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  1: چهل حديث حج، ص

  

  پيشگفتار

  

زيارت خانه حق، مهراه با اجنام مناسك ملكوتى و اعمال عاشقانه اى كه دستور پروردگار مهربان بدرقه آن است و انبياى 
معرفت و خلوص و ّمهىت عاىل و اهلى و امامان معصوم بر بزرگداشت متام واقعيّاتش تأكيد داشتند، در كنار دىل مملّو از 

شوقى وافر، از اركان اسالم و از اصول مسائل اهلى و از شعائر عرشى و خالصه از بزرگرتين و با منفعت ترين برنامه هاىي 
  .است كه انسان مستطيع نسبت به آن مكّلف و مسؤول است

  .ه ها داردگردمهاىي عظيمى كه قدرت و توان حّل مشكالت دنياى اسالم را در مهه زمين

م پيوند داده و از اين نريوى عظيِم پراكنده، دست واحدى براى  برنامه بسيار مهمى كه مى تواند صفوف مسلمانان را 
  .جهان اسالم واسلحه كوبنده اى عليه دمشنان دين بوجود بياورد

ل به حرم حق و حرمي عشق حقيقىت كه عالئق غلط و روابط ىب معنا را از سرزمني قلب ريشه كن مى كند و دل را مبدّ 
  منوده، جان را

  .مهچون صورت پاِك آئينه صيقل مى دهد

واقعيىت كه آدمى را از آلودگيهاى ظاهرى و باطىن مى رهاند و نفس اّماره را بر گردونه عبادت مى كشاند، باطن را شستشو 
  .جنات داده به عامل پاك مى رساندداده، توبه و انابه و تضرّع و زارى مى آفريند و انسان را از اسارت عامل خاك 

  .تشنگان عامل معنا را سرياب، گرسنگان رزق عرشى را سري و برهنگان از تقوا را لباس تقوا مى پوشاند

  .چشمه خري و بركت را در مقابل انسان مى جوشاند و حاجى را در سراپرده رمحت و لطف حضرت موال مى نشاند
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فراواىن در كتاب حق آمده و روايات بسيار مهّمى در معتربترين كتب حديث  براى بيان مسائل ظاهر وباطن حج، آيات
از آجنا كه فرصت زائر در زمان حّج اندك و ظرفيت قلىب و معنوى بسيارى از مسافران راه عشق، حمدود . ضبط شده است

سنگني ترين مسؤوليت را است و كسى را وقت مطالعه و دّقت در آن مهه آيه و روايت نيست بعثه مقام معظم رهربى، كه 
در راه به سامان آوردن اين فريضه عظيم اهلى و هدايت زائران، به حقايق آمساىن دارد و در اين عرصه گاه معنوى، متام توان 
و قدرت خود را بكار گرفته تا در سرزمني وحى و حمّل عبادت انبيا و امامان و اوليا، خيمه حج ابراهيمى بپا كند و از اين 

و رهرب بزرگوار مسلمانان جهان و وّىل امر عامل  -قدس سره -دف بنيانگذار مجهورى اسالمى حضرت امام مخيىنمسري، ه
را جامه عمل بپوشاند و زمينه نريوى پر قدرت انساىن را براى بپا شدن عدل  -مد ظّله -اسالم حضرت آيه اهللا خامنه اى

  -عليه السالم -جهاىن بدست امام دوازدهم

ا از كنار خانه خدا مهراه با مؤمنان قوى دل، شعاع هدايت و عدالت را به متام جهان بگسرتاند، از اين  فراهم آورد ت
كمرتين، خواسته است تا چهل حديث در رابطه با اين حقيقت عرشى و معنوى در جزوه اى فراهم آورم تا مسافران راه 

ىن و اخالقى و عرفاىن حج آشنا شده، خالصانه به حق و فضيلت و مسري عشق و معرفت بيش از پيش با برنامه هاى باط
اجنام مناسك بپردازند و با حّج مقبول و سعى مشكور به وطن بازگشته، به اسالم و انقالب وفادار مبانند و زمينه ظهور وىل 

  .را فراهم كنند -ارواحنا لرتاب مقدمه الفداء -عصر

   حسني انصاريان

  2: چهل حديث حج، ص

  

   وجوب حج 1حديث 

  

حّج بعنوان يك عبادت، بر اهل استطاعت، از جانب مبدأ فيض و رمحت، واجب گشته و فريضه بودن آن در آيات قرآن 
  .جميد اعالم شده و روى گردان از آن، فردى ناسپاس و منك خورده اى منكدان شكن به حساب آمده است

ج البالغه مى فرم   :ايدموالى متقيان، امري مؤمنان، در پايان خطبه اّول 
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وَن ِإلَْيِه ُوُلوَه احلََْماِم َوَجَعَلُه ُسْبَحانَُه َعَالَمًه َوفـََرَض َعَلْيُكْم َحجَّ بـَْيِتِه احلَْرَاِم، الَِّذى َجَعَلُه ِقبـَْلًه ِلْالنَاِم َيرُِدونَُه ُوُروَد اَألنـَْعاِم، َويَْأهلَُ 
ُقوا َكِلَمَتُه َوَوقـَُفوا َمَواِقَف أَنِْبَياِئِه َوتَ ِلتَـَواُضِعِهْم ِلَعَظَمِتِه َوِإْذَعاِِْم ِلِعزَّتِِه، وَ  َشبـَُّهوا اْخَتاَر ِمْن َخْلِقِه ُمسَّاعاً َأَجابُوا ِإلَْيِه َدْعَوَتُه َوَصدَّ

ِعَد َمْغِفرَتِِه، َجَعَلُه ُسْبَحاَنهُ َوتـََعاَىل ِلْالْسَالِم ِمبََالِئَكِتِه اْلُمِطيِفَني ِبَعْرِشِه، ُحيِْزُروَن اْالْربَاَح ِىف َمْتَجِر ِعَباَدتِِه، َويـََتَباَدُروَن ِعْنَد َموْ 
َوِهللا َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن : (َعَلمًا، َوِلْلَعاِئِذيَن َحَرمًا، فـََرَض َحقَُّه َوَأْوَجَب َحجَُّه، وََكَتَب َعَلْيُكْم ِوَفاَدَتُه، فـََقاَل ُسْبَحانَهُ 

   يال َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اهللاَ َغِىنٌّ َعنِ اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسبِ 

  )1). (اْلَعاَلِمنيَ 

زيارت كنندگان در آجنا وارد مى . پروردگار مهربان زيارت بيت احلرامش را بر مشا فريضه قرار داد و آن را قبله گاه مردم منود
ره معنوى ازدحام مى كنند؛ مانند ازدحام چهارپايان تشنه  و آمدن به آن مكان ! در كنار چشمه آبشوند و براى يافنت 

مقّدس را مشتاقند، مهانند اشتياق كبوتران به طرف آشيانه خود، آن وجود منزّه و پاك آن جايگاه عاىل را براى تواضع 
از ميان مردمان، شنوندگاِن . بندگان در برابر بزرگى و عظمتش، و تصديقشان به عّزت و قدرتش نشانه و عالمت قرار داد

ادند و در . ش را انتخاب فرمودفرمان آنان دعوتش را براى زيارت خانه كعبه اجابت كردند و فرمانش را گردن تصديق 
جايگاه پيامربان براى عبادت وبندگى ايستادند و خود را به فرشتگان طواف كننده عرش شبيه منودند، در جتارت بندگى 

  .هم سبقت مى گريندسود فراوان بدست آورده، به موقف آمرزش و مغفرتش از 

حضرت حق آن خانه را نشانه و عالمت اسالم و پناهگاه پناهندگان قرار داد و زيارت آن حمل با عظمت را واجب فرمود 
ادن به كعبه را بر بندگانش الزم دانست و رفنت به آجنا را دستور داد پس در قرآن جميد فرمود زيارت بيت اهللا : و احرتام 

رگ بر مردم است؛ مردمى كه برخوردار از استطاعتند و هر كه اين نعمت عظيم اهلى را ناسپاسى كند، احلرام حق خداوند بز 
  .به حضرت حق زياىن وارد نكند كه خداى تعاىل از متام جهانيان ىب نياز است

-  

  9، ص 8ج البالغه، خطبه اّول؛ وسائل الشيعه، ج  - 1

  3: چهل حديث حج، ص

  

   معنا و مفهوم حج 2حديث 
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  .بيان حقيقت و واقعّيت حج، معنا و مفهوم اين مسأله بزرگ، تنها در شأن حضرت حق و انبيا و امامان بزرگوار است

براى حج، گذشته از معناى لغوى، معنا و مفهوم ديگرى است كه بايد آن معنا را از حرمي دانش و بينش و بصريت 
  .برگزيدگان حضرت حمبوب جستجو كرد

  :عرضه مى دارد -عليه السالم -حج، عاشقى از عشاق اسرار، به حضرت باقرخباطر گسرتدگى مفهوم 

  )1. (حج فالن؛ أى أفلح فالن: ِملَ ُمسَِّى اَحلجُّ َحّجًا؟ قال

فالىن موفق به اجنام حج شد، معنا و مفهومش اين : فرمود -عليه السالم -براى چه حّج خانه حق را حج ناميده اند؟ امام
  .گارى دست يافتاست كه به فالح و رست

   راغب اصفهاىن، دانشمند بزرگ قرآن شناس، در توضيح لغت

-  

  2، ص 96حبار، ج  - 1

  4: چهل حديث حج، ص

  :فالح و مشتقات آن، كه در قرآن جميد زياد آمده و در روايات و اخبار مهچون روايت باال به آن اشاره شده، مى فرمايد

   مرتبه اخروى -2مرتبه دنيوى  -1: تبراى فالح دو مرتبه و دو درجه قابل تصور اس

مرحله دنيوِى فالح، دست ياىب به رشته هاى خمتلف خوشبخىت است؛ بصورتى كه زندگى و حيات دنياى انسان پاك و 
  :پاكيزه و غرق لذت و نشاط شود و رشته هاى سعادت و خوشبخىت در دنيا عبارت است از

  .زت و احرتامطول عمر با غنا و ثروت حالل، و داشنت شخصيت و ع

  :و فالح اخروى عبارت است از
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عيشى نيست : حيات ىب مرگ، ثروت و غناى ىب فقر، عّزت ىب ذّلت، و دانش و بينش ىب جهل، به مهني خاطر گفته اند
  !مگر عيش آخرت

ره بر اين اساس، حج خانه حق، چنانچه از جانب زائر، مهراه با رعايت مسائل فقهى و خلوص نيت اجنام گريد، سه 
از جمموع اين واقعيات به عنوان  -عليه السالم -دنيوى و چهار منفعت اخروى نصيب حاجى مى منايد كه حضرت باقر

  )1. (َحّج فالن؛ أى أفلح فالن: فالح ياد فرموده است

-  

  385مفردات راغب، ص  - 1

  5: چهل حديث حج، ص

  

  3حديث 

  

در آغوش گرفته، نتايج و آثارى بر زمحات مثبت مردم كه به خداوند مهربان كه رمحت و لطفش متام موجودات هسىت را 
  .دستور حضرتش و دستور پيامرب و امامان اجنام گرفته مرتتب منوده است

حضرت حق، زمحت كوشندگان در راهش را و سعى جماهدان در طريقش را و رنج حتمل كنندگان عبادات را هرگز ضايع 
. زمحات سالكان مسلك عشق، از عدل و حكمت و لطف و رمحت دور استنكند و ضايع نگذارد، كه ضايع گذاشنت 

. سفرى است با خمارج سنگني. عبادتى است توأم با رنج و گرفتارى. كارى است پر زمحت. حج عملى است مشقت بار
ره . طاعىت است طاقت فرسا قدمى است مهراه با فراق عزيزان، كه حضرت حق در عوض چنني سفرى شگفت انگيز، 

  :اشاره مى فرمايد -عليه السالم - اى عجيىب قرار داده كه بگوشه اى از موج اين درياى ىب ساحل، حضرت سجاده

  :قال على بن احلسني عليه السالم

احلاج مغفور له و موجب له اجلّنه و : حجوا و اعتمروا تصح أبدانكم و تّتسع أرزاقكم و تكفون مؤونات عياالتكم و قال
  )1. (فوظ ىف أهله و مالهمستأنف له العمل و حم
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  :فرمود -عليه السالم -حضرت على بن احلسني

  :حج جباى آوريد و اقدام به عمره مناييد، كه براى اين دو فريضه اهلى آثار و منافعى است

ايتان به عرصه گاه صّحت و سالمت درآيد، ميدان روزى مشا وسيع شود، هزينه و خرج اهل و عيالتان مكفى گردد و  بد
شت عنرب سرشت بر او واجب است، عمل را از سر  : نني فرمودمهچ زائر بيت اهللا، مورد آمرزش و مغفرت حق است، 

  .گريد كه او را وضعى غري از وضع متام گذشته اوست، خانواده و سرمايه ماىل اش در حفظ خداوند رحيم است

-  

  5، ص 8وسائل، ج  - 1

  6: چهل حديث حج، ص

  

  4حديث 

  

از مال خود، جهت خمارج زيارت بيت اهللا، چشم مى پوشد و جهت آزادى از حقوق ديگران اقدام به  كسى كه از قسمىت
طلب حّليت مى كند و براى نظام دادن به امورش، قبل از سفر حج متحّمل زمحت و رنج مى گردد، و تن به اين سفر 

روحى با صفا و جاىن مملّو از عشق و سرشار از مشقت و سخىت مى دهد و با پاى معرفت و قلىب پر از ذوق و شوق و 
حمبت و نـَْفسى مهراه با اراده و مهت و ضمريى معطّر به بوى خلوص خود را در اين وادى مى اندازد بدون ترديد از جانب 

ا در جهان  ره هاى عظيم قرار مى گريد كه خباطر عدم گنجايش دنيا، متام آن ثوا ا و  حضرت حمبوب در معرض ثوا
ايت دوست مى نشاند  آخرت جتلى   .كرده و زائر را به سرسفره رمحت ىب 

  :پيامرب با عظمت اسالم به مردى كه قصد زيارت خانه حق را داشت فرمود

  فانك جئت تسألىن عن حّجك و عمرتك و ما لك فيهما من الثواب؟
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راحلتك خفاً ومل ترفع خفاً اّال   فاعلم اّنك اذا أنت توّجهَت اىل سبيل احلّج مث ركبت راحلتك و مضت بك راحلتك مل تضع
فاذا احرمت و لّبيت كتب اهللا لك بكّل تلبيه عشر حسنات و حما عنك عشر . كتب اهللا لك حسنه و حما عنك سيئه

  .سّيئات

فاذا طفت بالبيت اسبوعاً كان لك بذلك عند اهللا عّز وجّل عهداً و ذكراً يستحىي منك ربك أن يعذبك بعده فاذا صّليت 
ما ألفى ركعه مقبولهعند املقا   .م ركعتني كتب اهللا لك 

فاذا سعيت بني الصفا و املروه سبعه أشواط كان لك بذلك عند اهللا عّز وجّل مثل أجر من حج ماشياً من بالده و مثل أجر 
  .من اعتق سبعني رقبه مؤمنه

  .لبحر يغفرها اهللا لكفاذا وقفت بعرفات اىل غروب الشمس فلو كان عليك من الّذنوب قدر رمل عاجل و زبد ا

  .فاذا رميت اجلمار كتب اهللا لك بكّل حصاه عشر حسنات تكتب لك ملا تستقبل من عمرك

  .فاذا ذحبت هديك أو حنرت بدنتك كتب اهللا لك بكّل قطره من دمها حسنه فكتب لك ملا تستقبل من عمرك

اّما ما مضى فقد غفر : ٌك كرمي على كتفيك مثّ قالفاذا طفت بالبيت اسبوعاً للزياره و صلّيت عند املقام ركعتني، ضرب َملَ 
  )1. (لك فاستأنف العمل فيما بينك و بني عشرين و مائه يوم

  اى زائر خانه حق، نزد من آمدى تا از حج و عمره ات و ثواىب كه در اين دو عمل است از من بپرسى؟

  توجه داشته باش هنگامى كه در راه حج قرار گرفىت و بر مركب خود

-  

  4، ص 96حبار، ج  - 1

  7: چهل حديث حج، ص

سوار شدى و آن مركب به راه افتاد، قدمى حركت منى كند مگر اين كه خداوند براى تو حسنه اى ثبت مى كند و سيّئه 
  .اى از پرونده ات حمو مى منايد
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و ده گناه از تو پاك مى  و چون احرام بسىت و تلبيه گفىت، خداوند مهربان به هر تلبيه اى ده حسنه برايت ثبت مى كند،
  .منايد

و چون هفت مرتبه به طواف برخاسىت، خباطر آن نزد خداوند پيمان و يادى برايت مى ماند، كه بعد از آن، حضرت حق 
  .از عذاب تو حيا مى كند

  .و آنگاه كه نزد مقام ابراهيم دو ركعت مناز جباى آوردى، ثواب دو ركعت مناز قبول شده برايت ثبت مى گردد

به هنگاميكه هفت مرتبه سعى صفا و مروه منودى ثواب تو نزد حق مهانند كسى است كه از شهر خود با پاى پياده به 
  !حج آمده و مانند اجر كسى است كه هفتاد برده مؤمن در راه خداوند آزاد كرده است

به اندازه ريگهاى مرتاكم چون تا غروب آفتاب به عرفات وقوف كردى مورد آمرزش حق قرار مى گريى گرچه گناهانت 
  .باشد

و چون رمى مجره منودى به هر ريگى كه مى زىن ده حسنه برايت نوشته مى شود و به اندازه آينده عمرت اين ده حسنه 
  .بطور مرتب برايت ثبت مى گردد

مر پيوسته براى تو ده و هنگامى كه به ذبح گوسفند يا حنر شرت اقدام منودى به هر قطره خوىن كه از آن مى ريزد، تا پايان ع
  .حسنه نوشته مى شود

و چون هفت بار بعنوان طواف زيارت به دور خانه حق بگردى و نزد مقام دو ركعت مناز جباى آورى فرشته اى كرمي بر دو 
  آنچه بر تو گذشت آمرزيده شد، هم اكنون تا: شانه ات مى زند سپس مى گويد

  !بر تو نيستصد و بيست روز عمل را از سر بگري كه گناهى 

  8: چهل حديث حج، ص

  

   ترك حج يا گناه بزرگ 5حديث 
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نعمت هاى حضرت حق براى هيچ حسابگرى قابل مشارش نيست و عنايات و الطافش به احصاء و اندازه گريِى هيچ 
  .قدرمتندى درنيايد

دست و زبان،  برخى از نعمت هايش مهانند عقل، وجدان، فطرت، سالمت و عافيت، متّكن و قدرت، چشم و گوش،
  .شكم و قدم جاى گزين ندارد

  .عقل بيدار و قلب بينا حكم مى كند كه به اداى حقِّ نعمِت منعم برخيزى و سپاس و شكر نعمت دهنده را جباى آورى

اداى حق منعم و شكر نعمت حضرت دوست به اين نيست كه چون از نعمىت مهه جانبه استفاده كىن زبان در زماىن كوتاه 
بلكه شكر نعمت و اداى حق منعم به اين است كه نعمت را در ! گرداىن و آن را مرتّمن به ذكر احلمد هللا كىندر دهان ب

  .جاىي خرج كىن كه صاحب نعمت دستور داده و منعم حقيقى نسبت به آن طرح و نقشه مرمحت فرموده

   نعمت زماىن كه به اين صورت به خرج گذاشته شود، حق منعم به

ت دار ادا شود و دامن حيات و زندگى انسان از لوث گناه و معصيت مصون ماند و فساد و افساد از اندازه قدرت نعم
شت آخرت در دنيا  عرصه گاه عيش آدمى خيمه برچيند و دست و پاى شياطني انسى و جّىن بسته گردد و صورتى از 

  .پديدار شود

از حدود اهلى و نقشه هاى شيطاىن فراهم آيد، حالت   اگر زمينه خرِج نعمت به دست هواى نفس و اميال و غرايز آزاد
كفر و ناسپاسى و ميدان پاميال شدن حقوق انساىن و جايگاه جوالن غارتگران حقايق معنوى، با زشت ترين چهره 

جهّنمى آشكار گردد، و حمل تاخت و تاز معاصى و گناهان و سوء اخالق و اعمال پديدار آيد، و از وجود انسان چهره 
  .فور و اليِق غضب و سخط خداوندى ساخته شوداى من

