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بشر گاهي در عالم ادني' و گهي در عالم
اعلي .در عالم ادني' اسير قيد و رشگ ،و در عالم
اعلي پاي بند وادي عشق .در قبال تفتين در عالم
اول ،مقهور و در قبال تزکيه در عالم ثاني ،منصور؛
در مقهوريت ،معنا مستور و در نصرت ،معاني
مظهور .آنگاه پرتو عکس رخ دوست در مرآت دل
نمايان و دل محرم کعبه جانان ،غاسل به آب زمزم
و از ندماي محرم ،و واقف به رموز اسم اعظم ،که
عروج دل در عالم سدر المنتهي' اسم اعظم است.

کنگره جهاني حج
کتاب مقدس آسماني ،آدميان را به تفکر امر فرموده و از دانش
و دانشمند تجليل بعمل آورده است .قرآن کريم در هفتصد و پنجاه
مورد آدميان را به خواندن کتاب هستي و تفکر و تعقل در خلقت
آسمانها و زمين و کوهها و درياها و گياهان و حيوان و انسان امر
فرموده ،تا از اين راه کاهلي و سستي را کنار گذاشته ،روح پژوهش و
جستجو را در کالبد انسانها زنده نمايد.
گذشت زمان و مرور ايام مابين دستورات پيشوايان ديني و
بسياري از انسانهاي کنوني فاصله انداخته است .انسان شناسان در
هدايت ايشان بسي کوشيدهاند اما کمتر موفق شدهاند .فقط گاهي از
البالي پردههاي زمان ،صداي مقدس مردان طريق حق به گوش ميرسد

که عدهاي از تودههاي منحرف را که به مرداب فساد اخالقي هجوم
آوردهاند ،متوقف ساختهاند.
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بعضي از افراد زندگي خود را با زندگي حيوانات قياس کرده و
برخي به اشتباهاتي که زائيده بيبند وش باريهاست ،در ژرفاي
حيوانيت فرو رفته و اوراق زندگي را از غرايز حيواني مسطور کردهاند.
ايشان از منظور اساسي آفرينش و وظيفه اجتماعي غفلت ورزيدهاند ،در
نتيجه امروزه سطح اخالقي بشر تنزل کرده ،دنياي صنعتي هم نتوانسته
به نياز معنوي انسانها پاسخ مثبت دهد.
روح آلوده و ناراحت بشر امروزي بيش از هر زمان به تقويت و
آرامش و اصالح نيازمند است .اين روح پريشان هرگز به کسب فضايل
معنوي نايل نخواهد شد مگر اين که در مکتب وحدت و يگانهپرستي
نامنويسي کرده ،دانشجوي مکتب پيشوايان مذهبي و دانشمندان معنوي
گردد .زيرا دين و مذهب و عقيده صحيح است که انسان را همواره
بسوي سعادت و رستگاري ميکشاند ،و اتحاد و اتفاق و نوعدوستي را
در دلها ايجاد ميکند .براي تحقق اين هدف مقدس ،امروز جامعه به
جوانان با ايمان احتياج دارد؛ بايد به تربيت آنان همت گماشت و نواقص
اخالقي و ديني اي شان را برطرف ساخت ،باشد که از ميان ايشان،
رادمرداني غيور و مبارز بوجود آيند که به جامعه ثابت نمايند ارزش
زندگي در تعالي اخالقي و فعاليت روحاني و گرايش الهي است.

پايه اعتقاد اگر با ادله و براهين استوار گردد ،هميشه ارزش خود
را حفظ نمايد ،و بدينسان سرعت در قبول هر سخن که بزرگترين آفت
و دشمن افکار آدمي است ،از ميـان رفتـه جـاي آن حـس کنجکاوي و
قدرت فکري ميگيرد.
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جنبش و کردار آدمي پيرو عقيده و اراده اوست ،و اراده و
تصميم زائيده افکار آدمي است .بنابراين بايد تعاليم پيشوايان ديني و
مظاهر قانون آسماني را کامالً فراگرفت و اجتماع را با آن رهبري کرد.
همانا پرتو لطف الهي است که افکار آدميرا با نسيم موزون خويش
آرامش ميبخشد ،و عواطف آسماني است که دلهاي رميده را آرام
ساخته کاروان بشريت را با بندهاي نا گسستني پيوند ميدهد.
اسالم شايسته ترين برنامه هاي جهاني را که ميتواند انسان را
به سوي علم و بينش و تحرک و تفکر و تعمق سوق دهد ،به عالم
بشريت ارزاني داشته است .اسالم نه از دريچه تعصب مذهبي که از
ديدگاه بينش علمي و قضاوت عقلي ،همگان را زير لواي وحدت و
يگانهپرستي دعوت مينمايد و ميخواهد آتش نفاقها و جنگها را
خاموش کرده ،روح تازهاي که باعث ايجاد اتحاد و صلح و صفا و
آرامش رواني باشد ،در کالبد آدميان دميده ايشان را بسوي سعادت و
رستگاري رهبري کند .لذا بايد شعاع دايره بشريت را نسبت به کانون
معنويت و حقيقت کوتاهتر نمود تا انسان ها به مرکز و کانون روحانيت
نزديکتر شده ،در آسايش و آرامش بسر برند .يکي از مهمترين
برنامههاي اسالم در جهت تحقق اين اهداف ،برنامه حج است.
اسالم دين اتحاد و يگانگي است چنان که خداوند متعال
(ع)

ميفرمايد «واعْتصِمواْ بِحبْلِ اللّهِ جمِيعًا وال تفرَّقواْ» و حضرت صادق
ميفرمايد « مؤمن برادر مؤمن است و ايشان همه مانند اعضاي يک

بدنند ،چو عضوي از آن به درد آيد اعضاي ديگر نيز دردناک ميشوند»
و نيز فرمود «ارواح همه آنان از يک روحند».
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اسالم در سطح جهاني ،شايسته ترين برنامه ها را در سفر حج

پياده نموده است .حج يک کنگره جهاني است که مسلمين با شرايط
خاصي در آن دعوت شده تا به امور خود رسيدگي و مشکالت خويش
را حل نمايند و برخواسته هاي مختلف مسلمانان جهان ،در حد امکان
جواب دهند.در ميان اعضاء اين کنگره جهاني به هيچوجه مخالفتي
موجود نيست ،در همه موضوعات اتفاق نظر داشته اختالف اصولي
نميتواند در بين آنان بوجود آيد ،زيرا ايشان را رابطهاي محکمتر بهم
نزديک ميکند که همانا رابطه دين و ايمان است .خداوند متعال
ميفرمايد «إِنَّما الْمؤْمِنون إِخْوة» آنان خود را برادر يکديگر ميدانند و
همين رابطه ديني است که خط مشي واحدي براي آنان مشخص
نموده ،تا وادار ميکند باالتفاق درباره هر موضوعي تصميم مثبت يا
منفي بگيرند؛ سياستي که مطرود قوانين اسالم است نميتواند در ايشان
نفوذ کرده و از راهي که بايد در پيش گيرند ،منحرفشان سازد.
کنگره حج در مکه معظمه تشکيل ميشود و اين از امتيازات اين
گردهمايي ديني است .تجديد هر ساله اين کنگره با وجود شرايط
مختلف ،نيروي مسلمين را تقويت کرده نميگذارد مسلمانان از کاروان
تمدن و تحوالت شگرفي که در جهان پديد ميآيد ،عقب مانده و افکار
فرسوده ميان ايشان حکومت کند .آري مکتب ابراهيمي يگانه مکتب
توحيد بشريت است که بعد از برنامه حضرت محمد
است.

(ص)

زينت يافته

پيکر يک اجتماع را تا لباس تقوي و پوشش خداپرستي تزيين
نکند ،مردم روي سعادت و رستگاري نخواهند ديد .اسالم براي
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سعادت بشر برنامه هايي طرح کرده و شالودههايي ريخته که از جمله
آنها برنامه حج است.
حج عامل اتحاد بين مسلمين ،معرّف سيماي اسالم به جهانيان و
مظهر احترام به حقوق بشريت است .حج يک سفر روحاني و فراهم
شدن شرايطي است که در آن روح آزادانه بسوي خدا ميرود.

حج از ارکان الهيه اسالم
اسالم را دو رکن است :اصلي و فرعي که خالصه قرآن و
احکام الهي در اين دو رکن يعني اصول و فروع متجلي است.وجود
کتب آسماني و حضرات انبياء و اوصياء و اولياء عليهم السالم براي آن
است که نور اين دو رکن در حد اعلي در انسان متجلي شود .اگر کسي
در تحقق اين دو نور الهي در وجود خود قصور نمايد ،به سرمنزل
مقصد و مقصود نرسد ،اما اگر توفيق شامل او شود که اين دو نور الهي
در حد اعلي در وي تحقق يابد ،در رديف سعداء بلکه حضرات انبياء و
اوصياء خواهد بود.
از جمله ارکان الهيه ،حج است که رکني است فرعي و خداي
تبارک و تعالي آن را در رديف فرايض بشمار آورده است .زيارت خانه
خدا از موفقيتهاي بزرگ زندگي است و هر کس با وجود جمع شرايط از
اين عبادت امتناع ورزد ،در جرگه زيانکاران و خاسرين محسوب شود.
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حج عبارت است از عزم و قصد زيارت بيت اهلل ،و در غير آن
«حج» گفته نميشود و حاجي کسي است که قصد زيارت بيت اهلل را
کند ،پس حاجي يعني عازم.
حساب سفر حج از ساير سفرها جداست ،حکمتها و اسراري
در آن نهفته است .قلبي روشن ،عقلي سليم و عقيدهاي پاک الزم است
تا بدانها پيبرد و به رموز آنها آشنا شود .در اين سفر انسان به سوي
خدا رفته ،خانهاي را که منظور نظر الهي است ،زيارت ميکند ،بايد
پاک رود و پاک برگردد.
حج تصفيه کننده آدمي از زشتيها و پليديهاست ،حج آخرين
مرحله تزکيه نفس اماره و سرکش آدمي است ،حج يک آزمايش و

آموزش معنوي است .بايد کوشيد و از چشمه معنوي حج ،ارمغاني
شايسته به شهر و ديار خود آورد .حج براي کساني که مفهوم حقيقي
آن را دريابند ،حامل نوري است که روزنه هاي تاريک زندگي را
روشن ميسازد.
حج تنها يک امر عقيدتي و يک دستور ديني نيست بلکه
آموزشي است معنوي ،مادي ،سياسي ،حرکتي ،تحولي ،فکري و
تعمقي ،برنامهاي است براي خودشناسي و به خود آمدن و ياري کردن
و باالخره حرکتي است بسوي وحدت و يگانهپرستي.
بايد روح حج را دريافت و ميليونها نفوسي که هر سال به حج
ميروند ،بايد به تعاليم عاليه حج عمل نمايند و درسهاي آموزشي اين
سفر را به خوبي بياموزند ،در اين صورت است که هر حاجي ميتواند
چراغي باشد که راهنماي صدها انسان ديگر شود .اگر چنين باشد
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زماني فرارسد که جامعه از خار و خس زشتيها و بلنديها پاک گردد ،اما
افسوس که حاجي حقيقي انگشت شمار است.
حضرت اميرالمرمنين عليه السالم ميفرمايد :خداوند متعال حج
خانه خود را بر شما واجب گردانيد و آن را قبله مسلمين قرار داد .حج
گزاران براي درک ثواب مانند تشنگان به آب حيات ،بسوي کعبه
ميشتابند .حق تعالي براي فروتني مردم در مقابل عظمتش آنجا را
عالمت و نشانه قرار داد تا مردم بسوي او رهنمون شوند ،و به حضرت
ابراهيم

(ع)

فرمان داد که مردم را به حج فراخواند تا از اين بازرگاني

سود بسيار برند.

