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در عالم  يو گه 'يدر عالم ادن يبشر گاه

د و رشگ، و در عالم ير قياس 'يدن. در عالم ا  ياعل

ن در عالم يعشق. در قبال تفت يبند واد يپا ياعل

 ؛، منصوريه در عالم ثانياول، مقهور و در قبال تزک

 يت، معنا مستور و در نصرت، معانيدر مقهور

ت دل آمظهور. آنگاه پرتو عکس رخ دوست در مر

ب زمزم غاسل به آ ،حرم کعبه جانانان و دل م  ينما

واقف به رموز اسم اعظم، که  محرم، و يو از ندما

 اسم اعظم است. 'يالمنته عروج دل در عالم سدر



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 حج يکنگره جهان

نش دا ان را به تفکر امر فرموده و ازي، آدميکتاب مقدس آسمان
جاه م در هفتصد و پنيکر قرآنل بعمل آورده است. يو دانشمند تجل

ت و تفکر و تعقل در خلق يخواندن کتاب هستان را به يمورد آدم
مر ا وان و انسانياهان و حياها و گين و کوهها و دريآسمانها و زم
ش و ژوهپرا کنار گذاشته، روح  يو سست ين راه کاهليفرموده، تا از ا

 د.يجستجو را در کالبد انسانها زنده نما
و  ينيان ديشواين دستورات پيام مابيگذشت زمان و مرور ا

ر ن دفاصله انداخته است. انسان شناسا يکنون ياز انسانها ياريبس
از  يفقط گاه .اندشدهاما کمتر موفق  اندکوشيده يشان بسيت ايهدا
د رسميق حق به گوش يمقدس مردان طر يزمان، صدا يهاپرده يالبال

م هجو يمنحرف را که به مرداب فساد اخالق يهااز توده ايعدهکه 
 اند.ساخته، متوقف اندآورده
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اس کرده و يوانات قيح يخود را با زندگ ياز افراد زندگ يبعض
 يهاست، در ژرفايبار شبند ويده بيکه زائ يبه اشتباهات يبرخ

. اندکردهمسطور  يوانيز حيرا از غرا يت فرو رفته و اوراق زندگيوانيح
اند، در دهيغفلت ورز يفه اجتماعينش و وظيآفر يشان از منظور اساسيا
هم نتوانسته  يصنعت يايبشر تنزل کرده، دن يجه امروزه سطح اخالقيتن

 انسانها پاسخ مثبت دهد. ياز معنويبه ن
 وت يش از هر زمان به تقويب يروح آلوده و ناراحت بشر امروز

ل يضاشان هرگز به کسب فين روح پريازمند است. ايرامش و اصالح نآ
 پرستييگانهحدت و در مکتب و اين کهل نخواهد شد مگر ينا يمعنو

 يعنوم ندانمدانشو  يان مذهبيشوايمکتب پ يکرده، دانشجو يسينونام
ره ح است که انسان را هموايصحه دين و مذهب و عقيرا ديگردد. ز

 را ي، و اتحاد و اتفاق و نوعدوستکشاندمي يسعادت و رستگار يبسو
به  ن هدف مقدس، امروز جامعهيتحقق ا يبراد. کنميجاد يدر دلها ا

واقص نت و ت آنان همت گماشيد به تربياج دارد؛ بايمان احتيجوانان با ا
 شان،يان ايشان را برطرف ساخت، باشد که از ميا ينيو د ياخالق

زش ار نديند که به جامعه ثابت نمايور و مبارز بوجود آيغ يرادمردان
 است. يش الهيو گرا يت روحانيو فعال ياخالق يدر تعال يزندگ

شه ارزش خود ين استوار گردد، همياد اگر با ادله و براهاعتق يهاپ
ن آفت ينسان سرعت در قبول هر سخن که بزرگتريد، و بديرا حفظ نما

 و  يس کنجکاوـحآن  ياـه جـان رفتـياست، از م يو دشمن افکار آدم
 د. گيرمي يقدرت فکر
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 وده و اراده اوست، و اراده يرو عقيپ يجنبش و کردار آدم
و  ينيد انيشوايم پيد تعالين باياست. بنابرا يده افکار آدميم زائيتصم

. کرد يهبررگرفت و اجتماع را با آن را کاماًل فرا يمظاهر قانون آسمان
 شيم موزون خويا با نسرمياست که افکار آد يهمانا پرتو لطف اله

ده را آرام يرم ياست که دلها يد، و عواطف آسمانبخشميآرامش 
 د.دهميوند يپ ينا گسستن يت را با بندهايساخته کاروان بشر

ا رد انسان توانميرا که  يجهان ين برنامه هايسته ترياسالم شا
به عالم  ،نش و تحرک و تفکر و تعمق سوق دهديعلم و ب يبه سو

ز اکه  يتعصب مذهب هچيداشته است. اسالم نه از در يت ارزانيبشر
وحدت و  ير لواي، همگان را زيو قضاوت عقل ينش علميدگاه بيد
 د آتش نفاقها و جنگها راخواهميد و نمايميدعوت  يپرستگانهي

 وجاد اتحاد و صلح و صفا يکه باعث ا ياخاموش کرده، روح تازه
ت و ادسع يشان را بسويده ايان دميباشد، در کالبد آدم يآرامش روان

نون کا ت را نسبت بهيبشر هريد شعاع دايکند. لذا با يرهبر يرستگار
 تيحانرو قت کوتاهتر نمود تا انسان ها به مرکز و کانونيت و حقيعنوم

ن ياز مهمتر يکيش و آرامش بسر برند. يکتر شده، در آساينزد
 ن اهداف، برنامه حج است. ياسالم در جهت تحقق ا يهابرنامه

است چنان که خداوند متعال  يانگگين اتحاد و ياسالم د
 )ع(و حضرت صادق« ت ف رَّق وْا و ال   ج ِميًعا الّلهِ  لِ ِبح بْ  و اْعت ِصم واْ »د فرمايمي
ک ي يشان همه مانند اعضاياست و ا مؤمنمؤمن برادر » د فرمايمي

« ندشوميز دردناک يگر نيد يد اعضاياز آن به درد آ يچو عضوبدنند، 
 «.ک روحنديارواح همه آنان از »ز فرمود يو ن
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ج حرنامه ها را در سفر ن بيسته تري، شاياسالم در سطح جهان

 طين با شرايکه مسلم است يجهان هک کنگرياده نموده است. حج يپ
ش يو مشکالت خو يدگيدر آن دعوت شده تا به امور خود رس يخاص

ن مکاامختلف مسلمانان جهان، در حد  يند و برخواسته هايرا حل نما
 يچوجه مخالفتيبه ه يجهان هن کنگريان اعضاء ايجواب دهند.در م

 يست، در همه موضوعات اتفاق نظر داشته اختالف اصوليوجود نم
 ر بهممحکمت ايرابطهشان را يرا ايد، زين آنان بوجود آيد در بتوانمين

ل مان است. خداوند متعاين و ايد هد که همانا رابطکنميک ينزد
ند و دانميگر يدکيرادر آنان خود را ب« ِإْخو ة   اْلم ْؤِمن ون   ِإنَّم ا»د فرمايمي
آنان مشخص  يبرا يواحد ياست که خط مش ينين رابطه ديهم

ا يبت م مثيتصم يهر موضوع هد باالتفاق دربارکنمينموده، تا وادار 
شان ياد در توانمين اسالم است نيکه مطرود قوان ياستيرند؛ سيبگ يمنف

 .رند، منحرفشان سازديش گيد در پيکه با ينفوذ کرده و از راه
ن يازات اين از امتيد و اشوميل يمعظمه تشک کنگره حج در مکه

ط ين کنگره با وجود شرايا د هر سالهياست. تجد ينيد ييگردهما
کاروان  زد مسلمانان اگذارميت کرده نين را تقويمسلم يرويمختلف، ن

د، عقب مانده و افکار آيميد يکه در جهان پد يتمدن و تحوالت شگرف
گانه مکتب ي يميمکتب ابراه يشان حکومت کند. آريان ايفرسوده م

افته ينت يز )ص(حضرت محمد هت است که بعد از برناميد بشريتوح
 است.

ن ييتز يو پوشش خداپرست يک اجتماع را تا لباس تقويکر يپ
 يد. اسالم براينخواهند د يسعادت و رستگار ينکند، مردم رو
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 هلخته که از جمير ييهاطرح کرده و شالوده ييسعادت بشر برنامه ها
 حج است. هآنها برنام

ان و ياسالم به جهان يمايف سن، معرّ ين مسلميحج عامل اتحاد ب
و فراهم  يک سفر روحانيت است. حج يمظهر احترام به حقوق بشر

 د.روميخدا  ياست که در آن روح آزادانه بسو يطيشدن شرا

 ه اسالميحج از ارکان اله

و  رآنق هکه خالص يو فرع ياسالم را دو رکن است: اصل
 است.وجود ياصول و فروع متجل يعنين دو رکن يدر ا ياحکام اله

ن آ يراب هم السالمياء علياء و اولياء و اوصيو حضرات انب يکتب آسمان
 يسک شود. اگر يدر انسان متجل ين دو رکن در حد اعلياست که نور ا

ل د، به سرمنزيدر وجود خود قصور نما ين دو نور الهيدر تحقق ا
 ياله ورن دو نيق شامل او شود که ايصود نرسد، اما اگر توفمقصد و مق
و  اءيبف سعداء بلکه حضرات انيابد، در رديتحقق  يدر و يدر حد اعل

 اء خواهد بود.ياوص
 يو خدا ياست فرع يه، حج است که رکنياز جمله ارکان اله

 هنت خااريزض بشمار آورده است. يف فرايآن را در رد يتبارک و تعال
از  طياست و هر کس با وجود جمع شرا يبزرگ زندگ يتهايموفقخدا از 

 ود.ن محسوب شيانکاران و خاسريز هن عبادت امتناع ورزد، در جرگيا
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ن ر آيت اهلل، و در غيارت بيحج عبارت است از عزم و قصد ز
 ت اهلل رايارت بياست که قصد ز يکس يد و حاجشومينگفته « حج»

 عازم. يعني يکند، پس حاج
 ير سفرها جداست، حکمتها و اسراريسفر حج از ساحساب 

ت پاک الزم اس ايعقيدهم و يسل يروشن، عقل يدر آن نهفته است. قلب
 يه سوبن ن سفر انسايبرد و به رموز آنها آشنا شود. در ايتا بدانها پ

 ديد، باکنميارت ياست، ز يرا که منظور نظر اله ايخانهخدا رفته، 
  پاک رود و پاک برگردد.

ن يحج آخرهاست، يديها و پلياز زشت يآدم هه کننديحج تصف
ش و يک آزماياست، حج  ينفس اماره و سرکش آدم هيمرحله تزک

 يحج، ارمغان يمعنو هد و از چشميد کوشي. بااست يآموزش معنو
 يقيکه مفهوم حق يکسان يار خود آورد. حج برايسته به شهر و ديشا

 را يک زندگيتار يروزنه هااست که  يابند، حامل نوريآن را در
 د.سازميروشن 

ست بلکه ين ينيک دستور ديو  يدتيک امر عقيحج تنها 
 و ي، فکريتحول، ي، حرکتياسي، سي، مادياست معنو يآموزش

ردن ک ياريو به خود آمدن و  يخودشناس ياست برا ايبرنامه، يتعمق
 .پرستييگانهوحدت و  ياست بسو يو باالخره حرکت

که هر سال به حج  يونها نفوسيليافت و ميرا در د روح حجيبا
ن يا يآموزش يند و درسهايه حج عمل نمايم عاليد به تعاليند، بارومي

د توانمي ين صورت است که هر حاجياموزند، در ايب يسفر را به خوب
ن باشد يگر شود. اگر چنيصدها انسان د يباشد که راهنما يچراغ
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گردد، اما  ها پاکيها و بلنديو خس زشتکه جامعه از خار  رسدفرا يزمان
 انگشت شمار است. يقيحق يافسوس که حاج

د: خداوند متعال حج فرمايميه السالم ين عليرالمرمنيحضرت ام
ن قرار داد. حج يمسلم هد و آن را قبليخانه خود را بر شما واجب گردان

کعبه  يات، بسويدرک ثواب مانند تشنگان به آب ح يگزاران برا
مردم در مقابل عظمتش آنجا را  يفروتن يبرا يبند. حق تعالشتايم

او رهنمون شوند، و به حضرت  يعالمت و نشانه قرار داد تا مردم بسو
 ين بازرگانيتا از ا خواندفرافرمان داد که مردم را به حج  )ع(ميابراه

 ار برند.يسود بس

 توجه به ظاهر و باطن حج

 ، مبحث حج است و اشارهيهاحکام ال يباياز مباحث ز يکي 
فر س نيمه است. بر عازم ايف عبادات عظيق و ارکان در رديبدان حقا

ه د بر و مرور مجديد. سير کامل در احکام حج نماياست که س يمعنو
 لت است.يز فضيق اجمال نيآن نکات ولو به طر

دارند و  يباطن يه عبادات و طاعات و اوراد و اذکار الهيکل
ن لحاظ عبادات و طاعات ياست. از ا يط باطنيشرا ، اما عمدهيظاهر

است هر  يکاف يط باطنيعبادات، جمع شرا يدو قسم است: در برخ
چ يط باطن، هيبدون جمع شرارا يده نشود، زياز آثار ظواهر د يچند اثر

ط يشرا يگر، ولو تا حديد ي. در بعضستيمقبول ن يعبادت و ذکر
شگاه يراهم نگردد، مقبول پف يط ظاهريتا شرا يجمع شود، ول يباطن
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است که  يز اثراتيرا ن يط ظاهرين قسم عبادات، شراينشود. در ا ياله
 يط باطن است و عدم مراعات آن به شراطيدخل در حصول شرايذ

ط ظاهر و باطن توأم باشد ياند، لذا الزم است شرارسميب يآس يباطن
ط يکه اگر شران عبادات، حج است ياز جمله اتا به مرتبه مقبول برسد. 

