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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 باطن مناسک حجّ

زیارت ، اهلل حقیقت حجّ، سلوک الیقربان، مشعر، مزدلفه، منا،  عیدعرفه، روز ، مراسم حج :ها واژه کلید

ذبح عظیم،  ،اسماعیلو ابراهیم حضرت اعتراف، قربانی، ،  توبهمعرفت، ، حضرت حقّ

 .مطلق تیّعبود، الحسین اباعبداهلل

روز  .داریمپیش رو هم بزرگی را  بسیار ی بسیار ارزشمندی را پشت سر گذاشتیم و هفته ی هفته

 فداه ارواحنا امام عصر بزرگوار د جدّتولّ شیشاپیپکه  ؛است ، میالد امام هادیآینده ی هفته ی دوشنبه

تبریک  عصمت و طهارت بیت اهل دلدادگان آستانمندان و  عالقها را خدمت آن بزرگوار و شم

شود و نقاوت و پاکی دوستانشان نورانی  ی قلب همه، نور هدایت امام هادی امیدواریم از گوییم. می

 ،ستخدا ریما را از آنچه غ ی قلوب همهو  گردد دوستدارانشانی  شامل همه امام هادی روح بلند

عظیمی که بسیار عید  ؛دیروز هم عید سعید قربان را داشتیم که عید بزرگ مسلمین است یر کند.طهت

  .است گرفتهقرار  در قلب مراسم حج

حضرت  اهلل است و سیر معنوی سالک الی باطنی و کوچکی از سیر ماکت در واقع، مراسم حج

منین و ی دوستداران امیرالمؤ همه .است بیت لشیعیان اه ی ر واقع راه سلوکی همهد ابراهیم

را منازلی  و ؛طی کنند را ، راه حضرت ابراهیماهلل الیدر مسیر سلوک باید  فرزندان بزرگوارشان

 کوچک یسفر حج در واقع ماکت یک پشت سر بگذارند. به یکباید ، ندبزرگوار پشت سر گذاشتکه آن 
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 ،حج هم ی خود واژهمعنای لغوی معنوی و الهی. آن سیر از مسیر است  یالگوی کوچک ؛است

ان در زب ما به آن که و حاجّ است؛ معنای قصد بهر لغوی، ظاز ن حجی  . واژهاین مطلب است ی رساننده

 معنای کسی به است؛ معنای قاصد به است، حاجّ و درستش در زبان عربی گوییم حاجی می، فارسی

کس که  . بنابراین هرسپارد قصدی دارد و در پی مقصودی راه می ؛و مقصودی دارد قصدیمکه  است

ه هم مشرف نشده اینکه هنوز به مکّ ولو ؛یا حاجی است در واقع حاجّ ،قصد دیدار خدای متعال را کرده

 .است دیدار خدای متعال را کردهمالقات و ؛ قصد اهلل است ؛ یعنی قاصد الیاست او در واقع حاجّ .باشد

 ،حقیقت حجای از  ؛ جلوهظهور حقیقت حج استدر واقع  ،شوند ق میی که مؤمنان به آن موفّسفر حجّ

 ،و حقیقت حج ؛استخدا  ی زیارت خانه قصدِظاهر حج،  ،واقعدر  .است ای از حقیقت حج رقیقه و نازله

 است. و زیارت خود حضرت حقّ و مالقات دیدار ی قصد و اراده

آمال  ی کعبههمه  اینکه  ،بینیم می الحرام در میان مسجد عظمت نیبا ا ایم که آنچه هشاره کردابارها 

حول اج و معتمرین حجّ ،ارندزگ ی نقاط عالم رو به آن نماز می ها در همه مسلمان ی ، همهاست منینمؤ

 خانه این است؛ قائل شدهآن برای  همه عظمت این خداوند متعال و کنند ی بزرگ طواف می این خانه

 است؛ من، دل مؤاست حقیقی خدای متعال ی خانهکه اصل کعبه  .از دل و قلب است یماکتدر واقع 

گنجایش من را  ،من منقلب عبد مؤ ولکن ؛خدا را ندارد زمین و آسمان گنجایش منِ :که فرمود چنان

َرَََاللَّهََََِحَرمَََُاْلَقْلبَُو  ؛من عرش الهی استقلب مؤ 2:الرَّْحَمنََََِعْرشَََُاْلُمْؤِمنَََِقَ ْلبََ 1؛دارد َفََلَُتْسِكْنََحَرَمَاللَِّهََغي ْ

                                            

ُقْدسََِاْلَحِديثََِیفََِوََ  .1 ُقولَََُیَ اْل ُمْؤِمنََِیَََعْبدََِقَ ْلبََُیَيَسُعنَََِوٰلِكنََْیائََِسمَالَوَََیْرضَِاَََیَيَسُعنََِالََجلَََّوََََعزَََّاللََُيَ   ج بحاراالنوار، مجلسی، :اْل

 .7 ص ،4 ج اللئالی،عوالی جمهور،ابیابن و 595 ص ،11 ج وافی، کاشانی،فیض ؛93 ص ،55

 .505 ص ،1 ج ،الکافیاصولشرح شیرازی،صدرالدّین و 254 ص ،11 ج مرآةالعقول، ؛93 ص ،55 ج نوار،البحارا ،یمجلس .2
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و راه نده.  نده را سکونت ، غیر خدادر حرم الهی ،خدا ی قلب حرم خدا است و در خانه 3:اللَّهَِ

  .اهلل است یهمان سلوک ال ،حج حقیقتِ ،حال یّا یعل

شنبه که در ایران عرفه بود و البته در  مثل روز سه ،همین روزهای گذشته، روزهای بزرگی که داشتیم

ما ش .، پیام بزرگی داردعرفه خود افق، روز دوشنبه را عرفه داشتند، دلیل اختالف سرزمین عربستان به

 ی یعنی در روز عرفه در فاصله ؛که عرفه را درک کنداینمگر  ،پذیرفته نیست  هیچ حاجیحجّ  ؛دانید می

خودش را به آنجا شده  ؛ ولو چند دقیقه همسرزمین عرفات را درک کند ،بین اذان ظهر تا غروب آفتاب

او پذیرفته  حجّ ،به عرفات برساند ،که اگر نتواند خودش را در روز عرفه ؛و آنجا حضور پیدا کند برساند

 .، عرفه استحجمحور و کانون  ؛عرفه است ،حج اصالً 4:َعَرَفةَََُاْلَحجَ لذا داریم  طل است.نیست؛ حجّش با

اهلل،  الی ، در مسیر سیراهلل در سلوک الیانسان  .معرفت ی یعنی عرصه ؛یعنی سرزمین معرفت عرفه

 یسیر ،سیر او او و حجّ االّ و ؛بیاوردو سر از منزل معرفت در ایست به وادی معرفت راه پیدا کندب می

منتهی به مقصد و مقصودی که سالک باید در این سیر به آن نائل شود،  ست وو ناپذیرفتنی ا ناقص

 بخواهد سیرش اگر سالکیعنی  ؛وادی معرفت و شناخت است ،معنا کیبه  ،سرزمین عرفات .گردد نمی

 باید به وادی معرفت گام بگذارد.  ؛باید اهل معرفت شود و مالقات خدا منتهی شود، به دیدار

نایّنب علی رابوالبش حضرت آدم ،انیدد میطور که  همان است. ، وادی اعترافوادی عرفهتعبیری دیگر،  به

و فریبی که کوتاهی خودش در اجرای امر الهی  بهو  توبه کرددر سرزمین عرفات بود که  ،السّالم هیعل و آله و

ی حضبر اساس صداقت م ،خورد طانیاز ش حضرت آدم فریبی کهاعتراف کرد. از شیطان خورد، 

                                            

  .59 ص ،2 یمقدمه النّجاح،منهاج بهائی، و 185 ص األخبار،جامع شعیری، ؛25 ص ،57 ج بحاراألنوار، مجلسی، .9

 ص ،4 ج تفسیرالکبیر، فخررازی، و 101 ص ،1 ج القرآن،فقه راوندی،الدّینقطب ؛18 ص ،11 ج ،هالبالغ نهج شرح الحدید، ابی ابن .4

191. 
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قرآن  ریتعب بهابلیس بخورد و وقتی  سوگندبه نام خدا  دروغ به کرد که کسی او باور نمی .که داشتبود 

