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 صفحه 2 از 1  ه  شمار
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 24/06/2017          محمد نذیر تنویر
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 بر مؤحدان مبارک باد!« عید مؤحدان»
 

 به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صالَح األعمال! تقبَّل هللاُ منَّا ومنکُم

  هللا جل جالله جمیع عبادات، صدقات و اعمال صالح ما و شما را به بارگاه اش بپذیرد! )آمین(

 
 

 !شما، و همۀ هستی ست سپاس و حمد ذاتی را که خالق من و

می آفریند و رداند، اوست که دوباره گ اند، عزت می بخشد و ذلیل میریگمیراند، می خنداند و می  ذاتی که می آفریند و می

 برگشت همه به سوی اوست.

 سپاس ذاتی را که به امت اسالمی؛ در این شرایط خفقان توفیق ادای شعایر اسالمی را اعطا نمود. 

 طی که از هر کنج و کنار گیتی، دشمنان انسانیت بر ایشان می تازند!ئشرا

 می تازند، با بدترین اشکال و با نامردانه ترین شیوه ها!

 کارساز افتیده، و آنها را در سردرگمی و سرگردانی حقایق قرار داده است.« امت اسالمی»ه، بر اکثریت شیوه هایی ک

 این امت، قرآن را مهجور گردانیده، و در گرداب نیرنگ ها و توطئه های معاندین اسالم گیر مانده اند.از چونکه جمع کثیری 

 عرضه می دارد:« هستیخالق »همین جاست که پیامبر گرامی اسالم؛ شکوه کنان به 

 

 ﴾٣٠﴿ َيا رابِّ ِإنَّ قـاْوِمي اَّتَّاُذوا هاـٰذاا اْلُقْرآنا ماْهُجورًا

 ! پروردگارا

 قوم من این قرآن را رها کرده، و از آن دوری گزیده اند!
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 2از 2

نه در  گر مسلمه بزدالنه، و با انواع خدعه و نیرنگ می تازند، و بلی! همین مهجور ساختن قرآن است که دشمنان اسالم بر امت

 رویارویی را ندارند!و برابر مجاهدان راستین راه اسالم که با قرآن اُنس دارند، جرأت مقابله 

 و و ها و« روندُ»این حمالت رسانه ای، ساختن سناریو های دروغین، استفاده از بمب های رهبری شده کمپیوتری، استفاده از 

 همه از زبونی و ترس دشمنان اسالم در برابر شریعت الهیست! ... همه و

 پس تو ای مسلمان، به قرآن چنگ بزن!

 این برکتی را که در ماه رمضان به جسم و جان احساس نمودی، ادامه ده!

 احساسی که بار سنگین گناه ها را از تو دور گردانید، و تو را سبک و آرام در جشن عید رها نمود!

 بر مؤحدان مبارک باد!« عید مؤحدان»پس 

 

شان و همچنان  اعضای فامیل و تمامی خواهران و برادران دینی ام و فامیل های محترم عید سعید فطر را به همۀبلی! از این طریق 

ی آنانی که نظر با رعایت شرائط و آداب آن بجا آورده اند، و نیز برا طور کامل وه ماه مبارک رمضان را ب برای آنانی که روزۀ

به معاذیر شرعی نتوانستند در جمع روزه داران باشند، اما قلب های شان با روزه داران و ذکر هللا سبحانه تعالی بود، از صمیم قلب 

 .دارم تهنیت عرض می تبریک و

 

 فیض و برکات ۀحفظ و ادامامید که با اشک دیده از رمضان وداع کرده و با قلب پُر از محبت، عید مسلمین را جشن گیریم و در  

 روزهای رمضان ثابت قدم و استوار بمانیم.

 

 

 
 

 

 

 


