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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 عید قربان در آیات و روایات/ نقطه اوج حج

عائر بزرگ شکنگره حج اجتماع عظیم جهانی و عظیم ترین گردهمایی مسلمانان سراسر جهان است. این گردهمایی یکی از 

  .اسالم دارداسالمی است که درخشش ویژه ای در تاریخ اسالم داشته و نقش محوری در وحدت و انسجام دنیای 

 توحید و انسجام دو بال کمال

نگ رتباط تنگاتامراسم حج بیش از هرچیز ناظر بر ایجاد و تقویت روحیه برادری دینی و ایمان به عقیده توحید است. 

گر دری با یکدیاین دو مقوله با هم سبب شده تا مسلمین در پرتو این دو مشخصه تربیت یافته، ضمن تنظیم روابط برا

رومنددی در  له با مظاهر شرک وکفر به پاخیزندد و از تمدام عنا در تفررده رهدایی یابندد و ایدن خدود عامد  نی         به مقاب

 .باشدهمبستگی و انسجام مسلمانان جهان می

می کندد   احکام حج خط مشی زندگی فردی و اجتماعی هر مسلمان را تعیین نموده، وی را به کمال معنویت رهنمود

ی ا روح تازه امکتب، روحیه خداپرستی و شرک ستیزی ایجاد می نماید و ایمان معنوی را ببه گونه ای که در پیروان 

ج ردادر اسدت   به کالبد جامعه اسالمی می دمد و فکر و اندیشه مسلمانان را تعالی می بخشد. بر این اساس فریضده حد  

 .یندآی و همدلی نائ  تغییر حالتی در مسلمانان پدید آورد که شیوه زندگی آنان دگرگون شود و به همبستگ

 ایمدان فدرد   این همبستگی و همدلی از آن جهت که به هیچ یک از نهادها و سیستم های سیاسی وابسته نیست و مطلقا از

ا آن را بد مسلمان نشات می گیرد، حلقه پیوستگی و ردر مشترک همه مسلمانان محسوب شده، کمتر عداملی تدوان مقابلده    

  .انتوحید است و برگزاری همه ساله مناسک حج بیانگر هویت توحیدی مسلمان دارد. امتیاز چشمگیر اسالم ا  

از این رو حج، هجرت از هر گونه طبقه بندی ها و مرزبندی هایی است که حیات بشر را از هم جدا می کند و فقیدر و  

هدا را کده همدان     غنی، و سیاه و سفید را به هم نزدیک می کند و در کنار هم ررار داده، وجه مشدترک همده انسدان   

عبودیت است، در همه زنده می کند، و بدین دلی  است که ررآن پرستش خدای یگانه را مایه اتحاد و همبسدتگی در  
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: (۱)پیروان ادیان الهی می خواند

۲) 

ن عمدار  نق  است که در جواب معاویه بد  عید رربان بزرگ ترین روز حج محسوب می شود؛ چنان که از امام  ادق

وان گفت عیدد  تاز آن جهت می  (۴)«آن، روز عید رربان است.»پرسیدند، فرموند:  (۳)که از ایشان درباره 

 .دی از تجلی انسجام اسالمی در ایام حج استرربان تجلی توحید بوده و نما

 واژه شناسی عید

از  (۵)تقدرب جویندد.   به معنای رربانی یا هر آنچه با آن بر پروردگدار، « رربان»به معنای رجوع و برگشتن است و « عید»واژه 

واهدای  بدارزه بدا ه  ماین رو، می توان عید رربان را به معنای بازگشت انسان به مقام تقرب الهی دانست. ایدن مقدام در سدایه    

س از تحمد   پد نفسانی و در پرتو تهذیب، خودسازی و بهره گیری از فر تهای ناب به دست می آید. زائران خانه خددا کده   

یدن روز  یرندد. در ا ی، اینک به منزلگاه آخر رسیده اند، عید رربان را جشن می گسختی های بسیار و پرهیز از نمادهای دنیو

