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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ شهریور ١٩        عید فطر ی بهخط

ها از دیدن عظمت تو نابینا و  ها از حمد و ستایش تو عاجز و دیده بار الها زبان

ها  ها از شناخت و معرفت تو حیران و پاها از ایستادن در برابر تو لرزان و سینه عقل

های عاشقان و عارفان چون آتشی سوزان. پاک و منزهی و  از رحمت تو فروزان و دل

به  بخش نجاتست، خدایا ای پناِه پناهندگان، ای سپاس و ستایش از آن کربیایی تو 

دعای  ی کننده اجابتهالکت افتادگان از گناه، ای ترحم کننده به مسکینان، ای 

ی  ، ای یاری کنندهشکستگان دلِی  ی فقیران و ای پیوند دهنده پریشانان، ای گنجینه

احسان تو  ی ضعیفان، ای فریادرس ستمدیدگان؛ ماِه رمضان، ماهی که در آن سفره

بر  دریغت یبکران و  ی تو همه را در بر گرفته و نعمت بی گسرتده و رحمِت واسعه

خواهم که از نسیم رضایت خود  مؤمنان بارنده بود به پایان رسید. خدایا از تو می

هایی را که بر من منت نهادی ادامه دهی. من اکنون به در  نصیبم گردانی و نعمت

در معرض نسیم الطافت درآمدم و به ریس�ن محکم تو  ام و ی کرمت ایستاده خانه

ی خوارت که با عملی اندک  چنگ زدم. خداوندا به من رحم کن، رحم کن به این بنده

ی بلندت  و در زیر سایه گذار منتهای فراوانت بر او  ماه رمضان را گذرانده. با بخشش

 پناهم بده. آمین!

و عاشق که به امر تو در روزهای این ماه دهان کار  ی حقیر و گنه بار الها به این بنده

ها به ذکر و ستایش تو باز کرده، چش�نش را به معصیت  خود را به روزه بسته و شب

ها را پر از اشک کرده؛ پس اکنون از کوتاهی و قصور  بسته و با پشی�نی و توبه آن

مناجات و کنم که فرصت  نادم و پریشان و لرزان است رحم کن. من تو را شکر می

ای رح�ن و ای رحیم و ای رسیع الرضا که از بندگانت زود راضی  ،توبه عطایم کردی

 گذری. شوی و از گناهانشان می می

ای  ی سیاه عملم را پاک کرده ای و کارنامه ی مرا قبول کرده دانم توبه خداوندا حال �ی

من  یدار  روزهو عبادت و  یدار  زنده شبات و  خشنودی طرف بهو این جهد و کوشش 
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دهد که تو بر من  دانم، ولی خداوندا قلبم چنین گواهی می ای یا نه. �ی را پذیرفته

ترسم از  ای، ولی باز می منت گذاشته و با من مهربانی را تام کرده و من را بخشیده

ترسم که دست  ی احسانت دست خالی بلند شوم و از این هم می از رس سفره که این

ها را  که پنبه ی نحل، زنی را مثال زدی که پس از این سوره ۹۲ی  ا در آیهپر بلند شوم زیر 

ها از هم گشود و قطعه قطعه کرد چون این آیه مثال کسی است که در  بافت آن

چنین فرمودی: چون با خدا پی�ن بستید بدان وفا کنید و چون سوگند  ۹۱ی  آیه

 کنید. داند که چه می د او میای خوردید آن را مشکنید که خدا را ضامن خویش کرده

های قدر آن با ش� عهد و  ترسم، چون در ماِه رمضان و در شب بله خدای من می

پی�ن بستم که از گناهان توبه کنم و به راه نفس و شیطان نروم و تو را به خودت و 

ترسم از نفس و عملم که با شکست  چهارده معصوم قسم داده و ضامن قرار دادم، می

های بافته شده در ماه رمضان را با گناهان و سستی خود قطعه قطعه  د رشتهعهد خو 

 برم. کنم، به تو پناه می

ها را خوب  ولی ای خدای رحیم و رح�ن تو به بندگانت آگاهی و نفِس بد و سستِی آن

ها تذکر  شناسی و با قرآن کریمت همه نوع چاره و راه کار را برای هدایت آن می

هایتان از آیات  را که در خانه آنچهی احزاب چنین فرمودی:  سوره ۳۴ی  دادی، در آیه

اگر چنین  ؛ کهبین و آگاه است شود یاد کنید که خدا باریک خدا و حکمت تالوت می

ها  ی احزاب در مورد آن سوره ۳۵ی  کنیم که در آیه کنیم صفات کسانی را پیدا می

ل�ن و مردان مؤمن و زنان مؤمن و چنین فرمودی: خدا برای مرداِن مسل�ن و زنان مس

 و مردان گوی راستو زنان  گوی راستمردان اهل طاعت و زنان اهل طاعت و مردان 

ترس و زنان خدا ترس و مردان صدقه دهنده و زنان شکیبا و زنان شکیبا و مردان خدا

و مردانی که دامن عفت خود را حفظ  دار روزهو زنان  دار روزهصدقه دهنده و مردان 

کنند و مردانی که خدا را فراوان یاد  کنند و زنانی که دامن عفت خود را حفظ می یم

کنند خداوند آمرزش و مزدی بزرگ آماده  کنند و زنانی که خدا را فراوان یاد می می

 کرده است. خدایا یاری فرما ما نیز دارای چنین صفاتی باشیم.
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خواهیم  دات ش� عزیزان میضمن عرض تربیک و تهنیت و آرزوی قبولی طاعات و عبا

 شاءهللا با زبان ش� با موال و رسورمان امام زمان (عج) صحبت کنیم. ان

، سالم بر مناجات دار روزهاماِم ما، رسور و موالی�ن عید بر ش� مبارک باشد ای بهرتین 

ی  ، سالم بر دعای افطارتان، سالم بر اولین لقمهدارتان روزهسحرهایتان، سالم بر دهان 

هایتان، سالم بر احیاِء شب قدرتان، سالم بر �از و  داری افطارتان، سالم بر شب زنده

تان، سالم بر ش�  رکوع و سجود و تکبیرتان، سالم بر عید فطر و �از عید و زکات فطریه

ی مؤمن و توبه و ارساء و  دار حقیقی، ای مؤمن، سوره و اجداد طاهرینتان، ای روزه

ای جوهر هستی، منجی عال برشیت، پیشوا و اماِم بر حق و  بر ش�احزاب. سالم 

 ی زمین عیدتان مبارک. ی امامت و خلیفه ی نبوت، خاته عصاره

گونه که  ی عمل من ش� را غمگین �ود چون آن که کارنامه ام از این موالی من رشمنده

ی من در قدم  اید عمل نکردم. ولی موالی من ش� بر اشتیاق و عالقه ش� انتظار داشته

برداشت در راه رضایت خداوند متعال و خشنودی ش� مطلع هستید. پس از حضورتان 

که خداوند کریم ما را دست خالی امروز  ییدفرمااستدعا دارم در این مورد دعا 

بهره نگذارید چون مستمند وجود مقدس  ی خود بی برنگرداند و من را از زکات فطریه

خواهم به  ور و موالی من در این عید مبارک از ش� میو مبارک ش� هستیم. ای رس 

 ترین خواهش من عنایت فرموده و آن را بپذیرید آن این است. بزرگ

 اللهم عجل لولیک الفرج
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