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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ خرداد ١٥   رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

سپاس خداوند را که قبل از هر اول، اول است و بعد از هر آخر، آخر است. در مورد 

که او را اول و آخری نباشد. گواهی  شود یماول و آخر بودن او این اصل واجب 

قلب و  شهادتی که در آن آشکار با پنهان که خدایی غیر از پروردگار نیست دهم یم

را داری و تنها  توصیفات ینتر برجستهتنها تویی که شایستگی  زبان برابری دارد. خدایا

. خدایا به وصال تو آرزومندم برای تو از حد افزون است یها ک�ل ی ش�رهتویی که 

کنم برای اینکه تو  یمتو دراز  یسو  بهنیاز  و دستاینکه تو بهرتین مقصود هستی 

 نیازی. ی بر آورندهبهرتین 

که فرمود آمال و آرزویی  یا گونه ه�نعلی (ع)  مؤمنانچه زیباست این مناجات امیر 

ن با دلی مشتاق و چش�نی رضایت و قرب الهی نداشت و برای آ  جز رسیدن به

. این ه�ن شبی است که حاجتش برآورده شد و سوار بر کرد یملحظه ش�ری  بار اشک

و بازدمی آرزویش را داشت ر در هر دم بال فرشتگان قدر به وصالی که در متام عم

شد و در این شب  القمر شقرسید. در شب نوزدهم رمضان در محراب عبادت پروردگار 

چون خورشیدی در دل خاک شد و با این وجود انوار مطهرش هزاران سال است که 

و زمین بدون  �اید یمقلب مشتاقان به حق و عرفان و معرفت را روشن و منور 

 یسو  بهبر محور خود نچرخید و بدون آن  اش کوبنده یها خطابهبارش و سخنان گهر 

ای مردم به هوش باشید که  ند:علی (ع) چنین فرمود مؤمنانباطل رفت که خود امیر 

 بر اثر عدم اطاعت از دستورهای من خود را در دامان گناه نیندازید و به هوش باشید

 د.که بر اثر عدم اطاعت از من دچار گمراهی نشوی

از اینکه  اند غافلبه رشک او را متهم کنند. آنان  اگرچهبله شیعه با یا علی زنده است 

و  برخاستعشق علی را با الالیی به او آموختند، هر زمان به زمین افتاد به عشق علی 

چون هنوز را در طول عمر احساس کرد  مؤمنانپنهان و آشکار لطف و انفاق امیر 

 .(ع) توصیف فرموده جاریست مؤمنانکه خداوند در قرآن کریم از امیر  ای یهآ
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اجرشان با  کنند یمدر شب و روز، در پنهان و آشکار انفاق  آنان که اموال خویش را

 و نه غمگین. شوند یمنه بیمناک  پروردگارشان است

است که پروردگار فرمود: آنانی که اموال خویش  ییها جانسالم و برکات پروردگار در 

و با بندگان خدا مهربان هستند با آنانی که آیات  کنند یمرا در پنهان و آشکار انفاق 

بدان زنده  ها قلبآیاتی که پروردگار وحی نامید تا  ؟یکسانند کنند یمخدا را تکذیب 

دریابد حقی که  به میدان سنجش آمد تا توان خویش را در حق ها گوشگردد پس 

دار آن است تا قیامت در آن معنا شود. پس وای بر حال دشمنان کوردل  میراث ها زمان

علی (ع) چه آنانی که خورشید پاکی و ای�ن و هدایت را در  مؤمنانامیر  و پلید

و چه آنانی که اکنون  بستند یمچش�نشان را به روی پرتو نورش و  دیدند یمکنارشان 

 بندند یمرا  یشانها گوشو  شنوند یمو سفارشاتش را  ها جاتو منا ها خطابه

که پرده بر  اند کرانن فرموده آنان کوران و آ که خداوند کریم در قر  یا گونه ه�ن

 .و عاقبت شومی در انتظارشان است افتاده یشانها دل

حرضت زهرای مرضیه (س) که  از سخنان رسور عاملیان گیریم یمدر این مورد بهره 

 :که نقل فرمودند مؤمنانروایتی از قول حرضت فاطمه بنت اسد مادر گرامی امیر 

: یا رب من فرزند پدری هستم آنگاه که �ودند مناجاتایشان در کنار کعبه چنین 

و اعالم  آوردمصدایش را درک کردم مرا به نام خواند: ای فاطمه تو را به کنار کعبه 

که بارها در  بینم یماین فرزندم نامی را  ی چهرهداشتم ای پروردگار این خانه من در 

 انداز ینطنر نامی در کعبه جَ . از حَ فرمایید یمآیا رازش را آشکار  .ام یدهدطواف کعبه 

و  فرشد یمبخوان یا علی اعلی، پدرم مرا به سینه  ،کرد یمو نامی را تکرار  شد یم

 آن است. دار امانتباد بر ای�نی که کعبه  تو را بشارت خرتمد  فرمود یم

حیات  های یهثاندر ادامه رسور عاملیان فرمودند که علی (ع) قلب عامل است. قلبی که 

باطل قرار گرفت  ی رضبهخالصه کرد و آنگاه که جان پاکش در  را در نفس مطهرش

پس طواف کنندگان به دور کعبه حاجیانی  به خدای کعبه که رستگار شدم اعالم داشت

خواهند شد تا صدای قلبشان را در  (ع) حارض مؤمنانهستند که در پیشگاه امیر 

ر االسود را بر جَ سنگ حَ  که یدرحالمودت به حق نظاره کنند در آن لحظه منافقان 
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ه و کعب آنچه را که کسب کرده بودند نابود شد دارند یماعالم  گذارند یم شان ینهس

و  کند یم یپرتوافشانهمواره در طلوع و غروب به آنچه در درونش پرورش داد به عامل 

من جانی را در آغوش گرفتم که شیرینی لبخندش را در ظهور  دارد یمدر انوارش اعالم 

به عامل خواهم چشاند و به صدایی که آس�ن را در اسارت خویش  دولت جانشینش

است که بر  ییها قلبهستم که ودیعه دار  یا خانهمن  دارم یمخواهد گرفت اعالم 

را زمزمه کردند که والیت تا برپا شدن  دارش و نام میراث به متنا نگریست یمها سنگ

 کرسی حق در بام کعبه جاودانه برپا مباند.

کرسی  ی کنندهبرپا  مؤمناناینک ما ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس وارث امیر 

املهدی (عج) به  اباصالحعدالت منجی عامل برشیت موال و رسورمان امام عرص و زمان 

 :داریم یمابراز  مناسبت شهادت پدر بزرگوارشان به وجود مبارکشان به متنا

مقدستان پناهنده شدیم تا  ی خانهدر این شب قدر به  مؤمنانموال ما عاشقان امیر 

حارض شویم ایشان هم مودت ما را  مؤمناناه امیر کنید زمانی که در پیشگ مان یاری

قبول فرمایند و هم جزِء یاران و منتظران حقیقی ش� یاد کنند. برای برآورده شدن این 

 متنا در این شب بزرگ به فریاد خواهیم گفت:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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