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 ١٤٠١ تیر ١٩         عید قربان یبهخط

 یالله را به صحرا لیکه جان مشتاق خل یمطهر در فرمان طلوعی ،منور یسالم بر صبح

 یامرب یپ افتین به ضاآس�نی روزام ،یعشق و بندگ نییآ یکنندهبرپا  یا .خواندیممنا 

 وارید یسازندهقرار گرفته که  یکه جان مطهرش بارها در امتحاناتاند خوانده شده

شاهد قدرت  گریتا بار د دیآیم الحجهیذو دهم  ستا یو بندگ دیو توح �نیا محکم

به  .بنددیم یو بندگ دیدر توح بایز ینهال یعشق را بر پا س�نیر .شدبا فهیخل

باشکوه  نیچننیا یالحظهدر متام عمرم  ،پروردگارم .نگردیم دشین خورشاچش�ن چون

برق  .نگردیممن  یچهرهبه  شهیاز هم باتریز لیچش�ن اس�ع .امنکردهرا تجربه 

 و وزدیمبر جان پدر  یمینس انچون شیهالحظهکه  کندیمرا معنا  ینگاهش انتظار 

 هاجان یذائقهو قدرتش در  عزتطعم  .گذردیم نیریش یواقعهها از آن امروز سال

تا هزاران  رودیمبه استقبال فرزندش  وتبتابمنا در ه�ن  هرساله .ماندیمبه امانت 

 .کند یبارش قربانوجود گوهر  یدل عاشق را در پا

که  نگردیم یخالق یمنتظر امتت به بارگاه جربوت یهاچشمالله  لیخل ادگاری ای

 تابدیمبر منا  دیخورش .دهدیمهرت چون گ یذبح هزاران جان عاشق را در پا رضبان

د. آمدن دارشیرا که به د یناحق مدار  یدهد و صدا یرا در خود جا انیحاج یتا قربان

ما نگر. عشق به ما ب یصحرا یا ند.وارد منا شد .نداشتند همراهبه  قربانیآنان 

 انیرا از م رکف غیکه ت میبریمپروردگارمان  یبندگ یرا به منا یکه دل میهست یانیحاج

یم اشسفرهفرشتگان مه�ن  .رودیکه از دل عاشقش به آس�ن م یبا حرارت داردیبرم

ن جدا شود تا از دل زما هانهیگنج .ندو برو  ندیایب گریکدی یاز پ هاآس�نتا  شوند

ای حاجی بر  .است انیشوند که همواره در جانشان در جر ینجوای ینگارنده هاقلب

 یکه در سوز و گداز  یامت .نظر فرما شیمت خوا هیت یهادستپروردگارمان به حق 

 ابانیب نیاست که از ا یبه دنبال باران رحمت زدیخیمبر  شر یچونان کو که از دلِ 

 .مهاجرت کند بایز باغیبه  حاصلیبخشک و 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


2 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

منا  یدر صحرا طلبانحق ندای تا �وده پنهان خوددر  مژده را نیا دیقربان نو دیع

و همگان را به  یگذار  عبهک الله آن زمان که پشت بر لیفرزند خل یا .شود اندازنیطن

 یهادورانزمان به  .دیدر خاک خفته به تپش درآ یهادل ،یعشق بخوان یخانه

به  شیعاشق به ندا یهاجان .از درونش استخراج شود هانهیگنج .بازگردد شیخو

ودیعه با عظمتش معنا شود و امروز  در نام یقربان و قربان یفلسفهقربانگاه رود تا 

رانش او را بخوانند به اند و منتظمب قیبا شحق در ساعات یامانت است تا ندا نیا دار

 :یندا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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