؛ تو چه دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر 

در آن شب، فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای انجام بهرت از هزار ماه است؛ 

 شوند؛ آن شب تا طلوع صبح همه سالم و درود است. فرمان نازل می

دانی که قدر  فرمایند: تو چه می امیر مؤمنان علی (ع) در مورد این شب چنین می

خداوند  ی وعدهدهد که  �اید و بشارت می چیست؟ ه�ن روشنایی است که راه می

 حق است.

روز و شب قرائت قرآن کریم و توبه و توسل،  ۱۸که طی  دار روزهخواهران و برادران 

در این کوی مقدس حضور یافتید باید خداوند رح�ن و رحیم را شاکر باشیم که اولین 

 یا گونه ه�نشب قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان را توفیق داد درک کنیم چون 

قدر، بزرگی و عظمت شب قدر را یادآوری فرموده برای وارد  ی رهسو که خداوند در 

شدن به این ایام، نیاز به پاکی و شفافیت درون است و این مهم ممکن نیست مگر با 

موفق به انجام آن  شاءهللا انو قرائت قرآن که ش�   عبادت ها شبهجده روز روزه و 

رص (عج) سعادت حضور پیدا امام ع ی خانهو امشب در این شب بزرگ در  یدا شده

 پ  باید با اخال  و توبه حداکث بهره را بربیم. یدا کرده

گذشته توبه کرده و با   حال در خلوت و تاریکی شب بیایید با پشی�نی از گناهان سال

عشق و ای�ن و خشوع درون و با اخال  با خداوند مهربان صحبت کنیم. بنده این 

 یها چشمنم که اطمینان دارم حرف دل ش�ست پ  ک کار را با حرف دلی رشوع می

 ظاهر را ببندید و قلب و روحتان را با آن همراه کنید.
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 بار، با دلی شکسته و چشمی اشک ای یدهنامبار الها در این نیمه شب که شب قدرش 

