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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ مرداد ١٠         عید قربان ی بهخط

آن ن ابراهیم خلیل است. اج ی ینهگنجسالم بر صبحی منور، طلوعی مطهر که حامل 

. ندایی در قلبم ها جانارسار  ی شنوندهپروردگارم، ای  :گشاید یمکه لب به سخن  زمان

هایم به سخن درآمده. ای پیامرب به حق بر ما بنگر  خواند. دست یممرا به منای عشق 

طاعت پروردگار خویش است و  بهکه همواره  درخشیم یمکه چه سعادمتند بر جسمی 

 عظیمی را به �ایش بگذارد.تا ذبح  شود یماینک آماده 

مصمم پیامرب این بار برای بریدن گلویی به  یها تدس. شود یمساعات انتظار سپری 

ایثار و  ازپروردگار است. چه لحظات با شکوهی  ی یههدحرکت درآمده که زیباترین 

آن را در ذبح  ساله همهبندگی در زمان به ثبت رسیده. لحظاتی که صحرای منا 

 ی کعبهم مسافران در نا گانه ده یها شبتا حاصل  گذارد یمچهارپایانی به �ایش 

 ک نام در تقویم زمان باقی مباند.مکرمه به ی

. اند یامدهن. ه�نانی که به طواف کعبه نگرد یماینک طلوع قربان به مسافران طور 

برایشان قربان به چه معناست. کدام شوق در جانشان در جریان است. ساعات این 

و لباس عشق را از تن جدا روز با شکوه سند حج حاجیان است. باید رس را برتاشند 

کنند. به ه�ن زندگی بازگردند که از آن آمده بودند. آنانی که در این نعمت و رحمت 

. منتظر کدام قربانی هستند تا رس را اند بودهدل  ی کعبهپروردگار مسافر  پایان یب

معلومات را از تن جدا کنند. در این دریای رحمت صیاد  یها شب ی جامهبرتاشند و 

که به طلوع صبح بعد از قربان اثری از آن  ها لقبو  ها نام. صیاد اند بودهصیدی چه 

بندگی از دست  ی درجهگرفنت  افزاید یم. آنچه بر ثروت این روز بزرگ ماند ی�بر جای 

 ابراهیم خلیل (س) است. ملکوتی حرضت

پس اگر نتوانید ه�نند مالک این روز بزرگ متام ثروتتان را به قربانگاه بربید ش� 

. روزهایی که در تقویم عمرتان یدا بسته دلمدعیانی هستید که به تکرار مکررات 

 ی فرمودهجان در اسارت نفس اماره باقی مانده و طبق  که یدرحال ،رود یم، آید یم

 .هاست خانه ینتر سستعنکبوت  ی خانهقرآن کریم 
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تا به دولتی برسد  شود یماست که ثروتش در صحرای منا ذخیره  ای ینهگنجعمر زمان 

 .زمان است های یقربانکه ودیعه دار متام 

 پس صاحب این روز بزرگ را بخوانید به دعای:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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