فرهنگ پاك اهلى، خباطر يافنت عظيم ترين منافع دنيوى واخروى، در مّدت عمر يك بار، زيارت خانه منعم را بر اهل 
استطاعت؛ يعىن آنان كه از نعمت مال و سالمت بدن و امنيت راه، و متّكن و قدرت و عقل و درك برخوردارند واجب 

ن كدام ىب انصاف است كه با داشنت انواع نعمت هاى حضرت حق، از امر حق و واجب اهلى كه در اين عصر منوده، اي
  !رفنت و برگشنت و اجنام دادن مناسكش بيش از دو هفته وقت الزم ندارد سرپيچى مى كند؟

  :نظرى مى دهددرباره چنني كافر و ناسپاسى چه  -عليه السالم -اين امام هشتم، حضرت على بن موسى الرضا
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اعلم يرمحك اهللا أّن احلج فريضه من فرائض اهللا جّل و عّز، الالزمه الواجبه من استطاع اليه سبيال، و قد وجب ىف طول العمر 
  مرّه واحده و وعد عليها من الثواب اجلّنه و العفو من الذنوب و ّمسى تاركه كافراً و

  )1. (توّعد على تاركه بالنار فنعوذ باهللا من النار

به تو هشدار مى دهم كه حج فريضه اى از فرائض خداوند . اى مكّلف به تكليف حج، خدايت مورد رمحت قرار دهد
جليل و عزيز است و بر آن كه داراى استطاعت مى باشد واجب است و اين وجوب در متام عمر انسان يكبار است و 

شت و گذشت از گناهان داده  است و در قرآن جميد كه سند متام حقايق است روى  خداوند بر اجنام دهنده آن وعده 
گردان از اين واجب عظيم و فريضه بزرگ را كافر ناميده و به تارك آن وعده آتش فرداى قيامت داده، پس ما از آن آتش 

  !به حضرت حق پناه مى برمي

-  

  11، ص 96حبار، ج  - 1

  9: چهل حديث حج، ص

  

   حج يا سفره گسرتده رمحت حق 6حديث 

  

ر رمحت ىب منتهاى آن وجود مقدسى كه خود را در آيات قرآنش ارحم الرامحني خوانده و به اين معنا هشدار داده تصوّ 
  .است كه سعه رمحتش كّل موجودات ظاهرى و باطىن را در بر گرفته براى هر صاحب عقلى از حماالت است

ايگاه حيات متام موجودات است، و براى درياى رمحتش ىب ساحل است، و عرصه گاه رأفتش ىب كران، ميدان لطفش ج
  .احدى از جنبندگان ُملكى و ملكوتى نسبت به عنايتش از جانب او حرماىن وجود ندارد

وعده رمحت خاصه . آن كس كه رمحتش را حمدود بداند كافر است و نااميدى از حمبتش، سياهى كفر بر صفحه قلب است
وعده عذابش گرچه داراى حتميت باشد، از باب لطفش با حالت . رداش صد در صد عملى است و ُخلفى در آن راه ندا
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توبه و انابه و تضرع و زارى قابل برگرداندن است و اين برگرداندن عذاب از ابتداى وعده عذاب در منت وعده حلاظ شده 
  .است

ره موجودات زنده هسىت، كنار سفره رمحتش آرميده اند، و هر يك به تناسب وجودشان از نعمت هاى خ وان ىب دريغش 
  .مى برند

دست هدايتش براى جنات متام گمراهان از خزى دنيا و عذاب آخرت دراز است و متام درهاى رضوانش به روى مؤمنان و 
  .توبه كنندگان باز است

دان را شفا درد دردمن. اميِد اميدواران را به يأس مبدل نكند و نياز نيازمندان را چون به مصلحت آنان بداند برآورده منايد
  .خبشد و اضطراب مضطربان را به امنيت تغيري دهد

  .دعاى اهل دعا را اجابت فرمايد، و خواسته خواهندگان را از درياى رمحت ىب كرانش عطا كند

اين چنني موالى مهرباىن، اين چنني پروردگار كرميى، وجود مباركى كه شعاع عدل و حكمت و علم و رأفت و رمحت و 
ز شرق وجود متام موجودات طالع است و بر اثبات صفا و امسائش برهان و دليلى الزم نيست، كه لطف و عنايتش ا

اگر به عمِل اندك بنده اش اجر عظيم و خري كثري و مزد بيش از حد عنايت كند و از بركت عمل . آفتاب آمد دليل آفتاب
و شگفىت نيست، كه او اكرم االكرمني و ارحم  حمدود عبدش به وابستگان به او نيز لطف و رمحت آورد ابداً جاى تعّجب

ايت . الرامحني و رب العاملني و حمّب احملسنني است در اين زمينه به روايت بسيار مهم زير كه منايشى اندك از رمحت ىب 
  :اوست توجه مناييد

ريه احلاج و ملن يستغفر له احلاج ان اهللا عّز وجّل ليغفر للحاج و الهل بيت احلاج و لعش: عن اىب عبد اهللا عليه السالم قال
   بقيه ذى احلجه و احملّرم

  )1. (و صفر و شهر ربيع االول و عشر من ربيع اآلخر

مغفرتش را متوجه حاجى و زن و  -عزوجل - خداى: روايت شده كه آن حضرت فرمود -عليه السالم - از حضرت صادق
براى او تقاضاى مغفرت كرده، مى منايد و اين جوشش  فرزند حاجى و قوم و قبيله زائر بيت اهللا و هر كسى كه زائر

  .مغفرت براى متام آنان در بقيه ماه، حج و متام حمرم و صفر و ربيع االول و ده روز از ربيع اآلخر ادامه دارد

-  
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  21، ص 96حبار، ج  - 1

  10: چهل حديث حج، ص

  

   خلوص در حج 7حديث 

  

براى جلب توجه مردم و جلوه دادن خويش در ديده بينندگان از سّيئات  ريا و خودمناىي در عمل و اجنام برنامه عبادى،
  .اخالقى و رذائل روحى و باطىن است

اىل را در عامل معنا، در سرزمني طاعت و عبادت، با ذوق و شوق بنشاند و براى پرورش  ريا به اين معناست كه انسان 
ال به رشد و   كمال برسد و به حمصول دادن نزديك گردد، آنگاه انسان ارّه اى آن متحّمل زمحت و رنج گردد، تا جاىي كه 

ال را از ريشه و اصل قطع كن تا من  تيز بردارد و بدست غري بسپارد و به او التماس و البه منايد كه بيا و با اين ارّه اين 
  !از شرييىن حمصول و ميوه اش حمروم گردم

ائض اهلى را با زمحت و رنج اجنام دهد و پيكره عبادت را بدستور حق آرى، چه جاهالنه است كه انسان فريضه اى از فر 
بسازد وطاعت و بندگى را مهراه با شرايط الزم بياورد، آنگاه كه عمل مى خواهد به نقطه قبوىل حق برسد و سبب قبوىل 

  يزدشت عنرب سرشت نصيب انسان گردد، با حالىت منافقانه دنبال متاشاى ديگران نسبت به عملش برخ

  .تا او را ببينند و از وى و طاعتش تعريف كنند و وى را در انظار ديگران مؤمن و متدين و با حال جلوه دهند

رشته اى از نفاق و به گفته عرفاى بيدار دل، خيانت به  -عليه السالم -بدون ترديد ريا نوعى شرك و بفرموده امرياملؤمنني
  .دت و كلنگى بر سر ساختمان عبادت و اطاعت استخويش و بنظر بينايان، تيشه اى به ريشه سعا

توقع اجر و مزد از حضرت حق، نسبت به عملى كه آلوده به ريا گشته، توقعى غري عاقالنه است؛ چراكه رياكار عبادت را 
براى جلب رضاى غري جباى آورده، آنگاه اجرش را از خداوندى مى طلبد كه عمل، حمض خشنودى او اجنام نگرفته و 

  .رتباطى به حضرتش نداردهيچ ا
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اجنام دهنده واجبات بايد بداند كه واجب اهلى اگر مهراه با ريا اجنام گريد، بدون شك عمل باطل است و قضاى آن بر 
  .عهده او واجب

شت و جهنم فقط و فقط بدست اراده حضرت حق است، و  عبادت كننده بايد به اين معنا توجه داشته باشد كه كليد 
اوست كه بايد عمل را بپذيرد و هم اوست كه . دى را جز حضرت حق، حّق حماسبه پرونده بندگان نيستروز قيامت اح

روى اين حساب نبايد عمل را با تيشه ريا ريشه كن كرد و با زهر ريا كام عمل را . بايد به عمل اجر و مزد مرمحت كند
ا   .ل عبادت را از زمني قبوىل حضرت حمبوب ارّه كردآلوده منود و با آتش ريا درخت عمل را سوزاند و با ارّه ريا 

در روز قيامت به رياكاران مى گويند پرونده عمل خود را نزد مردمى  : در روايات مربوط به باب واجبات و اعمال خري آمده
   كه براى خوش آمد آنان كار كرديد بربيد و مزد زمحات خود را از آنان دريافت

  !كنيد

نيت خالصانه باعث قبوىل عمل است، نيت پاك به عمل ارزش معنوى . واجب شرعى استرعايت خلوص در واجبات، 
خلوص نيت، كليد در رمحت . نيت صاف مركىب است كه عمل را به وادى رضايت حق مى برد. و قيمت آخرتى مى دهد

  .حق و لطف حضرت حمبوب و باعث جلب رضاى دوست نسبت به عمل است

بر حاجى واجب شرعى است كه متام مناسك حج را با نيت خالص جباى آورد و از  .حج فريضه اى از فرائض حق است
جلب توجه مردم نسبت به اعمالش بپرهيزد كه رياى در حج مبطل حج و باعث عوارض سنگيىن است كه گاهى قابل 

مناسك  جربان نيست و مهانطور كه در روايات آمده حج رياىي در قيامت مزدش بر عهده مردمى است كه حاجى در
  !حجش متاشاى آنان را منظور داشته و براى مناياندن خويش به آنان عمل را اجنام داده است

  :به روايت زير با دقت قلىب توجه كنيد

احلج حّجان حّج هللا و حّج للناس، فمن حج هللا كان ثوابه على اهللا اجلنه و من حج : عن اىب عبد اهللا عليه السالم قال
  )1. (لناس يوم القيامهللناس كان ثوابه على ا

آن كس كه حج را با نيت . حج براى خدا، و حج براى مردم: حج دو نوع است: فرمود -عليه السالم -امام صادق
شت است و هر كس حج را براى جلب توجه مردم جباى آورده  خالص و براى خدا جباى آورده ثوابش در پيشگاه حق 

   ثواب و اجرش در قيامت به عهده
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-  

  24، ص 69ر، ج حبا - 1

  11: چهل حديث حج، ص

  !مهان مردم است

ره اى نصيب عمل كننده اش منى كند؛ چراكه اجر  در حقيقت روايت مى خواهد بگويد حج رياىي در قيامت هيچ گونه 
  .و ثواب در قيامت در اختيار احدى جز حضرت حق نيست

   برنامه اى ديگر جباى حج 8حديث 

  

اداره امور زندگى به دنبال كارى مشروع مى رود، وىل موفق به حتّقق هدف خود منى گردد،  انسان گاهى براى امر معاش و
اّما اينطور نيست كه چون كار مورد نظر اجنام نگرفت كار ديگرى براى اداره امور زندگى در دسرتس نباشد، آنقدر عرصه  

  .كارى كرد كه زمينه اجنامش فراهم نشد  گاه تالش و كوشش داراى وسعت است كه مى توان صدها كار ديگر را جايگزين

آدمى گاهى مى بيند زمان عبادتى خاص مانند ماه مبارك رمضان فرا رسيده وىل خباطر سفر يا مرضى كه پيش آمده، از 
اجنام آن عبادت عظيم معذور است و اين عذر ممكن است تا پايان عمر برجا مباند، اينطور نيست كه نتواند عمل ديگرى 

ره را جباى  روزه ماه رمضان قرار دهد، بلكه خداوند مهربان اطعام مساكني را براى معذور جايگزين منوده و اين جايگزيىن 
  .مطلوب را نصيب روزه دار مى منايد

   در روايت آمده كه فقراى مدينه به رسول خدا عرضه داشتند، ما هم

ره مند بودمي و آن را  در راه خداوند انفاق مى كردمي، و به حّل مشكالت مردم  عالقه داشتيم مانند ديگران از ثروت 
حضرت به آنان . كمك مى منودمي اما دست ما از مال دنيا كوتاه است و ما در اين مورد از رمحت و لطف حق حمروميم

از  ناراحت نباشيد، جباى انفاق و صدقه و كمك به دردمندان كه مورد عالقه مشاست وىل قدرت آن را نداريد،: فرمودند
خداوند ياد كنيد و به ذكر حضرت حمبوب دل مشغول داريد كه مهان ثواب انفاق ثرومتندان، نصيب مشا مى شود و ياد 

  .خدا در پرونده مشا جايگزين ماىل خواهد شد كه در راه خدا خرج شود
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واهد آن را ترك منايد و وىل بعضى از فرائض و واجبات اهلى، در صورتى كه مكّلف قدرت اجنام آن را داشته باشد، اگر خب
جباى آن برنامه ديگر را جايگزين كند عملى در اسالم وجود ندارد كه جاى آنچه را تكليف انسان است بگريد و حج از 

آن منونه برنامه هاست كه اگر مكّلف خبواهد آن را ترك كند و پول و خرج و خمارجش را در راه خدا بگذارد، يا عمل 
دهد، خأل حج را در پرونده پُر منى كند و گناه ترك آن در پرونده انسان ثبت است و هيچ ثواىب ديگرى را جباى حج اجنام 

  :جاى آن را خنواهد گرفت، در اين زمينه به روايت زير توجه مناييد

رسول اهللا إىن  يا: تلّقاه أعراىب ىف األبطح فقال -صّلى اهللا عليه و آله -ملا افاض رسول اهللا: عن اىب عبد اهللا عليه السالم قال
فالتفت رسول : خرجت أريد احلّج فعاقىن عائق و أنا رجل ملئ كثري املال فُمرىن أن أصنع ىف ماىل ما أبلغ ما بلغ احلاج قال

لو أّن أبا قبيس لك، زنته ذهبه محراء أنفقته ىف سبيل اهللا ما بلغت ما بلغ : إىل أىب قبيس فقال -صلى اهللا عليه و آله -اهللا
  )1. (احلاج

زماىن كه رسول با كرامت اسالم به حج خود پايان داد، عرىب در سرزمني مكه با حضرت : مى فرمايد - ع -امام صادق
روبرو شد، و عرضه داشت اى رسول خدا، از منزمل به نيت حج درآمدم، وىل مانعى بر سر راهم قرار گرفت و مرا از زيارت 

وت و مكنت پر است، اكنون مرا امر كن كه مامل را در برنامه اى بيت و مناسك آن مانع شد، در حاىل كه دستم از ثر 
اگر به وزن آن طالى : بريزم كه به آنچه حاجيان از ثواب رسيدند، برسم حضرت رو جبانب كوه ابوقبيس كردند و فرمودند

  !قرمز در راه خدا انفاق كىن به آنچه حاجيان از ثواب رسيدند منى رسى

-  
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   دعا براى رسيدن به عرصه گاه حج 9حديث 

  

دعا و درخواست، تضرّع و زارى بدرگاه حضرت حق، عبادتى بزرگ و حسنه اى عظيم و عملى حمبوب خداوند كرمي 
  .است

يدسىت چون انسان، از ذات مقدسى كه مستغىن از عاملني است، و باب خزانه ُملك و ملكوتش به رو  ى مهه گداىي براى 
  .موجودات باز است كارى نيكو و راهى به حّل مشكالت، و نردباىن براى رسيدن به اهداف عاليه، و مسائل اهليه است
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  .در قرآن جميد امر اهلى به دعا صادر شده، و خود حضرت حق ضامن اجابت گشته

  .با حمبوب ازىل و ابدى است دعا و مناجات، در حقيقت ارتباط عاشقانه عاشق با معشوق حقيقى و پيوند باطىن حمبّ 

  .حيات قلب، نشاط جسم، نور زندگى، سالمت روان، صفاى باطن، دعا و انابه و زارى به درگاه حق است

  .دعا سالح انبيا، كار مالئكه، روش ائمه طاهرين، عمل عارفان، فعل عاشقان، و سري واهلان حرمي مهر و حمبت است

  .ى، حيات مجادى استحيات بدون دعا، زندگى منهاى اشك و زار 

  .نياز انسان به دعا نيازى مربم و احتياجش به گريه و زارى در پيشگاه حق احتياجى طبيعى است

   چشم گريان چشمه فيض خداست*** گريه بر هر درد ىب درمان دواست

ن*** تا نگريد طفل كى نوشد لنب    تا نگريد ابر كى رويد 

   منى آيد جبوشديگ خبشايش *** تا نگريد طفلك حلوا فروش

آن كه نسبت به دعا كرب ورزد، آن كه احساس نياز به دعا نكند، آن كه خود را حمتاج به انابه و تضرع نداند، از گروه 
  .مستكربان و به فرموده كتاب حق، مستحق عذاب اهلى است

ق استطاعت جهت در مسأله با عظمت حج، گرچه استطاعت شرط شده اما به غري مستطيع اجازه داده شده براى حتق
اجنام مناسك حج دعا كند و از حضرت حمبوب خبواهد از خزانه غيبش زمينه استطاعت او را فراهم كند تا به اجنام اين 

اى ىب حساب آن موفق شود؛ روايت زير ناظر به اين معناست   :فريضه بزرگ و بدست آوردن ثوا

إّن علىَّ ديناً كثرياً و ىل عيال و ال أقدر على احلجِّ فعّلمىن  -المعليه الس -قلت ألىب عبد اهللا: عن عبد اهللا بن الفضل قال
  :قل ىف دبر كّل صاله مكتوبه: دعاءاً أدعو به فقال

اما دين الدنيا فقد عرفته فما دين : فقلت له. الّلهّم صّل على حممد و آل حممد و اقض عّىن دين الدنيا و دين اآلخره
  )1. (دين اآلخره احلج: اآلخره؟ فقال

-  
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  27، ص 96حبار، ج  - 1

  12: چهل حديث حج، ص

عرضه داشتم، قرض زيادى بعهده دارم، عائله مندم، قدرت  -عليه السالم -به حضرت صادق: عبد اهللا بن فضل مى گويد
  :بر حج ندارم مرا دعاىي بياموز كه از بركت آن دعا توفيق حج پيدا كنم، امام فرمود بدنبال هر مناز واجب خبوان

  .الّلهّم صّل على حممد و آل حممد و اقض عّىن دين الدنيا و دين اآلخره

  .درودت را نثار حممد و آل حممد كن، و دين دنيا و آخرت مرا ادا بنما! خداوندا

  .دين آخرت حج است: اى فرزند رسول خدا، دين دنيا برامي معلوم و روشن است، دين آخرت چيست؟ فرمود: گفتم

انه حق در چه درجه اى از اعتبار و امهيت است كه امام صادق به راوى نفرمود، با كثرت قرض و مالحظه كنيد حجِّ خ
عيالوارى تو را به مسأله حج چكار است، اكنون كه مستطيع نيسىت چه طمعى به مناسك حج دارى، بلكه با عشق حمبت 

ره كثري عايد او گردد براى حتقق استطاعت دعا تعليم او فرمود، تا از اين سفره پر نعمت حق و از   !اين مائده معنوى 

   حج يا ضيافت خاص حق 10حديث 

  

عامل بر سر اين . نه هسىت، خوان نعمت حق است و عرصه گاه وجود، سفره رزق و روزى خداوند كرمي و متام موجودات
  .مائده ناحمدود مهمان وجود مقدس حضرت ارحم الرامحينند

عمت ها نعمت مادى و روزى ظاهرى و رزق طبيعى خدا است كه متام موجودات زنده، به وىل بايد بدانيم كه جمموع اين ن
  .حلاظ داشنت جسم مادى، بطور مشرتك بر سر اين خوان نعمِت دوست، مهمانند

وىل حضرت حق را سفره ديگرى است بعنوان نعمت باطىن يا معنوى، كه در قرآن جميد بطور مكّرر به اين سفره اشاره شده 
م انساىن كه از اميان به خدا و روز قيامت برخوردار است و در حّد خود، عامل است و  اين سفره خاّص انسان است، آ

به احكام شريعت و سالك سلك حقيقت است؛ چرا كه انسان منهاى اميان به خدا و روز قيامت و عارى از اعمال صاحل 
  .دى حضرت حمبوب نداردو اخالق پسنديده، جزو حيوانات است و نصيىب جز از سفره ما



