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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ اردیبهشت ١  رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  یبهخط

قادر  هاعقلاست که توان  یشب زداراو را .سالم بر آس�ن و آنچه در خود پنهان �وده

 یهاجانبر  یوا رباید.عاشق را ب یهاقلبرا گشوده تا  اشنهیس .باشدی�به درکش 

 .گذردیم حاصلیب یغفلت جان یپردهکه عمرشان در  ینال فغا .اشسفرهجداشده از 

 ریبه تصو میرا در قرآن کر نآ  رشردگاکه پرو ناک هول یآس�ن جانش در ظلمت شب

 .خواندیحارض شود که او را به نام م یتا در محرض  شکافدیماز هم  کشدیم

 ایآ .دننیتا در مقابلشان بنش اندحرکتامشب در  نانینشقدر  یبه طرف انیآس�ن نکیا

یم یچگونه ط ه رارا .نداده است شارتب یشب نیپروردگارتان جانتان را به آمدن چن

را در  نبوتخاندان  یهااشکاو  .دیابیرا در قدرتا  دیجدا شو تانینیزم اناز ج ؟دیکن

شان را در خاک پنهان �ودند و یاست که موال یشکستگاندلرازدار  .خود پنهان �وده

 یباشند بر جاودانگ یشاهد هازمانشان بازگشتند تا موالی و رسوراز  یبه مسجد خال

 .باطل یحق و نابود

 .دیابیتا حق را در دیرحمت پروردگارتان از باطل وجود جدا کن یایپس جانتان را در در

دست  .آگاه است دیا�ودهپنهان از آنچه در دل  .ندینشیمتان که در کنار  یحق

 ،خواندیمحق وار جانتان به طرف ان ظل�تش� را در  . اودیرا رها نکن اشیملکوت

 .دیرا بشنو شاغوثال یصدا

ماه  رمضان .دیبه فروش نرسان ایدر بازار دن را متیغن نیا ،عمرتان است متیامشب غن

رضبان  .ندارد یاز ین طعامو به ا دیدر رحمتش را باز کن .جانتان است بیغ یمه�ن

 شیخو یبایراز ز دیاجازه بده ،دیاو را در گور زمان نخوابان .است اتشیقلبش ضامن ح

آنگاه  .کند اهامشب همر  یتوشهبه همراه دارد تا با الست که از  یز را .را به زبان آورد

ی بر مقدرات میبر ما بنگر که چگونه رس تعظ امفهیخل یا :و بنگرندبه افرشتگان قدر 

امشب را به  دارنهیگنجآنگاه  .مینگاریم عملت ینامهکه اکنون در  میاآورده دفرو 

م خ طاعتگردن ا میپروردگارمان به آنچه مأمور بود نیجانش یا :میخوانیممدد 
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 میده بایز یپروردگارمان را بشارت به صبح صلحم بندگانفرما تا  مانیار یپس  می�ود

که آغاز  یظهور  .ظهور همراه است یمژدهکه با  یه�ن صبح ؛که در انتظارشان است

ه را در خود پنهان �وده تا منتظرانش را اللّ  ةیبق أنا یکه ندا سحریدولت عشق است 

به  اندخواندهاو را  رهمه�ن کند که هموا یاسفرهخواند و همگان را بر ب شافتیبه ض

 :یندا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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