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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ شهریور ٩         عید فطر ی بهخط

آشکاری  یندر عحمد و ستایش از آن خداوندی که در عیِن نهان بودن آشکار است و 

نهان؛ در عین دوری نزدیک است و در عین عذاب بخشنده؛ در عین عظمت مونس 

است و در عین قدرت صابر و در عین آگاهی پوشاننده. نیست معبودی غیر از 

 خداونِد حکیم که بار الها شکر و سپاس مخصوص توست.

ارک های آن را مب ی احسانت را گسرتدی و روزها و شب در ماهی که گذشت، سفره

ها فرمودی پس ببخش بر  تر از دیگر ماه را افضل ات یمهربانگردانیدی و فضل و کرم و 

ما کمِی عبادت و اااعتنن را در آن؛ قبو  کن روزه و مناااتان را و در عهد و 

براینن از  آنچهمان عطا فرما و مبارک گردان  هایی که با تو بستیم پایداری پینن

از سیئات بر ما نوشته شد که  آنچهشد و پاک گردان از حسنات در این ماه نوشته 

تویی واسعِ رحمت، پس در این عیِد مبارک ببخشا بر ما گشایش، آسایش،  یراست به

را تا در  ییگو راست، پرهیزکاری، شکیبایی و یسپاسگزار آرامش، تندرستی، فروتنی، 

ور عاملیان حرضت رس  همچنان کهپیشگاهت در دنیا و آخرت رسبلند و رسافراز باشیم 

ها را در  ای، اان زهرا (س) فرمودند: که برکات الهی در ساعاتی است که چونان گنجینه

ها در مخزِن ارسار، متصل شود آنگاه منادی ندا دهد:  گیرد تا دقیقه ی خود می احااه

ای بندگان برخیزید که محِرش عشق آغاز گردید، اسمتان را در گوِر نفس بخوابانید تا 

گشاید و حدیِث  ی اان را می زنده شود که اعامش، انواری است که صندوقچهاانی 

نگرد تا رمِز قفل را بیابد آنگاه َدر  کند، با اشتیاق به خطواش می اانش را تالوت می

اانش بچرخاند تا خزائِن اانش استخراج شود، با ثروتش ماهی را به پایان برساند  قفل

 که نامش، رمِز اان است.

پس خواهران و برادران که در این کوِی عشق و در این روز مبارک حضور دارید بیایید 

ی اا�ان  هاِی خود را کشته و مدفون کنیم تا عشِق خداوندی که در صندوقچه تا نفس
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آن، در ملکوت سیر کنیم و با انواِر  ی یلهوس بهبه ودیعه گذاشته شده بیرون آید تا 

 یه کنیم.الهی، روح و اا�ان را تغذ

ی حق و  و عطوفِت مویینن، منجِی عال برشیت، برپاکننده پرمهرحا  دست به داماِن 

شویم تا ما  املهدی (عج) می اباصالحدار حقیقی، حرضت  ی پاک و ناپاک، روزه اداکننده

گوییم:  می بار اشکو چشمی  پرسوزرا در این روز مبارک یاری فرمایند. با دلی 

ها و  ی احسانش نشستیم؛ شب ننِی پروردگار عال و بر رس سفرهمویینن، ما در مه

و پریشان خاار هستیم که آیا  نگران د آن را گذراندیم ولی  یضپرفروزهای زیبا و 

، دسِت پر بلند شویم یا نه. ای برات و نجاِت ما، پرنعمتتوانستیم از این خواِن 

دارتان،  هاِی روزه کرد، نََفس وشن میکنید. شن که دعاهای سحرهایتان عال را ر  مان یاری

ی افطارتان انوار الهی بود و منااات  گفت، اولین لقمه ی پروردگار می ذکر االله

کنید و دعا کنید که عبادات  مان یاریکرد،  های قدرتان، هزار هزار ماه را معنا می شب

بوده و اا�ان شناخِت حق از باال  منشأاید،  ای که فرموده گونه ما در این ماه هنن

های  در پرورش واوِد مقدستان، از بااِل نفِس شیطانی نجات یافته باشد و دست

 ضعیفنن را با دستان پر قدرت خود بگیرید تا در راِه حق قدم برداریم.

حا  ضمن عرض تربیک و تهنیِت این عید خدمت واود مبارکتان، دست به دعا بر 

 داریم: می

یب، ما را از غیِب اا�ان، نجات عنایت بفرما تا همواره از ی غ بار الها با گشودن پرده

 کسانی باشیم که روزهای تو را در حقش بشناسیم و از باالش بگریزیم.

هاینن به درگاهت و مناااِت  ، توبهمان یعذرخواههاینن را،  بار الها قبو  کن روزه

 های قدرمان را. ها مخصوصاً شب شب

اخت و یاری امامنن کوشا باشیم و رضایِت خودت و بار الها توفیق ده تا در شن

 رسورمان را عیدی ما قرار بده.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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