وفید   تحاجیان در یک وحدت عملی کم نظیر سر بر آستان حضرت دوست می سایند و پس از آن با چهدره ای گشداده از   

یدز در دعدای   ن سدجاد  یافتن به انجام تکلیف یکدیگر را به آغوش کشیده، به هم تبریک می گویند. سید الساجدین امدام 

 (۶)مخصوص عید آن را روزی مبارک و با میمنت می خوانند و می فرمایند: 

ا به سانهای آگاه رعید رربان، عیدی است که ان»احیا گر اسالم ناب، درباره عید رربان چنین گفته اند:  امام خمینی

 دفیا و  اندان آدم و یاد رربانگاه ابراهیمی می اندازد؛ رربانگاهی که درس فداکاری و جهاد در راه خدای بزرگ رابه فرز

ود خد ثمره حیات  ه ما و همه انسانها آموخت که... عزیزتریناولیای خدا می دهد... این پدر توحید و بت شکن جهان، ب

د. به همه برپا نمایی را در راه خدا بدهید و عیدی بگیرید. خود و عزیزان خود را فدا کنید و دین خدا را و عدل الهی را

بده جدان و    و منی رربانگاه عاشقان است و مح  نشر توحید و نفی شرک که دلبستگی« مکه»ما ذریه آدم فهماند که 

 (۷)«عزیزان نیز شرک است.

زائران بیت اهلل الحرام در روز عید رربان، چند عم  را به انجام می رسانند که هر کدام نمادی از انسجام اسدت کده در   

 .ادامه به آنها اشاره می شود



3 
 

 رمی جمرات، تبری از عامل تفرقه

م د ابلیس رجدی ر به ستونهای برهم چیده شده که نماحاجیان در روز عید ابتدا با پرتاب هفت سنگ ریزه برای هفت با

تی حکمت ایدن  گویند. ور« رمی جمره»است تنفر خود را از همه شیطانهای درون و برون ابراز می کنند. این عم  را 

آن  ظداهر گشدت و   چدون ابلدیس در محد  جمدرات بدر ابدراهیم      »پرسیدند، امام فرمودند:  عم  را از امام کاظم

یطان و ایدن عمد ، طدرد شد     (۸)«را سنگسار نمود. از این رو همین سنت جاریه ای شد و باری ماندد. حضرت، آن پلید 

تفررده   تثبیت عبودیت و اطاعت خداوند متعال است. یکی از کارهای ا لی شیطان این اسدت کده بدین افدراد انسدان     

ی خواهد مشیطان  (۱۰)؛: (۹)بیندازد و عداوت و بغض بین آنها ایجاد نماید

 یدار شدیطان مدی   و انسان با تفرره و اختالف خود را در اخت« در میان شما به وسیله شراب و رمار دشمنی ایجاد کند.

از  (۱۱)؛فرمودند:  گذارد؛ همانگونه که امام علی

ور که گوسفند دجدایی و پراکندگی بپرهیزید؛ زیرا انسانی که از مردم جدا شود در اختیار فرمان شیطان است همچنان

 «.از گله نصیب گرگ می شود

نسدجم  مآری، حاجی با این عم  نمادین بر شیطان رجیم سنگ زده، آن را از خود رمی می کندد و خدود را در  دف    

 .گی تنفر خود را از شیطان اعالم می دارندیابد که هممسلمانانی می

 قربانی، نماد وارستگی و مساوات

پروردگار  ا به پیشگاهحجاج در ادامه اعمال روز عید با کوله باری از عقیده و جهاد، رو به سنت رربانی می آورند و آن ر

 (۱۲)هدیه می کنند و به دستور الهی جامه عم  می پوشانند که فرمود: 

ها بردن هوس کتی نمادین عزم از میانآن کسی که به رربانگاه می رود و گوسفندی را ذبح می کند، در حقیقت با حر

