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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ خرداد ٦       رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

 ی سفرهوصلش،  یها شبشیرینش،  یها وعده. اش درخشندهم الکتاب و انوار سالم بر اُ 

احسانش. امشب همگان را بر خوانش مه�ن �وده. بیایید، من به جانتان لباس تقوی 

تا در بزم رشکت  یدا شده. امشب خوانده دنیا را از خود جدا کنید یها لباس .پوشانم یم

او را به  فرماید یم. پروردگار گوید یم. کسی یا رب یا رب شنوید یمآهنگش را کنید. 

در جانش غوغایی است. وای بر من  ،رسش را درست آمده. آدشناسند یم اش ینشان

و عمرم در پرانتز  رسد یمرمضانم به امتام . شود یمگم  ها ساعتآخرین شب نجاتم در 

با خیالش جدایی از این همه  .شوم یممنتظر رمضانی دیگر . گذرد یم ها ماهروزها و 

پروردگار یکی پس  یها ماهمطمنئ هستم  ،دانم یم .کنم یمنعمت و رحمت را تحمل 

؟ ، منتظرم بودیخواند یممرا ماه دلدادگی را بیاورد.  ی مژدهتا  رسد یماز راه از دیگری 

جایگاه من قلب مبارک پیامرب است. . دهی یمجای  ات خانهمن آمدم. مرا در کجای 

جستجو کنی.  یتها روزهو تو باید توان درک مرا در  ام شدهمن از آن سینه وارد زمان 

اس تالوت قرآن کریم را . لبای یستهنگر. به ج�لت چگونه گذشت یشها ساعت

 . آیا توان شکرش را داری؟ای پوشیده

تا  ام بسته دلامشب موالیت را بخوان، بگو ای قرآن ناطق من به صفحات کتاب الهی 

(عج)  الزمان صاحب. پس ای به عطر قدر آغشته کنید رمضانم را با زبان یا رب یا ربتان

صدای  ام نتوانستهزمان حفظ کنید تا قدرم به پایان نرسد. هنوز  مان امشب را از گذرز 

صدای شکوه و  جزفرشتگانش را در قلبم احساس کنم. من از این پوست و استخوان 

کارم را در کجا جستجو کنم. چگونه این  ی چاره. ام نکردهناله صدای دیگری را درک 

از مقابلم کنار برود و  ها پردهروان شود.  اش یرهذخبشکنم تا جویبار زیبای سد آهنی را 

 ضخیم است را متاشا کنم. ی پردهمن انوار جانم را که در پشت این 

و او فرموده  اند خوانده، تو را به مه�نی پروردگارت خواند یمصدایی در قلبش او را 

محتاج آب و غذای دنیایی است و یا  که آنمش سائل است. گدا را مران. چه کسی نا
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. آب و غذا همواره در دسرتس همگان است. آفریدگارمان فرماید یمسائل امشب را 

 یها پردهتا  ام دادهرا اذن  ؟ توخواهی یمچه . خواند یمسائل این شب با شکوه را 

ه مطلع الفجر را درک کنی. بشارتی ک ی مژدهگوش و چشم و دلت را کنار بزنی. بزن تا 

ت بچرخانی تا در قفل جان توانی یمکلیدش را . خواند یمتو را به جایگاهت 

 را ببینی. یشها نعمت

از آن  ها ینهسظات را به مدد بخوان تا از راز دولتی بگوید که اینک قدر نشین این لح

. آید یم. او دهد یمآمدنش را  ی مژدهه�ن حکومتی که لحظات امشب  است. قرار یب

 .یا کردهمنتظرش مبان. با دعایی که همواره در جانت ذخیره 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 عباد الله الصالحین یو علسالم الو 
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