اضحي؛
روشن ترين روز عطا

» سيد مسعود علوي
سالم بهاريان اضحي بر حج ،که اعجاز هماره هستي است .قصيده رساي معرفت
است براي مقيمان مقام عبوديت .آيتي از حشر است و تذکاري است براي دلبستگان
خاک .برگي از صحيفه بهشت است و شاخه اي از طوباي بهشتيان.
پنجره دل به سوي صباي کعبه مي گشاييم و همراز با هزاران پرچين پارسايي
به ضيافت رويش مي رويم .امروز الئقان لقاء و زائران حريم دوست در تمامت
هستي « وقوف» مي کنند و انديشه را به مهماني معرفت مي برند و در عرصه
«عرفات» به توسل و غفران دل بسته اند « .عرفات» آيينه حشر است و آيات
قيامت را در آن مي توان به نظاره نشست « .مشعر» خاستگاه شعور است و «منا»
مذبح منيت .از بسيط شعور ،سنگريزه هاي برائت مي گزينيم و بت هاي درون

فرهنگي

و برون را «رمي» مي کنيم.
امروز «عرفات» ،سجاده جماعت پروانگان صميمي و رويشگاه شکوفه هاي ارادت
گرديد و همايش با شکوه سپيدباالن دشت بي قراري را ديد .سالم توحيديان بر
حماسه « عرفه» .سالم ساکنان سماوات و ارض بر جبل « رحمت» که مهبط « آدم»
و مأواي «ابراهيم» و قدمگاه «محمد» ،رسول اعظم است و مباهات آفرينش.
و فردا عيد «اضحي» روشن ترين روز عطا؛ آيينه ايمان ابراهيم و ثمره ايثار اسماعيل
و نتيجه هجرت هاجر عليهم السالم .اينک هم آوا با يکتاجويان ابراهيمي ،دل ها را به
ملکوت هديه مي دهيم و خنجر عشق بر حنجر نفس مي ساييم و به ابراهيم عليه السالم
اقتدا مي کنيم و مهياي عاشورا مي شويم؛ و سالم بر «ذبح عظيم».
«ستجدني ان شاء اهلل من الصابرين».

روزنه »

عيد قربان؛ گراميداشت خلوص و
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به مناسبت عيد سعيد ق ربان

قرباني کردن؛ نماد قرب و نشانه پارسايي
ذبح قرباني جهت تقرب پروردگار ،از زمان ابوالبشر حضرت
آدم عليه السالم شروع شد ،وقتي که فرزندش ،هابيل ،قوچي
و قابيل ،مقداري گندم را به عنوان قرباني به بارگاه خداوندي
تقديم کردند .به دستور و روال آن زمان آتشي از آسمان
آمد و قرباني هابيل را سوزاند ،که اين نشانه پذيرش آن بود
و قرباني قابيل ،به حال خود باقي ماند .اين واقعه تاريخي
در قرآن مجيد چنين آمده است« :إ ِ ْذ َق َّربَا ُق ْربَان ًا َف ُت ُق ِّب َل مِن
أَ َح ِد ِه َما َول َ ْم ي َت َق َّب ْل م َِن اآلخَ ِر؛ وقتي (هابيل و قابيل ،پسران
آدم) قرباني تقديم کردند ،از يکي (يعني هابيل) پذيرفته شد
و از ديگري (قابيل) پذيرفته نشد»( .مائده)27 :
پس از آن ،اين عمل در همه اديان آسماني به عنوان يک
عبادت و ذريعه قرب و در مناسبت ها و موقعيت هاي خاص
به عنوان يک دستور و آيين بر جاي ماند .اينجاست که
مي بينيم همه ملت ها اعم از پيروان اديان آسماني و غير آسماني
با ذبح حيوان يا صدقه دادن پول و کاال ،به بارگاه خداوندي يا
معبود هاي باطل خويش تقرب مي جويند)1( .
قرباني به عنوان شعار دين و آيين و مشروعيت آن ،به زمان
حضرت آدم عليه السالم برمي گردد ،ولي وقتي واقعه بي مانند
و شگفت انگيز ابرمرد تاريخ ،حضرت ابراهيم عليه السالم
پيش آمد ،که در آن واقعه تاريخي ،ايشان براي ذبح و قربان
کردن يکتا فرزند برومندش حضرت اسماعيل عليه السالم
اقدام فرمود و پس از پيروز و نامدار شدن حضرت ابراهيم
عليه السالم در آن آزمايش سخت ،قرباني ،جايگاه و اهميت
ويژه اي را در اديان آسماني يافت؛ چرا که شخصيت حضرت
ابراهيم عليه السالم براي همه اهل اديان آسماني؛ يهوديان،
مسيحيان و اهل اسالم پذيرفته و داراي احترام است و آن
داستان تکان دهنده و شگفت انگيز (قرباني پدر ارجمند،
فرزند دلبند را) در سوره صافات قرآن مجيد آمده است و
کتاب مقدس نيز آن را تثبيت مي کند.
از ديدگاه عالمه طباطبايي (ره) همه اعمال حج ـ احرام،
طواف ،نماز و به ويژه قرباني ـ از شعاير خداوندي است ،چنان
که در معناي شعاير مي فرمايد« :وهي (اشيعيرة) ،العالمة و
شعاير اهلل االعالم الّتي اهلل تعالي لطاعة»)2( .
امام صادق عليه السالم در روايتي ،قرباني را از شعاير معرفي
و امر به تعظيم آن فرموده است« :اذا رميت الجمرة فاشتر
هديک ان کان من البدن و البقر ...و ِّ
عظم شعاير اهلل ع ّز
و جل)3( ».
قرآن ،هدف و انگيزه قرباني کردن را نشان دادن ميزان «تقوا»
مي داند .در واقع خداوند به گوشت و خون قرباني نيازي
ندارد ،بلکه مي خواهد ايمان و تقواي مردم را بسنجدَ « :و
ير( »...حج:
کم م ِْن شعاير اللِهّ ل َ ْ
ال ْ ُب ْد َن َج َعلْناها ل َ ْ
کم فيها خَ ٌ
 22و  )36بر اساس اين آيه ،آنچه از قرباني به طرف خدا
مي رود ،روح کردار و جان عمل است (تقوا) .اين هدف نهايي
مناسک ،رسيدن به مدارج باالي تقوا و وارستگي است .بر
اساس ديدگاهي ،حکمت انجام دادن قرباني ،تقرب و تعالي
قرباني کننده و تقواي او به سوي خداوند است؛ زيرا آنچه
به خدا مي رسد ،باطن و روح عمل (تقوا) است ...بنابراين
قرباني آنگاه پذيرفته شده است که با تقوا انجام گيرد و روح
اين عمل ،به تقوا باشد)4( ...
* ياد کردن ابراهيم و اسماعيل عليهم السالم)5( :
قرباني ،يک سنت ابراهيمي است و نمي توان در باره آن
بحث کرد ولي به ياد ابراهيم عليه السالم و فرزندش اسماعيل
عليه السالم نبود .خداوند به ابراهيم عليه السالم در خواب
دستور داد تا فرزندش را قرباني کند و او اطاعت کرد و
اسماعيل عليه السالم نيز به حکم خدا گردن نهاد و گفت:
«يا ابت افعل ما تُؤمر ،ستجدني ان شاء اهلل من الصابرين».
آن حضرت کارد برگرفت و به دست خويش بر گردن جوانش
کشيد تا حکم خدا را اجرا کرده باشد ،ولي خداوند کارد را
از بريدن بازداشت و فرشته وحي نازل شد و از جانب حق،
به او گفتَ « :ف َدينا ُه ب ِ ِذب ْ ٍح َعظي ٍم» .آنجا ابراهيم عليه السالم
مأمور شد گوسفندي قرباني کند و اين کار ،الگو و سرمشق
قرباني حاجيان در حج شد.
حج گزار با قرباني کردن گوسفند ،به ياد فداکاري هاي
حضرت ابراهيم عليه السالم ،آن قهرمان توحيد و ايثار
مي افتد که حاضر شد از بهترين موجودي خود (جوانش
اسماعيل عليه السالم) بگذرد و تسليم خواست و اراده پروردگار
شود .در روايت شبلي ،به اين حقيقت اشاره شده است؛ «فعندما
بذبح َولَدِه و
نويت أن ّک...
َ
بحت هديک َ
َذ َ
اتبعت س ّنة ابراهيم ِ
ثمر ِة ُفؤاده و ريحان قلبه و حاجة ُس ّنة لمن بعده و َق َّربَه الي
اهلل تعالي لمن خلقه( )6( ».آيا هنگام قرباني کردن در چنين
انديشه اي هستي که از سنت و سيره ابراهيم عليه السالم
پيروي کني که با قرباني کردن فرزند خويش و ميوه دلش،
براي رضاي خداوند اين سنت را بر پا ساخت و براي مردمان
پس از خود به يادگار نهاد).
* رهايي از نفس پرستي:
قرباني کردن حيوانات ،اشاره به قرباني و ذبح حيوانيت
انسان دارد ،يعني به او مي آموزد که براي رسيدن به کمال
انساني ،نفس حيواني خويش را در همين جا بکشد و به
دنبال هوا و هوس نرود و در قيامت ،خود را از آتش جهنم

