
روز تقّرب
ــه  ــرب مســلمانان ب ــف اســت، و فصــل ق ــان حنی ــد و تســلیم ابراهیمی ــوه گاه تعّب ــان جل ــد قرب عی

ــت. ــایه عبودیّ ــد، در س خداون
عیــد قربــان فصــل قربانــی کــردن عزیزهــا در آســتان »عزیزتریــن« یعنــی خداســت. عیــد قربــان 
ــه بنــدگان مؤمــن و مطیــع اســت. و هــر کــس  ــی ب ــت رحمان ــه عنای مجــرای فیــض الهــی و بهان
ــد، از خواســته دل در راه خواســته خــدا چشــم  ــدای رضــای حــق کن ــد رضــای خویــش را ف بتوان

ــه مــرز عبودیــت مــی رســد. بپوشــد، و از داشــته هــا و خواســته هــا بگــذرد، ب
»قربانــی« وســیله قــرب بــه خداســت و عیــد قربــان روز تقــّرب بــه پــروردگار اســت. روز رهــا شــدن 

از تعلّقــات قربانــی کــردن تمنّیــات در پیــش پــای اراده الهــی اســت.

عید در فرهنگ اسالمی
واژه »عیــد« در لغــت بــه معنــی »بازگشــتن« مــی باشــد و دراصطــاح، بــه معنــی بازگشــت بــه ســوی خداونــد ســبحان اســت. در ایــن روز، عطــا و 
بخشــش هــای خداونــد متعــال همــراه بــا رحمــت، بــر بنــدگان مؤمــن نــازل مــی گــردد پــس بیاییــد در ایــن روز، بــا عبــادت و راز و نیــاز، گناهــان 
گذشــته را از صفحــه دل بشــوییم و خــود را بــرای بهــره وری بیشــتر از فیوضــات ایــن روز آمــاده و مهّیــا ســازیم؛ چراکــه بــه طــور کلّــی، در تمامــی 
اعیــاد اســامی، هــدف آن اســت کــه بــا بندگــی و عبــادت در پیشــگاه حضــرت ســبحان، ســعادت واقعــی خــود را بــه دســت آوریــم. مــوالی متقیــان 

علــی علیــه الســام در ایــن بــاره فرمــوده انــد: »هــر روزی کــه انســان در آن گنــاه و معصیــت نکنــد، آن روز عیــد اســت.«
عید فداکاری و ایثار

عیــد قربــان یکــی از اعیــاد بــزرگ اســامی اســت کــه یــادآور زیباتریــن 
نمونــه تعّبــد انســان در برابــر خداونــد متعــال اســت. عیــد قربــان، عیــد 
ــد  ــردن فرزن ــدا ک ــت. ف ــق اس ــاص و عش ــی، اخ ــار، قربان ــداکاری، ایث ف
دلبنــد خــود، در راه خــدا، امتحانــی الهــی بــرای حضــرت ابراهیــم علیــه 

الســام بــود کــه عیــد قربــان یــادآور آن اســت. اســام نیــز خواســته اســت 
ــا ایــن اصــول  ــد ت ــان را جشــن گیرن کــه مســلمانان هــر ســال عیــد قرب
ــرای  ــواره ب ــواره مّدنظــر داشــته باشــند و هم ــی را هم ــای اله و ارزش ه
ــه  ــاده هرگون ــی آم ــت اله ــب رضای ــد و کس ــتورات خداون ــت از دس تبعّی

ایثــار و فــداکاری باشــند.

قربانی ابراهیم
ــی  ــور قربان ــروردگار، مأم ــب پ ــم از جان ابراهی
کــردن فرزنــد دلبندش اســماعیل شــد. هنگامی 
کــه ابراهیــم فرمــان الهــی را بــه پســرش ابــاغ 
ــان  ــان! فرم ــدر ج ــت: پ ــماعیل گف ــرد، اس ک
خــدا را اجــرا کــن کــه مــرا از صابــران خواهــی 
ــت  ــماعیل دس ــش، اس ــی دلک ــت. در صبح یاف
ــه ســوی  ــدر، در صحــرای منــی، ب در دســت پ

