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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ مرداد ٢١       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

حمد و سپاس پروردگار قادر و توانا را سزاست؛ پروردگاری که آفرینش را به نام خود 

آغاز فرمود و رح�نیت را مدار خلقت خود �ود و فرمود: ای بندگان، از بخششم 

 ام دادهنومید نشوید، به ریس�ن محبتم چنگ زنید تا جانتان را به بهشتی که وعده 

مخلوقا  عال را سزاست که در کتاب  ی ینندهآفرمتصل کنم پس حمد و شکری هللا 

به یگانگی و  خوانیمش یمآس�نی فرمود: مرا بخوانید تا ش� را اجابت کنم؛ ما 

رحم کن، جانشینت در زمین را در لقای رحمتت  ا  یفهخل بخشندگی پس پروردگارا به

لی کدام جای ده تا همواره رس بر آستان بندگی و شکر  بساید و جز تو را نخواند؛ و 

است چون خداوند  ها یگرفتار و  بالهاو شکِر دفع  ها نعمتجان و زبان قادر به شکر 

خود فرمود: مثقاَل ذرة خیر یره مثقال ذرٍة رش یره؛ از دست و زبان که برآید که از 

 ش�ر یب یها رحمتو  ها نعمتعطاها و  یها ذرهشکرش به درآید؟ به ذره  ی عهده

گمراهی و بال و رش باید شکر به جا آورد پس شکر و  یها ذرهپروردگار و دفع ذره 

سپاس پروردگار غفور و غفار و رح�ن را سزاست که بر عجز و ناتوانِی بندگانش آگاه و 

و رحمت پروردگار  شود یمو از شکر گذاری اندک آنان راضی  پذیرد یمعذر آنان را 

ش ا ی  تواضع بر آستان کربیایاست که همواره بر درگه بندگی، صور  ییها دلعال در 

و بر  گذارند یمصور  بر خاک اطاعت  برد یمو آنگاه که منادی نامشان را  سایند یم

که آنان را عبد خواند و فرمود: ای بندگان من، از رحمت  زنند یمدامن رحمتی چنگ 

من مأیوس نشوید و دستان ضعیفتان را بر قدر  کربیایی من بگشایید تا گناهانتان را 

 بیامرزم و از عذاب سخت رهایتان بخشم.

چه زیبا فرمودند رسور عاییان حت  زهرا سس  که پروردگار عال در کتاب آس�نی 

و این مشیت به معنای  دهم یم: من روزِی بسیاری را تنگ و یا فراوان قرار اند فرموده

نان را در  است؛ آنانی که قرِص  ها نعمتاز برخورداری از  ها انسانفهِم درِک جاِن 

نعمتش دریابند، از نظر درک و فهم دارای روزی فراوانی هستند و آنانی که ثروتشان 
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در روزی تنگ قرار دارند پس روزی تنگ و یا فراوان،  فنا کنند همواره عقلی یبرا در 

 است. ها نعمتاز  ها انساندرِک 

و حمد را به بله با این فرمایشا  رسور عاییان درک نعمت است که معرفت و شکر 

ناچیز باشد و با هر شناخت  ها یلیخدنبال خواهد داشت حتی اگر این نعمت در نظر 

 و شکر، این عقل و درک و روزی افزایش خواهد یافت.

و رسشار آن  حساب یبرمضان و شب قدر را شناخت و از روزی  یها ساعتحال باید 

تا قدر  یما شدهمقدس دور هم جمع  ی خانهبهره گرفت ما در آخرین شب قدر در این 

آن را بدانیم تا جزء روزی خورندگان آن باشیم چون این روزی برای  یها لحظهلحظه به 

علی سع  چنین  مؤمنان یرامحقیقی باشیم. در این مورد  ی زندهما مقدر شده است اگر 

ا برکا  تا ب کنند یمدعا  نگرند، یمدر این شب، ارواح مؤمنین به ما «فرمودند که: 

، آنچه روی زمین است باید به توانند ی�إنا أنزلنا همراه شوند ولی  ی یمهکر های یهآ

صاحبش برسد و امشب شب تقدیر است ولی همه چیز در آفرینش در کتاب مبین 

مشخص شده است؛ آنچه که نامش تقدیر است عمل من است که انتخاب تقدیرم به 

دهم با اراده و میل باطنی  ب و گناه انجام میثوا عنوان بهدست عقلم است؛ آنچه را 

خودم هستم که تقدیرا  خوب و بد را  نویسد یمخودم است پس قلمی که امشب 

معلوم است و اگر به دنبال  اش یجهنتکنم؛ اگر به دنبال نفس برم  برای خودم تقدیر می

نور  ی هیفصحمعلوم ولی توبه کنندگان، امشب نامشان در  اش یجهنتخدا بروم آن هم 

تا در قیامت به  شود یمو در پیشگاه پروردگار به طور امانت نگهداری  شود یمنوشته 

فریاد صاحبش برسد. کلید اام مطالبی که گفتم تقوی است؛ با به کار بست آن، خدا و 

 »و خودتان را خوشحال کنید. گزارانش کارپیامرب و 

این شب،  های یلتفض ینتر بزرگیکی از  دانید یمکه  یا گونه ه�نخواهران و برادران، 

رسور عاییان حت   ی فرمودهنزول قرآن کریم است؛ خوشا به حال مؤمنانی که طبق 

آن در این ماه نوشیدند و وجودشان را  انتهای یبعلم رسشار و  ی چشمهزهرا سس  از 

ین جانشان �ودند که ایشان در ا ی یرهذخروشنایی بخشیدند و رحمت و احسانش را 

برکا  عال در صب  دمی است که نسیِم رحمِت پروردگار عال، «مورد چنین فرمودند: 
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طور پیوسته مه�ن خواِن قرآن  که به  گشاید یمآغوش محبتش را بر منتظران علمی 

