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ناشر مة مقد

والمعين الموفق هو

رسÇاله, ايÇن كÇه ما وزندگي زمانه در رساÄلعرفان مجموعه
كه است مواعظي و سخنرانيها مجموعه از ميباشد آن سوم شمارة
شمسي 137ë سال اواخر از تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب
عÇمومي مجالس در شده, مطرح سÆاالت و زمانه اوضاع بهتناسب

فرمودهاند/ بيان عرفاني
ايÇران در HصوصÇخ اسÇالم عالم در وعظ مجلس سنت Áاصو

گاه باشد, چه خطابه مقصود كه بنابراين البته دارد; فرق خطابه با Áاصو موعظه /1
در نÇيز مÇنبر و خÇطابه سابقه دانست/ خطابه نوعي هم را موعظه و وعظ ميتوان
Ñ

آيÇة بنابر كه است1 بوده عارفان و صوفيه بزرگ مشايخ به ابتكار
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مÇعصومين اÇÄمه حضرات كه برميگردد عاشورا فاجعه به فعلي بهصورت ايران
فرمودهاند/ توصيه را فاجعه آن ر تذك

پÇروردگارت راه بÇه نÇيكو, انÇدرز و حكÇمت بÇا را مردم :12ë آية نحل, سورة /1
بخوان/

را مÇجالسي ,1 ¹ن س حÇ Öال ¹ظ ع Öو مÇ Öوال ¹ م Öك ح ÖالÇ ب ك ب ر ل âبيÇ س لي× ا ÔعÖدÔا شÇريفة:
را عرفاني لطايف و نكات و ميكردند منعقد تذكر و وعظ بهعنوان
عÇنوان طÇالبان سÆÇاالت بÇرحسب و مسÇتمعان حÇÇال بÇÇهتناسب
زباني به مجالس اين مطالب درسي, مجالس برخالف ميفرمودند/
با درگيري بدون شنوندگان عامه تا ميشده تقرير عميق ولي ساده
مÇجلس از اينرو و ببرند بهره آن از دشوار, مساÄل و اصطالحات
ازدياد براي پسنديده سنت اين لذا علمي/ جدل بحثو تا بوده تذكر
مشÇهورترين از و است داشÇته ادامÇه هÇمواره ديÇن در بÇÇصيرت
و الي غز احمد شيخ مجالس مانده برجاي كه مجالس اين تقريرات
بيان, لحن همان با مجالس, آن در حاضرين ط توس كه است مولوي

است/ رسيده ما به و شده مكتوب
طالبانو تقاضاي بنابر نيز ما مجموعةعرفاندرزمانهوزندگي
ما زمانة در عارفانه زندگي و اسالم معنويت و عرفان درك مشتاقان
سخنرانÇيها, اين است/ شده جمعآوري و تدوين منظور همين به

ديني اعياد و مناسك ع, تشي و ف تصو قبيل از مختلفي موضوعات
لذا و برميگيرد در را خانوادگي و اجتماعي روزمرة مساÄل و ملي و
دارد/ عرفان به ربطي چه خانواده موضوع Âمث كه شود سÆال چهبسا
سÇلوك كÇه بÇاشيم داشته ه توج كه ميشود معلوم وقتي ارتباط اين
هÇمة كه دارد ÇÇ عمل در چه و نظر در ÇÇ چه مختلفي ابعاد عارفانه,
درس تفاوت اصلÇي وجه Áاصو و است/ عرفاني نگرش تابع آنها
كÇه كسÇي است/ هÇمين كÇردن عÇرفاني سÇلوك بÇا خواندن عرفان
و اجÇتماعي مسÇاÄل و مÇناسبÇات دارد, ديÇن در عÇارفانه بصيرت

ميبيند/ منظر همين از نيز را خانوادگي
و ضÇبط مÇجالس, ايÇن مسÇتمعان از چÇند تني را گفتارها اين
به همه آنها عناوين و سخنرانيها انتخاب كردهاند/ تحرير بهتدريج
شده سعي يالمقدور حت و است/ رسالهها اين تدوينكنندگان سليقة
رواني و سادگي تا باشد ف تصر دخلو كمترين با و Hعين مطالب  كه

بماند/ محفوظ بيان لحن
دادند اجازه كه تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب از ناشر
و زمانه در بهنامعرفان مجموعهاي در را ايشان عرفاني  گفتارهاي



قربان عيد و حج سفر ح

مÇجموعه اجÇتماعي(1378), و فÇقهي مÇقاالت مÇجموعه از: عبارتند مزبور كتاب دو /1
اجتماعي(1381)/ و حقوقي مقاالت

كÇند, مÇنتشر معظمله ديگر1 كتاب دو كنار در و تدوين ما, زندگي

در هÇمكاران و دوسÇتان هÇمة زحÇمات از همچنين است/ متشكر
ازديÇاد و مÇيكند قÇدردانÇي مجموعه اين تدوين و تحرير و ضبط

كرمه/ و بمنه دارد; مسألت آنها براي را الهي توفيق

بÇه 1378.1.8 و 1377.11.2ë تÇاريخهاي در كÇه سÇخنرانÇي دو تÇلفيقي مÇتن /1
سÇپس و شÇده ايÇراد تهران در قربان سعيد عيد و حج مراسم فرارسيدن مناسبت

است/ درآمده تحرير بهرشته

1 حج سفر

الرحيم الرحمن اهللا بسم

خÇانه زيÇارت به قصددارند كساني و است نزديك حج مراسم
كه نكاتي اينرو از آمدهاند/ خداحافظي به هم هاي عد و بروند خدا

ميكنم: عرض ميرسد بهخاطرم
تقليد مراجع المساÄل توضيح رسالههاي در حج شرعي احكام
و كÇنيد مÇراجÇعه مÇذكور رسالههاي به ميتوانيد است; شده نوشته
از كÇدام هÇر شÇرعي, احكÇام از غير اما بخوانيد; را مربوطه احكام
بÇه را مÇعاني ايÇن حقيقت ه البت دارد/ نيز خاصي معناي حج اعمال
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مشاهده عمل به را آن بايد بلكه كرد, بيان نميتوان گفتار صورت
به خاصي بايدحالت اعمال اين از بخشي انجام كرد/  كردوقلبHدرك
است كساني خاطره تجديد و يادگار كه ديگر بخشي و بدهد انسان
حÇضرت و ابÇراهÇيم حÇضرت مÇانند ÇÇ هسÇتند ما عالقه مورد  كه
بياندازد; آنها باطني معاني ياد به را ما بايد ÇÇ و/// هاجر و اسماعيل
دارد, نيز عرفاني معناي يك ظاهر, صورت از غير اعمال اين زيرا
كÇه است هÇاجر حالت يادگار دويدن) نيمه حالت (به له روه مثال
يÇافتن براي نزديك فاصلهاي از ديد را خود كودك تشنگي وقتي
را مروه و صفا كوه بين مسافت از قسمتي دو, نيمه صورت به آب
را ابراهيم حضرت خاطره گوسفند, كÔشتن يا كرد/ طي بار هفت در
جانب از برايش و كند قرباني را اسماعيل حضرت ميخواست  كه
تÇداعÇي كÇرد, قÇرباني را گÇوسفند آن و آمÇد گÇوسفندي خداونÇد
معنايي هركدام اما است/ خاطرات تجديد اعمال, نوع اين ميشود/
حÇضرت چÇنانكه كردهانÇد اشاره آن به اسالم بزرگان كه دارد هم

يكم/ و بيست باب الحقيقه, مفتاح و الشريعه مصباح /1

الحقيقه1 مفتاح و مصباحالشريعه كتاب در اينباره در صادق(ع)
اشاره معاني و نكات برخي به دستورات ضمن و دادهاند دستوراتي

هÇر مÇعناي لي فصÇم حديث در نيز سجاد(ع) حضرت فرمودهاند/
از يكÇي كÇه هم وناصرخسرو فرمودهاند رابيان اعمال آن از  كدام

حÇضرت فÇرزند اسÇماعيل مÇيدانÇند/ اسÇماعيل پÇÇيرو را خÇÇود اسÇÇماعيليه /1
اÇÄمة كÇه آنÇجا از و بÇود حÇضرت آن عÇالقه مÇورد هم خيلي و جعفرصادق(ع)
كه بسطامي بايزيد مانند ÇÇ بودند كرده تعيين ارشاد براي را نمايندگاني اطهار(ع)
مÇعروف مÇثل يا داشت, را صادق حضرت جانب از ارشاد براي نمايندگي اجازه
بÇرخÇي در كÇه آنطور ÇÇ داشت نمايندگي اجازه رضا(ع) امام طرف از كه  كرخي
از بÇعضي داشت/ صÇادق حÇضرت از نÇمايندگي هÇم اسماعيل است, آمده منابع
اسÇماعيل كÇه فÇرمودند تÇصريح جÇعفرصادق حÇضرت كÇه نوشتهانÇد خين مور
نگÇه را او جÇنازه حÇضرت كÇرد, فÇوت اسماعيل كه بعد ولي است/ من جانشين
و خواندند نماز او جنازه بر هم حضرت خود و آمدند گروه گروه مردم و داشتند
وي فوت از بعد معذلك است/ مرده او ببينند همه كه كردند باز هم را او صورت
امام او است, كمال عدد هفت چون و است زنده و نمرده او نهخير گفتند: عدهاي
كس نÇدارد حÇق هÇم صÇادق حضرت و است اوالد صاحب و زنده و است هفتم
و است كÇرده را كار اين الهي امر به زيرا كند, تعيين جانشين عنوان به را ديگري
جنبه كه كرد تعيين را نمايندگاني اسماعيل جهت هر به ولي نميشود/ حاصل بدأ
نÇوشتههاي سÇبب بÇههمين بÇودند/ عÇرفاني سÇلسلههاي جزو و داشتند عرفاني

دارد/ عرفاني جنبه بود, سالسل اين از يكي در كه هم ناصرخسرو

شعر عرفاني شعر جز به بودو عارفي شاعر بودو اسماعيليه1 شيعيان

و مÇيكرد زنÇدگي اشÇرافÇي و مÇتنعم خانواده يك در زمان آن در ناصرخسرو /2
بÇود, فراهÇم آن در نوش و عيش وسايل همه كه زمان آن پادشاهان دربار به Hطبع
ديني و ظاهري علوم دنبال به و كرد رها را دربار چندي از پس ولي گرديد/ جذب
Ñ

صÇورت بÇه را حÇديث ايÇن است,2 نمانده برجاي وي از ديگري
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را او هÇم, عÇلوم ايÇن يÇادگيري امÇا رسيد; اعال درجه به هم علوم اين در و رفت
به بايد كه ديد خواب پس نگرديد/ طرف بر معنويش تشنگي آن و نكرد سيراب
و سير سالها از پس سرانجام و كرد حركت مكه جانب به هم او و برود مكه سمت
در وي گرديد/ فاطميان تهاي حج و بزرگان از و گرويد اسماعيليه فرقة به سفر

است/ كرده بيان را خود زندگي مختلف مراحل و حال شرح لي مفص قصيده

اج حج از كارواني ميگويد: و است درآورده عرفاني ل مفص قصيدة
حÇركت كÇاروان صÇورت بÇه اج جÇح وقتها آن شدند/ شهر وارد
آن در امÇا مÇيروند/ كاروان Öكاروان بهصورت هم حاال ميكردند,
دزدي راه بÇين در و بÇاشد تأمÇين آنها امنيت اينكه جهت به زمان
برميگشتند/ هم با ميرفتندو مكه به گروهي صورت به نكند, حمله
آنها تعداد ا گر و ميشدند جمع هم, به نزديك شهر چند اج حج لذا

ميكردند/ حركت و ميانداختند راه قافله يك ميشد,  كافي
آمد اج حج قافلة ميدهد: ادامه چنين قصيده آن در ناصرخسرو

جÇح سفر از قافلهاي كه موقعي قديم ايام در رفتم/ استقبال به من و
آن چه و داشتند قافله ميان در مسافري كه آنهايي چه برميگشت,

ميرفتند/ استقبال به همه نداشتند, مسافري كه  كساني
كريم و عزيز و مخلص دوستي بÇود قÇافله مÇÇيان در مÇÇرا مÇÇر
بيم به و رنج به كردن سفر زين رسÇتي چون بگوي را او  گفتم

ايناقليم اندر چونتوكسنيست جÇح كÇردي بدانكÇه گشتم شاد
حÇريم بÇÇزرگوار آن حÇÇرمت داشÇتهاي چگÇونه تÇا گÇو بÇÇاز
با داشتم/ دوستي بود, برگشته حج از كه قافله آن در ميگويد: او
به را قصيده بقيه ناصرخسرو شدم/ احوالپرسي و صحبت مشغول او
آيا كردم سÆال او از ميگويد: و كرده بيان جواب و سÆال صورت
پÇرسيدم: نÇه/ گÇفت: فهميدي? دادي, انجام كه را عملي اين معني
يكي يكي اعمال, همه معني از نه/ گفت: چه? را ديگر عمل معني

نه/ داد: پاسخ همه به پرسيدم/
تحريم آن اندر كردي نيت چه چونهميخواسÇتيگرفتاحÇرام
قÇديم كÇردگار مÇادون چÇه هر بÇÔدي كرده حرام خود بر جمله
تÇعظيم سÇر از و عÇÇلم سÇÇر از لبيك زدي گفتمش ني,  گفت:
كÇليم داد چÇÇنانكه دادي بÇÇاز جÇواب و حق نداي ميشنيدي
تÇÇقديم يÇÇافتي و تاديÇÇÇÇايس درعرفات  گفت:ني,گفتمشچو
نسÇيم رسÇيد مÇعرفت از تÇو به خويش منكر و عارفحقشدي
رقيم و كهف اهل حرمهمچو در ميرفتي گفتمشچو ني,  گفت:
جÇحيم عذاب و حرفت غم وز بÇودي خÇود نفس شر از ايمن
رجÇيم ديÇو بÇه انداخÇتي همي  گفت:ني,گفتمشچوسنگجمار
ذمÇيم فÇعلهاي و عÇادات هÇمه يكسÇر بÇرون انداختي خود از
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يÇتيم و فÇقير پÇي از ميكشتي گÇوسفند چو گفتمش ني,  گفت:
لÇÃيم شÇوم نÇفس قÇربان و قتل كردي و اول ديدي خود قرب
ابÇÇراهÇÇيم مÇÇقام بÇÇر مÇÇÇÇطلع گشتيتو ني,گفتمشچو  گفت:
تسليم حق به را خويش خويشي يقين اعتقادو صدقو از  كردي
ظÇليم چو هروله به دويدي  گفت:ني,گفتمشبهوقتطواف كه
عÇظيم عرش به گرد كردي ياد مÇÇالÄكيان هÇÇمه طÇÇÇواف از
تÇقسيم بÇر مÇروه سوي صفا از  گفت:ني,گفتمشچوكرديسعي
نÇعيم و جحيم از فارغ دلت شد كÇونين خود صفاي اندر ديدي
ريÇم دل بÇر كعبه هجر از مانده باز گشتي چو گفتمش ني,  گفت:
رمÇيم گشته كه كنون همچناني را خود مر گور به آنجا  كردي
سÇقيم و صÇحيح ندانستهام من تو گفتي هرچه باب اين  گفت:از

نكردهاي/ حج پس دوست اي كه گفتم او به آخر در
مÇقيم مÇÇحو مÇÇقام در نشÇÇدي حج نكردي پس  گفتمايدوست
سÇيم بÇه خÇريده بÇاديه محنت بÇاز آمÇده ديÇده Çه مك رفتهاي
را Çه مك رفÇتهاي و خريدهاي باديه زحمت و دادهاي پول يعني
زحÇمت خÇيلي رفÇتن جÇح وقتها آن چون ÇÇ بازگشتهاي و ديده
خريدهاي/ خود براي پول با را راه زحمت و رفتهاي هم تو ÇÇ داشت
اين از ميگويد: بعد آوردهاي/ بهدست زحمت كردهايو خرج پول

تو به كه برو مكه به چنين اين داشتي, را مكه به رفتن قصد ا گر پس
دادم/ تعليم

انÇتشارات محقق, مهدي و مينوي مجتبي تصحيح به ناصرخسرو, ديوان از منقول /1
/301 Ç 300 صص ,13ì8 تهران, تهران, دانشگاه

اين از پس كني حج كه خواهي تو  گر
تÇعليم1 كÇردمت كÇه كÇن چÇنين اين
چون احرام; لباس پوشيدن و است احرام غسل , حج عمل اولين
خÇود خÇانه بÇه را انسÇان خداونÇد يعني است; خداوند دعوت حج
درشكه بر سوار كسي كه است آمده داستاني در است/ كرده دعوت
مكه سوي به پياده ديگري شخص ديد راه بين در ميرفت/ مكه به
به رفتن پياده نه, داد: پاسخ شخص آن شو/ سوار و بيا گفت: ميرود/
گÇفت: سÇواره ندارد/ مالي استطاعت كه بود معلوم است/ بهتر حج
مÇهمان من زيرا است/ تو حج از مقبولتر من حج و ميكني اشتباه
بÇدون تÇو ولي است, كÇرده دعÇوت را مÇن خداوند و هستم مدعو
دعÇوت يك خودش دادن استطاعت همين يعني ميآيي/ دعوت

است/ خداوند دعوت منظور است/
زنÇدگي در ميكند? چه ميكنند, دعوت جايي رابه انسان وقتي
در ميخواهيد يا و برويد بزرگي نزد ميخواهيد وقتي هم معمولي
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و مÇيكنيد اسÇتحمام يÇا غسÇل ل او كنيد, شركت زيادي جمع ميان
را صÇورتمان و دست هÇميشه مÇا ه تÇالب مÇيكنيد/ تÇميز را بÇÇدنتان
خودش باشد امر اطاعت عنوان به تميزي همين ا گر ولي ميشوييم
گÇرفتن قÇصد اينكه بدون ا گر شما ميشود/ محسوب عبادت يك
تمام حتي يا و بشوييد را خود صورت و دست باشيد, داشته را وضو
بÇه بÇايد نميآيد/ بهحساب وضو يا غسل بشوييد, هم را خود بدن
قابل وضو يا غسل بهعنوان تا باشد ميكنيد امر اطاعت اينكه نيت

باشد/ قبول
خود خانه به را شما كه است جهان تمام ميزبان خالق, اينجا در
يك وقتي برويد/ ميزبان اين ديدن به شمابايد و است كرده دعوت
تÇميز ايÇنكه از بÇعد بÇاشيم/ تميز بايد ميرسد, ما به دعوتي چنين
تÇا بÇاشد دعÇوت اين مسير در حواسمان و هوش تمام بايد شديم,
قÇرار صÇاحبخانه قبول مورد ا گر شويم/ واقع قبول مورد انشا¾الله
نشÇديم, واقÇع او قÇبول مÇورد ا گر ولي خوشبختي; زهي  گرفتيم,
به چيز, همه بايد ما سفر اين در كردهايم/ باطل و داده هدر را دعوت
ببنديم/ احرام بايد يعني بدانيم, حرام خود بر را صاحبخانه اراده جز
كÇنيم/ حرام خود بر را چيز همه بايد است/ چيز همه تحريم احرام,
آيا بستي احرام كه زماني پرسيد: شخص آن از قصيده) (در وقتي

فكر به هم آنجا در ني/ داد: پاسخ كردي? حرام خود بر را چيز همه
بودم/ كاسبي و فرزند و همسر

بÇراي را خاصي حالت , حج سفر و مكه به رفتن خود الحمدلله
شدم, ف مشر كه سفري سه در Hغالب هم من چنانكه ميآورد انسان
خÇداونÇد بÇهجز را چÇيز همه انسان كه كردم احساس را حالت اين
مگÇر نيست مهم چيز هيچ دنيا در كه ميپندارد و ميكند فراموش

اعمال/ همين انجام

/70 آية اسرا¾, سورة /1

را بÇنيآدم مÇا ;1 م آد Çني ب نا Öم كرَّ Öد ق ل و ميفرمايد: قرآن در خداوند
يÇعني كÇرامت است/ فÇضل از غير كرامت داديم/ كرامت و شرافت
را او يÇعني داديÇم; كرامت را بنيآدم است/ فطرت جزو كه چيزي
در امÇا دارد/ شÇرافت مÇوجودات همة بر كه آفريديم طوري Hنوع
اضافه خداوند كه چيزي يعني لنا; فض ميفرمايد: قرآن ديگر آيات
ديگري به و ميدهد يكي به ميدهد; انسانها از بعضي به ديگران بر
در خÇداونÇد است/ شÇخص اسÇتعداد و فطرت جزو منا نميدهد/ كر

/13 آية جاثيه, سورة /2

بÇراي ;2 ض Öر اال ي ف ا م× و ات و× م× السَّ ي ف ما ÖمÔك ل خَّر س ميفرمايد: كريم قرآن
ديگÇر آية در يا است/ آسمان و زمين در آنچه كرديم ر مسخ شما
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/33 آية ابراهيم, سورة /1

كÇرديم/ شÇما ر مسخ را قمر و شمس ;1 ر م ق Öال و س Öم الشَّ ÔمÔك ل خَّر س آمده:
ميفرمايد: نيز ديگر آية در چنانكه است باال خيلي انسان مقام پس
لوا م ع و نوا آم ذين ال الا لين ساف ل ف Öس ا Ôناه Öد د ر ثÔمَّ قويم ت ن س Öح فيأ االنسان قÖنا ل خ Öد ق ل

/ì Ç ê آيات تين, سورة /2

آفريديم, خلقت بهترين و موقعيت بهترين در را انسان ;2 الحات الص

آوردند/ ايمان كه كساني جز انداختيم فرو افلين اسفلالس به را او بعد
وجÇودمان و نشÇويم غÇرور دچÇار منا رÇك دراين اينكه براي اما
فرموده: خداوند نگردد, غرور از سرشار انسان باالي مقام بهجهت
ايÇن در جÇانداران, هÇمه و مÇخلوقات همه اي شما و انسان اي تو
ايÇن در انسÇان اي هسÇتيد/ يكسÇان جهتي از من براي حرم محيط
بكÇني, زمÇين از خÇار يك يÇا و علف يك نداري حق حرم محيط
حÇق را حيوانÇي هيچ هستند/ محترم و دارند گياهي جان آنها چون

Õم ÔرÔح ÖمÔتÇÖن ا و دÖي الصَّ لÔوا ÔتÇ Öق ت ال× نÔوا ام × نâذي الَّ ا هيا ي×ا : 9ëآية ماÄده, سورة ;1 آية ماÄده, سورة /3
مكشيد)/ را شكار باشيد احرام در كه هرگاه آوردهايد, ايمان كه كساني (اي

كÇه صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت بزرگوارم پدر مرحوم را داستاني اينباره در /ê
احÇرام حال در فرمودند: نقل چنين بودند, شده مشرف حج به سخت گرماي در
آتش خÇط يك پايم در احرام, لباس زير زياد گرماي آن در ميرفتم/ مكه بهسوي
Ñ

دقت است>4/ خوش شيرين جان و دارد جان < كه بكشي3 نداري

Ø

طÇوري و برگشتم ميرود/ راه دارد شپشي ديدم زدم, باال را لباس كردم/ احساس
بÇعد گÇرفت/ قرار آفتاب به رو بود, حركت در آن روي شپش كه پايي كه نشستم
را تو و من خداوند, حيوان, اي گفتم: شپش آن به خطاب و زدم باال را احرام لباس
كÇه حاال خوب هستيم/ يكسان تو و من او, نظر در و دراينجا و آفريده جور يك
حيوان آن به آفتاب كمي وقتي بتابد/ هم تو به است بهتر پس ميتابد من به آفتاب

بود/ سوزان و گرم خيلي چون افتاد خورد,

همريشه محترم, احرامو و حرام حرمو و حريم كلمات خود كه  كنيد
كه حرم اين در م حرÔم شخص گفت ميتوان كه معني اين به هستند/

بگيرد/ را گياهي يا حيوان جان كه است حرام است, محترم
آنÇجا بÇه را شÇما فÇردا, كÇه است مÇحشر صÇحراي نمونة اينجا
مÇثل هسÇتند, سÇفيدپوش همه بيابان اين در كنيد نگاه ميخوانيم/
در كÇه است شÇرايÇط و وضÇع هÇمين پوشيدهانÇد/ كفن همه اينكه
نشÇانهاي و سÇمبل يك اين خود ديد/ خواهيم هم محشر صحراي