الحاج
برهاند .امام سجاد عليه السالم مي فرمايد« :اذا ذبح
ّ
کان فداه من ال ّنار؛ هرگاه حاجي حيوان را ذبح کند ،از آتش
جهنم نجات مي يابد»)7( .
بنا بر مسئله اي در فقه ،اگر حاجي قرباني نداشته باشد،
بايد  10روز روزه بگيرد (سه روز در حج و هفت روز پس از
رسيدن به وطن) .خود اين مطلب ،اشاره مي کند به اينکه
اگر قدرت نابود کردن جنبه حيوانيت خود را نداريد ،پس
دستکم با روزه گرفتن ،مقام حيواني را ضعيف و ناتوان کنيد.
همان گونه قواي عقالني خود را قوي و نيرومند مي کنيد،
کم» يعني
نفْس هاي خود را بکشيد که فرمودَ « :فا ْق ُت ُلوا أَنْف َُس ْ
مقام حيواني را بکشيد ،نه روح و عقل را .تويي که نمي تواني
حيوانيت خود را بکشي ،به جاي آن حيوانيت که در وجود
توست ،حيوان ديگري را بکش که حکايت اين معنا را بکند.
در منا توجه به اين نکته داشته باشيم که اگر حيوانيت خود
را مي يافتيم ،آن را سر مي بريديم و مي کشتيم؛ حاال اين
حيوان را به جاي او مي کشم)8( .
يکي از نشانه هاي مقام حيواني ،وجود و غلبه هواهاي مختلف
نفساني و هوس هاي بي شمار شهواني است و قرباني ،رمزي
از تزکيه نفس و تهذيب روح و نموداري از کشتن نفس پليد
و پاکسازي درون از اين صفت هاي شيطاني است .پس
انسان همراه با هوي ،بايد نفس خود را نيز بکشد و هواهاي
خويش را سر ُبب َرد تا فريب دنيا و شهوت ها را نخورد و از
آفريدگارش مهجور نشود.
سفارش حضرت صادق عليه السالم به حج گزاران اين است
که« :و اذبح حنجرتي الهوي والطمع عند ّ
الذبيحه؛ هنگام
قرباني ،گلوي هواي نفس و طمع را قطع کن)9( ».
حج گزار مي داند که قرباني در منا ،يعني کنار نهادن همه
عالقه هاي مادي ،آلودگي هاي نفساني ،گرايش هاي پست،
خواسته هاي نابجاي شهواني و وسوسه هاي شيطاني .او منا
را مقتل و مذبح هواي نفس و پليدي هاي دروني مي داند
و از همان جا تصميم مي گيرد که هر چه غير خداست ،از
خود دور کند و بر شيطان برون و درون چيره شود .از ديدگاه
عرفا ،کشتن گوسفند ،صورت مجسم ذبح نفس است؛ با اين

»

حج گزار مي داند که ق رباني در منا ،يعني کنار نهادن همه عالقه هاي مادي،
آلودگي هاي نفس�اني ،گرايش هاي پست ،خواس�ته هاي نابجاي شهواني و
وسوسه هاي شيطاني .او منا را مقتل و مذبح هواي نفس و پليدي هاي دروني
مي داند و از همان جا تصميم مي گيرد که هر چه غير خداست ،از خود دور کند
و بر شيطان برون و درون چيره شود .از ديدگاه عرفا ،کشتن گوسفند ،صورت
مجسم ذبح نفس است؛ با اين فرق که ذبح گوسفند ،ارتقاء به مقام اعاليي است
و انسان از ذبح نفس ،به مقام کمال انسانيت مي رسد و اهليت قرب مي يابد

