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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
 ٢٤ﻣﻬﺮ ٩٢

ﺧﻄﺒﻪی ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن

ﮑﺮ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻢﻟ آن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪهی ﺧﻮﯾﺶ اﻟﻘﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻗﺪردان ﺧﻠﻘﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را �ﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﻠﻘﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺪﮔﯽ و
زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻋﺎﻢﻟ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ؛
�ﺎد ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺴﻢ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪهی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎ
در ﺧﻠﻘﺘﺶ راﻫﯽ ﻧﺪارد و ذیاﻟﺤﺠﻪ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﻗﺮﺑﺎن ﻧﺎم دارد؛ ﭼﻪ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺘﯽ! ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﻄﻬﺮ ،در آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ روح و ﺟﺴﻢ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﺮوردﮔﺎر در ﺟﺴﻢ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻮان اﻃﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ درآورد
ﭘﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ،اﯾﻦ ﻣﺮز را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﴎی ﭘﺮ ﺷﻮر ﺑﺮ آﺳﺘﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺻﺪاﯾﯽ در ﻗﻠﺒﺶ او را ﻧﺪا ﻣﯽدﻫﺪ :ای اﺳ�ﻋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯽ؟ اﺳ�ﻋﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و
آن ﻧﺪا اداﻣﻪ داد :وﻟﯽ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﴎت ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه و ﺗﯿﻐﻪی ﺗﯿﺰ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮزخ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ،ﺣﺮﮐﺖ ﺗﯿﻐﻪی ﺗﯿﺰ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮ
ﮔﺮدﻧﺶ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ او زﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد؛ ﭘﺪر ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده؟ ﭘﺪر او
را ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای اﺳ�ﻋﯿﻞ ،ﺟﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﺧﺎک ﻣﺴﺘﻘﺮ �ﯽﺷﻮد او
ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻠﮑﻮت آﻏﻮﺷﺶ را ﺑﺮ او ﮔﺸﻮده اﺳﺖ اﯾﻨﮏ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻫ�ن ﻣﮑﺎن
ﻧﻈﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ آﻏﻮﺷﺶ را ﺑﻪ روی ﺗﻮ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .اﺳ�ﻋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد؛ ﭘﺪر او را در
آﻏﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﺳ�ﻋﯿﻞ ﴎ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪی اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺬارد :ای ﺧﻠﯿﻞ ،ﻣﻠﮑﻮت
ﺳﯿﻨﻪی ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎﺗﺶ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد،
ﻃﻨﺎب را از دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻧﻮر دﯾﺪهاش ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ ﻃﻨﺎب را ﺑﺮای
ﻟﺤﻈﻪای ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﺼﻮرم را در اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﮏ ﭘﺪر دﯾﺪم ﺗﺎ اﻣﺮی را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ وﺟﻮدم را در اﺣﺎﻃﻪی ﺧﻮد داﺷﺖ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ اﻣﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺮﻣﻮد :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻢﻟ ﺗﻮ را ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در رﺳﺎﻟﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﻣﺄﻣﻮر
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ﺑﻮدی ﺣﻖ را ﺟﺎوداﻧﻪ ﮐﺮدی و اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﻣﻈﻬﺮ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯿﺎن از آن ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺎع اﯾﻦ ﻋﺒﻮر را ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؛ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎن
را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﮔﺬارد؛ آﯾﺎ ﻫ�ﻧﻨﺪ اﺳ�ﻋﯿﻞ
ﴎ از اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺑﺮ ﻣﯽدارد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ آن را ﻣﯽﺧﺮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ
ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ درﻫﻢ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺧﺮد اﯾﻦ ﺟﺎن در ﺑﻨﺪ ﺷﺪه ﻫﺮﮔﺰ آزاد �ﯽﺷﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺣﻖ ﻣﯽرﻓﺖ ﻓﺮﺻﺖ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره
ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺨﺮد و از ﮐﻨﺎرش ﺑﮕﺬرد؛ ﴎﻣﺴﺖ ﺣﺠﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻪ اﺟﺮا درآورده و او ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
درﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﻬﻠﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ درﻣﺎن دردش ﭼﯿﺴﺖ؟ دردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ در ﺟﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﺗﺎ اﻋﻀﺎ را در ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد و زﻣﺎن ﻣﺮگ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎن
ﯿ�ر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ؛ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺣﺞ ﺑﺎ ﻤﺗﺎم ﺑﺰرﮔﯽاش ﺗﺎم ﺷﻮد ،ﻣﯿﻘﺎت و ﻣﻨﺎ ﺷﺎﻫﺪ آﻣﺪن و
ﻓﻦﺘ ﻋﺪهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان درک آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺲ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن
در ﻏﯿﺐ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﺘﺎﻋﯽ ﮔﺮانﺑﻬﺎ دارد ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺣﻖ ،آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﺶ
ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ ﺎ ﻤﺗﺎم ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽاش ﺻﺤﺮای ﻣﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻧﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﮐﻪ ﺟﺰ
اﻃﺎﻋﺖ را �ﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﭘﺲ درود ﺑﺮ ﺣﺎﺟﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن را از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه �ﯽآورﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻨﺎی ﺟﺎﻧﺸﺎن آن را ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ دارﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در آن ،اﻧﻮار اﻣﺎﻣ�ن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻄﻬﺮش ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺟﻬﺎﻧﯽ را از ﺑﻨﺪ اﺳﺎرت ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ آرزوی اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﯾﻦ دﻋﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﯿﻢ:
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