ه سیله تقدرب بد  و وابستگی هایش را می کند و آماده ایثار و فداکاری می شود. این عم  را از آن جهت که عبادت و و

رربدانی،   آیا به هنگدام سدربریدن  »ضمن پرسشی از شبلی پرسیدند:  چنان که امام سجاد (۱۳)گویند.خداست، رربان 

 (۱۴)«نیت کردی که با تمسک به حقیقت تقوی و ورع حلقوم طمع را رطع کنی...
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ه بد عید  ر روزدبخشش و رربانی و تقسیم آن در میان مردم بویژه تنگ دستان به معنای دستگیری و تعاون است. ورتی حاجی 

خدود   د، این عم شکرانه انجام مناسک حج، موظف می شود تا حیوانی سالم و کام  را بکشد و گوشت آن را به نیازمندان بده

محبت بدین   عام  نزدیک شدن به خدا می گردد و انسان را مشمول عنایت الهی می سازد و هم بر حسب مصرف، عام  ایجاد

  و کدی از عوامد  یه است که بین مسلمانان رابطه ای  میمی به وجود می آید که خدود  انسان و افراد جامعه می شود. این گون

ی ن افدزایش مد  زمینه های انسجام است و بدین  ورت تعاون و همبستگی اجتماعی در اعمال خیر و نیکوکاری در میان مردما

یدر،  ین غندی و فق شدوند و بدینوسدیله بد   یابد. از طرف دیگر، اگر تقسیم رربانی  حیح انجام گیرد، میلیون ها گرسنه سیر مدی  

 .این همان انسجام و همدلی مورد توجه شارع است .گرددارتباط برررار می

حاجی از  است؛ به طوری که تقسیم گوشت رربانی به سه رسمت و استفاده شخص« مساوات»از دیگر نمادهای رربانی 

  رای خود رائبشاهد گویایی بر این مساوات است. و در این  ورت یکی از مصادی  تفرره )امتیازاتی که انسان  (۱۵)آن

مردم! » :الوداع فرمودحجةرجوع می کنند که درخطبه  شده است( از بین می رود و همه به این رول پیامبر اعظم

ر عجدم  بد آدم هستید و آدم از خاک اسدت؛ عدرب را   پروردگار همه شما یکی است و پدر همه شما یکی است؛ همه از 

ی اسدت بدر   این عم  در حج، عدالت اجتماعی اسالم را منعکس می کند و خود عامل (۱۶)«فضیلتی نیست، مگر به تقوا.

 .انسجام و اتحاد بین همه مسلمین جهان

 حلق، زدودن آالیش ظاهری و باطنی

یا تراشیدن موهای سر « حل »ی الحجه به انجام رسانند، عم  سومین و آخرین عملی که حاجیان باید در روز دهم ذ

برای مردان و کوتاه کردن ردری از مو و ناخن برای زنان است. ررآن می فرمایدد:  

بر گرد خانه کهدن  سپس، باید آلودگی هایشان را برطرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند و  (۱۷)

زائران خانه خدا، در روز عید رربان، شکوهمندترین و آرمانی ترین گامها را برای رام کدردن نفدس   « کعبه، طواف کنند

خویش برمی دارند و کمال تسلیم و رضا را در تصویری زیبا از عبودیت و بنددگی بده نمدایش مدی گذارندد و از تمدام       

شیدن سر، همرنگ و شک  به همراه دیگران آماده حضور دوباره در مسجدالحرام مظاهر فخر و زیبایی دل کنده و با ترا

و خانه دوست شده، روحشان را از پلیدی رذای  اخالری تطهیر می کنندد و آخدرین نشدان و اثدر هواپرسدتی و خدود       
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تمام عیب هدای  با تراشیدن موی خود، »در این مورد می فرماید:  خواهی را از دامان دل دور می ریزند. امام  ادق

 (۱۸)«ظاهری و باطنی ات را دور ریز!

