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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ تیر ٢٥      رمضان شب قدر ١٩شب  ی بهخط

ه  هرتیین یار دوستداراش  و ددرتندترین  حمد و سپاس پروردگار یکتا را سزاست

خرب و زمام امور  ارسار پنرتان و آشکار هندگان ها ی هم از  وهیل توهل هنندگاش  است.

همگان ه  ید ددرت اوست و دلوب مؤمنان، دادخواه هدایت و شجات و هخشای  

 اوست.

 هایی را آغاز هنیم ه  خداوشد ه  مطلع خواهیم شب مقدس ما شیز می ی خاش در این 

هاست  و سالم است مژده داده و ما سال یتتحه  شجات و  فجرش یعنی طلوع صبح 

 ایم مطلع فجرش را دریاهیم؟ هریم آیا تواشست  و ه  پایان می هنیم یمها را آغاز  این شب

خواهیم تکرارش هنیم پس  جا�ان است وگرش  تکراری است ه  می سالمتی اش ششاش 

شق است اطاعت و هندگی ها اخالص و ع اش چارهآن هجاست و چ  هاید هرد؟  ی چاره

و دره�ن از حق آغشت  ه   ترضع�نتوه  و  شیازمان،و ه  روزه و �ازمان، عبادت و راز 

هسی ه   یا اشد ه : ه  امیر مؤمنان علی (ع) سفارش فرموده یا گوش  ه�نهاشد  آن می

شو و جلوی  خربی هیدار از مستی غفلت هرتوش هیا و از خواب هی شنوی سخنان مرا می

پیغمرب خود عمل هن و ها آن  ی گفت هرتره هردن از دشیا هگیر و ه   شتاب خود را هرای

تواشد دل  هینی ه  دیگری �ی �اید مخالفت �ا؛ اگر می هس ه  ها آن گفت  مخالفت می

از دشیا هکند او را ه  حال خود واگذار اما ای شنوشده، غرور را از خود دور هن و 

ائی تو درب است. ای شنوشده الحرض شرتایی و د ی خاش مباش و هدان ه   خودپسند

خرب هودی هوشا هاش  الحرض از سختی دشیای هعد از مرگ و ای هسی ه  تا امروز هی

 وسایل زشدگی در دشیای دیگر. ی هوشا هاش هرای ترتی 

پس مرت�شان هوی عشق ها سفارشات گرترهار موالی متقیان امیر مؤمنان علی (ع) در 

تجدیدشظر هنیم  اع�ملانها توه  و تفکر در افکار و  چنین شب هزرگی ه  خود هیاییم و

ه  موال فرمودشد ودت هم است و مرگ شزدیک و میزان و حساب  یا گوش  ه�نچون 

 ددیق.
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امشب چ  شبی است در تاریخ هرشیت ه  سنگینی و هزرگی ظلم و ستم ه  هرشیت 

رسی ه  در  مخصوصاً ه  مسل�شان را مردم آن عرص و عرص حارض درک شکردشد؟ فرق

خلقت هود را در هرتیین جایگاه ها  ی هم آن ذهر و یاد خدا و حق و عدالت ه  وسعت 

شمشیر جرتل شکافتند و واحرستا این جنایت و خیاشت را دیدشد و شنیدشد و زشده 

این خطر را موال هارها ه  هم  اعالم هرده هودشد ه   ه  یدرحالماشدشد و شفس هشیدشد 

ای هادی �اشد پس ای هساشی ه   ر هر هگیرد و از ش� جنبندهطوفان آفت، ش� را د

اید خارج شوید و پای خود را در  شنوید از هدترین راه ه  اشتخاب هرده مرا می ی گفت 

 یدهرشگردراهی هگذارید ه  اعقاب ش� در آن راه پا گذاشت  هودشد اگر ه  راه راست 

هعد از من دچار خفت زیاد خواهید شد و دچار شمشیر تیز ستمگران خواهید گردید 

این پی  هینی موال از ه�ن زمان تا  هامالًه  ظاملان در هین ش� خواهند گذاشت ه  

عرص حارض ددیقاً تحقق یافت  و فرزشدان و شسلشان در لوای دین در عین جرتالت 

تر و  رسطاشی هزرگ و هزرگ ی ز چون غدهزشند و هر رو  دست ه  خیاشت زده و می

چون هاید آن زمان ه  فرق حق شکافت  شد و جگرش  شود یممقاهل  ها آشان دشوارتر 

هردشد  آشان را خشک می ی مسموم شد و در صحرای هرهال رسش را هریدشد هاید ریش 

پس  حرمشان دارشد. داشتاما حاشا ه  حرمتشان را شگ  شداشتند و اهنون سعی در شگ  

هنیم: موال  هنیم و ه  تنا اعالم می در این شب هزرگ دست شیاز ه  حق حارض هلند می

املرتدی (عج) ما را دریاب ه  دلب�ن از این هم   اهاصالحو رسورمان امام عرص و زمان 

جنایت و هفر و شفاق ه  درد آمده؛ دست ععیف�ن را در دستان ددرتندتان هگیرید 

 هنیان هر هنیم.تا هاطل را از ریش  و 

گیریم از سفارشات گرترهار  حال دبل از اینک  اع�ل شب ددر را رشوع هنیم هرتره می

موالی�ن ه  ه  یکی از شاگرداششان در اشجام صحیح اع�ل شب ددر چنین فرمودشد 

ه : تا مودعی ه  در رس ش� معرفت درآن هریم وجود شدارد پس آن را هر رس مگذارید 

گوی درآن هاشید؛ و در مورد دست هر رس گذاشت  اید جوابه  در روز دیامت ه

هند؟ دست هزرگ را طلب هنید  فرمودشد: دست خالی و پر گناه چ  دردی را دوا می

ولی اگر ه  جای درآن هریم دست درآن شاطق و درآن پیاده شده در زشدگی ه  ه�ن 

واهد شد ه  دست مبارک امیراملؤمنین است را هر رس هگذارید هاعث شجات ش� خ
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گذاشت  هاشید یماز محتوای هتاب دور  ه  یدرحالمنظور عمل ه  هتاب آس�شی است؛ 

هاشد و شجات دهنده شیست هاید  ش� �ی یهارگشاآن هر رس و ه  خداوشد دسم دادن 

و زشدگی ایشان درآن را در  مؤمنان یرامه  هتاب خدا عمل هنید و ها الگو درار دادن آدا 

 تا هاعث شجات ش� شود. وجود جاری هنید

مرت�شان هوی عشق هیایید ها توه  و ترضع از خداوشد متعال دست درآن شاطق  پس ای

و فرزشد گرامی ایشان ه  ه�ن دست پدر هزرگوارشان است را طلب هنیم  مؤمنان یرام

 داریم ه : می و دست ه  دعا هر

ه  ما درک و عمل  ،هنیم از میآغ مؤمنان یرامهار الرتا ما شب ددرمان را ها شام موالی�ن 

 ه  رستگاری ه  موالی�ن فرمودشد را عنایت هفرما.

 ه  ما توفیق توه  و پایداری ه  آن عطا فرما. هار الرتا

 درار هده. مان یمدار هار الرتا شب ددرمان را رشوع عمل صالح و حق 

ایشان را از امام زمان (عج) تعجیل هفرما و دلب شازشین  ی حق در ظرتور دولت  هار الرتا

 ما خشنود هفرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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