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 ٩٨ مرداد ٢١         عید قربان ی بهخط

رحیم و رح�ن، خالقی که جان را در بهرتین مراتب بندگی  ای ینندهآفره اللّ  بر سالم

. او را خوانده، تو را به بهشتی دعوت �ودم که جز عشق را نشناسی و تو آفرید

ترحم کردم. فرمان  ات ییتنهاتنهای تنها، به  یا آمده. ای یدهبرگزرسزمینی غریب را 

قربانگاه  یسو  بهرا در دعوتم  ات ینهسپناهنده شو. من حرارت  ام خانهدادم به 

جانی که از آمدنش به رسزمینی غریب نادم ی. کدام جان را قربانی کن یا آمده. بینم یم

خلقتش میراثی از آس�ن است. او هزاران  های یشگفتو پشی�ن است یا جانی که 

جان عاشق را به قربانگاه آورده. در خواب یک قربانی را مشاهده �وده و او را با 

 عادگاه برده تا عشق را معنا کند.عزمی راسخ به می

. ندایی به منا آمده تا رس بر سنگی بگذارد که جدش اس�عیل گذاشت ییها جانامروز 

نشانی از  ات یقربانجت مقبول، گردن از سنگ بردار، حَ  ،او را بخواند: ای حاجی

. کتاب آس�نی فرموده آنچه به خدا رسد ی�قم زده. خونش به پروردگار عت را ر اطا

چه  .بری یمهمراهت به خانه  است که به یا کعبهنامت زینت  بندگی توست. رسد یم

 ات ینشانزینتش در کعبه جا مانده تا تو را به . شود یمنشان زیبایی در رست مشاهده 

 بشناسند.

تا عیدی  یا �ودهامروز خورشید قربان به متاشا ایستاده تا امامش او را بخواند. طلوع 

مخفی �وده پس به امامت بنگر.  را را بشارت دهی که در خود هزاران مع�ی شیرین

امروز تیغ عشق آماده است تا بر گردنتان  ،. بیاییدخواند یم او امتش را به قربانگاه

 :نفس را قربانی کنید تا با ندایی او را بخوانید گویان یکلببنشیند. 

انتظار نشسته است تا جانش را قربانی  ی سجادهیا رب، بر جانی ترحم فرما که بر 

سفرت را آماده کن و  ی توشه. آیم یم: منتظرم باش، من خواند یمند که او را فرمانی ک

 به صدایی که در جانت طنین شیرینی دارد او را بخوان:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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