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  13: حج در آيينه عرفان، ص

  

   مقّدمه

  

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

َعَلْيِه ىف خاِلِقَك َوتـَوَكَّْل   ِمْن ُكلِّ شاِغٍل َوِحجاِب ُكلِّ حاِجٍب َوفـَوِّْض اُموَرَك ُكلَّها إىل  إذا أَرْدَت احلَْجَّ َفَجرِّْد قـَْلَبَك لِّلِه َتعاىل
ْنيا َوالرّاَحَة َواخلَ  ْلَق، َواْخرُْج ِمْن ُحُقوٍق تـَْلَزُمَك ِمْن َمجيِع ما َيْظَهُر ِمْن َحرَكاِتَك َوَسَكناِتَك َوَسلِّْم ِلَقضائِِه َوُحْكِمِه َوَقدرِِه َودَِع الدُّ

  .ِجَهِة اْلَمْخُلوقنيَ 

  .َك َوقـُوَِّتَك َوَشباِبَك َوماِلَك َخماَفَة أْن َيصريُوا َلَك ُعُدّواً َوَوباًال زاِدَك َوراِحَلِتَك َوأْصحابِ   َوال تـَْعَتِمْد َعلى

الّلِه ٍء َصيـََّرُه َعَلْيِه َعُدّواً َوَوباًال ِليَـْعَلَم أنَّهُ لَْيَس َلُه قـُوٌَّة َوال حيَلٌة َوال ِألََحٍد إّالِبِعْصَمِة  َشى  ِرضا الّلِه َواْعَتَمَد َعلى  َفإنَّ َمِن ادَّعى
  .َوتـَْوفيِقهِ 

اهللا عليه و آله َوما جيَُِب  َواْسَتِعْد إْسِتْعداَد َمْن ال يـَْرُجو الرُُّجوَع َوأْحِسِن الصُّْحَبَة َوراِع أْوقاِت َفراِئِض الّلِه َوُسَنِن نَِبّيِه صلى
  .َدواِم األْوقاتِ   خاِء َوايثاِر الزّاِد َعلىَعَلْيَك ِمَن األَدِب َواإلْحِتماِل َوالصَّْربِ َوالشُّْكِر َوالشََّفَقِة َوالسَّ 

ُشوعِ  ُضوِع َواخلُْ ٍء َميْنَـُعَك َعْن ذِْكِر  َوَأْحرِْم ِمْن ُكلِّ َشى. ُمثَّ اْغِسْل ِمباِء التـَّْوَبِة اْخلاِلَصِة ُذنُوَبَك َواْلَبْس ِكْسَوَة الصِّْدِق َوالصَّفاِء َواخلُْ
  .الّلِه َوَحيُْجُبَك َعْن طاَعِتهِ 

   إجابٍَة صاِفَيٍة زاِكَيٍة لِّلِه َعزََّوَجلَّ ىف َدْعَوِتَك لَهُ   َوَلبِّ ِمبَعىن
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  . ُمَتَمسِّكاً ِبُعْرَوتِِه اْلُوْثقى
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  .َوُطْف ِبَقْلِبَك َمَع اْلَمالِئَكِة َحْوَل اْلَعْرِش َكَطواِفَك َمَع اْلُمْسِلمَني بِنَـْفِسَك َحْوَل اْلبَـْيتِ 

  .َوَهْرِوْل َهْرَوَلًة ِمْن َهواَك َوَتربِّياً ِمْن َمجيِع َحْوِلَك َوقـُوَِّتكَ 

  .َوال تـََتَمنَّ ما ال حيَِلُّ َلَك َوال َتْسَتِحقُّهُ   ِمىن  فاْخرُْج ِمْن َغْفَلِتَك َوَزّالِتَك ِخبُُروِجَك إىل

ْد َعْهَدَك ِعْندَ    .الّلِه ِبَوْحدانِيَِّتهِ  َواْعَرتِْف ِباَخلطايا ِبَعَرفاٍت َوَجدِّ

  .َوتـََقرَّْب إىل الّلِه ذا ثَِقٍة ِمبُْزَدِلَفةٍ 

بيَحِة، َواْرِم الشََّهواِت َواخلَْساَسَة   ِبُصُعوِدَك إَىل اجلََبِل، َواْذَبْح َحْنَجَرَتِى اْهلَوى  َواْصَعْد ِبُروِحَك إَىل اْلَمَألِ اْألَْعلى َوالطََّمِع ِعْنَد الذَّ
نا   .َئَة َوالذَّميَمَة ِعْنَد َرْمِى اجلََْمراِت، َواْحِلْق اْلُعُيوَب الظَّاِهَرَة َواْلباِطَنَة ِحبَْلِق َرْأِسكَ َوالدِّ

  .َواْدُخْل ىف أماِن الّلِه وََكَنِفِه َوِسْرتِِه وََكالئَِتِه ِمْن ُمتابـََعِة ُمراِدَك ِبُدُخوِلَك احلََْرمَ 

ما ِسواُه  ْعظيِم صاِحِبِه َوَمْعرَِفِة َجالِلِه َوُسْلطانِِه، َواْسَتِلِم احلََْجَر ِرضًى ِبِقْسَمِتِه َوُخُضوعاً ِلِعزّتِِه، َوَودِّعْ َوُزِر اْلبَـْيَت ُمَتَحقِّقاً ِلتَـ 
  .ِبَطواِف اْلَوداعِ 

  .وٍَّة ِبَفناِء أْوصاِفَك ِعْنَد اْلَمْرَوةِ َوَصفِّ ُروَحَك َوِسرََّك ِلِلقاِء الّلِه يـَْوَم تـَْلقاهُ ِبُوقُوِفَك َعَلى الصَّفاِء، وَُكْن ذا ُمرُ 
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  .ُشُروِط َحجَِّك هذا َوَوفاِء َعْهِدَك الَّذى عاَهْدَت ِبِه َمَع َربَِّك َوأْوَجْبَتُه إىل يـَْوِم القيامة  َواْسَتِقْم َعلى

  : نـَْفِسِه ِبَقْوِلِه َتعاىل   َخيُصَُّه ِمْن َمجيِع الطّاعاِت إّالباإلضاَفِة إىلَملْ يـَْفَرتِِض احلَْجَّ وَملَْ   َواْعَلْم ِبأنَّ الّلَه َتعاىل

  .97): 3(آل عمران  .»َو لِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطاَع ِإلَْيِه َسِبيًال «

لإلْسِتْعداِد َواإلشاَرِة إَىل اْلَمْوِت َواْلَقْربِ َواْلبَـْعِث َواْلقياَمِة َوَفْصِل َوال َسنَّ نَِبيُُّه صلى اهللا عليه و آله ىف َحالٍل َوَحراٍم َومناِسَك اّال 
ا إىل آِخرِها ِألُوِىل اْألَْلباِب َواوِىل بَياِن الساِبَقِة ِمَن الدُُّخوِل ِىف اْجلَنَِّة أْهِلها َوُدُخوِل النّاِر أْهِلها ِمبُشاَهَدِة َمناِسِك احلَْجِّ ِمْن أوَّهلِ 

  1.  النُّهى
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  .مصباح الشريعة و مفتاح احلقيقة، باب بيست و دّوم. 1 -
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توفيق سفر به سوى بيت اللَّه، و اداى مناسك در كنار خانه حمبوب، و عاشقانه هم چو پروانه به دور آن جايگاه رفيع  
دنيا و آخرت عنايت ويژه و رمحت خاص حضرت نياز برداشنت براى حتصيل سعادت  گشنت، و دست نياز به سوى ىب

  .شود ارحم الرامحني و اكرم االكرمني است كه نصيب زائر مى

زائر با متام وجود و مهه توّجه قلىب و مشتاقانه بايداز اين لطف خاّصى كه به او شده، كه اجازه يافته به حرمي پاك دوست، 
اند قدرداىن كند، و  مان و اولياء پيشاىن تواضع به خاك عبادت سودهو به منطقه نور، و به مركزى كه مهه پيامربان و اما

قدرداىن او به اين است كه پيش از سفر، به حقايق و دقائق و اشارات و لطائف معنوى اين سفر ملكوتى و مناسك 
مدار حمّبت حمبوب  روحاىن آگاه شود، تا حّجى صادقانه، با نّيىت خالصانه، و قلىب عاشقانه اجنام دهد، و براى مهيشه در

  هاى نامشروع، قرار گريد و جمذوب دوست گردد، و از دسرتس هوا و وهوس، و طغيان خواسته
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هاى انسى و جّىن بريون رود، و جز خدا خنواهد، و جز خدا نبيند و جز براى خدا هزينه نشود، و تبديل به  و شيطان
  .را در راه بندگى حق و خدمت به خلق به كار گريد انساىن گردد كه مهه دقايق عمرش

عسكر كه عاملى وارسته و در راه  كتاىب كه پيش روى مشاست، به پيشنهاد حّجة االسالم واملسلمني جناب آقاى قاضى
ف هاى خمتل اى كم نظري به وجود آورده، و آثار ارزمشندى را در موضوع حّج به زبان حتقق علمى مهه جوانب حج كتاخبانه

ارائه داده و انصافاً نسبت به زائران جهت آگاهى آنان از مناسك ظاهرى و معنوى اين حقيقت دلسوزى داشته و دارد، 
  .اى بتواند مشا را براى حج ابراهيمى آمادگى دهد و مهيا سازد نظام داده شده، اميد است اين اثر تا اندازه

   حسني انصاريان: فقري
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خاِلِقَك َوتـَوَكَّْل َعَلْيِه ىف   ِمْن ُكلِّ شاِغٍل َوِحجاِب ُكلِّ حاِجٍب َوفـَوِّْض اُموَرَك ُكلَّها إىل  ذا أَرْدَت احلَْجَّ َفَجرِّْد قـَْلَبَك لِّلِه َتعاىلإ[
ْنيا َوالرّاَحَة َواخلَْلَق، َوأْخرُْج ِمْن ُحُقوٍق تـَْلزُِمَك ِمْن َمجيِع ما َيْظَهُر ِمْن َحرَكاِتَك َوَسَكناِتَك َوَسلِّْم ِلَقضائِِه َوُحْكِمِه َوَقدرِِه َودَِع  الدُّ

  ] ِجَهِة اْلَمْخُلوقنيَ 

   حقيقت حج

  

ى  «: فرمايد امام صادق عليه السالم مى چون آهنگ حج خانه حق كردى، دل خود را براى خدا از هر شاغل و حاجب 
. ج پر ارزش ملكوتى جز به حضرت دوست توجهى نداشته باشىكن، آن چنان كه در اين سفر گرانقدر روحاىن و معرا 

متام امور خويش را اعم از مادى و معنوى به آفريننده خود واگذار، در متام حركات و سكنات خود بر او تكيه كن و در 
هستند رها  برابر قضا و حكم و قدر او تسليم حمض باش و دنيا و راحىت و آن مردمى را كه مانع از اين حركت معنوى تو 

  ».كن و خويش را از متام حقوق خلق آزاد منا

  .هاى عاىل مكتب انسان ساز اسالم است ترين برنامه مسئله با عظمت حج از اعظم مسائل اهليه و از مهم

هاى اين سفر آمساىن را، چنان كه  مسلمانان جهان اگر به حقايق پرقيمت اين عمل عبادى اسالم توجه كنند و برنامه
  ست اجنام دهند،شايسته ا
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  .در رفع بسيارى از مشكالت دنياىي، سياسى، اجتماعى، اخالقى و آخرتى خود موفق خواهند شد

   رابطه معنويت قلب با كعبه

  

مسلمانان اگر شرايط واقعى . معنويت كعبه دورمناىي از عظمت و جالل و جربوت صاحب آفرينش و خالق هسىت است
  .رسند ها مى ها و جالىل ما فوق متام جاللت اعمال خود حمقق سازند، به عظمىت ما فوق متام عظمت حج را در
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در مناسك حج متام عوامل تكامل انسان قرار داده شده و حاجى بايد با اجنام مناسك، متام خألهاى فكرى و روحى و 
خانه به حنو شايسته حق از آن جايگاه باعظمت اخالقى و به خصوص امياىن خود را جربان منايد و اگر در اتصال به 

  .هاى اهلى از او سرنزده است استفاده ننمايد، حج خانه را جباى نياورده و اعماىل مهاهنگ با واقعيت

  .آيد دادن متام موجوديت انسان به سوى الّله به مشار مى ها و ارواح و افكار است و عالمىت براى جهت كعبه، قبله دل

  .ست كه انسان بايد با گردش به دور آن، حمور از متام رذايل بريون آمده و به متام حسنات آراسته گرددكعبه، حمورى ا

كعبه، خانه عبادت و بندگى، مركز عشق و عاشقى، جايگاه پاكان و نيكان و حمل به خاك افتادن صاحلان و صديقان 
  .است

هاى  اهلى و امامان بزرگوار، به آن روى عشق داشته و شبكعبه و مسجد احلرام جايگاه با عظمىت است كه انبياى بزرگ 
  .اند عمر خود را تا صبح در آن مكان مقدس با كمال خضوع و خشوع به عبادت گذرانده
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 ها پاك و جان از مهه بر زائر بيت اللَّه واجب و الزم است كه قبل از حركت به آن مكان شريف، دل از متام كدورت
  .ها پرياسته كند آاليش

ره  كعبه، قلب معنويت، مركز عبوديت، جايگاه خلوص و حمل خضوع و خشوع است و دىل كه از اين اوصاف عاىل 
توان راهى به آن  بدون نفس تزكيه شده و قلب آراسته به حقايق و اوصاف اهلى، منى. ندارد، در آجنا جاى خنواهد داشت
كرد، كه راه رسيدن انسان به حضرت معبود تنها قلب سليم است و بس؛ و قلب حرمي مقدس و حرم با عظمت پيدا  

  .سليم، قلب خاشع و خاضع، مؤمن و متقى، رقيق و رحيم، رؤوف و كرمي و آراسته به يقني است

 خود نگردى و از شرارت هاى نفس پاك نشوى و از چاه تاريك رذايل بريون نياىي و خويشنت هاى شيطاىن ىب تااز خودبيىن
  .نياز نسازى، به خانه حق راه پيدا نكىن اهلى خود را باز نياىب و جان را از بيگانگان و دمشنان ىب

آرى، چون دل از غري فارغ ساخىت، نفس از رذايل پرداخىت، لباس شيطنت از متام وجود انداخىت و هويت خود را به متام 
مهيا ساخىت؛ كه بدن و جسم را به آن حرمي دعوت  معىن به حضرت موال باخىت، لياقت ورود در حرم را براى خود

است و انسان آن موجودى است كه به صفات حضرت دوست » انسان«اند، بلكه دعوت به بارگاه قدس متوجه  نكرده
  .متصف باشد
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  :فرمايد فيلسوف و فقيه بزرگ، مرحوم حاج شيخ حممد حسني غروى اصفهاىن معروف به كمپاىن خطاب به انسان مى

 كعبه جانان سفر تواىن كرد  گهى به
 

 كه در مناى وفا ترك سر تواىن كرد

  

  22: حج در آيينه عرفان، ص

  

  به راه عشق تواىن كه رهسپر گردى
 

 اگر كه سينه خود را سپر تواىن كرد

  به چار بالش خواب آنگهى تو تكيه زىن
 

 پر تواىن كرد كه تن نشانه تري سه

  شادتنسيم صبح مراد آنگهى كند 
 

 كه خدمت از سر شب تا سحر تواىن كرد

 جدا مشو ز در دوست، مفتقر هرگز
 

 كه چاره دل ازين رهگذر تواىن كرد

  

كعبه و رابطه معنويت قلب با آن حمور باعظمت هدايت و شرح آن از حدود اين كتاب حمدود خارج است؛ متاشاى 
يكديگر چشمى اهلى و قلىب پاك از متام شوائب الزم دارد كه با  عظمت كعبه و معنويت قلب و رابطه اين دو حقيقت با 

رت كه از اينجا به شرح ظاهر حديث بپردازم، باشد كه در . ره است نشني از هر دو ىب كمال تأسف اين فقري خاك چه 
به مهه ما عنايت مسري شرح، خداوند مهربان قلىب پاك براى دريافت حقايق و چشمى اهلى براى متاشاى وقايع اصلى هسىت 

  .بفرمايد كه اين عنايت از لطف و كرم حضرت دوست دور نيست

   تصفيه قلب از غري حق

  

نتيجه فرامني ملكوتى حضرت صادق عليه السالم در ابتداى روايت باب حج اين است كه قبل از شروع سفر به داد قلب 
هاى غري خداىي و  كنيد كه دِل گرفتار هوى و حمبتها و عيوب و قيود پاك   برسيد و اين بيت معنوى را از متام آلودگى
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دچار هّم و غم دنيا و وابسته به مردم شيطان صفت و اسري حقوق ماىل مردم، اليق قرار گرفنت در حضور دوست نيست،  
  .خواهد، نه آرايش ظاهر و قيافه جسم كه حضرت يار حقيقت قلب و پاكى جان مى

  23: حج در آيينه عرفان، ص

از وطن، در مقام كسب معرفت برآييد، و دل را به نور صفات حضرت دوست منور كنيد و اين مطاف  قبل از حركت
  .عظيم حقايق ربانيه و حسنات ملكوتيه را از قيود شيطاىن و طواف جنود ابليسى برهانيد

رح مشا ترين حمّرك، اعضا و جوا چون قوى شود و عشق هم چون كسب معرفت كرديد، قلب غرق در عشق حضرت حق مى
چون بنيانگذار حج، حضرت  منايد تا هم را در راه خدمت حضرت يار به حركت آورده و مشا را اليق حضور آن جناب مى
  .ابراهيم خليل الرمحن با چشم قلب و ديده سر به ديدار حقايق ملكوتى نايل گرديد

  .»1« »ُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ َو َكذِلَك نُِري ِإْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ِليَ «

  .كنندگان شود دهيم تا از يقني ها و زمني به ابراهيم نشان مى و اين گونه فرمانرواىي و مالكّيت و ربوبّيت خود را بر آمسان

  :در كتب رواىي ما آمده است كه

اىي بيش از  -كربيت امحر و برتر از مالئكه  انسان مؤمن و تصفيه شده و آراسته به حسنات و پرياسته از رذايل، ارزش و
و اين مهه عظمت و حرمت و فضيلت در سايه حركت  »2« .تر از حرمت كعبه دارد و حرمىت بزرگ -حىت مالئكه مقرب

  .آيد دست مى معنوى قلب و آراستگى دل به

______________________________  
  .75): 6(انعام ). 1(

  .19775، حديث 76، باب 537/ 14: يعه؛ وسائل الش3، حديث 567/ 4: الكاىف). 2(

  24: حج در آيينه عرفان، ص

  

   كعبه دل
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  :گويد مى» متهيدات«عني القضاة، عارف نامدار در 

راه خدا . بدان كه راه خدا نه از جهت راست است و نه از جهت چپ و نه باال و نه زير و نه دور و نه نزديك! اى عزيز
ها برى و پاك كن و باالترين رذيلت كه منيت  خود را از مهه آلودگى» نـَْفَسَك َوَتعالْ دَْع «. در دل است و يك قدم است
  .هاست از خود بريز و آن گاه به جوار قرب حركت كن است و آن اساس متام بدخبىت

  :اى كه او را پرسيدند مگر از مصطفى نشنيده

ْنَكِسَرِة قُـ : أين الّله؟ فقال صلى اهللا عليه و آله
ُ
  .»1«  ُلوبـُُهمْ ِعْنَد امل

  .هاى شكسته مؤمنان نزد قلب: خدا كجاست؟ پس فرمود

در راه حج زر و سيم بايد فشاندن، . حِج صورت، كار مهه كس باشد، اما حج حقيقت، نه كار هر كسى باشد! اى عزيز
 »2« »طاَع ِإلَْيِه َسِبيًال َمِن اْستَ « در راه حق جان و دل بايد فشاندن، اين كه را مسلم باشد؟ آن را كه از بند جان برخيزد،

  .اين باشد

  .در هر فعلى و حركىت در راه حج سرى و حقيقىت باشد، اما كسى كه بينا نباشد خود نداند

  .هاست طواف كعبه و سعى و حلق و جتريد و رمى حجر و احرام و احالل و قارن و ُمفرِد و متمتع در مهه احوال

______________________________  
  .125، باب 157/ 70: ار األنوارحب). 1(

  .97): 3(آل عمران ). 2(

  25: حج در آيينه عرفان، ص

ا ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ « َّ   .»1« »َو َمْن يـَُعظِّْم َشعاِئَر اللَِّه َفِإ

  .هاست و هر كس شعاير خدا را بزرگ مشارد، بدون ترديد اين بزرگ مشردن ناشى از تقواى دل
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گذارد كه به كعبه ربوبيت رسيم و  كردند، دريغا كه بشريت منى ها به كعبه زيارت مى كعبه نبود كه روح  ها نبود و هنوز قالب
د بشريت منى   !گذارد كه ربوبيت رخت بر صحراى صورت 

شاء الّله كه خدا ما را حج حقيقى روزى   هر كه نزد كعبه ِگل رود خود را بيند و هر كه به كعبه دل رود خدا را بيند، ان
  .ندك

چون دل تصفيه كردى و آن را به نور معرفت آراسىت و بر يقني و عشقش استوار منودى، حرمىت ما فوق حرمت كعبه براى 
يعىن آن نورى كه در قيامت از حقيقت  -آن كسب كردى، با چنني دل به حج خانه حق برو كه خود را با معنويت كعبه

در  -اى و بدان كه حرمت دل ى عظيم و مقامى جليل دست يافتهمهاهنگ منوده و به موقف -آن خانه به شفاعتت آيد
  .با حرمت كعبه قابل قياس نيست - صورتى كه به حقيقت، بيت الّله و عرش الّله گردد

  :پروين اعتصامى در اين زمينه چه نيكو سروده

  گه احرام روز عيد قربان
 

  گفت با خود كعبه زين سان سخن مى

  كه من مرآت نور ذواجلالمل
 

  عروس پرده بزم وصامل

  

______________________________  
  .32): 22(حج ). 1(

  26: حج در آيينه عرفان، ص

  

  مرا دست خليل الّله برافراشت
 

  خداوند عزيزم نامور داشت

  نباشد هيچ اندر خطه خاك
 

  چو من فرخنده و پاك مكاىن هم

  چو بزم من، بساط روشىن نيست
 

  سراى اميىن نيستچو ملك من، 
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  بسى سرگشته اخالص دارمي
 

  بسى قربانيان خاص دارمي

  اساس كشور ارشاد از ماست
 

  بناى شوق را بنياد از ماست

  چراغ اين مهه پروانه ماييم
 

  خداوند جهان را خانه ماييم

  پرستشگاه ماه و اخرت اينجاست
 

  حقيقت را كتاب و دفرت اينجاست

ادنددر اينجا بس شهان   افسر 
 

ادند  بسى گردن فرازان سر 

  در اين درگاه هر سنگ و گل و كاه
 

  خدا را سجده آرد گاه و بيگاه

  زنند اينجا در و بام انا احلق مى
 

  كنند اجسام و اجرام ستايش مى

 در اينجا عرشيان تسبيح خوانند
 

 زبانند گوياِن معىن ىب سخن

  

  27: حج در آيينه عرفان، ص

  

  بلندى را كمال از درگه ماست
 

  پر روح االمني فرش ره ماست

  در اينجا رخصت تيغ آخنت نيست
 

  كسى را دست بر كس تاخنت نيست

  

 نه دام است اندرين جانب نه صياد
 

 شكار آسوده است و طائر آزاد

  خوش آن استاد كاين آب و گل آميخت
 

  خوش آن معمار كاين طرح نكو رخيت

  ام دوخت درزّى كه زرين جامهخوش آن 
 

  خوش آن بازارگان كاين حّله بفروخت
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  هاست مرا زين حال بس نام آورى
 

  هاست به گردون بلندم برترى

  

 !بدو خنديد دل آهسته، كاى دوست
 

  زنيكان خود پسنديدن نه نيكوست

  چنان راىن سخن زين توده گل
 

  كه گوىي فارغى از كعبه دل

  برون از آب و گل نيستترا چيزى 
 

  اى مانند دل نيست مبارك كعبه

 تو را گر ساخت ابراهيم آذر
 

 مرا بفراشت دست حّى داور

  

  28: حج در آيينه عرفان، ص

  

  تو را گر آب و رنگ و خاك و سنگ است
 

  مرا از پرتو جان آب و رنگ است

 تو را گر گوهر و گنجينه دادند
 

 دادندمرا آرامگاه از سينه 

  تو را در عيدها بوسند درگاه
 

  گاه مرا باز است در، هرگاه و ىب

 اى بنهاد بنياد تو را گر بنده
 

 مرا معمار هسىت كرد آباد

 تو را تاج ار ز چني و كشمر آرند
 

 مرا تفسريى از هر دفرت آرند

  ز ديبا گر تو را نقش و نگارى است
 

  مرا در هر رگ از خون، جويبارى است

  اى، ما تابناكيم جسم تريهتو 
 

  تو از خاكّى و ما از جان پاكيم
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  اى هست و صفاىي تو را گر مروه
 

  مرا هم هست تدبريى و راىي

  در اينجا نيست مشعى جز رخ دوست
 

  وگر هست انعكاس چهره اوست

  تو را گر دوستدارند اخرت و ماه
 

  مرا يارند عشق و حسرت و آه

 پريايه كردندتو را گر غرق در 
 

 مرا با عقل و جان مهسايه كردند

  

  29: حج در آيينه عرفان، ص

  

  در اين عزلتگه شوق آشناهاست
 

  در اين گم گشته كشىت ناخداهاست

  

  به ظاهر، ُملك تن را پادشاييم
 

  به معىن خانه خاص خداييم

  در اينجا رمز، رمز عشق بازى است
 

  است جمازىجز اين يك نقش، هر نقشى 

 هاست ما را در اين گرداب، قربان
 

 هاست ما را خون آلوده پيكان به

  تو خون ُكشتگان دل نديدى
 

  جز ساحل نديدى از اين دريا به

 كسى كاو كعبه دْل پاك دارد
 

 ها باك دارد؟ كجا زآلودگى

 چه حمراىب است از دل با صفاتر
 

 چه قنديلى است از جان روشناتر؟

 جامه از ديباى جان كردخوش آن كو 
 

 خوش آن مرغى كزين شاخ آشيان كرد

  خوش آن كس كز سر صدق و نيازى
 

  گاه دل منازى كند در سجده
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  كسى بر مهرتان، پروين، مهى داشت
 

ى داشت   كه دل چو كعبه زآاليش 

  

  آرى، در اين سفر معنوى و سري ملكوتى، دل از غري خدا بردار و هر

  30: عرفان، صحج در آيينه 

امورت را به حضرت او واگذار و در متام حركات و . دارد از خود دور كن شاغل و حاجىب كه تو را از دوست باز مى
از معاشرت . تسليم قضا و حكم و قدر او باش و دنيا و راحت آن را در اين مسافرت رها كن. سكنات بر او تكيه كن

  .نالناس پاك ك ناباب بپرهيز و خود را از حق

   الناس و امهيت آن حق

  

ا ارزش فوق العاده قائل است   .حق معنوى و حق ماىل مردم دو حق بسيار مهم است كه اسالم براى هر دو آ

  .از نظر قرآن و روايات، مسلمان واقعى كسى است كه از حقوق معنوى و اقتصادى مردم پاك باشد

  .ادا كند و به وقت مرگ، آزاد از حقوق مردم مبريد دارنده حيات طيبه كسى است كه حق معنوى و مادى مردم را

   در باب چهل و پنجم كتاب

  »مصباح الشريعه«

  

حديثى در باب معاشرت از حضرت صادق عليه السالم نقل شده كه در ضمن شرح آن، به حقوق معنوى مردم از نظر 
ايات مهم اسالمى از معتربترين كتب الناس در اين فصل الزم است به رو  در توضيح حق. قرآن و سنت اشاره خواهد شد

  .هاىي آموزنده در اين زمينه توجه داده شود حديث و داستان
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ْيِن فَإنَُّه ال َكّفاَرَة َلهُ إّالأداُءُه أْو يـَْقضى ُيَكفِّرُُه اْلَقْتُل يف ُكلُّ َذْنبٍ : َجْعَفٍر عليه السالم قالَ  َعْن أىب ْعُفَو أْو يَـ  صاِحُبهُ  َسبيِل اللَِّه إّالالدَّ
  .»1«  الَّذى َلُه احلَْقّ 

______________________________  
/ 1: ؛ اخلصال23771، حديث 4، باب 324/ 18: ؛ وسائل الشيعه6، باب الدين، حديث 94/ 5: الكاىف). 1(

  .13، حديث 1، باب 10/ 97: ؛ حبار األنوار4، حديث 12

  

  31: حج در آيينه عرفان، ص

شهادت در راه خدا كفاره هر گناهى است مگر بدهكارى ماىل كه كفاره آن اداى آن، يا : فرمودامام باقر عليه السالم 
  .پرداختش به وسيله آشنا و مهراه او يا خبشش طلبكار است

ْعُت َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله يـَُقولُ : َعْن أىب َسعيِد اْخلْدرى قالَ  يا َرُسوَل الّلِه : دَّْيِن، قيلَ أُعوذُ ِبالّلِه ِمَن اْلُكْفِر َوال: مسَِ
  أيـَْعِدُل الدَّْيُن بِاْلُكْفِر؟

  .»1«  نـََعمْ : َفقالَ 

برم از كفر و بدهكارى،  به خدا پناه مى: فرمود از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم مى: گويد أبو سعيد ُخدرى مى
  .آرى: فرمود آيا بدهى انسان با كفر برابر است؟! يا رسول الّله: عرضه داشتند

  .»2«  السُّرّاُق َثالَثةٌ ماِنُع الزَّكاِة َوُمْسَتِحلُّ ُمُهوِر النِّساء وَكذِلَك َمِن اْسَتداَن وََملْ يـَْنِو َقضاَئهُ : قاَل أبو َعْبِدالّلِه عليه السالم

نان را حالل مشارد و دزدان سه نفرند، منع كننده زكات و آن كس كه عدم پرداخت مهر ز : امام صادق عليه السالم فرمود
  .هر كس كه پوىل قرض كند و خنواهد آن را به صاحبش برگرداند

أداِء َحقِِّه فـََعَلْيِه ُكلَّ   َحقٍّ َحقَُّه َوُهَو يـَْقِدُر على ذى  َمْن َمَطَل َعلى: عن النَّىبِّ صلى اهللا عليه و آله ىف َحديِث اْلَمناهى أنَُّه قالَ 
  .»3« يـَْوٍم َخطيَئُة َعّشارٍ 
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______________________________  
، 317/ 18: ؛ وسائل الشيعه39، حديث 44/ 1: ؛ اخلصال3، حديث 312، باب 527/ 2: علل الشرايع). 1(

  .23753، حديث 1باب 

/ 100: ؛ حبار األنوار190، حديث 153/ 1: ؛ اخلصال42، حديث 10، باب 153/ 10: ذيب األحكام). 2(
  .1، حديث 3، باب 146

، باب 336/ 73: ؛ حبار األنوار23790، حديث 8، باب 333/ 18: ؛ وسائل الشيعه263/ 2: جمموعة ورام. )3(
  .1، حديث 67

  

  32: حج در آيينه عرفان، ص

كسى كه حق صاحب حقى را امروز و فردا كند، در حاىل  : در حديث مناهى از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله آمده
  .شود اش معادل گناه يك داروغه دولت ظامل ثبت مى د، هر روز در پروندهكه به پرداخت آن قدرت دار 

ْيِن فَانَّ َكّفارََتُه َقضائُهُ : َعْن أىب َجْعَفرٍ    .»1«  أوَُّل َقْطَرٍة ِمْن َدِم الشَّهيِد َكّفاَرٌة ِلُذنُوِبِه إّالالدَّ

اوست مگر مسئله بدهكارى كه كفاره آن اداى آن اولني قطره خون شهيد كفاره گناهان : امام باقر عليه السالم فرمود
  .است

  :مهچنني در روايت آمده است

مردى از انصار فوت كرد در حاىل كه دو دينار بدهكار بود، نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله بر او مناز خنواند، تا بعضى از 
  .»2« او مناز خواند اقوامش ضامن اداى دين او شدند، آن گاه رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله بر

خواهم معتكف مكه و مدينه  مى: أبو مثامه يكى از شيعيان حضرت جواد عليه السالم است، به آن جناب عرضه داشت
  :شوم، وىل بدهكارم، حضرت فرمود

 كند به منطقه خود برگرد تا بدهى خود را بپردازى، سعى كن خدا را با قرض داشنت مالقات نكىن كه مؤمن خيانت منى
»3«.  
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______________________________  
، 4، باب 326/ 18: ؛ وسائل الشيعه3688، باب الدين والقرض، حديث 183/ 3: من ال حيضره الفقيه). 1(

  .23775حديث 

  .23965، حديث 2، باب 422/ 18: الشيعه ؛ وسائل2الدين، حديث  ، باب93/ 5: الكاىف). 2(

ذيب األحكام9، باب الدين، حديث 94/ 5: الكاىف). 3(   .7، حديث 81، باب 184/ 6: ؛ 

  33: حج در آيينه عرفان، ص

ْعُت َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله يـَُقولُ : َعْن َعلىٍّ عليه السالم قالَ    .»1«  َمَطُل اْلُمْسِلِم اْلُموِسِر ظُْلٌم ِلْلُمْسِلمنيَ : مسَِ

مساحمه و امروز و فردا كردن كسى كه تواناىي : ليه و آله شنيدم فرموداز رسول خدا صلى اهللا ع: فرمايد على عليه السالم مى
  .پرداخت بدهى را دارد، ستم به مسلمانان است

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

اين ! خداوندا: شديدترين حال انسان در قيامت وقىت است كه مستحقني زكات و مخس جلوى انسان را بگريند و بگويند
  .»2« دهد ها عوض مى پس خداوند از حسنات اين شخص به آن. ات مالش را به ما نپرداختهشخص مخس يا زك

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

آشامند و فريادشان به واويال بلند است، يكى از  اهل آتش از بوى چهار نفر در اذيت و آزارند، اينان از محيم جهنم مى
  .»3«  آن، كسى است كه از دنيا رفته و حقى از حقوق مردم برگردن او مانده ها در صندوقى از آتش است و آن

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

هايش  دارد، در حدى كه از رگ كسى كه حق مؤمىن را حبس كند، خداوند وى را در قيامت پانصد سال سر پا نگاه مى
   خون بريزد، سپس
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______________________________  
ذيب األحكام1، باب أدب احلكم، حديث 412/ 7: الكاىف). 1( ؛ وسائل 1، حديث 88، باب 225/ 6: ؛ 

  .23809، حديث 11، باب 343/ 18: الشيعه

  .214/ 3: لئاىل األخبار). 2(

  .197/ 3: لئاىل األخبار). 3(

  34: حج در آيينه عرفان، ص

را حبس كرده، آن گاه به مدت چهل روز او را توبيخ  يك منادى از جانب حق ندا كند، اين ستمگرى است كه حق مؤمن
  .»1« كنند، سپس به آتش بربند

بنابر روايات معترب، اگر كسى در زمان حياتش مال مردم را به مردم برگرداند، يا پس از مرگش وارثانش حق مردم را به مردم 
  .بدهند از عذاب اهلى در برزخ و قيامت در امان خواهد بود

حج دارد بايد برابر با دستورهاى عاىل اسالم خود را از حقوق معنوى و مادى مردم پاك كند، وگرنه حج او كسى كه اراده 
  .الناس به چند داستان واقعى توجه كنيد در زمينه حق. ارزش چنداىن خنواهد داشت

   جنات با پرداخت هفده لایر

  

سيدالشهداء عليه السالم، نزديك عيد غدير از دنيا رفت، دوسىت داشتم داراى كماالت امياىن و فوق العاده عاشق حضرت 
  .خودم متكفل كفن و دفن و غسل او بودم

كردم در عامل برزخ از هر جهت آزاد است، وىل چند روز پس از مرگش، به خواب  با وصيت جالىب كه داشت تصور مى
ام هفده لایر مربوط به حساب فالن  دفاتر مغازهگوشه يكى از : يكى از عاشقان حق كه وصّى او نيز بود آمد و به او گفت

طور بود كه گفته بود؛ هفده لایر را به صاحبش  شخص است كه از قلم افتاده، آن را بپردازيد، دفاتر را بررسى كردند مهان
  .برگرداندند و او را از رنج آن راحت كردند
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______________________________  
  .198/ 3: ، لئاىل األخبار21837، حديث 39اب ، ب388/ 16: وسائل الشيعه). 1(

  35: حج در آيينه عرفان، ص

  

   حالليت به خاطر خراش كتاب

  

  :فرمودند بودم، مى» مفاتيح اجلنان«و » سفينة البحار«شىب در جملس فرزند بزرگوار حمدث قمى صاحب 

ؤمنني عليه السالم دفن كردمي، شب آن روز روزى كه پدرم از دنيا رفت و او را در كنار مرقد مطهر موالى متقيان امريامل
جملسى متعلق به فالن عامل پيش من امانت بود، » حبار األنوار«يك جلد از كتاب : برادرم پدر را در خواب ديد كه فرمود

تر آن را به مالكش بدهيد، صبح آن شب در حاىل كه كتاب را براى حتويل به  ام، هر چه سريع آن را به صاحبش نداده
بردمي، كنار در خانه كتاب از دست ما روى زمني افتاد، آن را برداشته و گرد و غبار از روى جلدش زدوده  بش مىصاح

  :سپس به صاحبش برگرداندمي، شب آن روز پدر بزرگوار در عامل خواب به ما فرمودند

ا به امانت گرفتم جلد آن سامل از دست مشا افتاد و بر جلد آن خراش وارد شد، روزى كه من آن ر » حبار األنوار«امروز 
  »1« !!بود، مسئله خراش روى جلد را حتماً از صاحب آن حالليت بطلبيد

   ناراحىت از يك خالل دندان

  

  :يكى از عّباد شهر كربال، پس از انتقال به عامل برزخ، به خواب دوستش آمد و به او گفت

داد، از حصري خرما فروشى كه روى سكوى  دندامن مرا رنج مى اى از غذا در البه الى گشتم، ذره روزى از يك مهماىن برمى
   درب صحن امام حسني عليه السالم جاى داشت به اندازه يك خالل برداشتم، دندان خود را پاك

______________________________  
  .اين مطلب را مرحوم حمّدث زاده شخصاً براى مؤّلف نقل منوده است). 1(
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  36: صحج در آيينه عرفان، 

كرده، سپس خالل را به زمني انداختم، صاحب حصري حاضر نبود كه از او حالليت بطلبم، از مسئله غافل ماندم تا از 
دنيا رفتم، اكنون ناراحت آن خالل هستم، از آن خرما فروش جهت من رضايت بگري تا با رضايت او از رنج و سوز 

  .رهاىي يامب

   او اليق ديدار حجت خدا نيست

  

اب الواعظ نوشته عامل بافضيلت حاج شيخ حمّمد على رباىن اصفهاىن كه در چند جلد تدوين شده و حمصوىل از در كت
  :آيات قرآن و روايات است، خواندم

دو نفر تصميم قطعى گرفتند خود را براى ديدن وّىل زمان امام دوازدهم آماده كنند، به تزكيه نفس مشغول شدند، چون در 
جناب را يافتند به مكه شتافتند، يكى از آنان به وقت طواف به حمضر مقدس وىل امر رسيد، عرضه  خود لياقت زيارت آن

او اليق ديدار من نيست؛ زيرا در راه سفر به : اگر اجازه بفرماييد دوستم نيز خدمت مشا برسد، حضرت فرمود: داشت
ين كه ببيند گندم رسيده يا هنوز خام است، پس از زارى رسيديد، او يك دانه گندم از خوشه چيد براى ا مكه به زمني گندم

درازى كند اليق  بررسى كردن، آن يك دانه گندم را به مهان زمني انداخت، كسى كه بدون اذن صاحب مال به مال دست
  !!ديدار حجت خدا نيست

   ناراحىت به خاطر يك دانه گندم

  

ر از دنيا رفت، خربى از عامل برزخ در عامل خواب به دو نفر از عباد حضرت حق با يكديگر پيمان بستند هر يك زودت
   يكى. دوست خود بدهد

  37: حج در آيينه عرفان، ص

در برزخ گرفتارم، علت گرفتارمي اين است كه روزى : از آنان از دنيا رفت، پس از مدتى به خواب دوستش آمد، به او گفت
جنب من يك ظرف گندم بود، ناخودآگاه يك عدد گندم  به مغازه عطارى حمل رفته بودم، ساعىت كنار عطار نشستم در
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برداشتم و با دندان پيشني خود آن را نصف كردم سپس هر دو نصفه را به ظرف برگرداندم، اين مسئله را با صاحب گندم 
ايت ام، براى خدا پيش صاحب مغازه برو و براى رهاىي من از او رض در ميان نگذاشتم، اكنون در برزخ ناراحت آن مسئله

  .بگري

   الناس جنات از حق

  

  :كند حمدث خبري، مرحوم عّالمه جملسى در حبار األنوار به نقل از الكاىف از على بن أىب محزه حكايت مى

عالقه دارم شرفياب حمضر مقدس حضرت صادق : اميه بود، روزى به من گفت دوسىت داشتم از كاتبان حكومت ننگني بىن
  .جناب از آن حضرت اجازه بگريشوم، براى من جهت زيارت آن 

از امام صادق عليه السالم اجازه گرفتم، حضرت اجازه دادند، مشرف حضور حضرت صادق شد و پس از سالم 
ام و در حتصيل اين  فدايت شوم، من دفرتدار اين قوم بودم و از اين راه به ثروت فراواىن رسيده: نشست، سپس گفت

  .ام ردهثروت، حالل و حرام خدا را رعايت نك

رفت، اگر مردم  اميه كاتب و آورنده غنيمت و مدافع نبود، حق ما از بني منى اگر براى بىن: امام صادق عليه السالم فرمود
  .رسيدند كردند آنان به چيزى از مال و حكومت منى آنان را رها مى

   تكليف من چيست؟ آيا براى من: آن مرد به حضرت عرضه داشت

  38 :حج در آيينه عرفان، ص

  راه جناتى هست؟

  كىن؟ من توجه مى راهنماىي كنم به اگر تو را راهنماىي: فرمود حضرت

  .آرى: گفت
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شناسى كه ماىل از او نزد توست،  اى خود را آزاد كن، هر كس را مى اميه مجع كرده از آنچه با تكيه بر بىن: حضرت فرمود
شت را براى شناسى، از جانب او  آن را به او برگردان و هر كه را منى در راه خدا صدقه بده، اگر اين كار را اجنام دهى، 

  .شوم تو ضامن مى

به فرمان امام صادق عليه السالم عمل كرد و چيزى براى . آن جوامنرد با ما به كوفه برگشت: گويد على بن اىب محزه مى
  .خود باقى نگذاشت، حىت لباس بدن خود را هم از خود دور كرد

مّدتى نگذشت كه مريض شد، از او عيادت  . ادم و لباسى براى او خريدم و برايش خرجى فرستادممن مبلغى به او د
به خدا ! اى على بن محزه: كردمي، پس از آن روزى به سراغش آمدم كه در حالت احتضار بود، چشمش را گشود و گفت

شدمي، پس از مدتى به حمضر امام صادق  قسم امام صادق به عهدش وفا كرد، آن گاه از دنيا رفت، تا دفن او متوىل امرش
  .والّله نسبت به دوستت به عهدم وفا كردم: عليه السالم شتافتم، به من نظر كرد و فرمود

  .»1«  گوىي، به خدا قسم او نيز مهني مجله را وقت مرگش گفت فدايت شوم درست مى: عرضه داشتم

  را ازاى كساىن كه اراده حج داريد، هم چون اين جوامنرد، خود 

______________________________  
، حديث 47، باب 199/ 17: ؛ وسائل الشيعه4، باب عمل السلطان و جوائزهم، حديث 106/ 5: الكاىف). 1(

  .105، حديث 11، باب 382/ 47: ؛ حبار األنوار22343

  39: حج در آيينه عرفان، ص

مردم ثوابش بسيار عظيم و اجرش بسيار بزرگ است و حقوق معنوى و ماىل مردم پاك كنيد كه پاك شدن از حق ماىل 
  .آيد اى براى قبوىل حج به مشار مى مقدمه