واجب ن يآن جمع نخواهد بود. بنابرا يط باطنيش جمع نشود، شرايظاهر

 .حج يط ظاهرياست حفظ آداب و شرا
و  م با عمل باشد، بدون علمأعلم به ظاهر احکام اگر چه تو

 يحاجنگردد.  يدن به هدف اصليعمل به بواطن احکام موجب رس
 اهرذش تنها از ظواگر در مقام عمل باشد، تمتعات و التذا يمجاز

ف است، يت ضعيجاد نورانيچه موجب اگر ين برخوردارياست، و چن
ه ف به سرعت بيبدون علم و عمل به بواطن احکام، آن نور ضع يول

 شد وبان يباطن يروهايدر انسان رشد ن يرا وقتيد. زگرايمي يخاموش
 ت اورکابند، حيت در نيبه مقام معنو يخداداد ين قوا و استعدادهايا
 د.شوميمحتوا بوده، مجذوب ظاهر  يب

ند و تا شوميظاهرًا به حج مشرف  يريهمه ساله افراد کث
د، آيميدر آنان بوجود  يفيبه ظواهر احکام عامل شده نور ضع يحدود

تشان افزوده يت و معنويدر برگشت نه تنها بر مراتب نوران يول
اگر قبل از د؛ و شوميف هم زود خاموش يبلکه آن نور ضع ،دگردمين

ف يز ضعيد، آنها نشميده يات و صداقت هم ديمعنو ييسفر حج جز
به احکام  يق الهيکه به توف ياما افراد .دشوميج معدوم يگشته به تدر

د، خاموش آيميکه در آنان بوجود  يحج عالم و عالمند، نور يباطن
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 يرا که حق برافروزد، هرگز خاموش يرا آن چراغ فروزانيست، زين يشدن
 ابد.يبدان راه ن

نشود، و تا  يب هر کسياست و نص يطيشرا يدارا يقيحج حق
ه ب يان واقعيف حاجيط در کس به مقام تحقق نرسد، در رديآنان شرا
 ول يعالوه بر عالم و عامل بودن به مسا يواقع يد. حاجيايحساب ن

زمه ال د.ز عالم و عامل باشيحج ن يد به احکام باطني، باياحکام ظاهر
 حد به يش مراتب تقويدر افزا ي، سعيل و احکام باطنيبه مساوقوف 

 سريه ميه و تصفين بدون قرار گرفتن در مقام تزکياست، و ا ياعل
به  ييد مقصود از وجوب حج، صرف آشنادانمي يست. انسان الهين

اند رسيمدف نها نه او را به هيرا ايست، زياحکام و عمل بدانها ن ظواهر
ر بوجه تاست که عالوه بر  يواقع ين بر حاجيابرابن ن را.يريو نه سا

سفر  و ريز توجه داشته، به سين ياعمال و مناسک حج، بر اعمال  باطن
ود، ع شط نتواند بطور مدام در حجاج جمين شرايپردازد. اگر ا يمعنو

 توجه شود. يو باطن يط ظاهرياز شرا ايپارهد به يحداقل با

 حج صورت و حج دل

 ه، در ـبش گشتير نصـن سفيق حق ايلطف و توفه ـه بـک يردـف
عالوه بر مشاهده و  يواقع يحاجد. روميقت به مالقات خدا يحق

ارت ي، که آن زدگردميل ينا يظاهر، به مشاهده کعبه ازل هارت کعبيز
 بر نگرش به جمال و کمال حق است. يم الهيظاهر، اشاره به تعل

 ر، يه باال و نه زراه خدا نه جهت راست است و نه چپ، ن يآر
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د دو عالم ين است که سيک، بلکه راه خدا دل است، اينه دور و نه نزد
 ت  يب  نِ ؤمِ م ال لب  ق  » ين است معنياست، ا مؤمنخدا در دل  فرمود:ن يچن

 . يقت نه کار هر کسيکن حج حقيحج صورت کار همه کس بود، ل« اهلِل
است و غرض از حج  يمنظور از حج صورت، حج ظاهر

حج توأم با  يبجا آوردن اعمال ظاهر يکيقت، دو معناست: يحق
 ه ورا درک نمود يآن معان يآن، که عارف واقع يت آداب باطنيرعا

ور دل است به د يشگي، طواف هميگريد. دگردميقلبًا به آن عامل 
لب قا قت خانه خدين،حقياست. بنابرا يکه حج عارفان واقع يکعبه ازل

 اوست. يمعال است که عرش يپاک عارف اله
 عارفا طلب دل کن که حج، حج دل است. در راه حج صورت، زر

ن يا دن،د نهايقت، جان و دل بايدر راه حج حق يد فشاندن، وليم بايو س

 ل ْيهِ ِإ اع  ت ط  اسْ  م نِ » زديرا که از بند جان برخ يحج که را مسلم شود؟ عارف

 «.س ِبيًلا
ت اري يق الهيوف، اگر تيق حق و راه کعبه ازليمسافر طر يا

 نيارانت را از اي، برتوست که يحجاز کن يگردد و عزم سفر بسو
 قتيحق يد که رو بسويکه فرد در راه حق با يقت آگاه گردانيحق

ب رکمل کند و بر يتحص يجاز، و زاد تقوحجاز کند و پشت بر عالم م  
 خن هرسمتصل گرداند و به  يالوثقند، و رسن تفکر بر عروة يتوکل نش

 تثرک ن حال است کهيفتد. در ايل به چاه نرود که از راه بيعل ليدل
ت، قيقدر عالم ح يشکال و صور مختلفه مرتفع گردد و بکلا  زد ويبرخ

 اند.را همه در نور محض مستهلکين رود، زيصور رجال و نساء از ب
 ن سخن به گوش دل بشنو، در صورت بر يار حق! ايعازم د يا
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عالم  يپشت بر عالم ناسوت کن و در فضابند و در معنا باز کن، و
د تو گردند و دلها در دام تو افتند. يالهوت بال و پر بگشا، تا جانها ص

 يو عنقا ير قدسيآن عالم الهوت به آن طا ياد دار که چون در فضايب
ن گو يعرضه دار و او را چن يز بر وي، سالم ما را نيديرس يبلند پرواز

ت يا که در حال طواف برميآور آن آداد ير گلشن قدس! بيطا يکه ا
 يز در محفل جانان، دور شمع ازليدل تو ن يباي، پروانه زيظاهر بود

بود،  يدل در مطاف شمع ازل هکه پروان يادآر آن دميد. بيگردمي
 دل تو بودند. هز در حال طواف کعبيواصالن و فرشتگان ن

ر دن که کعبه در تو، طواف در تو، محفل جانا ييارا چه صفاي
ق حم طالب کال يدر تو! ا يتو، پروانه در تو، شمع در تو، عرش معل

 ْرشِ اْلع   ر ب   و ه و » م را تماشا کن ياز بطون عرش عظ يا روضه بطنيب

 «.اْلع ِظيِم
همان دعوت يد، مروميکه به مالقات پروردگار خود  يحاج

 يانکس يو دعوت شدگان واقع يقيهمانان حقيم است. يشده درگاه اله
کرده و به وحدت  يعقبات کثرت را ط يهستند که به لطف اله

 ؛ آنچه انسان را از خدا باز دارد، کثرت است.اندرسيده
اهلل حياهلل و ذبليکه حضرت خل يقيآن راکعان و ساجدان حق

ن يافت آنان شدند، همانا امت راستيض ياهلل براتير بيمأمور تطه
و  يکه در کنار اعمال ظاهرشانند يهستند. ا )ص(حضرت رسول اکرم

اهلل را نسبت به دشمنان اسالم و رأفت او لي، صالبت حضرت خليباطن
ت يب يقيهمانان حقيم ين جهان دارا هستند؛ آريرا نسبت به محروم

 شانند.ياخدا 
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ه ک يسک ست.يت طاهر نيهمان بيکه خود را آلوده کرده، م ياما کس
 ست.يمساوات و مواسات ن تيخواه است، مهمان ب ياز طلب و برتريامت
 يست. کسين يت آزادگيهوس است، مهمان ب هو برد يهو هکه بند يکس

ر که د يست. کسيد نيت توحيهمان بين دارد، ميکه صدها بت در آست
 ست.يت وحدت نيهمان بيکثرت مستغرق است، م يايدر

 به عالم بقاء يسفر

م نجااتفکر درباره اعمال حج، برتر ومقدم بر  يشگاه الهيدر پ
 است از اسرار يقت سّريدر حق يمعنو ين سفرياعمال حج است. ا

از  ستا يعزم سفر به دار بقاء و اعمال حج با آن لباس و حاالت، رمز
، د نموديکه در حج با ييت عالم حشر. از جمله آرزوهايفيرموز ک

د که کنميو گناهکار در عالم محشر  است که شخص مقّر ييآرزو
 .دکرميا تلف نيخود را در دن يهاکاش اوقات گرانبيا

 د يازم سفر حج باـر آخرت است و در عـر در واقع سفـن سفيا
ا را وداع يکه دن ييابد. گويتحقق  يدر حد اعل ين حال معنويچن

ن دار فناء بر نخواهد يگر به ايد و دروميکند و به مقام محاسبه يم
نجا يدر ا يزق حق چند رويسالک طر يند اگويميبه او  ايگوگشت. 

 يخواهمي ي، پس هر کاريابييبعد به دار بقاء انتقال م يو چند يهست

 .د در آن حال باشديبا يبنما! حاج يدار يبکن و هر تالش
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 ونيتوبه و اداء د

 دگارد با اراده و خواسته خود و به اذن پرورخواهميکه  يفرد
ه نابو از به مقام توبه يش از هر چيکند، پ يمراحل سفر آخرت را ط

د که به شوميد. متعهد پردازمي يو روح يه جسميبرآمده، به تصف
او  يشود و بر خالف رضا يع و منقاد فرمان الهيق حق، مطيتوف

ر دمافات کند بخصوص  يست جبران و تالفيتا وقت باقنکند؛  يحرکت

ر ، چه بسا ديو چه از جهت معنو ي، چه از بابت مالالناسحقمورد 
ام از او سر زده که الزم است به مق يحرکت يگرياب ديا غي حضور

 ت بخواهد و او را دعا کند.يد و حلياستغفار آ
د ياهلل که با، حق النفس است و در مرتبه سوم حقالناسحقبعد از 

 لو بهوکان افته تا حد اميق، موارد قصور و حدود آنها را دريبا تفکر عم

النفس ممکن است حق يلتبارک و تعا يالبته خدا د.يج جبران نمايتدر
ن يه ايأدتد. مادام که گذرميالناس ناز حق يد، ولياهلل را عفو نماو حق

نجام ر ادوفا نکرده، مسلم است که  يافته و به تعهد الهيون تحقق نيد
 ار کرده است.يف، قصور بسيوظا

ون بودن بخصوص در مورد ين به مديقيدر صورت حصول 
در  شهيد که هميق حق نمايبه عارفان طراست که اقتدا  ي، اولالناسحق

ن يد ش ازيب ينان کامل، تا حديحصول اطم ياطند ولذا برايمقام احت
گاه شيپست، در يکه فعاًل امکان اداء آن ن يونيد و در ديپرداخت نما

 د.يرآب ه آنيمتعهد شود که تا حد مقدور و استطاعت در مقام تسو ياله
 ه ـک ايهـلـوسيا يآه ـد کـکن رـد تفکيبا يوـر معنـن سفيازم اـع
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را هر کس در ي، زا نهيه حج برود، از  وجه حالل است يبا آن د خواهمي
تر است. در صورت قياعمال خود از همه آگاهتر و دق همقام محاسب

ن مال ظاهرًا حالل را از بابت حقوق واجبه پاک يد ايبات، يّ ن به حليقي

در مقام  .نباشد الناسحقدر مال او د که يش نماين تفتيقيکند و تا مرتبه 
ه کند و يد، تأددهمي الناسحقشک، بهتر است آن مقدار را که احتمال 

 د.ياگر صاحبش معلوم نباشد،در حق آنان احسان نما
ل خمس و ينه از قبيّ مع ها حقوق واجبيآد که ينما ين بررسيهمچن

به حال  يدگيزکات را تمامًا پرداخته است؛ عالوه بر آن از فقرا که رس
کرده  يريد، دستگباشميمسلمان  ره هيف الهيآنان در حدود امکان از وظا

آن مال کوشا و  هياست در تصف يدر صورت قصور تا مهلت باقاست؟ 
وفا دار باشد و اال حجش مقبول واقع  يتا حد ممکن به تعهدات اله

 ک  ج  ، ح  ک  يعد و ال س   ک  يبّ ال ل  »د يفرما يه او حق تعالينشده در مقابل تلب

ف قبل از حرکت و يف و تکالين هنوز از جمله وظايو ا« ک يل  اِ  ود  رد  م  
ود و ـج محسوب شـح يقين حقيتا او در جرگه مسافرتشرف است 

 ه را يه و تصفيه تزکيعال يه معانـق انتقال بيتوف

 . ابديب
ه ه بکسفر حج باشد که چه کند  هد درباريبا يعمده مطالعه حاج

و  در همه حاالت يشود تا نور اله يواجد کمال آمادگق حق، يتوف
 گردد. يدر او متجل ين سفر معنويلحظات ا

است که  ايالهيهگانه علت يو  يت واقعياسالم تنها راه هدا
د نخست يبا ينرو حاجيد. از ادهميقت سوق يحق يانسان را به سو

رع و و يند زهد و تقومانمياسال يورهايو ز يخود را با صفات اله
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فرموده: رأس  )ص(خداامبر يد، که پينما يد و سپس راه کعبه را طيارايب
ن يان و زاهديدر جرگه پارسا يکساست.يا، حب دنيو علت کل خطا

 ينتي، زييرا زهد و پارساي، زا گرددياز حب دن يمحسوب شود که بر
 د.فرمايميش کرامت يآالياست که خداوند متعال تنها به افراد منزه و ب

 غت دلفرا

د، اشبف و رجا ون خيد بيانسان با يه الهيدگاه معارف عالياز د
ه بدر مقام مقرون  يدر او نه صرف خوف باشد و نه صرف رجاء، ول

د اوال و ايد صرف رجاء داشته، نگران نباشد؛ غم و اندوه دنياحتضار با
ز که ين ين سفر معنويدر ابه او نرسد.  يارا از دلش خارج کند تا صدمه

 دياست، شخص با يشگاه الهيابه سفر آخرت است و حضور در پثمبه 

» د يل گو، به زبان حال و قاال بودهياز اهل و ع يفارغ از نگران يبکل
 ممکن ت حساسيوقعن ميچه در ا«  م اِلي و  أ ْهِلي خ لَّْفت   ع ل ْيك   و   يلهاِ 

ه ک را يخانواده و آنان به انسان برساند. ين امور صدمات روحياست ا
 به دوست يبه خدا سپارد و مرغ دل را فقط در فضا، اندمورد عالقه

جه دگان قلب را جز به کمال و جمال دوست متويپرواز در آورد. د
 د.يا سفر آخرت نماينکند و به تمام معنا خود را آماده سفر حج 

 يدل .جانش خلوتگه دوست باشد هکه سراپرد يبه حال کس 'يطوب
ناب  يت معمور و از ميست که از عدم مندوست ا يان خلوتسرايشا

ست يکه آن را ابتدا ن يمکان و ازل الزمان، ازل يمخمور، آنجاست انتها
مظهر انوار  ،و مطلوق دارالبقاءفناء ل، طالق داراييکه آن را انتها يو ابد
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؛ فارغ از هجر و وصال، وارسته از نقص يو مترنم به ذکر ربان يسبحان
 و کمال.

