
عÇيد جÇمعه روز در (مÇجذوبعليشاه) تÇابنده نÇورعلي دكÇتر حÇاج آقاي جناب سخنراني متن /1
/1381 آذر 1ë با مطابق 1ê23 فطر سعيد

عيدرمضان1

حاجدكترنورعليتابنده

حيم الر حمن الر اهللا بسم

مسلمين همة و شيعيان فقرا, حاضرين, باالخص همه به را فطر سعيد عيد اين
كÇه آنÇهايي چÇه شÇنيد خÇواهÇند يا ميشنوند را صدا اين كه آنهايي چه ÇÇ جهان
تÇبريك ميگويم/ تبريك ÇÇ است يكي روحمان درواقع اينكه براي نميشنوند,
كÇه داد مÇهلت مÇا بÇه را ديگÇري رمÇضان مÇاه خÇداونÇد الحÇمدهللا كه بدينجهت
رتر Ôپ كرديم فراهم دنيا آن براي انشا¾اهللا كه را جامهدانهايي بپردازيم/ بهعبادتش
هÇم را خÇدا شكÇر باشد/ مبارك همه بر انشا¾اهللا كنيم/ بهتر را راهمان توشة  كنيم/

است/ شكرگزاري عيد درواقع عيد اين ميكنيم/
دعايي بعد و ميدهيم قسم را خداوند ل او شد, خوانده كه عيدي نماز قنوت در
Çه آل و هÖيلÇ ع Ôياهللا لَّ ص د حمَّ Ôم ل و Gعيد ن âمي ل Öس Ôم Öل ل Ôهت Öل ع ج âذي الَّ م ÖويÖال ا ذ ه× ق ح ب /// مَّ Ôه ×لل ا ميخوانيم: را
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بر درود با صلوات, با را دعايي هر ل او / د مَّ ح Ôم لي× ع ي ل صَّ Ôت Öن ا Gدâزي م و Hترام ك و Hف ر ش و GرÖخÔذ

ميگوييم: ماندهايم/ ل او قدم همين در ا كنون ما ولي ميكنيم/ آغاز او آل و پيغمبر
ولي نميگذاريم فرقي ديگر روزهاي با روز اين بين ما خدايا ; م ÖويÖال ا ذ ه× ق ح ب /// مَّ Ôه ×لل ا

روزي ميدهيم/ قسم را تو روز همين حق به دادي, قرار عيد را روز اين خودت تو
و اسÇالم ديÇن بÇراي را رات قرÇم ايÇن خودت و دادي قرار عيد را آن خودت  كه
مÇيدهد شÇرف روز يك بÇه كÇه تÇوست امÇر ايÇن يÇعني گذاشÇتي, د(ص) محم
مكاني به چنانكه ميدهد شرف مكاني و زمان به كه است تو امر كه همانجوري
هÇمهجا خÇدا است, خÇدا ملك جا همه آنكه حال و خدا خانه اهللا, بيت ميگوييم

است/ خانهاش
مسÇلمين از هاي دÇع امÇا كرديم/ دعا و داديم خداوند به را قسم اين امروز ما
كدام حق به ولي ; م ÖويÖال ا ذ ه× ق ح ب كه گفتند هم آنها خواندند/ را دعا اين ديروز جهان
امÇتياز از غير دارد ديگري امتياز جمعه ه البت جمعه/ يا پنجشنبه داديم? قسم يوم
كه هم ما خود است/ نداده قرار عيد بيشتر را روز يك كه خداوند ولي عيدفطر روز
دو اين حق به يومين, نÖي ذ ه× ق ح ب نميگوييم: و امروز حق به , م ÖويÖال ا ذ ه× ق ح ب ميگوييم:
كدام هر گرفتند? عيد را (پنجشنبه) ديروز كه آنها يا ميگوييم راست ما حال روز/
بر امروز ما باشد عيد ديروز ا گر ميگويد/ دروغ ديگر يكي آن ميگوييم راست
امروز خدا كه درصورتي دادي, قرار عيد را امروز گفتيم: خدا به بستيم, دروغ خدا
او از و ميكنيم دعا بعد ميبنديم/ دروغ خدا بر بهسادگي ما است/ نداده قرار عيد را
كه روزي و كردند را گناه اين ديروزيها و است عيد امروز يا و ميخواهيم/ چيزي
هم را او دروغشان همان حق به تازه و بستند دروغ خدا بر بود, نداده قرار عيد خدا
ضÇمني بÇهطور مÇا آيÇا است/ مسÇلمين ما از گناه كيست? از گناه اين دادند/ قسم

