
على، ھنوز ھم چشمه اى لبريز از آب حیات و دريايى مّواج از غدير
.كرامتھاست

دريايى از باور و بصیرت، در كوير حیرت و ھاموِن ضاللت است، تا كام »غدير«
.جان ھا از آن سیراب شود

است،» كتاب مبین«، يك »غدير«
.»امامت«در جلوه » رسالت«سندى براى تداوم خّط 

تشنگان، چشمه زالِل ھدايت است، و براى ره گم كردگان، ، براى »غدير«
.منتھى مى شود» سّنت پیامبر«صراطى است كه به 
، عید والیت است  غدیر

اندیشه مطهر                                                          
پایگاه مقاومت شهید مطهري 

دانشگاه فردوسی مشهد
i59ویژه نامه شمار

!ي ایمان باشمعمار کعبه
.دهدمانندي که مهر را در گلشن حقایق پرورش میبه نام آن ذات بی

ایام، ایام حج است و موسم، موسم ذبح اسماعیل 
اسماعیل تو کیست؟ چیست؟ ! اي حاج

سی بداند، باید خود بدانی و خدایت نیازي نیست؟ ک
، اسماعیل تو ممکن است فرزندت نباشد، تنها پسرت نباشد، زنت، شویت، شغلت، شهرتت، 

.....شهوتت، قدرتت، موقعیتت، مقامت
دانم، هر چه در چشم تو، جاي اسماعیل را در چشم ابراهیم دارد،نمی

. ذبح کن"منی"اي در کرده"آهنگ خدا"و اکنون که 
گوسفند را هم از آغاز تو خود انتخاب مکن، بگذار خدا انتخاب نماید، و

.آن را، بجاي اسماعیلت، به تو ارزانی کند
پذیرد،اینچنین است ذبح گوسفند را، به عنوان قربانی، از تو می

"و ذبح گوسفند به عنوان گوسفند، "قربانی"چرا که ذبح گوسفند بجاي اسماعیل، 
!است"قصابی
را در "خود آگاهی"بندد، اي پوسته، بذر آنهمچون خرمایی که دانه می! کننیت 

و اکنون انتخاب کن، راه تازه .ضمیرت بکار و خداآگاه شو، خلق آگاه شو، خودآگاه شو
و خود تازه رارا،سوي تازه را،کار تازه را،



عید مشترك همه ادیان
از همین رو باید با پیدا . هاستجهان امروزي، جهان اختالف و نزاع و درگیري بین انسان 

. کردن اشتراکات جهانی و تمرکز بر روي آن، قدري از التهابات کاست
امروزه بسیاري از . یکی از اشتراکات مهم بین بسیاري از انسان ها، دین دار بود آن هاست

ودر میان ادیان آسمانی، اسالم، مسیحیت . دهندها را پیروان ادیان الهی تشکیل میانسان
علیه (یهودیت، ادیانی ابراهیمی هستند و انعکاس مقام واالي توحیدي حضرت ابراهیم 

لذا ما . توان به وفور در قرآن و حتی تورات و انجیل هم مشاهده کردرا می) السالم
را پدر مشترك و مرکز تجلیگاه دین الهی و وسیله ي )علیه السالم(توانیم حضرت ابراهیم می

. کدیگر قرار دهیمنزدیکی و اتحاد با ی
عید بر آمدن انسانی نو از . عید سر سپردگی و بندگی ست. عید قربان پاك ترین عیدها است

.عید قربان عید بر آمدن روزي نو و انسانی نو است. خاکسترهاي خویشتن خویش است
خویشتن عید قربان، عید ذبح میوه ي دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل، عید بر آمدن انسانی نو از

. خویش، عید رهیدگی از اسارت نفس، عید لبیک به دعوت حق بر شما مبارك
.عید قربان مبارك. عید اضحی رسم و آئین خلیل آزراست بعد آن عید غدیر، روز والي حیدر است

عیدقربان، جشن رهایی ازاسارت نفس وشکوفایی ایمان ویقین ،عیدسرسپردگی وبندگی 
. رب الهی مبارك باد،عیدنزدیک شدن دلها به ق

روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی مبارك 

. عید سعید قربان، جشن تقرب عاشقان حق مبارك

.عید قربان، پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ي تعبد در برابر خالق یکتا بر شما مبارك
رهایى . ایى از تعلقات استعید قربان که پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا فرا مى رسد، عید ره

در این روز، اسماعیل وجود را، یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى . از هر آنچه غیرخدایى است
. پیدا کردیم قربانى کنیم تا سبکبال شویم

.تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزمزندگی

عید غدیر؛ عید اهللا اکبر

هیچ روزى در طول . استعید غدیر، عید اهللا اکبر و عید آل محمد و ارزشمندترین و واالترین عید اسالمى
علیه صادق سالم اهللا امام . بیت نیستتر از این روز مقدس نزد شیعیان اهلتر و مباركسال، فرخنده 

:فرمایدمى

چه . ستارگان استروزعید غدیر خم در میان سه عید فطر و قربان و جمعه، مانند درخشندگى ماه در میان 
تعبیر ظریفى امام دارد که عید غدیر را تشبیه به ماه کرده است و دیگر اعیاد را به ستاره؛ زیرا در این روز 

امروز دین را بر شما تکمیل کردم و نعمتم را بر شما به اتمام رساندم نعمت : دبزرگ بود که خداوند اعالم کر
گردد جز با والیت شود و محقق نمىتر و گرانبهاتر است، کامل نمىبزرگ اسالم که از هر نعمتى ارزنده 

علیه السالم على

:کندامام صادق علیه السالم اعمال این روز مهم را در چهار مورد خالصه مى

احسان ونیکی-اطعام نمودن-قیام-)روزه(صیام 