 يپاک لباس مساوات و

ا ان مردم باشد، لذيد در مراسم حج مساوات مخواهمياسالم 
که  دممر يکرده است. لباس عاد يو تعلقات آن را نف يازات ظاهريامت

ا بد کنار گذاشته شومي يگريبر د يکي يله تشخص و برتريوس يگاه
 داختهرانرا ب ياز ظاهرين امتيکسان احرام، ايقرار دادن لباس ساده و 

 است.
ک يک لباس و با ير آن با يو غ يجا صاحب مقام ظاهردر آن
د سازميممتاز  يگريرا بر د يکيند، تنها تقواست که کنميحال جلوه 

 « اك ْمأ ْتق   لَّهِ ال ِعند   أ ْكر م ك مْ  ِإنَّ  » د فرمايميم يکر قرآنچنان که 
ر . دن مقدس مکه نام نهاديم سرزميحر توانميقات احرام را يم

 يدنبپاک و  يند تا با قلبکنميزه يف و پاکيخود را نظنجا حجاج يا
ده ورخود را درآ يخانه کعبه رهسپار گردند؛ لباس معمول يطاهر بسو

 ند.پوشميد، برتن دهميل يو دو قطعه پارچه که لباس احرام را تشک
 يک لباس رسمي يشخص حاج ياحرام براقت لباسِ يدر حق

ه ساد يات مربوطه، لباسيصط و خصوياست که با در نظر گرفتن شرا
د ي، باهمان خداستين سفر ميکه در ا يحاجد. آيميتر از آن به تصور ن

 .دباش مين به آن لباس رسيبه هنگام ورود به حرم مقدس، مز
 ه در اجتماع ـاست ک يرادـود افـگر احرام، احتمال وجيفلسفه د
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 يشتت اصول بهدايد به رعايافراد در مکه، چندان مق يونيليچند م
 ييهايماريوع بيت نظافت، موجب شيجه عدم رعاينباشند و در نت

ا يک نقطه يشوند. چه در اجتماعات به مراتب کوچکتر از حج که از 
 يد، ولآيميد يپد يغالبًا امراض اندآمدهنقاط مختلف جهان گرد هم 

 يمانند وبا، سالمت يده نشده که مرض همگانيتاکنون در اجتماع حج د
 يل لباس عاديرا با وجود نظافت بدن و تبديه خطر اندازد. زافراد را ب

به لباس پاک احرام  -مختلف را دارد يکروبهايبه م يکه امکان آلودگ -
 د.رومين يبدن و لباس در حال احرام از ب يآلودگ، 

ف نمودن اماکن يو استعمال دارها و نظ يند ضد عفونياگر گو
بعمل  يرياض خطرناک جلوگن اثر را دارد و از امريز هميحجاج ن

به لباس پاک  يل لباس عاديف بدن و تبديم تنظيي، جواب گوآوردمي
و بکار  يضد عفون يامراض است، ول يبرا يريشگيک نوع پياحرام، 

مبارزه و مقاومت در برابر  يزه کردن امکنه نوعيپاک يبردن داروها برا
رزه و از روش مبا يريشگيق پيامراض است. البته طر يکروبهايم

 تر است.مؤثرمقاومت، بهتر و 
را يز ا دوخته باشد،يد از جنس پوست و نمد و يلباس احرام نبا
ل ابقر يدوم غ هاول و لباس دوخته شده در درج هپوست و نمد در درج

ع د. در مواقشوميز پوست اشدهنفوذ بوده مانع عبور هوا و سموم دفع 
ر وه بوده، از نظدن لباس از جنس پوست و نمد مکريهم پوش يعاد

 ستند.يد نيمف يبهداشت
 يهامعظمه، صرفنظر از جنبه هن امر در مکيه به ايتوص

موجود  ء اياست. اساسًا تمام اش يمعنو يهايبهره مند ي، برايبهداشت
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ر قداست آن هستند، که از يک مکان مقدس و اطراف آن تحت تأثيدر 
ن يا سهل ترمطهر مکه است. چه هو يمقدس و فضا يآنها هوا هجمل

د از توانمي ياست و به آسان ست خدا در تماياست که با ب ايوسيله
ت يس وجود انسان و تقويداخل و خارج به بدن رسد و در تقد

در مراسم حج که انسان  ش منشأ اثر گردد.يو معنو يباطن يقدرتها
ل بدن و سبک ياست، با تغس يوضات معنويظاهرًا و باطنًا آماده درک ف

متبرک را دارد، لذا لباس  يشتر با آن هوايس امکان تماس بکردن لبا
 ست.اشدهکر ياحرام منحصر به ستر عورت و ظاهر پ

که به خود  يمردان به علت شکل خاص يلباس دوخته برا
غو لا بت ينله تفاخر و تکبر شده، چنان که اشاره شد مبايد، وسگيرمي
ند مانرا زنان بيزز است. يزنان جا يدارد، لکن برا يتازات ظاهريام

دن شانستند و با پويو کبر و غرور ن يمردان مبتال به خشونت اخالق
 ه،شد يوانيض حيال و غرايک اميممکن، مانع تحر هليخود به هر وس
گران فراهم يخود و د يرا برا يوضات معنويشتر فيامکان درک ب

 ند.نمايمي
گر لباس احرام با آن حالت خاص، شباهت وافر آن يحکمت د

 اديعطف توجه به موت و  ياست برا ايوسيلهه کفن است که خود ب
 آخرت.

 قاتيحق در م يپاسخ به ندا

 ف و يود را نظـد و بدن خـيقات رسيه مـه شخص بـک يهنگام
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د. گويمي تلبيهت کرده و يد، نيزه نموده لباس احرام را پوشيپاک
جانب خدا ه بعد از ساختن خانه کعبه از يم سالم اهلل عليحضرت ابراه

امبر يپ« ِباْلح جِّ النَّاِس ِفي و أ ذِّن» .خواندفرامأمور شد تا مردم را به حج 
شان را به حج يان را مخاطب قرار داده و ايز جهانياسالم ن يگرام

غمبر خداست يدعوت پ يپاسخ آن ندا يه حاجي  در واقع تلبدعوت نمود. 
ن دعوت و يا يگزارتوأم گشته تا شکر يزيکه با جمالت سپاس آم

 ز کرده باشد.يت را نيموفق
د که ناخوانده به خانه خدا نرفته بلکه از يد توجه نمايبا يحاج

او را فرا  يوجود يسراپا يجانب خدا دعوت شده و موهبت اله
د، گذرميکه  ايدرهو کوه و  يو بلند يپست ن جهت از هريگرفته، از ا

بخش است سفر ه را تکرار کند. چه لذت يمستحب است جمالت تلب
 انيحج که به دعوت خدا شروع شده و با مغفرت حضرتش پا

 رد.يپذيم
،  دگذارميدر دل او  يقيد اثرات عمگويمي يکه حاج ايتلبيه

 يبه خواندن سرود اله يکه حجاج بصورت دسته جمع يخصوصًا زمان
ن انداز يوحدت و اتحاد مشغول بوده و آوازشان در کوه و دشت طن

 يق، پرواز بسويو ادراک حقا ييبر اثر شناسا ين عبادتيچن .دشومي
 يزاده است و آنها را بسوآ يره دلهاين عبادت خميحق است.ا

منور  يد. پرستش است که دلها را با نور الهدهميشرفت سوق يپ
. متأسفانه آوردمين بوجود ين مسلميد و کمال اتحاد و اتفاق را بسازمي

حج، بطور  هه مسائل و احکام و فلسفب ييشتر حجاج بدون آشنايب
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 م ا »ند: فرمايمي )ع(که امام صادق سپارند چنانيراه حج را م يصور

 «. اْلح ِجيج أ ق لَّ  و   الضَِّجيج   أ ْكث ر  

 ن قدس و طهارتيسرزم

نجا زادگاه حضرت ين قدس و طهارت است؛ ايمکه سرزم
ا هنگام ترک آن و امبر خدياست که پ ينجا شهرياست . ا)ص( محمد

من تو را دوست دارم، اگر اهل »او کرده فرمود:  ينه رو بسويرفتن به مد
 يم و در جستجودادميح نيبر تو ترجرا  ييدند جاکرميرون نيتو مرا ب

 «.تو غمناکم ييدم، محققًا از جداشميگر نيد يشهر
د د اسالم سربرآورد و به نور خوين افق بود که خورشياز ا
ل يهلر و تيابانها بودند که آواز تکبين بيوشن ساخت. همجهان را ر

 ند کهودگزارها بين رين انداز بود. همين صدر اسالم در آنها طنيمؤمن
ز اند تا دست دادميآن شکنجه ها  يروان اسالم را روين، پيمخالف

ود خزه شان استقامت کرده و دست از مباريغمبر خدا بردارند اما ايپ
و  زديمدم غمبر اسالم قيپن شهر بود که يو بازار ا در کوچه برنداشتند.
 د.نموميدعوت  يکتا پرستيمردم را به 
همچون فرشته رحمت،  )ص(خداغمبر ين بود که پين سرزميدر ا

شان بشر را با رشته يات مهر و محبت را تالوت فرمود و جمع پريآ
 ينخست، خود پزشک آسا به کوجمع کرد. کجا يو مساوات  يبرادر

بر جراحت دل شکستگان مرهم عطوفت  د ويگردميدمندان هدر
 يگريرا درد و د يکي؛ نهادميستگان داغ عشق يشا هنياشت و بر سگذمي
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ش و نوش را فرا ين کند که نيب حاذق چنيطب ي. آرديبخشميدرمان 
سران  مهيشتن به سراغ آسيد. خويماران، بجا مصرف نمايخور حال ب

نجا يافروزند، اگمگشتگان بر يدر جستجو که يفت و مانند چراغرمي
عه جهان افروزش يدگان را به طليو آنجا غفلت زدگان را آگاه و خواب

وحشتناک  يهايرگيد درخشان، تين خورشيخت. طلوع اساميدار يب
ات يآتشبار ظلم و ستم را از آفاق ح يرا روشن ساخت و ابرها يزندگ

 ين پرتو دلنواز نورياز ا بشر برکنار داشت. اما سنگدالن ناپاک سرشت
 نبردند. ينگرفتند و سود

 محبت به خدا يتجل ،طواف

ا رمياست که آد ايخانهقت است، يکعبه خانه وحدت و حق
کت است که قلب اسالم را به حر يگاهيد، جاکنمي يخدا رهبر يبسو
 تيبشر يجهان و راهنما ي. مرکز عالم اسالم و منبع نورانآوردمي

 است. يکتا پرستي يبسو
« اْلع ِتيِق ِباْلب ْيتِ  و ْلي طَّوَّف وا»د فرمايميد يمج قرآنخداوند متعال در 

اف کنند. بر حجاج واجب است هفت ونه را طيريد هحجاج خان ديبا
که توجه به  يانسانن عمل طواف نام دارد. يدور خانه کعبه بگردند، ا بار

ل دارد يداد، م يش جايدا کرد و محبت پروردگار را در دل خويخدا پ
ن يظهور و بروز برساند، ا هن محبت را اظهار کرده و به مرحليعماًل ا

خود را به خدا و  هنسان عالقيد و بدگردمياست که دور خانه خدا 
 د.نمايميگر جلوهاز دستورات او  يرويپ
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من  د: پروردگاراگويميانسان هنگام طواف به زبان حال  ييگو
ن که سبب شود تا جزو عبادت کنندگا يعمل در درگاه تو مقصرم و

ت يمعجن ينجا آمده و داخل ايد به اين اميمحسوب گردم، ندارم. به ا
 .يعبادت کنندگان قرار ده هم تا مرا در زمراشده

 زياد رستاخيعرفات و 

 کهم يلومتريست کيبًا در بياست که تقر يابان محدوديعرفات ب
 حجهيتا مغرب روز نهم ذ رواقع شده و بر حجاج واجب است از ظه

