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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ خرداد ٢      رمضان شب قدر ١٩شب  ی بهخط

 آورد یمبه سخن در  ها یدهآفردر کام مانده را از متام  یها زبان، شبی که سالم بر قدر

 است. مؤمنانو این زبان محراب امیر 

امشب در دمل غوغایی است. افسوس زبانی برای فریاد ندارم. نامم محراب علی بی 

تا  اند دادهاجازه  ها قرنبعد از . ام گرفته اش یداللهیاست. اعتبارم را از نام  طالب یاب

زبان خاک محراب گشوده شود پس ای منتظران چگونه توان شنیدن فریادم را دارید. 

و من زبان دلی دارم که امشب به سخن  نگارد یمآن را  ش� زبان دلی دارید که زمان

را  اند یدهندحیدر را  ی چهرهولی  اند گفتهرا که یا علی  ها دورانغم  خواهد یمدرآمده، 

را به محراب  یتانها دلقادر به شنیدنش شوند پس  به کل�تی بدل کنم که شنوندگان

 .شنوید یمنزدیک کنید، صدایش را 

موالیشان بوی ملکوت را درک کنند. ملکوتی که  ی سجادهتا از  اند آمدهفرشتگان قدر 

جا  ای ینهسولی توان بردن دلی را ندارند که بارگاه جربوتی خالقش در  اند آمدهاز آن 

خاک مرا به هزار گلستان ابراهیمی بدل �وده. وای بر  ربش گرفته که صدای یا رب، یا

. به برند یم. او را از کنارم شود یمون طلوع فجری که خاکم به خون فرقش گلگ

حرارتم خاموش شد. همگان برای  . چگونه جانم را از من جدا کردند.نگرم یمدنبالشان 

را زیارت کردند. من متاشایشان کردم. چگونه توان  مؤمنانزیارتم آمدند. محراب امیر 

باشم از  تا شاهدی گذاشت یم من درک �از موالیم را دارید. او رسش را بر خاک

صاحبش را . او شود ی�حرارت عشقش؛ پس محراب علی با هیچ ذکر و دعایی زنده 

. با دست مهربانش دمل آرام شده دهد یم. امشب مه�نی دارم که بوی علی طلبد یم

و  ها زمان ی کننده. نامش زنده کند یمج�لش جانم را زنده  آید یمهر بار به دیدارم 

زینت مسجد کوفه  که نامش کند یم. محبتش گدایان را بر مکانی مه�ن هاست دوران

 تا در این مکان قدر را بشناسید. یدا آمدهاست. اینک 
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رمضان در غیب نامش قدر را مخفی �وده تا هزاران تشنه از آب و طعام را بر رس 

. کند یم نیاز یبسبیل جامی مه�ن کند که یک جرعه از آن همگان را از آب و طعام 

 یها جان. رمضانشان در اند �ودهامشب نیازمندان به آن جرعه یا رب، یا رب آغاز 

 رو به امتام است. گداخته از حرارت خالقشان

. حرفت را بزن، زند یمگره  ها انساندارد که الست را به زمان عمر  یا عقربهدقایق قدر 

؟ مزد خواهی یم. چه شنود یمنجواها را  کالمش ی فرمودهداری که طبق  یا شنوندهتو 

. امشب راز دیگری دارد. خوب گوش کن. به پردازند ی�امشب  روزه و �ازت را؟

جایگاهت  .کند ی�بیا برویم. زمین جز چند صباحی تو را مه�ن  اند آمدهدنبالت 

دستت را به فرشتگان قدر بده تا به دلت حکایت  .یا آمده آنملکوتی است که از 

. از شود ی�جز به نیاز دنیای کوچکش باز  اش سفرهشیرین وصل را بیاموزند. دلی که 

، ای یفهخلتو  .اند فرستاده. صبور باش تو را برای آزمودن به زمین گوید یم یشها رنج

 ها خواستهاین  .نالی یم؛ پس چگونه برای فقرت هاست ملکوت ی همهثروتت بهای 

. مانی یماحسان باز  ی سفرهو تو در پرانتز نیازهای جانت از  گیرد یمعمرت را به بازی 

خارج کن تا فریاد کنی یا رب  اش صندوقچهجانت نهفته، او را از  ی ینهگنجثروتت در 

که امشب زیرا طمع جایگاهی را دارم  نیازم یب ام کردهمن از دنیایی که به آن مهاجرت 

قدر  ی سفره رس که امت خویش را بر یا دادهو به رسولت فرمان  یا �ودهبرایم آماده 

. الهی به علٍی، الهی به خوانم یمپس موالیم را  ام آمدهمن هم به ه�ن نشانی  .بنشان

 .علیٍ 

رحم کن تا در کنار جاء الحق فرق کفر جانم  ام آوردهبه من که امامم را برای شفاعت 

به فرجی که طلوع امشب  خوانم یماو را را بشکافم تا با نام مبارکش رستگار شوم. 

خلقت خواهند بود تا به  ی نشانه ینتر بزرگنوید آن را داده. فرشتگان که حامل 

چش�ن منتظران متام شد و فجر دمید. او آمد تا در همگان مژده دهند که انتظار 

انوار حق، عامل را از تباهی و سیاهی برهاند. او را بخوانید تا فجرتان امضا  اش یداللهی

 شود.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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