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

 

  .مهمان سفره معنوى مهمان خاص خداست، و از ارزش باالىي برخوردار است

در اين ضيافت از عقل و قلب و روح و باطن انسان با رزق معنوى پذيراىي مى كنند، و حيات عمومى آدمى را تبديل به 
اما در ضيافت . ت او از حضرت حق استحيات طيب مى منايند و اين مزد دنياىي انسان در مقابل فرمانربى و طاع

آخرت، پذيراىي از مهمان ابدى و مهيشگى و جاويد و سرمدى است، لّذات معنوى بر سر سفره قيامت لّذاتى است كه 
ره بردن از نعمت هاى آن مائده، از درك و فهم آن  جز حضرت حق كسى از آن خرب ندارد، حىت مهمان تا قبل از 

  :از اين ضيافت معنوى در روايت زير توجه مناييد به دورمناىي. عاجز است

: يا ابا الفيض مل صّري املوقف باملشعر و مل يصر باحلرم؟ قال: سألت ذاالّنون البصرى قلت: حممد بن احلسن اهلمداىن قال
ا ان قصده ألّن الكعبه بيت اهللا احلرام و حجابه و املشعر بابه فلم: ذلك فقال -عليه السالم -حّدثىن من سأل الصادق

الزائرون وقفهم بالباب حىت أذن هلم بالدخول، مثَّ وّقفهم باحلجاب الثاىن وهو مزدلفه فلّما نظر إىل طول تضّرعهم أمرهم 
م و قضوا تفثهم و تطّهروا من الذنوب الىت كانت هلم حجاباً دونه، أمرهم بالزياره على طهاره م فلما قرّبوا قربا   .بتقريب قربا

ألن القوم زّوار اهللا و هم ىف ضيافته، و ال ينبغى للضيف أن يصوم عند :  كره الّصيام ىف أيام التشريق؟ فقالمل: فقلت: قال
  !من زاره و أضافه

َمَثل ذلك َمَثل الرجل يكون بينه و بني الرجل جنايه فيتعّلق بثوبه : فالرجل يتعلق بأستار الكعبه ما يعىن بذلك؟ قال: قلت
  يستخذى له رجاء

  )1. (له جرمه أن يهب

اى ابوفيض چرا موقف زائر را مشعر قرار دادند و اين معنا : از ذاالنون بصرى پرسيدم: حممد بن حسن َمهْداىن مى گويد
  مربوط به حرم نشد؟

براى اين كه كعبه خانه خدا و : پرسيده بود به من گفت -ع -كسى كه اين مسأله را از حضرت صادق: در پاسخم گفت
و مشعر باب آن حرم است، چون زائران قصد حرم حق كنند، آنان را كنار باب حرم متوقف مى   حرمي حجاب اوست،

كند، تا براى آنان اجازه ورود صادر گردد، سپس زائر را در حجاب دوم كه سرزمني منا است وقوف مى دهند، چون به 
ا به حمضرش تقدمي كردند و اعمال منا را به تضرّع و زارى طوالىن آنان بنگرد، امر به قرباىن مى دهد، وقىت قرباىن خود ر 

پايان بردند و از گناهان خود كه حجاب بني آنان و حضرت حمبوب است پاك شدند، به آنان بر اساس آن طهارت 
  .معنوى، امر به زيارت مى كند
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ان خدا و در ضيافت براى اين كه حاجيان زائر : به حضرت عرضه داشتم چرا در ايام تشريق روزه گرفنت كراهت دارد، فرمود
  .و مهماىن حضرت اويند، سزاوار نيست كه مهمان در حمضر مهمان دار روزه باشد

مثل كسى كه پرده را مى گريد، مهچون كسى : حاجى پرده خانه را مى گريد، منظور از اين برنامه چيست؟ فرمود: گفتم
دامن طرف خود را مى گريد، به اميد آن كه طرف است كه بني او و انسان ديگرى جنايىت واقع شده باشد از باب فروتىن 

  مقابل از جنايتش بگذرد،

-  
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  13: چهل حديث حج، ص

اهلى از معاصى و گناهان من گذشت فرما و مرا مورد مغفرت و رمحت خويش قرار : گرفنت پرده كعبه به اين معناست كه
  .ده

   معنوىحّج يا منبع عظيم منافع مادى و  11حديث 

  

اين خليفه . انسان از بركت نريوى با عظمت عقل، و اراده و اختيار و قدرت و طاقت، موجودى است مكّلف و مسؤول
  .خدا در روى زمني، نسبت به هر واقعيىت كه با آن در ارتباط مى باشد مسؤول است

و كمال و خري و نسبت به خود مسؤول سالمت جسم و جان و حفظ خويش از خطرات، و مسؤول حتّقق رشد 
  .سعادت، و آبادى دنيا و آخرت است

در حتقق اهداف حق، و اطاعت از دستورات پروردگار و خوددارى از حمّرمات كه حمصوىل جز زيان و خسارت ابدى ندارد 
  .مسؤول است

اىي كه با آنان مربوط است داراى    .مسؤوليت استنسبت به پدر و مادر، زن و فرزند، اقوام نزديك و دور، و مهه انسا
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اين مسؤوليت ها از جانب خداوند كرمي، رحيم، ودود، غفور، رزاق، رمحان، قدوس، مهيمن، عزيز، حكيم و حليم به او 
   واگذار شده، كه اين واگذارى مسؤوليت از جانب حضرت حق به انسان، عني لطف

ين روشن است، با متام وجود عاشق آنان كه به اين معنا واقفند و براى آنان اين حقيقت شري . و رمحت حضرت اوست
  .تكاليف و وظائف خود هستند

اهل معرفت جان خود را در راه اجنام وظائف و تكاليف، نثار حضرت حمبوب كردند و حتمل مهه گونه رنج و مشقت را در 
  .مسري اداى تكاليف بر دوش جان مهوار منودند

ا به اين واقعيت بصريت داشتند كه هر مسؤوليت و تكل يفى، كارخانه توليد منافع دنياىي و آخرتى است و رضاى حق و آ
شت عنرب سرشت و حيات طيبه ميوه شريين شجره طيبه مسؤوليت است و اگر كسى خبواهد به حيات طيبه در دنيا و 

شت ابد در آخرت برسد، راهى جز اداى تكليف و پياده كردن مسؤوليت ها ندارد   .خشنودى حق و 

عظيم كه از جانب حضرت حق، از باب لطف و رمحت به انسان واگذار شده، اجنام اين عبادت  حج مسؤوليىت است
ره هاى بسيار مهم دنياىي و آخرتى است كه روايت زير نشانگر گوشه  بزرگ مهراه با نيت پاك، و قلىب خالص توليد كننده 

  .اى از آن منافع سرشار، و حمصوالت ىب مشار است

و طلب الزياده و اخلروج من كل ما اقرتف، و ليكون تائباً  -عّز وجلّ  -عّله احلج الوفاده اىل اهللا: -معليه السال -عن الرضا
ممّا مضى، مستأنفاً ملا يستقبل، و ما فيه من استخراج األموال، و تعب األبدان، و حظرها عن الشهوات و اللذات، و 

كانه و الذّل، شاخصاً ىف احلّر و الربد، و األمن و اخلوف، ثابتاً ىف و اخلضوع و االست -عّز وجلّ  - التقرب ىف العباده اىل اهللا
   و منه ترك قساوه القلب -عّز وجلّ  -ذلك دائمًا، و ما ىف ذلك جلميع اخللق من املنافع و الرغبه و الرهبه اىل اهللا

عن الفساد و منفعه من ىف و خساسه األنفس و نسيان الذكر و انقطاع الرجاء و األمل، و جتديد احلقوق و حظر األنفس 
املشرق و املغرب و من ىف الّرب و البحر و ّممن حيّج و ممن ال حيّج من تاجر و جالب و بايع و مشرت و كاتب و مسكني و 

  .قضاء حوائج أهل األطراف و املواضع املمكن هلم االجتماع فيها، كذلك ليشهدوا منافع هلم

وضع الفرائض على أدىن القوم قّوه، فمن تلك الفرائض احلج املفروض  - وجلّ  عزّ  -و عله فرض احلج مرّه واحده ألّن اهللا
  )1. (واحد، مثّ رّغب أهل القوه على قدر طاقتهم

  :آنچه موجب وجوب حج گشته امور زير است: روايت شده -عليه السالم -از حضرت رضا
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ضافه شدن نعمت هاى مادى و باطىن و درخواست ا -عزوجل -سفر معنوى وپرواز ملكوتى وحركىت عرشى به سوى خداى
از جانب حضرت حمبوب و پاك شدن از متام گناهاىن كه قبل از حج در متام دوران عمر دامن پاك حيات را آلوده كرده 

است، و براى قرار گرفنت در مدار توبه از آنچه كه در گذشته از زمان، بر انسان گذشته و از سر گرفنت اعمال براى آينده 
  .كه تازه قدم در عرصه تكاليف گذاشته و چيزى بر او نيست  مبانند كسى

در اين مسؤوليت سنگني و با بركت خرج كردن مال و منال در راه خدا و مشقت و رنج بدىن و باز داشنت نفس از 
  .شهوات و لذات حرام و افتادن در حوزه عاشقانه قرب حبق از طريق عبادت و بندگى به چشم مى خورد

   فت نوراىن خضوع و استكانت و ذلت از مشرقحج باعث طلوع ص

-  

  32، ص 96؛ حبار، ج 90، ص 2عيون اخبار الرضا، ج  - 1

  14: چهل حديث حج، ص

  .وجود عبد، در افق حرمي مقدس حضرت رّب األرباب است

نگام امنيت و ترس و ثابت قدمى و استقامت دائمى در امو  ر اهلى حج سري و سفر و حترك و حركت در گرما و سرما و 
  .و معنوى است، كه اين امور عّلت جلب رمحت واسعه حق، و لطف و مرمحت حضرت موالست

در اين سفر منافع بسيارى براى مردم است و در اين عرصه گاه حق و حقيقت شوق به لقاى دوست و ترس از عظمت و 
  .جالل او، قلب را تسخري مى كند

معنوى، و ظهور حال و قال ملكوتى و نشست و برخاست با پاكان، كه در برخوردهاى مردم با يكديگر در اين سفر 
معاشرت با آنان از بركات اين سفر است، يك سلسله از دردهاى دروىن و بيماريهاى باطىن به نقطه شفا مى رسد از 

  .قساوت قلب، پسىت نفس، غفلت از حق، خاموش شدن آتش آمال و آرزوهاى بيجا: جلمه

موفق به جتديد حقوق، و وادار كردن نفس به تقواى اهلى مى گردد، و زمينه خري دنيا و آخرت خود در اين سفر زائر بيت 
  .را از طريق حفظ نفس از فساد و افساد فراهم مى منايد
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اين سفر منبع خري و بركت براى اهل مشرق و مغرب، و اهل آب و خشكى است، و نيز براى آن كه حج جبا مى آورد و 
 نيست از تاجر فراهم كننده جنس، و فروشنده و خريدار و نويسنده و از كار افتاده و خالصه برنامه آن كه در اين مسري

ره مند مى شود   !اى عجيب، و مسأله اى عظيم و عبادتى بزرگ است كه هر كسى از اهل زمني، بصورتى از منافع آن 

ره  برنامه حج قضا كننده حوائج مردم اطراف آن سرزمني و مواضعى است كه اجتماع براى اهل آن ممكن است تا شاهد 
   هاى آن

  .براى خود باشند

مردمان را گاهى در متام عمر يك بار براى سفر حج قدرت و قوت . واجبات اهلى بر اهل قدرت و استطاعت فرض است
يق شده اند حاصل مى شود، به اين خاطر در متام دوره عمر يك بار واجب شده، وىل اهل طاقت و قدرت ترغيب و تشو 

  .كه نسبت به حج به اندازه توان و قّوت خود اقدام منايند

  حّج اجنام داده را از آفات حفظ كنيد 12حديث 

  

تصور گروهى از مردم كه از آيات قرآن جميد و كلمات گهربار اهل بيت و انبيا و اوليا خرب ندارند، بر اين است كه آنچه از 
و امور بّر از انسان صادر شده دوام و بقاى آن ابدى و مهيشگى است، و هيچ  عمل صاحل و اخالق پسنديده و كار خري

عاملى قدرت از بني بردن آن را ندارد و روز قيامت در پرونده انسان حلاظ مى گردد، و به مقتضاى آن، اجر و مزد داده 
اللت بر اين معنا دارد كه اگر مى شود در حاىل كه اين تصور و خيال ريشه شرعى و عقلى ندارد، بلكه آيات و روايات د

انسان تا حلظه خروج از دنيا، تقوا و پاكى و خويشنت دارى از گناه و خوددارى از معاصى را حفظ نكند، دچار حبط 
  .عمل و به باد رفنت خوبيها و منهدم شدن ساختمان اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه مى شود

دائم نسبت به حوادث بعد از خودشان اعالم ترس و وحشت مى  در بسيارى از روايات آمده كه رسول خدا بطور
  .فرمودند، وحشت از اين كه در طوفان حادثه ها اميان مردم از دست برود و بناى اعمال صاحل آنان ويران گردد

عرصه   رسول خدا نسبت به مردم بعد از خود و مسلمانان آينده، تعبري به مارقني، قاسطني و ناكثني داشتند، آنان كه از
ند و مجعيىت كه عهد و پيمان اهلى خود را  گاه اميان چون تري از كمان بدر روند و گروهى كه پاى از جاده حق بريون 

  .بشكنند و دين به دنيا معامله كنند
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ل رسول حق در روايت مفّصلى از مردم آخر زمان خرب مى دهند كه مناز را ترك منايند و پريو يهود و نصارى شوند و به قبو 
فرهنگ كفر و شرك و نفاق تن دهند، و غرق در شهوات و لذات حرام گردند، و جز سفره حرام در منازل نيندازند و زنان 

  .و دخرتانشان از حجاب عارى شوند و خالصه اميان و عمل صاحل را دربازند و دچار بيديىن و فساد گردند

و مؤدب به آداب حق بودند كه خباطر مال دنيا و جاه و مقام بنا به آيات قرآن و روايات و تاريخ، چه بسيار مردم مؤمن 
ظاهرى و شهوات و لذات زودگذر، از دايره حق بريون رفته و با شيطان مهدست شده و بناى شخصيت خود را ويران 

  .منوده و خويشنت را مستحق عذاب ابد كرده اند

م تورات و استاد احكام اهلى و مدرس مسائل ديىن در آثار اسالمى آمده است كه قارون به مدت بيست و پنج سال معلّ 
بوده و با موسى بن عمران مهاهنگى داشته، وىل مغرور ثروت مادى شد و عارى از حق و حقيقت گشت و دين به دنيا 

  .فروخت، و عاقبت دچار زمني گرفتگى و عذاب اهلى شد

   بنابر اين، اميان و عمل صاحل در معرض انواع خطرات و آفات

بر مؤمن واجب و الزم است بناى دين و ساختمان عمل صاحل را با قدرت و تقوا و ياد خدا و توجه به قيامت و است و 
صرب و استقامت وتداوم طاعت و عبادت و كمك گريى از حضرت حق و توسل به پاكان حفظ منايد و سعى كند آنچه 

  .فوظ مباندبراى آخرت خود ذخريه منوده، از دستربد شياطني و غارت غارتگران حم

از قول رسول خدا نقل شده، به مهني حقيقت توجه داده و  -عليه السالم -روايت مهم زير، كه به وسيله امري املؤمنني
  :حاجى و زائر بيت اهللا را نسبت به اين معنا هشدار مى دهد

اال حميت عنهم سيّئه و اذا قضوا  ال ترفع خّفاً اال ُكتبت هلم حسنه، و ال تضع خفاً : انّه نظر اىل قطار مجال للحجيج فقال
دموه، و كفيتم ما مضى فاحسنوا فيما تستقبلون   )1. (مناسكهم قيل هلم بنيتم بناًء فال 

قدمى بر منى دارند : رسول اهلى به قطارى از شرتان كه حاجيان را براى زيارت خانه خدا مى برد، نظر فرمودند و گفتند
گناهى حمو مى شود، چون از مناسك فارغ شدند و اداى مسؤوليت را به پايان   مگر اين كه براى آنان حسنه اى ثبت و

بردند به آنان اعالم شود، بناىي را بنا كرديد، آن را خراب نكنيد، و آنچه بر مشا گذشت مشا را كفايت كرد، براى آينده 
  .خود به نيكى كردن و اجنام عمل صاحل و طاعت و عبادت برخيزيد

-  
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  294، ص 1؛ دعائم االسالم، ج 50 ، ص96حبار، ج  - 1

  15: چهل حديث حج، ص

  

   زيارت كعبه معّظمه 13حديث 

  

  .كعبه، بنا به فرموده قرآن جميد، اولني خانه اى است كه براى مردم بنا شده و هدايتگر عامليان است

براى عبادت و به عنوان طرح و نقشه كعبه، به اراده حق، توسط امني وحى به اولني سفري خداوند ارائه شد و بناى آن 
  .جهت به سوى معبود يكتا برپا گشت

كعبه پس از طوفان نوح، بوسيله پيامرب اولوالعزم خداوند، حضرت ابراهيم، و يارى فرزند با كرامتش حضرت امساعيل 
رت و بازسازى و از آن پس حمل مناسك عظيم حج و جايگاه راز و نياز و توبه و انابه و مناز و طاعت و طواف و زيا

  .سرزمني وحى و كرامت و موضع نزول مالئكه رمحت و موقف انبيا و اوليا شد

صفا و مروه، كه از شعائر اهلى است و حجراالسود كه جهىت است براى بيت مؤمنان با حق و مقام ابراهيم كه حمل 
خداوند است و عبادت خاص است و سرزمني پاك و با بركت عرفات كه نقطه رسيدن عبد به مغفرت و رمحت قطعى 

مشعراحلرام كه جايگاه ياد خدا ومركز استغفار و مناجات است و سرزمني عجيب منا كه حمل رمى مجرات و طرد شياطني 
جّىن و انسى و جاى قرباىن به نشانه قربان كردن وجود خويش در حرمي حضرت موالست، مهه و مهه شعاع اين خانه و 

  .ه مشرّفه و حرم حضرت حمبوب استوابسته به اين بيت و از شؤون زيارت كعب

خانه اى است كه قبل از . ساكىن براى اين بيت جز معنويت و صاحىب براى اين خانه غري از حضرِت حّى و قيوم نيست
نه زمني از حمل اين خانه به ظهور رسيده است   .خلقت خملوق مورد نظر بوده و 

امنيت است و هر كس در اين حمل به هر نوعى به كسى ستم  اين جايگاه با عظمت در ظاهر و باطن براى انسان داراى
  .روا دارد، به عذاب اليم آخرت دچار خواهد شد

  .كعبه بنا به فرموده امام ششم در هر روز حمل طواف هفتاد هزار َمَلك خداوند است
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  .حضرت موالستطواف هفتاد هزار فرشته در هر روز، نشانه عظمت بيت در نزد قدسيان و پرده نشينان حرمي حرم 

بقعه اى در روى زمني حمبوبرت از كعبه نزد خداوند نيست، جايگاهى با كرامت تر از آن در پيشگاه حضرت حق وجود 
  .ندارد

ا و حسناتى مقرر شده كه براى زائِر هيچ زيارتگاهى مقرر نگشته است   !براى زائر اين بيت، ثوا

ر، در متام برنامه هاى زندگى، امام تعيني شده از جانب حق باشد و بوىي از اما اين مهه، تا زماىن است كه پيشوا و اماِم زائ
  .شرك در وجود زائر به مشام ملك و ملكوت نرسد

كسى كه به زيارت كعبه بيايد و بر حق و حرمت ما، هم چون حق و حرمت كعبه : فرمود -عليه السالم -امام صادق
  اهانش مورد غفران قرار گريد، و خداوندعارف باشد، از مكه خارج منى شود مگر اين كه گن

  )1. (مهّم از امر دنيا و آخرتش را كفايت مى كند

جايگاه نزول رمحت خاص حضرت . حمّل نزول فرشتگان و مطاف عرشيان و قّدوسيان است. كعبه خانه خداوند است
ع برآورده شدن حاجت موقف استجابت دعا است، مركز عبادت و راز و نياز و توبه و انابه و موض. معبود است

حاجتمندان و نياز نيازمندان و شفاى درد دردمندان و رفع مسكنت مستمندان و جاى عبادت عاشقان و حمّل مسىت 
  .عارفان و شور شوريدگان است