ر دن گوناگو يند. مردم از نقاط مختلف و نژادهايدر آنجا توقف نما
ت ، صاحب ثرويکيز يشان نيک لباس و هدف ايآنجا جمعند، همه در 

بادت ع يبرا ير آنها همه در آن نقطه دور از اجتماع شهريو مقام و غ
ود خان زيو عز شان از زن و مرد و فرزند و خانهي. همه ااندآمدهخدا 
در، شان همان چااي خانهلباسشان همه لباس ساده احرام،  .اندافتادهدور 

ن انسان در آاست که همراه دارند.  يمختصر يشان غذايو خوراک ا
ند شويمته خيکه همه با بدن برهنه برانگ افتدميز يحال به فکر روز رستاخ

و با ول يوياموال دنمال و  ي. آرز جز عمل خود اتکا ندارنديچ چيو به ه
ر يغ ياو بر يد، خواه ناخواه از انسان جدا شدنيهزاران تالش بدست آ

 ياست، تنها عمل صالح است که با خود شخص باق يجا گذاشتن
 د. مانمي

بات انسان در چهره و و مکتس يهمچنان که آثار و خواص روح
ه ند بتوانميرت با نگاه بدان ينگاه او نهفته است که صاحبان بص
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و  يز از آثار و خواص روحيبرند، مکانها ن ياو پ يمکنونات روح
 يحوادث واقعه بر آنها متأثرند. اگر در محل ياعمال انسانها و بطور کل

 يدر آن مکان باق ياتفاق افتد،آثار يتيمانند جنا ير الهيا غي ياعمال اله
وجود ش آثار ميند کم و بتوانمير در آنجا يد که صاحبدالن با سگذارمي

 ابند و متأثر شوند.يرا در
م ت پاک در مراسيبا ن يريدر عرفات عالوه بر تجمع عده کث

و  بوده نجان در اعصار گذشته آياء و مؤمنياء و اولياز انب ياريحج، بس
ه شان بيروح ياز وجود مقدس و توجهات علو يدر حال توقف، اثرات

 يوعنآثار م موفق به ادراک يده است که قلوب پاک و الهيآن محل رس
 ياز مبدأ ازل يند؛ بخصوص در روز عرفه که توجه خاصشوميآن 

 يو معنو يش بر مراتب تمتع روحيش از پيبدان مکان مقدس هست، ب
 د. افزايميه يقلوب اله

ن بس که يحجه و روز عرفه همياول ذ هت و عظمت دهيدر اهم
 ي ال  ل  و   ف ْجرِ لْ و ا»د: نمايمياد يد بدان سوگند يمج قرآنخداوند متعال در 

ه کحجه يدهگانه ذ يصبح معرفت و شبها ييسوگند به روشنا« ع ْشر 
 آن دهه ماه محرم که عاشورا در يروز عرفه در آن است و به شبها

ه يعبتدهه آخر ماه مبارک رمضان که شب قدر در آن  ياست و به شبها
 «.ِبع ْشر  و أ ْتم ْمن اه ا» يدهه حضرت موس يشده وبه شبها

ده و ضد ينات که همه را جفت آفريبه جمله کاسوگند « و الشَّْفِع»
ات و ممات، شب و روز، ينه، قدرت و عجز، حينه و ماديگر، نريکدي

ده تا به صفات خود نماند که ينها را شفع آفريشمس و قمر، همه ا
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 يات او بيجهل، ح ياست، علم او ب ذّل ياو ب که عّز راياست ز« و ْتر»
 فنا. يب موت، بقاء او

 شتن را به مقام وتر رساند.يد بکوشد و خوياهلل با يسالک ال         
د يخطاب رس. «و ْجِهي  و جَّْهت   ِإنِّي»کرد  يديمر يم دعويحضرت ابراه

نداشته باشد، فرزند تو  يانهيد وتر باشد، قريد بايم مريابراه يکه ا
د يده تا مر يما قربان رون کن و در راهينه توست، مهر او را از دل بيقر

کرده به مقصد و  ياگر انسان مراتب تکامل را ط ي. آريصادق باش
 مطلوب طالب او گردد. مقصود رسد،
ت ت قطع کن و به عرفايان منازل اوصاف بشريک گويلب سالکا!

 . اربه کعبه وصال آر تا برهاند ترا از همه ب يو رو يبرآ يخوديب

 مناجات در مشعر

 ند  عِ  الّله   اْ ك ر وف اذْ  ات  ع ر ف  مِّنْ  أ ف ْضت م ف ِإذ ا»د فرماييمخداوند متعال 

د. بر ينکاد ي مشعر د خدا را نزديچون از عرفات برگشت« : اْلح ر اِم اْلم ْشع رِ 
ه حجاج واجب است شب دهم را در مشعر بمانند. مشعر جزء حرم مک

 انسان در ييکه عرفات خارج از حرم است. گو ياست، در صورت
 و رادا کند که خدا ايپ يستگياند تا شاگردميعرفات خود را منزه 

 مشعر دهد. يعنياجازه ورود به حرم خود 
ابان يب يد و بعد از طبرميآن شب را در مشعر بسر  يحاج

ش به مناجات پرداخته، در آن يخو يق با خدايعرفات و ترک همه عال
رام که جز زمزمه ط آيد تا در آن محکنميشب تار قلب خود را روشن 
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خود کسب  يبرا يد، آرامشرسميبه گوش ن يدعا و مناجات آواز
گرانبهاست که فارغ از هر  يانسان شب ين شب برايقت ايدر حقکند. 

د و با کمال پردازمياز يرو به خدا آورده و به راز و ن يشيدغدغه و تشو

 .دکنميت يتواضع اظهار عبود

 هايديجمره، تنفر از پل يرم

پس از طلوع آفتاب،  ياضح ديع يعنيحجه يروز دهم ذ حجاج
 شان واجبيسه عمل بر ا يند در منکنميحرکت  يمن ياز مشعر بسو

 ا ناخن.يدن مو يا چيدن سر ي، تراشيجمره، قربان ياست: رم
 ن عملين در امم گذشته مرسوم بوده و ايسنگسار کردن خائن

ن و چنااد که از شوميبه بر افراد دارد. سنگسار کننده متن ياثرات مختلف
ر دز يبه آن سرنوشت شود؛ سنگساز شونده ن يسرنزند که منته يکار

و اکه به جانب  يد و با هر سنگرومي ين حالت به عالم باقيبدتر
 شتريببه روحش القاء شده  يمنف يروح يد، تنفر و قواشوميانداخته 
ه بتکاب ز است که جرأت اريننده هم عبرت انگيب يبراد؛شوميمعذب 
ه ک يحلن ماء نموده و هماين سنت گذشتگان را احيابد. اسالم ايآن را ن

 جمرات يتا حجاج با رم ددند محترم شمرکرمين را سنگسار يخائن
 ند.يح نمايو تقب مرا محکو يانتيمتفقًا هر خ
مانند ستون  يزه است به محليجمره انداختن هفت سنگر يرم

 يرگيدره نرسد، الزم است سنگ که جمره نام دارد، اگر سنگ به جم
 د.يپرتاب کند تا به جمره اثابت نما
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 ه ـد، بـدهميو هالکت سوق  يکه انسان را به بد ييرويآن ن ييگو
من  د:يد بگوخواهمين عمل يدر ا يصورت آن ستون مجسم شده و آدم

ن ي، و چون انه آن استيهستم و دلم آکنده از ک يدشمن شر و بد
م تنها در توانميحد اکمل در من وجود دارد، نو مخالفت به  يدشمن

ز يم در ظاهر و عماًل نخواهميدشمن باشم، بلکه  ياندرون با شر و بد
زنم. ين است که سنگ ميهار کنم، اظتنفر و انزجار خود را از شر ا

آشنا  يگريزه به جمره رسد، ما را به هدف دين که سنگريدقت در ا
د که باشميک هدف مقدس ي يسو همه به يريد و آن نشانه گکنمي

 و شر و هر گونه کردار زشت است. يجهل و بدهمانا مبارزه با

 ، کمک به فقرايقربان

، يد در منيجمره با يحجه پس از رميحجاج روز دهم ذ
است  )ع(ليم خليابراه ين سنت الهيا کنند. يا شتر قربانيا گاو ي گوسفند

 آن را قرار داد و فرمود )ع(ليح حضرت اسماعبذ يکه خداوند بجا
 «. ع ِظيم   ِبِذْبح   و ف د ْين اه  »

حجاج از گوشت آن بهتر است هم خود استفاده کنند و هم 
 ديجم قرآنواجب است که به فقرا دهند، چنان که خداوند متعال در 

 اْلأ ْنع امِ  ِهيم ةِ ب   مِّن مز ق ه  ر  م ا ع ل ى ات  مَّْعل وم  أ يَّام   ِفي اللَّهِ  اْسم   ي ْذك ر وا و  »د يفرما

 «.اْلف ِقير   اْلب اِئس   و أ ْطِعم وا ِمْنه ا ف ك ل وا
پرورش گوسفند و گاو ق يافراد از طر ين حجاز برخيدر سرزم

 ند.کنميانه خود را اداره يها در موسم حج، امور سالفروش آنو و شتر 
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کوچ گر به حجاز يد ينهاياز سرزم يهستند که حت يين فقرايهمچن
 هستند که بسا ينينان محروميند. ابرمين روز بسر يد ايکرده و به ام

خود و خانواده شان نباشند.  يه گوشت برايماها بگذرد و قادر بر ته
انند و گوشت رسمي يحجه خود را به منيازمندان روز دهم ذين نيا

ره يرا ذخ يخوردند و هم قسمتيند که هم از آن مآورميفراوان بدست 
 ند.نمايميچند ماه از آن استفاده  کرده

 کرده مکز کيعالوه بر فقرا به دامپروران ن ين عمل قربانيبنابرا
غ مبال وعهدارد، چرا که مجم يير بسزاين تأثيآن سرزم يدر اقتصاد اهال

ممکن  د.شوميل امرا ش يتوسط حجاج، مقدار قابل توجه يپرداخت
ز اد و فقرا هم شومين مصرف 'يدر من ين همه قربانيگفته شود ا است

هده شاز مير نياخ يند و در سالهاکنميها استفاده نيگوشت همه قربان
 دهي، پس فااندکردهمانده را دفن يباق ياز گوشتها يشده که مقدار

ن آول ، اداء پيقربان يست؟ اگر بجايچ ين قربانيا يا فردي ياجتماع
 نيسلممفع نمنفعه به ستند آن مبالغ را در امور عام التوانميواجب بود، 
 مصرف کنند.

 يچارگانيفقرا و ب ي، بهره مندين که هدف مهم از قربانيپاسخ ا

، که با توجه به کثرت فقرا هر چه به گوشت ندارند ياست که دسترس
 ييار هم باشد، سهم اعظم آن مصرف شده، مقدار جزيبس يقربان

ن يزمندان از اايست. حال اگر فقرا و نيمانده قابل توجه نيباق ياحتمال
راد و يند، بر اصل حکم ايز اسالم استفاده ننمايحکم مصلحت آم

 توانميمصرف نشده را  يست. بعالوه گوشتهاياعتراض وارد ن
مانند  ير عاديشه بخصوص در مواقع غيبصورت کنسرو در آورده، هم
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، يقربان يان فقرا و محتاجان قسمت کرد. اما پول بجايل ميزلزله و س
فه مذکورهدف يشر آيهل يشارع مقدس است و به دل برخالف حکم

 ، دادن گوشت آن به فقراست.يقربان

 از گناه ير، سبکباريلق و تقصح 

 يجمره و قربان يپس از رم 'يحجه در منيحجاج روز دهم ذ
ن سر دياشنند. تريا ناخن خود بچيا از مو يد سر خود را بتراشند و يبا

 آنقرر ند، خداوند متعال ديگو ريا ناخن را تقصيدن مو يرا حلق و چ
 ينعيند، يزدابن را ثافتشا، کيبعد از قربان «ت ف ث ه مْ  ْلي ْقض وا ث مَّ »د يد فرمايمج

ود خا از رنند و کثافاتشان يا ناخن بچيا از مو يسر خود را بتراشند، 
 ند.يدور نما

ده، شاز احرام آزاد  يار تا اندازهيا تقصيبعد از حلق  يحاج
 بجا دتوانميامور را که در حال احرام ترک آنها واجب بود،  از ايپاره

 ت.خوش بر او حرام اس يآورد اما هنوز زن و شکار و استعمال بو
د: چنان که سر يد بگوخواهمير يا تقصيدر موقع حلق  يحاج

ا از را ناخن خود را کوتاه کرده ظاهر خود يا مو يتراشم يخود را م

؛ مدارميزه ا منهيها و ناپاکيديز از پلين خود را نم، باطکنميزه يکثافات پاک
ز ين تيعصمم، از گناه و کنميمو و ناخن خود را سبک  هچنان که با ازال

 م.نمايميخود را سبکبار 
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 ن صفا و مروهيب يحکمت سع

 ه ـه مکه بـواجب است مراجعت ب 'يبعد از اداء مناسک ثالثه من
ن صفا و مروه و طواف نساء يماب يارت و نماز و سعيحهت طواف و ز

چون خواهد از مسجد الحرام  يو نماز آن. مستحب است که حاج
حکمت صفا رود.  يرون رود، از در صفا خارج شود وبااليب يسع يبرا

 يمتوال ياست که طالب را بدون سع يقه روحانين دقي، ادراک اين سعيا
تالش و  ي، مطلوب حاصل نخواهد شد؛ آن هم سعيکارتو متواتر و پش

 ت.در حد فاصل صفا و مروّ 
 شباهت به ين صفا و مروه با لباس احرام که بيب ين سعيهمچن

امت پس ياست از عالم حشر که انسانها در ق ياديست، يلباس اموات ن
جه اعمال خود نگرانند و در حد فاصل دو يحساب، از نت يام براياز ق

 ا متنعم شدن، در نوسان هستند.يمعذب  ييمقصد نها

 حکمت طواف نساء و نماز آن 

مسلمان شرع مقدس،  رد يبر منع هر عمل يگرچه با آگاه
سبب  يممکن است عوامل يز از آن است، وليمصمم به پره يقيحق

 يعنومن حال از مقام يآن گردند. اگر در ا تنشکسا يم و يتصم يسست
ان مک و يا خود او به مقام معنويد شود يگر به او تأکيبار د يبلند

 ينباط پردازد، بر مراتب قدرت يا به عبادت مقدسيقدم نهد،  يرکتبم
 د.گردميم خود راسخ تر ياو افزوده شده در تصم
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با همسرش  ييد از مناسبات زناشويدر مراسم حج محرم با
ن يچون ا را مهار کند. يل شهوانين ميد که اياراده نما يعنيزد يبپره

د فاساز م ياريمنشاء بسبوده و عدم مهار آن  يار قويبس يزيل غريم
ر توگر بار با دسيالء بر نفس، ديحصول مراتب کمال است ياست، برا

 يشتنداريبر خو يگريد ديطواف نساء و نماز آن، اختصاصًا تأک
 ست.اشده

ل که در صورت عدم مراعات آن دستور محرم تا سا ين معنيبد
 از همسرش يرت از برخوردايبعد و اداء آن در مراسم حج، محروم

 افت.يمشروعش ادامه خواهد 
  يت قدرت معنوين حکمت طواف نساء و نماز آن تقويبنابرا

 يو انقطاع ال يال شهوانيل به مرحله کمال انصراف از امين يبرا يروح
آن با احرام  يد، که مراتب مقدماتباشميضه ين اداء آن فرياهلل در ح

 آغاز شده بود.

