
 : آغاز کالم

 کرد  غارت روزه  خوان فلک ترک    بیا که

 دکر   اشارت  قدح  دور  به  عید  هالل

 برد  کس آن   قبول حج  و   روزه   ثواب

 کرد زیارت را عشق ی میکده خاک که

 

 دین داد به نام آنک جان را نور

 خرد را در خدا دانی یقین داد

 خداوندی که عالم نامور زوست

 زمین و آسمان زیر و زبر زوست

 

رین ماه خدا و ای عید دوستاان سالم بر تو ای بزرگ ت

. سالم بر تو که پیش از آمدن در آرزوی تو بودیم و خدا

سالم بر تو  پیش از رفان از اندیشه ی فراقت محزونیم.

که دیروز چه سخت به تو دل بساه بودیم و فتردا چته 

 . بسیار به سوی تو مشااق

ه ساان، یاران و همراهان که یک متاو سالم بر شما دو

خود را به زیور بندگی آراساه اید و امروز به شکرانه این 

 بندگی، عید عبادت را جشن گرفاه اید.

 :حدیث

ر نهتتج حضترت امیرالمتتومنین، علتتی  علیته الستتالم  د

ین عید کسی استت کته ا» فرمایند: البالغه شریف می

خدا روزه اش را پذیرفاه و نماز وی را سپاس گفاه و هر 

.« تروز که خدا را در آن نافرمانی نکنید، روز عیتد است

 عید شما مبارک و سرشار از خیر و برکت!

 :حدیث

چه زیباست کته در ایتن روز بتا برکتت و بتا شترافت، 

همچون موالیمان، حضرت امام سجاد  علیته الستالم  

 این چنین با خدای خود راز و نیاز کنیم که:

بارخدایا! بر محمد و خاندان او درود فرست و بته متا » 

به جای ماه رفاه رمضان، خیتر و احستان ارزانتی دار و 

روزی عید فطر ما را خجستاه گتردان و آن را بهاترین 

کن که در جلب گذشت تو، بر ما گذشاه و گناه ما را از 

میان برده است و گناهان ما را چه پنهان و چه آشتکار 

 .بیامرز

بارخدایا! در روز فطر کته آن را بترای منمنتان، عیتد و 

شادی و برای اهل دین خویش، محل تجمع و همایش 

قرار داده ای، ما را بته ستوی ختود بتازگردان و از هتر 

ی که مرتکب شده ایم و هتر بتدی کته بتر جتای گناه

نهاده ایم یا اندیشه ناپسندی که پنهان داشاه ایم، ما را 

 «.توبه ده

  54 صحیفه سجادیه، نیایش 

 

 :شعر

 نغمه ریزید، غیاب مه نو آخر شد

 ست که در ساغر شدباده ی خرم عید ا

 روز عید است، سوی میکده آیید به شکر

 که ببخشند هرآنکس که در این دفار شد

 :شعر

 ودبساط ماه خدا جمع می ش دارد

 دز سفره نان و آب و غذا جمع می شوا

  
 آن دامنی که دست کرم پهن کرده بود

 دارد ز دست های گدا جمع می شود

  
 فرصت گذشت این رمضان هم تمام شد

 زیباترین بهانه ما جمع می شود

  
 یک ماه شهر ما نفس راحای کشید

 داما چه زود حال و هوا جمع می شو

 حدیث:
مارین پاداش روزه ک» :فرمایندحضرت امیر ع  می

مبارک رمضان  داران آن است که در آخرین روز ماه
مژده باد بر د: یوگدهد و میای آنان را ندا می فرشاه

شما را  شما ای بندگان خدا، که خداوند گناهان گذشاه
 «کنیدس چه میبخشود. پس مواظب باشید که از این پ

 



 :متن ادبی

 .جوشتدیاست کته از فطترت م هایییوهم یدنفطر، چ

 است که در رمضان نازل شده است. یسپاس نعما فطر،

 هترمُ جاستت خالصانه و به یفطر، پاداش افطارها عید

 نامتهپایان یقت،به قصد قربت و در حق یهاانفاق یقبول

 و گذشت است. یثاردوره ا

بتا  ییثتاقفطتر، م و در زمان استت  یعادیم ید،! عآری

ختود   یتافاناستت بته باز دعتوتیرمضان،  یرافطرت، ز

فرامتوش  یتوجه بته ختدا برایاست  ییگمشده و ندا

 شده.

 وتنتاول از مادتده تقتوا  یاستت بترا یافایفطر، ض عید

 یقتوف یدقبول است  ع عید یی،خدا یهمانیم ینا یانپا

 یتدنفتس، ع یبتوبته و تهتذ عیتدبر طاعت و اطاعت، 

 هتا،یها و خودخواهمهتار خواستاه عیدشبانه،  یذکرها

 محرومان و گرسنگان. عید

 یدگیاز آتش غفلت و ره یآسودگ یدفطر، ع یدسع عید

 حضرت حق مبارک! یهمانانم شما نفس، بر یرزنج از

 

 :شعر

 گذشت، ماه خدا و رسید، عید صیام

 به هر دو باد، درود و به هر دو باد، سالم

 هزار شکر که عید صیام کرد، طلوع

 هزار حیف که ماه صیام گشت، تمام

 

عید بندگی و دلدادگی و روز چیدن میوه های اساجابت 

 بر شما دوساان و میهمانان خدا گرامی باد.

 :حسن ختام

 عید است و دلم خانه ی ویرانه بیا

 این خانه تکاندیم ز بیگانه بیا

 یک ماه تمام میهمانت بودیم

 یک روز به مهمانی این خانه بیا

 

 اللهم عجل لولیک الفرج،

 در پناه خداوند ماعال، پیروز و بهروز باشید.

 خداوند یار و نگهدارتان.

 