 روی حضرت آدم ،که من خیرخواه شما هستمسوگند خورد  برای آدم و حوّا 5:اقاَسَمُهم میکر

را خوردند و از بهشت  فریب ابلیس اآدم و حوّ ،حال هر به .باور کردحرف ابلیس را  ،صداقتی که داشت

 یکدیگر قگشتند و در فرا ها در پی هم می تبعید شد و سال ای از عالم، ک به گوشهی هرو  رانده شدند

 ،کلمات و با آنکرد  ءالقا به آدمکلمات را  ، آنمتعال ادی عرفات بود که خدایو در .گریستند می

اعتراف به خطیئات،  ؛هم روز اعترافو  هم روز معرفت است ،لذا روز عرفه 6را پذیرفت. آدم ی توبه

 ؛جا بیاوریم هب مینتوانست را ها، اعتراف به اینکه آنچه شرط بندگی حضرت حق بود اعتراف به کوتاهی

این دب عمل کنیم. کرد، در محضر الهی مؤ می اقتضا که ادب بندگی حضرت حقّ گونه آننتوانستیم 

 روز عرفه است. پسخاصّ  ،ها غفلتبه  طغیان و و به عصیان وکوتاهی، به نقص، به  اعتراف به عجز،

حضرت  ی روزی است که توبه توبه است؛عرفه، روز روز  .است اعتراف یک معنایش روز روز عرفه،

 ید. ا هه برداین روز بهراز شاءاهلل  نا. پذیرفته شد آدم

به یقظه و اینکه  پس از ،اهلل در آغاز راه لذا سالک الی ؛ضروری است یی چنین وادی طیّ ،مندر سیر مؤ

 ی طی کرده و همه ها گینی که عمری را با بطالت و روزمرانسا ،آید به خود میو  شود نائل می بیداری

از  آید و به خود میوقتی ، بوده های طبیعی و حیوانی تپوشیدن و لذّ خوردن و نوشیدن و ،آرمانش

و بخوابم و بخورم و بیاشامم  تا است خدا مرا نیافریده که شود شود و متوجّه می بیدار می خواب غفلت

آفرینش مقصد و هدف از  ست؛ من انسانم؛ من اشرف مخلوقاتم؛اینها زندگی حیوانی ا ؛استراحت کنم

                                            

 .الّناِصِحينََََلِمنََََلُكماَِان یَقاَسَمُهماَوََ :21 یآیه اعراف، یسوره .5

ََكِلماٍتََفتاَبََعَلْيِهََإََِ.6  .97 ی آیه بقره، ی سوره :نَُّهَُهَوَالت َّّواُبَالرَِّحيمَُفَ تَ َلقَّٰىَآَدُمَِمْنَرَب ِه
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رزمین بزرگی به اینجا من از س ؛لم طبیعت نیسته عااین دِ ،جایگاه من ؛یی نبوده چنین زندگی من

 گفت: ؛ما هتبعید شد

 ریفصدهند  یعرش م ی تو را ز کنگره

 

 آباد است کنج محنت نیتو نه ا نمینش 

 

 ؛ما همن یک مرغ عرشیم که تبعید شد اینجا نیستم؛ متعلّق بهمن 

 از عالم خاک میمرغ باغ ملکوتم ن

 

 اند از بدنم ساخته یقفس یچند روز 

 

اولین  ،شود بیدار می فلتغآید و از این خواب  به خود می و رسد وقتی به این یقظه و بیداری میسالک 

اگر خدا روزی کرد و قرار شد به منازل  .لی استبحث مفصّ ،توبه است. بحث توبه ،کاری که باید بکند

سرزمین  ،صورت هر به .شاءاهلل هایی را خواهیم کرد؛ ان کنیم، در وادی توبه صحبتبسلوک اشاراتی 

 بیند؛ می چه کرده را کوچک، هریعنی وقتی انسان به معرفت رسید ؛سرزمین توبه هم هست ،معرفت

 کند. یش هم توبه میها از طاعت ،کند توبه میهایش  تنها از معصیت ؛ لذا نهبیند ناقص می ؛بیند کوتاه می

 :گفت

 دـــه کننـــاه توبـــدان از گنـــزاه
 

 ارـــادت استغفـــاز عبان ـــعارف 
 

طاعاتی که  ی هایی که مرتکب شدم و برای همه معصیت ی برای همه: اللَََرَُفَِغَْت ََسََْاََةٍَطاعَََوَََةٍَيََصَِعَْمَََلَ کَُلَِ

به . طاعاتم هم معصیت بود ،م که معصیت بودیها معصیت .خواهم ، خدایا از تو پوزش میآوردم اج به

خدایا  کند: عرض می به خداکه  ،یدا هبعد از دعای عرفه که در مفاتیح هست و دید تعبیر زیبای مناجات

َكاَنْتََمحاِسُنُهََمساوَِ :ساوی نباشدمَ ،ساوی اوچگونه مَساوی است، کسی که حسنات او مَ َ،ََفَكْيَفَالیَََمْن
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این است  ؟!دعاوی نباشدو کسی که حقایق او دعاوی است، چگونه دعاوی او  7؟!یَََمساوََِاِويهََِتُكوُنََمس

 یحقّ بندگ که نتوانسته ؛بیند طاعات خودش را هم معصیت می ،رسد که فردی که به معرفت می

  .کند استغفار می ،عباداتشاز  شرمنده ورد. این است کهآ جا به ،بایدکه  گونه را، آن حضرت حقّ

 ی فنای در ذات مرتبه ی جلوه سجده، .، سجده استنماز ی باالترین نقطهگونه است.  در نماز هم همین

در  ،ی فنای در صفات جلوهرا فنای در افعال بدانیم و رکوع  ی را آغاز مرحله االحرامرةیتکباگر  است.

وقتی سر از حال ببینید! ، سجده است. نماز ی یعنی بلندترین قله ؛ی فنای ذاتی استتجلّ واقع سجده

یعنی  8؛هَِيَوَاَُتوُبَِالَََیَاْستَ ْغِفُرَالّلَهَرَبَ  :دیاستغفار کنکه  است مستحبّ ،بین دو سجده ،دارید سجده برمی

بین ما خصوصاً  ،سالم نماز را که دادیدبعد از نماز هم،  .کنید ان استغفار مینمازت ی بلندترین قلهاز 

یعنی خدا بزرگتر از آن است که  9؛الّلُهَاَْكَبرَ؛الّلُهَاَْكَبرَ؛الّلُهَاَْكَبر :گوییم سه بار می ؛ت استسنّ ،شیعیان

ُهوَ کنیم: هم استغفار می . بعدورمبیا جا بندگی و عبادت او را به نم حقّامن بتو َأْستَ ْغِفُرَالَلَالَّذىَالَِإل َهَِإالَّ

َِإلَْيهَِ َأَُتوُب ََو َاإِلْكراِم ََو َُذوالَجَلِل َاْلَقي وُم ین عبارت[ ]با اسه بار بعد از نماز  انسان مستحب است .اْلَحى 

                                            

-دعایازبعدمناجات الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 229 ص ،59 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛843 ص ،1 ج ،عمالاالقبالا طاووس، سیّدبن .7

 .حسینامامیعرفه

َلّماَالس ُجودََِِمنََََرْأَسهَََُرَفعَََُثمََّ .8 رََُاللََُقالَََجاِلساَ َاْسَتوىََٰفَ  َعدَََُثمَََّاَْكبَ  ََقَدِمهَََِبْطنَََِعلىََٰااْلَْيَمنََََقَدَمهَََُوَضعََََقدََْااْلَْيَسرَََِفِخِذهَََِعلىََٰقَ 

ْغِفرََُقالَََوَََااْلَْيَسرَِ ْستَ  ْيهََََِاُتوبََُوََََرب یََاللََََا َل رََََُثمََََِّا َيةَََِسْجَدةََََسَجدَََوََََجاِلسَ َُهوَََوََََكب َّ اِن  ؛32 ص ،2 ج تهذیب، الحسن،محمّدبن طوسی، :الّث

 .464 ص ،9 ج الشّیعه،وسائل حرّعاملی، و 812 ص ،8 ج کافی، کلینی،

يرََََِيَدْيكَََََفاْرَفعََََْسلَّْمتَََاِاذَاَل:قََجْعَفرٍَََاِبیََعنََُْزراَرةََََعنَْ .3  نوری،محدّث ؛22 ص ،89 ج بحاراالنوار، مجلسی، :ثاَ َثَلَِبالتَّْكِب

 .732 ص ،8 ج وافی، کاشانی،فیض و 52 ص ،5 ج الوسائل،مستدرک
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ََعْفواَ الهی بگوید: و  بگذارد سجدهبه بعد سر و  10استغفار کند داری طلب عفو  از چه 11.َعْفواَ ََعْفوا 

ی تو  زیبنده ی تو نبود که! شایستهاین  !این نماز نبود که یا!خدا .ندمااز همین نمازی که خو کنی؟ می

 ی عرصه ،سرزمین عرفات ،وادی معرفت کند. ، از طاعاتش هم توبه میلذا انسان اهل معرفت نبود که!