 ت حرم مقدس کعبهيامن

وان، کشتن حشرات و دفع جانوران يح م شکاريفلسفه تحر
 ،مأنوس بدن، کندن علف و درخت در حرم مقدس کعبه و در احرام

صاحب حس است و در  يروحيت است. هر موجود ذيجاد امنيا
د، هر چند که مراتب برميرد، رنج يکه مورد تجاوز قرار گ يصورت

اه متفاوت است. دفع يوان و گيت در انسان، حيحساس هحس و درج
شان يآنها برا يط زندگيشرا ير جبرييتغ يعنيس بدن، ونأنور مجا
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ط ير محييا تغيناراحت کننده است هر چند که در کشتن و قطع عضو 
ما  ياه، رنج آنها برايا در قطع و کندن گيوانات يحشرات و  ح

 محسوس نباشد. 
ر که د -د امن باشديهمه با يم خانه خدا و شهر مکه برايحر

نها ا نه تت -ده اد شيسوگند « اْلأ ِمين ب ل دِ »تحت عنوان  به شرافت آن قرآن
ز نند، بخصوص اينب يز رنجيوانات و نباتات نيح يانسانها که حت

در مقام سلم محض و اطاعت  يعنيحجاج که در حال مقدس احرام 
ه ر کن که در مقام اضطرايکامل فرمان خداوند متعال هستند. مگر ا

نشود و از  يدر چند قدم يبه علفقادر به رساندن خود  يوانيح
اه يد گتوانمين صورت محرم يخطر تلف شدن باشد، در ا رد يگرسنگ

اه يگدن ض کنيمر يشفا يبرا يا در مواقع اضطراريرا کنده به او دهد. 
 الزم باشد. يخاص

 مراحل وصال يط

امل ت کيچون کمال وصال در امناز کلمه امن مشتق است و  ينِم

 ت اهلليب ينه حوال نديگو يرا که محل وصال است، مناست لذا آن مکان 
 يلو است يخدا طبق اصول احرام مرع هت خاني، امنيرا. از نظر ظاهر

هلل ت اي، حوزه بيطانيش يث نفوذ و غلبه قواياز ح يعنياز نظر باطن 
 نانآاز  يعنيه حجاج جمع باشد. يط حج در کليامن است که شرا يوقت

ان گريدت يسر نزند که امن ي، کاراندآمدهد د وصال آنجا گريکه به ام
 برهم زند.
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ن و يقيکمال معرفت، کمال  ين مفهوم عرفات و مشعر و منيبنابرا

در عرفات به  يق الهيتوف آيهدر س )ع(ميحضرت ابراه .کمال وصال است
 راتب ـد مـوظف هستنـن مـين رو مسلميد، از ايل گرديکمال معرفت نا

 داشته و محترم شمارند. يمرعمربوط به عرفات را 
ور ه طالبته معرفت از نظر تنوع به طور اعم و از نظر مراتب ب

د که شومين قدر اشاره ينجا همياخص انواع و اقسام دارد، در ا
گر. بدون ين موضوع ديقياست و  يو عارف شدن موضوع ييشناسا

 ست.ين، وصال ممکن نيقين محال است و بدون يقيمعرفت، 
ه نهفته است ک ييست؟ در کانون دل انسان آرزويچکمال وصال 

ل ه کمابه درج يوصال وقتد، و گردميل ياگر برآورده شود، به وصال نا

 .رددگرسد که طالب از هر جا منصرف شده به تمام معنا متوجه مطلوب 
 يتگاست که اول آن از خود گذش يز عالئم و مراحليکمال را ن

ش از همه يکه تعلق خاطر ب يزيو دومش قطع عالقه است از هر چ
هر  يوو معن يرا مقام باطنيره، زيبدان معطوف است مانند اوالد و غ

 زال به نسبت مراتب انقطاع اوست.يال يشگاه خدايکس در پ
 ز برخاسته کهيآمده و عزم بريبود کر يل کودکيحضرت اسماع

 به چشم، خت يآو يل در ويخلت بود. گوشه دل حضرت خل ساللهبه 
 را ازت ل! مايخل يست. از بارگاه عزت عتاب آمد اين در او نگراستحسا
 يتوسد ي؟ با ما دعويل کنيم که دل در بند اسماعيديبرهان يبت آزر

ل مان محبت و جيکه وقف ا ي، آن دليديق ببريق و خالياز عال يکرد
ه در را را ز و اويخ؟ يو مهر مهر بر او نهاد يپرداخت يگريما بود، به د

 درد خود درمان کن. ،يخواهمين، اگر ما را ما قربان ک
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د جود. با ويا رهانيد دنيشتن را از قيل خدا برخاست و خويخل
راه  در ل بود، حاضر شد او رايش از همه به اسماعياش بعالقه اين که

 مِ اْلم ن ا ِفي أ ر ى يِإنِّ ب ن يَّ  اي  ق ال   السَّْعي   م ع ه   ب ل غ   ف ل مَّا» دهد  يمطلوب قربان

 ِمن   اللَّه   ش اء ِإن يس ت ِجد نِ  ْؤم ر ت   م ا ع لْ افْ  أ ب ِت ي ا ق ال   ت ر ى م اذ ا ف انظ رْ  أ ْذب ح ك   أ نِّي

قدس، کان ممآن  اد به فرمان خدا شدند و دريهر دو آماده انق« الصَّاِبِرين 
ه کن يپدر مرا بر تو سه حاجت است: اول ا يفرزند پدر را گفت: ا

 يهکه مبادا چون کارد بر حلقم ن يمرا سخت ببند يادستها و پاه
 رددگ يحرمت ين بيتو افتد و ا هو قطرات خون به جام پا زنمدست و 

 و از مراتب اخالص کاسته شود.
جده جان ستا در حال  يافکن ين که مرا به رويحاجت دوم ا

 يکه ممکن است مهر پدر يمن بنگر يد به رويم کنم و نبايتسل
و ت يد من بر رويو نبا يکن يانجام فرمان خدا سست د و دريبجوش آ

زع د، از فراق تو جيبجوش و خروش آ ينگرم، ممکن است مهر فرزند
م يراب ز کن تا مرگيشود. کارد را ت يو در انجام فرمان خدا سست کنم

 آسان گردد.
و من با تو نباشم  يش مادرم رسين که چون پيحاجت سوم ا

را  مراهنيو سالمم را به او برسان و پکن دلسوخته گردد، با او مدارا 
 بدو ده.

دند و يخدا قوم من بت پرست يست که ايم بگريحضرت ابراه
، يکه از آتش نمرود نجاتم داد ييدم. تو آن خداپرستي يگانهمن ترا 

 ين بگفت و کارد هميم. ااق آماده انجام امر توا ياکنون با کمال اشت
د بلکه برميد نه به طبع رب ميکارد که  يد! تا بدانيبرميد و کارد نيکش
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سوزد بلکه به فرمان سوزد نه به طبع ميبرد ؛ آتش که ميميبه فرمان 
 و ت لَّه   أ ْسل م ا ف ل مَّا»آورد  يل خدا فرمان خدا را بجايچون خل سوزد.يم

«. اْلم ْحِسِنين  ن ْجِزي ك ذ ِلك   اِإنَّ  الر ْؤي ا ص دَّْقت   ِإْبر اِهيم  ق دْ  ي ا أ نْ  و ن اد ْين اه  ِلْلج ِبيِن 
نسان، کمال يو بد ستيم تر از ذبح نفس اماره نيعظ يچ ذبحيه يرآ

 م ثابت شد.يوصال حضرت ابراه
ام ن و مقيقيمعرفت و  يم قباًل هم داراياگر چه حضرت ابراه

اه رر د، ابتدا يمراحل عرفات و مشعر و من يش از طيپ يوصال بود، ول
قات تعل خود را بذل کرد و بعد از آن پشت پا به تمام يخدا تمام هست

ل ال وصامن و کيقيزد تا سرانجام به مراحل کمال معرفت و کمال 
 ل شد.ينا

 ميت عالم ظاهر است، دل سليسالک! خود را بشناس که آدم يا
ت در يآدم .ت صدف دل است، دل صدف نقطه سّريعالم معنا. آدم

 يلتبارک و تعا ينظر خاص خدا .سّرر و دل در نقطه يصورت دل متح
 ه ذ ا ر بَّ  واب د ف ْلي عْ »افت: ين نظر شرافت يشد و کعبه از ا شامل نقطه سّر

ام افت ناض ير اولد. «  ب ْيِتي   و ط هِّرْ » گر فرمود يو در سوره د«  اْلب ْيتِ 
، يگريران را کسان خود خواند و در ديخود را با خانه کرد و زا

 ش رايدل خو يعنيت مرا يب«  ب ْيِتي   و ط هِّرْ  »ود کرد خانه با نام خ اضافت
 ، من از آن تو.يتو از آن من يعنيپاک گردان؛ 

، زبان ين معنيچنان که قباًل اشاره رفت، ارباب معارف را در ا
زد يآن است که از خانه خود برخ يکيگر است: حج دو نوع است، يد

زد به خالق ذوالجالل يخآن که از نهاد خود بر يگريت الحرام، و ديبه ب
تا معرفت. آنجاچشمه  يگرين ديتا عرفات است و ا يکيواالکرام. آن 
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نجا يل است، ايآنجا قدمگاه خل مه شراب وصال.چشنجا يزمزم است، ا
 ن. آنجا رکاتيالوات ينجا راينات است، اّيات بيل. آنجا آينظر گاه جل

 نانيه جستند، اـيباد. آنان کعبه از ينجا گنج معانياست، ا يمانيو  يشام
 از راه دل. 

 ام مقدس خود را آماده کن تا با کاروان راه ين ايسالک در ا يا
 ع ل ى و ِلّلهِ  » هيّ قيحقز نور يو ن«  ب ْيِتي  و ط هِّرْ » تا نور  يقت، سفر معنا کنيحق

ارت يگردد، و عالوه بر ز يدر کانون دل تو متجل« اْلب ْيِت  ِحج   النَّاسِ 
 يب تو شود و نامت در جرگه سعدايز نصين يارت باطني، زيظاهر

 ثبت و ضبط گردد. يقيحق

 )ع(صادقاسرار حج در کالم امام 

 و رها ساز ي، دلت را از هر وابستگيکه آهنگ حج کن يهنگام 
ذار اگوت به خدا يکارها ي. تماميهر گونه مانع و حجاب را از آن بشو

و  ا توکل کن. به خواستهاخدت به يو در همه کوشش ها و تالش ها
ها ا رر خدا ريه بر غيش و تکيا، آسايدن حکم و سرنوشت حق گردن نه.