آن كه مأموم اماِم هدايت و قلبش منّور به نور توحيد، روش و راهش سنت پيامرب، كتابش قرآن، و حبق و حقيقت شيعه 
ت و شيفته امامان معصوم و عاشق حضرت معبود است، چون وارد مسجداحلرام شود و گوشه اى بنشيند و جز اهل بي

نظر دوخنت به كعبه كارى نكند، نظرش به كعبه بعنوان عبادِت حق قلمداد شود؛ عبادتى كه حوزه جاذبه رمحت خاّصه اهلى 
ره و چه حال ببينيد اجنام ساير عبادات و مناسك كه طبيعتاً مهر . است اه با نظر به كعبه اجنام مى گريد، چه عبادت پر 

  .برنامه با منفعىت است

  :به حديث زير در اين زمينه توجه مناييد

عباده و النظر اىل الوالدين  - عليه السالم -النظر اىل على بن أىب طالب: قال -صلى اهللا عليه و آله -عن اىب ذر عن النىب
  )2. (عباده و النظر اىل الكعبه عباده -يعىن صحيفه القرآن - الصحيفهبرأفه و رمحه عباده و النظر ىف

-  
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  69حماسن برقى، ص  - 1

  70، ص 2؛ اماىل طوسى، ج 60، ص 96حبار، ج  - 2

  16: چهل حديث حج، ص

ديده دوخنت به على بن ابيطالب، نگاه به پدر و مادر به مهر و رمحت، نظر بر : ابوذر از رسول خدا روايت مى كند
  .ه كتاب خدا و چشم انداخنت به كعبه، عبادت استصفح

چه حديث عجيىب است كه كعبه و قرآن و امام تعيني شده از جانب حق را در عرض هم آورده، كه مناسك را از قرآن 
بگرييد، و توضيحش را از امام معصوم خبواهيد، آنگاه به دجلوىي پدر و مادر برخيزيد، سپس به زيارت كعبه حركت كنيد تا 

ره هاى عظيم اين زيارت دست يابيد   .به 

   ختم قرآن در مّكه 14حديث  15صفحه 

  

در شهر مّكه، در كنار غار حرا به صبح  -صلى اهللا عليه و آله -ابتداى نزول قرآن جميد بر قلب عرشى رسول اسالم
  .بيست و هفتم ماه رجب بود

امني وحى، عبد صاحل اهلى را در آغوش لطف و رأفت  در آن صبح روشن، از هر طرف، هفتاد هزار فرشته به رياست 
  :گرفتند و آيات شريف سوره علق را بر حضرت قرائت كردند

خبوان بنام پروردگارت، آن وجود مقدسى كه مالك و مرّىب است و به اراده حكيمانه اش متام موجودات را بدون اين كه به 
  .آنان نياز داشته باشد آفريد

وجود . از علق بوجود آورد، خبوان و آن مرّىب ومالكى را كه گرامى تر و بزرگوارتر از مهه كرميان استآن خداىي كه انسان را 
مراه قلم آموخت و به انسان آنچه را منى دانست تعليم فرمود   .مباركى كه انسان را دانش نوشنت 

  .، بر قلب سفري حق نازل شدقرآن براى هدايت بشر از ضاللت و گمراهى آمد و براى نشان دادن صراط مستقيم حق
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قرآن براى رشد انديشه و اجياد تفّكر صحيح و جتلى دادن اميان به خداوند و روز قيامت در قلب و تعليم دادن راه عمل 
  .صاحل و آراسنت انسان به اخالق حسنه نازل گشت

ضاىي پاك در زندگى بشر بر سينه قرآن براى ساخنت دنياىي آباد و آخرتى با بنياد و اجياد حيات طيبه و عيش راضيه و ف
  .رسول مطّهر جتلى كرد

آنچه مربوط به گذشته عامل و آينده جهان و نيز داروهاى شفاخبش بيماريهاى معنوى و قواعد نظم دهنده به حيات انساىن 
  .است، در قرآن جميد يافت مى شود

تگر بشر و رساننده بىن آدم به رمحت كتاب خدا وعظ و موعظه اهلى به انسان و شفاخبش سينه هاى دردمند و هداي
  .واسعه اهلى است

  .پيوند با قرآن، پيوند با حق، پيوند با انبيا، پيوند با اوليا، پيوند با واليت و پيوند با قيامت است

قرائت قرآن قلب را جال مى خبشد، سينه را صفا مى دهد، بار حتميالت شيطاىن را سبك مى منايد، راه را به انسان نشان 
خانه را مورد توجه ملكوت و پرده نشينان . مشكالت را آسان مى كند. نفس را به عرصه گاه سالمت مى برد. ى دهدم

  .حرم قدس مى منايد و از انسان موجودى مستقيم، سامل، مؤمن، مهراه با رأفت و رمحت مى سازد

د و چون اين روى گرداىن ادامه يابد، قرآن ذكر است و هر كس از اين ذكر روى برتابد، شيطان قرين و مهنشني او گرد
ايت رخ برتافته از كتاب اهلى جزء حزب شيطان گردد   !چريگى شيطان بر غافل از ذكر، حتمى شود و در 

براى قرآن جميد سه نوع قرائت هست كه قارى قرآن با حتقق اين سه نوع در طول يكديگر اهل قرآن مى شود و گرنه به 
ا را لعنت مى كندچه بسا قاريا: قول رسول حق   :و اين سه نوع عبارتند از. ىن كه قرآن مى خوانند و قرآن جميد آ

   قرائت فعلى -3قرائت حاىل  -2قرائت قوىل  - 1

  .قرائت قوىل؛ خواندن آيات قرآن جميد با زبان است

ام مفاهيم كتاب اهلى قرائت حاىل؛ رعايت توجه قلىب به قرآن و اخالص و خلوص و از مهه مهمرت تصديق قطعى و يقيىن مت
  .است، بطورى كه هيچ شك و ترديدى در كنار آن تصديق و يقني راه پيدا نكند
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و قرائت فعلى؛ به اين است كه چشم و گوش و زبان و دست و شكم و شهوت و قدم در متام شؤون زندگى، مهاهنگ 
  .با قرآن عمل كنند

ه خمصوص خداوند است، ورنه قرائتش قرائىت ىب فايده و قارى اگر اين سه نوع قرائت را حتقق دهد اهل قرآن و بند
  .خواندنش خواندىن ىب مثر است

قرائت قارى بايد فريادى عليه ستمگران، صيحه اى عليه شياطني، اسلحه اى عليه هواى نفس، نورى در حيات، اخالقى 
در آيات اهلى و زمينه اى در نفس، اخالصى در باطن، عملى در ظاهر، حركىت در سبيل و راه و صراط حق، تفكرى 

  .براى خودسازى و رشد و تكامل باشد

دعوت شده كه در سفر حج گرچه براى يك بار در  -عليهم السالم -زائر بيت اهللا از جانب رسول حق و ائمه طاهرين
  .قرآن جباى آوردمكه و اگر بتواند در مسجداحلرام از ابتدا تا انتهاى قرآن كرمي را قرائت كند و به تعبري روايات يك ختم 

ره هاى شگفت انگيزى دست يابد كه به  اگر زائر بيت حق، به صورتى كه در سطور گذشته، آمد يك ختم قرآن كند به 
ره ها و منافع، در حديث زير اشاره شده   :قسمىت از آن 

و يرى منزله  -عليه و آلهصلى اهللا  -من ختم القرآن مبكه مل ميت حىت يرى رسول اهللا: قال -عليه السالم -عن اىب جعفر
  )1. (من اجلنه

صلى اهللا عليه و  - كسى كه در مكه به ختم قرآن موفق شود منريد مگر اين كه رسول خدا: فرمود -ع -حضرت باقرالعلوم
شت ببيند -آله   .را زيارت كند و جايگاهش را در 

-  

  82، ص 96حبار، ج  - 1

  17: چهل حديث حج، ص

  

  دو عبادت برتر 15حديث 
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  .نعمت هاى بزرگ حضرت حق به انسان زبان است از

ا مكنون ضمري خود را بوسيله زبان اظهار مى كنند و  زبان واسطه بني باطن و ظاهر آدمى است؛ به اين معنا كه متام انسا
  .زبان شهادت دهنده به توحيد و رسالت و امامت است. خواسته هاى باطن را با زبان بيان مى منايند

  .نده در دادگاه عدل به نفع صاحب حق استزبان شهادت ده

  .مناز و قرآن و دعا و مناجات و راز و نياز به وقت سحر با زبان اجنام مى گريد

ى از منكر، هدايت گمراه، ارشاد از حق دور شده، اصالح ذات البني، اعالم حمبت و رمحت بديگران،  امر به معروف، 
  .مهه و مهه كار زبان است

، قول عدل، قول حسن، قول بر حسن، قول كرمي، قول لني، قول اميان، قول سديد، قول معروف و قول حق، قول صدق
  .قول بليغ، از حمسنات زبان و از آثار اين نعمت بزرگ اهلى است

  .شكر قوىل و محد زباىن در كنار هر نعمت كار زبان، و عمل اين عضو عرصه گاه حيات فوق العاده مهم است

  .ذكر حمبوب، اثبات حقيقت، رّد باطل، انتقاد سازنده، از شؤون زبان استنشر علم، بيان حق، 

م مّيىت كه برادر امياىن انسان است و بقول  غيبت، كه بقول قرآن در سوره حجرات مبانند خوردن گوشت مّيت است، آ
  .باشدغذاى سگان جهنم است، از زشىت ها و اعمال نارواى زبان مى  -عليه السالم -حضرت سيد الشهدا

مت، فحش، بدگوىي، مسخره كردن، شايعه انداخنت، حتقري كردن مردم، تكذيب حق، تصديق باطل، بيهوده گوىي، ياوه 
  .باىف، گمراه كردن مردم مؤمن، مهه و مهه كار زبان است

شت، يا باىب از ابواب عذاب ابد و جهنم سوزان است: حبقيقت بايد گفت   .زبان درى از درهاى 

  .توان خشنودى حضرت حق، يا سخط و غضب آن وجود مقدس را خريد با زبان مى

زائر بيت اهللا از ابتداى سفر، بايد به پرهيز از هر نوع سخن باطل اقدام و خود را به گفتار حق عادت دهد، و در اين 
  .مسري اهلى آنچنان بكوشد كه چون به وطن برگشت غري حق نگويد، و غري حق جنويد

  .زبان را جز به سخن خري بكار نگري: از رسول اسالم نقل شده 296، ص 71در حباراالنوار، ج 
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  .در روايات بسيارى آمده كه َصْمت را مهه جا و مهيشه رعايت كنيد

صمت؛ چنانكه در آثار اسالمى آمده، به معناى سكوت زبان از سخنان باطل و ياوه و خوددارى از متام گناهان مربوط 
  .به زبان است

، ص 5سول بزرگوار اسالم از چنان ارزشى برخوردار است كه به نقل فيض كاشاىن در حمجه البيضاء، ج صمت از نظر ر 
  :از قول حضرت آمده 194

  .من كان يؤمن باهللا و اليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت

  .آن كه اميان به خدا و قيامت دارد، بايد خري بگويد يا سكوت كند

  .شك باب جنات، روشىن خبش جان، حيات قلب، نشاط باطن، و نور دل است آرى سكوت از سخنان ناروا، بدون

رتين مواقع مترين براى حتقق صمت سفر حج است، چه نيكوست كه زائر بيت وقىت سوار بر مركب است، زبان به  از 
زيارت رسول  ذكر حق مشغول كند و چون در مسافرخانه مهراه با مهسفران است، حق گوىي كند و چون به زيارت بيت يا

  .حق يا ائمه بقيع مى رود، مشغول زيارت و دعا و محد و ثناى حق، و خبصوص راز و نياز با معبود باشد

حركت براى زيارت بيت و صمت، در اين : در حقيقت در اين سفر مى توان دو عبادت برتر به ثبت پرونده خود رساند
  :حق رسيده توجه كنيدزمينه به روايت بسيار مهمى كه از اهل بيت رسول مكرم 

  )1. (ء أفضل من الصمت و املشى اىل بيته ما عبد اهللا بشى: قال - عليه السالم -عن اىب عبد اهللا

  :روايت شده كه آن حضرت فرمود -عليه السالم -از امام صادق

-  

  103، ص 96؛ حبار، ج 21، ص 1خصال، ج  - 1

  18: چهل حديث حج، ص

رت و برتر از سكو    !ت و رفنت به سوى كعبه، عبادت نشده استخداوند به چيزى 
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  16حديث 

  

  .مال و سالمت بدن، ثروت و صّحت جسم دو نعمت بزرگ حق و دو عنايت خاص اهلى به انسان است

مال و ثروت اگر از طريق حق بدست آيد، و در طريق حق خرج شود، راهى براى رسيدن به فيوضات اهلى و عنايات 
  .ربّاىن مى گردد

  .زمحت كشيدن براى به چنگ آوردن ثروت پاك، بندگى خداست. ل رفنت عبادت استدنبال مال حال

  .مصرف منودن مال براى خود و زن و بچه، دستور حق و اطاعت از اين دستور حركت در مسري حق است

  .خرج كردن مال در راه رفع نياِز نيازمندان و درِد دردمندان و حاجت مستمندان عني عبادت است

  .شت و جايگاه رضايت حق و باعث ثواب عظيم اخروى است مال كليد در

اگر كسى تقواى اهلى را در جنب مال رعايت كند، از آلوده شدن به حرص، طمع، آز، خبل، خيانت، غل و غش در 
   و مال. امان مى ماند

  .و ثروت او وسيله پروازش به سوى كمال، و عامل رسيدنش به رضاى حق مى گردد

يت در مدت عمر خود هدف و مقصدى جز لقاى حضرت حمبوب و رسيدن به خانه آخرت، براى صاحبان عقل و درا
رهورى از نعمت هاى ىب پايان اهلى نداشتند و مى دانستند اين مقصود جز با معرفت و عمل قابل حتصيل نيست و 

گى به آب و نان و مواظبت بر حتصيل معرفت و تداوم عمل راهى جز سالمت و صحت بدن ندارد و سالمت بدن بست
پوشاك و مسكن دارد، روى اين حساب بايد بدنبال مال و ثروت رفنت، و مال و ثروت جز از طريق زمحت و كسب 

  .مشروع بدست منى آيد، بنابر اين كسب مشروع الزم و بيكارى و سربار ديگران بودن حرام است

لقاء حق است، عني عبادت و حمض بندگى است و به اين خاطر جتارت و كسب براى آنچنان مقصد بزرگى كه عبارت از 
  .براى تأمني آن منظور مقدس، رعايت تقوا در بدست آوردن مال از واجبات اهلى و از احكام رباىن است
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چون مال بدست آمد، در حقيقت نعمت خدا بدست آمده، اين نعمت بايد در جاىي مصرف شود كه صاحب نعمت به 
مصرف خوردن و آشاميدن براى تأمني سالمت بدن و صحت جسم و خوراندن بديگران آن دستور داده؛ از مجله مراحل 

  .است

چون صحت و سالمت بدن بدست آمد، و ثروت و مال در اختيار ماند، مسأله استطاعت و قّوت و قدرت براى 
   عبادت خدا بوسيله زيارت بيت و حّج خانه بدست مى آيد و زمينه اجراى اين فريضه بزرگ

در اين وقت است كه صاحب ثروت و سالمت و دارنده مال و صّحت بايد بدون درنگ خود را . م مى شوداهلى فراه
  .آماده سفر حج كند و جزئى از اجزاء عامل لقاء حق را كه اجنام مناسك حج است حتقق دهد

  :روايت زير نشان دهنده واقعياتى است كه در سطور گذشته مالحظه كرديد

هذا ِلَمن  : و هللا على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال قال: - عّز وجلّ  -ىف قول اهللا - السالمعليه  -عن اىب عبد اهللا
  )1. (كان عنده مال و له صحه

استطاعت براى كسى حاصل : در توضيح آيه اى كه استطاعت براى حج را مطرح كرده، فرمود -عليه السالم -امام صادق
  .بدن است كه صاحب مال باشد و داراى سالمت

-  

  108، ص 96حبار، ج  - 1

  19: چهل حديث حج، ص

  

   نيابت در حج 17حديث 

  

شت  اداى واجبات اهلى، و فرائض ربّاىن؛ چنانكه از آيات و روايات استفاده مى شود، راه حتمى و قطعى به سوى 
  .ابدى است
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ج البالغه مى فرمايد - عليه السالم -على   :در يكى از خطبه هاى 

شت برساند بر مشا باد به ا را ادا كنيد تا خداوند مشا را به    .فرائض، بر مشا باد به فرائض، آ

  .راه جنات از سخط حق و عذاب قيامت، بندگى و طاعت است

  .طاعِت حق، زمينه ساِز آزادى انسان از اسارت هوا و هوس و دور شدن انسان از شيطنت و شيطان است

  .و طاعت حق ستوده و از آنان به عنوان عباد صاحل خداوند ياد منوده استقرآن جميد انبيا و اوليا را به بندگى 

چون برق بندگى و حرارت طاعت، بر عرصه گاه وجود انسان جرّقه زند و گرمى بدهد، عشق به معبود در شبستان قلب 
  .جلوه بيشرت كند و مايه هاى فساد و افساد از خيمه حيات انسان رخت بربندد

   ساز رمحت و رأفت در دل، و تقويت كننده عبادت و طاعت، مايه

جان، عامل تزكيه نفس، عالج دردهاى درون، مورث پاكى برون و نزديك كننده انسان به مقام قرب و لقاى حضرت 
  .حمبوب است

قوام خانه و خانواده، حمصول طاعت . سالمت و عافيت وجود، از بندگى است. آرامش و امنيت باطن، از عبادت است
  .اكى و پاكيزگى جامعه در اخالق و اعمال، ميوه شريين اجراى اوامر حضرت حق استپ. خداست

عبادت و طاعت شرييىن حيات، عامل دفع دمشن، باعث تقويت بنيه فرد و اجتماع، روشىن حيات، چراغ راه، فروغ جان، 
رتين لذت و كاجموىي براى اهل حال است   .و به حق و حقيقت قسم، 

ت و از شاخه هاى پرمثر شجره طيبه طاعت، اداى مناسك حج و زيارت بيت اهللا و عبادت عاشقانه از مصاديق بارز عباد
در مسجداحلرام و رفت و آمد در صفا و مروه و راز و نياز با حق در صحراى عرفات و سجده جانانه در مشعراحلرام، و 

  .رات استقربان كردن وجود در مناى عشق دوست و طرد شياطني جّىن و انسى در رمى مج

آن را كه استطاعت ماىل و بدىن حاصل است، بايد بار سفر جهت اجنام اين عبادت عظيم و طاعت كرمي بر بندد و بدون 
  .دغدغه خاطر و با توّكل به حق، پشت پا به ماسوا زده، به سوى معبود خود و معشوق قلب، و حمبوب دل بشتابد
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از استطاعت بدىن است و شوق لقاى بيت و عبادت در خانه حق، او آن را كه استطاعت ماىل عنايت شده، وىل حمروم 
را مهچون پروانه در شعله مشع مى سوزاند، نبايد غصه و غم حماصره اش كند و دل خباطر حمروم بودن از اين سفر اهلى در 

  درياى اندوه غرقه سازد؛

ره م ند شدن از اين فيض ىب نظري، راه ديگرى زيرا خداوند مهربان براى برداشته شدن اين تكليف از دوش جانش و 
  .برايش معني فرموده و آن نايب گرفنت از جانب خود براى اجنام مناسك ابراهيمى است

البته بايد در انتخاب نايب دقت خبرج داد و شخصى را براى اجنام اين عبادت بزرگ مأموريت داد كه تا حدى از عهده 
  .شرايط ظاهرى و باطىن حج برآيد

مؤمن پيشنهاد نيابت از حج داده شد، از باب قضاى حاجت برادر مؤمن بايد پذيرفت كه قبول حاجت مؤمن و چون به 
  .قضاى نياز برادر ديىن و حل مشكل بنده حق، از اعظم عبادات و وسيله قرب به خداوند است

ره عظيم و ثواب فوق العاده دارد و  نيابت دهنده بايد بداند كه با حتّمل نايب بايد بداند كه نيابت از حّج، براى او 
  .خمارج سفر، نايب عالوه بر اداى تكليف، داراى نصيب سنگني آخرتى است

نيابت دهنده خباطر نايب گرفنت و پذيرنده نيابت خباطر حتمل رنج نيابت، اهل جنات و مورد عنايت و رمحت حضرت 
  .حقند

