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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ مرداد ١٩   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

 ارزانی ش� بر خدا که رحمتی و فضل اگر ۩ شکر و سپاس، خالقی را که خود فرمود:

ولی خدا هر کس را که  دید ی�، هیچ یک از ش� هرگز، روی پاکی بود ی� است داشته

). چگونه ۲۱ ی یهآنور  ی سوره( ۩ و خدا شنوا و داناست سازد یمبخواهد پاکیزه 

هللا را شکافت و جاِن مبارکش را در تحمل رنِج زهری نشاند که  ، فرِق سیفشود یم

بارکش را مجروح ساخته و اشِک سزاواِر حیدر نبود، حیدری که زهِر جهل، بارها قلب م

چش�نش را جاری �وده بود و افسوس و هزاران افسوس بر مسل�نانی که 

، جز رنِگ نیرنگ نداشته و ندارد؛ سیاهِی جانشان چونان بنیاِن مسجدی شان یشانیپ

آن را شسته باشد نهاده است تا با او در  که آب، زیر یگاه یلس ی کنارهاست که بر 

 ی سوره( ۩ کند ی�خداوند مردم ستمگر را هدایت  ۩آتِش جهنم رسنگون گردد و 

ظلمی را  ی یهپا) مردمی که با ستمشان، پیشانِی توحید را شکافتند و ۱۰۹ ی یهآتوبه 

 مسلمین هویداست. ی جامعهنهادند که آثاِر کفر انگیزش اکنون در 

که کعبه، جایگاِه  گیرد یم؛ شهیدی را در آغوش بالد یمنجف بر خود  امشب، خاک

آن سحر گذشته است و هر ساله  از ها سال؛ اکنون یشها رنجآمدنش بود و سنِگ صبور 

شِب قدرها با نامش آغاز گردیده و با عزایش پایان پذیرفته؛ نامش، چلچراِغ قدری بوده 

داِر قدر، شیرینِی آن را در ناِم موالیشان  ندهماه بهرت است؛ مه�ناِن شب ز که از هزار 

و خونشان در حق، جوشیده و  اند کردهمجروح از جهل زمان احساس  ی ینهسدر 

صربی که باید از آن مدد جوید تا فرِق زمان، نشکافد و جهان،  جز صرب نیافته، یا چاره

را در  ها زمانجانشین و فرزنِد آخرینش، بر ستمی بگرید که  از مداِر حرکت باز نایستد؛

نبوت را از دامن توحیِد جامعه برچید تا  یها لگُ شهادِت فرزندانش جسور ساخته و 

نعمت را دگرگون سازد و اکنون، شاهِد دگرگون شدنش هستیم و پروردگار عال فرمود 

 مسل�نان ما آیا ۩د مگر خود دگرگون شوی سازم ی�من نعمت ش� را دگرگون  ۩

شاِر از محبِت موال و صاحب عرصمان است خواهان رس  های�ن ینهس که یدرحال
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دگرگونِی نعمت والیتش هستیم؟ اگر نیستیم، باید حق طلب و حق جو باشیم، اگر 

نبودیم، قاتِل علی هستیم، قاتلی که به کتاِب الهی قسم خورد که فرِق حق را بشکافد، 

ِِ سوخِت وجود خودش در  براندازری خا�ان نعمِت هدایتش به کف تبدیل شد که باع

 ی چشمهرا در آتشی سوزاند که همواره از  ها دورانو  ها زمانکفر شد و هم دِل 

 روان است. ها جان

از عشاِق علی (ع) بپرسم، غربِت حمل نادانی و جهل، چه قدر سنگین  خواهم یمحاال 

، به جانت نهیب بزن و بگو: کنی یم؟ اگر کنی یمآن را بر پشتت احساس  است؟ آیا

نجات بخش تا آن را بگشایم و در  ام افکندهکه به آن  یا پردهپروردگارم، جانم را از 

موالیم بایستم و مانند ابوذِر غفاری در َربَذه جان دهم و بر  مددکارانصِف یاران و 

 حرام ننشینم. ی سفرهرس 

است که اگر حق را خواستم با آن هستم و ، انتخاب نویسد یمرا  آنچه امشب تقدیرم

تا قرآن کریم در روِز قیامت شهادت دهد که من  بندم یماگر باطل را، باز با آن پی�ن 

 ها ی�نپو  عهدهاآن را و هدایتش را در مقابلم داشتم و باز راِه باطل را برگزیدم و به 

تا تصمیمتان را ثبت کنند و  نگرند یم، به ش� ها جانوفا نکردم. اکنون تاشاگران قدِر 

را یا با حق سبک کنند و یا با باطل، سنگین؛ قلِم قدر در دستتان است،  یتانها شانهباِر 

بخورید. عمرتان در رمضان، برکت  اش بهرهبنشینید و از  اش یهساآن را بنگارید تا در 

 د.رمضانی باشی اگر افزاید یمو خداوند کریم از فضل و رحمتش بر آن  یابد یم

جا�ان را کنار زند تا  ی پردهتا پروردگار کریم  داریم یم برحال دست�ن را به دعا 

نعمتش که والیت و امامت است که  ینتر بزرگبتوانیم فضل و رحمتش را درک کنیم و 

 زما�ان امام با بیعِت  با شبی چنین در را ۩ کردیم کامل آن با را دین ۩خود فرموده: 

�ن عرضه داریم: ای جانشین علی، ما شیعیاِن پدرتان با موالی ی خانه در و �اییم کامل

محبت�ن به وجوِد مقدستان، آرزو داریم در صف حق طلبان باشیم پس ما را یاری 

 فرمایید تا استواری قدم�ن گویای پی��ان باشد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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