، فرس آيهساز،گردن خود را از حقوق مردم آزاد کن. بر توشه و سرم
مه د که هروميم آن ي، و مالت دل مبند، بيرو، جوانيقان،نيمرکب، رف

 يضار يادر زبان ادعرا هر که ينها دشمن تو شوند و وبالت گردند. زيا
و  شمند، خداوند آن را ديه نمايتک يگريز ديحق کند و در عمل بر چ

ست ين يگريا دي يو يبرا يرو و قدرتيچ نياو گرداند تا بداند ه عذاب
 .يجز به عصمت و مدد اله
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ه برا  يزيسفر و انجام اعمال حج آماده شو و چ يآنچنان برا
فاقت ر کوي. با همسفران، نيارند يد برگشتيا اميفردا وامگذار که گو

نچه ر آهرا پاس دار و در انجام  يو سنن نبو يکن. اوقات واجبات اله
اجب وو ازمند بر تي، انفاق و بخشش به ني، سپاسگزارييباياز ادب، شک
 يشوبگناهانت را  يمکن. با آب پاک غسل احرام، تمام ياست، کوتاه
 يفروتن ،ي، پاکيه راستمان باش. سپس همراه احرام، جاميو از آنها پش

 و کرنش به تن کن.
 از.د، برخود حرام سدارميحق باز  ياد و بندگيآنچه ترا از 

و امدد  به وخداوند اداکن  يزه برايپاک و پاک يات را به گونه پاسخيتلب
، يگردمين به گرد کعبه يچنگ زن. همان گونه که با تن، همراه مسلم

فل ه غان اشاره و نمونيو و از امالئک به طواف عرش بربا دل همگام 
 ينفسانان صفا و مروه از هر خواهش يله مرو مباش.هنگام و همگام ه 

 يوريش در برابر نيخو يرويه کردن بر قدرت و نيکن و از تک يدور
 .يجو يزاريب ياله

ر ه يو آرزو ياز غفلت و خطاها بدر آ يهمراه با رفتن به من
قرب تد نکن و در مشعر باشمينو سزاوار تو  يستيسته آن نينچه شاآ

 زين نبا جا يرومي. به کوه مشعر که باال يبجو يه بر ويرا با تک ياله
 وند.يان پيبه کروب

 يکن و با رم يز قربانيو هوس را ن ي، هويهنگام قربان
 ز.دانيستها دور بيو ناشا ي، زبون ي، پستينفسان يجمرات، خواهشها

رم، در ح دن. با گام نهايدن سر بزدايرا با تراش يرونيو ب يدرون يهايبد
 خداوند قرار بده. يت ونگهبانينفست در حما يخود را از هوا
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دادن عظمت و شکوه و شوکت  يکعبه را با شناخت و جا
 بيبه نص يسود را با خشنودارت کن. حجرااليدر جانت ز يخداوند

 ، ببوس.يدر برابر شکوه خداوند يو فروتن ياله
جان ستادن بر صفا ير حق را رها کن، با ايغهمراه با طواف وداع، 

ش اوصافت يرايش کن. از انصاف و پيرايمالقات حق پ يو روحت را برا
 نزد مروه غافل مباش.

 يام عارفان الهيحجه و پيذ

ز هو، ااين هيچند از ا يم. روزيم، پرواز کنيم و بگرديد بروييايب
 دييايب م.يريدر دل بگ يدر سر و شور ين غوغا برکنار شده، عشقيا

ان مرتا يس شبهايان م.يسر و سامان داشت يم، آخر ما هم روزيبرو
مان ه يافروختند. آريفرشتگان بودند و شمع مجلس ما را مهر و ماه م

ن ايآش انبام آسم يدامن ما پاک بود و در باال يش ماديکه از آال يروز
 نيبر هشتب نجا تايم از اخواهميام م. اکنون من بال و پر آراستهيداشت

انه ا پروتد يد و پرواز کنييارايخانه خدا پرواز کنم. شما هم بال و پر ب
 م.يدور شعله فروزان عشق بگرد وار

دل را  يميابراه يها، نغمه يد آسماني، نو ديحجه فرا رسيماه ذ
وحدت به  ين ندايبارد، از زميم ي، از آسمان وح ددهميآرامش 
ت خاموش شده ياز شعله معنور يد، همه شعله ها غرسميگوش 

د، همسفران رفتند، گوش يد، آهنگ سفر کنيزيبرخ يد، از جايجنبش کن
د معشوق يد، چشم دل باز کنيل خدا را بشنويخل يد تا ندايدل فرا ده
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 ي، بسويکتا پرستي يد؟ بسويروميد، به کجا يرا همه جا بنگر يآسمان
کتاب خود  ش. به حساب ويآزما يت، بسويخانه خدا، بطرف معنو

 ادداشت شده ير در آن ـک عميه اعمال ـک ياپرونده د.ـينمائ يدگـيرس
 د.ييش را هر چه زودتر با آب پوزش و تعهد بشويهايد، ناگواريبخوان

ه بنا ن ماه مردم بيش است. در ايايحجه، ماه عبادت و نيماه ذ
 وتن دعيتوانا را دارند، ا يدار خدايد هم وعديدعوت حضرت ابراه

ا ردا خل يخل يانجام گرفته است. هنگام مالقات است، مگر ندا  قباًل
ل خواند، گوش ديدار دوست ميد و ديتوح يد که شما را براينوشمين

ت يوعنخانه م يرون آمده بسويت بيد. از خانه ماديد تا بشنويفرا ده
 د، صاحب خانه منتظر شماست.ياشدهد، چون دعوت يرهسپار شو

 ود يريخود را برگ يرچه پس انداز معنود، دفتياکنون بخود آئ
ا ه؟ آنجنا يد يادر آن انباشته يان سفر اندوختهيا يا برايد که آيبخوان

 يست که گوش و چشم و زبان و اعضاء و جوارح آدما يامحکمه
 ِئك  أ ول ك ل   ؤ اد و اْلف   و اْلب ص ر   السَّْمع   ِإنَّ  »قرار خواهند گرفت  يتحت بازرس

 يالق، صفکمال مط يا به سورمين مسافرت آديا«  م ْسؤ وًلا ع ْنه   ك ان  
 ، کمديد و خود را باز شناسيبخود آئ .کشاندميقت مطلق يمطلق و حق

ت القامده که با او يد. حال موسم آن رسشوميکتر يکم خانه کعبه نزد
ل م داز گلشن محبوب به مشا يميد تا نسيچه دل را بگشائيد، دريکن

 رسد.
 خ ل ْقن ا ل ق دْ » د فرمايميرا بشناس. خداوند متعال  ودخ يآدم يا

م و به بال يديکه ما نوع انسان را در رنج و مشقت آفر« ك ب د   ِفي اْلِإنس ان  
ل شب به روز و روز به شب يجز تبد يماد يزندگم. يو محنتش آزمود
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دن و نابود يل، پژمردن، فرسوده گردير و تبديين تغيجه ايست و نتين يزيچ
د او را با يد همانا روح است، بامانمي يانسان باق يشدن است، آنچه برا

  شستشو کرد. يآب معنو
هر روز مانند روز  يعني، يااست دوره يحرکت يماد يزندگ

م يهنر د پا را فراتيشه جوان است آرزوهاست. بايگر است و آنچه هميد
ه ديصل دحا يب يزندگ يم و از تماشايبگذر يادوره ين زندگيو از ا

تا  ميک شويم و به خدا نزديبدر آئ يماد يم، از حلقه زندگيفرو بند
لکه ب، ستيبه داشتن مال ن يازينيم که بيم و بدانياز کنينيخود را ب

 د.ياز گردانينيد دل را بيبا

 حجاج يف اجتماعيوظا

ا بخش است که انسان ر يو آزاد ين عامل ترقياسالم بزرگتر
 را بر يليد انقالب اصتوانميد و همواره دهميتکامل سوق  يبسو

 بوجود آورد.  يانسان يعال يلت و سعادت آرمانهاياساس فض
را  المند که اسيجاد نمايرا ا يند آن انقالب الهتوانمي يافراد
ز ده و ايبه مشامش نرس يقياسالم حق يکه بو يرا کسيبشناسند. ز

ه ابد کيد درانتوميخبر است، چگونه يآن ب يم و احکام الهيتعال
 د؟يماداد مبارزه نيد با کفر و بيست و چسان بايچ يعدالت و برادر

ها از توده يد در هر عصر و زمانتوانميفقط اسالم است که 
، يو نژاد يياي، جغرافيمل يرغم اختالفهايگوناگون عل يپراکنده وملتها

 ن يب ير بوجود آورده، اتحاد و اتفاق کامليد شکست ناپذـک ملت واحي
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 د. يآنها برقرار نما
ر بن ياند که اگر مسلمبرده يقت پين حقيبه ا يگانگان تا حديب

نان ن آايم يرفتار کنند، چنان وحدت و اتفاق قرآن يم الهياساس تعال
 يدتهاند که آغاز وحدانميا مسلط گردند. آنان يد که بر دنيآد يپد

، ستن او حکومت زور ظالمانه آنا يات استعمارگريان حي، پاياسالم
د که شنشند و در تاليم مرام باطل خوينرو شب و روز در فکر تحکياز ا

 ينشمو غفلت و د يخبرين مسلمانان تفرقه افکنند و آنان را در بيب
 نسبت به هم نگهدارند.

و امکان  يـرسـدست د وـا وجـان بـمسلم يهال، ملتـابـدرمق
 يبجاند. برميق، متفرقند و در خواب غفلت بسر ياز حقا يبرخوردار

بر اتحاد  يق الهياز حقا يگر و برخورداريبهتر همد يين که با شناسايا
، بر ياله يارهايند، روز به روز با دور شدن از معيفزايو اتفاق خود ب

نفوذ و مداخله  يند و راه را براافزايمينفاق و تفرقه و مخالفت خود 
  ند.کنميدشمنان و نفاق افکنان هموار 

 ج، اتحاد و اتفاق است، لذا بر حجاجوجوب ح ياز معان يکي
و وحدت  يکپارچگيگام سپارند تا به  ير همبستگيکه در مساست 
ا ان رخواهان و استعمارگربد يهاجامعه عمل بپوشانند و نقشه ياسالم

 يالمت اتحاد همه جانبه اسي. منظور از وحدت، رعانقش بر آب کنند
 و الگو باشد.است که تمام جوانب آن از تفکر تا عمل نمونه 

 رد که شرق را به غرب مربوط سازديد چنان شکل گين حج بايا
وند دهد و عرب را به عجم، که جنگ و منازعه ياه پيد را به سيو سف
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 ير الهيتفرقه و علت آن، حرکت غ ياست برا يعامل، عرب وعجم 
 گانگان است.يب

 هوده يب يد عرب و عجم را از مخالفتها و رقابتها و حسادتهايبا
  يان گروهمؤمن يد: افرمايميد صراحتًا يمج قرآنبدور دارند، چنان که 

د از يکنميد آنها را که مسخره يگر را مسخره نکنند، شاياز شما گروه د
که توبه  يد، کسانيگر را صدا نکنيکديا القاب زشت يشما بهتر باشند، 

 نکنند از ستمگرانند.
ز ا يوامع و آگاهف هر مسلمان با خبر بودن از درد جياز وظا

 ، همانگونه که حضراتت استيجامعه بشر يو معنو يماد يازهاين
 .ت آگاه بودنديش از همه از درد جامعه بشرياء بياء و اوصيانب

 د و افکاريز اطالع از عقاين حج يالهد سفر ياز فوا يکي 
 يل جاريو مسا ياسيو س يگر و با خبر شدن از وضع ماديکدي

ت گر بدون دخالياز نظرات و تفکرات همد يمسلمانان و برخوردار
 نسان وجوب حج موجبات فراهميگانگان و افراد مغرض است. بديب

ز يو ند، نمايميل اتحاد در راه خدا را فراهم يو وسا يساختن همکار
 و ياريکه دست  يثروتمندان و صاحبان نعم اله ياست برا يهشدار

ر ا خببمهمتر از همه  ند؛ وير و محروم گشايمسلمانان فق يت بسويحما
ه توجمگانگان يه بياست که در هر عصر و دوران از ناح يشدن از خطرات

 د.شوميمسلمانان 
 يق و برقراري، ابالغ حقاين سفر معنويض مهم اياز فران يبنابرا

ز ي، و ناندآمدهگر يکه از شهرها و ممالک د يارتباط است با حجاج
آنان، تا  يت وضع معنويکم ت ويفيق از کيز و تحقيبرخورد محبت آم
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ن يد. اين هر چه زودتر بوجود آينه اتحاد و اتفاق همه جانبه مسلميزم
ر خواهد بود که حجاج با علم و عمل به کالم يامکانپذ يامر در صورت

را يند، زينما ياء راه آن بزرگواران را طياء و اوصيو حضرات انب ياله
 يقيش قافله حقيشاپيو پت را برداشته يشانند که مشعل فروزان هدايا

ن مشعل فروزان بخواهد يکه بدون ا يند. کاروانکنميحج حرکت 
 د، گمراه خواهد شد.ينما يمراحل را ط

اسالم را درست بجا  يم عبادين رکن عظيهر گاه حجاج ا
م مه ن امريند و اگر در ارسمي يروزيبه کمال پ يآورند، در مدت کم

 يزرگکر اسالم صدمه بيکه بر پند، نه تنها به روح خود يقصور نما
آثار  «وِحي ر   ِمن ِفيهِ  و ن ف ْخت   »و « ر بِّي  أ ْمرِ  ِمنْ  »فه يشر آيهاند. در زده

آن  ابلاست، که در مق يدر اتحاد قلوب متجل يه الهيظهور قدرت کمال
ر دا که ر ينتمام قدرتها محو و نابود است. بارالها اتحاد قلوب مسلمانا

 ، به مرتبه کمال رسان.اندشدهجمع  ن مقدسيآن سرزم

 در بازگشت يف حاجيوظا

عد ل شده، بينا يمعنو ياز اجرها ايپارهدر سفر حج به  يحاج
ن يست ااد. اما ممکن يابميدر او ادامه  ين نور مدتيز اياز برگشت ن

ن آ يا خاموش شود. چرا که حاجيسرد  يمه افروخته به علليکوره ن
نور  که نيا ينرو برايپخته نشده، از ا يمعنو ه د در کوريگونه که با

ا د بعد از مراجعت چند امر ريشه از دلش ساطع باشد، بايحج هم
 مراعات کند: 
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 حج. چون در سفر مقدس يطانيمراقبت در برابر حمالت ش -اول
شتر در معرض يند، لذا پس از برگشت بشوميگناهان پاک از  يافراد
شتن يبه مراقبت از خو يشترياز بيند و نگيرميطان قرار يب شيفر

کوشند که انسان را به يم يطانيش يدارند. نفس اماره و خواهشها
ها وادار سازند. آنان که در يبند و بار يها، نفاقها و بيديها و پليزشت

ست، مقصود او ين يشان کاريطان را با اي، شاندگرفتهقرار  ياعماق زشت
است که قلبًا پاک بوده  يسانش از همه به کيحاصل شده، حمالت او ب

ند تا کوشميو لوح وجودشان از لوث گناهان محفوظ مانده است، لذا 
ن يمقابله با واصل يارايکن او را يمان دلشان را مسدود سازد، ليروزنه ا
 ست.ين نيصو مخل 

