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 مراسم احیای لیالی قدر
 

 رب شیعیان جهان تسلیت بادحضرت علی)ع( شهادت مىالی متقیان 

 آن شب قدری هک گىیند اهل خلىت امشب است

مین کىکب است  یارب این اتثیردولت ازکدا

گیسىی تىدستِ انسسایان کم رسداتهب   

 ره دلی ازحلقه ای،رد ذکر یارب یارب است

 

 

 

شب قذس، فشصتی بشای مغفشت ي عزسخًاَی است. 

اص خذای متعبل عزسخًاَی کىیذ. حابل کاٍ خاذای    

متعبل بٍ مه ي شمب میذان دادٌ است کٍ بٍ ساًی  

اي بشگاشدیم، لباب مغفاشت کىایم ي اص اي معازست      

سا بکىیم ياال سيصی خًاَذ آمذ کٍ بخًاَیم، ایه کبس 

الیاذرن لُام   »خذای متعبل بٍ مجشمیه بفشمبیاذ:  

خذای وکشدٌ دس قیبمات، باٍ ماب اهابصٌ     « فیعتزسين

 عزسخًاَی وخًاَىذ داد.
 بیبوبت مقبم معظم سَبشی

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 !اًذًٍشی ٍرٍد طْیًَیست ّا را هوٌَع کزد

دٍلت اًذًٍضی دس پی وطتاس هشدم ًَاس غضُ دس سٍص ًىثت 

فلسطیٌی ضذ صذٍس ٍیضا تشای  60وِ هٌجش تِ ضْادت 

صْیًَیست ّا سا هوٌَع ٍ ٍسٍد آًْا سا تِ خان ایي وطَس 

 .هوٌَع وشد

 پیص ّفتِ اص اًذًٍضی دٍلت ” اسالم جْاى تحَالت“ تحلیلی –تِ گضاسش پایگاُ خثشی 

ساػت تشای خشٍج اص وطَس  48 صْیًَیست اتثاع تِ ٍ است وشدُ ػولی سا تصوین ایي

گفتٌی است وِ دٍلت اًذًٍضی سٍاتط دیپلواتیه هستمین تا سطین صْیًَیستی  .فشصت داد

 .ًذاسد اها صْیًَیست ّا تا ٍیضای تَسیستی هَلت هی تَاًٌذ تِ ایي وطَس سفش وٌٌذ

 )ع(ًام کتاب: قزآى کزین اس هٌظز اهام رضا 
 ًام ًَیسٌذُ: آیت اهلل جَادی آهلی

توَاى ّوواٌّگی ٍ    ّایی وِ هی یىی اص تْتشیي صهیٌِ
ٍحذت هیاى ثمل اوثش یؼٌی لشآى ٍ ثمل اصغش یؼٌوی  
ػتشت ایجاد وشد ایي است وِ لشآى سا اص صتاى ػتشت 

وتاب اسصضووٌذ   ایي ٍ ػتشت سا اص صتاى لشآى تیاتین.
 ضذُ است.  دس ساستای ّذف هزوَس تألیف

توا توِ    )ع(ن دس پیطگاُ اهام ّطتن، اهام سضوا دستاسُ لشآى وشیای است  ایي وتاب خالصِ
ایي ٍسیلِ همام هٌیغ حضشت دس پشتَ ًَس لشآى آضىاس گشدد ٍ اص طشفی هؼاسف ػالی لشآى 
حىین تا تیاى ایي لشآى ًاطك سٍضي گشدد. چَى سشچطوِ ٍ هسیش ٍ همصَد آى دٍ یىوی  

 ضًَذ. است، ّواًگًَِ وِ آى دٍ ّواسُ تا حك ّوشاٌّذ ٍ ّشگض اص یىذیگش جذا ًوی
 

 تکزین هادر هْزتاى
 

تهههِ رهههشارگ رثزً هههار  

رثزرههههشاری  فزٌّ ههههی

 شهْاب  االسهمم  حجهت  فارس

 رحلت سالزٍس تا ّوشهاى هزادی

ِ  حضزت ِ  در (س)رذیجه  طهحه

 :ًَشت اگشخظی

 

سخي اس یک ًامِ غزیة است. ًاهی کِ در تیي اساهی درتزاى 

شَد؛ ًام یک هادر؛ هادر هْزتاى ّوِ ایزاًی ّز رٍس کوتز هی

ػجیة تَدُ! سیزا اسثاب شْزت ٍ « غزتت»ّویشِ تزاین ایي  ها.