جزÄي/ دروغ ولو است گناه خدا بر بستن دروغ نكرديم? تكذيب را ديروزيها
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ميكند فرق Hمعن زيرا نكنيد پيش و پس را "واو" يك قرآن در گفتند: اينكه
كÇه گÇناه ه تÇالب است; گناه و خداست بر بستن دروغ نحوه يك كه است اين براي
ا گر كه همانجوري شرعي/ معمولي گناهان نه است, عرفي گناه ÇÇ منظور ميگويم
خÇمرة به هم را ما ميشويم, رنگي همه درآورند, و كنند فرو رنگ مرة Ôخ به را ما

درآوردهاند/ و كرده فرو  گناه
خريدار لطف زهي و پرعيب كالة زهي خÇريدي و ديÇدي تو عيبيم همه سراسر

براي است/ قوم عقالي برعهدة اين شود? انجام بايد اينكار چرا Áاصو ولي
امÇام آن هÇرچÇه و ميكنيم اقتدا جماعت امام به نماز در كه همانطوري ما اينكه
را جÇامعه هدايت كه كساني به جامعه, در همانجور ميكنيم, گوش هم ما بگويد
مجالس در وقتي ميكنيم نگاه دانشمندان, علما, يعني گذاشته آنها عهدة به خداوند
خدا راه در كه علمي هر Áاصو ولي ÇÇ روحانيون يعني Hعرف علما, ميگوييم مذهبي
از خÇودش نÇيت به بستگي هم طبيب ميشود; حساب علما جزو صاحبش باشد
وظيفه اين ميكند/ كمك بندگانش به خدا راه در اينكه براي ميشود حساب علما

بردارند/ فكري يك و بنشينند كه است علما
پÇانزده هÇر از يÇعني هسÇتيم/ جÇهان مسÇلمين پانزدهم يك شيعيان ما االÐن
مسÇلمانان خÇوشبختانه هسÇتند/ مÇا بÇرادر هÇم آنها است/ شيعه نفر يك مسلمان
وحÇدت همين خود كه كنند فراهم خودشان بين ي تاحد را وحدت اين توانستند
وحدت همين است/ كرده اسالم ه متوج را دنيا بكند ديگري اقدام هيچ اينكه بدون
تÇعطيالت جÇز¾ مÇلل سÇازمان كه شد موجب امر اين در مسلمانان يكپارچگي و

كند/ اعالم را عيدفطر خودش رسمي

/110 آية عمران, آل سورة /1

هستيد تي ام بهترين (شما 1 اس ×لنل Öت ج رÖخÔا ¹ مَّ Ôا رÖي خ ÖمÔت Öن Ôك فرموده: خداوند اينكه اما
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در سياست فانه متأس ه البت هستيم? ما Hواقع آيا كرد) خارج مردم براي خداوند  كه
مسلمين جلبنظر اينكه براي دنيا رجال از خيلي چنانكه است/ كرده نفوذ همهجا
به دعوت بود نوشته روزنامه اسراÄيل, در حتي ميگويند/ تبريك را عيدفطر بكنند
ايÇنكه بÇراي است خÇوب سÇياسي لحÇاظ از ه تÇالب ايÇن خÇوب بودند/ كرده افطار
لخ همين كه است اين نشاندهندة ديگر طرف از ولي دارد/ ثوابي هم دعوتكننده

ميدهد/ تكان و داده تكان را دنيا ميكنيم مسلمين ما كه هم لخي و
بهنظر هم آن گرچه نميآيد/ پيش مشكلي رمضان ماه ل او به راجع بنابرقرآن
مÇثل مÇيگويند ك" يومالش" را آن اينكه براي باشد/ مسأله است ممكن بعضيها
پنجشنبه گفتند بعضيها و است رمضان ماه ل او چهارشنبه گفتند بعضيها كه امسال
رمضان ماه ل او گروه كه معني اين به شد حل فطر عيد در تفاوت اين خوشبختانه و

