
 5فرهنگ ور 
 کمیته فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری دفتر هم اندیشی استادان 

عید بر آمدن اوساوی ووً  .  عید سر سپردگی ي بىدگی ست. عید قربان پاک تریه عیدَا است

 .عید قربان عید بر آمدن ريزی وً ي اوساوی وً است. از خاکسترَای خًیشته خًیش است

عید قربان، عید ذبح میًٌ ی دل ابراَیم ي ایثار سبس اسماعیل، عید بر آمدن اوساوی ووً از      

 .خًیشته خًیش، عید رَیدگی از اسارت وفس، عید لبیک بٍ دعًت حق 

عیدقربان، جشه رَایی ازاسارت وفس يشکًفایی ایمان يیقیه، عیدسرسپردگی يبوىودگوی    

 .عیدوسدیک شدن دلُا بٍ قرب الُی 

 .ريز ايج بىدگی ي تجلی ایثار ابراَیمی 

 .عید سعید قربان، جشه تقرب عاشقان حق 

 .عیذ قربان، پر شکًَتریه ایثار ي زیباتریه جلًٌ ی تعبذ در برابر خالق یکتا 

عید قربان کٍ پس از يقًف در عرفات ي مشعر ي مىا فرا مى رسد، عید رَایى از توعولوقوات     

در ایه ريز، اسماعیل يجًد را، یعىى َور آووچوٍ      .  رَایى از َر آوچٍ غیرخدایى است.  است

 .بدان دلبستگى دوویوًپ پویودا کوردیوم قوربواووى کوىویوم توا سوبوکوبوال شوًیوم                                 

 .تبىثِصیجبییگلستبىاثشاّینٍپبكیچطوِصهضمصًذگی

آوگاٌ کٍ ابراَیم، اسماعیل را بٍ قرباوگاٌ عشق برد ایه ذات اقدس الُی بًد کٍ جلوًٌ گور     

 .ایه عشق آمًختىی است. شد

 

 پيي دضت عرفات
گاىی است کو در           جلٌه
 اش آینو
 ی رًضي ًحذت پیذاست چيره

 مهو در زیر یکی سقف بلنذ
 بو هناجات ً عبادت هطغٌل

اضک بر دیذه ً با بار گناىی         
 بر دًش

 مهو در راز ً ًیاز،
ای ساده ً یکساى بر          جاهو
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 پایگاه اینرتًتی ضرح ًاقعو غذیرخن
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 پایگاه اینرتًتی حٌزه علویو قن
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 سایت هٌسسو فرىنگی ً اطالع رساًی تبیاى
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 :منابع

 0931آبان ماه  -( قربان تا غدیر)ویژه نامه عید تا عید 



؛ هبرترت از      « لیلو القذر» ىایی است بو زیبایی   در هبار فرصت عور، رًزىا ً ضب

اًرتذ ً پرتلرتکرتاى           ىرتایرتی کرتو جرتاًداًرتو           ىسار رًز ً ىسار ضب، رًزىرتا ً ضرتب      

ی ًٌر ً صفرتا از      چطوو.  اًذ؛   پرضٌر ً پرًٌر ً پرفیض ً پربرکت  جاًداًگی

ی   تٌاى با خٌاًرتذى ًرتغرتورتو        ىایی کو هی  رًزىا ً ضب.  جٌضذ  بسرت ًجٌد آى هی

 . از آى رًزىاست «عرفو»را چطیذ، ً  «عبٌدیت»، ضيذ «هعرفت»

ىای زًگار گرترفرتترتو از گرترد ً غرتبرتار                 رًزی کو اکسیر لطف اهلی، دل

 .خبطذ عصیاى ً غفلت را، زًذگی هی

 .، رًز هعرفت است، رًز جاًداًگی ً ابذیت، رًز عطق ً فرزاًگی«عرفو»

ی حضٌر ً ضرتٌ         ضٌد؛رًزی کو ىنگاهو  ىا زدًده هی  رًزی کو غبار عصیاى ً افسار گسیختگی، از قلب

ىای رمحت اهلرتی ً طبرتبرتق طبرتبرتق                ، رًزی است کو هالیک در عرفات، سبذ سبذ گلٌاژه« عرفو» .  است « تٌبو»

 .رسنذ ضیرینی اجابت در دست، هی

 .است «رمحت»ىا ً ىنگام رًیص گلستاى  ، رًز عطق است ً هيرباًی؛ رًز هبار فرصت«رًز عرفو»