جانب برادر مؤمنش به حج مى رود وارد شده كه در سطور زير روايت بسيار مهمى در مسأله ثواب نايب و آن كه از 
  .مالحظه مى كنيد

له أجر و ثواب عشر حجج و يغفر له و ألبيه و إلبنه و إلبنته و : ىف الرجل حيج عن آخر -عليه السالم -قال الصادق
  )1. (ألخيه و لعّمته و خلاله و خلالته، اّن اهللا واسع كرمي

   در رابطه با مردى كه از جانب ديگرى -عليه السالم -حضرت صادق

-  
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  :حج جبا مى آورد فرمود

براى او اجر اهلى و ثواب ده حج است و خداوند پدر و پسر و دخرت و برادر و عمه و خاله و داىي او را مورد مغفرت 
  .ايت است قرار مى دهد، حبق كه خداوند داراى رمحت واسعه و كرم ىب

  فقط با مال حالل فريضه حج را ادا كنيد 18حديث 

  

طلب مال حالل چنان كه در آثار اسالمى آمده . قرآن جميد و روايات، دستور اكيد به كسب حالل و كار مشروع دارند
  .بر هر مسلماىن فريضه و واجب است

رتين و برترين   .رشته هاى عبادت است كسب حالل و كار مشروع، نوعى عبادت و طاعت بلكه از 

پروردگار . قرآن جميد دستور مى دهد، ابتدا مال حالل و طيب تناول كنيد، سپس به اجنام عبادت و عمل صاحل برخيزيد
مني جهت آنان كه دنبال مال  عامل، معاش را وسيله آبادى معاد و كسب دنيا را زمينه بدست آوردن آخرت قرار داده، 

  .و معادى آميخته با عذاب ابد دارند حرام مى روند آخرتى خراب،

اسالم مى گويد دنياى خود را كمك آخرت قرار دهيد و كمك بودن دنياى انسان براى آخرت، در صورتى است كه دنياى 
  .آدمى حالل و طيب و پاك و پاكيزه باشد

  مجله عرشى و ملكوتِى دنيا مزرعه آخرت است از رسول اهلى،

خرِت آباد، مثره دنياى حالل و معاِد پاك ميوه مال حالل و عمل صاحل و اخالق آرى آ. معروف و مشهور مى باشد
  .حسنه است

  .فضل خدا، رزق طيب، رزق حالل، نعمت اهلى و خري خداوندى است - به تعبري قرآن جميد -مال حالل

  .ر مى گرددتاجِر صادق و كاسب مواظب و عامِل متدين، بنابر روايات، در روز قيامت با صديقني و شهدا حمشو 
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آن كه بدنبال حالل برود، خباطر اين كه بارى بر دوش مردم نباشد و بر اهل و عيال خود توسعه : در آثار اسالمى آمده
دهد و بر مهسايگانش بوسيله آن مال مهر و رأفت ورزد، در قيامت به لقاى حق رسد، بصورتى كه چهره اش مانند ماه 

  !شب چهارده باشد

كسب حالل صورت مى گريد، به تعبري رسول اسالم سفره هاى خداوند مهربان است، هر كس در آن بازارهاىي كه در آن  
ره مند مى شود   .بازارها به كسب و كار مشغول شود، از آن سفره پاك 

  .مهانند رزمنده در راه خداست -عليه السالم -كاسب و تاجرى كه دنبال مال حالل مى دود به فرموده حضرت صادق

آوردن مال حالل، بدون ترديد معرفت به فقه ومسائل حالل و حرام الزم است، به مهني خاطر، اهل اميان  براى بدست
قبل از دست يازيدن به كسب، از حمضر علماى ربّاىن استفاده مى كردند و با مسائل جتارت و حالل و حرام اهلى آشنا مى 

  .شدند

  :باالى منرب مى فرمود -السالمعليه  -شنيدم امرياملؤمنني: اصبغ بن نباته مى گويد

   اى گروه جتار، ابتدا فقيه در مسائل كسب شويد، سپس به جتارت

. خبدا قسم ربا در اين امت خمفى تر از خزيدن مورچه بر سنگ صاف است. اقدام كنيد، اى مردم اول فقه سپس جتارت
آن كه مال حق بگريد و مال حق  اموال خود را با صدقه حفظ كنيد، تاجر فاجر است و فاجر در جهنم است مگر

  .بدهد

خداوند مهربان در رحم مادر و در ايام شري خوارگى روزى دهنده انسان بود، به ايامى كه آدمى مهراه با اهل و عيال نياز 
مني جهت در روزگار بزرگى و  بيشرتى دارد، قطعاً حضرت حق عنايت و توجه فوق العاده ترى متوجه انسان مى منايد، 

بچه دارى با روزى حالل و رزق طيب از طريق كسب مشروع انسان را در چرت محايت خود قرار داده، بدون شك زن و 
عاقالنه نيست روزى خور حق از سايه عنايت و لطف او بريون رود، و براى اندك مال دنيا كه بايد بگذارد و برود دست 

ت و روح خود و اهل و عيالش را به مال حرام آلوده در دست شياطني گذارد و زندگى خود و زن و بچه و گوشت و پوس
  !منايد، و از اين طريق خود را مستحق عذاب ابد حق كند

زن و . نفس را به عرصه گاه تزكيه و تربيت بربيد. روح را تصفيه مناييد. قلب را نوراىن كنيد. با مال حالل بدن را قوت دهيد
از . خشنودى و رضاى حق را جذب مناييد. با نشاط را فراهم آوريد زمينه عبادت. فرزند را از آلوده شدن حفظ كنيد

. شهوات خود را با كسب حالل مهار كنيد. افتادن در دايره ظلم و ستم به مردم، از طريق غارت حق آنان، بپرهيزيد
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آبروى . نديدبه قافله پاكان و صاحلان و صديقان و شهيدان بپيو . صولت و سطوت شيطان هاى دروىن و بروىن را بشكنيد
   به جلب خشنودى انبيا و امامان برخيزيد، كه با مال. دنيا و آخرت خود را حفظ كنيد

حرام، ماىل كه از كم فروشى، رشوه، غصب، ربا، دزدى، حيله، تقّلب، ظلم، زور و دروغ، بدست آمده نه عبادتى صحيح 
  .و قبول است و نه كار خريى مورد پذيرش حق است

مىت از مال انسان بايد خرج شود، دّقت بيشرتى به خرج دهيد زيرا ورود مال حرام به قسمىت از در مسأله حج، كه قس
  .برنامه هاى حج موجب بطالن حج و عّلت حمروم شدن از رمحت حق و باعث لعنت خدا و مالئكه بر حاجى است

ربّاىن پاك كنيد و به حالل كردن در وطن خود سعى كنيد متام مال خود را اگر خملوط به حرام است با راهنماىي عاملى 
  .قسمىت از مال براى خرج سفر بسنده نكنيد كه اين عمل پسنديده نيست

  .اگر متام مال حرام باشد، بايد به صاحبانش برگردد، در اين صورت زمينه اى براى استطاعت باقى منى ماند

از صدقه . اجب اهلى و دستور قرآىن است بپردازيدمخس مال را كه و . قبل از سفر حج اگر قدرت داريد به اقوام فقري برسيد
و انفاق كوتاهى نكنيد و اگر از اين مسائل عرشى در مكه و مدينه آگاه شديد، بدون مضايقه با عامل كاروان متاس گرفته 

ت اهلى و با جديت به پاك شدن كّل مال خود اقدام كنيد تا مبادا خداى ناكرده به مناسك مشا لطمه وارد آيد و از فيوضا
  .و عنايات رباىن حمروم شويد و از سفر حج جز محّاىل و زمحت و رنج و مشقت و لعنت حق چيزى جباى مناند

َمْن أصاب ماال من غلول أو رباً أو خيانه أو : من اصاب ماال من أربع مل يقبل منه ىف أربع: قال -عليه السالم - عن الباقر
   و ال ىف حج و ال ىف عمره و قال ابو جعفر ال يقبل اهللاسرقه، مل يقبل منه فيژ زكاه و ال ىف صدقه 

  )1. (عزوجل حجاً و ال عمره من مال حرام

آن كه از چهار طريق مال و ثروت به دست آورد، چهار عمل از او پذيرفته خنواهد : فرمود -عليه السالم -حضرت باقر
  .شد

ند، زكات و صدقه و حج و عمره او در پيشگاه آن كه از طريق غش در معامله و ربا و خيانت و سرقت كسب مال ك
  .خداوند حج و عمره اى كه خمارجش از مال حرام تأمني شده منى پذيرد: حق قبول منى شود و نيز فرمود

-  
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  442اماىل صدوق، ص  - 1

  21: چهل حديث حج، ص

  

  19حديث 

  

اعتقاد به حق و  - 1ه عنصر برپا شده، اگر اميان را به منزله يك ساختمان فرض كنيم، بايد بگوييم اين ساختمان از س
  .اخالق حسنه -3عمل صاحل  - 2قيامت 

نقش اخالق كه جمموعه اى از حاالت مثبت و واقعيات نفسى و باطىن پر منفعت است، در حفظ اميان و عمل، نقشى 
  .بسيار مهم دارد

واضع، خشوع، خشيت، خوف از اميان و عمل با نريوى حيا، وقار، كرامت، شرافت، بردبارى، حلم، جود، سخاوت، ت
حق، صرب، استقامت، تغافل، گذشت، صفا، مروت، وفا، تعهد، امني بودن، درسىت، پاكدامىن، عفت، عصمت و 

اگر انسان آراسته به حقايق اخالقى نباشد، براى بقا و . شخصيت قابل حفظ و قابل تداوم تا حلظه آخر حيات است
بودند كساىن كه از اميان و عمل بطور حقيقت برخوردار بودند وىل در . ىن هستدوام اميان و عمل، بدون ترديد جاى نگرا

مسري زندگى خباطر آلوده بودن به كرب يا حسد، يا خبل و يا نداشنت صرب و استقامت، اميان و عمل را از دست دادند، و 
  .خود را به عذاب ابدى دچار ساختند

م، نشانگر اين حقيقت است كه بسيارى از مسلمانان و مؤمنان حوادث صدر اسالم، خبصوص پس از وفات پيامرب اسال
  .خباطر آراسته نبودن به حقايق اخالقى در بسرت هالكت افتادند

اگر بگوييم اخالق حسنه، ضامىن معترب، وثيقه اى حمكم و دستگريه اى سخت براى دور ماندن اميان و عمل از خطرات 
  .نگفته اميسهمگني و حوادث سنگني است سخىن بگزاف 

مسأله اخالق حسنه و نقش آن در رشد و تكامل و حفظ اميان و عمل از خطر و خسارت به اندازه اى فوق العاده و 
  .قابل توجه است كه خبشى عمده و بسيار مهم آيات و قرآن و روايات به آن اختصاص داده شده است
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خلق عظيم ستوده است و اين ستايش نشانگر امهيت و ارزش خداوند مهربان پيامرب بزرگوار خود را در قرآن جميد به داشنت 
  .اخالق حسنه در حيات انسان است

رتين سرمايه اى كه از جانب حق به انسان عنايت شده چيست؟ فرمود   .اخالق نيكو: از رسول حق سؤال شد، 

و ملكوتى و برنامه هاى توجه داشته باشيم كه اخالق نيكو جمموعه اى از اوصاف پاك و خصال محيده و حاالت عرشى 
ا در سطور گذشته بعنوان حافظ اميان و عمل اشاره شد   .پر ارزش است كه به تعدادى از آ

شت مى شود، تقوا و اخالق حسنه است: رسول حق مى فرمود   .آنچه بيشرت باعث ورود مردم به 

   رسول حق، عّلت برانگيخته شدن خود به پيامربى را امتام مكارم

  .مى فرمود اخالق اعالم

سنگني ترين چيزى كه در قيامت در نامه اعمال مردم به سنجش گذاشته مى شود، اخالق حسنه : رسول حق مى فرمود
  .است

  .صاحبان اخالق حسنه طعمه آتش جهنم منى شوند: مهچنني مى فرمود

  .نزديك ترين مشا در قيامت به من، صاحبان اخالق پسنديده اند: در مورد ديگر فرمود

  .كامل ترين مشا از نظر اميان، نيكو ُخلق ترين مشاست: نيز فرمود -عليه السالم -باقرحضرت 

صدق، اداى امانت، حيا و خوش : چهار چيز را كمال اميان و باعث مغفرت گناه مشرده اند -عليه السالم -امام ششم
  .اخالقى

مه ا بيشرت روايات باب . ثر، شگفت زده مى شوددر اين زمينه، به اندازه اى روايت وارد شده كه انسان از ديدن آ
اخالق، در جلد دّوم كتاب شريف اصول كاىف، جلد يازدهم وسائل الشيعه، جلد سّوم حمجه البيضاء و از ابتدا تا انتهاى  

دنبال كنندگان حقيقت مى توانند به آن منابع بسيار مهم . كتاب بسيار مهم جامع السعادات نراقى به ثبت رسيده است
  .كنندرجوع  
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از مسائل بسيار مهمى كه در سفر حج، از طريق پيامرب و امامان معصوم سخت به آن توجه شده، مسأله اخالق زائِر 
توجه اولياى دين به اين مسأله به اندازه اى است كه گاهى در روايات به زائر هشدار داده شده اگر فاقد . خانه حق است

  اى غري از اخالق محيده و صفات پسنديده داشته باشد، خداوند اخالق حسنه باشد و با مهسفران خود معامله

  .مهربان، با مهه عنايىت كه به حاجى دارد به او توجه خنواهد كرد

سفر بسيار مهم و  . اين سفر با بركت، جهت رياضت و مترين براى آراسته شدن به حسنات و دورى از سيئات است
  .آن را با جان و دل غنيمت بشماردكالس بسيار با ارزشى است كه زائر بيت بايد 

واى حبال آن زائرى كه از وطن آلوده به سيئات اخالقى به حج برود و بدون معاجله خويش از بديها و آراسته شدن به 
  .حسنات به وطن بازگردد

اى حديث -عليه السالم -روايت بسيار مهمى در رابطه با اخالق در سفر حج از حضرت باقر نقل  در معتربترين كتا
  :شده كه مى آورمي

ورع حيجزه عن معاصى اهللا، و : ما يعبؤ مبن يؤم هذا البيت اذا مل يكن فيه ثالث خصال: قال -عليه السالم -عن اىب جعفر
  )1. (حلم ميلك به غضبه و حسن الصحابه ملن صحبه

:  كه در او سه خصلت نيستاعتنا منى شود به كسى كه قصد خانه حق كرده، در حاىل: فرمود -عليه السالم -امام باقر
  .ورعى كه او را از معاصى و گناهان بازدارد، حلمى كه او را بر غضبش چريه سازد و رفتار خوش با كساىن كه مهسفر اويند

-  
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  22: چهل حديث حج، ص

  

   آداب معنوى حج 20حديث 
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سفر، رواياتى بس مهم و احاديثى فوق العاده جالب از منابع در زمينه آداب معنوى حج و اسرار باطىن مناسك عظيم اين 
وحى رسيده كه توجه به مضامني آن مجالت عرشى و ملكوتى، بر زائران خانه حق جّداً واجب و الزم است تا اين سفر را 

  .مهراه با حاىل اهلى و باطىن صاف و خالص اجنام دهند

يم روايات ندارند، بر روحاىن كاروان فرض اخالقى است كه اين حقايق را در البته خباطر اين كه اغلب زائران آشناىي به مفاه
  .طى سخنراىن هاى خود به مهمانان خانه حق تعليم دهد

نقل شده كه خباطر مفصل  -عليه السالم -از مجله آن روايات، روايت مفّصلى است كه از وجود مبارك حضرت صادق
  .توضيح و تفسريش را جهت زائران خانه حمبوب به عهده عاملان عامل مى گذارميبودن آن تنها به ترمجه آن قناعت كرده، 

  :مى فرمايند -عليه السالم -حضرت صادق

زماىن كه قصد بيت حق كردى، قبل از قدم گذاشنت در مسري سفر، دل را از هر عامل مشغول كننده از دوست و از هر 
كن و اين گوهر خزانه رمحت را از گرد و غبار مشغوليت ها و   مانعى كه باعث حمروميت تو از فيوضات اهلى است جدا

ا پاك گردان و متام امورت را به خالق و آفريننده خود واگذار و در متام حركات    حجا

  .و سكنات خود بر حضرت حمبوب تكيه كن، كه در متام صحنه هسىت تكيه گاه قابل اعتمادى جز وجود مقدس او نيست

قدر او صد در صد تسليم باش و در اين زمينه از اضطراب و هراس و دو دىل پرهيز كن كه تسليم  در برابر قضا و حكم و
  .بودن به قضا وقدر و حكم حضرت دوست از اخالق انبيا و اولياى اهلى است

و بر زاد و توشه . از هر حّقى كه از ديگران بر عهده دارى پاك شو. با دنيا و راحت و اسرتاحت آن و مردم وداع كن
ياران و اصحاب و قدرت و قوت و جواىن و ثروت خود اعتماد مكن، برتس از اين كه اين مهه، در صف دمشنانت قرار  

آرى كسى كه ادعاى رضاى دوست كند و بر غري او تكيه منايد، غري او . گريند و براى تو بصورت وزر و وبال درآيند
  .ا بداىن قّوت و حيله اى جز حفظ و توفيق خدا نيستاين واقعيت است كه ثابت شده ت. دمشن و وبال او گردند

  .آماده شو، آمادگى كسى كه اميدى به بازگشت از اين مسافرت ندارد

رتين صورت تدارك كن و اوقات واجبات حق و روشهاى رسول خدا را در متام امور رعايت  مهنشيىن با ياران سفر را به 
  .منا



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

 

مهرباىن به ديگران، دست و دل بازى در خرج و ايثار زاد بايد رعايت كىن  آنچه از ادب، حتمل مشكالت، صرب و شكر،
  .رعايت كن

با آب توبه خالص از گناهانت غسل كن و ظاهر و باطن را شستشو بده، لباس صدق و صفا و خضوع و خشوع در بر  
  .انعت مى آورد ُحمرم شوكن و از آنچه تو را از ياد خدا باز مى دارد، و از طاعت حضرت دوست به بدخبىت حجاب و مم

بعنوان پاسخ صاف و خالص و پاكيزه به حضرت حق كه تو را به حج دعوت فرموده، در حاىل كه به عروه الوثقاى او 
  .چنگ زده اى لبيك بگو

  .با قلبت، مهراه با مالئكه، به طواف عرش درآى چنانكه با وجودت، مهراه با مسلمني، به طواف خانه درآمده اى

  .ا و مروه براى فرار از هواى نفس و بيزارى از هر حول و قّوه اى كه براى خود فرض كرده اى، هروله كندر بني صف

در حال خروج از مكه براى ورود به منا از غفلت و لغرش، براى مهيشه خارج شو و جز چيزى كه برايت حالل است و 
  .غري آن را مستحق نيسىت آرزو مكن

والىي، به متام گناهان و خطاهايت اعرتاف كن و عهدت را نسبت به توحيد وجود در عرفات كه در پيشگاه حضرت م
  .مبارك او، در سرزمني عرفات، جتديد كن

در مشعر احلرام به حضرت تقّرب جوى و در مدار تقوا و پرهيزكارى درآى و بوقت باال رفنت از كوه رمحت، سفرى روحى و 
  .معنوى به مأل اعلى و ملكوت قدس بنما

  .ت ذبح قرباىن، گلوى هوا و هوس و طمع و آز را با چاقوى عبادت و بندگى قطع كنبه وق

  .نگام رمى مجرات، شهوات و كم مايگى و پسىت و كارهاى مذموم را از خود بران

  .با حلق رأس، عيوب ظاهر و باطن را از سرزمني وجودت قلع و قمع كن

  .وشش و حفظ حضرت او شودر ورود به حرم، وارد در امان خدا و محايت او و پ

  .با زيارت بيت عظمت و معرفت و سلطنت، صاحب بيت را در عرصه گاه وجودت حتّقق خبش

   با استالم حجراالسود به قسمت او نسبت خبود اعالم رضايت كن
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  .و در برابر عزّتش سر خضوع و تواضع بر خاك گذار

  .با طواف وداع از ماسواى او وداع كن

  .كوه صفا، باطن و روح خود را براى روز مالقات با حق در صحراى حمشر صفا ده  نگام قرار گرفنت بر

  .صاحب مروت و جوامنردى باش و اوصاف اخالقى خود را بوقت قرار گرفنت در مروه تصفيه كن

بر عشق و حمبتت نسبت به حضرت حق و وفاى به عهدت؛ آن عهده كه با حضرت او بسىت كه بنده واقعى او باشى 
  .ورز استقامت

