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 ۰۸/۲۰۱۷/ ۳۱                                                                                       عزیزی نبیل
 منبع: ویکی پدیا

 قُربان عید

 

 
 

 نیتر یشود که از گرام یگفته م الحجه یذ ینحر( به روز دهم ماه قمر دیع ایو  ی  األضح دی: ع  یقُربان )به عرب دیع
 .شود یاز مسلمانان جشن گرفته م یاریتوسط بس ل،یو فرزندش، اسماع میابراه ادی  مسلمانان است و به یدهایع
 

 قربان دیع جشن
آن مردم  یو در ط شود یتا چهار روز جشن گرفته م کیمسلمانان است، از  یرسم التیقربان که از جمله تعط دیع

 .پردازند یو جشن و سرور م دیو بازد دیپوشاک خود، پس از انجام عبادات، به د نیبهتر دنیبا پوش

 
 دیع مراسم
اعمال حج را به  یکه براساس فقه اسالم یبر همه افراد دیع نینمودن در ا یو قربان یکردن مراسم قربان برگزار
 یشتر ایروز، گوسفند، گاو  نیاست و مسلمانان در سراسر جهان در عبادت حج، در ا یآورند واجب و الزام یجا م

 .کنند یم میو مستمندان تقس گانیهمسا نیکرده و گوشت آنرا ب یرا قربان
 

آنچه بر آنان در  یو پس از قربان کنند یرا ذبح م یوانیرساندن مناسک حج، ح انیروز پس از به پا نیدر ا انیحاج
و با توجه به  گردد ی، حالل م-گرفتن ناخن و شانه زدن مو  نه،یمانند نگاه کردن در آ -حال احرام، حرام شده بود 

 اریبس یهر مسلمان یبرا زیبه انجام رساندن آن ن ییتوانا ،مهم در اسالم است اریبس یاز عبادتها یکیحج،  نکهیا
 شیو اتمام احرام پ یاله زهیحج، به عنوان جا نیسنگ فیکه پس از انجام وظا یروز جه،یآور است، در نت یشاد
 .دانند یم دیرا ع دیآ یم
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به خوراک  زین چارگانیتا گرسنگان و ب دیکن یقربان، قربان دینقل شده که در روز ع یمکرر یها تیدر روا نیهمچن

 برسند.

 
 قربان دیع شهیر
دست به  انیبه دست آوردن ترحم خدا یبرا هیاول یها بشر دارد. انسان خیدر دوران قبل از تار شهیقربان ر دیع

 .زدند یها م و انسان واناتیکردن ح یقربان
 

 اسالم
نام نهاد و  لیشد که او را اسماع یفرزند یدر سن باال دارا امبریپ میاست که ابراه اسالم آمده نیمختلف د اتیروا در
 یبود، فرمان اله دهیرس ینوجوان نیبه سن لیکه اسماع یبود. اما مدتها بعد، هنگام یو گرام زیعز اریبس شیبرا
 کند. یرا قربان لیبه او دستور داده شد تا اسماع یلیدل چینازل شد و بدون ذکر ه میبار در خواب به ابراه نیچند
 میو ابراه روند یبا موافقت خالصانه فرزندش، به محل مورد نظر م تیدر نها ،یفراوان درون یپس از کشمکشها او

خداوند که او را سربلند در امتحان  لیاسماع ی. اما به هنگام انجام قربانشود یفرزند محبوب خود م دنیآماده سر بر
 .فرستد یم میانجام ذبح به نزد ابراه یرا برا یگوسفند ابد،ی یم
 
 نیکنند و از ا یروز قربان نیتا در ا گردد یحجاج م یبرا یا ضهیبه انجام فرمان خدا، فر امبریو عشق پ ثاریا نیا

قربان برپا  دیمستحب است که نماز ع نیروز همچن نیفراهم سازند. درا یخوراک دستانیو ته مانیتی یبرا قیطر
 تا ظهر خوانده شود و شامل دو رکعت است. دیع وزطلوع آفتاب ر یدر فاصله زمان دیقربان با دیگردد. نماز ع

 
از  زین «یقربان»واژٔه  شان،یا یاز سو« گاو»کردن  یقربان لیاند و به دل بوده« مهر» نید انیهمان روحان ها، کرپن
« هللا یقربتا ال»به هللا  یکیهللا و نزد یرضا یعمل برا نیا نکهیا لیمعتقدند به دل یبرگرفته شده البته برخ نانیهم

 .نامند یقربان م دیرا ع دیع نیا شود یانجام م

 
 قربان دیع فلسفه
 نیاست در ا هیآمد در قرآن آ رونیموفق ب لیکردن پسر خود اسماع یقربان شیاز آزما ینب میروز ابراه نیا در

خوب  میابراه یا ن؛یالمحسن یاّنا کذلک نجز   ایقد صّدقت الّرؤ م،یا براه ایاَْن  ناهُ یَونادَ  ن  یرابطه : َفلَّما اَْسلَما َوَتلُّه ل لَجب
کردن پسر و اقدام به  یقربان یاو برا یجد میو تصم ینب میابراه ی[ پس از سربلند۲...] یات را انجام داد فهیوظ

 یگونه سنت قربان نیپسرش فرستاد و ا یکردنآن به جا یقربان یرا برا یکار ؛ خداوند گوسفند نیانجام ا یعمل برا
 کردن درست شد.

 
 قربان در اسالم دیع اعمال

 قربان دینماز ع 
 قربان دیغسل روز ع 
 وارده یندبه و دعاها یدعا 
 کردن یقربان 
 

 قربان حرام است دیدر ع روزه
 فطر در اسالم حرام است دیقربان مانند روز ع دیدر روز ع روزه
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