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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ تیر ٣٠        شب اول رمضان ی بهخط

که ما را به ستایِش خود و  خداوند کریم و رحیم و رح�ن را سزاست حمد و ستایش

لطف و  شکر کنندگانِ تا از سپاسگزاران و  برخورداری از رح�نیتش راهن�یی فرمود

که نجات و سعادت ابدی را در پی خواهد داشت و برای رسیدن به  احسان او باشیم

را قرار داد که بندگانش با درک و عملش  ییها زمانو  ها مکانو  ها راه اش یخشنود

را، ماه مبارک رمضان، ماه روزه، ماه اسالم،  ها زمانزودتر به مقصد برسند از جمله آن 

باشد برای  ای یلهوسکه  ، ماه توبه، ماه استواری قرار دادبپا خاستماه پاک شدن، ماه 

و خودشناسی و تقویِت  خودآزمایی، غبار روبی از نفس لوامه، رسکوبِی نفس اماره

 و توحید برای آنانی که طالب نجات خویش هستند. ای�ن

خود  ی احاطهرا در  ها جان ای ینهگنجالهی در ساعاتی است که چونان پس برکات 

به مخزن ارسار متصل شود آنگاه منادی ندا دهد: ای بندگان،  ها یقهدقگیرد تا  می

برخیزید که محِرش عشق آغاز گردید؛ جسمتان را در گوِر نفس بخوابانید تا جانی زنده 

گشاید و حدیِث جانش را  را می جان ی صندوقچهشود که طعامش انواری است که 

قفل  درنگرد تا رمز قفل را بیابد آنگاه  کند؛ با اشتیاق، به خطوطش می تالوت می

با ثروتش ماهی را به پایان برساند که  جانش بچرخاند تا خزائن جانش استخراج شود،

 نامش رمِز جان است.

 پس ب و این ماه،رسور عاملیان حرضت زهرا (س) در مورد امش ی فرمودهچه زیباست 

منادِی پروردگار را در این شب که  ی مژدهگوش شنوا پیدا کنیم تا  باید سعی کنیم

دهد بشنویم و تالش کنیم که رمز این ماه را پیدا کنیم  رشوع محرش عشق را مژده می

جا�ان را بگشاییم و کتاب وجودمان که با انوار عشق به هللا  ی صندوقچهو با آن، 

او باشیم و ماه رمضان یکی  رسمستبخوانیم و برای تام عمر، عاشق و نوشته شده را 

نهاده شده است ولی افسوس  ها انسانقدرت خداوندی است که در ذات  یها نشانهاز 

و برای رضای الهی از اوامر پروردگار کریم اطاعت  کنند ی�که حتی معنی آن را درک 
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شکر کنید که  ی سجدهتوانند این اطاعِت ظاهری را ببینند؛ پس  کنند و همه می می

صعود  معنوی یها لذتجس�نی به  یها لذتکنید که در آن از  ماهی را درک می

 ها نعمتباشد که باید ساعِت این  معنوی باالترین نعمت الهی می یها لذتو  کنید یم

 را غنیمِت عمر به حساب بیاورید.

یابد که  در پیشگاه خالقشان به عزتی دست می ها جانبر لحظاتی که  کنیم یمسالم 

که رمز گشودن را در مع�ی جان منتظر، در کلیِد  یا وعدهجانانشان است؛  ی وعده

شود، مأموران  شود، گنجینه �ایان می جان باز می ی صندوقچهچرخاند آنگاه  جان می

دارند: ای پروردگار ما، آنچه  و ابراز می اند یستادهاالهی در تاشایش صف در صف 

ابراِز ناتوانی �ود تا عظمتت در  بر آنچه عرضه شد اش شعلهآفریدی محرشی بود که 

 انوار وجودهایشان گویای جانشینی باشد که وعده فرموده بودید.

پس در این مه�نِی خداوند مهربان که وصف آن را شنیدیم باید با اشتیاق و عشق بر 

تا از انوار  احسانش بنشینیم و دهان و درون ظاهری را بسته و خالی �اییم ی هسفر ِرس 

 الهی حداکث تغذیه را کرده و بهره بربیم.

