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 ٩٧ مرداد ٣١         عید قربان ی بهخط

تا رازی زیبا را معنا کند.  درخشد یمقربان، آنگاه که در پرتوی خورشید  بر سالم

به تحسین درآورد. او  نامی تپشرا در  ها ینهسکلمه آزاد است تا  اسارتاحساسی که از 

 مانند فرزند خویش در بیابان که یدرحالکیست که بنای این جوشش عظیم را نهاده 

منا روی این تپه رو به کعبه نشسته تا نقشش در زمان جاودانه باقی مباند و امروز ما 

ی چه رمزی را در قالو بل چگونه یافتی. ای ابراهیم (س) راز بندگی را :خوانیم یم او را

او وارث انبیاء و اولیاء از  ،به فرزندت بنگر یک امت شدی. گونه یناپنهان �ودی که 

 ،نگرد یماست، به طلوع خورشید  در جایگاهت نشسته ینکااولین تا آخرین است. 

در حرارت جانش  احرام عشقش را به قربانگاه آورده. او را مدد �ا تا قلب زمان

از  تا حج را در قربانی گوسفندی به پایان رساند. شادمان رود یمنشود. اُمتش  پاره پاره

مرا  . پروردگارم، شیطان را که قسم خوردهگردد یماطاعتی که متام شد. باز به کعبه باز 

کعبه به او  .ام یافتهاز خود راندم آیا قدرت مبارزه با نفسم را  یزهر سنگرها نکند با 

. بار با تنی رها شده از بند شیطان مرا طواف کنی. طواف کن . آمدی تا ایننگرد یم

پاداش کوششت را خواهد داد. افسوس که ساعات زمان در پروردگار وعده فرموده که 

. اُمت ابراهیم گذرد یمشب و روز است و آنچه در عمر گنجانده شده به رسعت  گِرو

 .سپارد یم. میراثش را در بازار دنیا به فراموشی رود یمکعبه را وداع کرده و  خلیل (س)

جای  ها شکمدر  اش یقربان. زبان خویش را به متلق دنیا گشوده قلبش ی کعبهزیرا 

جز یک لبخند باقی �انده پس نامش را که حاجی شده  یا خاطرهبرایش و  گرفته

 را که عبادت و اطاعت بوده با خود همراه �وده تا نشانی اش یشکشیپو  دوست دارد

در منا  تا قربان دیگری روند یمو کوشش به طرف پروردگار یکتا. حاجیان  باشد از جهد

تیغ نکند بلکه در خون  ی آمادهخویش را  تکرار شود. اس�عیلی گردن در زمان

است که  ییها جان گر ظارهنصحرای منا امروز گوسفندی، قربان را به فراموشی بسپارد. 

ولی جانش در متاع  شود یماز مو برهنه  . رسشکنند یمبندگی را از ظاهر دنیا پاک  رس

بیاید. جانشین ابراهیم خلیل (س)  غیب بیرون ی پردهتا راز قربان از  ماند یمدنیا 
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خویش را ظاهر کرده و اُمتش را مورد خطاب قرار دهد. بیایید و به امام و قربانی 

تا با شمشیر عشق گردن بزند. زیرا  برد یم. او رستان را به قربانگاه پیشوایتان بپیوندید

عشق  و حق در قربانگاه گریزد یم. باطل چرخد یمدر دستش  مؤمنانامیر  ذوالفقار

 باشد از قربانگاه منای کربال. تا �ادی ماند یم

. من جانتان را به قربانگاه منا خواهم . منتظرم مبانیدخواند یماینک یاران خویش را 

 پس بخوانیدش. به جریان بیفتد که جز او را نخواند. یتانها رگبرد تا خونی در 
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