توجه به ظاهر و باطن حج
يکي از مباحث زيباي احکام الهي ،مبحث حج است و اشاره
بدان حقايق و ارکان در رديف عبادات عظيمه است .بر عازم اين سفر
معنوي است که سير کامل در احکام حج نمايد .سير و مرور مجدد به
آن نکات ولو به طريق اجمال نيز فضيلت است.
کليه عبادات و طاعات و اوراد و اذکار الهي باطني دارند و
ظاهري ،اما عمده شرايط باطني است .از اين لحاظ عبادات و طاعات
دو قسم است :در برخي عبادات ،جمع شرايط باطني کافي است هر
چند اثري از آثار ظواهر ديده نشود ،زيرا بدون جمع شرايط باطن ،هيچ
عبادت و ذکري مقبول نيست .در بعضي ديگر ،ولو تا حدي شرايط
باطني جمع شود ،ولي تا شرايط ظاهري فراهم نگردد ،مقبول پيشگاه
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الهي نشود .در اين قسم عبادات ،شرايط ظاهري را نيز اثراتي است که
ذيدخل در حصول شرايط باطن است و عدم مراعات آن به شراطي
باطني آسيب ميرساند ،لذا الزم است شرايط ظاهر و باطن توأم باشد
تا به مرتبه مقبول برسد .از جمله اين عبادات ،حج است که اگر شرايط
ظاهريش جمع نشود ،شرايط باطني آن جمع نخواهد بود .بنابراين واجب
است حفظ آداب و شرايط ظاهري حج.
علم به ظاهر احکام اگر چه توأم با عمل باشد ،بدون علم و
عمل به بواطن احکام موجب رسيدن به هدف اصلي نگردد .حاجي
مجازي اگر در مقام عمل باشد ،تمتعات و التذاذش تنها از ظواهر
است ،و چنين برخورداري گرچه موجب ايجاد نورانيت ضعيف است،
ولي بدون علم و عمل به بواطن احکام ،آن نور ضعيف به سرعت به
خاموشي ميگرايد .زيرا وقتي در انسان رشد نيروهاي باطني نباشد و
اين قوا و استعدادهاي خدادادي به مقام معنويت در نيابند ،حرکت او
بي محتوا بوده ،مجذوب ظاهر ميشود.
همه ساله افراد کثيري ظاهرًا به حج مشرف ميشوند و تا
حدودي به ظواهر احکام عامل شده نور ضعيفي در آنان بوجود ميآيد،
ولي در برگشت نه تنها بر مراتب نورانيت و معنويتشان افزوده
نميگردد ،بلکه آن نور ضعيف هم زود خاموش ميشود؛ و اگر قبل از
سفر حج جزيي معنويات و صداقت هم ديده ميشد ،آنها نيز ضعيف
گشته به تدريج معدوم ميشود .اما افرادي که به توفيق الهي به احکام
باطني حج عالم و عالمند ،نوري که در آنان بوجود ميآيد ،خاموش

کعبه مصباح الطاهرين

17

شدني نيست ،زيرا آن چراغ فروزاني را که حق برافروزد ،هرگز خاموشي
بدان راه نيابد.

حج حقيقي داراي شرايطي است و نصيب هر کسي نشود ،و تا
آنان شرايط در کس به مقام تحقق نرسد ،در رديف حاجيان واقعي به
حساب نيايد .حاجي واقعي عالوه بر عالم و عامل بودن به مسايل و
احکام ظاهري ،بايد به احکام باطني حج نيز عالم و عامل باشد .الزمه
وقوف به مسايل و احکام باطني ،سعي در افزايش مراتب تقوي به حد
اعلي است ،و اين بدون قرار گرفتن در مقام تزکيه و تصفيه ميسر
نيست .انسان الهي ميداند مقصود از وجوب حج ،صرف آشنايي به
ظواهر احکام و عمل بدانها نيست ،زيرا اينها نه او را به هدف ميرساند
و نه سايرين را .بنابراين بر حاجي واقعي است که عالوه بر توجه بر
اعمال و مناسک حج ،بر اعمال باطني نيز توجه داشته ،به سير و سفر
معنوي پردازد .اگر اين شرايط نتواند بطور مدام در حجاج جمع شود،
حداقل بايد به پارهاي از شرايط ظاهري و باطني توجه شود.

حج صورت و حج دل
فـردي کـه بـه لطف و توفيق حق اين سفـر نصيبش گشتـه ،در
حقيقت به مالقات خدا ميرود .حاجي واقعي عالوه بر مشاهده و

زيارت کعبه ظاهر ،به مشاهده کعبه ازلي نايل ميگردد ،که آن زيارت
ظاهر ،اشاره به تعليم الهي بر نگرش به جمال و کمال حق است.
آري راه خدا نه جهت راست است و نه چپ ،نه باال و نه زير،
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نه دور و نه نزديک ،بلکه راه خدا دل است ،اين است که سيد دو عالم
چنين فرمود :خدا در دل مؤمن است ،اين است معني «قلب المؤمِنِ بيت
اهللِ» حج صورت کار همه کس بود ،ليکن حج حقيقت نه کار هر کسي.
منظور از حج صورت ،حج ظاهري است و غرض از حج
حقيقت ،دو معناست :يکي بجا آوردن اعمال ظاهري حج توأم با
رعايت آداب باطني آن ،که عارف واقعي آن معاني را درک نموده و
قلبًا به آن عامل ميگردد .ديگري ،طواف هميشگي دل است به دور
کعبه ازلي که حج عارفان واقعي است .بنابراين،حقيقت خانه خدا قلب
پاک عارف الهي است که عرش معالي اوست.
عارفا طلب دل کن که حج ،حج دل است .در راه حج صورت ،زر
و سيم بايد فشاندن ،ولي در راه حج حقيقت ،جان و دل بايد نهادن ،اين
حج که را مسلم شود؟ عارفي را که از بند جان برخيزد «منِ اسْتطاع ِإليْهِ
سبِيلًا».
اي مسافر طريق حق و راه کعبه ازلي ،اگر توفيق الهي يارت
گردد و عزم سفر بسوي حجاز کني ،برتوست که يارانت را از اين
حقيقت آگاه گرداني که فرد در راه حق بايد که رو بسوي حقيقت
حجاز کند و پشت بر عالم مجاز ،و زاد تقوي تحصيل کند و بر مرکب
توکل نشيند ،و رسن تفکر بر عروة الوثقي متصل گرداند و به سخن هر
دليل عليل به چاه نرود که از راه بيفتد .در اين حال است که کثرت
برخيزد و اشکال و صور مختلفه مرتفع گردد و بکلي در عالم حقيقت،
صور رجال و نساء از بين رود ،زيرا همه در نور محض مستهلکاند.
اي عازم ديار حق! اين سخن به گوش دل بشنو ،در صورت بر
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بند و در معنا باز کن ،وپشت بر عالم ناسوت کن و در فضاي عالم
الهوت بال و پر بگشا ،تا جانها صيد تو گردند و دلها در دام تو افتند.
بياد دار که چون در فضاي آن عالم الهوت به آن طاير قدسي و عنقاي
بلند پروازي رسيدي ،سالم ما را نيز بر وي عرضه دار و او را چنين گو
که اي طاير گلشن قدس! بياد آور آن آدميرا که در حال طواف بيت
ظاهر بودي ،پروانه زيباي دل تو نيز در محفل جانان ،دور شمع ازلي
ميگرديد .بيادآر آن دمي که پروانه دل در مطاف شمع ازلي بود،
واصالن و فرشتگان نيز در حال طواف کعبه دل تو بودند.
يارا چه صفايي که کعبه در تو ،طواف در تو ،محفل جانان در
تو ،پروانه در تو ،شمع در تو ،عرش معلي در تو! اي طالب کالم حق
بيا روضه بطني از بطون عرش عظيم را تماشا کن « وهو رب الْعرْشِ

الْعظِيمِ».
حاجي که به مالقات پروردگار خود ميرود ،ميهمان دعوت
شده درگاه الهي است .ميهمانان حقيقي و دعوت شدگان واقعي کساني
هستند که به لطف الهي عقبات کثرت را طي کرده و به وحدت
رسيدهاند؛ آنچه انسان را از خدا باز دارد ،کثرت است.
آن راکعان و ساجدان حقيقي که حضرت خليلاهلل و ذبيحاهلل
مأمور تطهير بيتاهلل براي ضيافت آنان شدند ،همانا امت راستين
حضرت رسول اکرم(ص) هستند .ايشانند که در کنار اعمال ظاهري و
باطني ،صالبت حضرت خليلاهلل را نسبت به دشمنان اسالم و رأفت او
را نسبت به محرومين جهان دارا هستند؛ آري ميهمانان حقيقي بيت
خدا ايشانند.
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اما کسي که خود را آلوده کرده ،ميهمان بيت طاهر نيست .کسي که
امتياز طلب و برتري خواه است ،مهمان بيت مساوات و مواسات نيست.
کسي که بنده هوي و برده هوس است ،مهمان بيت آزادگي نيست .کسي
که صدها بت در آستين دارد ،ميهمان بيت توحيد نيست .کسي که در
درياي کثرت مستغرق است ،ميهمان بيت وحدت نيست.

سفري به عالم بقاء
در پيشگاه الهي تفکر درباره اعمال حج ،برتر ومقدم بر انجام
اعمال حج است .اين سفري معنوي در حقيقت سرّي است از اسرار
عزم سفر به دار بقاء و اعمال حج با آن لباس و حاالت ،رمزي است از
رموز کيفيت عالم حشر .از جمله آرزوهايي که در حج بايد نمود،
آرزويي است که شخص مقرّ و گناهکار در عالم محشر ميکند که
ايکاش اوقات گرانبهاي خود را در دنيا تلف نميکرد.
اين سفـر در واقع سفـر آخرت است و در عـازم سفر حج بايد
چنين حال معنوي در حد اعلي تحقق يابد .گويي که دنيا را وداع
ميکند و به مقام محاسبه ميرود و ديگر به اين دار فناء بر نخواهد
گشت .گويا به او ميگويند اي سالک طريق حق چند روزي در اينجا
هستي و چندي بعد به دار بقاء انتقال مييابي ،پس هر کاري ميخواهي
بکن و هر تالشي داري بنما! حاجي بايد در آن حال باشد.
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توبه و اداء ديون
فردي که ميخواهد با اراده و خواسته خود و به اذن پروردگار
مراحل سفر آخرت را طي کند ،پيش از هر چيز به مقام توبه و انابه
برآمده ،به تصفيه جسمي و روحي ميپردازد .متعهد ميشود که به
توفيق حق ،مطيع و منقاد فرمان الهي شود و بر خالف رضاي او
حرکتي نکند؛ تا وقت باقيست جبران و تالفي مافات کند بخصوص در

مورد حقالناس ،چه از بابت مالي و چه از جهت معنوي ،چه بسا در
حضور يا غياب ديگري حرکتي از او سر زده که الزم است به مقام
استغفار آيد و حليت بخواهد و او را دعا کند.
بعد از حقالناس ،حق النفس است و در مرتبه سوم حقاهلل که بايد
با تفکر عميق ،موارد قصور و حدود آنها را دريافته تا حد امکان ولو به
تدريج جبران نمايد .البته خداي تبارک و تعالي ممکن است حقالنفس
و حقاهلل را عفو نمايد ،ولي از حقالناس نميگذرد .مادام که تأديه اين
ديون تحقق نيافته و به تعهد الهي وفا نکرده ،مسلم است که در انجام
وظايف ،قصور بسيار کرده است.
در صورت حصول يقين به مديون بودن بخصوص در مورد
حقالناس ،اولي است که اقتدا به عارفان طريق حق نمايد که هميشه در
مقام احتياطند ولذا براي حصول اطمينان کامل ،تا حدي بيش از دين
پرداخت نمايد و در ديوني که فعالً امکان اداء آن نيست ،در پيشگاه
الهي متعهد شود که تا حد مقدور و استطاعت در مقام تسويه آن برآيد.
عـازم اين سفـر معنـوي بايد تفکـر کنـد کـه آيا وسيـلـهاي کـه
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ميخواهد با آن يه حج برود ،از وجه حالل است يا نه ،زيرا هر کس در
مقام محاسبه اعمال خود از همه آگاهتر و دقيقتر است .در صورت
يقين به حلّيت ،بايد اين مال ظاهرًا حالل را از بابت حقوق واجبه پاک

کند و تا مرتبه يقين تفتيش نمايد که در مال او حقالناس نباشد .در مقام
شک ،بهتر است آن مقدار را که احتمال حقالناس ميدهد ،تأديه کند و
اگر صاحبش معلوم نباشد،در حق آنان احسان نمايد.
همچنين بررسي نمايد که آيا حقوق واجبه معيّنه از قبيل خمس و
زکات را تمامًا پرداخته است؛ عالوه بر آن از فقرا که رسيدگي به حال
آنان در حدود امکان از وظايف الهيه هر مسلمان ميباشد ،دستگيري کرده
است؟ در صورت قصور تا مهلت باقي است در تصفيه آن مال کوشا و
تا حد ممکن به تعهدات الهي وفا دار باشد و اال حجش مقبول واقع
نشده در مقابل تلبيه او حق تعالي فرمايد «ال لّبيک و ال سعديک ،حجک

مردود اِليک» و اين هنوز از جمله وظايف و تکاليف قبل از حرکت و
تشرف است تا او در جرگه مسافرين حقيقي حـج محسوب شـود و
توفيق انتقال بـه معاني عاليه تزکيه و تصفيه را

بيابد.
عمده مطالعه حاجي بايد درباره سفر حج باشد که چه کند که به
توفيق حق ،واجد کمال آمادگي شود تا نور الهي در همه حاالت و
لحظات اين سفر معنوي در او متجلي گردد.
اسالم تنها راه هدايت واقعي و يگانه علت الهيهاي است که
انسان را به سوي حقيقت سوق ميدهد .از اينرو حاجي بايد نخست
خود را با صفات الهي و زيورهاي اسالميمانند زهد و تقوي و ورع
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بيارايد و سپس راه کعبه را طي نمايد ،که پيامبر خدا(ص) فرموده :رأس
و علت کل خطايا ،حب دنياست.کسي در جرگه پارسايان و زاهدين
محسوب شود که بري از حب دنيا گردد ،زيرا زهد و پارسايي ،زينتي
است که خداوند متعال تنها به افراد منزه و بيآاليش کرامت ميفرمايد.