روز/ 29 دوم گروه و گرفتند روز 30 را
ك يومالش كه فرمودهاند و داده نظر علما آقايان Gاخير هم ك يومالش مورد در
نوافÇل و مستحبات جز¾ نبوده رمضان ماه كه شد معلوم بعد ا گر بگيريد/ روزه را
ه تÇالب نÇدارد مشكÇلي آقايان اين بهنظر ك يومالش روزه بنابراين ميشود/ حساب
من قديم, در اما كردند/ را رعايت اين Hغالب نيز مردم و دادند منطقي خيلي فتواي
آغاز رمضان ماه آيا كه كرد تحقيق بايد ميگفتند: بعضيها كه ديدم را رسالههايي
آن رمضان ماه نيت به بشود, ثابت او بر اينكه از قبل كسي ا گر و نه يا است شده
درست مÇنطقي لحÇاظ از هم اين ه البت است/ كرده حرامي كار بگيرد روزه را روز
بگÇوييم نÇيست واجب مÇا بÇر روزه كÇه را روزي نميتوانيم ما اينكه براي است
ل او ما اينكه براي است, محال امروز دوران در عملي لحاظ از ولي است; واجب
ذ كر درقرآن چيزي ال شو ل او و فطر عيد آمدن در ميگيريم/ روزه را رمضان ماه
هÇم مÇورد ايÇن در كÇه شد ذ كر قرآني آيه در رمضان ماه ل او به راجع ولي نشده
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/18ë آية بقره, سورة /1

بÇود, شÇاهد كÇه كسÇي ,1 Ôه Öم Ôص ي Öل ف رÖه الشَّ ÔمÔك Öن م د ه ش Öن م ف ميفرمايد: قرآن است/ صحيح
كسي كه بگوييم قرينه به بايد هم اينجا در خوب بگيرد/ روزه را رمضان ماه آمدن
دودو Âمث كه شاهديم ما باشد/ يعنيشاهد چه? يعني " د ه ش" افطاركند/ بود, شاهد  كه
مÇجموع مÇثلث كÇه خÇوانÇدهايÇم مÇدرسه در است/ شÇهادت اين تاست/ چهار تا
فÇرموده كه مسيري آن در خداوند امروز شاهديم/ ما است/ درجه 180 زوايايش

/31 آية بقره, سورة /2

آدم به خداوند را جهان كليدهاي را, جهان اسامي همة كÔلَّه×ا2, ¾ا م× Öس  Öاال م اد × م لَّ ع كه است

م Çلَّ ع چÇهجوري پس نميدانست/ Gظاهر كه شد خلق ل او كه آدمي خوب داد/ ياد
اينكه يكي چگونه? ميدهد/ ياد را همهچيز بشر نسل به خداوند يعني شد? ممكن
جÇلو خÇود بشÇر ايÇنكه, ديگر و ميكنند ابالغ را خدا اوامر كه ميآيند پيغمبران

