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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ تیر ٣٠         عید قربان ی بهخط

 عشق میثاق به (س) خلیل ابراهیم که فرمود امر که زمان آن مبارک فرمانی بر سالم

 فرزند یا شده مأمور بدان چه آیا ،حق بر پیامرب ای :آمد طرفش به (س) جربئیل .برود

 از تر مصمم او که است شاهد پروردگارم .نگرد یم آس�ن به پیامرب .یا فرموده آگاه را

 آنچه من فرمود پروردگار که آنگاه پی�نشان به مقرب فرشتگان .رود یم قربانگاه به من

 .ندآورد فرود تسلیم رس دانید ی� ش� دانم می را

 قادر ساعات کدام .رسد می ثبت به زمان در خلیفه قدرت تجلی ،باشکوهی لحظات چه

 تا زمان آن از عشقش زبان که است یمشهود و شاهد نام کند. تفسیرش تا است

 جمع به را عشاق دل .پردازد می نیاز و راز به گوسفندی قربانی با همگان با قیامت

 ه�ن هستم خلیل ابراهیم جانشین مه�ندار من ،بنگرید من به .خواند می مداران قح

 .فرمود هدیه من به پروردگارم را اش مژده که فرزندی

 با را عاشق دل هزاران که باد بشارت حاجی قربانی به را تو کعبه حاجیان رسزمین ای

 آخرین را نآ  پروردگارش که کند قربانی دینی حقیقت در تا آورد می قربانگاه به خود

 همراه به تا کردند هیت نفس شیطان از دل که کسانی شدند رستگار پس برگزید دین

 زمان و بگذارند ناخالقش یاییربک ستانآ  بر اطاعت گردن .شوند نامِ  وارد عامل ی یرهذخ

 .گذرد یم انتظار ی حلقه در عمرشان که ه�نانی گارد.بن سنگ این بر را یادشان

 ها چهره بر هحق دولت فراق در ها اشک ،شود یم پا به �ازش ،رسد یم راه از ها قربان

 :چرخد یم عشق کام در ها زبان ،گردد یم جاری

 .ندارم هجرانش برای زبانی که یمبگر یقفرا بر چگونه ام شکسته دل صاحب ای

 به زمان جهل ظل�ت این در .دریابند چگونه را انتظار تانجد امت بفرمایید خودتان

 بر را پرشورشان رسپس  .شناسند �ی را مکانی پرمهرتان دامان جز .بگریزند سو کدام

 در شود معنا قربان عیدو  کند جدا بدن از را آن عشق تیغ تا بگذارید تانجد سنگ

 .است الله خلیل صدای از خالی انمِ  که زمانی
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 حرضتش و بوسید را (س) نبی اس�عیل گلوی ،تیغ که زمان آن پیامربمان با نیز ما پس

 های دل نیز ما »الفرج لولیک عجلاللهم « :فرمود و کرد بلند آس�ن به را چاقو

 مانند جا�ان در همواره که انتظاری با و گیریم یم آس�ن به را خویش ی خورده زخم

 :زنیم می فریاد است شیرین شهدی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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