ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
ﻧﻔﺲ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﺮﯾﻔﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ
آﺑﺎد ،ﺿﻤﻦ ﺗﯿﺮﯾﮏ دﻫﻪ وﻻﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺖ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن ﯾﮑﯽ از اﻋﯿﺎد ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﯿﺪ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای در ﺑﯿﻦ اﻋﯿﺎد
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﺮﯾﻔﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﺮﺑﺎن ،ﻋﯿﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
و از ﺗﻘﺮب اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»اﻟﺼ َّﻼةُ ﻗ ُﺮﺑﺎنُ ﮐ ُﻞ ِّ ﺗَﻘِﯽ ٍّ«؛ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺮب
اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺲ اﺳﺖ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد درﺑﺎره ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺲ اﻣﺎره
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺣﺠﺎج در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آرزوﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﻨﺎ«
ﻣﯽرﺳﻨﺪ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽروﻧﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ را
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﯿﻮان ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی آزاده آرزوﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﺷﯿﻄﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﻮات و ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﺎﯾﯽ دور ﺷﻮﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺒﺮد از آﺳﻤﺎن ﻧﺪا آﻣﺪ» :و ﻓﺪﯾﻨﺎه ﺑﺬﺑﺢ ﻋﻈﯿﻢ«؛ و ﻣﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را ﻓﺪای او ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﺑﺮﺧﯽ
رواﯾﺎت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ذﺑﺢ ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ذﺑﺢ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ذﺑﺢ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع(
ﻓﺮزﻧﺪش را از ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ )ع( اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ را در ﮐﺮﺑﻼ ﻓﺪا و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﮐﺮد و ذﺑﺢ
ﻋﻈﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ،ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻫﻮای ﻧﻔﺲ در
ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﻓﺰود :ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺟﺸﻦ رﻫﺎ ﺷﺪن از ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﻔﺲ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی
ﺑﺎﻃﻦ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻋﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﺎد و ﺗﺠﻠﯽ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

اﺳﺖ ،وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر را ﺑﻪ ﻟﺮزه در ﻣﯽ آورد.
ﺑﺮاﺋﺖ از ﺳﺘﻢ ﻫﺎ و ﻃﺎﻏﻮت ﻫﺎی زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺞ اﺳﺖ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﺑﺮاﺋﺖ از ﺳﺘﻢ ﻫﺎ و ﻇﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز
ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺞ ﻋﻨﻮان و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺰرگ
اﻣﺮوز آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﺗﺶ اﻓﺮوزی ﻫﺎی اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ و ﻃﺎﻏﻮت زﻣﺎن ،اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از ﺧﺪا
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺎﺑﻮدی رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﯿﺪی ﻣﺎ در اﯾﻦ روز ﻋﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺣﺪت رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻣﺮوز اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎﯾﻪ وﺣﺪت ﻣﺴﺌﻮﻻن و دوری از
ﺗﻔﺮﻗﻪ ﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺴﮑﻦ
ﺟﻮاﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی و وﺣﺪت در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﮔﺎم
ﺑﺮدارﻧﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ﻣﯿﺪان داد و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از
اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﻮاﻧﺎن در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮد،
ﺟﻮاﻧﺎن در ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪ ای ﮐﻪ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد.