قربانــگاه پیــش رفــت و خوشــحال بــود از ایــن 
ــده اســت. آن  ــال، او را برگزی ــد متع ــه خداون ک
گاه ابراهیــم بــا دســت هایــی محکــم و اســتوار 
خنجــر در حنجــره اســماعیلش نهــاد تــا ســر از 
پیکــر عزیــزش جــدا کنــد. تیغ بــر گلــوی فرزند 
مــی چرخیــد، ولــی نمــی بریــد. گویــی معجــزه 
ای ُرخ داده بــود. ناگهــان قوچــی بــرای قربانــی 
شــدن در پیــش چشــمان ابراهیــم نمایــان شــد 

و هاتفــی نــدا داد. ابراهیــم! تــو از ایــن آزمــون 
ــد  ــتی خ ــس دوس ــدی؛ پ ــرون آم ــربلند بی س
گوارایــت بــاد! امــروز نیــز حاجیــان، در موســم 
ــد  ــی کنن ــی م ــد قربان ــه درگاه خداون ــج، ب ح
ــم  ــز چــون ابراهی ــا نی ــدا! م ــد: خداون ــا بگوین ت
ــای  ــن روز زنجیره ــس در ای ــم. پ ــلیم تویی تس
ــش از  ــا بی ــم ت ــی بری ــات را م ــارت و تعلق اس

ــو نزدیــک شــویم. ــه ت پیــش ب

نمایش تسلیم و رضا
ــن  ــه از مهمتری ــده، ک ــای آموزن ــتان ه ــان داس ــن بی ــم، ضم ــرآن کری ق
ــات  ــی از مقام ــه های ــاب الهــی اســت، نمون ــی آن کت ــای تربیت ــه ه برنام
واالی انســان هــای واقعــی را نشــان مــی دهــد، تــا هــدف از ایــن 
دســتورات متیــن آســمانی را بــه بشــر بفهمانــد. قربانــی نمــودن فرزنــد و 
یــا ذبــح گوســفند، مطلــوب اساســی نیســت، بلکــه هــدف، پــرورش افــکار 
نــاب، دل هــای پــاک و جــان هــای منــزه اســت. خداونــد در قــرآن مــی 
فرمایــد: پــس همیــن کــه ابراهیــم و اســماعیل ســر تســلیم فــرود آوردنــد 

و ابراهیــم، او را بــر پیشــانی بــر زمیــن خوابانیــد، ندایــش دادیــم کــه ای 
ابراهیــم! بحــق، تصدیــق مأموریــت در خــواب نمــودی و مابــه نیکــوکاران 

ایــن چنیــن پــاداش مــی دهیــم.
ــان نشــان  ــه عمــوم جهانی ــم و اســماعیل ب ــود کــه ابراهی ــه ب ــن گون و ای
دادنــد کــه آنچــه عیــار گوهــر انســانّیت را بــاال مــی بــرد و او را موجــودی 
ــق  ــر ح ــلیم در براب ــوع و تس ــت خض ــان حال ــد، هم ــی گردان ــریف م ش

ــی اســت. تعال

عید قربان در کالم امام خمینی رحمه اهلل
امــام خمینــی رحمــه اهلل پیــر فرزانــه انقــاب، دربــاره عیــد قربــان چنیــن گفتــه انــد: »عیــد قربــان، عیــدی اســت کــه انســان هــای آگاه را بــه یــاد 
قربانــگاه ابراهیمــی مــی انــدازد. قربانگاهــی کــه درس فــداکاری و جهــاد در راه خــدای بــزرگ را بــه فرزنــدان آدم و اصفیــاء و اولیــای خــدا مــی دهــد... 
ایــن پــدِر توحیــد و بــت شــکِن جهــان، بــه مــا و همــه انســان هــا آموخــت کــه... عزیزتریــن ثمــره حیــات خــود را در راه خــدا بدهیــد و عیــد بگیریــد. 
خــود و عزیــزان خــود را فــدا کنیــد و دیــن خــدا را و عــدل الهــی را برپــا نماییــد. بــه همــه مــا ذریــه آدم فهمانــد کــه »مکــه« و منــی قربانــگاه عاشــقان 

اســت و محــل نَشــر توحیــد و نفــی شــرک، کــه دلبســتگی بــه جــان و عزیــزان نیــز شــرک اســت.«