 .؛ از هر دوصیتتوبه از طاعت و مع ؛توبه است

که  شود؛ می وارد الحراممشعر کند و به سرزمین حرکت می وادی عرفاتاز حاجی  ،عرفهروز غروب  در

 نزدیک مغرب ی ما روز دوشنبهها حاجی 12است.و آگاهی  درک است؛ سرزمین فهم و سرزمین شعور

                                            

َفِريَضةَََِصَلةََُِدُبرََِِفیَقالََََمنََْاَل:قََجْعَفرٍَََاِبیََعنَْ .10 ْبلَََاْل ِنیََََانََْقَ  ْث ْيهََِيَ  ْغِفرَُاَََ-ِرْجَل َقي ومََُاْلَحیَ َُهوَََِااّلََهََلَٰاََِالَالَِّذيیَاللَََْستَ  َُذوَاْل

هَََِاُتوبََُوََََْكرامَِااْلََِوَََاْلَجَللَِ ْي َل هَََُلهَََُجلَََّوََََعزَََّاللَََُغَفرََََمّراتٍَََثَلثَََِا َبْحرَََِزَبدَََِِمْثلََََاَنتَْكََلوََْوََََُذُنوَب  ؛521 ص ،2 ج کافی، کلینی، :اْل

 .5 ص ،89 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 470 ص ،5 ج الشّیعه،وسائل حرّعاملی،

-دفتر ،قم هشتم:چاپ خمینی،هاشمی بنی محمدحسین سید گردآورنده: )محشّی(، المسائلتوضیح ی،خمینامام اینترنتی: جستجوی با .11

 . 507 ص ،1 ج ق، 1424 اسالمی، انتشارات

لََكَتْبتَُ مشابه: روایت ْكرَََِسْجَدةََِِفیََجْعَفرٍََْبنََُِموَسىَاْلَحَسنَََِاِبیَىَِٰا َلیََََّفَكَتبَََالش   :َعْفواَ ََعْفواَ َِشْئتَََنَْاََِوَََُشْكراَ َُشْكراَ ََمرَّةٍََةََِمائَََِا

 .137 ص ،89 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 280 ص ،1 ج ،اخبارالرّضاعیون صدوق، ؛925 ص ،9 ج کافی، کلینی،

 که همانطور دهند:[ می پاسخ او، سالم جواب از پس استاد کند. می سالم استاد به است، شده مجلس وارد تازه که شخصی اینجا ]در .12

 در و ببینید ناظر و حاضر را هدی: ی ائمه و خدا پیامبر شوید، می که معنوی مجلس وارد که است این معنوی جلسات دبا ایم، فتهگ

 است؛ مکروه جاها بعضی در اما است؛ خوب کردن سالم کنید. سالم جلسه در دوستانتان به دلتان در هم بعد کنید؛ سالم آنها به قلبتان

 به او است واجب کردید، سالم اگر ولو دارد! ثواب همه این که سالمی است؛ مکروه است، نماز حال در که فردی به کردن سالم مثالً،

 او تمرکز و توجه کردید، که سالمی با چون چرا؟ کردید. مکروهی کار اما بدهد؛ را شما سالم جواب باید نمازش وسط بدهد؛ جواب شما

 بیاید، که معرفت .آمد شاهدش کنیم، استغفار باید هم خوبمان کارهای از اوقات گاهی گفتیم[ ]اینکه بریدید. حقّ حضرت به نسبت را

 تالوت حال در است، مناجات حال در است، خواندن دعا حال در که فردی به کند. استغفار باید هم خوبش کارهای از که فهمد می انسان
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 .تا شب را در سرزمین مشعر باشندافتند  راه می مغرب نشده، هنگام غروب آفتابحرکت کردند. 

حقایق جدیدی حاجی  .شعور، وادی فهم یعنی وادیمشعر جیبی است. سرزمین مشعر هم سرزمین ع

م اس رسد؛ می هابه شعور آن در وادی مشعربه شناخت آنها نائل شد، را باالتر از آنچه در وادی معرفت 

نزدیک  معنی نزدیکی؛ یعنی وادی ؛ بهآید زدالف میاز اِزدلفه است. مُزدلفه وادی مُ این سرزمین،دیگر 

 تر کیمتعال نزد یگام به خدا کی ،اهلل این قاصد، این سالک الی این حاجی، است. شدن به حضرت حقّ

که در  ینبرد ی، براشوند ها مشغول می ریزهبه جمع کردن سنگ ،شبانه در همان تاریکیها  حاجی. شد

 ،های صبح ینزدیک .کنند ، سالح تهیّه میستآنها یرو شیکه در پ یا مبارزه یبرا در واقع .دارند شیپ

وادی  .آیند ، میر استسَّحَکه اسم آن وادی مُ مشعر نیسرزم ییبه مرز انتها خوانند و نماز صبح را می

 .آفتاب بزند تا تیغایستند  میمنتظر ها آنجا  یحاج ی همه .آغاز حمله است در واقع مثل خطّ ،رسَّحَمُ

ی انتظار است.  نقطه ،رحسّوادی مُ شوند. می انمِسرزمین ر وارد حسّ، از وادی مُکه آفتاب زد همین

و  ضور پیدا کردحدر وادی معرفت  سالک بعد از اینکهیعنی  .حقیقت آن، حقیقت انتظار سالک است

به نزدیکی به شعور رسید و  وشعر آمد مین مو به سرز ؛ه کردتوب به نقص و کاستی خود اعتراف کرد و

سالح ست خدا ریبا آنچه غ یینها ی مبارزه یبراو  درک کرد را با حضرت حق نزدیکی خودشرسید و 

ایستد تا آفتاب ید منتظر بنجا با؛ یعنی حاال آدتسای یم به انتظار فرج ر،حصّحاال در وادی مُ، گرفتبر

یعنی  ،اذن ورود به سرزمین عشق تابد و آفتاب والیت است که می ،هم حقیقت این آفتاب .بزند

 .سرزمین عشق و احساس و عاطفه است، سرزمین آرزوهاست؛ سرزمین منا .شود صادر میسرزمین منا 

آرزو  به سرزمین عشق و احساس و ،دوران انتظار را طی کرد وادی معرفت و شعور که عبور واز  ،انسان

 !سی است این سرزمینسرزمین بزرگ و مقدّ. رسد می امن و

                                                                                                                              

 قطع را او توجه چون نکنید؛ سالم زبان به کنید؛ سالم لد با نکنید. سالم است، حقّ حضرت به تمرکز و توجه حال در است، قرآن

 نیست. قشنگی کار این و برید. می و نیدک می
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ی عقبه را رمی  روند جمره میل اوّ ،شوند می اوارد سرزمین من که نقربا دیدر آغاز روز عها  حاجی

روز عید  ،لبزرگتر را روز اوّ ی جلوه ،هستدر آنجا ای که از شیطان سه جلوهکنند؛ در واقع، از  می

از سرزمین شعور و  کهرا هایی  سالححاجی . مبارزه استهم در واقع یک  رمی .کنند رمی می ،قربان

سمت آنچه غیر  به ؛کند یاستفاده م در اینجا، کی با خودش آوردهیآگاهی، از سرزمین قرب و نزد

زند. این عدد  می به آن و هفت سنگ گردد صاف مشغول میشود و با شیطان به مَ ور می ، حملهاستخد

هم در سعی بین صفا و  ،یمبین را میهفت  این عدد خدا ی هم در طواف خانه ؛استمهمّی رمز  هفت،

ی رمز خاصّ ،هم هفتاین عدد رمز . شود ها زده می ی که به جمرهیاه سنگریزهتعداد و هم در  مروه

 است. 