هاى اسالم منور   ها رهانيده و جان به نور واقعيت به انسانيت احرتام كنيد، به حقايق توجه مناييد، خويش را از ظلمت
  .كنيد

 چند گوىي، كه نشنوندت راز
 

 نياىب باز چند جوىي، كه مى

  مكن خو كه طبع گريد خوىبد 
 

 ناز كم كن كه آز گردد ناز



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  تا نياىب مراد خويش، بكوش
 

 تا نسازد زمانه با تو، بساز

 گر عقاىب، مگري عادت جغد
 

 ور پلنگى، مگري خوى گراز

  به كم از قدر خود مشو راضى
 

 بني كه گنجشك را نگريد باز

  چند باشى به اين و آن مشغول
 

 خويشنت پرداز بهشرم دار و 

 شرف دودمان آدم را
 

 به حقيقت توىي و خلق، جماز

 مهه فرداى تو به از امروز
 

 «1» مهه اجنام تو به از آغاز

  

   سوزش آتش جهنم از اثر حق الناس

  

  :كند حاج مريزا حسني نورى صاحب مستدرك از دارالسالم نورى حكايت مى

يك صد دينار كه معادل ده قران عجمى بود از يك نفر يهودى به عنوان قرض  مبلغ : عامل زاهد سيد هاشم حائرى گويد
  گرفتم كه پس از بيست روز به او برگرداندم، نصف آن را پرداختم و براى پرداخت بقيه آن او را

______________________________  
  .ديوان اشعار، مسعود سعد سلمان). 1(

  40: حج در آيينه عرفان، ص

  .به بغداد رفته: و كردم، گفتندجستج. نديدم

شت  شىب قيامت را در خواب ديدم، مرا در موقف حساب حاضر كردند، خداوند مهربان به فضلش مرا اذن رفنت به 
  .داد
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چون قصد عبور از صراط كردم، زفري و شهيق جهنم مرا بر صراط نگاه داشت و راه عبورم را بست، ناگاه طلبكار يهودى 
من : من تضرع كردم و به او گفتم. بقيه طلب مرا بده و برو: نم خارج شد و راه بر من گرفت و گفتاى از جه چون شعله

راست گفىت، وىل تا طلب مرا ندهى از صراط حق : گفت. در جستجويت بودم تا بقيه طلبت را بپردازم وىل تو را نيافتم
پس جباى طلبم بگذار : يهودى گفت. تو بدهممن كه در اينجا چيزى ندارم كه به : گريه كردم و گفتم. عبور ندارى

ام   به اين كار راضى شدم تا از شرش خالص شوم، چون انگشت بر سينه. انگشت خود را بر يك عضو تو بگذارم
  !!»1«  گذاشت از شدت سوزش آن از خواب پريدم

   ابتالى به سوء حساب در برزخ

  

  :كند كه نقل مى مرحوم عالمه جملسى از شهيد اول از امحد بن اىب اجلوزى

آرزو داشتم در عامل خواب ابو سليمان داراىن راكه از عّباد و زّهاد بود ببينم، پس از گذشت يكسال از فوتش او را ديدم 
آمدم بار شرتى را ديدم يك  وقىت در دنيا بودم از باب صغري مى! اى امحد: خداوند با تو چه معامله كرد؟ گفت: و گفتم

   ل از آنچوب كوچك به اندازه خال

______________________________  
  .268دارالسالم، ص ). 1(

  41: حج در آيينه عرفان، ص

  .»1«  دامن با آن خالل كردم يا دور افكندم، اكنون يكسال است كه مبتال به سخىت حساب آن هستم گرفتم، منى

  :فرمايد حقيقت اشاره مىبكر به اين  اى به حممد بن اىب آرى، امرياملؤمنني عليه السالم در نامه

  :»2«  َواْعَلُموا ِعباَد الّلِه انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ سائُِلُكْم َعِن الصَّغِري ِمْن َعَمِلُكْم َواْلَكبِري ِمْن َعَمِلُكمْ 

  .بدانيد كه خداوند عزوجل از كوچك و بزرگ عمل مشا در قيامت خواهد پرسيد! اى بندگان خدا

   نعذاب به خاطر هيجده توما
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  :كند كه فرمود شهيد بزرگوار مرحوم دستغيب از جناب سيد حسن بن سيد على اصفهاىن نقل مى

دست بعضى از برادرامن اجنام شده بود و مرا هيچ  هنگام فوت پدرم در جنف اشرف مشغول حتصيل بودم و كارهاى پدرم به
اش را به  نيز در اصفهان درگذشت و جنازهچون هفت ماه از فوت پدرم گذشت، مادرم . ها نبود اطالعى از گزارش آن

  .جنف اشرف محل كردند

بلى، : مشا در اصفهان فوت كرديد، اكنون در جنف هستيد؟ فرمود: در آن اوقات، شىب پدرم را در خواب ديدم و گفتم
  .پس از فوت مرا اينجا جاى دادند

______________________________  
  .17: حبار األنوار). 1(

  .11، حديث 15، باب 387/ 74: األنوارحبار ). 2(

  42: حج در آيينه عرفان، ص

  .در جنف است اما در مكان ديگرى است، دانستم كه هم درجه پدرم نيست: مادرم نزد مشاست؟ فرمود: پرسيدم

  .در شدت و سخىت بودم و االن حبمد الّله راحتم: پدر حال مشا چگونه است؟ فرمود: گفتم

  :فرمود! شود؟ كسى مثل مشا هم گرفتار مىآيا  : تعجب كردم، گفتم

  .كرد به آن خاطر حامل بد بود طلىب داشت و مطالبه مى آرى، حاج رضا پسر آقا بابا مشهور به نعلبند از من

از ترس بيدار شدم و به برادرم كه وصى پدر بود صورت خواب را نوشتم و سفارش كردم حتقيق كند چنني شخصى از پدرم 
  .طلب داشته يا نه

  .دفرتها را تفتيش كردم، اسم حاج رضا جزء طلبكاران نبود: در جواب نوشت

او را يافتم و از او : طلىب داشته؟ در جواب نوشت دوباره نوشتم آن شخص را پيدا كن و از خودش سؤال منا آيا از پدرم
  :پرسيدم، گفت
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اطالع نبود، پس از فوت آن مرحوم از مشا  آرى، مبلغ هيجده تومان از پدر مشا طلب داشتم و جز خداوند كسى را بر آن
نه، من هم سندى براى اثبات نداشتم از اين كه چرا نام مرا در دفرت : سؤال كردم نام من جزء طلبكاران هست؟ مشا گفتيد

  .ننوشته دلتنگ شدم

  .»1«  بدهى پدر مشا را حالل كردم: خواستم هيجده تومان را به او بدهم قبول نكرد، گفت

   اين گفتار با عظمت حضرت صادق عليه السالم كه ضامن جنات بياييد به

______________________________  
  .15/ 1: گناهان كبريه). 1(

  43: حج در آيينه عرفان، ص

  :ماست و آن جناب در باب حج به آن سفارش فرموده، عمل كنيم

  ] َواْخرُْج ِمْن ُحُقوٍق تـَْلَزُمَك ِمْن َجَهِة اْلَمْخُلوقنيَ [

  .خود را با متام وجود از حقوق مردم خالص كن و از اين بار سنگني خويش را در دنيا و آخرت راحت كن

  44: حج در آيينه عرفان، ص

ِرضا الّلِه   َمِن ادَّعى زاِدَك َوراِحَلِتَك َوأْصحاِبَك َوقـُوَِّتَك َوَشباِبَك َوماِلَك َخماَفَة أْن َيصريُوا َلَك ُعُدّواً َوَوباًال فَإنَّ   َوال تـَْعَتِمْد َعلى[
  ]  َوتـَْوفيِقهِ ٍء َصيـََّرُه َعَلْيِه َعُدّواً َوَوباًال ِليـَْعَلَم أنَُّه لَْيَس َلُه قـُوٌَّة َوال حيَلٌة َوال ِألََحٍد إّالِبِعْصَمِة الّلهِ  َشى  َواْعَتَمَد َعلى

   توشه حج

  

رتين  عليه السالم كاملامام صادق . توان سخن گفت تر از مجالت باال منى حكيمانه ترين مفاهيم، مفيدترين ارشادات و 
  .ها را در قالب زيباترين كلمات در برابر انسان قرار داده است راهنماىي
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ها برهاند و به نور صدق و صفا، وعشق و عالقه به حقايق  آن حضرت تأكيد دارند كه انسان خود را از انواع ظلمت
ر زندگى براى خود باقى نگذارد و خويش را از خودبيىن جنات داده و با متام وجود در آراسته كند، و جز الّله حمورى د

  .حرارت حقيقت آب شود

كران معىن قدم گذاشته، شربت فناى ىف الّله را بچشد و به بقاى حضرت سرمد  از وادى حدود به در آيد، به فضاى ىب
  .باقى شود

  :فرمايند مى امام صادق عليه السالم در قسمت دوم روايت چنني

در اين سفر با عظمت معنوى هرگز بر توشه راه و مركب سوارى و دوستان و قدرت و جواىن و مال خويش تكيه مكن، 
   چه بسا آنچه به

  45: حج در آيينه عرفان، ص

و ها براى تو جز زمحت  اى، دمشن تو گردند و وبال تو شوند و حاصل آن اى و بر آن اعتماد منوده زمحت حتصيل كرده
  .مرارت، رنج و مشقت و عذاب آخرت چيزى نباشد

اش به  آرى، كسى كه ادعا كند من به داده او خوشنودم و جز رضاى حق چيزى خنواهم، وىل در عمل اعتماد و دلگرمى
كند تا هم چون آفتاب براى او روشن شود كه او و  منايد و وبال او مى غري باشد، خداوند عامل، آن غري را دمشن او مى

اى در اختيار ندارند، آنچه قدرت و قوت است خمصوص به جناب  گران در هيچ كارى قوت و قدرت و نقشه و چارهدي
  .اوست، بايد با تكيه بر حول و قوت او حركت كرد كه اعتماد بر غري، تكيه بر هوا و خشت زدن بر آب است

   هاى دنياىي اعتمادى به توشه ىب

  

  :الم چند قسمت الزم به تذكر استدر توضيح كالم امام صادق عليه الس

   دوستان - 1

   قوت و قدرت - 2
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   طروات جواىن - 3

   ثروت و مال - 4

ا، از وجود مقدس  در ادوار تاريخ بسيارى از مردم، اين چهار مقوله را براى خود تكيه گاه گرفتند و بر اثر تكيه كردن بر آ
اى خود در عاقبت امر ساحل جناتى نيافتند، در حضرت حق غافل شده و چنان غرق در هوا و هوس گشتند، كه بر 

  .هاى عملى و اخالقى خود آن قدر دست و پا زدند تا دچار هالكت ابدى شدند آلودگى

  46: حج در آيينه عرفان، ص

   دوستان - 1

فقط براى رفيق شفيقى كه واجد شرايط اهلى باشد و دوسىت با او باعث ازدياد اميان و هدايت گردد و رابطه با او فقط و 
  .خدا باشد، اعتماد بر او در حقيقت اعتماد بر خداست

ارتباط با چنني دوسىت لذت دنيا و آخرت است و اسالم، انسان را به دوسىت با چنني افرادى سفارش منوده و آن را كليد 
  .داند خوشبخىت دنيا و آخرت مى

ط و رياست پوشاىل هستند و دوسىت اما كساىن كه دوست هوا و هوس و دوست شكم و سفره و دوست سياست غل
ا زندقه و فسق و تكيه بر او گناه و معصيت است و  آنان مايه اتالف عمر و فساد عمل و اخالق است، اعتماد بر آ

  .اين دوسىت نه تنها پايدار نيست، بلكه روزى فرا خواهد رسيد كه اين دوسىت، نقطه دمشىن و عامل هالكت خواهد شد

. پايه است هاىي كه مبناى ديىن و اهلى ندارند چه اندازه سست و ىب وانيد تا بر مشا معلوم شود دوسىتتاريخ آل برمك را خب
دانستند، وىل مششري تيز هارون در چند شبانه روز به  گاه مى ترين تكيه برمك، هارون و حكومت او را براى خويش قوى آل

  .اىن اصًال وجود خارجى نداشتندرمحانه خامته داد، چنان كه گوىي چنني خاند عمر آنان ىب

قائم مقام فراهاىن، آن مرد سياست و كياست، براى به سلطنت رساندن حممد شاه قاجار به اندازه يك عمر خون دل 
خورد، وىل پس از اين كه حممد شاه بر ختت سلطنت استقرار يافت، وزير دانشمند خود را در باغ نگارستان با كمال 

  .غ روشن سياست و درايت را از لباس هسىت عريان منودشقاوت خفه كرد و آن چرا 

  47: حج در آيينه عرفان، ص
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خان امري كبري براى به ختت نشاندن ناصر قاجار، زمحت و مشقت بسيار را بر خود مهوار كرد، اما ناصر قاجار  مريزا تقى
  .كاشان به قتل رساندرا در محام فني   در مهان اوائل صدارت امري، در كمال نا جوامنردى آن مرد بزرگ

هاىي مفصل الزم  ها دفاترى جداگانه و كتاب اين گونه مسايل در تاريخ بشر آنقدر زياد است كه براى بازگو كردن آن
  .است

قوت و قدرت اگر با ديده حتقيق و با چشم بصريت بر اوضاع هسىت و به خصوص زندگى آدميان بنگرمي، به اين حقيقت 
جهان نريو و قدرتى به جز حول و قوه حضرت حق نيست و آنچه قوه و قدرت در اختيار شومي كه در متام  واقف مى

  .موجودات است، از آن خداست

  .ما بايد نريو و قدرت خود را امانىت اهلى بدانيم و از اين سرمايه خداىي در راه خدا و خدمت به خلق خدا استفاده كنيم

ور نسبت به قوه و قدرت خويش بر زندگى ما سايه بيندازد، صاعقه به قوه و قدرت خويش مغرور نشومي كه اگر ابر غر 
اى از خاكسرت ما براى متاشاى متاشاگران بر جاى  اندازد كه ذره آيد و به خرمن هسىت ما آتشى مى زاىي از آن بريون مى آتش
  .مناند

رين عامل هالكت و نابودى ت متام ستمگران تاريخ بدون استثنا در آتش ستم خويش سوختند و قدرت و قوت آنان مهم
  .آنان گشت

قدرت كداميك از قلدران تاريخ به قوت حوادث روزگار رسيد و چه قدرمتندى توانست در برابر امراض غري قابل عالج، يا 
  انقالب ملل مظلوم يا مرگ، از خود دفاع كند؟

  48: حج در آيينه عرفان، ص

   چهره و طراوت جواىن

  .يه غرور و كرب و خنوت و روگرداىن از حق براى بسيارى از فرزندان آدم بوده استزيباىي صورت در ادوار حيات ما

اى براى ابتال  اى كه زيباىي خود را نعمت خدا و زمينه چهره زيبا براى كسى ماندىن نيست، خوشبخت آن انسان زيبا چهره
  .و آزمايش خويش بداند
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نشاط جواىن را صرف عبادت و بندگى كند، در قيامت در  هاى معترب اسالمى آمده، آن كس كه بنابر آنچه در روايت
  .»1«  سايه رمحت حق قرار خواهد داشت

ره اى اهلى نظر كنيد و مواظب باشيد، اين نعمت براى مشا تبديل به  به زيباىي صورت و طراوت و نشاط جواىن، به عنوان 
آلودند و  چهره زيباى خود، به فريب ديگران دست آنان كه با. نقمت نشود و اين عنايت، به بال و مصيبت مبّدل نگردد

ن كردند، پس از فرو رخينت كاخ مجال به خاك پشيماىن و حسرت  به خاطر جذابيت خود، هزاران بسرت گناه براى ديگران 
  .دچار شدند و از آن حسرت و اندوه سودى نربدند

ار طبيعت به مشار آوريد كه بايد در فضاى آن  با استمداد از هدايت اهلى متام استعدادهاى انسان جواىن را هم چون 
ظهور و بروز كند، نه قدرتى مستقل و فضاىي از خنوت كه در آتش آن، متام قواى آدمى بسوزد و در ايام پريى جز رنج و 

   ها در دادگاه عدل اهلى، به هنگام پرسش حمنت و امراض مهلك براى او به جاى نگذارد، و عالوه بر مهه آن

______________________________  
  .30، حديث 38، باب 377/ 66: حبار االنوار). 1(

  49: حج در آيينه عرفان، ص

  .درباره ايام جواىن از پاسخ دادن به صاحب خلقت عاجز شود و در برابر حضرت حق، عاجزانه سر به زير اندازد

  اى به خدا پشت كرده رو به خدا كن
 

  راه تو خطاست ترك خطا كن

  روى زتسبيح ذواجلالل چه پوشى
 

  پشت به درگاه اليزال دوتا كن

  كعبه توحيد را به خلق نشان ده
 

  در ره ارشاد كار قبله منا كن

  

 در ره او كآفريده هر دو سرا را
 

  خاك شو و خاك بر سر دو سرا كن

  چهره اخالص را چو بنده خملص
 

  پاك زگرد و غبار چون و چرا كن
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  مال تو ارث غري نگشتهتا زر و 
 

  جودووقف سخا كن خودمهه را صرف

ثروت امانىت است اهلى كه از . خرب از حقايق است ثروت و مال تكيه بر مال و مغرور شدن بر ثروت، كار مردم نادان و ىب
  .آن بايد به عنوان وسيله براى رسيدن به لقاى حق استفاده كرد

قرآن جميد در آيات . اى خنواهد داشت خدا استفاده نكند، جز وزر و وبال براى او نتيجهانسان اگر از مال و ثروت در راه 
خبشش براى مال و ثروت دستورات بسيار مهم و مفيدى قرار داده كه اگر در استفاده از ثروت و مال،  نوراىن و سعادت

  .گردد مهاهنگ با آن آيات عمل شود، موجب تأمني خري دنيا و آخرت مى

  50: ينه عرفان، صحج در آي

اهللا عليه و آله َوما جيَُِب  َواْسَتِعْد إْسِتْعداَد َمْن ال يـَْرُجو الرُُّجوَع َوأْحِسِن الصُّْحَبَة َوراِع أْوقاِت َفراِئِض الّلِه َوُسَنِن نَِبّيِه صلى[
  ] َدواِم األْوقاتِ   َوايثاِر الزّاِد َعلى َعَلْيَك ِمَن األَدِب َواإلْحِتماِل َوالصَّْربِ َوالشُّْكِر َوالشََّفَقِة َوالسَّخاءِ 

   آمادگى در سفر حج

  

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

كسى كه خرب مرگش را . در اين سفر وضع خود را آن چنان قرار بده كه گوىي براى تو بازگشىت از اين سفر نيست
از حقوق الّله وحقوق الناس خود را پاك كند، تو هم كند  خيزد و سعى مى دهند، چگونه به تدارك و جربان گذشته برمى مى

  .با سفر حج مهني معامله را اجنام بده

اوقات واجبات حضرت حق را با كمال جديت رعايت كن كه چيزى در اين عامل ارزش واجبات اهلى را ندارد كه هركس به 
  .هر مقام معنوى رسيده، از اداى واجبات و ترك حمرمات بوده است

هاى پيامرب صلى اهللا عليه و آله و آداب و سنن آن جناب احرتام كن كه جنات و سعادت در سايه مهاهنگى  نامهبه متام بر 
  .هاى پيامرب گرامى ميسر است با برنامه
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بيىن براى خدا حتمل كن و راه صرب و  سفران مى هاى اين سفر را، چه سخىت راه، چه آزارى كه از هم ها و مشقت سخىت
  .سخا پيشه كن و در متام اوقات آنچه در توان دارى در گردونه ايثار قرار بده شكر و مهرباىن و

  51: حج در آيينه عرفان، ص

ُشوعِ [ ُضوِع َواخلُْ   ] ُمثَّ اْغِسْل ِمباِء التـَّْوَبِة اْخلاِلَصِة ُذنُوَبَك َوأْلِبْس ِكْسَوَة الصِّْدِق َوالصَّفاِء َواخلُْ

   توبه خالص، شرط سفر حج

  

دارى، نتيجه اين سفر دخول در حرم قدس دوست و مالقات با حضرت اوست، ورود به آن  مهمى در پيش سفر بسيار
حرمي معنوى و رسيدن به نقطه باعظمت لقاى او، كار هر كس نيست، اين سفر و نتيجه آن كه وصول به مقام لقا است 

ان و آشكار ب ه وسيله آب توبه خالص است؛ پس به حقيقت مقدماتى الزم دارد، اولني مقدمه آن پاك شدن از گناهان 
اى كه قابل پذيرش دوست باشد و تو را از متام گناهان اخالقى و عملى و ماىل پاك كند، كه اگر بدين  توبه كن، توبه

ياىب، از لقاى آن حضرت حمروم خواهى ماند و از سفر خويش جز خرج   صورت توبه نكىن، به حرمي حضرت يار راه منى
  .مال و خستگى راه، چيزى نصيبت خنواهد شد كردن مقدارى

 به طواف كعبه رفتم به حرم رهم ندادند
 

 كه تو در برون چه كردى، كه درون خانه آىي؟

  

اجنام مراسم و مناسك و اعمال با آسايش و رفاه كامل طى چند روز و بازگشت به : آيد امروز اين سفر به نظر آسان مى
بررسى شود،  -نيست، حج اگر از ديدگاه قرآن و روايات به خصوص آيات و روايات عرفاىنشهر و ديار؛ وىل اين حج 

رسد كه ساحلش ناپيداست؛ سفرى كه پايانش مهماىن حضرت حق است و هر كس  درياى پرموجى از معنويت به نظر مى
  .به طور عادى اليق اين مهماىن نيست

ى او حمقق گردد و آن شرايط يا آن مقدمات به فرموده امام صادق مهمان بايد داراى شرايطى باشد كه لياقت حضور برا
  .عليه السالم عبارت است از غسل فكر و نفس با توبه خالص و پوشيدن لباس صدق و صفا و خضوع و خشوع
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هاى اين سفر و مناسك آن اشاره رود تا بر زائران بيت يا در حقيقت زائران صاحب بيت  در اينجا الزم است به واقعيت
  .روند روند و به خاطر كه مى روند و براى چه مى معلوم شود كه كجا مى

  .در اين زمينه ناصر خسرو قصيده زيباىي دارد كه ذكر آن قصيده خاىل از لطف نيست

  حاجيان آمدند با تعظيم
 

  شاكر از رمحت خداى كرمي

  آمده سوى مكه از عرفات
 

  برده لبيك عمره از تعظيم

  كرده متاميافته حج و عمره  
 

  بازگشته به سوى خانه سليم

  من شدم ساعىت به استقبال
 

  پاى كردم برون زحد گليم

 مرمرا در ميان قافله بود
 

  دوسىت خملص و عزيز و كرمي

  گفتم او را بگوى چون رسىت
 

  زين سفر كردن به رنج و به بيم

  شاد گشىت از آن كه حج كردى
 

  چون تو كس نيست اندرين اقليم
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  اى بازگو تا چگونه داشته
 

  حرمت آن بزرگواْر حرمي

  چون مهى خواسىت گرفت احرام
 

 چه نيت كردى اندر آن حترمي؟

  مجله بر خود حرام كرده بدى
 

 هر چه مادون كردگار عظيم؟

  ىن، گفتمش زدى لبيك: گفت
 

 از سر علم و از سر تعظيم؟
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  نداى حق و جوابشنيدى  مى
 

 باز دادى چنان كه داد كليم؟

  ىن، گفتمش چو در عرفات: گفت
 

  ايستادى و يافىت تقومي

  عارف حق شدى و منكر خويش
 

 به تو از معرفت رسيد نسيم؟

  رفىت ىن، گفتمش چو مى: گفت
 

  در حرم هم چو اهل كهف و رقيم

  امين از شر نفس خود بودى
 

 در غم حرقت عذاب جحيم؟

  

 ىن، گفتمش چو سنگ مجار: گفت
 

  مهى انداخىت به ديو رجيم

 از خود انداخىت برون يكسو
 

 هاى ذميم؟ مهه عادات و فعل

 ىن، گفتمش چو ُكشىت تو: گفت
 

  گوسپند از پى اسري و يتيم

  قرب حق ديدى اول و كردى
 

 قتل و قربان نفس دون و لئيم؟

 ىن، گفتمش چو گشىت تو: گفت
 

  از مقام ابراهيم ُمطّلع

  كردى از صدق اعتقاد و يقني
 

 خويشى خويش را به حق تسليم؟

  ىن، گفتمش به وقت طواف: گفت
 

  كه دويدى به هروله چو ظليم

  از طواف مهه مالئكيان
 

 ياد كردى به گرد عرش عظيم؟

  ىن، گفتمش چو كردى سعى: گفت
 

  از صفا سوى مروه بر تقسيم

  كونني  ديدى اندر صفاى خود
 

 شد دلت فارغ از جحيم و نعيم؟

 ىن، گفتمش چو گشىت باز: گفت
 

  مانده از حجر كعبه دل به دو نيم
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 كردى آجنا به گور مر خود را
 

 چناىن كنون كه گشته رميم؟ هم

 از اين باب هر چه گفىت تو: گفت
 

  من ندانستم از صحيح و سقيم
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  پس نكردى حج دوستگفتم اى 
 

  نشدى در مقام حمو، مقيم

 رفته و مكه ديده آمده باز
 

  حمنت باديه خريده به سيم

  گر تو خواهى كه حج كىن پس از اين
 

  اين چنان كن كه كردمت تعليم

  

   حج از ديدگاه حضرت زين العابدين عليه السالم

  

كند كه در آن، وجود  خرب مهمى نقل مى» مستدرك الوسائل«حمدث خبري، مرحوم حاج مريزا حسني نورى در كتاب 
مقدس حضرت زين العابدين عليه السالم به توضيح حج حقيقى و معناى مناسك برخاسته و از اين راه زائران خانه حق را 

  .ها آشنا فرموده است به بسيارى از واقعيت

منايد قبل از رفنت به اين سفر با آب توبه غسل حقيقى   كند و سعى مى زائر با توجه به اين روايت تكليفى ديگر پيدا مى
  .كند و وجود خويش را به لباس صدق و صفا و خضوع و خشوع بپوشاند

خبش عبادت عباد، حضرت سجاد عليه السالم پس از اداى  چهارمني رهرب بزرگ شيعه، گهر گرانبهاى صدف هسىت، زينت
شبلى به استقبال آن پيشواى عارفان و امام آگاهان آمد و پس از اداى گشتند، مردى به نام  مراسم حج به مدينه باز مى

  :احرتام، اين چنني از طرف امام مورد پرسش قرار گرفت
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  اى؟ آيا هيچ به حج خانه رفته

  .آرى: عرضه داشت

را از هاى دوخته خود درآمدى و غسل كردى، در نيتت بود كه خود  در آن هنگام كه به ميقات رفىت و از لباس: فرمود
  ها اشتباهات و لغزش
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  .نه: در دو مرحله ظاهر و باطن براى مهيشه پاك كىن؟ گفت

  !!جاى آوردى آه، پس نه به ميقات وارد شدى و نه از لباس دوخته بريون آمدى و نه غسل حقيقى به: فرمود

  .آرى: را مبدأ عامل به وسيله حج استوار منودى؟ گفت آيا خود را پاكيزه كردى و سپس احرام بسىت و پيوند خود: فرمود

  .نه: ها به نور توبه برهاىن؟ گفت در آن هنگام در نيت داشىت كه خود را از متام آلودگى: فرمود

پسندد و به خاطر مصلحت بربندگانش ممنوع منوده بر خود حرام  اى را كه دوست منى وقت احرام هر برنامه به: فرمود
  :دانسىت؟ گفت

  .نه

كردى در نيت داشىت كه هر عقد و پيمان و هرگونه  به وقت بسنت پيوند حج و هنگامى كه آن را با عمره حمكم مى: فرمود
  .نه: هايت باز كرده و جز با حضرت دوست پيوند و قرارداد نداشته باشى؟ گفت قرارداد غري خداىي را از برنامه

  !!ام نبسته و پيمان حج را حمكم و استوار نكردىپس در حقيقت خود را پاكيزه نكرده و احر : فرمود

  .آرى: آيا به ميقات وارد شدى و دو ركعت مناز احرام به جاى آوردى و تلبيه گفىت؟ عرض كرد: فرمود

اى و اين مناز و احرام و تلبيه، مقدمات لقاى  به هنگام ورود به ميقات در نيت تو بود كه به زيارت حق آمده: فرمود
  .نه: اوست؟ گفت
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رتين اعمال  ها و بزرگ ترين برنامه آيا وقىت دو ركعت مناز خواندى، در اراده داشىت كه به ارزنده: فرمود ترين حسنات و 
   وسايل قرب به
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  .نه: آن حضرت را آماده كىن؟ گفت

اى در حال پيمان بسنت با  به اقرار آمدهوقىت تلبيه گفىت در نيت داشىت كه به هر برنامه صحيحى در پيشگاه حق : فرمود
  .نه: اوىي كه در متام جوانب حيات از فرمانش پريوى كىن و از هر معصيت و خطاىي روى بگرداىن؟ گفت

  !!جاى نياورده و تلبيه نگفىت پس در حقيقت وارد ميقات نگشته و مناز احرام به: فرمود

حرم مبارك حق گذاشىت و كعبه را با ديده خود ديدى و در برابر آن آيا وارد مسجد احلرام شدى و پاى در : سپس فرمود
  .آرى: مناز گزاردى؟ گفت

به هنگام ورود در حرم آيا در ضمريت بود كه از هر گونه بدگوىي پشت سر برادران مسلمان دورى جوىي و عيب  : فرمود
  .نه: گفنت اهل قبله را ترك مناىي؟ گفت

اى جز خمالفت با امر خداوند  دى و مناز خواندى، آيا اراده كردى كه از هيچ برنامهزماىن كه وارد مسجد خيف ش: فرمود
  .نه: نرتسى و به چيزى جز رمحت اهلى اميد نداشته باشى؟ گفت

وقىت گوسپند قرباىن را سر بريدى، آيا نيت كردى كه حلقوم طمع را جدا كىن و آيا به هنگام قرباىن توجه داشىت كه : فرمود
  .نه: روى آن بزرگ انساىن كه يگانه فرزند عزيز خود را به قربانگاه آورد تا براى حمبوب خود فدا كند؟ گفت را مى راه ابراهيم

ره برده و به مسري بندگى : فرمود هنگام بازگشت به مكه و طواف بيت در قصد و نيت داشىت كه از درياى عنايت حق 
   و عبوديت روى آورده
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  .نه: ه رشته حمبت و واليت او دست آوخيته، واجبات حضرتش را ادا كرده، به مقام قدس و رمحت او تقرب جوىي؟ گفتب
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اى بود كه گويا مفارقت روح از بدنش  در اين حال بود كه صداى گريه امام بلند شد و شدت تأثر و ناراحىت او به اندازه
  !آه.. .آه : فرمود گريست و پى درپى مى نزديك شده، مى

  .آن كس كه دست به حجر األسود بگذارد به مانند آن است كه با خداى خود دست داده! اى شبلى: آن گاه فرمود

كىن، پاداشى را كه خداى بزرگ بر  كه كجاىي و چه مى! و اى موجود ضعيف افتاده! نكو بنگر اى بنده ناچيز شكسته
داىن كه روى گرداىن از امر او   اى مشكن، آگاهى و مى وست بستهاين برنامه عاىل قرار داده ضايع مكن و عهدى كه با د

  .ترين عامل شكسنت پيمان تو با اوست گناه و معصيت است و خمالفت با فرمانش بزرگ

آن زمان كه در مقام ابراهيم ايستادى، اراده داشىت كه از آن هنگام به بعد هرگاه بر فرماىن از ! اى شبلى: سپس فرمود
دار باشى؟   ستادى، مقاومت كىن و تا فرمانش را نربى از پاى ننشيىن و از هر گناهى دورى جسته و خويشنتفرامني اهلى اي

  .نه: گفت

آيا به هنگام مناز در آن مقام بزرگ عزم داشىت كه از خطوط بندگى ابراهيم پريوى كىن و دماغ شيطان را به خاك : فرمود
  .نه: مباىل؟ گفت

  .اى جا نياورده ابراهيم نايستاده و در آن جاى مقدس مناز بهپس در حقيقت در مقام : فرمود

  :كنار آب زمزم رفىت و از آن چشمه آب نوشيدى؟ گفت: فرمود

  .آرى
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  .نه: نيت داشىت كه هم اكنون كنار مرز عبادت رسيده و بايد از آن پس چشم از گناه پوشيد؟ گفت: فرمود

  .اى آن چاه نرفته و از آبش نياشاميدهدر واقع بر سر : فرمود

  .آرى: بني صفا و مروه سعى كردى؟ گفت: آن گاه فرمود

پذيرند  زىن، در انديشه اين كه آيا مرا مى آيا در آن وقت نيت داشىت كه در حال بيم و اميد در پيشگاه اهلى قدم مى: فرمود
  .نه: كردى؟ گفت يا نه، رفت و آمد مى
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  .اى ا و مروه نكرده و در آن جايگاه باعظمت قدم نزدهدر حقيقت سعى صف: فرمود

  .آرى: آيا به سرزمني مىن رفىت؟ گفت! اى شبلى: سپس فرمود

  .نه: آيا در آجنا توجه داشىت كه مردم مسلمان را از خطر دست و زبانت امين بدارى؟ گفت: فرمود

  .پس به مىن نرفىت: فرمود

خود را آماده پذيرفنت رمحت اهلى منودى و وادى منَِره را شناخىت و حضرت به زمني عرفات وقوف كردى و : آن گاه فرمود
  .ها را اجنام دادم آرى، اين برنامه: ها خواندى؟ گفت دوست را در نزد عالئم و نشانه

اى از علوم  هاى فوق العاده آيا در موقف عرفات كه مقام عرفان و شناساىي است دانسىت كه خداى عزيز چه برنامه: فرمود
و معارف را براى رشد و تكامل انسان قرار داده و بيدار بودى كه يار بر متام اسرار تو آگاه است و فرداست كه نامه 

  .نه: اعمال و پرونده كردارت را به دستت خواهد داد؟ گفت

  59: حج در آيينه عرفان، ص

دهد و  با اميان را مورد لطف قرار مىچون كنار جبل رمحت رفىت، به نظر آوردى كه خداى مهربان هر مرد و زن : فرمود
  .نه: كند و مهه مردم مؤمن را دوست دارد؟ گفت مشمول عنايت خود مى

وقىت وارد وادى َمنره شدى به اين مسئله توجه داشىت كه تا خود بنده حق نباشى، ديگرى را به بندگى او خمواىن و تا : فرمود
ى نكىن؟ گف   .نه: تخود از گناه باز نايسىت، ديگرى را 

ها و عالئم، توقف كردى، هيچ در نظر آوردى كه خالق عامل و نگهبان آفرينش، آمسان و  به هنگامى كه نزد نشانه: پرسيد
  .نه: هاى تو قرار داده؟ گفت هاى هسىت را مراقب برنامه زمني و مالئكه مأمور برنامه

ادى منره را نشناخته و خداى مهربان را در حقيقت به عرفات وقوف نكرده و به جبل رمحت برنيامده و و : فرمود
  !!اى خنوانده

: هاى مجره را از آجنا برداشىت و به سرزمني مشعر درآمدى؟ گفت آيا در وادى مزدلفه وارد شدى و سنگ ريزه: سپس فرمود
  .آرى
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حل هر  آيا در آجنا مناز خواندى و متوجه بودى كه آن شب، ليله عيد است و مناز خمصوص به آن شب كليد: فرمود
  مشكلى است؟

  .نه: گفت

رفىت و از منحرف شدنت به جانب راست و چپ نگران بودى و سعى داشىت مستقيم  زماىن كه بني دو شانه راه مى: فرمود
  .نه: حركت كىن، آيا در نظر داشىت كه از راه حق احنراف حاصل نكرده و از دل و دست و زبانت خطاىي سر نزند؟ گفت

كردى، توجه داشىت كه خود را از هر گناه و  هاى مجره را مجع مى ريزه زدى و سنگ زدلفه قدم مىوقىت در وادى م: فرمود
   پليدى بركنار داشته
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  .نه: هاى حق ثابت و استوار مباىن؟ گفت و در متام برنامه

  .نه: توقىت وارد مشعر شدى آيا درونت را به شعار اهل تقوى بيدار كردى؟ گف: فرمود

جاى نياورده و از آن سرزمني مقدس  هاى حرم مرور نكرده و در آن بقاع متربكه مناز به پس در واقع به نشانه: فرمود
  .اى ريزه برنچيده و به مشعر گذر نكرده سنگ

 آيا به زمني مىن رفىت و رمى مجرات كردى و سر خود را تراشيدى و قرباىن منودى و در مسجد خيف مناز: سپس فرمود
  .آرى: خواندى و براى بقيه اعمال به مكه بازگشىت؟ گفت

چون به مىن رسيدى و رمى مجرات كردى، به نظر آوردى كه به هدف خود رسيده و هر خواسته صحيحى داشىت : فرمود
  .نه: خدايت اجابت فرمود؟ گفت

  .نه: راىن؟ گفت از خود مى كردى، در نيت داشىت كه دمشن ديرين خود ابليس و سپاهش را وقىت رمى مجره مى: فرمود

وقىت موى سر را تراشيدى، توجه داشىت كه خود را از هرگونه پليدى و ناپاكى متيز كرده و از گناهان بريون آىي، آن : فرمود
  .نه: شود؟ گفت چنان كه فرزند از مادر متولد مى
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اىن سر نربيده و در مسجد خيف مناز اى و قرب در حقيقت به مىن نرفىت و رمى مجرات نكرده و حلق رأس ننموده: فرمود
  !!اى اى و به سوى حضرت حق حركت ننموده خنوانده

پس از بازگشت به مكه آيا در دل اين چنني قصد داشىت كه به سوى او در حركىت و به خاطر تقرب به مقام او از : فرمود
   خانه خود بريون
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  .نه: اى؟ گفت آمده

  .جاى نياوردى حقيقت وارد حرم نشده و خانه كعبه را نديده و در آجنا مناز به پس در: فرمود

  .آرى: پس از ورود به مكه طواف خانه منودى و دست بر اركان گذاشىت و آخرين سعى صفا و مروه منودى؟ گفت: فرمود

: كىن؟ گفت دس او آمد و شد مىوقت سعى در نظر داشىت كه از مهه روى تافته و به سوى او گرخيته و به بارگاه ق: فرمود
  .نه

اى، برگرد دوباره حج  در حقيقت طواف خانه نكرده و استالم اركان ننموده و سعى صفا و مروه جباى نياورده: فرمود
اى و مطابق با اهداف عاليه اين برنامه بزرگ اهلى قدم  اند نرفته جاى آر؛ زيرا تو اين سفر را به آن معناىي كه از تو خواسته به

  !!اى اى و خود را مستعد و آماده ورود به حرمي قدس يار ننموده برنداشته

شبلى سخت گريست و از آن ساعت به كوشش برخاست تا خدايش براى سال بعد موفق به آن سفر روحاىن و سري اهلى 
  .»1« و مشى ملكوتى كرد و به آنچه حضرت زين العابدين عليه السالم فرموده بود در آن سفر عمل كرد

آرى، آجنا حرم امن، حرمي قدس، بارگاه معىن، مهبط مالئكه و منبع هدايت و مشعل نور حمبوب است، مگر هر كسى در 
گاه  سر و پاىي را در آجنا مقام و حمل است؟ آجنا جايگاه پاكان و موقف صاحلان و پناه اوليا و تكيه آجنا راه دارد و هر ىب

  .نيكان و جاى ورود پاكان است

   ترين حمل ظر معىن، بلندترين نقطه اوج حقيقت و با ارزشآجنا از ن

______________________________  
  .11770، حديث 17، باب 166/ 10: مستدرك الوسائل). 1(
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  62: حج در آيينه عرفان، ص

عارف صدق و صفاست كه اهل دل از مهان جا با چشم دل، بيننده مجال پاك حمبوب و ناظر حضرت يارند و به گفته 
  :دارند بزرگ حاجى سبزوارى با زبان حال در حمضر آن يكتا عرضه مى

  دل و جامن فداى حضرت دوست
 

  ىن؛ فداى گداى حضرت دوست

  هر دمى صد جهان زجان خواهم
 

  تا فشامن به پاى حضرت دوست

  هست پاداش نيسىت، هسىت
 

  نيست شو در هواى حضرت دوست

 گر فنا شد وجود ما گو شو
 

  دائم بقاى حضرت دوستباد 

  

  از دل ودين و هست و نيست، برست
 

  هر كه شد مبتالى حضرت دوست

  اى بفروش خلد و كوثر به جرعه
 

  غري مگزين به جاى حضرت دوست

  

   كعبه در آيينه قرآن

  

  :خوانيم در كتاب باعظمت اهلى مى

  .»1« »بَِبكََّة ُمبارَكاً َو ُهدًى ِلْلعاَلِمنيَ ِإنَّ أَوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي «

اده شد، مهان است كه در مكه است كه پر بركت و وسيله ]  نيايش و عبادت[اى كه براى  يقيناً خنستني خانه مردم 
  .هدايت براى جهانيان است

  :در توضيح اين آيه بايد گفت
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  به پا هاى اسالمى و نقشى كه براى ارزياىب عظمت وامهيت برنامه

______________________________  
  .96): 3(آل عمران ). 1(

  63: حج در آيينه عرفان، ص

داشنت يك نظام عادالنه در جمتمع انساىن قواعد و مقررات اهلى دارند، تنها از طريق دقت در آيات قرآن جميد و رواياتى كه 
  .در معتربترين مدارك ديىن تدوين شده ميسر است

گردد به اصالت و حقيقت حقوق اسالمى در متام  نتاجيى كه از عمل به اصول اهلى عايد جامعه بشرى مىتوان از  مى
  .برد جوانب حيات پى

  .قرآن جميد حاوى كليات مسائل اسالمى و روايات و اخبار شرح و توضيح آن كليات است

هاى اهلى به دست  از عمل به برنامههاى زندگى و تأمني سعادت دنيا و آخرت بشر  حفظ حقوق انسان در متام زمينه
  .آيد مى

مسئله حج و روى آوردن به كعبه به شرط خلوص و معرفت، از مسائلى است كه درد دنيا و آخرت مسلمانان را دوا 
  .كند مى

  :خوانيم اى كه ذكر شد، مى در آيه

ه در مكه برپاست، آجنا مركز خري و ايست ك اى كه براى مردم به جهت عبادت و بندگى قرار داده شد خانه مهانا اول خانه
  .بركت و منبع نفع و سود و حمور هدايت و راهنماىي است

آرى، هدف حق از قراردادن آن خانه در شهر مكه و در وسط مسجد احلرام براى اجراى مراسم بندگى و عبوديت از 
قرب برسانند و از متام عاليق و  طرف مردم است و براى اين كه مردم در اتصال به آن جايگاه عظيم خود را به مقام

كن كرده، متام توجه خود را متوجه  هاى بيهوده برهانند و حاكميت معبودهاى باطل را از زندگى خود ريشه وابستگى
  .حضرت حق منايند

  64: حج در آيينه عرفان، ص
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 اى خوشا دل كاندر او از عشق تو جاىن بود
 

 شادمان جاىن كه او را چون تو جاناىن بود

 ُخّرم آن خانه كه باشد چون تو مهماىن در او
 

 مقبل آن كشور كه او را چون تو سلطاىن بود

  زنده چون باشد دىل كز عشِق تو بوىي نيافت
 

 كى مبريد عاشقى كو را چو تو جاىن بود؟

  هر كه رويت ديد و دل را در سر زلفت نبست
 

 در حقيقت آدمى نبود، كه حيواىن بود

  غم تو يك نفس آرم ىب در مهه عمر ار بر
 

 زان نفس بر جان من هر حلظه تاواىن بود

  آفتاب روِى تو گر بر جهان تابد دمى
 

 اى خورشيد تاباىن بود در جهان هر ذره

 آتش رخسار خوبت گر بسوزاند مرا
 

 اندر آن آتش مرا هر سو گلستاىن بود

  روزى آخر از وصاِل تو به كام دل رسم
 

 «1» گر هيچ پاياىن بوداين شِب هجِر تو را  

  

   هاى روشن كعبه نشانه

  

هاى روشىن از خداوند قرار دارد، مقام ابراهيم آجناست، آن كس كه خود را بدان جايگاه برساند در حرمي  در كعبه نشانه
  امن قرار