ميكند/ كشف را همهچيز علمش با و ميرود
كÇه نوشتهاند رسالههايشان در فقها آقايان , Ôه Öم Ôص ي Öل ف رÖه الشَّ ÔمÔك Öن م د ه ش Öن م ف درباره
رÅيت يكي ميشود: ثابت طريق چند به ÇÇ ال شو ماه چه و رمضان چه ÇÇ ماه آمدن
رÅيت به اطمينان بعضيها قول به يقينو كه وسيلهاي هر با اينكه ديگر ماهو هالل
افÇطار كÇرديد, رÅيت را ماه هالل وقت هر نفرمودند: شود/ حاصل ما براي هالل
ماه هالل ديدن كنيد/ افطار بوديد شاهد را ال شو ماه آمدن هروقت فرمودند:  كنيد/
هم ديگري طريق از است ممكن مطلب آن كه مطلبي اثبات براي است وسيلهاي
Âمث كه است دقيق آنقدر محاسباتي دستگاههاي و كامپيوترها امروز بشود/ اثبات
كÇردند/ اصÇالح را عÇيبش زمين از بود آمده فرود ديگر كرة در كه را ماهوارهاي
تفصيل و طول اين با را ماهوارهاي اينجا از كه رسانده بهجايي را بشر علم خداوند
يقين ما براي ميتواند علم اين خوب ميدهد/ ادامه را كارش آن و ميكنند اصالح
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وي, يÇ ه آقÇايان ا گÇر بÇنابرايÇن كند/ حاصل ميگويند كه را اطمينان آن يا بياورد
ايÇن در چÇون است, عÇيد امÇروز گÇفتند: Hفق مت خواندهاند, هيÃت علم كه آقاياني
هالل ديدن اينكه براي است/ يقينآور ما براي هستند, بره خ آقايان آن موضوع,
آمد و رفت خيلي كه جاهايي در كسي است ممكن است/ وسيله نيست, هدف ماه
بايد حال ببيند, را ماه نتواند كسي Âاص و باشد پوشانده ابر هم را ماه و باشد ندارند,
امروز بگويد: وقت آن درآمد كه كامل بزرگي به ماه كه كند صبر روز چهارده او
بگÇويد مÇيتوانÇد راحت خÇيلي ديد بهوسيلهاي را ماه انسان ا گر است? عيدفطر
كه آنهايي به كند مراجعه نيست, عيد بگويد نميتواند نديد هم ا گر است, عيدفطر
از تقويم براي كميسيوني شده پيشنهاد كه است اين ميدانند/ Hدقيق را حسابها اين
حÇضرت ة وصيÇت بÇه شÇمسي 1331 سÇال در مÇن ه تÇالب شود/ تشكيل آينده سال
ابوالقاسم د سي حاج آيتاهللا مرحوم به و نوشتم وقت, دولت به نامهاي صالحعليشاه
ديگÇر GعدÇب و شÇد انÇجام هÇم كÇوتاهي دورة يك كردم/ را پيشنهاد اين  كاشاني

شد/ فراموش
تفاوت اين را, اختالف اين خودت خدايا ميخواهيم خدا از ما جهت هر به
و گفته دروغ آن كه باشد معتقد يكي مسلمان گروه دو نگذار خودت كن/ حل را,
چÇنين HتÇراحÇص هÇيچكسي ه تÇالب بسته/ دروغ خدا بر اين كه باشد معتقد ديگري
خدا بر گرفتهاند, عيد ديروز دبي در چون Âمث كه نميگوييم هيچوقت ما نميگويد/
و (جمعه) " م ÖويÖال ا ذ "ه× كه ميگوييم ما وقتي است/ همين معنيش ولي بستهاند دروغ
هم مشكل اين انشا¾اهللا نميشود/ كه "هذا" تا دو (پنجشنبه) " م ÖويÖال ا ذ "ه× ميگويند آنها

بشود/ رفع
حÇضرت چÇيست? فÇطر مÇعناي عيد, معناي چيست? فطر عيد معناي اما و
العÇيد بل الجديد بس ل ن م ل العيد ليس فرمودند: نوروز عيد مناسبت به صادق(ع) جعفر
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كسÇي براي عيد بپوشد, نو لباس كه نيست كسي براي عيد الوعيد, عذاب ن م ن ما ن م ل

عÇيد را امÇروز مÇا بÇاشد/ درامÇان خÇداونÇد عذاب وعيد از كه كند كاري كه است
مÇا بÇراي فÇرمودند صÇادق(ع) جعفر حضرت كه عيدي آن اميدواريم ميگيريم/
خداوند و گذرانديم شده, گفته عبادت ماه سراسر كه را ماهي يك اينكه براي باشد/
را عÇبادات اين انشا¾اهللا خداوند بوديم, زنده ديگر رمضان ماه يك كه داد توفيق
,HالبÇغ روزة ه تÇالب نگÇرفتند/ كÇه آنها چه و گرفتند روزه كه آنهايي چه كند/ قبول
مÇيخوردند, را اناري است/ شده گرفته آب انار مثل است روزه ظاهري صورت
جÇايش سÇر شÇوخي بÇهعنوان و مÇيكردند فÇوت آن در بÇعد ميگرفته, را آبش
اين نميخورد/ گول كه خدا ولي ميخورديم گول بوديم, بچه كه هم ما ميگذاشتند/
مÇغز كه است لمبو آب انار همان شبيه Hغالب ما روزة اين ما, نماز اين ما, عبادات
كه هستيم كي ما برميآيد/ همين ما از خدايا ميكنيم عرض خداوند با ولي ندارد/
آن خÇودت كÇن/ درسÇتش خودت برميآيد, همين ما از كنيم? تو بندگي عاي اد
كÇن: قبولش و كن اضافه اين به را آن است, الزم عبادت براي كه را تي ني خلوص

