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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ تیر ٢٩       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

است؛ دارای ملک  ینالعامل ربکه  را سزاست رشیک یبحمد و سپاس خداوند یگانه و 

زوال و وجود  نیاز از هر یار، عزتش پایدار و بی ابدی و سلطان مقتدر و بی ی یندهپا

 اش بلند پایه، غالب، پادشاهی اش ییفرمانروا. انتهاست یب اش یابدحد و  بی اش یازل

و بر هر چیزی  ش حیرانا ییها از درک و وصف مقام کربیا ترین اندیشه لطیف

متش شبی را برای توبه و نجات و خداوندی که از رس جود و کرم و رح تواناست.

رستگاری بندگانش قرار داد و آن را مبارک نامید تا بندگانش به دامان پر مهر و محبتش 

داری خود را در صبحی که نوید تحیت و  زنده  و با توبه و مناجات و شب چنگ زنند

 .سالم در آن است از گناهان پاک کنند

 ، اراده فرمود تا قالب روح را در آن بگنجاندپ  سالم بر زمان آنگاه که پروردگار عال

زمین به سخن درآمد: یا رب، اکنون  حرکت آغاز گردید و احساس در آن گنجانده شد

در طراوت  ،توانم را در گرفت این امانت عظیم در عرش آس�ن و جوشش درونم

و  های ظاهری در رمز و راز طلوع و غروبم و در طوفان ،گاهم و سکوت شبانگاهصبح

های خویش را در  آورم تا پروردگارم بر من منت نهد و امانت می باطنم به �ایش در

کاهم و به شب  که فرمود: من از روز می آن زمانجانم بگنجاند اینک بر نزول آیات 

 ها کاستو  ها یشافزاام تا در  افزایم دل بسته کاهم و به روز می و از شب می افزایم یم

رسور عاملیان حرضت  ی فرمودهی که نامش خلقت است پ  به شاهدی باشم بر تدبیر 

ها و روزها را در خود به  ها را، شب زهرا (س) زمین، زمان ی کربی فاطمه ی صدیقه

زمین  ،قرآن کریم در این روز ی امانت نگه خواهد داشت تا زمانی که به فرموده

و روزها و  ها شبکند پ  زمین از اع�ل برش در  خویش را حکایت می یخربها

 .خواهد گفت شقدر  های ین در روزهای رمضان و شبهمچن
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پ  مه�نان کوی عشق شب قدری را ثبت کنیم تا زمین بندگی و عشق و اخالص را از 

بخش موالی�ن امام  ما حکایت کند پ  امشب، شب قدر را با مناجات زیبا و نجات

 :سفارش فرمودند کنیم که ابتدا املهدی (عج) آغاز می اباصالحعرص و زمان 

دیر شود  آنکههای چرکی را از بدنش قبل از  انسان باید خود را جراحی کند و تام غده

خارج کند تا به جراحی خداوند مبتال نگردد که در این صورت در قیامت از زیان 

که: ای  کنند یمآغاز  گونه ینادیدگان خواهد بود بعد مناجاتشان با خداوند کریم را 

اعضا �ودی و  بی ، در مقابل چش�نم جانم را گرفتی و آن را چون گوشتیخداوند بزرگ

را در نظرم آراستی و تام ادعاهای مرا به نیستی تبدیل کردی؛  ام یچارگیبکوچکی و 

کنم و در مقابل ش�  موالی من اینک من به کوچکی و بیچارگی خودم اعرتاف می

خیزم  می از قرب بر که یهنگامقیامت  تسلیم قرار بده و در ی یستهشاتسلیم هستم مرا 

این پوست و استخوان و گوشت مرا بر ضد من گویا نکن که قدرت هیچ دفاعی ندارم. 