______________________________  
  .ديوان اشعار، فخر الدين عراقى). 1(
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گرفته، بر بندگان است كه در حال تواناىي به سوى آن مكان بشتابند و اعمال و مناسك آجنا را طبق دستور اهلى با 
خلوص و معرفت به جاى آرند، هر كس از اجراى اين دستور سعادتبخش سر باز زند، به دايره ناسپاسى قدم گذاشته، 

  .نياز است انباز از مهه عامليان ىب مهانا خداى ىب

آرى، هدف حضرت حق از قرار دادن آن خانه در شهر مكه، اجراى مراسم بندگى و عبوديت در آن شكل خاص از 
اى براى حتصيل بندگى قرار دهند و به واسطه  جويان و اهل عشق، آن را وسيله طرف مردم است، تا خداخواهان و حق

استه، رسوم بندگى را در حمضر حضرت دوست اجراى مقررات و مناسك آن، به پرستش خداوند و عبادت خالصانه برخ
مگر نه اين است كه تاريخ حيات بشر نشان داده كه به دست آوردن سالمت دو جهان و خوشبخىت و . به جاى آرند

سعادت در متام زواياى حيات از طريق درك توحيد و توجه به شؤون حق ميسر است، و مگر جز از راه آشناىي با حق و 
اده شده خريى به دست مى حفظ حقوقى كه براى آيد؟ كعبه و شؤون آن  حفظ كيان انسان و انسانيت بر عهده آدمى 

  .جهىت است براى نشان دادن عمق توحيد و به دست آوردن فضايل انساىن و اخالق اهلى از طريق اداى مناسك آن

ن جايگاه كه جاى سر به خاك گذاشنت عاشقانه به آن وادى سفر كنيد، عاشقانه در آن حرمي قدم بگذاريد و عارفانه در آ
چون به كعبه نزديك شديد، خالصانه در مطاف قرار گرييد و دور خود او بگرديد و . انبيا و امامان و اوليا بوده قرار بگرييد

  :با زبان حال در حمضر آن جناب عرضه بداريد

  66: حج در آيينه عرفان، ص

  

  اى راحت روامن دور از تو ناتوامن
 

  كه جان را در پاِى تو فشامن  بارى بيا

  اين هم روا ندارم كآىي براى جاىن
 

  بگذار تا برآيد در آرزوت جامن

  بگذار تا مبريم در آرزوى رويت
 

  روى خوبت آخر تا چند زنده مامن ىب

 گريم كه من نگومي، لطف تو خود نگويد
 

 كني خسته چند نالد هر شب بر آستامن؟

  خوشست و درهمبارى عراقى اين دم بس نا
 

 «1»  حال دلش دگر دم تا چون شود، چه دامن
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   كعبه، مركز بركات و هدايت

  

  .»2« »ُمبارَكاً َو ُهدًى لِْلعاَلِمنيَ «

  .كه پر بركت و وسيله هدايت براى جهانيان است

اى  اى آب و ذره از قطره آن روز كه ابراهيم بزرگ، آن قهرمان توحيد و معىن، هاجر و امساعيل را به سرزمني مكه آورد،
  :علف سبز در آن منطقه خربى نبود، بنا به نقل قرآن جميد عرضه داشت

به خاطر اين  ! من زن و فرزندم را نزد خانه تو، در سرزميىن خشك و غري قابل كشت، سكونت دادم، خداوندا! پروردگارا
   كه مناز به پاى

______________________________  
  .، فخر الدين عراقىديوان اشعار). 1(

  .96): 3(آل عمران ). 2(
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ره ده تا به  ها و نعمت دارند، تو اى آگاه بر متام احوال، دل مردمان را به ايشان توجه ده و از انواع ميوه هايت آن مردم را 
  .شكر تو برخيزند

  .بينيد را در مسافرت ميليوىن مسلمانان به آن جايگاه مىنتيجه مبارك بودن آن جايگاه و قبول شدن خواسته ابراهيم 

عالوه بر اين، مبارك بودن اين خانه در آن است كه با كشش معنوى خويش هزاران دل را منقلب كرده و هزاران نفس را از 
  .كشد آلودگى پاك و هزاران معصيت كار را به صحنه باعظمت توبه مى

ين است كه مردم در آن حمل و حميط مسجد احلرام و مقامات ديگر، به شرط هدف از هادى بودن آن جايگاه هم در ا
  .شوند اجراى مناسك به طور صحيح، راه حتصيل خري دنيا و آخرت را يافته و به مقام قرب حق و خشنودى او نزديك مى
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دأ و منبع پخش نور و مسلم است كه از زمان بناى كعبه كه مهزمان با شروع حيات آدم در كره خاك بوده، آن سرزمني مب
بركت و مركز هدايت و راهنماىي بندگان به سوى حقايق عاىل بوده و قرآن جميد براى هدايت بشر و دستگريى انسان و 

اجياد حتول مهه جانبه در حيات، در آجنا نازل شده و راه بينش وسيع به وسعت ظاهر و باطن جهان را به روى آنان  
  .گشوده است

گريد و با آدمى با به جا  ان مركزى كه مناسك عاىل حج در آن و از بركت و هدايت آن اجنام مىكعبه، آرى كعبه؛ مه
آوردن مناسك و دقت در اسرار آن، از شرك و زندقه، نفاق و دوروىي، قوميت و عصبيت، تكرب و خنوت، اسارت و 

  .رسد ها دور شده و به مجيع مراتب هدايت مى ذلت، وساير پليدى

  68: فان، صحج در آيينه عر 

دهد كه جامعه اسالمى بايد در متام شؤون  آموزد كه بنده پاك از شوائب، حمبوب خداست، تعليم مى كعبه، به آدمى مى
دهد كه از استطاعت ماىل و بدىن خود در راه اعتالى كلمه  زندگى داراى وحدت كلمه باشد و به اهل استطاعت درس مى

ستمندان و دردمندان جواب مثبت داده و مهه ساله با تشكيل دادن اين اجتماع حق بكوشيد و به نداى متام مظلومان و م
  .هاى ملل اسالمى اقدام كنيد عظيم، به رفع نيازها و گرفتارى

  .انديشى كنيد گرفتاران در بند اسارت را برهانيد و براى حفظ استقالل مادى و معنوى امت اسالمى چاره

  .دهد برادرى و درس عدل و مواسات و صفا و صميميت مىكعبه، درس حمبت و دوسىت، درس اخوت و 

كعبه، در پرتو عظمت و معنويىت كه دارد، راهنماى مسلمانان به سوى سعادت دنيا و آخرت است و به غري مسلمانان 
مل و پاك براى رفع مشكالت اجتماعى، نياز مربم به يك جمتمع سا: گويد هم راه اجياد اتفاق و احتاد را آموخته و به آنان مى

  .دارند

  .»ُهدًى لِْلعاَلِمنيَ «

  .و وسيله هدايت براى جهانيان است

   حج از ديدگاه امرياملؤمنني عليه السالم
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  :فرمايد ، حضرت موىل املوحدين، امام العارفني، امرياملؤمنني عليه السالم مى»ج البالغه«در پايان خطبه اول 

قرار داده مكلف كرده، تا چون جانداران كه با حرص و ولع به چشمه زالل وارد اش كه آن را قبله مردم  مشا را به حج خانه
   شوند، در حال مى

  69: حج در آيينه عرفان، ص

تسليم، به آن جايگاه درآييد و كبوتروار به آن حرم امن پناهنده شويد، حكمت اهلى اقتضا دارد كه بندگانش آزادانه در 
مقدس سر فرود آرند، شنوندگاىن از بندگانش را انتخاب كرد تا دعوت او را پاسخ  اش، در آن جايگاه  برابر عظمت ربوىب

  .گويند و مشيت حضرتش را تسليم گردند

ره روند و در آن جايگاه قدس كه انبياى عظام اهلى وظيفه بندگى به  ور از گوش شنوا، به آن حرمي مقدس مى اين عباد 
منايند، در آن جتارتگاه اهلى  را شبيه فرشتگان طواف كننده به دور عرش مى جاى آوردند، رو به معبود قرار گرفته و خود

  .آوردند سودها برده و به وعدگاه عفو و احسان حق روى مى

خداوند سبحان، كعبه و وظايفش را شعار جاوداىن براى اسالم و جايگاه امن براى پناهندگانش قرار داده، در آن معبد 
حق آن حرم مقدس را بر بندگانش الزم و ورود به آن معبد و ديدارش را به كساىن كه عظيم اعماىل را واجب و اداى 
  .»1«  تواناىي دارند، حكم منوده است

   ابعاد عظمت كعبه

  

ج البالغه«شارح    :»2« فرمايد در توضيح فرامني امام عاشقان مى» ترمجه و تفسري 

اهلى اجنام بگريد، به قدرى در سازندگى فرد و اجتماع مؤثر است  ترين معبد  حج خانه خدا و اعماىل كه بايد در آن مقدس
  كه قابل توصيف با

______________________________  
، 2، باب 15/ 96: ؛ حبار األنوار14127، حديث 1، باب 15/ 11: خطبه اول؛ وسائل الشيعه: ج البالغه). 1(

  .53حديث 
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ج البالغه). 2(   .224/ 2: ترمجه و تفسري 

  70: در آيينه عرفان، ص حج

  :توان گفت قضاياى معموىل نيست، به طورى كه مى

اگر انساىن به آن عمل سازنده توفيق يابد و با اين حال دگرگوىن در وضع او موجود نيايد و به مسري تكامل وارد نگردد، 
و خودخواهى او به قدرى  حتماً يا به حكمت آنچه ديده و عمل كرده است، آگاهى نداشته و يا نريوى غرايز حيواىن

گذاشت و  گرفت، پا به فرار مى ديد و در جاذبه آن قرار مى مقاومت داشته است كه اگر خود حق و حقيقت را هم مى
  .آورد اى را از آن مشاهده نكرده و قرار گرفنت در جاذبه حق و حقيقت را بدست منى ترين نتيجه كم

  :كنيم كننده مطالىب را مطرح مى گاهى از ابعاد اين عمل دگرگونبراى توضيح خبشى از عظمت حج بيت اللّه، و آ

   كعبه، خنستني معبد اهلى  - 1

  

اند،  هاىي كه پيامربان و خداشناسان وجود داشته ها، خمصوصاً در آن مجعيت مسلم است كه در مهه جوامع و مهه دوران
  .جايگاه خمصوصى براى عبادت و تفكرات معنوى ساخته شده است

ايت كوچك  و ىب) خدا(ايت بزرگ  ايت و اجياد رابطه ميان ىب هاىي براى نظاره به ىب د در حقيقت رصدگاهاين معاب
  .باشند مى) انسان(

شوند وبا امواج مقدس وجدان خويش، با خدا به راز و  هاست كه آدميان بدون واسطه با خويشنت روبرو مى در اين رصدگاه
  .پردازند نياز مى

سازد مصاحل ساختماىن از آنچه كه هستند، تغيريى پيدا  هاىي كه بشر با دست خود مى ها و مسكن جايگاهدر هيچ يك از 
   رود و به روح و جان شفاف مبدل كنند، مگر مصاحل ساختمان معابد كه با آجر باال مى منى

  71: حج در آيينه عرفان، ص

  .سازد ها منعكس مى شود و انوار اهلى را در دل مى
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هاى سوزان زندگى حيواىن آدميان قرار گرفته است،  ها و دشت سارهاىي زالل، در ميان سنگالخ مانند چشمه اين معابد
  .يابند سارها طراوت و شاداىب روح را باز مى ها با شستشو در اين چشمه انسان

با دست ابراهيم خليل  بيت الّله احلرام كه كعبه و مكه نيز ناميده شده است، اولني معبد جهاىن است كه براى مهه مردم
  .عليه السالم ساخته شده است

دومني خانه جهاىن كه به عنوان معبد عمومى بنا شده، مسجد األقصى است كه به وسيله حضرت سليمان در سال 
  .ها پس از بناى كعبه ساخته شده است پيش از ميالد، قرن 1005

شناسان، تاريخ معابد  است؛ زيرا به گفته بعضى از انسانالبته پيش از كعبه و مسجد األقصى معابد زيادى وجود داشته 
هاست، خصوصيت اين دو معبد به جهت عمومى بودن و خاىل بودن از رنگ و شكل حملى و  مساوى تاريخ انسان

  .خصوصيات نژادى و غريه است

  :ده استدر روايىت از امرياملؤمنني عليه السالم درباره اين كه كعبه اولني معبد اهلى است، چنني آم

نه، پيش از كعبه : آيا اولني خانه خدا كعبه بوده است؟ آن حضرت فرمودند: مردى از امرياملؤمنني عليه السالم پرسيد
هاىي براى عبادت ساخته شده است وىل كعبه اولني خانه مبارك و وسيله هدايت و رمحت و بركت است و اولني   خانه

بوده، سپس جرهم، يكى از قبايل عرب آن را جتديد بنا كرد و بار ديگر منهدم كسى كه آن را بنا منوده است ابراهيم خليل 
  .شد و عمالقه آن را بازسازى كردند

  72: حج در آيينه عرفان، ص

  

   جايگاه جغرافياىي كعبه - 2

  

گونه وسيله تفريح و مناظر طبيعى خوشايندى ندارد، سنگالخى در ميان  كعبه در جايگاهى بنا شده است كه هيچ
هاى زندگى معموىل  هاى گسرتده و عميق و فوق ضرورت هاى خشن كه جماىل به انديشه اقيانوسى از ريگزارها و ديدگاه

  .دهد منى
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ها از حميطهاى زيبا و خوش آب و  ايست كه كعبه را در اين جايگاه خسته كننده قرار داده است تا انسان حكمت بالغه
  .چشيدن طعم تكليف نداشته باشندهواى جهان روى به آن بياورند و هدىف جز 

در حج خانه خدا هيچ يك از عوامل طبيعى، نفساىن و اجتماعى دخالىت در اجنام تكليف ندارد، بلكه در آن تكاپو، 
  .انسان است و خدايش كه رويارويش قرار گرفته است

گوشى نشنيده، در آن صورت   رسد كه چشمى نديده و اگر انسان مهني نكته را در اين سفر ملكوتى بفهمد، به جاىي مى
  .سر خواهد داد» دوست، دوست«است كه متام وجود انسان فرياد 

  من از سر مهه عامل گذشتم اال دوست
 

  نعيم دنىي و عقىب تو را و ما را دوست

  كنند بر ما عرض مراد هر دو جهان مى
 

  كند متنا دوست دل از ميان مهه مى

 اى احتاد ما با او رسد به مرتبه
 

  كه هيچ فرق مناند ميان ما با دوست

  

  73: حج در آيينه عرفان، ص

  

 طواف كعبه دل كن كه هست خانه او
 

 «1»  نه هر كجا كه كىن فرض باشد آجنا دوست

  

   وحدت و يگانگى در حج - 3

  

اعالى مفهوم انگيزترين حكمىت كه در حج بيت الّله وجود دارد احساس وحدت و يگانگى است كه در حد  شگفت
  .آيد انسانيت به وجود مى
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ترين مقام جامعه خويش را داشته باشد و كسى كه   عامل و جاهل، كوچك و بزرگ، زن و مرد، سياه و سپيد، كسى كه عاىل
خروشند و  جوشند و مى ترين قيافه حيات مى ترين فرد جامعه خود باشد، مهه و مهه با دو قطعه لباس سفيد با جدى گمنام

  .نشينند و مى روند مى

هر يك را مانند گرگى در برابر ديگرى قرار داده، آنان را به  -ها را از يكديگر جدا كرده تضادها و تنوعاتى كه انسان
گردد كه تنها در شعر و سخنان  مبدل به مهاهنگى و وحدتى مى -جنگ و پيكار در كارزارهاى رنگارنگ وادار كرده است

  .شود ه مىمبلغان آرمان اعالى انساىن ديد

ها اجرا كنند، دردهاى بشرى را كه هر  اين احساس اگر ادامه يابد و مربيان جوامع آن را به طور جدى در تعليم و تربيت
  .آيد مداوا خواهد كرد روز با به سراغ افراد و جوامع مى

______________________________  
  .ديوان اشعار، عماد فقيه). 1(

  74: حج در آيينه عرفان، ص

  

   كعبه، مظهر خداخواهى  - 4

  

آيد و فضاى  العاده سازنده است، خودخواهى، آن عامل درنده آدمى با ضربه قاطعى از پاى در مى در اين عمل كه فوق
  .كند درون را براى خداخواهى خاىل مى

  .كند اس مىبه راسىت انسان آگاه در اعمال گوناگون حج، بارها جترد روح و فوق طبيعى بودن آن را به خوىب احس

هاى طبيعى خويش، به قدرت پرواز خود در  روح در اين عمل با بازكردن زجنريهاى سنگني حميط و اجتماع و خواسته
شود و حيات خود را در افق بسيار واالىي كه هدف اساسى خود را در سطوح خمتلفش جاى داده است  ها آگاه مى بيكرانه

  .كند مشاهده مى
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رسند كه هيچ چيز در اين عامل استقالل ندارد و قابل اعتماد نيست و به اين  اين مسئله مىدر آن حرمي مقدس به درك 
شود و به اين واقعيت آگاه  گردند كه خأل روح جز با عشق و حمبت و اطاعت از جناب او پر منى حقيقت واقف مى

واز و مايه ارزش براى انسان اى بيش نيست و تنها سكوى پر  گردند كه هر چه هست اوست و ما سواى او جز سايه مى
  .نقطه اتصال به جناب اوست

  :پرداز شريين سخن مهاى شريازى به گفته نكته

 آنان كه خيمه بر سر كوى فنا زنند
 

 از جام نيسىت مى هسىت فزا زنند

 ىن بيم از فنا و نه خرسند از بقا
 

 يك باره بر بقا و فنا پشت پا زنند

  

  75: حج در آيينه عرفان، ص

  

  مرغان آشيانه قدسند و عاقبت
 

 زين آشيانه خيمه بِر آشنا زنند

  با صد هزار قدس ماليك برابر است
 

 اين قوم يك نفس كه به ياد خدا زنند

  اين قوم را مبني به حقارت كه اين گروه
 

 خاك رهند و پا به سر كيميا زنند

 از تيغ عشق دوست مها گر شوى شهيد
 

 مرحبا زنندحوران خلد روح تو را 

  

   كعبه و تعامل بني مردم  - 5

  

هاى خويشنت اطالع  توانند از دردها و ناگوارى در آن اجتماع اهلى، افراد اجتماعات گوناگون از مهه نقاط دنيا به خوىب مى
  .پيدا كنند
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گردند،   از حوادث و رويدادهاى ساليانه خود يكديگر را آگاه سازند، از امتيازات واحتياجات يكديگرباخرب
هاى گوناگون تكامل و جلوگريى از سقوط را در ميان بگذارند و ارتباطات خود را تا حد  خويش بينديشند و راه آينده درباره

  .ارتباطات اعضاى يك خانواده باال بربند

   كعبه و اعمال حج  - 6

  

ى است كه جمموعاً در چند هر يك از اعمال متنوع حج، عامل مستقلى براى بارور ساخنت بعدى از ابعاد شخصيت آدم
  سازند و انسان را به يك موجود روز حمدود، موجودى با خوى حيواىن را به يك انسان مبدل مى

  76: حج در آيينه عرفان، ص

  .كنند اهلى تبديل مى

 هاى فاخر و رنگارنگ معموىل را براى انسان قابل درك دو قطعه پارچه سپيد به نام لباس احرام، عاريىت بودن لباس
  .تواند اثبات كند كه حيات را نبايد قرباىن وسيله حيات منود سازد، مهني دو قطعه پارچه سفيد به خوىب مى مى

هاى حقارتى را كه يك عمر روان او را خمتل منوده است، دريابد و  تواند عقده مى» .َلبـَّْيَك الّلُهمَّ لَبـَّْيَك لَبـَّْيكَ «: آدمى با مجله
ت موجوديت خود را ملس كند؛ زيرا او با اين لبيك پاسخى به دعوت اهلى به سوى خود مرتفع سازد و ارزش و عظم

  .دهد مى

  .كند با اين ذكر روحاىن سازنده وابستگى خود را به خداوند اعال كه او را به سوى خود خوانده است، درك مى

انداز كرده  ا را در گوش او طننيايت بزرگ را داراست كه اين صد ايت كوچك شايستگى متاس با آن ىب پس اين ىب
  :است

  بازآ بازآ، هر آن كه هسىت بازآ

اده نيست، مى تواند شفافيت در و ديوار عامل  آدمى، با طواف خانه خدا كه ظاهراً چيزى بيش از چند سنگ روى هم 
رو  در مقابل روح سبك ها هاى كميت و كيفيت روى آن را پوشانده است، دريابد و بداند كه مهني سنگ طبيعت را كه پرده
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گذارد و به شكل رصدگاهى براى نظاره و گرايش به بارگاه ربوىب  و بلند پرواز آدمى، تريگى و سخىت خود را كنار مى
  .آيد برمى

شود و  دهد، اين است كه معبدى كه در روى زمني بنا مى ترين حقيقىت كه دو ركعت مناز مقام ابراهيم تعليم مى بزرگ
   ترين جايگاهى كه كامل

  77: حج در آيينه عرفان، ص

  .كند، براى مهگان يكسان است ايستند و با خداى خود رابطه برقرار مى مردم در آجنا مى

چه حكمت واالىي در سعى و تكاپو ميان صفا و مروه وجود دارد كه قابل توصيف نيست، اين حكمت آدمى را چنني 
  :كند خطاب مى

  .جامد مباش، عنصر پايدار روح آدمى كوشش و تكاپوستاگر انساىن بكوش، حركت كن، راكد و 

ْنساُن ِإنََّك كاِدٌح ِإىل«   .»1« »َربَِّك َكْدحاً َفُمالِقيهِ   يا أَيـَُّها اْإلِ

در حاىل كه مقام فرمانرواىي [يقيناً تو با كوشش و تالشى سخت به سوى پروردگارت در حركىت، پس او را ! اى انسان
  .كىن ديدار مى] ويژه اوست و هيچ حكومىت در برابرش وجود ندارد،مطلق و حكومت بر مهه چيز 

  .رساند منايد و به فعليت مى بدين ترتيب هر يك از اعمال حج يكى از عناصر سازنده آدميان را بارور و تقويت مى

ه مقام قرب راه تو به سوى رسيدن ب! اى انسان: خواهند بگويند در هر صورت متام اعمال عبادى و ترك مهه معاصى مى
جاىي خنواهى رسيد و مهه استعدادهاى اهلى تو به  باز است و اگر اين صراط مستقيم اهلى را طى نكىن بدون شك به

صورت قوه باقى خواهد ماند و بدون عبادت، از وجود تو جز حيواىن پست در دنيا و جز عنصرى مستحق عذاب در 
  .آخرت خنواهد ماند

  :به قول عارف معارف، عماد فقيه

______________________________  
  .6): 84(انشقاق ). 1(
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  78: حج در آيينه عرفان، ص

  

 سر و پا نتوان بود بر سر كوى تو جز ىب
 

 پاى در بند تو در بند ريا نتوان بود

  پيش ما جان عزيز ار چه گرامى است وىل
 

 زو توان بود جدا وز تو جدا نتوان بود

 دادندمهه عامل به مجال تو گواهى 
 

 چون خدا نتوان بود منكر قدرت ىب

  دست و پاىي نزمن، بر سرم ار تيغ زىن
 

 غرقه در حبر قضا جز به رضا نتوان بود

  دمل از هجر تو جوياى فنا گشت آرى
 

 وصال تو طلبكار بقا نتوان بود ىب

  

   پيوند با قرآن در سفر حج

  

  .رسد بدون فهم قرآن و عمل به اين كتاب عظيم آمساىن كسى به جاىي منىهاى اهلى است،  قرآن جميد، در رأس متام برنامه

در اين سفر سودمند كه براى تصفيه روح و تزكيه نفس قرار داده شده، توصيه زيادى از طرف اولياى اهلى وارد شده كه 
ف از نزول قرآن فهم خبشى كه در اين كتاب است عمل كنيد، اصوًال هد قرآن خبوانيد و بفهميد و به دستورهاى سعادت

  .هاى آن است آن و عمل به واقعيت

  .شود در صورت فهم قرآن و عمل به اين كتاب خري دنيا و آخرت انسان تأمني مى

قرآن جميد، ضامن سعادت انسان در مهه جوانب حيات است، در صورتى كه مردم مسلمان با كمك عقل و انديشه به 
  فهم آن موفق شوند

  79: حج در آيينه عرفان، ص
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هاى آن بكوشند و به خصوص در اين مسري با عظمت حيات از گناه و عصيان بپرهيزند   و با كمال شوق در اجراى برنامه
  .توفيقى انسان در عمل به كتاب خداست آورد و تريگى، مانع فهم قرآن و علت واقعى ىب كه گناه، تريگى مى

اى در اين كتاب نيست  داراى نفع دنيوى و اخرويست و نيز برنامهاى در قرآن نيست، مگر اين كه عمل به آن  هيچ برنامه
  .مگر اين كه ضامن حقوق طبيعى و معنوى انسان در دو قلمرو فرد و اجتماع است

هاى اهلى، زمان نور، زمان پريوزى، زمان فتح و غلبه،  دهد كه زمان عمل به برنامه مطالعه در تاريخ صدر اسالم نشان مى
دارى اهل قرآن بر ساير ملتزمان معنويت، زما   .ها بود ها و امت ن فضيلت و برترى و پر

از زماىن كه امت اسالمى از قرآن روى تافتند و عمل به اين كتاب عظيم را كنار گذاشتند، دوران ظلمت و ذلت و اسارت 
  .و بيچارگى آنان شروع شد

مطالعه در تاريخ حيات مسلمانان را ندهند، بايد از شايد گروهى براى درك روزگار عزت و ذلت مسلمانان به خود زمحت 
آنان خواست تا چهره فعلى زندگى ملت اسالم را بنگرند و به اين واقعيت توجه كنند كه ملت اسالم امروز دومني مجعيت 

ترين  غىن اند و از نظر قواى انساىن ملت كوچكى نيستند و از نظر مواد اوليه چون نفت و طال و ساير معادن روى كره زمني
از نظر مباىن تربيىت و حقوقى نيز به خاطر داشنت قرآن و فقه غىن، در رأس متام ملل جهان قرار دارند، وىل با . ملت عاملند

   گريبانند و از مهه جوانب زندگى اين مهه داراىي، با مشكالت گوناگوىن دست به
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كند و مهه طوايف مسلمانان زير بار زجنري سنگني استعمارگران دست و پا  بيداد مىاختالف بني آنان . بارد آنان فقر مى
  .اند زنند و در متام شؤون زندگى دست نياز و گداىي به طرف بيگانگان دراز كرده مى

اهللا  اما در صدر اسالم، آن حلظه پرشكوهى كه اولني آيه قرآن جميد در حرمي مقدس كعبه در كنار غار حرا بر پيامرب صلى
  .عليه و آله نازل شد، مردم در متام زواياى زندگى دچار فساد و گرفتار شيطنت بودند

نظمى در شؤون زندگى، فسق در عمل، آلودگى در  احنراف در تصور مسئله حيات، سسىت عقيده و اميان، كژى خلق، ىب
  .مسائل نفسى، گسيختگى نظام اجتماعى و خانوادگى، گريبانگري مردم زمان بود
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ها براى اشباع متايالت  تالشى بودن نظام اخالق، ظلم و بيدادگرى، قتل و غارت و جتاوز، به اسارت كشيدن انسانم
خوارى، مسائلى بودند كه انسان  عفىت و دزدى، قماربازى و شراب حيواىن، روى گرداىن از علم و دانش، دوروىي و نفاق، ىب

  .ها روبرو بود با آن

  .تر بود هاى زندگى از مهه رسواتر و روزگارشان از مهه جوامع تريه ر ملىت فاسدتر و در برنامهدر اين ميان ملت عرب از ه

  .تر بودند خبىت از مهه بيچاره نشني، مردم مكه از مهه فاسدتر و در تريه در ميان متام مناطق عرب

زول وحى، مردمى سعادمتند، عامل، بزرگوار و خبت زمان ن وىل قرآن جميد به تدريج متام اين مفاسد را معاجله كرد و از مردم تريه
مردم تريه روزگار غفلت زده جاهل، با روى آوردن به قرآن و عمل به اين كتاب به جاىي . در يك كلمه شجره طيبه ساخت

  ترين قدرت را در جهان آن روز تشكيل دادند و در متام جهان نداى علم و فضيلت سر رسيدند كه بزرگ

  81: صحج در آيينه عرفان، 

  .دادند و نور علم و فضيلت را در بسرت حيات تاباندند و اين مهه از منافع آن نداى آمساىن بود

نداى آمساىن، آرى نداى آمساىن يعىن وحى و مقررات خداوندى كه به متام زواياى حيات نظر داشت و در پرتو فراگريى و 
رسيدند، تا اعماق وجود مردم صدر  د و عظمت مىها به سعادت و رشد، كمال و خوشبخىت، و جم عمل به آن، انسان

  .اسالم اثر كرد و از آنان ملىت رشيد و بيدار ساخت

انداز شد، امني وحى از طرف خداوند مهربان، بزرگ سفري حق را مأموريت داد تا به وسيله قرآن  اين ندا از شهر مكه طنني
  .ها قيام كند و انواع معبودهاى باطل و طاغوت بدون وقفه براى جنات بشريت از چنگال شيطان و شيطان صفتان

گاه  آرى، مكه مهبط وحى و نور و فضيلت و سيادت است و مكه با قبول نزول قرآن و با مناسكى كه دارد، جلوه
  .هدايت براى عامليان است

برود و پاك  اى به مكه براى تزكيه نفس، نوراىن شدن قلب و زدوده شدن زنگار از روح و جان است و اگر آلوده حج
  .برنگردد، حج نرفته است

هاى حيات انقالب اجياد كند،  در حرمي حرم كعبه از رهرب عاليقدر اسالم دعوت شد تا با كمك قرآن جميد در متام جبهه
  .انقالىب كه انسان را به متام اهداف اهلى برساند
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اى استوار، عزمى  ى اعتقادى راسخ به حقايق، ارادهمردم در زمان حيات پيامرب صلى اهللا عليه و آله از بركت قرآن جميد دارا
ها، دانشى آميخته با تربيت اهلى، بينشى به  سابقه، قدرتى فوق قدرت اى تابناك، اعماىل شايسته، احتادى ىب آهنني، انديشه

  وسعت وجود انسان و جهان، عقلى رشيد، روشى استوار،
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هاى كالن و سودخبش را از گنجى چون قرآن  عاىل در متام شؤون زندگى شدند و متام اين سرمايههاىي  طرحى جامع، برنامه
گونه  بدست آوردند؛ امروز هم مهان قرآن در بني مسلمانان است و هزاران منبع مادى در دست اينان است، پس چرا اين

  ذليل بيگانگان هستند؟ آيا عامل اين ذلت دورى از قرآن نيست؟

   ثواب آن عظمت حج و

  

  .كند جا آورد، او را از آلودگى باطن و خطاى ظاهر پاك مى حج سري و حركىت است كه اگر انسان آن را به درسىت به

شود و به ديده دل آينده روشىن را  آرى، انسان به هنگام اداى مناسك اين سفر معنوى، از غفلت گذشته خود پشيمان مى
  .بيند براى خويشنت مى

چنني حج، انسان حاضر خنواهد شد روى از حق برگرداند و از حركت در راه اهلى باز ايستد، عنايت و لطف با اجنام اين 
  .و رمحت حق به چنني زائرى حتمى است

  :كند امام عارفان در آخرين ساعات عمر شريف خود چنني وصيت مى

نگذاريد كه اگر خلوت بگذاريد، با عذاب حق ايد خانه حق را خاىل  خدا را خدا را بر مشا باد به مسئله حج، تا زنده
  .»1« شويد و از عنايت خداوند حمروم گشته شخصيت مشا متالشى خواهد شد روبرو مى

  :كند ابان بن عثمان از مردى چنني نقل مى

______________________________  
  .2، حديث 18، باب 99/ 75: ؛ حبار األنوار47نامه : ج البالغه). 1(
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  83: يينه عرفان، صحج در آ

  گويند؟ مى» حج«چرا حج را : به امام باقر عليه السالم عرضه داشتم

  .»1« فالن كس حج گزارد يعىن رستگار شد: فرمود

خانه مشرف شود، به رستگارى رسيده  آرى، كسى كه از نظر ظاهر به زيارت خانه و از نظر باطن به زيارت صاحب
م طول زندگيش واالتر از اين كه پروردگار بزرگ عامل اجازه ورود به حرمي قدسش را به كدام برنامه براى انسان در متا. است

او بدهد، دلش را مهبط انوار خود كند و قلبش را هم چون آيينه صفا و جال بدهد، در حدى كه از ژرفاى دل او چشمه 
طواف گردد و دست گداىي به دامن غناى  ايت موفق به ايت در ىب مقدار، در مدار ىب عشق جبوشد و انسان، اين ذره ىب

  .او زند

  :پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

امام صادق عليه  »2« .كسى كه مبريد و قدرت بر حج داشته، وىل جباى نياورده به مرگ يهودى يا نصراىن مرده است
  :السالم فرمود

انع شدن ستمگر، نتوانست حج كند معذور و در غري اين آن كس كه به خاطر فالكت، يا نداشنت قدرت جسماىن، يا م
  .»3«  صورت به هنگام مرگ، يهودى يا نصراىن از دنيا خواهد رفت

______________________________  
؛ حبار 14356، حديث 38، باب 103/ 11: ؛ وسائل الشيعه1، حديث 148، باب 411/ 2: علل الشرايع). 1(

  .1حديث ، 1، باب 2/ 96: األنوار

  .، كتاب أسرار احلج145/ 2: حمجة البيضاء). 2(

، باب تسويف 448/ 2: ؛ من ال حيضره الفقيه1، باب من سوف احلج وهو مستطيع، حديث 268/ 2: الكاىف). 3(
، كتاب اسرار 145/ 2: ؛ حمجة البيضاء14162، حديث 7، باب 29/ 11: ؛ وسائل الشيعه2935احلج، حديث 

  .احلج

  84: عرفان، صحج در آيينه 
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ذيب در حديث صحيحى از امام صادق عليه السالم چنني روايت كرده است   :شيخ طوسى در كتاب باعظمت 

من براى اجنام حج حركت كردم اما به مقصد نرسيدم و از : شخصى به ديدن رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمد و گفت
ره بزرگ حمروم شدم، اكنون ثروت هنگفىت در اخت اى خرج كنم تا تالىف حج  يار من است، مال خود را در چه برنامهاين 

  شود و سودى مهانند ثواب حج بربم؟

به كوه ابوقبيس بنگر، اگر اين كوه برايت طالى امحر شود و : رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله به او نگاهى كرد و فرمود
حاجى به هنگام تدارك سفر هرچه از جاى بردارد و آنچه . آن را در راه خدا خرج كىن به ثواب يك حاجى خنواهى رسيد

رسد و مهني كه سوار  گردد و ده درجه به او مى شود و ده گناه خبشيده مى بر زمني بگذارد، براى او ده حسنه نوشته مى
  .نويسد دارد خداوند برايش به مثل آنچه گفتم مى مركب گردد، به هر گامى كه برمى

گردد و چون سعى صفا و مروه منايد، از معاصى پاك شود و به هنگام  د از گناه خارج مىمهني كه طواف خانه حق كن
  .شود گناه مى وقوف به عرفات از ذنوب خود خارج گردد و به خاطر رمى مجرات ىب

مود ها اشاره فر  هاى حج و موقف در هر صورت رسول عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله در فرامني خود به يك يك از برنامه
ره آنچه براى يك حاجى فراهم : هاى گفته شده را براى متام مواقف بيان داشت، سپس به آن مرد گفت و نظري ثواب و 

  »1« دست خواهد آمد؟ شود، كجا براى تو به مى

______________________________  
  .14385ديث ، ح42، باب 113/ 11: ؛ وسائل الشيعه2، حديث 3، باب 19/ 5: ذيب األحكام). 1(

  85: حج در آيينه عرفان، ص

  :كند صدوق بزرگوار در من ال حيضره الفقيه در باب حج نقل مى

مسافرى كه مسري سفرش به سر حد حرم برسد، در صورتى كه فرود آيد و غسل كند و نعلني خود را بدست گرفته با پاى 
حرم شود، پروردگار صد هزار حسنه به او  برهنه در حالت تواضع، به خاطر خداى عزوجل و عزت و جالل او داخل

ش گناه از او حمو مى   .»1« دهد كند و صد هزار درجه به او مى عنايت كرده و مشا

  :در اخبار حج آمده كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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يا جهاد در راه  هر ماىل در مصرفش سؤال و جواب هست و براى خرج كننده مسؤوليت دارد، مگر ماىل كه در راه حج و
  .»2« خدا خرج شود

  :فرمايد ام صادق عليه السالم بنا به نقل صدوق در من ال حيضره الفقيه مىام

رت است از صد هزار درهم در راه ديگر كه آن هم حق باشد و يك درهم حق امام را  يك درهم خرج كردن در راه حج 
رت است از هزار درهم در راه حج   .»3«  به امام پرداخنت 

   مسلمان بايد مهيشه: حاجى بايد به اين واقعيت توجه داشته باشد كه

______________________________  
، حديث 34، باب 192/ 96: ؛ حبار األنوار2141، باب فضائل احلج، حديث 204/ 2: من ال حيضره الفقيه). 1(
3.  

  .2231، حديث 221/ 2: من ال حيضره الفقيه). 2(

، 2، باب 15/ 96: ؛ حبار األنوار2248 -2247، باب فضائل احلج، حديث 225/ 2: ضره الفقيهمن ال حي). 3(
  .46حديث 

  86: حج در آيينه عرفان، ص

درآمدش از راه حالل باشد و هرگز اجازه ورود درمهى حرام به اموال خود ندهد و اگر خداى نكرده به هنگام آماده شدن 
ارد و حق امام، يا حق ديگران در مال اوست، مال خود را پاك كند و حقوق مردم براى سفر حج به مال خود اطمينان ند

هاىي كه براى حج مشرده شده حمروم خواهد شد، بلكه  را به آنان برگرداند؛ زيرا اگر به اين مسئله مهم توجه نكند، از ثواب
  .ايت آمده استخواهند گفت، چنانچه در رو » اللبيك و السعديك«به هنگام لبيك گفنت در جوابش 

  .»1« كسى كه با مال حرام سفر كند به هنگام لبيك به او جواب رد داده خواهد شد

حمدث خبري، صدوق بزرگوار در من ال حيضره الفقيه از طريق صحيح از كتاب حسن بن حمجوب از كتاب حمّمد بن قيس 
لى الباقر عليهما السالم كه در مكه اين حديث را شنيدم از ابوجعفر حمّمد بن ع: گويد اند كه حمّمد بن قيس مى روايت كرده

  :فرمود براى مردم مى
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پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مناز صبح را با مردم خواند، سپس با آنان به گفتگو نشست تا آفتاب طلوع كرد، مردم 
  .يفه ثقفىيك يك از جملس برخاسته و رفتند جبز دو نفر يكى از انصار و يكى از اعراب باديه از طا

دامن مشا را حاجىت است و آن پرسش از يك مسئله است، اگر  مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به آن دو نفر فرمود
  .خبواهيد من قبل از سؤال مشا به پاسخ اقدام كنم، اگر نه بپرسيد تا به مشا جواب بگومي

رت چش: گفتند    ممشا ما را خرب ده؛ زيرا گفنت مشا بدون پرسش ما 

______________________________  
  .14478، حديث 145/ 11: ؛ وسائل الشيعه2557، حديث 317/ 2: من الحيضره الفقيه). 1(

  87: حج در آيينه عرفان، ص

  .كند تر مى خبشد و از شك و ترديد دورتر و اميان ما را نسبت به آنچه بايد مؤمن باشيم راسخ را روشىن مى

اى برادر : عليه و آله از آن مرد انصارى خواست تا نوبتش را به آن مرد بياباىن بدهد و فرمودرسول اسالم صلى اهللا 
  .كنند مشا نوبت خود را به دوستت واگذار؛ زيرا تو از قومى هسىت كه ديگران را برخود مقدم داشته و ايثار مى! انصارى

با  : ل شهرى و او از باديه؛ مرد انصارى گفتدر هر صورت آيا حاضرى او حاجتش را بر تو مقدم بدارد، چون تو اه
  .كمال رغبت حاضرم

اى از من درباره وضو و مناز بپرسى كه چه  اما تو آمده: نشني كرد و فرمود رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله روى به آن بيابان
ره دارد، جوابش را گفت و سپس به مرد انصارى فرمود عمره است كه براى آن چه اما پرسش تو درباره حج و : اندازه 

اندازه ثواب قرار داده شده، آگاه باش چون عزم حج كردى و توجهت به زيارت خانه حق قرار گرفت و خود را براى رفنت 
دارد و بر زمني  آماده كردى و بر مركب سوار شدى و به نام خدا آغاز سفر منودى، به هر قدمى كه مركب از زمني بر مى

كند و مهني كه احرام بسىت و لبيك گفىت، خداوند به هر  اى حمو مى اى نوشته و سيئه براى تو حسنهگذارد، خداى بزرگ  مى
  .كند لبيك ده حسنه قرار داده و ده سيئه دور مى

چون طواف بيت كردى براى تو نزد حق به خاطر آن، عهد و پيماىن ذخريه شده كه حضرت حق از عذاب تو حيا خواهد 
م ابراهيم به دو ركعت مناز قيام كردى، به خاطر آن دو ركعت ثواب دو هزار ركعت مناز قبول شده داشت و مهني كه در مقا

  .شود به تو عنايت مى
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   و چون به سعى صفا و مروه برآمدى و هفت بار آن راه را طى

  88: حج در آيينه عرفان، ص

مهانند كسى است كه هفتاد بنده مؤمن  كردى، برايت نزد حق اجر كسى است كه از شهر خود پياده به حج آمده باشد و
  .را از بردگى رهانده باشد

و چون وقوف به عرفات را تا غروب اجنام دادى، اگر خطايت به عدد ريگ صحراى عاجل عربستان و به عدد كف درياها 
يگ ده حسنه ها را به مجرات زدى، براى تو به خاطر هر ر  ريزه آمرزد و مهني كه به مىن آمدى و سنگ باشد، خدايت مى

  .گردد شود و اين ثواب براى تو در بقيه عمرت مهواره ثبت مى نوشته مى

اى نوشته و اين ثواب در آينده عمر نيز برايت حمفوظ  و چون سر تراشيدى براى تو به عدد هر موىي كه جدا شود، حسنه
  .خواهد بود

شود  اى ثبت مى رسد برايت حسنه از او به زمني مى و چون قرباىن كردى، يا به حنر شرت برخاسىت به عدد هر قطره خوىن كه
  .و مشابه آن هم براى آينده عمرت هست

ات زده  و مهني كه از مىن بازگشىت و طواف بيت را به جا آورده و در مقام ابراهيم مناز خواندى، ملكى به پشت شانه
  .»1« گري اكنون تا صد و بيست روز  اما از گذشته عمرت هر چه بود آمرزيده شد، پس عمل خود را از سر: گويد مى

ها براى عموم مردم  بيت است و اين ثواب آرى، خداوند عزيز براى مهمانش اينگونه تدارك ديده و اين از آقاىي صاحب
   اند براى آنان ثواب وار به ديار معشوق آمده كه اهل معرفت هستند و عاشق است، اما آنان

______________________________  
لس احلادى 549: ؛ األماىل، شيخ صدوق2138، باب فضائل احلج، حديث 202/ 2: من ال حيضره الفقيه ).1( ، ا

  .3، حديث 2، باب 3/ 96: ؛ حبار األنوار22والثمانون، حديث 

  89: حج در آيينه عرفان، ص

  .آيد لقاى حق است و كسى از عهده بيان يا مشارش اينگونه ثواب بر منى
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  .كند رش و حالش و ديد باطنش و اعمال و مناسكش با مهه فرق مىعاشق، حركتش و سف

  :گويد عارف فرزانه فقيه، عماد كرماىن مى

 هر كه بر لوح بصر نقش خيال تو كند
 

 هوس عمر به اميد وصال تو كند

  خواب مرا كى دهد اين دولت دست چشم ىب
 

 كه شىب دست در آغوش خيال تو كند

 جان نربدظاهر آن است كه از دست بال 
 

 مرغ دل گر هوس دانه خال تو كند

  طوطى روح من آن دم كه بود طالب قوت
 

 گذرى برشكرستان مقال تو كند

  طاير قدسى جامن چو شود تشنه وصل
 

 ميل خاك در چون آب زالل تو كند

  ترسد دل آه كز دست رقيبان تو مى
 

 گر نسيم سحرى پرسش حال تو كند

  روزىگر گذارى بسر تربتم آرى 
 

 ديده در خاك متاشاى مجال تو كند

 هر نفس گر ندهد خاك درت بوسه عماد
 

 سبب آنست كه فكرى زمالل تو كند

  

***  

  90: حج در آيينه عرفان، ص

  

   علت تفاوت ثواب حج
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دارند، به اين كه روايات ثواب حج در عني صحيح بودن با هم تفاوت دارند، با اين كه مردم از نظر مناسك وحدت عمل 
  .خاطر اين است كه اشخاص از نظر حال و معرفت و كيفيت عمل با هم متفاوتند

در حل تفاوت  -كه از مشايخ روايت اين حقري است و داراى هفتاد جلد كتاب علمى است  -»آفاق الكعبه«صاحب 
  :فرمايد اخبار ثواب حج مى

اعتقادات، تفاوت قوه دريافت افراد، تفاوت در ادب تفاوت ثواب حج به اعتبار تفاوت معرفت اشخاص، تفاوت نيات و 
و خضوع، تفاوت در اخذ به آداب و هشيارى در برابر مقامات، تفاوت در فهم و دستگاه فهم، تفاوت در دستگاه  
گرينده و دهنده اشخاص، تفاوت در عمق اثر حج در بنيه فكر اشخاص، تفاوت در وسعت زاويه نشر آثار متخذه 

على هذا، ثواب حج در احاديث به تفاوت آمده، فاصله . يگران، تفاوت جهات ديگر و ديگر استدريافت شده در د
  .تفاوتى است كه مهه صدق و صحيح است» صد حسنه«تا » ده حسنه«دو سر حد آن از هر قدمى 

اين كه در سپاه  دهند، فقط خداوند به بركت تر تا آخرين نقطه حد هم هست كه ثواىب منى تر و پايني در حج درجات پايني
دارد تا برگردد، چنني زائرى آن كس است كه حج او  امن وارد وادى امن شده، تنها اهل و عيال او را از حادثه نگه مى

  .قبول نشده باشد

   اقسام حجاج

  

  :در من ال حيضره الفقيه آمده است

  :اند حاجيان بر سه دسته

  :دسته اول

ره آنان افزون    كسى است كهتر است و آن   كه نصيب و 

  91: حج در آيينه عرفان، ص

  .او آمرزيده شود و خداوند او را از عذاب قرب مصون و حمفوظ خواهد داشت» ما تقّدم و ما تأّخر«گناهان 
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  :دسته دوم

  .اش آمرزيده شود و در آينده عمر بايد عمل از سر بگريد آنان كه در جنب دسته اول گناهان گذشته

  :دسته سوم

 »1« .ل و مالش حفظ شده و در روايت آمده كه وى آن كس است كه حج او قبول نشده استمردى كه فقط اه
  :صدوق بزرگوار روايت كرده

براى كسى كه بدون نيت پاك و مال حالل حج اجنام : گزارد، از امني وحى پرسيد چون موسى بن عمران عليه السالم حج
ره   ايست؟ دهد چه 

  .را به او خبشيده و خلق خود را از وى خوشنود كنمحق خود : به جربئيل خطاب رسيد بگو

  براى كسى كه با قصد صحيح و مال حالل اين برنامه را عمل كند چه سوديست؟: پرسيد

 او را در رفيع اعال با پيامربان و راستني مردم و شهدا و صاحلان قرار دهم و اينان نيكو رفيقانند: خداوند پاسخ گفت
»2«.  