فرق که ذبح گوسفند ،ارتقاء به مقام اعاليي است و انسان از
ذبح نفس ،به مقام کمال انسانيت مي رسد و اهليت قرب مي
يابد .چنان که مال احمد نراقي سفارش مي کند« :حج گزار
چون ذبح قرباني کند ،به ياد آورد که اين ذبح ،اشاره به آن
است که به سبب حج ،بر شيطان و نفس ا ّماره غالب گشتم
و آنها را کشتم و از عذاب الهي فارغ شدم)10( ».
* قرباني؛ نماد مرگ اختياري (تسليم امر الهي بودن):
«قرباني» رمز ايثار و از خودگذشتگي در زمينه هاي گوناگون
و دادن داشته ها در راه معبود و فداکاري مالي ،جاني ،روحي
و ...در راه اوست .ابراهيم وار بودن در پيشگاه الهي و گذشتن
از فرزند ،مقام ،موقعيت ،شغل ،آبرو و پول ،روح و حکمت
قرباني است .قرباني انسان ،نشانه اين است که تا سر حد
گذشت و ايثار از همه چيز ،در راه خدا آماده و حاضر است
و اگر به اين مرحله برسد ،چيزهايي که سخت به آنها عالقه
دارد ،مانع خداپرستي او مي شود .پس در دل مي گويد :اي
خداي من! همچنان که اين قرباني را در راه تو مي دهم،
حاضرم بدون هر گونه سستي و سرپيچي ،از همه چيز خود
بگذرم و حتي خون خود را براي دفاع از دين تقديم کنم؛
هت وجهي للذي فطر السماوات و االَرض حنيفاً
وج ُ
«بسم اهلل ّ
مسلماً وما انا من المشرکين ا ِّن صالتي و نسکي و محياي
رب العالمين»)11( .
و مماتي هلل ّ
از سويي تسليم شدن در برابر دستور حضرت حق و خشنود
کردن خدا با جهت اطاعت از فرمان هاي او ،در قرباني اهميت
بسزايي دارد ،چنان که پيامبران بزرگ الهي ،فرمان خدا را
با جان و دل پذيرفتند و در برابر آن ،خاشع و خاضع بودند.
ُون َفضْ ً
ال ِّمن
در اين باره قرآن مجيد مي فرمايدْ ...« :يب َتغ َ
آن َق ْو ٍم
َّکم شَ َن ُ
اص َطا ُدوا ْ َوالَ ْ
َّرب ِّ ِه ْم َو ِرضْ َوان ًا َوإ ِ َذا َحلَلْت ُْم َف ْ
يج ِر َمن ْ
ُّوکم َع ِن ال ْ َم ْسجِ ِد ال ْ َح َرا ِم أَن تَ ْعت َُدوا ْ َوتَ َعا َون ُوا ْ َعلَي الْب ِّر
أَن َصد ْ
ان َواتَّقُوا ْ اللَهّ إ ِ َّن اللَهّ
َوال َّت ْق َوي َوالَ تَ َعا َون ُوا ْ َعلَي اإلِثْ ِم َوال ْ ُع ْد َو ِ
کم َّ
ِيد ال ْ ِع َقابِ  .الْي ْو َم أُح َّ
ِين أُوتُوا ْ
يب ُ
شَ د ُ
ات َو َط َعا ُم الَّذ َ
ِل ل َ ُ
الط َ
کم ح ُّ
ات م َِن ال ْ ُم ْؤ ِم َناتِ
ِل ل َّ ُه ْم َوال ْ ُم ْح َص َن ُ
الْکت َ
کم َو َط َعا ُم ْ
َاب ح ٌِّل ل َّ ْ

عيد ق ربان در احاديث

خداوند در روز عيد قربان
به زمين با عنايت مي نگرد

سول اهلل ِ صلي اهلل عليه و آله يَ ُ
ِعت َر َ
خط ُب يَو َم النَّح ِر،
علي عليه السالمَ :سم ُ
 اإلمام ّو ُه َو يَ ُ
ُهريقون في ِه م َِن الدِّماءَِ ،ف َمن َصدَ َقت ن ِ َّي ُت ُه
قول :هذا يَو ُم الث َِّّج وال َع ِّج ،والث َُّج :ما ت
َ
َفس ُم َح َّم ٍد
طر ٍة ل َ ُه َکف َّار ًة ل ِ ُک ِّل َذنبٍ  ،وال َع ُّج :الدُّعا ُء َ ،فع ِّجوا إلَي اهلل َِ ،ف َوالَّذي ن ُ
کان َت أ َّو ُل َق َ
نص ِر ُف مِن َ
بير ٍة ُمصِ ًّرا َعلَيها ال
هذا ال َموضِ ِع َ
ب َِي ِد ِه ال يَ َ
غفورا لَهُ ،إ ّال صاح َ
أحدٌ إ ّال َم ً
ِب َک َ
َفس ُه ب ِاإلِقال ِع َعنها.
يُ َحد ُِّث ن َ
امام علي عليه السالم :شنيدم رسول خدا صلي اهلل عليه وآله روز عيد قربان ،خطبه
مي خواند ومي فرمود:

ِکم إ ِ َذا آتَيت ُُمو ُه َّن
َوال ْ ُم ْح َص َن ُ
ات م َِن الَّذ َ
ِين أُوتُوا ْ الْکت َ
َاب مِن َق ْبل ْ
ُ
ان َو َمن
ين َوالَ ُمتَّخِ ذِي أَخْ َد ٍ
ير ُم َسافِحِ َ
ور ُه َّن ُم ْحصِ ن َ
أ ُج َ
ِين َغ َ
َ
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(مائده2 :و  )5اي اهل ايمان! حرمت و حدود شعاير خدا را از
متعرض هدي و قرباني حجاج نشويد .همچنين
بين نبريد و ّ
مت ّعرض زائران خانه الهي نشويد؛ زيرا غرض و مقصد آنان
از آوردن هدي و سوق و قرباني و آمدن به مکه ،طلب فضل
و رضاي خداوند است.
همچنين مي فرمايد« :در برابر هر امتي ،آيين و مراسم عبادي
[در قرباني کردن] قرار داديم تا نام خداي يگانه را بر ذبح
آنچه از چارپايان روزي شان کرده ايم ،ياد کنند .خداي شما
يکتاست ،پس تسليم او شويد»)12( .
با توجه به اين آيات ،قرباني ،براي ايجاد حالت رضا و تسليم
در قلب بنده نسبت به موال و جلب خشنودي و رضايت اوست.
چند چيز نشانه اهل تسليم است؛ همچون :ترس در قلب از
توجه به عظمت حضرت حق و صبر بر مشکالت و سختي ها،
مانند دشواري هاي مناسک حج و پرداخت آنچه روزي شده
در راه حق (به ويژه گوشت قرباني).
* نماد اشرف بودن انسان در برابر همه آفريده ها:
انسان موجودي دو ساحتي است؛ يکي مادي که همان بدن
است و ساحت ديگر آن ،فرامادي که نفْس است و مراتبي
دارد )13( .برتري انسان بر ديگر موجودات ،مربوط به ساحت
جسماني او نخواهد بود؛ چون ممکن است موجودات ديگري
در عالم باشند که از نظر جسمي ،پيچيده تر از بدن انسان
باشند .پس برتري و شرافت انسان بر ديگر موجودات ،به
دليل ساحت روحي و قواي نفس ناطقه ،مانند عقل و معرفت
قلبي خواهد بود .انسان به اعتبار ساحت روحاني خود،
مي تواند نماينده خدا روي زمين باشد .خالفت که به
معناي مظهر اسماء و صفات الهي بودن است ،مالک برتري
و شرافت انسان است ،نه جنبه جسماني او .چه بسا ويروس
که ريزترين موجود است و حتي با چشم ديده نمي شود،
جسم انسان را از پاي در آورد.
خداوند در قرآن درباره آفرينش انسان ،بر خود آفرين گفته