است/ چگونه محشر صحراي بدانيم كه است
گÇفتن دروغ و گفتن ناسزا كردن, صحبت باتندي احرام ايام در
نÇبايد بستند احرام وقتي مردان دارد/ اره كف كدام هر و نيست جايز
ميكند ايجاب را استثنا¾ ضرورت, جا همه در ه البت باشند/ سايه زير
آن خالف بر موارد از بعضي در شخص كه ميدهد را اجازه اين و
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و بگيرند سرشان باالي چتر نبايد مردان حال هر به ولي كند/ عمل
سÇر بÇر را خداونÇد سايه جز سايهاي هيچ كه است آن از كنايه اين
باز بسوزاند را شما خورشيد حرارت ا گر حتي ندهيد, قرار خودتان

بدانيد/ خداوند سايه زير فقط را خود بايد
مد الح نَّ ا يك, لب لك شريك ال يك, لب همَّ الل يك لب بگوييد: لبيك بايد و
جÇانم, جÇانم, يÇعني, Çيك; لب لك ريكÇالش لك, Çلك Ôالم و لك ¹عم الن و

نيز, سلطنت در و است تو آن از نعمت و ستايش جانم, پروردگارم
وقÇتي ايÇنكه مÇثل جÇانم, يعني لبيك جانم/ نيست, شريكي را تو
كه پدرتان يا و جانم ميگوييد: شما و ميزند صدا را شما فرزندتان

جان/ ميگوييد: باز ميكند, صدا را شما
هÇم چه هر و ميگوييد لبيك و ميرويد مشكالت تمام با پس
زماني تا و ندارد عددي و حد لبيك است/ بهتر بگوييد لبيك بيشتر
ديگÇر بÇايد ديÇديد را خÇانه كÇه وقتي ببينيد/ را كعبه خانه كه است
جاي همه در صاحبخانه كه است اين بر فرض چون باشيد سا كت
بايد داريم جسم ما چون ه البت دارد/ حضور جا همه در و هست خانه
و ببينيم هم را صاحبخانه بايد قرب حال آن در ولي ببينيم, را خانه
سا كت ديگر بايد كرديم, حس را او حضور و ديديم را او كه وقتي
درمثنوي اينباره در باشيم/ داشته تمام توجه و كنيم گوش و باشيم

و بود عاشق شخصي كه مضمون اين به است آمده داستاني مولوي
وقÇتي بود/ گفته لي مفص عاشقانه قصيدة او براي و داشت معشوقي
قصيده خواندن به شروع او نزد در رسيد, خود معشوق به عاشق آن
اينها گفت: و كرد پاره و گرفت را نامه معشوق, كرد, عاشقانه نامة و
هستي, من نزد در و آمدي كه حاال بيايي, من نزد به كه مينوشتي را

: 9Ç 1ê0ì ابيات سوم, دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, مثنوي /1
خÇوانÇد يÇار پيش و كرد بيرون نامه نشÇاند خÇود يشÇپ يÇار را يكÇÇي آن
البÇÇÇهها بس و مسكÇÇÇÇيني و زاري ثÇÇنا و مÇÇدح و نÇÇÇامه در بÇÇÇÇيتها
كÇردنست ضايع عمر اين Öوصل نست گاهÇم هرÇب ا گر اين معشوق  گفت
عÇاشقان انÇنش بÇاري ايÇن نÇÇيست خوان نامه تو و حاضر پيشت به من

است?1 باقي گفتن براي مجالي و حرفي باز آيا
و ديÇديد را خداونÇد خانة و رسيديد آنجا به وقتي كه است اين
Çيك لب نگÇوييد/ Çيك لب ديگÇر كÇرديد, حس را مÇحبوب حÇÇضور
در ناصرخسÇرو كنيد/ سكوت ديديد وقتي ببينيد, را او تا ميگفتيد
صÇداي ميگفتي لبيك وقتي ميپرسد: خود دوست از قصيده آن
لفظ يك هم لبيك اين گفتن پس ني/ گفت: شنيدي? را صاحبخانه

است/ نداشته مفهومي و معنا و نبوده بيشتر
دور هفت بايد ميرويد طواف به وقتي است/ طواف نوبت بعد
هفت عدد بگرديد/ خدا خانه دور ميگويند, "شوط" اصطالح به  كه
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دربÇارهاش زيÇادي تÇفسيرهاي و تأويÇلها و است كÇي  متبر عدد
هفت تعداد به قرآن در آسمانها و است روز هفت هفته,  گفتهاند:
است///; هفتروز در خلقت است, هفت نيز سلوك مراحل است,
گشÇتن, دور هفت اين در و بگرديد خدا خانه دور بايد دور هفت
Âكام نه باشد, خانه طرف به شما چپ سمت شانة كه كنيد دقت بايد
ساير به پشت تيجه بالن و باشيد خانه به رو كه برگرديد كعبه طرف به
احتراز و روش اين كه كنيد كعبه به پشت نه و خدا بندگان و اج حج
نه پس است/ احترام و ادب نشانه و عالمت كردن, پشت از  كردن
خÇدا خانه نام به كه جايي ÇÇ باشد خانه به شما پشت كه كنيد  كاري
گÇل و سÇنگ از كه ÇÇ خانه ه متوج Gمنحصر نه و ÇÇ ميشود خوانده

باشيد/ صاحبخانه ه متوج كامال بايد بلكه باشيد, ÇÇ است
هÇر كÇه هÇمانطور يÇعني است; حجراالسÇود از طواف شروع
اين Öمبدأ هم, طواف در دارد, مبدأ يك كوچك خيلي حتي چيزي
قÇرار مÇبدأ طواف, شروع در را سنگ اين ميشود/ حساب سنگ
است, جÇور يك خÇلقتمان و است يكÇي ما حيات چون ميدهند;

است/ ما واحد حيات نشان حجراالسود, از طواف شروع پس
كÇه آنÇجايي بÇرويد/ ابراهيم مقام به بايد كرديد, طواف كه بعد
بÇه كÇه خÇانهاي ل او مÇيخوانÇد/ نماز و ميايستاد ابراهيم حضرت

حضرت زمان در كه است كعبه همين شده, بنا خداوند خانة عنوان
بÇه را مكÇان اين خداوند ميگويند: ه البت است/ شده ساخته ابراهيم
س قدÇم زميني زمين, اين كه فرموده و داده نشان هم آدم حضرت
حضرت و داوود حضرت زمان در كعبه از بعد س بيتالمقد است/
بÇنا عÇبادت بÇراي كه بود خانهاي لين او كعبه, و شد ساخته سليمان

/9ì آية عمران, آل سورة /1

ل او 1; مينعال ÖلÇ ل ي د Ôه و كا بار Ôم ¹َّكب ب ذي لَّ ل اس لنل ع ض Ôو تÖي ب ل اوَّ نَّ ا بود: شده
به پس است/ مكه خانه همان شد بنا مردم عبادت براي كه خانهاي
نÇماز ركÇعت دو و مÇيايسÇتيد آنÇجا در خÇانه, باني و خانه احترام
اسÇماعيل و ابÇراهÇيم بÇه كÇعبه مÇوردخانه در خداونÇد ميخوانيد/

/12ë آية بقره, سورة /2

دو شما منرا خانه 2; جود الس كَّع الر و فين العا ك و فين Äا لطل ي ت Öي ب را ه ط فرموده:
طاهر و تميز و پا ك ÇÇ اسماعيل و ابراهيم حضرت به اشاره ÇÇ نفر
در و ميآيند بيت اين زيارت به و هستند ار زو كه كساني براي  كنيد
آنÇجا در را نÇماز ركÇعت دو وقÇتي مÇيكنند/ اعÇتكاف بÇيت ايÇن
Öت انÇك ÖدÇ ق ميكنيد/ اقتدا ابراهيم حضرت به را نماز گويي ميخوانيد

/ê آية ممتحنه, سورة /3

پسÇنديده بسيار مÆمنان شما بر ه:3 ع م ذين وال ابراهيم في Õ¹ن س ح Õ¸ و Öس Ôأ كÔم ل
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را آنها چون كنيد, اقتدا بودند, او با كه كساني و ابراهيم به كه است
داديم/ قرار الگو و سوه Ôا شما براي

كÇه است حÇاجيان براي يادآوري نوعي واقع در تفسيرها اين
ه وجÇت آن مÇعناي بÇه مÇيدهند, انجام حج مراسم در را كاري وقتي
شد; بيان كه است همين آن معاني و رموز Hحتم اينكه نه ه البت  كنند/
كه است معني همين اينها, از يكي دارد/ نيز ديگر معناي هزاران نه,
همين فقط كه گفت نبايد پس است/ شده گفته ناصرخسرو شعر در
هÇمان , جÇح احكÇام و دسÇتورات بگÇوييم يا است, درست تفسير
ظÇاهر بÇهصرف نبايد زيرا ميشود, گفته ظاهر در كه است مطالبي
ه البت كند/ استنباط نيز را آن باطني معناي بايد كسي هر و كرد ا كتفا
كÇه است نÇقل ايÇنكه مÇثل باشد/ ظاهر برخالف نبايد استنباط اين
اشتغال كاري به كه ميداد دستور او به كه خود مراد پاسخ در مريدي
ولي كن كار برو ميگوييد من به ظاهر عالم در شما گفت: كند, پيدا
درست چÇيزي چÇنين باشي/ بيكار بايد گفتهايد من به ر س عالم در

باشد/ نميتواند ظاهر دستور برخالف باطني معناي نيست/
را ادب بÇايد كÇه گÇفتم طÇواف در حÇج: اعمال بقية به برگرديم
بÇه كÇه اشتياقي ضمن ÇÇ محبوب مقام به نسبت يعني كنيد/ رعايت
ا گر كه ميگويند بكنيد/ هم را آداب و ادب رعايت ÇÇ داريد حضور

به نسبت ظاهري ادب از كه بهطوري شويد, كج سو هر به طواف در
است/ باطل طواف شويد, دور خانه

ميكردي, طواف كه وقتي ميپرسد: قصيدهاش در ناصرخسرو
ميكنند/ طواف خداوند عرش دور هم مالÄك كه آمد يادت

عÇظيم عرش گرد به كردي ياد مÇÇالÄكيان هÇÇمه وافÇÇÇط از
از نÇمونهاي چÇهارم, آسÇمان در خداوند ميگويند: ني/  گفت:
عÇرش دور بÇه و آن دور به مالÄك و است داده قرار را كعبه خانه
هم كردن طواف است/ ما يادآوري براي اين ميكنند/ طواف الهي
دور يÇعني است, مÇتداول مÇا امروز جامعة عرف در كه همانطور
كنيد/ او فداي را خود حاضريد كه است معني اين به چرخيدن;  كسي
ناخن,///)و چيدن مو, كردن ( كوتاه تقصير خانهو طواف از بعد
ايÇنجا مÇيكنيد/ حÇركت و مÇيشويد مÇحرم دومÇرتبه عمره, اتمام
به يعني اصلي مقصد و منظور به همه كه حاال ميآيد/ پيش سÆاالتي
آنها خود اين بروند? آنجا از بايد چرا پس رسيدهاند خود, محبوب
دسÇتور و ميكنند مأمور را آنها بلكه بروند, ميخواهند كه نيستند
ا گر ي حت امر اطاعت برويد/ عرفات به بايد حال بروند/ كه ميدهند
خÇانه كÇعبه, است/ عبادت يك خودش باشد, شدن دور به دستور
ولي شÇويد, مÇقيم بÇايد رسÇيديد آنجا به وقتي پس است محبوب
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به بروم? كجا به برو/ ميدهد: دستور است خانه صاحب كه خداوند
مÇحو و شÇديد بيخود خود از اينكه از بعد يعني عرفات, صحراي
عرفان كه ميرويد محبوب امر حسب بر رسيديد, وصال به و شديد
عÇرفات جÇهت ايÇن بÇه نيز "عرفات" به شويد/ عارف و كنيد پيدا
لين او آنجا در شدند, فرستاده زمين به ا حو و آدم وقتي كه ميگويند

شناختند/ و ديدند را يكديگر بار
در كه است شناختي و عرفان آن از غير شناخت, و عرفان اين
اينكه از بعد است; خاصي شناخت شناخت, اين ميبينيد/  كتابها
دسÇتور مÇحبوب رسÇيديد, وصÇال بÇه و رفÇتيد مÇحبوب ديدار به

جÇح اعÇمال انجام مسير در هم امر اين اطاعت <برويد>, ميدهد:
بÇه بÇايد يÇعني است, رمÇزي و نشÇانه شناخت, اين آنجا در است/

كنيد/ پيدا شناخت كه برويد بياباني
شود/ اشاره نكتهاي به بايد عرفان مسأله طرح بهتناسب اينجا در
و عÇرفان و مÇيشود بحث عرفان و ف تصو به راجع اوقات, خيلي
در ميكنند/ مقايسه باهم و كرده تلقي متفاوت مطلب دو را ف تصو
هسÇتند; حÇقيقت يك از حيثيت دو اينها و نيست چنين كه حالي
خÇداونÇد از خداشÇناسي, شخص هر چون و شناخت يعني عرفان
قاطعيت با نميتوان پس باشد, اندك و مختصر ولو دارد, شناختي

در كÇه است ايÇن مÇانند مÇنتهي ندارد/ عرفان شخص آن كه  گفت
داريد, آن از مختصري شناخت و ميبينيد را چيزي دور از راهي,
شÇما نÇظر بÇه سÇياهي يك دستهÇا, دور آن در و آنÇجا از يÇعني
بعد ميكنيد; پيدا شناخت يك ميبينيد را آن كه قدر همين ميرسد,
آن به نسبت ميرويد جلوتر كه قدم هر ميافتيد, راه به آن سمت به
جلوتر مقداري وقتي ميكنيد/ پيدا بيشتري شناخت هدف, و مقصد
كه جلوتر است/ عمودي بهصورت سياهي آن كه ميفهميد رفتيد,
رفتيد, جلوتر كه باز ميكند/ هم مختصري حركت كه ميبينيد رفتيد
آن مÇيبينيد بÇرميداريÇد, كه بيشتري قدم دارد/ هم برگ ميبينيد
رسÇيديد نÇزديك وقÇتي مÇيوزد/ آن بر باد كه است درخت يك
شÇناخت است/ انگÇور يÇا سÇيب درخت درخت, آن كه ميفهميد
را او بهتر برويد جلوتر هرچه است/ همينطور هم عرفان و خداوند
و است شده مشهور ف تصو به اسالم تاريخ در راه اين ميشناسيد/
شÇناسايي آن بÇه تÇا رفت را راه ايÇن بÇايد عÇرفان/ به شناسايي آن

رسيد/ درجاتش و مراتب بهترتيب
دارد/ درجات شناخت اين بشناسيد, را چيزي ميخواهيد وقتي
و اطÇراف مÇيخواهÇيد بگÇيريد/ نظر در را روشن چراغ يك مثال
آن باشيد, نزديك خيلي چراغ به ا گر بشناسيد/ را چراغ اين جوانب
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بÇايستيد, دورتÇر بايد ميشود/ شما ديد مانع چراغ كننده خيره نور
از بÇعد ببينيد/ هم را آن اطراف ميتوانيد شديد دور چراغ از وقتي
را هÇدف آن مÇيتوانÇيد بÇهتر بÇرويد نزديك به وقتي شدن, دور
بÇه و كÇرديد پÇيدا اوليÇه شÇناخت اينكه از بعد وقت آن بشناسيد;
كÇامل شÇناختتان و بÇبينيدش Âكام ميتوانيد رسيديد, آن نزديك
حالت آن از است/ مطلب همين نمايش سمبلو هم, عرفات  گردد/
مÇيل بÇه ا گÇر چÇون خÇودتان; مÇيل به نه ه البت ميشويد دور قرب
امÇر بÇه بÇنا بÇلكه است, او از بÇÔعد دوري ايÇن شويد, دور خودتان
نگÇاه دور آن از و مÇيشويد دور كرده, معين كه روشي و محبوب
است/ وصال نوع از خودش هم شدن دور اين بشناسيد/ تا ميكنيد

كردي? پيدا شناختي و معرفت عرفات, در آيا كه ميپرسد
تÇÇقديم يÇÇافتي و ايسÇÇÇÇتادي عرفات در چو گفتمش  گفتني
نسÇيم رسÇيد مÇعرفت از تÇو به خويش منكر و عارفحقشدي
ميگويند كه حرام ميرويد/ مشعرالحرام يا مشعر صحراي به بعد
و//// مÇني× عÇرفات, مكه, جمله از منطقه همة كه است علت اين به
را گÇياهي ي تÇح كÇه است حÇريمي يعني ميشوند; ي تلق حرم جزو
ريخته خوني نبايد آنجا كنيد/ شكار را حيواني يا و بكنيد نميتوانيد
يÇاد به كربال فاجعه جريان در را حسين(ع) حضرت داستان شود/

حÇرم از شود, داشته نگاه حرم احترام اينكه براي حضرت آوريد/
شناخت كه وقتي است/ شناخت نشانه و رمز هم اين آمدند/ بيرون
است عبارت هدف رسيديد; خود هدف به واقع در شد, كامل شما
مÇانند تÇنهايي بÇه مÇحبوب وصÇال مÇحبوب/ شÇناخت و وصال از
بÇيخود خÇود از چون ميسوزد, شعله وسط در كه است پروانهاي

نميشود/ متوجه چيزي و است
آنÇجا آورديÇد, بهدست را شناخت هم و وصال هم وقتي, پس
شما جشن اين كرديد/ طي را مراحل اين كه ميگيريد جشن ديگر
اين كه است حاجيهايي طرف از سپاس و مراحل اين طي سبب به
دلها در بهقدري و است مهم آنقدر و دادند انجام آنجا در را اعمال
مÇيگيريد/ جشÇن آنÇها براي هستيد اينجا كه هم شمÇا كه دارد اثر
شÇدند مÇوفق كه برادراني براي ميگيرند جشن مسلمين همه يعني
مÇا بÇزرگÇان كه را ي حج شدند موفÇق و دهند انجÇام را حج اعمÇال
بياورند/ بجا فرمودند صادق(ع) حضرت و سجاد(ع) حضرت مثل
از بعد يعني شديد, ي حج چنين انجام به موفÇق انشا¾اهللا كه هم شما
و امر اين انجام بهشكرانه وقت آن كرديد, پيدا هم شناخت وصال,
هم شما آمد, اسماعيل حضرت براي ذبيحهايكه و فدايي يادبود به
ليÇهاي او قÇرباني هÇمان نشانة واقع در قرباني اين ميكنيد/ قرباني
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شد/ ذبح اسماعيل عوض به كه است
و نÇفر يك دو هÇر اصÇل, در اسÇماعيل و ابÇراهÇيم حÇÇضرت
خداوند امر از غير ا گر بودند/ بدن دو در روح يك ديگر بهعبارت
قÇرباني را بÇهفردش مÇنحصر فÇرزند ميشد راضي ابراهيم آيا بود,
بماند/ باقي فرزندش ولي برود بين از خودش بود حاضر او  كند?
يعني كند/ قرباني را فرزند ابراهيم حضرت كه بود اين الهي امر ولي
ميكرد, ترك را ديگر عاليق همه محبوب, امر اطاعت راه در بايد
ميداد/ او راه در بود مهمتر هم خودش جان از كه را فرزندش حتي
خÇداونÇد آمÇد, بÇيرون بÇلند سÇر امÇتحان از و شد حاضر كه وقتي
هÇمه ايÇنها و دارم الزم را تÇو مÇن نÇه, گÇفت: و فÇرستاد ذبÇيحهاي
و شد خليلالله ابراهيم, حضرت كه بود آنوقت بود/ تو امتحانات
مرسوم اصطالح به هم ما حاال ميرسيد/ ميبايد كه رسيد آنجايي به
مÇيآوريم, در را داشتن ايمان اداي ميآوريم/ در را كار اين اداي
ادا ايÇن بÇا شÇايد تا ميآوريم در را ابراهيم حضرت سير اين اداي
پÇيدا معني اعمالمان و كند ه توج ما به هم كمي خداوند درآوردن,

 كند/
كه ÇÇ كرديد هم طواف دوباره و كرديد قرباني را گوسفند وقتي
آمده يادتان به واقع در ÇÇ دهيد انجام هم روز همان ميتوانيد ه البت

نيت اين به و كنيد قرباني محبوب راه در را خود جان حاضريد  كه
از كه ميدهد دستور خداوند آنگاه كرديد/ طواف و گشتيد دورش
يك Gد مجد و ميشود تمام احرامتان بياييد/ بيرون قرب, حالت آن
دنÇيايي كÇه حالتي آن در آنوقت ميشويد/ دنيا به ه متوج شخص
مسا كين فقيران, نزديكان, اقوام, بزرگان, ميان بايد را قرباني شديد
كÇرد; بايد قسمت سه را قرباني ميگويند: كنيد/ تقسيم مستحقين و
بÇراي هÇم قسÇمت يك شÇخص, خÇود مصرف براي قسمت يك
ان مستحق به هم را قسمت يك و ايماني جنبه از مÆمنان و بزرگان

داد/ بايد
خÇود از را شيطان كه است اين آن و مانده ديگر كار يك حال
شكار بنيآدم از و دارد ما فريب در تالش هميشه شيطان كنيد/ دور

نâري ظ Öن Ôم Öال ن م نَّكا ق×ال / ونÔث ع Öب Ôي م Öوي الي× âني Öر ظÖنا ق×ال :1ë و 1ê آيÇÇات اعÇÇراف, سÇÇÇورة /1
مهلتيافتگاني)/ از تو گفت: ده/ مهلت ميشوند زنده كه قيامت روز تا مرا ( گفت:

هر شكار اين و خواسته1 مجال خداوند از كار اين در و ميخواهد
اين ميكند/ راضي بيشتر را او باشد, چاقتر بهاصطالح و بزرگتر چه
عيسي موسي, د, محم دنبال به ابراهيم, دنبال به ل او شيطان كه است
را آنÇها بÇتوانÇد ا گÇر ميكند كيف و ميبرد ت لذ چقدر او ميرود/
از نفر يك است توانسته فقط شيطان ميان, اين در اما بدهد/ فريب
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است/ باعورا بلعم هم آن و دهد فريب را بزرگان مشاهير
مÇقامي كÇه بÇود عÇوه تجابالدÇمس بÇزرگان از يكي باعورا بلعم
است, درتوراتآمده كه آنطور و داشت پيغمبري مقام به نزديك
را خÇود او ولي برساند پيغمبري به را او كه داشت نظر در خداوند
شايد كرد; ضايع را خود او كه نشده نقل درتورات ه البت كرد/ ضايع
كÇه آمÇده مÇا اخÇبار در ولي بÇود, بنياسراÄيل از او اينكه بهجهت
شÇيطان براي بزرگ شكار يك اين خوب داد/ فريب را او شيطان
صيد را ديگر بزرگ شكارهاي آن نتوانست ديگر شيطان ولي بود,
و است بÇزرگ شكÇارهاي دنÇبال بÇه هÇميشه او كÇه چند هر  كند;
را كساني خدا بندگان ميان در يعني بيندازد/ دام به را آنها ميخواهد
بيشتر شيطان يافتهاند, بيشتري ارج و رفته باال عروج نردبان از  كه

بكشد/ پايين را آنها و كند شكار را آنها ميخواهد
مÇي ر هÇم سÇر پشت روز سÇه بايد شيطان اين كردن دور براي
بÇه شÇيطان كÇردن دور نÇيت به ريگ هفت بايد يعني كنيد/ ره م ج
بÇهتر بÇياوريد? بÇهدست كÇجا از را ريگها كنيد/ پرتاب او سمت
مشÇعر, صÇحراي از بÇاشيد/ برداشته ريگ مشعر صحراي از است
كÇامل, شÇعور و بÇاآ گÇاهي بايد شعور/ و آ گاهي صحراي از يعني

يطان الشَّ دÖيك نَّ ا Ç است ضعيف شيطان اين آنقدر كنيد/ طرد را 7ì/شيطان آية نسا¾, سورة /1

مÇحل كه مشعر صحراي از را ريگها اين شما ا گر كه Ç 1Hعيف ض كان 

از فندق, اندازة به ريگ هفت با باشيد, آورده است آ گاهي شعورو
هÇفت بÇا بÇاز شÇما كÇه ميكند مراجعت باز ه البت ميشود/ دور شما
ÇÇ ميآيد شما فريب براي بار سه ميكنيد/ دور خود از را او ريگ,
منتهي ÇÇ ابراهيم حضرت از است يادگاري هم اين كه جمره, تا سه
آن بÇه رسÇيد و كرد طرد را شيطان قرباني, از قبل ابراهيم حضرت
از بÇعد مÇا ولي شد/ امام و خليل رسول, او ميرسيد: بايد كه مقامي
آن در بÇاز بÇرگشتيم, دنيوي ه توج حالت به كه وقتي يعني قرباني
در ولي كند/ اغوايمان تا ميآيد سراغمان به شيطان كه است موقع
ه وجÇت دنÇيوي بهمساÄل كمتر انسان , حج اعمال انجام و احرام ايام
سه تا آن بعداز ولي دارد كار انسان با كمتر شيطان هم Âعم و دارد

