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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ فروردین ٢٣       شب اول رمضان ی بهخط

 اش ینواز  بنده و فضل و کرم رس از که است زیبندهرا  ینالعامل رب شکر و سپاسحمد و 

 استخراج به سفارش را آدمی و داد قرار ینظیر  بی های گنجینه و فضیلت ایام در بعضی

 راه آن از پس داده جال را روحش و جان آن از گرفنت بهره و یافنت دست با تا �ود ها آن

 رحمت که است رمضان مبارک ماه ایام این جمله از .پی�یدب را رستگاری و سعادت

 �اید شاداب و زنده را آدمی وجود ی مرده نیمه گیاهان بهاران در بارانی همچون الهی

 از قبل رمضان ماه از بعد تا باشد شیطان و اماره نفس های آفت مراقب آنکه رشط به

 خارج هستی ی چرخه از و شود مثر یب و پژمرده نشیند بار به جانش ی شجره که این

 بند از را جا�ان که کنیم تقاضا پروردگار از ناله و . پس به عجزگردد آتش سزاوار ،شده

 یک حاصل تا نشسته ما یها روزه و ها عبادت کمین در که نفسی برهاند نفس شیطان

 .بایدبر  را ما بندگی ماه

 رح�ن پروردگار که هریگ درک برای است ای بهانه نیاشامیدن و نخوردن که بدانیم یدبا

 را هدایت راه چراغچل آن استخراج با تا داده قرار جا�ان ی صندوقچه در شکرم رس از

 .کنیم روشن

 آیینه رمضان :فرمودند (عج) املهدی اباصالح زمان و عرص امام رسورمان و موال زیبا چه

 ی بهانه آشامیدن و خوردن .نکنید محروم ج�ل این از را جانتان پس است جان ج�ل

 مخفی یشافطارها و سحرها در که انیدر بخو  را طهور رشاب جانتان به است شکم

 که گونه ه�ن مردگان .خواند ی� فطر ی وعده به را مردگان رمضان ،شوید زنده .ستا

 هدایت لچراغچ با نروید زمان جهل با پس نیستند ش�رش قابل فرماید یم پروردگار

 انوار به جانتان ظلمت تا بپردازید آن به است درونتان در زیبا . ج�لشوید همراه

 .یابد نجات تباهی از رمضان

 رمضان ماه که دانستیم پس موالی�ن سفارشات است آموز حکمت و زیبا چهبله 

 و نعمتدر  آن به توسل با که است آدمی روح و جان یها ارزش درک و خودشناسی
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 مرضیه زهرای حرضت عاملیان رسور که یا گونه ه�ن بود خواهیم ور غوطه رحمتش

 در را ها جان ای گنجینه چونان که است ساعاتی در الهی برکات :که فرمودند نیز(س) 

 ای دهد ندا منادی آنگاه شود متصل ارسار مخزن در ها یقهدق تا گیرد یم خود ی احاطه

 تا بخوابانید نفس گور در را جسمتان. گردید آغاز عشق محرش که برخیزید بندگان

 حدیث و گشاید یم را جان ی صندوقچه که است انواری طعامش که شود زنده جانی

 در گاهنآ  .بیابد را قفل رمز تا نگرد یم خطوطش به اشتیاق با .کند یم تالوت جانش

 برساند پایان به را ماهی ثروتش با .شود استخراج جانش خزائن تا بچرخاند جانش قفل

 آن با که را رمضان ماه کنیم یم رشوع فرموده این پس با .است جان رمز نامش که

 خزائن رمز تا کنیم دفن اماره نفس گور در را جسم باید و شود می آغاز عشق محرش

 ممکن مهم این و کنیم پیدا ابدی سعادت ماه این در آن استخراج با و دریابیم را جان

و  هدایت ضمن که کریم قرآن در خداوند دستورات به عمل و اطاعت با مگر نشود

 او به رمشک و فصل از که واالیی های به ارزش را آدمی مستقیم رصاط به راهن�یی

 را ها قوم رسنوشت ،گشاید یم را غیب پروردگار آن در که دهد یم آگاهی فرمود عطا

 آیاتش درون از را پروردگارت . پسگشاید یم را احسانش ی سفره .کشد یم تصویر به

 خواند می مهرش پر آغوش بهو  کرده جدا خاک و خون از را خویش بندگان حس کن او

 را نهان رازهای .فرماید یم بیان را یشها نعمت .کشد می تصویر به را بهشت و

 .گردد آسان بسته های چشم غیب بر دیدن توان تا گشاید یم

 یاری ایشان از و برده پناه (عج) املهدی اباصالح رسورمان و موال مهر پر دامن به کاین

 به عامل بخش نجات آخرین : ایداریم می ابراز انمقدسش وجود به متنا به و خواهیم یم

 .کند آغاز رمضان ماه یها شب و روزها با را خویش رضبان مجدداً  مقلب تا برس فریادم

 جان تا ام آمده ،بنگر من به عرصم امام ای :خواند یم را تو عاشقانه هر رضبانی با او

 و روزها به که کنید رمضانی دار روزه دیگر بار یک محبتت ی نشانه با را حقیرم

 :خوانم یم را زیبایت نام پس ام بسته دل یشها شب

 اللهم عجل لولیک الفرج
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