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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ خرداد ٤   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

. آورد یمبر شبی که نامش غربت است. حکایتش جان عامل را به سخن در  سالم

فرشتگان قدر بر از شب قدری بگوید که در خود گوهری را پنهان �ود.  خواهد یم

 .شود یمکه صدایش آرام آرام به سکوتی ابدی تبدیل  اند شدهینی حارض بال

سحر  ی مژدهمقدرات علی را چه زیبا نگاشتی. همگان  ،) یا رب:کند یم(موال زمزمه 

 ).آیم یم(با این آخرین توشه  ،و من در دیدارت جویند یم ات وعدهامشب را در 

که توان  آورند یم. او را به رسزمینی شود یموای بر زمینی که از یا رب یا ربش جدا 

 الهی را دارد. ی ینهگنجنگهداری این 

. پروردگار به بندگانش گذراند یمرا  ها لحظه ترین ینغمگشب دوم قدر است، ساعاتش 

زمینی  یها ماه؟ آیا منظور ت. کدام ماهوعده داده که قدرش با هزار ماه برابر اس

تا عمری در ش�رشش  رود یمو  آید یمکه هر کدام با رنگ و بویی  ییها ماهاست. 

کدام جان با رسعتش همراه  رقم بخورد. چگونه قادر است تا این راز را بگشاید.

اندیشیدی که تو در جانت امانتی داری. این امانت با شکوه اگر در  تاکنون. آیا شود یم

. بر جانش بارانی شود یمفرمان قدر قرار بگیرد رسعتش با انوار نزول قرآن کریم همراه 

عمر  شود یم. عمر بخشد یمشیرین قرآن به عمرش برکت  یها وعده. بارد یماز نور 

 .شود یمهمراه  جلشاون با نوح نبی (س)، در ظاهر توان درکش را ندارد چ

هزار  ۵۰که فرمود یک روز در مقابل  ای یهآ. اینک تو مصداق آن دهند یماو را بشارت 

سال و این ه�ن یک روز است که نامش شب قدر است. به دنبالش در نهان قلبت 

نفسانی ه هیزمش امیال ک. آتشی جویی یم. از کدام آتش پناه گوید یمباش. چه 

 یها نعمت. او را با نسیم رحمت الهی خاموش کن. پروردگار برایت باشد یمخودت 

ببینی. ج�ل  بهشت را آماده �وده. از آتش هوی و هوست جانت را برهان تا یا رب را

است. اگر شعاع  یدند  قابلکه خود فرموده با قلبی سلیم و پاک  گونه ه�نپروردگارت 

 که جز حق ضامنی ندارد.. عشقی ای یدهرسقدر  ی وعدهعشقش را یافتی (تو) به 
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را باز کن چه اندازه قدر در آن جای دارد. مراقب باش این محاسبه با  ات ینهساینک 

است زیرا تو امت جاء الحق هستی. تو را با پیشوایت  یترؤقلم فرشتگان قدر قابل 

را  اش ینگهدار را رها نکن. تو توان  یتها نعمت. کند یمو او تو را موعظه  شناسند یم

داری. در حق مبان. به طرف باطل جانت نرو. او نفسی است که جز نفرت آثار دیگری 

 .گذارد ی�بر جای 

 ات ذائقهسان تا طعم رمضان در الهی بر  مأمورانبیعتت را با حق به امضای امشب 

جاودان باقی مباند. با او به زبان دلت سخن بگو. ای جانشین پیامربم  مصفامانند عسل 

. ام افتادهکنم. خودت به فریادم برس. من در دام نفسم  وجو جستکدام دعا  تو را با

 دام برهان تا قوت جانم را بیابم.مرا از این 

که  یا رضبهه است. پس به زمین جانم نظر کن تا با هر امشب زمین عزادار سیف اللّ 

به علی اعلی برسد نامش را بخواند برای گشایش غیبی که در آن جز  زند یمبه سینه 

 :خواندش یمهجران کشیده  ای ینهسو او در این شب با شکوه با  کند ی�حق حکومت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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