اگ جوغ است؛ اها ههثَتیت تواهاً در اٍ ٍ تاریخ سًذری

کَتاّی ها ٍ شایذ ػَاهل تاریخی دی زی تاػث شذُ ها اٍ را در 

آى طَر کِ شایستِ حذ شأًش تجلیل ًکٌین ٍ در تیي هسلویي 

، اس )ص(حق اٍست تکزین ًشَد.کسی کِ ًشد رذا ٍ پیاهثز اػظن

اّویت ٍ هزتثت راص ٍ ٍاالیی تزرَردار تَد. راًن تشررَاری 

سال حشى ٍ »کِ رسَل رذا، تزای ٍفات اٍ، تِ جای رٍس ػشا، 

ای اػمم کزد؛ ػام الهشى!اٍ قثل اس اسدٍاج دٍشیشُ« غن

ٍ جمل تَد ٍ تسیار سیثا ٍ رزاهی؛ اٍ را اّل ثزٍتوٌذ، تاشکَُ 

هکِ، هلکِ ػزب ًاهیذُ تَدًذ ٍ تِ جْت ًجاتت ٍ ػظوتش هَرد 

اٍ اٍلیي ّوسز پیاهثز رذاست، اٍ اٍلیي  احتزام ّو اى تَد.

شار تِ ّوزاُ پیاهثز رذا ٍ سى هسلواى است، اٍ اٍلیي ًواسر

ذا، در هٌاى است، اٍ در تظذیق ٍ تأییذ ًثَت رسَل رؤاهیزه

ای کَتاّی ًکزد. اٍ حوایت ٍ فذاکاری تزای اسمم لهظِ

تزیي حاهی تزای رسَل رذا تَد، تخشٍفادارتزیي یاٍر، آرام

تزیي هؼشَق تزای ّوسزگ هٌذتزیي پشتیثاى ٍ ػاشقسخاٍت اٍ

سَل رذا است؛ تَد. اٍ هادر فزسًذاى ر )ص(ههوذ هظطحی

رسَل ثاتت قذم ٍ  اٍ در ایواًش تِ رذا ٍ )س(هادر فاطوِ اطْز

ی را در سهزُ فقط اٍ ٍ سِ سى الْ )ص(پاکثاس تَد. رسَل رذا

هؼزفی کزد ٍ در تیي توام سًاى رلقت  سًاى تزرشیذُ ػالن

ٍ  )س(ٍ آسیِ )س(ٍ درتزگ فاطوِ سّزا )س(رذیجِ کثزی

اٍ در توام هکارم ارمق تی  ًاهیذ.« اًساى کاهل»را  )س(هزین

اس ٍفات رذیجِ حتی تِ ّوسزاى رَد ّوتا تَد. لذا تارّا تؼذ 

 ًذ: رذیجِ ٍ أیيَ هثلُ رذیجِ؟دفزهَهی

تکزین »اًذاسی پَیشی تِ ًام تِ رشارگ فارس هزادی تا راُ

 اس ّوِ کساًی کِ درتز دارًذ رَاست تا در رٍس« هادر هْزتاى

ٍ تِ ایي  طذا تشًٌذ« رذیجِ»فزسًذشاى را تا ًام  ٍفات ایشاى

 .ًام هثاّات کٌٌذ
 

 )ع(تخش ارثار ٍاحذّای اجزایی شؼثِ رَاّزاى ثاهي االئوِ
 «هطاٍسُ گشٍّی»

، واسگاُ آهَصضی سا تِ طَس آصهایطی دس ایي ضؼثِ )ع(گشٍُ هطاٍسُ خَاّشاى ثاهي االئوِ
ّوای   تشتیة دادًذ وِ تاوٌَى سِ جلسِ اص آى گزضتِ، ایي گشٍُ تذیي هٌظَس دس تاسیخ