ميكند/ تعقيب را ما Hمرتب روز

جÇح اعمال و مكه به راجع آداب معنوي نكات از بخشي اينها
آخر در ناصرخسرو آنچه مشمول تا كنيم ه توج آن به بايد كه است

نشويم: ميگويد, قصيدهاش
سÇقيم و صÇحيح ندانستهام من تو گفتي چه بابهر اين از  گفت
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مÇقيم مÇÇحو مÇÇقام در نشÇÇدي حج نكردي پس  گفتمايدوست
سÇيم بÇه خÇريده بÇاديه محنت بÇاز آمÇده ديÇده مكÇه رفتهاي
تعليم كردمت كه كن چنين اين پسازاين كني حج خواهيكه  گرتو

HابقÇس ارشÇاد وزارت شÇريعتي, دكÇتر مÇرحÇوم از كÇه است جزوهاي جمله از /1
است/ داده شرح را اعمال اين از مختصري مقدار كه بود كرده چاپ

دÇدي آن ولي است1 شÇده نÇوشته بسياري مطالب حج مورد در
حتي كه باشيم داشته ميتوانيم ما يا و داشت ناصرخسرو كه عرفاني
كÇمتر ديگÇران را ديÇد ايÇن بÇاشد, خÇالصتر هÇم ناصرخسÇرو از
قÇصد كÇه جÇح مسÇافرين آن اميدوارم حاال باشند/ داشته ميتوانند
جÇمله از مÇيروند, جÇح بÇه انشÇا¾اهللا و دارند را خدا خانه زيارت

تعليم>/ كردمت كه كن چنين <اين كه: باشند  كساني

/1379 سال در شده اظهار سخنراني متن /1

قربان1 عيد

دو ايÇن بÇراي و است قربان عيد و فطر عيد فقط اسالمي اعياد
نماز كه همانطور Âمث است; شده ر مقر ي خاص شرعي احكام عيد
كنند, رعايت را آن بايد مسلمانان همة و است ي خاص احكام داراي
موظف مسلمانان همة كه است ي خاص احكام داراي نيز عيد دو اين
و است مÆكد مستحب عيد, نماز خواندن البته هستند/ آن اجراي به
نÇيست, واجب عÇيد نÇماز امÇام, غÇيبت زمان در كه ميگويد شيعه
دهد رخ اشتباهي عيد نماز خواندن در ا گر ي حت ندارد قضا بنابراين
است/ باطل نماز آن كه گفت نميشود و نيست آن قضاي به نيازي

نيست/ واجب نمازهاي از زيرا است قبول عيد نماز انشا¾اهللا
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كÇمي را خÇود نگÇرانÇيهاي و گذشتهها كه است اين براي عيد
او بهسوي اينكه و باشيم داشته حق رحمت به اميد و كنيم فراموش
عرفان در كه است رجايي و خوف حالت همان اين ميگرديم/ باز
ميشود را روز هر جهت يك از است/ شده تعبير سلوك بال دو به
بهتر روز, آن كه روزي هر گرفت/ عزا ميشود هم را روز هر و عيد
ما امروز كه وقتي به واي است; عيد ما براي روز آن باشد ديروز از
است; ركÇود ايÇن باشد ديروز مثل ما امروز ا گر باشد; ديروز مثل
از بÇود/ قÇح راه در پÇويايي و حÇركت حÇال در بايد هميشه چون

احكÇام در نÇبود/ مÇتداول و مÇرسوم فعلي بهصورت عزاداري اسالم صدر در /1
كه ÇÇ قربان سعيد عيد فطر, سعيد عيد ÇÇ است شده ر مقر عيد دو اسالمي شريعت
و فطر عيدين در افزود/ دو آن به نيز را جمعه هفتگي تعطيل و عيد ميتوان البته
ر قرÇم جÇمعه سورة 9 آية هم جمعه روز مورد در و است ي خاص رات مقر قربان
ÖمÔكذ×ل عÖي ب Öال وا Ôرذ و اهللا رÖك ذ الي× ا Öو ع Öاس ف ¹ ع ÔمÔجÖال م Öوي Öن م ̧ و ل× لصَّ ل ي ودÔن ا اذ× نÔوا ام × نâذي الَّ ا هيا ي×ا ميدارد:
جÇمعه روز نÇماز نÇداي چون آوردهايد, ايمان كه كساني (اي ون Ôم ل Öع ت ÖمÔتÖنÔك Öنا لكÔم ÕرÖي خ
بÇرايÇتان كÇار اين باشيد, دانا ا گر كنيد/ رها را دادوستد و بشتابيد نماز به دردهند,
سÇعي كÇه اسÇالمي خالفت عنوان تحت ÇÇ بنياميه سلطنت با منتهي است/) بهتر
حذف دلها از آنان واليت و بيت اهل مناقب و بماند پنهان اسالم حقايق ميشد
و اسÇالم واقÇعي رهبران تكليف ÇÇ بماند باقي خلفا بازيچة اسالم درواقع و شود
و مسلمين به گوش را واقعي رهبران مناقب و اسالمي معارف كه بود آن بيت اهل
Ñ

ندادهاند/1 عزاداري به دستور پيامبر اينرو

Ø

و يزيد معاويه, قبيل از حكام استبدادي خشونت اما برسانند, بشر افراد همة بلكه
تÇحت كÇه بÇود آن براي عزاداري لذا نميداد, مجال امثالهم و متوكل بعدها حتي
كÇه شÇود اعÇالم مÇعارف ايÇن اسÇالمي, عيÇواق شÇهداي عÇزاي و يÇادبود عنوان
و يادآوري از را بيت اهل كه ميكردند شرم بايد آنان كاركنان و حكام عليالقاعده
كÇه است بÇديننحو مÇيكردند/ بÇيش و كÇم گرچه ÇÇ كنند منع خود اجداد يادبود

شود/ حفظ تاريخ طي در عزاداريها اين كه خواستهاند شيعه بزرگان

موضوع اين انشا¾اهللا هستند, شريك عيد اين در مسلمين همة
به د مقي بيشتر كه كس هر ه البت گردد; مسلمين همه بين الفت موجب
هÇمه براي ولي دارد, سهم بيشتر عيد, اين از است, پيغمبر احكام
مÇيشود: خوانده اينچنين عيد نماز قنوت در است/ عيد مسلمين
بÇراي را آن كÇه امÇروز حق به ;عيدا مين سل Ôم Öل ل Ôهت Öل ع ج ذي ال م Öوالي هذا قح ب

دادي/ قرار عيد مسلمين

/ë آية ابراهيم, سورة /1

را اياماهللا ,1 هالل ام يا ب Öم Ôه Öرك ذ و ميفرمايد: موسي حضرت به خداوند
فطر عيد يكي است: روز دو اماهللا اي مسلمين براي بياور/ آنان ياد به
جÇمله از دارد, خÇاصي رات مقر روز دو اين قربان/ عيد ديگري و
اين مراسم از مقصود عمدة است/ حرام روز دو اين در روزه  گرفتن
هÇمه بÇين بÇيشتر الفت و انس ايÇجاد و عÇيد روز تبريك روز دو

است/ مسلمين
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كÇه كÇردن, قÇرباني يÇعني قÇربان ميگويند? قربان عيد چرا اما
ايÇن بÇا يÇعني است/ "قÇÇرب" ريشÇÇة از كÇÇلمه خÇÇود مÇÇيگويند:
يك از كÇردن قÇرباني ايÇن ميجوييد/ خدا به قرب قرباني كردن,
و ابراهيم, حضرت ما, پيغمبر جد از است خاطرهاي تجديد طرف
رسم بشر اقوام بين كردن قرباني تاريخ, آن تا چون ديگر طرف از
بعد به تاريخ اين از ميكردند, قرباني هم را فرزندانشان حتي و بوده

همين هم گناهانشان از يكي و نكردند گوش الهي حكم اين به بنياسراÄيل اما /1
بود/

كرد/1 ممنوع را انسانها كردن قرباني خداوند
طÇرف از و فÇرشته, از طÇرفي از كه است رفهمعجوني Ôط انسان
خÇصال مجموع لذا و است شده سرشته حيواني خصايص از ديگر
هÇمه در كÇه تÇهاجم خÇصلت آن ثالÇم اوهست/ در هÇم حيوانÇات
ظÇاهر آنÇها بÇين دعÇاوي صÇورت بÇه انسÇان در هست, حيوانات
احكÇام يÇا جÇهاد بÇهصورت تÇهاجم ايÇن اسÇالم در ولي ميشود,
در را خصلت اين خداوند چون است/ شده جلوه گر شرعي ص مشخ
يكÇبار سÇالي شÇخص ا گÇر شايد دارد, ه توج آن به و آفريده بشر

برود/ بين از او حد از زايد تهاجمي حالت آن كند, قرباني
همين ما براي و است داده قرار عيد ما براي را روز اين خداوند

بهمعناي "عود" ريشة از عيد اما بدانيم/ عيد را اينروز كه است  كافي
گÇويندة آن قÇول بÇه پس خÇدا/ بÇهسوي بازگشت است; بازگشت
بÇلكه يا/// و بپوشد نو لباس انسان كه نيست روز آن عيد واالمقام:

/ عيد الو ن م ن ما Öن مل Ôالعيد لب ديد الج سبل Öن مل Ôالعيد سÖيل /1

كند/1 پيدا امنيت خداوند ة بلي از شخص كه است زماني عيد
كÇه است اين شد, قاÄل عيد اين براي ميتوان كه ديگري جنبه
¹َّل م ميفرمايد: پيغمبر به خطاب ابراهيم حضرت مورد در خداوند

/78 آية , حج سورة /2

همه پدر را ابراهيم حضرت خداوند آيه اين در يعني ;2 م âاهي بÖر× ا ÖمÔك âبي ا

Çبي سن پÇدر ايÇنكه از غÇير ابراهيم حضرت پس ميكند, معرفي ما
همين ادامه در و ميشود/ محسوب هم ما همه پدر است, ما پيغمبر
را شÇما قÇبل از او ; Ôل Öب ق ن م لمين Öس Ôالم ÔمÔك ي× م س و Ôه ميفرمايد: خداوند آيه
الهÇي امر به شدن تسليم يعني عام معناي به مسلم داد, "مسلم" لقب
كÇه بÇزرگوار پÇيغمبر آن براي را مقامي چنين وقتي خداوند است/
هم ما شادماني و شعف باعث Hممسل ميشود, قاÄل است ما همه پدر
ميروند همه ميدهند, كسي به را ديني مقامات اين وقتي ميگردد/
مÇيشود/ خÇوشحال هÇم شخص آن خود و ميگويند تبريك او به
در چون است, خاطر همين به هم روز اين بودن عيد جنبة يك پس
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است/ شده ر مقر حضرت آن براي ت نبو درجه آخرين روز اين
صداي ل او مراحل, دراين كه دارد مرحله چهل ت نبو ميگويند

سÇاير نÇيز پÇايينتر درجات در و نيست پيامبران مختص تنها مراحل اين البته /1
كÇه ميشود برات مÆمنين دل به مرحلهاي در چنانچه برخوردارند, آن از مÆمنين

ندهند/ انجام يا دهند انجام را  كاري

بعدي مرحلة در ميشنود/1 بيداري در سپس و خواب در را فرشته
م جسÇم را فÇرشته درجÇه, آخÇرين در و ميگويد سخن او با فرشته
بÇا ما پيغمبر بر جبرÄيل كه همانطور ميزند حرف او با و ميبيند

قÇلمرو از مÇعراج در چÇنانكه داراست را درجه باالترين ما پيامبر حيث اين از /2
Öول گفت: و نبود وي با همراهي توان را جبرÄيل كه بهطوري رفت فراتر هم جبرÄيل

/ ÔتÖق رتÖالح ¹ل ÔمÖنا Ôت Öون د
پÇÇرم بسÇÇوزد تÇÇجلي فÇÇÇروغ پÇرم بÇرتر مÇوي سÇر يك ا گÇر

مورد در ميديد/2 را او پيغمبر و ميشد نازل خودش واقعي صورت
كه شد وحي او به شده ر مقر امتحان آخرين در هم ابراهيم حضرت

كند/ قرباني را منحصرش فرزند
و بÇود گذشته بارداري سن از ابراهيم حضرت همسر ساره سن
اوالددار نميتوانست جهت هر به بود, عقيم هم ل او از اينكه مثل
سÇالها بعداز هم آن داشت هاجر از فرزند يك فقط حضرت شود/
درتورات و است نقل ما روايات در سالگي/ شش و هشتاد سن در

خÇداونÇد سÇالگي شش و هشÇتاد نÇس در كÇه است شده نوشته هم
ميكند امر خداوند وقت آن بود; فرزندش تنها كه داد او به فرزندي
كÇه است امتحان باالترين اين كن/ قرباني را فرزندت تنها اين  كه
حضرت خود تنها نه آمد; بيرون موفق هم امتحان اين از حضرت
سÇربلند امÇتحان از مÇيشد, قÇرباني بايد كه هم پسرش همان بلكه
بÇه را خÇداونÇد امÇر و خواسÇته وقتي ابراهيم حضرت آمد/ بيرون
ما Öل ع Öاف تب ا ي×ا كرد: عرض پدر به اسماعيل گفت, اسماعيل فرزندش

/102 آيه صافات, سوره /1

بÇده, انÇجام مأموري, آنچه پدر ;1 ن âري اب ×الص ن م Ôاهللا ¾ا ش× Öن ا âني Ôد جت س Ôر م ÖÆÔت

صابرم/ هم من كه ديد خواهي انشا¾اهللا
ايÇن به ابراهيم حضرت خود يا و گفت پدرش به اسماعيل بعد
نبيند را فرزند صورت ذبح, موقع در است بهتر كه كرد توجه مسأله
شود/ ايجاد دلش در ترديد هاي ذر فرزندي, مهر هيجان با مبادا  كه
صورت تا برگرداند خا ك طرف به را اسماعيل فرزندش روي پس
و آمد جبرÄيل كه بود اينجا در ميدانيد/ را آن داستان كه نبيند را او

خريديم/ باز عظيم ذبحي به را او و :107 آية صافات, سورة /2

ذبÇيحه ÇÇ عÇظيم ذبÇح از مÇنظور 2/ م âظي ع حÖب ذ ب Ôاه يÖن× د ف و كه: آورد پيغام
چاقي گوساله يا و چاق گوسفند حيوان, آن كه نيست اين ÇÇ بزرگ
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اين مسألهو اين قدري به يعني است/ آن معنوي عظمت منظور بود/
ذبÇح عنوان به را آن گيري نتيجه  خداوند كه بود مهم امتحان جلسة

فرمود/ بيان عظيم
درگاه به ابراهيم حضرت امتحان آخرين قضيه اين روز, دراين
يعني خليل شد/ امام شد, خليل شد, رسول آن بعداز كه بود خداوند
از ابÇراهÇيم حÇضرت مÇردم/ پيشواي يعني امام و خداوند, دوست
خلق با كه سمتي جهت از و شد خليل يافت, حق با كه نسبتي جهت
ميدانيم عيد را امروز ما كه ديگر علت يك پس شد/ امام كرد, پيدا
امÇتحان آخرين از ابراهيم پدرمان كه است اين ميگيريم, جشن و
و سربلند آنها همه از و داد امتحان چندين او آمد/ بيرون موفق نيز
آن مقامات عاليترين يعني گرفت/ عالي مقامي و آمد بيرون موفق
حضرت خردسالش فرزند بلكه حضرت آن فقط نه گرفت/ را روز
احسن بهنحو را الهي امتحان اين پدر همراه كودكي در هم اسماعيل

داد/ جواب
است/ نظر اختالف اسحاق, يا بود اسماعيل ذبيحالله, اين حال
اسÇماعيل حÇضرت وقÇتي داشت/ فÇرزند دو ابÇÇراهÇيم حÇÇضرت
كه بود هاجر از اسماعيل ه البت آمد/ دنيا به اسحاق بود, سيزدهساله
حضرت آن عقدي همسر اعتباري به كه ساره, از اسحاق بودو  كنيز

نقل هم خودتورات در گرچه ميداند اسحاق را ذبيحالله بود/تورات
پس بكش/ را مÇنحصرت فÇرزند كÇه شÇد وحÇي ابراهيم به كه شده
به وقتي اسحاق كه حالي در بود, اسحاق فرزند آن ميگويند چطور
وقÇتي مÇينويسد: درتÇورات بود? ساله سيزده اسماعيل آمد, دنيا
كنيز است, هدار غص خيلي ابراهيم و نميشود اوالددار كه ديد ساره
بÇه و كÇرد آزاد را او يعني درآورد/ او عقد به را ÇÇ هاجر ÇÇ خودش
و درآورد ابÇراهÇيم عÇقد به ميگويد: درآورد/تورات ابراهيم عقد
بÇه را او ابÇراهÇيم حضرت چون حال هر به بخشيد/ را او نميگويد
آزاد يÇا بÇخشيد ساره را كنيز آن كه نميكند فرقي گرفت همسري
و گرفت غرور كمي را هاجر بعد و زادهشد اسماعيل, او از و  كرد/
گÇردنكشي انÇدكي بود, الهي محبت مورد خيلي كه ساره به نسبت
فرمود: ابراهيم حضرت به خداوند شد, ناراحت ساره چون و  كرد/

ميدانيد/ را داستانش كه ببر دست دور جايي به را فرزندت و زن
كنيز زن به ميدادندو اهميت عقدي زن به ايام آن در يهوديها
همين به آنها شايد ميدادند/ كمتري بهاي بود, كنيز از كه فرزندي و
بگÇويند ميخواستند و نميشناختند رسميت به را اسماعيل علت,
فÇرمود: خÇداونÇد كÇه وقتي و نيست ابراهيم حضرت فرزند او  كه
اين وقتي كه حالي در است/ اسحاق منظور كن, قرباني را فرزندت
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بود/ كوچك بسيار يا و بود نيامده بهدنيا يا اسحاق شد, داده دستور
يك يÇا است سÇختتر كÇردن قÇرباني را ماهه چند ة بچ يك حال

را? ساله سيزده اسماعيل مثل برومند فرزند
حÇضرت ازدواج بÇه را هÇاجر مÇيگويد خÇودتÇورات بهعالوه
اسماعيل ميگويند كه باشد درست آنها قول هم ا گر Hفرض درآورد/
ديگر درآمد ابراهيم ازدواج به هاجر كه وقتي ولي بوده, كنيز فرزند
چون است كنيز فرزند اسماعيل كه گفت نميتوان پس  كنيزنيست;
خداوند همچنين درآمد/ حضرت ازدواج به هاجر گفتهتورات طبق
از را, تو نسل را, تو اوالد ميفرمايد: ابراهيم حضرت به درتورات
تأيÇيد را اسÇماعيل خداوند پس كرد/ خواهم زياد (اسماعيل) اين
دوازده و كÇرد خÇواهÇيم زياد او از را تو نسل ميفرمايد: و ميكند
بعدGتÇورات كه آورد خواهيم بهوجود او از امير دوازده يا سلطان
تاريخ در ولي ميكند ذ كر اسماعيل پسران عنوان به را اسم دوازده
ثÇابت قÇرايÇن كÇه آنطور قوي احتمال به نيست/ آنها از نامي هيچ
اسماعيل نسل از كه است ما امام دوازده همان منظور شايد ميكند,

ميگويد/ كهتورات است مطلبي اين حال بههر هستند,
ميدانند/ ذبيحالله را اسحاق هم, سنت اهل مسلمين از بعضي اما
مسألة يك و نÇدارد بÇودن سÇني و شÇيعه بÇه ربطي مسأله اين ه البت

خ ورÇم و است اسÇماعيل ذبيح, ميگويد خ مور يك است/ تاريخي
كه بگويد هم شيعه يك است ممكن ميداند; ذبيح را اسحاق ديگر
ايÇن است/ بÇوده اسÇماعيل بگÇويد سÇني يك و بوده ذبيح اسحاق
خين ورÇم از ه تÇالب نÇدارد/ مÇذهب اصÇول بÇه ربطي چندان مطالب
از گذشته چون كنند, بيان را مطلبي چنين كه است عجيب مسلمان,
خÇود و اسالم در كرديم, يهود و بهتورات راجع كه استداللها اين
جÇمله از هست/ اسماعيل بودن اهللا ذبيح تأييد در داليلي هم قرآن
هر حال شرح در و ميبرد نام پيامبران همه از افات" والص" سورة در

/79 آية /1
/120 آية /2

و 2 ون Ôار ه× و وسي× Ôم لي× ع Õم ال× س 1, وح Ôن علي× Õم ال× س ميگويد: سالم آنها به يك

/130 آية /3

حضرت داستان اينسوره در 3/ ن âاسي ي× Öل ا لي× ع Õم ال× س ميفرمايد: آخر در
داسÇتان و ميكند ذ كر را حضرت خواب و ذبيح داستان و ابراهيم

Ôيناه د وف سپس كند, قرباني را فرزند خواست و رفت حضرت اينكه

بود/ ما مÆمن بندگان از او ابراهيم/// بر سالم :111 و 109 آيات /ë و ê

ÔهÇ نَّ ا 4 م âبراهي ا لي× ع Õم ال× س ميفرمايد: خاتمه در ذ كرميكندو را ظيم ع ذبح ب

داديم/ بشارت اسحاق به را او :112 آية /ì

را اسÇحاق يÇعني 6/ ق ح× Öس ا ب Ôاه ن× Öر شَّ ب و ميفرمايد: بعد 5/ ن âني م ÖÆ Ôم Öال نا اد ب× ع Öن م
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اين ا گر ميكند/ ذ كر فرزندش ذبح و ابراهيم حضرت داستان از بعد
نا باد ع ن م نه ا /// ابراهيم لي ع Õسالم عبارت آن از قبل ق اسح× ب رناه بش عبارت
شÇايد بود, آمده شده گفته پيغمبران حال شرح آخر در كه منينÆالم

اسحاق نام چون ولي است/ اسحاق ذبيح كه بگوييم ميتوانستيم باز
پس آمده, فرزندش ذبح ابراهيمو حضرت داستان شدن تمام از بعد
ظÇواهÇر در مسÇلمين ا گÇر پس دانست/ اسÇحاق را ذبيح نميتوان
اسÇماعيل حÇضرت ذبÇيحاهللا ميبينند كنند, دقت هم قرآن عبارات

است/ بوده
جÇنبه يك دارد; جنبه چندين ما جشن و عيد اين جهت هر به
Çذي ال اليÇوم Çذا ه قح ب داد: قرار عيد را آن خداوند كه است همين آن
ديگري, روز وچه باشد عيد روز, اين چه حال /Gعيد سلمين Ôلم ل لÖته ع ج

روز سه مانند است/ عيد ما براي دهد قرار عيد خداوند كه را روز هر
ايÇنكه ديگر جنبه آن/ امثال و دارد اج حج براي مقرراتي كه فه ر ع
آن از موفق كه است ابراهيم حضرت امتحان آخرين خاطرة يادبود

رسيد/ رسالت مقام باالترين به و آمد بيرون
ÇÇ هستند مكه در امروز كه مسلمين همه كه است اين سوم جنبه
موفق ÇÇباشند گرفته جشن ديروزرا يكعده است ممكن اينكه  گو
است, شÇده مسلمين بين الفت موجب كه را مهمي عبادت شدهاند

فÇراوان جÇمعيت كÇعبه دورخÇانه جÇح در بايد فرمود: كه است نقل معصوم از /1
سفر خرج هاي عد به بيتالمال از بود كم اج ج Ôح تعداد سال يك ا گر حتي و باشد
موجب مديد تهاي مد در اعراب ظاهري وضع دربارة فرمايش اين شايد بدهند/
اعÇراب روزيرسÇان Ç اج جÇ Ôح يÇعني Ç آنÇان كÇه شÇد مسلمين ميان در ر تصو اين
به نسبت توهيني و تخفيف حالت آنان از بعضي ذهن در شايد و هستند عربستان
به حضرت آن كه عالقهاي و دي محم غيرت ميشد/ ايجاد خود مسلمان برادران
نري× قد آيه: نزول حد تا حضرت آن خواستههاي به باريتعالي ه توج و داشت مكه
بÇه را نگÇريستنت :1êê آيÇة بÇقره, (سورة ضي×ها Öرت ¹قبل كينولÔن ل ف ما¾ فيالس ك جه و بقلت
نخواست ميگردانيم/) ميپسندي كه قبلهاي بهسوي را تو ميبينيم/ آسمان اطراف
كه نفت بهواسطه پس بماند/ باقي اذهان در مكه اهل حرمت در خدشهاي چنين  كه
حرمت و نعمت اين قدر آنان انشا¾اهللا بخشيد/ غنا عربستان در است سياه طالي