   حجگناه عظيم امتناع از 

  

  .با توجه به آثار و بركات عظيم حج، اگر كسى مانع رفنت مسلماىن به حج شود گناه بزرگى مرتكب شده است

______________________________  
  .2253، باب فضائل احلج، حديث 226/ 2: من ال حيضره الفقيه). 1(

، باب 144/ 11: ؛ وسائل الشيعه2287، حديث ...، نكت ىف حج األنبياء 235/ 2: من ال حيضره الفقيه). 2(
  .14480، حديث 52
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  :كند صدوق بزرگوار از اسحاق بن عمار چنني روايت مى

از : مردى درباره حج با من مشورت كرد، به خاطر اين كه ضعيف احلال بود به او گفتم: به امام صادق عليه السالم گفتم
سزاوار و مستحقى كه به خاطر جلوگريى از حج او تا يكسال در بسرت بيمارى افىت، : ودنظر كن، امام فرم اين سفر صرف

  .»1«  يكسال متام مريض شدم: گويد اسحاق مى

  :گويد در روايت ديگر مى

ار برتسيد و پرهيز كنيد كه يكى از مشا كسى را از رفنت به حج مانع شود كه او را در دنيا فتنه: امام ششم فرمود اى  ز
  .»2« گردد خواهد رسيد، عالوه بر آن اين عمل ناپسند در آخرت براى او ذخريه مى

گريى ستمگرانه از سفر حج جلوگريى كنند در صف  آرى، كساىن كه از راه تبليغات سوء، يا حمدود كردن افراد، يا پيش
  .هلى امين خنواهند بودمقدم متجاوزان به حقوق اهلى و بندگان خدا هستند و در دنيا و آخرت از غضب وعذاب ا

   خرج سفر حج از مال پاك

  

  :فرمودند پيشواى هفتم حضرت موسى بن جعفر عليه السالم مى

  :پردازمي سه چيز را از اصل مال خود، يا خالص در اختيار خود مى

  .خرج سفر حج -3. پول كفن -2. مهريه زنان - 1

______________________________  
ذيب األحكام2234، باب فضائل احلج، حديث 221/ 2: الفقيهمن ال حيضره ). 1( ، 26، باب 450/ 5: ؛ 

  .85، حديث 11، باب 368/ 47: ؛ حبار األنوار215حديث 

، 48؛ باب 138/ 11: ؛ وسائل الشيعه2235، باب فضائل احلج، حديث 221/ 2: من ال حيضره الفقيه). 2(
  .45حديث ، 2، باب 15/ 96: ؛ حبار األنوار14462حديث 
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   شطيطه، بانوى مؤمنه

  

امام عليه السالم اين مجالت را هنگامى فرمود كه مبلغى در حدود چهارصد درهم در يك كيسه چرمى، براى بانوىي 
  :پرهيزكار و مؤمنه به نام شطيطه به وسيله مناينده مردم خراسان ابوجعفر حمّمد بن على فرستاد و فرمود

  .دهم اين مقدار از خالص مال ماست كه براى خرج كفن و دفن جهت آن بانوى مؤمنه اختصاص مى

مقدارى از اين پول را تا وقىت زنده است مصرف كند و بقيه را جهت كفن و دفن بگذارد، ما اهل بيت پول كفن و دفن و 
  .كنيم مهريه زنان و مصرف حج را از مال خالص و طاهر خود خرج مى

رود  اى كوتاه در حدود چند روز بعد از ورود تو آن بانو از دنيا مى چون به نيشابور رسيدى، به فاصله! ابوجعفر هان، اى
  .و من قبل از دفن براى مناز بر او حاضر خواهم شد

سهيم  به آن هنگام كه براى مناز بر جنازه او حاضر شوم تو مرا خواهى ديد، اين توجه فوق العاده امام نسبت به شطيطه و 
ريسى خود به قدر  اش، پاداش اخالص آن بانو بوده كه از زمحت چرخ كردن او در شؤون زندگاىن خصوصى خود و خانواده

يك دستمال، يا يك كالف نخ، يا يك سكه طال از سهم امام عليه السالم به وسيله ابوجعفر حممد بن على از نيشابور به 
  .تور خدا به امام رد كرده باشدمدينه فرستاد، تا مخس دسرتنج خود را به دس

پذيرفت، به عذر اين كه اندك است  ابوجعفر كه امني مردم خراسان بود، گو اين كه در ابتداى امر كالف و سكه او را منى
   گر چه: توان كيسه جداگانه ساخت، وىل آن بانو در آن وقت گفت و براى يك سكه منى

  94: حج در آيينه عرفان، ص

  .رسيده وىل چه كنم سهم امام است و مرا مهني مقدار مىمال من اندك است 
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اى كه سكه ديگران را رخيته  دار بودنش مقدارى كج كرد و در كيسه ابوجعفر آن مال ناچيز را گرفت و سكه را براى نشان
  .بود انداخت و از خراسان به مدينه آمد

  .عرضه كردمهني كه به حمضر امام مشرف شد، امانات مردم خراسان را بر حضرت 

ها را به صاحبانش بازگردان، اما امانىت نزد تو دارم از بانوىي به نام  مال ما نيست، اين: امام هيچ كدام را قبول نكرد و فرمود
  .شطيطه آن را جدا كن و به من بده

ابد؛ امام، غلطاند تا آن را بي ها را روى هم مى ابوجعفر كيسه را گشود و در صدد جستجوى سكه شطيطه برآمد آن سكه
  .ها را گشود و دستمال يا كالف را نيز تقدمي كرد خودش آن را در ميان نشان داد و هم اينطور بقچه

: وقىت به وطن بازگشتم متام صاحبان آن كاالها را فطحى مذهب ديدم، آجنا دريافتم كه امام فرمود: گويد حممد بن على مى
  .ها مال من نيست آن

آن بانو بودم كه سيزده روز پس از ورود من به نيشابور درگذشت، ما جنازه او را به صحرا در اين گريودار مواظب وضع 
بردمي، در مجعيت انبوهى كه در بيابان براى مناز بر جنازه او حاضر بودند توجه داشتم امام را ببينم، ناگاه ديدم شرت سوارى 

   ود را پيچيده و پوشيده بر جنازه مناز گزارد، مناز جانب بيابان آمد، از شرت پياده شد در حاىل كه سر و صورت خ

  95: حج در آيينه عرفان، ص

  !!»1« نزديك شدم تا ببينم، امام را شناختم كه برگشت و بر شرت سوار شده در صفحه بيابان از نظر غايب شد

اين عامل از دوست غري كنند و در متام  اى از پاكى و نور و صفا زندگى مى آرى، اولياى خدا چه مرد چه زن در صفحه
  .خواهند دوسىت منى

   واقعيت مسئله حج

  

  .خواهد اى پر از نور، روحى اهلى و نفسى تزكيه شده مى اى بينا، سينه متاشاى واقعيت حج، قلىب پاك، ديده

  .اهل بصريت را در زمينه اين سفر مسائلى است كه از دسرتس بسيارى از عقول دور است
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ريى اهلى آن هم به سوى صاحب آفرينش است، رسيدن به حضور مقدس او لياقىت ما فوق اين سفر، سفرى ملكوتى و س
  .ها الزم دارد ها و طهارتى ما فوق طهارت لياقت

ناى فلك الزم است   .در اين سفر خشوعى كامل، خضوعى جامع، حاىل اهلى و نيىت استوار و عزمى راسخ و گذشىت به 

  .اى الزم است كه ضعف جسم را برطرف كند ت، زاد و توشه مادى به اندازهزاد و توشه اين راه متاماً معنوى اس

جز براى معبود نگوييد و چون وارد . در اين سفر جز براى خدا نرويد، جز براى حق نباشيد و جز براى دوست نشنويد
  .مسجد احلرام شديد، جز خدا نبينيد

______________________________  
  )مضمون روايت. (100، حديث 4، باب 73/ 48: ار األنوار؛ حب291/ 4: املناقب). 1(

  96: حج در آيينه عرفان، ص

  

  مناظره امام صادق با ابن اىب العوجاء

  

به اين حديث عجيب كه مؤيد مجالت باالست و شيخ متقدمني، حضرت صدوق آن را در كتاب جمالس نقل كرده، 
  :»1« عنايت كنيد

گراى ملحد به مهراه مجاعىت از مهراهان خود نزد امام صادق عليه السالم نشستند و آن  مادىزماىن كه ابن اىب العوجاء آن 
  :ادبانه را در مورد مسئله حج عنوان كرد، امام صادق عليه السالم فرمود هاى جسورانه و ىب اعرتاض

آورد و از نافرماىن او حذر كرد، ترين سلطان فرمانده كه بايد برابر او سان داد و برابر امر او سر اطاعت فرود  برازنده
  .ء ارواح و صور است خداست كه منشى

  .دهى اين سلطان فرمانده غايب است و تو حواله به غايب مى: ابن اىب العوجاء گفت
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غايب آن جسم است كه وقىت منتقل از مكاىن به مكان ديگر شد، از مكان اول غايب است و : امام عليه السالم فرمود
ضر است وىل خدا كه جسم نيست كه انتقال برايش تصور شود، پس غايب نيست وحضور دارد، وىل ما در مكان دوم حا

  .حضور ندارمي مگر بواسطه پرچم

اى بنشانيد،  من از مشا خواسته بودم كه مرا به روى سجاده: گفت ابن اىب العوجاء سرافكنده برگشت، با ياران و مهراهان مى
  :ش جممرى افكنديد، آنان گفتندمشا مرا بر زير پاره اخگرى، آت

  !!تو در جملس امام صادق بس حقري بودى

  آرى، آن جناب غايب نيست، غايب ما هستيم كه با اطاعت از

______________________________  
  .4، جملس التسعون، حديث 616: األماىل). 1(

  97: حج در آيينه عرفان، ص

  .كه به مقام فنا رسيده جز او چيزى را نبينيم شومي، تا جاىي مىدستورهاى او و پوشيدن لباس تقوا اليق حضور 

حرمت اين خانه را با فراهم آوردن خشوع و خضوع نگهداريد و چون خواستيد به آن مقام برويد با خلوص نيت و پاكى 
و بسيار حقري كردند  مهه جانبه حركت كنيد كه بينايان راه با مهه عظمىت كه داشتند خود را در آجنا بسيار كوچك مى

  .ديدند مى

گرفتند و با كوچك كردن خود در تعظيم و بزرگداشت آن هر چه بيشرت  آرى، بزرگان دين خود را در اين راه نديده مى
رساندند، حىت در اردوى امن  افزودند، تاجوران حميط دين با تواضع و خاكسارى پى در پى خود را به اين درگاه حق مى مى

  .كردند، با آن كه بزرگ بودند و مكرب و كل زء مىجهان خود را مصغر و ج

ائمه . مشردند از اولياى اسالم، تواضع و خاكسارى را بنگريد تا چه حد و چه اندازه در اين راه خويشنت را ناچيز مى
نع گرفتند كه تشخص خود را هيچگاه ما مسلمانان عليهم السالم آنقدر در جنب اين خانه وارد شده و خود را ناديده مى

  .دادند از تكرار خاكسارى بر در اين خانه قرار منى

   حج امام جمتىب عليه السالم
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پيمود و  حضرت امام حسن جمتىب عليه السالم در سفرهاى حج خود كه بيست و پنج مرتبه بود، خاكسارانه پياده راه مى
دادند  بذل مال در راه آن، بلكه دستور مى روى نه به خاطر نداشنت مركب سوارى بوده و نه از دريغ و مضايقه از اين پياده

ها آنقدر زياد بود كه  تعداد مركب. رفتند اند و خود براى تواضع پياده مى كشيده هاى سوارى را پيشاپيش يدك مى مركب
   موكب

  98: حج در آيينه عرفان، ص

  .منود منود و آن قدر در شخص خواجه تواضع بود كه خاكسارانه مى خيل باعظمت مى

شد، حسنني عليهما  حرتام حضرت امام حسن عليه السالم برادر عظيم القدرش امام حسني عليه السالم هم پياده مىبه ا
مهني كه . رفت شد پيشاپيش مى هاى آنان كه يدك كشيده مى رفتند وىل مركب السالم براى تواضع و درك ثواب پياده راه مى

  .شدند زدند، آن ها هم پياده مى وكب قدم مىديدند كه حسنني عليهما السالم از عقب م خاليق مى

آرى، هر كس معرفتش به صاحب اين بيت بيشرت باشد، تواضع و انكسارش، و خشوع و خاكساريش نسبت به صاحب 
  .تر است اش به حمبوب عامل وافرتر و كامل بيت بيشرت و عشق و عالقه

طلبد و مهني انسان است كه با رسيدن به بيت از  منىخواهد و از وى جز وى  گونه انسان است كه از او جز او منى اين
ريزان به حمضر حمبوب و معشوق خود عرضه  شود و با زبان حال و اشك بيت چشم پوشيده و حمو مجال صاحب بيت مى

  :دارد مى

 با جناب تو مرا قربت جاىن باشد
 

 ور دل آجنا برسد بيم گراىن باشد

  ُقرب روحاىن اگر هست ميان دل و دوست
 

 چه تفاوت كند ار بُعد مكاىن باشد

  

  آن نه حسىن كه تغري كند از دور زمان
 

 وين نه عشقى كه در ايام جواىن باشد

  چون تو در كون و مكان هم نفسى نتوان يافت
 

اىن باشد  كه دمى حمرم اسرار 
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  99: حج در آيينه عرفان، ص

  

 گر دمل پى به سر گنج رضاى تو برد
 

 هر دو جهاىن باشد مايه سلطنت

 خاطر نازكت ار شد متغري زعماد
 

 گنه از جانب اين بنده جاىن باشد

  

   حج امام صادق عليه السالم

  

  .امام جعفر صادق عليه السالم در سفرى از سفرهاى حج خود افتخار هم سفرى خود را به مالك بن انس داد

  :گويد وقىت به ميقات رسيدند، مالك مى

خواست لبيك را به صداى بلند بگويد، صدا در   كه راحله شرت امام عليه السالم به صحرا برسيد هرچه مىهنگام احرام  
  .شد و نزديك بود از راحله بيفتد گلوى او گلوگري و متقطع مى

  :اى نيست از اين كه بگوىي، فرمود لبيك بگو، چاره! اى پسر رسول خدا: من گفتم

ترس و هراس و وحشت از آن دارم كه . »لَبـَّْيَك الّلُهمَّ َلبـَّْيكَ «: جرأت كنم كه بگوميچسان جسارت و ! اى پسر ابو عامر
  .»1« »الَلبـَّْيكَ «: خداى عزت و جالل به من بگويد

البته مشاعر آن انسان اهلى مستغرق . گردد امام عليه السالم است كه با معرفت كامل در ميقات حرمي اهلى حاضر مى
   معنويات وحى آمساىن

______________________________  
لس الثاىن والثالثون، حديث 169: ؛ األماىل، صدوق219، حديث 167/ 1: اخلصال). 1( / 47: ؛ حبار األنوار3، ا

  .1، حديث 4، باب 16
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  100: حج در آيينه عرفان، ص

دهد، او از  حدود اين بارگاه تطابق مىيابد و حد و حدود خود را با حد و  شود و متام اسرار حرم را در ميقاتگاه درمى مى
حد و حدود اين سرحد واقف است و از مهه جهات به حد و حدود خويشنت هم مو به مو آگاه است، البته وقىت با حد 

  .دهد و مالك خود نيست آيد و وقفه به او رخ مى بيند، لكنت در زبان مى و حدود حرمي كربياىي خود را مقابل مى

بيند، عظمت كربياىي را كوه كوه از مهه جانب فرض كنيد كه  ابل كوه، انسان چقدر خود را كوچك مىايد كه در مق ديده
  .شود انسان از مهه طرف كوچك مى

  ايت، اين موجود كوچك چه كند و چگونه بايستد و چه بگويد؟ ايت در ىب در مقابل آن عظمت ىب

وى بزرگ اصحاب . جاوگى خود را به ابان بن تغلب داده بودندامام صادق عليه السالم در سفر حج ديگر، افتخار هم ك
وقىت ابان به مدينه وارد . امام باقر عليه السالم بود و سى هزار حديث از امام جعفر صادق عليه السالم روايت كرده است

ه، تدريس كند، امام اند كه جلوس كرد داده شده، يك ستون از مسجد الرسول صلى اهللا عليه و آله را به او اختصاص مى مى
در مسجد مدينه جلوس كن و فتوى بده كه من دوست دارم مثل تو در شيعيان ! اى ابان: عليه السالم به او فرموده بود

  :گويد ابان در مورد حج امام مى -»1« من باشد

  :هاى اعالم حرم پيدا شد، دستور فرمود وقىت امام صادق عليه السالم به سرحد حرم رسيد، ميله

   امام: گويد را نگه داشتند و پياده شد، ابان هم پياده شد، ابان مى شرت

______________________________  
  .603، حديث 330: رجال الكشى). 1(

  101: حج در آيينه عرفان، ص

 براى ورود به حرم غسل كرد، من هم غسل كردم، بعد امام دعاى ورود به حرم را خواند و گريست، سپس براى ورود به
اد و قدم برداشت و فرمود   :حرم پاها را برهنه كرد و با پاى برهنه در حال تواضع قدم در حرم 
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هر كس اين عمل را جبا آورد، براى خدا، اينطور كه من جبا آوردم و تو ديدى، خداى سبحان صد هزار سيئه از ! اى ابان
 براى او ترفيع دهد و صد هزار حاجت او را برآورد نويسد و صد هزار درجه كند و صد هزار حسنه براى او مى او حمو مى

»1«.  

   حج يا معراج ملكوتى

  

چون با ديده بصريت به عمل حج بنگرى، آن را معراجى ملكوتى براى روح خواهى يافت كه از بركت آن معراج، به 
  .رسى فيوضات عاىل اهلى مى

  :گويد يكى از بينايان راه مى

مناز و روزه و ذكر خداوند و : مقررات دين مقايسه منود، چه، براى بسيارى از عبادات مانندتوان با ساير  عمل حج را منى
ها اگر چه تأثري و نتيجه نيكو در روحيه شخص دارد، اّما آن اثر به هر اندازه كه باشد، حمدود به حد معيىن  مانند اين

ره باشد و به علت عدم توجه به حقيقت آن تباه است، وىل عمل حج اگر از روى التفات و با رعايت اركان و شرايط مقر 
  .رساند نشود، كارزارى است كه انسان را به متامى آنچه گفته شد، مى

  كند كه تا زنده است، در پنهان و حج در روان انسان نريوىي اجياد مى

______________________________  
؛ حبار 17552، حديث 1، باب 195/ 13: عه؛ وسائل الشي1، باب دخول احلرم، حديث 398/ 4: الكاىف). 1(

  .3، حديث 34، باب 192/ 96: األنوار

  102: حج در آيينه عرفان، ص

  .گردد آشكار نگهبان او خواهد بود و اين مهان فيض اهلى است كه از بركت اين معراج نصيب آدمى مى

و رفعت شأن خود آگاه باشد و آن را  اش خارج گردد، اگر به مقصود خويش شود از خانه گزار هنگامى كه مهيا مى حج
چنان كه سزاوار است دريابد و به نور اهلى به آن نظر افكند و خبواهد، آن راه را بر طبق هدايت و راهنماىي حضرت 

  .شود پروردگار طى منايد، دل او متوجه عامل ديگرى خواهد شد و از ظواهر ناپايدار به حقايقى استوار بينا مى
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گردد، نه آنچه تاكنون خواهنده آن بوده است و مهياى آن  نيازى و تواناىي خود مى كه خواهان ىبدر آن هنگام است  
  !!هاى طبيعت را از خود پاك سازد ها و تاريكى شود كه مهه خواهش مى

و كند، يعىن تأثري اين حقيقت ملكوتى را در شناساىي مقام نفس انساىن  گزار احساس مى اين خنستني انديشه است كه حج
  .برترى روح از بستگى به ظواهر زندگى دنياىي

ها و ملكاتى كه در نفس  هنگامى كه حاضر ميقات شد، غسل كرد و جامه احرام در بر منود، دل او از جالل آن انديشه
  .افكند او پيدا شده است پر گشته و زندگى و مهه شؤون آن را از خود دور مى

  .اند شكريان خداوند متعال كه آنان را خوانده و به اجابت موفق گشتهبيند خود را، مگر فردى از ل در آجنا منى

  :قول اهلى آن عارف شوريده حال به

  خوشا جاىن كه سازند آگه از اسرار پنهانش
 

  خوشا چاهى كه بريون آيد از وى ماه كنعانش

  

  103: حج در آيينه عرفان، ص

  

 خوشا قلىب كه پاك از كينه و كرب و نفاق آيد
 

كوى دوست  خوشا عقلى كه عشق آرد به
  مهمانش

 خوشا بزمى كه آجنا درس عشق و عاشقى گويند
 

  خوشا مجعى كه زلف يار گرداند پريشانش

  باغى هم چو مشتاقى نالد به خوشا مرغى كه مى
 

  كه دور افكنده دوران سپهر از وصل جانانش

 خوشا شادان دىل هم چون اهلى با خيال او
 

  كند سر در بيابانش يارى مىكه عشق روى 
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داند كه  هنگامى كه حاجى پوشش و كيفيت خود را تغيري داد و خوارى و بيچارگى خود را آشكار منود، بر خود الزم مى
آاليش باشد، كسى را از خود نرجناند و براى خشنودى حضرت پروردگار  دلش پاك و كردارش پاكيزه و گفتارش راست و ىب

حقيقت از خود بگذرد و هسىت خود را از هرگونه آلودگى و آميختگى به اغراض، دور و متوجه حق تعاىل از روى صفا و 
  .سازد

هاى قلب او از مهه  در نتيجه هنگامى كه عملش را متام منوده نور معرفت، دل او را گرفته و روشن ساخته و گوشه
ر مهه ابعاد و زواياى وجود او سرايت منوده، مهه را هاى ريز و باريك شرك و كفر پاك شده است و فايده عملش د رخنه

آهنگ و يگانه و خرسند  اسالم آورنده و در راهى كه خداوند متعال مقرر فرموده پشتيبان يكديگر و مهدست و هم
حقيقت او را حكمت و برهان  هاى ىب جاى او را تعقل و دانش نفس او به روح تبديل گشته و گمان و انديشه ىب. بيند مى

  صفات زشت او نيكو و پسنديده شده و شهوات او به عفت و پاك دامىن، خشم او. جايگزين گشته است

  104: حج در آيينه عرفان، ص

به بردبارى و عزم بركارهاى خري، لذت شخصى او به دوسىت و حمبت، نوميدى او از خري و رمحت خداوندى به اميدوارى، 
پرواىي و رسواىي  ل بر خداى، تواناىي او به مهرباىن، محاقت او به فهم و زيركى، ىبگزارى و آز او به توك و ناسپاسى او سپاس

جوىي و گردنكشى او به  گوىي به خاموشى، برترى او به نيكى و پرستش خداوندى، خودخواهى او به فروتىن و نرمى، بيهوده
  .گرى است كه نتيجه و اثر حج استگردد و اينها مهه از فضائل دي تسليم بودن و از هر گزندى پاك شدن تبديل مى

   دورمناىي از حقيقت عبادات

  

ترين مدارج كمال برساند، در  انسان جامع مهه استعدادهاست، قواى روحاىن و ملكوتى در حدى كه انسان را به عاىل
جسم  حضور در دنيا، مستلزم. انسان قرار داده شده است و رسيدن به كماالت و حقايق براى فرزندان آدم دنياست

  .داشنت و تبعات جسم از قبيل غريزه خوردن، آشاميدن و شهوت است

اى غري  اگر راه شكم و شهوت بدون حد و مرز باز باشد، انسان به تدريج حمكوم اين دو برنامه شده و وجود او به درّنده
  .قابل تصور مبّدل خواهد شد
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تنها عبادت است، آن هم عبادتى   -ب هالكت انداختههاىي را به غرقا كه ملت  -راه جلوگريى از جتاوزات شكم و شهوت
  .كه وحى آن را براى آدمى تنظيم كرده باشد

  .بندگان واقعى چراغ زندگى و گل گلستان حيات و گوهر گرانبهاى صدف آفرينش هستند

  105: حج در آيينه عرفان، ص

  :يكى از بينايان راه درباره عبادت چنني آورده است

  .آفرينش انسان، معرفت خداوند متعال و رسيدن به دوسىت او و مأنوس شدن به حضرت اوست بدان كه مقصود اصلى از

رسيدن به اين مقام موقوف است بر صفاى نفس و جترد آن، هراندازه كه صفاى نفس بيشرت و وارستگى آن شديدتر 
  .تر خواهد بود باشد، انس و عالقه آن نسبت به خداوند متعال افزون

هاى بدىن و  هاى نفساىن و اجتناب از لذت صفاى نفس و جترد آن منوط است به پرياستگى از شهوتبديهى است كه 
ها در صورتى كه خارج از حدود شرع باشند موانعى  آرزوهاى پست حيواىن و عدم تعلق به مال و منال دنيوى؛ زيرا مهه اين

چيز روح انساىن را از نزديك شدن به عامل قدس كه  دارد و هيچ هستند كه انسان را از معارف اهلى و نفحات قدسى بازمى
هاى  شود، مگر آنچه به نام مشتهيات نفساىن ناميده شده، از قبيل غرايز حيواىن و ناستوده از آن نزول يافته مانع منى

دارد، باشد ورود هوا به داخل آن امكان ن اخالقى و كردارهاى شيطاىن و هم چنان كه ظرف، تا هنگامى كه از آب پر مى
نفوس انساىن نيز تا خاىل و وارسته از صفات و ملكات نكوهيده نباشد، نور اهلى چنان كه شايسته است قلوب آنان را 

  .روشن خنواهد منود

هاى يزداىن بر  ها اشراق بيشرتى يافته و خبشش ها پاك شوند، انوار دانش بر دل آن نفوس به هر نسبت كه از اين پليدى
  .آورد ها روى مى آن

ها  به عكس نفوسى كه به غري خدا اشتغال دارند، معرفت و شناساىي پروردگار و حالوت و دوسىت و انس با او در دل آن
  شود به هر اندازه كه جترد نفس كمال يابد، اميان و يقني بيشرت مى. جاى خنواهد گرفت

  106: حج در آيينه عرفان، ص

  .آيد نساىن در آن مرحله از صفا و جترد خواهان است بر او فرود مىنظري و بلندى كه نفس ا و صفات عاليه و فضائل كم
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  .بدين جهت عباداتى كه به منزله نردبان ترقى و راه وصول به اين كمال است تشريع شده است

ها انفاق مال و خبشيدن مال است كه باعث انقطاع انسان از آزمندى به دنياست، مانند زكات و مخس و  اى از آن پاره
شود،  ناميده مى» غرض از تشريع«اين انقطاع مهان علت غاىي تشريع انفاق است كه به اصطالح دانشمندان،  .صدقات

ره بردن پاره   .اى از مردم نيز بر آن مرتتب است اگر چه 

اد ها به منظور پرداخنت دل به ي اى از آن ها خوددارى و اجتناب از شهوات و لذات است مانند روزه؛ و پاره بعضى از آن
  .خداوند متعال و توجه آن به سوى او توأم با حركات خاص گوناگون جسمى است مانند مناز

گردد، در حصول آنچه گفته  و معرفت حاصله از فكر و نور خلقت، يا معرفىت كه از به كاربردن قواعد منطقى حاصل مى
خداوند و دوسىت او حاصل شود، سست ها توجه و انس به  شد، از دوسىت و انس با خداوند كاىف نيست و اگر به اين

  .باشد بوده و پايدار منى

شود ثابت و استوار خواهد بود،  اى كه در نفس از مداومت و پيوستگى بر آن اعمال حاصل مى اما آثار كامل و شايسته
  .شود ها در يكديگر مؤثر واقع مى چه مهانا ميان نفس و بدن ارتباطى است و فعل و انفعاالت آن

شود؟ و بالعكس در مواقع هيجانات روحى و  مى كه عضوى را جراحىت برسد روان آدمى از جراحت متأمل منىآيا هنگا
   هاى اضطراب

  107: حج در آيينه عرفان، ص

بيىن كه  شود منى آور مى زا به انسان روى رواىن كه در نتيجه عوامل خمتلفى از قبيل مرگ عزيزان يا اجنام كارهاى وحشت
لو و كتف به لرزه مىاعضاى بدن نيز م   .آيد تأثر شده و قطعه گوشت ميان 

  .دهد عكس العمل خود را به صورت رعشه دست و پا يا پريدگى رنگ رخسار و غريه نشان مى: و به عبارت ديگر

كمال را بنابراين، مهان طور كه قبًال اشاره گرديد، مقصود از وضع و تشريع عبادات اين است كه انسان به آن وسيله مدارج  
قدم به قدم پيموده و به صفات ملكوتى آراسته شود، آنچه مسلم است اين كه صورت ظاهرى هر عبادتى نقش و اثر 

مطلوىب در روح اجياد كرده به موازات عبادات عضوى و اعمال جوارحى، آثار بسيار نيكوىي در تنوير و اصالحات نفسى 
  .گذارد از خود جباى مى
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كنيم، طهارت ظاهرى در پاكى و روشىن نفس تأثري دارد، مثًال هنگامى كه به وضو  ك مىكه با حواس خود در  چنان
پردازمي، در خامته اين عمل عبادى يك نوع حالت صفا و انبساط در  پردازمي و به وسيله اين عمل به طهارت ظاهرى مى مى

ن مهان طور كه اشاره گرديد، ارتباط و كنيم كه اين حالت قبل از اجنام وضو در ما نبود و علت آ روان خود احساس مى
پيوند ميان روان و تن است و گرنه ظاهر بدن از عامل حمسوس است و روح نظر به اصل فطرتش، از عامل ملكوت است و 

موقعيت آن در اين بدن مانند كسى است كه از موطن اصلى خويش دور گشته و غريب افتاده باشد، بنابراين هم چنان  
  .رود آيد از اعمال جوارحى هم انوارى به سوى روح باال مى ى آثارى به بدن فرود مىكه از معارف نفس

  حج، اين عمل عظيم اسالمى و عبادى آنچه را كه ساير عبادات در

  108: حج در آيينه عرفان، ص

به تن،   باشد كه عبارت است از ترك وطن، رنج دادن هاى خاصى را نيز دارا مى عالوه رياضت بردارد، شامل است، به
ها، جتديد پيمان، حاضر شدن در مشاعر و آگاهى يافنت بر شعائر و  گذشنت از مال، گسيختگى از آرزوها، حتمل مشقت

  .هاست ديدن آن

  .آيد در افعال حج، خلوص نيت براى ياد خداى و روى آوردن به او به اقسام ديگر طاعات و عبادات نيز پديد مى

ها پى  ى هستند كه نفوس به حكمت و رموز آن آشناىي ندارند و عقول به معاىن آنبا اين كه بعضى از اعمال حج امور 
توان ترديد منود كه  ، مع هذا منى)ريزه به مجار و رفت و آمد بني صفا و مروه بر سبيل تكرار مانند افكندن سنگ(برند  منى

صلحت بعضى از آن ها روشن و احكام خداوندى مهگى داراى حكمت بالغه و مصاحل و منافع عاليه است، منتهى م
برند و در اين قسم است كه نور كمال بندگى، به  ها به آن ها پى منى بعضى پنهان و برخى به حنوى است كه بيشرت عقل

شود؛ زيرا در اعماىل كه حكمت و مصلحتش ظاهر باشد، چون انسان فطرتاً مايل به كمال است،  متام حقيقتش حمقق مى
منايد و   بردارى كمك مى شود و به فرمان اى براى اجنام عمل مى پيدا كرده و خود اين مطلب انگيزه متايل به اجنام آن عمل

  .شود كمال و حقيقت بندگى به آن آشكار منى

اما احكامى را كه خداوند مقرر داشته و عقل انسان از درك حقيقت آن عاجز است و به كنه معىن و اثراتى كه بر آن 
د و طبيعت آدمى به آن انس ندارد، پذيرفنت آن نيست مگر به جهت صدور فرمان و قصد امتثال ياب مرتتب است راه منى

   آن از حيث اين كه فرمان و دستور است و اطاعت آن

  109: حج در آيينه عرفان، ص
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  .باشد واجب مى

مايل گشنت نفوس به ها از مقتضيات طبع و بدى و ستم و  اجنام اين قبيل عبادات كه در تزكيه نفوس و برگرداندن آن
  .خداوند متعال و آراسته شدن به اخالق حضرتش تأثري كامل دارد، شايسته است كه برترين انواع عبادت باشد

ندانسنت حكمت و مصلحت، خصوصيات خواسته شده در برخى از عبادات، از حيث كميت و كيفيت، براى بعضى از 
  .ندانسنت حقايق رازهاى تعبدات و انوار مكنونه در جماهدات استمردم باعث تعجب و حريت گشته و علت آن مهانا 

خصوصاً اگر انسى به آن عمل  -هر عملى كه بايد به قصد قربت اجنام گريد، هر اندازه كه دور از تصرفات عقلى باشد
ست و به اجنام تر ا تر و ارزنده حصول مقام بندگى و تعبد به آن عاىل -نباشد و كلفت و مشقىت نيز در بر داشته باشد

گريد و در دو جهان به راهى كه پايدار است،  گونه عبادات است كه جان آدمى در برابر حضرت حق تعاىل قرار مى اين
  .شود رهنمون مى

كه سرچشمه در علم و عدل و حكمت او دارد و   -چه عاىل و شريين است كه انسان در برابر صدور متام فرامني موال
تسليم باشد و آن فرامني، حمض خاطر آن عزيز اجنام   -انسان و دفع ضرر از او در بر ندارد چيزى جز جلب منفعت براى

گريد و در درون و برون و ظاهر و باطن آدمى نسبت به آن فرامني هيچ چون و چراىي وجود نداشته باشد كه چون و چرا  
  .كار متكربان و دورى از اجراى قوانني حق، راه مفسدان است

  110: رفان، صحج در آيينه ع

  

   حج، آهنگ رشد و تعاىل

  

هاى بقره، آل عمران، توبه، ابراهيم، حج، بلد، تني آمده استفاده شده و براى اين   اين قسمت از جمموع آياتى كه در سوره
ها دعوت كرده و در  كه خوانندگان عزيز بيشرت با قرآن كرمي مأنوس شوند، آنان را به قرائت و تدبر در آيات اين سوره

  .شود اينجا فقط به دورمناىي از حقيقت اين آيات اشاره مى
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مقدار، فقريى  اى ناتوان، حقريى ىب آهنگ كردن موجودى كوچك، ذره. پا خاسنت و گرويدن و آهنگ كردن است حج، به
وجه به جهىت  گردش عاشق شيداىي در اطراف حمبوب با ت. نيازى مطلق، موالىي بزرگوار و كرميى مهربان مايه، در برابر ىب ىب

  .دهد، يعىن خانه با عظمت كعبه كه به سوى او نشان مى

ترين عبادتى است كه  ترين و باشكوه پاخاسنت و گرويدن، در ميان عبادات دسته مجعى اسالم بزرگ اين آهنگ كردن و به
  .آورند جاى مى مسلمانان به

ترين رمز وحدت و يگانگى و نشانه   ام گريد، بزرگاين مراسم، براى ملت اسالم اگر برابر با متام شرايط و قواعدش اجن
  .كاملى از وارستگى شؤون مادى و برترين وسيله حتكيم روابط، در بني ملل مسلمان است

آرى، مجع شدن ممتازان ملل اسالمى از متام نقاط زمني به قصد پاكسازى درون و به نيت اجياد مهبستگى و خربدار شدن 
رتين از متام اوضاع حياتى يكديگر  و شاهد منافع مادى و معنوى بودن، شكوه و جالىل بس عجيب دارد و يكى از 

  .هاست هاى عالج دردها و معاجله بدخبىت راه

  111: حج در آيينه عرفان، ص

ساىل يكبار مجع شدن عقال و مستطيعان ملت اسالم در مركزى كه خداوند بزرگ امنيت آن را از هر سو به وسيله مقررات 
  .ترين مراسم است ترين آداب و در ميان مراسم از باعظمت تأمني كرده، در ميان آداب اهلى از مهمخاصش 

هاشان و از مهان هنگامى كه زبانشان به كلمه توحيد و اقرار به معارف  البته مسلمانان از حلظه انعكاس نور حق در دل
ى از منكر، تعاون، بازگرديده با طرق خمتلفى كه حضرت او معني فرموده، از قبيل منا ز، روزه، جهاد، امر به معروف و 

اند، بر گرد مركز اين  پا خاسته به سوى او آهنگ كرده و براى او به... احسان، تقوى، عدل و داد، حمبت و مهبستگى و 
رزمني اند، وىل مسئله حج باخلصوص در ماه ذى احلجه در س جاى آورده اند و در هر مقامى نوعى حج به حقايق گرديده

  .مكه و كنار خانه خدا، امتيازات خمصوصى دارد كه ديگر احكام اهلى آن را ندارند

گونه كه  چه نيكوست كه در جنب اين عمل عظيم، مكلف با بيدارى دل از ابتدا تا انتهاى مراسم را توجه كند و آن
ديده باطنش را باز كرده، شايسته يك مهمان خداست قدم در وادى اجراى مناسك بگذارد، شايد شكوه معنوى حج 

كران عامل معىن قدم   بتواند عمق مسائل را بيابد و انقالىب در روح و عقلش اجياد شده، از بند ظاهر رهيده به فضاى ىب
  .گذارد و با شاهباز انديشه به سوى حمبوب به پرواز آيد
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   حج و جهاد؛ رهبانيت در اسالم

  

  .حج از دشوارترين مسائل اين مبحث است مرحله نظر انداخنت به اسرار و رموز و حقايق

  112: حج در آيينه عرفان، ص

ها را بيابد و با آن ها متحد شود، رسيدن به اين مرتبه در صورتى ميسر است كه از بند  اگر انسان خبواهد ملكوت واقعيت
به اندازه شأن خود شهوات حيواىن و اوهام و خياالت و نفسانيات شيطاىن آزاد شود، در امورى مادى به ضرورت و 

  .اكتفا كند و در متام حركات و سكنات خويش در صدد باشد كه براى جلب رضاى دوست قدم بردارد

راسىت، چگونه ممكن است انسان، غرق در امور غري اهلى باشد و در عني حال، به فيوضات عاىل رباىن و اسرار ملكوتى 
  !دست يابد؟

كشيدند، از شؤون مادى و  ىن و اسرار ناپيداى هسىت، دست از شهر و ديار مىگروهى از مردم براى رسيدن به حقايق ربا
ها و تاريكى غارها پناه برده و در  كردند و به شكاف كوه گريى مى زر و زيور دنيا روى برگردانده و از خلق عامل كناره

رت بتوانند با حضرت يار انس گرفته و از معنوي حصار رهبانيت قرار مى رهگرفتند، تا    .مند شوند ات 

وىل اسالم عزيز روش آنان را نادرست دانست و براى بدست آوردن حقايق آمساىن، تكيه بر رهبانيت را ممنوع اعالم كرد و 
هاىي بس عاىل و اعماىل بس نيكو قرار داد و  براى اين كه عاشقان اسرار و معارف به اهداف خود برسند، براى آنان برنامه

هاى معنوى خود خواهند رسيد و هر كس كه از  فرمود كه اگر از اين طرق حركت كنند، به خواستهبه آنان وعده حتمى 
  .اين دستورها پريوى كرد به حقايقى كه بايد برسد، دست يافت

آيا آيني : در مسئله رهبانيت و سري و سفر روحى و پختگى در راه سلوك از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله سؤال شد
  كند؟ آن دعوت مى مشا هم به

   در دين من رهبانيت، براى دست يافنت به فيوضات: حضرت فرمود
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  .رباىن، حج خانه حق و جهاد است
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آرى، براى سري در هر دو مسئله بايد از ديار و شهر و خانه و زن و فرزند دور شد و مدتى از آنان عزلت گزيد و بايد در 
زينت و زيور دنيا و آرايش مادى پوشيد، در صورت سري در اين دو سفر است كه انسان عادى  هر دو سفر چشم از

شود كه هم خود به منافع  هاى ديگر مى شخصيت... تبديل به سلمان، مقداد، عمار، بالل، ميثم، حجر بن عدى و 
  .رساند ترين منافع معنوى مى رسند و هم ديگران را به عاىل عاىل معنوى مى

اش را براى ملت اسالم قرار داد، تا از مسري صحيح  هربان به جاى رهبانيت و انزوا، جهاد در راهش و حج خانهخداى م
  .و قانوىن به حرمي روحانيت اهلى راه يابند

پروردگار متعال خانه خود را مقصد بندگان ساخت و اطراف آن را حرم قرار داد و موقعيت آن را بزرگ مشرد، عرفات را 
خود ساخت و چنان در احرتام آن خانه و اطرافش سفارش كرد كه كسى نتواند در آجنا صيد كند و از آن  ميدان حرم