ی زیبای ضکفنت در باغ صفا ً هرًه، ضعر هطعر دل، صرتفرتای     حجو است، ًغوو  ًگیي اًگطرتی ری « عرفو» 

 .است «زهسم ًٌضاى»ی  ً زهسهو «هرًه پٌیاى»، هرًّت «صفا دالى»

ىا، سرزهیي عطق، سرزهیي هیعاد، سرزهیي ًٌر ً سرترًر،    ، سرزهیي اضک« عرفات» .  ، رًز اضک است ً ًالو« عرفو» 

لببَّیْکب، ابللَّيُنَّ لببَّیْک، لببَّیْکب ال »ی ایي دضت، ًذای  از گٌضو گٌضو. سرزهیي تقٌا ً تٌبو ً سرزهیي درد ً درهاى است

 .رسذ بو عرش بریي هی «...ضبرِیکب لبکب لببَّیْکب 

السالم سپردى ً ىرتن ًرتٌا برتا حسرتیرتي              السالم است ً حسینی ضذى؛ دل بر حسیي علیو  ، رًز حسیي علیو« عرفو» 

 .السالم خٌاًذى علیو

 .السالم  ، رًز دعاست ً دعا، قرارگاهِ اجابت در درگاه رمحت پرًردگار حسیي علیو«عرفو»

حجترتص  .  تٌاى دستاى رمحت خذا را بر سر بنذگاى حس کرد  در عرفو، هی.  ، رًز خذاست ً خذایی ضذى«عرفو»

 . کراى پرده منایاى است ً رمحتص بی بی

 ....ىای درًى است رًز بریذى از خاک ً پیًٌذ با افالک ، رًز ضکسنت بت«عرفو»



محل )ي مشعر (  مرحلٍ شىاخت )عیذ قربان كٍ پس از يقًف در عرفات              

فرامى رسذ، عیذ رَایى ( سرزمیه آرزيَا، رسیذن بٍ عشق)ي مىا ( آگاَي ي شعًر

در ایه ريز حجگسار،     .  رَایى از َر آوچٍ غیرخذایى است       .  از تعلقات است  

اسماعیل يجًدش را، یعىى َر آوچٍ بذان دلبستگى دویًى پیذا كردٌ قرباوي               

 .كىذ تا سبکبال شًد مى

اسوبػیلتَ    اي، آٍسدُ قشثبًگبُ ثِ اسوبػیلتسا ٍ هٌبییاثشاّیوی، اكٌَىدس ٍ

 ؟...چیست؟هقبهت؟آثشٍیت؟هَقؼیتت،ضغلت؟پَلت؟خبًِات؟اهالكت؟ كیست؟

ثبیذثِهٌبآٍسيٍثشايقشثبًی،اًتخبة–ّشچِّستٍّشكِّست–ایيساتَخَدهیذاًی،تَخَدآىسا،اٍسا

 :ساثِتَثذّنًطبًیّبیصكٌی،هيفقطهیتَاًن

ثِهسئَلیتهیخَاًذ،آًچِتَسا،دسساُهبًذى،ثِسفتيآًچِتَسا،دسساُایوبىضؼیفهیكٌذ،آًچِتَسادس

ساثطٌَي،پیبمتشدیذهیافکٌذ،آًچِتَساثِخَدثستِاستًٍگِداضتِاست،آًچِدلجستگیاشًویگزاسدتب

هیخَاًذ،آًچِتَساثِتَجیٍِتبٍیلّبيهصلحتجَیبًِهیكطبًذ،فشاستبحقیقتسااػتشافكٌی،آًچِتَساثِ

دسقلِثلٌذضشفیٍ.تَساثبصیچِاثلیسهیسبصداثشاّیویٍضؼفاسوبػیلیات،ٍػطقثِاٍ،كَسٍكشتهیكٌذ

سشاپبفخشٍفضیلت،دسصًذگیاتتٌْبیکچیضّستكِثشايثذستآٍسدًص،اصثلٌذيفشٍدهیآیی،ثشاياص

 اٍاسوبػیلتَست، اصدستهیذّی، اسماعیل تً ممکه است    دستًذادًص،ّوِدستبٍسدّبياثشاّینٍاسثسا