فراغت دل
از ديدگاه معارف عاليه الهي انسان بايد بين خوف و رجا باشد،
در او نه صرف خوف باشد و نه صرف رجاء ،ولي در مقام مقرون به
احتضار بايد صرف رجاء داشته ،نگران نباشد؛ غم و اندوه دنيا و اوالد
را از دلش خارج کند تا صدمهاي به او نرسد .در اين سفر معنوي نيز که
به مثابه سفر آخرت است و حضور در پيشگاه الهي است ،شخص بايد

بکلي فارغ از نگراني از اهل و عيال بوده ،به زبان حال و قال گويد «
اِلهي و عليْك خلَّفْت أهْلِي و مالِي » چه در اين موقعيت حساس ممکن
است اين امور صدمات روحي به انسان برساند .خانواده و آناني را که
مورد عالقهاند ،به خدا سپارد و مرغ دل را فقط در فضاي دوست به
پرواز در آورد .ديدگان قلب را جز به کمال و جمال دوست متوجه
نکند و به تمام معنا خود را آماده سفر حج يا سفر آخرت نمايد.
طوبي' به حال کسي که سراپرده جانش خلوتگه دوست باشد .دلي
شايان خلوتسراي دوست است که از عدم منيت معمور و از مي ناب
مخمور ،آنجاست انتهاي مکان و ازل الزمان ،ازلي که آن را ابتدا نيست
و ابدي که آن را انتهايي ،طالق دارالفناء و مطلوق دارالبقاء ،مظهر انوار
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سبحاني و مترنم به ذکر رباني؛ فارغ از هجر و وصال ،وارسته از نقص
و کمال.

لباس مساوات و پاکي
اسالم ميخواهد در مراسم حج مساوات ميان مردم باشد ،لذا
امتيازات ظاهري و تعلقات آن را نفي کرده است .لباس عادي مردم که
گاهي وسيله تشخص و برتري يکي بر ديگري ميشود کنار گذاشته با
قرار دادن لباس ساده و يکسان احرام ،اين امتياز ظاهري را برانداخته
است.
در آنجا صاحب مقام ظاهري و غير آن با يک لباس و با يک
حال جلوه ميکنند ،تنها تقواست که يکي را بر ديگري ممتاز ميسازد
چنان که قرآن کريم ميفرمايد « إِنَّ أكْرمكمْ عِند اللَّهِ أتْقاكمْ»
ميقات احرام را ميتوان حريم سرزمين مقدس مکه نام نهاد .در
اينجا حجاج خود را نظيف و پاکيزه ميکنند تا با قلبي پاک و بدني
طاهر بسوي خانه کعبه رهسپار گردند؛ لباس معمولي خود را درآورده
و دو قطعه پارچه که لباس احرام را تشکيل ميدهد ،برتن ميپوشند.
در حقيقت لباسِاحرام براي شخص حاجي يک لباس رسمي
است که با در نظر گرفتن شرايط و خصوصيات مربوطه ،لباسي ساده
تر از آن به تصور نميآيد .حاجي که در اين سفر ميهمان خداست ،بايد
به هنگام ورود به حرم مقدس ،مزين به آن لباس رسمي باشد.
فلسفه ديگر احرام ،احتمال وجـود افـرادي است کـه در اجتماع
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چند ميليوني افراد در مکه ،چندان مقيد به رعايت اصول بهداشتي
نباشند و در نتيجه عدم رعايت نظافت ،موجب شيوع بيماريهايي
شوند .چه در اجتماعات به مراتب کوچکتر از حج که از يک نقطه يا
نقاط مختلف جهان گرد هم آمدهاند غالبًا امراضي پديد ميآيد ،ولي
تاکنون در اجتماع حج ديده نشده که مرض همگاني مانند وبا ،سالمتي
افراد را به خطر اندازد .زيرا با وجود نظافت بدن و تبديل لباس عادي
 که امکان آلودگي به ميکروبهاي مختلف را دارد -به لباس پاک احرام ،آلودگي بدن و لباس در حال احرام از بين ميرود.
اگر گويند ضد عفوني و استعمال دارها و نظيف نمودن اماکن
حجاج نيز همين اثر را دارد و از امراض خطرناک جلوگيري بعمل
ميآورد ،جواب گوييم تنظيف بدن و تبديل لباس عادي به لباس پاک
احرام ،يک نوع پيشگيري براي امراض است ،ولي ضد عفوني و بکار
بردن داروها براي پاکيزه کردن امکنه نوعي مبارزه و مقاومت در برابر
ميکروبهاي امراض است .البته طريق پيشگيري از روش مبارزه و
مقاومت ،بهتر و مؤثرتر است.
لباس احرام نبايد از جنس پوست و نمد و يا دوخته باشد ،زيرا
پوست و نمد در درجه اول و لباس دوخته شده در درجه دوم غير قابل
نفوذ بوده مانع عبور هوا و سموم دفع شدهاز پوست ميشود .در مواقع
عادي هم پوشيدن لباس از جنس پوست و نمد مکروه بوده ،از نظر
بهداشتي مفيد نيستند.
توصيه به اين امر در مکه معظمه ،صرفنظر از جنبههاي
بهداشتي ،براي بهره منديهاي معنوي است .اساسًا تمام اشياء موجود
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در يک مکان مقدس و اطراف آن تحت تأثير قداست آن هستند ،که از
جمله آنها هواي مقدس و فضاي مطهر مکه است .چه هوا سهل ترين
وسيلهاي است که با بيت خدا در تماس است و به آساني ميتواند از
داخل و خارج به بدن رسد و در تقديس وجود انسان و تقويت
قدرتهاي باطني و معنويش منشأ اثر گردد .در مراسم حج که انسان
ظاهرًا و باطنًا آماده درک فيوضات معنوي است ،با تغسيل بدن و سبک
کردن لباس امکان تماس بيشتر با آن هواي متبرک را دارد ،لذا لباس
احرام منحصر به ستر عورت و ظاهر پيکر شدهاست.
لباس دوخته براي مردان به علت شکل خاصي که به خود
ميگيرد ،وسيله تفاخر و تکبر شده ،چنان که اشاره شد مباينت با لغو
اميتازات ظاهري دارد ،لکن براي زنان جايز است .زيرا زنان بمانند
مردان مبتال به خشونت اخالقي و کبر و غرور نيستند و با پوشاندن
خود به هر وسيله ممکن ،مانع تحريک اميال و غرايض حيواني شده،
امکان درک بيشتر فيوضات معنوي را براي خود و ديگران فراهم
مينمايند.
حکمت ديگر لباس احرام با آن حالت خاص ،شباهت وافر آن
به کفن است که خود وسيلهاي است براي عطف توجه به موت و ياد
آخرت.

پاسخ به نداي حق در ميقات
هنگامي کـه شخص بـه ميقات رسيـد و بدن خـود را نظيف و
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پاکيزه نموده لباس احرام را پوشيد ،نيت کرده و تلبيه ميگويد.
حضرت ابراهيم سالم اهلل عليه بعد از ساختن خانه کعبه از جانب خدا
مأمور شد تا مردم را به حج فراخواند «.وأذِّن فِي النَّاسِ بِالْحجِّ» پيامبر
گرامي اسالم نيز جهانيان را مخاطب قرار داده و ايشان را به حج
دعوت نمود .در واقع تلبيه حاجي پاسخ آن نداي دعوت پيغمبر خداست
که با جمالت سپاس آميزي توأم گشته تا شکرگزاري اين دعوت و
موفقيت را نيز کرده باشد.

حاجي بايد توجه نمايد که ناخوانده به خانه خدا نرفته بلکه از
جانب خدا دعوت شده و موهبت الهي سراپاي وجودي او را فرا
گرفته ،از اين جهت از هر پستي و بلندي و کوه و درهاي که ميگذرد،
مستحب است جمالت تلبيه را تکرار کند .چه لذت بخش است سفر
حج که به دعوت خدا شروع شده و با مغفرت حضرتش پايان
ميپذيرد.
تلبيهاي که حاجي ميگويد اثرات عميقي در دل او ميگذارد ،
خصوصًا زماني که حجاج بصورت دسته جمعي به خواندن سرود الهي
وحدت و اتحاد مشغول بوده و آوازشان در کوه و دشت طنين انداز
ميشود .چنين عبادتي بر اثر شناسايي و ادراک حقايق ،پرواز بسوي
حق است.اين عبادت خميره دلهاي آزاده است و آنها را بسوي
پيشرفت سوق ميدهد .پرستش است که دلها را با نور الهي منور
ميسازد و کمال اتحاد و اتفاق را بين مسلمين بوجود ميآورد .متأسفانه
بيشتر حجاج بدون آشنايي به مسائل و احکام و فلسفه حج ،بطور
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صوري راه حج را ميسپارند چنان که امام صادق
أكْثر الضَّجِيج و أقلَّ الْحجِيج ».

(ع)

ميفرمايند « :ما

سرزمين قدس و طهارت
مکه سرزمين قدس و طهارت است؛ اينجا زادگاه حضرت
محمد(ص) است  .اينجا شهري است که پيامبر خدا هنگام ترک آن و
رفتن به مدينه رو بسوي او کرده فرمود« :من تو را دوست دارم ،اگر اهل
تو مرا بيرون نميکردند جايي را بر تو ترجيح نميدادم و در جستجوي

شهري ديگر نميشدم ،محققًا از جدايي تو غمناکم».
از اين افق بود که خورشيد اسالم سربرآورد و به نور خود
جهان را روشن ساخت .همين بيابانها بودند که آواز تکبير و تهليل
مؤمنين صدر اسالم در آنها طنين انداز بود .همين ريگزارها بودند که
مخالفين ،پيروان اسالم را روي آن شکنجه ها ميدادند تا دست از
پيغمبر خدا بردارند اما ايشان استقامت کرده و دست از مبارزه خود
برنداشتند .در کوچه و بازار اين شهر بود که پيغمبر اسالم قدم ميزد و
مردم را به يکتا پرستي دعوت مينمود.
در اين سرزمين بود که پيغمبر خدا(ص) همچون فرشته رحمت،
آيات مهر و محبت را تالوت فرمود و جمع پريشان بشر را با رشته
برادري و مساوات يکجا جمع کرد .نخست ،خود پزشک آسا به کوي
دردمندان هميگرديد و بر جراحت دل شکستگان مرهم عطوفت
ميگذاشت و بر سينه شايستگان داغ عشق مينهاد؛ يکي را درد و ديگري
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درمان ميبخشيد .آري طبيب حاذق چنين کند که نيش و نوش را فرا
خور حال بيماران ،بجا مصرف نمايد .خويشتن به سراغ آسيمه سران
ميرفت و مانند چراغي که در جستجوي گمگشتگان برافروزند ،اينجا
و آنجا غفلت زدگان را آگاه و خوابيدگان را به طليعه جهان افروزش
بيدار ميساخت .طلوع اين خورشيد درخشان ،تيرگيهاي وحشتناک
زندگي را روشن ساخت و ابرهاي آتشبار ظلم و ستم را از آفاق حيات
بشر برکنار داشت .اما سنگدالن ناپاک سرشت از اين پرتو دلنواز نوري
نگرفتند و سودي نبردند.

طواف ،تجلي محبت به خدا
کعبه خانه وحدت و حقيقت است ،خانهاي است که آدميرا
بسوي خدا رهبري ميکند ،جايگاهي است که قلب اسالم را به حرکت
ميآورد .مرکز عالم اسالم و منبع نوراني جهان و راهنماي بشريت
بسوي يکتا پرستي است.
خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد «ولْيطَّوَّفوا بِالْبيْتِ الْعتِيقِ»
بايد حجاج خانه ديرينه را طواف کنند .بر حجاج واجب است هفت
بار دور خانه کعبه بگردند ،اين عمل طواف نام دارد .انساني که توجه به
خدا پيدا کرد و محبت پروردگار را در دل خويش جاي داد ،ميل دارد
عمالً اين محبت را اظهار کرده و به مرحله ظهور و بروز برساند ،اين
است که دور خانه خدا ميگردد و بدينسان عالقه خود را به خدا و
پيروي از دستورات او جلوهگر مينمايد.
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گويي انسان هنگام طواف به زبان حال ميگويد :پروردگارا من
در درگاه تو مقصرم و عملي که سبب شود تا جزو عبادت کنندگان
محسوب گردم ،ندارم .به اين اميد به اينجا آمده و داخل اين جمعيت
شدهام تا مرا در زمره عبادت کنندگان قرار دهي.