 ،بگوییم به معنای باطنی و عرفانیشاگر سه جلوه از شیطان. یعنی  ؛جمره وجود دارد سه ،حال یّا یعل

و یک جلوه در روح و  ،مثالعالم یا  نفس و عالم خیال یک جلوه در ه،عالم مادّ یک جلوه در جسم و

جنگ با آنها  که حاجی به مبارزه و است شیطان در مراتب مختلف وجود ی جلوه سهاینها  .عالم عقل

در  هریمنیهای ا نمودهای قدرت :کردتعیین شود  اجتماعی هم میرا از منظر جلوه این سه . رود می

می اهریمنی که به چه نیروهای نظامتّکی هستند؛ ن زرشابه که  اقتصادیشیطانیِ های  چه قدرت ،عالم

ی تبلیغاتی و به و چه نیروهای فرهنگی اهریمنی که به ابزارها ؛کی هستندن متّسالح و به زورشا

را  ابلیس در زندگی ی جلوه سهاین حاجی  ،حال یّا یعلکی هستند. متّ نیشارهایتزو مبارزات فرهنگی و

ی تجلّآن  ی بزرگتر ابلیس است، ه که جلوهی عقب ، همان جمرهله روز اوّدهد. البتّ مورد حمله قرار می

 .دهد اصلی ابلیس را مورد حمله قرار می

که شیطان از آنها را هفت دری . شاید رازهایی هست ،مگفتطور که  همان هم سنگ هفتاین در 

اََله هفت دری که درهای دوزخ است.ن هما دهد؛ مورد حمله قرار می ،کند می سمت انسان حرکت به
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َعُةَ در  هفتاین  گویا در واقع ،زند هفت سنگی که حاجی مین آ هفت در است. ،دوزخ برای 13:ابٍَْبَواَََسب ْ

 برای آن وجود مختلفی هایبیرتع هفت در دوزخ چیست،که این این ،حال .دهد رار میرا مورد حمله ق

ی  قوّهبینایی،  ی هیعنی قوّ ؛است ی شهوت و غضب عالوه هما ب ی گانه پنج حواسّ ،دارد. به یک تعبیر

؛ عالوه شهوت و غضب هپنج حس باین ، المسه بساوایی و ی هقوّبویایی،  ی هچشایی، قوّی  قوّهشنوایی، 

نی دیگری معا، عدد هفتین ا .دهد اینها را مورد حمله قرار می شود هفت در دوزخ. به یک معنا، این می

یعنی در تمام  ؛هفت مرتبه دارد ،چون وجود انسان ؛است وجود انسان ی شاید هفت مرتبه هم دارد.

 ،هم در قلبش ،، هم در باطنشهم در ظاهرش ؛دهد می ابلیس را مورد حمله قرار ،مراتب وجود خودش

وجود انسان است. این هفت  ی مرتبه هفتاین  .هم در اخفا ،، هم در خفیشهم در سرّ ،هم در روحش

 ،ستبا آنچه غیر خدا ،مراتب هستی خودم ی شاید به این معناست که در همه زند، سنگی که می

 مبارزه کردم.  جنگیدم و

برای در واقع  ،ندک که حاجی می یی آید برای قربانی. قربانی می به قربانگاه حاجی سپس ،حال یّا یعل

های  بیاید و جنبه به قربانگاه ، بایدای که کرد نفس است. بعد از مبارزه ت وطبیع ت ورهایی از حیوانیّ

خودش  ،ذبح بلد استاگر حاجی که است  مستحبّ .ردطبیعی و نفسانی و حیوانی خودش را سر ببُ

که بگذارد را روی دست کسی  است دستش مستحبّ ،بلد نیستذبح اگر هم  و ؛گوسفند را سر ببرد

یعنی با این عمل همراهی کند. از این طریق در این کار،  تا ؛دهد میانجام از طرف او ذبح را  نیا دارد

تکیه  کس چیبه ه ،یعنی در سلوک ؛رازی دارد در خود و این .برم ، نفس خودم را سر میدست خودم

 ندوز!چشم کس  چیبه ه ؛کندبرای تو کاری تواند  کس نمی هیچ ؛خودت باید کار خودت را بکنی !نکن

به این  ،پیربه آن و قطب این  بهاری و سر نفس خودت را ببری. که باید تیغ را برد خودت هستی این

                                            

 .44 یآیه حجر، یسوره .19
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 کس کار ما هیچ .، باید خودت کار خودت را بکنیآخر کار !، امید نبندمراد و امثال اینهابه آن مرشد و 

، تا دلت زنده رسر ببُنفست را را سر ببرد.  یگوسفند قربانخودش باید حاجی  ندا هکند. لذا گفت را نمی

 را سر ببری. باید نفست ت زنده شود،دل خواهی قلبت زنده شود، شود. اگر می

و تنها راه  ؛قرب و نزدیکی است طالبِ ،عاشقو  ؛، سرزمین عشق و آرزوستناگفتیم که سرزمین مِ

به  دنیرس یبراشود. باید قربانی  ،خواهد به قرب راه پیدا کند کسی می اگر شدن است. ب، قربانتقرّ

 .باید برید ،هرچه غیر اوست است. از ق از غیرتعلّقطع  ،راه وصول در واقع ه دیگری نیست.را، قرب

ق از غیر را بریدی و هرچه تعلّوقتی رید. باید بُ ،ستاز هرچه غیر او. اهلل استغفر اری ریز هرچه غ :گفت

به  هم ،لذا قرآن .را هرچه غیر اوست ؛ی وصالی آماده ،موقع ، آنبود را فدای دوست کردی ستودغیر 

اموال فقط پول  کن.ل بیا با اموالت جهاد اوّگفت . سنفُجهاد با اموال دعوت کرد و هم به جهاد با اَ

ست ومقامت هم پُ .ستیت هم مال توآبرو هم آبرویت را. ؛یعنی هم پولت را بده .پول هم هست ؛نیست

آن هم  ،بده هم سالمتیت را ست؛آن هم مال تو ،بده هم راحتی و رفاهت را ست؛هم مال تو ، آنبده را

جا که ی آنحتّ اد با اموال است.تازه جه ،اینها همه ست.آن هم مال تو ،بده را هم جانت وست؛مال ت

اگر  کرد.با اموال  ل باید جهادِاوّ ، جهاد با اموال است؛ اینها همه مال توست.یهد جان هم داری می

 اینها را فدا ؛ باید بتواندبا اموال کند ل جهادِباید اوّ ،شودراه پیدا کند و واصل  ،هد به وصولخوا می

 راهی به مقصد و مقصودبداند که  گیر است،هنوز اگر  باید بتواند عبور کند. د بگذرد؛کند؛ باید بتوان

مثالً نگران است که نکند آبرویش است،  شهرت و است، گرفتار شمقام اگر هنوز گیر مال و ندارد.

، و وقتی الزم آماده شد نهایدادن ا یبرا وقتی تازه به مقصد برسد.تا  هنوز خیلی راه داردآبرویم برود، 

 شد اینها را داد، جهاد با اموال را انجام داده است.