سازند/ فراهم را مسلمين بين الفت و انس موجبات و بدانند را خانه

ابراهيم حضرت پدرمان توفيق براي كه همانطور ما دهند/1 انجام
مسلمين همه توفيق براي ميگيريم, جشن شد, موفق امتحان در  كه
در كه آنها براي هم قرباني ه البت ميگيريم/ جشن هستند حج در  كه
در حÇاجيها بÇراي ولي دهÇند, انÇجام كه است واجب هستند مني×
از يادگاري عنوان به كه است مستحب و نيست واجب بعد سنوات
است, داده بÇهآنها را آن انجام توفيق خداوند كه سفري و عيد اين

كنيم/ پيدا را عبادت اين توفيق ما همة انشا¾الله كنند/ قرباني



گرديد/ ايراد 1380 اسفندماه تاريخ در سخنراني اين /1

اسالم1 در قرباني و ذبح

به ;Gعيد مسلمين Öل ل لÖته ع ج ذي ال اليوم هذا ق ح ب ميخوانيم: عيد نماز در
روزهÇا هÇمة دادي/ قÇرار عÇيد مسلمانان براي را آن كه امروز حق
طرف از و طلوع طرف يك از خورشيد روز هر هستند, هم مانند
مسÇلمين براي را خاص روز اين خداوند اما ميكند, غروب ديگر
است شده ايجاد ي خاص بهمناسبت عيدي, هر است/ داده قرار عيد
رو مÇا ÁوÇاص مÇيگرديم/ بÇاز خÇدا بهسوي كنيم ه توج اينكه براي
چه ÇÇ انسان اي است: فرموده خداوند چنانكه ميرويم او بهسوي
او بهسوي فراوان زحمت و رنج به تو ÇÇ غيرمسلمان چه و مسلمان
ل×ي ا Õح اد ك× نَّك ا Ôان نÖس×  Öاال ا هي ا ي×ا كرد: خواهي مالقات را او سپس ميروي,



ê3 اسالم در قرباني و ذبح قربان عيد و حج سفر ê2

/ ìآية انشقاق, سورة /1

آ گاهي, و عرفان با هستند مÆمن كه كساني ه البت 1/ ه âقي ال× Ôم ف Hح Öدك ك ب ر

ميكنند/ طي را خدا بهسوي راه اين
خانة زيارت توفيق كه آنها از اعم ÇÇ مسلمين همة براي روز اين
بÇراي مÇيباشد عÇيد ÇÇ بÇاشند نداشته كه آنها و باشند داشته را خدا
بÇه و شده فراهم برايشان امكان اين مسلمانان از زيادي ة عد اينكه
دعÇوت را آنها خداوند درواقع كردهاند/ رفتار خويش الهي وظيفة

به رفتن قدرت كه كساني بر خانه آن حج خدا, براي : 97 آية عمران, آل سورة /2
است/ واجب باشند داشته را آن

كه را كسي /2Ââبي س هÖيل ا ط×اعت Öاس ن م تÖي ب Öال ج ح اس ×الن لي ع ه×ل ل و است:  كرده
كه زماني مثل است, كرده دعوتش درواقع داده, استطاعت خداوند
او براي Hحتم كنيد دعوت دور كشور يك از را مهماني ميخواهيد
نÇيز خداوند ميبينيد/ تدارك اقامتگاهي برايش و ميفرستيد بليت
هاي عد ه البت است/ داده استطاعت ايشان به و كرده دعوت اينها از
و مÇيروند آنÇجا به دعوت بدون ديدار, به اشتياقشان بهدليل هم
دعÇوتشدگان جÇزو نÇيز آنها و ميپذيرد نيز را آنها خداوند البته

هستند/
سر بر تا كردي دعوت را آنها و دادي توفيق هاي عد به خداوندا

آرزوي در نÇيز ما شوند, مستفيض تو مهماني از و بيايند تو سفرة
هستيم/ خوشحال و كرده شادي آنها با باشيم تو مهمان روزي اينكه
به حج مراسم آنها در اما دارد وجود زيارت نيز ديگر اديان در
زبانهاي در مسيحي, سة مقد اما كن زيارت براي نيست/ شيوه اين

گويند/ Pilgrimage انگليسي به و Pelerinage آن به فرانسه زبان در /1

بÇه را جÇح مÇراسÇم ولي دارد, وجÇود 1 جÇح بÇه شبيه لغتي اروپايي
و عيد بزرگ, عبادت اين انجام توفيق مناسبت به كه ÇÇ اينصورت
روز اين پس داد/ قرار ما پيغمبر براي تنها خداوند ÇÇ بگيرند جشن
بÇيشتر كÇرامت و شرافت ماية كه است بزرگي عيد ما پيغمبر براي
مÇا هرچÇه /Gزيد م و Hكرامت و Hرف ش و GرÖخÔذ اله × و هÇ Öي ل ع اهللا لَّ ص د م ح Ôلم اوست:
براي كنيم, برگزار بهتر الهي وصل و عبادت اشتياق در را عيد اين
خداوند مقابل در ميشود/ محسوب بزرگواري و كرامت نيز پيغمبر

/112 آية هود, سورة /2

بÇه كÇن استقامت ;2 ك ع م اب ت× Öن م و ت Öر مÔا ا كم× Öم ق ت Öاس ف فرمود: پيغمبر به
تÇو بÇا كÇه آنهايي و خودت قرارداري, امر مورد كه همانصورت
گÇردن بÇر ي احدÇت نÇيز را گÇناهكار امت بار خداوند يعني هستند/
هÇمة بÇراي كÇه روز ايÇن قÇراردادن عيد با مقابل در و نهاد پيغمبر
است/ داده قرار بزرگواري و بزرگي پيغمبر, براي ميباشد, مسلمين
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از معظمتر و بهتر عيد اين سال هر تا كنون اسالم ل او از بحمداهللا
Hكرامت وعدة برطبق كه است آن علتش و ميشود برگزار گذشته سال
داده قÇرار (زيادتي) مزيد پيغمبر, براي را روز اين خداوند Gمزيد و

الزماالجÇرا مÇيفرمودند هرچه ايشان خود پيغمبر, زمان در است/
و بÇيت اهÇل پÇيغمبر, بÇه دسترسÇي تÇوفيق ا كنون اينكه با بود/
است, پيغمبر براي مزيد آنچه نيز حال اين با نداريم را ه اطهار مÄا
صيت الحمدهللا كه ميكنيم مشاهده سال هر و است اسالم براي مزيد
ميكنند/ ه توج آن به بيشتر بشريت همة و شده رساتر دنيا در اسالم
شÇده ر قرÇم آن در كÇه كÇردن قرباني آيين دليل به را روز اين
ديدگاههاي از ميتوان را كردن قرباني ناميدهاند/ قربان عيد است,
شارع عظمت بنگريم, آن به كه منظري هر از كردو بررسي مختلف

ميشود/ درك بهتر و بيشتر اسالم شرع و
نفساني هواهاي يعني كردن قرباني عرفاني معناي اساسي جنبة
بين از را آنها كه نيست اين منظور ولي كنيم, قرباني را خود اميال و
بÇه مÇنجر چÇهبسا امÇيال, و غÇريزي تÇمايالت نابودي زيرا ببريم,
صÇحيح مسÇير در آنها از بايد ميشود/ روحي يا و جسمي بيماري
زيÇاد ا گÇر ولي هست غÇذا بÇه اشتها و ميل كرد/ استفاده خودشان
كÇه را چÇيزهايي و بÇخوريد بÇيموقع ا گر ميشويد, بيمار بخوريد

هÇمة از مÇيشويد/ بيمار باز كنيد مصرف است مضر آنها خوردن
بÔوا ر Öاش و لÔوا Ôك شود; استفاده آن درست طريق از بايد اميال و تمايالت

نكنيد/ اسراف ولي بياشاميد و بخوريد :31 آية اعراف, سورة /1

وا/1 Ôف ر Öس Ôت ال× و

براي سوم يك كرد/ قسمت سه بايد را عيد قرباني ذبح, از پس
سوم يك و محترمين و دوستان اقوام, براي سوم يك خود, استفادة
خÇود سÇهم ثÇلث از ه تÇالب ميشود; داده اختصاص نيازمندان براي
شده داده كه دستوري اين از كنيد/ اضافه آن يا اين سهم به ميتوانيد
كوچك قطعة يك ا گر ي حت كه كنيم دقت و ه توج نكته اين به بايد
گÇوشت كÇه كسÇاني بÇه تا شود مصرف قرباني گوشت از شده, هم
بÇلكه نÇيست, مÇردار گÇوشت كÇه شوند مطمÃن ميدهيد را قرباني
مجالس در كه بود رسم قديم در است/ تازه و سالم گوسفند  گوشت
مÇطمÃن ديگران تا ميخورد غذا مجلس بزرگ خود ل او سلطنتي,
شÇده مÇحسوب مستحبات جزو امر اين ي حت است; سالم كه شوند
گÇوشت از قسمتي كند/ غذا خوردن به شروع ابتدا ميزبان كه است
Áاحتما كه هستند كساني ميبريد, اقوام و نزديكان براي كه قرباني
وسÇيلة ايÇن مÇيشوند/ نگÇران شما ناراحتي از و شاد شما شادي از
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نذري يا هستم شاد من كه است آنها با ارتباطي نحوه يك و اعالم
دارم/

شÇده, ايÇجاد مسÇلمانان مÇا جامعة در كه عاداتي و عرف بيشتر

حس احÇتياج ايÇن امÇروز است/ شÇرعي و اخÇالقي مÇÇباني داراي
مÇمكن شÇود/ داده نيازمندان به قرباني سهم از قسمتي كه ميشود
از نÇداد تشÇخيص ا گر دهد, تشخيص فرد خود را نيازمندان است
عÇين در كÇه كسي بدهند/ نيازمندان به را آن كه ميخواهد ديگران
فرمودة به و است حقيقي نيازمند نميآورد خود روي به نيازمندي

رض Öاال في Hب Öر ض ون Ôع âطيت Öسي ال× اهللا لâبي س âفي وا Ôر صÖحÔا نâذي الَّ ¾ا للÖفÔقر× آيÇة273 : بÇقره, سÇÇورة /1
آن از صÇدقات (اين Hح×افÖل ا اس ×الن ونÔل Ã Öسي ال× ÖمÔه بسيâم× ÖمÔهÔف رÖعت ففالتَّع ن م ¾ا ني× Öغا Ôل اه الÖج× ÔمÔهÔب سÖحي
قÇوت طÇلب در و كÇردهانÇد مÇحصور حÇق طÇاعت در را خود كه است بينواياني
از كÇه پÇندارد نÇدانÇد, ايشÇان حÇال كÇه هÇر كÇه عفافند پردة در آنچنان و ناتوانند
نخواهند)/ چيزي كسي از اصرار به كه ميشناسي سيمايشان از را آنان توانگرانند/

مÇصداق را ه فÇص اهÇل اسالم پيامبر زمان در است/1 م مقد او قرآن
كردهاند/ ذ كر آنها

داشÇتن نگاه متعادل كردن, قرباني حكمتهاي از ديگر يكي
شده آفريده بشري غرايز جزو كه است تهاجمي و خشونت حالت
از وحشÇي جÇانوران يا انساني دشمن حملة برابر در بتواند تا است
لگد با را موذي حيوان يا حشره يك وقتي حتي كند/ محافظت خود

بهحالت و نكند پيدا افزايش طبيعت در آنها تعداد تا ميبريم بين از
و تهاجمي حالت رگه اين است/ مجاز تهاجم نحوهاي بمانند, تعادل
به تبديل باشد زياد فردي در ا گر ه البت هست/ ما همة در خشونت
آزاري ديگÇر يÇا "سÇاديسم" آن بÇه امÇروز كÇه ميشود بيمارياي

ميگويند/
كردن قرباني ميروند, مكه به كه كساني سال هر قربان عيد در
در رفÇتهانÇد, حÇج به يكبار كه ديگران ولي است/ واجب آنها بر
مÇردم بÇراي است/ تحبÇمس آنÇها براي قرباني انجام بعد سالهاي
كنند/ قرباني شرايط اين با يكبار سالي است خوب هميشه عادي
از كÇه گÇروهÇي بÇين اسÇت تعادل حفظ آن حكمتهÇاي از يكي
آنÇها رعكسÇب كÇه بÇعضي و مÇيشود بÇد حÇالشان خÇÇون ديÇÇدن

بيتفاوتند/
را ذبح عمل بايد شخص خود كه گفتهاند كردن قرباني شرايط در
اين بر كمي ة عد ه البت ندارند, قبول را وكالت بعضي حتي دهد, انجام
نيز خود دارند, قبول را وكالت كه كساني است اين بهتر عقيدهاند/

برايÇم Hوكالت كه ميگيرد را كارد كسي وقتي هم من خود حتي كه اينروست از /1
Ñ

كÇردن قÇرباني ذبÇح, عÇرفاني مÇعناي چÇون بÇاشند/1 ذبح ي متصد
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Ø

گÇويي درواقÇع مÇيكنم/ شÇركت او بÇا و ميگيرم را او دست كند, ذبح را  گوسفند
كÇه بÇودم ديÇده و شÇنيدهام قÇدما از البته ميكند/ را كار اين شخص خود بهنحوي
قرباني صورت بههمين نيز رضاعليشاه حضرت و صالحعليشاه حضرت مرحوم

ميكردند/

مÇيباشد, مÇا خود دست به ما نفساني هواهاي و اميال شيطنتها,
بÇهقول چند هر دهد/ انجام ما بهجاي را كار اين نميتواند ديگري

مولوي:

/2ë28 بيت دوم, دفتر معنوي, مثنوي /1

پÇير لÇظ جز را س Öفن نكÖشد هيچ
گير1 سخت را كÔش نفس آن دامن

آن بÇه انسÇان ودÇخ زحمت و كار و خداوند كمك به بايد ه البت
چقدر خداوند اينكه منتها بكوشيم, و برويم Hتدريج بايد ما رسيد/
مÇا, خود به مربوط نه اوست به مربوط بگذارد اثر كوشش اين در
بÇا تÇوأم اينكه شرط به است مفيد معنوي امور در زيادهطلبي ه البت

باشد/ تالش
به كوششدهند  گرچهوصالشنه

بكÇوش تÇوانÇي هرچه طلبش در
ايام اين ميگويند: Âمث كه است متداول عبارتي وعاظ ميان در

اواخÇر ÇÇ روزهÇا ايÇن اسÇاس, ايÇن بر است/ زهرا فاطمه به متعلق
بÇه روزها و ايام همة ه البت دارد/ تعلق ابراهيم بهحضرت ÇÇ ذيقعده
ذ كر اماهللا" اي" بهنام خداوند را روزها بعضي فقط دارد تعلق خداوند
كÇه است روزهÇايي مÇنظور خÇدايÇي/ روزهاي يعني است,  كرده
اماهللا اي از جمعه Âمث است, داده قرار تي خصوصي آنها براي خداوند

هستند/ اماهللا اي از هم فطر عيد و قربان عيد است/
و نزديكان مردم, كه بود رسم قبايل از بسياري در قديم زمان در
بتپÇرستي و جÇاهليت دورة در مÇيكردند, قرباني را فرزندانشان
مÇعبد مÇقابل در يÇا و كÇرده مÇعبد وقف را خودشان افراد, از خيلي

شÇخصي هÇندوستان كشور در كه بود نوشته روزنامهاي در پيش چندي حتي /1
گرفت/ قرار تعقيب تحت قاتل بهعنوان پدر البته و كرده قرباني را فرزندش

ولي است/1 خون تشنة بت, كه داشتند اعتقاد زيرا ميكردند, قرباني
كه به گونهاي بخشيد تكامل را بشر فكر پيامبران, ارسال با خداوند
زماني در شد/ ممنوع Hصريح باالخره تا كرد پيدا قبح رسم, اين ابتدا
قرباني را فرزندش تنها كه كرد امر ابراهيم حضرت به خداوند  كه
اين بنابراين داشت, وجود فرزندان كردن قرباني رسم هنوز  كند,
را آن بلكه نبوده عادت و عرف خالف نهتنها حضرت, براي وحي
داشÇتن بÇهدليل ابÇراهÇيم حضرت اما ميدانست, عرف اين تأييد



ë1 اسالم در قرباني و ذبح قربان عيد و حج سفر ë0

هÇرگز درواقÇع بود/ د مرد كار اين انجام براي تكاملطلبي, ة روحي
كÇه زماني حتي نكرد, ترديد الهي وحي مورد در ابراهيم حضرت
هÇيچ كÇند, رهÇا بÇيابان در را فÇرزندش و هÇمسر كÇرد امر خداوند
عÇرض كه بود مطمÃن كار اين انجام در آنقدر و نداشت ترديدي
Çن×ا بَّ ر م حرَّ Ôم Öال ك ت Öي ب دÖن ع ع Öر ز âذي رÖي غ اد و× ب âتي يَّ  ر Ôذ Öن م Ôنتك Öس ا âين ا بَّنا ر مÇيكند:

Öم Ôه لَّ عÇ ل رات م الثَّ ن م م Ôه Öق Ôز Öار و م ه Öي ل ا âوي Öه ت اس ×الن ن م ¸ د Ã Öف ا Öل ع Öاج ف ¸و ل× الصَّ وا Ôم âقي Ôي ل

/37 آية ابراهيم, سورة /1

مكان اين در تو اميد به را اينها خانوادهام از من خداوندا ;1 ون ÔرÔك Öش ي

آنÇها نگاهدار خداوندا كردم, رها تو خانة نزديك زرع و بيكشت
از كنو متمايل آنها به را بندگانت دل خداوندا بپادارند, نماز تا باش
در آنكه با باشند/ شكرگزار كه باشد بده, آنها به روزي خوردنيها
داشت يقين زيرا نكرد, ترديدي هيچ حضرت نبود كسي بيابان آن
قÇرباني خÇود از داشت او كÇه حالتي اما آنهاست/ نگهدار خدا  كه
تÇرديد داشت/ را داÇÄمي زجÇÇر زيÇرا بÇود, بÇدتر فرزندش  كردن
الهÇي وحÇي انيت حق با منطبق را آن كه بود جهت اين از حضرت
فÇديه ابÇراهÇيم, رأي تأييد براي خداوند جهت بههمين و نميديد
در مقطعي اين و خورد ورق بشريت تكامل كتاب درواقع فرستاد/

انسان قربانيكردن الهي اديان در بهبعد آن از كه بود تكامل تاريخ
است/ حرام بلكه نميباشد, عبادات از نهتنها

بÇود مقطعي واقعه اين اجتماعي, تكامل جامعهشناسي منظر از
خلقت ابتداي همان از نكنند/ قرباني را انسانها ديگر اينكه براي
داشت/ وجÇود قربانيكردن بشري, جامعة در و الهي اديان بين در
دو داراي آنÇها فÇرستاد, زمÇين بÇه را ا حو و آدم خداوند كه زماني
كه آدم حضرت زمان همان در شدند/ قابيل هابيلو بهنامهاي فرزند
مال از هركس دادند دستور الهي, ارادة برحسب بود, الهي نمايندة
مÇال كÇه نÇبود كسÇي زمان آن در چون و بدهد خدا راه در خودش
را خويش مال از قسمت آن كه بود رسم كنند, انفاق او به را خويش
صÇاعقهاي خÇداونÇد ا گÇر مÇيگذاشÇتند, صخره بلندترين روي بر
هديه آن كه ميشد ص مشخ ميگرفت, آتش مال آن و ميفرستاد
آن نشاني نميشد چنين ا گر و است گرديده واقع خدا قبول مورد
زراعت كÇه هÇابيل است/ نكÇرده قبول را هديه آن خداوند كه بود
بÇراي و كÇرده جÇمع را خÇود گندمهاي از محصول بهترين ميكرد
داشت بسÇيار گÇوسفندان كÇه قÇابيل امÇا آورد, خÇداونÇد به تقديم
هابيل هدية خداوند كرد/ انتخاب كار اين براي را آنها الغرترين
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/ رخ× Öاال ن م Öبَّل ق تÔي Öمل و ا م× ه د حا Öن م لب Ôق ÔتÇ ف Hب×ان ÖرÔق ب×ا قرَّ Öذا :27 آية ماÄده, سورة /1

موسي(ع) به خداوند و نكرد1/ قبول را قابيل هدية ولي كرد قبول را
كساني و شد خواهد اينگونه شود قبول آنها هدية كه كساني فرمود:
از خÇداونÇد آمده قرآن در نميسوزد/ نشود, قبول آنها قرباني  كه
به ميگويد آنها به و كرده بازخواست اعمالشان بهدليل بنياسراÄيل
پÇاسخ نÇيز بÇنياسÇراÇÄيل بÇياوريد/ ايÇمان آمÇده كه پيغمبري اين
بياوريم ايمان كساني به فقط كه كرديم عهد موسي زمان ما ميدهند:
Âكام ) فكند تصر فرستادهوآنرا قربانياوآتش خداوندبراي  كه

يأÖتين×ا ت×ي ح ول Ôس رل ن م ÖÆÔن ×الا اليÖن×ا د ه ع اهللا انَّ الÔوا ق× نâذي لَّ  

ا :183 آيÇة عÇمران, آل سÇورة /3 و 2
/ ÖمÔوه ÔمÔتÇ Öل تق ملف ÖمÔتÇÖلÔق âالَّذي ب و ن×اتيبÖالب âليÖبق Öن م Õل Ôس Ôر ÖمÔك ¾ا ج× Öدق ÖلÔق Ôار ×الن ÔهÔلÔك Öأت ان ب× ÖرÔقب

از بسÇياري ميگويد: آنها به پاسخ در نيز پيغمبر(ص) بسوزاند)2/
شما چرا ولي داشتند, را وضع اين كه آمدند خودتان امت پيامبران
بشÇر بÇود دشÇمن مورد در تنها كشتن چون شايد كشتيد?3 را آنها
بههر ميكشت/ هم را دوست قرباني, مورد در دشمن, از غير ليه, او
و شÇده دور بشÇريت از ابÇراهÇيم حضرت عمل با رسم اين جهت

برافتاد/
آخÇرين كه كرد, ابراهيم حضرت از فراواني امتحانات خداوند

ات كلم× ب Ôهب ر م âراهيÖب ا لي× ت Öاب ذ ا و بود, اسماعيل فرزندش قربانيكردن آن

و بÇيازمود چÇند كÇاري بÇه را او ابراهÇيم پروردگار و :12ê آية بقره, سورة /2 و 1
مÇردم پÇيشواي را تو من گفت خدا رسانيد/ انجام به تمامي به را كارها آن ابراهيم

برنگيرد/ در را ستمكاران من, پيمان گفت هم? را فرزندانم گفت  گردانيدم/

دوست كÇه را خÇليل لقب خÇداونÇد كه بود موقع آن در و 1/ نَّ Ôه مَّ ت Ñا ف

حضرت داد/ قرار پيشوا و امام را او و كرد عطا او به است, خداوند
ني ا ال ق× كرد? خواهي عطا هم فرزندانم به ميكند, عرض نيز ابراهيم
به ظالمين ,2 ن âمي ال ×الظ ي دÖه ع Ôن×الي ال× ال ق× âتي يَّ  ر Ôذ Öن م و ال ق× Hام ام× اس ×لنل كÔل اع ج×

قÇبول را فÇرزندانت ديگر, تعبير به نميرسند; من پيام و عهد اين
هستند/ اسماعيل حضرت نسل از همه ما, ة مÄا و دارم

فÇرمود: ابÇراهÇيم حÇضرت آزمÇايش بÇراي خÇداونÇد درواقÇع
كÇه شÇده ر قرÇم چون فرمود: بعد كن, قرباني من براي را اسماعيل
هÇمين كÇن/ قÇرباني آن بÇجاي را گوسفند اين بماند زنده اسماعيل
را اسماعيل ميخواست ل او از خداوند ه البت است/ شرف باالترين
دل در خÇودش عشق از غير عالقهاي كه نبود راضي اما دارد, نگه
عشÇق اسÇماعيل فÇرزندش يگÇانه به ابراهيم كه زيرا باشد/ ابراهيم
خÇداونÇد نيز و بود/ پيري سن در او منحصر پسر چون ميورزيد,
صÇحيح فرزند كردن قرباني بعد به اين از كه كند اعالم ميخواست
نيز قرباني گوشت كه شود انجام به گونهاي قربانيكردن و نميباشد/
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از كند/ پيدا تكامل و بخورد گوشت آن از نيز مÆمن تا باشد حالل
پس فÇرمود/ فديه ارسال سپس و اسماعيل ذبح به امر Gبدو اينرو,