 !یک وقطٍ ضعفیک شخص باشذ، یا یک شيء، یا یک حالت، یک يضع، ي حتي، 

 ربح وفس

سسبًذ،هگشایيكِخَدهبىساكبّذٍصهیيهبساثِگٌذهیّبٍگزضتصهبًِاصهبهیثخَاّینیبًخَاّینحشكت

 .قجلاصایيكِصهبىثگیشد،رثحكٌین

ثِگلَّبثگزاسینٍرثحكٌین هگشایيكِكبسديسا ًبخَاُهشداسین، هْنایياستكِ.هبدسایيّستی،خَاُ،

 اي؟رثیحِچِكسیثبضینٍهزثَحِدسساُچِكسی؟ٍثبچِچیضيخَدهبىسارثحكٌینٍسٍثِچِقجلِ

 .هشگ،قطؼیاست

 .اصدستسفتي،قطؼیاست

 گزسًذ،طٌبةػوشهبسافشسَدُهیكٌٌذسٍصّبكِهی



 

گشداًذ،هگشایيكِقجاًلخَدهبىساثقبییدادُثبضینٍرثحكشدُگزضتصهبًِ،هبساثِخبکثشهی

 .اصدستسفتِّستٌذ.اسصشًذاسًذ.آًْبییكِرثیحًیستٌذ،هزثَحًیستٌذ،هشدُّستٌذ.ثبضین

حبالكِثٌبضذُرثحكٌین؛ثٌبضذُقجلاصایيكِصهبًِهبساثگیشدهباصخَدهبىثْشُثگیشین،ثِ

 ايٍثبچًِیتی؟ایيثبیذفکشكشدكِدسساُچِكسیخَدهبىسارثحكٌینٍثبچِحشثِ

   ِ هوکياستسضذ.ضَدصًذًُوی.سسذّبسااصغیشحقًجشد،ثِحیبتًویهؤهيهبداهیكِسضت

ِّبسضذهیّبساداضتِثبضذ،ّوبًطَسيكِضوؼذاًیًٍوَسلَل ّبٍكٌٌذ؛هوکياستكِػبطف

ًِفسكطیذى داضتِثبضذ،ّوبًطَسكِثضغبل سا ًفسهیّب ٍلیاًسبىًیستٍحیبتّب كطٌذ؛

 .ٍهشداس،سٌگاست.هشداساست.ًذاسد

 اعوال زٍش عید قسباى

 :زٍش دّن ذیحجِ، زٍش عید قسباى است ٍ بسیاز زٍش شسیفی است ٍ اعوال آى چٌد چیص است

 .اًد کِ دز ایي زٍش سٌّت هؤکد است ٍ بعضی اش علواء ٍاجب داًستِ. غسل 

اها دز ایي زٍش هستحب است کِ بعد اش          .  عید قسباى، بِ ّواى ًحَ کِ دز عید فطس ذکس شدُ است             اقاهِ ًواش   

 .ًواش، با گَشت قسباًی افطاز شَد

دعاّائی کِ ٍازد شدُ پیش اش ًواش عید ٍ بعد اش آى ٍ دز اقبال ذکس شدُ ٍ شاید بْتسیي دعاّای ایي                          خَاًدى

  .است »اللّْٔنَّ ّرا یَٕٓمٌ هٔبازٓکٌ «زٍش، دعای چْل ٍ ّشتن صحیفِ سجادیِ باشد کِ اٍّل آى 

 .» یا هٓيْ یٓسْحٓنٔ هٓيْ ال یٓسْحٓؤِٔ الْعِبادٔ «: شَد خَاًدى دعای چْل ٍ ششن صحیفِ سجادیِ کِ ایٌگًَِ آغاش هی

                   . کِ سٌّت هؤکّد استقسباًی کسدى؛                               . دعای ًدبِخَاًدى 

 : تکبیسات بٌا بس زٍایت صحیح دز اصَل کافی اش ایي قساز است: تکبیسات خَاًدى 

ِٔ َکْٓب                  ِٓ ِاال اهلُل ٍٓاهلُل اَکْبُٓس اهلُل اَکْبُٓس اهلُل اَکْبُٓس ٍلِّلِ اْلحٕٓؤد الّل ِٔ اَکْبُٓس عٓلی ها زٓٓشقٌَا          سُاهلُل اَکْبُٓس اهلُل اَکْبُٓس ال ِال ّٓداًا َالّل عٓلی ها 

  .هِيْ بْٓیوٓةِ االًْْعامِ ٍٓالْحٓوٕدٔلِلِِّ عٓلی ها اَبإلًا

 .خدا بسرگتر از توصیف است، معبودی جس خدا نیست و خدا بسرگتر است، و ستایش خاص خدا است

