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برنامه شب قدر- حرم مطهر رضوي

اعمال مشترک شبهای قدر
اول: غسل است عالمه مجلسى رحمة اهلل علیه فرموده که غسل این شبها را مقارن غروب آفتاب کردن بهتر است 

که نماز شام را با غسل بکند.
دوم: دو رکعت نماز است در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه توحید بخواند و بعد از فراغ هفتاد مرتبه أَْستَْغِفُر 
َ َو أَتُوُب ِإلَیِْه بگوید در روایت نبوى صلى اهلل علیه و آله است که از جاى خود برنخیزد تا حق تعالى او را و پدر و  اهللهَّ

مادرش را بیامرزد
سوم: قرآن مجید را بگشاید و بگذارد در مقابل خود و بگوید:

اللهَُّهمهَّ ِإنِّى أَْسَألَُک بِِکتَابَِک الُْمنَْزِل َو َما فِیِه َو فِیِه اْسُمَک اْلَْکبَُر َو أَْسَماُؤَک الُْحْسنَى َو َما یَُخاُف َو یُْرَجى أَْن تَْجَعلَنِى ِمْن 
ُعتََقائَِک ِمَن النهَّاِر پس هر حاجت که دارد بخواهد

چهارم: آنکه مصحف شریف را بگیرد و بر سر بگذارد و بگوید:
اللهَُّهمهَّ بَِحقِّ َهَذا الُْقْرآِن َو بَِحقِّ َمْن أَْرَسلْتَُه بِِه َو بَِحقِّ ُکلِّ ُمْؤِمٍن َمَدْحتَُه فِیِه َو بَِحقَِّک َعلَیِْهْم فاَل أََحَد أَْعَرُف بَِحقَِّک ِمنَْک 
ٍد و ده مرتبه بَِعلِىٍّ و ده مرتبه بَِفاِطَمَة و ده مرتبه بِالَْحَسِن و ده مرتبه  ُ و ده مرتبه بُِمَحمهَّ پس ده مرتبه بگوید بَِک یَا اهللهَّ
ٍد و ده مرتبه بُِموَسى بِْن  ِد بِْن َعلِىٍّ و ده مرتبه بَِجْعَفِر بِْن ُمَحمهَّ بِالُْحَسیِْن و ده مرتبه بَِعلِىِّ بِْن الُْحَسیِْن و ده مرتبه بُِمَحمهَّ
ٍد و ده مرتبه بِالَْحَسِن بِْن َعلِىٍّ و  ِد بِْن َعلِىٍّ و ده مرتبه بَِعلِىِّ بِْن ُمَحمهَّ َجْعَفٍر و ده مرتبه بَِعلِىِّ بِْن ُموَسى و ده مرتبه بُِمَحمهَّ

ِة پس هر حاجت که دارى طلب کن ده مرتبه بِالُْحجهَّ
پنجم: زیارت کند امام حسین علیه السالم را )در خبر است که: چون شب قدر مى شود منادى از آسمان هفتم ندا 

مى کند از بطنان عرش که حق تعالى آمرزید هر که را که به زیارت قبر حسین علیه السالم آمده(
ششم: احیا بدارد این شبها را )همانا روایت شده: هر که احیا کند شب قدر را گناهان او آمرزیده شود هر چند به عدد 

ستارگان آسمان و سنگینى کوه ها و کیل دریاها باشد(
هفتم: صد رکعت نماز کند که فضیلت بسیار دارد و افضل آن است که در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه توحید 

