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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠۱ فروردین ۱۲       شب اول رمضان یبهخط

مرا  :فرمود رکه پروردگار ام . آغازیمطهر و زمان تپنده یساعات ،نورم یسالم بر طلوع

ظلمت شب را  هک یمدحنور از م یآغاز  .دییتاسب یگاهان به پاکباندر صبحگاهان و ش

که پروردگار به ساعات مطهرش قسم  یآغاز  .نور را بدهدم یصبح دیتا نو شکافدیم

در  هازبان .که به آن فرمان داده شده شود یرحمت ینوشنده هاجان تا جام کندیم ادی

 .خواندیم یاله یگسرتده یروز  یسفرهبر  است که همگان را یفرمان یکام چشنده

شان در ساعات عمرشان به است که خالق یاست لطف انیدر جر هاجانآنچه در پس 

 .دیازمایتا توان جانشان را ب هامانت نهاد

و بر  دارانشروزه یهاسفَ نَ بر  ،الهی گسرتده یسفره. بر رمضان ،سالم بر زمان

تحت یاهمچون رودخانه یکه رحمت اله یآنان .شیهاشببدان عاو  دارانزندهشب

من سزاوار آنم که تو را سپاس  یبود و خداای معپس  .است یشان جار النهار بر اع�ل

که افزون شود و نابود  یسپاس ،انیپایو ب یشگیهم ،و جاودانه یابد یسپاس .میگو

و محرومیت بازگردم  یدیناامبا ماه رحمت  نیبارگاهت در ا زا هچگون بارالها .نگردد

 یاله .یگردانیمشده باز  دهیبخش همااین آخر در  نکهیبه ا گ�نمخوش کهیدرحال

ش به صدقکه  یکند و زبان کیاو را به تو نزد اقشیکن که اشت تیبه من عنا یقلب

پروردگارا مرا  دی�ا کیکه حق بودنش او را به تو نزد یجانب تو باال برده شود و نگاه

 از و شکنندی�را  �نتیهمواره بر زبان دارند و پ ت راکه ذکر  هقرار د یاز کسان

 .کنندیمو از آن اطاعت  ش�رندی�و فرمانت را سبک  شوندی�ت غافل سپاس

که  گونهه�نروزه بر ش� واجب و الزم شده  �نیا: ای اهل یکه فرمود یاگونهه�ن

 .دیشو زکاریش� مقرر و الزم شد تا پره انینیشیبر پ

 یمژدهتا  میکن دایشنوا پ یگوش میکن یسع دیفرمان است با نیا آغاز که شب نیدر ا

و تالش  میبشنو دهدیم ژدهکه رشوع محرش عشق را م شب نیپروردگار را در ا یمناد

که  دیکنیمرا درک  یکه ماه دیشکر کن یسجدهپس . میکن دایماه را پ نیرمز ا میکن
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 یمعنو  یهالذتو  دیکنیمصعود  یمعنو  یهالذتبه  یجس�ن یهالذتدر آن از 

عمر به حساب  متیرا غن هانعمت نیساعت ا دیبا که باشدیم ینعمت اله نیباالتر

 .میاوریب

است که  میقرآن کر ،یاله یمنتهایبماه نزول رحمت  نیا یهالتیفضاز  گرید یکی

است ماه  نیا ؛»نآ ر القُ  هِ یل فنِز اُ  یذلّ رمضان اَ  هرُ شَ « :فرموده نیخداوند متعال چن