ر س ه گوسفند را در سرزمین مناکوقتی  ،گفتمطور که  همانبا نفس است.  جهادِ ،بزرگتر ی مرحله

سر دارد  ت خودش رات و انانیّیّانّ ،را ت خودشمنیّ ؛بُرد خودش را سر می نفس ، در واقع داردردبُ می
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. ن را هم بدهندحاضرند جانشا تشانانانیّخاطر  منیّتشان، بهخاطر  ها به انسان چون گاهی اوقات برد؛ می

 ،جهاد با اموال ،لاوّ .کنندب هم با نفس جهادِ باید این است کهتر است.  بزرگمنیّت و انانیّت از جان 

 هودهبی ؛راهی به مقصد نیست ،ها هست دلبستگی قات وکه این تعلّ و تا وقتی .جهاد با نفس هم بعد

 گفت:یم. ا هل کردخودمان را معطّ

 یــحاصل یاب است و بــتعلّق حج
 

 یــواصل یــبگسل دهاـــونیچو پ 
 

 گفت: موقع واصل خواهی بود. ، آنبگسلی ها را قتعلّ توانستی وقت هر

 چرخ کبود ریغالم همّت آنم که ز
 

 ستا آزاد ردیز هرچه رنگ تعلق پذ 
 

 برد. سر مینفس خودش را  ؛شود آزاد میحاجی  ،در قربانگاه در واقع

در واقع و این قربانی هم،  است؛ حضرت ابراهیمتکرار تاریخ  ،حج ماجرای ،طور که گفتم همان

]این ماجرا[  را زیبا بیان کرده است. واقعهاین  ناست. قرآ ذبح اسماعیل ماجرایی  خاطرهتجدید 

را به  ما حضرت ابراهیم 14:ٍمََحِليمٍَفَ َبشَّْرناُهَِبُغَل :شود می شروع میک صدو ی از آیه ،اتصافّ ی سورهدر 

َیََبَ َلَغََمَعُهَالسَّعَْاَفَ َلمَّ است. حضرت اسماعیلاو ، که میبشارت داد سرشار از حلم و بردباری یک پسر

َي َبُ نََقاَل َاْلَمنَیفََِىََٰرَاََین َِاََیََّا َمَاََین َاََاِم ََفاْنظُْر ََتَرْذَبُحَك و پسر بزرگ شد  این فرزند،هنگامی که این  :ىَٰاذا

به پسرش  حضرت ابراهیم ،تالش و سعی کند ،توانست همپای پدر ای بود که می گونه دیگر به

 .مبر یسر متو را  ؛مکن یتو را ذبح م دارمکه بینم  در عالم رویا می ! منای پسرکم :فرمود اسماعیل

بوده  افتادهاتّفاق ر مکرّ ،رویا نیا دهد که تعبیر کرده، نشان میَىََٰراََاینکه قرآن به  ست؟ینظر تو چ

َي .بینم می :رىََٰاَ :فرمود دیدم؛ :ْيتَُأََرََ است. نگفت َقاَل َماََا َعْل َاف ْ ََسَتِجُدنََِبِت َتُ ْؤَمُر َِاََیا َِمَنَشْن َالُل اَء
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 ؛عملی کن ،یا هریت یافت! آنچه مأموای پدر :به پدر عرض کرد حضرت اسماعیل 15:اِبرِينََالصَّ

در که  ؛عجیب است، و اسماعیل روح تسلیم ابراهیم این را از صابران خواهی یافت.شاءاهلل م ان

  کنیم. اشاره می به آنادامه 

تواریخ  نچه درآ بنا به .آورد امن نیبه سرزم را گرفت و دست حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم

که هایش این بود  هایی هم از پدر کرد. یکی از خواهش خواهش حضرت اسماعیل 16،نقل شده

و پا بزنم و این دست و پا زدن طور طبیعی دست  ری، من بهبُ سر می رام است موقعی کهممکن چون 

انم دست نتو تارا محکم ببند اجر ما کم شود، دست و پای م وکند دار  را جریحه پدری تو ی ، عاطفهمن

یش دست و پا ،سر گوسفند را که بریدید گویند می هم ذبح گوسفند ی درحتّ ؛نیددا و پا بزنم. شما می

من دست و پا  تادست و پای من را ببند  :گفت اسماعیل و بگذارید دست و پا بزند. کنید را رها

هم این بود که ای خواهش دوم او  شود. کیتحر تیپدر ی عاطفه پا زدن، با این دست و نکند ؛نزنم

باز است  ممکن های من بیفتد، ت به چشمیها اگر چشم ،خواهی سر من را ببری پدر! موقعی که می

صورتم  پیشانی من را روی خاک بگذار؛ ،موقع سر بریدن اجر ما کم شود. و تحریک شود ات عاطفه

 و سر من را ببر. بگذار روی گلوی من کارد را بینی، میصورتم را نو در حالی که  روی خاک باشد

از  ، هاجراگر مادر منکه این بود  گونه که در قصص انبیاء نقل شده است، آن هم اش  سومین خواسته

 ن و از او گله نکن. با او مدارا ک ؛ل کنکرد، او را تحمّتابی  و بیقراری  بی شنیدن خبر ذبح من

شدند و  هر دو تسلیم حضرت حقّ ،هنگامی که این پدر و پسر :ينَِِلْلَجبَََِْسَلماََوَتَ لَّهَُفَ َلّماَاََید: فرما قرآن می

جبین و پیشانی او بر که  دای به زمین خوابان گونه پسر را به ،را پذیرفتند و پدر حضرت حقّ ی اراده
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ْقَتَالر ْؤيَاِهيمَُْبَراَِْنَياَاََناُهَاَديَْنَوََشد،  آماده فرزند برای بریدن سر یعنی ؛خاک بود ندا  به ابراهیم :اَقْدََصدَّ

قصد ما در واقع کشته شدن  .درستی عملی کردی را به یایی که دیده بودیؤرتو  ای ابراهیم! که میداد

این دلبستگی را باید قطع تو بود. اسماعیل  ازق و دلبستگی تو قطع تعلّ ،قصد ما ؛اسماعیل نبود

  و کردی. ؛کردی می

ن بار کاردش را تیز کرد و چندی و نبرید. کِشیدکه کارد را  ؛سته ها در داستاناین ماجرا  ی حاشیه

 شد. بمتعجّ و حضرت ابراهیم از وسط شکافتسنگ  زد؛ یبا ناراحتی کارد را به سنگ نبرید.

جلیل مرا امر به نبریدن و ربّ کند  من را امر به بریدن می خلیل :گفت و کارد به زبان آمدگویند  می

 درستی و به ،صداقت ! تو رؤیای خودت را بهندا دادیم ای ابراهیمفرماید:  قرآن می ،حال یّا یعلکند.  می

؛ یعنی اگر دهیم می پاداشگونه  اینما محسنان را  17:اْلُمْحِسِنينَََیَكٰذِلَكََنْجزَََِاّنَِاَ عملی کردی. حقیقت به

دانید چه  میرا  احسان ی مرتبه [باید قطع تعلّق کند.] ،برسدی احسان  خواهد به مرتبه کسی می

تی داشته مقام احسان این است که حالاست که ه دروایت ش اکرم پیغمبراز ظاهراً . ای است مرتبه

 یحالی داشته باش ، الاقلکه خدا را ببینی یا هدنجا نرسیو اگر هنوز به آ ؛بینی خدا را می باشی که گویا

، مقام احسان .ببینی یعنی خودت را در محضر و منظر الهی 18بیند؛ می دارد تو راکه احساس کنی خدا 

به محسنان گونه  ما اینفرمود:  شود. که انسان به شهود الهی نائل میاست مقامی  است؛ یمقام چنین

ان اسماعیل که انساست  این ؛ق استقطع تعلّ ،احسان ی مرتبهدهیم. پس راه رسیدن به  میپاداش 
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ق و ن چیزی که بیشترین تعلّیعنی آ ؛کس، چیزی است هر اسماعیلِ حال، .به قربانگاه ببرد خودش را

  .به آن وجود دارد دلبستگی

َاْلَبَلِاَ بعد فرمود: ََلُهَو َٰهٰذا َاْلُمِبينَُنَّ  آشکار و بسیار یآزمایش و ابتال ،ذبح اسماعیل ماجرایاین  :ُء

ََعِظيمٍََفَدْينَوََبزرگی بود.  َِبِذْبٍح حضرت  که ؛میفدا داد لیاسماع یجا بهذبح بزرگی را  و ما :اُه

جبرئیل، گوسفندی  صورت ظاهرش این است که .قربانی کرد جای اسماعیل را به آن ،میابراه

 جای حضرت اسماعیل آن گوسفند را به و حضرت ابراهیماز بهشت آورد  را برای ابراهیم

و نام نیک او  ایثار حضرت ابراهیم ماجرایاین  و ما :اْْلِخرِينَََیاََعَلْيِهَفَِتَ رَْكنَوََ .بُریدسر و  قربانی کرد

ََعلَسَلبرای آیندگان باقی گذاشتیم. را رت حق در وادی توحید و تسلیم حض سالم بر  :اِهيمََْبَرِاََىَٰم 

او از  19:اْلُمْؤِمِنينَََاِدنَاِعبنَُّهَِمْنَِاَ دهیم. جزا میبه محسنان  گونه اینما  :اْلُمْحِسِنينَََیَنْجزَََِكٰذِلكََ .باد ابراهیم

