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چون نافرمانی خداوند . حضرت آدم پدر انسانها اولين پيغمبری بود که خداوند اورا از بهشت بروی زمين راند
بعدأ مدت ها در روی زمين برهبری اوالدهای خویش در راه مستقيم وخدا پرستی پرداخت . بزرگ را کرده بود

پس پيغمبران دیگر هر کدام به نوبه خود از جانب خداوند نازل شدند که مردم را به پرستش خداوند یکتا هدایت س
از طرف خداوند متعال جهت انجام عبادت برای حضرت داود .  درس بدهندنمایند ونيکوکاری را برای شان

ا برای عبادت حاضر شوند که این امر در آنج تا تمام مردم درد تا دریک محل عبادتگاه اعمار نمایدپيغمبر وحی ش
 مردم از گوشه اد شد تا همۀالمقدس ی زمان پسر حضرت داود یعنی سليمان پيغمبر به پایه اکمال رسيد وبنام بيت

پيغمبران یکی پی دیگری از جانب . عالم ساالنه گرد هم آمده وبه عبادت بپردازند وقربانی در راه خدا بدهندوکنار
د ومردم را هدایت ميکردند وطبق دستور الهی برای استحکام عقيده بر عالوه عبادت دستور خداوند می آمدن

 که این نوع عطایا برای مستمندان وضعفا توزیع ميشد ویک نوع . صادر ميشدشان قربانی در راه خداوند برای
که حضرت ابراهيم نام  خداوند به یکی از پيغمبران خود باالخره.  صورت ميگرفتکمکی بود که از جانب کاهنان

 که او را خيلی ،حضرت ابراهيم یک پسر داشت. که پسر خود را در راه خداوند قربان نماید ،داشت امر کرد
سپس حضرت ابراهيم . دوست داشت وامر خداوندی را اطاعت کرد زنش وپسرش به امر خداوند راضی شدند

ان ميخواست پسر خودرا قربان نماید که خداوند ورد وبه تيغ بّرربانگاه حاضر آدست اسماعيل را گرفت وبه ق
گوسفندی را از بهشت برای او فرستاد واو را از قربانی فرزندش ممانعت کرد وبرای ابراهيم وحی نازل شد که 

پس از آن این لطف خداوند که شامل .  اینک گوسفندی را عوض پسرت قربان نما،ای ابراهيم قربانی تو قبول شد
واهی بود برای خدا پرستان واقعی که چطور از امر خداوند سرپيچی نکردند وجان ومال خود حال ابراهيم شد گ

 از آن وقت تا کنون مسلمانان جهان این روز بزرگ را .را وحتی یگانه فرزند خود را در راه خدا قربان نمودند
 که توانمندی آنرا دارند ه روز را عيد ميگيرند وکسانیک خاطره فراموش ناشدنی ميدانند وسبنام عيد قربان ی

  .نرا به مستمندان تقسيم مينمایند وگوشت آرا در راه خدا قربان مينمایندگوسفند ، بز ، گاو یا شتر
ت پاک ميروند ودر آنجا فریضۀ حج را بجا ميآورند وبا نّي) مکه معظمه(مسلمانان درین روز به طواف بيت اهللا

لقب  خود به بارگاه خداوندی دعا ميکنند ومرزش گناهانآ وبرای  مينمایند ادای زیارت خانه خدا راوقلب مّصف
  . حاجی را به خود اختيارميکنند

 بيت اهللا شریف برای کسانی که توانمندی آنرا داشته باشند فرض است ویکی از ارکان رفتن حج وطواف نمودن 
اضر ميشوند وعذر ونيایش برای  همۀ مسلمانان بدون تبعيض حجادر بارگاه خداوند درین. اسالمی به شمار ميرود

  . گذشته خود مينمایند واز خداوند دعای خير برای عالم بشریت تمنا مينمایندانآمرزش گناه
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