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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ اردیبهشت ٢٤  رمضان شب قدر ٢١شهادت امام علی (ع) شب  ی بهخط

، بر آفریدگارش، بر انبیاء و رسوالنش، ه�نانی که هایش ینهگنجبر زمان و  سالم

داشت که توان عقلشان قادر به  ییها جانمهربانشان حکایت از هدایت  یها دست

به  حاصل یب. عمرشان در مدار جانی آمدند یمدرک حیاتشان نبود بر صفحه زمان 

گذران بود. پیامربان از معجزه برایشان  یاییرؤشان در نظر . غیب رسید یمپایان 

 ر اثری نداشت.ر جان خشکیده از کفولی د ،نددآور  یمروشن  هایی یلدل

با  ها ملتبر احوالشان آگاه شوند.  زمان نقششان را بر جانش حفظ �ود تا آیندگان

الهی بر  ی یدهبرگزآخرین  مختلف پس از رسالت های یاناد رنگارنگ های یتخصوص

�ودند تا  این آشفتگی قیامدین محمد (ص) بر  داران امانتزمان ظاهر شدند.  ی صفحه

مطهرشان را در راه رضایت رسولشان باشد. جان  ی اراده رسد یمبه دست آیندگان  آنچه

خالقشان در اذیت و آزارهایی قرار گرفت که اینک امت رسولشان آن را با متام وجود 

 داد و ستدی خاص دارد. . امتی که با غیبکند یمحس 

را در دامن پر مانند پیامربی مهربان همگان ؛ قرآن کریم زبان گویای جانشان است

دولتی راهن�یی  طرف به اش شدهوعده داده  یها بهشتدر  ،یشها نعمتدر  ،مهرش

که اتصال  برد یمکه حاصل رسالت متام انبیاء است. در سوره قدرش از شبی نام  کند یم

 .زمین و آس�ن در ساعاتش نهفته است

با زبانی که  .اند آمدهمشتاقانش به استقبالش  ،و اینک این شب با عظمت از راه رسیده

 یها دام به رسگردانی جانی که در ،: پروردگارمدارند یماز نطق خالی است ابراز 

این دنیای  های یشکشیپبا ر است ترحم فرما. او توان مقابله هولناک شیطان اسی

 که یدرحال، افتد یمنفس اماره  . همواره مانند سیلی شیرین در دامرنگارنگ را ندارد

. گذرد یم. رمضانش شود یمدر این وسوسه گرفتار آگاهانه  .شناسد یمرا  ها دام

صیاد  طرف بهو باز  زند یمه رس و سینه ب هاسداللّ . برای رسد یمقدرهایش به پایان 

 .کند یمحرکت 
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. او در شناسد ی�جان خویش را که  این جان امشب طلب مغفرت از فکری دارد

و نشان در  نام یبهمچنان  یشها ساعت ی گمشدهو  گذرد یمدیگری عمرش  یها جان

 .ماند یم زمان

به طرفشان  را برای گرفنت دست نیازمندان اش یاریدست  خواهد یمچه شب زیبایی، 

دعای علی (ع) را  وقت غنیمت است. دستش را رها نکنید، او در غیب جانش بگشاید.

. دارد. آن هنگام که به سحرش نزدیک شد و فرمود چه قدر زیبایی برام نگاشتی

و  ام یدهغلتبرایش در خاک  بشتابم که هموارهرجعتم تا به دیدار بارگاهی  ی آماده

 را معنا کنم. ابو ترابتا  روم یماینک به خاک 

 را بشنوند. هایش یتحکاتا عاشقانش  زمان جان مطهرش را در آغوشش حفظ فرمود

به عرش سفر کنند و با محرابش  (ع) جانشان حفظ کنند. با علی ی پردهنامش را در 

 که فریاد زد: یا لحظهشوند در  نوا هم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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