 کند، میقربانی ی عقبه،  اینکه حاجی در سرزمین منا، بعد از رمی جمره ،حال یّا یعلمن ما بود. عباد مؤ

آخرین پیوندهایی  قطع کنی؛ ق رایعنی باید تعلّ ؛اشاره کرده به آن قرآن ست کها ای حادثهاین تکرار 

 ری و قربانی کنی.نها را هم ببُوجودت هست، آ غیرخدا دربا که 

َِبِذْبٍحََعِظيمٍََفَدْينَوََفرمود:  ماجرادر بیان این قرآن  چون ر ذبح عظیم بکنم؛یبه تعبهم  ای اشاره  ما 20:اُه

 ، اینجابعضی از بزرگان اهل معرفت ، جایگزین کردیم.میذبح عظ یک را با لیشدن اسماع یقربان

خدای عظیم، خدای عظیم باشد.  تواند مصداق ذبح ، نمیاند این گوسفند اند و گفته داده خرج تی بهدقّ

َاْلَعْرِشَاْلَعظَِ :گوید میمثالً  گوید؛ عظیم نمی یبزرگ به هر چیز  ؛داند عرش خودش را عظیم می 21؛مَِيَرب 
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 گوید ذبح عظیم. نمی، ولو گوسفند بهشتی هم باشد ،گوسفندبه یک  کند؛ یا خودش را عظیم اطالق می

از  و نباید مقصود گوسفند باشد. جایگزین کردیم، میذبح عظ کیرا با  لیشدن اسماع یقربان اینکه

قربانی  ،جای قربانی شدن اسماعیل که خدای متعال به ؛ندا همنتقل شد کربال ی واقعهبه جا  همین

 22؛است حضرت اباعبداهلل، ر کرد. ذبح عظیمرا مقدّ الحسین ، اباعبداهللشدن فرزند اسماعیل

 گوید: میزیبا  به حضرت ابراهیمخطاب حافظ هم  .اُهَِبِذْبٍحََعِظيمٍََفَدْينَوََ

 خیش یمغانم ز من مرنج ا ریپ دیمر

 

 جا آورد و او به یچرا که وعده تو کرد 

 

وعده ! ای پیامبر پیر و کهنسال! تو ءنبیااال . ای شیخاست منین، امیرالمؤپیر مغان در شعر حافظ

 و به قربانگاه حسینش را به قتلگاه یننمولی امیرالمؤ ؛در راه خدا ذبح کنی کردی اسماعیلت را

 فرستاد. 

                                            

 :273 ص ،4 ج صافی، کاشانی،فیض و 225 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛53 ص ،1 ج خصال، صدوق، .22

ُقولََُالر ضاََسِمْعتَُ ّماََيَ  َمرََََل ْبراِهيمََََجلَََّوََََعزَََّاللَََُا ْذَبحََََانََِْا هَََِمكانََََي ِن َزَلهَُاَََالَِّذیَاْلَكْبشَََِاْسماِعيلَََاْب هََِنْ  ْي َمنَََّعَل ْبراِهيمََُىََٰت ََيُكونَََنَْاَََِا

َنهَََُذَبحََََقدَْ ِدهََِِاْسماِعيلَََابْ  َي ْؤَمرَََْلمََْنَّهَُاَََوَََِب َذْبحََِيُ  هََُاْلَكْبشََِِب ْرِجعََلَََِمكاَن لَيَ  هََِىَِٰا ِب ْل ْرِجعََُماَقَ  لَيَ  ْذَبحََُالَِّذیَاْلواِلدََِقَ ْلبََِىَِٰا ِدهَََِعزََّاََََي هََُِوْل ْي ََعَل

ِدهَِ َي َيْسَتِحقَََِّب ْرَفعَََِلكََذَٰبََِفَ  َاْوَحىَاِئبَِاْلَمصََعَلىَابَِالثََّوََاْهلَََِدَرجاتَََِا هَََِجلَََّوََََعزَََّاللَََُف ْي َل ْبراِهيمََُياَِا َلْيكَََْلِقیخََََاَحبَ ََمنََِْا ََربَ َياََفقالَََِا

َلیََََّاَحبَ َُهوََََخْلقاَ ََخَلْقتَََام دٍَََحِبيِبكَََِمنََِْا ْيهََِاللَََُفَاْوَحىَُمَحمَّ َل ُهوَََاَََِا َلْيكََََاَحبَ َفَ  ْفُسكَََمَْاَََِا َلیََََّاَحبَ َُهوََََبلََْقالَََنَ  ْفِسیَِمنََِْا َقالَََنَ 

ُدهَُ َوَل َلْيكََََاَحبَ َفَ  مََِْا ُدهَََُبلََْالََقََوَلُدكََََا ِدهََََِفَذْبحََُالََقََوَل ْيِديیََىََٰعلَُظْلماَ َََوَل ْوَجعَََُاِئهََِاْعدََا َقْلِبكََََا َيِدكََََوَلِدكََََذْبحَََُاوََِْل َايَقالَََطاَعِتیَِفیَِب

هَََِاْيِدیَىََٰعلََذْبُحهََُلَْبََََربَ  َقْلِبیََاْوَجعَََُاْعداِئ ْبراِهيمََُياَقالَََِل َفةَ ََفِانَََِّا ْزُعمََُطاِئ دٍََمَّةَِاََُِمنَََْانَّهاَتَ  ْقُتلََُُمَحمَّ َنهََُاْلُحَسْينََََستَ  ْعِدهََِِمنََْابْ  َوَََُظْلماَ َبَ 

ْذَبحََُاَكمَُعْدواناَ  ْوِجُبونَََوَََْلَكْبشَُاَُي ْستَ  َرََفَجِزعََََسَخِطیَكََلَِِبذَََٰي ْب عَََوَََِلكََِلذََٰاِهيمَُِا ُبهََُتَ َوجَّ ْل َبلَََوَََقَ  قْ  ْبِكیََا َاْوَحىَيَ  َياََجلَََّوََََعزَََّاللَََُف

َر ْب هَََُلوََْاِعيلََِاْسمَاْبِنكََََعَلىََجَزَعكََََدْيتَُفََََقدََْاِهيمَُِا ْحَت َيِدكََََذَب ِلهََِوَََاْلُحَسْينَََِعَلىََِبَجَزِعكَََِب ْت ْرَفعََََلكََََاْوَجْبتََُوَََقَ  َالثَّوابَََِاْهلَََِدَرجاتَََِا

ْولََُكََلَِذََٰوَََاْلَمصاِئبَََِعَلى ناهََُوََ»َََجلَََّوََََعزَََّاللََِقَ  ِذْبحٍَََفَدْي  .«َعِظيمٍََِب
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رود، دارد  یعنی حاجی وقتی به قربانگاه می ؛است معلوم، قربانی حاجی ماجرای یها جلوه ،حالهر به

را قطع  دلبستگی نبه هرچه دلبستگی دارد، آ .تعلّقات ی همه ؛قطع کند قاتش راتعلّ ی که همه رود می

 شود؛ واصل به مقصود نمیاو ، تا وقتی این حجاب باقی استو حجاب اوست  دلبستگی کند. چون این

 مقصود راه پیدا کند.  ی تواند به کعبه نمی

 در فانی شدن و قربان شدن ،و تکامل و کمال هر موجود ؛بر تکامل است]مبتنی[ نظام عالم هستی 

 ،این قانون آفرینش است. در این عالم در برابر مافوق خودش. این قانون خلقت و هستی است؛ اوست

خودش  از در فانی شدن در برابر برتر ،روند و کمال هر موجود به کمال می دارند رو، موجودات ی همه

 شود و نی میفا ،اهیوجود گ درو  کند خاک بودن خودش را رها می خاک که جماد است، !است. ببینید

خودش را از دست  خاک بودن تشخصیّ . خودش را قربانی کرد؛کند رسد؛ حیات پیدا می به کمال می

 .غذای یک حیوان غذای یک گوسفند،شود  می ؛شود . این گیاه قربانی میی گیاه شد جزء پیکره و داد

را  گیاهی خودش تشخصیّ شود. ببینید! تکامل پیدا کرد. خورد و جزء وجودش می حیوان آن را می

کنند؛  هم ذبح میآن گوسفند را  ،ن حیوان راحیوان. آیک حاال شد  ؛کمال پیدا کردو  قربانی کرد

