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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ تیر ٧        شب اول رمضان ی بهخط

ها و زمین است؛ پیروزمند و حکیم  در آس�ن آنچههر  گویند خداوند را تسبیح می

اول و آخر و ظاهر و باطن و  اوست ها و زمین از آن اوست؛ است و فرمانروایی آس�ن

و هر چه از زمین بیرون آید و هر چه  بر هر چیز داناست؛ هر چیز در زمین فرو رود

 گذرد آگاه است. ها می از آس�ن فرود آید و هر چه به آس�ن باال رود و هرچه از دل

ای که  نیست قدرت و نیرویی جز او. زنده پاک و منزه است خداوند عرش عظیم و

او از  ی همتاست و نیست هیچ نیرویی بازدارنده و در فرمانروایی بی یردهرگز �

و بر این گواهی  قدرتش. گواهی داد خداوند که به راستی معبودی جز او نیست

حمد  .اند گواهگویند  حق و عدل سخن می فرشتگان و دانشمندان و آنانی که به ی همه

های نجات و  راه اش یمهربانکه از رس رحمت و  کران او را سزاست و سپاس و شکر بی

 ها جا داد. ها و مکان رستگاری و توبه را برای بندگان منور �ود و آن را در زمان

از آنچه برایتان مقرر  رحمت و برکات پروردگار عال آنگاه که امر فرمود: ای مؤمنان،

 ی که چلچراغ هدایتشراه ام در راه خدا انفاق کنید تا راه راست را بیابید؛ فرموده

آید: شکر  گونه به سخن در می قیامت این ی حلقهجانی که در  هاست ضمیر جان

منور به فرمان خویش درآورد و مرا مخلوق  را که جان ضعیفم را در بند روحی خالقم

های خویش برتری داد و اعالم فرمود: ای آدم، تو را از گلی  نامید و به تام آفریده

چنان ضعیف و ناتوان بودی که در امر قیام بر دستان پر قدرت  آنآفریدم،  خشکیده

را بر آن نام زینت  ات یشانیپپروردگارت تکیه کردی و برخاستی؛ نامت را عبد نهادند و 

روحت به امانت  ی ینهگنجدادند تا توان درک غیبی را در جانت بیابی که نامش را در 

 الیه راجعون حمل �ودی.

از بندگی پروردگار کریم از زبان رسور عاملیان حرضت زهرای چه زیباست رمز و ر 

عبادت و راز و نیاز با پروردگار رحیم  مرضیه (س) و چقدر شیرین است به کام مؤمنان

مخصوصاً در بهار بندگی، ماه بارش رحمت، ماه عبادت و توبه، ماه رمضان، ماه روزه و 
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و رهایی از دوزخ و رسیدن به  داری و بازگشت و توبه و آمرزش، ماه رحمت شب زنده

های آن و باید به  وزها و شببهشت، ماه نزول قرآن پس بزرگ و مبارک است ساعات ر 

که  یا گونه ه�ن ،است و کمر همت بست برای بیش  و به  بهره گرفت از آنپا خ

 کوثر الهی فرمودند:

تا به شیری ماه رمضان محل خروج انوار بندگی از میان خون و چرک و رسگین است 

و لباسی فاخر را  یفروزدباش بدارید تا جانتان را در فروغش  گوارا بدل شود پس گرامی

بپوشاند پس باید در این شب بزرگ و در این کوی عشق گفت: سالم  تان برهنهبر جان 

الهی و سالم بر ساعات نجات و ریس�ن نجات و  ی بر در رحمت و خوان گس ده

 .یرمانحقمضان، خوش آمدی بر جان رستگاری؛ سالم بر ماه ر 

رمضان یعنی بارش رحمت الهی که به ین آن نزول قرآن کریم است پس در این ماه 

ها  بیش  قرآن بخوانیم و در آن اندیشه کنیم البته قبل از آن، وجود و جان را از آلودگی

که خداوند متعال در قرآن  گونه ه�نآن به واقع درک شود  ی پاک کنیم تا آیات کریمه

انه لقرآن الکریم فی کتاب مکنون ال یمسه اال املطهرون تنزیل من رب « کریم فرموده:

هرآینه این قرآنی است گرامی قدم، در کتابی مکنون که جز پاکان آن را ملس  »العاملین.

