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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ اردیبهشت ١٢       عید فطر یبهخط

را به  نیریتلخ و ش یکه در خود هزاران مع� یپشت .سالم بر زمان و تپش قلبش

 رهیرا در خود ذخ (ص)رسول خدا  یگرام یصداکه  یلحظات ینیریش .کشدیم ریتصو

 :دیفرمایمگاه که �وده و آن

تا  میرویم دیبه �از ع .دهدیمرا خرب  دیماه شوال آمدن ع دیآماده شو ،عاشقان

 اکنونهمکه  مییسپاس گو یاسفره پای بر را وردگارو پر  میرا بر خاک نه یبندگ یشانیپ

گشت  مه�ن یرحمت لی�ن بر رسسبیهاجان .میدیباشکوه رس یمه�ن نیا یبه انتها

یم ادیرا به  یرتان لحظاتطف .دیکنیرا حس م نشیریش ددر جانتان شه اکنونهمکه 

پروردگارتان را در عمق  یصدا ایآ ادد نداش� را  یو مناد دیکه مه�ن الست بود آورد

یمپاسخ  همگیو  من پروردگارتان هستم ایآ :دیفرمایمآنگاه که  .دیشنویمتان جان

 .یقالو بل دیده

تان را به جان یو تشنگ یگرسنگ .مهربان استو  نوازبنده . اودیپس به آغوشش بشتاب

رحمت را بر  نیا ویدن دخورشی شعاع. امروز کندیمرحمتش درمان  یرودخانهاز  یآب

 میتا نس اندگزاردهکه صورت بر خاک  نگردیم یو به �ازگزاران دهدیمه ژدم نیزم

چهرهکه در دلش  ییهاشب .قدر به همراه دارند یهاشبرا درک کنند که از  یرحمت

 ادشانیفر یصدا الغوث گویانی که .دارد ادگاریرا به  خستهدلهزاران عاشق  ی

 هارمضان. و بروند ندیایب گریکدی یاز پ هازمانتا  ماندیم یجاودانه در زمان باق

 .اندرا نخوانده او که جز یخستگاندلباشند بر  یشاهد

 ستادهیعشقت به �از ا یهارشارهبنگر که چگونه با  شیبه امت خو نینشپرده اری ای

 هاآناز آنچه  دریاب. او اشزمانه پرستانگوسالهاو را در  .کنترحم  اشییتنهابه  .است

 یسجادهاو را در  اکنونهمگذارد که  ییموال بر آستانتا رس  زدیگریم پرستندیم

وجود  ءنشسته است و او جز ش نیدر کم فسن طانیش ،فرما اشیار ی .ندیبیم�ازش 

 .ندارد یاور ی نتینازن
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عجل  اللهم یرحم فرما که همواره به ندات هی مات یهادستزمان به  دارنهیگنجای 

 تجاللت با نام ینیریرا به ش ضانشو رم یر یتا �ازش را بپذ خواندیمالفرج تو را  کیولل

 :یبه ندا میخوانیمتو را  . پسییدر زمان ثبت فرما

 اللهم عجل لولیک الفرج
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