هاى ديگر را از مهگان منع كرد تا در اين رياضت به آدمى، درس  سرزمني پاك حىت يك گياه بريون آورد و بسيارى از برنامه
  .ز منافع مادى و معنوى استدارى آموزد، كه زندگى متكى بر نظم سرشار ا نظم و خويشنت

رود و زيارت دوست لذتى دارد كه  كند؛ چنان است كه به آهنگ زيارت خدا مى آن كس كه به قصد خانه خدا حركت مى
شود كه تا ابد از آن  اگر كسى در عامل قلب و در دنياى معىن به اين زيارت نائل گردد، آن چنان مست باده ديدار مى

  .مسىت بريون نيايد

  114: آيينه عرفان، ص حج در

  

  ساقيا باده صبوح بده
 

  عاشقان را غذاى روح بده

  باده عشق ده به ما مستان
 

  ى ما زما بستان» ما«مى بده، 

  در دمل نِه حالوت مسىت
 

  تا شود نيسىت من هسىت

  زان صراحى كه جام رضوان است
 

  اش جان است اى ده كه جرعه باده

  دجلويتاى ِكه بر ياد لعل 
 

  باده ناخورده مستم از بويت
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 نفسى بازپرس مستان را
 

 پرستان را راحىت خبش مى

  سوختم سوختم در آتش شوق
 

  خودم كن دمى به باده ذوق ىب

  عجب آيد مرا ز باده پرست
 

 «1»  باده عشق ناچشيده و مست

  

   حج با معرفت

  

و وجودى ماالمال از اخالص و با آشناىي كامل به مسائل حج،   مناسب است زائر با حال بيدارى و قلىب پر از شوق
مسلم است كه كامياىب از . كارى كند كه در ميعاد معني به فيض لقاى حق، يعىن مقام قرب حضرت جانان نائل گردد

مقام معنوى حق در صورتى ميسر است كه آدمى در تصفيه جان و تزكيه نفس و خروج از متام گناهان ظاهر و باطن 
  .بكوشد، تا از اين راه وجود خود را آماده گرفنت فيض كند

هر انساىن به اندازه معرفت و ظرفيت خود از حج برداشت خمصوصى دارد، وىل بايد بكوشد ظرفيت وجودى خود را  
  .گسرتده كند، تا به درك متام زواياى ملكوتى و معنوى اين سفر نائل گردد و به مقامات عاىل اهلى برسد

   مردمى كه مفهوم حقيقى آن را دريابند، نورى است كهحج، براى 

______________________________  
  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى). 1(
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حج قبل از اين كه يك امر عقيدتى يا دستور مذهىب يا سنت اهلى باشد يك . تواند جوانب تاريك حيات را روشن كند مى
  .تربيىت و يك عامل بسيار مؤثر و مهم براى حترك در مهه شؤون وجود است فرمان آموزشى و

خداوند مهربان به بنده با اخالص و عبد ارمجندش ابراهيم عليه السالم دستور داد تا مردم را براى طواف آن حرمي خبواند، 
ره گرفته و سود ىب   .ايت برند باشد كه از اين فيض عظيم اهلى 
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  .يشگاه است و بايد از اولني نفر زائر تا آخرين فردشان در اين مركز معنوى آزمايش شوندخانه خدا يك آزما

جا آوردن اعمال ظاهر و باطن  آاليش، بدون زينت و نقش و نگار بنا شده، تا از طريق به هاى سياه ىب اين خانه از سنگ
  .ندهاى شيطاىن رها شو  هاى مادى غلط و جاذبه و اجنام مناسكش، مردم از كشش

ها، كنار بيابان داغ و سوزان و صحراىي بدون آب و علف و در ميان  ها، سراشيب دره قرار داشنت خانه حق در دامنه كوه
ريگزار و سنگستان، خود يكى از اسرار است و شايد سّر آن اين باشد كه مردم را با جلب به آجنا از غرق شدن در زرق 

هاى مادى پريامون  گرى صرف، اساس حيات بود، بايد جلوه مانند كه اگر مادىهاى پوچ رهاىي دهند و به آنان بفه و برق
  .شد حرم از مهه جا بيشرت مى

آرى، اين امكان بود كه آن خانه را از زمرد سبز، ياقوت درخشان، لؤلؤ و مرجان و طالى ناب و نقره بنا كنند، اما اين 
از تصرف شيطان خاىل كرده و كوشش و تالش آن دمشن  ساختمان با توجه به معاىن بلند مناسكش، ميدان سينه را

  .كند خطرناك را براى از بني بردن شخصيت معنوى انسان خنثى مى
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ها آزمايش شوند،  ها و مشقت دهد كه بندگان حق و عاشقان اهلى بايد به سخىت قرآن جميد در بسيارى از آياتش تذكر مى
ها و  ها و اسرار را از دل سخىت آيد، واقعيت طلىب بريون منى ها، چرا كه مقامات اهلى از سينه عافيت خوشىنه به راحىت و 

  :ها بيابيد و بس، كه حتمل رنج

  .»1« »ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً * َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً «

  .آساىن استترديد با دشوارى  ىب]  آرى.* [ترديد با دشوارى آساىن است پس ىب

  :به قول بلبل دستان بوستان عشق، مرحوم حاج مال هادى سبزوارى

 دل بشد از دست ياران فكر درمانش كنيد
 

 مرهم زمخى عجني از آب پيكانش كنيد

 رود اى اشك راهش را ببند شهسوارم مى
 

 اى سپاه ناله زود آهنگ ميدانش كنيد

 خيز انگيز و آه شعله گر رود از اشك سيل
 

 رود ياران پشيمانش كنيد حمشر مىشور 
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  خسرو چابك سوارم عزم جوالن كرده است
 

 معشر عشاق، سرها گوى چوگانش كنيد

  

   رهاىي از تعلقات، قبل از حج

  

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  چون آهنگ سفر كىن و از وطن آماده رفنت به حج شوى، قبل از

______________________________  
  .6 -5): 94(انشراح ). 1(

  117: حج در آيينه عرفان، ص

جدا شدن از ديار و شهر، دل خود را از هر تعلقى آزاد كن، متام مهمات خود را به كاىف املهمات واگذار، در متام 
خم منا و به تقدير جنابش در حق حركات و سكنات بر خداى مهربان، اعتماد كن، گردن تسليم و رضا در پيشگاه او 

  .خود راضى باش

هاى غري دوست بريون شو و  دست از ماديت بشوى، از راحت دنيا چشم گري، از فكر ملك و امالك و جتارت و برنامه
  شود؟ در اين سفر در اين انديشه نباش كه بعد از رفنت من چه مى

ت، خود را از متام حقوق اهلى و خلق رهانده باشى و از آنچه در مقدمه اين سفر الزم است، آن است كه به وقت حرك
  .مجيع مظامل خود را خالص كرده و از چاه طبيعت به در آمده باشى

كنند اگر مقدار مال قابل خرج   گروهى گمان مى. به قسمت اخري از دستور امام صادق عليه السالم بيشرت توجه كنيد
هاى خود از طلبكاران رضايت  ردمِى آن را بپردازند، يا در برابر بدهىكردن در راه حج را پاك كنند و حقوق اهلى و م

اىي حج و مقامات باطىن اين سفر اهلى مى بگريند، در حاىل   .رسند كه قدرت بر پرداخت دارند، به مقصد 
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ها و  لقآور است خارج شود و قبل از سفر وجود خود را از تع در حاىل كه بايد بدانند زائر حق بايد از آنچه ظلمت
رود و  پسندد، آزاد كند كه اگر چنني نكند قدرت پرواز در آن فضا را خنواهد داشت، مى قيودى كه صاحب بيت منى

  .گردد، در حاىل كه اين سفر تأثري چنداىن به حال او نگذاشته برمى

ادى تنها سبكباران آرى، قبل از حركت به تعهدات ماىل، اخالقى، عقيدتى، علمى و روحى خود عمل كنيد كه در اين و 
  .راه دارند و بس
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   حج عارفان

  

جهت توجه بيشرت به معاىن اين قسمت از روايت پربار حضرت امام صادق عليه السالم شايسته است اين فصل، به قلم 
ارى مهداىن كه دل سالك را از هر كدورتى كه كلمه به كلمه آن نورى است    -پرنور عامل بينادل، مرحوم حاج شيخ حممد 

  :انضمام شرحى مقتضى براى هر موضوع از قلم ناتوان اين حقري آراسته شود به - دهد شستشو مى

باشد، يكى را   را بيوتات خمتلفه مى - جل شأنه العظيم -بيدار باش كه حضرت احديت! اى خواهان وصول به خانه حق
تا .. املقدس و ديگرى را بيت املعمور و ديگرى را عرش و هكذا  ا بيتكعبه ظاهرى گويند كه تو قاصد او هسىت، ديگرى ر 

  .هاست جاىي كه خانه حقيقىت اصلى است كه او را قلب نامند كه اعظم از مهه اين خانه برسد به

جاى آورد و آن، تصفيه اين خانه از بت رذايل و آراسنت آن به صفات و امساى  آرى، اول بايد مناسك خانه قلب را به
ها پاك نكىن و پرده خبائث را از روى آن برندارى، لياقت زيارت كعبه قرار داده  هليه است كه تا اين كعبه باطن را از بتا

  .شده در مكه را پيدا نكىن كه راه ورود به آن حرمي، كه در حقيقت حرمي عنايت و رمحت است، دل است

هاى شيطاىن پاك كن و آن را اليق انعكاس واقعيت  مهه پريايه قلب، اين خانه اصلى خود را از اين! اى مهربان خداى عامل
  .منا

   آداب زيارت كعبه
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شكى نيست كه براى هر بيىت از بيوتات حضرت حق آداب و رسومى است كه طالب هر بيت، بايد آن را رعايت كند، تا 
  به حقيقت و
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و رسوم هر بيت، رسيدن به آن بيت كارى حمال و زمحت در راه آن، تالشى واقعيت آن بيت برسد كه بدون رعايت آداب 
  .نتيجه است بيهوده و رجنى ىب

از باب تشريف است يا طور ديگر، مقصود بيان ) يعىن اضافه بيت به اللَّه(اما معىن خانه او چه باشد، اين كه آيا اضافه 
غري آن آداىب كه در مناسك مسطور است، ضمناً شايد  غرض در اين رساله، بيان آداب كعبه ظاهرى است،. آن نيست

  .به آداب كعبه حقيقى هم ىف اجلمله اشاره بشود

عمل شريف آن باشد كه از طريق مناسك اين بيت بداىن كه مقصود اصلى از خلقت انسان  بدان، غرض از تشريع اين
شود، مگر به تصفيه قلب و آن هم  منى ها حتصيل معرفت خدا و وصول به درجه عشق او و انس به حضرت اوست و اين

  .ممكن نيست، مگر به حفظ نفس از شهوات و انقطاع از دنياى دىنّ و قرار گرفنت در راه رنج عبادات ظاهرى و باطىن

اى از رذائل از مكلف  ها رذيله شارع مقدس عبادات را يك نسق نگردانيده، بلكه خمتلف وضع كرده؛ زيرا به هر يك از آن
كند از  كه اداى صدقات و حقوق ماليه قطع ميل مى ها تصفيه متام عيار گردد، چنان ردد، تا به اشتغال به متام آنگ زائل مى

ى مى حطام دنيويه؛ و صوم قطع مى كند از هر فحشا و منكرى و هم  كند انسان را از مشتهيات نفسانيه؛ و صالة 
  .چنني ساير عبادات

اى از  يگرى در بني عبادات پيدا كرد، چه اين كه مشتمل است بر مجلهچون حج جممع العناوين بود خصوصيت د
هاى اعمال كه هر يك بنفسه صالحيت تصفيه نفس را دارد مانند انفاق مال كثري، قطع از اوالد و عيال و وطن و  مشقت

   جداىي از نفوس شريره و طى منازل بعيده و ابتال به
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  .طش شديد و اجنام اعمال نامأنوس و خالف طبع مانند رمى مجره و طواف و سعى و احرام و غري آنگرماى سخت و ع
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و داراى فضائل عاىل ديگر است مانند تذكر به احوال آخرت به هنگام متاشاى اصناف خلق و اجتماع كثري ىف صقع 
ج واحد السيما در احرام و وقوفني و رسيدن به حمل وحى و نزول  مالئكه بر انبيا از آدم تا خامت صلوات الّله واحد على 

هاى آن بزرگواران، مضافاً بر تشرف بر حرم خدا و خانه او، عالوه به حصول رقت كه  عليهم امجعني و تشرف به حمل قدم
  .مورث صفاى قلب است به ديدن اين امكنه شريفه با امكنه شريف ديگر كه رساله گنجايش آن را ندارد

  :ها و فضائل كثريه از اعمال است و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود اى از مشقت داراى مجلهنتيجه اين كه حج 

ها بايد بداند كه به كرامت اين  اين واقعيت انسان باتوجه به »1«  رهبانيت را در اين مكتب به جهاد و حج تبديل كردم
  :ن چند امر استرسد، مگر با رعايت آداب و رسوم حقيقى آن و آ سفر روحاىن منى

   نيت صادق

  

  :اول

  .اين كه هر عبادتى از عبادات بايد به نيت صادقه باشد و به قصد امتثال امر شارع به جا آورده شود تا عبادت شود

  كسى كه اراده حج دارد اوًال بايد قدرى تأمل در نيت خود منايد،

______________________________  
لس السادس عشر، حديث ، 66: األماىل، صدوق). 1(   .1، حديث 51، باب 114/ 67: ؛ حبار األنوار1ا

  121: حج در آيينه عرفان، ص

هواى نفس را كنار گذارد، ببيند غرضش از اين سفر امتثال امر اهلى و رسيدن به ثواب و فرار از عقاب اوست يا نستجري 
كه معروف است  چنان -ن ها يا از ترس فقري شدن استبالّله غرضش حتصيل اعتبار يا خوف از مذّمت مردم يا تفسيق آ

گذراىن و سري در بالد و غري ذلك را  يا امور ديگر، از قبيل جتارت و خوش -شود هر كه ترك حج كند مبتال به فقر مى
  .غرض دارد
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فهمد كه قصدش چيست، اگر معلوم شد كه وجه مهت خدا نيست، بايد سعى در  اگر درست تأمل كند خودش مى
الح قصد خود كند و ال اقل ملتفت به قبح اين مسئله گردد كه قصد حرمي ملك امللوك را منوده وىل براى اين مسائل اص

  .فايده، در اينجاست كه بايد به حنو خجالت آغاز سفر كند، نه به حنو غرور و غفلت مادى و خياىل و ىب

   توبه

  

  :دوم

يه حضور ببيند از براى جملس روحانيني،  اين اى كه متام مقدمات در آن  با جبا آوردن يك توبه حقيقى، يعىن توبهكه 
رعايت شود، از قبيل رد حقوق چه ماليه مانند مخس و رّد مظامل و كفارات، يا غري ماليه مانند غيبت و اذيت و هتك 

  .حالليت خبواهدعرض و ساير جنايات بر غري كه الزم است به آن صورتى كه در كتب فقهى يا رواىي آمده از صاحبانش 

آورى  و اگر پدر و مادرش هستند آنان را از خود راضى كند تا پاك و پاكيزه از منزل درآيد، بلكه متام عاليق خود را مجع
   هاى قلىب خود را قطع منايد تا به متام قلب رو به خداى خود كند، هم چنني منوده، مشغله

  122: حج در آيينه عرفان، ص

  .گردد ىفرض كند كه ديگر بر من

هاى آلوده قطع  هاى شيطاىن و نيت ترين برنامه اين سفر است و تا عالئق غلط و هوس آرى، قطع عالقه از غري حق مهم
  .شود نشود، روى به حمبوب نشده ولذا روى حمبوب هم به انسان منى

جز حول حمور آن متام لذت در اين سفر از آن كساىن است كه فكرى جز حضرت يار و ذكرى جز آن جناب و كالمى 
  :دارند حضرت نداشته و با متام وجود به پيشگاه باعظمت آن معشوق واقعى عرضه مى

  حمبت دوست! مرحبا! مرحبا
 

  كز درون آمدى نه از ره پوست

 دمل از جز تو خانه خاىل كرد
 

 با تو سوداى ال اباىل كرد

 تا غمت ساكن دل من شد
 

 از چراغ تو خانه روشن شد
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  دام عشق تواميما گرفتار 
 

  مهه سرمست جام عشق توامي

  اى كه حسن رخت دل افروزست
 

  شب ما با خيال تو روزست

 تر حسنت از روضه جنان خوش
 

 تر يادت از هر چه در جهان خوش

  هر كه در صورت تو حريان نيست
 

 «1»  نيست صورتش هست ليكنش جان

  

اطالع اشخاص خري و دانا برساند كه كيفيت وصيت بايد چگونه باشد، در هر زائر بايد وصيت تام و متامى كند و به 
صورت كارى كند كه اگر برنگردد هيچ جزئى از جزئيات كار او معوق مناند، بلكه در متام عمر بايد چنني باشد، كه هيچ  

  .كس از وقت مردن خود اطالع ندارد

______________________________  
  .لدين عراقىعشاقنامه، فخرا). 1(

  123: حج در آيينه عرفان، ص

  

   ياد حق

  

  :سوم

كه بايد فقط به ياد   -اين كه اسباب مشغله قلىب در اين سفر براى خود فراهم نكند، كه او را در حركات و سكناتش
هم سفر و مهراه التجاره يا غري آن بلكه اگر بتواند با كساىن  بازدارد، از قبيل رفيق نامهاهنگ يا مال -حمبوب واقعى باشد

  .شود كه بودن با آنان ياد حق را در قلب تقويت كند، يا اگر خداى ناخواسته دچار غفلت شد، آنان به داد او برسند

   انفاق
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  :چهارم

تا ممكن است از مال خالص و حالل و طيب آن هم به مقدار زياد بردارد و در اين سفر از انفاق مضايقه ننمايد؛ زيرا كه 
حج، انفاق در راه خداست، از زيادى خرج در اين سفر ملكوتى نبايد دلگري بود كه در احاديث آمده،  انفاق در راه

درمهى خرج در اين سفر مساوى با هفتاد درهم است، ازهد زهاد حضرت سجاد عليه السالم وقىت در راه اين سفر گام 
  .العاده داشتند ادند، انفاق فوق مى

ماىل از دست برود، بايد كمال ممنونيت را از حق داشت و خاطر شاد بود؛ زيرا بر ميزبان  اگر در اين سفر چيزى از امور
  .است كه آن را در ديوان اعلى ثبت كند، آن هم به اضعاف مضاعف، تا روزى به عنوان تالىف به شخص بازگردد

كند اگر چه  جاىي كه بتواند جربان مى اى به تو برسد، تا بيىن اگر كسى تو را به ميهماىن بطلبد و در اثناى راه صدمه منى
  لئيم باشد، پس چه گمان دارى در حق اقدر قادرين و اكرم اكرمني؟

  124: حج در آيينه عرفان، ص

  

   حسن اخالق

  

  :پنجم

اين كه بايد در اين سفر به طور جدى حسنات اخالقى را به كار برده و در مقام تواضع و فروتىن نسبت به رفيق و 
گوىي و نامالمي در حذر باشد، كه حسن خلق تنها در اين نيست   ساير مردم باشد و از لغو و ناسزا و درشتدار و  محله

كه از آزار برادر مسلمان و مؤمن اجتناب منايد، و باالتر اين كه در برابر اذيت غري، خفض جناح كند و به ياد آن حديث 
ام، هر كه در صدد رضاجوىي من است بايد  ق پنهان كردهرضاى خود را در جفاى خملو : پرقيمت قدسى باشد كه فرمود

  .آزار غري را متحمل شود

   اعمال حسنه
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  :ششم

اين كه نه تنها قصد حج كند و بس، بلكه در اين سفر بايد چندين مرحله را قصد داشته باشد از قبيل زيارت قبور مطهره 
دينيه و ترويج مذهب اثناعشريه و تعظيم شعائر الّله و امر شهدا و اوليا و سعى در حوايج مؤمنان و تعليم و تعّلم احكام 

ى از منكر و غري ذلك   .به معروف و 

   تواضع

  

  :هفتم

اسباب جتمل و تكرب براى خود فراهم نياورد، بلكه شكسته دل و غبارآلود رو به حرمي حضرت الّله رود، چنان كه در باب 
  .احرام به آن اشاره شد

به شكسته دىل و غبارآلودى اوست، در اين حرمي فقط مهمان متواضع مهراه با دل خاشع راه قيمت انسان در اين سفر 
  دارد و بس، متكرب را

  125: حج در آيينه عرفان، ص

  .استعداد حضور در اين پيشگاه واال نيست

  عشق در راه طلب، راهرب مردان است
 

  وقت مسىت و طرب بال و پر مردان است

  به بغداد روى سفر آن نيست كه از مصر
 

  رفنت از جان سوى جانان سفر مردان است

  ظفر آن نيست كه در معركه غالب گردى
 

  از خويش گذشنت ظفر مردان است

  هنر آن نيست كه در كسب فضائل كوشى
 

  به پر عشق پريدن هنر مردان است

  ها مرده هاست فسرده مهه جان مهه دل
 

  گرم و افروخته آه سحر مردان است
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شت   چشمه كوثر و سرسبزى بستان 
 

 «1»  خربى از اثر چشم تر مردان است

  

   سپردن تعلقات به حق

  

  :هشتم

از خانه حركت نكند، مگر اين كه نفس خويش و هر چه با خود برداشته و مجيع رفقاى خود و اهل خانه و هر چه تعلق 
اطمينان بسپارد و با دىل آرام از خانه خارج شود كه حضرت او در كمال  -جل شأنه -به او دارد را امانتاً به خالق خود

  .نعم احلفيظ و نعم الوكيل و نعم املوىل و نعم النصري است

______________________________  
  .فيض كاشاىن). 1(

  126: حج در آيينه عرفان، ص

  

  توكل بر خدا

  

  :م

حال بايد اعتمادش به صاحب بيت باشد، مقدمات اين سفر  اعتمادش به كيسه و قوه و قدرت خود نباشد، بلكه در مهه
  .بيش از اين است كه به رقم رفت، وىل در خانه اگر كس است يك حرف بس است

بايد تأمل كند و بداند كه اين سفر جسماىن اىل الّله است و يك سفر ديگرى هم روحاىن اىل الّله بايد داشته باشد و آن 
لت و جهل به اين حقيقت سفر كند كه براى خوردن و آشاميدن به دنيا نيامده، بلكه خلقت خياىل و غف اين كه از اين ىب

  .او براى معرفت و تكميل نفس است كه اين سفر عجيب سفرى است و اين سري عجايب سريى است
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   زاد و راحله حج

  

كه اگر   -خادم و غريه الزم داردو بداند مهان طور كه در سفر ظاهرى حج، زاد و راحله و مهسفر و امري حاج و دليل و 
ها حمتاج  در آن سفر هم بعينه به اين -هر كدام نباشد كار لنگ است و به منزل خنواهد رسيد بلكه به هالكت خواهد افتاد

  .تواند برداشت و اگر بدون اين ها سري كند، قطعاً رو به تركستان است نه كعبه حقيقى است، ورنه قدم از قدم منى

در اين سفر بدن اوست، بايد به حنو اعتدال از خدمت آن مضايقه نكند و نه چنان او را سري كند كه از  اما راحله او
  .جلوگريى طغيانش عاجز شود و نه چنان به او گرسنگى دهد كه ضعف بر او غالب شود و از كار عبادت باز ماند

  »1« .َخيـُْر األُموِر أْوَسُطها

______________________________  
  .2، حديث 7، باب 168/ 74: ؛ حبار األنوار199، حديث 296/ 1: عواىل الآلىل). 1(

  127: حج در آيينه عرفان، ص

  .رتين كارها، طريق اعتدال به دور از افراط و تفريط است

  .ها اعم از مادى و معنوى در شرع مقدس مذموم است افراط و تفريط در اين زمينه و در متام زمينه

اعمال خارجيه او عبارت از فعل واجبات و ترك حمرمات و مكروهات واتيان به مستحبات است كه از اين اما زاد و 
شود و آخرين درجه تقوا پرهيز از ماسوى الّله است و حاصل كالم اين كه هر يك از  جمموعه تعبري به تقوا و پرهيز لّله مى

را در منازل اخرويه احتياج افتد كه اگر مهراه نداشته باشى ترك حمرمات و اجنام واجبات به منزله زادى است كه هر يك 
  .مبتال خواهى شد و پناه به خداوند از اين بالى عظيم

   مهسفران در حج

  

و اما مهسفران در اين مسري، مؤمنان هستند كه به مهت يكديگر و احتاد قلوب اين منازل بعيده طى خواهد شد و به مهني 
  :حقيقت اشاره در قرآن دارد
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  .»1« » َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التـَّْقوى«

  .و يكديگر را بر اجنام كارهاى خري و پرهيزكارى يارى مناييد

آيد، نسبت به اين مطلب  خيلى كارها از احتاد قلوب ساخته گردد كه از متفرد بر منى: فرمود استاد ما رضوان الّله عليه مى
  .سر اختالف قلوب است كه شرح آن طوالىن استاهتمام تام داشته باش كه مهه مفاسد زير 

______________________________  
  .2): 5(مائده ). 1(

  128: حج در آيينه عرفان، ص

  

   امري حاج

  

اما امري حاج در اين سفر ائمه طاهرين عليهم السالم هستند كه بايد سايه بلندپايه آن بزرگواران بر سر تو باشد و متمسك 
الى آنان باشى و كمال التجاء به آن خانواده عصمت و طهارت داشته باشى، تا بتواىن چند قدمى بردارى به حبل املتني و 

  .كند نشني مسافر را غارت مى و اال شياطني جن و انس در قدم اول تو را خواهند ربود، چنان كه عرب گرسنه باديه

   دليل راه

  

توانيم از آن  ستند وىل ما از آن پسىت تربيت و منزلت كه دارمي، منىاگر چه ائمه طاهرين عليهم السالم ادالء على الّله ه
بزرگواران اخذ فيوضات بال واسطه كنيم، در اين مسري حمتاج به علماى آخرت و اهل تقوا هستيم، تا به مين قدوم ايشان و 

دون شك بدون علماى به تعليم آن ها درك فيوضات بنماييم كه بدون آنان درك فيض در كمال عسرت و تعذر است و ب
  .رباىن از پيش خود كارى ساخته نيست

   زائر در ميقات
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بارى، چون زائر به ميقات برسد، لباس خود را در ظاهر درآورد و ثوب احرام بپوشد و در باطن قصدش اين باشد كه لباس 
كه در  چنان باشد كه همدر آورده و لباس طاعت و بندگى پوشد و ملتفت  معصيت و كفر و ريا و نفاق را از خويش به

كند، هم چنني بعد از مردن،  دنيا خودش را به غري لباس خود و عادت خود، غبارآلوده و سر برهنه و پا برهنه مالقات مى
  .عّمال خداى خود را به كمال ذل و انكسار و عريان مالقات خواهد كرد

  129: حج در آيينه عرفان، ص

  

   تنظيف روح در حج

  

ايد قصدش تنظيف روح باشد از آلودگى معاصى و به وقت احرام هم عقد توبه صحيح ببندد، يعىن و در حال تنظيف ب
حرام كند بر خود، به عزم و اراده صادقانه كل چيزهاىي را كه خداوند عامل حرام منوده بر او كه ديگر بعد از مراجعت از 

اشد كه اين اجابت دعوتى است كه به او متوجه مكه معظمه پريامون معاصى نگردد و در حني لبيك گفنت بايد ملتفت ب
  :شده و در لبيك در نيتش باشد كه

  .قبول كردم كل طاعىت كه از براى خداوند متعال است: اوًال 

مردد باشد كه اين عمل ناقابل از او قبول خواهد شد يا نه، در آجنا قضيه حضرت سجاد عليه السالم را به نظر : ثانياً 
  شد اين چه حال است؟ ماند، سؤال مى كرد و از راحله خود باز مى توانست لبيك بگويد و غش مى ىبياورد كه در احرام من

  !ال لبيك: ترسم خداى من بفرمايد داد مى پاسخ مى

آيند، عريان و سر برهنه و  و هم از اين منظره به نظر بياورد كيفيت يوم حشر را كه متام مردم به اين شكل از قرب بريون مى
اى در گروه مردودان، بعضى متنعم و بعضى معذب و بعضى متحري در امر،  ورنده، بعضى در زمره مقبوالن و عدهازدحام آ

  .بعد از اين كه مجيعاً در ورطه اوىل مرتدد بودند

   آداب داخل شدن به حرم
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بست رسيده چون داخل حرم شود بايد حالش حال رجا و امن باشد از سخط و غضب اهلى مثل حال مقصرى كه به بن 
   باشد و اين حقيقت

  130: حج در آيينه عرفان، ص

  :را از مفاد آيه

  .»1« »َو َمْن َدَخَلُه كاَن آِمناً «

  .و هر كه وارد آن شود در امان است

بيابد، اينجا جاى زيادى رجا و اميدوارى است، چه اين كه شرف بيت عظيم و صاحب آن به راجى خود كرمي است و 
انه مىاينجا جاى توسعه رمح گشت كه  ت است؛ زيرا تو در اين جا مهمان خاص اكرم االكرمني هسىت، آن جناب پى 

و اكنون آن مهماىن  -اى اگر چه مهيشه مهمان او بوده -تو را يك مرتبه در متام عمرت به خانه خود دعوت كرده باشد
و از جواب آن مضايقه كند، اين چنني گمان ميسر شده، حاشا و كّال از كرم او كه هر چه تو از او خواهش داشته باشى ا

  .را به بعضى از افراد سخى نبايد برد چه رسد به اجلواد املطلق

پس اگر تو نياورى، يا بياورى، اّما نتواىن نگهدارى؛ يا از اصل نداىن چه بايد خواهى يا كارى كىن بدست خود كه مقتضى 
كه مشرف به مكه  غالب مردم سازد، بلى عيب در اينجاست كه منىبذل به تو نباشد، تقصري كسى نيست، گداىي با كاهلى 

شدند اعظم ّمهشان اين است كه زود صورت اين اعمال را از سر واكنند على سبيل االستعجال، آن وقت آسوده در فكر 
اس مهمان خريد خود باشند، اما متام حواس بايد پيش معناى اين اعمال باشد براى آنان مهم نيست، با اين كه مهه حو 

بايد پيش ميزبان باشد و چشمش به دست او و حركات و سكناتش به ميل او باشد، حىت روزه مستحب بدون اذن او 
   مذموم است، چه جاى اين كه در خانه او هتك

______________________________  
  .97): 3(آل عمران ). 1(

  131: حج در آيينه عرفان، ص

  .سلطان السالطني اشتغال به مناهى اوستعرض او را بكىن و هتك عرض 
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مت، غيبت و اذيت به غري، سخن چيىن و  هاىي كه وارد مكه مى چه حاجى شوند و حداقل صد معصيت از قبيل دروغ، 
  !زند، پناه به خدا از چنني سفرى و واى به حال چنني مهماىن تعطيل حق غري و فحش به ديگران از آنان سر مى

   طواف

  

طواف منايد، بايد هيبت و عظمت و خوف و خشيت و رجا و عفو و رمحت سراسر وجود او را بگريد، چون شروع به 
كنند و بايد ملتفت  اگر جوارح خارجيه نلرزد اقًال دلش بلرزد، مثل آن مالئكه كه حول عرش دائماً به اين حنو طواف مى

هست كه طواف حقيقى اوست كه آن را باشد كه طواف منحصر به طواف جسماىن نيست، بلكه يك طواف ديگرى هم 
اند كه  طواف قلبش گويند به ذكر رب البيت و اصيل بودن آن براى اين است كه اعمال جسمانيه را امثله آن ها قرار داده

  .كه مضمون روايت است انسان از اين ها پى به آن ها بربد، چنان

توان به اين خانه آمد، در مورد آن كعبه حقيقى هم چنني  منى قطع عالقه از امور غري اهلى و بايد بداند كه هم چنان كه ىب
  .است

در بوسيدن حجر و ملصق شدن به مستجار و استالم حطيم و گرفنت دامن كعبه، بايد حال او حال مقصرى باشد كه از 
را جرميه فرار كرده و به صاحب اصلى حق ملتجى شده كه از تقصرياتش بگذرد، اين است كه گاهى دست و پايش 

   كند، گاهى او را به عز اشخاص قسم چسباند، گاهى گريه مى گريد، گاهى خود را به او مى بوسد، گاهى دامن او را مى مى

  132: حج در آيينه عرفان، ص

منايد كه بلكه او را از اين مهلكه جنات دهد، خصوصاً اگر كسى باشد كه انسان بداند غري او  دهد، گاهى تضرع مى مى
  .نيست ملجأ و پناهى

  .چون به سعى آيد بايد سعيش اين باشد كه اين سعى را به منزله تردد در خانه سلطان قرار دهد به اميد عطا و خبشش

   عرفات
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ها و  اما در عرفات از آن ازدحام خلق و بلند كردن صداهاى خودشان به انواع تضرع و زارى و التماس به اختالف زبان
و نظر به شفاعت او داشنت، بايد حكايت حمشر را يادآورد، اينجا كمال تضرع و  افتادن هر گروهى پى ائمه خودشان

احلاح را بنمايد تا آجنا مبتال نشود و ظن بسيار قوى داشته باشد بر حصول مراداتش؛ زيرا كه روز شريف و موقف عظيم و 
ها به سوى  نه بلند شده و گردنهاى اوليا و غريهم به سوى او جل شأ نفوس جمتمع و قلوب به سوى اهلى منقطع و دست

ها از خوف او گريان و بندها از ترس او لرزان و روز، روز عطيه و احسان است و ابدال و اوتاد در  او كشيده و چشم
پوشى صدر اعظم دولت علّيه وىل  حمضر حاضرند و بناى حتمى سلطان بر خبشش و انعام است و هم چنني روز خلعت

  .و سهل خمرجه است امر عجل الّله تعاىل فرجه

در چنني روزى استبعاد ندارد حصول فيض به اعلى مدارجه بالنسبه به كافه ناس و خاليق، آيا گمان به خالق خود دارى  
  !!كند؟ اى از اهل و اوالد و وطن، آيا به غربت تو رحم منى كه سعى تو را ضايع گرداند با اين كه منقطع شده

  :شدهدر اين مسئله چه حديث عجيىب وارد 

  133: حج در آيينه عرفان، ص

  .»1«  أْعَظُم الّناِس ُجْرماً ِمْن اْهِل َعَرفاٍت الَّذى يـَْنَصِرُف ِمْن َعَرفاٍت َوُهَو َيُظنُّ انَّهُ َملْ يـُْغَفْر لَهُ 

  .ترين گناهان اين است كه زائر از عرفات بيايد و گمان كند كه آمرزيده نشده است از بزرگ

   مىن

  

كوچ كند و رو به حرم آيد از اين اذن ثانوى به دخول حرم تفأل زند به قبول حجش و قربش به خداى چون از عرفات  
خود و مأمون بودن از عذاب اهلى، چون به مىن رسد و رمى مجار كند، ملتفت باشد كه باطن اين عمل دور كردن شيطان 

  .است

   وداع
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حلال باشد كه هر كس او را ببيند ملتفت شود كه اين شخص بارى چون حرم را وداع كند بايد در كمال تضرع و مشوش ا
رود، مثل گذاشنت حضرت ابراهيم، امساعيل و هاجر را و بناى او بر اين باشد كه اول زمان متكن  عزيزى را گذاشته و مى

ع منايد كه ديگر او ادىب او را ودا  باز برگشت به اين مكان شريف منايد و بايد دائم ملتفت ميزبان خود باشد كه مبادا به ىب
ميزبان سريع الرضاست، لكن مراعات ادب تا  خوش نداشته باشد اين ميهمان ابداالباد به خانه او قدم گذارد، اگر چه اين

وخشوع  خضوع جاىي كه در قدرت است بايد از اين طرف باشد، آرى زائر به وقت وداع بايد دامن كعبه را بگريد و دركمال
  :عرضه بدارد حمبوب حمضر حضرت و بااشك به

______________________________  
  .2183، حديث 211/ 2: من ال حيضره الفقيه). 1(

  134: حج در آيينه عرفان، ص

  

  اگر اى آرزوى جان كه توىي
 

  باز بينم تو را چنان كه توىي

  شوم از قيد جسم و جان فارغ
 

  به تو مشغول، و زجهان فارغ

  گر تو روزى بگفنت سخىن
 

  التفاتى كىن مبثل مىن

  چون حديث تو بشنود گوشم
 

  رود از حال خويشنت هوشم

 بايد ديده را ديدن تو مى
 

 ديدنت گر چه شوق افزايد

  جان ما را تعلقى كه به توست
 

 «1»  امي آن زخنست با خود آورده

  

  در راه سفر
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كرد و وجود خود را از بار سنگني قيود و زجنريهاى حاجى چون در وطن خود، به متام تعهدات اهلى و انساىن عمل  
اسارت آزاد منود، آهنگ و قصد خود را به تدريج جامه عمل بپوشاند و حركت به سوى وادى امن و مقام قرب و ديار 

  .وصال آغاز منايد

خيزد، تصور كند   داع برمىدر اولني مرحله اجراى برنامه، چون با مال و زن و فرزند و قوم و قبيله و دوستان و آشنايان به و 
ها هنگام سفر  كه هنگام انتقال از دنيا به آخرت رسيده و توجه داشته باشد كه عامل به وظايف و تعهدات و مسئوليت
  .به آخرت خوشحال؛ و فرارى از تكاليف به وقت خروج از ديار جهان ناراحت و در رنج و عذاب است

  .زم كند و به خود بقبوالند كه بايد براى خانه آخرت آمادگى پيدا كندعزم خود را براى حركت به مكه با ياد مرگ ج

سفران خوشرفتار باشد، در طول  در راه سفر متام سعى خود را صرف مواظبت و مراقبت بر آداب اهلى منايد و با متام هم
  سفر به ياد انبيا

______________________________  
  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى). 1(

  135: آيينه عرفان، ص حج در

رفتند و هر خدمىت از دست آنان ساخته بود به زوار خانه حق  ها مى و ائمه و اوليا باشد كه با لباسى ناشناس به كاروان
  .دادند اجنام مى

   هاى اطراف حرم بيابان

  

ان ناچارند وارد اى حركت كنند، اكثر آنان به خصوص در اين زم مسافران خانه حق از هر كجاى جهان، با هر وسيله
  .جده شوند و از آجنا در صورت وسعت وقت به مدينه و در صورت ضيق زمان به مكه روند

هاىي خاىل از آب و علف،  افتد كه در امتداد حرم قرار گرفته، بيابان هاىي مى در هر صورت ديده زائر اولني بار به بيابان
با . ريزه و رمل اش سنگ آن خار مغيالن، آبش سراب، نرمى هاىي پر از سنگ و ريگ و پسىت و بلندى، سرسبزى بيابان

ديدن اين مناظر در عامل فكر خود چنني تصور كند كه از دنيا رفته و وارد ميقات قيامت شده؛ زيرا در ورود به قيامت 
در مقابل ديدگاه بيند، آجنا دادگاه عدالت را  ها منى انسان جز اعمال خود هيچ خربى از حمرمان و آشنايان و ساير برنامه
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كند و بس كه در آن دادگاه بدون حضور زن و فرزند و مال و منال از او طلب عمل صاحل و اميان  خود مالحظه مى
ها شب است بايد ياد تنهاىي قرب و سؤال مأموران حق بيفتد و با شنيدن سر  كنند، اگر وقت ورودش به حرمي آن بيابان مى

  .ب دردناك كه براى جمرمان فراهم شده افتاده و به خدا پناه بربدو صداى حيوانات موذى، به ياد عذا

آرى، در مهه حال بايد به فكر خويش و گذشته خويش افتد، آينده خود را ببيند، نظرى به وقت مرگ و افتادن در بيابان 
  گونه افكار در روحيه او و در متام جوانب وجودش اجياد تنهاىي برزخ بيندازد، شايد اين

  136: آيينه عرفان، صحج در 

هاىي برقى از عامل ملكوت به جان او زنند تا با حرارت آن برق از اين سردى و  انقالب كند، شايد با ياد چنني برنامه
پرورى و سسىت و سكون در امور معنوى رها شده، دسىت از او بگريند و در بقيه عمرش بتواند حركت خود را به  تنبلى، تن

  .كندسوى مقصد اعلى تنظيم  

اى، مناجات فيض آن شوريده حال را زمزمه   اى و به حق پيوند خورده ها در حاىل كه از مهه چيز بريده با ديدن آن بيابان
  .كن

 بر درگه تو حاجت خلقان روا شود
 

 آن را كه تو براىن از اين در كجا شود

  زمن بر در لطف تو مى خود را چو حلقه
 

 باشد به روى من در لطف تو وا شود

  آن را كه رد كىن زدر خويش بوهلب
 

 وآن كو تواش قبول كىن مصطفا شود

 امر تو را كسى نتواند خالف كرد
 

 هر كو سر از قضاى تو پيچد كجا شود

  بيچاره گمرهى كه كشد سر زطاعتت
 

 گردد دلش سياه و اسري غما شود

 فرخنده رهروى كه اطاعت كند تو را
 

 چشم دلش به عامل انوار وا شود

 دركجا رود تو، ازاين فيض است ودرگه
 

 «1» كاِم حوائج مهه زين در روا شود
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   مدينه طيبه

  

زائر چون وارد مدينه شود، با ديدن آن شهر به ياد آورد، اينجا جاىي است كه خداى مهربان براى پيامربش اختيار كرد، 
را بعد از هجرت به عنوان مركز دعوت به  شهرى است كه نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله به دستور حق آن شهر

  .هاى اهلى انتخاب كرد، شهرى است كه زمينه سعادت اهل اسالم در آجنا فراهم آمد واقعيت

______________________________  
  .فيض كاشاىن). 1(

  137: حج در آيينه عرفان، ص

ها پيام اهلى را از  و آله با حتمل انواع شدائد و سخىت به ياد آورد، مدينه مركزى است كه پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه
  .آجنا مردم رساند

مدينه جاىي است كه در آن براى ممانعت از گسرتش قواعد حياتبخش اسالم، از طرف دمشنان خدا نزديك به هشتاد جنگ 
مان حقيقت آغاز  هاىي كه مردم دور از انصاف براى متالشى كردن ساخت بر مسلمانان صدر اسالم حتميل شد، جنگ

  .ها تقدمي حق كردند كردند و پيامرب و مؤمنان در مرحله دفاع از حق، شهداى با فضيلىت در آن جنگ

  .در مدينه به ياد آورد كه براى تأمني خري دنيا و آخرت او، پيامرب عزيز و يارانش چقدر زمحت كشيدند

مدينه حملى است  . ردان و زناىن در خون خود غلطيدندمدينه جاىي است كه براى اعتالى كلمه حق، پريان و جوانان و م
  .ها از ديدگان مادران داغديده جارى شد كه براى ترويج دين خدا اشك

  .ترين خدمات صادقانه در راه اسالم، اين مدرسه سعادتبخش را شاهد بود ها عاىل مدينه شهرى كه سال

اين دستور بسيار  -لسالم با پوششى از حجاب كاملياد آر كه مظهر عصمت و عفت حضرت زهرا عليها ا در آجنا به
  .با مجعى از زنان قريش به مسجد آمد و عليه ستم و بيداد در يك خطابه بسيار مهم داد سخن داد -پرارزش اهلى

زهرا عليها السالم، آرى زهرا، آن منبع فضيلت و عفت و كرامت كه در حلظه حلظه حياتش به متام زنان جهان تا روز 
  .رس عفت و عصمت و پوشش و حجاب و دور بودن از دسرتس ناحمرمان را دادقيامت د
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در اين شهر بزرگ در برابر پيامرب صلى اهللا عليه و آله و ائمه بقيع و حضرت زهرا عليهم السالم ! و تو اى زن! تو اى مرد
   قرار دارى وضع اميان و عمل خود را با آن

  138: حج در آيينه عرفان، ص

  .ج و در اين آزمايشگاه بزرگ اهلى براى شناخت شؤون مادى و معنوى بيشرت دقت كنبزرگواران بسن

چون فضاى مدينه را با آنچه از نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله و ائمه بزرگوار عليهم السالم در بر دارد از نظر عقل و 
  .مرب صلى اهللا عليه و آله حركت كىنبصريت گذراندى، اكنون آماده شو تا با يك دنيا آگاهى و خشوع به طرف حرم پيا