 .پرونده اعمال گذشته يبررس -دوم 

خصوصًا ، يو باطن يتفکر در اعمال حج از لحاظ ظاهر -سوم
 و يو تفکر در وقوف سه روز در من يت اعمال تکراريفکر در اهمت

 .يتعمق در اعمال من
ز رام ابا در آوردن لباس اح .يتوجه به لباس احرام معنو -چهارم

شه يمهد يبا يواقع يرفته، بلکه حاجيان نپذيتن، در معنا اعمال حج پا
 ينطان لباس بيرا بر تن داشته تا آخر عمر به ا يلباس احرام معنو

ت يبعد از برگشت، ماوراء مسؤول يت حاجيلورا مسؤيملبس باشد، ز
 است. يشگاه الهياو در پ يقبل

ز ، احج او دارد ياست که داللت بر قبول يميرا عال يواقع يحاج
از ضب بغکه او را از  يت برگرداند، حلميرا از معص يکه و يجمله: ورع

 که با مصاحبانش داشته باشد. يدارد، خوشرفتار
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ف يوظانسبت به خود،  يف الهيمحرم عالوه بر تکال ياجح
. در است ز دارد که اهم آنها ارشاد و مبارزه با فسادين يمهم ياجتماع

ز حق اوک ر و سليامر است به سفر از خلق به حق، و س يه الهيم عاليتعال

 يه سوبن حال که از خلق يهم السالم در عياء علي. حضرات انببه خلق
 يرا، باندشدهبرخوردار  ياله هيم عاليکرده و از تعالسفر  يعالم علو

 اند.ت داشتهيز مأموريو ارشاد مردم ن ييراهنما
 يد، ولشوميون نفر يليب چند ميظاهرًا نص ين سفر معنويا

 يهچنان چراغ فروزان ال ياست که در قلبش دارا يکس يواقع يحاج
ط يراش يت الهد است که به خواسيابد. اميبدان راه ن يشود که خاموش

به  ه مراجعت از حقيافته و نور الهيتحقق  يمذکور در حجاج واقع
ام نجات به يگردد تا با کمال موفق يدر آنان متجل يخلق، در حد اعل

 ف بپردازند.يوظا
و  ايندر د يان واقعيت فرما که حجاج ما از حاجي! عنا خداوندا

 رمافبشان ينصق را يکمال توف ين سفر معنويمحسوب شوند. در ا يعقب
ان د، آننيماه برخوردار نيق عاليگران را هم از حقايخود، د برتا عالوه 
 ق خود را سلب مفرما.يتوف يم، آنيسپاريرا به تو م

 يارمغان حجاج واقع

ب شما شده تا به خواست ينص تن سعاديکه ا ينيمسافر يا
هم فه ميد که وظيدانميا يآد، يکن ين سفر مقدس را طيمراحل ا ياله

از حجاج مراحل  يريست؟ متأسفانه کثيچ ين سفر روحانيشما در ا
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باشد؛  يقلب يينايم با بتوأ اين کهند، بدون يمايپيحج را م يسفر ظاهر
صاحب خانه را  اين کهبدون  ،ندکنميارت يظاهر خانه خدا را ز

 ند.يمالقات نما
 ر ا دـه بسـرند و چـواهـات و ظيق، در فکر مادـارتباط با ح يبجا

 را به همراه آورند! يتحفه غم و اندوه معاص ،موقع برگشت، با خود

 د کهيرا بنگر يدگان دل، عرش معلي! به دين الهيمسافر يا
ند. گردميوار دور شمع بزم وصال پروانه يچسان عاشقان جمال ازل

 دس بهن مقن مکاياگر به ا. مبادا ظواهر مانع مشاهده شما از بواطن گردد
 ند.دهيمرا نشان  يد، به شما آثار آن دلباختگان ازلينگردگان دل بيد

 واند و خود را به کاريياراياکنون بر شماست که بال و پر ب
 د.يکبوتران تشنه جمال برسان

ارت خانه خدا يق حق موفق به زيکه به توف ياز هر مسافر
 نخود را به آ د،يياراينک بال و پر بيدارند. ا ين توقع ارمغانيگردد، مؤمن
ا دل ر امد، جييد و در کنار چشمه بقاء فرود آيوصال رسان هکاروان تشن

ا و ار شمنتظد که همه در اين ارمغان آوريطالب يز کرده و براياز آن لبر
 ارمغان شما هستند.

 ز و با مردم حج بپا کنيبرخ

ه ـب )ع(ين علـيؤمنـمرالـيرت امـرمان حضـه فـاز ترجم يقسمت
 فرماندار حجاز:

 ز و با مردم حج بپا کن و بر انبوه حج گزاران که دور خانه يرخب
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ات خدا را يند، آگردميسهمناک  يخورند و مانند گردابيخدا چرخ م
شان سخن بگو. در آنجا مردم از يقت با ايتالوت کن و از حق و حق

االت مختلف در مغز يکه افکار و خ ي، در حالاندآمدهفرسنگها راه 
شان پنهان يف در نهاد ايضع د ويشد يستعدادهاآنهاست و انواع ا

است مناسب که حکمران سخن راند و مرام مقدس  ياست. فرصت
 ز چنان کن که سزاوار است. يان کند، تو نيشان بياسالم را بر ا

 راممو مساوات را که سرلوحه  يدامن به کمر زن و اصول برابر
 در و شبانگاهشام بنشان و هر بامداد يمقدس اسالم است، به مغز ا

 ينازمندان را با تواضع و فروتين و نيعدالت و حکومت بنشمحضر 
 کن. يدگيشان به دقت رسيض اير و به مظالم و عرايبپذ

ان و بر در دادگاه حاجب و درب يزنهار که جامه دگرگون نپوش

ود فر متکبران و خي، ترا کين کنينخواسته چن ياگر خدا .ينگذار
 ريفشتن باش و زبانت کار سيد دربان خوپسندان خواهم داد. تو خو

 کند.
سر بگرسنه و هراسان  يت کسيفرماندار هبر تو اگر در حوز يوا

 م ومستمندان فرست يچگونه ترا به کو .يکن تو آسوده بخوابيبرد ل
 يياه فقرب ت الماليمکه با چه زبان ترا سفارش کنم؟! از ب يدرباره فقرا

ا تل کن يگس مانده به کوفه يآنچه باقشتر بده و يکه عائله دار هستند، ب
 ان سربازان پخش شود.يم

همانان طواف يمکه اخطار کن که حق ندارند از م يدًا به اهاليشد

را خداوند متعال يز ،رنديچ عنوان دستمزد و اجرت بگيش به هيگزار خو
 يکسانند و عاکف و باديمقدس همه  يفرموده است که در آن جا
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 يهمگان را خداوند متعال به خرسند« و اْلب اِد  ِفيهِ  اِكف  اْلع   س و اء» برابرند 
 ل گرداند.يش نايخو يو رضا



 

 



 

 

 )ع(معصومينارت حضرات يز
 

 يعمره را براو د که حج فرمايميد يمج قرآنخداوند متعال در 
ام و حضرت ام« ِلّلِه  و اْلع ْمر ة   اْلح جَّ  و أ ِتم واْ  » د يخدا به اتمام رسان

 ِلأ نَّ  ِبِزي ار ِتن ا ح جَّه   ف ْلي ْخِتمْ  أ ح د ك مْ  ح جَّ  ِإذ ا »ر آن فرموده يدر تفس )ع(صادق

د حج يد پس باگذارمياز شما حج  يکس يوقت«: اْلح ج  ت م اِم ِمنْ  ذ ِلك  
ت حج است. با ين امر از تماميد چه ايارت ما ختم نمايخود را به ز

« )ع(نيمعصومارت حضرات يز» به موضوع اًلين مهم، ذيت به ايعنا
 1م.يپردازمي

 ارتيت و عظمت زياهم

 که با حضور قلب و يو در صورت يابحباست است يارت امريز
 ،ياقعون يمؤمن ياست. برا يرد، مقبول درگاه الهيط الزم انجام پذيشرا

م هم السالم در هر جا و هر نقطه عالين عليارت حضرات معصوميز
 ياصخم يارت در مشاهد متبرکه، احترام و تعظير است، اما زيان پذامک

 ور.زاست نسبت به م
شرفت اسالم، يپ يبرا يارت، حرکت معنويه زياله ياز معان

که با  يت است. کسيارشاد و نجات مردم و بلکه سعادت جامعه بشر
ت و با معرفت به شأن و مقام مزور حرکت کند، مسلم که آثار ين نيچن

                                                           
 .1378.نبوت و امامت. تأليف علي  الهورديخاني ، اتشارات آستان قدس رضوي،-. 1
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ت يبونغت مين نهايد. بنابرارسمين اقدام به منصه ظهور يا يعنوق ميعم
 ار يود به آن دـخ يط، از وطن ظاهريبا وجود جمع شرا ياست که کس
 حرکت نکند.

ست و ين ياقت محض فاصلهين را با حقين و واصليالبته کامل
ن درگاه يمقرب يلذا برا است، يشه فرعيفاصله از ظاهر و باطن، هم

ن معنا همواره در يکسان است، و ايک ير از دور و نزدياارت زيخدا، ز
ک به يا نزدي! من از دور ين الهيمحبوب يارتشان منظور است که: ايز

 د،ينوشميع قرار دهم، شما يم و شما را شفيشما سالم و اظهار درد نما
ن حرکت يت ايد.اما اهميشما قلب عالم و مظهر صفات حق هست

عده  ين برايبزرگان د يات که در مرتبهاس يبه حد يميو تعل يغيتبل
ارت حضرت ياند، به خصوص زض شمردهيف فرايآن را در رد يخاص
 را. )ع(نيحسامام 

ه شده و يخص توصاز به طور يارت حضرت ثامن الحجج نيز 
ه ارت تمام مشاهديل مختلف اجر و ثوابش افضل است از زيبه دال

عه يد جز شکنميارت نيا زن بزرگوار ريمقدسه، از جمله آن که ا
 .هستند يعشر يعه اثنيشان شين به امامت ايرا معتقديص، زلَّخ 

و  يقتياثبات هر حق يد برايمج قرآندر  يخداوند تبارک و تعال
در  يازهيوج ه اقامه برهان فرموده است. قبال د، امر ياز جمله توح

ت عنوان ه تحيه و حکمتين منطقيد مشتمل بر ادله و براهياثبات توح
از ادله و  يلي. اما دله استارائه شد« تيت و ابديا ازليمبدأ و معاد »

ن بقاع و قباب ي، هميت حق تعالين خاصه بر وحدانياز براه يبرهان
 يتعاليکه بر وحدت و قدرت بار ييباين و ادله زيمتبرکه است. چه براه
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آن  دنيشن يارايرا  يهر کس يد، ولشومين اماکن مقدسه اقامه ياز ا
قاع و ن يد به سمع دل از ايه را باين و ادله خاصه الهين براهيست. اين

 د.يقباب با عظمت شن
ن ين امکنه متبرکه چنيدر عظمت ا يتبارک و تعال يخدا

هور ظنها ياز اد ين توحيم تا ادله و براهينها را قرار داديد، ما افرمايمي
 ها،کانمن ير انها محل صعود و نزول مالئک مقرب شوند و ديکند، ا

 ف ع  ت رْ  نأ   لَّه  ال أ ِذن   ب ي وت   ِفي »ن به حد اعال رسد يو طالب ير صعوديس

 « اِل و اْلآص   ِباْلغ د وِّ  ِفيه ا ل ه   ي س بِّح   اْسم ه   ِفيه ا و ي ْذك ر  
 هليمقدسه را وس ين بارگاهها و مکانهايخداوند متعال ا يآر

ن مداداهان و باشبانگاه يان الهک و مرديقرب و نجات قرار داده تا مال
 يما ار شبخازنان علم خدا، درود  يدر آنجا ذاکر شوند. درود بر شما ا
 خدا. ين وحيمفسر ينگهبانان اسرار خدا، درود بر شما ا

 ارتيز يآداب ظاهر

: در اندفرمودهار است از جمله بزرگان يارت بسيز يآداب ظاهر
 يويدر راه ترک کالم دن ر غسل کند ويارت مستحب است زايسفر ز

زه و يآرد و جامه پاک و پاک يبجا يغسل يارت هر اماميز يد. براينما
خود را کوتاه  يد بپوشد. در وقت رفتن به روضه مقدسه گامهايسف

ر انداخته به باال و اطراف ير کند، سر به زيو وقار س يبردارد و به آرام
 .)ع(الشهداءد يارت حضرت سير از زيننگرد، خود را خوشبو کند، غ
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 د ويل و تمجيح و تهليدر وقت رفتن به حرم مقدسه، به تسب
دم  لوات بر محمد و آل او فرستد.مشغول شود و ص ير حق تعاليتکب

 ول رقت قلب يکند در تحص يستاده اذن دخول طلبد و سعيدر حرم ا
تفکر کند در عظمت و جاللت صاحب مرقد  خاضع و خاشع شود.

و را نود و سالم اشميند و کالم او را يب يستادن او را ميفه که ايشر
 ورم، راست را در موقع داخل شدن به ح يد. مقدم دارد پادهميپاسخ 

 رون آمدن از حرم.يچپ را در وقت ب يمقدم دارد پا
ه کح بچسباند به شرط آن ير خود را به ضريمستحب است که زا

 ورن که ديم اند توّهت کيگران نشود و آداب شرع را رعايمزاحم د
ت يعارن که نتواند آداب شرع را يستادن ادب است، وهم است مگر ايا

ور ن صورت بهتر است که از ديگران شود، در ايا مزاحم ديد ينما
ا رح يح بچسبان و ضريارت کند. در خبر آمده که: خود را به ضريز

 بوسه کن.
 دهوانارت خيبهتر است که پشت به قبله و رو به مرقد مطهر ز

 يوررد ارت، گونه راست را بگذايشود. بعد از فارغ شدن از خواندن ز
 وه د و توبيح و دعا کند و بعد گونه چپ را گذاشته و دعا نمايضر

 د.دانارت، صورت خود را بلند نگرياستغفار کند و در وقت خواندن ز

 ارتيز يآداب باطن

 ات يشتهو م يانـذ جسمـيذاـر است انصراف از استجالب ليبر زا
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ه يّ ه که رافع جوهر صافيّ و محفوظ داشتن دل از عوارض خارج ينفسان
 اوست.

