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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ خرداد ٢٥      رمضان شب قدر ٢١شب  ی دل نوشته

این  ی همهو سالم. بله  یتتحو سحرگاهش پر از بهرت از هزار ماه است  شب قدر

مخلصش  ی بندهو سالم را خداوند کریم در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان به  یتتح

حقیر برای درک  ی بندهعلی (ع) عطا فرمود و  مؤمنانو ولی امرش امام منتخب امیر 

مشغول ذکر و دعا شدم. به  مؤمناندر صحن حیاتش وارد و در محراب �از امیر  آن

الب آن را احساس کرد و من در ق انتو  یمچون  یاد موالی متقیان قلبم فرو ریخت

 :کل�ت چنین ابراز کردم

را بشکافی و پرواز  ام ینهس خواهی یمشدی،  تاب یب گونه یناای جان تو را چه شده که 

تقدیر بر این است که تحمل  و به این اشتیاق دارم، چه کنم شوم ی�کنی من مانعت 

 کنیم پس اجازه بده با موالیم درد دل کنم شاید کمی آرام شوم.

 فروغ یبموال جان زمانی که زمین و آس�ن در هم شوند، خورشید و ماه و ستارگان 

پروردگار برپا شود از ش� خواهند پرسید به کدامین  شوند، کرسی قضاوت و عدالت

 بود. بندگانش رسی که در آن یاد و ذکر خدا و نجاتگناه فرق رست را شکافتند؟ 

فرمودی به خدای کعبه رستگار شدم. چگونه این جمله را ما تفسیر کنیم. آیا رها شدن 

و صد  ها ییدورواز  تان ینهسبغض در گلویتان بود یا مرهم غصه و سوز و زخم 

برآورده شدن حاجتتان در دعای مسجد  اُمتت و یا های یناسپاسجهل و  های یرنگ

زمین  ی ینهگنجمدینه و کوفه در فراق همرس گهربارتان که  یها نخلجواب کوفه و یا 

و آس�ن بودند و این نامردمان خیلی زود در نهایت مظلومیت این گهر ناب را از ش� 

 ت فاطمه (س) را نشناختند.گرفتند و قدر ش� و حرض 

فُزُت و رَب الکعبه ات را تفسیر کنم. من در این حال در  ی ملهج توانم ی�و  دانم ی�

و من به ه�ن خدای  سوزاند یم، غمتان قلب و جانم را ام یستادهاکنار محراب ش� 

کرسی عدالت و  ی کنندهموال و رسورم، برپا  تان یگرامکه فرزند  خورم یمکعبه قسم 

نیز همچون  که ایشان ها یرو  و کج ها یدور  ی کننده کن یشهراز باطل،  انتقام گیرنده
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مت ناسپاس و گرفتار نفس هستند پس برای ظهورش اُ  دار غصهش� در عرص حارض 

 :زنیم یمفریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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