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 ٩٧ خرداد ٢٥         عید فطر ی بهخط

که  ییها ماهیومی مبارک، صبحی منور به انوار حق، روزی برابر با هزار ماه. سالم بر 

در عمر آدمیان همچون رسابی در گذر است. اینک آمده تا بشارت رمضانش را در 

سپری گشته که  ییها رمضانیا رب عمرم در  ،اندیشد یمبا خود  ،�ازش بیابد ی سجاده

افطار در دمل غوغایی برپا شده آیا بر رس  به امید لحظات ،ام بستهدهان از طعام 

. ام �ودهاو مرا خوانده و من اجابتش  چگونه دریابم. ام نشستهمه�نی خالقم  ی سفره

 ام آمدهزینت جانم بوده.  افطارهاو  سحرهادر  که نامش ام بستهپس دل بر رحمتی 

را به بهایی  ام اندوخته�از دریابم. ای وای بر من اگر  یها قنوترا در بشارت رحمتش 

او جاء  ام آوردهبرسانم. یا رب مددی فرمایید من شفیعی  اندک در بازار دنیا به فروش

ماندن در حق و زدودن باطل در این صبح مبارک  الحق و زهق الباطل است. مرا در

. اینک در این ام یدهنشنولی پاسخی  ام خوانده. نامش را در سحرگاهان فرماید یمیاری 

: ای یاور درماندگان چگونه مکن یمرا به آستان مبارکش دراز  ام یتهدستان  عید مبارک

نظر  ام ینهس نکنم به طمع فرشتگان فطر است ی مژدهمنور به  که ساعاتش یا جمعهبر 

پنهان پروردگار راز فطر را از  ی ینهگنجاست. ای  هجران یها سال ی سوختهکن او 

القا کنید تا امتتان از تاریکی دوران غیبت به روشنایی دولت  مبارکتان بر عامل ی ینهس

از اسارت شیطان نفس به  ها عملتوان خویش را بازیابد.  یشانها جانظهور برسند. 

در  ها فطرت ی همهفراز نور دیگر است تبدیل شود. امروز  چراغدانی که نوری بر

، زمان فطرمان را الزمان صاحب یا: خواند یمجوش و خروش صاحب خویش است. او را 

مستجاب است و  دعاهانفس اماره به جاودانگی دولتی پیوند کن که در آن  ی حلقهاز 

در دست مهربانتان بگیرید تا بندگی پروردگار مورد قبول درگاهش. دست ناتوا�ان را 

به فرجی مبارک در  خوانیم یمتو را  زمان در سیاهی کفر زمان گم نشویم. ای متنای

 :خوانیم یمبح زیبای فطر پس هم صدا با فرشتگان فطر ص
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