خدا بسرگتر است بر آنچه ما را راهنمائی کرد خدا بسرگتر است بر آنچه روزی ما کرد از چهارپایان انعام و ستایش                       

 . خاص خدا است برای آنکه آزمود ما را



 ایيّوِضکٍَُػظوتثشاىایيسٍصثضسگ،چشا؟

سٍص ایي دس استكِ آى خبطش ثضسگثِ سٍص اّویتایي ّستى آفشیذگبس ًظش اص

سبصثِفشهبىاٍ،پیبمآٍسشهذالضکٍَُافتخبسپیطَایىٍسّجشىساستیيسشًَضت

ًطبًذٍتبجهؼٌَىخالفتساثشسشسشفشاصاًٍْبدٍاٍساثِػٌَاى(ع)ساثشسیٌِػلى

ِ داسدیيٍدًیبىهشدمثشگضیذٍثِّویيهٌظَسفشضتٍِحىثباهیشٍاهبمٍسشسضت

تشیيتجشیکٍتٌْیتخذاثِپیبهجشٍهشدمتَحیذگشاایيپیبماٍثِپیبمآٍسشفشٍدآهذٍضويتسلینگشم

ِ ّبىاىهشدم،اهشٍصدیيضوبساثشایتبىكبهلًٍؼوتخَیطتيساثشضوبتوبمگشداًیذمٍ:آیِساآٍسدك

 ....اسالمساثشاىضوبثِػٌَاىآییيجبٍداًِثشگضیذم

 ....دیذگبُپیبهجش

ِ آًجبیىاستك تب پشضکَُ اّویتایيسٍص پیبهجش ًظش »حبفظاثَسؼیذ«:اص كتبةخَیص، ضشف«دس

ِ»اثَسؼیذخذسى«ٍاص»احوذثيحٌجل«اص»الوصطفى آىپیطَاىثضسگدسسٍصػیذ«:آٍسدُاستك

ّبىاىهشدم،ایٌکثِهيتجشیکثگَییذ،چشاكِخذاىپشهْشدسایيسٍصثضسگ،ّنًؼوت:فشهَدغذیشهى

 .ثضسگسسبلتساثِهياسصاًىداضتٍّنهقبمٍاالىاهبهتساستیيساثِخبًذاًن

اصجولِ ثَدكِیبساىپیبهجش، ّبپیصآهذًذٍثِاهیشٍاالیى»اثَثکش«ٍ»ػوش«ٍدسستدسایيساستب

ِ ّبىاىاهیش!خَضبثِحبلت،چقذسپشضکٍَُصیجبستثشایتاىػلى:تجشیکگفتٌذٍتصشیحكشدًذك

ِ!هؤهٌبى سشسضت ٍ ایٌکهَال كِ ثبد ُگَاسا ایوبًىضذ ثب ٍ تَحیذگشا هشد صىٍ ّش ٍ هب ٍداس خذا اىٍ

 ».......اًذپیبهجششتَساثِایيهقبمثلٌذٍپشضکَُثشگضیذُ

 :اًذكِپیبهجشدساّویتایيسٍصثضسگفشهَداصضطویياهبمًَسآٍسدُ

 پش»غذیش«سٍصپشضکَُ ایيسٍص كِدس چشا ثشتشیيػیذّبىهزّجىثشاىجبهؼٍِاهتهياست، اص

ساثِسّجشىساستیياهتخَیصثشگضیٌنٍثِهشدم(ع)ثشكتثَدكِخذاثِهيفشهبىدادتبثشادسمػلى

ًٍیضدسایيسٍصثَدكِخذاىفشصاًِدیيخَدساكبهلٍ.سٍضٌگشىكٌنكِپساصهياصاٍپیشٍىًوبیٌذ

خَدضبىهسلوبى ثبضذٍ خطٌَدگشدیذكِدیيآًبىاسالم اهتهيتوبمگشداًیذٍ ثش ًؼوتخَیصسا

 .ٍاقؼى



 نکته 55خطبه غدیر در 

سخٌشاًیتبسیخیپیبهجشصلیاهللػلیٍِآلٍِسلندسغذیشكِحذٍدیکسبػتطَلكطیذدسیبصدُثخص

 :تشسینضذًیاست
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 .ثیؼتگشفتيسسوی.11