ت حیوانی شخصیّببینید!  .شود می جزء وجود انسان خوریم و شود غذای من و شما؛ آن را می می

؛ با آن عبادت نیداوخ نماز می همین بدنی که با آن شد ؛ فانی شد؛ شد انسان؛کرد خودش را قربان

 !ببینید است.رسیدن به کمال از راه قربان شدن  . این هماندهید کنید؛ با آن عمل صالح انجام می می

است. هیچ موجودی  این ،عالم قانون تکامل در به کمال رسید.و  شد یفان خود، از باالتر موجود در برابر

 فدای موجود برتر از خودش شود. خودش شود؛ از ینکه قربان موجود برتر ا مگر رسد به کمال نمی

در قربانی کردن خودش در برابر گیاه بود.  ،؟ کمال خاکچه ،اگر انسان بخواهد به کمال برسد حال،

 در قربانی کردن خودش در برابر ،در قربانی کردن خودش در برابر حیوان بود. کمال حیوان ،کمال گیاه

 در برابر ؛شودخدا قربانی  در برابر ولیّ این است کهدر انسان  انسان بود. کمال انسان در چیست؟ کمال
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بزرگتر موجود راه  در یهر موجود را نگاه کنید! الحسین داهللاصحاب اباعب. شودت خدا قربانی حجّ

 سه نفر هفتادو نداریم؛ تن و یک تن دو هفتادو ،کربال ی واقعهلذا در  وجود او؛ شود جزء ، میشودقربانی 

 همه فانی در او هستند؛ است. حسینال او اباعبداهلل کربال یک نفر بیشتر نداریم و ی در واقعهنداریم؛ 

در  ،چه کمالی باالتر از اینکه انسان ند.ا هسیدن رخودشا و به کمال ؛هستند در اباعبداهلل یفانهمه 

؟ خدا در چیست کمال ولیّحال،  ؟!خدا شود قربانی ولیّ ؛دوشت خدا قربان حجّ ؛شودت خدا فانی حجّ

ی عاشورا،  . صحنههم قربان خود خدا شد لذا اباعبداهلل ؛شودکه قربان خود خدا در این است 

 شود ببینیم چگونه می ؛بگیریم یاد را درس تکاملاز آن یک قربانگاه بزرگ است؛ برای اینکه  ی جلوه

در راه ، کرد. اصحاب اباعبداهلل قطعقات را تعلّ ی همهچیز را،  ههم رید؛قات بُاز تعلّ ،برای باال رفتن

خره از و باال از شهرت، از مقام،از عنوان،  ،راحت ازاز خانه،  سالمتی، از بچه، از زن، از امام حسین

حضرت  ماجرایچیزش گذشت. اگر در  از همهدر راه خدا  و امام حسین ؛گذشتندجانشان 

 اکبرِ ، به میدان فرستادن علیباعبداهللا ماجرای، در را داریم ذبح حضرت اسماعیل ،ابراهیم

حاال بوی  را به میدان فرستاد! اکبر ، علیحضرت را داریم. دیدید چگونه امام حسین

یل و عق بن مسلم یکی دو روز پیش به شهادت رسیدند: ،های کربال اولین قربانی .دآی میم هم محرّ

 هریک از اصحاب و ؛ا شما دیدید. لذشهادت و قربانی اباعبداهلل سپاهقراوالن  عروه، پیش بن هانی

 ت، حضرکه اذن میدان رفتن بگیرندبرای این خدمت اباعبداهلل آمدندکه بیت اهل حتّی

ند را خواست صحبت کردند؛ هرکس یصورت با هرکدام به ل کردند؛ نگهشان داشتند؛معطّ ها را کمیآن

، برود بالفاصله خواست که حرّبه  که دیرتر برود. ندکرد ی معطّلشالاقل کم ند؛کن ای معاف گونه به

 ند.شروع کرد ن حرّا. از همپیش ما بنشین کمیبیا  ؛از اسبت پیاده شو .تو مهمان ماییفرمودند: نه! 

 وقتی یحتّ ؛ کمی نگهشان داشتند.ندکرد لشان، کمی معطّخواستند بروند کههرکدام یک اصحاب،  یک

به  تو یک عمر فرمودند: ، حضرتبرود به میدانکه  و خواست اجازه بگیرد آمد غالم سیاه آن

؛ من تو را در راه خدا آزاد کردم ؛برو ؛جانت را هم بدهی بنا نیست که .یا هخدمت کرد ما ی خانواده
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من دانم؛  می !یا اباعبداهللگفت:  ؛ خیلی گریه کرد.آن غالم گریست .تو نداردکار کسی هم کاری به 

کمی  یا گونه بهکدام را  هر ،هرحال به ... ست؛ پوستم سیاه است؛ بدنم بدبواصحاب شما نیستممثل 

کوچک برادر  صورت؛ به یک ،آمد الحسن بن قاسمداشتند.  هشان میانگ؛ ندکرد معطّل می

به قلب که  اکبر علی امّا معطّل کردند؛ به نحویهرکدام را . صورت دیگر کی، به آمد قاسم

 اذن میدان رفتن بگیرد، حضرت تاپدر آمد  خدمت اکبر یعل وصل بود، وقتی اباعبداهلل

ند: فرمود ،رفت فقط وقتی می ی.مأذونند: برو؛ فرمود حضرت ؛ بالفاصلهندل نکردمّلحظه هم تأ یک

  !سر درآوردیم هاینجااز اامروز نم چرا دا کمی آهسته برو. نمی

باید  ،است سوی کمال به که طالب سیر و سلوک و هر ؛وادی قربان شدن است ،وادی کمال ،حالهر به

 گفت: رب و بال توأم است.است که با کَ راه، راهیاین چون  شدن آماده کند؛ ودش را برای قربانخ

 د تنعّم نبرد راه به دوسترنازپرو

 

 رندان بالکش باشد ی وهیش یعاشق 

 

تنها راه، همین  .راه دیگری وجود ندارد .شودکه قربانی دوست  تواند به قرب دوست برسد ی میکس

شما یک نفر را پیدا  کنند. خودشان را قربانی می د، همه دارندر این عالمکه  و عجیب اینجاست است.

 ارزش غالباً ،کنند ن را قربانی آن میاست که چیزی که خودشا مشکل این ؛ منتهاکنید که قربان نشود

؛ چیز را برای تو آفریدم ! همهای بشر 23:یْجلَِاِلََََوََخَلْقُتکَََْجِلکََاِلَََءََايشََْخَلْقُتَااْلََمود: فر. خدا ندارد آن را

د خلق دارن ی تو را برای خودم آفریدم. همه باید قربانی من شوی. تو شود؛چیز باید قربانی تو  همه

در راه  ، یکیراه مقام در یکی، کند قربانی می یکی خودش را در راه پول ؛کنند خودشان را قربانی می

جان  نادر راه محبوبشدارند  . کیست که خودش را قربانی نکند؟ همهشهرت، یکی در راه شهوت

                                            

 .230 ص ،2 ج الیقین،عین کاشانی،فیض و 710 ص جواهرالسّنیة، حرّعاملی، ؛289 ص الیقین،انوارمشارق برسی،حافظ .29
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، به سرزمین عشق وادی معرفت و شعور و از ؛ به شعور برسدانسان به معرفت برسد شاءاهلل نادهند.  می

 . کندآن ن خودش را قربانی سر در بیاورد، تا بفهمد چه چیزی ارزش دارد که انسا او من

 سفر اوّل در خصوصاً آقایانشود.[  ]به این عمل، حلق گفته مید. تراش ، سر میبعد از قربانیحاجی 

در  .دگیرانجام  تراشیده شود و حَلقسر باید  ،در سفر اوّلغالب مراجع معتقدند  .تراشند می شان راسر

یعنی  تقصیر کند؛جای حلق،  تواند به میفرد امّا سفرهای بعد هم مستحب است که سر را بتراشند؛ 

تقصیر  کنند؛ کار را می همین ها هم . خانمبگیردرا ناخن مقداری از ی از مویش را بزند یا مقدار کم

تشخّص و ی  مانده ؛ یعنی تهتراشیدن سر هم خیلی معنا داردکنند.  کوتاه می را مو یا ناخن ؛کنند می

