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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ تیر ١٨        شب اول رمضان ی بهخط

توست که ستایشگران تو را  یها نعمتحمد و سپاس از آن توست و از  بار الها

گویند، حامدان به حمدت  ستایند و از لطف توست که سپاسگزاران تو را سپاس می می

ا تویی که از رح�نیت و سایند. بار اله و ساجدان روی بر خاک بندگی می اند مشغول

پوشانی و با بردباری، فرصت توبه و  ، گناهان و خطاهای بندگان را میات یمهربان

فرمایی و آن را چندین  بخشی و به حسنات تبدیل می دهی و سپس می بازگشت می

کنیم که در آن  کنی. پروردگارا تو را شاکریم که بار دیگر ماهی را آغاز می برابر می

تر  و احسان و لطفت خاص تر یر جارحمتت  سار چشمهتر و  هایت گسرتده خوان نعمت

است و آن ماه  باران رحمت، ماه بپا خواست، ماه  تر واسعاست و بخشش و عطایت 

و  ات یاییکربپاکیزگی، ماه همت و صرب، ماه نجات، ماه رمضان است و شکر و سالم بر 

پایان و جاویدان که سالمتی سالم از آن توست و سالم بر  ش�ر و بی شکر و سالمی بی

و  مطهرشص) و خاندان محمد (الشأن حرضت  اه تو و سالم و صلوات بر پیامرب عظیمم

ن رسالت، ولی و امام مطلق، نبوت، معد ی ساللهبر صاحب امر و  ینشانآخر

عج) و سالم بر مؤمنین و مؤمناتی که با امید و ( یاملهد اباصالحامئه، حرضت  خاتم

امی است که همواره جان مشتاق را از نسیم کنند. سالم، ن اشتیاق، ماه تو را آغاز می

�اید که نامش برکات انوار  لطف و احسانی برخوردار می ی رسچشمهرحمت حق از 

جوشانی است که حرارتش در زمان  ی رسچشمههای مشتاق مانند  الهیه است که در دل

 ،های ذاکر به ذکرش باز شود و رسها به اطاعتش خم گردد و مکان محدود نشود لب

به امانت باند و  ها درونها به انتظار باند تا صاحب گنجی شود و آن گنج در  ستد

هایی است که همواره بر درگه بندگی صورت تواضع بر  رحمت پروردگار عال در دل

برد صورت بر خاک اطاعت  سایند و آنگاه که منادی نامشان را می ش میا یآستان کربیای

زنند که آنان را عبد خواند و فرمود: ای بندگان  میگذارند و بر دامن رحمتی چنگ  می

من، از رحمت من مأیوس نشوید دستان ضعیفتان را بر قدرت کربیایی من بگشایید تا 

 گناهانتان را بیامرزم و از عذاب سخت رهایتان بخشم.
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درود و صلوات بر کوثر الهی، رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که توصیف زیبایی از 

 ت و عبادت و نوید نجات و بخشش پروردگار کریم را از ایشان شنیدیم.بندگی و اطاع

علی (ع) در مورد  مؤمنان یرامقدری از  در اولین شب ماه مبارک رمضان حدیث گران

کنیم که فرمودند: خداوند در ماه مبارک رمضان همه را شامل  این ماه بزرگ نقل می

رد و درهای جهنم بسته است و کند؛ عمل بد پاداشی ه�نند خود دا رحمت خود می

 ی سفرههایی که در این ماه مبارک از دنیا رفتند اگر دارای عمل صالح باشند از  آن

رمضان طعام داده خواهند شد و تا پایان ماه مبارک در روزه خواهند بود و هر روز 

روزه خواهد گرفت ولی اگر دارای  ،سحر و افطار روح آنان از طعام بهشتی خورده

الح نباشند گرسنگی و تشنگی ایام ماه مبارک را همراه با عذاب خواهند چشید عمل ص

از غذایی از  افطارهاو  سحرهاچون وقتی گرسنگی و تشنگی بر آنان رو آورد در 

شود و آنان از خوردن و  درخت زقوم و آبی از رشاب جوشان برایشان عرضه می

گردد که ناچاراً  شنگی باعث میفشار گرسنگی و ت یکنول�ایند  آشامیدن خودداری می

خورد.  گیرند و هر کس برابر عملش طعام می ها بخورند پس ارواح نیز روزه می از آن

خداوند راست است و به هر چه که در ماه مبارک رمضان دستور داده عمل  ی وعده

کند و  آمرزد کسی را که با اخالص عمل توبه می کند. در زمانی که زنده هستید می می

کند و اگر با توبه از دنیا نرود احکام رمضان را در مورد  طرف خداوند بازگشت میبه 

 گیرد که غذایی جز عذاب ندارد. کنند و در حالی روزه می او جاری می

اکنون در این شب باید به خدا پناه بربیم و این ماه را با یاری خداوند کریم آغاز کنیم 

