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 ٩٨ خرداد ١٥         عید فطر ی بهخط

سالم بر صبحی منور، روزی که پروردگار بندگان خویش را بر ضیافت فطر مه�ن �ود 

جانشان به سخن  های یانرشت در شان به جوشش درآید. رضبان حیاتفطر  ی یرهذختا 

. امروز به موالیم پروردگارم زبانی در نهان دارم که قدرت فاش ارسارش را ندارم ،آیددر 

هی امروز به الفطرت  ی ینهآتا با زبان مطهرش این راز را بگشاید. ای  شوم یممتوسل 

ه در ک ییها حجابتا عشق را از نهان کامم تفسیر کنید. من با  ام شده�ازتان متوسل 

 .آیم یمتوان شنیدن رضبان حیاتم را ندارم پس به کنارتان  ام افکندهجانم 

زیبا اللهم عجل  یفجرهاقدرم با مددتان سپری گشت؛ در آن  یها شبای عزیز جانم 

در  گفتم به امیدی که فطری در کنارتان باشم. وای بر جانی که نشانی از محبوبش

که بر  کند یمرشمنده  چنان آندر نگاهش  ،دست ندارد ولی او مرا در محبتش

 .خوانم یمبه مددش فطر  ی سجاده

امروز به خدمتتان هایم را ، سحرها و افطار را ام روزه ،رمضانم راای موالی عامل هستی 

را بپذیرید نتوانستم بندگی خالقی را کنم که همواره مرا در  ام یرشمندگ ،آورند یم

جانم ساحل نجاتی بیابم. آیات قرآن  پرتالطمیای نعمتش غرق �وده. شاید در این در

را در گذر زمان  نامه دعوتشیرین دعوت �ود. وای بر من اگر  ییها وعدهکریم مرا به 

 است. خطاکاروجود مبارکتان ناظر بر این امت  که یدرحالبه فراموشی بسپارم 

. در رباید یمای رضبان حیات عامل امروز دستم را رها نکنید. رمضانم را شیطان 

که مرا خطاب  شنوم یمصدای مطهرتان را در ضمیر جانم  .شوم یمپیشگاهتان رشمنده 

چون سنگ  یشانها دل مانند امتی نباش که کتابشان دادند و پس از مدتی کنید یم

تان محتاجم.  یسخت گردید. به فریادم برسید ای جانشین پروردگارم. من به ش� و یار 

 این خانه بنشینم و نام زیبایتان را بخوانم: ی سفرهبر  هموارهدستم را رها نکنید تا 
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