گوى كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله عزيز  در آجنا با كمال ادب در برابر رسول اهلى قرار گري و به راسىت و درسىت سخن
كند، سعى كن خودت را به آن جناب به عنوان يك فرد واقعى امت  شنود و تو را از هر جهت ارزياىب مى صدايت را مى

  .بقبوالىن

پس از زيارت پيامرب صلى اهللا عليه و آله به سوى قربستان بقيع حركت كن، در آجنا نيز مهانند حرم پيامرب، در برابر حضرت 
جمتىب و سيد سجاد، وباقر العلوم و رئيس مذهب حضرت صادق عليهم السالم با كمال فروتىن و ادب بايست و به ياد 

  .ها بردند  سعادت دنيا و آخرتت چه رنجآور، كه آن بزرگواران براى جنات تو و تأمني

با آنان عهد و پيمان ببند كه چون به وطن بازگردى، خود و زن و فرزندانت، تسليم دستورهاى آنان شوى، به اخالق اهلى 
  .آن بزرگواران آراسته گردى و جز به مال حالل و دنياى طيب و طاهر دست دراز نكىن

رسد و نوبت به  نقل شده به پايان مى» عظمت حج كه در كتاب مصباح الشريعههاى اول حديث با  تا اينجا شرح قسمت
هاى اول گذشت آراسته شومي  هاى بعد كه در باب مناسك است فرا رسيده، اميد است به آنچه در توضيح قسمت قسمت

  .هاى بعد از جانب حضرت حق نصيب ما گردد و توفيق عمل به قسمت
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إجابٍَة صاِفَيٍة زاِكَيٍة لِّلِه َعزََّوَجلَّ ىف َدْعَوِتَك َلهُ   ٍء َميْنَـُعَك َعْن ذِْكِر الّلِه َوَحيُْجُبَك َعْن طاَعِتِه َوَلبِّ ِمبَعىن ْحرِْم ِمْن ُكلِّ َشىَوأَ [
  ] ُمَتَمسَِّكاً ِبُعْرَوتِِه اْلُوْثقى

   ميقات
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .دارد و بني تو و طاعت حضرت حق حجاب است، ُحمرم شو ميقات شدى، از هر چه تو را از ياد خدا باز مىوقىت وارد 

كنم و منظورم از اجابت  ونفسى تزكيه شده دعوتت را اجابت مى صاف باقلىب! معىن را قصدكن كه اهلى تلبيه اين در گفنت
املتينت  ام وبه حبل به رشته لطفت درآوخيته! موالى من اى حيات است، دعوت تو قبول متام اوامر ونواهى تو درمتام شؤون

  .متمسكم و به يارى و مددت گدا و حمتاجم

اينك لباس از بدن بريون آوردى تا آن دو پارچه را به دستور حمبوب در ميقات بپوشى، آرى در ميقات، يعىن در جاىي كه 
  .گرى و بداخالقى و بدكارى است زار مادى جلندهند وقت حركت است، وقت بريون آمدن از  به انسان هشدار مى

رسد كه ديگر توقف بس است، سكون جا  آرى، در ميقات يعىن در جاىي كه در ميقات جان آدمى اين ندا به گوش مى
  .ندارد
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ه اين خاطر خويش را اى و ب كه خود را هم چون كرم خاكى گرفتار مشىت جلن شهوت و شكم كرده! اى آدم! اى انسان
ايت، به سوى   اى، وقت آن شده كه به سوى او حركت كىن، آرى به سوى او، به سوى ىب ره ساخته از متام فيوضات ىب

كه مهه انبيا اشك رخيتند و ائمه عليهم  كرامت، به سوى عظمت، به سوى حقيقت، به سوى الّله، آرى ميقات يعىن جاىي
  .ندالسالم سر تواضع به خاك سود

ات جارى است با  آرى، در ميقات و به وقت تلبيه در آن دو پارچه سپيد، با متام وجود، در حاىل كه سيل اشك از ديده
  :نواىي عاشقانه به پيشگاه حمبوب بگو

  گر زمشعت چراغى افروزمي
 

  خرمن خويش را بدان سوزمي

 در غمت دود از آن به عرش رسد
 

  آتشى كز درون برافروزمي

  مجال بر ما تابآفتاب 
 

  رخت سيه روزمي زان كه ما ىب
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 تا ببينيم روى خوبت را
 

  از دو عامل دو ديده بردوزمي

  مايه جان و دل براندازمي
 

  به زعشقت چه مايه اندوزمي

  هم چو طفالن به مكتب عشقت
 

  اجبد عشق را بياموزمي

 در غم عشق اگر رود سر ما
 

 «1»  اى عراقى بيا كه فريوزمي

  

   لباس احرام

  

ها در طول تاريخ از باب غرور و تكرب چه  ها با ديده عقل نظر كن، ببني در ساير لباس آن گاه به لباس احرام و ساير البسه
  ها كه بر بشر جنايت

______________________________  
  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى). 1(
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  .ها كه آشناى حرم نشدند اين لباس چه بيگانهمظلوم نرفته و در 

درآوردن لباس ظلم، لباس فخر، لباس كرب، لباس غضب، لباس درّندگى؛ و پوشيدن لباس توبه، لباس كرامت، لباس  وقت به
  .عام، لباس ذكر، لباس توجه، لباس مراقبت و لباس طاعت و لباس ترك گناه است

ز لباس حق سبك شوى، با مهه در اين لباس مهرنگ و مهگام شو، تا بداىن چيزى آرى، احرام ببند، تا از بار هر لباسى ج
  .كردى خياىل بيش نبود نيسىت و آنچه در حق خود تصور مى

در اين لباس از من مبري و به او زنده شو، از چنگال شيطان درآى و به دامن دوست آويز، از تعلقات خود را جنات ده و 
  .نيت شوآن گاه وارد دنياى با عظمت 
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   نيت

  

پس از پوشيدن لباس احرام، نوبت نيت است، نيت يعىن قصد، يعىن آهنگ، يعىن توجه، آن هم توجه به سوى اولني و 
  .كند، مگر با بريدن از ما سوى الّله آخرين مقصد و اين توجه حتقق پيدا منى

  .زگشت مهه موجودات به اوستدر اين حال فقط به مقصد حقيقى و مقصود واقعى توجه داشته باش، مقصدى كه با

آرى، به او باز گرد، اين مهه برياهه رفنت بس است، اين مهه پشت به حقايق كردن كاىف است، آخر باز گرد، بازگشتىن كه 
  .در آن بازگشت نباشد

تنها با چنني عزمى آن سفر معنوى، آن سري ملكوتى، آن حركت اهلى را شروع كن، تو را به خدا در مسئله نيت به لفظ 
  .دل خوش نباش، از لفظ كارى ساخته نيست، هر چه هست مربوط به دل است
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نيت عزم است، آن هم عزمى جزم، عزم بر طاعت، عزم بر ترك گناه، عزم بر تقوى، عزم بر جلب رضايت دوست، عزم بر 
ها و خالصه نيت يعىن  جامعه و خانواده از بدخبىت ها و جنات آراسته شدن به حقايق آمساىن، عزم بر جنات از آلودگى

  .منفجر كردن هسته فطرت با قدرت نور خدا براى يافنت حقيقت و ترويج آن در بني عباد حق

هاى درون و برون و افتادن در  آرى، نيت يعىن عزم بر آزادى از اسارت شهوات شيطاىن، عزم بر خالصى از متام طاغوت
  .از متام مهالك درياى رمحت براى پاك شدن

چون اين چنني نيت كردى، با دىل شكسته و قلىب خاشع مضمون ابيات زير را در حمضر حمبوب، در مسجد شجره در 
  :حال سجده و صورت گذاردن بر خاك زمزمه كن سپس به دنياى باعظمت تلبيه وارد شو

 تا غمت با من آشناىي كرد
 

 دمل از جان خود جداىي كرد

 مرا تا غم تو قبول كرد
 

 هسىت خود ملول كرد مرا
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  در مساع توام چو حال گرفت
 

  از وجود خودم مالل گرفت

  آيت عشق تو چو برخواندم
 

  مايه جان و دل برافشاندم

  هر كجا آفتاب حسن تو تافت
 

  عاشقان را جبست و نيك بيافت

 اگر اى آفتاب جان افروز
 

 شب ما از رخ تو گردد روز

  

  زروى تو تاب اندر آن بس بود
 

  گو دگر آفتاب و ماه متاب

  اى زعشاق گرم بازارت
 

 «1»  به ز من، عاملى خريدارت

  

   تلبيه، شعار بلند ملكوتى

  

تواىن با اين شعار بلند آمساىن و حقيقت ملكوتى،  پس از آن كه شرايط و آداب حضور را در خود آماده كردى، مى
  .عشق و حمبت به پيشگاه مقدس او اعالم كىنآمدنت را با متام پاكى و اخالص و 

  .وىل توجه داشته باش كه آمدنت را به صورتى اعالم مناىي كه به صدايت توجه كنند و آمدنت را بپذيرند

آجنا جاى پرهيزكاران و پاكان است، آجنا جاى پذيرش هر كسى نيست، آجنا اميان و توبه و عمل صاحل و اخالص وسيله 
  .حضرت يار استقبوالندن انسان به 

كنند  گريند، به حركتش نظرى منى بدون شك اگر كسى خود را آراسته به اوصاف آمساىن نكرده باشد، ندايش را نشنيده مى
  .منايند و اعمالش را توجه منى
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ها  ها و زشىت ودگىدهد، هجرتت را از متام معايب و آل آمدنت را در لباس آشناىي و آشىت خرب مى» ...لَبـَّْيَك الّلُهمَّ َلبـَّْيَك «
  !دهد، آيا مهني است؟ اشعار مى

  .دهم ادم را از تنگناى ظلم و ستم و سركشى، به جهان عدالت و خريخواهى انتقال مى: يعىن» ...لَبـَّْيَك الّلُهمَّ َلبـَّْيَك «

اى مواليش در حال گفنت اين مجالت، انسان در درون خود به معاىن متعددى از پاكى، قدس، خضوع و اجابت به ند
دارد كه به يكتاىي او معرتف است و او را در مالكيت و قدرت و فضل و خبشايش و  توجه پيدا كرده، بر خويش مسلم مى

  .داند تدبري يگانه مى

______________________________  
  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى). 1(
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ام،  كنم، من در آستان مقدست ايستاده ندايت را قبول مى! اى معشوق من! من اى مالك و خالق! آرى، اى حمبوب من
  .دارم دهم، به فرمانربدارى از دستورهايت شتابامن، پيمان تو را بدون ترديد و تغيريى نگه مى به فرمانت گوش مى

  .»1« »َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  أَ َملْ َأْعَهْد ِإَلْيُكْم يا َبِين آَدَم َأْن ال تـَْعُبُدوا الشَّْيطاَن ِإنَّهُ «

  ترديد دمشن آشكارى براى مشاست؟ آيا از مشا پيشمان نستاندم كه شيطان را مپرستيد كه او ىب! اى فرزندان آدم

اد مهه متوجه  تو يكتا و ىب! اى موالى من مهتاىي، كسى هسىت كه مهگان بايد ندايت را اجابت كنند و دعوتت را بپذيرند، 
مشارى، مالك آن چنان عزتى هسىت كه خوارى به حرميش راه ندارد، نريوىي  هاى ىب عطا كننده نعمتتوست، صاحب و 
  .پذيرد، نفوذت به مهه جا رسيده، خداىي جز تو وجود ندارد دارى كه نقصان منى

  .مهتاىي در خور توست پذيرم، ستايش و نعمت براى توست و آقاىي و ىب ندايت را مى! آرى، اى موالى من

ها در  شود، البته مهه اين واقعيت است معناى تلبيه، با اين شعار، وحدت و يگانگى پرستندگان خداى يگانه اعالم مى اين
  .صورتى است كه به حقيقت تلبيه توجه شود

هاى نفس و امتيازهاى برخاسته از   هاى مادى، سركشى تلبيه گويان، خود را به آمسان نوراىن ملكوت كه در آجنا از ظلمت
  و كرب
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______________________________  
  .60): 36(يس ). 1(
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  .برند دوروىي خربى نيست، باال مى

گوىي به اوامر  چون تلبيه شعار اميان است و مقصود از آن اين است كه آدمى مصداق واقعى آن شود و معنايش پاسخ
ه حج قرار گرفته، چرا كه حج مزاياى منحصر به فردى دارد، بنابراين اى در مسئل اهلى است و از طرىف حتت عنوان ويژه

كه خود را از اين حرمي عاىل دور نگاه داشته و راز  چقدر از اميان دورند و چه اندازه چهره باطن آنان زشت است، كساىن
ر شؤون حيات از فرهنگ و د! اند خويشنت و جامعه خود را به شيطان واگذاشته و دربست در اختيار دمشنان دين و ملت

معىن به چيز  كنند، اين دون مهّتان و پست فطرتان در هر مقامى كه هستند در وقت تلبيه جز به لفظ ىب شياطني پريوى مى
  .ديگر اتصال ندارند

ا لياقت ايستادن در صف پاكان را ندارند اينان چه اندازه از حقيقت تلبيه بيگانه   .اند؟ آ

با متام وجود مراقب اين شعار باشيد، به نداى موالى خود پاسخ مثبت دهيد، ! ان خانه حقدر هر صورت مشا اى زائر 
وجود خود را پس از اين كلمات نوراىن و شعار ملكوتى، از اجابت دعوت شيطان، طاغوت، شهوت، بيگانه، استعمارگر، 

  .ع كنيدخودخواهى، يهودى، مسيحى، شرق و غرب و هر كس براى مشا و دين مشا ضرر دارد من

كنيد، به درسىت و پاكى در اين مقام قرار بگرييد كه اگر در اين حرمي  را اجابت نداى حق راسىت حقيقت، تلبيه بگوييد، به به
  .ترين مردم روى زمني خواهيد بود ايد و اگر قبول نشويد، از بدخبت قبول شويد، پذيرفته شده
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   م روحاجابت نداى حق با تسلي
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برادر مؤمىن داشتم كه از هر جهت مورد اطمينان بود، بيست و پنج سال خدمتگزارى زائران خانه حق را به عهده داشت، 
  .نيكان و پاكان سعى داشتند در اين سفر ملكوتى در معيت او باشند

رخ داده بود، برامي تعريف   انگيزى را كه در يكى از سفرهايش روزى در حمضر او از اين مقوله سخن بود، داستان اعجاب
  .كرد

ها براى رفنت به حج از طريق عراق مهراه من شدند، مهه در اتوبوس مستقر گشته، و  تعدادى زائر در يكى از سال: گفت
سوار  در اين ميان يك زن و شوهر كه آثار عظمت و ادب و عبوديت در چهره آنان آشكار بود، براى. آماده حركت بودند

نويسى كرده  اين دو نفر آخرين مسافران من بودند و هر دو از اصفهان در كاروان من نام. نزديك شدنداتوبوس  شدن به
  .بودند

ا با حالىت خاص به من  با احرتام هر دو را سر جاى خمصوص به خودشان نشاندم، يكى از بدرقه كنندگان درباره هر دو آ
  .سفارش كرد

پس از آن عازم حج شدمي، به مدينه رسيده مدتى در آجنا اقامت كردمي، سپس زيارت عاىل عتبات را در عراق طى كردمي، 
آماده رفنت به ميقات شدمي، در بني مسافران آن سال من، آن مرد و زن حال ديگرى داشتند، پريشان حاىل به آنان مهلت 

تر به فكر حمرم شدن بود،  مزد، هر كس با سرعت هرچه متا به مسجد شجره رسيدمي، مجعيت در آن ناحيه موج مى. داد منى
پريمرد از من مهلت خواست تا غسل كند، وسائل غسلش را فراهم كردم، غسل كرد و دو پارچه احرام را بر خود بست،  

   معناى تلبيه: داد، او را براى گفنت تلبيه حاضر كردم، سؤال كرد گريه به او مهلت منى
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آه، معناى تلبيه : مرا دعوت كردى به حرمي قرب تو درآمي، آمدم؛ گفت! اى خداى مهربان: يعىن: چيست؟ عرضه داشتم
خدايا آمدم، آمدم و ناگهان نقش زمني شد؛ با كمال حريت باالى سرش : يكى دو بار با حاىل منقلب گفت! اين است؟

  .رفتم، ديدم از دنيا رفته است

   حمرمات احرام
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شود و حرمت اين بيست و پنج مورد براى اين است كه انسان براى  پنج چيز بر او حرام مى زائر چون تلبيه گفت بيست و
رسيدن به قسمىت از درجات بندگى و اخالص آماده گشته، بتواند به حضور مقدس آن جناب و حرمي حرم آن حمبوب 

  .واقعى بار يابد

اسرار آن باشد، كه عقل ناقص ما از درك بسيارى معلوم نيست آنچه در توضيح اين بيست و پنج مسئله بيايد، فلسفه و 
  .تواند دورمناىي از حقايق اين حمرمات را نشان دهد از حقايق عاجز است، وىل مى

   صيد حيوانات - 1

  

ادىب نسبت به حضرت موالست، عالوه بر اين،  توجه خود را، در حال احرام از خدا برداشنت و متوجه صيد كردن، عني ىب
  .پسندند و اين مسئله با صيد حيوان تناسب ندارد قلب و عاطفه و مهر مى در اين مقام رقت

جان   گذارىن، براى حفظ جان است، نه جاندارى را ىب اين سفر براى سري به مقامات عاىل اهلى است، نه تفرج و خوش
  .رمحى و سنگدىل كردن، براى مهر و عاطفه است، نه ىب

   ون با كشىت اميد به سوىبيدار باش، تو در مقامى هسىت كه هم اكن

  148: حج در آيينه عرفان، ص

درياى رمحت در حركىت و مقصدت اتصال به لطف و كرم اوست، شكار نوعى تفريح است و تو را از رسيدن به هدف 
ى اكيد شده است باز مى   .دارد، از طرىف در آن موقعيت آسيب رساندن به جانداران گناه است و از طرف مواليت 

خود تو اكنون صيد عامل معناىي و جمذوب جهان ملكوت، با دنبال كردن صيد، از آن مقام بلند به پسىت رسيده و از طرىف 
از آن حرمي عاىل جدا خواهى شد، سعى كن چشم حق بينت باز باشد و مواظب دل باش، باشد كه مجال موال در آن 

  .دها جنات خبشيده و به حضورش بپذير  جتلى كرده و تو را از اسارت

   نگاه در آيينه - 2
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هاىي   آرى، در اين موقعيت عاىل و گران، بايد چشم انداز تو مقام عاىل قرب باشد و نظر تو متوجه تكاليف و مسؤوليت
  .كه از طرف حضرت دوست بر عهده تو است

  .چشم متاشا به اوامر و نواهى موال انداز و از خود ديدن و خود متاشا كردن و خودبيىن بپرهيز

صورت در آجنا به خود منگر كه اگر با ديد اهلى نظر كىن، خودى براى تو منانده و اصوًال خودى براى تو متصور  در هر
  .نيست

  !پذيرد؟ اگر هم بنا شود به خود بنگرى به نقايص و عيوبت بنگر و ببني آيا حضرت دوست تو را با اين مهه عيب مى

  .جايگاه آزادى از ما سوا و پيوند يافنت با اوستراسىت كه آجنا جاى رفع عيب و شستشوى باطن است، 
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  :شنوى آرى، در آجنا يك دم با كمال اخالص گوش جان بر در دل بگذار و ببني چه مى

 رسد هاى دل از هاتف جان مى هر دم بشارت
 

هر كس كه از جان بگذرد آخر به جانان 
 رسد مى

  جبو دردى طلبيكدم مياسا روز و شب مردى 
 

 رسد چون جان زدرد آمد به لب، ناگاه درمان مى

 ره گر دراز آيد تو را شيب و فراز آيد تو را
 

 رسد چون ترك تاز آيد تو را آخر به پايان مى

 اين خانه چون ويران شود، معمور و آبادان شود
 

سامان شود، ناگه به سامان  اين سر چو ىب
 رسد مى

 ش صال بركش صالاى مبتال اى مبتال برك
 

 رسد در دل اگر رنج و بال روزى به مهمان مى

  انديشه و اندوه و غم، رنج و تعب، درد و امل
 

د در دل قدم با حكم و فرمان مى  رسد هر يك 

 بر دل اگر بارى بود بار غم يارى بود
 

 رسد در پا اگر خارى بود خار از گلستان مى
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  بوى عطر - 3

  

برايت پيش آمده از استشمام بوى خوش عوامل ظاهرى بپرهيز و جز بوى حمبوب و وصال آن جناب در اين سريى كه 
  .چيزى مبوى

از بوى عطر دورى كن تا از ياد زندگى مادى و جتمالتش آسوده مباىن، تو اى مهماىن كه به گل گشت بوستان يار 
   اى، از عوامل معنوى آمده

  150: حج در آيينه عرفان، ص

بويان حرمي دوست نزديك   ها قيام كرده باشى، در اين سفر خود را به پاكان و خوش تزكيه وجودت از متام آلودگىببوى تا به 
  .ها بچيىن كن تا از اين بوستان معنوى گل

آرى، به متاشاى او و استشمام بوى او اقدام كن تا در مهان حلظه اول از شوق حضرتش به وجد آىي و سراسر وجودت را 
  :بگريد و با متام وجود بتواىن به حمضر حضرت او عرضه بدارىمسىت و شور 

 بوِى آن كه دمى در حرم بياسايند به
 

 هزار باديه سهل است اگر بپيمايند

  عشق، جفا بردنست و جانبازى طريق
 

 ديگر چه چاره كه با زورمند برتابند

  در گريز نبسته است ليكن از نظرش
 

 كجا روند اسريان كه بند برپايند

  فداى جان تو گر جان من طمع دارى
 

 گوش آن كند كه فرمايند حلقه به غالم

 حديث حسن تو و داستان عشق مرا
 

 «1» هزار ليلى و جمنون بر او بيفزايند

  

   ملس بدن زن، آميزش، بوسيدن -6، 5، 4
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كند كه آن  با حالت احرام فرقى منىترين مقدمه اين سه برنامه، نظر كردن و چشم دوخنت به زنان است و در آن حرمي  مهم
  .ترين عامل نزديك كننده انسان به شهوات جنسى نظر بازى است زن، مهسر خود انسان باشد يا ديگرى، آرى قوى

اهل حق در اين مسئله ترديد ندارند كه متاشا كردن چهره و بدن زناىن كه پروردگار آنان را ناحمرم دانسته سرچشمه و مبدأ 
  .سوز خانوادگى و اجتماعى است منانمتام مفاسد خا

______________________________  
  .سعدى شريازى). 1(
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قيدى و  انسان غرىب گو اين كه زمان مسيحى بودنش هم المذهب بود، وىل اين المذهىب پس از عصر رنسانس به اوج ىب
پرده حرمت او را گرفت، تا . هجوم عجيىب به شخصيت زن برد افسارگسيختگى رسيد، جنس مرد پس از انقالب صنعىت

  .بتواند هر زىن را خبواهد ببيند و هرگونه متتعى از او بربد، مانعى براى او نباشد

دانست، اساس  ديد و اين ممنوعيت را از چشم دين مى آرى، انسان غرىب خود را از نظركردن به هر زن و دخرتى ممنوع مى
را ويران كرد تا دسرتسى او به جنس زن از هر جهت آسان شود و از راه رسيدن به وصال او بتواند دين و اصول اخالق 

  .اش تا آجنا كه ممكن است از او استفاده كند براى ارضاى غرايز حيواىن

پناه بردن سابقه، افتادن زن و مرد در وادى گمراهى، فرار دخرتان از حميط خانواده،  هاى ىب ظهور مفاسد، پيدا شدن خيانت
بند وبارى، مهه و مهه  ها، پديد آمدن مراكز فحشا و منكرات، القيدى و ىب بند و بارى ها و مقلدانشان به انواع ىب مهه غرىب

ها، زندگى مقلدان شرقى و بعضى از مسلمانان  تر از زندگى غرىب دليل بر غلط بودن خط زندگى غربيان است و عجيب
  .ون غور در حقايق و عاقبت كار، به دنبال آنان رواننداست كه بدون فكر و انديشه و بد

اند و به خاطر متالشى شدن  سراسر ممالك غرىب و بعضى از ممالك شرقى، از حكومت فساد در مهه شؤون زندگى در ناله
  .بند و بارى در عزايند اوضاع اجتماعى و اخالقى به علت اين ىب

  .هاى خطرناكى به حيات انسان در كره زمني وارد شده است و چه ضربه داند كه از اين راه چه ضرر فقط خداى عامل مى
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خواهد با مرد رابطه برقرار كند،  آرى، اگر مرد نتواند به هر صورت كه خبواهد زن را ببيند و زن نتواند به هر صورت كه مى
  .اين مهه خسارت به بار خنواهد آمد

م، مسئله حجاب و پوشش زن و مسئله حمرم و ناحمرم در مهه جا و مهه وقت از ضروريات دين در مكتب سعادتبخش اسال
  .قلمداد شده و منكر آن با علم به ضرورت ديىن بودن آن، كافر است

  .هاست ها و انواع مفسده ها و خيانت اين دستور گرانبها، سدى عظيم در برابر سيل احنرافات، جنايت

ن خود در وقت احرام به صورت ملس بدن، يا آميزش يا بوسيدن، متريىن براى مرد و زن است كه حرام بودن متاس مرد با ز 
  .تر شده و قدرت اراده آنان براى ترك اين سه برنامه در مسري نامشروع افزون گردد به فضاى ملكوتى تقوا نزديك

ه درك و فهم لذت وصال حمبوب حقيقى نائل عالوه بر اين بايد هر نوع لذتى در اين برنامه بر مرد و زن حرام شود، تا ب
ره اهلى و حظ معنوى را از آيني حج بربند   .آيند و آن 

  پوشاندن روى پا - 7

  

كند، هم چون موسى عليه  توجه داشته باش كه در حرمي مقدسى هسىت، حرميى كه وادى سينا و طور از آن كسب نور مى
از پاى بدن به درآر، سزاوار نيست در اين وادى ملكوتى مهراه با زر پوش عادى  السالم كفش تعلقات از پاى جان و پاى

  .و زيور پا از قبيل كفش و جوراب حركت كىن

  153: حج در آيينه عرفان، ص

  .»1« »ِإنََّك بِاْلواِد اْلُمَقدَِّس ُطوىً «

  .زيرا تو در وادى مقدس طوى هسىت
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يار ساده آن هم در حدى كه روى پا را نپوشاند به سوى مسجد اگر بتواىن به كلى پا برهنه حركت كن، اگر نه از كفش بس
ايت تواضع را در پيشگاه كربياىي او رعايت كرده باشى و از نظر باطن به تدريج به  احلرام متوجه شو، تا از نظر ظاهر 

  .حال خشوع برسى و براى شنيدن نداى حمبوب دلربايت از وادى سيناى قلب و طور جان آماده گردى

تكربان از پاى به در كن، جالل و جربوت ظاهرى و اعتبارى را از سراسر وجود بريز، آهسته قدم بردار، با وجود كفش م
مبارك مواليت زمزمه كن و حال معنوى خود را ادامه بده تا جواب آن جناب را از درون قلب بشنوى، در حاىل كه از 

ت جارى است، با كمال ذلت و خاكسارى به حرمي ا ديدگانت اشك شوق يا اشك ندامت از گذشته خويش بر چهره
  :مقدس او عرضه بدار

 ست حال من داند كسى كه روى تو ديده
 

 كه هر كه دل به تو پرداخت، صرب نتواند

 هر آدمى كه دو چشمش بر آن مجال افتاد
 

 دلت ببخشد و بر جانت آفرين خواند

  چه روزها به سر آورد جان منتظرم
 

 تو روز گرداند بوى آن كه شىب با به

  

______________________________  
  .12): 20(طه ). 1(

  154: حج در آيينه عرفان، ص

  

  مگر تو روى بپوشى و گرنه ممكن نيست
 

 كه آدمى كه تو بيند نظر بپوشاند

 به دست رمحتم از خاك آستان برگري
 

 ام، كس به هيچ نستاند كه گر بيفكىن

 قتل عاشق را؟چه حاجت است به مششري 
 

 حديث دوست بگويش كه جان برافشاند
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 پيام اهل دل است اين سخن كه سعدى را
 

 «1» نه هر كه گوش كند، معىن سخن داند

  

   قسم خوردن - 8

  

كند، مگر در جاىي كه احتياج به اثبات حقى آن  قواعد عاىل اسالم در شرايط عادى هم انسان را از قسم خوردن منع مى
  .حمضر قضاوت شرعى باشد هم در

باور كردىن نيست كه زائر خانه حق و سالك اىل الّله، آن هم در مسري حج، حقى را پاميال كند تا نياز به قسم خوردن 
داشته باشد، براى حمرم در حال عادى قسم خوردن ممنوع است و هرگز كار او به برنامه غري عادى خنواهد كشيد تا در آجنا 

  !!حبثى باشد

ان با آهنگى واحد به سوى حرمي توحيد با كمك اميان و عشق در حركتند، سخن آنان جز خدا نيست و هم آنان حاجي
  .حرمت نام دوست را نگاه داشته و در گفتار خود از قسم به نام حق دورى كنند

______________________________  
  .سعدى شريازى). 1(
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  .اى ندارد پايه، وظيفه  مقدس، جز ذكر حق و ياد او و سعى در بريدن تعلقات ىبزائر در آن حرمي

ترين حقيقت ياد حمبوب است و بس و ذكرى جز التجا به پيشگاه مقدس او براى بار يافنت در آن  براى زائر شريين
  .ملكوت ندارد

   انگشرت براى زينت - 9

  

  .تعلق و آزاد خواسته است رنگ و ىب دور باشد؛ زيرا يار، او را ىب بهزائر در حال احرام بايد از هر زيور و زينىت 
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شود و مهني سنگيىن از سرعت حركت معنوى  گر چه انگشرت وزىن ندارد وىل اگر به قصد زينت باشد، سنگني وزن مى
  .كاهد مى

  .ن مهراه باشدموالى مهربان دوست ندارد كه هر چه موجب منيت يا احنراف فكر، يا خراىب حال است با انسا

بگذار با بدىن آزاد از تعلقات مادى و روحى پاك و پاكيزه از رذائل و عقلى آرام از شوائب به سوى او در حركت باشى، 
ى كن تا آن را از رمحت و  با يك حلقه انگشرت، خود را حلقه به گوش تعلقات دنياىي مكن، دستت را از امور مادى 

  .عنايت پر كنند

پذيرند، اينجا قلب خاشع، بدن خاضع و اشك چشم هم چون سيل و ندامت از گذشته  و سوز دل مى اينجا ذلت و فقر
  .خرند مى

   لباس زينت براى زن -10

  

پيش از احرام، زينت كردن زن به لباس گوناگون و ساير ادوات از قبيل طال و نقره و جواهرات براى حمرم خودش، از نظر 
   مانع اسالم ىب

  156: ن، صحج در آيينه عرفا

شود، تا بدين وسيله براى مدتى بتواند از  ها بر او حرام مى است وىل پس از پوشيدن لباس احرام و گفنت تلبيه، متام زينت
  .مرز ماديت خارج شده، اهلى حمض گردد و لذت بندگى حق را به دور از تعلقات مادى بچشد

كه هنوز بعد از گذشت چهارده قرن از   -زهرا عليها السالمدر آن سرزمني پاك بايد زنان به نداى بانوى دو سرا فاطمه 
  :توجه كنند كه فرمود -رسد فضاى مكه و مدينه به گوش مى

  .»1« رتين زينت زن، حيا و پاك دامىن است و اين كه مردان را نبيند و مردان او را نبينند

د داشته باشند و بدانند كه با جلوه خود، چه زنان بايد مهه جا و مهه وقت خصوصاً در اين سفر، حضرت احديت را به يا
در اين سفر، چه در حضر، هزاران بالى خامنانسوز براى جامعه بشرى به ارمغان آورده و ملىت را غرق در فساد و تباهى 

  .كنند مى
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ه و در اين سفر بيش از پيش مترين حيا و عفت كن و به جامعه و به خصوص نسل جوان ترحم آر كه جامع! آرى، اى زن
  .منايد افتند كه گاهى جنات از آن چاه، براى آنان غري ممكن مى هاى تو به چاهى مى جوانانش بر اثر خودمناىي و عشوه

  پوشاندن سر -11

  

  .به وقت حركت از ميقات تا رسيدن به سر منزل مقصود و خروج از احرام، هر پوششى براى سر مرد حرام است

   در حمضر مقدس او بر سر نداشته... كاله، ديهيم، عمامه، افسر، تاج و 

____________________________________________________________  
  .69/ 37: حبار األنوار). 1(

  157: حج در آيينه عرفان، ص

  .باش و بدان كه كربياىي مهه جا و در مهه زمان برازنده حضرت اوست

سر بردار، مرغ عقل را از مججمه غرور و كرب آزاد كن تا بتواند در  هر كالهى به سر دارى از سر برگري، سرپوش تكرب از
  .هواى حقيقت به پرواز آيد و برايت كسب معىن كند

  .راسىت، اين چه ننگى است كه عمرى، گوهر گرانبهاى آفرينش، يعىن عقل را در زندان استخواىن سر به اسارت نگاه دارى

هاى مرئى و نامرئى، مانعى در راه انديشه و تفكر قرار مده، با كمك حج، جايگاه حركت است و مركز آزادى از زجنري 
حضرت دوست و عنايت حضرت رب، تا ملكوت عامل به پرواز آى و در آن حمضر پاك و حرمي مقدس و پيشگاه معىن، 

  :عرضه بدار

  خداوندا دمل لربيز غم كن
 

  درون درد پروردى كرم كن

  زصهباى شهودم كن چنان مست
 

  نشناسم سر از پا، پاى از دستكه 

ى در گور بادا  سر از عشق 
 

 هر آن كه جز تو بيند كور بادا
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 غلط گفتم جز او كى در ميان بود
 

 كجا از غري او نام و نشان بود

  چه گومي از مجال آفتابش
 

  حجاىب شد حجابش كه عني ىب

  

   كندن موى بدن  -12

  

هاى اهلى، نبايد سر موىي از كسى كم شود، با كندن يك موى بدن خود و ديگران،  برنامهدر اين سرزمني و در حال اجنام 
  .شود و تا اين حد آزار رساندن به نفس خود و ديگران ممنوع است جسم آزرده مى

ترين  گردد كه قسمىت از اعمال حج، حس بشردوسىت و ترحم را در لطيف اگر به اين دستور عاىل توجه شود، معلوم مى
   حله در قلبمر 

  158: حج در آيينه عرفان، ص

دهد كه از آزردن خود و ديگران حىت به اندازه يك سر سوزن و يك سر  كند و آدمى را در مسريى قرار مى انسان زنده مى
  .مو بپرهيزد

  ابيد؟بي -گرچه به اندازه يك سر مو باشد  -ها چنني قواعدى براى حفظ حقوق انسان توانيد در ساير مكتب آيا مشا مى

  .دهد به اندازه يك سر مو آلوده به جتاوز شود، مدرسه حق و آيني اهلى است اى كه به بشر اجازه منى تنها مدرسه

  دروغ و مفاخرت و ناسزا -13

  

كند و  دروغ، اعتماد و اطمينان را از حرمي حيات جامعه ريشه كن مى. پليدى دروغ را احدى از افراد انسان انكار ندارد
  .سازد گيىن بر پيكر زندگى وارد مىهاى سن ضربه
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دروغگو، در كتاب خدا مورد لعنت قرار گرفته و حمروم ماندن دروغگو از عنايت حضرت حق بارزترين گواه بر پليدى اين  
  .گناه است

مگر در موارد خاصى كه پاى حفظ جان يا مال يا آبرو آن هم در مسري  -از نظر اسالم دروغ، مهه جا و در مهه وقت
  .ممنوع و حرام است -ميان باشد حق در

اعالم حرمت آن در هنگام احرام شايد براى اين باشد كه زائر با مترين ترك اين گناه بتواند از بالى خامنانسوز آن جنات 
  .پيدا كند و ريشه اين پليدى، از سرزمني وجود او كنده شود

در و مادرند و براى آنان امتيازى جز به پاكى و تقوا ها مهه از يك پ فخرفروشى بر ديگران امرى است ناپسند، چون انسان
   و درسىت نيست و اين پاكى و درسىت هم توشه آخرت است، پس نبايد علت عجب براى پاكان

  159: حج در آيينه عرفان، ص

  .و نيكان باشد

را بر فقري و امري را بر  شارع مقدس چهارده قرن قبل با صداى رسا اعالم فرمود كه عرب را بر عجم، سپيد را بر سياه، غىن
  .رعيت فخرى نيست

  :اميان و سست بنيان است، در روايات عاىل اسالمى آمده كه دشنام و ناسزا كار مردم ىب

قرآن جميد در اصول اخالقى و تربيىت خود مردم را از فحش دادن حىت به دمشنان  »1« .دشنام كار مردم مسلمان نيست
حق منع كرده؛ مسلماىن كه به وسيله فحش و ناسزا، سبب رجنش خاطر ديگران است، از ديدگاه اولياى خدا مسلمان 

  .نيست

   سرمه كشيدن -14

  

براهيم، آدمى را به متاشاى معاىن بلند آمساىن در سفر راسىت، سزاوار نيست، پس از آن كه جذبه اهلى و نداى پاك سفريش ا
  !حج كشيد، وقت متاشا را صرف سرمه كرد
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دانيد كه سرمه براى مرد و زن، جنبه زينت دارد و به خاطر جلب توجه ديگران و پوشاندن عيب چشم و  اين را مى
  .ابروست

رتين سرمه، خلوص در عمل و جاىي كه جلب توجه حضرت دوست بايد حمور عمل باشد، احتياجى به  سرمه نيست، 
  .ترين زينت، تقوى و پرهيزكارى است عاىل

______________________________  
  .بنگريد 138، باب 136/ 9: توانيد در مستدرك الوسائل روايات مربوط به دشنام را مى). 1(

  160: حج در آيينه عرفان، ص

  

   رو گرفنت زن -15

  

در اين اجتماع بزرگ كه مرد و زن در يك حموطه : گويد به مردان مى! ينه استوارى براى تربيتچه كالس عجيىب و چه زم
  :گويد مجعند، از نظر كردن به روى زن بپرهيز كه نظر به او حرام است و به زنان مى

  .روى خود را مپوشانيد

حق : گويند د، آن گاه به او مىگذارن كشد در برابرش آزاد مى آنچه مرد را با متام وجود به سوى شهوات جنسى مى
  .استفاده از آن را ولو به يك نظر ندارى

اينجا حرمي با عظمت اميان و وادى معناست، در اين حرمي خود را . آرى، اين است راه زنده كردن زمينه تقوا در جنس مرد
  .آلوده مكن كه گناهش عظيم و بارش بسيار سنگني است

چهره مهسر خودت برگري، تا به درك زيباىي مطلق نائل آىي و با ديده دل به متاشاى رخ حمبوب ديده از متام مناظر زيبا، حىت 
  .موفق شوى

   روغن ماليدن به بدن -16
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نظري حج، بايد متام كوشش زائر بر اين باشد كه خود را از قيود و رسوم مادى بركنار داشته و متام وجود  در مراسم ىب
  .ياى رمحت غرق كندخويش را هم چون ماهى در آب در 

  .خواهد كه براى خدا باشد و براى خدا زندگى كند اسالم عزيز در متام شؤون حيات از آدمى مى

  .وجوب منازهاى يوميه به اين خاطر است كه آدمى حىت يك روز از عامل معىن جدا نباشد

  161: حج در آيينه عرفان، ص

گردد و توان معنوى بيشرت شود، در برنامه حج آن هم به   هدف از مراسم حج آن است كه حقيقت بندگى در آدمى قوى
دهند تا شامه و پوست و حواس خود و ديگران از حرمي حضرت دوست دور  وقت احرام اجازه روغن ماليدن به بدن را منى

  .نشود

   زير سايه بودن -17

  

  .مهم حج است هاى از ميقات تا حرم با سر برهنه و زير آفتاب سوزان حركت كردن، يكى از برنامه

  .افتد در اين وقت است كه انسان به ياد حمشر كربى و قيامت عظمى مى

  .اينجا جاى سايه انداخنت بر سر نيست، كه سايه رمحت و عنايت و لطف و مرمحت بر سر توست! زائران خانه دوست

هاى عاىل اهلى  ش براى فعاليتحتمل اين معىن احتماًال براى اين است كه انسان از كسالت و تنبلى دور شده و چرخ وجود
  .به حركت در آيد

بيند، بايد در  حاجى پس از حمرم شدن در ميقات، چون قصد حركت به سوى حرم كرد، تا در خود قوت و قدرت مى
  .فضاى آزاد حركت كند

مشقىت  سر برهنه بودن، با دو قطعه پارچه حركت كردن، آن هم زير آفتاب سوزان عربستان خود رياضىت شرعى و حتمل
  .اهلى است
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دهد كه آدمى از بيانش عاجز  سر برهنه، دىل شكسته، غم دورى از وطن و زن و فرزند و دوستان، حاىل به انسان مى
  .است

  چه عاىل است اگر انسان در ميان كاروانيان، اهل دىل پيدا كند و با

  162: حج در آيينه عرفان، ص

شده به فضاى وصال بيايد و در برابر حضرت جانان با كمال انكسار اتصال به حال او حاىل پيدا كند، از فراق رها 
  :عرضه بدارد

 ياد جانان زجهان خرب ندارد دل من به
 

 سر من به غري مسىت هنرى دگر ندارد

  هنر دگر نباشد بر ما به غري مسىت
 

 نبود هنر جز آن را كه زخود خرب ندارد

  كند آن كه عيب مستان، نچشيده ذوق مسىت
 

 او متام عيب است و يكى هنر نداردخود 

  ز ره مالمت آىي و گر از در نصيحت
 

 چه كىن به مست عشقى كه در او اثر ندارد

 تو كه زاهدى بپرهيز تو كه عابدى سحر خيز
 

 سر من مدام مست و شب من سحر ندارد

  من و باز عشق و رندى كه درين خرابه دل
 

 مهه علم و زهد كشتيم و يكى مثر ندارد

كند  دل ماست شاد و خرم به هر آنچه مى
   دوست

 خورد فيض كه دعا اثر ندارد غم آن منى

  

   آزار دادن جانوران -18
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در موسم حج حىت حيوانات بايد از اميىن و امنيت برخوردار باشند، در وادى امن هر جاندارى بايد از شر انسان مصونيت 
  .داشته باشد

و حفظ حقوق جانداران در آن وادى مقدس صورتى حقيقى دارد، بر خالف اداره محايت  محايت از حيوانات در آن حرمي
   از حيوانات

  163: حج در آيينه عرفان، ص

  .در غرب كه باطن و ظاهرش منافقانه است

روزى اند  دهند، از طرف ديگر در ممالكى كه به بند استعمار كشيده ها از طرىف اجنمن محايت از حيوانات تشكيل مى غرىب
  .كشند خواهى، به خاك و خون مى خواهى، آرى فقط به جرم حق صدها نفر را به جرم حق

   خودارضاىي -19

  

در حال احرام، دست زدن به عملى كه قبل از احرام هم از حمرمات سنگني ديىن است، عملى بسيار زشت و كارى فوق 
  .العاده ناپسند است

  !!كه به غلط در ميهمانان خدا خودش را جا زده باشد ر شود، مگر كسىرود زائرى به چنني عمل زشىت دچا گمان منى

ها را شرح  هاى اين قبيل برنامه اين برنامه يكى از ره آوردهاى فرهنگ ضد انساىن غرب است و اگر انسان خبواهد، بدخبىت
  .شود دهد از چند جلد كتاب بيشرت مى

به دام گناه و گناهكارى به حدى است كه هر  -وانبه خصوص نسل ج -عوامل حتريك شهوت و در انداخنت مردم
  .حسابگرى از برمشردن آن عاجز است

  .اند هاى خموىف گرفتار شده بست اكثر مردم جهان در متام شؤون زندگى به ناپاكى دچار شده و بر اثر انواع معاصى به بن

اىن است، بالىي به سر بشر آمده كه گوىي راه فحشا و منكرات در ابعاد خمتلف به روى مردم باز است، جهان دچار سرگرد
  .جز افتادن به ورطه هالكت راه ديگرى ندارد
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  164: حج در آيينه عرفان، ص