 قربان عید همه مسلمین

مده فدرق   عید رربان یکی از اعیاد مهم مسلمین است که برخالف بسیاری از اعیداد، مدورد اخدتالف نیسدت؛ چراکده ه     

مسلمین این روز را عید محسوب می کنند؛ لذا در دعای مخصوص رنوت نماز عید می خوانیم: 

ن آ! به ح  این روزی کده  

د را فقدط  و بددین گونده عید   « ذخیره و شرافت و کرامت و فضیلت ردراردادی... را برای مسلمانان عید و برای محمد

هیافتی برای همه مسلمین را در آن سهیم می دانیم و اعتقاد داریم این گردهمایی عظیم رمخصوص مؤمنین ندانسته، 

 .است که یکی از مهم ترین دستورات اجتماعی اسالم است (۱۹)رسیدن به اعتصام به حب  اهلل

ه بد رسیدن  ه بربنا بر این با توجه به مباحث مطرح شده، مناسک حج که در اوج عظمت آن عید رربان ررار دارد، عالو

له به ایدن مسدا   توحید عاملی است مؤثر برای نی  به انسجام و همبستگی هر چه بیشتر مسلمانان. لذا بزرگان دینی ما

ن مهدم میسدر   بارها تاکید کرده اند که بهترین عم  در این روز برائت از مشرکین و شیاطین حقیقی عالم اسدت و اید  

 .ن با هر فکر و عقیده و مسلکی که باشندنمی شود مگر با انسجام و همدلی تمامی مسلمی
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 :پی نوشت

 ۱۷۰ص:  ۹فرهنگ ررآن، ج، -۱

ر ا شدریک او ردرا  ربگو: ای اه  کتاب! به سوی سخنی بیایید که میان ما و شما مشترک است. جز آن که خداوند را نپرستیم و چیدزی   -۲

 ۶۴ /عمرانآل « ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا ارباب نگیرد.

 ۳توبه:  -۳

 ۲۹۰ص ۴کافی، ج، -۴

 .«ق رب»؛ المعجم السبئی ماده «ررب»لسان العرب ماده  -۵

  حیفه سجادیه ۴۸دعای -۶

 ۸۷ص  ۱۸ حیفه نور، ج،  -۷

 ۱۲۲ص  ۲؛ عل  الشرائع، ج،۱۱۰ص ۱۲بحاراالنوار، ج، -۸

 ۴۶۱ص  ۴اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج، -۹

 ۹۳ / مائده -۱۰

 ۱۲۷البالغه خطبه نهج -۱۱

س از ازه ندداد کده پد   و حج و عمره را برای خدا به اتمام رسانید و اگر محصور شدید ]و موانعی مانند ترس از دشمن یا بیمداری اجد  » -۱۲

 ۱۹۶ /بقره «.].احرام بستن، حج را کام  کنید[ پس آنچه از رربانی فراهم است ]ذبح کنید و از احرام خارج شوید

 ۴۸۰ص ۲، کلمه ررب، ج،مجمع البحرین -۱۳

 .۱۷۱ص ۱۰مستدرک الوسائ  ج، -۱۴

 ۳۶ /فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر؛ حج -۱۵
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 ضمن خطبه حجةالوداع ۳۰ق، ص،  ۱۳۹۴ابن سعبه، تحف العقول، بیروت: مؤسسة االعلمی،  -۱۶

 ۲۹ /حج -۱۷

 ۲۲مصباح الشریعة، باب  و احل  العیوب الظاهرة و الباطنة بحل  شعرک؛ -۱۸

کندده  ندگ زنیدد، و پرا  چواعتصموا بحب  اهلل جمیعا و التفرروا؛ و همگی به ریسمان خدا ]ررآن و اسالم، و هر گونه وسیله وحددت[،  » -۱۹

 /۱۰۳آل عمران« نشوید!

 

 ها و ارتباطات حوزویدفتر مطالعات، پژوهش

 سیدگی به امور مساجدمرکز ر                                                                                               

 