عرفات و ياد رستاخيز
عرفات بيابان محدودي است که تقريبًا در بيست کيلومتري مکه
واقع شده و بر حجاج واجب است از ظهر تا مغرب روز نهم ذيحجه
در آنجا توقف نمايند .مردم از نقاط مختلف و نژادهاي گوناگون در
آنجا جمعند ،همه در يک لباس و هدف ايشان نيز يکي ،صاحب ثروت
و مقام و غير آنها همه در آن نقطه دور از اجتماع شهري براي عبادت
خدا آمدهاند .همه ايشان از زن و مرد و فرزند و خانه و عزيزان خود
دور افتادهاند .لباسشان همه لباس ساده احرام ،خانه ايشان همان چادر،
و خوراک ايشان غذاي مختصري است که همراه دارند .انسان در آن
حال به فکر روز رستاخيز ميافتد که همه با بدن برهنه برانگيخته ميشوند

و به هيچ چيز جز عمل خود اتکا ندارند .آري مال و اموال دنيوي ولو با
هزاران تالش بدست آيد ،خواه ناخواه از انسان جدا شدني و براي غير
جا گذاشتني است ،تنها عمل صالح است که با خود شخص باقي
ميماند.
همچنان که آثار و خواص روحي و مکتسبات انسان در چهره و
نگاه او نهفته است که صاحبان بصيرت با نگاه بدان ميتوانند به
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مکنونات روحي او پي برند ،مکانها نيز از آثار و خواص روحي و
اعمال انسانها و بطور کلي حوادث واقعه بر آنها متأثرند .اگر در محلي
اعمال الهي يا غير الهي مانند جنايتي اتفاق افتد،آثاري در آن مکان باقي
ميگذارد که صاحبدالن با سير در آنجا ميتوانند کم و بيش آثار موجود
را دريابند و متأثر شوند.
در عرفات عالوه بر تجمع عده کثيري با نيت پاک در مراسم
حج ،بسياري از انبياء و اولياء و مؤمنين در اعصار گذشته آنجا بوده و
در حال توقف ،اثراتي از وجود مقدس و توجهات علوي روحيشان به
آن محل رسيده است که قلوب پاک و الهي موفق به ادراک آثار معنوي
آن ميشوند؛ بخصوص در روز عرفه که توجه خاصي از مبدأ ازلي
بدان مکان مقدس هست ،بيش از پيش بر مراتب تمتع روحي و معنوي
قلوب الهيه ميافزايد.
در اهميت و عظمت دهه اول ذيحجه و روز عرفه همين بس که
خداوند متعال در قرآن مجيد بدان سوگند ياد مينمايد« :والْفجْرِ و ليال

عشْر» سوگند به روشنايي صبح معرفت و شبهاي دهگانه ذيحجه که
روز عرفه در آن است و به شبهاي دهه ماه محرم که عاشورا در آن
است و به شبهاي دهه آخر ماه مبارک رمضان که شب قدر در آن تعبيه
شده وبه شبهاي دهه حضرت موسي «وأتْممْناها بِعشْر».
«والشَّفْعِ» سوگند به جمله کاينات که همه را جفت آفريده و ضد
يکديگر ،نرينه و مادينه ،قدرت و عجز ،حيات و ممات ،شب و روز،
شمس و قمر ،همه اينها را شفع آفريده تا به صفات خود نماند که
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«وتْر» است زيرا که عزّ او بي ذلّ است ،علم او بي جهل ،حيات او بي
موت ،بقاء او بي فنا.
سالک الي اهلل بايد بکوشد و خويشتن را به مقام وتر رساند.
حضرت ابراهيم دعوي مريدي کرد «إِنِّي وجَّهْت وجْهِي» .خطاب رسيد
که اي ابراهيم مريد بايد وتر باشد ،قرينهاي نداشته باشد ،فرزند تو
قرينه توست ،مهر او را از دل بيرون کن و در راه ما قرباني ده تا مريد
صادق باشي .آري اگر انسان مراتب تکامل را طي کرده به مقصد و
مقصود رسد ،مطلوب طالب او گردد.
سالکا! لبيک گويان منازل اوصاف بشريت قطع کن و به عرفات
بيخودي برآي و روي به کعبه وصال آر تا برهاند ترا از همه بار .

مناجات در مشعر
خداوند متعال ميفرمايد «فإِذا أفضْتم مِّنْ عرفات فاذْكرواْ اللّه عِند

الْمشْعرِ الْحرامِ»  :چون از عرفات برگشتيد خدا را نزد مشعر ياد کنيد .بر
حجاج واجب است شب دهم را در مشعر بمانند .مشعر جزء حرم مکه
است ،در صورتي که عرفات خارج از حرم است .گويي انسان در
عرفات خود را منزه ميگرداند تا شايستگي پيدا کند که خدا او را
اجازه ورود به حرم خود يعني مشعر دهد.
حاجي آن شب را در مشعر بسر ميبرد و بعد از طي بيابان
عرفات و ترک همه عاليق با خداي خويش به مناجات پرداخته ،در آن
شب تار قلب خود را روشن ميکند تا در آن محيط آرام که جز زمزمه
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دعا و مناجات آوازي به گوش نميرسد ،آرامشي براي خود کسب
کند .در حقيقت اين شب براي انسان شبي گرانبهاست که فارغ از هر
دغدغه و تشويشي رو به خدا آورده و به راز و نياز ميپردازد و با کمال
تواضع اظهار عبوديت ميکند.

رمي جمره ،تنفر از پليديها
حجاج روز دهم ذيحجه يعني عيد اضحي پس از طلوع آفتاب،
از مشعر بسوي مني حرکت ميکنند در مني سه عمل بر ايشان واجب
است :رمي جمره ،قرباني ،تراشيدن سر يا چيدن مو يا ناخن.
سنگسار کردن خائنين در امم گذشته مرسوم بوده و اين عمل
اثرات مختلفي بر افراد دارد .سنگسار کننده متنبه ميشود که از او چنان
کاري سرنزند که منتهي به آن سرنوشت شود؛ سنگساز شونده نيز در
بدترين حالت به عالم باقي ميرود و با هر سنگي که به جانب او
انداخته ميشود ،تنفر و قواي روحي منفي به روحش القاء شده بيشتر
معذب ميشود؛براي بيننده هم عبرت انگيز است که جرأت ارتکاب به
آن را نيابد .اسالم اين سنت گذشتگان را احياء نموده و همان محلي که
خائنين را سنگسار ميکردند محترم شمرد تا حجاج با رمي جمرات
متفقًا هر خيانتي را محکوم و تقبيح نمايند.
رمي جمره انداختن هفت سنگريزه است به محلي مانند ستون
که جمره نام دارد ،اگر سنگ به جمره نرسد ،الزم است سنگ ديگري
پرتاب کند تا به جمره اثابت نمايد.
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گويي آن نيرويي که انسان را به بدي و هالکت سوق ميدهـد ،بـه
صورت آن ستون مجسم شده و آدمي در اين عمل ميخواهد بگويد :من

دشمن شر و بدي هستم و دلم آکنده از کينه آن است ،و چون اين
دشمني و مخالفت به حد اکمل در من وجود دارد ،نميتوانم تنها در
اندرون با شر و بدي دشمن باشم ،بلکه ميخواهم در ظاهر و عمالً نيز
تنفر و انزجار خود را از شر اظهار کنم ،اين است که سنگ ميزنم.
دقت در اين که سنگريزه به جمره رسد ،ما را به هدف ديگري آشنا
ميکند و آن نشانه گيري همه به سوي يک هدف مقدس ميباشد که
همانا مبارزه باجهل و بدي و شر و هر گونه کردار زشت است.

قرباني ،کمک به فقرا
حجاج روز دهم ذيحجه پس از رمي جمره بايد در مني،
گوسفند يا گاو يا شتر قرباني کنند .اين سنت الهي ابراهيم خليل(ع) است
که خداوند بجاي ذبح حضرت اسماعيل

(ع)

آن را قرار داد و فرمود

«وفديْناه بِذِبْح عظِيم ».
حجاج از گوشت آن بهتر است هم خود استفاده کنند و هم
واجب است که به فقرا دهند ،چنان که خداوند متعال در قرآن مجيد
فرمايد «و يذْكروا اسْم اللَّهِ فِي أيَّام مَّعْلومات على ما رزقهم مِّن بهِيمةِ الْأنْعامِ

فكلوا مِنْها وأطْعِموا الْبائِس الْفقِير».
در سرزمين حجاز برخي افراد از طريق پرورش گوسفند و گاو
و شتر و فروش آنها در موسم حج ،امور ساليانه خود را اداره ميکنند.
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همچنين فقرايي هستند که حتي از سرزمينهاي ديگر به حجاز کوچ
کرده و به اميد اين روز بسر ميبرند .اينان محروميني هستند که بسا
ماها بگذرد و قادر بر تهيه گوشت براي خود و خانواده شان نباشند.
اين نيازمندان روز دهم ذيحجه خود را به مني ميرسانند و گوشت
فراوان بدست ميآورند که هم از آن ميخوردند و هم قسمتي را ذخيره
کرده چند ماه از آن استفاده مينمايند.
بنابراين عمل قرباني عالوه بر فقرا به دامپروران نيز کمک کرده
در اقتصاد اهالي آن سرزمين تأثير بسزايي دارد ،چرا که مجموعه مبالغ
پرداختي توسط حجاج ،مقدار قابل توجهي را شامل ميشود .ممکن
است گفته شود اين همه قرباني در مني' مصرف نميشود و فقرا هم از
گوشت همه قربانيها استفاده نميکنند و در سالهاي اخير نيز مشاهده
شده که مقداري از گوشتهاي باقيمانده را دفن کردهاند ،پس فايده
اجتماعي يا فردي اين قرباني چيست؟ اگر بجاي قرباني ،اداء پول آن
واجب بود ،ميتوانستند آن مبالغ را در امور عام المنفعه به نفع مسلمين
مصرف کنند.
پاسخ اين که هدف مهم از قرباني ،بهره مندي فقرا و بيچارگاني
است که دسترسي به گوشت ندارند ،که با توجه به کثرت فقرا هر چه
قرباني بسيار هم باشد ،سهم اعظم آن مصرف شده ،مقدار جزيي
احتمالي باقيمانده قابل توجه نيست .حال اگر فقرا و نيازمندان از اين
حکم مصلحت آميز اسالم استفاده ننمايند ،بر اصل حکم ايراد و
اعتراض وارد نيست .بعالوه گوشتهاي مصرف نشده را ميتوان
بصورت کنسرو در آورده ،هميشه بخصوص در مواقع غير عادي مانند
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زلزله و سيل ميان فقرا و محتاجان قسمت کرد .اما پول بجاي قرباني،
برخالف حکم شارع مقدس است و به دليل آيه شريفه مذکورهدف
قرباني ،دادن گوشت آن به فقراست.

حلق و تقصير ،سبکباري از گناه
حجاج روز دهم ذيحجه در مني' پس از رمي جمره و قرباني
بايد سر خود را بتراشند و يا از مو يا ناخن خود بچينند .تراشيدن سر
را حلق و چيدن مو يا ناخن را تقصير گويند ،خداوند متعال در قرآن
مجيد فرمايد «ثمَّ لْيقْضوا تفثهمْ» بعد از قرباني ،کثافتشان را بزدايند ،يعني
سر خود را بتراشند ،يا از مو يا ناخن بچينند و کثافاتشان را از خود
دور نمايند.
حاجي بعد از حلق يا تقصير تا اندازهاي از احرام آزاد شده،
پارهاي از امور را که در حال احرام ترک آنها واجب بود ،ميتواند بجا
آورد اما هنوز زن و شکار و استعمال بوي خوش بر او حرام است.
حاجي در موقع حلق يا تقصير ميخواهد بگويد :چنان که سر
خود را ميتراشم يا مو يا ناخن خود را کوتاه کرده ظاهر خود را از
کثافات پاکيزه ميکنم ،باطن خود را نيز از پليديها و ناپاکيها منزه ميدارم؛
چنان که با ازاله مو و ناخن خود را سبک ميکنم ،از گناه و معصيت نيز
خود را سبکبار مينمايم.
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حکمت سعي بين صفا و مروه
بعد از اداء مناسک ثالثه مني' واجب است مراجعت بـه مکه بـه
حهت طواف و زيارت و نماز و سعي مابين صفا و مروه و طواف نساء
و نماز آن .مستحب است که حاجي چون خواهد از مسجد الحرام
براي سعي بيرون رود ،از در صفا خارج شود وباالي صفا رود .حکمت
اين سعي ،ادراک اين دقيقه روحاني است که طالب را بدون سعي متوالي
و متواتر و پشتکاري ،مطلوب حاصل نخواهد شد؛ آن هم سعي و تالش
در حد فاصل صفا و مروّت.

