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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ اردیبهشت ١٥       شب اول رمضان ی بهخط

از حساب، فراتر  تر فزونخداوند را به اس�ِء حسنا و متربک و مکنونش،  کنیم یمحمد 

قرآن و دستوراتش از حکمت  ی همهاوست و  ی یستهشا از اندیشه و حمد و ستایش

گرفته که خود  نشئتبالغه و رحمت واسعه و لطف و مهربانی کامله به بندگانش 

 فرمود: خدا برای ش� خواستار آسایش است نه سختی.

، ماه نعمت و رحمت، آغاز کنیم ماه خیر و برکت، ماه نور و روشنایی رویم یمحال که 

مضان را؛ پس آماده کنیم روح و جسم و جان را تا ماه توبه و آمرزش، ماه پر فضیلت ر 

پروردگار کریم تا در  ینواز  بندهعفو و بخشش و  کران یبشویم در اقیانوس  ور غوطه

 ، از آن خارج شویم.و خطاها پاک شده ها گناهو  ها یبد ی همهآخر این ماه از 

 و سالم حق و باطل، پاک و ناپاک، کفر و ای�ن ی کنندهپس سالم بر رمضان، ماه جدا 

در دیدگاه حق و باطل از یکدیگر جدا را  ی که مخلوقات عاملا ی خلقت، آیینه یینهآبر 

ما آنچه  جانشان را در مدار حق از عذاب الهی برهانند و اعالم دارند یافتگان راهکرد تا 

فرما جانی را که در مدار  مان یاریثروتی بود متام نشدنی پس  یافتیم »قالو بلی«در 

حق آفریدی از باطلی برهانیم که همواره به دنبالش در حرکت است تا در ندایی 

آنانی که نباشید.  کاران ارسافبخورید و بیاشامید و از  ،همگان را با این کالم بیازماید

 خویش را در بازار دنیا به فروش رساندند و آنچه دریافت کردند بهایی ناچیزنعمت 

 بود.

ق است بر آنانی که راه حرضت زهرا (س) و مصدا بله چه زیبا فرمودند رسور عاملیان

و افسوس بر  رهانند یمحق از عذاب الهی  در این ماه جانشان را در مداریافتند و 

 در ماه خیر و برکت نعمت خویش را که ه�نا بخشش و رحمت الهی استآنانی که 

 .ندرسان یمبازار دنیا به فروش  ناچیز در خوراکی خورد وبهای به 

بزرگ این ماه نزول قرآن کریم در شب قدر است که خداوند رح�ن در  های یلتفضاز 

قرآن چنین فرمود: ماه رمضان که در آن برای راهن�یی مردم و بیان راه روشن هدایت 
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و این  گیریم یم، قرآن نازل شده است و در این مورد بهره و جداسازی حق از باطل

رسور و موالی�ن، سالمتی سحرگاه شب قدر،  ی فرمودهبه  کنیم یمخطبه را مزین 

 اباصالح املهدی (عج) که فرمودند:  نبوت، امام عرص و زمان ی عصاره

پس  باشد یمبه دست اقتدارش  یا جنبندهکه آغاز و پایان هر  ای ینندهآفربه نام 

شب قدر است.  ها نشانهآن از  یکیهستی در لوح محفوظ نشان از عظمتی دارد که 

پروردگار.  ی واسعهدر رحمت  مانند یبانا انزلناه فی لیلة القدر. لیلی بدون قرینه، شبی 

؟ فرستاده همتاست یباین قدرت  ی نشانهکسی جز قلب نازنین پیامرب (ص) چه 

قدر بنشان تا از انوار قرآن کریم  ی سفره. ای محمد (ص) امت خویش را بر آید یم

 زمین و آس�ن تو را سپاس بر رحمتی که ی ینندهآفرهزار ماهه روند پس ای  راهی

آنان را  ی یدهخشکتا گل  باری یمهمواره بر جان بندگان خویش چونان بارانی به وقت 

 به بوستانی رسسبز بدل �ایی.

 یها شبروزها و  ی همهکه در  تالوت قرآن کریم را کنیم یمغاز در این شب آ اینک 

آن  ی یمهکرمقدس قرائت خواهد شد. باید که در آیات  ی خانهماه مبارک در این 

کرده و به آن عمل کنیم  وارد آن را در روح و جا�ان ی یهآخوب اندیشه کنیم و آیه به 

ه آن را درک چون قرآن فقط قرائت نیست بلکه حقیقتی مجسم و جاریست، باید ک

 .کنیم

 یا خانهقرآن کریم در قلبش  ی کنندهکه رسور عاملیان فرمودند: تالوت  یا گونه ه�ن

در آن ذخیره  ها بخششو  ها عقابو  ها یرسکشو  کفرها، ها یزشتو  ها یخوبدارد که 

پروردگار در قالب  یها نعمتتا در قیامت کتابی نوشته شده بیرون آید پس  شود یم

و خط کشد. کتابی که هر صفحه  معجزه به میدان آمده تا حیات جاودان را به تصویر

و صفحه به  نگارد یم ها جانرا در کتاب  ها عقابو  ها توبهو  ها احساسن عاملی از آ 

اش  کنندهتا جان تالوت  آورد یمبه میدان  یشانها احساسرا با  عرصها صفحه مردمان

 .ارسارها ی ینهگنجشود 

 :داریم یمدر خامته دست به دعا بر 
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پر از فتنه و فساد و کفر و عناد که اکرثیت  ی زمانهبار الها به ما توفیق ده تا در این 

با آرامش ماه مبارک را روزه گرفته  دهند یمرا مورد تهاجم و متسخر قرار  مؤمنانمردم، 

 و دست پُر این ماه را متام کنیم.

به درد آمده در  و جرئت گناه در این جامعه حیایی یب ی واسطه به ی�نها قلببار الها 

 فرج موالی�ن امام عرص تعجیل بفرما.

این ماه را به عبادت و روزهای آن را به اطاعت و  یها شببار الها به ما یاری فرما که 

 متام کنیم. یدار  روزه

پس دعای ما را که  کنید یمبار الها وعده فرمودی دعای بندگان را در این ماه اجابت 

 مستجاب بفرما. خوانیم یمبه فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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