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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ فروردین ٣٠     رمضان شب قدر ١٩شب  یبهخط

دهد که  بیشه قدر و آنچه در خود پنهان �وده تا همگان را بشارت ب سالم بر

که ما را  ییایدنه�ن  یخاک یاینجات از دن دیدر آن بشارت است و نو پروردگار فرمود

ن را به آ  )۲۵کریمه  یهیآ( اعراف یمبارکه یسورهدر  میامر به آمدنش فرمود و قرآن کر

در آنجا زندگى خواهيد كرد و در آنجا خواهيد مرد و از آن : همگان ابالغ کرد و فرمود

 .ب�ون آورده شويد

 اندازنیها طنقدر در جان یصدا .خواندیم ن�گاهجای به راما  رمضان یسفرهاینک 

آبی گرسنه طعام و  یهادلو  دهیخشک یهالب یامشب برا دارانروزه یا .شودیم

فاش  تانیرا برا یبیتا غ دکنی مه�ن اشسفره رسبر جام جانتان را  .اندآماده کردهگوارا 

رشاب رحمت  انجانت یو پر متنا یبه دستان ته .دیانشستهکند که اکنون در محرضش 

یم شیگان خوفیخلبه  قدرفرشتگان  .دیابیتا بشارت سحر را در بچشانیدرا  یاله

در مرداب حوادث فرو  نیچننیاشان را ن گوهر اچون یهاجانکه  ییایامان از دن ،نگرند

 .ندارد یرا در پ یارهیکنند که ذخ شهیاند یبرده تا در متام لحظات عمرشان به ساعات

 یقلب تپنده چگونه از حرکت خواه یا .گذارد نهیدست بر س ااست ت امشب آمده

 اتیپروردگارت در متام آ .یانکردهعشق را در ملکوت جانت درک  کهیدرحال ستادیا

 یاو امشب فرصت دوباره یابودهاز درکش عاجز  وبه تو آموخته و ترا  بندگی شیخو

ترحم فرما  یجانبر  وردگارمپر  :یابراز دار  تپششدر  .یرا آغاز کن یگر ید تپشتا  است

 اتیبندگ رمهاجرت کرد و نتوانست تا با انوا ظل�ت زمینبه  اتیملکوتکه از دامن 

 ایرا در بازار دن شیخو یمن روح ملکوت. به حامل ترحم فرما .بازگردد شیخو گاهیبه جا

 می. یارم بخواندنیمرا به رسزم لبمدر ق ییندا گریتا بار د امآمدهو امشب  امکردهگم 

 .فرما

را در خود پنهان �وده که نامش  یپرواز جان دیکه نو یشب .است ییبایچه شب ز

 اشدردانه یگوهرها .بر جان عامل نشسته است ینیغم سنگ چه .ابوتراب است
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س فَ است که نَ  ییبهاگرانصدف  ماندیم یو آنچه باق شودیاز جانش جدا م یکییکی

رسگردان در  یهاجانتا  وزدیم امتشبر جان  یرحمت اله میسن انچون اشیملکوت

همواره در انتظارشان آن را به مدد که بخواند  یوصل نیریش یوعدهشان را به کالبد

 :یاند با نواخوانده

 اللهم عجل لولیک الفرج
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