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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ آبان ٥         عید قربان ی بهخط

هایی شیرین را در لوح زمان  طلوعی متربک؛ طلوعی که حکایت ی کننده به نام آغاز

زمان را بگشایند و با چشم روح، در آن بنگرند؛  ی یچهدر شنوندگانشنگاشته است تا 

تا به فرمان  اند حرکتکه با اشتیاق به سوی قربانگاه در  یا تپندههای  قلب

 پروردگارشان ذبِح پیشکشی را بر زمین منا بخوابانند و نام پروردگار را بر آن بخوانند

به لباس دنیا مزین  اش کنند، جانشان از بند احرام آزاد گردد و مجدداً  آنگاه قربانی

 شود.

ها را مانند  شوق رفت به سوی محبوب، جان الحجه، یذدهم  چه روز زیبایی است!

زنند، رس را  ایستند، به شیطان سنگ می دوند، می یم شکافد؛ امواج دریا را می

 ی فلسفهاز ساعتش عبب بانند پس چه  ها آنکه روز تام شود و  اند نگرانتراشند،  می

عجیبی را در خود مخفی �وده؟ باید دست را بر این صحرای غریب کشید و خاکش را 

 ملس کرد تا بوی اس�عیِل نبی را از دلش استش�م کرد.

شود تا راضی را در گوش ابراهیم خلیل (ع)  امروز آس�ن به این صحرا نزدیک می

بر سوخت جانت، از  نگریستی یمزمزمه کند؛ ای ابراهیم، آنگاه که به آتش �رودیان 

بستی باز از شوق  جانت را می ی یوهمو آنگاه که دست و پای  گریستی یمشوق 

مع�یش را فاش کن تا فرزندانت، میراث بران  . نام این اشک چیست؟گریستی یم

را  ای ینهگنجفرمود:  حبیبِی نبوتت بر آن آگاه شوند و ابراهیم خلیل (ع) در پاسخ می

امانت دارم که جز به آخرین فرزندم آن را به میراث نخواهم  جانم به ی صندوقچهدر 

ام بگذار تا پرس احمد، محمود، محمد (ص) بیاید آنگاه آن را برایت  پس آسوده بخشید

فاش خواهم کرد. او آمد؛ گنجینه آشکار شد؛ نامش اعالم گردید؛ امروز بر سنگی که رس 

وردگار عال، بگو راز آن اشک چه اس�عیل را بر آن گذاشتی نشسته است. ای خلیل پر 

گریند؛ جانی که  صحرای منا که بر غربت جانشان می ها دل مشتاقِ  میلیون ی یهگربود؟ 

های خویش گم  رود در بازیچه ، میسپارد ی�چشد و طعمش را به خاطر  قیامت را می
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تاریک نفس  یها گردابجانش در  کند و شود، باز به زمین پر افسون سبوط می می

شود و من جانشین رسالتت بر این جاِن فرو افتاده  اره به فراموشی سپرده میام

گریم تا پروردگارم به ندایت آنگاه که فرمودی که: ای  می گریستی یمگونه که تو  ه�ن

در دل این صحرای پر  اس�عیل، صبور باش تا امر پروردگارم را اجابت کنم صبور باشم،

های حاجیانی که از خاک و سنگ  منا بنگرم و بر اشک رمز و راز بنشینم و به افق رسخ

جویند نه در  می یشانپاکنند، پیامربان را در جای  خویش را می ی گمشدهطلب 

آستان کربیایی خالق خویش  بر فرمانگونه که مأموران الهی  هدایتشان. افسوس، ه�ن

کردند باید صبور بود تا امر پروردگار عال  بودند و بر آنچه مشیت امتشان بود صرب می

هایی مشتاق گلگون گردد که از غربت زمین به  امضا گردد و صحرای منا از قربانِی جان

آس�ن عزت پروردگارشان صعود کنند و رازهای نهفته در جانشان را در بریدن رس 

فس اماره بجویند و رسافرازنه از صحرای منا خارج شوند تا دیگر بتی برای شکست ن

 یافت نشود.

های خاشع، در بارگاه پروردگارشان قربانی قرآن کریم است پس ای امت  امروز دل

ابراهیم خلیل، طناب اطاعت بر گردن بیاویزید و گلوی نفس شیطانی را بربید تا حاجِی 

جی ظاهری مطهر. کمر همتتان را محکم کنید تا احرام باطنی مطهر شوید نه حا

وجودتان گشوده نشود و جانتان مانند موالیتان حسین قربانی کوی حق گردد و باطل 

 را همواره کف روی آب تلبی کند که زمان، آن را به فراموشی خواهد سپرد.

 نیم:ز  اینک با دلی مشتاق و چشمی گریان، باز، هم نوا با صحرای منا فریاد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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