اين حقيقت را عارف باش كه حج از جانب حق واجب نشده و از ميان متام عبادات اختصاص به او پيدا نكرده و در 
شرع نبوى مناسكش بدين صورت ترتيب نيافته مگر براى ظهور آمادگى تو براى بندگى و طاعت واقعى و اشاره به مرگ و 

  .قرب و زنده شدن و صحنه عظيم قيامت

شت و ورود اهل جهنم به جهنم او مى خواهد   شت به  كه بنده اش با مشاهده صحنه هاى حج، به دخول اهل 
  )1. (معرفت پيدا كند

-  

  124، ص 96حبار، ج  - 1

  23: چهل حديث حج، ص

  

   آداب ورود به حرم 21حديث 

  

دعوت بندگانش به آن حرم يادآور عنايت و رمحت خاص حق به اين قطعه از زمني است؛ قطعه اى كه خداوند عزيز با 
ناحيه، آنان را در كالس عبادت و طاعت و بندگى و عبوديت به عرصه گاه آزمايش و امتحان و بال و ابتال مى آورد؛ 
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امتحان و آزمايشى كه هر كس از آن سرفراز و قبول درآيد، حمبوب حق مى شود و در درياى رمحت و غفران و رأفت و 
  .لطف غرق مى گردد

ل فرشتگان و رفت و آمد مالئكه براى طواف بيت و عبادت حق و مهسوىي با اولياى اهلى و بندگان خاّص حرم يادآور نزو 
  .پروردگار است

حرم در عامل معنا قبه اى از نور، انعكاسى از ملكوت، تاجى بر فرق زمني، خاستگاه رمحت، ايستگاه مغفرت و خزانه 
  .ف حريان و سالك جمذوب و جمذوب سالك استعنايت دوست، منبع رمحت معشوق براى عاشق مست، عار 

  حرم يادآور كرامت و فضيلت، اصالت و شرافت، حق و حقيقت،

  .صدق و سالمت، ىب پريايگى و امانت و درسىت و امنيت است

  .حرم يادآور اخالص و پاكى، رفع آلودگى و ناپاكى، عبادت و بندگى، خضوع و شرمندگى و نورانيت و يكرنگى است

چهره پاكان، مناجات نيكان، عبادت بندگان، آزادى بردگان، شفاى درد دردمندان، اميد اميدواران، راز و نياز حرم يادآور 
  .مستمندان، شكر شاكران، ذكر ذاكران، و ضجه و ناله صاحلان است

  .ستحرم يادآور طاعت انبيا، اخالص اصفيا، اشك ديده اوليا، صفاى اهل حال، وفاى وفاداران و بصريت دانايان ا

  .حرم يادآور هاجر، رضا و تسليم امساعيل، زمحت و كوشش و نيت نوراىن ابراهيم و طلوع وحى و ظهور قرآن است

اينجا مهبط . هر زائرى را بپذيرند و هر مسافرى را راه منايند. حرم جايگاهى نيست كه هر كس را بدون شرايط راه دهند
طه پايان هجران، جاى متاشاى رخسار حمبوب، حمل سرگذارى به حرمي رمحت، موقف توبه، مكان استغفار، مركز عبادت، نق

  .معشوق و مشرق خورشيد امساء و صفات حضرت دوست است

حرم را براى ورود به حرميش مقدماتى الزم است؛ از مجله رفنت به ميقات، تلبيه، ُحمرم شدن، و نفس را از بيست و چهار 
و راز و نياز آمدن و با پاى دل به سوى حمبوب به حركت آمدن، آنگاه  چيز بازداشنت، و در عرصه گاه حال و اخالص

  !به حرمي حرم موال وارد شدن

  :-ع - شرايط ورود به حرم از زبان پاك وجود مبارك حضرت رضا
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فاذا بلغت احلرم فاغتسل قبل ان تدخل مكه و امش هنيئه و عليك السكينه و الوقار، فاذا دخلت مكه و نظرت اىل البيت 
   احلمد هللا: فقل

الذى عظمك و شرّفك و كرمك و جعلك مثابًه للناس و امناً و هدًى للعاملني، مث أدخل املسجد حافياً و عليك السكينه و 
الوقار و ان كنت مع قوم حتفظ عليهم رحاهلم حىت يطوفوا و يسعوا كنت أعظمهم ثواباً و ادخل املسجد من باب بىن شيبه 

امانىت اّديتها و ميثاقى تعاهدته : ى مّله رسول اهللا، مث تطوف بالبيت تبدأ بركن احلجراالسود و قلبسم اهللا و باهللا و عل: فقل
لتشهد ىل باملؤافاه، آمنت باهللا عّز وجّل و كفرت باجلبت و الطاغوت و الالت و العّزى و اهلبل و االصنام و عباده األوثان 

  )1. (يقولون علّواً كبرياً  و الشيطان و كل ند يعبد من دون اهللا جل سبحانه عما

وقار و . با دىل شاد به حركت خود ادامه بده. هنگامى كه به عرصه گاه حرم رسيدى، قبل از ورود به مكه غسل كن
سپاس خداى را كه تو را عظمت و شرافت و : چون داخل مكه شدى و به بيت نظر انداخىت بگو. آرامش را رعايت منا

  .ان و هدايت عامليان قرار دادكرامت داد و مركز اجتماع بندگ

اگر مهراهاىن داشىت وسائل آنان را نگهدار تا طواف و سعى . سپس با رعايت وقار و آرامش، با پاى برهنه وارد مسجد شو
  .جباى آرند كه بزرگرتين ثواب نصيب تو شود

سپس به طواف  -هللا عليه و آلهصلى ا -بسم اهللا و باهللا و على مّله رسول اهللا: از در بىن شيبه وارد مسجد شو و بگو
  :خانه برخيز و برنامه طواف را از مقابل حجراالسود شروع كن و بگو

امانىت است كه آن را ادا مى كنم و پيماىن است كه نسبت به آن، با حضرت تو تعهد مى كنم تا شاهد وفاى آن از 
  .جانب من باشى

-  

  59، ص 1تفسري عياشى، ج  - 1

  24: چهل حديث حج، ص

آوردم و نسبت به جبت و طاغوت و الت و عّزى و هبل و مهه بت ها، و بندگى معبودهاى  -عزوجل -اميان به خداى
بزرگ است حضرت سبحان و پاك و منزّه است از . باطل و شيطان و هر چه به غري خدا عبادت مى شود كافر شدم

  .آنچه ىب خربان و ىب خردان در حّق او مى گويند
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   طواف بيت 22حديث 

  

  :در رابطه با طواف جامع و كامل مى فرمايد -عليه السالم - حضرت رضا

در هر طواىف حجر را استالم كن و اگر برايت . هفت مرتبه خانه حق را طواف كن و فاصله بني قدمهايت را كوتاه بگري
بنده تو فاىن و . دارد گداى زمني گري در خانه ات قرار: كنار در بيت بگو. امكان نداشت با دست خود به آن اشاره كن

شت خود را به او عطا كن اهلى : چون مقابل ناودان رسيدى بگو. فقري و حمتاج به عرصه گاه حرميت بار انداخته است، 
مرا از آتش دوزخ آزاد كن و شّر فاسقان عرب و عجم را از من دور منا و مرا در سايه عرش خود قرار ده و شّر هر 

از تو مى خواهم به آن امسى كه ! بار خدايا: نس را از من بگردان و در طواف خود بگوصاحب شرى؛ از فسقه جن و ا
از بركت آن بر آب مى روند، چنانكه بر زمني حركت مى كنند و به اسم خمزون و مكنون نزد تو و به اسم اعظم آن؛ اسم 

، تو را به مهه اين امساء قسم كه بر حممد اعظمى كه وقىت به آن خوانده شوى اجابت كىن و وقىت از تو خبواهند عطا فرماىي
   و آل حممد درود فرسىت و مرا مورد مغفرت

و رمحت قرار دهى و عمل مرا قبول كىن به حنوى كه از ابراهيم خليل خود و موسى كليم خود و عيسى روح خود و حممد 
  .حبيب خود قبول كردى

شت است كه از روز باز شدن بسته نشده، از در ركن مياىن . چون به ركن مياىن رسيدى آن را استالم كن درى از درهاى 
  .ربنا آتنا ىف الدنيا حسنه و ىف اآلخره حسنه و قنا عذاب النار: برابر ركن مياىن به زاويه مسجد اشاره كن و بگو

رز و چون به طواف هفتم رسيدى كنار مستجار توقف كن و پرده كعبه را بگري و زياد دعا كن و نزد حضرتش اصرار و 
  )1. (حوائج دنيا و آخرت خود را خبواه كه حضرت حق قريب و جميب است

-  

  196، ص 96حبار، ج  - 1

  25: چهل حديث حج، ص
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   ثواب طواف 23حديث 

  

طواف؛ يعىن قرار گرفنت در مدار حق و حقيقت، قدم برداشنت در صراط مستقيم، حركت در مسري عشق و حمبت، افتادن 
توجه به حمبوب، و اتصال به عنايت معشوق، فراهم آوردن لقاء يار و دست بيعت دادن به در وادى اخالص و تسليم، 

دست دوست، زمينه سازى براى جلب مغفرت و رمحت حق و پاك شدن از آلودگيها و صيقل روح و پاكسازى جان و 
ر عظيم و ثواب فوق حتصيل رضاى صاحب بيت و البته زمحت و كوشش براى بدست آوردن اينهمه مايه معنوى داراى اج

  .العاده است

  :روايت زير گوشه اى از عظمت اين معنا را نشان مى دهد

ذا البيت طوافاً واحداً، كتب اهللا له : -عليه السالم -قال ابو عبد اهللا: عن اسحاق بن عمار قال يا اسحاق من طاف 
اجلنه و كتب له ثواب عتق ألف نسمه حىت  ألف حسنه و حما عنه ألف سيّئه و رفع له ألف درجه و غرس له ألف شجره ىف

   جعلت فداك هذا كّله ملن: فقلت: أدخل من أيها شئت، قال: اذا صار اىل امللتزم فتح اهللا له مثانيه أبواب اجلنه يقال له

من قضى ألخيه املؤمن حاجه كتب اهللا له : بلى، قال: فقلت: نعم أفال أخربك مبا هو أفضل من هذا؟ قال: طاف؟ قال
  )1. (افاً و طوافاً حىت بلغ عشراً طو 

اى اسحاق كسى كه يك بار خانه خدا را طواف كند، خداوند : از اسحاق بن عمار روايت شده كه حضرت صادق فرمود
شت مى   براى او هزار حسنه ثبت مى كند، هزار سيّئه حمو مى منايد، برايش هزار درجه قرار مى دهد، هزار درخت در 

شت به روى او باز مى شود كارد و ثواب آزاد كر  دن هزار بنده به او مرمحت مى فرمايد، چون به ملتزم برسد هشت در 
اسحاق مى گويد به حضرت عرضه داشتم اين مهه براى كسى است كه . از هر درى خواسىت وارد شو: و به او مى گويند

هر كس : فرمود. آرى خرب دهيد: ندهم؟ گفتمآرى، آيا به ثواىب عظيم تر از اين تو را خرب : خانه را طواف كند؟ فرمود
  !حاجىت از برادر مؤمنش برآورده كند به اندازه ده طواف به او ثواب مى دهند

ره و نصيب انسان از اين عمل چه اندازه زياد است ! راسىت قضاى حاجت برادر ديىن داراى چه ثواب عظيمى است و 
ى كردند كه قدم گذاشنت در اين وادى به متام مشكالت مردم خامته مى اى كاش متام مردم مؤمن به اين امر مهم اقدام م

شت آخرت مى كند   .دهد و دنياى اّمت را تبديل به مدينه فاضله و منونه اى از 

-  
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  26: چهل حديث حج، ص

  

  24حديث 

  

از مهم ترين برنامه هاى عاىل مكتب مسأله با عظمت حج كه حاوى بسيارى از واقعيات است از اعظم مسائل اهلى و 
  .انسان ساز اسالم است

مسلمانان اگر به حقايق پر قيمت اين عمل عبادى اسالم توجه كنند و برنامه هاى اين سفر آمساىن را چنان كه شايسته 
  .شداست اجنام دهند، به رفع بسيارى از مشكالت دنياىي، سياسى، اجتماعى، اخالقى و آخرتى خود موفق خواهند 

. معنويت كعبه و آنچه مربوط به آن است، دور مناىي از عظمت و جالل و جربوت صاحب آفرينش و خالق هسىت است
مسلمانان اگر شرايط واقعى حج را در اعمال خود حتقق دهند، به عظمىت ما فوق متام عظمت ها و جالىل ما فوق متام 

  .جاللت ها مى رسند

سان قرار داده شده و حاجى بايد با اجنام مناسك، متام خألهاى فكرى و روحى و در مناسك حج، متام عوامل تكامل ان
اخالقى و خبصوص امياىن خود را جربان منايد و اگر بدينصورت در اتصال به اعمال حج استفاده ننمايد، حج جبا نياورده و 

و ارواح و افكار پاكان و نشانه اى براى كعبه قبله دهلا . اعماىل مهاهنگ با واقعيات اهلى از او بروز و ظهور نكرده است
   جهت دادن متام موجوديت انسان به

  .سوى حضرت حمبوب است

  .كعبه حمورى است كه بايد انسان با گردش به دور آن حمور، از متام رذائل بريون آمده و به متام حسنات آراسته گردد

نيكان و مركز خباك افتادن صاحلان و صديقان به  كعبه خانه عبادت و بندگى و مركز عشق و عاشقى و جايگاه پاكان و
  .پيشگاه حضرت حق است
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كعبه و حجر امساعيل و مسجداحلرام جايگاه با عظمىت است كه انبياى بزرگ اهلى و امامان بزرگوار، به آن روى عشق 
  .داشته و شبهاى عمر خود را تا صبح در آن مكان مقدس با كمال خضوع و خشوع به عبادت گذراندند

كعبه قلب معنويت و مركز عبوديت و جايگاه خلوص و حمل خضوع و خشوع است و دىل كه از اين اوصاف عاىل رنگ 
بدون نفس تزكيه شده و قلب آراسته به حقايق و اوصاف اهلى، منى توان راهى به آن . ندارد، در آن حرمي مبارك راه ندارد

سوى حضرت معبود فقط از طريق دل پاك و روح صاف و نفس وادى مقدس و حرم با عظمت پيدا كرد كه راه واقعى به 
  .آراسته به حسنات است

تا از خودّيت هاى شيطاىن بيخود نگردى، تا از شرارت هاى نفس پاك نشوى، تا از چاه تاريك رذائل بريون نياىي، تا 
  .حرمي حرم راه پيدا نكىنخوديت اهلى خود را باز نياىب، تا خويشنت را از بيگانگان و دمشنان ىب نياز نسازى به 

حجر امساعيل كه در دامن بيت و داخل مطاف است، حمل زندگى هاجر، آن انسان واال و كم نظري و جايگاه زندگى 
   امساعيل آن منونه

اعالى انسانيت و اقامه كننده مناز و ادا كننده زكات و وفادار به پيمان و آن شخصيىت است كه خداوند عزيز در قرآن 
را صادق الوعد ستوده و نسبت به او اعالم رضايت فرموده است؛ آن بزرگ پيامربى كه زن و فرزند را به مناز و جميد او 

عبادت خدا دعوت مى كرد و در كنار بيت زندگى را به عبادت و مناجات و خدمت به مردم منطقه و تربيت عباد حق 
  .مى گذراند

  .ا و سفراى حق و حمل دفن هاجر و امساعيل استحجر امساعيل، بنابر مشهور، مدفن عده اى از انبي

امامان شيعه در آن حمل به عبادت و مناجات با قاضى احلاجات مى پرداختند و به دعا و راز و نياز در آن مكان شريف 
  :روايت زير گوشه اى از اين حقيقت را بازگو مى كند. اصرار داشتند

ىف احلجر حتت امليزاب مقبال بوجهه على البيت باسطاً  -عليه السالم -اهللارأيت أبا عبد: عن على بن مزيد بياع السابرى قال
  :يديه و هو يقول

الّلهّم ارحم ضعفى و قّله حيلىت، الّلهّم أنزل علىَّ كفلني من رمحتك و ادُرْر علىَّ من رزقك الواسع و ادرأ َعّىن شّر فسقه اجلّن 
علىَّ من الّرزق و ال تقّرت علىَّ، الّلهّم ارمحىن و ال تعّذبىن أرض عىن و ال و االنس و شّر فسقه العرب و العجم، الّلهّم أوسع 

  )1. (تسخط علىَّ، اّنك مسيع الدعاء، قريب جميب
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را در حجر امساعيل زير ناودان ديدم كه متوجه بيت بود و دو  -عليه السالم -حضرت صادق: على بن مزيد مى گويد
   اهلى به ناتوانيم و اندك: مى داشتدست به دعا برداشته به حمضر حق عرضه 

-  
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  27: چهل حديث حج، ص

اهلى رمحت دنيا و آخرتت را بر من نازل فرما و از روزى واسعت بر من زياد گردان، و شّر فاسقان جن و . چاره ام رحم كن
اهلى به من رمحت آور و . من تنگ مگري خدايا روزمي را وسعت ده و بر. انس را و فاسقان عرب و عجم را از من دور كن

به حقيقت كه شنونده دعاىي و نزديكى و اجابت كننده خواسته . از من راضى شو و بر من غضب منما. مرا عذاب مكن
  .بندگاىن

   مناز طواف 25حديث 

  

  .مناز، اساسى ترين رشته الفت و عاىل ترين عامل حمّبت بني بندگان و حضرت حق است

  .صفاى قلب، روشىن جان، سالمت روان و فروغ هسىت و ذات عباد صاحل خداستمناز، نور دل، 

مناز، واسطه حمكمى است كه متام هسىت انسان را به ملكوِت وجود پيوند مى دهد و مهانند آن، برنامه اى را براى ربط 
  .دادن آدمى به حق و حقيقت منى توان يافت

روح افزاى عاشقان، چراغ سحر مشتاقان، نور وجود عارفان، آرامش دل مناز، پناه ىب پناهان، سنگر جماهدان، گلستان 
  .بينايان و سري كماىل آگاهان است

مناز، زنده كننده جان، ظهور دهنده حيات جاودان، راز و نياز دردمندان، روشىن راه رهروان، نور ديده بيداران، سرمايه 
اهان، اميد اميدواران، سّر حقيقى سحر خيزان، سوز دل مستمندان، دواى درد سالكان، نواى دل ىب دالن، دليل گمر 

   سوختگان، حرارت روح افسردگان، مايه
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  .بقاى جان، و دستگريه جنات انسان از متام مهالك است

  .مناز، برتر از مهه عبادات، جامع متام كماالت، منعكس كننده كّل واقعيات، منبع بركات و كليد قفل متام مشكالت است

يه حيات، تزكيه كننده صفات، عالج زشت ترين عادات، بوجود آورنده حسنات، حمو كننده سيئات، باعث  مناز، مخري ما
  .كرامات، منبع فيض و افادات، نگهدارنده انسان از آفات و حقيقت روح اهل مناجات است

رتين معني، خورشيد اهل زمني، مونس اصحاب  دين، امنيت خاطر مناز، عشق سالكني، عبادتى آتشني، كارى ىب قرين، 
  .غمني ورمحت واسعه حضرت أرحم الرامحني است

  .مناز، حقيقىت روحاىن، دستور واجب حضرت سبحاىن، نفخه رمحاىن، جان انساىن، و نور يزداىن است

شت و رضوان استمن   .از، هويت اميان، حقيقت جهان، طريقت جان، قدرت انسان و مايه 

وح، فتح الفتوح، توبه نصوح، حضرت حق را ممدوح، امجال قرآن را مشروح و در مناز، چشمه زمزم روح، ساغر معنوى صب
  .طوفان حوادث و آفات كشىت نوح است

  .بدون مناز خود را اهل حق و حقيقت مدان و رسيدن فيض خاص اهلى را توقع مدار

  .مقام گرفتار دام شيطانندىب خرباِن از مناز، ىب خردانند و فراريان از اين . اكسري وجود منهاى مناز ىب سود است

يدستان با مناز از مهه    ثرومتندان ىب مناز فقريند و 

  .ثرومتندترند

براى اجنام مناز، مكاىن، در مهه زمني، برتر و باالتر از مسجداحلرام نيست و در حمدوده مسجداحلرام جاىي افضل و اعلى از 
از منازهاى واجب است، پس از امتام طواف بايد در آجنا اجنام  مقام ابراهيم منى باشد؛ مقامى كه دو ركعت مناز طواف، كه

