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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ شهریور ٩   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

، بزرگ است فرمانروایی تو و بلند است جایگاه و مکانت، آشکار است امر تو، بار الها

ات و بیرون  است قدرتت و احاطه است بر همه چیز تواناییغالب است قهر تو، جاری 

آوردی بامدادان را و روشنایی بخشیدی تاریکی شب را به روز، محکم ساختی آفرینش 

 کران از آن توست. زمین و آس�ن را، شکر و سپاس بی

کسی غیر  آنچهاین حمد و ستایش که گویایی علم و یقین و باوری بس بزرگ است از 

دار پرهیزکاری، وصِی بر  رار، موالی متقیان، امین و ولی و حجت خدا، پرچماز حیدر ک

تواند باشد؟  ی علم، معدن حکمت و ک�ل امیر مؤمنان علی (ع) می حق پیامرب، دروازه

ای�نان گرگ صفت پس از   که وجود مبارکش را نادانان و دنیا پرستان و منافقان و بی

فرق رسش را شکستند و وجود گهربار او را به ها آزار و اییت و شکست قلبش  سال

 شهادت رساندند. لعنت هللا علی قوم القاصبین و الظاملین.

نظیر و در حد ک�ل بودند، هر چیزی و  امیر مؤمنان (ع) دارای فضائل و حسناتی بی

توان در ایشان رساغ �ود که توصیف  ای از علم و تدبیر و توحید و ای�ن را می نکته

خورشید را  کوردالنمثنوی صد دفرت است ولی هیهات و صد هیهات که هر کدام 

دیدند و انکارش کردند. چه زیبا فرمودند حرضت زهرا (س) که: امیر مؤمنان روی زمین 

شناختند و با او انس داشتند، ولی اهل زمین  کردند که اهل آس�ن او را می زندگی می

شدند و راه هدایت را به راه  و دور میو خودبرتر بینی از چرت ح�یت ا خودخواهیدر 

 کشاندند. کردند و با آن خود را به نابودی می شیطان مبدل می

ی خداوند  این فرموده چه حق و زیباست چون مردم آن زمانه فضائل و توجهات خاصه

چش�نشان را کور کرده  یاپرستیدندیدند اما خودخواهی و  و پیامرب را به علی (ع) می

بود، همگان دیدند فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و پس از سه روز از ه�ن شکاف 

دیوار بیرون آمد و حرضت محمد (ص) را صدا زد و گفت: بیا امانت تو را آوردم آن را 

ی کعبه  چنان او را در آغوش گرفت که بادی برخاست و پارچه در آغوش بگیر. پیامرب آن
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وی آن بلند کرد و در آس�ن چرخاند و روی رس پیامرب انداخت. او پارچه را روی را از ر 

که همگان شنیدند فرمود:  صداییکعبه کشید و حرضت علی (ع) را به مادر داد و به 

ها و بت داران به عزای خدای دروغین خود  امروز حق بر باطل پیروز شد و بت

 زنی میهایی  لو آمد و گفت محمد حرفج ابوجهلنشستند و ابراهیِم دوم متولد شد. 

تر داشته باشی و همگی رفتند. برادر ابوطالب از پیامرب (ص)  که باید مجازاتی سخت

بینی در این نوزاد؟ او گفت عزت و جالل بندگی را، او  چه می عبدهللاپرسید: ای پرس 

کسی او  ای محبوب، سپس به غار حرا رفت و دیگر مرا یاور است و پروردگارش را بنده

 را ندید.

های پیامرب  ی پیامرب و اولین مرد مسل�ن بود که در تام جنگ یافته پرورشامیر مؤمنان 

و آیات زیادی در شأن  شد های او پیروزی نصیب مسل�نان می رشکت �ود و با رشادت

گونه انکاری در آن  ها در روز غدیر بود که جای هیچ ایشان نازل شد که یکی از آن

ها را نادیده گرفتند که امیر مؤمنان در این مورد  ی این ا آن مردم همهنیست ام

فرمایند: که دسِت بیعِت با امامت شیرینی خاصی دارد که این مردم شیرینی آن را  می

چنان اثر کرد که نجات از آن  به زهری خطرناک تبدیل کردند و آن زهر در جانشان آن

حاصل  و تالش من برای نجات ایشان بیممکن نشد و مرگ در وجودشان �ایان شد 

آورند تا سموم آن با آتش بسوزد و  ماند و آنان مردند و بدنی مسموم را به قیامت می

دارند  ی والیت نام مرا دوست می آینده کنندگان یعتبگذرد و  ها می پاک شود و سال

مرا برای کنند و نام  ترسند دستانشان را مخفی می گیرند از آن می ولی دست مرا �ی

زنند و بیعت با صدا مانند نوایی در باد است که باد فقط باعث تکرار  بیعت صدا می

شود و ظال با نام من  آن است و اثر دیگری ندارد ظلم در نام من محو و نابود می

 دچار عطش قیامت خواهد شد.

