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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ خرداد ١٧       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

را سزاست که ما را هدایت فرمود و عشق و محبتش را در  ینالعامل ربحمد و ستایش 

 کردیمکه هرگاه اسیر نفس شدیم و راه سعادت را گم  قرار دادروح و جا�ان به ودیعه 

مهربانی و رحمتش بازگشت�ن را  ی واسطه بهو  سویش نادم و پشی�ن بازگردیمبه 

 یرد و از خطا و گناها�ان بگذرد.بپذ

به کدامین لطف و کرمت  دانم ی�و  ام آورده یتو رو  یسو  بهبار الها، در این شب قدر 

 را پوشاندی و رسوایم نکردی هایم یزشت. چه بسیار گویم تشکر تو را بستایم و حمد و 

میان مردم معروفم �ودی، چه بالهایی از من دور  ها یخوبدر عوض به حسنات و 

بر نعمتم و ودی. توبه کردم قبول کردی را که بر من آسان � هایی یسختفرمودی، چه 

وار تا ببخشایی لرزان و امیدو  یرز رسبهو پشی�ن،  شکسته دل ام آمدهباز من  ،افزودی

 بینم یمخود را محکوم به عذاب  کنم یمم را. یا رب به کردار و عملم نظر جرم و گناه

به عفو  مطمنئقلبم شاد و خاطرم  ،کنم یمنگاه  ات واسعهو رحمت به لطف و کرم  و

 .شود یم ات یشگیهم منتهای یبو بخشش 

 ی خانهکه در این  مبارک قدر است یها شباین سومین شب از  یا رب، معبود من،

 ترحمتو  مهربانی ،ینواز  بندهرا مدیون  و آن ام آمدهمقدس موالیم به مناجات و دعا 

املهدی (عج)  اباصالحامام بر حقم  نعمت و یول موالیم، ی خاصهو نظر و عنایت 

 ی سفرهتا از  ام آمدهمن  در این شب اینجا نبودم پس نبود من گونه اگر این .دانم یم

مرم نیروی ای�ن و ع ی همهنه برای یک سال بلکه از طعامش برای  احسان پروردگارم

ان غیب است و ی تغذیه کنم چون امشب شبی پر نعمت و برکت از خهدایت و استوار 

به ستایش  ها زبان، شناسند یمجانشان  ی ذائقهرا در  اش یملکوتطعم  که خورندگانش

 قرار یب ها ینهسدر  ها قلب. ماند یممدح و ثنایش متحیر  در ها یدهد و شود یم ه گشود

احسان آس�ن به  ها دست. گنجد ی�به اشتیاقش در قالب جسم  ها جانو  شود یم

را که از رس رحمتش برای  ای ینهگنجتا از پروردگار کریم  شود یمپروردگار عامل گشوده 
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احسانش پایان است که  الله یةبق کران یبذخیره �وده را عطا کند، آن نعمت  ینمؤمن

 ماند ی� نصیب یباز برکتش  ها دورانو  شود ی�و چراغ هدایتش خاموش  پذیرد ی�

 :آن را به زیبایی فرمودند کهکه رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س)  یا گونه ه�ن

سالم بر جان عامل آنگاه که به سخن درآید و نامش را آشکار کند همگان به او بنگرند و 

و بر رسعتی که  هایش یهثانسالم بر زمان، بر لحظات و  سخن آغاز کند، گونه ینااو 

. خیزند یبرمو مردگان از گورها  آیند یم. گذشتگان به آینده گیرد یمهمگان را در بر 

. انتظار معنای خویش را گم تپد یم ها ینهسدر  ها قلب. ماند یم ها کامدر  ها زبان

آمد آن دولتی که آفرینش را از  : ای منتظراننوازد یمرا  ها جان. ندایی شیرین کند یم

به انوارش از  ها یکیتاررا بیازماید.  ها جانتا توان  برد یمغیب به ظاهری منور  ی پرده

 الزمان صاحبمیان برود و آنچه باقی مباند روزی باشد که شبی را در پی ندارد زیرا 

 ی ینهگنجسلطنتش بنشیند و زمان در بیعتش به خود افتخار کند. ای  (عج) بر تخت

را که همچون آتشی بی دود  یقفرا مطهر بر جانی ترحم کن که توان گفنت یها جان

مرا بخوانید، من صاحبی  داشت یمو ابراز  افروخت یمحرارتش  و عامل را از سوخت یم

بر دولتش  در نهان و آشکار مطهر یها جانکه هجرانش  ام �ودهرا در جانم مخفی 

 افتخار کرده و او را در بزرگی مقامش ستوده است.

 ی وعدهکه  یا حقههستی منتظر است تا دولت  ی همهرسور عاملیان  ی فرمودهبله به 

(عج) برپا شود تا حق مداران از  الزمان صاحبالهی است به رهربی موال و امام ما 

 خلقت خارج شوند. ی یرهدابه آن زمان بیایند و باطلین از  ها دوران ی همه

و اینک که ما در سومین شب قدر هستیم و به روایتی شبی است که تقدیرات 

قبل از آن به ساحت مبارک و  خواهیم یم رسد یمایشان  یترؤعمل ما به  ی کارنامه

مقدسشان به متنا و ترضع ابراز داریم ای سالمتی مطلع الفجر یاریم فرما تا از رمضان 

 که یدرحالبه بشارت عید فطر نرسم  قدرش دست تهی و روی سیاه یها شبو 

، ام نشستهاحسانتان  ی سفرهدر این کوی عشق بر رس  هاست سالچون من  ام رشمنده

که پر از هدایت و معرفت و نجات است و من جان و روحم و عملم را با  یا سفره

 فقط شنیدم و از آن گذشتم. طعامش زینت ندادم
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داد که به ترضع و ناله از وجود  جرئتموالی من گذشت و مهربانی ش� به من 

خود  ی کردهاز  برنگردانید و دستم را رها نکنید چون یمتنا کنم که از من رو  مبارکتان

که من مشتاق و منتظر د نادم و پشی�نم. عذر این عاشق رس از پا تقصیر را بپذیری

 ش�یم و برای تعجیلش فریاد خواهم زد: ی حقهش� و دولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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