  .بگريد

  .ثواب هر منازى خبصوص مناز طواف در مسجداحلرام ثواىب عظيم است

  :در اين زمينه روايت زير نشاندهنده عظمت اين حقيقت است
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مائه ألف صاله ىف غريه من صاله ىف املسجداحلرام أفضل من : قال - عليهم السالم -عن الرضا عن آبائه، عن الباقر
  )1. (املساجد

يك مناز در مسجداحلرام باالتر از صد هزار : روايت مى كند كه -عليه السالم -حضرت رضا از پدرانش از حضرت باقر
  !مناز در مساجد ديگر است

-  

  28ثواب االعمال، ص  - 1

  28: چهل حديث حج، ص

  

   سعى صفا و مروه 26حديث 

  

حرم و با قدم گذاردن به مسجداحلرام وديدن كعبه و مقام و ركن و مستجار و حجراالسود، و صفا و زائر با ورود به حرمي 
بايد با چشم دل نظرى به ابراهيم و امساعيل و هاجر با   - )1(كه در قرآن جميد مى فرمايد از شعائر خداست   -مروه

ص و تسليم قرار داشتند و چگونه و با چه  كرامت بيندازد كه اين بزرگواران در چه مقامى از عبادت و بندگى و اخال
  .كيفيت از اخالق حسنه و عمل صاحل برخوردار بودند

ملكوت اعمال و اخالق اين بندگان خاص حق بصورت كعبه و مسجداحلرام و صفا و مروه و مقام و مناسِك مربوط به 
ا درآمد   .اين مكا

فت مرتبه صفا و مروه را سعى منود تا لطف خدا هاجر جهت سرياب كردن امساعيل، براى رضا و خوشنودى حق ه
و اين معنا بصورت سعى صفا و مروه سنت اهلى شد . بصورت چشمه زمزم جهت ادامه حيات اين مادر و فرزند جتلى كرد

   و بر متام حاجيان اجنام اين

-  
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  29: چهل حديث حج، ص

  .سنت واجب و فرض گشت

اميان و عقل از معرفت و نفس از حسنات و اعضاى رئيسه بدن از اعمال صاحله،  حاجيان براى سرياب كردن قلب از
  .بايد به سعى صفا و مروه برخيزند و سعى خود را فرار از شيطان و روى آوردن به حق قرار دهند

لوك قرار دهد و در اداى سعى بايد سعى زائر اين باشد كه اين حركت در صفا و مروه را مبنزله ترّدد در حرمي خانه مالك امل
  .نسبت به حضرت او اميد عطا و خبشش داشته باشد

اى عزيز، در حال سعى صفا و مروه، دامن مهت به كمر زن، دست طلب بگشاى و با هر تعب و زمحىت است، حاالت 
ّمدى خود را در مهان مدت اندك اصالح كن و شرايط زائر حقيقى را حتصيل منا و از اين معجون اهلى كه با كشف تام حم

و ابرامهىي براى درمان متام دردها و نقص هاى نفوس فراهم آمده استفاده كن و خود را، تا جمال است، از اين منزلگاه 
ظلمت و حسرت و ندامت و چاه عميق دورى از ساحت مقدس ربوبيت جّل و عال كوچ ده و خالص كن و خويشنت را 

  .به معراج وصال و قرب و كمال برسان

عصيت در اين رفت و آمد از وجود خود بدر آر و به لباس پاكى و تقوا آراسته شو و غبار و خاك شيطنت لباس گناه و م
نگام هروله كردن، از باطن بريز و جلن هوا و رذائل اخالقى از درون پاك كن و با آب عشق دوست ظاهر و باطن بشوى 

  .ه حمبوب هوسى در دل مناندو با دست اخالص در تسليم را بكوب و سعى كن جز سر باخنت در را

  در اين رفت و آمد، اگر آلودگى كرب، حرص، خبل، دو روىي، كينه،

تعصب، خشم و غضب، ريا و خودمناىي و غرور و خود بزرگ بيىن عالج نشود، فلسفه سعى صفا و مروه حتقق پيدا نكرده 
  :روايت زير نشانگر حكمت شگفت انگيز سعى است. است

ما هللا عّز وجّل منسك أحب اىل اهللا تبارك و تعاىل من موضع السعى و ذلك انّه يذّل فيه  : -ه السالمعلي -قال ابو عبد اهللا
  )1. (كّل جبار عنيد
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براى خداوند در ميان مسائِل مناسك، مسأله اى حمبوبرت از موضع سعى نيست و اين خباطر اين است كه هر جبار 
  .معاندى در آن حمل به ذّلت مى افتد

-  

  234، ص 96ج حبار،  - 1

  30: چهل حديث حج، ص

  

   مناز در مسجداحلرام 27حديث 

  

  .انسان براى ورود به عرصه گاه معنوى مناز و دست يافنت به حقيقت اين عبادت، ناچار است مراحل و منازىل را طى كند

و بيت املال در مرحله اول بايد نسبت به لباس و مكان و آب وضو و غسل و خاك تيّمم از حق و حقوق متام مردم 
  .مسلمني پاك شود

اگر ذره اى از اجزاء لباس يا قسمىت از مكان و حمل اين عبادت، يا قطره اى از آب وضو و غسل، يا مقدارى از خاك 
يچ عنوان منى تواند به بارگاه قدس برسد و به  تيّمم غصىب يا حرام باشد، با آن لباس و در آن مكان و با آن آب و خاك 

  .حمبوب مشّرف گرددميهماىن حضرت 

مناز با لباس حرام و با آب و خاك غري مباح و با مكان غري شرعى مناز نيست، هر چند مكلف براى جبا آوردن آن خود را 
  .به انواع مشقتها و زمحات و رنج ها دچار كند

و وضو و تيممى كه آب  مگر امكان دارد كسى با آلودگى به مال حرام يا قرار گرفنت در مقام حرام، يا با اتصال به غسل
  .و خاكش از راه حرام است، به بارگاه عزت آن عزيز راه يابد

  .مناز طريق عاشقان و عارفان است. مناز جايگاه بينايان و دانايان است. مناز مقام پاكان و نيكان است

  .عارف عاشق حمال است در مسائل مناز و ساير برنامه ها از دستور معشوق سرپيچى كند
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ى مؤمن امكان دارد با آب غصىب يا خاك حرام غسل يا وضو يا تيّمم بسازد، آن وضو و غسل و تيمم مگر مگر برا
  !طهارت خدا خواسته را حتّقق مى دهد؟

اى عزيز، به قدر ميسور و مقدار مقدور اين وقت مناجات را غنيمت مشار و به آداب قلىب و قالىب آن قيام كن و به قلب 
ات ابدى و سرچشمه فضايل نفساىن و رأس املال كرامات غري متناهى به مراودت و مؤانست با خود بفهمان كه مايه حي

حق است، خبصوص بتوسط مناز كه معجون روحاىن ساخته شده با دست مجال و جالل حق است، و از مجيع عبادات 
  .جامع تر و كامل تر است، پس اوقات و شرايط آن را حىت االمكان حمافظت كن

به كتب روايت مراجعه منا و در ضمن توجه به احاديث، در احوال . لىب را در اوقات مناز كم و بلكه قطع كناشتغاالت ق
معصومني تدبّر كن و در حاالت آن بزرگواران تأمل منا، شايد تنّبهى حاصل آيد و بتوان به قلب مهجور فهماند كه اوقات 

اوقاتى است كه حق تعاىل، كه مالك امللوك و عظيم مطلق . مناز، اوقات حضور در بارگاه قدس حضرت ذواجلالل است
است، بنده ضعيف ناچيز را به مناجات خود دعوت فرموده و بدار الكرامت خود اذن دخول داده تا فوز به سعادت هاى 

جت هاى دائمى پيدا كند   .ابدى و سرور و 

جت و سرور داشته و اگر قل ب استشعار عظمت و خطر مقام كند به مقدار از دخول وقت مناز به مقدار معرفت خود، 
ا متفاوت است، به حسب  فهم عظمت، خوف و خشيت حاصل مى شود و چون قلوب اوليا خمتلف و حاالت آ

جت وادار كند و أرحنا يا بالل گويند و   ا را به سرور و  جتّليات لطيفه و قهريه و استشعار عظمت و رمحت و مجال آ
ا دست دهدگاهى جتّليات به عظمت  ا را از خود بيخود كند و رعشه و رعده به آ   .و قهر و سلطنت آ

باجلمله، اى زائر آداب قلبيه اوقات آن است كه خود را مهيا كىن براى ورود به حضور مالك دنيا و آخرت و خماطبه و 
واىي خود، و عظمت و پس با نظرى دقيق، توجه به ضعف و بيچارگى و ذلت و بين -جّل و عال -مكامله با حضرت حق

بزرگى و جالل و كربياىي ذات مقدس او بنما كه انبياى مرسلني و مالئكه مقرّبني در بارگاه بزرگيش، از خود بيخود شوند و 
اعرتاف به عجز و مسكنت و ذلت كنند و چون اين نظر را منودى و به دل فهماندى، آن دل استشعار خوف كند و خود 

  .اردو عبادات خود را ناچيز مش

از طرىف ديگر، با نظرى عميق توجه به سعه رمحت و كمال عطوفت و احاطه رمحانيت آن ذات مقدس كن كه بنده ضعيفى 
را به بارگاه قدس خود، با مهه آلودگى و بيچارگى كه دارد، بار داده و او را با مهه تشريفاِت فرو فرستادن فرشتگان و نازل 

اى آمساىن و فرستادن انب ياى مرسلني، دعوت به حمفل انس خود فرموده، بدون آن كه سابقه استعدادى از براى منودن كتا
  .بنده بيچاره باشد و يا در اين دعوت و حضور براى حضرتش يا مالئكه اهللا يا انبيا سودى تصور شود
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ل پر از پس با قدم خوف و رجاء، رغبت و رهبت خود را مهياى حضور كن كه عمده آن آن است كه با قلب خجل و د
يچ وجه اليق حمضر نداىن و اليق  خوف و با حال انكسار و ذّلت و ضعف و بيچارگى وارد حمضر شوى و خود را 

عبادات و عبوديت نشمارى و اذن در عبادت را فقط از مشول رمحت و عميم لطف حضرت حمبوب بداىن، كه اگر ذّلت 
تواضع منودى و خود و عبوديت خود را ناچيز و ىب ارزش خود را نصب عني كردى و به جان و دل براى ذات مقدس حق 

  .دانسىت حق تعاىل با تو لطف كند و تو را رفعت دهد و به كرامات خود بيارايد

اگر بگويند مناز باب رمحت، بارگاه قدس، ميقات عاشقان، معراج مؤمنان، عشق عارفان، راه دانايان، صراط بينايان، جان 
  .و درمان دردهاست، چيزى به گزاف نگفته اندواهلان، وسيله قرب جانان، 

برترين چيز كه وسيله قرب عباد به حق و حمبوبرتين : پرسيدم -عليه السالم -از حضرت صادق: معاويه بن وهب مى گويد
  )1. (پس از شناخت حق، چيزى را حمبوبرت از مناز منى شناسم: عمل نزد خداوند است چيست؟ فرمود

رت است : نقل مى كند - ليه السالمع -ابوبصري از حضرت صادق يك مناز واجب از بيست حج باالتر است و يك حج 
  )2. (از خانه اى كه پر از طال باشد و مهه آن در صدقه مصرف شود

يك حج از دنيا و آنچه در آن است باالتر است و : فرمود -عليه السالم -شنيدم حضرت صادق: يونس بن يعقوب گويد
   ر حجيك مناز واجب از هزا

-  

  37، ص 1فروع كاىف، ج  - 1

  26، ص 3وسائل، ج  - 2

  31: چهل حديث حج، ص

  )1. (باالتر است

 -با توجه به اين اوصاف، بر زائر بيت الزم است؛ اّوال متام منازهاى واجب خود را در حرم اقامه كند، و آن منازها را
مت با مجاعت خبواند كه روى گرداندن  -چنانكه سفارش بزرگان دين است م در كشورى كه انسان را مورد  از مجاعت آ
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قرار مى دهند، و بوقت اقامه مناز با فيلم بردارى، رفت و آمدها را كنرتل مى كنند، از شأن مؤمن دور، و باعث وهن شيعه 
  .است - عليه السالم -و بدبيىن ديگر مسلمانان به فرقه ناجى و علت رجنش حضرت وىل عصر

التر از مسجداحلرام و چه حرميى از حضرت حمبوب برتر و چه مجاعىت از نظر مجعّيت، به كثرِت چه مكاىن براى مناز با
  مجعيت مسجداحلرام بوقت منازهاى واجب است؟

ما در آجنا مأمور به اقتداى به مناز هستيم، اين مأموريىت است كه امامان بزرگوار، بعهده ما گذاشته و ثواب عظيمى براى 
  .آن ذكر كرده اند

عالوه بر منازهاى واجب و اداى مناسك الزم سعى كنيد تا مى توانيد در آن مكان شريف مناز قضا و منازهاى نافله و 
  .مستحىب خبوانيد و مّدت كوتاهى كه خداوند مهربان در اين سفر بعهده مشا گذاشته ضايع نكنيد

  .راز و نياز با حضرت ىب نياز بر نداريداز مناز شب در آن حرم مبارك غفلت نورزيد و حلظه اى دست از مناجات و 

  :به ارزش مناز در مسجداحلرام كه در روايت زير بازگو شده دقت فرماييد

-  

  27، ص 3وسائل، ج  - 1

  32: چهل حديث حج، ص

 فان -صلى اهللا عليه و آله -أكثر الصاله ىف مسجد رسول اهللا: قال أبو عبد اهللا البن أىب يعفور: عن معاويه بن عمار قال
صاله ىف مسجدى هذا، كألف صاله ىف مسجد غريه اّال املسجد احلرام، فان صاله : قال -صلى اهللا عليه و آله -رسول اهللا

  )1. (ىف مسجداحلرام تعدل ألف صاله ىف مسجدى

 در مسجد رسول خدا زياد مناز خبوان، كه: به اين اىب يعفور فرمود -عليه السالم -حضرت صادق: معاويه بن عمار گويد
مناز در اين مسجد برابر هزار مناز است مگر مسجداحلرام كه مناز در مسجداحلرام برابر هزار مناز در : پيامرب خدا فرمود
  .مسجد من است

-  
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  21كامل الزيارات، ص   - 1

  33: چهل حديث حج، ص

  

   عرفات 28حديث 

  

  .آماده رفنت به عرفات مى شودچون عمره متّتع با متام شرايط ظاهرى و معنويش به پايان رسد، زائر خانه 

قبل از رفنت به عرفات، مستحب است زائر غسل كند و به مسجداحلرام رفته در پيشگاه حمبوب، نزديك مقام ابراهيم به 
م تا غروب آفتاب آماده شود   .احرام حج متتع حمرم شود و براى وقوف به عرفات، از ابتداى ظهر 

ش نيست وىل باطن آن مضيف خانه حضرت حمبوب و جاى مهمانان خاص عرفات گر چه از نظر ظاهر، بياباىن بي
  .حضرت حق است

وادى عرفات حمفل راز، حمّل اظهار نياز، جايگاه درمان دردهاى باطن، مركز دعا، عرصه گاه حال و مناجات، ميدان طلب 
  .رمحت و مغفرت از جناب دوست و موضع گذاشنت پيشاىن ذلت به درگاه مالك امللوك است

   اله دردمندان در آن صحرا مورد قبول و آه و فغان مستمندان در آنن

  .وادى در معرض توجه خداوند مهربان است

  .در آجنا بايد زمينه لقاى دوست را فراهم آورد و از گلستان رمحت حضرتش گل وصال چيد

نگام غروب، آن حلظ ه را بايد در نظر آورد كه خيمه آجنا بايد با ديدن كثرت كفن پوشان، ياد قيامت كرد و بوقت كوچ 
  !حيات را با مهه وسائل و عناصرش خوابانده و انسان را به طرف برزخ با يك ال كفن كوچ مى دهند

براى آنان كه هزاران فرسخ راه را طى كرده و دل از اهل و عيال و مال و منال برداشته و به آن صحرا آمده اند و تكيه  
با كمك دعاى عرفه حضرت سيد الشهدا و راز  - ه راز و نياز برخاسته و از حضرتشگاهى جز حق ندارند و با دوست ب
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طلب عنايت و رمحت و مغفرت مى كنند، ثواب عظيمى قرار داده شده كه روايت زير گوشه اى از آن را بازگو مى   -و نياز
  :كند

 -صلى اهللا عليه و آله -حقشخصى خارج از مذهب اسالم به حمضر رسول : مى فرمايد -عليه السالم -حضرت جمتىب
آمد و از آن حضرت مسائلى پرسيد؛ از مجله عرضه داشت مرا آگاه كن براى چه خاطر خداوند امر به وقوف به عرفات 

عصر ساعىت است كه آدم پروردگارش را عصيان كرد، بر امتم واجب فرمود در عرفات : بوقت عصر فرموده؟ حضرت فرمود
ا در نزدش به تضرّع و دعا برخيزندوقوف كنند و در حمبوبرتين مك   .ا

آن ساعىت كه مردم از آجنا كوچ مى كنند ساعىت است كه آدم كلمات را از حق دريافت منود و آراسته به مقام توبه شد و 
  .توبه او از جانب تّواب رحيم پذيرفته شد

نذير قرار داد، خداوند را در عامل ملكوت قسم به آن كه مرا به حق مبعوث به رسالت فرمود و بشري و : سپس پيامرب فرمود
باب رمحت، باب توبه، باب حاجات، باب تفضل، باب احسان، باب جود، باب كرم : باىب است كه به آن گفته مى شود

  .احدى در عرفات منى آيد مگر اين كه از جانب خداوند بوقت وقوف، مستحق مهه اين واقعيات مى شود. و باب عفو

زار فرشته است، با هر فرشته اى صد و بيست هزار فرشته است و براى خداوند رمحىت است كه براى حضرت حق صد ه
براى اهل عرفات به عرفات نشينان نازل مى شود، چون از عرفات كوچ كنند خداوند فرشتگان خود را شاهد مى گريد به 

شت را بر آنان واجب فر  : مود، و يك منادى ندا مى دهداين كه اهل عرفات از آتش جهنم آزادند، و حضرت حق 
  !برويد در حاىل كه آمرزيده شديد، مرا خوشنود كرديد و من از مشا خوشنودم

  .اى حممد، صادقانه سخن گفىت: شخص خارج از مذهب اسالم عرضه داشت

  34: چهل حديث حج، ص

  

   وقوف در مشعراحلرام 29حديث 

  

م، زائر بيت بايد به طرف مشعر كوچ كند و شب دهم  -ق در قرآن جميدبه حكم حضرت ح -بوقت غروب آفتاِب روز 
  .را، كه مصادف با شب عيد است، در مشعر مباند تا وقوف واجب مشعر را در وقىت كه معني شده درك كند
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  .قرآن جميد مشعر را جايگاه ذكر و ياد حضرت حق مى داند و به ذكر و ياد حق امر فرموده است

  .ص در آن شب، توجه كرد و متذكر به ذكر قلىب و لساىن شدآرى بايد به خالق مهربان، خبصو 

آن وجود مقدسى كه انسان را به انواع نعمت هاى ظاهرى و باطىن آراست و به او لياقت اجنام مناسك حج را عنايت 
  .فرمود

به حج را پس از آن وجود مباركى كه توفيق تصفيه مال و تزكيه اخالق و پاكى عمل به انسان مرمحت فرمود و زمينه آمدن 
  .حتقق آن واقعيات براى زائر فراهم آورد

  آن مهرباىن كه چراغ هدايت در قلب برافروخت، و پيوند دل را با

  107صفحه 

  .توحيد و رسالت و عدل و امامت و قيامت كربى حمكم منود

له متام درهاى رمحت را به آن منبع لطف و رمحت كه عرصه آشناىي با قرآن و اهل بيت را براى زائر حتقق داد و بدينوسي
  .روى آدمى گشود

زائر بايد بوقت وقوف به مشعر، دل از مظاهر بردارد و گوشه اى خلوت براى خود بگزيند و در آن فرصت كوتاه از ذكر 
  .و عبادت و راز و نياز غافل مناند، مبادا كه با طلوع آفتاب جز حسرت و ندامت براى او مناند

عر و توجه به حضرت حمبوب، و ياد و ذكر خدا، مستوجب اجرى بزرگ مى شود كه روايت زير زائر با قرار گرفنت در مش
  :به آن اشاره كرده