كارگردانان كره زمني فرداى قيامت، در دادگاه اهلى راجع به اين مهه مفاسد كه خودشان شديدترين عامل آن هستند، چه 
  !جواىب خواهند داد؟

مدرسه اهلى در مهه وقت ممنوع اعالم شده، در حمّرمات حج هم بر آن تاكيد شده؛ زيرا عملى عمل ناپسند استمناء كه در 
  .است كه سودى جز شكسنت اركان بدن و از حركت انداخنت عقل و روح ندارد

   عقد و شاهد بودن بر آن -20

  

نسان جز به حضرت دوست ورود در لباس احرام و پس از آن تلبيه گفنت و در حقيقت حمرم شدن، براى اين است كه ا
  .نينديشد و عقدى جز عقد وصل او نبندد و بر چيزى جز حركت به سوى عامل ملكوت شاهد نباشد

رتين و پرسودترين فرصت استفاده كند، بايد برگذشته اش  آجنا كه نور حق در جتلى است، انسان بايد از آن جتلى به عنوان 
اى روشن و ملكوتى باشد، شايد با اين انقالب حال، بتواند  ه فكر آيندهحسرت خورده و حال فعلى را غنيمت دانسته، ب

  .اصول سعادت دنيا و آخرت خود را تأمني كند

   پوشيدن لباس دوخته -21

  

ها و خودمناىي  اگر پوشيدن هر نوع لباسى به هنگام مراسم معنوى حج، آزاد بود، باز به پريوى از هوا و هوس مسئله رنگ
  .شد آمد و مقصود عاىل حج عملى منى ميان مىو فخرفروشى به 

   يك رنگ بودن لباس و دوخته نبودنش، براى اين است كه به انسان

  165: حج در آيينه عرفان، ص

  .اى نيست اى براى امتياز طايفه بفهماند، مهه مشا از يك حقيقت هستيد، رنگ و نژاد و تعلقات ظاهرى، هيچ نشانه

  .گرايان و احلاد است، وننگ بزرگى بر تارك حيات مادى تبعيض نژادى حمصول كفر و شرك



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

   آوردن خون از بدن گرفنت، بريون كشيدن، ناخن دندان -24 -23 -22

  

وقىت زائر لباس احرام پوشيد و تلبيه گفت، بايد متوجه سالمت و امنيت ظاهر و باطن خود باشد و جز جلب عنايت حق 
  .چيزى در نظر نداشته باشدو گرفنت عطاى خدا و بريون آمدن از گناه 

آرى، وقىت مهمان حضرت دوست در لباس احرام يعىن لباس خمصوص مهماىن وارد شد، دندان كشيدن، يا ناخن گرفنت، يا 
بريون آوردن خون از بدن، خالف ادب و وقار و شرايط مهماىن است، مهمان واقعى مهماىن است كه حىت با متام وجود، 

  .فقط ديده به مجال صاحب نعمت داشته باشدها برگريد و  چشم از نعمت

   محل سالح -25

  

مسري حج على اخلصوص از ميقات تا حرم و تا پايان اعمال و مناسك، مسري امن، مسري سالمت و درسىت است، 
شت جاوداىن است منظره   .اى ملكوتى و منايشى از 

بسيارى از كارها در آن ممنوع است، چرا كه در  راهى است كه حىت كندن مو و گرفنت ناخن و بريون آوردن گياه حرم و
  .اين ميهماىن بايد از هر جهت امنيت كامل برقرار باشد

  166: حج در آيينه عرفان، ص

در اين مسري هر كس موظف و مكلف به اجراى وظايف اهلى و انساىن است، در اين مسري، سالح حقيقى اميان و اراده 
  .يق، شيطان رجيم كه با اشكال خمتلفى در زندگى راه دارد به كار گرفته شوداست كه بايد عليه دمشن بيدادگر حقا

  :باالترين سالح در اين مسري، دعا است كه در آثار و معارف اسالمى آمده است

  .»1«  الدُّعاءُ ِسالُح اْلُمؤِمنِ 

  .دعا و نيايش اسلحه مؤمن است
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برداشت و از آن جناب، تقاضاى آمرزش گناه و خري دنيا و نياز  آرى، در متام مواقف حج بايد دست نياز به درگاه ىب
  .آخرت براى خود و مهه مسلمانان جهان داشت

   حرمي امن

  

اى اشكبار و نيىت خالص به سوى  كاروان نور، پس از احرام و تلبيه و توجه به حمرمات احرام، با دىل پر از صفا، ديده
  .آيد حرمي امن حق به حركت مى

آورند و بايد به خاطر بياورند كه آجنا حرمي امن، حميط  افتد، به خاطر مى كنندگان به شهر مكه مى آهنگاولني بار كه نظر 
  .نور، مركز وحى، مهبط مالئكه و در بردارنده قبله عبادت است

______________________________  
؛ 95، حديث 31، باب 37/ 2: ؛ عيون اخبار الرضا1، باب أن الدعاء سالح املؤمن، حديث 468/ 2: الكاىف). 1(

  .1، حديث 16، باب 288/ 90: حبار األنوار

  167: حج در آيينه عرفان، ص

اى كه در آجنا از هر ستم و جتاوزى در امان هستند و مهان جاست كه  شوند، منطقه آرى، به منطقه امن و امان وارد مى
  .بايد با متام وجود، براى جنات از عذاب قيامت فعاليت كنند

رسند كه بايد در متام حلظاتش غرق حق بود، حق شد و حق گفت و حق ديد و حق شنيد و به سوى حق  حميطى مى به
آيند كه رنج فراق را بايد به شرييىن وصال تبديل كنند و با  به حميطى در مى. بازگشت، بازگشىت كه در آن بازگشىت نباشد

  .شم جان بردارندها را از جلوى ديد قلب و چ توفيق صاحب بيت مهه حجاب

زائر، بايد در اولني نگاه به شهر مكه، به ياد آورد كه اينجا شهريست كه خداوند آن را به موجب نيايش ابراهيم، حمل امن 
  :قرار داده و شأنش را آن چنان واال گردانده كه به آن قسم ياد كرده و فرموده است

  .»1« »َو هَذا اْلبَـَلِد اْألَِمنيِ «

   شهر امن]  مكه[و سوگند به اين 
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شود كه براى مهه چيز حميط امن است، حميطى كه درختان و گياهانش بدون اين   زائر با مهان حال روحاىن وارد حميطى مى
ها  ها و بوته ها و ريشه كه آن ها را با زره پوش در حفاظت قرار داده باشند از جتاوز متجاوز در امان است، حىت شاخه

  .مهه در امانند

اى از  م، چهار فرسخ در چهار فرسخ است و اين حميط را خداوند حميط امن قرار داده به حدى كه هرگاه شاخهحمدوده حر 
  توان آن را اش در حرم است منى حرم سر درآورده باشد، به احرتام اين كه ريشه

______________________________  
  .3): 95(تني ). 1(

  168: حج در آيينه عرفان، ص

اش سر به حرم آورده باشد به هيچ  گى از او چيد و هم چنني اگر درخىت در بريون حرم باشد وىل يك شاخهبريد و يا بر 
  .توان دست درازى كرد قسمت از آن درخت هم منى

توان آن  كنند و منى حميطى كه وحش هامون و آهوانش چهار فرسخ در چهار فرسخ از تعرض مصونند، از اين جهت رم منى
توان  وحشت زده كرد، نبايد به حنوى رفتار كرد كه از انسان برمند و در اين حمل حىت با اشاره چشم هم منىها را رم داد و 
  !!صيدى را رماند

نه دشت رمند، با آن كه در پشت كوه گريند و منى حميطى كه مرغان هوايش با سواران متاس مى ها و در مهه جاى دنيا  ها و 
اين منطقه و وادى، نريوىي غيىب كه امان خبش است حكمفرماست، آن چنان كه آدميان را هم وحشت هست، وىل در 

كشند وىل آن  هاى مهيب دست به كاكل آن مرغان مى مرغان پناهنده را نيز چنان اميىن داده كه سواران راه مكه در بني كوه
  .واند پرواز كندرمند، با آن كه مرغ پر پرواز دارد و پاىي هم در گل ندارد كه اگر برتسد نت ها منى

توان آن را هدف قرار داد، يا به كسى  حميطى كه از بريون آن اگر آهوىي رو به حرم دارد، هر چند به حرم نرسيده باشد منى
توان با چشم به كسى  توان به او صدمه رساند و منى نشان داد تا او را هدف قرار دهد، حىت با اشاره گوشه چشم هم منى

  .يوان آزار رسانداشاره كرد تا به آن ح

اى از درخىت بنشيند كه ريشه آن در حرم روئيده، اجازه نيست آن مرغ هدف قرار گريد، يا  حميطى كه اگر مرغى بر شاخه
  !!توان آن را هدف گرفت اگر به شاخه درخىت نشسته كه يك شاخه آن درخت سر در حرم كشيده، منى
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انضباطى بايد يك گوسپند كفاره بدهد و هر گاه آن  ه كبوترى را رم بدهد، براى جربان اين ىبحميطى كه اگر كسى دست
دسته رفتند و به جاى خود برنگشتند بايد به عدد هر يك، يك گوسپند جرميه بدهد، حميطى كه اگر در آن از كسى ظلمى 

  .ديىن است صادر شود در حكم احلاد و خروج از حق و به منزله ىب

صاحىب جلوى پاى خود ببيند، حق برداشنت آن را ندارد، حىت حق انگشت پا زدن به آن هم  ه اگر كسى مال ىبحميطى ك
  .ندارد

شود، به تدريج براى اجنام مناسك به سوى مسجد احلرام  زائران پس از ورود به چنني حميطى كه از آن به عنوان حرم ياد مى
  .شوند دس و اجنام مناسكش آماده مىحركت كرده و براى ديدن آن جايگاه مبارك و مق

رسد، در اينجا بايد با كمال ذلت و انكسار، و شرمسارى و حيا، و خضوع و  زائر پس از طى راه به در مسجد احلرام مى
  :سوى ديوار مسجد احلرام كرده، عرضه بدارد خشوع، روبه

  .»1« .. اللَُّهمَّ اْلبَـْيُت بَيُتك واَحلَرم َحَرُمَك َواْلَعْبُد َعْبُدكَ 

  .خدايا، خانه خانه توست و حرم حرم توست و بنده بنده توست

اندازه دارد، در آن وقت است   افتد، آرى كعبه كه جالل و شكوهى ىب زائر پس از ورود به مسجد احلرام نظرش به كعبه مى
امساعيل را به ياد آورده و با متام كه بايد متام حلظات بندگى انبيا و ائمه و اوليا عليهم السالم و به خصوص ابراهيم و 

   وجود خود را پشت سر آنان قرار دهد و به سوى حقيقت

______________________________  
  .16، حديث 62، باب 342/ 96: ، الطواف؛ حبار األنوار531/ 2: من ال حيضره الفقيه). 1(
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  .ري كه مسري بندگى و خلوص است، خري دو جهان را براى خويش تأمني منايدحقه اهليه به حركت آيد، تا در اين مس

   هاىي از زيارت كعبه درس
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حلظه ديدن كعبه چه حلظه پرشكوهى است، كيست كه بتواند به وصف آن حلظه برخيزد، حلظه ديدار خانه خدا، آرى 
توان يافت، در اين حلظه بايد با عينِك آيات   ديدار منىتر از آن  اى پرقيمت ديدار خانه خدا، ديدارى كه در متام عامل حلظه

  .كتاب خدا و معارف اهلى، به كعبه نظر كرد

شود، مردى كه با فرزندش باىن اين بنا به دستور خدا بود  چون با آيات و معارف نظر شود، در آيينه كعبه ابراهيم ديده مى
بايد به دقت نگريست تا از جّو معنوى اين بناى توحيدى، و زيربناى آن را خلوص و تقوى و فداكارى قرار داد، آرى 

گونه نباشد، زيارت ناقص و بلكه  ابراهيم را يافت و پس از يافنت او رموز بندگى و اصول معنوى او را ادراك كرد و اگر اين
  .سياحت است

ُذوا ِمْن مَ «   .»1« »قاِم ِإْبراِهيَم ُمَصلىَو ِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثابًَة لِلنَّاِس َو أَْمناً َو اختَِّ

فرمان [را براى مهه مردم حمل گردمهاىي و جاى امن وامان قرار دادمي، و ]  كعبه[هنگامى كه ما اين خانه ] ياد كنيد[و 
  .از مقام ابراهيم جايگاهى براى مناز انتخاب كنيد:] دادمي

______________________________  
  .125): 2(بقره ). 1(

  171: ينه عرفان، صحج در آي

گاه، مهانند جعل امامت است كه در آيات شريفه قبل از اين آيه در حق ابراهيم عليه السالم  ، يعىن بازگشت»مثابة«جعل 
ها به سوى آن متوجه شود و پس از توجه دل، عقيده انسان و  دهد، براى اين كه دل بيان داشته، امامىت كه خدا قرار مى

رهربى امام بر حق، مستقيم گردد، تا در نتيجه جهان پر از عدل و داد شود و بساط بيدادگرى عمل و اخالقش در سايه 
  .و ظلم و خيانت برچيده گردد

  .باشد قرار دادن بيت به صورت مثابة نيز مطابق با گرايش نفساىن انسان به حمل امن و عدل مى

جوىي و  اى كه فطرت حق  است و توجه به چنني خانهجوىي نفسى كه طبيعتاً جوياى واقعيت است، اين جوياىي مانند امام
  .باشد هاى دروىن آدمى و به سود وى مى ها و خواسته عدل را بيدار سازد، از كشش
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گرايند، گروهى هم حتت رهربى فطرت و  جوىي و حميط مناسب به آن مى اى به سوى شهوات و برترى مهان طور كه عده
  .ى انسان را باال بربند و قوى گردانند و خود را به حميط خري و حق رسانندها كوشند تا ارزش تربيت پيامربان مى

هاى فطرت، بلكه يگانه خواسته و جاذبه بشرى است و خواسته  جوىي و برترى خواهى از خواسته گونه انگيزه تعاىل پس اين
  .آيد هاى نفسى و حيواىن برمى هاى ديگر از ريشه و انگيزه

ها و مبادى عاىل انساىن چون مبتالى به بندها  در آيه گويا اشاره به مهان جهت انسانيت است، اينگونه انگيزه :»للناس«
كوشد تا خود را از اين بند برهاند و به كماالت شايسته خود برساند، از اين رو  هاى غرايز مادى است، مى و جاذبه

   انسان مهني كه امام را با ابتالئات معنوى و امتام

  172: حج در آيينه عرفان، ص

  .خواهد در واليت او در آيد شود و مى كلماتش شناخت شيفته او مى

  .»1« »َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ ِإْبراِهيَم َربُُّه ِبَكِلماٍت فََأَمتَُّهنَّ قاَل ِإينِّ جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماماً قاَل َو ِمْن ُذرِّيَِّيت قاَل ال يَناُل   َو ِإِذ ابـَْتلى«

آزمايش كرد، پس او مهه را به طور كامل به ]  دشوار و سخت[هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى ] ياد كنيد[و 
ابراهيم  . من تو را براى مهه مردم پيشوا و امام قرار دادم: فرمود] به خاطر شايستگى ولياقت او[اجنام رسانيد، پروردگارش 

به ستمكاران ]  كه امامت و پيشواىي است[پيمان من : فرمود] پروردگار]. [ برگزيننيز پيشواياىن [و از دودمامن : گفت
  .رسد منى

ترين ستم بر نفس، جلوگريى از شناخت امام و پيشوا است و آن كس   بينيد كه ستمگر از اين حرمي خارج است و بزرگ مى
  .كه خود را در حرمي بيناىي قرار ندهد، ستمگر و متجاوز است

چون خود امام و ابتالئاتش و امتام كلماتش به صورت ظاهر وجود ندارد، صورتى از واليت امام، مهني خانه در هر صورت 
منايد، چنان تصويرى كه نه  است كه بنا و مناسك و آداب آن معناى امامت ابراهيم عليه السالم را تصوير و جتسيم مى

مناياند و نه تنها مانند كتاب فقط شرح حال  ايل ظاهرى را مىزيان فكرى و اعتقادى و راهزىن جمسمه را دارد، نه تنها مش
است، نه اين شهر و اين خانه براى اين ها و اينگونه مقاصد، خارج از اصول عاىل نيست، اين خانه با مهه آدابش 

   تصويرى است كه چهره
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______________________________  
  .124): 2(بقره ). 1(
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كند و شخص، خود را در هنگام  ترين صورت معنوى در ضلع ظاهرى در خيال ترسيم مى ابراهيم عليه السالم را در عاىل
نگرد و مهان كلماتى كه از ضمري ابراهيم  هاى بلند او آشنا مى صدا و با انديشه قدم و هم اجراى مناسك با ابراهيم هم

رديد تا متامش كرد، در ضمري هر انساىن كه به رموز اين بيت آشنا شود برانگيخته شد و صورت و سريت او به آن مبتال گ
از اين رهگذر بايد ساىل قريب يك ميليون انسان، ابراهيم وار به  شود، آرى مى و واقعيت ابراهيم را در آن بنگرد برانگيخته

  ...امل پخش كنند وىل افسوس و متام نقاط زمني پخش شوند و نداى توحيد را با متام شرايطش، چون آن امام بزرگ در ع

شوند امامت او، قلوب مستعد آنان را پريو او  در آن صورت كه آدميان، متوجه صورت معنوى ابراهيم عليه السالم مى
  .گرداند مى

شدن اين خانه هم كه عبارت از خطوط بندگى آن رادمرد بزرگ توحيد است، نفوس مستعدى را به سوى آن » مثابة«
ر گريودار زندگى از دور و نزديك به سوى آن روى آرند و به آجنا رفت و آمد كنند تا اندك اندك حق و  كشاند، تا د مى

ها كه از خودبيىن  هاى خمتلف و نگراىن ها و جاذبه ها و تشويش كلمات او بر وجود مردم حاكم شود و نفوس از كشمكش
  .»و امناً « ت خداىي گرد آيندآيد، برهند و به آرامش و امني جوىي برمى و سودانديشى و برترى

پس از روى آوردن و رفت و آمد پى در پى، چهره حقيقى ابراهيم عليه السالم و قيام او با متام كلمات و وظايف امامت، 
شود، مهان طور كه چهره مردان فداكار و  منايد و از ميان بناى بيت و سنگ و گل آن، نقشه ابراهيم ظاهر مى چهره مى

  و مليت، يا پسىت و شهوت، هاى غريت منونه

  174: حج در آيينه عرفان، ص

منايد، چهره ابراهيم در حال اجنام مناسك در آيينه روح انسان بيدار منعكس  عواطف و مليت و شهوت را بيدار مى
ه مناز، پرسىت و قيام به وظايف انساىن را برانگيزد و در صورت و حال قيام ب گردد، تا در سايه اين انعكاس، فطرت حق مى

  :گردد منايان و آغاز مى

ُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصلى«   .»1« »َو اختَِّ
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  .از مقام ابراهيم جايگاهى براى مناز انتخاب كنيد

   نظرى ديگر به امامت ابراهيم عليه السالم در زيارت كعبه

  

  .»2« »لِلطَّائِِفَني َو اْلعاِكِفَني َو الرُّكَِّع السُُّجودِ ِإْبراِهيَم َو ِإْمساِعيَل َأْن َطهِّرا بـَْيِيتَ   َو َعِهْدنا ِإىل«

كنندگان و ركوع كنندگان  ام را براى طواف كنندگان و اعتكاف و به ابراهيم و امساعيل سفارش كردمي كه خانه
  .پاكيزه كنيد]  از هر آلودگى ظاهرى و باطىن[گذاران  وسجده

   حميط زندگى ابراهيم عليه السالم

  

  .پرسىت فراگرفته بود م عليه السالم در حميطى چشم گشود كه سراسر آفاِق آن را، اوهام شرك و ستارهابراهي

پرداز كه با  بناهاى جمّلل، هياكل بتان و ستارگان از هر سو به آمسان كشيده شده بود و دانشمندان اخرتشناس و غيب
  هاى سپيد و لباس

______________________________  
  .125): 2(بقره ). 1(

  .125): 2(بقره ). 2(

  175: حج در آيينه عرفان، ص

هاى مهيب، پاسدارى اين معابد و هياكل را داشتند، مهه قلوب را مسّخر خود ساخته بودند مردم آن سرزمني گرفتار  چهره
  .دوانده بودهاى آن زمان درهم آميخته و بر اثر آن، تقليد و تعظيم در نفوس ريشه  اوهامى بودند كه با دانش

مناياند، سر تعظيم فرود  هاىي كه صورت پيشوايان گذشته و نقش ربوبيت و تدبري ستارگان را مى مهه طبقات در برابر بت
يافت و   اى راه مى انديشيدند، انديشه ساييدند، در چه خاطرى جز آنچه مهه مى آوردند و پيشاىن نيايش به خاك مى مى
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توانست از بند آن اوهام رهاىي يابد و بطالن آن  توانست ببيند؟ چه نفسى مى يدند مىد كدام چشم عقلى جز آنچه مهه مى
  !توانست در برابر آن ها پا برجا مباند؟ اى مى ها را دريابد و چه زباىن جرأت آن را داشت كه كلمه خمالفى گويد و چه اراده

   بيان قرآن پريامون ابراهيم عليه السالم

  

كند كه مضمون آن چنني  خمتلفى از حضرت ابراهيم عليه السالم و ابتالئات او را روشن مى آياتى از كتاب خدا مسائل
  :است

به حماّجه ) يا به تعبري گروهى از مفسران، عمويش(اش  پس از آن كه كلمه حق در وجودش طلوع كرد، با پدر خوانده
گردد تا به مرحله  ها و زمني برايش منودار مى انكند، قدرت ملكوت آمس منايد و حمكوم مى خيزد، اوهام شرك را طرد مى برمى

  .كشد آلود بريون مى رسد، آن گاه خود را از آن حميط شرك يقني مى

انديشد، پس از منايان شدن ملكوت و ظهور قدرت ربوىب،  در خلوتگاه خود به بررسى طلوع و غروب و تابش اخرتان مى
  توحيد

  176: حج در آيينه عرفان، ص

  .يابد ىربوبيت را درم

  .آنچه مردم را از مبدأ آفرينش برگردانده بود، شرك در ربوبيت و اختاذ ارباب بود، نه شرك در مبدأ و صانع

هاى مردم درباره روحانيت و تدبري و ربوبيت اخرتان كه  ها، غبار انديشه با بررسى طلوع و غروب اخرتان و مسخر بودن آن
شود، آن گاه جتلى اين حقيقت و گرداندن روى خود را به سوى  ابراهيم زايل مى از اوهام حميط برخاسته بود، از برابر چشم

ديد به خشم خدايان ساخته شده و اربابان  آن اعالم منوده و خاطرش از اضطراب و ترس بياسود و به امنيت گراييد و از 
راسيد ىب   .اثر ديگر 

ز حميط شرك تا مقام رؤيت ملكوت و رو كردن به سوى آن و مناياند كه چگونه كلمه ربوبيت، ابراهيم را ا اين آيات مى
رمحت اهلى، او را براى رهاىي خلق از بندهاىي كه بر عقولشان بسته و به . آرامش خاطر پيش برد و اين كلمه را تكميل منود

اخاست و در پ بندگى غري خدايشان درآورده بود از آسايشگاه امن و آرامش برانگيخت تا با زبان دعوت و احتجاج به
  .ميان آن گمراهان به راه افتاد
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   مقام امامت ابراهيم عليه السالم

  

 آرى، او پس از آن مهه ابتال و امتام كلمات، به مقام پيشواىي و امامت برگزيده شد، چنان كه از مضمون آيه و مفهوم لفظ
  .شود و اطالق آن استفاده مى »اماماً «

فساىن و بدىن است و چون مهه اين خصوصيات و ابتالئات براى مقام نبوت و امام منونه كامل مهه كماالت عقلى و ن
  رسالت بيان نشده، بايد

  177: حج در آيينه عرفان، ص

  .مقام امامت، مقامى برتر از نىب و رسوىل باشد كه كلمات را امتام ننموده و به مقام امامت نرسيده است

  .توضيح آيه شريفه عنايت كنيد تا بيش از پيش به واقعيت مناسك پى بربيدحال كه شايستگى ابراهيم را توجه كرديد، به 

گرچه صورت واقعى و حقيقت امام به مقتضاى تقاضاى نفوس، گاه آشكار است و گاه پنهان، وىل مظهر و صورتى از 
ين و مؤثرترين نقش تر  مقام معنوى و فكرى امام مهيشه در ميان مردم بايد حمسوس و باقى باشد، يا نقشه امامت كه بزرگ

  .رهربى و كمال خلق است، به صورت نقش ثابت و پايدارى، مستقر گردد

چنان كه براى باقى و زنده داشنت قهرمانان و مفاخر تارخيى و اهلام گرفنت از آنان جمسمه  -اگر جمسمه امام ساخته شود
ر جسم پنهان داشنت و به صورت گراييدن و به پرسىت و معنا را زي اين خود نوعى راهزىن در حرمي توحيد و حق -سازند مى

  .پا خاست هاى آن به جاهليت و گمراهى برگشنت است كه ابراهيم خود براى درهم شكسنت جمسمه

اى از امامت و رهربيش را  پس بايد ساختماىن بسازد كه با متام شؤونش خطوط بندگى حق را به بندگان بياموزد و جلوه
  .حق نشان دهد ها به سوى براى هدايت انسان

ها و اوهام بشرى و  آاليش و به نام خدا و توحيد و پاك از صورت اين ساختمان البته بايد ساختماىن باشد ساده و ىب
  .مناياننده فكر و انديشه و ابتالئات ابراهيم، امام و پيشرو

حمافظت كند كه با مناياندن  و برخداست كه چنني ساختماىن را با متام شؤونش حفظ فرمايد و تا برپا بودن نظام عامل
   صورت و نقشه امامت
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  178: حج در آيينه عرفان، ص

آن پيشواى موحدان، حجت بر بندگانش متام باشد، چنان كه كلمات را بر خود ابراهيم متام كرد و چنني ساختمان 
ه دستور و عنايت مقام بلند دهد، مگر ب شود و خطوط عاىل بندگى را نشان منى آاليشى بر بسيط خاك براى ابد برپا منى ىب

  .ربوىب

  .»1« »ِإْبراِهيَم َو ِإْمساِعيلَ   َو َعِهْدنا ِإىل«

  .و به ابراهيم و امساعيل سفارش كردمي

هاى دنياى غبارآلود آن روز و از شرك و اوهام و گناه و  چون ابراهيم و امساعيل حرمي فكر و نفس خود را از آلودگى
و توحيد خالص بر آنان جتلى كرد، اين جتلى مهان عهدى بود كه خود به آن حمقق شدند و ها پاك و بركنار داشتند  پليدى

اى كه به دستور او برپا كرده بودند از هر آلودگى و آثار شرك پاك نگهدارند و نظامات آن،  با مهني عهد بايد حرمي خانه
  .خالص براى خدا و تطهري نفوس باشد

شود كه بايد شخص سالك مهيشه مهان راه را در پيش  برساند، عهد حمققى مى كه هر راه و روشى كه به مطلوب چنان
  .بگريد و ديگران را نيز بر آن بدارند و موانع را از راه راهروان بردارد

و مناسك آن ظهور و متثل مهان روشى است كه ابراهيم و ) بيىت(چون اين خانه مضاف و منسوب به ذات مقدس اهلى 
ها و انصراف از غري حق، اولني شرط طريق و طريق  ش گرفتند، تطهري آن از آلودگى شرك و پليدىدر پى او امساعيل پي

  .پيما است

   تطهري خانه خدا و مناسك آن از هر چه ذهن را از توحيد منصرف

______________________________  
  .125): 2(بقره ). 1(
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ها به سود اين   را برانگيزد و امنيت داخلى نفساىن و حميط خارج را برهم زند، تطهري از مهه اين كند و عاطفه و غريزه پرسىت
كردن طريق آنان است، خالصه اين بيت، از آداب و واجباتش تا لباس و حركات و انديشه حاجى، مهه  گزيدگان و آماده

  !!از هر جهت بايد پاك باشد

  .شرك و پليدى پاك باشد آرى، بيت بايد از مهه شوائب و اوهام و

  .»1« »لِلطَّائِِفَني َو اْلعاِكِفَني َو الرُّكَِّع السُُّجودِ «

  .گزاران كنندگان و ركوع كنندگان وسجده براى طواف كنندگان و اعتكاف

 كه اى كه در آيه آمده، اشاره به مقامات و مراتىب است كه ابراهيم عليه السالم پيموده، مهني گويا اين اوصاف چهارگانه
براى سالك اين مسري، در حرمي اين عبادات خالص، حق جتلى منود، اراده و انديشه او را كه پيوسته به منافع و شهوات 

  .گرداند دهد و مانند اجزاى ريز و درشت جهان به گرد مركز حق مى فردى است به حق پيوند مى

ست ابراهيم و منسوب و مضاف به خدا در اين حقيقت در عامل صورت، به صورت طواف پريامون خانه منسوب به د
چون طواف كننده به دور خانه خدا، بر اثر توجه به حقيقت مسئله و كشش روح خانه از جواذب نفساىن و . آيد مى

اى، حق را در هر جانب و هر جهت مشاهده كرد، الزم و معتكف به آن  شخصى يكسره آزاد شد و با حركات دايره
  .شود مى

______________________________  
  .125): 2(بقره ). 1(

  180: حج در آيينه عرفان، ص

گويا اشاره به قيام به حق و وظيفه پس از طواف   »1« »اْلَقاِئِمنيَ « :يا بنا به آنچه كه در سوره حج آمده »اْلَعاِكِفنيَ «
گردد  پوشد و فاىن در پرتو عظمت و قدرت مى است، آن گاه عاكف يا قائم از نيم يا بيشرت وجود خود و جهان چشم مى

  .»َوالرُّكَّعِ « آيد، و در برابر آن خم شده و براى قرب به آن به صورت ركوع درمى

رفت و يكسره فاىن شد، به صورت سجده چشم از مهه چيز برداشته و سر به خاك كه در انوار عظمت فرو  پس از آن
  .گذاران وسجده. »السُُّجودِ « دهد، د و هسىت خود را در برابر اراده ازىل از دست مى مى
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   اى از بندگى ابراهيم و امساعيل عليهما السالم جلوه

  

اندازد بايد به ياد آورد كه چون ابراهيم و امساعيل برابر با عهد  ىشود و نظر به كعبه م زائر مهني كه وارد مسجد احلرام مى
 -127خداوندى خانه را آراستند و حقايقى از حضرت حق درخواست كردند كه خداوند عزيز از آن حقايق در آيات 

  .دهد سوره بقره خرب مى 130

  .»2« »َربَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا«

  .از ما بپذير] اين عمل را! [پروردگارا

دارد و از  منايد و از راز دلشان پرده برمى دعا كردند و درخواست منودند، دعاىي كه خضوع و انقطاع آن دو را آشكار مى
  زند، گويا آنان چنان در برابر عظمت و اراده حق مقهور بودند كه كار بنا در زبانشان سر مى

______________________________  
  .26): 22(حج ). 1(

  .127): 2(بقره ). 2(
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  .بردند نظرشان ناچيز بود و نامى از آن منى

  .توان براى آن درخواست پذيرش كرد دانيد تا عمل خالص نباشد، منى درخواست پذيرفته شدن آن عمل را كردند و مى

مقصود پيش آورنده را منظور در هر صورت پذيرش هر چيزى به اين است كه شخص پذيرا، آن را جزء هسىت خود منايد و 
  .دارد

ى خود گرداند و به  »ربنا«  در اين آيه مقصود از درخواست پذيرش، گويا اين است كه پروردگار اين بنا را مشمول ربوبيت
سنگ و گلى كه روى هم چيده و در معرض فناست، صورت بقا دهد تا در پرتو صفت ربوبيتش، مانند ثابتات عامل شود 

  .خلق گرددو منشأ تربيت 
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در اينجا زائر بايد به اين واقعيت توجه كند و خود را با متام شؤون حياتش به ربوبيت رب العاملني متصل گرداند تا از متام 
ره   .مند شود فيوضات ربانيه 

  .»1« »َربَّنا َو اْجَعْلنا ُمْسِلَمْنيِ َلكَ «

  .تسليم خود قرار ده] با مهه وجود[ما را ! پروردگارا

تا يكسره روى آنان از غري گردانده شود و خداوند آنان را تسليم خود منايد و نيز اين قسمت از دعا تذكرى  خواستند
اىي اين بناى است و خانه، گويا اين نيت و درخواست، آميخته با آب و گل اين ساختمان است و روح  است از هدف 

مناسك و آداب آن، دو فرد كامل و شاخص اسالم و از هر گرداند تا در تكميل بنا و  بانيان را در اين صورت جمسم مى
  رو تسليم اراده و اجرا كننده امر خدا شوند و از ذريه او پيوسته مردمى هم فكر

______________________________  
  .128): 2(بقره ). 1(
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هاى جهان، از ذرات تا كرات در حمور حق و عدل  ه پديدهو هم آهنگ و به متام معىن تسليم حق تربيت شوند تا مانند مه
  .بگردند

  .»1« »َو ِمْن ُذرِّيَِّتنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلكَ «

  .و نيز از دودمان ما امىت كه تسليم تو باشند پديد آر

، نه اين كه در آرى، زائر بايد به اين حقيقت توجه داشته باشد و سعى و كوشش منايد كه خود را به حرمي تسليم برساند
  .آجنا به صورت ظاهر تسليم شود و پس از بازگشت از حج، دوباره مهان شود كه بود

  .»2« »َو َأرِنا َمناِسَكنا َو ُتْب َعَلْينا«

  .و راه و رسم عبادمتان را به ما نشان ده
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ه مانند ديدن باشد، بنابراين هاى آن را نشان دهد، يا چنان تعليم دهد ك خواهند تا جزء به جزء عبادات و حمل از خدا مى
از آغاز تأسيس بيت، مهه مناسك طبق فرمان اهلى بوده و ابراهيم به آن متعبد گشته، اين مناسك از طواف و سعى شروع 

گردد و هر يك از اين مناسك از طواف و مناز و سعى و وقوف  شود و با قرباىن كه رمز اسالم كامل است، تكميل مى مى
  .باشد رمى و ذبح، رمز يكى از مراتب تكامل در توحيد مى به عرفات و مشعر و

كنند و گويا مراتب صعودى تسليم در مسلمانان و تعبد در مناسك و توبه صورت  آن گاه از خداوند طلب توبه مى
   ديگرى است از راه برگشت

______________________________  
  .128): 2(بقره ). 1(

  .128): 2(بقره ). 2(

  183: آيينه عرفان، صحج در 

شت و موطن خنستني آدمى كه از آن هبوط يافت   .»1«  به سوى 

  .آداب حج و برنامه مناسك را آن چنان اجنام ده كه ابراهيم و امساعيل عليهما السالم اجنام دادند! اى زائر خانه حق

تسليم و توبه حقيقى در آن مكان جاى آر و به حقيقت، دامن رمحت حضرت حق را بگري و خويش را براى  حج واقعى به
  .مبارك آماده كن

جا  حركت نكىن، حج به -اند به آن معناىي كه خواسته -مسّلم بدان كه پس از بازگشت به وطن اگر در خط عبوديت
ترين جايگاه و در حضور باىن هسىت، سخناىن چند به ظاهر گفته و اعماىل خمتصر، خاىل از روح  نياورده، بلكه در مقدس

  .اى جا آورده توا بهو حم

   پيام پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله از كنار كعبه

  

بندد، خاطره  اى كه از ديدن مكه و حرم و بيت در ذهن بيننده بيدار نقش مى هاى شريين و بيدار كننده عالوه بر خاطره
اى كه عامل برپا كننده عدل و  د، خاطرهكند كه خري دنيا و آخرت او به آن بستگى دار  ديگرى او را متوجه به خود مى
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دادگسرتى در متام شؤون حيات است و آن، پيام پيامرب عظيم القدر اسالم صلى اهللا عليه و آله از كنار كعبه به متام 
  .مسلمانان جهان است

و ابالغ مكرر آن پيامى كه چهار بار ديگر در سفر حجة الوداع به وسيله خود پيامرب صلى اهللا عليه و آله ابالغ گرديد 
  .دليل بر عظمت آن پيام بود

  .در آن پيام منشور امنيت، منشور سالمت، منشور سعادت گوشزد مسلمانان شد

______________________________  
انگيز به تفاسري پرتوىي از قرآن، جممع البيان، امليزان، املنار و كشف األسرار  براى شرح بيشرت اين ماجراى اعجاب). 1(

  .ميبدى مراجعه كنيد

  184: حج در آيينه عرفان، ص

  :نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله در اين سخنراىن اينگونه دعا كردند

  .»1« رمحت آر و طراوت و سرسبزى ده به آن كس كه سخن مرا بشنود و بفهمد و به ديگران برساند! خداوندا«

ايستاد و روى مبارك خويش را به طرف مجعيت كرده و با  آن شخصيت عاىل آمساىن و آن انسان ملكوتى كنار خانه خدا
  :صداى بلند فرمود

طلبم و به وجود مقدسش باز   جومي و خبشش و لطفش را مى خداوند بزرگ را سپاس و حضرتش را ثنا، از او كمك مى
  .برمي گشت ماست و از شر و خطر نفس و كردارهاى ناروا به او پناه مى

كسى قدرت ضرر زدن به او را ندارد و آن كس را كه خدا به خود واگذارد، منجى و   هر كس را خدا دستگريى كند،
  .راهربى خنواهد داشت

باشد و اين كه حممد صلى اهللا عليه و  كنم كه حضرتش را شريكى منى دهم كه جز او معبودى نيست و اقرار مى گواهى مى
شايد مرا ديگر در اين جايگاه نبينيد، پس آنچه به نفع مشا من هم بشرى هستم ميان مشا، ! آله بنده و پيامرب اوست؛ مردم

  .گومي بشنويد و انديشه كنيد و به مردمى كه در اينجا حضور ندارند، برسانيد مى
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كنم و سخنم را  هاى اهلى دعوت كرده و تشويق مى مشا را به خوددارى از گناه و فرمان بردن از برنامه! اى بندگان خدا - 1
رتين دستور     .منامي كه تقوا است آغاز مىبا 

______________________________  
باب : ؛ تاريخ يعقوىب250/ 4: ؛ سريه ابن هشام380/ 21: ؛ حبار األنوار257/ 2: ؛ اخلصال31: حتف العقول). 1(

  .168/ 3: حجة الوداع؛ تاريخ طربى

  185: حج در آيينه عرفان، ص

اين ماه ماه حمرتم و اين جايگاه مركز حمرتمى است، خون و مال و آبروى مشا تا مهان طور كه امروز روز حمرتم و ! اى مردم
روز استوار بودن نظام عامل و برپا شدن حمشر حمرتم است و بايد هر كدام از مشا در اين سه امر مراعات يكديگر را 

شاهد ! ه اين سه برتسيد، خداوندااحرتام خون و مال و عرض مهديگر را نگاه داشته و از جتاوز ب! بنماييد، آرى اى مردم
  .و گواه باش كه فرمان تو را به مردم رساندم

  .هر كس امانىت نزد اوست، به صاحبش برساند و در امانت خيانت ننمايد! اى مردم - 2

منامي و اول رباىي كه پاميال  كنم و آن را از بني رفته حساب مى رباىي كه در جاهليت معمول بود، لغو و باطل مى - 3
كنم رباى عمومي عباس پسر عبداملطلب است، هر كس پوىل به قرض داده و در آن ربا منظور داشته، اصل مال خود را  مى

  .نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد! پوشى كند؛ اى مردم بگريد و نسبت به فرعش چشم

كنم و اول خوىن را كه  ه و باطل اعالم مىهاىي كه در زد و خوردهاى زمان جاهليت رخيته شده، مهه را از بني رفت خون - 4
منامي خون حارث بن ربيعة بن حارث بن عبداملطلب است كه طفلى شريخوار و از خويشاوندان من بود و قبيله بىن  هدر مى

و  جوىي  هاىي كه در جاهليت رخيته شده برنياييد؛ زيرا به حكم خداوند، انتقام ليث او را كشتند، ديگر در صدد انتقام خون
  .كينه حرام و تعطيل است

متام مناصب زمان جاهليت و افتخارات خانوادگى و فخرفروشى به پدران و اجداد و حسب و نسب مهه را از بني  - 5
  :بردم، هر كس بايد متكى به اعمال خود باشد، فقط دو وظيفه باقى است

  186: حج در آيينه عرفان، ص
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اين دو وظيفه نيز نبايد موجب افتخار و خودپسندى گردد و كسى حق  حمافظت از كعبه، آب دادن به حاجيان و اجنام
  .ندارد از اين راه براى خود عنواىن قائل شود

ترين دمشن خداست و هر كس  هر كس بدون جهت و به ناحق كسى را بزند، يا غري قاتل را بكشد، خطاكار و بزرگ - 6
ل شبه عمد كه آلت قتاله سنگ و چوب نباشد، يا به قصد  عمداً كسى را نابود كند، بايد در عوض كشته شود و در قت

  .كار برده نشده باشد، قاتل بايد صد شرت ديه بدهد و هر كس بيشرت مطالبه كند، اهل جاهليت است كشنت به

كه كسى را در اين سرزمني براى پرستش خودش يا   پس از پيدايش خانه كعبه و اعالم توحيد، شيطان از اين! اى مردم - 7
هاى خالف  هاى ديگر آمده و مشا را در برنامه ش به بت برگرداند مأيوس شده، اما آگاه باشيد كه ممكن است از راهگراي

در ! حق مطيع خود كند، از او برتسيد و در برابر كشش او خود را مسلح كنيد تا شرش را از خود دفع مناييد؛ مردم
  .ا را گمراه كندهاى خالف حق، داخل نشويد كه ندانسته ابليس مش برنامه

ذوالقعده، ذواحلجه، : ها و زمني دوازده بود كه چهار ماه آن ها در كتاب خدا از روز آفرينش آمسان مشاره ماه! اى مردم - 8
  .حمرم، رجب، حرام و داراى حرمت و فضيلت است

  .شعبان استتنها افتاده و آن بني مجادى و  -كه رجب باشد  -سه ماه آن متواىل و يكى از آن چهار ماه

ها را نگاه داشته  پس و پيش كردن اين چهار ماه براى ادامه جنگ و خونريزى از زيادى كفر است، حرمت اين ماه! مردم
  و در

  187: حج در آيينه عرفان، ص

  .آن از جنگ بپرهيزيد

در فصول خمتلفه در متام  آرى، پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله، براى امنيت عموم جهانيان، چهار ماه نامربده را
نقاط زمني حرام قرار داده و مردم را الزام به آتش بس منوده، تا عقال و خردمندان قوم بتوانند نقشه صلح و مساملت را توأم 

  .با مصاحل عمومى اجتماعى عملى سازند

كنم كه با آنان به نيكى رفتار كنيد؛ زيرا آن ها امانت خداوندند كه مشا به   مشا را درباره زنان سفارش مى! اى مردم - 9
مشا را بر زنانتان حقى است و آنان را نيز بر مشا حقى است، حق مشا بر ! ايد؛ مردم گفته حق، آنان را بر خود حالل كرده

راى مشا حفظ كنند و هر كه را مشا ميل نداريد به خانه راه ندهند مگر اجازه دهيد، آن ها اين است كه بسرت خود را فقط ب
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آنان بايد از هرزگى بپرهيزند و خود را براى مشا حفظ كنند، اگر سرپيچى كردند خداوند به مشا اجازه داده بر آن ها 
كناره جوييد تا تنبيه شده و ادب گريى بايد در حدود اذن اهلى باشد، از بسرت آنان   گريى كنيد وىل اين سخت سخت

  .اى كه به آنان آزار وارد شود و زمخى برسد و دگرگوىن رنگ و پوست به دنبال آورد شوند، البته نه به اندازه

پس از آن اگر از روش غلط خود باز ايستادند، بر مشاست كه حقوق اسالمى آن ها را رعايت كنيد، خوراك و پوشاكشان 
  .تأمني كرده و با آن ها به خوىب رفتار مناييدرا به اندازه متعارف 

آگاه باشيد كه مسلمانان برادر يكديگرند، روا نيست مسلمان برادرش را فريب دهد و به او خيانت كند و از او  -10
  غيبت منوده، خونش را بريزد و مال برادر خود را به ناحق خبورد، آيا حكم حق را رساندم؟

  .گواه باش! خدايا

  188: نه عرفان، صحج در آيي

پس از من به كفر برنگرديد، به روى هم مششري نكشيد، به جان هم نيفتيد، چه، من براى پايان دادن به نزاع و حل  -11
اختالفات داخلى و متام امور زندگى مشا دو چيز در ميان مشا باقى گذاردم، تا زماىن كه به دستور آن دو عمل كنيد هرگز  

  .گواه باش كه حكم تو را رساندم! قرآن جميد و عرتت من است؛ خدايا: دوگمراه خنواهيد شد و آن 

متام مسلمانان از نظر حقوق اجتماعى با هم برابرند، عرب را بر غري عرب برترى نيست و عجم را بر عرب ! مردم -12
س پرهيزكارتر است در مزيىت نباشد؛ زيرا خداى مشا يكى است و پدر مشا هم يكى، پدر مشا آدم است و آدم از خاك، هرك

  .شاهد باش! تر است، آيا ابالغ كردم؟ خدايا پيشگاه خداوند گرامى

پوشيد به آنان  خوريد و مى كنم كه از آنچه مى راجع به حقوق مستخدمان، نوكر و كلفت، به مشا سفارش مى -13
  .زباىن رفتار كنيد ها با مهرباىن و خوش خبورانيد و بپوشانيد و با متام آن

راسىت، خداوند به هر وارثى خبشى مرياث عنايت فرموده و وصيت در بيش از ثلث مال، بر هيچ وارثى ! ى مردما -14
نافذ نيست، فرزند منسوب به رختخواب است، يعىن كسى حق نسبت دادن زنازادگى به كسى ندارد و كيفر زناكار 

يگانگان رود و از تبعه غري مسلمان شود و سنگسارى است، آن كس كه از بيگانگان پريوى كند و هر كس زير پرچم ب
هر كس كه خود را به غري پدران و نياكان خويش انتساب دهد و ديگرى را به ناحق پدر خود معرىف كند و هر كس كه 
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خود را به غري موالى خود ببندد، ملعون است و لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر او باد، بدانيد كه خدا از چنني كسى 
  .پذيرد ضى را منىتوبه و عو 

  189: حج در آيينه عرفان، ص

هاى مرا، حاضران  مهه مشا در برابر امر پروردگار و ابالغ رسول او موظف و مسؤوليد، بايد متام اين برنامه! اى مردم -15
  »1« .»گواه باش كه ابالغ كردم! به غايبان برسانند، خدايا

   پيام امريمؤمنان عليه السالم به فرماندار مكه

  

امام على عليه السالم به فرماندار مكه براى رعايت وضع زائران خانه حق، پيام مهمى دارند كه متام فرمانداران مكه در مهه 
  .تاريخ نسبت به اين پيام سخت موظف و مسؤولند

  :فرمايد امام مى

ده، بر انبوه حج گزاران كه  برخيز و با مردم حج بگزار و هم چنان كه خداوند دستور دا! اى قثم بن عباس فرماندار حجاز
گردند، آيات خدا را تالوت كن و از حق و حقيقت سخن  كنند و هم چون گرداىب سهمناك مى گرد خانه خدا طواف مى

  .بگوى

شوند و چادرنشينان عرب، هم چنان با خوى صحراىي و  ها راه مجع مى در آجنا كه بيگانگان و دور نشينان از فرسنگ
گذارند، هزاران فكر خمتلف در مغز آنان است و هزاران استعداد شديد و ضعيف در  يط حرم مىتربيت قومى، قدم در حم

ادشان پنهانست، فرصت خوىب است كه حكمران سخن راند و مرام مقدس اسالم را بر اجتماعى چنني رنگارنگ فرو 
  .خواند

  تو نيز آن چنان كه سزاوار است، دامن به كمر زن و حقايق دين را

______________________________  
  .8، حديث 36، باب 380/ 21: ؛ حبار األنوار63؛ حديث 486/ 2: اخلصال). 1(

  190: حج در آيينه عرفان، ص
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  .بيان كن و اصول برابرى و مساوات را كه سرلوحه قانون مقدس اسالم است، خاطر نشان عموم كن

زمندان را با فروتىن و تواضع بپذير و به مظامل و عرايض هر بامداد و شامگاه در حمضر عدالت و حكومت بنشني و نيا
  .قوم، با كمال دقت رسيدگى كن

ار جامه دگرگون مپوشى و بر دادگاه، حاجب و دربان مگذارى و در اجنام خدمت خود بر ديگران منت ننهى، اگر  ز
  !!خداى ناخواسته چنني شود، تو را كيفر خودپسندان و متكربان خواهم داد

بان خويشنت باش و زبانت كار سفري كند؛ زيرا كسى كه بر آستان عدالتخانه معطل ماند و با دربانان گفت و خود، در 
  .اش به كجا فرجام خواهد گرفت شنود كند، پيداست كه دادخواهى

يت شود كه داريد، بايد به هنگام مصرف، دقيق رعا امواىل را كه در اين مأموريت از مسلمانان به نام بيت املال دريافت مى
نيازان  اند، دينارى به ىب مند بر مهگان مقدم باشند و تا در حد كاىف بينوايان از مال الّله استفاده نكرده مستمندان كلفت

  .نرسد

يدستان كه عيال و فرزند دارند، از بيت املال بيش از ديگران حق مى دامن، چگونه تو را به كوى  منى. برند آرى، آن 
  !!درباره فقراى مكه با تو به چه زبان سفارش كنممستمندان فرستم و 

  !!خبىت گرسنه و هراسان به سر برده باشد ات تريه اگر شىب آسوده خبواىب و در حوزه فرماندارى! واى بر تو

گزار خويش به هيچ نام دستمزد و اجرت بگريند؛ زيرا خداى  به اهل مكه اخطار كن كه حق ندارند از ميهمانان طواف
  بزرگ در

  191: ج در آيينه عرفان، صح

  :قرآن جميد فرموده

  .»2«  و هيچ يك را بر ديگرى فضيلت و برترى نيست »1« اند بومى و بيگانه در خانه خدا يكسان

______________________________  
)1(  
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  .25): 22(حج » َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَبادِ «. 