بخواند
هشتم: بخواند: اللهَُّهمهَّ ِإنِّى أَْمَسیُْت لََک َعبْدا َداِخرا ال أَْملُِک لِنَْفِسى نَْفعا َو ال َضّرا َو ال أَْصِرُف َعنَْها ُسوءا أَْشَهُد بَِذلَِک َعلَى 
ٍد َو أَنِْجْز لِى َما َوَعْدتَنِى َو َجِمیَع الُْمْؤِمنِیَن َو  ٍد َو آِل ُمَحمهَّ تِى َو قِلهَِّة ِحیلَتِى فََصلِّ َعلَى ُمَحمهَّ نَْفِسى َو أَْعتَِرُف لََک بَِضْعِف قُوهَّ
ِعیُف الَْفِقیُر الَْمِهیُن اللهَُّهمهَّ  الُْمْؤِمنَاِت ِمَن الَْمْغِفَرِة فِى َهِذِه اللهَّیْلَِة َو أَتِْمْم َعلَىهَّ َما آتَیْتَنِى فَِإنِّى َعبُْدَک الِْمْسِکیُن الُْمْستَِکیُن الضهَّ
ال تَْجَعلْنِى نَاِسیا لِِذْکِرَک فِیَما أَْولَیْتَنِى َو ال ]َغافاِل[ ِلِْحَسانَِک فِیَما أَْعَطیْتَنِى َو ال آیِسا ِمْن ِإَجابَتَِک َو ِإْن أَبَْطَأْت َعنِّى فِى 

َعاِء ٍة أَْو َرَخاٍء أَْو َعافِیٍَة أَْو باَلٍء أَْو بُْؤٍس أَْو نَْعَماَء ِإنهََّک َسِمیُع الدُّ اَء أَْو ِشدهَّ اَء ]ُکنُْت [ أَْو َضرهَّ َسرهَّ
و این دعا را کفعمى از امام زین العابدین علیه السالم روایت کرده که در این شبها مى خوانده در حال قیام و قعود و 
رکوع و سجود و عالمه مجلسى رحمة اهلل علیه فرموده که بهترین اعمال در این شبها طلب آمرزش و دعا از براى 
مطالب دنیا و آخرت خود و پدر و مادر و خویشان خود و برادران مؤمن زنده و مرده ایشان است و اذکار و صلوات بر 
محمد و آل محمد علیهم السالم آنچه مقدور شود و در بعضى از روایات وارد شده است که دعاى جوشن کبیر را در 
این سه شب بخوانند فقیر گوید که دعاى جوشن در سابق گذشت )و روایت شده: که خدمت حضرت رسول صلى اهلل 

علیه و آله عرض شد که اگر من درک کردم شب قدر را چه از خداوند خود بخواهم فرمود عافیت را(

گزارش تصويری آغاز کالس های آموزشی اساتيد
)امروز 21 مرداد(
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مراسم افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاههاى ایالم روز جمعه 20 مردادماه در البى هتل پردیس با حضور حجت االسالم قریشى معاونت سیاسى 
و فرهنگى نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاهها برگزار گردید. در این مراسم که با حضور تمامى اساتید دانشگاههاى استان ایالم انجام پذیرفت دکتر سیارى 
معاون فرهنگى دانشگاه ایالم با عرض خیرمقدم به حضور اساتید و خانواده هایشان و عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام على)ع( مراسم را آغاز 
نمود. در ادامه حجت االسالم هاشمى معاونت نهاد دانشگاه ایالم و دبیر طرح ضیافت اساتید ایالم به معرفى طرح و برنامه ریزى هاى انجام شده پرداخت و 
پس از بیان مطالبى در خصوص آداب زیارت امام رضا)ع( به ذکر مناقب امام على)ع( پرداخت و در پایان از روساى دانشگاههاى استان ایالم على الخصوص 

دکتر على محمدى به جهت حمایت از طرح تشکر نمود.
در ادامه مراسم حجت االسالم قریشى درباره طرح ضیافت اندیشه اساتید بیان داشت که امسال بیش از 11000 نفر از اساتید به همراه خانواده هایشان جهت 
شرکت در طرح در مشهد مقدس حضور به هم رسانیده اند. ایشان در ادامه با بررسى آیات و روایات به بیان نقش ایران در آخرالزمان پرداخت و در پایان 

با بیان مطالبى به تببین رسالت دانشگاهها در قبال تحریم ها پرداخت.
در پایان نیز جناب آقاى مشکى باف از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به مداحى پرداختند.

پس از پایان مراسم نیز اساتید حاضر جهت شرکت در نماز جمعه به سمت حرم مطهر حرکت نمودند.