و فرموده است« :ث َُّم أَنشَ ْأن َا ُه خَ لْقًا آخَ َر َفت ََب َارک اهلل أَ ْح َس ُن
ِين؛ سپس او را آفرينش و خلقت ديگري دادم و بزرگ
الْخَ الِق َ
است خدايي که برترين آفريدگار است( ».مؤمنون )14 :و در
آيه ديگري درباره مقام برين آدمي ـ که همان مقام خالفت
ال َربُّک لِلْ َم َ
است ـ فرمود« :ا ِ ْذ َق َ
ض
الئ ِک ِة إِن ِّي َجاع ٌِل فِي األَ ْر ِ
خَ ل ِي َف ًة...؛ زماني که خدا به فرشتگان فرمود :من در زمين
جانشيني خلق مي کنم( »...بقره)30 :
و نيز مي فرمايد :من از روح خود به انسان دميدمَ « :فإِ َذا
َس َّوي ُت ُه َونَفَخْ ُت فِي ِه مِن ُّرو ِحي؛ پس وقتي آن را درست کردم
و از روح خود در آن دميدم( ».حجر )29 :البته خدا نه جسم
دارد و نه روح .وقتي خدا در قرآن فرمود« :نَفَخْ ُت فِي ِه مِن
ُّرو ِحي؛ از روح خود در او دميدم» ،بايد توجه داشت که اين
اضافه تشريفي و دليل بر اين است که روحي بسيار با عظمت
در کالبد انسان دميده شده ،همان گونه که خانه کعبه را به
خاطر عظمتش «بيت اهلل» مي خوانند يا اينکه ماه مبارک
رمضان را به خاطر برکتش «شهر اهلل» (ماه خدا) مي نامند؛
آن خداست.
زيرا مي دانيم همه ماه ها و همه مکان ها از ِ
بنابر اين ،وقتي گفته مي شود خانه خدا ،يعني خانه اي که
از نظر شرف و منزلت ،چنان با عظمت است که هيچ طرف
نسبتي به جز خداوند ندارد.
بر اين اساس ،مفهوم آيه اين مي شود که در او روحي دميدم
که از نظر شرافت ،اهميت و توانمندي ،به من انتساب دارد.
مقصود اين است که روح آدمي ويژگي هايي دارد که موجب
شرافتش مي شود و او را از ديگر موجودات ممتاز مي سازد .با
اين ويژگي ،انسان مي تواند از مالئک برتر شود ،چه رسد به
حيوان .بديهي است فقط روح الهي با استعدادهاي فوق العاده اي
که در آن نهفته است ،مي تواند تجلي گاه انوار خدا باشد.
خداوند به او اين همه عظمت بخشيده ،به گونه اي که
مي تواند با استفاده درست از اختيارش ،در راه الهي قدم
بردارد ،همه ابزار و امکانات و حتي عضو مادي خود را در
اين راه صرف کند و از فرشتگان نيز برتر شود.

ثج ،خون قرباني هاست که مي ريزيد .پس ّنيت هرکس
و«عج» استّ .
«ثج» ّ
امروز ،روز ّ
و«عج» ،دعاست .پس
صادق باشد ،اولين قطره ِ
خون قرباني او کفّاره همه گناهان اوستّ ،
به درگاه خداوند دعا کنيد ،قسم به آن که جان مح ّمد صلي اهلل عليه و آله در دست
اوست ،از اينجا هيچ کس بر نمي گردد مگر آمرزيده شود ،جز کسي که گناه کبيره
انجام داده و بر آن اصرار ورزد و در دل خود ،تصميم بر ترک آن ندارد.
کتاب «حج و عمره در قرآن و حديث» صفحه ۳۶۱
کب ِرَ ،ف َ
قالُ :ه َو يَو ُم
بن َع ّمارَ :س َأ ُ
 ُمعا ِويَ ُة ُلت أبا َعب ِداللهّ ِ عليه السالم َعن يَو ِم َ
الح ِّج األَ َ
النَّح ِرَ َ ،
مر ُة
والح ُّج األصغ َُر ال ُع َ
حج اکبر» پرسيدم .فرمود :روز
معاوية بن عمار از امام صادق عليه السالم در باره «روز ّ
عيد قربان است و حج اصغر ،عمره است.
کتاب «حج و عمره در قرآن و حديث» صفحه ۴۵۵
فکبر و قال :اهلل أکبر ،اهلل أکبر ،ال إله إ ّال اهلل و اهلل
علي (ع) خطب يوم األضحيّ ،
 اإلمام ّأکبر ،اهلل أکبر ،و هلل الحمد ،اهلل أکبر علي ما هدانا ،و له الشکر
امام علي عليه السالم ـ در سخنراني روز عيد قربان ،پس از تکبير :خدا بزرگ است.
خدا بزرگ است .خدايي جز خداي يگانه نيست .خدا بزرگ است .خدا بزرگ است.
آن خداست .خدا بزرگ است بر آنچه که ما را هدايت کرد و شکر براي
سپاس ،از ِ
آن خداست براي آنچه که
اوست ،به خاطر آنچه که ما را بدان مبتال ساخت .سپاس ،از ِ
از چارپايان اهلي به ما روزي کرد.
کتاب «موسوعه امام علي بن ابيطالب عليه السالم فارسي جلد »۹صفحه ۳۵۵
الج ُم َعةِ :اللّ ُه َّم هذا يَو ٌم
 اإلمام زين العابدين عليه السالم ـ مِن ُدعائ ِ ِه يَو َم األَضحي ويَو َم ُالسائ ُِل مِن ُهم َو ّ
الطال ُِب
ِمون في ِه ُمج َتم َ
يمونَ ،وال ُمسل َ
بار ٌک َم ٌ
ِعون في أقطا ِر أرضِ َک ،يَشهَدُ ّ
ُم َ
وأنت ال ّناظ ُِر في َحوائ ِجِ ِهم.
الراه ُِبَ ،
الراغ ُِب َو ّ
َو ّ
امام زين العابدين عليه السالم ـ در ضمن دعايش در روز عيد قربان و روز جمعه:
پروردگارا! اين روز ،روزي بابرکت و خجسته است و مسلمانان در اين روز ،از اطراف
زمين تو گرد آمده اند .خواهنده ،جوينده ،اميدوار و بيمناک ،همه حاضرند و تو ،به
نيازهايشان مي نگري.