نا/ م بَّل ق ت

مÇاه ايÇن در كÇه بÇوديم ايÇن نيت به ل او از و گذرانديم را ماهي جهت هر به
كÇرديم/ تÇمام را قÇرآن كÇامل دورة يك آوريم/ بجا را مستحب و واجب عبادات

كند/ قبول خداوند انشا¾اهللا
كه هم Gاخير نوشتهاند/ كتابها و فرموده چيزها خيلي هم روزه خواص درباره
شÇده گÇفته زيÇادي مطالب گروهي رسانههاي در و جرايد در مختلف مقاالت در
حÇضرت بله بدني/ نفي هم آن كردند, ه توج روزه نفي جنبة به Hعموم ولي است/
است ما براي اين ولي باشيد, تندرست تا بگيريد روزه وا, ح ص ت وا Ôوم Ôص كه فرمودند
كÇم غذايت وعده يك كه نشو ناراحت فرمودند: لذا هستيم/ پاييني مرتبه در  كه
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روزه حÇقيقت ولي آن/ بÇهجاي ايÇن مÇيكني/ پÇيدا سÇالمتي عوض در ميشود,
لÔبس/ و خلع مورد در الهي امر از است جلوهاي

ميگويد: كه ميرسد بهنظر هم كفرآميز كه هست شعري لبس و خلع مورد در
دگÇرستي خÇداي تÇازه مÇرا لحظه هر داري تو كه خدايي كهنه آن از بيزارم
كÇه است مÇتفاوت خدا سمت به طرق و راهها اينكه به دارد اشاره بيت اين
راه يك نÇفس هÇر در انسان است/ شخص هر سهاي فن بهاندازه بعضيها بهقول
بÇاقي لت او وضع همان بر كه تو ميگويد: بيت اين در دارد/ خدا بهسوي تازهاي
و ي ادÇم لحÇاظ از دارم/ خÇدا بÇهسوي جديدي راه س فن هر با من را كدي, هستي
همه اينها ÇÇ عصبي چه و عضالني ياختههاي چه ÇÇ ما بدن ياختههاي هم جسمي
جÇديد سÇلول بÇه را جÇايش و مÇيميرد سÇلول يك ياخته, يك ميشوند/ عوض

ميآيد/ جايش به ديگري ميميرد يكي اجتماع در كه نحو همان به ميدهد,
يÇعني لÇÔبس مياندازيÇم/ دور به و ميآوريم در داريم كه را آنچه يعني خلع
معنوي عوالم در طبيعتو تمام در لÔبس و خلع قاعدة اين ميپوشيم/ جديدي لباس
خلع را خودمان خوديت ما تمام ماه يك است/ خلع نمايانگر روزه است/ برقرار
مÇيكشد, غÇذا بÇه دلمÇان مياندازيÇم/ دور را خودمان اميال و عادات ما ميكنيم/
از بÇعد ميكنيم/ را كار اين ماه يك نميآشاميم/ آب ميشويم, تشنه نميخوريم/
خÇلع بود, كردني خلع بود, دورانداختني آنچه ما خدايا يعني ميآيد/ عيد اين آن
لبس حاالوقت نداشتيم, قدرت نتوانستيم, هم ا گر و كنيم خلع خواستيم ما  كرديم/

