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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ مرداد ١٨         عید فطر ی بهخط

 ی دهنده های نفس اماره است و ذکرش شفا به نام خداوندی که اسمش دوای بی�ری

خوانیم بنامی که حرضت ایوب  تو را می بار الهاآن و یادش آرامش قلب و شیرینی کام. 

فرمودی؛ بنامی که حرضت یونس تو را خواند و  برطرفخواند و بی�ری و غم او را 

گفت: سبحانک انی کنت من الظاملین و او را از شکم ماهی نجات دادی و حرضت 

یوسف تو را صدا کرد و از زندان آزادش فرمودی پس ای خدایی که اس�ء نیکو و اس�ء 

خوانیم که برطرف کنی از ما  می ها نامکنون از آن توست تو را به تامی آن م

 های نفسانی و آزاد کنی از اسارت نجواهای شیطانی که ماییم ظاملین به خود. بی�ری

در روزی که جوایز سائلین و  یما آمدهکنیم و به سوی تو  بار الها تو را ستایش می

کنی و ای  ت به آنان عطا میا ماه مه�نیعابدین و ساجدینت را پس از سعی در 

آن  یها شباحسانت را گسرتدی و روزها و  ی سفرهدر ماهی که گذشت، خدای کریم 

فرمودی پس  ها ماهاز دیگر  تر افضلرا  ات یمهربانرا مبارک گردانیدی و فضل و کرم و 

و در عهد  ببشش بر ما کمی  عبادت و اطاعت�ن را در آن؛ قبو  کن روزه و مناجاتان را

عطا فرما و مبارک گردان آنچه برای�ن از  مان یداریپا که با تو بستیم هایی ی�نپو 

نوشته شد و پاک گردان از آنچه از سیئات بر ما نوشته شد که به  حسنات در این ماه

پس در این عید  مبارک ببششا بر ما گشایش، آسایش،  واسع  رحمت راستی تویی

تا در را  ییگو راستشکیبایی و  پرهیزگاری، ،یسپاسگزار  آرامش، تندرستی، فروتنی،

 بلند و رسافراز باشیم.پیشگاهت در دنیا و آخرت رس 

ای  ردهی سیاه عملم را پاک ک ای و کارنامه مرا قبو  کرده ی دانم توبه خداوندا حا  �ی

عبادت و روزه داری و شب زنده داری و  ات یخشنودو این جهد و کوشش به طرف 

دهد که تو بر من  قلبم چنین گواهی می دانم ولی خداوندا �ی ،ای یا نه من را پذیرفته

ترسم از  ای، ولی باز می انی را تام کرده و من را بششیدهمنت گذاشته و با من مهرب

که دست  ترسم ست خالی بلند شوم و از این هم میاحسانت دی  از رس سفره که ینا
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را  ها پنبهی نحل زنی را مثا  زدی که پس از اینکه  سوره ۹۲ی  پر بلند شوم زیرا در آیه

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

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

 کنید. داند که چه می اید او می مشکنید که خدا را ضامن خویش کردهخوردید آن را 

های قدر آن با ش� عهد و  ترسم، چون در ماه  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 

و عملم که با شکست ترسم از نفس  می ،م داده و ضامن قرار دادمچهارده معصوم قس

قطعه قطعه  های بافته شده در ماه رمضان را با گناهان و سستی خود عهد خود رشته

 برم. کنم پس به تو پناه می

ها را خوب  آنولی ای خدای رحیم و رح�ن تو به بندگانت آگاهی و نفس  بد و سستی  

ها تذکر  کار را برای هدایت آن راهیمت همه نوع چاره و شناسی و با قرآن کر می

تان از های آنچه را که در خانه«ی احزاب چنین فرمودی:  سوره ۳۴ی  ، در آیهیا داده

ای  »شود یاد کنید که خدا باریک بین و آگاه است. آیات خدا و حکمت تالوت می

خاص تو موال و رسورمان  ی بندهولی و امام و  ی خانهپروردگار رحمن و رحیم ما در 

قرآن را تالوت کردیم و فریاد زدیم که حق آمد و باطل  ی یمهکرامام عرص و زمان آیات 

نابود شد پس ای خدای مهربان در ظهور موالی�ن تعجیل بفرما تا هم پایداری حق 

 باشد. مان یدهکشهای هجران  وهم نابودی باطل را ببینیم تا مرهمی بر قلب

مند شدن از این  و منتظران کوی عشق، بزرگی و بهره داران روزهمنان و حا  ش� ای مؤ 

چش�ن  ی رسمهالسالم را  روز بزرگ از زبان گهربار موالی متقیان امیر مؤمنان علی علیه

ها در حا  عبور از مرز زندگی هستند  ها و ساعت زمان ی همهخود کنید که فرمودند: 