لربیز �ودند  ییها مائدهشان را از  گرسنهجان  اش گسرتده ی سفره، در کنار اند بودهکریم 

پروردگار عال است؛ آمدنشان در محور عال، اعجاز  منتهای یبمت که انوارش سایبان رح

خلقت بود و رفتنشان خرب اعجازی دیگر پس درودی همواره و پی در پی بر آستان 

کربیایی پروردگار که باب احسانش مسدود نگردد و ثروتش پایان نپذیرد و عشق به 

 »محدود نگردد. اش یاییکربآستان 

و جانی  بار اشکن شب دست نیاز با دلی نادم و چشمی حال در آخرین ساعا  ای

که اگر تا این ساعت از ماه مبارک رمضان  گشاییم یممشتاق به سوی پروردگار کریم 

ما را قبول و گناهان و خطاهای ما را نبخشیده بر ما ترحم فرماید و ما را  ی توبه

�ن به امید بخششت گناهکاری که نادم و پشی یها دستببخشاید. بار الها، این است 

ترسان از خشم و آتِش  ی بندهبه سوی درگاه با کرامتت دراز شده؛ رحم کن بر این 

عذابت؛ ببین پریشانی و غصه و اندوهش را؛ ببین وحشت از تنهایی و غربت قرب و 

و  یاهیروسرا و ببین رشمندگی و  اش یدرماندگقیامش را؛ ببین فقیری و بیچارگی و 

م کن بر ضعف و کمِی طاقتش بر آتش غضبت، سستی استخوانش را؛ ترح اش یگسستگ

از گناهانش؛  درگذرو ضعف بدنش، نازکی پوستش و نرمی گوشتش؛ بپذیر عذرش را و 

دور کن از آتشت و داخل کن او را در رحمتت؛ روزی کن بهشتت را و در حال 

 را بر او ارزانی دار. ا  یخشنودمسل�نی بیران و رضایت و 

 بریم. صاحب این کوی عشق پناه میحال به 

نعمت و منجی و امام زمانم، امشب به کدامین اندوه و غمم  موال و رسور من، ولی 

اشک خون ببارم و به کدام مصیبتم فغان و ناله رس دهم؟ آه چه شبی است امشب! 

جاهالن و کوردالن امت جدتان فرق پدرتان را در  ترین یشقآیا به مصیبتی بگریم که 

به تیغ زهرآگین جهل و نفس اماره شکافت و خورشید  ی که بهشت زمین استمسجد

تقوا و ای�ن و عشق را در خاک نجف مدفون کرد و زمین و برشیت را از بو و عطر 

بزرگی این  گذرد یمعدالت و حق و امامت محروم کرد که هرچه زمان بیشرت  یننش دل

ای موالی من و یا به مصیبتی و  شود یمخیانت و جنایت در حق برشیت بهرت درک 
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شبی است که  ،فغان کنم و ناله و اشک ریزم که امشب آخرین شب لیالی قدر

؛ وای بر من! شود یمخدمت وجود مقدستان عرضه  عملکردهاو تقدیرا  و  ها کارنامه

در مقابل این همه نعمت و لطف و  ام یناشناسوای بر من چه کنم با این همه قدر 

 یها خطابه ی یلهوس بهاتم از جهل و هدایت به سوی رستگاری دلسوزی ش� در نج

که تکرار  �اید چه کنم اع�ل من، ش� را مکدر و غمگین  ی کارنامه؟ اگر قدرتان گران

علی سع  پدر  مؤمنان یرامتاریخ نگردم؟ چون آن کور دل و سیه روز که بر فرق 

البالغه را از زبان    بخش نهجنظیر و نجا گهربار و بی یها خطابهبزرگوارتان زخم زد 

 برم یمامام شنیده بود و این جسار  و جنایت را انجام داد؛ وای بر من به خدا پناه 

ش�، با عملم و  قدر گران یها خطابهکه تاریخ را تکرار کنم و با شنیدن و خواندن 

ور و حرکت و اندیشه و فکرم قلب نازنین ش� را با تیغ جهل و درِک غلطم و نداشت با

یقین و اطاعت و پیروی از امام عرصم که ش�یید زخم زنم؛ پس چه فرقی بین من و 

آن ملعون وجود دارد؟ ولی موالی من، امام مهربانم، ش� شاهدید که من مشتاقانه و 

تا از دستورا  و نصای  ش� اطاعت کرده و وجود  کنم یمعاشقانه سعی کرده و 

و رضایت ش� خشنودی الهی را نیز به همراه مقدستان را خشنود سازم که خشنودی 

خواهم کرد و   دارد. پس در آخرین ساعا  این شب بزرگ و مبارک، قبل از سحر، توبه

با ش� عهد و پی�ن خواهم بست که در پیروی از دستورا  قرآن و پدرانتان و ش� 

عملم جز  ی کارنامهاستواری و اطاعتی را داشته باشم که تا شب قدر سال آینده در 

وجود نداشته نباشد و در این امر مهم تقاضای بخشش از  سازد یمآنچه ش� را خشنود 

 دارم. ام یندهآاشتباها  امسال و یاری و مدد ش� برای اصالح سال 

بار الها ما منتظران امام و ولی و نعمِت آخرینت منتظریم تا آفتاب حق از پشت 

ای پروردگار  باطل به درآید و عاشقانش را در دامن محبتش به طرف تو های یرنگن

عشق با  ی خانهپس همگی در این شب بزرگ و پربرکت در این  کریم رهنمون شود

 :زنیم یمصدایی که عرشیان و فرشیان بر آن گواه باشند فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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