درآور/ جديدي لباس به را ما بفرست/ ما بر را رحمتت انوار خدايا است/ شده
غذا, مثل قيودي كند/ زندگي آنها با است ناچار كه دارد فراواني قيود انسان
عادت ميآورد/ عادت قيود اين رعايت ما براي و هست قيود اين خواب/ و آب
به دنيا ديگر اما كن بعضي در بخوريم/ غذايي شب ظهر, صبح, وعده سه كه داريم
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شÇده فراهم ما براي عاداتي جهت هر به شب/ و صبح دارند: عادت غذا وعده دو
انسÇان بÇر مقتدر سالطين از هم عادت است/ همينجور هم خواب و آب است/
هستند/ عادت" "اصالت به قاÄل روانشناسي مكاتب از بعضي در كه بهنحوي است
اداره ÇÇ غÇيرمحسوس چه محسوس, عادتهاي چه ÇÇ عادتها را ما زندگي تام يعني
بدون اوقات خيلي اينكه براي است/ الزم موارد بسياري در عادات اين ميكنند/
هÇر ÂثÇم بدهيم/ انجام نميخواهيم آنكه حال و ميدهيم انجام را عادت آن اراده
ولي ديگر/ جايي به برويد كه گرفتيد تصميم روز يك ميرفتيد, اداره به صبح روز
رمضان ماه ولي است/ عادت روي از اين هستيد/ اداره راه در ميبينيد وقت يك
كÇه را عباداتي ميكند/ عوض را غذايمان را, خوابمان ميكند; عوض را ما عادت
فÇقرا ه تÇالب قÇرآن خوانÇدن Âمث ميدهيم/ انجام ا كنون نميآورديم بهجا قديم در
يك كÇه مÇيكنند سعي رمضان ماه در ولي بخوانند سحرها آيه, يك ولو موظفند
نماز اوراد جزو Âمث دارد اثر خيلي عادت هم عبادت در حتي بخوانند, تمام جز¾
اهللا كبر بار پانصد ميبينيد وقت يك اهللا كبر, بگوييد مرتبه چهار و سي ميخواهيد
عادت ندارد, كار اراده اينجا در ميچرخد/ دستتان همينجور هم هنوز و  گفتهايد
بÇتوانÇيد تÇا ميكند تقويت را اراده عادت, اين شكستن ولي ميكند/ كار خودش

بدهيد/ انجام اراده با را چيزهايي
هست هم رمضان" "عيد اسمش ه, البت گذاشتند? "فطر" را عيد اين اسم چرا اما

شاعر: آن قول به است/ ال شو ماه ل او اينكه  گو
است رمضان عيد كه ال شو ة غر چون است دگÇران كام و من كام به معشوق

/1 آية فاطر, سورة /1

,1 ض Öر  Öاال و ات و× م× السَّ ر اط ف× ه×ل ل Ôد Öم ح Öل ا ميفرمايد: درقرآن خميره/ فطرت, يعني فطر
اين به باشد/ مات مقد با كه خلقتي داد, خلقت آفريد, را زمين و آسمانها كه  كسي
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را آرد بكند; خودش را كارها تمام ا گر بپزد, بخواهد نان كسي ا گر Âمث كه معني
است/ نÇان ايÇن اطرÇف او بÇياورد, بزند تنور به كند, اضافه مايه كند, خمير بريزد,
ما كه است عيدي اين است/ شده آفريده آن از انسان كه آنچه يعني انسان فطرت
لحÇظه هÇر در خÇداونÇد كه داريم ه توج Á او و ميكنيم برگزار فطرتمان بهشكرانة
را چيزي هر خداوند كه است ما فطرت جز¾ اين كند/ نابود را ما حيات است ممكن
در باشيم/ اين ياد به بايد ببرد/ بين از فوري است ممكن را, ما جمله از آفريده  كه
را خÇودمان مÇا هÇم مسير اين در كه است همنوع به شفقت و م ترح انسان فطرت
را فÇطريهاي حÇتي و كنيم درك را آنان زجر كه ميدهيم قرار گرسنگان همسنگ

است/ منظور همين براي ي تاحد ميدهيم كه هم
ل Ôك كه فرمودهاند واقعي/ اسالم يعني است ايمان ما معنوي فطرتهاي از يكي
فÇطرت بÇر مÇولودي هÇر , هÇ ان ر× ص نÇ Ôي و هÇ ان د× و ه Ôي و ه ان س× ج م Ôي Ôاه بو× ا و ¸ رÖط الف لي× ع ÔدولÔي ودÔل Öو م

مادرش و پدر نفوذ و تربيت اثر در بعد ميشود, زاييده خدا به ايمان بر است,يعني
ميكنند/ نصراني يا يهودي يا ميكنند مجوس را او كه است

شكÇرگزاري آن يÇادآوري هست/ هم ايماني فطرت اين يادآوري عيدفطر
از قبل ا گر ما كنيم/ عبادت را ديگر ماه يك دادي مهلت ما به خدايا كه هست هم
ÇÇ است عÇبادت مÇيكنيم خÇيال خÇودمان كÇه را عباداتي بوديم, رفته رمضان ماه
انجام ÇÇ ميگوييم عبادت شدنها راست و خم اين به كه ببخشد را ما انشا¾اهللا خداوند

