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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ خرداد ١٧        شب اول رمضان ی بهخط

ی روزی،  یندهگشای مخلوقات،  ینندهآفرحمد و سپاس از آن پروردگار کریم است که 

دم هاست. صاحب جالل و جربوت و کرم و فضل و نعمت است که  یدهسپی  برآرنده

هیچ ستونی که آن را ببینید  یبرا  ها آس�نخود فرمود هللا ه�ن خداوندی است که 

برافراشت سپس به عرش پرداخت و آفتاب و ماه را که هر یک تا زمانی معین در 

کند، باشد که به دیدار  یمگرداند و آیات را بیان  یمکارها را  رام کرد. سیرند

 پروردگارتان یقین کنید.

دهیم و به مهربانی و  یمات گواهی  ات یقین داریم، به یکتایی یبزرگبار الها به کرم و 

ات معرتفیم. بار الها رسید ماه مبارک رمضان و بر ما واجب  یبخشجود و سخا و عطا 

ن کریم را برای هدایت و اش و نااه داشت حرمتش که در این ماه قرآ  یدار  روزهشد 

ی حق از باطل نازل فرمودی و شب قدر را که برابر  کنندهراهن�یی بندگانت و جدا 

و  مغفرتها را از روی رحمت و  ینای  همهاست با هزار ماه در آن قرار دادی، 

ی شیطان و نفس رهایی ها وسوسهکرامتت بر بندگانت مقرر فرمودی که خود را از 

اش و  یدار  روزهها پاک کنند پس خدایا یاری فرما در  یآلودگرا از بخشیده و جانشان 

اش و قراتت قرآن و �ازش، سال بدار بد�ان را و ببخش  یدار  زنده شبمناجات و 

ی عذر پذیر؛ پس سالم بر تو ای ماه خیر و برکت و  بخشندهگناها�ان را زیرا تویی 

 مبارک.

(س) آمدن آن را تفسیر فرمودند که: ایام  چه زیبا رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه

کنند تا جسم  یمآیند و جان آدمیان را به فرمان خویش در بند  یمیی الوان ها رنگبا 

ی حیات در اطاعتش  ادامهد. هماان برای نشان توان زندگی را از دست نده یخاک

ذرد و جسم گ یم ها اطاعتکوشند مانند رسما که نیاز به گرما دارد پس عمر در این  یم

شود. پروردگار عال با نزول آیات کتاب آس�نی به روح فرمان اطاعت  یمتابع محیط 
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دهد و ُمهر بندگی در اطاعت است و اطاعت کلیدی است که در قفل عشق  یم

 ی قرآن کریم است.ها وعدهچرخد تا حرکتی را آغاز کند که انتهایش  یم

ی احسان خالق خویش  سفرهپس پروردگارا ضمیر جا�ان همواره در نهان و آشکار بر 

�وده،  بت متنعمارش اش را درمان کند، جانش را از طعام و  یگرسنانشسته تا 

ید از ا فرمودهی که امر ا گونه ه�ناش لحظات عمرش را به سیری تبدیل �وده،  یگرسنا

ی جانش از خاک منقطع شود و با  ده تا ریشهی زمین تناول کر  آمادهرشاب و طعام 

پس جانش از آن گرسنای به  بازگرددطعامی که منتظرش است به آستان پر مهرت 

 خواند. ی�طعام عشقت درمان شد طعامی که انوارش در سجده و رکوع جز تو را 

ی احسان  سفرهمان را در ماه مبارک با  یتشناپس ای مه�نان کوی عشق، گرسنای و 

ی  خانهی با طعام عشقش افطار کنیم و لذتش را تا ابد در جا�ان ذخیره کنیم و در اله

دانید طبق روال هر  یمی که ا گونه ه�نمقدس امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) 

ی مقدس قرآن کریم تالوت خواهد  خانهی ماه مبارک در این ها شبسال در روزها و 

ارشات رسور عاملیان را به گوش جان بشنویم تا قراتت شد الزم است قبل از آغاز آن سف

 با تفکر و اندیشه در آیاتش باشد چون فرمودند که: قرآ�ان

امت تام  اش کنندهی پروردگار عال بیان هدایت تام پیامربان است پس تالوت  معجزه

که ش� در ساعتی محدود  گونه ه�نپیامربان است چون ِسیر روح عظمتی خاص دارد 

را در  اش کنندهشود و تالوت  یمپردازید انوار کتاب از زمان خارج  یمه تالوت آیات ب

کند تا در نعمتش قرار گیرد ولی  یمی الهی دعوت  وعده بهرتین حالت به جایااه

که  یدرحالی قرآن کریم در ذهن محدود تنها فقط خواندن کل�ت آن است  معجزه

باشد و انوار قرآن کریم  ی�ان قادر به درکش انوارش زبانی گویا دارد که زبان در ده

دهد پس  یمرا در احسان خویش قرار  اش کنندهی کل�تی است که تالوت  ینهگنجدر 

بندد و آثار عمل هر انسانی در وجودش  یمنقش  ها جانآثارش آشکار شده و در 

یت دیاران برسد، هر کس رؤشود تا در برزخ به صورت �اد عمل به  یمذخیره 

 حالشی ذکر شده شامل ها نعمتیاراید تام ب مؤمنی  سورهوجودش را با �اد عمل 

دهد اگر آن را به  یمرا به خود اختصاص  مؤمنشود مانند نوری که مرتباً قلب  یم
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شود و اگر به تالوتش عادت کند انوارش را  یمیش ها نعمتیاراید صاحب تام بعملش 

ی است که هزاران نقش زیبا را در قلبش به ا معجزهکند و قرآن  یم با خود همراه

ودیعه دارد پس مانند گنجی تام نشدنی با آن اُنس بایرید تا وجودتان محل ریزش 

 رحمت الهی شود.

ی ماه مبارک رمضان و  روزهی  دربارهو گهربار  قدر گرانپس ما با شنیدن این سخنان 

ته باشیم خداوند متعال چه سعادتی را به ما ارزانی تالوت قرآن کریم باید یقین داش

داشته که با هدایت و یاری موال و رسورمان امام عرص و زمان (عج) جزِء کسانی 

کنیم و به  یمی ایشان قرآن کریم را قراتت  خانههستیم که روزه خواهیم گرفت و در 

زی خود به آنانی که سعی دارند حرمت این ماه را بشکنند و با عناد و تهی مغ

کنیم که  یمخواهند نور خداوند را با دهان خاموش کنند اعالم  یمی خداوند  فرموده

و  و پاکیی دستورات قرآن سو  بهی پروردگار عال است که زمان و زمین  وعدهاین 

توحید در حرکت است و زمین از آن موحدین است پس بیهوده مشت بر آهن نکوبید 

 کند. ی�د خلف وعده ی حتمی است و خداون وعدهاین 

 داریم: یبرمدر خاته دست به دعا 

بار الها عزیز داشتی و پندم دادی، پند گرفتم. یاریم کردی تا نجات یابم پس کمک کن 

 که فرمان دادی در این ماه روزه بایرم و تو را عبادت کنم. گونه آن

باران رحمت  و ریزش تر گسرتدهی احسانت در این ماه  سفرهمعبودا خود فرمودید که 

 است پس ما را جزِء نجات یافتاان آن قرار بده. تر افزونو نعمتت 

فرمایند پس قلب نازنینشان را از ما  یمکری� موال و رسور، امام عرصمان ما را هدایت 

 بفرما که خشنودی تو نیز در آن است. راضی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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