  .702، حديث 29، باب 497/ 33: األنوار؛ حبار 67نامه : ج البالغه). 2(
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  ] َوُطْف ِبَقْلِبَك َمَع اْلَمالِئَكِة َحْوَل اْلَعْرِش َكَطواِفَك َمَع اْلُمْسِلمَني ِبنَـْفِسَك َحْوَل اْلبَـْيتِ [

   طواف كعبه

  

  :فرمايند امام صادق عليه السالم در دنباله روايت مربوط به حج مى

كىن، با وجود باطنت و حقيقت روح و قلبت مهراه  كه با وجود ظاهرت با متام زائران به دور خانه حق طواف مى چنان
  .مالئكه ملكوت كه بر حول حمور عرش در طوافند، طواف كن

 كعبه يك سنگ نشاىن است كه ره گم نشود
 

  حاجى احرام دگر بند ببني يار كجاست

هم طواىف ملكوتى، طواىف روحاىن، طواىف آمساىن،  باعظمىت، طواف، آرى طواف، آنچه موقعيت حساسى، چه مرحله 
  .شود طواىف كه دور اولش از دور زدن به دور بيت شروع و دور آخرش به دور صاحب خانه ختم مى

  .طواىف برتر از طواف ملكوتيان، كه آن، طواىف بر حول عرش است و اين طواىف بر گرد صاحب عرش

  193: عرفان، صحج در آيينه 

اى هسىت؟ توجه  داىن در چه مرحله فهمى كجاىي؟ مى طواف، آرى طواىف من الّله و اىل الّله و بالّله و عاقبتش ىف الّله، مى
ايت كوچك  ايت در ىب ايت عظمت، تو را كه وجودى ىب ايت در ىب دارى كه وجود مقدس حضرت اللّه، آن وجود ىب

راه داده و اجازه فرموده دور اول طواف را به دور بيت شروع كرده و دور هفتم را بر حمور هسىت، به مطاف بيت خود 
  !عظمت خودش به طواف آىي؟
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در مطاف كه جاى طواف عاشقان واقعى است، قدر خود را بدان و متوجه باش كه در آجنا طواف حقيقى، وقىت حتقق 
ها پاك باشد كه از شرايط بسيار مهم طواف، طهارت  ها و پليدى كند كه ظاهر و باطن از متام خبائث و آلودگى پيدا مى

است و اين طهارت تنها طهارت جسم نيست، بلكه طهارت عقل و روح و قلب و نفس و روان، برتر و باالتر از طهارت 
ظاهر است و با طهارت باطن براى طائف امكان پرواز در آن فضاى عاىل معنوى هست كه حضرت دوست در آن مقام 

  .گشايد نگرد و به تناسب پاكى درون، راه به حرمي قرب خويش را براى تو مى اطنت را مىب

   اسرار طواف

  

 -كه براى رشد و كمال انسان تعبيه شده  -توان مهاهنگ با مقامات عاىل اهلى و ملكوتى طواف، اين عمل باعظمت را مى
بايد سه بار در طول حج خانه خدا طواف كند و توضيح داد و به شرح آورد، هر زائرى بنا بر حكم واجب حضرت حق 
  .هر بار هفت مرتبه و هر يك از اين هفت مرتبه را معناىي و سّرى است

ى دست از معنويت را جرأت آن نيست كه    اين سيه باطن عاصى و 
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من اولياى اهلى زد كه آن بزرگواران از اسرار براى هر دورى از طواف توضيحى ارائه دهد، در اين زمينه بايد دست به دا
  .حقايق باخربند

هفت دور : اين اسري هوا و گرفتار چاه طبيعت عرضه داشت. ها در مجعى از پاكان، در اين مقوله سخن بود شىب از شب
باشد،  طواف عمره متتع، اشاره به خروج از هفت زجنري خطرناك است كه هر كدامش به دست و پاى وجود انسان بسته

  .براى دور ماندنش از حرمي قرب و معذب شدنش به عذاب قيامت كاىف است

گانه شيطان را از دست و پاى زندگى  زائر بايد به حنو حقيقت با هر دورى به دور بيت حمبوب، زجنريى از زجنريهاى هفت
  .باز كند، تا به حقيقت و واقعيت طواف كرده باشد

  .حجاب كفر ظاهر و باطن برهاندبا طواف اول هسىت خود را از  - 1

  .با طواف دوم از شرك درون و برون آزاد گردد - 2
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  .در طواف سوم از دوروىي و نفاق برهد - 3

  .با طواف چهارم از آلودگى هوا و هوس و اسارت زرق و برق، جنات يابد - 4

  .با طواف پنجم از زجنري طمع و حرص و خبل بريون آيد - 5

  .ناك عجب و خودبيىن عالج يابددر طواف ششم از مرض خطر  - 6

  .و در طواف هفتم از حالت خطرناك كرب و استغناى نفس و استعال آزاد شود - 7

هاى شيطاىن رسته و با  چون هفت دور متام شود و از مطاف خارج گردد، به حقيقت حس كند كه از زير بار اين دام
   ندگى باز منوده و آن چنانلطف و عنايت حضرت حق اين زجنريهاى اسارت را از دست و پاى ز 
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خواهد قفس تن را بشكند و با كمال شوق و عشق به سوى جانان به پرواز  سبك بال شده كه هر حلظه مرغ جانش مى
  .آيد

  :به قول عارف عاشق، اهلى دل سوخته

 روم با اشتياق روى او مى
 

 در، منزل به منزل سوى او در به

  راهى به آگاهى رسمشايد از 
 

 تا شوم از سالكان كوى او

 اى صبا با آشناى زلف يار
 

 گو حديثى گو ز مشكني موى او

  تا نگريم من خم گيسوى دوست
 

 تا نبومي سنبل خوشبوى او

 هم چو ىن از دل بنامل زار زار
 

 پر كنم گيىت زهاى و هوى او

  

   هفت شوط، هفت برنامه
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رسد، در  هاى معنوى الزم را يافت و وارد اعمال بعد گشت، نوبت به طواف حج متتع مى رهچون حاجى از اين طواف 
  .اين هفت دور نيز بايد خود را از هفت برنامه ظاهرى كه مناسب پيشگاه دوست نيست برهاند

در از گناهان سر و اعضاىي كه چون چشم و گوش و زبان در سر است براى مهيشه چشم بپوشد و سر و آنچه  - 1
اختيار اوست، در اختيار دوست بگذارد، يعىن با حضرت حق پيمان ببندد كه جز خيال او نداشته باشد و جز به آثار او 

  .ننگرد، جز به سخن او گوش ندهد و جز سخن دوست نگويد

د  و خالصه اين عضو بسيار مهم را كه خود داراى اعضاىي است، تسليم حضرت يار كند و تصميمش بر اين مصمم باش
   اى صورت آراسته شود، بنده كه تا زنده است سر در راه دوست داشته باشد، كه هر كس بدين
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  .وارسته گردد و مورد لطف و عنايت حضرت حق شود

  .الّلِه إنّا َلنـَْفَعُل ذِلكَ إْسَتحُيوا ِمَن الّلِه َحقَّ اَحلياِء قاُلوا يا َرُسوَل : قال النىبُّ صلى اهللا عليه و آله ِألَْصحاِبهِ 

  ِمَن الّلِه َحقَّ اْحلَياِء فـَْلَيْحَفِظ الرَّأَس َوما َحوى  لَْيَس ذِلَك اَحلياءُ ِمَن الّلِه َعزََّوَجلَّ َولِكْن َمِن اْسَتحىي: قال صلى اهللا عليه و آله
نيا َفَمْن فـََعَل ذِلَك فـََقِد اْسَتحىيَوَمْن أراَد   َوْلَيْذُكِر اْلَمْوَت َواْلَبلى  َواْلَبْطَن َوما َوعى  ِمَن الّلِه َحقَّ اْحلَياءِ   اآلِخَرَة تـََرَك زيَنَة الدُّ

»1«.  

ما داراى چنني ! يا رسول الّله: گفتند. از خداوند شرم كنيد حق شرم را: نىب بزرگوار صلى اهللا عليه و آله به يارانش فرمود
  .شرمى هستيم

كند از خدا، آن هم حق حيا، بايد سر و  گومي از خدا نيست، كسى كه حيا مى ىي كه من مىنه، مشا را چنني حيا: فرمود
گريد توجه دقيق  آنچه از چشم و گوش و زبان در بردارد از مجيع معاصى حفظ كند و به شكم و آنچه در آن جاى مى

ِت فريباى دنيا را رها كند، چون  به آن داشته باشد و ياد مرگ و پوسيده شدن در قرب باشد، هر كس آخرت خبواهد، زين
  .كسى چنني شود از خداوند حيا كرده، در حاىل كه حق حياى از خدا را رعايت كرده است

در طواف دوم حج متتع از مجيع گناهان و معاصى دو دست خويشنت را آزاد كند كه هر كس اسري گناهان دست از  - 2
   اطل نويسى است، راهى به حرمي قربقبيل گرفنت رشوه، غصب مال، بر سر مظلوم كوفنت و ب
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______________________________  
  ).با كمى اختالف( 217/ 1: ؛ كنز الفوائد)باكمى اختالف( 460/ 2: ؛ روضة الواعظني25: منهاج الطالبني). 1(
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  .رساند ندارد و اين طواف او را به جاىي منى

  در امرياملؤمنني عليه السالم

  »ج البالغه«

  

  :فرمايد مى

  .»1«  َفاْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلسانِِه َوَيِدهِ 

  .پس مسلمان واقعى كسى است كه متام مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند

  .آله نقل شده استو نظري اين روايت در جوامع حديث هم چون الكاىف از پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و 

در دور سوم طواف حج متتع، خويشنت را از جتاوزات شكم آزاد كرده و براى ابد خود را گرسنه طعام معنوى كند و از  - 3
  .دنيا و خوراك و پوشاك آن به اندازه الزم قناعت كند

ت مقيد كند كه در طواف چهارم به آزادى در شهوت و به خصوص غريزه جنسى خامته دهد و آن را به قيد عف - 4
شهوت، ديو خطرناكى است كه در صورت غلبه بر انسان، عاقبىت جز سخط حق و عذاب آخرت براى انسان باقى 

  .خنواهد گذاشت

تصميم بگريد تا . در طواف پنجم، زجنري گناه از دو پاى خويش باز كند و از برداشنت قدم عصيان خود را آزاد منايد - 5
  .مطاف كعبه قرار داده، به جاىي كه رضاى دوست در آن نيست، نرودهاىي كه در  زنده است با قدم

هاى باطل آزاد كند و هر چه بيگانه در آن  در طواف ششم بايد قلب، اين حرم مقدس حضرت دوست را از گرايش - 6
   جا خوش كرده، از آن
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______________________________  
  .26، حديث 1، باب 40/ 32: ؛ حبار األنوار167خطبه : ج البالغه). 1(
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ها و شياطني و  بريون براند و يكسره اين خانه باعظمت را تبديل به آيينه جتلى امسا و صفات كند، كه اگر دل اسري بت
ى،  ا مگر در آداب ظاهر طواف در رسائل عمليه فقهاى عظام خنوانده. هاى بيهوده باشد، طواف، حتقق پيدا نكند جاذبه

ها و  اى و اگر دل با بت كم و زياد در طواف مبطل طواف است، در طواف اگر دل مهراه نباشد از طواف كم گذاشته
  .اى شياطني در طواف آيد، از حد طواف خارج شده

در طواف هفتم حج متتع، از نقطه دورى و بعد با متام قدرت و قوت و در كمال خلوص و اخالص بريون آمده و در  - 7
در اين مرحله آماده متاشاى مجال با دو ديده بصريت شو، تا از اثر متاشاى او يكپارچه در . قرب و وصل قرار بگريحمور 

  !!مقام ابراهيم قرارگريى و با متام هسىت سر به سجده گذاشته از دنيا و مافيها براى ابد چشم بپوشى

 كس اين كند كه دل از يار خويش بردارد؟
 

 تر دارد سختمگر كسى كه دل از سنگ 

  

 كه گفت من خربى دارم از حقيقت عشق؟
 

 دروغ گفت، كه از خويشنت خرب دارد

 اگر نظر به دو عامل كند حرامش باد
 

 كه از صفاى درون با يكى نظر دارد

 هالك ما به بيابان عشق خواهد بود
 

 كجاست مرد كه با ما سر سفر دارد

 گر از مقابله تري آيد از عقب مششري
 

 عاشق است كه انديشه خطر داردنه 
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شت مصور كنند عاشق را  اگر 
 

 به غري دوست نشايد كه ديده بردارد

 از آن متاع كه در پاى دوستان ريزند
 

 مرا سرى است ندامن كه او چه سر دارد

  د معشوق دريغ پاى كه بر خاك مى
 

 دارد چرا نه بر سر و بر چشم من گذر

 عوام عيب كنندم كه عاشقى مهه عمر
 

 «1» كدام عيب كه سعدى خود اين هنر دارد

  

   هفت منزل سلوك

  

شوى،  آخرين طواف در ارتباط با طواف نساء است كه بعد از آن عملى باقى نيست و به تدريج آماده برگشنت به وطن مى
گانه سلوك شوى و آن  شوط، وارد مقامى از مقامات عاىل هفتدر اينجا كه آخرين نقطه اوج و كمال است بايد در هر 

  :منازل به ترتيىب كه در معارف اهلى آمده، چنني است

م توضيح  - 1 در طواف اول وارد منزل توبه شو، آن هم توبه از غري دوست، كيفيت توبه و اقسام آن در باب هفتاد و 
  .داده خواهد شد

ورع بگذار، حقيقىت كه به خواست حق توضيح و شرحش در باب سى و سوم در دور دوم قدم در منزل باعظمت  - 2
  .خواهد آمد

در طواف سوم به منزل پرقيمت زهد وارد شو، آرى به منزل زهد كه توضيح واقعيت آن موكول به باب سى و يكم  - 3
  .است

______________________________  
  .سعدى شريازى). 1(
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در دور چهارم قدم به منزل با امهيت فقر بگذار، فقرى كه افتخار اوليا و عاشقان بود و حضرت ختمى مرتبت آن را  - 4
  :فرمود دانست و به آن فخر داشت و مى باالترين سرمايه معنوى مى

  .»1«  اْلَفْقُر َفْخرى

  .فقر و ندارى، سرافرازى و افتخار من است

استغناى نفس در برابر حضرت حق است، حقيقىت كه با وجود متام موجودات عجني  و منظور از اين فقر، ضد استعال و
  .اى از بندگى خالصانه خنواهد نشست است و هر كس به آن توجه داشته باشد، حلظه

نياز است، آن حقيقىت كه انسان را با متام وجود، در  فقر، آن واقعيىت كه مايه اصلى عشق انسان نيازمند به حضرت ىب
  .دارد ه حضرت رب به گداىي و ذلت و طلب براى ابد نگاه مىپيشگا

در طواف پنجم، قدم در وادى اهلى صرب گذار، آن حقيقىت كه ضامن حفظ تو از متام خطرات دنيا و آخرت است و  - 5
  .توضيح آن در باب نود و يكم بيايد

  .و پنجم به رشته شرح درآيد و در طواف ششم، به منزل با عظمت توكل درآى، واقعيىت كه در باب هفتاد - 6

و در دور هفتم، قدم به وادى پرنور رضا بگذار كه اينجا نقطه اوج متام اعمال و حاالت است و شرح آن در باب  - 7
م به خواست حضرت حق خواهد آمد   .هشتاد و 

______________________________  
، حديث 94، باب 55/ 69: ؛ حبار األنوار67صل ، ف111: ؛ جامع األخبار38، حديث 39/ 1: عواىل الآلىل). 1(

85.  

  201: حج در آيينه عرفان، ص

  ] َوَهْرِوْل َهْرَوَلًة ِمْن َهواَك َوَتربِّياً ِمْن َمجيِع َحْوِلَك َوقـُوَِّتكَ [

   سعى صفا و مروه
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روى، در آن جايگاه عظيم كه نشان قدم انبيا و ائمه و اوليا و  پس از طواف و مناز طواف براى سعى صفا و مروه مى
عاشقان و عارفان پيداست، به ادب قدم بردار و با كمال وقار و طمأنينه حركت كن، اينجا جاىي است كه حضرت هاجر 

دست  پيماىي كرد، تو نيز به حنو خلوص و اخالص براى به راههفت بار خالصاً لوجه الّله جهت طلب آب براى فرزندش 
آوردن آب رمحت و عنايت و لطف و حمبت حضرت حق جهت خود و ديگران قدم بردار، آن چنان كه در آخر دور 

هفتم از دست ساقى حقيقى به نوشيدن شراب طهور نايل آىي و با چشيدن آن مايه سعادت در عامل قلب، لذت اتصال 
  .را بچشى به حقايق

در قسمىت از اين جايگاه مقدس جاى هروله است، به وقت هروله كه متام بدن به خاطر سرعت گرفنت در قدم برداشنت به 
هاى هواى  آيد، قصد و عزمت اين باشد كه خانه تكاىن حمكمى از وجود خود بنماىي، آن چنان كه متام برگ حركت مى

   نفس از درخت وجودت بريزد و اين

  202: ينه عرفان، صحج در آي

  .اى، تبديل به شجره طيبه كىن ها به خباثت كشيده شجره را كه به آلودگى

كردى، مهان تصور بود، تو را و مجيع  از حول و قوه خود با متام وجود خارج شو كه آنچه به عنوان حول و قوه تصور مى
با اتصال به حول و قوه حضرت حمبوب، اى جز حول و قوه حضرت حق نيست، در اين مرحله  موجودات را حول و قوه
  .هاى غلط نفساىن و اغواهاى شياطني دروىن و بروىن جنات بده خود را از متام خواهش

  203: حج در آيينه عرفان، ص

  ] َوال تـََتَمنَّ ما ال حيَِلُّ َلَك َوال َتْسَتِحقُّهُ   ِمىن  فاْخرُْج ِمْن َغْفَلِتَك َوَزّالِتَك ِخبُُروِجَك إىل[

   ت به سوى مىنحرك

  

به وقت حركت كردن به طرف مىن، قصد كن براى مهيشه پرده غفلت را از برابر ديده عقل و قلب بردارى و از متام 
باشى،  هايت بريون آمده و روى به جانب طاعت حق كىن و آنچه بر تو حالل نيست و به حقيقت مستحق آن منى لغزش

  .آرزو نكىن

  204: حج در آيينه عرفان، ص
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ْد َعْهَدَك ِعْنَد الّلِه ِبَوْحدانِيَِّتهِ وَ [   ] اْعَرتِْف ِباَخلطايا ِبَعَرفاٍت َوَجدِّ

   عرفات

  

ترين  و نااميد از رمحت حق در آن سرزمني، به حقيقت بدخبت -در سرزمني عرفات كه بسيار جاى مبارك و مقدسى است
شش و عفو داشته باش و عهدت را با به گناهانت اقرار كن و از حضرت دوست طلب خب -انسان روى زمني است
  .حضرت او جتديد كن

و اين واقعيت را با ذات قلب و جانت ملس كن كه كارگزارى براى تو و مهه آفرينش، جز وجود مقدس حضرت احديت 
  .نيست

تر در هنگام بعد از ظهر در حال طهارت و رو به قبله، با اشك چشم و زارى دل و حالت خضوع و  و از مهه مهم
خشوع، دعاى عرفه حضرت سيدالشهدا عليه السالم را خبوان و به وقت خواندن بفهم كه دعاىي هم چون آن دعا در متام 

  .دعاها نيست

  205: حج در آيينه عرفان، ص

  ] اجلََبلِ ِبُصُعوِدَك إَىل   َوتـََقرَّْب إىل الّلِه ذا ثَِقٍة ِمبُْزَدِلَفٍة َواْصَعْد ِبُروِحَك إَىل اْلَمَألِ اْألَْعلى[

   مشعر احلرام

  

در مشعر احلرام، قرب حضرت دوست را جبوى و بر عنايت و رمحت او تكيه كن كه او هيچ سائلى را از درگاهش دست 
را تا مأل اعلى با كمك  -اين مسافر عاىل عامل معىن - گرداند و به وقت باال رفنت از كوه مشعر، روح خود خاىل برمنى

  .حضرت حق باال برب

  206: آيينه عرفان، صحج در 

بيَحةِ   َواْذَبْح َحْنَجرََتِى اْهلَوى[   ]َوالطََّمِع ِعْنَد الذَّ
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   ذبح در مىن

  

در سرزمني مىن به وقت ذبح كردن، حنجر هوا و هوس و طمع را با كارد تيز اميان برب، كه اگر گرگ هوا و حيوان طمع را 
  .يا و آخرتت خنواهد بوددر آن سرزمني قرباىن نكىن، ضمانت حفظى براى سعادت دن

  207: حج در آيينه عرفان، ص

ناَئَة َوالذَّميَمَة ِعْنَد َرْمِى اجلََْمراتِ [   ] َواْرِم الشََّهواِت َواخلَْساَسَة َوالدِّ

   رمى مجرات

  

هاى شهوات غلط را از سرزمني هسىت خويش بينداز و پسىت و دنائت و صفات  به حقيقت به وقت رمى مجرات، ريشه
  .را از ميدان حيات خود رمى كنذميمه 

  208: حج در آيينه عرفان، ص

  ] َواْحِلِق اْلُعُيوَب الظَّاِهَرَة َواْلباِطَنَة ِحبَْلِق رَْأِسكَ [

  تراشيدن سر

  

گذارد، متام عيوب باطن و ظاهرت را برتاش و از نفس جز  با تراشيدن سر آن هم با تيغ تيز كه يك موى برجاى منى
  .ها باقى مگذار تابلوىي پاك براى انعكاس حقايق ونقش واقعيتاى صاف و  آيينه

  209: حج در آيينه عرفان، ص

  ] َواْدُخْل ىف أماِن الّلِه وََكَنِفِه َوِسْرتِِه وََكالئَِتِه ِمْن ُمتابـََعِة ُمراِدَك ِبُدُخوِلَك احلََْرمَ [

   خروج از ِمىن
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دم در امان و حفظ و حراست و عنايت او بگذار و از متابعت چون از مىن برگشىت، با قدم گذاشنت در حرم دوست، ق
  .هوا و هوس خود بگذر كه با گذشنت از قيد هوا، امكان دخول در امان دوست براى تو وجود دارد

  210: حج در آيينه عرفان، ص

  ] َواْسَتِلِم احلََْجَر ِرضًى ِبِقْسَمِتِه َوُخُضوعاً ِلِعزّتِهِ َوُزِر اْلبَـْيَت ُمَتَحقِّقاً ِلتَـْعظيِم صاِحِبِه َوَمْعرَِفِة َجالِلِه َوُسْلطانِِه، [

  استالم حجر

  

بيت حق را در حاىل زيارت كن كه عظمت و معرفت و جالل و بزرگوارى صاحب خانه را در خانه قلب راسخ و ثابت  
  !!كرده باشى، نه اين كه بدن در كنار بيت باشد و دل جاى ديگر

ايت فروتىن و عجز   .و خضوع و رضا به داده حق در مهه امور استالم حجر كن و در 

حضرت عزت مجيع عهود و مواثيق و آجال و ارزاق مهه موجودات را در حجر به وديعت گذاشته : در حديث است كه
  .است و اين فقره از روايت اشاره به مهني حديث دارد

  .َوَودِّْع ما ِسواُه ِبَطواِف اْلَوداعِ 

  .وداع، جداً با ما سواى حضرت او وداع كنبه هنگام طواف 

  .و به اين نكته واقف شود كه جز حضرت او در دنيا و آخرت براى تو رفيقى وجود ندارد

  211: حج در آيينه عرفان، ص

  ]َوَصفِّ ُروَحَك َوِسرََّك ِلِلقاِء الّلِه يـَْوَم تـَْلقاُه ِبُوقُوِفَك َعَلى الصَّفاءِ [

   وقوف بر صفا و مروه
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  .قت وقوف بر صفا، روح و باطنت را براى لقاى حضرت دوست پاك و خالص كنبه و 

  ]وَُكْن ذا ُمُروٍَّة ِبَفناِء أْوصاِفَك ِعْنَد اْلَمْرَوةِ [

  .و چون بر مروه قرار گرفىت، اوصاف و شخصيت خود را به مردانگى، در مقابل صفات پروردگار خود فاىن ببني

  .ه حمو كن، تا در ميدان حيات تو حاكمى و متصرىف جز حضرت دوست مناندو منيت و انانيت خويش را براى مهيش

  ]ُشُروِط َحجَِّك هذا َوَوفاِء َعْهِدَك الَّذى عاَهْدَت ِبِه َمَع َربَِّك َوأْوَجْبَتُه إىل يـَْوِم القيامة  َواْسَتِقْم َعلى[

دست آمده از اين سفر را تا  هاى به واقعيتبر متامى شروط حجت و وفاى به عهدت مستقيم و پايدار و پابرجا باش و 
  .روز قيامت از هجوم هر خطرى حفظ كن

  212: حج در آيينه عرفان، ص

َعَلى النَّاِس  َو لِلَّهِ « : نـَْفِسِه ِبَقْوِلِه َتعاىل  َملْ يـَْفَرتِِض احلَْجَّ وََملْ َخيُصَُّه ِمْن َمجيِع الطّاعاِت إّالباإلضاَفِة إىل  َواْعَلْم ِبأنَّ الّلَه َتعاىل[
  ]»1« »ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطاَع ِإلَْيِه َسِبيًال 

  كرامت حج خانه خدا

  

ها اين عمل شريف را به ذات  آگاه باش كه خداوند بزرگ وجوب حج را اضافه به نفس خود كرده و در ميان ساير عمل
  .طاعت و قدرت، حج خانه كعبه كنندبر مردم است از براى خدا به شرط است: شريف خود نسبت داده و فرموده

و غري حج هيچ عملى را اين كرامت و عزت نفرمود و نسبت به خود نداد و نگفت كه از براى خدا مناز كنيد يا روزه 
  .داريد

ممكن است كه وجه اختصاص، اشتمال افعال حج باشد به احوال آخرت و اشعار آن باشد به كيفيت آن روز، چنان كه 
شود، چه غسل احرام شبيه است به غسل ميت و پوشيدن احرام شبيه است به  بصريت و خربت ظاهر مىاز براى اهل 

   گويان به جانب خانه خدا، شبيه پوشيدن كفن و توجه حاجيان از زن و مرد و كوچك و بزرگ و حر و عبد، لبيك
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______________________________  
  .97): 3(آل عمران ). 1(

  213: ص حج در آيينه عرفان،

است به برانگيخته شدن مردگان از قربهاى خود و رفنت به جانب حمشر، حاصل آن كه چون حج منّبه عظيمى است از 
براى استعداد موت و ُمذكِّر بليغى است از براى احوال نشأة آخرت، اختصاصى يافت از ميان ساير افعال واجب به ذات 

  :عليه السالماحديت و به اين معىن اشاره فرمود حضرت صادق 

 َواْلبَـْعِث َواْلقياَمِة َوَفْصِل َوال َسنَّ نَِبيُُّه صلى اهللا عليه و آله ىف َحالٍل َوَحراٍم َومناِسَك اّال لالْسِتْعداِد َواإلشاَرِة إَىل اْلَمْوِت َواْلَقْربِ [
ها ِمبُشاَهَدِة َمناِسِك احلَْجِّ ِمْن أوَِّهلا إىل آِخرِها ِألُوِىل اْألَْلباِب َواوِىل بَياِن الساِبَقِة ِمَن الدُُّخوِل ِىف اْجلَنَِّة أْهِلها َوُدُخوِل النّاِر أْهلِ 

  ] النُّهى

و پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله قرار نداد هيچ طريقى از حالل و حرام و عبادات را مگر براى مستعد شدن مردم جهت 
شت و جهنم را از براى اهل هر كدام به مشاهده كردن اعمال حج از اول تا  موت و جدا كرد احوال پيش از دخول 

  .آخرش براى صاحبان مغز و دارندگان هوش و فراست

   هاى حج در سروده اهلى واقعيت

  

اى  وار، در ضمن سروده هاى حج به طور فهرست در پايان اين فصل الزم است توجه مشا عزيزان را يك بار ديگر به واقعيت
  .اى رمحة الّله عليه جلب كنم، باشد كه بيش از پيش براى مشا تذكر و عربتى باشد مشهاز عارف رباىن، اهلى ق

  214: حج در آيينه عرفان، ص

  

   خلوص نيت
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  اى دل اگر عزم ديار يار دارى
 

  قصد حجاز و كعبه ديدار دارى

  شوق شهود حضرت دلدار دارى
 

  اول زدل نقش سوى الّله پاك گردان

  عشق رفىتچون سوى صحراى حجاز 
 

  اول به ميقات وفا لبيك گفىت

  چون بلبل افغان كردى و چون گل شكفىت
 

  از شوق روى گلرخى در طرف بستان

  

   اسرار احرام حقيقى

  

  بايد خنست از جامه عصيان برآىي
 

  با جامه طاعت به كوى دلرب آىي

  بشكست اگر پايت در اين ره، با سر آىي
 

  كوى جانانتا گام بتواىن زدن در  

  احرام بسىت در رهش از جان گذشىت
 

  وز دنىي دون در ره اميان گذشىت

  از هر چه جز ياد رخ جانان گذشىت
 

  كآجنا شوى در باغ حسن دوست مهمان

 نوا را تواىن ِده نواىي ىب تا مى
 

 بر خلق بگشا درگه صلح و صفا را

 از پاى مظلومى بكش خار جفا را
 

  عدل بنشان خار جفا بركن، درخت

  

  215: حج در آيينه عرفان، ص

  

   ورود به مسجداحلرام
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ادى   چون در حرمي قدس عزت پا 
 

  كردى هم از روز لقاى دوست يادى

  يافت زادى دل زين سفر از مهرخوبان
 

  تا ايزدت منزل دهد در بزم خاصان

 حمرم چو گشىت در حرمي قدس داور
 

 مضطررفىت در آن درگاه عزت، زار و 

 شد دامنت گلگون ِز اشك ديده تر
 

  مقبول آن درگه شده زانعام سلطان

  

   غسل احرام

  

  چون غسل كردى تن به آب توبه شسىت
 

  با عاشقان در كوى يار احرام بسىت

  هر عهد بسىت غري عهد حق، شكسىت
 

  تا در صف پاكان شوى زين عهد و پيمان

  شسىت تن از زمزم دل از آب حمبت
 

  در بزم مشتاقان زدى ناب حمبت

  از روزن دل تافت مهتاب حمبت
 

  روشن روان گشىت به نور عشق و اميان

  

  216: حج در آيينه عرفان، ص

  

   ورود به عرفات
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 در وادى عْرفات و مشعر حمفل راز
 

 خواندى دعا وز پرده دل كردى آواز

 گشىت بدان سلطان كل با ناله دمساز
 

  چيدى گلى با آه و افغانچون بلبالن 

 ديدى قيامت را در آن اعراف و مشعر
 

 ديدى در آن صحرا عيان غوغاى حمشر

 ها كرده در بر ديدى خاليق را كفن
 

  ياد از قيامت كن در آن دشت و بيابان

  

   مشعر احلرام

  

  شب چون به معشر رفىت و بيدار ماندى
 

  ذكر و دعا با اشك و آه و ناله خواندى

  از ديده بر خاك رهش گوهر فشاندى
 

  بگرفىت از دست دعا زان يار، دامان

  شب تا سحر كردى متاشاى مساوات
 

  ديدى خداى اجنم آراى مساوات

  گشت از عنايت باز درهاى مساوات
 

  داران آگه شدى زآه دل شب زنده
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   ورود به ِمىن

  

  زخودبيىن حذر كنچون در مىن رفىت 
 

  در كن برتاش سر يعىن غرور از سر به
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  احرام بشكن جامه تقوى برب كن
 

يمى ذبح كن هنگام قربان   نفس 

 ر خدا كردى فقريى را زغم شاد
 

 اى از دام رنج و حمنت آزاد درمانده

 بر جان مظلومى ترحم كردى و داد
 

  تا شاد گردد جانت از الطاف رمحان

  

   و مناز طوافطواف 

  

  آنگه منازى با نياز و سوز و اخالص
 

  بگذار و شو در قلزم توحيد، غواص

  تا چون خليل الّله شوى در حمفل خاص
 

  بعد از طواف هفت شوط حكم يزدان

  سعى صفا و مروه مشتاقانه كردى
 

  با هروله ذكر و دعا مستانه كردى

  وجدى زشوق روى صاحب خانه كردى
 

  دست افشان، به عامل پاى كوبانبا دوسْت 

  

  مستجار

  

 رفىت به ركن مستجار و دامن يار
 

 بگرفىت آجنا با فغان و ناله زار
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 از دل برون كردى دو عامل را به يك بار
 

  تا دل شود عرش خداى فرد سبحان

  جان از صفا آيينه جانان منودى
 

  سبحان منودىدل از وفا خلوتگه 

  بر نفس كافر عرضه اميان منودى
 

  دل ساخىت آيينه حق، كعبه جان

  

   دخول به كعبه

  

 در كعبه بشكسىت بت نفس و هوا را
 

 بگزيدى از جان طاعت و عشق خدا را

 بگرفىت آجنا عزم تسليم و رضا را
 

  تا يار بنوازد تو را در باغ رضوان

  از كعبه جسم آمدى در كعبه دل
 

  چون عاشقان كردى به كوى دوست، منزل

  آيينه دل گشت با رويش مقابل
 

  تا سازدت حسن ازل چون ماه كنعان

  

   وداع بيت الّله احلرام

  

  وقت وداع خانه، صاحب خانه ديدى
 

  وزديده جان طلعت جانانه ديدى

  در حبر عشق آن گوهر يك دانه ديدى
 

  جانان موىعهدش دگر مشكن به مشكني 

  

   مسجد خيف

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  در مسجد خيف وصال يار رفىت
 

  از خوف حق با ديده خونبار رفىت

  چون عاشقان آجنا پى ديدار رفىت
 

  با محد و تسبيح و دعا و ذكر سبحان

  

   رمى مجره

  

  رمى مجر كردى زدى بر ديو دون سنگ
 

  هم بر سر نفس شرير پر فسون سنگ

  دنياى زبون سنگانداخىت بر فرق 
 

  تا جانت امين گردد از آفات دوران

  ابليس را راندى بدان سنگ رياضت
 

  كردى به راه دوست آهنگ رياضت

  دادى زمام نفس در چنگ رياضت
 

  كز نفس اهرمين رهى با لطف يزدان

  گرد حرم كردى طواف عاشقانه
 

  چون قدسيان بر عرش سلطان يگانه

  فردوس آشيانهبا ياد حق كردى به 
 

  بوسيدى آن سنگ نشان كوى جانان

  غسلى به آب زمزم اخالص كردى
 

  ذكر و منازى در مقام خاص كردى

  روشن دل از توحيد خاص اخلاص كردى
 

  هم چون خليل الّله عشق پاك اميان

  

   ورود به مدينه

  

  بعد از وداع كعبه رفىت در مدينه
 

  سينهپر نور از آن سيناى عشقت گشت 
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  شسىت به آب توبه حرص و حقد و كينه
 

  تا جام مى نوشى زدست حور و غلمان

  رفىت چو در يثرب بر پيغمرب عشق
 

  كردى شهود حسن يكتا دلرب عشق

  آجنا زدى ناب طهور از كوثر عشق
 

  كردى دل از اشراق آن شه عرش رمحان

  

  از زهره زهرا دلت گرديد روشن
 

  جان گشت گلشن از حسن روى جمتىب

  بگرفىت از سجاد ذكر و حرز و جوشن
 

  تا امين آىي از فريب نفس و شيطان

  

   ائمه بقيع عليهم السالم

  

 ديدى امام جمتىب سلطان جان را
 

 وآن سيد سجاد فخر انس و جان را

 وآن باقر و صادق امام راستان را
 

  وآن محزه عم مصطفى، شاه شهيدان

  

  شهداى احد

  

  آجنا شهيدان احد را ياد كردى
 

  از هجر خوبان ناله و فرياد كردى
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  جان را زقيد آب و گل آزاد كردى
 

  كز دام اركان پرفشاند طاير جان

  با آن دو دلبند پيمرب راز گفىت
 

  راز دىل با آن دو طفل ناز گفىت

  يعىن به ابراهيم و قاسم باز گفىت
 

  از روزگار امت و حال پريشان

  با آن دو طفل مصطفى هم راز گشىت
 

  تر از آن دو سرو ناز گشىت ناالن

  با مادر شري خدا دمساز گشىت
 

  گفىت غم دل را به آن بانوى امكان

  

   رجوع به وطن

  

 چون در وطن بازآمدى اى جان هوشيار
 

 پيوسته نقش ديده دل كن رخ يار

 آدم نگهدار بىنعهد خدا را اى 
 

  مشكن تو عهد دوست را از امر شيطان

  دامي كنيد اى غافالن ياد از قيامت
 

  وز گري و دار برزخ و روز مالمت

  ريزيد بر خط خطا اشك ندامت
 

  شوييد زآب ديدگان اوراق عصيان
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  گفتار كوته حج مشتاقان مهني است
 

  آداب و حكم كعبه جانان مهني است

  سجاد و صادق را حديث اى جان مهني است
 

  عشق اين مناسك گفت و شرع عرش بنيان

  اسرار حج عاشقان نظم اهلى است
 

  سّر ازل وحى ابد بر وى گواهى است

شرف زين خانه از مه تا به ماهى  «1»  صيت
   است

  بگرفته زآدم تا به خامت عشق پيمان

  

  مناجات با خدا

  

  مثالت يا رب به سر السر ذات ىب
 

  روشن دمل گردان به اشراق مجالت

  عمريست دل دارد متناى وصالت
 

  با يك نظر درد فراقم ساز درمان

  

  نامل به كويت حاىل از درد جداىي
 

  گرمي كه شايد پرده از رخ برگشاىي

  تو افكىن بر من نگاه دل رباىي
 

  حسن كل با ديده جانمن بنگرم آن 

  ما جز تو يا رب ياور و يارى ندارمي
 

  با حضرتت حاجت به ديّارى ندارمي

  

______________________________  
  .آوازه، شهرت: صيت). 1(
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  جز رمحتت با كس سرو كارى ندارمي
 

  باز است بر بيچارگان درگاه سلطان

  مقامى ده به كويت يا رب اهلى را
 

  شام سياهم روز روشن كن به رويت

  دهم اى جان جان در آرزويت جان مى
 

  چشم روامن بر مجالت ساز حريان

  

 

 

 

 

 

 


