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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ مرداد ٢٧     رمضان شب قدر ١٩شب  ی دل نوشته

ی بلند و ارجمنِد امام عرص حرضت مهدی  عزیزانی که در این شِب قدر در این خانه

ها را خاموش کرده تنها به خود و خدای خود فکر کنیم  (عج) حضور دارید بیایید چراغ

ای خوانده  خدا رو. دل نوشته ینواز  بندهو با تام وجود حس کنیم لطف و احسان و 

ی ش�ست پس خوب دل و درون خودتان را  مهکه مطمنئ هستیم حرف دل ه شود می

 به آن وصل کنید.

خواد  ها رو خاموش کردن، فکر عیییی دارم دل می الهی، خدایا، خدای من چراغ

نیست. معنی مضطر  کسی یچهچشامو بیندمو احساس کنم شب اول قربمه. منم و تو، 

اش ذااشت، رو با تام وجودم حس کنم، کسی که همه تنه کس یبیعنی درمانده و 

دستش از همه جا کوتاهه با قلیم حس کنم که فقط تو رو دارمو بس، فقط تو. اون 

وقت چی کار کنم با این همه ذناهو کوله باری از معصیتو رو سیاهی که دیگه راه 

 برذشت نداره و کامالً درموندست.

زاری کنم؟ خدایا چی کار کنم، با تو حرف بزنم؟ چه جوری؟ فریاد بزنم یا ذریه و ناله 

 چه جوری رشوع کنم؟ اصالً چی بگم که از اون خرب نداشته باشی؟

اما دوست دارم از ذناهام بگمو ازت طلب بخشش کنم خدایا، اما از سه چیز خیالت 

که تو انیام دستوراتت کوتاهی کردم. دوم بهم ذفتی ذناه نکن و  کشم، اولیش این می

 کشم خدا. ن شکر نکردم. خیالت میکردم سوم، خدایا بهم نعمت فراوون دادیو م

اما خدای بزرذم بیین این منم، این منم که در پیشگاِهت به خاک افتادمو با صدایی از 

 ذم: رس عیز می

ی  ای پناه دهنده، ای آرام دل وحشت زدذان، کاران و درماندذان ای فریادرس ذنه

اَم و  ن، درموندهامو ناتو ، رشم ذینمو روسیاه، عاجز ترین مهربانان پناهان و ای مهربان بی

 . چی کار کنم؟ خدایا بگو چی کار کنم؟کس یب
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تا از چشام سیل جاری کنم؟ اذه دعا و الت�س کنم منو  بخشی اذه ذریه بکنم می

 بزارمقدر صدات کنم تا زبونم بند بیاد؟ خدای من، اذه صورتو به خاک  مییخشی تا این

 ا این کارو بکنم؟کنی ت جوری که با خاک یکی بشه بهم نظر می

کشم، خدای  ام، هنوز نفس می کنم، هنوز زنده اما تنم میلرزه یه لحظه چشامو واز می

م بخوانید مرا تا اجابت ک، چون خودت ذفتی ادعونی استیب لشم من، امیدوار می

 کنم ش� را.

زنم که از کارهای زشتم بگاری، رسوا و جزا و عاابم  پس ای خدا میخو�ت، صدات می

ای  ی روسیاهت، بنده ، مهربونی کن به من آقا و موالی من، منم بندت، منم بندهنکنی

 که بریده چارش از غیر تو، ای خدا، ای منتهای آرزوهایم، امید به کسی غیر تو ندارم.

دونستم چه جوری  قرب، این است منزلگاه و جایگاه آخر من. ای معیودم ای کاش می

 لرزه وحشت و دلهره دارم. یا نه؟ تِن ضعیفم می کنی، جوابو میدی باهام رفتار می

کنی؟ یعنی  قدر عهد و پی�ن شکوندم که دیگه جوابو �یدی؟ نگام �ی خدایا آیا اون

ذردونی؟ پس وای به من، وای به منو بی چارذی و  کنی و روتو ازم برمی دیگه قیول �ی

ی به کی امیدوار بشم؟ پس . به کیا پناه بربم؟ موقعی که تو ترکم کنیمو بدبختخواری 

 وای به من.

اما خدای مهربونم من غیر از اینا ازت شنیدمو دیدم، رسیع الرضایی یعنی زود از 

هات راضی میشی. فراغ عفو رحمِتت به اونایی هم از درذاهت درخواست �یکنن  بنده

شه منی که تام امید و عشق و پناهم  شه، خدایا چطور می هم شامله. پس چطور می

تو هستی برام دل نسوزونی و از کرمو لطِفت بهم نظر نکنی؟ نه خدایا این طور نیوده 

 و نیستی.

پس خدای من امیدوارم، خیلی هم امیدوارم، درسته که عملی یا کرداری که روی 

دو�و  پرستمت، می اما با تام وجود می؛ درخواست و توجه و عنایتتو داشته باشم ندارم

طور نیود تو این  و عنایت داریو منو دوست داری که اذه این اطمینان دارم بهم نظر

کردم؟ پس مطمئنم تو دعوتم کردی و به  ی امام عرص چی کار می شب قدر تو خانه
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ی من که امیدوارم از روی اخالص باشه ذوش میدی پس منم میگم  درد و دل عاشقونه

 که:

های  ات حیاتم در رضبانلحظ که یدرحالبار الها ای محیوب من. چگونه مرا خواندی 

ی خود �ود و آرزوهای  مرا شیفته زودذارهای  غفلت از یاد تو سپری ذشت و زییایی

فرداهای دور مرا در خود پیچید و آنگاه که به ستایش تو ایستادم از نام بزرگ تو 

تر از آن بودی که  های زودذار آراستم، ولی تو مهربان محافظت نکردم و آن را به هوس

رد خشم خود قرار دهی، بلکه مرا به محیت خود نواختی، پس چگونه تو را مرا مو 

های طوالنی نکردم و کمر بندذی  سپاسی ذویم و منتظر رحمتت مانم که برایش سیده

در اطاعت آن نیستم یاریم کن ای خالق من تا به خطاهایم اعرتاف کنم و تو را سپاس 

اک افتادن در برابر قدرتندی خود ذویم. ای رب من و خدای من چگونه مرا در به خ

کنی؟ بلکه مرا مورد لطف و احسانت  بینی و کوچکی و خردیم را به من ذوشزد �ی می

ش�ری. چگونه تو را ستایش و سپاس ذویم؟ آیا  دهی و مرا آزاده و بزرگ می قرار می

لق ای که ذنیایش این مقدار محیت را داشته باشد؟ ای خا ی من قلیی آفریده در سینه

فرمایی تا ساعت وجود از حرکت بایستد و آنگاه مرا  های حیاتم آنگاه که امر می رضبان

من هنوز فرصت شکر این حیات را  که یدرحالبخشی  در حیاتی دیگر حیات میدد می

 سازی. مند می ها بهره ندارم. مرا در زندذی دیگر از نعمت

کوچکیم ترحم کن که رس به پس یاریم کن تا تربیت حضور داشته باشم و به خردی و 

 ی تو دارم. سیده

 یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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