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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
دل ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺷﺐ  ٢٣رﻣﻀﺎن ﺷﺐ ﻗﺪر

 ٦ﺧﺮداد ٩٨

»اِﻧّﺎ ا َﻧﺰﻟﻨﺎ ُه ﻓﯽ ﻟَﯿﻠَ ِﺔ اﻟ َﻘﺪر« ﺧﺪاﯾﺎ ،ﯾﺎ ﺳﯿﺪی ،ﯾﺎ ﻣﻮﻻ ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻗﺪری ﻧﺪارم و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻤﺸﺪهام در اﯾﻦ دل ﺷﺐ در ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺖ اﯾﺴﺘﺎدم .ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﻦ
آن ﮔﻮﻫﺮ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ و ﮔﺮانﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﴎ رﺣﻤﺖ در وﺟﻮدم ﻗﺮار دادی را ﮔﻢ ﮐﺮدم ،آن
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی را ﮐﻪ در ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪی ﺟﺎﻧﻢ ﻧﻬﺎدی را در اﺛﺮ ﻏﻔﻠﺖ از ﺧﻮدم ﺷﯿﻄﺎن
رﺑﻮد .ﭘﺮوردﮔﺎرا ﯾﺎریام ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﮐﺮدهام؛ ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ و
ﺑﻨﺪهﻧﻮازی و اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﺑﻨﺪهی ﺣﻘﯿﺮ و ﴍﻣﻨﺪه و ﻧﺎدم و ﭘﺸﯿ�ن وﻟﯽ ﻣﻮﻻی ﻣﻦ دوﺳﺘﺖ
دارم .ﻣﺪد ﮐﻨﯿﺪ ،دﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﻢ را رﺑﻮده و ﻣﺮا در ﭘﯿﺸﮕﺎه اﺣﺪﯾﺖ رﺳﻮا ﮐﺮده ﭘﺲ ﺻﺪای
ﻨﺖ ِﻣ َﻦ اﻟﻈﺎﳌﯿﻦ« ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻤﺸﺪهی ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ
» ُﺳ
َ
ﺒﺤﺎﻧﮏ اِﻧﯽ ﮐُ ُ
ﺑﺮﮔﺮدان.
اﻣﺸﺐ ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ اﻣﺖ ﻣﺴﻠ�ن را ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺧﺎص
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﺟﻮدش را در آﯾﻨﻪی رﺣﻤﺘﺶ ﻣﯽآراﯾﺪ؛ ﺟﺎﻧﺶ را در ﺣﻠﻘﻪی ﻋﺰﺗﺶ ﺑﻪ
ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺧﺰاﻧﻪی ﻏﯿﺒﺶ ﺟﺎﻣﯽ را در ﺟﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
ﻋﺼﺎرهی ﻟﺬتﻫﺎی ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ .ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻤﺗﺎم
ﮐﺮدی وﮔﺮﻧﻪ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻗﺪر در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی وﻟﯽ و اﻣﺎم ﺑﺮ ﺣﻘﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﺮاب اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن )ع( ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﺷ� زﺑﺎن دﻟﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن آن را
ﻣﯽﻧﮕﺎرد ﭘﺲ ﺣﺮﻓﺖ را ﺑﺰن ،ﺗﻮ ﺷﻨﻮﻧﺪهای داری ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮدهی ﮐﻼﻣﺶ ﻧﺠﻮاﻫﺎ را
ﻣﯽﺷﻨﻮد ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ از درون دﳌﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا و اﻣﺎﻣ�ن درد دل
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ از راز ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﺧﱪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﴬع اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ:
ﯾﺎ رب ﺗﻮ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و اﺳﯿﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪای ﮐﻪ »اﯾﺎکَ ﻧَﻌ ُﺒ َﺪ
و اﯾﺎکَ ﻧَﺴﺘَﻌﯿﻦ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری و دوﺳﺖ داﺷﻦﺘ و ﻋﺸﻘﺖ از ﺧﻮدت ﻣﺪد
ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ و ﺷﺐ ﻗﺪر ﮐﻪ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪهی دلﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﻐﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﭘﺸﯿ�ﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮی و ﻗﻠﺒ�ن را از ﻫﻤﻪی ﺑﺪیﻫﺎ ﭘﺎک و
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ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺸﻘﺖ ﻗﺮار دﻫﯽ و ﻣﺎ ﺷﻔﯿﻊ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺷﺄن و ﻋﺰت ﻣﻮﻻﯾ�ن اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن
ﻋﻠﯽ )ع( و ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽاش ﻣﻮﻻ و ﴎور و اﻣﺎﻣ�ن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ( را ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ
دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد ﻣﻘﺪﺳﺸﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺘﺶ ﻫﻤﭽﻮن
زﻻل ﺑﺎران ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎرد و از ﴎ ﻟﻄﻒ ﻣﺎ را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺖ را رﻫﺎ
ﻧﮑﻦ ،ﺗﻮ ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاریاش را داری؛ در ﺣﻖ ﻤﺑﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺎﻧﺖ ﻧﺮو .ﻣﺤﺮاب و
ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ذﮐﺮ و دﻋﺎﯾﯽ زﻧﺪه �ﯽﺷﻮد و او ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .و ﻣﺎ اﻣﺸﺐ
ﻣﻨﺎﺟﺎت اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن )ع( در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ را ﺑﻪ اﻣﯿﺪی در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻮﻻﯾ�ن ﮐﻪ ﺑﻮی
ﻋﻠﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺎﻣﺶ زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪهی زﻣﺎنﻫﺎ و دورانﻫﺎﺳﺖ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﺒﺘﺶ ﮔﺪاﯾﺎن را ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻬ�ن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ زﯾﻨﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
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