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 ٩٩ خرداد ٤         عید فطر ی بهخط

 حمدی را مخفی �وده که زبانِ  هایش یهثانو  ها یقهدقزمان آنگاه که در سالم بر 

 ی ینهگنجشیفتگی هزاران نطق خاموش است. اینک طلوع روزی آغاز گردیده که 

فطر نشسته است  ی سفرهعاشقی که بر  یها جاندر بند است.  ی بندهمناجات هزاران 

 ی سفرهتا اعالم دارد یا رب، بر جانی نظر فرما که سحرها و افطارهایش به پایان رسید. 

به امانت ماند تا شیرینی امروز را در  ها ذائقهملکوتی در  یها طعامبا  اش یمه�ن

�از اُمتش در  دار امانت الزمانش صاحبکه  نگرد یم افقیجانش بچشد و این جان به 

ور  تا در دریای رحمتی غوطه اند آمده. نگرد یمفطر نشسته است. او به اُمتش  ی سجده

ت را در تکبیرهای همراهش به جان بندگان نوید نجا رِ فط ی فرشتهشوند که هزاران 

. گیرد یمدر ذکر و دعا قرار  ها زبان. شود یم�از به همراه دارد. کمرها به رکوع خم 

ملکوت مه�ن گشته تا اعالم دارد  ی صفحهجان رها شده از شیطان نفس دقایقی بر 

را شیرین �ود. یا  مجان مصفامن ماهی را به پایان رساندم که لحظاتش چونان عسل 

گرفتار است که  ییها دامرحمت یاری فرما. جانم در  ی ینهگنجرب مرا در نگهداری این 

 . به جانم ترحم فرما.خواند یمرنگین به خود  ی طعمهمرا با هزاران 

 یها ساعتقرآن کریم که مونس  یها وعدهدقایق این روز گرامی را در  ینالعامل رب یا

ا تا بار دیگر بر خوانی مه�ن شوم که سیاهی و تباهی را به خاطر عمرم بود جاودانه �

فطر  ی سفرهکه اینک با آن وداع �وده و مه�ن  ماند یممنتظر رمضانی  بلکه آورد ی�

انتظار گذشت باز  ی ینهگنجاست. به مقتدایش توسل جسته. ای امام و رهربم عمرم در 

قلبم گواهی . چگونه به ش� اقتدا کنم. طلبد یمکه �ازش صاحبش را  به فطری رسید

الهی ش� صاحب �اِز فطر  ی ارادهولی در  بینم ی�که گرچه در ظاهر ش� را  دهد یم

 جانم است. ی ینهگنجبا دعایی که  خوانم یممن هستید. پس ش� را 
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