حضور اساتيد و خانوادها در جبل النور؛ مزار شهدای گمنام و برگزاری زيارت عاشورا

مراسم افتتاحيه طرح ضيافت انديشه اساتيد دانشگاههای ايالم
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دانستنى هاى ماه رمضان
اثر روحى روزه آن است که سبب تقوا و پرهیزگارى در انسان روزه دار مى شود . باید 
دانست که روزه تاثیر بزرگى در صحت بدن انسان دارد، چرا که روزه براى استراحت 
ترتیب  و  معده  ترشحات  کردن  منظم  و  روده ها  و  معده  گوارش خصوصا  دستگاه 
دادن به اعمال هضم، بسیار مفید مى باشد و دانشمندان حیوان شناس گفته اند، حتى 
حیوانات هم از روى غریزه ى خدادادى گاهى روزه مى گیرند، از جمله در درندگان 
از قبیل شیر و پلنگ و ببر مالحظه شده که هفته اى یک روز از خوردن هرگونه غذا 
خوددراى مى کنند . خالصه این که روزه تاثیرات روحى و اخالقى و جسمى فراوانى 
دارد . باید گفت که در قدیم اطبا به امساک و خوددارى از خوردن و آشامیدن 
خیلى اهمیت مى دادند و به وسیله ى آن خیلى از امراض را معالجه نمودند و در طب 
جدید، نام امساک و پرهیز را رژیم غذایى گزارده اند و این همان روزه است که به 

نام هاى مختلف نامیده مى شود .
علماى روان شناس جدید، روزه را یکى از بهترین عوامل صحت شمرده اند . پرفسور 

وکتور پوشر فرانسوى مى گوید: روزه بهترین وسیله براى تندرستى مى باشد .
چرا واجب شده است که در سال سى روز )ماه رمضان( روزه بگیرند؟ 

از درختى که نهى  السالم( در بهشت  ) علیه  روایت است که وقتى حضرت آدم 
شده بود، تناول کرد، تا سى روز آن غذا در شکمش بود، به همین دلیل خداوند بر 
بندگان و فرزندان حضرت آدم تا روز قیامت واجب نمود تا سى روز را در سال 

روزه بگیرند .
در روزه گرفتن دو فایده منظور شده است: 

1 . حفظ الصحه ى بدن 2 . تزکیه ى نفس و تربیت روح
قرآن در فلسفه ى روزه مى فرماید »لعلکم تتقون « )تا شاید پرهیزکار شوید(

5 عامل ارتقای ارزش روزه
1. امام شناسى والیت

   یکى از ابعاد معارف روزه ، امام شناسى است . آیا به این نکته اندیشیده اید که چرا در ماه رمضان ، در بسیارى از دعاها سخن از امام زمان )عج ( است : و چرا در شب قدر مستحب است که مومنان بیشتر 
دعاى فرج بخوانند؟

هنگامى که از امام باقر )علیه السالم( پرسیدند که آیا شما شب قدر را مى شناسید؟ پاسخ دادند: وکیف ال نعرف و المالئکه یطوفون بنا )1(چگونه آن را نمى شناسیم در حالى که فرشتگانى که آن شب نازل 
مى شوند، به طواف وجود ما مى پردازند. بنابراین در ماه رمضان باید به مساله امام شناسى توجه شود.

2. ورع
   یکى از معارف روزه ، ورع پارسایى است . ورع و پارسایى باعث افزایش پاداش روزه دار و عامل افزایش کماالت روزه مى باشد.

   )ورع آن است که آدمى براى دورى و اجتناب از محرمات حتى از موارد مجاز و شبهه ناک نیز استفاده نکند.(
3. انفاق

   یکى از اعمال مورد توجه ماه مبارک رمضان ، انفاق جهاد مالى است. در خطبه معروف پیامبر )صلى اهلل علیه و آله( درباره اعمال روزه داران فرمود: هر کسى در این ماه ، فریضه اى چه مالى و چه غیر آن  
ادا کند پاداش هفتاد برابر اداء در سایر ماه ها را دریافت مى دارد.

4. تحصیل دانش
   یکى از معارف روزه ، تحصیل دانش و توجه به اهمیت علم است .

5. عفو و گذشت
   یکى از معارف روزه عفو و گذشت از خطاهاى دیگران در مدار معقول و مجاز است .

يادی از ضيافت انديشه سالهای 1389 و 1390:
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حديث رضوی:

نقشه جامع حرم مطهر و صحن ها

www.Nahad-Ilam.ir