پس به طور کلي مي توان گفت انسان به خاطر وسعت
وجودي و توانمندي روحي بااليي که نسبت به مالئکه و
اجنه و حيوانات دارد ،مي تواند به باالترين مراتب وجودي
دست يابد و برترين آنها شود .در نتيجه ،انسان به مفهوم
واقعي کلمه ،نه تنها از جنيان ،بلکه از فرشتگان نيز برتر است
و مالک اشرف بودن او همان مقام خالفت اوست.
* حيوان؛ قرباني انسان ،انسان؛ قرباني خدا:
براي ذبح ،بسم اهلل مي گوييم؛ چون بنا بر فرمان قرآن کريم
(انعام 119 :و )...و بر اساس روايات معصومين عليهم السالم ـ
که اين دو ،اساس فقه شيعه هستند ـ الزم است که هنگام ذبح
کردن حيوانات ،نام خدا برده شود و همه علماي دين هم به
اين امر فتوا داده اند .دليل خاصي در آيات و روايات براي اين
حکم نيست ،ولي مي توان به عنوان احتمال ،حکمتي را براي
آن بيان کرد و آن اينکه هنگام ذبح يک حيوان ،ما مي خواهيم
جان يک موجود جاندار را بگيريم و اين کار به گونه اي
تصرف در آفريده هاي الهي است .بنابر اين ،دستور داده اند
که هميشه هنگام ذبح ،نام خدا برده شود تا يادآور اين امر
باشد که اين قتلي که انجام مي شود ،بر اساس اجازه اي
است که حضرت حق همان مالک واقعي همه چيز و نيز اين
حيوان ،صادر فرموده و سرخود نيست .يادآوري اين مطلب،
اين خاصيت را دارد که خونريزي ـ ناخودآگاه ـ نفس آدمي
را به جنايت نکشاند .البته هنگام نزول اين دستور ،نکته
ديگري هم وجود داشت و آن اين بود که بر اساس نقل هاي
تاريخي ،مشرکان عرب هنگام ذبح کردن حيوانات ،نام
بت هاي خود را مي بردند ،براي مثال ،اسم الت و عزي را
مي گفتند و بعد ذبح مي کردند .پس اسالم با اين دستور
خود ،اين عادت زشت را ريشه کن کرد.
البته همه اين حرف که بايد بر ذبح بسم اهلل گفت ،برگرفته از
قرآن و اعجاز آن است .خداوند بزرگ در نخستين آيات که به
پيامبر صلي اهلل عليه و آله وحي کرد ،دستور مي دهد که در
آغاز تبليغ اسالم ،اين وظيفه خطير را با نام خدا شروع کند:
«ا ْق َرأْ ب ِْاس ِم َرب ّ ِک» .همچنين مي بينيم حضرت نوح عليه السالم
در آن توفان سخت و عجيب ،هنگام سوار شدن بر کشتي و
حرکت روي امواج کوه پيکر آب که هر لحظه با تهديدهاي
فراواني روبه رو بود ،براي رسيدن به سرمنزل مقصود و
پيروزي بر مشکالت ،به ياران خود دستور مي دهد که
هنگام حرکت و ايستادن کشتي« ،ب ِْس ِم َِهّ
الل» بگويند؛ « َو َ
قال
کبوا فِيها ب ِْس ِم َِهّ
الل َم ْجراها َو ُم ْرساها( ».هود )۴۱ :آنها اين
ْار ُ
سفر پرمخاطره را سرانجام با موفقيت و پيروزي پشت سر
گذاشتند و با سالمت و برکت از کشتي پياده شدند ،چنان
که قرآن مي فرمايد« :ق َ
ُوح ا ْهب ِْط ب َِسال ٍم ِم َّنا َو ب َ َرکاتٍ
ِيل يا ن ُ
َعلَيک َو َعلي أُ َم ٍم ِم َّم ْن َم َعک»( .هود)۴۸ :
حضرت سليمان عليه السالم نيز در نامه اي که به ملکه
سبا مي نويسد ،سرآغاز آن را «بسم اهلل» قرار مي دهد؛
الرحِي ِم( »...نحل:
الر ْح ِ
«إِن َّ ُه م ِْن ُسلَ َ
من َّ
يمان َو إِن َّ ُه ب ِْس ِم اهلل َّ
 )۳۰و باز روي همين اصل ،همه سوره هاي قرآن با «بسم
اهلل» آغاز مي شود تا هدف اصلي که همان هدايت و دعوت
بشر به سعادت است ،از آغاز تا انجام ،با پيروزي و بدون
شکست تحقق يابد.
پس از کلمه «اسم» ،به کلمه «اهلل» مي رسيم که جامع ترين
نام هاي خداست؛ زيرا بررسي نام هاي خدا که در
قرآن مجيد يا ديگر منابع اسالمي آمده است ،نشان
مي دهد که هر کدام از آنها ،بخش خاصي از صفات خدا را بازگو
مي کند و تنها نامي که اشاره به همه صفات و کماالت الهي
يا به تعبير ديگر ،جامع صفات جالل و جمال است ،همان
«اهلل» است .به همين دليل ،ديگر اسماء خداوند ،بيشتر به
عنوان صفت براي کلمه «اهلل» گفته مي شوند ،به عنوان
نمونه« :غفور» و «رحيم» که به جنبه آمرزش خداوند اشاره
ِيم»( .بقره« )۲۲۶ :سميع»،
ُور َرح ٌ
مي کند؛ « َفإ َِّن اهلل َغف ٌ
اشاره به آگاهي او از شنيده ها و «عليم» ،اشاره به آگاهي
ِيم»( .بقره)۲۲۷ :
او از همه چيز است؛ « َفإ َِّن اهلل َسم ٌ
ِيع َعل ٌ
«بصير» ،علم او را به همه ديدني ها بازگو مي کند؛ « َو اهلل
ون»( .حجرات« )۱۸ :رزاق» به جنبه روزي
ير ب ِما تَ ْع َم ُل َ
بَصِ ٌ

