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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ مرداد ٩        شب اول رمضان ی بهخط

است. خداوندی  رح�نحمد و ستایش شایسته و سزاواِر خداوند عظیم، کریم، رحیم و 

اش، بغرد آس�ن، بلرزد زمین، به خروش درآید  که در برابِر شکوه و عظمت و کربیایی

ها و به خضوع و خشوع درآیند مخلوقات. نیست معبودی غیر  دریاها، فرو ریزد کوه

ی بندگان،  او. پاک و منزه است خداونِد مقتدر و توانا که پناِه پناهندگان، روزی دهنده

ی  ی گردنکشان، نابود کننده رماندگان، فریادرس مظلومان، خوار کنندهد ساز چاره

 ی ستمگران است. پادشاهان و هالک کننده

ی نظم آفرید و زمان را  پس شکر و ستایش مخصوص خالقی است که جهان را بر پایه

تر  مقدر فرموده تسلیم شوند پس بزرگ و بزرگ آنچهشاهدی قرار داد تا همگان بر 

ی مخلوقات  ای که در آفرینِش خویش، احدی را به یاری نطلبید بلکه همه است اراده

 هستند تا رحمتش را معنا کنند. برش فرمان

ها را که فضیلت بخشید و رحمتش را در آن گسرتده کرد ماه  یکی از این ایام و زمان

ی، خود، ماه بارِش رحمت، ماه ریزش گناه، ماه بازسازی، ماه نجات، ماه تقوا و پاکیزگ

ماه مبارک رمضان است که ساعات شب و روزش، نویِد رهایی از آتش و شب قدرش، 

 تر از هزار ماه است. افضل

ما داخل شدیم در این ماه مبارک، پس سالمت دار این ماه را  ات یاریبار الها به اذن و 

 .در آنعبادت و روزه را  ساز آسانبرای ما و سالمت دار ما را در آن و 

ر خاتم انبیا، حرضت محمد (ص) و بر خاندان پاکش درود فرست، درودی بار خدایا ب

 که به ش�رش نیاید و پایان نپذیرد.

ی امام و موال، صاحب عرص و زمان  خواهران و برادران، در این کوی عشق، در خانه

کنید که این ماه را با عبادت و قرائت قرآن  (عج) در این شب عزیز خود را آماده می

های اولیا توجه کنید که اع�ل انجام  کریم آغاز کنید پس باید به تذکرات و راهن�یی
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مورد از سخنان گهربار موال و امیر مؤمنان  یندر احال  تان در راستای حق باشد. شده

های آن است. خدای  زمین درگیِر ساعت«گیریم که فرمودند:  امام علی (ع) بهره می

در زندگِی  آنچهها و هر  بزرگ در قرآن کریم فرموده من ش� و شب و روز و فصل

در شب باشید و چه  ش�ست را جز برای درک زماِن آن نیافریدم که این را بدانید چه

ها را جز به یاد و ذکِر خدا  در روز، خداوند به کارهایتان آگاه است پس باید ساعت

های  شود و هرگز گذشِت ساعت سپری نکنید که هر کاری با ذکِر خدا در زمان ثبت می

آن را فراموش نکنید، پس زمان را ذخیره کنید و در ماه رمضان همواره برای غافالِن از 

احساِن خداوند دعا کنید که سنگینِی غفلت از رمضان را ترازوِی قیامت  ی سفره

ی  گیرد، کفه کند و هر چه عمِل نیک انسان دارد در یک کفه قرار می می وزن ینسنگ

قدر که صاحِب ترازو از وحشت رشوع به لرزیدن  ش�رد، آن رمضان آن را سبک می

هایش را کَر  هایش گوش ی استخوانلرزد که صدا چنان می کند و جوارِح وجودش آن می

 ».کند می

ی واقعی دستورات آن،  ی ارجمند قرآن ناطق و مفرس و اجرا کننده ضمناً در خانه

املهدی (عج) در این ماه مبارک، در شب و روز آن توسط ش� عزیزان  اباصالححرضت 

ذکری در نامند الزم است ت قرآن کریم قرائت خواهد شد. چون رمضان را بهاِر قرآن می

بهره گرفت از این حرکت، داده شود. قرآن کریم تا ابد، بهاری است و هیچ زمان خزانی 

نامند برای  ماه مبارک رمضان را ماه بهار قرآن می که ینادر آن نبوده و نخواهد بود. از 

های دیگر انس با قرآن نداشته و در این ماه سعی در خواندن آن  ماست که در ماه

فانه فقط به خواندن آن ارصار داریم و به درِک مفاهیم و دستورات آن داریم که متأس

قرآن نازل نشده که به صوت و آهنگ موزون، با عجله و برای  که درحالیتوجه نداریم 

ثواب خوانده شود که در این صورت فقط دهان و فضا خوشبو شده و خاصیت دیگری 

 ندارد.