پایان روز دهم
ذی الحجــه از مــاه هــای شــریف ســال اســت. در زمــان رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه ، هنگامــی کــه ایــن مــاه فــرا مــی رســید، اصحــاب بــه انجــام عبــادات 
اهتمــام فراوانــی مــی ورزیدنــد. از رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه نقــل اســت کــه عمــل خیــر و عبــادت، در هیــچ ایّامــی نــزد حــق تعالــی محبــوب تــر از دهــه 
اّول مــاه ذی الحجــه نیســت. آری، ایــن همــان ده روزی اســت کــه در قــرآن مجیــد، بــه عنــوان ایـّـام معلومــات نــام شــده و در نهایــِت فضیلــت و برکــت مــی باشــد 
و در کتــاب هــای ادعیــه، اعمــال مخصوصــی بــرای ایــن دهــه ذکــر شــده اســت. مســلمانان در ایــن ده روز، بــا انجــام عبــادات، دل هــای خویــش را از تاریکــی هــا 
و ظلمــت هــا شستشــو مــی دهنــد و قلــب هــای خــود را سرشــار از عشــق و محبــت مــی نماینــد و بدیــن ســبب پایــان ایــن روز را جشــن مــی گیرنــد و بــا معبــود 

خویــش پیمــان مــی بندنــد کــه دیگــر بــه تعلّقــات زندگــی دل نبندنــد و همیشــه در مســیر رضــای او قــدم بردارنــد.

مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند



آمادگی برای فیض
عــارف وارســته مرحــوم میرزاجــواد آقــای ملکــی تبریــزی رحمــه اهلل ، دربــاره 
آمــاده شــدن بــرای بهــره گیــری از فیوضــات ایــن روز چنیــن مــی گویــد: »بــا 
شــروع روز عیــد، مواظــب بــاش تمامــی کارهایــی کــه باعــث رضایــت و جلــب 
عطوفــت پــروردگار اســت را انجــام دهــی؛ خداونــد بــاری تعالــی، مالــک وجــود، 
دنیــا، آخــرت، زندگــی و مــرگ تــو مــی باشــد و نبایــد از پــروردگار و بزرگــی 
چنیــن عطــوف و مهربــان غافــل شــد؛ زیــرا ممکــن اســت باعــث محدودیــت از 

عطایــای او گــردد. آری در ابتــدای روز، بــه نیــت پــاک نمــودن قلــب از اشــتغال 
بــه غیــر خــدا، غســل کــن. آن گاه »اهلل اکبــر« واقعــی گفتــه و بــا ایــن تکبیــر 
ــز  ــروردگارت کوچــک و ناچی ــر شــکوه و عظمــت پ ــام موجــودات را در براب تم
شــمار و بــه نّیــت پوشــش و آرایــش، بــا لبــاس تقــوا و اخــاق نیکــو، تمیزتریــن 
لبــاس هــای خــود را پوشــیده و آن گاه بــه جانــب مصلّــی رفتــه تــا نمــاز عیــد 

را اقامــه کنــی.«

اعمال عید قربان
عیــد ســعید قربــان فرصــت بســیار خوبــی اســت تــا مؤمنــان، بــا انجــام عبــادات 

)ضمــن بهــره وری از فیوضــات الهــی(، بــه پــروردگار خویــش تقــّرب یابنــد.
ــزرگ،  ــن روز ب ــت ای ــت و اهمی ــان فضیل ــر بی ــاوه ب ــه، ع ــای ادعی ــاب ه در کت
اعمــال بســیاری مخصــوص ایــن روز ذکــر کــرده انــد. از جملــه اعمــال مســتحب 
ــن  ــد شــده، همچنی ــر آن تأکی ــه بســیار ب ــردن اســت ک ــن روز، غســل ک در ای

برگــزاری نمــاز عیــد اســت کــه بهتــر اســت زیــر آســمان )مــکان بــدون ســقف( 
خوانــده شــود. از اعمــال مســتحب دیگــر در ایــن روز، قربانــی کــردن و تنــاول از 
گوشــت قربانــی اســت. و نیــز وارد شــده اســت کــه در ایــن روز، دعــای شــریف 
ندبــه و همچنیــن دعــای مخصــوص امــام ســجاد قرائــت شــود. پــس شایســته 
اســت، در ایــن روز، بــدون آنکــه وقــت خــود را بــه بطالــت بگذرانیــم، بــا انجــام 

ایــن اعمــال، مــورد رحمــت و عنایــت پــروردگار خویــش قــرار گیریــم.