که نفست را هم  ؛با سنگ زدیکه شیطان را باقی نگذار. از خودت  زیچ یچهدیگر  ر؛خودت را ببُ تعیّن

چیزهایی که به تو جلوه  ی همه .بریز هم را تصات خودنات و تشخّتعیّ ی مانده حاال ته ؛سر بریدی

 سر. نوع توهین است یک ،تراشیدن سر ؛دانید می .شوو عبد  بتراشسرت را  ؛بریز داد، همه را می

حقارت  ینوعسر تراشیدن، . کنند مویشان را کوتاه می ؛تراشند می ،ی هستندو زندان مجرمکه را  افرادی

، تن مطلق حضرت حقّ تیّبه عبود دیگر تراشد؛ یعنی رود سرش را می ، میبعد از قربانی جیحا .است

از صی هیچ تشخّ ؛ندارم از خودم نیهیچ تعیّ دیگر ؛مهست ی تو عیار بنده تمام ایخدا یعنی ؛دهد می

من دیگر نیستم؛ کس نیستم؛  هیچ .از خودم ندارم زیچ هیچ هیچ شخصیّتی از خودم ندارم؛ خودم ندارم؛

 االّ و ؛بیند فرد، وجود خودش را هم نمی دیگر که ستینجاست؛ آنجایی اا ،ت مطلقمقام عبودیّ .نیستم

به گناه  هنوز آلوده ؛است نشده ، عبدبه معنای مطلق ، هنوزبیند تا وقتی وجود و هستی خودش را می

َالَيُقاُسَِبِهََذنبَ  فرمود: .است قابل مقایسه  ، گناهی است که هیچ گناهی با آنوجود تو 24:ُوُجودَُکََذنب 

                                            

 ،1 ج وافی، کاشانی،فیض و 983 ص ،1 ج ،کافیالاصولشرح ،)صدرا( شیرازیصدرالدّین ؛59 ص ،2 یمقدمه جاح،النّ منهاج بهائی، .24
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سرش را  رفت حاجی وقتیامّا  ؛گناه است[این، ، ]وجود دارم ،کنی هستم که احساس می همین .نیست

 .خدا قخودش زدود و شد عبد مطل وجود از هم ص ران و تشخّهای تعیّ مانده آخرین تهدیگر تراشید، 

حاال مهمان کند؛  حاال خدای متعال او را مهمان خود می به دوست رسید. شد، دیگر رسید؛که عبد 

در  ،در سرزمین عشق کند؛ سه شب او را مهمان می حاال خدای متعال، ؛ودش حضرت دوست می

بیتوته  ادر من باید شب مهمان خداست؛سه او  د معنوی.در سرزمین آمال و آرزوهای بلن ،اسرزمین من

 چیز؛ ، نه دعایی؛ هیچنه ذکری ،نه نمازی ندارد؛اری هم ندارد؛ هیچ عملی هم هیچ کآن سه شب کند. 

دیگر حاال ؛ حاال بیاعبد من شدی؛  .مهمان منی سه شب یعنی یعنی چه؟ .اب بیتوته در منش سهفقط 

 .دوست دارم پیش من باشی

د، به مکّه دار شیکه در پ یاعمال ی هیّطواف حج و بقانجام  یبرا ،همانییشب م سهبعد از این 

 ،لاوّبار . کند ل کرد، فرق میبا طوافی که بار اوّکند،  که این بار می یطواف ،حاال که عبد شد گردد. میبر

، خانه را زیارت کرد ،لاوّبار خیلی فاصله است. آورد.  می جا ا حاال حج بهامّ ؛جا آورد ع بهتمتّی  عمره

  کند. صاحبخانه را زیارت می کند؛ اف میصاحبخانه را طو رود حاال می

معنای  هم به ؛ین حقایق را بدهدما توفیق درک ا ی به همه ،امیدواریم خدای متعال ،رحاله به

معنای فهمیدن و  هم به ،درک دو معنا دارد.درک  لغت چون. شمعنای دست یافتن ، هم بهشفهمیدن

 توفیق درک ،شاءاهلل به هر دو معنا نا معنای دستیابی به خود آن حقیقت. بههم  ؛است ابی به فهمتیدس

ارمغان بزرگ رسالت و  ندبرای ما آورد اکرم در واقع شریعتی است که پیامبر این حقایقی که

هیچ در  ،هستاین گوهرهایی که در این دین  شاءاهلل قدر این شریعت را بدانیم. نا بدانیم. ،نبوی است

خیلی از  ؛خوردند ء الهی حسرت خیلی از اینها را میانبیا .نداردآنها را  ینییآ چیه ؛نیستآیینی 

در  راحتی و سهولت بهگونه  ، اینخاتم پیغمبربرکت وجود  به که حسرت اینهایی پیامبران

به دست  زالل ناب و سالم و ،بیت عصمت و طهارت من پاسداری اهلیُ و به قرار گرفتهدسترس ما 
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و این  های بزرگ این مکتب بتوانیم از آموزه را بدانیم و هاقدر این شاءاهلل نا. خوردند ، میاست ما رسیده

  .بهره ببریم شریعت،

 حقّ سرّم و در کتاب ا هاین بحث را بارها عرض کرد. جز شریعت نیست ،راه رسیدن به کماالت عرفانی

به  یبندیپا تقیّد و بدون توان میکه کسی فکر نکند  .ما هکرد دیتأک هروی این قضیّو  ؛ما هنوشت هم

 ؛توان به منزل مقصود راه پیدا کرد جز از راه شریعت، نمی .پیدا کرد راهبه مقامات عرفانی  ،عتیشر

روزه  خوانیم، نماز می وقتینی ؛ یعبپردازیم ا درک آداب و اسرارشم بتوأ به شریعت،شاءاهلل  نمنتها ا

]اسرار آن را سعی کنیم  ،دهیم که انجام می از اعمال عبادی را آوریم، هر عمل می جا هب گیریم، حج می

اسرار آن را  باشد و تر هرچه شناخت ما عمیق.[ و آن عمل را از روی محبّت انجام دهیم هم بدانیم

ی  از انگیزهدر وجود ما  ،ن عملباشد و آ یتر خالص تمحبّ ،ت ماهرچه محبّ و شناسیمیشتر بب

سو نرویم  سو و آن این هودهبی .چیز دیگری الزم ندارد . هیچرساند ، ما را به مقصد میخیزدای بر عاشقانه

و  پیامبر ،ها صورتترین  کامل دررا بهترین دستورات ن دستور را از فالن قطب بگیریم. فال که

 .را باال ببریم عیار اینها سعی کنیمباید  اهللءشا نا . این است کهاند در اختیار ما قرار داده بیت اهل

با حال، با شناخت،  ،هتوجّبا این اعمال را هم پایبندیمان را بیشتر کنیم و هم  ،یاله تیبه لطف و عنا

 جایی نیست که انسان به آن نرسد؛ دیگر هیچگونه شود،[  ]اگر این آوریم. جا ، بهعشق با معرفت و با

بزرگان سیروسلوک این حرف را قول از  به آن نرسد.کمالی نیست که انسان  تباای از مر هیچ مرتبه

این  ؛ضبط صوت دستگاه مثل یک ؛کننده هستمتکرارفقط یک ؛ ندارم چیز هیچمن خودم  زنم. می

 ؛حرفشان همین است ،بسیاری از بزرگان کنم. عرض می اند به مقصد رسیدهکه  بزرگانی قول حرف را از

العظمی  اهلل حضرت آیتو  اصفهانی حسنعلی نخودکی شیخ حاجمرحوم ، اهلل قاضی وم آیتمثل مرح

. ین استهمکیدشان بر ی تأ همه !ببینید ،ندا هکتابهایی که از قول اینها نوشت در بپرسید!بهجت. 

جایی که  ؛ به هرل وقتتان را هم ترک نکنیدنماز اوّ ؛کنید مراعاتشما حالل و حرام را  :ندا هفرمود



 

 

 

 

23 

 توأم با تها توأم با فهم و توأم با احساس،من ،کنید. پایبندی به شریعتله د از ما گِیبیای ،نرسیدید

امیدواریم خدا توفیق این را به  شاءاهلل. نا؛ رساند می که بخواهیم، جاما را به هر ،با عشق معرفت و توأم

 نصیب کند.ما  ی همه

 

ْل فََرَجُ  هُمَّ َالل ٰ  ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  مْ َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