 تؼییيهَضَعخطبثِغذیشاصآغبص

كهِ:پیبهجشصلیاهللػلیٍِآلٍِسلندسّوبىآغبصخطجِفشهَدًذ.12 فشهبىقبطؼیاصطشفخذاًٍذآهذُ

اص ٍ هطلتهْویدسثبسُػلیثياثیطبلتػلیِالسالمثیبىكٌن،كِاگشًگَینسسبلتالْیساًشسبًذُام

 .ػقبةخذاًٍذتشسبًن

ّنچٌیيتصشیحكشدًذكِّشچِاصخذاًٍذخَاستنثِػلتفتٌِهٌبفقبىٍدضوٌبىهشااصاثالؽایيهْهن

ٍالیهت.هؼزٍسثذاسد،پزیشفتًِطذ ٍ اههبههت دسثهبسُ سپساضبسُكشدًذكِایيدستَسخبظالْهی

 .اهیشالوؤهٌیيػلیِالسالماست

 



 یبدآٍسيدًٍکتِپساصاػالمٍالیت

ػهبدأُ:پیبهجشصلیاهللػلیٍِآلٍِسلنپساصاػالمٍالیتفشهَدًذ.13 خهذایهب...اَللّْٔنٍٓالِهٓيٍْاالٍُٕٓػبدِهٓيْ ؛

ٍ دٍستثذاسّشكساٍسادٍستثذاسدٍدضويثذاسّشكساٍسادضويثذاسدٍیبسيكيّشكساٍسایبسيكهٌهذ

 .»خَاسكيّشكساٍساخَاسكٌذ

اَلْیَٓمٔاَكْوٓلْتٔلَکُنٕدیٌَکُنٍٕٓاَتْوٓوٕتٔػٓلَیٕکُنًِٕؼٕوٓتیٍٓسٓضیتٔ«:سپسًضٍلآیِاكوبلسادسثبسُسٍصغذیشاػالمكشدًذ.14

ضهوهب» لَکُنٔاالِسٕالمٓدیٌب ؛اهشٍصدیيضوبساكبهلكشدمًٍؼوتساثشايضوبثِحذكوبلسسبًذمٍاسالمسادیهي

 .ٍخذاًٍذساثشاثالؽایيسسبلتضبّذگشفتٌذ.پزیشفتن

 :دسخطجِغذیشپیبهجشصلیاهللػلیٍِآلٍِسلنًگشاًیخَدسااصآیٌذُهسلوبًبىدسسِجولِاثشاصكشدًذ

 هجبداثؼذاصهيثِػقتثشگشدیذ؛.15

 هجبدادسهسلوبىثَدىخَد،ثشخذاهٌتثگزاسیذكِخذاهَاظتضوبست؛.16

هياصآًبىثیضاسمٍ.كطبًٌذضًَذكِهشدمساثِسَيجٌْنهیثذاًیذكِثؼذاصهيسّجشاىگوشاّی،پذیذاسهی.17

 .ّوِآًبىدسجٌْنخَاٌّذثَد

 غذیشٍحضشتهْذيػلیِالسالم

دساٍاسطخطجِحضشتهطبلجیدسثبسُحضشتثقیةاللِّاالػظنحجةثيالحسيالوْذياسٍاحٌبفذاُثیبىفشهَدًذ،

 :ٍثِاٍصبفٍجٌجِّبيهخصَظحضشتاضبسُكشدًذكِخالصِآىچٌیياست

 اٍآخشیياهبهبىاستكِحجتیثؼذاصاًٍیست؛.18

 اٍثشّوِقجبیلضشکٍكفشچیشُخَاّذضذ،ٍّذایتكٌٌذُآًبىاست؛.19

 اٍاًتقبمگیشًذُّوِخَىّبيثًِبحقسیختِاٍلیبيخذاٍهٌتقناصظبلوبىاست؛.21

 اٍتؼییيكٌٌذُدقیقدسجبتِافشاددسفضیلتٍدسجْلٍجْبلتاست؛.21

 اٍٍاسثجویغػلَماست؛.22

 ّوِپیطیٌیبىدسثبسُاٍثطبستدادُاًذ؛.23

 .ضَدضَدٍّیچكسػلیِاٍیبسيًویّیچكسثشاٍغبلتًوی.24

 دػَتثِثیؼت

اضبسُفشهَدًذكِهي،ثؼذاصاتوبمخطجِضوبساثِثیؼتثبخَدٍسپسثیؼتثبػلیثياثیطهبلهت(ظ)پیبهجش.25

 .دػَتهیکٌن