 م و يتعظ ير است مزور را برايد کردن زاـارت، قصيمقصود از ز
ارت، استفاضه و استناره است از يبا او. مقصود از ز يناس معنوياست

 مزور. يوضات و انوار باطنيف
دل و استعداد استضائه  اء را حضوريمؤانست با عالم انوار اوص

را مرآت اشراق  دلد ياء بايشگاه با عظمت اوصير در پيد. زاملزوم بو 
فارغ کرده،  يد دل خود را از نقوش مادير بايد.زايجمال محبوب نما
ات ير با معنويات زايه بپراند. آنجاست که معنوياله يمرغ دل را در فضا

ات او خواهد يط تجلو مهب يوضات الهيافته، دلش محل فيمزور اتصال 
 شد.

 ارت، اقبال دل است بر حضرتيقت زيا حقي يارت باطنيز يآر

ر ، مدان توجه و اقباليا بزرگوار. يوالجالل و توجه اوست به آن وصذ
 ن راهفاو عار يربان يت و کمال علمايره تمامياعمال و مرکز دا يقبول
ملک به  از توانمين توجه و اقبال است که ايوسيلهقت است. به يحق

 افت.يملکوت و از خطه خاک به عالم پاک راه 
رسته و به  يويق دنيد عالين توجه و اقبال است که از قيدر اثر ا

ه آن يوسته و از مدارج فهم به معارج عاليپ يات معنويمعراج ترق
ل توان ينا يوضات نامتناهيو ادراک ف يده، به مقام قرب الهيرس

گانه جاذب يهمان توجه و اقبال که  در اثر يربان يعارفان و علماشد.
را در مرآت  يانعکاس انوار جبروت ياست، معن يت نور ازليعنا

ق يات اسرار را از صفات اوراق حقايند و آيمشاهده نما يملکوت
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کرم، استقبال حال  يوادبات حق از ب ذ بخوانند. آنجاست که سوابق ج 
آتش فنا  در يات را به کليهمآن جنابان کند و خاشاک وجود و

ساحات عالم  يقت را در فضايراق حق، ب  يسوزانند و به نظر اله
 جبروت برانند.

 ظاهر و باطن يهماهنگ

ه . علم و عمل بيدارد و بواطن يظواهر يآداب اله احکام و
صرف ظواهر آن دو،  ياست ول يظواهر احکام گرچه الزم و ضرور

ب ينص ن،ق عمل به آيانسان را به مقصد نرساند. علم باطن احکام و توف
 است.  يمردان اله يقلوب پاک و مصفا
نگر ايز نماين ينشان دهنده باطن آن، و هر باطن يزيظواهر هر چ

ک ياست. پس مجموع ظواهر و بواطن، همه نشان دهنده  يقتيحق
قت محض است. لذا اتخاذ ظواهر به خاطر حصول بواطن و يحق
 دنل شياطن و سپس نادن از ظواهر به بويقت آن است. الزمه رسيحق

فکر تز اج حاصله يقت امر، تفکر و عمل است.مادام که نتاياز آن به حق
 قت محض نرساند. يد، انسان را به حقيايبه مقام عمل ن

 يارت، همه اشاراتيز يبا توجه به اصول مذکور، آداب ظاهر
ر يزا يک از اعمال و حرکات ظاهريآن و هر  يق باطنياست به حقا

ظواهر و  رت و معرفت،ياهل بص ياو باشد.برا يالت قلبحا يد تجليبا
که مشرف به مقدسات  يره، به خصوص ظواهر و بواطنيبواطن کث

 يرات و تبدالت معنويياضت، تغين تفکر و مجاهدت و ريباشند، در ح



زيارت حضرات معصومين)ع(                                                            63

                           

 

از  يق و اسرار و رموزيق، هر بار حقاين طريد و از ايجاد نمايا يخاص
 ردد، از جمله:بر آنان مکشوف گ ين سفر معنويا

 ام  وق   نَّ ا   ْمت  ع لِ  ق دْ  و   »د قبل از حرکت متذکر شود ير باين که زايا

م و رضا يه مقام تسلبره است اشا« ك ن ِبيِّ  ِلس نَّة و اْلِاتِّباع   ِلا ْمِرك  التَّْسليم  دينِي
 فرّ ب خدا. از جمله آن سنن با وضو و غسل مشيت از سنت حبيو تبع

 ياست. اما اکتفا به وضو و غسل ظاهر ياله ار محبوبيشدن به د
است نه  ير جسمانيموجب تطه يندهد که وضو و غسل ظاهر يثمر
 يگريد . لذا عارف را عالوه بر آن، وضو و غسليو روحان ير قلبيتطه

 ون اگر وجوب ي. بنابرا يعهد و عشق اله باست، وضو و غسل از آ
ر ه هق حق است کين طريموارد است ، بر سالک يگران در برخيغسل بر د

 .باشند يدر حال وضو و غسل قلب يآن
ر ياگر امر شده ک زا يار محبوب الهيمت به ديدر موقع عز

الم را به تو سپردم يا اهل و عيخدا «مالي و   ا ْهلي خ لَّْفت   ا لهي» عرض کند 
اهلل  ياشاره است بر کمال انقطاع الو امورم را به تو واگذاشتم، در واقع 

 )ع(باشد،چنان که امام سجاد يک عشق و محبت در دل متجلي تا تنها
گر عشقها يت فرما تا ديکمال عشق را به من عنا يد: الهنمايميعرض 

 را بسوزاند.
 و   اهللِ  ِال ي  و   ِباهللِ  و   اهللِ  ِبْسمِ » به ذکر يمقصود از تذکر مسافر معنو

« ا ر ْدت   ِعْند ك   ما و   ق ص ْدت   ِال ْيك   و   ت و جَّْهت   ِال ْيك   ا لّله مَّ  اهلِل، ر س ولِ  اْبنِ  ِال ي
 يتا مرغ دل تنها در هوا يآستان قدس اله ياقبال دل است به سو

 است. يال رفتنيا و اهل و عيد، که حب دنيپرواز نما يمحبوب ازل
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ا گ بن اذکار آن گاه مؤثر است ک هماهنير عارف داند که ايزا
و را ت يلهاه کد ياز آيکه قلبًا به مقام راز و ن ن استيباشد، ا يذکر باطن

، از همه جا امکردهو آنچه را در حضور توست اراده  امکردهقصد 
 رايام. زارت محبوب تو شتافتهيمنصرف شده به در خانه تو آمده و به ز

 وم ييتو آ ين بزرگواران به سويکه از درگاه ا يتو خود دوست دار
 ر ةاْلآخِ  و   يالد نْ ا خ ْير   ِبِهمْ  اْرز ْقنا ا لّله مَّ  »م يآرع يدرگاهت شفنان را به يا

 «.اْلآِخر ة  و   الد ْنيا ش رَّ  ِبِهمْ  ع ّنا و اْصِرفْ 
 ه مَّ للّ ا  »بخواهد  ين الهير از لسان محبوبيه شده که زاياگر توص

 و   ت ك  ْدح  ِم يِلسان ع لي ا ِجرْ  و   ص ْدري لي و اْشر حْ  ق ْلبي ط هِّْرلي و   ط هِّْرني

حقق تهدت در و مجا ياشاره است بر سع« ع ل ْيك   الثَّناء   و   م ح بَّت ك  
ت ، يبعتم و يقه که بدون تسلين دقيافت ايآن امور، و در يط باطنيشرا

 سانحاصل نشده و ل يقلب ي، طهارت و صفاياز تکرار مکرر ذکر لفظ
 نگردد. يذاکر اله يباطن

 اي ْيك  ع ل   ا لسَّالم  »د کنميعرض  يلهن ايشگاه مقربير به پياگر زا

 يد: ادارميبر آنان، اعالم  يضمن طلب نزول رحمت اله« اهلِل  ح جَّة
 يات بريسالم، رحمت و امن ي! همچنان که شما مظهر اعاليحجت اله

چ ين باشم و هيم که خود چنشوميد، من هم متعهد يبندگان خدا هست
ورت ن اسالم نرسد، که در صيده من به شما و ياز ناح يبيگونه آس

بال قد. اما در شوميط، از جانب آن بزرگواران هم پاسخ داده يجمع شرا
ت افيرا پاسخ دري، محال است که زيسالم و حال و رفتار فاقد محتو

 ن منصبيقت سالم کنند و ايحق يشه از رويهم يدارد. مردان اله
 آنان است. يبرا ييعظما
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 توجه کمال ينعي« ِبح قِِّه  عاِرفًا» اشد د عارف به حق او بير بايزا
ض ع محي، مطين الهيابد که آن محبوبيد و دريت مزور نمايبه شخص

ز ين نيريرا به سا يد فرمان الهوفرمان خدا بوده با مجاهدات خ
 د:دهمير آنجا شهادت ين است که زايرساندند. ا

م دهميدت ق! من شهاح يول يا« الرِّسال ة  ب لَّْغت  ق ْد ا نَّك   ا ْشه د  »
فه يوظ ابالغ نموده انجام يکه تو رسالت و فرمان خدا را در حد اعل

 ز عهدي! من نيم است که الهين اعتراف و شهادت، تعليچن .يکرد
اران گون بزريرا که ا يم به رسالت تو عالم و عامل شوم و مراحلکنمي
 م.يمانغ ن و احکام ظاهر و باطن را اباليم و فراميمايکردند، بپ يط

بپا  و نماز راکه ت ينور اله يم ادهميشهادت «  الصَّلوة ا ق ْمت   و   »
 يمعن«  و اْنح رْ  ر بِّك  لِ  ص لِّ ف  اْلك ْوث ر   أ ْعط ْين اك   ِإنَّا » آيه يو به مقتضا يداشت
افت يو تحقق نماز در ت يو ظاهر يباطن يفرمانها يعني«  ف ص لِّ»  هيکمال

 .يدبرخوردار کر ين معانيز از اين را نيريو با مجاهدات خود سا

 دهم که تو زکويخدا! شهادت م يول يا« الزَّكوة  آت ْيت   و  » 

، صلدر ا . چه زکوير نموديخدا س ياق کامل به سويو با اشت يداد

ه يحله و تيتزک ياست برا يقت علتيز و در حقيده هر چيبهتر و برگز

 کون زيم که چننمايميز عهد ين ! منيد: الهشومير متذکر يدل. لذا زا

 تو و محبوبانت حرکت کنم. يپردازم و با تمام وجود به سو
 و   م ْخِلصًا اهلل   ع ب ْدت   و   اْلم ْنك رِ  ع نِ  ن ه ْيت   و   ِباْلم ْعر وفِ  ا م ْرت   و   »

نور حق! تو امر به معروف و  يا« اْلي قين   ا تيك   ح ّتي اهللِ  س بيلِ  في جاه ْدت  
ع فرمان يو با اخالص مط ين وجه بجا آوردينکر را به بهترماز  ينه
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ت آمد. من ين برايقيتا  يو خالصانه در راه خدا جهاد کرد يحق شد
 ق تو در حد يداد و توفـف را با استمياـن وظيه اـدم کـبن يمان ميز پين

 بجا آورم. ياعل
است که  ياهيم عالين بعد از مراتب مذکور، تعليقيذکر حصول 

ابد، يق حق تحقق نيدر سالک طر« م ْخِلصًا  اهلل   ع ب ْدت   » هيکمال يا معنت
ن يقيست. آن ين ين حاصل شدنيقيارت، آن يتنها با تفکر و تعلم و ز

زان مراتب يعهد هر کس به م ياست و مراتب تجل يموجد محبت اله
محبت اوست. از آنجا که عشق مرتبه کمال محبت است، پس کمال 

، در آن عاشقان جمال و کمال ين درگاه الهيد در مقربيتعهد را با يتجل
و مفهوم کمال توجه « ِبح قِِّه  عاِرفًا»  ين است معنيمشاهده نمود. ا يازل

 ت مزور.يبه شخص
و  ين مترجمان وحيرا از ا هيعالم يد تعاليبا ير الهيزا

اند ا بتود تد، و بر طبق اوامر آنان عمل کنيعلم خدا اخذ نما يهانهيگنج
 يهال نموده وارد عالم عشق يمراحل محبت را به استمداد از آنان ط

 يلهاق ه عشيرا عطيگردد. ز يمتجل ياعل هشود، تا عهد او هم در مرتب
 طاق حق عيطر يزان طي، که به مير ظاهريو س ينه به درخواست لفظ

 شود. 
ر در يشتن است که زايرت به خويو بص ير معنوين سيدر ا

دم ، قکرده ياو ط يکه موال يک مرحله از مراحليد که هنوز به بيامي
ده ش يل، نور حق در دل او متجينجاست که به لطف الهيدر ا نگذارده!

وب محب ست باال  د که در عالم  آيميبر  يمانيد عهد و پيدر مقام تجد
 ش بسته بود. يخو يازل
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ر، اما يارت مبارک است بر زاي، زيثاق الهين ميدر صورت تحقق ا
اماکن مقدسه، از  يط، حرکت به سويو جمع شرا يبدون توسل قلب

، تيت است نه اقربيمنکرات است نه از طاعات و عبادات، موجب ابعد
، مشاهده متبرکه را به سبب وجود آن يتبارک و تعال يرا خدايز

ه قرار داده يه کماليآثار معنو يبزرگواران به شرافت رسانده و دارا
 است.
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