کتاب «خير و برکت از نگاه قرآن و حديث» صفحه ۵۱۹
يال َس ّحا:
 رسول اللهّ صلي اهلل عليه و آله :يَ ُس ُّح اهلل ُ عز و جل م َِن الخَ ي ِر في أرب َ ِع ل َ ٍلَيلَ ِة األَضحيَ ،والفِط ِر...
پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله :خداوند در چهار شب ،پيوسته خير فرو مي ريزد :شب
عيد قربان ،عيد فطر و ...کتاب «مراقبات ماه رمضان» صفحه ۴۵۹
بر
 تهذيب األحکام عن عبدالرحمن بن ّالحجاج عن اإلمام الصادق عليه السالمَ « :من ز َار َق َ
أي اللَّيالي
ين عليه السالم لَيلَ ًة مِن ثَالثٍ َغف ََر اللهّ ُ ل َ ُه ما تَ َق َّد َم مِن َذن ِب ِه وما ت ََأخَّ َر»ُ .ق ُ
الح َس ِ
لتُّ :
ُ
ِداک! ـ؟ َ
ِلت ف َ
عبان»
ـ ُجع ُ
قال« :لَيلَ ُة الفِط ِر ،ولَيلَ ُة األَضحي ،ولَيلَ ُة النِّصفِ مِن شَ َ
تهذيب األحکام به نقل از عبد الرحمان بن َح ّجاج ،از امام صادق عليه السالم :هر کس
يک شب از سه شب ،قبر حسين عليه السالم را زيارت کند ،خداوندْ گناهان گذشته و
آينده اش را مي آمرزد .گفتم :فدايت شوم! کدام شب ها؟ فرمود :شب عيد فطر ،شب
عيد قربان و شب نيمه شعبان.
کتاب «مراقبات ماه رمضان» صفحه ۴۶۳
العيدَين ُمح َتسِ با هلل ِِ ،لَم يَ ُمت َق ُلب ُه
 رسول اهلل صلي اهلل عليه و آلهَ :من قا َم لَيلَت َِيِ
ُلوب.
يَو َم ت ُ
َموت الق ُ
پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله :هر کس دو شب عيد [ فطر و قربان] را به خاطر پاداش
خدا به عبادت بپردازد ،در آن روز که دل ها مي ميرند ،دل او نمي ميرد.
کتاب «مراقبات ماه رمضان» صفحه ۴۶۵
 منتهي المطلبُ :ر ِو َي َعن َعل ٍِّي عليه السالم أن َّ ُه خَ َر َج يَو َم العيدَِ ،فلَم يَ َزل يُ َک ِّب ُر َحتَّيالج ّبانَةِ.
انتَهي إلَي َ
در منتهي المطلب روايت شده است که حضرت علي عليه السالم روز عيد بيرون آمد.
پيوسته تکبير گفت تا آن که به ّ
محل برگزاري نماز در بيرون شهر [کوفه] رسيد.
کتاب «مراقبات ماه رمضان» صفحه ۴۸۵
ابرزوا
إن اللهّ َ تعالي يَ َّطل ُِع فِي
العيدَين إلَي األَ ِ
ِ
 رسول اللهّ صلي اهلل عليه و آلهَّ :رضَ ،ف ُ
الرح َم ُة.
م َِن ال َمنا ِز ِل ت َ
َلحق ُک ُم َّ
پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله :خداوند متعال در روز عيد فطر و عيد قربان ،به زمين با

حجت االسالم جواد محدثي
اگر ابراهيم ،خليل اهلل گشت ،از آن رو بود که در مقام دوستي
و محبت به خدا ،از هر چه داشت ،حتي از جواني اش گذشت.
و اگر اسماعيل ،ذبيح اهلل شد ،به آن خاطر بود که تسليم فرمان
حق بود و به پدرش گفت :آنچه مأموري انجام بده ،که مرا از
صابران خواهي يافت.
بگذر از فرزند و مال و جان خويش
تا خليل اهلل دورانت کنند
سر بنه در کف برو در کوي دوست
تا چو اسماعيل ،قربانت کنند
عيد قربان ،از جمله شعاير گراميداشت رتبه خُ لّت ابراهيم عليه السالم
و خلوص و تسليم اسماعيل عليه السالم است.
اگر بتوانيم رضاي خويش را فداي رضاي حق کنيم؛ اگر بتوانيم
از خواسته دل در راه خواسته دين چشم بپوشيم؛ و اگر بتوانيم از
داشته ها و خواسته ها بگذريم؛ آنگاه به مرز عبوديت و به حوزه
قربانگاه قدم نهاده ايم.
مگر خليل الرحمان عليه السالم چه کرد؟ ما اگر پيرو مشي و مرام
ابراهيم عليه السالم باشيم ،بايد هيچ چيز از آنچه داريم و به آن
دل بسته ايم ،همچون زن و فرزند ،مال و منال ،پول و پس انداز،
خانه و خادم ،ماشين و مسکن ،عنوان و شغل و ...حجاب چهره
جان ما و مانع بندگي و فرمانبرداري در برابر فرمان خداوند نشود
و آنگاه که پاي دين و خدا و رضاي او به ميان آيد ،به سادگي و
به صراحتي ابراهيمي و به صداقتي اسماعيلي ،از آنها درگذريم و
مقدم بداريم.
امر موال را ّ
اين يکي از آموزه هاي بزرگ عيد قربان است.
عيد قربان ،مجراي فيض الهي و وسيله عنايت رحماني به بندگان
مؤمن و مسلم و مطيع است.
حضرت علي عليه السالم در يکي از روزهاي عيد قربان ،در خطبه اي
که براي مردم خواند ،از جمله چنين فرمود:
«اين روز ،روزي است که حرمتش بسيار بزرگ است و اميد بهره وري
از برکاتش افزون و چشم ها به اميد آمرزش الهي دوخته است.
پس در اين روز خداوند را بسيار زياد عبادت کنيد و از او
آمرزش بخواهيد و به درگاهش توبه کنيد ،همانا او توبه پذير
و مهربان است».
تقرب جست .قرباني و فديه به آستان او ،يکي
بايد به درگاه خدا ّ
از راه هاست.
ولي اين قرباني ،هميشه گوسفند و ذبيحه نيست ،گاهي بايد
تم ّنيات دل را فداي رضاي رحمان کرد و گذشتن از هواي نفس
را وسيله قرب به آستان موال قرار داد.
ما کدام فديه را به قربانگاه صدق و عشق و اخالص و وفا
مي آوريم؟
براي اولياي الهي ،عيد قربان مجمع الشواهدي از صدق در گفتار
و کردار و ادعا و عمل است .گذشتن از يک گوسفند و شتر ،يک
نشانه کوچک از اين دلباختگي به حضرت حق است.
اين گونه است که قرباني وسيله قرب مي شود و عيد قربان روز
تقرب به درگاه خدا مي گردد.
مدعيان تعبد و تسليم در برابر خدا ،براي اثبات ادعايشان بايد
گواه آورند.
عيد قربان با نماز و عبادتش ،با ذکر و دعايش ،با قرباني و صدقات
و احسانش ،بستري براي جاري ساختن مفهوم عبوديت و بندگي
است و فصلي است براي قرب يافتن مسلمانان به خداوند ،آن هم
در سايه عبوديت و اطاعت.
اگر حضرت ابراهيم عليه السالم در اجراي فرمان خدا ،خنجر بر
حنجر اسماعيل عزيزش نهاد و در اين راه ،لحظه اي ترديد به