رمضان باقی ماند عمل  عنوان بهشت؛ آنچه از آن و زمان رمضان هم به انتها رسید و گذ

آفریدگار یکتا رسید؛   نوشته شد و به رؤیت و نظر آن ها یفهصحش� بود که در 

ها  آورند تا در آن عمل عید را می های یفهصحدر روز عید خورشید طلوع کند  که یوقت

یا محو  حو  را ببت کنند پس در موقع نشست در محراب �از زیاد ذکر  ها یزهجاو 

 اش نشانهحالنا را بگویید تا در آنچه که برایتان مقدر از حسنات باشد به ش� برسد و 
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شود و از هر  در قلب گشادگی آن است و نشاط آن، به روی همه اع�  خود باز می

شود و از یاد  ها بسته می ها و پلیدی زشتی ی همهکند و بر روی  عملی نشاطی پیدا می

شود و از اینکه به دستورات حق عمل �وده احساس خوبی دارد و  میو ذکر خدا شاد 

روز عید مشصوص انفاق است به هر اندازه در وسع ش�ست باید انفاق مالی و جانی 

آن به یاد عظمت پروردگار بچرخانید؛ با هر  ی کاسهها را در  چشم ی حدقهکنید و 

را از  آنچهکنید و اگر از زنید از لطف و احسان خدا شکر و قدردانی  پلکی که می

قرائت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان دستور آمده است را انجام دادید و اگر خود 

که باید و دستور داده شده از آن  چنان پند گرفتید و دیگران را هم پند دادید و آن

آن باشید. آنچه در این ماه انجام دادیم جنگ با  ی یزهجا در انتظارپیروی کردید 

نفس جدید در  ی دوبارهآن ماندن و متولد شدن   ی یزهجان نفس بود و عیدی و شیطا

ماه مبارک است. هر کس به آنچه که در این میدان در مدت یک ماه از مبارزه و جهاد 

کند و آنچه را که  در راه خدا قدم گذاشته در روز عید از پروردگار عیدی دریافت می

دهد قرب و نزدیکی خودش بعد از ماه مبارک است پس  عیدی می عنوان بهخداوند 

ها باقی  میزان عیدی میزان آنچه است که بعد از رمضان در وجود و خوی انسان

 ماند. می

 املهدی (عج) اباصالحموالی�ن امام عرص و زمان  قدر گراناکنون عید فطر را از فرمایش 

یان آمد و هاللش کامل گردید؛ صبحدم ش�ر  رمضان به پاگیریم که فرمودند:  پی می

او  شوا  با خود آمدن روزی خاص از روزهای پروردگار را مژده داد؛ روزی که جان  

کند و مزدش استقامت در  معطر از خوان پروردگار به استغابه طلب مزد خویش را می

 ای�ن و اطاعت از فرامین قرآن کریم است.

ورانید تا دهانتان از طعمش شیرین گردد. به پس به جانتان رشبت گوارای فطر را بش

جانتان را با نام زنده مهر کنند و خط  ی شناسنامههای خویش وفا کنید تا  عهد و پی�ن

جانتان نکشند؛ اگر توانستید زنده اانید پروردگار عال بر عزت  ی صفحهباطل بر 

ستید که با دادن افزاید و اگر باز در گناه ُمردید مانند اموات خویش ه عمرتان می

شود و پس از پایانش باز  ای از جانب ش� نوری در ظل�ت جانشان افروخته می صدقه
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آیند پس، از عملتان جاودانگی را برگزینید تا رستگار  در ه�ن ظل�ت  عمل گرفتار می

هایی هستند که پروردگارشان را در صبحگاهان و شبانگاهان  شوید و رستگاران ه�ن

 شوند. ند و از آنچه به آنان امر شده ملو  �یگوی تسبیح می

خواهیم  لی طاعات و عبادات ش� عزیزان میضمن عرض تربیک و تهنیت و آرزوی قبو 

 هللا با زبان ش� با موال و رسورمان امام زمان (عج) صحبت کنیم.ءشا نإ 

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

ی  ای افطارتان، سالم بر اولین لقمه، سالم بر دعدارتان روزهسحرهایتان، سالم بر دهان 

احیاء  شب قدرتان، سالم بر �از و بر ، سالم هایتان یدار   زنده  شبافطارتان، سالم بر 

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

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

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

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

ت قرآن کریم فریاد برآوردیم که جاء الحق و زهق ا بار الها ما با تالوت کتاب آس�نی

الباطل پس ای پروردگار کریم و رح�ن به فریادمان برس و با ظهور موالی�ن آن را 

 را بپذیر. مان یدیعمستدام فرما و در ظهورش تعجیل بفرما و دعا و 

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

	19-monasebatha92-eyd-fetr