ماه رمضان این است که خداوند کریم قرآن را در آن برای ارشاد  های یلتفضاز جمله 

رستاد و هایی از هدایت و مشخص �ودن حق از باطل فرو ف و راهن�یی مردم و نشانه

 های یلتفضو  فراوان یها احرتام ی یهپابر  ها ماهوسیله برتری آن را بر سایر  بدین 

چون خداوند حکیم و عزیز قرآن را نوری قرار داده تا در پرتو آن،  ؛آشکار، روشن �ود

گمراهی و نادانی بیرون آمده برای هر کس که از رس تصدیق  های یکیتاربندگانش از 

برهانش و  غو فر به آن گوش بدهد شفایی و نجاتی باشد و چراغ هدایتی باشد که 

 .علمش بر عاملیان خاموش نشود

مقدس موال و  ی خانهخواهران و برادرانی که ماه رمضان را در این کوی عشق، 

حقیقی که زمین و آس�ن  دار روزهاملهدی (عج)، رسورمان، منجی عال برشیت، اباصالح 

عاشقانه و مشتاقانه منتظرند با صوِت تالوت قرآن و دعای افطار و سحر ایشان هم نوا 

قرآن  های کنید باید که قرائت شوند در مراس�ت و جلسات قرائت قرآن رشکت می

ریم مبنی بر مقدس با توجه و عمل به سفارش و تأکید خداوند ک ی خانهکریم در این 
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تفکر و تعقل در مورد آیات قرآن باشد و سعی کنیم که آیات الهی را رسمشق زندگی و 

 عملکرد خود قرار دهیم تا به سعادت دنیا و آخرت نائل آییم.

مرشکان  یها بهانهدر این مورد رسور عاملیان حرضت زهرا (س) چنین فرمودند: یکی از 

آمد ما به آن ای�ن  شده، از آس�ن برای�ن می اگر کتابی نوشته گفتند این بود که می

آوردند؛ دلیلش در  شد باز ای�ن �ی فرماید: اگر این گونه می آوردیم و پروردگار می می

شود از آن گوی نورانی  کتاب قرائت می عنوان بهذخیره �ودن انوار کتاب است؛ آنچه 

ی در آمده که اکنون و به صورت کتاب است که در زبان مقدس رسول الهی جمع شده

توانند انوار جدا شده از زبان رسول خدا را حس کنند، آن را ملس کنند و از  همگی می

جان ذخیره  ی یسهکو آن را در  جدا کنندمعرفتش لذت بربند؛ جواهراتی را از زبانشان 

هر کنند پس همواره قلبتان حامل نوری است که زبانتان به آن معرتف است و 

توان  برایش �ی که بهایی بهاست گرانشود دری  که در رابطه با آن خارج می یا نقطه

 در نظر گرفت.

 و رسورمان حال ضمن تربیک و تهنیت به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان خدمت موال

هللا ارواحنا لک الفدا از حضورشان استدعا داریم برای ماه پر  ةامام عرص و زمان بقی

ما  مقدسشانما را یاری و راهن�یی فرمایند تا به برکت وجود فیضی که در پیش داریم 

جزء نجات یافتگان این ماه باشیم و این خطبه را با سالمی خدمت موالی�ن مزین  نیز

 آنگاهافزاید و  بر برکت آفرینش می کنیم: سالم بر سالمتی جانی که ساعات عمرش می

کند عال،  د و آنگاه که سکوت میشو  آید جهان، منور به الفاظش می که به سخن در می

خوابد  شود و آنگاه که می لباس ارسار از تن خارج کرده و به قلِب منورش متوسل می

کند که روحی را به امانت نگه داشته که ساعتی را از  القدس به خود افتخار می روح

وار روشنایی روز در ان قالبش جدا گشته تا تسلیم حیاتی شود که برایش مقرر گردیده،

وجودش به تاریکی مبدل گشته و سیاهِی شبش در تأللؤ وجودش به روزی منور، تغییر 

 ماهیت داده است.

حال با مناجات زیبایی از زینت عابدان و رسور ساجدان، امام سجاد (ع) دست به دعا 

 داریم که: بر می
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 ر محمد و خاندان او درود بفرست و در شناخت فضیلت این ماه و حفظببار الها 

داشِت اعضا از گناهان و به کار گرفت آنان در راه   و پرهیز از محرمات و نگه حرمتش

 ما را یاری فرما. ات یخشنود

بار الها یاری فرما اموال خود را از شبهه و حرام مربا سازیم و با دادن زکات آن را پاک 

 گردانیم.

نا گویی و ستایشت و ثدر  کار توحیدت و کوتاهی و تقصیربار الها ما را از انحراف و ان

 ،دشمنت ی یلهحو فریب و  شک و تردید در دینت و کوری و گمراهی از راه آیینت

 شیطان رجیم محافظت فرما.

 یها وسوسههای جهل، مونس ما گردان و در برابر  قرآن را در تاریکِی شب بار الها

 شیطان نگهبان ما قرار بده.

زنند و جز از قرآن  محکم قرآن چنگ می ی رشتهبار الها ما را از کسانی قرار ده که به 

 شود. جویای هدایت �ی

قرآن است و خاندان او که خازنان علم  که خطیب محمد (ص) با الها بر حرضت

 درود بفرستد. اند قرآن

 اللهم عجل لولیک الفرج
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