دادن او به همه موجودات اشاره مي کند و «ذوالقوه» به
قدرت او و «مبين» به استواري کارها و برنامه هاي او اشاره
ِين»( .ذاريات)۵۸ :
الر َزّاقُ ُذو ال ْ ُق َّو ِة ال ْ َمت ُ
دارد؛ «إ ِ َّن اهلل ُه َو َّ
همچنين «خالق» و «باريء» اشاره به آفرينش او و «مصور»
حاکي از صورتگري اش است؛ « ُه َو اهلل الْخالِقُ الْبا ِر ُئ ال ْ ُم َص ّ ِو ُر
ل َ ُه الأْ َ ْسما ُء ال ْ ُح ْسني»( .حشر)۲۴ :
آري تنها «اهلل» ،جامع ترين نام خداست .از اين رو مالحظه
مي کنيم در يک آيه ،بسياري از اين اسماء ،وصف «اهلل»
وس
قرار مي گيرند؛ « ُه َو اهلل ال َّذِي ال إِل َه إ ِ اَّل ُه َو ال ْ َمل ِک الْق ُُّد ُ
السال ُم ال ْ ُم ْؤم ُِن ال ْ ُم َهيم ُِن ال ْ َع ِزي ُز ال ْ َج َّب ُار ال ْ ُمتَک ّ ِب ُر؛ اوست اهلل که
َّ
معبودي جز وي نيست ،اوست حاکم مطلق ،منزه از ناپاکي ها؛
از هرگونه ظلم و بيدادگري ،ايمني بخش ،نگاهبان همه
چيز ،توانا و شکست ناپذير ،قاهر بر همه موجودات و با
عظمت».
يکي از شواهد روشن جامع بودن اين نام ،آن است که تنها
با جمله «ال اله اال هَّ
الل» مي توان ابراز ايمان و توحيد کرد و
جمله «ال اله اال العليم ،اال الخالق ،اال الرازق» و مانند آن ،به
تنهايي دليل بر توحيد و اسالم نيست .همچنين به همين
علت است که در مذاهب ديگر هنگامي که مي خواهند به
معبود مسلمانان اشاره کنند ،از «اهلل» نام مي برند؛ زيرا
توصيف خداوند به اهلل ،ويژه مسلمانان است.
از پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله نقل استَ :
«قال اهلل َع َّز َو َج َّل...
الرحي ِم» َ
ا ِذا َ
قال اهلل ـ َج َّل
قال ال َع ُ
الر ِ
حمن َّ
بد« :ب ِس ِم اهلل َّ
مور ُه و
َجالل ُ ُه ـ :ب َ َدا َ َعبدي ب ِاسميَ ،و َحقٌّ َعلَي اَن ا ُ َتـ ِّم َم ل َ ُه ا ُ َ
اُبا ِرک ل َ ُه في اَحوالِهِ )14( ».خداوند فرمود ...« :هرگاه بنده
بگويد :بسم اهلل الرحمن الرحيم ،خداي متعال مي گويد:
بنده من با نام من آغاز کرد .بر من است که کارهايش را به
انجام رسانم و او را در همه حال ،برکت دهم ».باز از رسول
خدا صلي اهلل عليه و آله روايت استَ « :م ْن َق َرأَ ب ِْس ِم اهلل
حمن الرحي ِم ُموقِنا َس َّب َح ْت َم َع ُه الْجِ ُ َ
يس َم ُع
الر ِ َّ
َّ
بال إ ّال أ َّنـ ُه ال ْ
ذل ِک مِنها؛ هر کس با يقين ،بسم اهلل الرحمن الرحيم را
قرائت کند ،کوه ها به همراه او تسبيح مي گويند ،هر چند
او تسبيح آنها را نمي شنود )15( ».از آن پيامبر بزرگوار در
قالُّ :
جاي ديگري مي خوانيمَ « :ع ِن اهلل َج ّل َو ع َّز أن َّ ُه َ
کل
بال لَم يذکر في ِه ب ِس ِم اهلل َف ُه َو أَبْت َُر؛ از خداوند عزيز
أم ٍر ذي ٍ
و جليل نقل کرده است که فرمود :هر کار ارزشمندي که
در آن بسم اهلل ذکر نشود ،ناقص است» )16( .امام علي
يقرأَ أو
«إن ال ْ َع َ
عليه السالم نيز مي فرمايدَّ :
بد إذا أرا َد أن َ
يع َم َل َع َم ً
ال و ُ
يبارک ل َ ُه
الر ِ
حمن َّ
يقول ...ب ِس ِم اهلل َّ
الرحي ِم َفإن َّ ُه َ
فيهِ؛ هر بنده اي بخواهد چيزي بخواند يا کاري انجام دهد
و بسم اهلل الرحمن الرحيم بگويد ،در کارش برکت داده
مي شود)17( ».
پي نوشت ها:
 .1حج در کالم قرآن و عترت ،صص  195و  ،196به نقل
از :بحاراالنوار ،ج ،96ص ،296ح .17
 .2الميزان ،ج ،14ص.373
 .3وسائل الشيعه ،ابواب ذبح ،به نقل از :قرباني در کشتارگاه هاي
فعلي منا ،ص.32
 .4جرعه اي از صهباي حج ،ص.227
 .5برگرفته از :مستدرک الوسائل ،ج ،1ص.168
 .6مستدرک الوسائل ،ج ،1ص.168
 .7المحاسن ،ج ،1ص.67
 .8اسرار و معارف حج ،صص 40و .41
 .9مصباح الشريعه ،ص.92
 .10معراج السعادة ،ص.71
 .11دعاي قرباني عقيقه در مفاتيح الجنان.
ِين»( .حج)34 :
َ ...« .12فلَ ُه أَ ْسل ُِموا َوبَشِّ ِر ال ْ ُمخْ ِبت َ
 .13نک :حج.34 :
 .14عيون اخبار الرضا ،ج ،2ص ،269ح .59
الدر المنثور ،ج ،1ص.26
ّ .15
 .16بحاراالنوار ،ج ،76ص.305
 .17تفسير اإلمام العسکري ،7ص.25
منبع :پايگاه اطالع رساني حوزه