ای مرا  هیچ فدیه کنم قبل از آنکه هیچ ک  به فریادم برسد و موالی من تو را شکر می

کرم  نجات ندهد مرا با راهن�یی خود از آتش خشمت آگاه کردی پ  پروردگارا از رس

 مرا از زیان دیدگان صحرای محرش قرار مده. ات یبزرگوار و 

مقدس بیایید برای توبه و نجات و رستگاری، حرمت و  ی خانهحال ای قدر نشینان این 

هللا ارواحنا له الفدا را که خداوند کریم فرمود  ة عزت صاحب این خانه، موالی�ن بقی

قرار دهیم و ایشان هستند که سالم و  من بهرتین را برای مؤمنان حفظ فرمودم واسطه

تحیت مطلع الفجر مخصوص وجود مبارک ایشان است و تقدیرات که با عملکرد هر 

ایشان خواهد رسید پ  در این شب قدر  یترؤک  در این شب نوشته خواهد شد به 

 ایشان را مکدر نکند. عمل�ن ی چنان توبه و ناله کنیم که کارنامه

مضطر تو که  ی بندهو ای یاور فقیران و درماندگان به حال ترحم کن منم  یادرسفرای 

ت نشسته و چشم امید به کرامت و ا ییبریده شده امیدش از غیر تو. بر آستان کربیا

آگاهی و تو حال زارم  ها نهانبخشندگی تو دوخته تا یاورش باشی. خدایا تو از رازها و 

در این شب عظیم بار  خواهم یمولی  دانی یمرا  هایم ینگرانو آشفتگی خیال و دلیل 

 دیگر آن را بازگویم و با ناله و ترضع به پیشگاهت عرضه دارم که:
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احسانت فراخواندی و بر  ی سفرهبار الها مرا در این ماه به مه�نی خودت و بر رس 

چون مه�نان این خوان پر  ترسم یممن منت نهادی و بنده نوازی کردی لیکن خجلم و 

پ  چگونه در  دانم یمو راه و رسم حضور آنان در این مه�نی را  شناسم یمرحمت را 

بنشینم؟ آنانی که برای حضور در شب قدر با عمل  یتها نعمتکنار ایشان و بر خوان 

و زیباترین لباسشان که لباس تقوا بود  کردند یمپاک  ها یآلودگو ای�نشان خود را از 

که  کردند یمو بر تن  آراستند یمبندگی و اخالص و صداقت  از نظیر یبرا با جواهراتی 

را  ات سفره یها نعمتاوست و  ی برازندهاست و  گونه ینا ات یفهخلفقط لباس 

. پ  من چه کنم با این همه آلودگی دانستند یماز آنان را  یبرخوردار شناخته و طرز 

؟ ولی ای پروردگارم حرمت و ات سفرهروی لباس تقوایم و نشناخت طعام  یها لکهو 

عزت هر غالمی به شأن و بزرگی ارباب و موالیش بستگی دارد پ  من که موال و 

ولی و امام ِ منتخب توست به  خاص و ی بندهاربابی همچون یوسف زهرا دارم که 

حرمتش و به بزرگی شأن و مقامش در نزد خودت مرا در این شب مبارک بپذیر اگر 

و عزت و جاللتت و  ات یبزرگ یادآوره وجود گهربار اوست که چه الیق آن نیستم ک

یاور پیامربت و نگهبان دینت که برای ما حفظ فرمودی تا ما را از گمراهی نجات و 

گاه و  رصاط رستگاری و رضایت تو باشد و هم اوست که تکیه یسو  بهرهن� و هدایتگر 

ش�ر و پی پایان تو را  س بیپ  شکر و سپا هاست یرسگردانها و  پناهگاه ما در سختی

برای�ن برگزیدی و او  مان یناسپاسهمتایی را با وجود  سزاوار است که چنین گوهر بی

و درود و  یربپذدادی پ  توبه و پشی�نی و طلب آمرزش�ن را  قرار یشوای�نپرا 

سالم�ن را بر او و اجداد طاهرینش مخصوصاً بر پیامرب گرامی حرضت محمد (ص) 

و ما را نه تنها در این ماه بلکه در قیامت نیز در کنارش و در خدمتش و در بفرست 

گرامی بدار و به نعمت وجود مقدسش رحمت و نعمت را بر ما ببخشای  اش یبر  فرمان

ایشان به ما هدایت و نجات عطا کن و دشمنانت که ه�نا دشمنان  ی واسطه بهو 

 پیروز و باطل را نابود کن. اش یلهوس  بهایشان و ماست خوار و ذلیل گردان و حق را 

املهدی (عج) را از ما خشنود بگردان و  اباصالحخدایا موال و رسورمان امام زمان 

های�ن  های�ن را به دستانش برسان، چش��ان را به ج�لش روشن بگردان و دل دست

و  نی�ها روزههای ما را در راهش استواری بخش و ماه رمضان  را به مهرش و قدم
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های اعطای جوایز نعمت و رحمتی که به  های قدرمان را قبول و وعده عبادت شب

و ها را به ما عطا فرما و مهربانی و رحمت  داران دادی به آبروی ایشان تامی آن روزه

آن از ما خشنود شوی و نجات و  ی یلهوس بهو نیکی او را بر ما ارزانی دار تا  یرخ

ما را در این شب قدر و ماه مبارک رمضان را اجابت کن رستگاری را دریابیم و دعای 

 که دعای�ن این است:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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