/102 آية صافات, سورة /1

;1/// ك Ôح ب Öذا âين  

ا ام ن× مÖال ي ف ري× ا âين ا گفت: و رفت فرزند سمت به ابراهيم
معمولي پدر يك Hقاعدت اينجا در ميكنم/ ذبح را تو كه ديدم خواب
دست از و ميكني? را كار اين چرا بپرسد: فرزندش كه است متوقع
كÇمتر پÇدر دل مÇيكرد را ايÇنكار ا گÇر اسÇماعيل كه كند فرار پدر

ميسوخت/
گÇوسفند آن بÇودن چگÇونه بÇه را خود اشخاص از برخي حال
قرباني بودن چگونه مورد در شرع احكام در ه البت داشتهاند/ مشغول
بÇهترين از بÇايد قÇرباني كه آمده شرع در است/ شده داده توضيح
چÇاق زيÇاد نÇه بÇاشد, ه بچ خيلي نه و پير زياد نه باشد,  گوسفندان
تÇا سه بين و ن معي حد در قرباني سن الغر/ زياد نه و باشد (بيمار)
است آن نشانة اينها همة عرفاني بهلحاظ درواقع باشد, سال هفت

كنيم/ قرباني داريم كه را گوسفندي بهترين بايد  كه
مÆÇمن بÇدن جزو كه است اين كمال نيز گوسفند آن خود براي
ذ كÇر ما كه هنگامي زيرا برسد; انسانيت مرحلة به او بع ت به تا شود

بÇراي ايÇن و هستند آ گاه ما بدن سلولهاي تمام ميگوييم, را خدا
نÇيز شÇده مÆÇمن آن بÇدن جÇزو آن گÇوشت كه گوسفندي تكامل

ميباشد/
نيز نفس كشتن از كنايه شد, گفته چنانكه گوسفند, كردن قرباني
مÇيكند قÇرباني را گÇوسفندي كÇه كسÇي مÇيگويند: عرفا ميباشد/
كÇند/ قÇرباني هÇمانصورت بÇه نÇيز را خÇودش نفس بايد درواقع
اينگونه نيز انسان نفس است, ماليم و نرم بسيار ظاهر به  گوسفند
آن از آرام و مÇطيع نÇفس هÇمين واقÇع در امÇÇا مÇÇيرسد, بÇÇهنظر
ابÇراهÇيم حÇضرت بÇه خداونÇد است/ كمال و تمام به گرهاي سلطه 
آخرين اين و بكش را خودت نفس يعني بكش, را گوسفند فرمود:
بÇود حÇاضر ابÇراهÇيم حضرت بود/ ابراهيم حضرت امتحان مرحلة
از است نÇمادي و سÇمبل اين و كند قرباني خدا راه در را فرزندش
خليل و مردم پيشواي را او خداوند امتحان اين از بعد نفس/  كشتن

بÇه را ابراهيم خدا و كرد پيروي ابراهيم حنيف دين از و :12ë آية نسا¾, سورة /1
برگزيد/ دوستي

خÇداونÇد 1,Â âليÇ خ م âاهي بÖر× ا Ôاهللا ذ اتَّخ و Hفâنيح م âاهي بر× ا ¹َّل م عاتَّب و داد/ قÇرار خود
شÇما براي نمونه و الگو بهعنوان را ارادتمندانش و ابراهيم فرموده



قربان عيد و حج سفر ëì

/ Ôه ع م نâذي الَّ و مâاهي ابÖر× âفي Õ¹ن سح Õ¸ و ÖسÔأ ÖمÔكل Öتك×ان Öدق :ê آية ممتحنه, سورة /1

ما پيشواي كه است آن روز, اين بودن عيد دليل يك داديم1/ قرار
خداوند و شد قبول خويش الهي امتحان در ابراهيم, حضرت يعني
بÇهره مÇوهبتها ايÇن از نيز ما و بخشيد ي خاص موهبتهاي او به
كرده, ه توج انسانها ما از يكي به خداوند كه ميگيريم عيد ميبريم/
انشا¾اهللا/ باشد, داشته نيز ما به را ه توج آن از گوشهاي آنكه اميد به
آن در كÇردن قÇرباني و روز اين بودن عيد از مختلفي جهات اينها

است/

است/ شده بيان 1378 . 2 . 1 تاريخ در كه گفتاري از اختصار به نقل /1

خدا1 خانة در سود Ñحجراال

نÇوع از است/ آسÇماني سÇنگهاي از سÇود ÑجراالÇح مÇيگويند
طÇخ بÇه دنÇبالهداري سÇتارة بهشكل شبها كه سنگهايي شهاب
از كه است سنگي طبيعي لحاظ از پس ميشوند/ ديده سرخ, يا سفيد
خانة كنيم لحاظحساب اين از ا گر كه است افتاده زمين روي آسمان
او ولي است خداوند مخلوق همهچيز است/ گل و خشت هم,  كعبه
ايÇن از نÇيز سÇود ÑجراالÇح مÇيكند; پيدا اهميت كند ه توج هرچه به
است/ بÇوده گÇذشته پيامبران محبت و ه توج و احترام مورد جهت
هÇميشه كÇرد, بنا را خانه ل او بار كه ابراهيم حضرت زمان از حتي
احÇترام آن بÇه گفتهانÇد هم ما به است/ بوده اهميت و احترام مورد
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ميخوانيم/ نماز و ميگذاريم آن روي مÔهر كه جانماز مثل بگذاريد/
كÇنار و مÇيپيچيم جÇانماز در و ميبوسيم محترمانه را مÔهر آن بعد
ميشود? شمرده محترم چرا است! خا ك تكه يك مهر ميگذاريم/
است/ شÇده بÇرده آن بÇر خÇدا نÇام نÇماز سÇجده بÇÇههنگام چÇÇون

است/ داشته را احترام اين ل او روز همان از نيز سود Ñحجراال
اينكه از پس ايشان, بعثت از قبل و ا كرم(ص) پيامبر زمان در
كسي چه اينكه براي ساختند, دوباره را آن و شد خراب كعبه خانة
بÇحث و رÇج عÇرب قبيله چهار بين دهد, قرار خود جاي در را آن
محترم مردم و خداوند نزد قديم از سنگ اين چون ÇÇ بود درگرفته
كنند نصب را آن بايد خودشان تنها كه ميكردند عا اد كدام هر ÇÇ بود
و خÇانه بÇرابÇر در آنÇها مÇيآوردند/ هم دليلي خود برتري براي و
اين در بودند شده جمع دهند, قرار را سنگ ميخواستند كه محلي

بÇهجهت صÇفت ايÇن بÇه را ايشÇان مردم, نيست/ پيغمبر رسمي القاب از امين /1
مسيحي بزرگان از را محمد نام مردم از خيلي زمان آن در ميشناختند/ امانتداري
گÇذاشÇته خود فرزندان روي را محمد نام آنها از بسياري بودند/ شنيده يهودي و
بود/ مردم همة اعتماد مورد امين محمد جهت هر به باشد! او كه اميد اين به بودند

شÇدند/ وارد ÇÇ بÇودند نشÇده پÇيغمبر هÇنوز كÇه ÇÇ امين1 د محم بين
مÇورد درسÇتي, و امÇانت لحÇاظ از بعثت از قبل پيغمبرا كرم(ص)

و اعتماد مورد او گفتند: همه بود/ مكه مردم و قبايل همة فاقنظر ات
را او نظر و رفتند او نزد داريم/ قبول ما بگويد هرچه ماست, عالقة
را سنگ و كردند پهن زمين روي را خود عباي حضرت پرسيدند/
بگيريد را آن گوشة يك شما, از يك هر گفتند: گذاشتندو آن روي
كÇردند/ را كÇÇار اين آنها ببريÇد/ آن قÇراردادن محل تا را سنÇگ و
كÇردند/ نÇصب آن محل در و برداشته را سنÇگ حضرت خود بعد
رفÇع آنÇهÇا اختÇالف اينكÇه براي شدنÇد راضي و خوشحÇال همÇه

شد/
حضرت زمان از كه كساني و بتپرستان نسل از كه مردمي همة
آن بÇه و مÇيدادنÇد نشÇان عالقه سنگ اين به بودند, مانده ابراهيم
بود/ خداوند عالقه و ه توج عالمت احترام, اين ميگذاشتند; احترام
خبري سنگ, قرارگرفتن احترام مورد چگونگي و شروع زمان از
است; داشÇته وجود احترامي چنين قديم از ولي است نشده نوشته
بÇه مÇربوط كÇه آمÇده درتورات سنگ به عالقه اين شبيه قرينهاي
آنها آوارگي هست/ طال به آنها عالقة و بنياسراÄيل آوارگي دوران
زيÇرا بÇود; خÇودشان تÇقصير ه تÇالب كÇه كشÇيد طÇول سÇÇال چÇÇهل
طÇول مÇاه دو يÇا يك حÇدود كه كوتاهي ت مد از پس بنياسراÄيل
بود/ كرده وعده آنها به خداوند كه رسيدند شهري به مصر از  كشيد,
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كÇه سي قدÇم سÇرزمين بÇه فÇرمود: بنياسراÇÄيل به موسي حضرت

/ ÖمÔكل Ôاهللا بتك âالَّتي ¹ س قدَّ ÔمÖال ض Öر  Öاال لÔوا Ôخ Öاد م Öوق ي×ا :21 آية ماÄده, سورة /1

آنÇها بÇرويد1/ است) (بخشيده است فرموده ر مقر برايتان خداوند
فرستادند/ شهر داخل به خبر كسب و بررسي بهعنوان را نفري چند
ستمگري و نيرومند مردان شهر اين در گفتند برگشتند, آنها كه بعد
كردند اعالم و ترسيدند يهوديها و است زياد آنها تعداد كه هستند
خÇارج سÇرزمين آن از جبار مردان آن مگر نميروند آنجا به  كه

ا نÖه× م وا Ôج ÔرÖخي تي ح ا ندÖخÔله× Öنل ان×ا و نâاري ب ج HمÖوق ا فيâه× انَّ وسي× Ôم ي×ا الÔوا ق× :22 آيÇة ماÄده, سورة /2
/ ونÔل اخ د× ن×ا ا ف ا نÖه× م وا Ôج ÔرÖخي Öن اف

هم او كه كاليب و شد موسي حضرت جانشين Gبعد كه يوشع شوند2/
نترسيد گفتند: و كردند نصيحت را مردم بود, بنياسراÄيل بزرگان از
برويد شهر دروازه از شدهايد, روبرو زيادي حوادث با تا كنون شما

ا ذ× اف ب×ابÖال Ôم هÖيلع لÔوا Ôخ Öاد ا م هÖيلع Ôاهللا معÖنا ونÔاف يخ× نâذي الَّ ن م ن جÔال× ر ق×ال :23 آيÇة ماÄده, سورة /3
نÇعمتشان خدا و داشتند پيشه پرهيزگاري كه آنان از مرد (دو ونÔب ال غ× ÖمÔنَّك اف Ôوه Ôم ÔتÇ Öل خ د
شديد, وارد شهر به چون و شويد; داخل آنان بر دروازه از گفتند: بود, كرده عطا

شد)/ خواهيد پيروز شما

كردند: عرض موسي به بنياسراÄيل ميكند3/ پيروز را شما خداوند
و تÇو نميآييم; آنجا به ما شهرند آن در ستمگران آن كه زماني تا
و آب اصطالح به و آماده را آنجا كنيد, فتح را شهر برويد خدايت

اتال× فق× كب ر و تÖنا ÖبهÖاذ ف ا فيâه× وا Ôام اد× م× Gدبا ا ندÖخÔله× Öنل ان×ا وسي× Ôم ي×ا الÔوا ق× :2ê آية ماÄده, سورة /1
/ ون Ôد اع ق× ن×ا Ôه×ه ان×ا

مÇجازات بÇراي خداوند ميآييم!1 ما بعد كنيد, فرش و كرده جارو

/ ض Öر  Öاال في ون Ôه âتي ي ¹ن س نâعيب Öرا عليÖهم Õ¹ م حرَّ Ôم ا نَّه× ا ف ق×ال :2ì آية ماÄده, سورة /2

بمانند2/ سرگردان بيابان در سال چهل تا كه كرد ر مقر نافرماني اين
بÇار يك چÇنانچه كÇرد/ امÇتحان را بنياسÇراÇÄيل خداوند بارها
گرفتن چله عرفا بهاصطالح ÇÇ خداوند عبادت براي موسي حضرت
ما ميفرمايد: قرآن در خداوند چنانكه برود, كوه باالي شد قرار ÇÇ
تمام شب سي وقتي و بيايد ما نزد شب سي كه كرديم وعده موسي به
چهل پروردگارش وعدة تا نموديم اضافه آن به ديگر شب ده شد,

عينÇ رب ا ه رب Ôميقات تمَّ ف شر ع ب ا اه× ن× Öم م Öت ا و ¹لÖي ل ن âل×ثي ث موسي× ن×ا Öد اع و× و شود: شب

نهاديم/ وعده موسي با شب سي :1ê2 آية اعراف, سورة /3

كÇه كÇرديم وعÇده موسي با ما كه ميفرمايد: ديگر جاي در و /3 ¹ل Öي ل

/ ¹لÖيل نâعيب Öرا وسي× Ôم ن×ا Öد اع و× Öذا و : ë1آية بقره, سورة /ê

كند4/ عبادت را ما شب چهل
من كه بود نگفته بنياسراÄيل به ل او از موسي حضرت چون و
روز سي كه شده گفته من به بود: فرموده بلكه بروم, روز چهل بايد
ما موسي گفتند: بنياسراÄيل برنگشت, روز سي از پس وقتي بروم,
و شÇدند جÇمع مÇردم است/ رفÇته خÇود خداي پيش يا زده گول را



ì3 خدا خانة در حجراالÑسود قربان عيد و حج سفر ì2

و كÇرد جÇمع را آنÇها طÇالهاي بÇود, زرگÇر و جÇادوگر كه سامري
مÇوسي خداي و شما خداي اين گفت: و كرد درست را  گوسالهاي
او كه كردند تهديد و ندادند گوش كرد نصيحت هارون هرچه است/
در و بÇيايي بايد زرگري چون تو خواستند: او از حتي ميكÔشند, را
موسي به ميقات در خداوند ديگر سوي از كني/ كمك ما به كار اين
داشت كه اشتياقي روي از حضرت آمدي? زودتر چرا ميفرمايد:

/ 8êآية طه, سورة /1

كه كردم عجله ;1 ضي× Öرتل ب ر كÖي ل ا ÔتÖل ج ع كرد: عرض بود/ آمده زودتر
نÇزد حÇاال كÇه داد دستور خداوند باشي/ خوشحال باشي/ راضي تو
را آنها سامري كرديم, امتحان را تو قوم ما تو, غيبت در برگرد/ آنها
از پس حضرت بود/ سفر اين در موسي سوغات هم اين زد/  گول
قÇومش بÇهسوي انÇدوهگين و غÇضبنا ك فÇهميد را ه ضيÇق ايÇنكه

/Hف سا ان ب× Öضغ ه م Öوق الي وسي× Ôم عج ر ا ×مل و :1ë0 آية اعراف, سورة /2

كÇه كÇرد پرت گوساله بهسمت را الهي دستورات الواح بازگشت2/
بودند, پرستيده بت كه را كساني همه و رفت بين از و گرفت آتش
عمل اينگونه قوم اين دربارة بود ناچار موسي(ع) حضرت  كشت/

 كند/
بودند كرده حركت مصر از كه قبايلي برگرديم/ اصلي داستان به

حÇدود قÇبيله هر شدند, سرشماري و رسيدند موعود محل به وقتي
بسيار جمعيت اين اداره كردن بودند/ نفر هزار ششصد تا چهارصد
آسÇان كÇمي خÇويش قÇوم بÇر مÇوسي حÇضرت ا گÇر بود/ مشكل
آنÇها اداره ÇÇ داشÇتند آنها كه هاي روحي با بهخصوص ÇÇ ميگرفتند
هÇنوز چنانكه ميدادند اهميت بسيار طال به قوم اين ميشد/ محال
داد دستور موسي حضرت به خداوند وقتي لذا است/ همينطور هم
كه همانطور كند, درست را عبادت محل اجتماع خيمة چگونه  كه
Hعمدت آنها مسجد يا اجتماع خيمة است, آمده درتورات آن شرح
مليلهدوزي لباس با كاهن طال, مليلة طاليي, ستون بود/ طال جنس از
در زنÇدگي امÇور همة براي چون و ديگر چيزهاي خيلي و طاليي
خÇداونÇد ميگفتند/ اجتماع خيمة آن به ميشد تصميمگيري خيمه
كÇه بردارد زينت يا پول بهعنوان طال از را مردم ه توج اينكه براي
دستور جهت اين از باشد, معبد بهاعتبار دارند ه توج هم طال به ا گر
را طÇال چÇون بنياسراÇÄيل كه بگذارند اجتماع خيمة در را طال داد
مجتمع عبادت براي و شوند آنجا جلب ميپرستند و دارند دوست
تÇدريجي بÇهطور را آنÇها خÇواست طÇريق اين به خداوند  گردند/

كند/ تربيت
گÇفتم/ سÇود ÑجراالÇح شأن دربÇارة مÇثال بÇراي را داسÇتان ايÇÇن
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آهÇن يا طال است/ فلز يك هم طال است/ سنگ يك سود Ñحجراال
يك هÇر شÇيميايي, و فÇيزيكي واصÇخ از غير ميكند? فرقي چه
هم سود Ñحجراال به ميكنند/ ه توج طال به مردم ولي هستند/ فلز نوعي
مردمي براي است/ آمده آسمان از ميگفتند و داشتند ه توج قديم از
تا ه البت باشد/ عالقه و ه موردتوج خيلي ميتوانست بودند, ديده  كه

جÇايي يÇا مÇنطقه به قبل سالهاي پدرتان Âمث شما نزديكان از يكي اينكه مثل /1
خÇودش از عكسي سال بيست از پس ولي نداريد, او از خبري هيچ و باشد رفته
قاب را آن و ميگيرد قرار شما ه موردتوج خيلي آمده او طرف از چون ميفرستد,

دارد/ ارزش شما براي چون ميدهيد, قرار خود مقابل در و ميگيريد

نرسد!1 پرستش به كه مادامي ندارد ايرادي ه توج ايناندازه
مÇافوق نÇيروي يك بهمعناي هميشه بشر عرف در هم آسمان
بسÇيار مÇا در كÇه نيرويي ميشود/ ي تلق الهي ساحت يك و بشري
بگذاريم; احترام آن به و كنيم ه توج آن علو به بايد ما و است مÆثر
يا بتراشند حيواني, يا انسان شكل به كه بت يا سنگ پرستيدن ولي
ه توج قرامطه اين, به شبيه استداللي با دارد/ ايراد باشد, شكلي هر به
به بار يك اينرو از و ميكردند ي تلق بتپرستي را سود Ñحجراال به
شكستند هم را سنگ و كردند خراب را آن و كرده حمله كعبه خانة
GعدÇب ه تÇالب مÇيشود بتپÇرستي مÇوجب سنگ اين كه دليل اين با

دادنÇد/ قÇرار جايش در و گرفتند آنها از را سنگ دوباره مسلمانان
نÇظرشان ولي مÇيگفتند شÇهادتين GاهرÇظ و بودند مسلمان قرامطه
هÇم Çابي وه مكتب در مواردي در استدالل همين شبيه بود/ چنين
ايÇن از را سÇنگ كسي ا گر زيرا ميكنند, اشتباه اما ميشود, اظهار
است, شرك بپرستد را قبر خود كه كسي است, شرك بپرستد جنبه
قÇبر پÇرستش مÇيكنيم زيÇارت را بÇزرگي شÇخص قÇبر وقتي ولي
ر مطه پيكر به قرب بهواسطة مكان آن و قبر آن نيست/ موردنظر
و مÇعنويت بÇه ل توسÇم مÇا درحÇقيقت, ولي مÇييابد شرافت آنان

ميكند/ شفاعت او نزد در او اذن به جز كسي چه :2ëë آية بقره, سورة /1

و پÇيامبران /1 ه ن Öذ ا ب ×الا Ôه دÖن ع Ôعف Öش ي âذي الَّ ذا ن م مÇيشويم/ آنان روحانيت
ايÇن بÇه مÇا دارند/ شفاعت اذن خداوند از آنها اوصياي و ه(ع) مÄا
به ا گر است/ يكي آنها زنده و مرده چون ميجوييم/ ل توس شفاعت
اال و است ن يمÇت و تÇبر ك بÇهعنوان مÇيزنند دست هم سنگ آن

لذا است/ غÇلط بÇاشد پÇرستش ا گÇر نÇيست/ سÇنگ خود پرستش
به ولي ببوسد را سنگ كسي نميگذارند Hغالب عربستان در وهابيان
حكÇم مÇورد در اما نميگيرند/ ايرادي آن به كشيدن دست يا مسح
روايات به مستند كه مورد اين براي ي خاص حكم هيچ آن, شرعي
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دارد بستگي سنگ به احترام مسأله پس ندارد/ وجود باشد, معتبر
ميانديشيد/ دربارهاش چگونه  كه

كه او خاص بندگان ÇÇ خدا بندگان نزد تاريخ طي در سنگ اين
كÇه قرينه اين با هم آن بود/ ه توج مورد ÇÇ بودند او اوصياي و انبيا
جÇابجا را سÇنگ اين جهت اين به داشتند, ه توج آن به مردم همة
مÇوارد حÇتي زيÇرا نگذاشÇتند/ جايش به ديگري سنگ و نكردند

دارد/ را خود خاص مفهوم و معنا مسأله, اين در هم جزيي خيلي
يافتن قرار محل از طواف ميكنيد, خدا خانة طواف وقتي Âمث
جÇاي از مÇن بگÇوييد نميتوانيد شما و ميشود آغاز حجراالسود
به كنيدو طواف ديگر جاي از ا گر ميكنم/ طواف دور هفت ديگر,
ÇÇ آنجا از بايد Hحتم نميآيد/ بهحساب برسيد سود Ñحجراال محاذي
از كنيد/ طواف دور هفت و شروع ÇÇ سود Ñحجراال قرارگرفتن محل

است/ همه براي مبدأيي و مأخذ كه جايي
(دور) شÇوط هÇفت در مسÇلمان نÇفر مÇيليون چÇند سÇال هÇÇر
و مÇن بÇراي كÇه مبدأيي ميدهند/ قرار حركت مبدأ را سود Ñحجراال
مÇادر يك و پÇدر يك فÇرزندان مÇا همه است/ يكي همه ديگري
جهتي از سود Ñحجراال شايد پس است, يكي ما همة خلقت هستيم/

بÇراي وقÇتي مÇيفرمايند: اشÇتر مÇالك بÇه خÇطاب حضرتعÇلي(ع) چنانكه /1
بÇرادر بÇاشند مÆÇمن ا گÇر چÇون باش, مهربان مردم با ميروي مصر به حكومت
و نشÇانه يك ايÇن هسÇتند/ تÇو مانند بشري نباشند مÆمن ا گر و هستند تو ايماني

است/ عالمت

يÇا بÇاشد/1 بÇايد آنÇجا از طواف شروع كه است همين نشاندهنده
باشد/ خانه به رو چپ, شانة بايد هميشه كه است اين دستور اينكه
ايÇن Çا ام است/ خÇانه به احترام آن, حكمت دارد/ حكمتي اين باز
و شويد خم خانه به رو نداريد حق يعني باشد/ معتدل بايد هم احترام
خود بشري حالت حفظ با بايد را احترام اين كنيد/ طواف خانه به رو
كÇه بÇاشيد مواظب برويد/ صاف امتداد, يك در يعني دهيد/ انجام
در حتي را اعتدال رعايت يعني نكنيد, خانه به رو و خانه به پشت
بÇهسنگ بÇار هÇر مÇيگويند اينكه يا و كنيد/ حفظ گذاشتن احترام
فراموشي بعضي شايد كه است دليل اين به كنند, استالم بزنند, دست
دست كه مرتبه هر پس رفتهاند/ دور چند كه ميكنند شك و دارند
هÇفت پايان, در بدانند كه است اين براي ميزنند سنگ به را خود
كنيم/ لمس راست دست با ندارد لزومي ه البت كردهاند/ طواف دور

