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 ١٤٠٠ اردیبهشت ١٠    رمضان شب قدر ١٩شب  ی بهخط

بر رح�ن، پروردگار جهانیان. آمرزنده و مهربان. ه�ن ربی که ایام را آفرید تا سالم 

اینک زمین به ایامی  باشند که برایشان مقدر گردیده.جنبندگان در آن به زیستی زنده 

بزرگی را در جانش به ودیعه دارد. روزهایی خاص که در  ی مژدهمزین شده که 

 شده. یگذار  نامبه نام قدر  ییها شب

در قدرهایی گذشته است که اثرش  تو چه دانی رمزش را. عمرت :فرمایند یمپروردگار 

به پیشکشی آمده ولی جان  هزار ماه. لحظاتش گذشته است. شود ی�در جانت دیده 

در زمان نتوانسته تا او را دریابد. کتاب الهی را تالوت کرده، به جزِء شب قدر  گشته گم

؟ در جانت یا آمادهرسیده. قرآن کریم تو را به ضیافت امشب راهن�یی �وده. آیا 

؟ خوب به جانت نظر کن اهیخو  یمامشب از پروردگارت چه  کدام نجوا جان گرفته؟

. امشب شب وصل شنوی یمصدایش  .نگرد یمکه به تو  یا افتادهآیا به یاد برزخی 

به ملکوتی که تو را به این ضیافت خوانده بروی. زنجیرها را باز کن. است. باید بتوانی 

از  جانت نظر کن. اوجز رب نباشد. به  است که در آن عشقی قلب سلیمقفلش 

 تو کی هستی پاسخ دهد. سؤال، کمکش کن به گریزد یم ات کودکانه ی یشهاند

نهفته است. مانند  جانت را پیدا کن. راز جانت در ساعات امشب ی گمشدهامشب 

. نگاری یم. یا رب، مقدرات علی را چگونه �ازش عرضه داشت ی سجدهموالیت که در 

پایانی  ات یجربوتدر غم جدایی از بارگاه  اش یدهکشآیا دل آتش گرفته و جان هجران 

تا قدر علی را بنگارند. به جان  اند آمده. نگرم یمامشب به فرشتگان قدر  ندارد.

 هستم. دستم را رها نفرما. یا جرعهعطشناکم ترحم فرما. من محتاج 

(ع) دل آس�ن را شکافت. ملکوتیان به استقبالش آمدند تا  مؤمنانصدای مناجات امیر 

ک تشنه نوید ین �ازش را در محراب مسجد کوفه بخواند. خون رنگینش بر خاآخر

 شکری ابراز دارد به خدای کعبه که رستگار شدم. ی سجدهاو با  وصل را مژده دهد و

 انتظاری که پایان یافت.
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دامن  .کنند یمانتظارشان را طلب پایان  اند نشستهمنتظرانی که به انتظار فرج اینک 

 و پنهان ای نعمت فدایت به جانم من آقای من موالی .اند گرفتهفرشتگان قدر را 

 نورتانم و زیبا ی چهره دیدن بدون عمرم یها سال و روزها، ها لحظه من آشکار

 مانند به من شکایت و شکوه این و سوزم یم فراقتان و حرست در من و گذرد یم

 من آقای و رسور ریزد. یم بیرون ام سوخته جان و دل از که است فشان آتش یها گدازه

 فریاد دانم �ی ،کنم تحمل را یشها سال گذر ش�ست یترؤ بدون که را عمری چگونه

 لحظه هرو  جمیل صربی کنم، یم صرب بله .کنم صرب پروردگار ی اراده به یا کنم فغان و

 شوم. یم وصلتان رشاب مست و گیرم یم آغوش در را خیالتان

 ،الها به جان زبون شده از دنیای ما ترحم فرما. دنیا با مشکالتش بر ما هجوم آوردهبار 

 یاری فرما.ما را با ندای فرج موالی�ن 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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