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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ مرداد ٩       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

پرستیم و تنها از تو یاری  ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارم، تنها تو را می

، در نیتش ایم یستادهاخواهیم؟ به �از  ووییم. برای بردانت کدامین بار مدد می می

ایم  در غربت وا�ان گم گشته چنان آنو یا  نناسیم یمگفتیم آیا قرب را  هللا یالقربت 

رحمت الهی را  که یدرحالگردیم و در آخر ببادتان  یکه در �از به دنبالش م

یابیم؟ کجا بودم؟ مرا به ملکوت  خواهیم تا در برکاتش واقع نویم خود را می می

آیند؛ به  خواندند و من از آن گریتتم همننان که در او  گریتته بودم. به دنبال می

گریزی؟ این مکان مکان موقت توست در آنجا توقف نکن باید سوار بر با   کجا می

؛ ولی یاراییبوی تا لحظاتی در منزلگاهت، وانت را به نیرویش فرنتگان به ملکوت بر 

زنی: ای  ای؛ فریاد می و وانش را در درونت به بند کشیده یا بسته د تو به کل�تش 

و پروردگار، تو را به چنین نبی مه�ن  ام کردهپروردگارم مددم کنید؛ من به خود ستم 

ت را که منتظرت است دریاب تا تو را گریزی؟ وایگاه ام، به کجا می کند: ای بنده می

بهاست معامله نکن؛ وان متابی الهی است  ای گران در آغوش گیرد با وانت که ودیعه

چگونه از بندهایم  دهی: چگونه؟ نه خاکی، پس برخیز و به طرفش برو. پاسخ می

برهم؟ موالی من دوستت دارم مددم کنید؛ دنیا توانم را ربوده و مرا در پیشگاه 

رسوا کرده پس صدای سبحانک انی کنت من الظاملین مرا پاسخ دهید و بار  تتیاحد

های ناتوانم باز کنید تا خود را دریابم و به آننه که از  دیگر، زنجیر اسارت را از دست

پرستیم برسم و قبل  تا با آن ابزار به تنها تو را می یا قرار دادهلطف و احسانت برایم 

گداز  ای وان ابدیتم به فغان و ناله ی خانهگیری و من در  زپس از آنکه امانت وانم را با

دهند  تو را بتوانم. اینک در این نب قدر که فرنتگانت مرا به نجاتی رونن مژده می

خوانم: یا غیاث املستغیثین به فریادم برس و مرا از احسان این نب بافضیلت  تو را می

 محروم مکن.

وانت را به قربش نزدیک کنی هنوز نیطان  پس توانستی با ننیدن این مناوات،

را از  ات یرهذخرا برباید؛ برای خرج کردن هنوز ذخیره داری؛  ات ینهگنجنتوانسته تا تام 
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امانت الهی متفی کن اگر  ی صندوقنهچنگا  نفس اماره بیرون بیاور و آن را در 

را بنویسی؛  امشب توانستی نجات را برای خویش رقم بزنی پس توانستی تقدیرات قدر

چه قلم زیبایی! و اگر نتوانستی در میدان وهاد با نفس اماره پیروز نوی، تقدیر مرگ 

سپاری و  قدر می را به آواز ات یباطنزیرا امشب چشم و گوش  یا زدهرا برای خود رقم 

دهد: چرا غمگینی؟ پروردگارت  یا به آواز نیطان که تو را در همین لحظه آواز می

من نوی پس  ی بندهقبل از اینکه بیایی نگانته است او خواسته تا تقدیرات تو را 

بروی و  کند تا همواره بیایی و رهایی وانت ممکن نیست و تو را با خود همراه می

 ای. باند که به آن خو گرفته روزهای بمرت تکرار مکرراتی 

تت را به نگرد. دس خوانی به تو می امشب دست توا�ندی که تو او را ولی و امامت می

دهی  گذری؟ اگر می دهی تا در دست پروردگارت بگذارد و یا از این بیعت می او می

ناباوری ووودی است که اینک با آن در  آتششنکست بیعت امامت وهنم است که 

ونگی پس باورش کن که او امانتی الهی است. با آب توبه در این نب نجات، 

های  رسولت را بشنوی و در قبا  انک بده تا ندای الغوث یا امتی یشو نو نست 

هللا، نب ظل�نی وانم را به هدایت رونن ووود مبارکت  معطرش ابراز داری: یا رسو 

از اطیعو هللا و اطیعو  یا لحظهسپردم تا صدای الغوثت را همواره در گونم بشنوم و 

 الرسو  ودا نشوم.

را به زیورش بیارایید و  این ماه آس�نی رو به اتام است، وانتان ی یرهذخآخرین 

خودتان را باور کنید که ن� امت پیامربی هستید که بمر مبارکش در راه هدایتتان 

توبه فرمود: هر آینه پیامربی از خود ن� بر ن� مبعوث  ی سورهگذنت و پروردگار در 

آید ستت به ن� د  بسته است و با  دهد بر او گران می ند؛ هر آننه ن� را رنج می

بستگی، امشب بیعت کنید تا توان دادن بهای  نان رئوف و مهربان است؛ با این د مؤم

رسالتش را دانته بانید. او با ن� امتش مهربان است، با دوری از قهر الهی با او 

مهربان بانید و به خود ُمهر قدر را بزنید تا قلم ووودتان نجات را برایتان رقم بزند؛ 

خواستنتان زمان  خواهید و در پروردگارتان به ترضع می نجاتی که همواره فروش را از
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کنید پس باید بجله کنید تا  دهید، پروردگار را به بجله دبوت می را مد نظر قرار �ی

 .در رسبت فرج الهی قرار گیرید

زنیم: ای موالی ما، پروردگارمان ن�  اینک که وا�ان را با کلیدش گشودیم صدایش می

را وانشین رسولش خوانده و ما امت ن� هستیم و در ن� وز خصلت ود بزرگوارتان 

آید؛ ما را  آزارد برای ن� گران می ما را می آننهنود پس هر  خصلت دیگری یافت �ی

بارد و ما از آن  آزارد، الطافی که همواره بر ما می می نینتانازندوری از الطاف ووود 

کنید تا در آخرین نب قدر این ماه مبارک با دست بیعتی با ن�  مددمانگریزیم؛  می

را در اسارت ووود  مقدارش یبرا به فرمانتان سپرده و وان  یشها گوشبیعت کنیم که 

ر به صدایی که وان بال را بلرزاند درآورده؛ دست�ن را رها نکنید تا بار دیگ تان یملکوت

 فریاد کنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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