جهت از را سرشان كساني ببوسند را سنگ نميگذارند چون اما
آدم هÇم گÇاهي ه تÇالب مÇيبرند/ سÇنگ سÇوراخ داخل شدن, تبر ك
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بتپÇرستي و نيست خداپرستي از خروج اين و ميشود بياختيار
ديÇدم بÇودم, شده ف مشر مكه به وقتي چنانكه نميشود; ي تلق هم
ميكرد, طواف نيت خلوص با Hواقع كه عربستان وقت پادشاه حتي
چون حال هر به برد/ سنگ محل داخل را سرش و سنگ مقابل آمد
كÇه كÇرد رعÇايت بايد هستند ب متعص و قشري خيلي آنجا علماي
عÇيبي افÇراطÇي, نÇه و اندازه به بوسيدن اال و نشود, ايجاد شبههاي
بÇا HتمÇح است بÇهتر كه مطلب اين اما است/ ارادت اظهار و ندارد
بÇر زايÇد كÇه هم مطالبي بر نيست/ درست كنند, مسح راست دست
آمده, چندم آسمان از سنگ اين كه شده گفته مردم عالقه و ه توج

نيست/ اعتمادي چندان

شد/ بيان تاريخ82.1.10  در /1

طريقت1 ديدگاه از نيابتي حج مسألة

طريقتي مساÄل ولي است قاطع و صريح بسيار شريعتي مساÄل
مورد در ميباشد/ مختلف شقوق و بسيار بم و زير و لطايف داراي
هÇمه مÇرجÇع و است عÇبادات از يكÇي جÇح است/ چÇنين نيز حج
يÇا بÇندگي بهمعناي عبوديت است/ انسان عبوديت جنبة عبادات,
آنÇها از يكÇي داريÇم: عÇبوديت نÇوع دو ÁوÇاص است/ بودن بنده
ندانÇند چه و بدانند چه و داشته عبوديت مردم همة است/ تكويني
آن در هرچÇه و آسمان و زمين بلكه مردم نهتنها هستند, خدا عبد
عبوديت, دوم نوع دارند/ را خاصيت همين مخلوقات, همة است,
يÇعني ميشود/ انسان به مربوط عبوديت, نوع اين است/ تشريعي
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عÇبوديت اظÇهار دريÇافت, را خود بودن عبد حقيقت وقتي انسان
عبادت اصل پس ميگويند/ عبادت عبوديت, اظهار اين به ميكند/
عبادت حيث اين از و هستم, بنده ميدهم تشخيص من اينكه يعني
نÇه باشد, اخالص روي از اينكه يكي است: اصلي شرط دو داراي
ايÇنكه مÇانند دارد وجÇود مÇا فÇرهنگ در كÇه مÇتداولي تÇعارفات
در احÇترام بهعنوان كلمات اينگونه و///>/ شوم <فدايت ميگويند:
نÇيست/ كÇلمه واقÇعي بÇهمعناي ولي ميرود به كار بسيار ما عرف
شخص كه معنا اين به واقعيت ندارد, واقعيت گفت ميتوان درواقع
در ميكند اظهار كه معني آن و داشته اخالص ميگويد كه آنچه در

باشد/ داشته نظر
بهصورت نگويد/ سخن ديگري قول از كسي آنكه ديگر شرط
ايÇن زيÇرا شماست چا كر شخص فالن بگويم نميتوانم من مثال,
بÇايد خÇودش قÇول از هركسي پس نميشود, مربوط من به مطلب
طÇريقتي و عÇرفاني ديÇدگاه از دليÇل هÇمين به كند, عمل و اظهار

دارد/ وجود استيجاري نماز و روزه در مشكالتي
روزه مورد در حتي بگيرد, بايد شخص خود را استيجاري روزة
روزه شÇده گÇفته كه داليلي به نتواند كسي ا گر شده, گفته قرآن در

بداريد/ روزه خود كه است آن بهتر :18ê آية بقره, سورة /1

روزه مÇيشود كÇه جÇايي تÇا است بهتر ;1 Öم Ôك ل ÕرÖي خ وا Ôوم Ôص ت Öن ا بگيرد,
گرفته, تعلق آن به اره كف كه مواردي در اينصورت غير در بگيرد/

ميگيرد/ را روزه جاي اره كف 
نÇماز خÇوانÇدن براي است/ صورت بههمين نيز نماز مورد در
و بÇاشد بيمار شخص زماني است ممكن ميشود, گفته استيجاري
سال دو يكي گذشت از بعد نباشد/ خود روزانة نماز خواندن به قادر
كسÇي از است/ نÇخوانÇده نÇماز زمÇاني ت دÇم كه ميآورد بهخاطر
حتي آورد, بجا شخص آن بهجاي را آن قضاي تا ميكند خواهش
همچنين است/ الزم نيت خلوص داشتن نيز خواهشكردن اين در
صد چند شتاب با Âمث نبايد ميآورد بجا را نماز قضاي كه شخصي
انجام را كار اين ميتواند نيز صوت ضبط زيرا بخواند, نماز ركعت
بÇايد آورد, بÇجا را نماز قضاي است مأمور كه كسي بنابراين دهد/

است/ خودش براي گويي كه دهد انجام را كار اين به گونهاي
از غير ديگري شخص شرايطي, با ه البت , حج عبادت مورد در اما
بÇراي س قدÇم شÇارع چÇرا حÇال دهÇد/ انÇجام ميتواند آن صاحب

ه×ل ل و ميفرمايد: كه درحالي است شده قاÄل را استثنا اين حج زيارت
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است/ واجب مردم بر خانه آن حج خدا, براي آية97 : عمران, آل سورة /1

مÇردم كÇه است مÇعنا بÇدان جÇمله اين تركيب 1/ ت Öي ب Öال ج ح اس ×الن لي ع

طÇلبكار خداونÇد و هستند بدهكار خدا به را خانه) حج) البيت حج
صورتي هر به بنابراين است خانه حج طلبكار خداوند چون است/
مÇثال بÇراي بÇپردازد/ او بÇه را خود بدهي بايد بدهكار بگويد,  كه
طÇلبكار بÇه هستيد, بدهكار شخصي به پول مبلغي شما كنيد فرض
يÇا نÇيز او كÇنم, پرداخت تو به چگونه را بدهي اين ميگوييد خود
بده, خود بدهي بهجاي ماشيني ميگويد Âمث يا و بده پولي ميگويد

است/ شده ادا شما ين د داديد انجام را كار اين شما كه هنگامي
طÇلب نÇيز جÇح دارد را مÇال ايÇن اختيار طلبكار, كه همانطور
نÇتوانست و شد واجب حج كسي بر ا گر گفته نيز او است, خداوند
يÇا و بÇدهد ديگÇري شÇخص به را حج خرج اينصورت در برود,
كسي ه البت آورد/ بجا را حج او بهجاي كند د تعه نفر يك بهعبارتي
واجب نيز او خود بر حج نبايد دهد, انجام نيابتي حج ميخواهد  كه

كند/ ادا را خود بدهي ابتدا بايد اينصورت در زيرا باشد

حج بود نتوانسته و كرد رحلت است بوده مستطيع كه كسي ا گر
دارد وجود او اموال در كه است بدهيÄي مانند حج اين آورد, بجا را

از خداوند نيز اينجا در است, خداوند آن از چيز همه كه آنجا از و
شخصي ا گر كه همانطور شود/ ادا بايد كه است طلبكار شخص اين

نمود/ ادا را دين آن او, ماترك از بايد باشد بدهكار و كند رحلت
بÇراي مÇالي استطاعت ولي باشد بدهكار حج كه كسي مورد در
به خود حق از اينصورت در خداوند باشد, نداشته را آنجا به رفتن
بدهكار حج و شده فوت شخصي ا گر ميكند/ گذشت بندگانش نفع
و زن نÇفقة يÇا و بوده بدهكار نيز ديگران به طرفي از و است بوده
بÇعد بدهند را او معوقة بدهيهاي و نفقه بايد ل او نداشته, را فرزند
بدهند/ را حج هزينة ميشودورثه, واجب اندازه بهآن او بر حج ا گر
تÇقسيم ديÇن اداي از قبل را ماترك و نكردند قبول ورثه ا گر حال
بÇه اث ور مÇيگويند بÇرخÇي نÇميگيرد/ تÇعلق مÇÇالكيت  كÇÇردند
تÇقسيم بÇايد نÇيز را حج حق كردند, تقسيم را مال كه همانصورت
يك ديگري و شد وارثي سهم ماترك, يك پنجم ا گر پس  كنند/
هست/ آنÇها عÇهدة بر مكه خرج نسبت همان به برد, سهم چهارم
ماترك بر مالكيت نشود, پرداخت بدهكاري ا گر ميگويند برخي
هستند/ حج مخارج تمام بدهكار ثه ر و كه است اين نميگيرد/ تعلق
اين به كند, رفتار احتياط با و طريقت راه از بخواهد كسي ا گر حال
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تÇومان هزار دو صالحعليشاه حضرت ميرفتم, حج به كه زماني در دارم ياد به /1
مÇدينه در بÇياورد/ بÇجا جÇح تا بدهم كسي به متوفي شخصي از نيابت به تا دادند
اوالد از و شÇيعه قÇبيله ايÇن چÇون مÇيگويند/ Çخاوله" Ôن" آنÇها به كه است قبيلهاي
آنÇها بÇه بÇودنشان شÇيعه بهدليل و ميباشند مشهور بسيار هستند اد سج حضرت
لذا ميباشند, گير گوشه  بسيار و كنند شركت اجتماعي ترقيات در نميدهند اجازه
و كÇنوني بهصورت قافلهها موقع آن در ميگيرند/ كمك آنان از قافلهها از برخي
قÇافلهساالر شديم پياده كه ه جد در بود/ نفر نه ما قافلة چنانكه نبودند, پرجمعيت
بود, نيازمند و بيكار قبيله آن در كه را نفر يك نيز آنها كرد, راهنمايي را ما آنجا در
تÇا ميدادنÇد ميكردند, پرداخت آن به كه حقوقي از غير مبلغي و كرده استخدام
با نميتوان و كرد امر كسي به نميشود حج هنگام در چون دهد, انجام نيابتي حج
چون هم فرد آن و ميكردند رفتار خوب بسيار اشخاص اين و رفت/ حج به نوكر
ايÇن نÇيز حاال نميدانم ميداد/ انجام را كار اين بود, عالقهمند شيعيان به و شيعه
يك خÇرج تمام كه باشد امكان اين او براي كه كسي بههرتقدير نه/ يا هست قبيله

ندارد/ ايرادي و است خوب بگيرد بهعهده را نيابتي حج

ميكند/1 عمل نظر
ايÇن به بسياري شريعتي, ديد از و است مسأله طريقتي راه اين
چون بگويد Âمث كند, تقسيم ميتواند وارث كه هستند معتقد مسأله
دارد/ تعلق من به نيز حج دهم يك است, من مال ماترك, يك دهم
با Âمث ميشود آيا ولي بدهد بايد را حج دهم يك شخص اين خوب

رفت? مكه به تومان دويست
جنيد مشايخ شا گردانو از كه شبلي شده: نوشته درتذكر¸االوليا
كÇوفه در حكÇومت از بÇعد و بÇود نيز دانشمند و فقيه بود, بغدادي

پرسيد: او از شخصي روزي رسيد/ معنوي مقامات به و شد درويش
فقيه از ا گر گفت: پاسخ در شبلي است? چقدر دينار بيست زكات
ميپرسي من از ا گر اما است, نيمدينار بيستدينار ميپرسيزكات
اينكه براي مابقي و فقهي زكات دينار نيم است, دينار نيم و بيست
تÇقسيم و شÇده خرج بايد پول اين داشتي, نگه را دينار بيست چرا

اسÇتعالمي, دكÇتر تÇصحيح نÇيشابوري, عÇطار يÇن ريدالدÇف شÇيخ االوليا, تذكر¸ /1
/êì7 ص ار, زو انتشارات

ديگران از دهد انجام را حج نفر) (يك ورثه از كدام هر پس شود/1
مÇبلغ و دهد انجام را نيابتي حج ميتواند نفر يك ميشود/ برداشته

است/ اين بهتر و صحيح راه بدهند/ او به اث ور تمام را آن



است/ گرديده ايراد خة1379.12.28 مور در سخنراني اين /1

اسالم1 در آن جايگاه و حج

حكمتهاي داردو خصوصيت چندين كه است عباداتي از حج
كÇه است ايÇن اتش صوصيÇخ از يكي گفتهاند/ آن براي هم زيادي
ايÇن از كÇه ميگذارد, آزاد بيشتر مناسكش انجام بههنگام را انسان
بÇراي نÇميباشد/ شكÇل اين به آزادي اين ديگر عبادات در حيث
كوتاهي ت مد نماز در چنانكه هست نماز در محدود وقت قيد مثال
وضعيت و مكان قيد بهعالوه ÇÇ دقيقه ده تا پنج ÇÇ هستيد عبادت در
يك مÇثل بÇايد چÇنانكه دارد وجÇود مÇحدودي مانيÇجس استقرار
و كÇنيد حÇبس را خÇودتان بÇايد خÇودتان درواقÇع باشيد, محبوس
و///, نÇزنيد حÇرف نكنيد, نگاه سو آن و سو اين به باشيد, ايستاده
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قيد نيز حج مراسم در كه است درست نيست, اينطور حج در ولي
برخÇي ترك و اعمال برخي انجام از ديگري قيود و مكان و زمان
نماز مثل اينقدر آن محدوديتهاي و قيدها ولي دارد وجود ديگر
ايÇن ميخواهÇد حج درواقع داريد/ بيشتري بسيار آزادي و نيست
ديگر جاي دلم و جمع ميان در <من كه: بدهد ياد شما به را تمرين

,1383 تÇهران, روزنه, انتشارات مصفا, مظاهر به كوشش غزلها, سعدي, كليات /1
:73ë بيت ,3ì8 ص

است جايديگر دلم و ميانجمع در من شÇنيدهاي? غايب حاضر وجود هرگز

انجام دادهاند دستور كه اعمالي هستيدو جمع ميان در يعني است>1
بÇا شÇما, دلدار بÇا شما دل است, ديگر جاي شما دل ولي ميدهيد
دنيوي, زندگي روش براي است تمريني , حج درحقيقت خداست/
كنيد, تعطيل را كارتان نميتوانيد هم دنيوي زندگي در اينكه براي
كنيد خدمت مردم به برآييد, خانوادهتان و خود امور عهدة از بايد و
نماز همان بايد بهعبارتي باشيد; هم خدا ياد به بايد حال عين در و

ميورزند/ مداومت نماز به كه آنان آية23 : معارج, سورة /2

باشيد/ داشته 2, ون Ôم Äدا Öم ه ت ال× ص لي× ع Öم Ôه ن âذي لَّ  

ا گفتهاند: كه را داÄم
كÇه هÇنگامي Âمث ميشود, حاصل شما براي حج در حالت اين
از مÇيكنيد/ حÇرام خودتان بر را چيزهايي درواقع ميبنديد, احرام

شما رسيد اتمام به وقتي كه نيست نماز مانند احرام لحظة لحاظ, اين
خواستيد كه ديگر كار هر و برويد راه بگوييد, سخن كه هستيد آزاد
ال× و وق Ôس Ôف ال× و ث ف ر فال× : كم Ôح احرام, ايام تمام در حج در دهيد/ انجام

نزند سر او از فسقي و نكند جماع , حج اثناي در كه بايد :197 آية بقره, سورة /1
نكند/ مجادله و

زنÇدگيهم ايÇام ساير در كه شما براي است تمريني ,1 ج ح Öال ي ف ال د× ج

در يا كنيد ترك را مذكور امور بتوانيد كه باشيد داشته را رويه همين
بكاهيد/ آن ت شد از رفث) (مثل مواردي

نÇيست, واجب همه بر كه است اين حج ديگر ات خصوصي از

/97 آية عمران, آل سورة /2

;2Ââبي س هÖيل ا طاع ت Öاس ن م هستند: مستطيع كه است واجب كساني بر بلكه
هم استطاعت خود برود/ راه اين در دارد استطاعت كه كسي يعني
در كÇه مالي استطاعت تنها دارد/ لي مفص بحث كه است موضوعي
معنوي حال استطاعت نيست مال ك ميرود آن از سخن شريعت
شده حاصل بايد گفتهاند را مهمي لطايف عارفان دربارهاش كه هم

باشد/
سايرين برود/ حج به بايد دارد را استطاعت نوع دو هر كه  كسي
اينكه براي اما نيست, واجب آنها بر حج اين ندارند استطاعت  كه
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را آن رفتهاند حج به كه آنهايي هم و نرفتهاند حج به كه كساني هم
هسÇتند/ شÇريك مسلمين همة حج ثواب در ميگويند كنند, درك
هÇمة بÇه مÇيگيرند, عيد اج حج كه قربان عيد روز در كه است اين
همراهي ديني مراسم اين در يعني بگيرند, عيد كه گفتهاند مسلمين
لحاظ از دارندو مالي استطاعت كه كساني آن Áمعمو طرفي از  كنند/
خÇود نفوذ و مالي توان از و هستند بااليي سطح در جامعه طبقات
استطاعت ناصواب بهطريق اوقات خيلي اينكه گو ÇÇ ميبرند بهره
توان كه است اين بر اصل كه است درحالي اين و ميكنند پيدا مالي
حÇال ايÇن بÇا مÇيروند/ جÇح به ÇÇ باشد حالل راه از بايد آنان مالي
بشوندو جمع ني معي يكوقت در مستطيع مسلمين همة كه  گفتهاند
روزي چنين در كه است كرده پيشبيني خداوند كنند/ مذا كره هم با

تا فراخوان حج به را مردم (و Áج×ا ر وكÔت Öأي ج حÖال ب اس ×الن في ن ذا و :27 آية , حج سورة /1
بيايند)/ تو نزد

و است آمده مردان بهمعناي هم رجال, كلمة قرآن در ÇÇ رجال1 همه
و است شده اطالق مرد و زن يعني مسلمانان همة بر كلي بهطور هم
و گروه هر از افراد همة يعني ÇÇ جامعه هر بزرگان به اصطالح به هم
آشكÇار مسÇلمين احÇتمالي ضÇعف كه شوند مجتمع هم با فرقه هر
از يكي هم اين نكنند/ پيدا ضعف احساس اجتماع اين در يا نشود

اسÇالم عÇظمت نشÇاندهندة حج مراسم كه است حج حكمتهاي
بيايند زيادي ة عد هميشه بايد كه آمده اخبار در كه بهطوري است
ة دÇع سÇال يك ا گÇر شده گفته چنانكه بدهند, انجام را حج مراسم
يك سفر خرج شده كه هم بيتالمال از بايد خليفه باشد, كم اج حج
فقط مكه كه خواستهاند هم را اين مكه, به بيايند تا بدهد را هاي عد

نباشد/ اعيان به منحصر
سÇفر خÇود بÇه مÇربوط هست حج سفر در كه ديگري حكمت
از يكÇي در عÇلي(ع) حÇضرت است/ انÇفس و آفاق سير و  كردن
در كÇه كÇنيد سÇفر ميفرمايند: است, ايشان به منسوب كه اشعاري
و دانÇايي و مÇعاش كسب و انÇدوه رفع دارد; وجود فايده پنج سفر

يÇن مالالدÇك قÇاضي تأليÇف ابÇيطالب, بÇن ليÇع امÇيرالمÆÇمنين به منسوب ديوان شرح /1
سÇيد و رحماني حسن تصحيح و مه مقد يزدي, ميبدي ين معينالد بن ميرحسين

:ê0ë ص ,1379 تهران, مكتوب, ميراث شيرين, اشك ابراهيم
دÄوا ف Ôس Öم خ سفار اال ففي Öرساف و الÖعÔلي× لبط في طان Öو Öاال ن ع Öب تغرَّ
د ماج Ô¹ب Öح Ôص و Õآداب و ÕمÖل ع و ¹ شâعي م Ôسابا كت و مه Ôج رفت

نظر/1 ارباب با همنشيني و ادب

حج مسلمHدر كردهاند, ذ كر سفر براي كه فوايدي كليآن بهطور
در نÇيز حكÇمتهايي ميشود/ ي تلق سفر هم, حج چون هست هم
براي هم است مفيد شخص براي هم كه دارد وجود مستحبي احكام
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Çه مك از اج حج وقتي كه است مستحب مثال براي خانواده/ مجموع
بÇراي گÇلي تسÇبيح يك يا مهر يك دستمال, يك ولو برميگردند
Á او ايÇنكه براي چيست? براي اين بياورند, سوغات نزديكانشان
بدهيد, هديه چيزي خود, فرزند به وقتي بشوند/ خوشحال ديگران
او ذهÇن در خÇوشحالي هÇمان مÇيشود, خÇوشحال چقدر ميبينيد

حج به نسبت كه بسا چه باشد, حج سفر سوغات اين ا گر و ميماند
يك بÇتوانÇد هÇم خÇودش ا گÇر كÇه ميشود عالقهمند و خوشبين
توسعه آنقدر را مستحبات اين اوقات گاهي ما اما برود/ روزگاري
به كه است مشهوري مثل ميرود/ فراتر هم واجبات از كه ميدهيم
عقببرو,آنقدر مقدار ميافتييك نايست جلويبام گفتند:  كسي
سفر اين در بعضيها حاال افتاد/ طرف آن از كه رفت عقب عقب
نيست/ قبول ي حج چنين ميدهند, قرار خود هدف را تجارت فقط
بÇراي زمÇاني چÇنانچه كÇردهام, تجربه خود من را حج سوغات اثر
خÇوشحال خÇيلي آوردم/ سÇوغاتي جÇح سÇفر از كوچك ههاي بچ
مكه نميخواهيد كه ميپرسيدند من از هر ازگاهي ازآن بعد شدند,
آنها در عالقه اين ولي بود سوغات بهنيت سÆال اين ه البت برويد?