عنايت مي نگرد .پس ،از خانه ها بيرون آييد تا رحمت به شما برسد.
 اإلمام الصادق عليه السالمَ :سول اللهّ ِ صلي اهلل عليه و آله يَو َم فِط ٍر أو يَو َم أضحي:
قيل ل َِر ِ
ِکَ .ف َ
يت في َمسجِ د َ
السماءِ».
لَو َصلَّ َ
أبر َز إلي ِ
قال« :إن ّي ُالَح ُّ
آفاق َّ
ِب أن ُ
امام صادق عليه السالم :يک روز عيد فطر يا عيد قربان ،به پيامبر خدا گفتند :خوب
بود در مسج ِد خود نماز مي خواندي .فرمود :دوست دارم که به طرف آفاق آسمان
بيرون آيم.
کتاب «مراقبات ماه رمضان» صفحه ۴۸۷
طر ٍة ت ُ
َقط ُر مِن َدمِها
 رسول اللهّ صلي اهلل عليه و آله :يُغف َُر ل ِصاحِبِ األضحِ َّي ِة ِعندَ أ َّو ِل َق َپيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله :با ريختن ا ّولين قطره خون قرباني (به زمين) ،صاحب
ي شود.
قرباني آمرزيده م 
کتاب من اليحضره الفقيه ،ج  ،۲ص ۲۱۴
ِشب ِع َمساکِي ِن ُکم م َِن اللَّح ِم
 رسول اللهّ صلي اهلل عليه و آله :إن َّما َج َع َل اللهَّ ُ األضح يل َ
َفأط ِع ُمو ُهم
پيامبر صلي اهلل عليه و آله :خداوند عيد قربان را برنهاد تا مستمندان از گوشت سير
شوند؛ پس از گوشت قرباني به ايشان بخورانيد.
ثواب األعمال ،ص ۵۹
طر ٍة ل َ ُه َکف َّار ًة ل ِ ُک ِّل َذنبٍ
 رسول اللهّ صلي اهلل عليه و آلهَ :من َصدَ َقت ن ِ َّي ُتهُ ،کان َت أ ّو ُل َق َپيامبر صلي اهلل عليه و آله :هر کس ّنيتش صادق باشد ،ا ّولين قطره از خون قربانياش،
کفّاره همه گناهان اوست.
دعائم االسالم ،ج  ،۱ص ۱۴۸
 امام باقرعليه السالم :ا َِّن اهللَ يُحِ ُّب هِرا َق َة الدِّما ِء َو إطعا َم َّالطعا ِم
امام باقرعليه السالم :خداوند قرباني کردن و اطعام کردن را دوست دارد.
المحاسن ،ج  ،۲ص ۱۴۳
کان فِدا ُه م َِن ال ّنا ِر
الحاج َ
سجاد عليه السالم :إذا َذب َ َح ُّ
 امام ّسجاد عليه السالم :قرباني کردن حاجي ،فديه او در برابر آتش خواهد بود.
امام ّ
بحار األنوار ،ج  ،۹۹ص ۲۸۸

خويش راه نداد؛ اگر حضرت اسماعيل عليه السالم پدر را بر اجراي
امر الهي تشويق مي کرد و خود را آماده قرباني شدن مي ساخت؛
«يا ابت افعل ما تؤمر» ،اينها نشانه و گواه مسلماني آن پدر و پسر
و شاهد صدق آن دو عزيز الهي در قلمرو بندگي بود.
پس عيد قربان ،فصل فدا کردن عزيزها در آستان عزيزترين است
يعني خداي متعال.
از نگاه مکتب ،در چنين روزهايي (اعياد) بايد صفابخش زندگي و
شکوه آفرين مراسم ،ياد خدا و توجه به ربوبيت خالق و عبوديت
بندگان باشد.
از اين رو ،از حضرت رسول صلّي اهلل عليه و آله و سلّم روايت
است:
«زينوا اعيادکم بالتکبير»...
عيدهاي خود را با تکبير و (گفتن اهلل اکبر) آراسته کنيد.
اين ،براي هدايت مراسم عيد به صحنه هاي معنوي و خوشحالي هاي
خداپسندانه و همراه با ذکر و ياد خداست تا تبديل به شادي هاي
غفلت آفرين و جشن هاي آميخته به لهو و لعب و سرگرمي هاي
بيهوده نشود.
برگزاري نماز عيد در عيد قربان و عيد فطر ،در همين بستر معنوي
است که جريان مي يابد.
آنچه انسان را به خدا نزديک مي سازد ،اطاعت است و عبوديت و
آنچه دور مي گرداند غفلت است و معصيت.
اگر ما ،پاي خالف از مرز طاعت فراتر ننهيم و اگر با تيغ عصيان،
ندريم و اگر دست تعدي به حرمات اهلل نگشاييم،
دامن عصمت َ
آن روز ،عيد ما عيد راستين خواهد بود.
اين ،همان حقيقتي است که حضرت امير عليه السالم به آن
پرداخته است؛ «کل يوم ال يعصي اهلل فيه فهو يوم عيد  -هر روز
که در آن معصيت خدا نشود ،آن روز عيد است».
رها شدن از تعلقات و ذبح کردن تمنيات در پيش پاي اراده و
مشيت الهي ،درس بزرگ ديگري از عيد قربان است.
بايد نفس ا ّماره را در مسلخ ايمان و اطاعت خدا ذبح کرد تا به
خلوص و رهايي رسيد.
بايد تيغ اراده و عفاف بر حنجر نفسانيات نهاد و خون نفس ا ّماره
شر اين وسواس خ ّناس نجات يافت.
را ريخت و از ّ
ذبح قرباني از ديد عارفان اهل نظر ،رمزي و نمادي از ترک هواهاي
نفساني و روي آوردن به رضاي الهي است.
ثمرات اين گونه جهاد با نفس نيز در عرصه هاي مختلف زندگي ظهور
مي يابد و رهاساز انسان از دام بردگي ها و وابستگي هاست.
«ما بنده آنيم که در بند آنيم» .اگر در بند رضاي خدا باشيم،
بنده پروردگاريم و گرنه ،ناخواسته در حوزه اطاعت نفس و شيطان
خواهيم بود.
عيد قربان مي تواند زمينه ساز رهايي ما از اين گونه قيود و بردگي ها
باشد تا به قلمرو بندگي خدا در آييم.
خجستگي عيد قربان نيز در همين نهفته است.
يافتن راهي براي قرب به خدا ،آن هم در سايه بندگي.

