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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ٩٦ تیر ٥         عید فطر ی بهخط

ش�ره  ،زمین و آس�ن ی ینندهآفر ، پروردگار رحیم و رح�ن،العاملین سالم بر رب

 .ها یقهدقو  ها ساعتشب و روز،  ی کننده

 که با خود شِب  ای یرهذخ ،را آشکار کند اش یرهذخ ها ینهساینک ساعت فطر رسید تا 

 �از یمصال . در آورد جا بهقدر را به همراه دارد. آمده تا شکر نعمت هدایتش را 

کدام احساس اشک را از  ؟تپد یممنتظر چیست؟ به چه یقینی قلبش در سینه 

 ؟دیدگانش جاری �وده

، نگرند یم، فرشتگان فطر به او خواند یماو پروردگارش را در قبولی طاعاتش به مدد 

تا بشارت عیدی را  یما آمدهرمضان امروز  دار روزهای  در پروازند، با شوق به طرفش

. برکتی که هرگز نقصانی ندارد پس پرس رسول خداست اش سفرهبدهیم که برکت 

 خویشنت مرکبتا در تاریکی جهلی  گیرد یم تهی بندگان را در دستان مهربانشدست 

 ی وعده�ازتان را به بهشتی از  مصالیمهربانش  ی یدهداو با را به هالکت نرساند. 

تا حق و باطل را از یکدیگر جدا کند. حقی که همواره در جوش و  پروردگار بدل �وده

زمان  ی صفحهو نامش را از  آیات الهی باطل را گردن زده ی یهساخروش است تا در 

 محو کند.

اطاعت نهاده، از پروردگار تقاضا کنید  ی سجدهو رس را بر  دیبرخیز اش یاریپس به 

ته تا نشس یتانها سجادهنَفسی که در کمین  فس برهاند.جانتان را از بند شیطان نَ 

: یا غیاث ، پروردگارتان را به مدد بخوانیدحاصل یک ماه بندگی را برباید. امانش ندهید

، او در کمین خویش را به دست نفس نسپاریم ی توشهما را دریاب تا  ،املستغیثین

تا در این  یما �ودهماست، ما را دریاب. ما به دامن جانشین پیامربت دست توسل دراز 

 خواند یمکه همواره او را  از انوار با برکتش ظلمت جا�ان به نوری باشکوهساعات 

 و باز زبان به بهرتین دعا بگشاید. بدل گشته

 اللهم عجل لولیک الفرج
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