 نکنند، نازل شده از جانب پروردگار جهانیان.

مطهرون قرار گرفت و آیات آن را ملس کرده و  ی زمرهر توان د تنها با وضو گرفت که �ی

ملیان گیریم از فرمایشات گهربار رسور عا در جان وارد �ود. در این مورد بهره می

 حرضت زهرا (س) که فرمودند:

رو  انسان به فرمان بخوان منور است و انسان از دستش برای برداشت حوایجش مدد 

کنند؛ در ظاهر امر چیزی  بیند دراز می تی که آن را �یگیرد و گاه آن را به سوی قدر  می

دارد که بسیار قدرتند است و  می کند ولی در باطن امر نیرویی را بر را ملس �ی

ها در یک مسیر در حرکت هستند  جان ی همهدار پروردگارش باشد پس  تواند امانت می

ند زبان باطلی است که خوا آنچه میانشان متفاوت است امر بخوان است؛ گاه آنچه می

به آن بها داده که مانند  چنان آناز آنچه در اطرافش وجود دارد خواندن را آموخته و 

حجابی محکم در مقابل باطن جانش قرار گرفته است و در هنگام مرگ آن حجاب 
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خواند حقیقتی است که در جانش رسچشمه از لطف  شود و آنچه می دریده می

دار این اعجاز پروردگار باشد و  بر روحی که توانست امانتپروردگارش بود پس آفرین 

پروردگار را به جان آدمیان هدیه کند پس  ی معجزهاز این امر اطاعت کند که  چنان آن

از این زبان که زبان رحمت پروردگار است جدا نشوید تا همواره فرمان بخوان بر 

است پس انوار باطل با  جانتان حاکم باشد چون همواره حق جاویدان و باطل نابود

 شود. توبه به انوار حق تبدیل می

قرآن کریم تجلی زبانی شیوا است زبانی که در پشت رس و مقابل عمل هر کس در 

حرکت است آیاتی که از درون جانتان بیرون خواهد آمد تا عظمت خویش را آشکار 

ا به حرارتش مزین سازد پس لحظات عمرتان را به انوار با برکتش بیارایید تا عملتان ر 

الهی است و چه سعادتند  ی یفهخلکند و غیبی را آشکار سازد که مع�ی آمدن و رفت 

هستند بندگانی که گوش جانشان همدم نوای پروردگارشان است در سحرگاهان و 

جانشان ذخیره کنند  ی خروشان وحی را در صندوقچه ی یاچهدرشبانگاه و منتظرند تا 

 تاریکی قیامت را به صحرایی منور تبدیل سازند.و با انوار درخشانش 

را به سوی صاحبش،  مان یخالمحمود و ارجمند دست حقیر و  ی خانهاینک در این 

املهدی (عج)  اباصالحناطق قرآن، خیر و برکت ماه رمضان، امام عرص و زمان 

رحمت کنیم که  : موالی ما، ماهی را آغاز میداریم یمگشاییم و عاجزانه اعالم  می

تر و لطف و احسانش فراگیر مؤمنان است پس ما را یاری فرما از  خداوند گس ده

 داران حقیقی و از قاریان پاک باشیم. روزه

 داریم: می حال در خاته دست به دعا بر

 .های رمضان ما را یاری فرما داری شب زنده داری روزها و شب بار الها بر روزه

 ی بدن و استجابت دعا را به ما عطا فرما.بار الها توفیق عبادت و تندرست

 بار الها دور کن از ما بی�ری و کسالت و غفلت و گناه و رنج و بال و فریب شیطان را.

داران و نشاط  جهد و کوشش مؤمنان و عبادت عابدان و صرب و تحمل روزه بار الها

 نجات یافتگان را به ما روزی فرما.
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و نشاط و شادی شیعیان قرار بده  یتب اهلبار الها این رمضان را ماه نابودی دشمنان 

 زمان (عج) تعجیل بفرما.  امام ی حقهو در دولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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