فضیلت قربانی
یکــی از اعمــال بــا فضیلــت و مهــم در روز عیــد قربــان، عمــل قربانــی اســت. کــه در روایــات، بســیار بــر آن تأکیــد شــده اســت. امــام باقــر علیــه الســام مــی فرماینــد: 
»خداونــد قربانــی کــردن و اطعــام نمــودن را دوســت دارد«. بعضــی از علمــا چنیــن بیــان نمــوده انــد کــه بهتــر اســت قربانــی کننــده، گوشــت قربانــی را ســه قســمت 

کنــد؛ قســمتی از آن را بیــن همســایه هــا تقســیم نمایــد، قســمت دیگــر را بــه و فقیــران ببخشــد و قســمت آخــر را نیــز بــرای خانــواده خــود نگــه دارد.

یاد حسین علیه السالم در عید قربان
ــاالر  ــارت س ــرای زی ــات بســیار شــریف ب ــی از اوق ــان، یک ــد قرب شــب و روز عی
شــهیدان، حضــرت اباعبــداهلل الحســین علیــه الســام اســت کــه در فضیلــت و 
ثــواب آن، روایــات بســیاری وارد شــده اســت. ســّر ایــن امــر، آن اســت کــه یــاد 
و حماســه جــاودان امــام حســین علیــه الســام در ایــن روز در ذهــن هــا تکــرار 

ــی آورد و  ــگاه من ــه قربان ــی، ب ــک قربان ــل ی ــم خلی ــر ابراهی ــه اگ شــود؛ چــرا ک
ســالم بــاز گردانــد، امــام حســین علیــه الســام ، در یــک روز، هفتــاد و دو تــن 
قربانــی، بــه قربانــگاه کربــا آورد و ســرهای بریــده و اجســاد آغشــته بــه خــون 
یــاران و عزیزانــش را از کــودک شــیرخوار گرفتــه تــا پیرمــرد کهنســال، همــه را 

یــک جــا، بــه پیشــگاه پــروردگار خویــش تقدیــم نمــود.

امتحان الهی
ــن  ــردم چنی ــا م ــد: »آی ــی فرمای ــوت م ــوره عنکب ــه 2 س ــم در آی ــرآن کری ق
ــم،  ــدا آورده ای ــه خ ــان ب ــا ایم ــد: م ــه گفتن ــرف اینک ــه ِص ــه ب ــتند ک پنداش
رهایشــان کننــد و بــرای ایــن مدعــا هیــچ امتحانشــان نکننــد«. یکــی از ســّنت 
هــای همیشــگی خداونــد در مــورد بنــدگان، ســنت امتحــان بــوده اســت؛ چــرا 
کــه تــا انســان هــا در مرحلــه امتحــان و آزمــون قــرار نگیرنــد، صــدق گفتــار آن 

هــا ثابــت نمــی شــود. پــس هــر گاه در امتحــان الهــی موفــق و پیــروز شــدند 
ــن خویــش،  و گفتــار و کردارشــان یکســان گردیــد، در ادعــای مســلمانی و تدیّ

ــود. ــد ب راســتگو و صــادق خواهن
ــه  ــی ک ــت. امتحان ــزرگ اس ــان ب ــک امتح ــادآور ی ــان، ی ــعید قرب ــد س آری، عی
حضــرت ابراهیــم علیــه الســام بــا ســربلندی از آن بیــرون آمــد. پــس برماســت 
کــه در مصیبــت هــا و باهــا صابــر و شــکیبا باشــیم؛ چــرا کــه شــاید ایــن هــا 

ــت مــا باشــند. امتحــان و آزمــون بندگــی و عبودیّ
قربانی حقیقی

در آیــه 37 ســوره حــج آمــده اســت: »هرگــز گوشــت و خــون قربانــی هــا، بــه 
ــوی شماســت«. آری،  ــد، تق ــی رس ــدا م ــه خ ــه آنچــه ب ــد، بلک ــی رس ــدا نم خ
ــی هــوای  ــردن شــیطان درون ــب تقواســت و تقــوا یعنــی از بیــن ب ــد طال خداون

نفــس؛ چــرا کــه کشــتن دیــو نفــس اّمــاره، وســیله نزدیکــی آدمــی در پیشــگاه 
حضــرت حــق اســت. امــام ســجاد علیــه الســام از مــردی کــه مراســم حــج را 
انجــام داده بــود، پرســیدند: »آیــا بــه هنــگام ســر بریــدن قربانــی، نّیــت نمــودی 