اص اػضا دػَت ًوَدًذ تا دس ایوي هطواسُ گشٍّوی توا      2/3/97ٍ  19/2/97، 2/12/96
ستثوا  تویي   هَضَػات تشتیت فشصًذ )هشاحل سضذ ووَدن ٍ...(، خواًَادُ ٍ جَاًواى ٍ ا   

ّوسشاى ضشوت ًوایٌذ. وِ تا استمثال خَتی هَاجِ ضذ ایي سٍال تِ صَست یه ّفتوِ  
 تاضذ. هی 13:30دس هیاى دس سٍصّای چْاسضٌثِ سأس ساػت 

آیوذ جْوت ّوواٌّگی ضوشوت دس ایوي واسگواُ        ضوٌاً اص ػاللوٌذاى دػَت تِ ػول هی
 تواس حاصل ًوایٌذ. 09124056321  آهَصضی تا ضواسُ
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تشخی اص هَاًع اعتواد تِ ًفس گفتهِ شهذ: اص    ًششیِ قثلشواسُ دس 
تشًاههِ تهَدى ٍ    قثیل خَد کهن تیٌهیا اًضٍایهَییا ٍاتیهتبیا تهی     

 افیشدگی ٍ اها دیبش هَاسد: 

: ًاتَاًی ییوی هاًعی تشای خَدتاٍسی است ًاتَاًی جسوی -7

خَدا ٍسصش ٍ خَاب کافی اٍ  تٌاتشایي تِ سطین غزایی هٌاسة فشصًذ
تَیِ کٌیذ تا ییوش تقَیت شَد. هشاقثت اص ییهن فشصًهذ سهثة    

 شَد تاٍس کٌذ اًیاى تا اسصشی است.هی

تشیي هَاًع خَدتاٍسیا تٌثلی است. تشای اص یکی اص هْن تٌثلی: -8

تیي سفتي تٌثلی فشصًذاى تِ سطیهن غهزایی اًهاى تایهذ تَیهِ شهَد       
ع سشدا هصشف تیش اص حهذ شهیشیٌی ٍ   ّایی تا طث خَسدى خَساکی

هَاد قٌذی )تِ علت ًیاص فشاٍاى تهِ اًهشطی تهشای ّ هنن تهذى سا      
 کٌذ. سیت هی

حالیا هٌشأ پضشکی )هاًٌذ کاسکشد تهذ  کثهذا    الثتِ گاّی تٌثلی ٍ تی
 عفًَت کلیِ ٍ یا اختالالت َّسهًَین داسد. 

ِ  استثا  تا ًاتَاًاى -9 ًفهس   : استثاط تا دٍستاًی کِ اعتوهاد ته

ًذاسًذ هاًع یذی خَدتاٍسی فشصًذ شوا خَاّذ تَد پس اگهش فشصًهذ   
شهَد ٍ   شوا تا خَدتاٍساى ّوٌشیٌی کٌذ تِ اٍ خَدتاٍسی هٌتقل هی

اگش تا ًاتَاًاى استثاط داشتِ تاشذ ًاتَاًی ٍ ضعف اعتواد تهِ ًفهس   
 اًاى دس ٍی اثش خَاّذ گزاشت.

ٌاسة است ٍ ای ًاه ًتیجِ اى قیافِکِ : چالی تیص اص حذ -10

گزاسد دائن دس ایهي اًذیشهِ اسهت کهِ      تش سٍی فشصًذ اثش هٌفی هی
داًٌهذ تها کوهز اص     دیبشاى اٍ سا شخصی پُشخَس ٍ شکن تهاسُ ههی  

 تَاى هشکل اٍ سا اص تیي تثشیذ.هتخصص تغزیِ هی

ّای ًاصیثا ٍ تذگَیش اعتواد تِ ًفس سا پاییي : ًامًام ًاصیثا -11

تَاًیذ  ایذ هی دقت الصم سا ًکشدُخاب ًام دس صهاى اًتاگش  ٍ اٍسد هی
 .تغییش دّیذسا کَدک  ًام
اى شاء اهلل دس ایٌذُ ساّکاسّای ایجاد اعتواد تِ ًفهس سا تَضهی    )

 . نخَاّین داد

 تا هزداى ًاههزم چِ حکوی دارد؟ سًاى ًاههزم رحت َ

ای دس تا حفظ حجاب اسالهی هاًع ًذاسد هبش اًکهِ هفیهذُ   اهام خویٌی:

 تیي تاشذ.

شٌیذى صذای صى تذٍى سیثِ ٍ فیاد ههاًع ًهذاسد ٍ دس    آیت اهلل تْجت:

 ّش صَست تایذ اص اختالط هشد ٍ صى ایتٌاب شَد.

 اگش دس هعشض التزار یٌیی تاشذ یایض ًییت. آیت اهلل تثشیضی:

اگش ّوشاُ تا هشاعات حجاب ٍ تذٍى قصذ سیثهِ ٍ ّوهشاُ    ای: اهام خاهٌِ

 اسذ تاشذ اشکال ًذاسد ٍاال یایض ًییت.تا اطویٌاى تِ عذم ٍقَع دس هف

یایض است هبش تا خَف ٍقهَع دس حهشام. تهشای صى     آیت اهلل سیستاًی:

یایض ًییت صذایش سا ًاصک ٍ صیثا ساصد طَسی کِ تشای شًٌَذُ ّهش نٌهذ   
 تشای هحاسهش تحشیز کٌٌذُ تاشذ.

صحثت کشدى اگش تهِ قصهذ سیثهِ ٍ تلهزر      آیت اهلل صافی گلپایگاًی:

 کال ًذاسد.ًثاشذ اش

اگش تَأم تا قصذ لزت ٍ شَْت ًثاشهذ ههاًعی    آیت اهلل فاضل لٌىشاًی:

 ًذاسد.

تذٍى قصذ التزار ٍ تا ٍیَد حایهت عشفهی ههاًعی     آیت اهلل گلپایگاًی:

 ًذاسد.

دس صَستی کِ تِ طهَس عهادی تاشهذ ههاًعی      آیت اهلل هىاسم ضیشاصی:

 ًذاسد.

د ًثاشهذ اشهکالی   دس صَستی کِ هَیهة فیها   آیت اهلل ًَسی ّوذاًی:

 ًذاسد.
 

 اَیْنَ سِتْرُکَ الْجَمیلُ، اَیْنَ عَفُوکَ الْجَلیلُ

 کجاست پشدُ پَشی صیثایت؟ کجاست گزشت تضسگت؟

لَسِتُ اَتَّکِلُ فِی النَّجاةِ مِنْ عِقابِکَ عَلی اَعِمالِنا بَلْ بِفَضْلِکَ عَلَیِنا لِاَنَّکَ اَهِلُ 

 اَهِلُ الْمَغْفِرَةِقْوی وَ التَّ

تکیِ کٌن تلکِ تش احیاًت  کِ دس سّایی اص کیفشت تش اعوالنهي اى ًییتن 
  .نشا کِ تَ اّل تقَا ٍ هغفشتی اعتواد داسما خَدتش 

 )فشاصی اص دعای اتَحوضُ ثوالین



 

ُ ٍ سفاسش ضذُ وِ ایي یوه اهوش پسوٌذیذ   )ظ( سَسُ هثاسوِ ضَسی است وِ دس ایي آیِ ضشیفِ تِ هؤدت ٍ دٍستی تا اّل تیت پیغوثش 23آیِ  هَسد تؼذ

 ًِوایین تا تو سٍایاتی اص اّل سٌت تیاى ضذُ وِ تشای دستشسی تِ آًْا خَاًٌذگاى هحتشم سا دػَت هی)دس ایي صهیٌِ ضَد.  خَد یه ٍسیلِ هحسَب هی

سَسُ  110سَسُ هثاسوِ آل ػوشاى ٍ آیِ  49ل ٍ آیِ سَسُ هثاسوِ ًو 39ُ اػشاف ٍ آیِ سَس 160ٍ ًیض آیِ  ّای هشتَطِ هشاجؼِ فشهایٌذ( دی استواع سی

