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منت شماره ۴ 

با نهایت خوشوقتی به کلیه کسانی که عید فطر را که اوج مراسم ماه مبارک رمضان است جشن می 
گیرند تربیک می گویم. 

رمضان بزرگداشت کالم اهللا است که در قرآن کریم به حضرت محمد (ص) وحی شده،  کالمی که با 
توجه و احرتام خاص در این فصل قرائت می شود.  در ماه اخیر، مسلمانان روزه گرفته و از خوردن و 

نوشیدن در طول روز خودداری کرده اند تا توجه خود را به ایمان خویش معطوف دارند و قلوب خود را بار 
دیگر به امور خیر بگشایند.   

مسلمانان در سراسر دنیا دست رأفت دراز کرده اند تا به کسانی که بیش از همه نیازمندند کمک کنند.  
سفره های نذر که فقرا می توانند دور آن افطار کنند در کنار خیابانها در تمام شهرها گسرتده است.  هدایائی 
به صورت خوراک، پوشاک و پول توزیع می شود تا یقین حاصل شود که همگان در نعم خدادادی سهیمند.  
مسلمانان غالبا پیروان ادیان دیگر را به سفره شبانه خود که برای افطار گسرتده می شود دعوت می کنند تا 

روح شکیبائی خویش را ابراز دارند. 

در طول عید فطر، مسمانان پایان دوران روزه گرفنت و برکت تجدید ایمان خود را که از آن بر آمده 
است جشن می گیرند.  رسوم کشورهای گوناگون با هم فرق دارد.  در مصر فانوس روشن می کنند و در 

پاکستان آتش بازی به پا می کنند و در نیجریه بزرگان قوم را به ضیافتهای سنتی دعوت می کنند.  در سراسر 
گیتی، خانواده ها، همسایگان و دوستان گرد می آیند تا در تناول خوراکهای سنتی سهیم شوند و به یکدیگر 

در سر بلند برآمدن از آزمون رمضان تربیک بگویند.   

روحیه ای که پشتوانه این جشن است یادآور این حقیقت است که اسالم آورنده امید و آسایش برای 



میلیون ها مردمان کشور من  و برای بیش از یک میلیارد نفر مردم جهان است.  رمضان همچنین فرصتی 
است که به یاد آوریم که اسالم زاینده یک تمدن غنی از دانش است که به بشریت خدمت کرده است. 

در آمریکا مسلمانان به رشته های بازرگانی علوم، حقوق، پزشکی، آموزش و پرورش و رشته های 
دیگر  بسیار خدمت کرده اند.  افراد مسلمان نیروهای مسلح ما و دولت من به هموطنان خویش با سربلندی 

خدمت می کنند و آرمان های ملت ما را که  آزادی و عدالت در جهانی برخوردار از صلح است اعتال می 
بخشند.  

لورا با من در شادباش گوئی به مسلمانان در سراسر آمریکا و جهان به مناسبت عید سعید فطر 
سهیم است.  باشد برکتی که در طول ماه مبارک رمضان برگرفته اید در طول سالی که در پیش دارید با شما 

باشد.

 (فراسیون) 