بوديم/ نداده
ÁوÇاص و بÇرويم بÇين از است مÇمكن لحظه هر كه داريم ه توج فطرت به ما
ايÇن بهشكرانÇة است; ايماني فطرت اين دارد/ پيش در مرگ شده آفريده هرچه
غÇالب, وتÇق از است صي خÇمش مÇقدار آن و دادنÇد قÇرار فطريه ايماني, فطرت
ايÇنكه براي ميآورند, گندم زارعين گناباد در Âمث ه البت داريم; كه غالبي خورا ك
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بÇوده هÇمينجور هÇم قÇديم در اصل در نميكنند/ محاسبه را فطريه پول, به آنها
آن از ميخوردند خود كه غذايي يعني ميآوردند خرما هم پيغمبر زمان در است;
يا گندم اينكه امكان تهران مثل بزرگ شهرهاي در چون حاال ما ميآوردند/ غذا
هر و خود كه غذايي آن از ميكنيم/ پول به تبديل را آن نيست, بياوريم, نان يا آرد
بهدنيا انساني فطرت به و بوده ما خور نان عيد شب در كه انساني, هر نفسكشي,

ميدهيم/ را مقدار اين فطر عيد در او فطرت بهشكرانة آمده,
غير است انسان معنوي فطرت جزو ايماني فطرت چون گفتهاند كه است اين
كه كساني يعني برسد, مÆمنين مصرف به فطريه كه است بهتر او, جسمي فطرت از
زكات مثل ه شرعي وجوهات ساير مانند مصارفش تمام اال و نرفته بين از فطرتشان

است/
عادات از بسياري كه است اين براي ي حد رمضان ماه گفت ميتوان Hمجموع
دومرتبه يا ترك ماه اين در ÇÇ زندگي عادات چه خورا كي عادات چه ÇÇ را قديممان
و شÇديم بيدار سحر Hالزام رمضان ماه اين در وقتي Âمث بدهيم/ قرار بررسي مورد
كنيم حفظ هم بهبعد حاال از را سحر بيداري عادت اين كرديم, احساس را ت لذ اين
يÇعني بÇرگرديم/ هم حاال ميخوانديم وقت به نماز Âقب Âمث كه عادتي آن به ولي
رمضان ماه از قبل از زندگيمان برنامة و عادات از جديدي ارزشيابي بررسيو يك

بشود/ ما آينده براي برنامهاي تا بكنيم رمضان ماه خود و
هÇم خÇودش بÇپردازيÇم, عÇبادتش به كه بدهد توفيق ما به خداوند انشا¾اهللا
نÇيت مرا, كار كن اصالح است: آمده دعاها از يكي در كند/ درست را ما عبادات
تÇو خÇداونÇدا كÇه را نمازي آن نميتوانم من نميتوانم, هم را اصالحش من مرا,
/ ون Ôص ل Öخ Ôم Öال ك Ôب×اد ع ÔهÖن م اذ تع× Öاس ا مَّ م ك ب Ôوذ Ôع ا ميبرم: خودتپناه به بازهم بخوانم,  گفتهاي
برو ميگويد: شيطان به خداوند آنها مورد در درقرآن كه هستند كساني مخلصون
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بر است/ امتحان بهعنوان كن, گمراه ميتواني را كدام هر ميتواني ا گر مرا بندگان
است/ مÇخلص از باالتر مخلص من/ مخلص بندگان جز يافت خواهي دست آنها

/ 83 آية ص, سورة ;ê0 آية حجر, سورة /1

را همه تو, مخلص بندگان بر جز ,1 ن âصي ل Öخ Ôم Öال Ôم Ôه Öن م ك ب×اد ع ×الا ميگويد: هم شيطان خود
قرار خودش حمايت تحت خداوند را مخلص بندگان اين شد چطور ميكنم/ اذيت
چه اينها نميدانيم كه ما خدايا ميگوييم: خدا به هم ما بردند/ پناه خدا به چون داد?
بÇه ميبريم/ پناه همانجور هم ما بردند, پناه هرجور ولي بردند پناه تو به جوري

كند/ اصالح را ما خداوند انشا¾اهللا شيطان/ شر از ميبريم پناه خودت