د: جوییم که فرمودن برای درک بهرت این موضوع از سفارشات حرضت زهرا (س) مدد می

اندیشند که خالقشان کیست؟ که از ترس خشمش باید او را  بسیاری از بندگان خدا می

شوند تا آنان را از این  بپرستند و عبادتش کنند در نتیجه متوسل به فرستادگان الهی می

خواهند از دنیایی که آن را  خشم نجات دهند. به دنبال فرار هستند نه ماندن، می
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جویند و مرتباً آن سپر را در مقابل  ری برای گریخت میشناسند بگریزند و سپ �ی

گیرند تا قلبشان مطمنئ شود که در آخر با بردن نام اولیاء نجات  خیاالتشان می

و راه را  اند رسگردانفرماید: آنان بین کفر و ای�ن  یابند، ولی قرآن کریم می می

کنند و لذت  یایی را دنبال مییابند، تناهای دن توانند بیابند. معنی عشق را در�ی �ی

یابند و هر لحظه توحیدشان در خطر از بین رفت  بسته شدن به طناب عشق را در �ی

شیعیان واقعی سخنان امیر مؤمنان را مانند وحی الهی اطاعت  که درحالیاست 

گوید ه�ن است که خداوند کریم  امیر مؤمنان می آنچهکردند و یقین داشتند که  می

چنان زندگی کند که  گر در هر زمان هر کس از بنگان خداوند کریم بتواند آنگوید ا می

ی او یعنی امام عرص خود  تواند با سایه امیر مؤمنان را رهرب و اولیا خود قرار دهد می

ی امیر مؤمنان را ندید  سفر شود و اگر سایه ی آخرین است، همراه و هم که برگزیده

اش ببیند، امام را الگو قرار دهد و دست  زمینی خود امیر مؤمنان را در طول حیات

ی او دراز کند و از زندگی زمینی جز به رضایت الهی و مدد مأمور او  سایه طرف به

توانند  ها می خارج نگردد، در زمان غیبت آخرینشان، یعنی حرضت مهدی (عج)، انسان

که جهاد اکرب  با فرامین قرآن کریم و هدایت باطنی امام خود نفس اماره را بکشند

و  یزیکیفاست و جهاد با کافران عرص یا منافقین ظاهری و باطنی نیاز به حضور 

های ظاهری باید بشنوند و اطاعت  فرمان امام عرص دارد و این فرمان را همه با گوش

تواند باعث کشته شدن نفس اماره شود تا جامعه  کنند و شنیدن در باطن فقط می

ها در دوران  ی آن ین افراد به زندگی سال برگردد پس وظیفهی جهاد ا بتواند در سایه

عمر مراقبت از حریم عقل است که باید با اولیاء پیوند محکمی داشته باشد تا بتواند 

 چراغ روشنی گردد هم برای خود و هم برای دیگران.

ها  سال عهدشکنانو  هواپرستانیابیم که موال امیر مؤمنان (ع) را جاهالن و  پس در می

که فرقش را بشکافند قلبش را زخم زدند و آن زخم نه به خاطر این بود که  قبل از این

ای  ی عده ها عهدشان را شکستند و امامت او را بعد از رحلت پیامرب (ص) به دسیسه آن

رسول  ی وسیله بهاش را که خداوند متعال  والیت حقه هواپرستمنافق و حسود و 

ه بود را نادیده گرفتند، بلکه به خاطر ظلمی که در حق اش به او عنایت فرمود گرامی

برشیت تا ظهور آخرین فرزندش موال امام زمان (عج) �ودند بود که اگر بالفاصله بعد 
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ی خود بودند ریشه ظلم و  ی عمر مبارکشان را بر امامت حقه بقیه سال ۳۰از پیامرب تا 

که اگر برشیت در حال حارض کرد  شد و تا قیامت فرصت رشد پیدا �ی ظال خشک می

ستم است باعث آن مردمان کوردل آن زمان هستند. خداوند لعنت کند  دچار ظلم و

ها را نهادند. موال با  هایی را که بنیان ظلم به امیر مؤمنان و فرزندانشان و کل انسان آن

ا بود و تنه دار غصهها  ها قلب مطهر و مهربانشان برای نادانی آن وجود ناسپاسی آن

اش حرضت زهرا (س) بود که او را نیز آن مردم پست شهید  همرس گرامی همدمش

این جنایت تا آخر عمر همراه موال بود و در بین مردم غریب  و اندوه�ودند و حزن 

کرد و  کرد و برای پیوست به پیامرب و حرضت زهرا (س) لحظه ش�ری می زندگی می

مله بعد از رضبت خوردنشان درک کرد که توان در اولین ج را می یتنگ دلشدت این 

فرمودند: به خدای کعبه رستگار شدم و پس از آن چون حزن و اندوه و اشک شیعیان 

از فرق  آنچههای خود را به آس�ن بلند کردند و فرمودند: بار الها از  را دیدند دست

ق علی علی جوشید و بر زمین ریخت جز یاد و یکر تو نبود پس هر که را که برای فر 

 شکسته را جز خالق ندهد. مت جوار یکرت جای بده که بهای دلگریست در رح

 بار الها ما را از پیروان واقعی و شیعیان راستین امیر مؤمنان علی (ع) قرار بده.

گونه که بر ما منت گذاشته شناخت و محبت امیر مؤمنان (ع) را عطا  خداوندا ه�ن

 نایت بفرما.ی مرگ برکت ع فرمودی آن را تا لحظه

ی خود را عیان  بار الها دشمنان علی (ع) که با دشمنی و کشتار شیعیان بغض و کینه

 کنند خداوندا نابود بگردان و باطل را نابود و حق را استوار بگردان. می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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