كند/ معنوي عالقة به تبديل را آن خودش خداوند تا ميماند باقي
ا گر كه ميگفتند مسلمين كهساير بود زماني اينكه ديگر نكتة اما

خداونÇد كه درحالي ميميرند; گرسنگي از مكه سا كنان نباشيم, ما
ميكنند روايت قبله, تغيير ة قضي در كما اينكه دارد, دوست را مكه
خÇود از هÇم پÇيغمبر ايÇن كÇه ميگفتند يهوديها شنيد پيغمبر  كه
پÇيغمبر ميخواند, نماز س بيتالمقد طرف به اينكه براي ماست,
براي كه شب يك بود/ ناراحت خيلي ه قضي اين از تها مد شايد هم
رازونÇياز و مÇيكرد نگÇاه آسÇمان بÇه مدام آمد, بيابان به مناجات
به حضرت را نماز ركعت دو وقتي نمازظهر, ميان در فردا ميكرد,
را حÇضرت شÇانة آمÇد جبرÄيل كه بود خوانده س بيتالمقد سوي

¾ا م× السَّ ي ف ك ه Öج و بل ق ت نري× Öد ق شد: نازل آيه اين و مكه به رو برگرداند

/1êê آية بقره, سورة /1

آسÇمان بÇه را خÇود صÇورت كÇه ديÇديم مÇا يه×ا1; ض× Öرت ¹لÖب ق نَّك ي ل وÔن ل ف

كÇرديم/ ر قرÇم را تÇوست عالقة مورد كه قبلهاي پس برميگرداني
خداونÇد عالقة مورد تيجه بالن و است پيغمبر عالقة مورد مكه پس
هنگامي ابراهيم(ع) حضرت چنانكه ه, مك اهل همينطور و است
بركت را محل اين اهالي زندگي خدايا كه: گفت فرمود بنا را مكه  كه
كرد, قبول خداوند ÇÇ نباشند سختي دچار كه است اين منظور ÇÇ بده
بشود, دور من از و بكند نعمت كفران مكه در كسي ا گر گفت: ولي
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Öن م ات ر× الثَّم ن م ÔهلÖها Öق Ôز Öار و Hنام× Gدلب ا ه×ذ× Öلع Öاج ب ر Ôمâاهي ابÖر× ق×ال Öذا و :12ì آيÇة بÇقره, سورة /1
(و Ôرâصي مÖال سÖÃب و ار ×الن اب ذ× ع الي× Ôه رط Öضا ثÔمَّ Ââليق Ôه Ôعت مÔاف رفك Öن م و ق×ال ر خ× Öاال م Öوي Öال و اهللا ب ÖمÔهÖن م ن ام ×
را آنان مردمش از و گردان امني جاي را شهر اين من, پروردگار اي گفت: ابراهيم
كافر كه هركس گفت: ساز/ روزي ثمره هر از دارند, ايمان قيامت روز و خدا به  كه
كÇه گÇردانÇم, دچÇارش آتش عÇذاب بÇه سÇپس دهم, برخورداري اندك را او شد

است)/ بدسرانجامي

احÇترام داراي خودش مكه كه است اين دهم1/ سختي عذاب را او
ولي خÇداست خانة شود, آن در خدا ياد كه خانهاي هر ه البت است/

âذي لَّ ل اس ×لنل ع ض Ôو تÖي ب ل اوَّ نَّ ا داد: قرار آنجا در را خودش خانة خداوند

/9ì آية عمران, آل سورة /2

شÇد, نهاده بنا مردم براي كه خانهاي ل او ;2 مينال لÖع× ل دي Ôه و Hارك ب× Ôم ¹َّكب ب

هدايت باعث و است مبارك كه است مكه در كه است خانهاي آن
عالم/ مردم

گÇرسنگي از Çه مك اهل نباشيم ا گر ما ميگفتند مردم روزگاري
Çه مك اهÇل و مكه به هم توهيني شايد درضمن قول اين ميميرند/
نفت آنجا در اخير, قرن در كه كرد عمل همطوري خداوند لذا بود;
مسÇلمانان بÇلكه نÇباشند مÇا نانخور آنها بهزعم نهتنها تا شود پيدا
زمين آن با سعودي عربستان چنانكه شوند; آنها نانخور ديگري
توسعهبرحسب اين ه البت ميكند/ صادر هما كنونگندم  كويريباير,

اغÇلب بÇه جÇهت هÇر بÇه ولي است اقÇتصادي برنامههاي و تدابير
كÇه است ايÇن بÇراي امÇر ايÇن و ميكند كمك اسالمي  كشورهاي
مÇردم نÇانآور كÇه نÇيستيد شما اين دهد نشان مسلمين به خداوند
است, المتين ¸ ذوالقو و اق رز كه است خداوند بلكه هستيد, عربستان

نيستند/ هيچكس محتاج آنها و ميرساند روزيهارا همة خداوند



است/ شده بيان تاريخ1382.1.10 در مطالب اين /1

حسنه1 اسوة ابراهيم: حضرت

خطور ذهن به ابراهيم حضرت دربارة بسياري مساÄل و نكات
نÇميشود; مÇطرح اندازه اين به پيغمبران ساير مورد در كه ميكند
است ع متنو جامعو اندازهاي به حضرت آن زندگي مختلف جوانب
خداوند حيث اين از شود/ گرفته درنظر الگو ما براي ميتواند  كه
يكÇي است: داده قÇرار الگÇو مÇا بÇراي را پÇيغمبران از نفر دو فقط
در ابÇراهÇيم حضرت مورد در محمد(ص)/ ديگري و ابراهيم(ع)

/ê آية ممتحنه, سورة /2

يÇعني ;2 Ôه ع م ن âذي الَّ و م âاهي بÖر× ا âفي Õ¹ن س ح Õ¸ و Öس Ôا ÖمÔك ل Öتان ك× Öد ق ميفرمايد: قرآن
همچنين داديم/ قرار نيكو الگوي شما براي را او پيروان و ابراهيم
ان ك ن م ل Ô¹ن س ح Õ¸ سوÔا اهللا ول Ôس ر في كÔم ل كان قد ل ميگويد: ما پيغمبر مورد در
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/21 آية احزاب, سورة /1

دارند, آرزو را خدا ديدار و باشند تقوا با كه كساني براي اهللا1; وا Ôج Öري

داديم/ قرار اسوه را پيامبر(ص)

و كي Ôس Ôن و تي ال× ص ن ا Öل Ôق ميفرمايد: انعام سورة 1ì2 آية در خداوند
من, عبادتهاي همة و من نماز بگو: ; ن âمي ال الع× ب ر ه×ل ل اتي م× م و ياي Öح م

خداوند بدينقرار است/ جهانيان خداوند آن از من, مرگ و زندگي
بÇراي مÇيكنم كÇه رفÇتارهايي هÇمة كÇه بگÇو ميفرمايد ابراهيم به
در مÇيشود/ تفسير شريعت آداب به ك ÔسÔن Áمعمو است/ خداوند
شريعت همان را دين اصل كه است بسته نقش اينطور مردم ذهن
كÇنند, كÇوتاهي نماز در درويشها بهخصوص كسي ا گر ميدانند/
Âاص ا گر غيردرويش آن آنكه حال و برگشته دين از او ميگويند
دينداري آدم ميگويند باشد, دست به تسبيح هميشه و نخواند نماز
تفاوت اين نبايد فهيم, مردم و است عوام حد اين خوب ولي است/
روزه و نماز اين آنها نظر به كه است چيزي آن دين شوند/ قاÄل را
آيه در ولي است شريعت آداب ك, ÔسÔن از منظور ميشود/ شامل را
بÇراي نÇيز مÇن بÇودن زنÇده و مÇن مÇردن ÇÇ مماتي و محياي كه آمده

العالمين/ رب ه×ل ل ÇÇ خداست

بÇههمين پÇيغمبران همة ولي است, ابراهيم حضرت دعاي اين
مÇيكرد/ هÇدايÇتشان صÇورت بÇههمين هم خداوند و بودند طريق
بÇه بÇود/ ه توجÇم هÇم او خود و كرد تقاضا و گفت ابراهيم حضرت

/1ê آية طه, سورة /1

;1 âري Öك ذÇ ل ¸ Çال× الصَّ م ق ا كه: كرد وحي ل او خداوند, هم موسي حضرت

و مÇيفرمايد: او بÇه خداونÇد بعد من/ ذ كر براي دار پاي بر را نماز

/ê1 آية طه, سورة /2

ديگÇر تÇو يعني برگزيدم/ خودم براي را تو يعني ي2; س Öف ن ل كÔت Öع ن ط Öاص

بخواهم كار هر مني, مال تو نيستي هم خودت مال نيستي, مردم مال
او بÇه قÇبل از نÇدا ايÇن ابÇراهÇيم حضرت مورد در دهي/ انجام بايد
مÇرا كÇه هسÇتم چÇه مÇن مÇيگويد: ابÇراهÇيم حÇضرت بود/ نرسيده
و كÇي Ôس Ôن و Çالتي ص نَّ ا خداست: مال دارم چه هر ميگويد برگزيند?!
است/ خداوند براي من مرگ و حيات العالمين, رب ل×ه ل ماتي م و حياي م

كرد, خداوند وقف را خود زندگي كه گفت ميتوان حيات مورد در
ه توج داريم م محر ماه در كه عزايي به ا گر است? چگونه ممات اما
وا Ôق ÖلÇ Ôت ال× و مÇيفرمايد: قÇرآن در مÇيشويم/ اخÇير نكتة ه متوج  كنيم

/19ë آية بقره, سورة /3

خÇود دست بÇه را خÇود نÇبايد هÇيچكس كÇه ,3 ¹ك Ôل ÖهÇ التَّ Çي ل ا ÖمÔك âدي Öي ا ب
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ظاهر فقط را دين كه همانهايي از كسان, بعضي بياندازد/ بههال كت
كه كرد گناه حسين(ع) امام مذكور آية بنابر كه ميگويند: ميدانند
از گÇفتهانÇد/ چÇنين سÇنت اهÇل از برخي انداخت/ مرگ به را خود
مÇرگ به را خود خودش امامحسين و ميگويند راست آنها جهتي
ا گر خوب بودند/ نفر هزار چند امام, صحابة عاشورا شب انداخت/
چÇهار سه Âاق ولي ميشدند غالب آنها Gظاهر شايد ميكرد جنگ
آنها شب, ولي ميشدند/ كشته طرف هر از و ميان اين در نفر هزار
است/ جنگ فردا كه ميدانست برويد/ شما گفت: و كرد ص مرخ را
فÇردا تÇا امÇام ولي كÇنند جنگ ميخواستند تاسوعا روز ار كف سپاه
ايÇن با كه ميدانست او كرد/ ص مرخ هم را اينها بعد گرفت; مهلت
كرد/ قبول خدا براي را مرگ اين ولي شد, خواهد كشته اندك سپاه
ا گر گفت: پس است/ العالمين رب براي هم او ممات كه است اين
بÇياييد زود شÇمشيرها نÇميشود, مسÇتحكم من خون با جز اسالم

ذيني/ Ôخ ÔوفÔي Ôس ي×ا بقتÖلي الا Öمقت Öسي Öمل د م ح Ôم Ôدين كان Öول /1

ذيني/1 Ôخ Ôوف Ôي Ôس ي×ا بريزيد: مرا خون و من بهسمت
بÇه را او مÇيفرمايد خداونÇد كه ابراهيم بودن دوست مسأله اما

/12ë آية نسا¾, سورة /2

زندگي, طي در ابراهيم /2Âيل خ يم اه بÖر× اء ÔهللاI ذ اتَّخ و كرد: انتخاب دوستي

به كه دارد وجود امتحاني ما, خود زندگي در داد/ فراواني امتحانات
را چيزي ميخواهد خود ارادة با شخص يعني است/ خودمان ارادة
همان در بود/ هميننحو به هم ابراهيم امتحانات بفهمد/ و بيازمايد
دارند مرا بگويد جبرÄيل به ميتوانست نهادند آتش در را او كه ل او
كار من به گفت: او به ولي بگير, را آنها جلوي مياندازند, آتش در
توحيد كمال اين است! مربوط چه بهتو خالصهاش و باش; نداشته
ركÇن سÇه ديÇن ه تÇالب است/ توحيد Öدين تمام Áاصو است/ ابراهيم
شيعه نظر مورد امامت و عدل و معاد/ و ت نبو و توحيد دارد: اصلي
است/ تÇوحيد ديني هر اساس ولي برميخيزد, ركن سه اين از نيز
ال همان نبيند; تا دو مÆمن اينكه يكيبيني, يعني چه? يعني توحيد
وجود تمام به گفت, زبان به آوردن, اسالم ابتداي در كه را اهللا الا له ا

او" "جز اين خود ندارد/ وجود اويي جز كه گردد ملتفت و ه متوج
ذاتÇي و صÇفاتي و افÇعالي تÇوحيد مÇنجربه عرفا بهاصطالح نديدن
حÇضرت سÇلوك ت مد تمام در است/ حقيقي توحيد اين ميشود/
همان از نگذاشت/ كنار را داده خداوند كه بشري عقل آن ابراهيم,
اشتباه او اينجا در است/ من خداي اين گفت: ديد, كه را ستاره ل او
كرد غروب ستاره كه بعد چنانكه نرفت بيرون توحيد از ولي  كرد
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/ نâليف × Öاال ب حÔا ال× ق×ال لف ا ا ×ملف âيب ر ا ه×ذ× ق×ال Hبك Öوك ا ×ر ÔلÖي الَّ هÖيلع نَّ ج ا ×ملف : 7ìآية انعام, سورة /1

بين (از ميكنند غروب كه را چيزهايي آن من /1 ين ل ف Ñ ÖالI ب ح ÔÑا ال×  گفت:
را يÇموت ال يÇح و اليÇزال صفت دو اينجا ندارم/ دوست را ميروند)
ال يÇح و اليÇزال مÇن, خÇداي گفت: و داد تشخيص خداوند براي
طي مراحل همين خورشيدو آمدو ماه بعد نميميرد/ استو يموت

ات و× Çم× السَّ رطÇ ف âذي Çلَّ ل ي هÇ Öج و Ôت Öه جَّ و ني ا گفت: مرحله آخرين در و شد

/79 آية انعام, سورة /2

كسي آن بهسوي رو من و نيستند كدام هيچ اينها ديگر نه, ;2 ض Öر  Öاال و

بÇه ه وجÇت مÇراحÇل اين ه البت آفريد/ را زمين و آسمانها كه ميكنم
سÇلوك بÇه نÇاظر مÇيتوانÇد عرفاني نظر از خورشيد و ماه و ستاره
و حق تجليات مراتب يعني باشد/ ابراهيم روحي ترقيات و معنوي
ديگÇر مÇرتبة از مÇرتبه هÇر كÇه ابÇراهÇيم بÇراي حÇاصل نورانÇيت
نشد متوقف ابراهيم هم باز ولي بود نورانيتر و ظاهرتر شاهدانش

رفت/ باالتر بهمراتب و
جمله از پيامبران زندگاني شرح درعهدعتيق, كتابتورات, در
روايات با منطبق Âكام ه البت است/ آمده تفصيل به ابراهيم حضرت
ميكند تطبيق قرآن با كه آن از قسمتهايي ليكن نيست, قرآن يا
هÇمسر ساره, حضرت زندگي حال شرح شود/ مطالعه است خوب

حضرت و خداوند ه توج مورد ساره است/ آمده آن در هم ابراهيم,
نÇدارد/ فÇرزند كÇه بود ناراحت و نگران خيلي ابراهيم بود/ ابراهيم
نÇاتني خÇواهÇر قولعهدعÇتيق بنابر و زيبا خيلي جواني, در ساره
ميشود معلوم جدا/ مادر دو از و پدر يك از بود; ابراهيم حضرت
وقتي است/ بوده جايز ازدواجي چنين آنها, ميان در و زمان آن در
كÇنيز است, نÇاراحت فÇرزند نداشتن از ابراهيم حضرت ديد ساره

بخشيد/ بهاو بود مصر اهل كه را هاجر خود
ساره بود/ فروش و خريد قابل گوسفند, مثل كنيز زمان آن در
كند/ خدمت او به هم و باشد ابراهيم زن هم هاجر تا كرد بزرگواري
كنيز چون است/ مشكل چقدر كار اين ميبينيد كنيد فكر ا گر ه البت
پس كنيز درواقع نميشد/ محسوب كنيز ديگر ميشد اوالددار ا گر
ارباب از ا گر و ميرسيد ثه ر و به اموال جزو خود, صاحب فوت از
و مÇيگرفت قرار خود فرزند سهم جزو ميگرديد, فرزندي داراي
او از شايد تا بخشيد حضرت به را هاجر درواقع ساره ميشد/ آزاد
ارباب همسر مانند هم كنيز جهات بسياري از شود/ اوالدي داراي
عÇقد بÇه را هاجر ابراهيم كه است آمده ازتورات روايتي در است/
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خÇود شوهر به را هاجر ساره, كه است شده نوشته س مقد كتاب قديم ترجمة در /1
است: نوشته س مقد كتاب تفسير و ترجمه بهنام اخير ترجمة در داد/ زني به ÇÇ ابراهيم ÇÇ

طي در كه ميشود معلوم است/ شده حذف زني" "به لغت و داد/> ابراهيم به را <او
شود/ تحريف موجب ميتوانسته جزيي تغييرات همين تاريخ

اوست/1 كÇردن آزاد مسÇتلزم خودبهخود امر اين كه درآورد خود
درآورد/ ابÇراهÇيم عÇقد بÇه بÇعد و كÇرد آزاد را هÇاجر سÇاره, يعني
اين به زمان آن باشد/ عقدي اززن بياورد او از اوالدي ا گر خواست
را عÇقايد ايÇن همة اسالم دين ولي ميدادند/ يت اهم بيشتر مساÄل
از چه عقدي, همسر از چه است فرزند فرزند, كرد اعالم و زد برهم
آنها مادر و آمدند دنيا به كنيز از ما ة مÄا از بعضي اينكه كما صيغه;

بود/ لد" و ام" اصطالح به و  كنيز
هÇاجر از ابÇراهÇيم حÇضرت مÇيخواست, سÇاره كه همانگونه
ه, قضي اين در كه ما اخبار بنابر ÇÇ حضرت موقع آن در شد/ اوالددار
به داشتند/ سال شش و هشتاد ÇÇ است شده استنباط ازتورات بيشتر
عÇالقهمند او به خيلي ابراهيم آمد دنيا به اسماعيل وقتي جهت هر
هم هاجر ه متوج عالقه اظهار اين Hطبع بود/ فرزندش تنها چون بود,
هÇواي دچÇار هاجر كه جايي تا بود/ مادرش كنار ه بچ چون ميشد
بÇود, بانويش كه ابراهيم حضرت همسر ساره به ديگر و شد نفس

ساره ا گر و نميكرد فرمانبرداري و نميگذاشت را كافي احترام آن
سÇاره نكÇند/ اجÇرا را آن مÇيكرد سÇعي بهنحوي ميداد, دستوري
روي از خداونÇد گفت/ را جريان ابراهيم حضرت به و شد ناراحت
سÇاره, فÇدا كÇاري پÇاداش بÇهخاطر و داشت سÇاره به كه عالقهاي
او كرده, خطايي چنين هاجر كه حال داد: دستور ابراهيم بهحضرت
حÇضرت بÇبر/ ميگويم كه جا هر به و بردار اسماعيل پسرش با را
جايي ÇÇ كوير وسط به را شيرخوارش فرزند و هاجر و كرد اطاعت
از قبل روايات, بعضي به بنا و است گرفته قرار كعبه خانة ا كنون  كه
بهم آنجا در شدند رانده بهشت از ا حو و آدم وقتي كه بود مكاني آن
را آنها و بود/ ابراهيم حضرت براي امتحاني هم اين برد/ ÇÇ رسيدند
نÇه و كرد زاري و گريه هاجر نه بازگشت/ و گذاشت خدا فرمان به
درواقÇع ولي داشت تي معنوي هم هاجر داد/ نشان ترديدي ابراهيم
هÇم او بÇود/ كÇرده رقÇابت سÇاره بÇا زنÇانگي, خÇصلت بÇÇرحسب

نميكند/ كاري خدا امر به جز حضرت ميدانست
هم زمان اين در كه ميدانند شدهاند ف مشر آنجا به كه  كساني
نÇميتوان زمسÇتان, وسÇط در حتي قوي, سردكنندة دستگاه با جز
كÇوير مÇانند وسيعي كوير بود/ وسيعي بيابان موقع آن كرد/ زندگي
همين ميكرد كار چشم تا بيابان/ ريگ با ÇÇ باشيد رفته ا گر ÇÇ  گناباد
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هÇم حÇاال خÇا كÇي/ كÇوه نÇه سÇنگ, از كوچك كوه دو مابين بود/
بهپا آتش آنجا در آفتاب كه مروه و صفا محل در است, همينطور

ميكند/
ايÇمان مانند ميخواهد, هم قوي ايمان كه است بزرگي امتحان
Ôت Öن ك Öس ا âين ا بَّن×ا ر كرد: دعا فقط او گذاشت/ آنجا را فرزندش كه ابراهيم

/37 آية ابراهيم, سورة /1

خÇدايÇا 1; ¸الÇ الصَّ وا Ôم âقي Ôي ل بَّن×ا ر م حرَّ Ôم Öال ك يت ب دÖن ع ع Öر ز âذي رÖي غ اد و× ب âتي يَّ  ر Ôذ Öن م

بÇه را ÇÇ است نÇهفته هÇم فÇرزندم كÇلمة اينجا در ÇÇ هام ذري فرزندم,
كه كن كاري خدايا گذاشتم/ يزرع لم بيابان اين در و آوردم تو فرمان
سÇپردم/ تÇو بÇه را آنÇان ميگويد خالصه بيايند/ بار نمازگزار اينها
ميدارد/ نگاه را آنها خدا كه دارد اعتماد ديگر سپرد, خدا به وقتي
ماند, خواهند زنده آنها ميدانست بود/ ابراهيم اعتماد و ايمان اين
او بÇه خÇداونÇد داشت/ الهÇي امر به اطمينان او ماند; خواهند ريه Ôذ
ميدارم/ نگه ÇÇ را اسماعيل و هاجر ÇÇ را اينها كه است داده اطمينان
تو, امر برحسب آوردم را اينها ميگويد: ابراهيم كه است اين براي
ليÇن او Çه مك در آنجا ميشود معلوم كردم/ رهايشان و تو خانه نزد
دلهÇاي خواست خداوند از بود/ س مقد و متبر ك كه بود خانهاي

فراوان روزي خود ذرية براي و شود آنها به متمايل و ه متوج مردم

Öم Ôه Öق Ôز Öار و Öم ه Öي ل ا âوي Öه ت اس الن ن م ¸ د Ã Öف ا ل ع Öج Öا ف باشند: او شكرگزار تا خواست

/37 آية ابراهيم, سورة /1

ماند/ خواهند زنده آنها كه ميدانست او 1/ ون ÔرÔك Öش ي م Ôه لَّ ع ل ات ر× م الثَّ ن م

مريم, حضرت مادر عمران, زن كه بود زماني دانستن اين مشابه
بماند زنده فرزندش كه بود معلوم كجا از آورد/ دنيا به را خود فرزند
و دخÇتر ايÇن گÇفت: و بود مطمÃن مريم مادر باشد? داشته نسلي و

/ مâجي الرَّ ان يÖط× الشَّ ن م ا يَّته×  رÔذ و كب ه×ا ÔذâعيÔا âينا و :3ì آية عمران, آل سورة /2

مÇيدانست يÇعني ميسپارم/2 پناه تو به شيطان شر از را فرزندانش
آورد/ خواهد فرزندي و ميماند زنده دخترش

داسÇتان آن بÇيابان, در اسÇماعيل و هÇاجر كÇردن رهÇا از بÇعد
ه بچ با زني ديدند ميشدند, رد قافلهاي و شد پيدا آب كه پيشآمد
او كه فهميدند چيست/ ماجرا ببينند تا ايستادند هست/ بيابان وسط
حÇضرت مÇيباشد/ فÇرزندش هÇم ايÇن و ابراهÇيم حضرت همسر
نÇتيجه ايÇن بÇه آنÇها بود/ آنان احترام و مورد عالقه خيلي ابراهيم
ايÇن و شÇدند سÇا كÇن پس كنند, ترك را آنجا نميشود كه رسيدند
و مÇادر ايÇن بÇه دلهايشان ,/// Öم ه Öي ل ا âوي Öه ت كه ابراهيم حضرت دعاي

شد/ متمايل فرزند
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آمده آنجا به قبيلهاي كه ميديد ابراهيم حضرت گذشت/ سالها
خيلي هاجر اسماعيلو به استو شده ساخته شهري شدهو سا كن و

حب بهجاي دلش گوشة در باز شايد شد/ خوشحال ميكنند, احترام
دوست را ابراهيم خداوند گرفت/ جا ديگري محبوب خداوند, فقط
دوست را ديگÇري خÇودش, از غÇير او كÇه نميخواست و داشت
غيرتش, كه اوست صفات از اين است/ ور غي خداوند باشد/ داشته
را ديگري او جز به عاشقش نميخواهد و نميگذارد جهان در غير
هر گناهان خداوند كه ميفرمايد نيز قرآن در چنانكه بدارد دوست

يشا¾/ Öن مل كذ×ل ون Ôاد م× ÔرفÖغي و هب ك ر ÖشÔي Öنا ÔرفÖغي ال× اهللا انَّ :ê8 آية نسا¾, سورة /1

شÇرك ابÇراهÇيم مÇقام در را/1 شرك بهجز ميبخشد بخواهد را  كه
وقÇتي ايÇنرو از بÇاشد/ دل در ديگÇري حب كه است آن بهمعناي
دستوري او به خواب در ديد, اسماعيل به را ابراهيم عالقة خداوند
در شÇخص كÇه است درجهاي ÇÇ ت نبو ÇÇ پيغمبري درجات از داد/
را فÇرشته ولي مÇيشنود كÇه است اين باالتر درجة ميبيند/ خواب
بÇهنسبت را او مÇيبيند/ هÇم را فرشته آن, از باالتر درجة نميبيند/
دسÇتور او بÇه خÇداونÇد ديد خواب در ابراهيم ميبيند/ مأموريتش
ترديد ابراهيم كن/ قرباني را اسماعيل فرزندت تنها برو كه ميدهد

ديد/ خواب چنين دوباره خوابيدو باشد/ درست خواب اين كه  كرد
خداوند و است/ صادق خواب اين فهميد ديد خواب كه سوم دفعة
نÇخواست بگÇيرد, (خÇليلاهللا) دوست را ابÇراهÇيم ميخواست  كه
بÇه او خÇود كÇه آنÇچه مگÇر بگيرد, دل در را ديگري مهر ابراهيم
پيرمردي كن/ قرباني را پسرت تنها و برو گفت: لذا بدهد/ ابراهيم
داشÇته فÇرزند ميخواسÇته كه تها مد از پس كهولت سنين در  كه
فرزندش ولي بكشد را خود است حاضر است شده اوالددار باشد,
كشته هاش بچ خودش جلوي است حاضر كسي كمتر حتي نكشد/ را

