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 به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان

 رحمت و سعادت مصداق رمضان ماه در طلبي شهادت

 

 است، ماه رمضان هم يكى از مهم هاى بیان آرزوى شهادت  ترين مكان كه صحنه جنگ يكى از مهم گونه همان

زيرا ماه رمضان ماه قرآن، دعا و زيارت است. اگر  ،شهادت است هاى درخواست و آرزوى  ها و لحظه ترين زمان

در يكى از . ماه روزه گرفتن است اما گويى روزه ماه رمضان با دعا و مناجات كامل مي شود چه اصل در اين 

هاى مناجات  نكات بسیار مشهود در ادعیه ماه رمضان درخواست شهادت از درگاه خداوند است. درتمامى صحنه

اند تا زندگى آنان را به سعادت و شهادت  كه ائمه در ضمن دعاهاى خود از خداوند خواستهبینیم  اين ماه مى

جا كه  ختم كند. شايد يكى از داليل اصلى تأكید بر چنین امرى وجود شب قدر در ماه رمضان باشد و از آن

ها  خواستهخورد، استجابت دعا و حتمى شدن  ها دراين شب رقم مى سرنوشت و كتاب حیات و ممات انسان

. لذا در صورتى كه دعاى انسان در اين ماه و به خصوص ها است ها و شب حاجات دراين ماه بیشتر از ساير ماه و 

يابد كه مرگ وى شهادت در راه خدا باشد. امام  در شب قدر مورد اجابت قرار گیرد اين امید در انسان تقويت مى

در آغاز ماه مبارك رمضان ضمن اشاره به اهمیت و حرمت اين ماه به درگاه خداوند  (ع )سجاد 

خدايا من از تو مى خواهم تا به حق و حرمت اين ماه شريف و به حق تمام كسانى كه ترا در اين  دارد: مى عرضه

قرار دهى كه  بر محمد وآل محمد درود فرستى و ما را در زمره كسانى كنند ماه از اول تا آخر عبادت مى

اند. در دعاى شريف افتتاح كه از جمله ادعیه معروف ماه مبارك رمضان  يافته استحقاق باز يافتن در حضور را

ادعیه آمده است كه امام على  چنین در خدايا شهادت در راه خود رانصیب ماگردان. هم خوانیم: است نیز مى

كه در ضمن آن، شهادت و كشته شدن در راه خدا خواندند  شد دعايى را مى چون ماه رمضان وارد مى(ع)

كه شهادت در حقیقت نوعى رحمت خدا نسبت به  كردند. حضرت در اين دعا ضمن اشاره به اين درخواست مى

چنین  هم ن و مرا غريق رحمت خود گردان.خدايا عاقبت كار مرا به شهادت ختم ك فرمايد: انسان است مى

خدايا از تو مى خواهم تا مرگ مرا شهادت در راه خود   ن دعا خوانده شود:مستحب است در هر روز از رمضان اي
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خواهم تا در صف ياران حضرت مهدى  و زير پرچم محمد و در صف ياران امام زمان )عج( قرار دهى. از تو مى

اه مبارك رمضان در رابطه باشهادت طلبى در م. و خود نیز به شهادت برسم ببرم  )عج( دشمنان دين ترا از بین

 (ص)پیامبر  . است شده تكرار زيادى موارد  در دان و روح مرا با شهیدان قراربدهسعادتمن خدايا نام مرا با دعاى 

اى خداى شب قدر و اى خدايى كه  خواندند: در شب بیست وسوم ماه مبارك رمضان )شب قدر( اين دعا را مى

در اين شب  خواهم كه بر محمد وآل محمد درود فرستى و  و مىاى از ت قرارداده شب قدر را برتر از هزار شب 

به من توفیق دهى تا در اين ماه مدام ذكر ترا در دل  نام مرا جزو سعادتمندان و روح مرا با شهدا قرار دهى و 

 در (ص)پیامبر شود دو خواسته اساسى  هاى تو شاكر باشم. چنان كه مشاهده مى نعمت داشته باشم و بر 

گونه است. همین فقره از دعا در صحیفه سجادية از آداب هر روز  دعا زندگى سعادتمندانه و مردن شهادت  اين

ماه رمضان ذكر شده است كه امام )ع(در هر روز از ماه مبارك رمضان اين دعا رامى خواند.در دعاى ديگرى 

مرا در زمره سعادتمندان و روح مرا  بر محمد و آل محمد درود فرستى و نام  خواهم خوانیم : خدايا از تو مى مى

همین فراز از دعا  در زمره شهیدان قراردهى و اعمال نیك مرا در بهشت پاداش دهى و از گناهان من درگذرى.

علیه واله نیز ذكر شده است. تاكید زيادى بر ادعیه شهادت در ماه  اهلل بعد از زيارت حضرت رسول اكرم صلى

اى كه از اول تا آخر  آيد به گونه فحواى ادعیه ماه مبارك رمضان به دست مى اين تاكید از رمضان شده است.

ع ماه مبارك رمضان امام سجاد اين ماه دعاى درخواست شهادت در ضمن ادعیه آمده است. در ودا

گیريم از تو مى خواهیم كه زندگى ما  فرمايد: خدايا اگر اين ماه آخرين ماهى است كه ما در آن روزه مى مى(ع)

  در اين دنیا با سعادت و شهادت و بركت و رحمت و قبول طاعات ختم كنى.  را
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