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 ٩١ مرداد ٢٩         عید فطر ی بهخط

اش    گار  ررزهتم  رو ادی  ادی  ه  ااش  طرو ات  ر پوررگاار اال آن را پایان 

   ین آ ها گررانشسل�ن قوار گاگ تا اظم  طوشاا  گر اطاا  از قوآن هویم گر 

این ااوار ررحاای ر   او  جان شاگ  خوی  را گر پوتو اطاا   ها جاناملشان راشی. 

را ه  ر  آن خو  ییها لذتطواشوشی تپوگای تا شعنویِ  جاِن گر  را احساس هننی. 

اوار جااشان شتجلی اوگگ. گهااشان را ر  تمرت آیات اوطت  روگای را رها هوگای تا ا

آشیای ر  پوررگاارشان شتربک ر اقلشان را ر  اطاات  شنور هوگای. ررزها از پی یکییگو

الهی را گر    شیهر  شب قیر رتدیای؛ شکِم زشان راز شی تا تقییوات رایه گاگه 

ر  حوه  گرآشی؛ ر  خوگ  ها جانگررن خوگ جا  گهی. تقییوات اگاشت  شی؛ قلِم 

طوت  تا  شی؛ ردیار راش  از آاچ  گر جهل جاا  ر  آن  اهدب زگ: ا  را  رو تو 

ر  اتتغفار ر  گرااه الهی ر  تخن گرآشی؛ هارازاراِن قیر ر   ها زرانپوگاختی تور  هن. 

اَت گت  اداز رو جمل  ات�ء  ات  ررز    خورایهتاشا ایستاگای؛ پوررگاارا  شخلوقاِت 

شوگ؛ رحم   آشاگه شی تا رو آاان از رارااه را جملت  احساای هنی؛ احسان اای اشوگه

 اش یاییهرب�ایی رحمتی ه  همگان را گر آغوش  الهی  زشدن را شنور ر  لرف خوگ شی

آینی؛  ر  گیوار تکد  گاگه شیه ر  تاشا شی  ها چوب؛ خفتگان گهو شاانی پذیوگ یش

هیا  اجات را تقاضا هننی؟ جان شوگه  اگوگ؛ ن ر  اطواف شیجاِن تحو شیه از اناهشا

را گررن  اش شوگهر جان  ررگ یشه  گر آن اگهیار  شوگ اداز گیگو  ایارگ؛   ا چال جز 

هنی تا رو  تن  را از گیگوان پنهان هنی؛ شاانی زشاای ه   این چاه شتعفن زایاای شی

جاِن   اای خفت ر آاان همچنان گر اور  اذرای یشر  اذارای یشزایاان پا  رو قرب شوگاان 

تا تیا  پا  حقدق   گر  اذارگ یشااشق رو اور این خفتگان پا  همت  را اتتوارتو 

ردهوگای همچنان ر  راه    پوگهزشان ثب  شوگ ر همواره حق پدورز اوگگ ر راطل گر 

 خوگ اگاش  گهی.

شوال را خوگ آشین ررز   ش�ِر رشضان ر  پایان آشی ر همل  هاشل اوگیی؛ تبحی  ارل

پوررگاار را شژگه گاگ؛ ررز  ه  جاِن شعرو از خوان پوررگاار ر    ررزهاخاص از 
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ر شزگش اتتقاش  گر ای�ن ر اطاا  از طواشدن  هنی یشاتتغاث  طلب شزگ خوی  را 

 قوآن هویم ات .

ر   پس ر  جااتان رشر  اوارا  طرو را رخوراادی تا گهااتان از طعم  شدوین اوگگ.

جااتان را را اا  زایه شهو هننی ر خط    شناتناش خوی  رطا هندی تا  ها  د�نپاهی ر 

جااتان اکشنی؛ ااو توااستدی زایه ااادی پوررگاار اال رو ازت    تفح راطل رو 

ر ااو راز گر اناه ُشوگیی شاانی اشوات خوی  هستدی ه  را گاگن  اطزایی یشاموتان 

ر پس از پایاا  راز  شوگ یشاز جااب ش� اور  گر ظل�ت جااشان اطورخت    ا تیق 

آینی پس  از املتان جارگااگی را روازیندی تا رتتگار  گر ه�ن ظل�ِت امل اوطتار شی

هستنی ه  پوررگاارشان را گر تبحگاهان ر شبااگاهان  ییها ه�نشویی ر رتتگاران 

 .شوای ی�و شیه شلول ر از آاچ  ر  آاان اش اوینی یشتسبدح 

زشان را    دن انجر  اشایدم یشاینک گت  ترضع رو رارااه شلکوتی پوررگاارشان 

شان را گر روآررگه شین حاجاتان تقاضا   گار  ررزهر شزگ  خواادم یشهمگی را هم 

 :زادم یشر را قلبی توخت  از هجوان طویاگ  هندم یش

 اللهم عجل لولیک الفرج
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