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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ اردیبهشت ٢٦      رمضان شب قدر ٢٣شب  ی بهخط

بر آفرینش آنگاه که اراده فرمود تا جنبندگان به حرکت درآیند. جانشان در سالم 

از پی یکدیگر فرا  ها فصلزمان محدود شد تا رمز روز و شب آشکار شود.  ی حلقه

متصل شوند  یا اراده. بیایند به حلقه شود یمزمان خوانده  ی صفحهبه  ها جانرسید. 

. او ستاید یمحیات و م�تشان است. حیاتی که خالقش آن را  ی کنندهکه نامش تعیین 

. چه حیات با شکوهی، آید یمزمان  ی صفحه . بربرد یمخویش نام  منتهای یبرا رحمت 

 ها زماناز اولین تا آخرین است. رسالتش به  ها دورانمتام  ی کنندهمبارکش زنده  ی ینهس

در جوش و خروش است و آنچه به خواندش امر  همواره اش معجزه. شود ی�محدود 

 سان را از خون بسته.شد بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد ان

لنا به قلب مبارکش نوید نَز ا اَ نّ اِ . ه�ن شبی که انوار شاهد این خواندن است شب قدر

مبارک نجات از . شب فرو برده بود را در آتش کفر ها زماننجات بود از متام آنچه که 

که انوارش زمین را به  کند یمرا حمل  یا معجزهدر جانش  و امشب .تاریکی و تباهی

تا قدر نشین شبش را به عظمت قرآن کریم مزین کند. اینک  خواند یمملکوت 

و پروردگار  اند آمدهبرای عفو و رحمت که  نگرند یم ییها جانمأموران عرش الهی به 

 .پذیرد یمتوبه کنندگان را  ی توبهبا بندگانش مهربان است. خود وعده فرموده 

قرار  و تباهی چراغ هدایت جانشان را پس از افروخنت در سیاهیه�نانی که 

 .دهند ی�

رحمت الهی است. باید بتوانید از آن عبور کنید. برایتان  ی دروازهامشب آخرین 

رحمت  یها بالاو  .اند داده(ع) را قرار  مؤمنانپیشکشی چون جان مطهر امیر 

پروردگار است. اگر نتوانید با فرمانش حرکت کنید پاهای جانتان در تاریکی زمین 

در  مکرمه بشکافد تا رحمت ی کعبهدلتان مانند  باید با نام مبارکش دیوار .ماند یم

 درونتان جای گیرد.
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رمضانتان است. چه کردید با سحرها  ی نگارندهکه  کنید یماینک با لحظات شبی وداع 

. پس گوید یمامتش الغوث  امشب موالیتان به ندای یا رب یا رِب  ش.هایو افطار 

کند. خودتان را از جهل زمان برهانید تا انوار حق جانتان را مزین به انوار قرآن کریم 

تا همگان را سیراب  جوشد یمبا برکت  یا چشمهامامت چونان  ی ینهسکتابی که در 

از اولین تا آخرین است.  ها دورانمتام  ی کنندهکند و ما امت امامی هستیم که احیا 

 :به ندای خوانیمش یمبا شکوه پس در لحظات این شب 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 عباد الله الصالحین یو علسالم الو 
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