همچنين سعي بين صفا و مروه با لباس احرام که بيشباهت به
لباس اموات نيست ،يادي است از عالم حشر که انسانها در قيامت پس
از قيام براي حساب ،از نتيجه اعمال خود نگرانند و در حد فاصل دو
مقصد نهايي معذب يا متنعم شدن ،در نوسان هستند.

حکمت طواف نساء و نماز آن
گرچه با آگاهي بر منع هر عملي در شرع مقدس ،مسلمان
حقيقي مصمم به پرهيز از آن است ،ولي ممکن است عواملي سبب
سستي تصميم و يا شکستن آن گردند .اگر در اين حال از مقام معنوي
بلندي بار ديگر به او تأکيد شود يا خود او به مقام معنوي و مکان
متبرکي قدم نهد ،يا به عبادت مقدسي پردازد ،بر مراتب قدرت باطني
او افزوده شده در تصميم خود راسخ تر ميگردد.
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در مراسم حج محرم بايد از مناسبات زناشويي با همسرش
بپرهيزد يعني اراده نمايد که اين ميل شهواني را مهار کند .چون اين
ميل غريزي بسيار قوي بوده و عدم مهار آن منشاء بسياري از مفاسد
است ،براي حصول مراتب کمال استيالء بر نفس ،ديگر بار با دستور
طواف نساء و نماز آن ،اختصاصًا تأکيد ديگري بر خويشتنداري
شدهاست.
بدين معني که در صورت عدم مراعات آن دستور محرم تا سال
بعد و اداء آن در مراسم حج ،محروميت از برخورداري از همسرش
مشروعش ادامه خواهد يافت.
بنابراين حکمت طواف نساء و نماز آن تقويت قدرت معنوي
روحي براي نيل به مرحله کمال انصراف از اميال شهواني و انقطاع الي
اهلل در حين اداء آن فريضه ميباشد ،که مراتب مقدماتي آن با احرام
آغاز شده بود.

امنيت حرم مقدس کعبه
فلسفه تحريم شکار حيوان ،کشتن حشرات و دفع جانوران
مأنوس بدن ،کندن علف و درخت در حرم مقدس کعبه و در احرام،
ايجاد امنيت است .هر موجود ذيروحي صاحب حس است و در
صورتي که مورد تجاوز قرار گيرد ،رنج ميبرد ،هر چند که مراتب
حس و درجه حساسيت در انسان ،حيوان و گياه متفاوت است .دفع
جانور مأنوس بدن ،يعني تغيير جبري شرايط زندگي آنها برايشان
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ناراحت کننده است هر چند که در کشتن و قطع عضو يا تغيير محيط
حشرات و حيوانات يا در قطع و کندن گياه ،رنج آنها براي ما
محسوس نباشد.
حريم خانه خدا و شهر مکه براي همه بايد امن باشد -که در
قرآن به شرافت آن تحت عنوان «بلدِ الْأمِين» سوگند ياد شده  -تا نه تنها
انسانها که حتي حيوانات و نباتات نيز رنجي نبينند ،بخصوص از
حجاج که در حال مقدس احرام يعني در مقام سلم محض و اطاعت
کامل فرمان خداوند متعال هستند .مگر اين که در مقام اضطرار که
حيواني قادر به رساندن خود به علفي در چند قدمي نشود و از
گرسنگي در خطر تلف شدن باشد ،در اين صورت محرم ميتواند گياه
را کنده به او دهد .يا در مواقع اضطراري براي شفاي مريض کندن گياه
خاصي الزم باشد.

طي مراحل وصال
ِمني از کلمه امن مشتق است و چون کمال وصال در امنيت کامل

است لذا آن مکان را که محل وصال است ،مني گويند نه حوالي بيت اهلل
را .از نظر ظاهري ،امنيت خانه خدا طبق اصول احرام مرعي است ولي
از نظر باطن يعني از حيث نفوذ و غلبه قواي شيطاني ،حوزه بيت اهلل
وقتي امن است که شرايط حج در کليه حجاج جمع باشد .يعني از آنان
که به اميد وصال آنجا گرد آمدهاند ،کاري سر نزند که امنيت ديگران
برهم زند.
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بنابراين مفهوم عرفات و مشعر و مني کمال معرفت ،کمال يقين و

کمال وصال است .حضرت ابراهيم(ع) در سآيه توفيق الهي در عرفات به
کمال معرفت نايل گرديد ،از اين رو مسلميـن مـوظف هستنـد مـراتب
مربوط به عرفات را مرعي داشته و محترم شمارند.
البته معرفت از نظر تنوع به طور اعم و از نظر مراتب به طور
اخص انواع و اقسام دارد ،در اينجا همين قدر اشاره ميشود که
شناسايي و عارف شدن موضوعي است و يقين موضوع ديگر .بدون
معرفت ،يقين محال است و بدون يقين ،وصال ممکن نيست.
کمال وصال چيست؟ در کانون دل انسان آرزويي نهفته است که
اگر برآورده شود ،به وصال نايل ميگردد ،و وصال وقتي به درجه کمال

رسد که طالب از هر جا منصرف شده به تمام معنا متوجه مطلوب گردد.
کمال را نيز عالئم و مراحلي است که اول آن از خود گذشتگي
و دومش قطع عالقه است از هر چيزي که تعلق خاطر بيش از همه
بدان معطوف است مانند اوالد و غيره ،زيرا مقام باطني و معنوي هر
کس در پيشگاه خداي اليزال به نسبت مراتب انقطاع اوست.
حضرت اسماعيل کودکي بود کريم برآمده و عزيز برخاسته که
به سالله خلت بود .گوشه دل حضرت خليل در وي آويخت  ،به چشم
استحسان در او نگريست .از بارگاه عزت عتاب آمد اي خليل! ما ترا از
بت آزري برهانيديم که دل در بند اسماعيل کني؟ با ما دعوي دوستي
کردي از عاليق و خاليق ببريدي ،آن دلي که وقف اين محبت و جمال
ما بود ،به ديگري پرداختي و مهر مهر بر او نهادي؟ خيز و او را در راه
ما قربان کن ،اگر ما را ميخواهي ،درد خود درمان کن.
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خليل خدا برخاست و خويشتن را از قيد دنيا رهانيد .با وجود
اين که عالقهاش بيش از همه به اسماعيل بود ،حاضر شد او را در راه
مطلوب قرباني دهد « فلمَّا بلغ معه السَّعْي قال يا بنيَّ إِنِّي أرى فِي الْمنامِ
أنِّي أذْبحك فانظرْ ماذا ترى قال يا أبتِ افْعلْ ما تؤْمر ستجِدنِي إِن شاء اللَّه مِن

الصَّابِرِين» هر دو آماده انقياد به فرمان خدا شدند و در آن مکان مقدس،
فرزند پدر را گفت :اي پدر مرا بر تو سه حاجت است :اول اين که
دستها و پاهاي مرا سخت ببندي که مبادا چون کارد بر حلقم نهي
دست و پا زنم و قطرات خون به جامه تو افتد و اين بي حرمتي گردد
و از مراتب اخالص کاسته شود.
حاجت دوم اين که مرا به روي افکني تا در حال سجده جان
تسليم کنم و نبايد به روي من بنگري که ممکن است مهر پدري
بجوش آيد و در انجام فرمان خدا سستي کني و نبايد من بر روي تو
نگرم ،ممکن است مهر فرزندي بجوش و خروش آيد ،از فراق تو جزع
کنم و در انجام فرمان خدا سستي شود .کارد را تيز کن تا مرگ برايم
آسان گردد.
حاجت سوم اين که چون پيش مادرم رسي و من با تو نباشم
دلسوخته گردد ،با او مدارا کن و سالمم را به او برسان و پيراهنم را
بدو ده.
حضرت ابراهيم بگريست که اي خدا قوم من بت پرستيدند و
من ترا يگانه پرستيدم .تو آن خدايي که از آتش نمرود نجاتم دادي،
اکنون با کمال اشتياق آماده انجام امر توام .اين بگفت و کارد همي
کشيد و کارد نميبريد! تا بداني کارد که ميبرد نه به طبع ميبرد بلکه
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به فرمان ميبرد ؛ آتش که ميسوزد نه به طبع ميسوزد بلکه به فرمان
ميسوزد .چون خليل خدا فرمان خدا را بجاي آورد «فلمَّا أسْلما وتلَّه
ِللْجبِينِ وناديْناه أنْ يا إِبْراهِيم قدْ ص َّدقْت الرؤْيا إِنَّا كذلِك نجْزِي الْمحْسِنِين».
آري هيچ ذبحي عظيم تر از ذبح نفس اماره نيست و بدينسان ،کمال
وصال حضرت ابراهيم ثابت شد.
اگر چه حضرت ابراهيم قبالً هم داراي معرفت و يقين و مقام
وصال بود ،ولي پيش از طي مراحل عرفات و مشعر و مني ،ابتدا در راه
خدا تمام هستي خود را بذل کرد و بعد از آن پشت پا به تمام تعلقات
زد تا سرانجام به مراحل کمال معرفت و کمال يقين و کمال وصال
نايل شد.
اي سالک! خود را بشناس که آدميت عالم ظاهر است ،دل سليم
عالم معنا .آدميت صدف دل است ،دل صدف نقطه سرّ .آدميت در
صورت دل متحير و دل در نقطه سرّ .نظر خاص خداي تبارک و تعالي
شامل نقطه سرّ شد و کعبه از اين نظر شرافت يافت« :فلْيعْبدوا ربَّ هذا

الْبيْتِ » و در سوره ديگر فرمود « وطهِّرْ بيْتِي »  .در اولي اضافت نام
خود را با خانه کرد و زايران را کسان خود خواند و در ديگري،
اضافت خانه با نام خود کرد « وطهِّرْ بيْتِي » بيت مرا يعني دل خويش را
پاک گردان؛ يعني تو از آن مني ،من از آن تو.
چنان که قبالً اشاره رفت ،ارباب معارف را در اين معني ،زبان
ديگر است :حج دو نوع است ،يکي آن است که از خانه خود برخيزد
به بيت الحرام ،و ديگري آن که از نهاد خود برخيزد به خالق ذوالجالل
واالکرام .آن يکي تا عرفات است و اين ديگري تا معرفت .آنجاچشمه
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زمزم است ،اينجا چشمه شراب وصال .آنجا قدمگاه خليل است ،اينجا
نظر گاه جليل .آنجا آيات بّينات است ،اينجا رايات واليات .آنجا رکن
شامي و يماني است ،اينجا گنج معاني .آنان کعبه از باديـه جستند ،اينان
از راه دل.
اي سالک در اين ايام مقدس خود را آماده کن تا با کاروان راه
حقيقت ،سفر معنا کني تا نور « وطهِّرْ بْيتِي » و نيز نور حقيقيّه « وِللّهِ على

النَّاسِ حِج الْبيْتِ » در کانون دل تو متجلي گردد ،و عالوه بر زيارت
ظاهري ،زيارت باطني نيز نصيب تو شود و نامت در جرگه سعداي
حقيقي ثبت و ضبط گردد.

اسرار حج در کالم امام صادق

(ع)

هنگامي که آهنگ حج کني ،دلت را از هر وابستگي رها ساز و
هر گونه مانع و حجاب را از آن بشوي .تمامي کارهايت به خدا واگذار
و در همه کوشش ها و تالش هايت به خداا توکل کن .به خواسته و
حکم و سرنوشت حق گردن نه .دنيا ،آسايش و تکيه بر غير خدا را رها
ساز،گردن خود را از حقوق مردم آزاد کن .بر توشه و سرمآيه سفر،
مرکب ،رفيقان،نيرو ،جواني ،و مالت دل مبند ،بيم آن ميرود که همه
اينها دشمن تو شوند و وبالت گردند .زيرا هر که در زبان ادعاي رضاي
حق کند و در عمل بر چيز ديگري تکيه نمايد ،خداوند آن را دشمن و
عذاب او گرداند تا بداند هيچ نيرو و قدرتي براي وي يا ديگري نيست
جز به عصمت و مدد الهي.

