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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ خرداد ٦      رمضان شب قدر ٢٣شب  ی دل نوشته

و  یا موال شب قدر است و من قدری ندارم ،یا سیدی ،خدایا »درالقَ  ةِ یلَ فی لَ  نزلناهُ ا اَ نّ اِ «

ن، من در این دل شب در پیشگاهت ایستادم. خدای من، خدای م ام گمشدهبه دنبال 

گم کردم، آن که از رس رحمت در وجودم قرار دادی را  ییبها گرانو  همتا یبآن گوهر 

در اثر غفلت از خودم شیطان  جانم نهادی را ی را که در صندوقچه نظیری یب ی ینهگنج

تو مهربان و توبه پذیر و  ؛ام کردهکنید من به خود ستم  ام یاریربود. پروردگارا 

دوستت ی موالی من قیر و رشمنده و نادم و پشی�ن ولح ی بندهو این منم  ینواز  بنده

رسوا کرده پس صدای  احدیت مدد کنید، دنیا توانم را ربوده و مرا در پیشگاه .رمدا

جانم را به من  ی گمشدهمرا بشنو و بار دیگر  »الظاملین نَ مِ  نُت نی کُاِ  بحانکَ سُ «

 برگردان.

ید امت مسل�ن را به ضیافتی خاص که فرمود یا گونه ه�نقدر است امشب شب 

عزتش به  ی حلقهجانش را در  ؛آراید یمرحمتش  ی ینهآو وجودش را در  کند یمدعوت 

که  سازد یمغیبش جامی را در جانش جاری  ی خزانهو از  کند یمجانی تازه تبدیل 

بر من متام  را تو رحمت و مهربانی دانم یم. خدایا خلقت است یها لذت ی عصاره

. ولی و امام بر حقت حضور نداشتم ی خانهکردی وگرنه در این شب قدر در این 

ش� زبان دلی دارید که زمان آن را : که گفت (ع) مؤمنانکه محراب امیر  یا گونه ه�ن

ی کالمش نجواها را  فرمودهی داری که طبق ا شنوندهتو  ،پس حرفت را بزن نگارد یم

در شب قدر بیایید از درون دملان با خدا و امام�ن درد دل شنود پس با این باور  یم

 :که کنیم یمبا این وجود به ترضع ابراز  باخربند ها ینهساز راز  دانیم یم که یناکنیم با 

 دَ عبُ نَ  ایاکَ «که  یا آموختهآگاهی که به ما س ما بندگانت رب تو به ضعف و اسیر نف یا

و دوست داشنت و عشقت از خودت مدد  یبردار  فرمانیعنی برای  »عینستَ نَ  و ایاکَ 

عاشق است با ناله و فغان  یها زبانو  ها دل ی یندهگشاو شب قدر که  بجوییم

و پاک  ها یبد ی همهرا از  بپذیری و قلب�نکه توبه و پشی�نی ما را  خواهیم یم
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 مؤمنانن و عزت موالی�ن امیر شأ  دهیم یمار دهی و ما شفیع قرار جایگاه عشقت قر 

 را که هر چهمهدی (عج)  اباصالحموال و رسور و امام�ن  اش یگرامع) و فرزند (علی 

ش همچون داریم به برکت وجود مقدسشان است. امامی که مهر و محبت و عنایت

را رها  یتها نعمتکه  کند یمرس لطف ما را موعظه و از  بارد یمزالل باران بر ما 

. محراب و در حق مبان به طرف باطل جانت نرو ؛را داری اش ینگهدار تو توان  نکن،

امشب ما و . طلبد یمو او صاحبش را  شود ی�مسجد کوفه با هیچ ذکر و دعایی زنده 

موالی�ن که بوی  ی خانهرا به امیدی در کوفه در مسجد  (ع) مؤمنانامیر  مناجات

 .کنیم یمزمزمه  را هاست دورانو  ها زمان ی کنندهو نامش زنده  دهد یمعلی را 

که نامش زینت مسجد کوفه است و برای  کند یممحبتش گدایان را بر مکانی مه�ن 

 :خوانیم یممسجد کوفه او را به مدد خواندن مناجات 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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