ام.  ایستاده ات یاییکرببارگاه با کرامت و  ی آستانهقلبی نادم و پشی�ن و خجل در  با

گناه و معصیت بر پشتش سنگینی کرده است و توان  بار کولهکه  یا بندهن، فهم مرا ببی

ولی امید و چشم گدایی بر پیشگاه جود و سخایت   پرواز به ملکوتت را از او گرفته

خواند و زبان به عذرخواهی و اعرتاف به قصور  می اش آلودهدوخته؛ تو را با تام وجوِد 

شکر و سپاس تو را سزاست که اجازه دادی به من دعا و کوتاهی گشوده که: بار خدایا 

ای شنوای دعا و مناجات بندگان، صدایم را، دعایم را،  و خواهش از خود را پ  بشنو

را و اجابت کن دعوتم را تو ای خدای مهربانم؛ چه بسیار  ام یعذرخواهمدحم را، 

، یدرگذشت یمها لغزش�ودی، از  برطرفرا  یمها اندوهرا رفع کردی،  هایم یگرفتار 

آگاهی رسوایم  ها آنرا پوشانیدی و به گناهانی که فقط تو بر  هایم یزشتخطاها و 

نکردی؛ به نادانیم مؤاخذه نکردی، به کفران نعمتت، نعمت از من دریغ نفرمودی، به 

صرب کردی و از بال و عذابم درگذشتی. وای بر من وای بر من چه کردم؟  ام ینافرمان

چقدر جسارت کرده و ظلم به خودم کردم! واعجبا با این همه بدی و ناسپاسی باز در 

و با تو آغاز سخن کردم. خجلم ولی خدای من، ای خدای مهربان،  ام یستادهاپیشگاهت 

پناهان، ای قبول  بی ی دهندهای پناه  گناهان، ی یندهبخشابندگان، ای  یادرسفرای 

مهربانان و ای  ینتر مهربانعذِر عذرخواهان، ای توبه پذیر توبه کنندگان، ای  ی کننده

به من جرئت بخشیدی و در قرآن کریمت به پیامرب خاتم که  تو ،کری�ن ترین یمکر

 روی  یادهزکه بر او و خاندان پاکش باد فرمودی: که به بندگانم آنانی  پایانت یبدرود 

بگو از رحمت و بخشش من نومید نباشند پ  من نیز امید بستم  اند �ودهو ارساف 

جویم به  به رح�نیت و کرمت ولی زبانم قا  و دل نادم است پ  توسل می

پیامرب و امامانم و با کل�ت ایشان که از دریای علم و یقین و  ی یلهوس بهدرگاهت 

کنم و تو را قسم  این شب بزرگ با تو مناجات میشناخت تو رسچشمه گرفته در 

دهم به آبرو و حرمت ایشان نزد خودت مرا مورد لطف قرار دهی و گناهانم را  می

 ببخشی.

کنم که در مناجاتی فرمودند: بار الها پناه  الشأن رحمت للعاملین آغاز می از پیامرب عظیم

و زمین و از بین رفت  اه آس�نبه نور وجه تو که روشنی گرفت بدان  ام آورده
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از اینکه به ناگهانی عذابم کنی و عاقبتم را به خیر نکنی و نعمتت را از من  ها، یکیتار

ای بزرگ و ای  ات یبخشندگدریغ گردانی؛ خیال و دل معتقد است به بزرگواری و 

عظیم، ببخش خطاها و گناهان بزرگم را و روزی کن به من دلی پرهیزگار و پاک و دور 

 ک و بیزار از کفر.از رش 

گلگون شد و زمین  به خون عشق اش چهرهبار الها به امیر مؤمنان علی (ع) که امشب، 

 ی شبانهزیبای  یها مناجاتمخصوصاً مسجد کوفه در غم محروم شدن از  و آس�ن

 امشب ما را از درگاهت ناامید برنگردانی. دهیم یمایشان به سوگ نشست تو را قسم 

خواهیم با زبان ایشان از تو طلب مغفرت کنیم که: بار الها ای موالی من، رحم کن  می

من، منم ذلیل تویی عزیز، منم گدا تویی  تویی موالی ،تو ی بندهبر من چون منم 

تویی بخشنده، منم فانی تویی باقی، منم  کار گنهکریم، منم حقیر تویی عظیم، منم 

و راضی شو از من  ات یمهربانیی توانا، رحم کن به گمراه تویی راهن�، منم ضعیف تو

 به سخاوتت ای صاحب کرامت و احسان و جود و بخشش.

در خاته دست یاری برای برآورده شدن دعا و مناجاتان به سوی صاحب کوی عشق و 

قدرمان با  یها شبگشاییم که  معرفت، موال و رسورمان امام عرص و زمان (عج) می

زیبای ایشان پر برکت و نجات بخش شود که فرمایشاتشان همیشه وجود منور و کالم 

خالق به  ی ارادهدر خود نوید رهایی و سعادت دارد که فرمودند: کیست که در برابر 

گذارد، زبانش  زمین می ی عرصهخاک در نیفتد و تسلیم امرش نشود؟ جانی عاشق پا بر 

ترحم کن؛ آن وقت گوشش شود: یارب، به جان سوخته از هجرانت  از کام جدا می

؛ دلش گلستانی را ترسیم دهد یمکه او را به وصلش مژده  شنود یمندای پروردگارش را 

کند و  و خود را در قالب عبد، به پروردگارش عرضه می شناسد ی�کند که خزانی را  می

 : ای پروردگار عال، به مخلوقاتت فرمودی: ای بندگان من، از آنچه برایتان فروگوید یم

آن میراث  ی خزانهفرستادم اطاعت کنید تا رستگار شوید. رستگاری برکتی است که 

را میراث بران این  اش یفهخلزمین و آس�ن است و شکری خالصانه بر درگاه خالقی که 

 برکت عظیم معرفی فرمود.
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بله باید که نجات را در دستورات خداوند و سفارشات چهارده معصوم جستجو کرد تا 

 سعادت دنیا و آخرت را کسب کرد. ها آنه با عمل ب

گشاییم و با  آس�نی است به درگاهش می یها مائده ی حال دست�ن را که گیرنده

 داریم: ترضع اعالم می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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