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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ آبان ١٦         عید قربان ی بهخط

حمد و سپاس مخصوص خداوند رئوف و عطوف و غفور و غفار است؛ خداوندی که 

ی عرش پیش از آفرینِش  اس�ء حسنی از آن اوست، اس�ئی که نوشته شد بر رساپرده

شد  وآمد رفتها و در  دنیا و خورشید و ماه و شکافته شد ِبدان دریا و برپا شد کوه

حان نیست معبودی غیر او که اوست بدان شب و روز. پاک و منزه است خداوند سب

ترین  ترین مهربانان، کریم ی دعاِی بیچارگان، مهربان فریادرس مظلومان، اجابت کننده

ترین  توانایان و بخشنده ینتواناترترین شنوندگان، بیناترین بینندگان،  کری�ن، شنونده

 بخشندگان.

خاتم حرضت محمد (ص)  ش�ر بر رسول امجد، خاتم مرسل، بر پیامرب سالم و درود بی

 اش باد. و بر خاندان پاک و گرامی

سالم و رحمت الهی بر دری باد که همواره بر رضایت الهی استوار است، آنگاه که 

که ای خفتگان خاک برخیزید که پیام عشق آمد،  دهند درزمین و آس�ن ندا 

دوران پاک ی موعود رسید جانتان را از هجر  کوی حق بشتابید که وعده باختگان دل

در آن آیینه دیده شود رنجِ انتظار باشد،  آنچهی حق در آن جلوه کند و  کنید تا آیینه

های وجود را استخراج کند، گنجینه را به  انتظاری که معدن جان را بشکافد و گنجینه

ام را  پیشکِش حق برد، ربش از او بپذیرد، آنگاه منادی را ندا دهد که بیایید بنده

با خود آورد ه�ن است که به او  آنچهدارید که  اش یارزانهایم را  متبنوازید و نع

قدر رسور عاملیان حرضت زهرا (س)  ی زیبا و گران بخشیده بودیم. بله این فرموده

ی عشق الهی، با  ی حق و جلوه است. باید به صحرای قیامت قلبی را برد که آیینه

آلودگی باشد؛ ه�ن قلبی که در الست، خداوند کریم به  هرگونهاخالص و جدا از 

ها عطا فرمود و این سعادت و فرصت در زمین نصیب حاجیانی است که در روز  انسان

توانند با چنین قلبی با خداوند مناجات کنند  عرفه در عرفات هستند که می
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مرب خاتم ای که حرضت ابراهیم (س) و اس�عیل (س) و حرضت هاجر و پیا گونه ه�ن

 و فرزندانش مناجات �ودند.

ی رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که چنین  کنیم به فرموده این خطبه را مزین می

فرمودند: حرضت هاجر به هنگام بردن حرضت اس�عیل (س) با پروردگار کریم چنین 

های ابراهیم خلیل (س) بوسه زدند و بر دیدگان  مناجات کردند: ایشان به دست

بری تا به قامت  و گفتند: ای خلیل، آیا فرزندم را به پیشگاه صاحب کعبه می گذاشتند

هایی که در  زیبا و جوانش بنگرد آنگاه امر فرماید: چه بزرگ شدی! آیا به تعداد نفس

ی من کشیدی الیق این امر بزرگ گردیدی؟ پس آخرین نََفس را در کعبه به در  خانه

ین و آس�ن بر تو درود بخواند سپس حرضت آور تا فرزند کعبه شوی و همواره زم

زند و ِمهر مادری را  های پایش بوسه می فرشد و به پاشنه اس�عیل (س) را در آغوش می

رود و ساعتی بعد  کند که احساسش رضایت کامل است. پیامرب می ی راهش می بدرقه

ده؛ حرضت که خوِن قربانی را بر زمین ریخته و اس�عیل را آور  گردد درحالی باز می

گوید: به پروردگارم سوگند که گردِن  گیرد و می اس�عیل (س) مادر را در آغوش می

بر آن  آنچهکه  یزبرخبندگیم را با خشنودی بر زمین نهادم؛ پروردگارم فرمود: اس�عیل 

امر شده بودی از تو پذیرفتم. آن روز عید نام نهاده شد تا معیاِر حاجیان مکه شود در 

 اطاعتشان.

ادامه رسور عاملیان حرضت زهرا (س) فرمودند: پدرم رسول خدا (ص)، پیامرب خاتم،  در

مرا در کودکی روی زانوان با عزتشان نشاندند و فرمودند: فاطمه جان، عید قربان را 

خواهم آن را از زبان تو بشنوم و من گفتم: ای پیامرب الهی، مرا  برایم بازگو کن، می

اس�عیِل نبی (س) که گردن اطاعت بر اوامر پروردگارم فرزندانی خواهد بود چونان 

های الهی به  خوِد جانشان نخواهند پذیرفت؛ تام آفریده یجا بهخواهند نهاد؛ خونی را 

پیشکشی خواهند آمد و فرزندانم با پیشکِش باالتری، بر آنان غالب خواهند شد تا 

انه است و پروردگارم فرزندان فاطمه دارند در عال یگ آنچههمه ابراز دارند، 

شان را بپذیرد و آنان را جانشینان پیامرب خاتم (ص) اعالم فرماید. پدرم اشک  پیشکشی

از چش�ن مبارکش جاری شد و فرمود: چه زیبا عید را برایم باز گفتی ای حبیِب جانم. 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


3 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

ی شیعیان و پیروان راستیِن بعد از خود چنین سفارش  حرضت فاطمه (س) به همه

که همواره بر قربانِی عید پیشی بگیرید تا زمان، شاهِد گردن اطاعتتان باشد فرمودند: 

ها  ای را ابراز دارد که تا قیامت در زمان و پیشانِی اطاعتتان بر خاک، نجواِی جاودانه

 تکرار شود.

 داریم: حال در این عید بزرگ دست به دعا بر می

را با اخالص، در راه رضای تو قربانی  ها و عالیق�ن ی خواسته بار الها یاری فرما تا همه

 کنیم.

چنین زیارت قرب  فرما حجی خالصانه که مقبوِل درگاه تو باشد و هم مان یروز بار الها 

 ات را نصیب�ن کن. پیامرب گرامی

صحرای عرفات، موالی�ن امام بر حق،  ی هرسالهبار الها ما یقین داریم حاجِی واقعی 

کنیم ما را حجی به همراهِی رسورمان  ز تو درخواست میاملهدی (عج) است؛ ا اباصالح

 روزی فرمایی.

 ی موالی�ن را عیدِی ما قرار بده. بار الها ظهور دولت حقه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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