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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ شهریور ٢٢        عید قربان ی بهخط

 ؛ینالعاملَ  ِب َر  ِلِ مدُ لحَ اَ 

. پذیرفت خویش خلیل از عشق منای در را آن پروردگار که آنگاه ،نقربا بر سالم

 بر اطاعتم گردن آیا ،مپروردگار  ؛فرمود نظر آس�ن به برخاست؛ قربانگاه از اس�عیل

 فرزند ای کرد؛ نوازش را جانش نسیمی نبود؟ ات یجربوت بارگاه ی شایسته خلیلت تیغ

 خویش خالق جانشین خلیفه، که یا لحظه از بود آزمایشی این خدا، خلق بهرتین

 های دل تا گذارد می �ایش به را شیطان شکست اماره نفس کامل فرمانروای ،شود می

 حجشان �ایانگر لقبشان .اند جانشان کشته در را نفس که یدرحال بازگردند نامِ  از عاشق

 که بچرخد یا خانه به دور دیگر بار یک خواهد یم ،بازگشت قربانگاه از حاجی .است

 .است پروردگارش قدرت �اد

 روزگارش شیرین، رسابی در بندگی �ایش در همواره که جانی از هیهات هیهات

 ،گرید می ؛کند می بازی چسب دل بسیار وظیفه قالب در را خویش نقش .گذرد می

 ندایی ؛شود می پاره پاره توبه در جانش ،افتد می خاک به ،کند یسجده م ،خندد می

 پاسخ او و کن درکش شدی، زنده حقیقتی با تو باش، مراقب :گردد یم باز همراهش

 اینک گرفتم را آن که داشت بهایی مدت این تام در نقش من شد؛ تام �ایش: دهد یم

 انجام به را ام یفهوظ اش یجربوت یشگاهدر پ و پروردگار بندگی در دیگر خشنودم؛

 تبسمی آورد یم یاد به هرگاه که یا خاطره. ماند یم کامش در ایام شیرینی. ام رسانده

 آرزوهایش و آمال به دنبال رباید یم دنیا را ثروتش. دهد یم تغییر را اش چهره حالت

 که دیگری یایدن ینکا و رسد یم پایان به مسل�نی رساب در عمرش. افتد می راه به

 نامت آمدی؛: خواند یم خود به را او شده، آغاز پذیرد ی� را حق جز نقشی هیچ

است  کالمی دنبال به. است چسبیده کام به زبانش قادری؛ تو ،توانی یم بگو؛ چیست؟

 اینک و گذشته ایام سناریو در اش یزندگ بگوید؟ چه. باشد داشته را پاسخ توان که
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 چگونه مانده؛ تنها �ایش سالن در او و اند رفته تاشاگران ؛یدهرس یانپا به ها یش�ا

 است؟ گذشته بازی به که بدهد را عمری پاسخ

 به برهند؛ جانشان بند و قید از بندگانش تا است خالق ی یههد بهرتین قربان

 جانشان عمق در را او. درآیند حرکت به سویش به حق پروردگارشان یها وعده

 پس آورند جا به شیطان شکست در را بندگی. عمرشان بگذرد حرارتش با. کنند احساس

 ،شا یکربیای و عظمت در را پروردگارتان بخوانید

 »الجربوت و الجود اهل و العظمه و الکربیا اهل اللهم«

 باشد ثروتی کنید یم صید دریا این از آنچه و شود متصل الطافش دریای به جانتان تا

 .نرسد پایان به هرگز که

 نقش کدام در را او. هستید منتظرش همواره که است موالیی گر نظاره یتانها لحظه

 تداعی ذهنتان در حق برای را نقشی توانید ی� هرگز باشید؛ مراقب ؟دارید یم دوست

 :بخوانید را او جانتان حقیقت دنبال به پس کنید

 اللهم عجل لولیک الفرج
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