ــا تمّســک بــه حقیقــت تقــوی و ورع، حلقــوم طمــع را قطــع کنــی؟« کــه ب

زمزمه های عارفانه
موالیمــان حضــرت زیــن العابدیــن علیــه الســام ، در 
ــروردگار خویــش  ــا پ ــه ب ــن گون ــان، ای ــد قرب روز عی
ــه  ــس ک ــرورگارا! آن ک ــد: »پ ــی نمودن ــات م مناج
بــه ســوی مخلوقــی حرکــت کنــد، خویشــتن را بــه 
ــس  ــازد. پ ــی س ــاده م ــش او آم ــا و بخش ــد عط امی
امــروز، مــن بــه امیــد عفــو و صلــه تــو آمــاده شــده 

ــا  ــی تمّن ــت هم ــت و کرام ــت، مرحم ام و از درگاه
دارم.

بارالهــا، بــر محمــد و آل او درود و رحمــت فرســت و 
ایــن امیــد مــرا، نومیــد مگــردان. ای خــدا! ای آنکــه 
حاجــات حاجتمنــدان... بــر تــو پنهــان نیســت، و ای 
ــارت زوال  ــه سرش ــی، خزان ــه ببخش ــر چ ــه ه آنک

نبینــد.

ــده  ــت آم ــه درگاه ــی ب ــت ته ــا دس ــروز ب ــن ام م
ــت.  ــه ای نیس ــم تکی ــت و عبادت ــه طاع ــرا ب ام، و م
ــه  ــد و ن ــول باش ــه مقب ــتاده ام ک ــی فرس ــه طاعت ن
جــز شــفاعت محمــد و آل او شــفاعت کســی پشــت 
گرمــی مــن اســت. بلکــه امــروز بــه درگاه تــو آمــده 
ام، در حالــی کــه بــه گناهــان خویــش اعتــراف دارم 
ــا  ــال[ خط ــامل [ ح ــه ش ــو ک ــم ت ــو عظی ــه عف و ب

گلبانگ تکبیر
یکــی از اعمــال مســتحب در روز عیــد قربــان، گفتــن تکبیــر اســت. در روایتــی از پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه آمــده اســت کــه اعیــاد فطــر و قربــان را بــا جمــات 
»ال الــه اال اهلل« و »اهلل اکبــر« و »الحمــد اهلل« و »ســبحان اهلل« آذیــن ببندیــد. و نیــز در جملــه ای دیگــر از آن حضــرت تصریــح شــده اســت کــه »چــون در روزعیــد 
قربــان از خانــه بیــرون شــدید، بــا صــدای بلنــد تکبیــر بگوییــد«. چــه بســا بــر زبــان آوردن ایــن اذکار بــرای آن باشــد کــه انســان تمامــی موجــودات را در برابــر 
عظمــت و شــکوه پــروردگار خویــش کوچــک و ناچیــز شــمارد و قلــب خویــش را از توجــه بــه غیــر خــدا فــارغ نمایــد تــا ظــرف وجــودی خویــش را بــرای کســب 

تکریم حماسه ابراهیم
قربانــی کــردن گوســفند، چــه از ســوی حاجیــان در »منــا« و چــه از ســوی غیــر حاجیــان، تکریــم آن حماســه معنــوی و ایثــار عظیــم ابراهیــم و اســماعیل اســت 

کــه بــه »مســلخ عشــق« رفتنــد و ســربلند، خاطــره آن اخــاص و عشــق شــکوهمند خــود را در یادهــا جــاودان نمودنــد.

آیینه عشق
نزول فیض رب العالمین است

حلول »عید قربان« در زمین است
بگیر آیینه دل را مقابل

ببین نور ازل در مهبط دل

حلول تازه داده فیض سبحان
خوشا »ذی الحجه« روز »عید قربان«

چه زیبا منجلی شد »عید قربان«
شروع داستان عشق و ایمان

نگر خورشید خون چون در طلوع است

کنار کعبه محشر در وقوع است
به سودای جهان عاشق دلیر است
همیشه عشق، قربانی پذیر است

همیشه قرب دل در وصل عشق است
موّحد بودن ما اصل عشق است

مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند


