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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ خرداد ١٠      رمضانمبارک  ماه آخری  جمعه ی بهخط

و ای یاور فقیران و درماندگان به حامل ترحم  یادرسفرای » فاغث یا غیاث املستغیثین«

ت ا ییمضطر تو که بریده شده امیدش از غیر تو. بر آستان کربیا ی بندهکن منم 

نشسته و چشم امید به کرامت و بخشندگی تو دوخته تا یاورش باشی. خدایا تو از 

 دانی یمرا  هایم ینگرانآگاهی و تو حال زارم و آشفتگی خیامل و دلیل  ها نهانرازها و 

را بازگویم و با ناله و ترضع به زیبا بار دیگر آن  ی جمعهدر این  خواهم یمولی 

 پیشگاهت عرضه دارم که:

احسانت فراخواندی و بر  ی سفرهبار الها مرا در این ماه به مه�نی خودت و بر رس 

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

پس چگونه  دانم یمرا  و راه و رسم حضور آنان در این مه�نی شناسم یمپر رحمت را 

مه�نی با  یندر ابنشینم؟ آنانی که برای حضور  یتها نعمتدر کنار ایشان و بر خوان 

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

و بر تن  آراستند یماز بندگی و اخالص و صداقت  نظیر یببود را با جواهراتی 

 یها نعمتاوست و  ی برازندهاست و  گونه ینا ات یفهخلکه فقط لباس  کردند یم

. پس من چه کنم با این دانستند یماز آنان را  یبرخوردار را شناخته و طرز  ات سفره

؟ ولی ای ات سفرهروی لباس تقوایم و نشناخنت طعام  یها لکههمه آلودگی و 

رگی ارباب و موالیش بستگی دارد پس پروردگارم حرمت و عزت هر غالمی به شأن و بز 

ولی و امام ِ منتخب  خاص و ی بندهمن که موال و اربابی همچون یوسف زهرا دارم که 

توست به حرمتش و به بزرگی شأن و مقامش در نزد خودت مرا در این مه�نی بپذیر 

و و عزت و جاللتت  ات یبزرگ یادآورالیق آن نیستم که وجود گهربار اوست که  اگرچه

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

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

ی پایان تو بش�ر و  پس شکر و سپاس بی هاست یرسگردانها و  و پناهگاه ما در سختی

برای�ن برگزیدی و  مان یناسپاسهمتایی را با وجود  یرا سزاوار است که چنین گوهر ب
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و درود و سالم�ن را بر او و اجداد  یربپذدادی پس شکرمان را  قرار یشوای�نپاو را 

طاهرینش مخصوصاً بر پیامرب گرامی حرضت محمد (ص) بفرست و ما را نه تنها در این 

گرامی بدار و به  یشبر فرمانماه بلکه در قیامت نیز در کنارش و در خدمتش و در 

ایشان به ما  ی واسطه بهنعمت وجود مقدسش رحمت و نعمت را بر ما ببخشای و 

هدایت و نجات عطا کن و دشمنانت که ه�نا دشمنان ایشان و ماست خوار و ذلیل 

 پیروز و باطل را نابود کن. اش یلهبه وسگردان و حق را 

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

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

 های�ن هماه رمضان روز  در این بخش وهای ما را در راهش استواری  را به مهرش و قدم

تی که های اعطای جوایز و نعمت و رحم های قدرمان را قبول و وعده و عبادت شب

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

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

ماه مبارک رمضان را اجابت کن که  ی جمعهرستگاری را دریابیم و دعای ما را در این 

 ت:دعای�ن این اس

 اللهم عجل لولیک الفرج
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