44

کعبه مصباح الطاهرين

آنچنان براي سفر و انجام اعمال حج آماده شو و چيزي را به
فردا وامگذار که گويا اميد برگشتي نداري .با همسفران ،نيکو رفاقت
کن .اوقات واجبات الهي و سنن نبوي را پاس دار و در انجام هر آنچه
از ادب ،شکيبايي ،سپاسگزاري ،انفاق و بخشش به نيازمند بر تو واجب
است ،کوتاهي مکن .با آب پاک غسل احرام ،تمامي گناهانت را بشوي
و از آنها پشيمان باش .سپس همراه احرام ،جامه راستي ،پاکي ،فروتني
و کرنش به تن کن.
آنچه ترا از ياد و بندگي حق باز ميدارد ،برخود حرام ساز.
تلبيات را به گونه پاسخي پاک و پاکيزه براي خداوند اداکن و به مدد او
چنگ زن .همان گونه که با تن ،همراه مسلمين به گرد کعبه ميگردي،
با دل همگام مالئک به طواف عرش برو و از اين اشاره و نمونه غافل
مباش.هنگام و همگام هروله ميان صفا و مروه از هر خواهش نفساني
دوري کن و از تکيه کردن بر قدرت و نيروي خويش در برابر نيروي
الهي بيزاري جوي.
همراه با رفتن به مني از غفلت و خطاها بدر آي و آرزوي هر
آنچه شايسته آن نيستي و سزاوار تو نميباشد نکن و در مشعر تقرب
الهي را با تکيه بر وي بجوي .به کوه مشعر که باال ميروي با جان نيز
به کروبيان پيوند.
هنگام قرباني ،هوي و هوس را نيز قرباني کن و با رمي
جمرات ،خواهشهاي نفساني ،پستي  ،زبوني و ناشايستها دور بينداز.
بديهاي دروني و بيروني را با تراشيدن سر بزداي .با گام نهادن در حرم،
خود را از هواي نفست در حمايت ونگهباني خداوند قرار بده.
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کعبه را با شناخت و جاي دادن عظمت و شکوه و شوکت
خداوندي در جانت زيارت کن .حجراالسود را با خشنودي به نصيب
الهي و فروتني در برابر شکوه خداوندي ،ببوس.
همراه با طواف وداع ،غير حق را رها کن ،با ايستادن بر صفا جان
و روحت را براي مالقات حق پيرايش کن .از انصاف و پيرايش اوصافت
نزد مروه غافل مباش.

ذيحجه و پيام عارفان الهي
بياييد برويم و بگرديم ،پرواز کنيم .روزي چند از اين هياهو ،از
اين غوغا برکنار شده ،عشقي در سر و شوري در دل بگيريم .بياييد
برويم ،آخر ما هم روزي سر و سامان داشتيم .انيس شبهاي تارمان
فرشتگان بودند و شمع مجلس ما را مهر و ماه ميافروختند .آري همان
روزي که از آاليش مادي دامن ما پاک بود و در باالي بام آسمان آشيان
داشتيم .اکنون من بال و پر آراستهام ميخواهم از اينجا تا بهشت برين
خانه خدا پرواز کنم .شما هم بال و پر بياراييد و پرواز کنيد تا پروانه
وار دور شعله فروزان عشق بگرديم.
ماه ذيحجه فرا رسيد  ،نويد آسماني  ،نغمههاي ابراهيمي دل را
آرامش ميدهد  ،از آسمان وحي ميبارد ،از زمين نداي وحدت به
گوش ميرسد ،همه شعله ها غير از شعله معنويت خاموش شده
جنبش کنيد ،از جاي برخيزيد ،آهنگ سفر کنيد ،همسفران رفتند ،گوش
دل فرا دهيد تا نداي خليل خدا را بشنويد ،چشم دل باز کنيد معشوق
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آسماني را همه جا بنگريد ،به کجا ميرويد؟ بسوي يکتا پرستي ،بسوي
خانه خدا ،بطرف معنويت ،بسوي آزمايش .به حساب و کتاب خود
رسيـدگي نمائيـد .پروندهاي کـه اعمال يک عمـر در آن يادداشت شده
بخوانيد ،ناگواريهايش را هر چه زودتر با آب پوزش و تعهد بشوييد.
ماه ذيحجه ،ماه عبادت و نيايش است .در اين ماه مردم بنا به
دعوت حضرت ابراهيم وعده ديدار خداي توانا را دارند ،اين دعوت
قبالً انجام گرفته است .هنگام مالقات است ،مگر نداي خليل خدا را
نميشنويد که شما را براي توحيد و ديدار دوست ميخواند ،گوش دل
فرا دهيد تا بشنويد .از خانه ماديت بيرون آمده بسوي خانه معنويت
رهسپار شويد ،چون دعوت شدهايد ،صاحب خانه منتظر شماست.
اکنون بخود آئيد ،دفترچه پس انداز معنوي خود را برگيريد و
بخوانيد که آيا براي اين سفر اندوختهاي در آن انباشتهايد يا نه؟ آنجا
محکمهاي است که گوش و چشم و زبان و اعضاء و جوارح آدمي
تحت بازرسي قرار خواهند گرفت « إِنَّ السَّمْع والْبصر والْفؤاد كل أولئِك

كان عنْه مسْؤولًا » اين مسافرت آدميرا به سوي کمال مطلق ،صفاي
مطلق و حقيقت مطلق ميکشاند .بخود آئيد و خود را باز شناسيد ،کم
کم خانه کعبه نزديکتر ميشود .حال موسم آن رسيده که با او مالقات
کنيد ،دريچه دل را بگشائيد تا نسيمي از گلشن محبوب به مشام دل
رسد.
اي آدمي خود را بشناس .خداوند متعال ميفرمايد « لقدْ خلقْنا

الْإِنسان فِي كبد » که ما نوع انسان را در رنج و مشقت آفريديم و به بال
و محنتش آزموديم .زندگي مادي جز تبديل شب به روز و روز به شب
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چيزي نيست و نتيجه اين تغيير و تبديل ،پژمردن ،فرسوده گرديدن و نابود
شدن است ،آنچه براي انسان باقي ميماند همانا روح است ،بايد او را با
آب معنوي شستشو کرد.

زندگي مادي حرکتي است دورهاي ،يعني هر روز مانند روز
ديگر است و آنچه هميشه جوان است آرزوهاست .بايد پا را فراتر نهيم
و از اين زندگي دورهاي بگذريم و از تماشاي زندگي بي حاصل ديده
فرو بنديم ،از حلقه زندگي مادي بدر آئيم و به خدا نزديک شويم تا
خود را بينياز کنيم و بدانيم که بينيازي به داشتن مال نيست ،بلکه
بايد دل را بينياز گردانيد.

وظايف اجتماعي حجاج
اسالم بزرگترين عامل ترقي و آزادي بخش است که انسان را
بسوي تکامل سوق ميدهد و همواره ميتواند انقالب اصيلي را بر
اساس فضيلت و سعادت آرمانهاي عالي انساني بوجود آورد.
افرادي ميتوانند آن انقالب الهي را ايجاد نمايند که اسالم را
بشناسند .زيرا کسي که بوي اسالم حقيقي به مشامش نرسيده و از
تعاليم و احکام الهي آن بيخبر است ،چگونه ميتواند دريابد که
عدالت و برادري چيست و چسان بايد با کفر و بيداد مبارزه نمايد؟
فقط اسالم است که ميتواند در هر عصر و زماني از تودهها
پراکنده وملتهاي گوناگون عليرغم اختالفهاي ملي ،جغرافيايي و نژادي،
يک ملت واحـد شکست ناپذير بوجود آورده ،اتحاد و اتفاق کاملي بين
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آنها برقرار نمايد.
بيگانگان تا حدي به اين حقيقت پي بردهاند که اگر مسلمين بر
اساس تعاليم الهي قرآن رفتار کنند ،چنان وحدت و اتفاقي ميان آنان
پديد آيد که بر دنيا مسلط گردند .آنان ميدانند که آغاز وحدتهاي
اسالمي ،پايان حيات استعمارگري و حکومت زور ظالمانه آنان است،
از اينرو شب و روز در فکر تحکيم مرام باطل خويشند و در تالشند که
بين مسلمانان تفرقه افکنند و آنان را در بيخبري و غفلت و دشمني
نسبت به هم نگهدارند.
درمقـابـل ،ملتهاي مسلمـان بـا وجـود دستـرسـي و امکان
برخورداري از حقايق ،متفرقند و در خواب غفلت بسر ميبرند .بجاي
اين که با شناسايي بهتر همديگر و برخورداري از حقايق الهي بر اتحاد
و اتفاق خود بيفزايند ،روز به روز با دور شدن از معيارهاي الهي ،بر
نفاق و تفرقه و مخالفت خود ميافزايند و راه را براي نفوذ و مداخله
دشمنان و نفاق افکنان هموار ميکنند.
يکي از معاني وجوب حج ،اتحاد و اتفاق است ،لذا بر حجاج
است که در مسير همبستگي گام سپارند تا به يکپارچگي و وحدت
اسالمي جامعه عمل بپوشانند و نقشههاي بدخواهان و استعمارگران را
نقش بر آب کنند .منظور از وحدت ،رعايت اتحاد همه جانبه اسالمي
است که تمام جوانب آن از تفکر تا عمل نمونه و الگو باشد.
اين حج بايد چنان شکل گيرد که شرق را به غرب مربوط سازد
و سفيد را به سياه پيوند دهد و عرب را به عجم ،که جنگ و منازعه
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عرب وعجم  ،عاملي است براي تفرقه و علت آن ،حرکت غير الهي
بيگانگان است.
بايد عرب و عجم را از مخالفتها و رقابتها و حسادتهاي بيهوده
بدور دارند ،چنان که قرآن مجيد صراحتًا ميفرمايد :اي مؤمنان گروهي
از شما گروه ديگر را مسخره نکنند ،شايد آنها را که مسخره ميکنيد از
شما بهتر باشند ،يا القاب زشت يکديگر را صدا نکنيد ،کساني که توبه
نکنند از ستمگرانند.
از وظايف هر مسلمان با خبر بودن از درد جوامع و آگاهي از
نيازهاي مادي و معنوي جامعه بشريت است ،همانگونه که حضرات
انبياء و اوصياء بيش از همه از درد جامعه بشريت آگاه بودند.
يکي از فوايد سفر الهي حج نيز اطالع از عقايد و افکار
يکديگر و با خبر شدن از وضع مادي و سياسي و مسايل جاري
مسلمانان و برخورداري از نظرات و تفکرات همديگر بدون دخالت
بيگانگان و افراد مغرض است .بدينسان وجوب حج موجبات فراهم
ساختن همکاري و وسايل اتحاد در راه خدا را فراهم مينمايد ،و نيز
هشداري است براي ثروتمندان و صاحبان نعم الهي که دست ياري و
حمايت بسوي مسلمانان فقير و محروم گشايند؛ و مهمتر از همه با خبر
شدن از خطراتي است که در هر عصر و دوران از ناحيه بيگانگان متوجه
مسلمانان ميشود.
بنابراين از فرايض مهم اين سفر معنوي ،ابالغ حقايق و برقراري

ارتباط است با حجاجي که از شهرها و ممالک ديگر آمدهاند ،و نيز
برخورد محبت آميز و تحقيق از کيفيت و کميت وضع معنوي آنان ،تا
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زمينه اتحاد و اتفاق همه جانبه مسلمين هر چه زودتر بوجود آيد .اين
امر در صورتي امکانپذير خواهد بود که حجاج با علم و عمل به کالم
الهي و حضرات انبياء و اوصياء راه آن بزرگواران را طي نمايند ،زيرا
ايشانند که مشعل فروزان هدايت را برداشته و پيشاپيش قافله حقيقي
حج حرکت ميکنند .کارواني که بدون اين مشعل فروزان بخواهد
مراحل را طي نمايد ،گمراه خواهد شد.
هر گاه حجاج اين رکن عظيم عبادي اسالم را درست بجا
آورند ،در مدت کمي به کمال پيروزي ميرسند و اگر در اين امر مهم
قصور نمايند ،نه تنها به روح خود که بر پيکر اسالم صدمه بزرگي
زدهاند .در آيه شريفه « مِنْ أمْرِ ربِّي » و « ونفخْت فِيهِ مِن روحِي » آثار
ظهور قدرت کماليه الهي در اتحاد قلوب متجلي است ،که در مقابل آن
تمام قدرتها محو و نابود است .بارالها اتحاد قلوب مسلماناني را که در
آن سرزمين مقدس جمع شدهاند ،به مرتبه کمال رسان.

