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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

(مد ظله)یمقام معظم رهبرعید قربان در کالم 
 

شود. در عید قربان يك قدردانى بزرگ  اگر به حكمت مندرج در عید قربان توجه شود، خیلى از راهها براى ما باز مي

از ايثاار جاان، در    كه آن روز ايثار كرد. باالتر ى حضرت حق، حضرت ابراهیم  الهى نهفته است از پیامبر برگزيده

كرد؛ آن هم فرزند جوانى كه خداى  مواردى ايثار عزيزان است. او در راه پروردگار، به دست خود عزيزى را قربان مي

متعال بعد از عمرى انتظار، در دوران پیرى به او داده باود؛ كاه فرماود     

ال اين دو پسر را در دوران پیرى، البد بعد از يك عمر انتظار و اشتیاق، به اين پدر داده بود؛ خداى متع .(۱) 

كه خود مظهر ايثار  -الحسین  ى عالم، حضرت اباعبداللَّه امید فرزند هم ديگر بعد از آن نداشت. سید شهیدان همه

كند؛  در دعاى شريف عرفه از اين حادثه ياد مي -و مظهر شهادت است 

 .در عرفه است كه ديروز مؤمنین موفق شدند، اين دعا را خواندند  امام حسین ؛ اين در دعاى مبارك 

خواهند راه حقیقت را، راه تعالى را، راه عروج باه مادارج    براى مؤمنانى كه مياين ايثار و اين گذشت، يك نماد است 

اش همین  ى اصلى شويم، در واقع نقطه هائى كه ما مي ى امتحان همه .عالیه را طى كنند. بدون گذشت، امكان ندارد

آيد. گاهى گذشت از جان است، از مال است؛ گااهى گذشات از ياك     است؛ پاى يك ايثار و يك گذشت به میان مى

رف بايستد؛ گاهى گذشت از عزيازان اسات؛   خواهد با اصرار و لجاجت پاى آن ح حرفى است كه كسى زده است، مي

فرزندان، كسان. امتحان يعنى عبور از وادى محنت. يك محنتى را، يك شدتى را جلوى پاى يك انسانى يا يك ملتى 

 -رساد؛ اگار نتوانسات     گذارند؛ عبور از اين محنت، امتحان است. اگر توانست عبور كند، به آن منزل مقصود ماي  مي
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ماناد؛   ماي  –رج در وجود خود را بروز دهد، نتوانست بر هواى نفس غالب بیاياد و عباور كناد    نتوانست استعداد مند

امتحان الهى براى اين نیست كه خدا ما را بشناسد، ببیند ما در چه وزنى، در چه حادى هساتیم؛   . امتحان اين است

نايش اين اسات كاه اگار    شويم، مع خود امتحان در حقیقت يك گام است به سوى مقصد. من و شما كه امتحان مي

ى جديدى را به دسات   توانستیم از اين شدت و از اين محنت عبور كنیم، يك وضع جديدى، حیات جديدى، مرحله

 .كند در اين خصوص، يك ملت و يك شخص تفاوتى نمي. آوريم مى
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