سÇفر شÇام بÇه كÇه آنÇهايي هست/ نيز عدي ابن حجر مثل استثنايي موارد البته /1
بÇن زياد را ديگر نفر چند و عدي ابن حجر رفتهاند/ حجر زيارت Hقطع  كردهاند
كÇنم, آرام نميتوانÇم من را اينها كه گفت و فرستاد معاويه پيش كوفه, ابيه,حا كم
پيغام معاويه دمشق فرسخي شش در ميدهند/ فحش تو به و ميزنند هم به را نماز
را آنÇها كÇه داد دسÇتور و كÇرد فكÇر بÇعد و نيايند شهر به و بايستند همانجا تا داد
صÇحابه عÇدي, ابÇن حÇجر كÇه ببيند كسي شهر در نميخواست بكشند/ همانجا
GعدÇب كÇه كرد اثر سو¾ كار, همين آنقدر كه بهطوري ميكشند/ را پيغمبر, خاص
مرگ از قبل شدند/ كشته نفر شش گروه آن از گفت/ ناسزا خيلي معاويه به عايشه
پسرش و عدي ابن حجر ميكنيم/ آزادتان بكنيد لعن را علي ا گر ميگفتند: آنها به
پرسيدند حجر از بعد شدند/ اعدام به محكوم كردند, امتناع كه ديگر نفر چهار و
پÇرسيدند: بكشÇيد/ را پسÇرم ل او گÇفت: حجر را? تو پسر يا بكشيم را تو ل او  كه
Ñ

ÇÇ آمد عظيم ذبح وقتي بكشد/1 را او خودش اينكه به برسد چه شود
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Ø

قÇوي مÇن ايمان اندازة به او ايمان و است جوان من پسر اينكه براي گفت: چرا?
بÇهسمت و شود سست ايمانش ميكشيد, را من ببيند او ا گر است ممكن نيست/
راحت تÇا بكشيد را او ل او كند, حفظ را خود ايمان ميخواهم چون و بيايد/ شما
كشÇته پسÇرش شد قرار نهتنها هم ابراهيم حاال نميكند/ فرقي من مورد در شود/
را امتحاني چنين ميتواند كسي چه بكشد/ را اسماعيل او خود شد قرار بلكه شود
زنت و هات بچ بگويد دوست, ا گر كه ميكند را فدا كاري اين كسي چه بدهد? پس

بكشد? بكش, را

در امر اين كه معني اين به بلكه چاق ه بر يك Âمث بهمعناي نه عظيم
گوسفند اين نكش, را پسرت گفت: خدا ÇÇ است عظيم خيلي جهان,
او و داد ابÇراهÇيم بÇه خدا را اسماعيل بعد به لحظه اين از بكش/ را
وقت آن تÇا بÇاشد/ داشÇته محبت اسماعيل به كه داشت حق ديگر
از داشت, دوست را او فÇرزندي بÇهسبب و بود او فرزند اسماعيل
لحظه, اين از ولي بود; شده دور توحيد از كه گفت ميتوان اينرو
و گÇذاشت را كÇارد كÇه است ايÇن بÇود/ خÇدا هدية اسماعيل ديگر
خدا نداد/ اجازه خدا ولي گذاشت او گردن بر را كارد ببرد, خواست
ديÇده تÇدارك را آن خودش ميدانست, را برنامه اين خودش  كه
چÇون هسÇتي, مÇن دوست حاال كه فهماند ابراهيم به خداوند بود/
زيÇرا ÇÇ كÇني قÇرباني دوسÇتت خÇاطر براي را هات بچ شدي حاضر
را خÇود ة چÇب هرگز كند, دشمني او با هم فرزندش ا گر ي حت انسان

خاطر به يعني الهي, امر اطاعت براي ابراهيم ولي نميكند/ قرباني
يك فÇقط ابÇراهÇيم مÇيشود مÇعلوم گذشت/ فرزند از خود دوست
او و بود او به هاش توج همة كه معبود يك فقط داشت/ دل در عالقه
ا گر شد/ (خليلاهللا) خدا دوست ابراهيم طريق اين به است/ خداوند
كه هم هرچه و باشد وارد كارهايتان به كه بفرستيد را كسي بخواهيد
دوست مÇيفرستيد? را كسي چه كند, اجرا فوري و بفهمد بگوييد
ابراهيم كه وقت آن از هم خداوند كه است اين ميفرستيد/ را خود
پيغمبرانÇي همة ه البت باشد, ما امام تا فرستاد را او گرفت دوست را
ما پيغمبر آنها آخري كه بودند ابراهيم نسل از آمدند او از بعد كه هم

بود/
و كÇي Ôس Ôن و التي ص ان كه: بود اين مأخوذش ابراهيم كه است اين
روشش هو روحي عمرش آخر تا ل او از العالمين/ رب ه×ل ل ماتي م و حياي م

و روش ايÇن جايي, هر در و مقام هر در منتها بود/ آيه اين مطابق
و Çالتي ص ن ا كÇه: تÇوحيد حÇالت اين ميشد/ ظاهر طريقي به منش
و ستاره كه زمان آن چه ميشد/ ظاهر بهشكلي زمان هر در كي/// Ôس Ôن

كÇه وقت آن چÇه و نÇپذيرفت مÇعبود بÇهعنوان را خÇورشيد و مÇاه
كند/ قرباني الهي امر به را اسماعيل فرزندش ميخواست



شد/ ايراد 1382 . 7 . 23 تاريخ در سخنراني اين /1

و///1 هميجويد خانه او

هسÇتند/ بنياسراÇÄيل از يعني ابراهيم حضرت نسل از همه انبيا
يعقوب حضرت لقب اسراÄيل و اسراÄيل فرزندان يعني بنياسراÄيل
فÇرزند بÇود/ ابÇراهÇيم فÇرزند او و اسحاق فرزند يعقوب خود بود/
مÇيدانسÇتند ي ادÇم را چيز همه كه مردمي اين به كه بود ابراهيمي
طالب كه شما, مثل و شما خود از هستم بشري هم من كه داد نشان
مخلوق چيز همه و است باقي كه هستم پاينده و عظيم نيروي يك
باقي وجهه آن به مردم ه توج تا شكست را بتها همة پس اوست/
جÇهت هÇر به ميكند, آسمان به نگاه او بعد مرحلة در شود/ جلب
ميبيند, را ستاره شب در است/ ل او قدم اين باالست, به رو او نگاه
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را او چشم با فقط گوش, با نه و ميكند احساس دست با نه را ستاره
خÇدا او فهميد بعد خداست/ او كرد خيال ديد, چشم چون ميبيند/
ميكنند, غروب كه را معبودهايي من ; ن âلي ف × Öاال ب ح Ôا ال× گفت: و نيست

/7ì آية انعام, سورة /1

مÇاه كه ديد و خداست, كه گفت ماه مورد در سپس ندارم/1 دوست
قÇوم از نكÇند, راهÇنمايي مÇرا خÇدا ا گÇر گÇفت: و كرد غروب هم

 كÔوننَّ ال âيب ر âني د Öهي Öمل ÖنÃل ق×ال لف ا ا ×ملف âيب ر ا ه×ذ× ق×ال Hغ از ب× ر مقÖال ا ¾ ر ا ×ملف آية77 : انعام, سورة /2
/ نâي ال ×الض قوم Öال ن م

بÇزرگتر اين گفت: و ديد را خورشيد سپس بود/2 خواهم  گمراهان
ا ×م م ÕÑريب âين ا م Öو ق ي×ا گفت: كرد غروب وقتي و است من خداي و است
مÇيدانÇيدش, خÇدا شÇريك كÇه چيزي آن از من, قوم اي ; ون Ôك ر Öش Ôت

اني م Öوق ي×ا ق×ال Öتلفا ا ×ملف ÔربÖك ا ا ه×ذ× âيب ر ا ه×ذ× ق×ال ¹ غ از ب× Ôس Öم الشَّ ا ¾ ر ا ×ملف آية78 : انعام, سورة /3
/ ونÔك ر ÖشÔت ا ×م م ÕÑريب

/79 آية انعام, سورة /ê

آن ض,4 Öر ÖالIو ات و× Çم× السَّ رطÇ ف ذي لÇ ل هيÇوج Ôت Öه ج و ني ا گفت: و بيزارم/3
دارم/ دوست آفريد, را زمين و آسمانها اين همة كه نيرويي

ممكن چگونه كنيد فكر شما حاال ميگويد: مردم به خطاب او
انسÇان خÇود, است سÇاخته را زمين و آسمانها كه كسي آن است
بنابرايÇن است معنوي نيروي يك او نه, ميپرستيد?! بت كه باشد

سÇلوك در حÇالت ايÇن ÇÇ شÇديد معنوي نيروي اين ه متوج هرگاه
ابÇتدا در ÁعموÇم كÇه مÇيشود پديدار مراقبه حال در Hغالب عرفاني
را او و كÇرديد نگÇاهي ا گÇر ÇÇ نبينند چيزي كه ميبندند را چشمها
است/ س مقد شما براي آن و است مهم ه توج و مشاهده آن ديديد
بهايي شيخ شعر اين مصداق حالت اين در ميكنيد, او به نگاه يعني

خانه/ به خانه ميطلبم را تو كه يعني كه: ميشويد
او شÇد/ او حÇضور ه توجÇم شÇد, صÇاحبخانه ه متوج بايد پس
او حÇضور ه توجÇم و هسÇتيم غÇايب مÇا ولي است حÇاضر هميشه
ما كه نميشود حاصل بهسادگي هم حضور اين به ه توج نميشويم/
مÇمكن حÇضور به ه توج اين شود/ حاضر او تا بنشينيم همينطور

شود/ حاصل آن يك در نگاه, يك در است
نÇباشيد شاه آن از غافل بيخبران اي

نÇباشيد آ گÇاه كÇند نگÇاهي كÇه شايد
جانب از نگاه يك بود/ ه توج آ گاهيو حال با بايد هميشه يعني
عدويه رابعه دربارة است/ نگاه يك آنجا, در حضور است/ كافي او
با بزرگي روزي كه است نقل است عرفان و ف تصو بزرگان از  كه
كÇجا مÇيپرسد: رابÇعه مÇيبينند/ را رابÇعه Çه مك راه در چÇند, تÇÇني
نگÇاه كÇنيد, نگÇاه گÇفت: بگزاريÇم/ حج ميرويم گفتند: ميرويد?
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چÇنانكه است/ آمÇده رابÇعه اسÇتقبال به كعبه خانة ديدند و  كردند
اين خانه/> صاحب من و هميجويد خانه <او ميگويد: شيخبهايي
هÇمان بÇلكه نيست آن تعظيم عدم يا حج از نهي يا و منع بهمعناي
آنÇجا در نÇيز شÇما بÇراي است مÇمكن كÇه است عرفانيÄي حالت
مÇيكنيد طÇواف داريد شما كه ميبينيد بار يك يعني شود/ حاصل
طÇواف شما دور خانه كه كنيد حس كه است اين آن از باالتر ولي
حÇضرت ساخت دست است, گل و سنگ از كه كعبه زيرا ميكند;
كÇه است مÆÇمن انسÇان قÇلب خÇدا معنوي خانة ولي است ابراهيم
شÇخص براي كامل ه توج حال ا گر لذا است, حق حضرت مصنوع
چنانكه ميكند/ پيدا شرافت ظاهري كعبه آن بر شود حاصل مÆمني
آن سيرة ا گردر نكردهاندو منع را حج عارفان از يك هيچ شد  گفته
به بار چندين عمر طول در يك هر ميبينيد بخوانيد نيز بزرگواران
در شÇدهانÇد/ مÇقيم آنÇجا در حتي و شده ف مشر خدا خانه زيارت
مÇقام ايÇن ديدن با آنها از هيچكدام كه شده گفته نيز داستان همين
كه بود درحالتي , بهحج تصميم چون برنگشتند حج راه نيمة از رابعه
ظاهري احكام همين ولي بودند/ شرعي احكام رعايت به موظف
انسÇان ه البت سازد/ رهنمون واال مقام همان به را ما ميتواند شرعي
به ولي ميبيند, ي ماد لحاظ از را چيز همه است يات ماد اسير چون

انجام الهي امر امتثال براي را آن كنيمو ه توج ا گر هم موضوع همين

جÇح هÇمين ايÇنرو از و ببريم معنوي بهره آن از ميتوانيم دهيم,

كÇه بود نوشته تÃاتر براي نمايشنامهاي فرانسوي, نويسندة رني Ôك , Corneille /1
در را قÇهرمان ايÇن نÇقش خÇود كÇرني مÇيميرد/ آخÇر در نÇمايش قÇهرمان آن در

مرد/ Hواقع نمايش آخر در و كرد بازي نمايشنامه

است/1 ممدوح و مطلوب هم ظاهري
جسميو عوامل تأثير بهسبب است ممكن معنوي حالت آن اما
ژست بÇايد بهاصطالح شود, ايجاد انسان ه روحي در بدني حركات
بÇهتدريج تÇا گرفت را حالت آن با مناسب خاص حركات يا بدني
احكام به بههمينجهت شود/ شخصپيدا خضوعدر حدا كثر حالت
با متناسب شرع ظاهر چون ميگويند قالبي احكام شرعي, ظاهري
چÇنانچه يÇافت; باطن به راه ظاهر اين از بايد و است باطني معاني
درجÇة سÇالم, مÇيگوييم فÇقط كنيم سالم ميخواهيم كسي به وقتي
ايÇن بÇعدي درجة ميگذاريم/ سينه روي دست كه است اين بعدي
ي حت و دست چهبسا باشد عزيز خيلي ا گر و ميشويم خم كه است
ايÇن از يكي در هركس و است درجاتي اينها ببوسيم, هم را پايش
نÇهايي حÇالت آن در كسÇي ا گÇر ولي دارد/ قÇرار خضوع درجات
ايÇن مÇيبوسد/ را پÇا و مÇيافÇتد ل او هÇمان از شايد باشد, خضوع
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مÇيآورد/ وجÇود بÇه را حÇالت آن ظÇاهري, كÇنات س و حÇركات
ژست اين ميآورد, بهوجود را ژست اين حالت, آن كه همانطور

ميكند/ كمك معنوي حالت آن آمدن بهوجود در نيز
ه توج حج شرعي احكام و اعمال به بايد كه است دليل بههمين
در ÂثÇم شÇود/ ايÇجاد حالت آن كه است اين براي همه زيرا  كرد;
تكÇرار را ابراهÇيم حضرت و هاجر اعمال و حركات له, و Öره انجام
ÂبÇق كÇه شرحÇي به را اسماعيل فرزندش و هاجر ابراهيم, ميكنيم/
Âكام حضرت كرد/ رها را آنها بردو مكه در بيابان وسط به شد  گفته
خدايا ميگويد: نميترسدو ميكند/ حفظ را اينها خدا كه بود مطمÃن
در و آوردم لميÇزرع بÇيابان يك در Çتي) ي ر Ôذ Öن م) را خودم خانوادة

بَّن×ا ر م حرَّ ÔمÖال كتÖيب نÖد ع ع Öر ز âذي رÖي غ اد بو× âيَّتي رÔذ Öن م Ôنتك Öسا اني بَّن×ا ر :37 آية ابراهيم, سورة /1
/ ون ÔرÔك Öشي لعلَّهم ات ر× الثَّم ن م ÖمÔهÖق Ôز Öار و Öم هÖيلا âوي Öه ت اس×الن ن م ¸ دÃÖف ا Öعل Öاج ف ̧ ال× الصَّ وا Ôم âقي ي ل

آدم حضرت ميگويند ولي خداست خانة همهجا گذاشتم/1 تو خانة
متبر ك آنجا كه بود اين فرمود ن معي كه كاري ل او كرد, هبوط  كه

است هÇمان شÇده بنا مردم براي كه خانهاي نخستين : 9ì آية عمران, آل سورة /2
است/ مكه در  كه

ميفرمايد: ابراهيم بعد 2/Hك ار ب× Ôم ¹َّكب ب âذي ل ل اس ×لنل ع ض Ôو تÖي ب ل اوَّ نَّ ا شود:
هم و است نماز هم صالت ÇÇ كنند صالت قامة ا كه اين براي خدايا

است خداوند مقابل در بندگي و پرستش نوع هر Áاصو و است دعا
از را اينها و كن اينها به عالقهمند را مردم كنند بندگي اينكه براي ÇÇ
در كه ساله يك كودك باشند/ شكرگزار شايد بده, فراوان خود رزق
كه ابراهيم بيناي چشم و خدا قدرت به مگر نميماند زنده بيابان آن
و آنÇجا مÇيگذارد را اسÇماعيل كÇودكش هاجر, ميكند/ را دعا اين
سÇراب نÇيست, آب مÇيبيند مÇيرود/ ديگر سمتي به آب بهخيال

3.ë بÇياييم و بÇرويم كÇه بÇار هÇفت كه بهطوري ل, او محل پانصدمتري Hتقريب /1
ميشود/  كيلومتر

مÇيبيند بردارد آب كه ميآيد ميكند/ نگاه آنطرفتر1 به است/
آب بÇود ل او كÇه آنÇجايي مÇيبيند مÇيكند نگÇاه بعد است/ سراب
فعلي محل بين كمي فاصلة در ميآيد/ اينسو به Gد مجد پس هست,
را فÇرزندش زمÇزم, چاه و بود اسماعيل كه جايي همان يعني خانه,
ولي است تشÇنه هÇم او خÇود مÇيزند/ پÇا و دست دارد كه ميبيند
آن برود زود كه ميكند عجله است, رفته يادش از خودش تشنگي
ميرود/ دو نيمه حالت با يعني ميكند له روه باشد, آب شايد طرف
واقعه اين ياد به بايد ميكنيم هروله , حج مناسك در وقتي نيز ما
قدرت ياد به است, داده انجام ما پيغمبر ة جد بار ل او را هروله  كه
داشÇته يÇاد به ميزنيم, ريگ شيطان به كه وقتي يا بيافتيم/ خداوند
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/110 آية كهف, سورة /1

بود, ما مثل بشري كÔم,1 Ôثل م Õر ش ب نا أ بهمصداق اينكه با ابراهيم كه باشيم
هيچ و كرد, رها بيابان وسط را ه بچ شنيد, را خدا امر وقتي حال اين با
را ه چÇب هÇمان بÇرو كÇه شÇنيد را خدا امر هم وقتي نداشت/ نگراني
خداست, امر امر, اين كه كرد يقين آنكه از بعد كن, قرباني بكش,
او جلوي نميتوانست هيچكس نكرد/ ترديدي و شد م مصم ديگر
و مÇيآيد ابÇراهÇيم سÇراغ بÇه بÇار سه شيطان راه, بين در بگيرد/ را
بكشÇي? خÇواب يك بÇراي را پسÇرت تÇنها ميخواهي ميگويد:
فÇندق يك انÇدازة بÇه ريگ) (هÇفت ريگ مشت يك حÇضرت
نشده, دور قدم چند باز ميرود, شيطان ميزند/ شيطان به و برداشته
حÇضرت ميكند/ تكرار را حرفها همان و ميآيد شيطان دوباره
نÇيز سÇوم مرتبة و ميزند ريگها همان از ريگ هفت با را او باز
كه ت قو عين در شيطان كه است نشانهاي هم اين صورت/ بههمين
با را او كه مÆمني مقابل در است, داده اقتدار او به همه اين خداوند
ميتواند مقاومت جزÄيترين با مÆمن ميرود/ بين از بزند, ريگ
آن بÇود/ ديگÇر امÇتحان يك هÇم ايÇن كند/ دور خود از را شيطان
در هم لحظه يك اما كرد, امتحان را او و شد حاضر او سرراه ممتحن

كرد/ دفع را شيطان كوچك, ريگهاي با و نشد پيدا تزلزل ابراهيم
با همريشه عرفات عرفات/ صحراي از آمدند? كجا از ريگها اين
با است/ شناخت يا عرفان صحراي عرفات, صحراي است/ عرفان
هÇفت زدن بÇا داشت خÇدا, وحدانÇيت خدا, قدرت از كه شناختي

است/ ناچيز شيطان مكر :7ì آية نسا¾, سورة /1

ه تÇالب 1;Hفâعي ض ان ك× طان Öي الشَّ دÖيك نَّ ا شو/ دور برو, گفت: كوچك, ريگ

/28 آية نسا¾, سورة /2

ضعيف ما هم را انسان 2;Hفâعي ض Ôان نÖس×  Öاال قل Ôخ است: گفته يكجا در خدا
ريگ آنÇجا وقÇتي است/ ضÇعيف هÇم شÇيطان كÇيد ولي آفريديم,
در زماني ا گر Âمث اينكه كما ميآيد يادتان واقعه اين Gقهر ميزنيد
بوديد, نشسته عالقه مورد و نزديك خيلي اقوام و دوستان با جايي
Çامي اي آن يÇاد بÇياخÇتيار مÇيشويد, رد محل آن از وقت هر Gبعد
ا گر ميآيدكه يادتان بهخود خود بوديد/اينجاهم آنجا ميكنيدكهدر
شماست/ با ابراهيم ميكنيد احساس نيستيد,ولي ابراهيم با هما كنون
و ظÇاهري احكام داراي حج سفر گفت ميتوان تفصيل اين با
در Â فصÇم آن احكÇام كÇه ظاهري حج است: معنوي حكمتهاي
عرفان در معانيش كه باطني حج و است شده گفته شرعي دستورات
و ميل به كه گفتهاند حج سفر به رفتن دربارة چنانكه است/ شده بيان
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كسÇي ا گÇر كÇه اوست تÇوفيق و خÇداست امر بلكه نيست ما ارادة
آن ياد به بايد برو, شو, بلند است گفته خدا برود/ بايد شد مستطيع
هم را من و بده من به را آن توفيق كه خواست خدا از و بود خدا امر
احÇترامÇات هÇمه اين داراي نفسه ب خانه يك بهعالوه كن/ دعوت
برويم خانه اين به ميخواهيم وقت هر بگويند دربارهاش كه نيست

برويم/ رسوم و آداب آن به احترام با بايد
وقت چه و است قبول وقت چه حج ميشود پرسيده اينكه اما
گفتهاند دربارهاش كه را نمازي آن ميتوانيم ما مگر نيست? قبول
يا است قبول كه بدهيم تشخيص است, عبادات همة ركن و اعال حد
غرور اينكه بدون است قبول شما نماز كرديد احساس هروقت نه/
خداونÇد و است قبول هم شما حج صورت اين در بياورد, برايتان
نÇماز آمÇده: حÇديث در چنانكه است/ كرده دعوت حج به را شما
قبول مورد نيز عبادات ساير شود قبول نماز, ا گر استو دين ستون

اها/ و× اس م× ÖتلبÔق ÖتلبÔق ان ين الد Ôعمود و¸ ل× الصَّ /1

است/1 شده واقع
هرچه درواقع است/ چيز همه از مهمتر نيت حج اعمال تمام در
لباس كه روزي از است/ مقبولتر شما حج بكنيد را نيت اين زودتر

تÇوفيقي اين كه كنيد نيت روز همان از ميكنيد حاضر را احرامتان
ايÇنكه بÇراي فÇقط ميروم من و است داده من به خداوند كه است
خالصتر نيت هرچه ميكنم/ او امر اطاعت و است فرموده خداوند
كÇه نيست محاسبه قابل مطلق قبولي ه البت است/ مقبولتر حج باشد
دارد/ درجات قبولي, اين نيست/ قبول يا است قبول بگوييم Hدقيق
مقبولتر شما حج باشد, خالصتر شما نيت هرچه ت مد اين تمام در
¹ربÇق نÇيت است/ خالص نيت بهسبب فقط و فقط قبولي اين است/
ميكنم نيت Âمث ميگويند زبان به كه نيست همين هم نيت اما الياهللا,

كÇه آقاياني بايد را نكته اين فانه متأس چنان/ و چنين بپوشم, احرام
به كه است خوب نيت ه البت بگويند/ ميدهند توضيح را حج مراسم
بگويد زباني به بايد ولي نرود يادش شخص كه بشود گفته هم زبان

ديگÇر آنÇهاي رفÇتم, قافله از ديرتر جمره رمي براي حج سفرهاي از يكي در /1
جلو داشت آشنايي من با بيشتر كه كساني از يكي بودند/ برگشتن حال در و رفته
جÇمره/ رمي ميروم گفتم: ميروي? كجا گفت: و كرد احوالپرسي و سالم و آمد
باشد ديوانه بايد نباشد, بلد را خود نيت كسي ا گر گفتم: بلدي/ را خود نيت  گفت:
ايÇنجا بÇه گرما فصل اين در تهران از چه براي ما پرسيدم: او از بيايد/ اينجا به  كه

است/ نيت همين گفتم: خدا/ امر اطاعت براي گفت: آمدهايم?

اين داريد, دل در Hواقع آنچه يعني نيت شود/1 خبردار هم دلش  كه
آن مال ك و مقبولتر, شما حج خالصتر, شما نيت هرچه كه است
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تÇوانسÇتيد انÇدازه هÇر بÇه است/ نÇماز ميزانالحÇراره يك مثل هم
قÇبول قÇابل هÇم جÇح اندازه همان به بخوانيد خلوص با را نمازتان

انشا¾اهللا/ است;