باشد  مان یرستگار که اگر عمرمان کفاف داد و آن را به آخر رساندیم موجب نجات و 

که ش� مه�نان  یا گونه ه�نو اگر از دنیا رفتیم عمل�ن عمل صالحان باشد؛ ضمناً 

مقدس  ی خانههای این ماه ارجمند در این  در روزها و شبدانید  این کوی عشق می

مومی�ن امام زمان (عج) قرآن کریم تالوت خواهد شد قبل از رشوع قرآن توجه ش� را 

رسور و مومی�ن امام  شان یگرامبه سفارشات رسور عاملیان حرضت زهرا (س) و فرزند 

قرآن  ی یمهکرتعقل در آیات املهدی (عج) در مورد تفکر و  اباصالح نعمت�نو ولی 

های مرشکان این  فرماید: یکی از بهانه کنیم که فرمودند: قرآن کریم اعالم می جلب می
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آمد ما به آن ای�ن  گفتند اگر کتابی نوشته شده از آس�ن برای�ن می بود که می

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

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

است که در زبان مقدس رسول الهی جمع شده و به صورت کتابی درآمده که اکنون 

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 کنندا از زبانشان معرفتش لذت بربند؛ جواهراتی ر 

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

توان در نظر  بهاست که بهایی برایش �ی شود ُدری گران که در رابطه با آن خارج می

نیز  ی�نمومکرد.  توان آن گوی قیمتی را خارج گرفت و با عمل به آیات کریمه می

پیامرب در کتاب آس�نی قرآن  ی معجزهعنوان  فرماید: آنچه پروردگار کریم به چنین می

 معجزهها به کتاب تورات و انجیل و زبور و آخرین کتاب،  برد و از آن کریم نام می

کند و از امت آخرین  آوری می پیامرب خاتم اشاره دارد همگی را در یک مجموعه جمع

بقره وجود دارد؛ قرآن  ی مبارکه ی سورههای  گیرد که در اولین آیه گواهی میپیامرب 

فرماید: و آنان که به آنچه بر تو و بر پیامربان پیش از تو نازل شده است  کریم می

رصاط  ی دهندهمعجزه نازل شد نشان  عنوان بهآورند و آنچه بر پیامربان قبلی  ای�ن می

م آن دوره، ولی امت کنونی باید هم رصاط آن قوم را مستقیم هدایت بود و برای اقوا

و هم هدایت پیامرب خویش را در هدایت  وجودی بگنجاند پس وقتی در دعاهای قرآن 

ها را تأیید �وده و  کنید در واقع راه هدایتی آن کریم از زبان پیامربان گذشته دعا می

تا ظهور نور قرآن کریم  ستاین ای�ن ه�ن اتصال نورانی اآورید که  به آن ای�ن می

کنند ظاهر عمل است و باطن نزد  آنچه که مردم از بزرگان و خلفای خود دریافت می

من است ش� به دنبال باطن باشید و منتظر آن و ظاهر را که هر بار به دلخواه یک 

آنچه به  ی یچهبازشود را به خودشان واگذار کنید تا همچنان در  خلیفه تنظیم می

اند روزگار را بگذرانند؛ به دنبال حقیقت قرآن کریم باشید و در طلوع و  هدست آورد

 غروب، آن را طلب کنید.

کنیم که نامش رمضان است یعنی  ای مومی ما، در کوی مقدس ش� ماهی را آغاز می

باران رحمت الهی و ما عاشقان وجود مقدستان بر این باوریم که ش� ه�ن باران 
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ببارید که سخت  مان یریکوتید پس بر جان خشکیده و رحمت و نعمت الهی هس

  دعوتخواهیم آغاز کنیم که  سوزیم و ماهی را می تنگ ش�ییم و در هجرانتان می دل

دانیم و نه طعام  مه�نی خداییم؛ نه آداب حضور در چنین مه�نی را می ی شده

دانیم که تأیید و برات ش�ست که این ماه را بر ما  شناسیم ولی می آن را می ی سفره

مبارک خواهد �ود پس عاجزانه تقاضا داریم که منتظران و شیفتگان خود را یاری 

 فرمایید.

 که: داریم یم قدر امام سجاد (ع) دست به دعا بر در خاته با مناجات گران

که رضا و خشنودی تو در آن  یا گونه آندار واقعی  هروز  بار الها یاری فرما در این ماه

 است باشیم.

 ،ویم و چش��ان معصیت نبیندنبار الها یاری فرما تا در این ماه سخن لغو نش

 ثواب سخن نگوید. های�ن به حرام دراز نشود و زبا�ان جز دست

ستواری ای�ن بار الها به نور قرآن به ما آراستگی ظاهری و پاکیزگی باطن، صفای دل، ا

 و نجات محرش عنایت بفرما.

ها و  که آن دعای دل یربپذاحسانت و تالوت قرآنت  ی سفرهبار الها دعای ما را بر رس 

 چش�ن منتظر ماست.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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