 یمردم است و دارا تگریهدا رسا رسشکه  یقرآن .رمضان که قرآن در آن نازل شده

حق از باطل است که در  ییجدا یهیماو  باشدیم تیروشن و آشکار از هدا یلیدال

 :که فرمودند (عج)موال و رسورمان امام زمان  شاتیاز فرما میریگیممورد بهره  نیا

و  بردینام م میقرآن کر یدر کتاب آس�ن امربیپ یمعجزه عنوانبه میپروردگار کرآنچه 

خاتم اشاره  امربیپ یمعجزه ،کتاب نیور و آخرزبو  لیو انج وراتبه کتاب ت هاآناز 

یم یگواه امربیپ نیامت آخراز و  کندیم یآور جمعمجموعه  کیرا در  یدارد همگ

 .مبارکه بقره وجود دارد یسوره یهاهیآ نیکه در اول ردیگ

 استاز تو نازل شده  شیپ امربانیو آنان که به آنچه بر تو و بر پ :دیفرمایم میقرآن کر

رصاط  یدهندهنشان  معجزه نازل شد عنوانبه یقبل امربانیو آنچه بر پ آورندیم �نیا

را و  رصاط آن قوم هم دیبا یامت کنون یول ،اقوام آن دوره یبرا بود تیهدا میمستق

قران  یدر دعاها یوجود بگنجاند پس وقت تیرا در هدا شیخو امربیپ تیهم هدا

�وده و  دییتأرا  هاآن یتیهدا هدر واقع را دیکنیگذشته دعا م امربانیاز زبان پ میکر

 .میاست تا ظهور نور قرآن کر یه�ن اتصال نوران �نیا نیکه ا دیآوریم �نیبه آن ا

ظاهر عمل است و باطن نزد  کنندیم افتیخود در یآنچه که مردم از بزرگان و خلفا

 کی دلخواهر به با رکه ه را و منتظر آن و ظاهر دیمن است ش� به دنبال باطن باش

آنچه به  یچهیبازتا همچنان در  دیرا به خودشان واگذار کن شودیم میتنظ فهیخل

و در طلوع و  دیباش میقرآن کر قتیبه دنبال حق .روزگار را بگذرانند اندآوردهدست 

 .دیغروب آن را طلب کن

 ینشانه کهآن ریتأثو  �نیا ء،ایو تالش انب هاامت تیقرآن و هدا �نیموال بایبله چه ز

 یار یباطن قرآن را با  صل ورشط که ا نیمسل�ن است را فرمودند با ا امت تیهدا

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


3 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

و منتظر  میو عمل کن کدر  (عج) یاباصالح املهدامامان مخصوصاً از موال و رسورمان 

 .میبشنو شانیرا از زبان ا میقرآن کر قتیکه حق میلت ظهور باشدو 

 :میداریشان ابراز مبه ساحت مقدس نکیا

باران  یعنیکه نامش رمضان است  میکنیرا آغاز م یمقدس ش� ماه یکو موالی ما در 

و  تکه ش� ه�ن باران رحم میباور نیتان بر او ما عاشقان وجود مقدس یرحمت اله

 میی�ش تنگدلکه سخت  دیباررمان بیو کو دهیجان خشک ربپس  دیهست یهنعمت ال

 یمه�ن یشدهعوت که د میآغاز کن میخواهیرا م یو ماه میسوزیمانتان ر جه و در

یآن را م یسفرهطعام  نه و میدانیرا م یمه�ن نیآداب حضور در چن. نه مییخدا

 ماه را بر ما مبارک خواهد �ود نیش�ست که ا تو برا دییتأکه  میدانیم یول میشناس

 .دییفرما یار یخود را  فتگانیکه منتظران و ش میتقاضا دار عاجزانهپس 

 :که میداریبرمدست به دعا  (ع)امام سجاد  قدرگرانحال با مناجات 

در آن  تو یکه رضا و خشنود یاگونهآن یواقع دارروزهماه  نیفرما در ا یار ی بارالها

 .میاست باش

معصیت نبیند.  انو چش�� مینشنو غوسخن ل فرما تا در این ماه یار ی بارالها

 .دیسخن نگو وابصجز و زبا�ان  به حرام دراز نشود �نیهادست

و  �نیا یاستوار  ،دل یصفا ،باطن یزگیو پاک یظاهر  یقرآن به ما آراستگ ه نورب بارالها

 .فرماب تینجات محرش عنا

و  هادل یآن دعا که ریپذب تو تالوت قرآن تاحسان یسفرهما را بر رس  بارالها دعای

 .چش�ن منتظر ماست

 :میزنیم فریاداجابتش  یبرا ولی مان و امام یحقهما منتظران دولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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