ن گوهر و نعمت الهی است که برای نجاِت بهاتری ترین اعجاز و گران قرآن کریم بزرگ

نور نازل شده، چه زیبا توصیف و  یسو  بهها  ها از تباهی و ظلمت و هدایِت آن انسان

چه سعادتند هستند «ی زهرا (س) که:  بیان فرمودند رسور عاملیان حرضت فاطمه
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 ندایش حرکت طرف بهکنند،  ی رسشان نهیب غیب را درک می هایی که در جمجمه عقل

اش  کنند، در فضای خانه خورند و از هوایش تنفس می کنند، از غذایش می می

شوند  ورزند، از آن خانه خارج �ی گذارد عشق می در مقابلشان می آنچهنشینند، به  می

ی لطف دیگری مه�ن کنند پس وجودشان  تا به دنبالشان بیایند و آنان را به خانه

گردد، پس  شود و با احسان پذیرایی می می همواره منتظر دری است که به لطف زده

باید جانتان را در احساِن قرآن کریم فنا کنید تا مه�ن مکان اولیه گردید. نع�ت الهی 

که وجودها لقایی جز انواِر پروردگارشان نداشته باشند، پس باید  آنگاه اند باشکوهچه 

ان با انواِر قرآن کریم پیوند هر چه در جان جا گرفته را فراموش کنیم تا تار و پوِد جا�

ی عالیق جدا کند و اگر جدا کرد ما به شکوه به  بخورد و ما را جز به خالق�ن از همه

ام  داریم که مرا رها کنید و از جانم جدا شوید تا به خالقم که سینه همگان ابراز می

منتظِر رجعت است نوید دهم که وصلش به جانانش با انوار قرآن کریم در هم 

ی الهی �ایان شود که تختش قلبش است،  ها از بین برود و خلیفه یچیده تا فاصلهپ

اش مملکتش  کند و فرمانروایی کاخش روحی که همواره از منبع انوار الهی تغذیه می

 .»باشد ی�است که جز عدل پروردگارش هیچ حکم دیگری جاری 

 کریم داشته باشیم. پس باید در این ماه سعی وافری در درِک مفاهیم آیات قرآن

 داریم: در خاته با کالم زیبای امام سجاد (ع) دست به دعا بر می

 بار الها بر محمد (ص) و خاندان او درود بفرست.

به ما  در آنبار الها شناخت فضیلِت این ماه و حفِظ حرمتش و پرهیز از محرمات را 

 الهام فرما.

که موجب رضا  آنچهها در  و به کار بردن آناعضا از گناهان  داشت نگهبار الها ما را با 

 ی واقعی آن یاری فرما. و خشنودی تو است و بر روزه

بار الها یاری فرما هیچ حرکتی که مورد رضای تو نیست از ما رس نزند. با گوش سخن 

های�ن را به حرام دراز  لهو و لعب نشتابد و دست جانب بهلغو نشنویم و چش�ن ما 
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برنداریم و شکم خود را جز به حالل پر نسازیم، جز با گفتار و سخن  نکنیم، قدم ناروا

 تو زبان نگشاییم.

 .ییمدرآترین منازل کرامت  ای ساز که بدان بر رشیف بار الها قرآن را برای ما وسیله

بار الها قران کریم را سبب ساز که بدان در روز قیامت پاداش یابیم و به یمن قرآن، بار 

 از دوش ما بردار. سنگین گناهان را

ها را که به دست غفلت پیچیده شده پیش روی ما بگشا تا  بار الها طومار عربت

های سخت از تحمل آن  کوه که آنی  های هشدار دهنده ها و قصه عجایب قرآن و مثل

 های ما راه یابد. به دل اند ناتوان

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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