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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ مرداد ٧         عید فطر ی بهخط

و  یشسحرهاعزتش، بر  های با بر ساعاتش، بر ثانیه و بر شهُر الرمضان؛ سالم بر رمضان

آبی فرو  ی جرعهتا حرارتش را  که منتظر است ییها شکم، بر اش ینوران یافطارهابر 

محبت و  ی رسچشمهرسد؛ از  های شیرین به خنکی فطر می اینک آن حرارت نشاند

ای شود و به آخر  رمضان برسد و رودخانه ی رحمت نوشیده تا جویی شود، به نیمه

شود؛ او را به �از عید  برسد و دریایی از بندگی را به �ایش بگذارد پس آماده می

�ود: یاران  گونه که پیامربش امت خویش را به طلوع فطرت دعوت می ه�ن خوانند می

بشتابید مه�نی عظیمی منتظرتان است؛ در پشت رسم صف بکشید تا �از را برپا 

شود  عال به مقتدای خویش قامت  کنیم. رمز این �از با کدام کلید گشوده می

به  ها ذائقهول شوال  رمضان در ایستد؛ چه روزی است ا بندد؛ پیامرب به �از می می

عمر مطهرش  یها رمضانشود.  عطر و بویی از قنوت و رکوع و سجود مزین می

های دعا را  نگرد؛ دست رسد؛ در محراب �از به امتش می گذرد و به آخرین فطر می می

پاره خواهند کرد؛ اتحاد خویش را به   گشاید: بار پروردگارم، اینان دین خود را پاره می

 سنگشانهای چون  یطان خواهند سپرد و آن زمان است که آیین هدایتت در جانش

شود پس  ریزند و از این جنایت شاد می اثر شده و خون یکدیگر را بر زمین می بی

و حرمت  کنند یمکه اوامرت را اطاعت  شادی این لحظات را بر ارواح مؤمنینی

نشینند نگهدار تا زمان  فطرت می ی سفرهدارند و با اشتیاق بر رس  رمضانت را نگه می

هایشان بنگرد و نوای پیامربشان را در جانشان زمزمه کنند: ای یاورانم، فطر بر  در چهره

که به  ییها شبخوان خداوندی مبارک باد؛ بر روزها و  گران اطاعتو  داران روزهش� 

مطهرش را عشق دعوت �از فطر، جانتان را از رش نفس اماره بیرون آوردید تا بوی 

احساس کنید؛ برخیزید؛ نیت کنید و جام شیرین یک ماه استقامتتان در برابر 

که پروردگار فرموده است  گونه ه�ننفس را بچشید؛ گوارایتان باد.  یها خواسته

مگر خود دگرگون شوید پس آن را مانند گوهری در بطن  شود ی�نعمتتان دگرگون 
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نفس اماره آن را  ی واسطه بهو اع�ل تزیین شده  جانتان حفظ کنید و نگذارید تا افکار

 به تاراج بربد.

چرخیده  اش عقربهجانتان در جهت  ی قبله  کنید یمبه کعبه بنگرید؛ در مقابلش چه 

 ی خانههيچ چيز را رشيك من مساز و  است پس او را با فرمان پروردگارش که فرمود:

 ی سوره( .و راكعان و ساجدان پاكيزه بدار یستادگان�از او به  طواف کنندگانمرا براى 

بخوانید: اینک یک ماه بر خوان پروردگارم مه�ن بودم و جانم را  )٢٦ ی یهآحج 

تا وارد صحن و رسایت شوم؛ مرا دریاب؛ حاجتی ام  کردهکه فرمان داده پاک  گونه ه�ن

اینک در  من .دزن یمدر این عید با شکوه دارم و درِد دلی که غربت جانم آن را فریاد 

که موال و رسورم در آن فضا قرار دارد. چگونه عید  کنم یمفضایی بوی عید را احساس 

عید بخوانم  پس او را مانند همیشه در دعایم به مدد  اش یملکوترا بدون حضور 

 :زنم یمو با طراوت عید فریاد  خوانم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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