اًجام دادًذ سا تِ ایطاى ػٌایت فشهَدُ ٍ ایطاى توِ   )ع(آیذ وِ خذاًٍذ هتؼال، لذست اهَسی وِ حضشت ػیسی چٌیي تشهی هثاسوِ هائذُ وِ اص دٍ آیِ اخیش

ای اص تٌذگاى صالحص تتَاًذ دس ػالن ّستی ایٌچٌیي تصشف ًوایذ لزا ّیچ هاًؼی ًذاسد وِ خذاًٍذ تِ  ارى اهلل اًجام دادُ است ٍ پشٍسدگاس خَاستِ تٌذُ

لذست اًجام واسّای خاسق الؼادُ وِ اص لذست تطش ػادی خاسج است هشحوت فشهایذ ٍ ایٌىِ ها اص ایي افشاد دسخَاست وٌین ًِ تٌْوا ضوشن   اٍلیاء خَد 

 سایج ٍ هشسَم تَدُ است. )ظ(ًیست تلىِ هوذٍح ٍ هطلَب ًیض ّست ٍ ایي اهش دس صهاى پیغوثشاى پیطیي ٍ حضشت پیغوثش خاتن

پیواهثشاى لوشاس دادُ ضوذُ ٍ اٍ     دیاتین وِ تَاًایی اًجام واسّای هحیشالؼمَل تِ ارى ٍ اسادُ پشٍسدگاس هتؼال دس ًْوا  ت دس هیدس ًتیجِ تا تشسسی ایي آیا

ّای ها سا اجاتت ًوایٌذ ٍ تَاًٌذ خَاستِتؼالی چٌیي لذستی تِ آًْا دادُ ٍ تَسل تِ چٌیي اضخاصی ٍ دسخَاست اص آًْا ضشن ًیست صیشا تِ ارى اهلل هی
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 تَسل اس دیذراُ شیؼِ ٍ اّل سٌت
تَسل هَرد تا تَجِ تِ اقساهی کِ اس تَسل تیاى شذ، ایي قسن اس 

قثَل شیؼِ ٍ اّل سٌت است کِ اًثیاء ٍ اٍلیای الْی را تِ طهَر  

هستقین هخاطة قزار ًذّین تلکِ رذاًٍذ هتؼال را تِ حق آًْها  

قسن دّین هثمً ت َیین: رذایا تِ حق پیغوثهزت حاجهات هها را    

داًذ( تٌاتزایي تها   تزآٍردُ ساس. )ٍّاتیت ایي قسن را شزک هی

ًشد پزٍردرار دارد  )ص(هٌشلتی کِ پیاهثز ػلن ٍ آراّی اس جاُ ٍ

تهَاًین رذاًٍهذ را تهِ حهق آى      ٍ دػایش هستجاب است هی

 )ص(پیاهثزاکزم کِتشررَاراى قسن دّین ارز چِ در هکاًی تاشین 

یا آى تشررَاراى در آًجا حضَر ًذاشتِ تاشٌذ ٍ ایي ػوهل در  

اػت یا سایز تشررَاراى تزای شح )ص(ٍاقغ استحادُ اس هقام پیاهثز

در ًشد رذاًٍذ است ٍ ایي کار اشکالی ًذارد چزا کهِ ٍقتهی   

تَاًذ تزای دی زاى طلهة هغحهزت    ثاتت شذ کِ پیاهثز الْی هی

تَاًٌذ اس هقهام   ًوایذ پس دارای هقاهی ٍاالست ٍ هسلواًاى هی

 ٍاالی اٍ در پیش اُ رذاًٍذ هتؼال تزای رَد استحادُ ًوایٌذ.

سَرُ هثارکهِ   35آیِ شًَذ  هی آیاتی کِ در ایي سهیٌِ هؼزفی

یاتین تزای ایٌکِ تخَاّین تِ هائذُ است کِ تا تَجِ تِ آى در هی

کٌذ آى چیش یا آى  چیشی یا شخظی هتَسل شَین ػقل حکن هی

شخض دارای هقام ٍ هٌشلتی ػظین ًشد پزٍردرار هتؼال تاشهٌذ  

  کِ ها اس آى هقام ٍ هٌشلت ههزٍم ّستین.
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