وظايف حاجي در بازگشت
حاجي در سفر حج به پارهاي از اجرهاي معنوي نايل شده ،بعد
از برگشت نيز اين نور مدتي در او ادامه مييابد .اما ممکن است اين
کوره نيمه افروخته به عللي سرد يا خاموش شود .چرا که حاجي آن
گونه که بايد در کوره معنوي پخته نشده ،از اينرو براي اين که نور
حج هميشه از دلش ساطع باشد ،بايد بعد از مراجعت چند امر را
مراعات کند:
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اول -مراقبت در برابر حمالت شيطاني .چون در سفر مقدس حج
افرادي از گناهان پاک ميشوند ،لذا پس از برگشت بيشتر در معرض
فريب شيطان قرار ميگيرند و نياز بيشتري به مراقبت از خويشتن
دارند .نفس اماره و خواهشهاي شيطاني ميکوشند که انسان را به
زشتيها و پليديها ،نفاقها و بي بند و باريها وادار سازند .آنان که در
اعماق زشتي قرار گرفتهاند ،شيطان را با ايشان کاري نيست ،مقصود او
حاصل شده ،حمالت او بيش از همه به کساني است که قلبًا پاک بوده
و لوح وجودشان از لوث گناهان محفوظ مانده است ،لذا ميکوشند تا
روزنه ايمان دلشان را مسدود سازد ،ليکن او را ياراي مقابله با واصلين
و مخلصين نيست.
دوم  -بررسي پرونده اعمال گذشته.
سوم -تفکر در اعمال حج از لحاظ ظاهري و باطني ،خصوصًا
تفکر در اهميت اعمال تکراري و تفکر در وقوف سه روز در مني و
تعمق در اعمال مني.
چهارم -توجه به لباس احرام معنوي .با در آوردن لباس احرام از
تن ،در معنا اعمال حج پايان نپذيرفته ،بلکه حاجي واقعي بايد هميشه
لباس احرام معنوي را بر تن داشته تا آخر عمر به اين لباس باطني
ملبس باشد ،زيرا مسؤوليت حاجي بعد از برگشت ،ماوراء مسؤوليت
قبلي او در پيشگاه الهي است.
حاجي واقعي را عاليمي است که داللت بر قبولي حج او دارد ،از
جمله :ورعي که وي را از معصيت برگرداند ،حلمي که او را از غضب باز
دارد ،خوشرفتاري که با مصاحبانش داشته باشد.
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حاجي محرم عالوه بر تکاليف الهي نسبت به خود ،وظايف
اجتماعي مهمي نيز دارد که اهم آنها ارشاد و مبارزه با فساد است .در
تعاليم عاليه الهي امر است به سفر از خلق به حق ،و سير و سلوک از حق

به خلق .حضرات انبياء عليهم السالم در عين حال که از خلق به سوي
عالم علوي سفر کرده و از تعاليم عاليه الهي برخوردار شدهاند ،براي
راهنمايي و ارشاد مردم نيز مأموريت داشتهاند.
اين سفر معنوي ظاهرًا نصيب چند ميليون نفر ميشود ،ولي
حاجي واقعي کسي است که در قلبش داراي چنان چراغ فروزان الهي
شود که خاموشي بدان راه نيابد .اميد است که به خواست الهي شرايط
مذکور در حجاج واقعي تحقق يافته و نور الهيه مراجعت از حق به
خلق ،در حد اعلي در آنان متجلي گردد تا با کمال موفقيت به انجام
وظايف بپردازند.
خداوندا ! عنايت فرما که حجاج ما از حاجيان واقعي در دنيا و
عقبي محسوب شوند .در اين سفر معنوي کمال توفيق را نصيبشان فرما
تا عالوه بر خود ،ديگران را هم از حقايق عاليه برخوردار نمايند ،آنان
را به تو ميسپاريم ،آني توفيق خود را سلب مفرما.

ارمغان حجاج واقعي
اي مسافريني که اين سعادت نصيب شما شده تا به خواست
الهي مراحل اين سفر مقدس را طي کنيد ،آيا ميدانيد که وظيفه مهم
شما در اين سفر روحاني چيست؟ متأسفانه کثيري از حجاج مراحل
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سفر ظاهري حج را ميپيمايند ،بدون اين که توأم با بينايي قلبي باشد؛
ظاهر خانه خدا را زيارت ميکنند ،بدون اين که صاحب خانه را
مالقات نمايند.
بجاي ارتباط با حـق ،در فکر ماديات و ظـواهـرند و چـه بسـا در
موقع برگشت ،با خود ،تحفه غم و اندوه معاصي را به همراه آورند!
اي مسافرين الهي! به ديدگان دل ،عرش معلي را بنگريد که
چسان عاشقان جمال ازلي پروانهوار دور شمع بزم وصال ميگردند.
مبادا ظواهر مانع مشاهده شما از بواطن گردد .اگر به اين مکان مقدس به
ديدگان دل بنگريد ،به شما آثار آن دلباختگان ازلي را نشان ميدهند.
اکنون بر شماست که بال و پر بياراييد و خود را به کاروان
کبوتران تشنه جمال برسانيد.
از هر مسافري که به توفيق حق موفق به زيارت خانه خدا
گردد ،مؤمنين توقع ارمغاني دارند .اينک بال و پر بياراييد ،خود را به آن
کاروان تشنه وصال رسانيد و در کنار چشمه بقاء فرود آييد ،جام دل را
از آن لبريز کرده و براي طالبين ارمغان آوريد که همه در انتظار شما و
ارمغان شما هستند.

برخيز و با مردم حج بپا کن
قسمتي از ترجمـه فـرمان حضـرت اميـرالمـؤمنيـن علي(ع) بـه
فرماندار حجاز:
برخيز و با مردم حج بپا کن و بر انبوه حج گزاران که دور خانه
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خدا چرخ ميخورند و مانند گردابي سهمناک ميگردند ،آيات خدا را
تالوت کن و از حق و حقيقت با ايشان سخن بگو .در آنجا مردم از
فرسنگها راه آمدهاند ،در حالي که افکار و خياالت مختلف در مغز
آنهاست و انواع استعدادهاي شديد و ضعيف در نهاد ايشان پنهان
است .فرصتي است مناسب که حکمران سخن راند و مرام مقدس
اسالم را بر ايشان بيان کند ،تو نيز چنان کن که سزاوار است.
دامن به کمر زن و اصول برابري و مساوات را که سرلوحه مرام
مقدس اسالم است ،به مغز ايشام بنشان و هر بامداد و شبانگاه در
محضر عدالت و حکومت بنشين و نيازمندان را با تواضع و فروتني
بپذير و به مظالم و عرايض ايشان به دقت رسيدگي کن.
زنهار که جامه دگرگون نپوشي و بر در دادگاه حاجب و دربان
نگذاري .اگر خداي نخواسته چنين کني ،ترا کيفر متکبران و خود
پسندان خواهم داد .تو خود دربان خويشتن باش و زبانت کار سفير
کند.
واي بر تو اگر در حوزه فرمانداريت کسي گرسنه و هراسان بسر
برد ليکن تو آسوده بخوابي .چگونه ترا به کوي مستمندان فرستم و
درباره فقراي مکه با چه زبان ترا سفارش کنم؟! از بيت المال به فقرايي
که عائله دار هستند ،بيشتر بده و آنچه باقي مانده به کوفه گسيل کن تا
ميان سربازان پخش شود.
شديدًا به اهالي مکه اخطار کن که حق ندارند از ميهمانان طواف
گزار خويش به هيچ عنوان دستمزد و اجرت بگيرند ،زيرا خداوند متعال
فرموده است که در آن جاي مقدس همه يکسانند و عاکف و بادي
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برابرند « سواء الْعاكِف فِيهِ والْبادِ » همگان را خداوند متعال به خرسندي
و رضاي خويش نايل گرداند.

زيارت حضرات معصومين

(ع)

خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد که حج و عمره را براي
خدا به اتمام رسانيد « وأتِمواْ الْحجَّ والْعمْرة لِلّهِ » و حضرت امام
صادق(ع) در تفسير آن فرموده « إِذا حجَّ أحدكمْ فلْيخْتِمْ حجَّه بِزِيارتِنا لِأنَّ
ذلِك مِنْ تمامِ الْحج » :وقتي کسي از شما حج ميگذارد پس بايد حج
خود را به زيارت ما ختم نمايد چه اين امر از تماميت حج است .با
ال به موضوع «زيارت حضرات معصومين(ع)»
عنايت به اين مهم ،ذي ً
ميپردازيم.

1

اهميت و عظمت زيارت
زيارت امري است استحبابي و در صورتي که با حضور قلب و
شرايط الزم انجام پذيرد ،مقبول درگاه الهي است .براي مؤمنين واقعي،
زيارت حضرات معصومين عليهم السالم در هر جا و هر نقطه عالم
امکان پذير است ،اما زيارت در مشاهد متبرکه ،احترام و تعظيم خاصي
است نسبت به مزور.
از معاني الهيه زيارت ،حرکت معنوي براي پيشرفت اسالم،
ارشاد و نجات مردم و بلکه سعادت جامعه بشريت است .کسي که با
چنين نيت و با معرفت به شأن و مقام مزور حرکت کند ،مسلم که آثار
.-. 1نبوت و امامت .تأليف علي الهورديخاني  ،اتشارات آستان قدس رضوي.1378،

58

کعبه مصباح الطاهرين

عميق معنوي اين اقدام به منصه ظهور ميرسد .بنابراين نهايت مغبونيت
است که کسي با وجود جمع شرايط ،از وطن ظاهري خـود به آن ديار
حرکت نکند.
البته کاملين و واصلين را با حقيقت محض فاصلهاي نيست و
فاصله از ظاهر و باطن ،هميشه فرعي است ،لذا براي مقربين درگاه
خدا ،زيارت زاير از دور و نزديک يکسان است ،و اين معنا همواره در
زيارتشان منظور است که :اي محبوبين الهي! من از دور يا نزديک به
شما سالم و اظهار درد نمايم و شما را شفيع قرار دهم ،شما ميشنويد،
شما قلب عالم و مظهر صفات حق هستيد.اما اهميت اين حرکت
تبليغي و تعليمي به حدي است که در مرتبهاي بزرگان دين براي عده
خاصي آن را در رديف فرايض شمردهاند ،به خصوص زيارت حضرت
امام حسين(ع) را.
زيارت حضرت ثامن الحجج نيز به طور اخص توصيه شده و
به داليل مختلف اجر و ثوابش افضل است از زيارت تمام مشاهده
مقدسه ،از جمله آن که اين بزرگوار را زيارت نميکند جز شيعه
خَّلص ،زيرا معتقدين به امامت ايشان شيعه اثني عشري هستند.
خداوند تبارک و تعالي در قرآن مجيد براي اثبات هر حقيقتي و
از جمله توحيد ،امر ه اقامه برهان فرموده است .قبال وجيزهاي در
اثبات توحيد مشتمل بر ادله و براهين منطقيه و حکمتيه تحت عنوان
«مبدأ و معاد يا ازليت و ابديت» ارائه شده است .اما دليلي از ادله و
برهاني از براهين خاصه بر وحدانيت حق تعالي ،همين بقاع و قباب
متبرکه است .چه براهين و ادله زيبايي که بر وحدت و قدرت باريتعالي

(ع)
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از اين اماکن مقدسه اقامه ميشود ،ولي هر کسي را ياراي شنيدن آن
نيست .اين براهين و ادله خاصه الهيه را بايد به سمع دل از اين قاع و
قباب با عظمت شنيد.
خداي تبارک و تعالي در عظمت اين امکنه متبرکه چنين
ميفرمايد ،ما اينها را قرار داديم تا ادله و براهين توحيد از اينها ظهور
کند ،اينها محل صعود و نزول مالئک مقرب شوند و در اين مکانها،
سير صعودي و طالبين به حد اعال رسد « فِي بيوت أذِن اللَّه أن ترْفع

ويذْكر فِيها اسْمه يسبِّح له فِيها بِالْغدوِّ والْآصالِ »
آري خداوند متعال اين بارگاهها و مکانهاي مقدسه را وسيله
قرب و نجات قرار داده تا ماليک و مردان الهي شبانگاههان و بامدادان
در آنجا ذاکر شوند .درود بر شما اي خازنان علم خدا ،درود بر شما اي
نگهبانان اسرار خدا ،درود بر شما اي مفسرين وحي خدا.

آداب ظاهري زيارت
آداب ظاهري زيارت بسيار است از جمله بزرگان فرمودهاند :در
سفر زيارت مستحب است زاير غسل کند و در راه ترک کالم دنيوي
نمايد .براي زيارت هر امامي غسلي بجاي آرد و جامه پاک و پاکيزه و
سفيد بپوشد .در وقت رفتن به روضه مقدسه گامهاي خود را کوتاه
بردارد و به آرامي و وقار سير کند ،سر به زير انداخته به باال و اطراف
ننگرد ،خود را خوشبو کند ،غير از زيارت حضرت سيد الشهداء(ع).

60

کعبه مصباح الطاهرين

در وقت رفتن به حرم مقدسه ،به تسبيح و تهليل و تمجيد و
تکبير حق تعالي مشغول شود و صلوات بر محمد و آل او فرستد .دم
در حرم ايستاده اذن دخول طلبد و سعي کند در تحصيل رقت قلب و
خاضع و خاشع شود .تفکر کند در عظمت و جاللت صاحب مرقد
شريفه که ايستادن او را مي بيند و کالم او را ميشنود و سالم او را
پاسخ ميدهد .مقدم دارد پاي راست را در موقع داخل شدن به حرم ،و
مقدم دارد پاي چپ را در وقت بيرون آمدن از حرم.
مستحب است که زاير خود را به ضريح بچسباند به شرط آن که
مزاحم ديگران نشود و آداب شرع را رعايت کند توهّم اين که دور
ايستادن ادب است ،وهم است مگر اين که نتواند آداب شرع را رعايت
نمايد يا مزاحم ديگران شود ،در اين صورت بهتر است که از دور
زيارت کند .در خبر آمده که :خود را به ضريح بچسبان و ضريح را
بوسه کن.
بهتر است که پشت به قبله و رو به مرقد مطهر زيارت خوانده
شود .بعد از فارغ شدن از خواندن زيارت ،گونه راست را بگذارد روي
ضريح و دعا کند و بعد گونه چپ را گذاشته و دعا نمايد و توبه و
استغفار کند و در وقت خواندن زيارت ،صورت خود را بلند نگرداند.

