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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ مرداد ٧   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

شکر خالق یکتا را که در آفرینشش نام با عظمتش را خالق کل شیء نامید تا 

است به منزلگاه  خالقشان ی وعدهکه  گونه ه�نمخلوقاتش بر یک محور گرد آیند و 

واحدی را برگزید و همگان را به  ی قبلهخویش مراجعت کنند بنابراین برای پرستشش 

پروردگارتان را با ترضع و در نهان  ۩رو آوردن به آن فرمان داد و در کتابش فرمود: 

 سوره اعراف) ۵۵ ی یهآ( ۩بخوانید زیرا او متجاوزان رسکش را دوست ندارد 

رحمت پروردگارش خارج  ی یرهداکند که از  متجاوز کیست؟ چه نقشی را ایفا می

های عزتش را  اسار  کدامین فرمانده است که تام مدال ی حلقهشود؟ جانش در  می

ربوده و او را که نامش خلیفه بوده به یک فرد متجاوز به حریم خلقت معرفی 

جان  ی صندوقچهان برای گرفت امانت الهی که در شیط یها دستکند؟ افسوس که  می

آدمیان به ودیعه نهاده شده همواره گشوده است تا این امانت را برباید و جان 

گرفتار سازد. بنابراین برای رهایی از این دام  خالقشخشم  ی ورطهالهی را در  ی یفهخل

ندامت  خطرناک باید ترضع کرد؛ ترضع چیست؟ رس بر سجده گذاردن است؟ اشک

توان به فرمان الهی ترضع کرد؟ دست  ریخت است؟ توبه و بازگشت است؟ چگونه می

 ۩، پروردگارمان، ما ترضع را از پدرمان آنگاه که فرمود: گشاییم یمش ا یبه دامن کربیای
ای پروردگار، ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری از زیان 

اعراف) آموختیم پس نهان ما نشان از این ترضع  ۲۳ ی یهآ( ۩بود دیدگان خواهیم 

 .دارد

امش  جان عال در عروج جانی ملکوتی در ناله و فغان است؛ آیا فغانش را 

قدر را بگشاییم قادر خواهیم بود تا فغان عال را که  ی یچهدرشنویم؟ اگر بتوانیم  می

که پروردگارم فرمود: در آنجا زندگی  آنگاهگوید:  زند و می به صدایی بلند فریاد می

خواهید کرد و در آنجا خواهید مرد و از آن بیرون آورده شوید را در غی  جا�ان 

بشنویم. من برای زندگی به زمین آمدم و از هدایتگرانم بازگشتش را آموختم؛ باید 
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ساعاتی ملکوتیم را شیطان ربود اینک پروردگارم  یها بالسوار بر کدام وسیله بازگردم؟ 

ملکوتی برایم تعیین فرموده تا بار دیگر صاح  این  یها بالرا برای باز پس گرفت این 

ها گردم و به سویش به پرواز درآیم آنگاه به صبحی برسم که در آن ظلمت جهل  بال

افسانه شود و من از خاکی که بدان خو گرفته بودم بیرون آیم و معنای به خدای کعبه 

ریابم. ش  قدری که نوید نجاتش در طلوع صبحی نهفته است که که رستگار شدم را د

شیطان  ی یرهدافرو کشیدن جانم به سوی خود باقی �انده؛ من از  ی درهلجدیگر 

نفسم رها شدم و توانستم بار قدر را بردارم؛ صدای فرشتگان الهی را که مرا به آن نوید 

در  ا  یدهبرگزدهم: ای پروردگارم، رمز شهاد  بهرتین  شنوم پس پاسخ می می دهند می

های فرشتگان قدر بنشیند و بر  عزتش توانست بر بال این ش  چیست؟ چگونه جان با

های عمرم در چنین شبی بر این عروج ملکوتی بر  ملکو  سفر کند و من در تام سال

با گریه و ترضع بخوانم؛ اینک به رمزش زنم و نامش که اس�ء حسنی است  رس و سینه 

 شبی ندارد را شناختم. اش یپآگاه شدم و آن صبح را که دیگر در 

های فرشتگان قدر بنشیند پس ای پروردگارم  تواند بر بال فرق بندگی اگر نشکافتد �ی

قدر نشین این ش  است را  یتها وعدهاین رس پر شور را که به تنای رسیدن به 

ن تحمل مصیبتی را که جهل جاهالن دهر بر جانم هموار �وده است را دریاب تا توا

چنان ناله کنم که مرا با نام علی مدد کنی و دست ناتوانم را در دستان  بیابم و آن

 زنم: را آموختم فریاد می گناه نجا  بخشی پس با ترضع که رمزش از لغزش ا  یداللهی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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