آداب باطني زيارت
بر زاير است انصراف از استجالب لـذايـذ جسمـاني و مشتهيات

(ع)
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نفساني و محفوظ داشتن دل از عوارض خارجيّه که رافع جوهر صافيّه
اوست.

مقصود از زيارت ،قصـد کردن زاير است مزور را براي تعظيم و
استيناس معنوي با او .مقصود از زيارت ،استفاضه و استناره است از
فيوضات و انوار باطني مزور.
مؤانست با عالم انوار اوصياء را حضور دل و استعداد استضائه
ملزوم بود .زاير در پيشگاه با عظمت اوصياء بايد دل را مرآت اشراق
جمال محبوب نمايد.زاير بايد دل خود را از نقوش مادي فارغ کرده،
مرغ دل را در فضاي الهيه بپراند .آنجاست که معنويات زاير با معنويات
مزور اتصال يافته ،دلش محل فيوضات الهي و مهبط تجليات او خواهد
شد.
آري زيارت باطني يا حقيقت زيارت ،اقبال دل است بر حضرت

ذوالجالل و توجه اوست به آن وصي بزرگوار .اين توجه و اقبال ،مدار
قبولي اعمال و مرکز دايره تماميت و کمال علماي رباني و عارفان راه
حقيقت است .به وسيلهاين توجه و اقبال است که ميتوان از ملک به
ملکوت و از خطه خاک به عالم پاک راه يافت.
در اثر اين توجه و اقبال است که از قيد عاليق دنيوي رسته و به
معراج ترقيات معنوي پيوسته و از مدارج فهم به معارج عاليه آن
رسيده ،به مقام قرب الهي و ادراک فيوضات نامتناهي نايل توان
شد.عارفان و علماي رباني در اثر همان توجه و اقبال که يگانه جاذب
عنايت نور ازلي است ،معني انعکاس انوار جبروتي را در مرآت
ملکوتي مشاهده نمايند و آيات اسرار را از صفات اوراق حقايق
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بخوانند .آنجاست که سوابق جذبات حق از بوادي کرم ،استقبال حال
آن جنابان کند و خاشاک وجود وهميات را به کلي در آتش فنا
سوزانند و به نظر الهي  ،براق حقيقت را در فضاي ساحات عالم
جبروت برانند.

هماهنگي ظاهر و باطن
احکام و آداب الهي ظواهري دارد و بواطني .علم و عمل به
ظواهر احکام گرچه الزم و ضروري است ولي صرف ظواهر آن دو،
انسان را به مقصد نرساند .علم باطن احکام و توفيق عمل به آن ،نصيب
قلوب پاک و مصفاي مردان الهي است.
ظواهر هر چيزي نشان دهنده باطن آن ،و هر باطني نيز نمايانگر
حقيقتي است .پس مجموع ظواهر و بواطن ،همه نشان دهنده يک
حقيقت محض است .لذا اتخاذ ظواهر به خاطر حصول بواطن و
حقيقت آن است .الزمه رسيدن از ظواهر به بواطن و سپس نايل شدن
از آن به حقيقت امر ،تفکر و عمل است.مادام که نتايج حاصله از تفکر
به مقام عمل نيايد ،انسان را به حقيقت محض نرساند.
با توجه به اصول مذکور ،آداب ظاهري زيارت ،همه اشاراتي
است به حقايق باطني آن و هر يک از اعمال و حرکات ظاهري زاير
بايد تجلي حاالت قلبي او باشد.براي اهل بصيرت و معرفت ،ظواهر و
بواطن کثيره ،به خصوص ظواهر و بواطني که مشرف به مقدسات
باشند ،در حين تفکر و مجاهدت و رياضت ،تغييرات و تبدالت معنوي

(ع)
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خاصي ايجاد نمايد و از اين طريق ،هر بار حقايق و اسرار و رموزي از
اين سفر معنوي بر آنان مکشوف گردد ،از جمله:
اين که زاير بايد قبل از حرکت متذکر شود « و قدْ علِمْت انَّ قوام
دينيِ التَّسْليم لِامْرِك والْاِتِّباع لِسنَّة نبِيِّك» اشاره است به مقام تسليم و رضا
و تبعيت از سنت حبيب خدا .از جمله آن سنن با وضو و غسل مشرّف
شدن به ديار محبوب الهي است .اما اکتفا به وضو و غسل ظاهري
ثمري ندهد که وضو و غسل ظاهري موجب تطهير جسماني است نه
تطهير قلبي و روحاني .لذا عارف را عالوه بر آن ،وضو و غسل ديگري
است ،وضو و غسل از آب عهد و عشق الهي  .بنابراين اگر وجوب و
غسل بر ديگران در برخي موارد است  ،بر سالکين طريق حق است که هر
آني در حال وضو و غسل قلبي باشند.
در موقع عزيمت به ديار محبوب الهي اگر امر شده ک زاير
عرض کند « الهي خلَّفْت اهْلي و مالي» خدايا اهل و عيالم را به تو سپردم
و امورم را به تو واگذاشتم ،در واقع اشاره است بر کمال انقطاع الي اهلل
(ع)

تا تنها يک عشق و محبت در دل متجلي باشد،چنان که امام سجاد
عرض مينمايد :الهي کمال عشق را به من عنايت فرما تا ديگر عشقها
را بسوزاند.

مقصود از تذکر مسافر معنوي به ذکر« بِسْمِ اهللِ و بِاهللِ و اِلي اهللِ و

اِلي ابْنِ رسولِ اهللِ ،اللّهمَّ اِليْك توجَّهْت و اِليْك قصدْت و ما ِعنْدك اردْت »
اقبال دل است به سوي آستان قدس الهي تا مرغ دل تنها در هواي
محبوب ازلي پرواز نمايد ،که حب دنيا و اهل و عيال رفتني است.
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زاير عارف داند که اين اذکار آن گاه مؤثر است ک هماهنگ با
ذکر باطني باشد ،اين است که قلبًا به مقام راز و نياز آيد که الهي تو را
قصد کردهام و آنچه را در حضور توست اراده کردهام ،از همه جا
منصرف شده به در خانه تو آمده و به زيارت محبوب تو شتافتهام .زيرا
تو خود دوست داري که از درگاه اين بزرگواران به سوي تو آييم و
اينان را به درگاهت شفيع آريم « اللّهمَّ ارْزقْنا بِهِمْ خيْر الدنْيا و الْآخِرة

واصْرِفْ عنّا بِهِمْ شرَّ الدنْيا و الْآخِرة ».
اگر توصيه شده که زاير از لسان محبوبين الهي بخواهد « اللّهمَّ
طهِّرْني و طهِّرْلي قلْبي واشْرحْ لي صدْري و اجِرْ علي لِساني ِمدْحتك و

محبَّتك و الثَّناء عليْك » اشاره است بر سعي و مجاهدت در تحقق
شرايط باطني آن امور ،و دريافت اين دقيقه که بدون تسليم و تبعيت ،
از تکرار مکرر ذکر لفظي ،طهارت و صفاي قلبي حاصل نشده و لسان
باطني ذاکر الهي نگردد.
اگر زاير به پيشگاه مقربين الهي عرض ميکند « السَّالم عليْك يا

حجَّة اهللِ » ضمن طلب نزول رحمت الهي بر آنان ،اعالم ميدارد :اي
حجت الهي! همچنان که شما مظهر اعالي سالم ،رحمت و امنيت براي
بندگان خدا هستيد ،من هم متعهد ميشوم که خود چنين باشم و هيچ
گونه آسيبي از ناحيه من به شما و دين اسالم نرسد ،که در صورت
جمع شرايط ،از جانب آن بزرگواران هم پاسخ داده ميشود .اما در قبال
سالم و حال و رفتار فاقد محتوي ،محال است که زيرا پاسخ دريافت
دارد .مردان الهي هميشه از روي حقيقت سالم کنند و اين منصب
عظمايي براي آنان است.

(ع)
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زاير بايد عارف به حق او باشد « عارِفًا بِحقِّهِ » يعني کمال توجه
به شخصيت مزور نمايد و دريابد که آن محبوبين الهي ،مطيع محض
فرمان خدا بوده با مجاهدات خود فرمان الهي را به سايرين نيز
رساندند .اين است که زاير آنجا شهادت ميدهد:
« اشْهد انَّك قدْ بلَّغْت الرِّسالة » اي ولي حق! من شهادت ميدهم
که تو رسالت و فرمان خدا را در حد اعلي ابالغ نموده انجام وظيفه
کردي .چنين اعتراف و شهادت ،تعليم است که الهي! من نيز عهد
ميکنم به رسالت تو عالم و عامل شوم و مراحلي را که اين بزرگواران
طي کردند ،بپيمايم و فرامين و احکام ظاهر و باطن را ابالغ نمايم.
« و اقمْت الصَّلوة » شهادت ميدهم اي نور الهي که تو نماز را بپا
داشتي و به مقتضاي آيه « إِنَّا أعْطيْناك الْكوْثر فصلِّ لِربِّك وانْحرْ » معني
کماليه « فصلِّ » يعني فرمانهاي باطني و ظاهري نماز در تو تحقق يافت
و با مجاهدات خود سايرين را نيز از اين معاني برخوردار کردي.
« و آتيْت الزَّكوة » اي ولي خدا! شهادت ميدهم که تو زکو
دادي و با اشتياق کامل به سوي خدا سير نمودي .چه زکو در اصل،
بهتر و برگزيده هر چيز و در حقيقت علتي است براي تزکيه و تحليه
دل .لذا زاير متذکر ميشود :الهي! من نيز عهد مينمايم که چنين زکو
پردازم و با تمام وجود به سوي تو و محبوبانت حرکت کنم.
« و امرْت بِالْمعْروفِ و نهيْت عنِ الْمنْكرِ و عبدْت اهلل مخْلِصًا و

جاهدْت في سبيلِ اهللِ حتّي اتيك الْيقين » اي نور حق! تو امر به معروف و
نهي از منکر را به بهترين وجه بجا آوردي و با اخالص مطيع فرمان
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حق شدي و خالصانه در راه خدا جهاد کردي تا يقين برايت آمد .من
نيز پيمان مي بنـدم کـه اين وظـايف را با استمـداد و توفيق تو در حد
اعلي بجا آورم.
ذکر حصول يقين بعد از مراتب مذکور ،تعليم عاليهاي است که
خلِصًا » در سالک طريق حق تحقق نيابد،
تا معني کماليه « عبدْت اهلل م ْ
تنها با تفکر و تعلم و زيارت ،آن يقين حاصل شدني نيست .آن يقين
موجد محبت الهي است و مراتب تجلي عهد هر کس به ميزان مراتب
محبت اوست .از آنجا که عشق مرتبه کمال محبت است ،پس کمال
تجلي تعهد را بايد در مقربين درگاه الهي ،در آن عاشقان جمال و کمال
ازلي مشاهده نمود .اين است معني « عارِفًا بِحقِّهِ » و مفهوم کمال توجه
به شخصيت مزور.
زاير الهي بايد تعاليم عاليه را از اين مترجمان وحي و
گنجينههاي علم خدا اخذ نمايد ،و بر طبق اوامر آنان عمل کند تا بتواند
مراحل محبت را به استمداد از آنان طي نموده وارد عالم عشق الهي
شود ،تا عهد او هم در مرتبه اعلي متجلي گردد .زيرا عطيه عشق الهي
نه به درخواست لفظي و سير ظاهري ،که به ميزان طي طريق حق عطا
شود.
در اين سير معنوي و بصيرت به خويشتن است که زاير در
مييابد که هنوز به يک مرحله از مراحلي که موالي او طي کرده ،قدم
نگذارده! در اينجاست که به لطف الهي ،نور حق در دل او متجلي شده
در مقام تجديد عهد و پيماني بر ميآيد که در عالم الست با محبوب
ازلي خويش بسته بود.

(ع)
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در صورت تحقق اين ميثاق الهي ،زيارت مبارک است بر زاير ،اما
بدون توسل قلبي و جمع شرايط ،حرکت به سوي اماکن مقدسه ،از

منکرات است نه از طاعات و عبادات ،موجب ابعديت است نه اقربيت،
زيرا خداي تبارک و تعالي ،مشاهده متبرکه را به سبب وجود آن
بزرگواران به شرافت رسانده و داراي آثار معنويه کماليه قرار داده
است.
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