ليستوجب بذلك : كيف صار وطى املشعر عليه واجبًا؟ قال: -عليه السالم -قلت للصادق: عن سليمان بن مهران قال
  )1. (حببوحه اجلنه

چه شده كه فرود آمدن به مشعر بر مكلف واجب  : گفتم  -السالمعليه  -به حضرت صادق: سليمان بن مهران گويد
شت شود: گشت؟ فرمود   .به آن سبب كه مستوجب قرار گرفنت در وسط 

-  



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

 

  267، ص 96حبار، ج  - 1

  35: چهل حديث حج، ص

  

  وقوف به منا 30حديث 

  

ترين مدارج كمال برساند، در قواى روحاىن و ملكوتى، در حدى كه انسان را به عاىل . انسان جامع مهه استعدادهاست
انسان قرار داده شده، ظرف رسيدن به كماالت و حقايق مهني دنياىي است كه انسان در آن زندگى مى كند و زندگى دنيا 

  .مهراه با تبعاتى مهانند جسم، غريزه، شهوت، خوردن و آشاميدن و پوشيدن و كسب و كار و جتارت و كوشش است

بايد ىب حد و مرز باشد، اگر راه شكم و شهوت بدون مرز و حد باشد، انسان بتدريج حمكوم رابطه انسان با اين امور ن
  .اين دو برنامه شده و از وجود او موجودى تبهكار و آلوده و ستمگر ساخته خواهد شد

م عبادتى كه وحى آن را نظام داده  راه جلوگريى از ىب حد و مرز شدن شكم و شهوت فقط و فقط عبادت است، آ
  .است

  .بندگان واقعى حق، چراغ زندگى و گل گلستان حيات و گوهر گرانبهاى صدف آفرينشند

بدان كه مقصود اصلى از آفرينش انسان معرفت حق و رسيدن به عشق او و مأنوس شدن با : بينايان راه فرموده اند
  .حضرت اوست

هر اندازه كه صفاى نفس بيشرت و وارستگى . رسيدن به اين مقام، موقوف بر صفاى نفس و جتّرد آن از هوا و هوس است
  .آن شديدتر باشد، انس و عالقه آن نسبت به خداوند متعال افزونرت خواهد بود

اى حرام و  بديهى است كه صفاى نفس و جترد آن، منوط است به پرياستگى از شهوات نفساىن و اجتناب از لذ
 -در صورتى كه خارج از حدود شرع باشد -دنيوى؛ زيرا مهه اينهاآرزوهاى پست حيواىن و عدم تعّلق قلب به مال و منال 

موانعى هستند كه انسان را از معارف اهلى و نفخات قدسى باز مى دارند، و هيچ چيز روح انساىن را از نزديك شدن به 
يل غرائز حيواىن و عامل قدس كه از آن نزول يافته، مانع منى شود مگر آنچه كه بنام مشتهيات نفساىن ناميده شده، از قب
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و هم چنانكه ظرف تا هنگامى كه از آب پر مى باشد ورود هوا به داخل آن . ناستوده هاى اخالقى و كردارهاى شيطاىن
امكان ندارد، نفوس انساىن نيز تا خاىل و وارسته از صفات و ملكات نكوهيده نباشد نور اهلى چنانكه شايسته است 

  .قلوب آنان را روشن خنواهد منود

ا  ا اشراق بيشرتى يافته و خبشش هاى يزداىن بر آ نفوس به هر نسبت كه از اين پليديها پاك شوند، انوار دانش بر دل آ
به عكس نفوسى كه به غري خدا اشتغال دارند، معرفت و شناساىي پروردگار و حالوت و دوسىت و . روى آور مى شود

ر ان ا جاى خنواهد گرفت و  دازه كه جتّرد نفس كمال يابد، اميان و يقني بيشرت مى شود و صفات انس با او در دل آ
   عاىل و فضائل كم نظري و رفعت كه نفس انساىن

  .در آن مرحله از صفا و جترد خواهان است، از عامل كمال اهلى بر او فرود مى آيد

  .تشريع شده استبدين جهت عباداتى كه به منزله نردبان ترّقى و راه وصول به اين كمال مى باشد، 

ا انفاق مال و خبشيدن آن است كه باعث انقطاع انسان از آزمندى به دنياست؛ مانند زكات و مخس و  چه، پاره اى از آ
صدقات و اين انقطاع مهان عّلت غائى تشريع انفاق است كه به اصطالح دانشمندان به غرض از تشريع ناميده مى شود، 

ره بردن پاره اى از مر    .دم بر آن مرتتب استاگر چه 

ا به منظور پرداخنت دل به ياد  ا خوددارى و اجتناب از شهوات و لّذات است؛ مانند روزه و پاره اى از آ بعضى از آ
آثار كامل و شايسته اى . خداوند متعال و توجه آن به سوى او توأم با حركات خاص گوناگون جسمى است؛ مانند مناز

چه، مهانا ميان نفس و . ستگى بر آن اعمال حاصل مى شود ثابت و استوار خواهد بودكه در نفس از مداومت و پيو 
ا در يكديگر مؤثر واقع مى شود   .بدن ارتباطى است و فعل و انفعاالت آ

مقصود از وضع و تشريع عبادات اين است كه انسان به آن وسيله، مدارج كمال را قدم بقدم پيموده و به صفات ملكوتى 
، آنچه مسلم است اين است كه صورت ظاهرى هر عبادتى نقش و اثر مطلوىب در روح اجياد كرده به موازات آراسته شود

چنانكه حساً . عبادات عضوى و اعمال جوارحى آثار بسيار نيكوىي در تنوير و اصالحات نفسى از خود جباى مى گذارد
   درك مى كنيم كه طهارت ظاهرى در پاكى و روشىن نفس

مثال هنگامى كه به وضو مى پردازمي و بوسيله اين عمل به طهارت ظاهرى آراسته شدمي، در خامته اين عمل تأثري دارد؛ 
عبادى يك نوع حالت صفا و انبساط در روان خود احساس مى كنيم كه اين حالت قبل از وضو در ما نبود و علت آن 

  .مهانطور كه اشاره شد راز بستگى ميان روان و تن است
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عظيم اهلى و عبادى، آنچه را كه ساير عبادات در بر دارد شامل است، بعالوه رياضت هاى خاصى را نيز حج اين عمل 
دارا مى باشد كه عبارتست از ترك وطن، رنج دادن به تن، گذشنت از مال، گسيختگى از آرزوها، حتمل مشقتها، جتديد 

  .پيمان، حاضر شدن در مشاعر و آگاهى بر شعائر

مني منا و اعمال مربوط به آن جتلى دارد، گر چه نفوس به حكمت و رموز بعضى از اعمال منا آشناىي و اين مهه، در سرز 
ندارند، وىل بايد به قصد اجنام امر اهلى اجنام دهند كه احكامى را كه عقل انسان از درك حقيقت آن عاجز و به كنه معنا و 

ه آن انس ندارد؛ مانند انداخنت هفت سنگ ريز به ستوىن اثراتى كه بر آن مرتتب است راه منى يابد و طبيعت آدمى ب
پذيرفنت آن نيست مگر به جهت صدور فرمان و قصد امتثال از جهت اين كه فرمان و دستور است و اطاعت از . معني

  .آن واجب

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

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

هر عملى كه بايد بقصد قربت اجنام گريد، هر اندازه كه دور از تصرفات عقلى باشد، خصوصاً اگر انسى به آن عمل 
نباشد و كلفت و مشقىت نيز در بر داشته باشد؛ مانند رمى مجرات و سر تراشيدن در سرزمني منا و طول اقامت در آن 

قام بندگى و تعبد به آن عاىل تر و ارزنده تر است و به اجنام اينگونه عبادات است كه جان آدمى در برابر حصول م. حمل
  .حضرت جانان قرار مى گريد و در دو جهان به راهى كه پايدار است رهنمون مى شود

حكمت او دارد، تسليم  چه عاىل و شريين است كه انسان در برابر صدور متام فرامني موال كه سرچشمه در علم و عدل و
باشد و در باطن خود نسبت به آن فرامني چون و چراىي نداشته باشد كه چون و چرا كار متكّربان و دورى از اجراى 

  .قوانني حق، راه مفسدان است

 در هر صورت وقوف به منا و اجنام برنامه هاى حق در آن سرزمني، مهراه با مشقت عظيمى كه دارد، باعث آنچنان اجر و
ثواىب است كه بر اساس معارف اهلى گويا پس از امتام كار و اجنام اعمال وضع انسان مهانند وقىت است كه پاك و پاكيزه و 

  !بدون گناه از مادر متولد شده است

  :روايت زير به اين معنا توجه مى دهد
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  اذا: -عليه السالم -قال ابو عبد اهللا: قال -عليه السالم -عن الرضا

  )1. (استأنف: عن مىن وضع ملك يده بني كتفيه مث قال لهافاض الرّجل 

چون زائر از پس امتام برنامه هاى منا كوچ كند، ملكى : حضرت صادق فرمودند: فرمود -عليه السالم - حضرت رضا
  !دستش را بني دو شانه او گذارد و به او گويد زندگى را از سر بگري

-  
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  36: چهل حديث حج، ص

  

   رمى مجرات 31حديث 

  

پرتاب هفت سنگ ريز به طرف سه مجره، به مدت سه روز در منا، هدايت به اين معناست كه در آن وادى اهلى براى 
اى فاسد و مفسد را از عرصه گاه حيات خود و ديگران دور كن   .مهيشه متام شياطني دروىن و بروىن و طاغو

توجه به آيات . افسونگرى هاى او و وسوسه هايش كار دشوارى نيستشناخت شيطان و جنود او در ميدان حيات، و 
قرآن جميد و دقت در روايات، راه شناخت اين موجود خطرناك و لشگريان اوست كه بصورت هاى گوناگون در مسري 

  .اغواى انسان قرار دارند

خواسته هاى خود به دنبال شيطان گاهى مهان انسان فاسد و مفسد و المذهىب است كه براى ارضاى شهوات و 
است كه برنامه هاى خود را با شگردهاى گوناگوىن كه دارد و با وسايلى كه از قبيل عناصر مادى در اختيار اوست  انسا

ا از طرىف از خدا جدا شوند و از جانب ديگر محّال خواسته هاى او باشند و گاهى بصورت يك  حتميل كند، تا انسا
   درت وسوسه كردن انسان را دارد و از اينموجود نامرئى است كه ق

  .راه آدمى را دچار شقاوت و هالكت مى منايد
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قرآن جميد با بيان برنامه ها و خواسته هاى شياطني انسى و جّىن، اين موجودات موذى و فاسد و مفسد را به انسان 
ا را دمشن آشكار انسان معرىف مى منايد   :قرآن مى فرمايد. شناسانده و آ

ال گام هاى شيطان حركت نكنيد كه او نسبت به مشا دمشن آشكارى است، او مشا را به بدى و فحشا فرمان مى دهد بدنب
  )1. (و اين كه نسبت به خداوند آنچه را علم نداريد بگوييد

يدسىت مى ترساند و نگام انفاق و صدقه و مال دادن در راه خدا مشا را از فقر و  به كار  او موجود خطرناكى است كه 
  )2. (ناشايست فرمان مى دهد

بوقت مبارزه در راه خدا و جهاد ىف سبيل اهللا و ايستادن در برابر دمشن، مريدان و دوستان خود را به وحشت مى اندازد تا 
  )3. (در مسري حق قدمى برندارند، اگر اهل اميان هستيد از آنان نرتسيد، كوشش مشا بر اين باشد كه خداترس باشيد

م گمراهى بعيد؛ شيطان  به اين معنا كه فاصله انسان را ) 4(قصد و اراده اش اين است كه مردم را به گمراهى دراندازد، آ
  .از خداوند آنچنان زياد كند كه براى او اميد آشىت مناند

  )5. (هر كس شيطان را جباى خدا دوست و كارساز خود گريد، براسىت زياىن آشكار كرده است

-  

  196: بقره - 1

  268: بقره - 2

  175: آل عمران - 3

  60: نساء - 4

  119: نساء - 5

  37: چهل حديث حج، ص

  )1. (كسى كه گامهاى شيطان را پريوى كند، برايش معلوم باشد كه او به متام گناهان ظاهر و باطن امر مى كند
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  )2. (نسبت به واقعيت بينا بودندشيطان كارهاى باطل را براى مردم جلوه داد تا آنان را از راه حق بازداشت، در حاىل كه 

قسم خوردن براى جداىي، عهد و پيمان در اجنام : گامهاى شيطان عبارتند از: فرمود -عليه السالم -حضرت صادق
  )3. (معاصى، قسم خوردن به غري حق در امورى كه قسم الزم نيست

د و جتاوز كنيد، كه اين دو گناه نزد ابليس به لشگريان خود مى گويد ميان مردم اجياد حس: و نيز آن حضرت فرمود
  )4. (خداوند مساوى با گناه شرك است

موسى بن عمران نشسته بود كه ابليس نزد او آمد، موسى به او گفت گناهى كه سبب تسّلط تو بر : رسول خدا فرمود
  )5. (ظر اوخودپسندى، زياد ديدن عمل خويش، كوچك آمدن گناه در ن: فرزند آدم مى شود كدام است؟ جواب داد

شيطان حضرت نوح را از دو خصلت بر حذر داشت؛ حسد و حرص و به او گفت در سه موقعيت به اغواى انسان 
نگام خلوت با زن ناحمرم: بسيار نزديكم   )6! (بوقت خشم، بوقت قضاوت بني دو انسان، 

   از جمموع آيات و روايات استفاده مى شود كه برنامه هاى خطرناك

-  

  21: نور - 1

  38: عنكبوت - 2

  82، ص 5ميزان احلكمه، ج  - 3

  260، ص 63حبار، ج  - 4

  93، ص 5ميزان احلكمه، ج  - 5

  94، ص 5ميزان احلكمه، ج  - 6

  38: چهل حديث حج، ص

  :زير از دام هاى شيطان و از فعاليت هاى او براى هالك كردن انسان و دور منودن او از خداوند مهربان است
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   دعوت به زشىت

  فحشاءامر به 

   گفتار ناهنجار نسبت به حق

   ترساندن از تنگدسىت به وقت انفاق

   ترساندن از مبارزه و جهاد و قيامت عليه ستمگران

  اجياد گمراهى بعيد

  اجياد زيان و خسارت آشكار

   دعوت به گناهان ظاهر و باطن

   جلوه دادن به كارهاى زشت

   زمينه سازى براى طالق ىب عّلت

   براى معاصى اجياد تعهد و پيمان

   قسم به غري حق

  اجياد حسد و جتاوز

   برافروخنت شعله حرص

   اجياد خشم و غضب

   زمينه سازى براى خلوت با ناحمرم
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نگام رمى مجرات بايد توجه عميق به حقيقت رمى كند و رمى را خباطر رمى شيطان و برنامه هاى او از عرصه گاه  زائر 
نداختىن كه پس از امتام آن در روز دوازدهم خود را از بند شيطان و زندان ابليس حيات اجنام دهد، آنچنان رمى و سنگ ا

   رها ببيند و آن جمّسمه لعنت را كه

  .حىت بوقت رمى هم در كنار انسان جهت گمراه كردن حاضر است براى ابد از خود دور سازد

  .ظم نعم اهلى است خواهد رسيداگر با چنني نيت و توجهى رمى كند، بدون شك به آن آزادى حقيقى كه از اع

  :روايت زير نشانگر اين مفهوم عرشى و ملكوتى است

ا حتط عنه كبريه موبقه: ىف رمى اجلمار قال - عليه السالم -عن اىب عبد اهللا   )1. (له بكّل حصاه يرمى 

كه زائر به سوى به هر سنگ ريزه اى  : است در مسأله رمى مجرات كه آن حضرت فرمود -عليه السالم -از امام صادق
  .مجره پرتاب مى كند، گناه بزرِگ هالك كننده اى از دوش جانش فرو مى ريزد

-  
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  39: چهل حديث حج، ص

  

   قرباىن 32حديث 

  

كتاب خدا در سوره مبارك حج، براى مسأله قرباىن لطائف شگفت آورى بيان فرموده، به گوشه اى از آن دقائق و حقايق 
  :كنيدعنايت  

بزرگ مشارد، مهانا اين  -كه در اين مراسم جتّلى دارد  -اين است احكام و مراسم و مناسك حج و هر كه شعائر خدا را
  .بزرگداشت شعائر حق، از تقواى قلب است
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ا هنگام رسيدن به بيت عتيق است   .مشا را در چهار پايان تا رسيدن زمان قرباىن سودهاست، سپس وقت قرباىن آ

اّمىت آيني و مراسم عبادتى در قرباىن كردن قرار دادمي تا نام خداى يگانه را بر ذبح آنچه از چهار پايان روزيشان براى هر 
منوده ياد كنند، خداى مشا يكتاست، سپس تسليم او شويد و فروتنان پاكدل را مژده بده؛ فروتنان پاكدل آنانند كه چون 

و بر مصائىب كه به آنان رسد شكيبا باشند و مناز بپا دارند و از آنچه ياد خدا شود و دهلاشان از عظمت دوست برتسد 
  .روزى آنان منودمي انفاق مى كنند

  قرباىن را براى مشا از نشانه هاى عبادت خدا قرار دادمي، مشا را در

لوشان بر زمني ا در حاىل كه ايستاده اند ياد كنيد و چون  افتد و قرباىن  آن خري و ثواب است، پس نام خدا را بر آ
ا خبوريد و به نيازمند بينواى خواهنده خبورانيد، اين حيوانات را اينچنني براى مشا رام كردمي باشد كه سپاس حق  شوند از آ

  .جباى آريد

توجه داشته باشيد كه گوشت و خون قربانيها هرگز به خدا منى رسد، ليكن پرهيزكارى و تقواى مشا به حرمي قدس او راه پيدا 
كند، بدين گونه چهارپايان را رام مشا كرده، تا خداى را به پاس آن كه مشا را هدايت منوده به بزرگى ياد كنيد و   مى

  .نيكوكاران را مژده بده

  :آنچه از آيات سوره مباركه حج در باب قرباىن استفاده مى شود اين است كه

  .قرباىن از شعائر اهلى و نشانه عبادت حق است

  .اد ياد خدا در قلب و بر زبان استقرباىن خباطر اجي

  .قرباىن براى اجياد حالت تسليم در قلِب عبد نسبت به موالست

  :چيز است 4نشانه هاى اهل تسليم 

  .ترس در قلب از توجه به عظمت حضرت حق - 1

  .صرب بر مشكالت و سخىت ها؛ خبصوص در اجنام مناسك حج - 2

  .اقامه مناز - 3
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  .راه حقپرداخت آنچه روزى شده در  - 4

  .قرباىن روزى حالل خدا است

  .قرباىن براى خوردن و خورانيدن به مستحق شرعى است

  .قرباىن حيواىن رام است كه رام بودن آن نعمت حق بر انسان و قابل شكر و سپاس است

  گوشت و خون قرباىن ارزش رسيدن به حرمي قرب حق را ندارد،

  .كننده است كه قرباىن بعنوان عبادت از نشانه هاى تقواستآنچه به آن حرمي ملكوتى مى رسد تقواى قرباىن  

قرباىن بردن به پيشگاه حق در سرزمني منا، از اخالق حمسنني است و خالصه در مسأله قرباىن، آنچه مهم است بريدن  
نه حيات و زندگى باز  شود و گلوى هواى نفس و شهوات و خواسته هاى نامشروع است تا ميدان جتّلى تقواى اهلى در 

اى آزادى وى از آتش جهنم شود،  زائر به حرمي قدس دوست تا مرحله لقاء و وصال سفر كند و قرباىن او در سرزمني منا 
  :در اين زمينه به روايت بسيار مهم زير توجه كنيد

. ن فداه من الناراذا ذبح احلاج كا: ىف حديث له -عليه السالم -قال على بن احلسني: قال -عليه السالم -عن أىب عبد اهللا
)1(  

چون حاجى در وادى : است -عليه السالم -در گفتارى از حضرت على بن احلسني: فرمود -عليه السالم -امام صادق
اى آزادى وى از آتش قيامت است   !منا قرباىن كند، قرباىن او 

   حديث

-  

  67حماسن برقى، ص  - 1

  40: چهل حديث حج، ص
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   حلق رأس 33حديث 

  

آنان كه سر از بندگى حق مى پيچند، و در مسأله عبادت و اطاعت از موال دچار كرب و خود بزرگ بيىن مى شوند و روى 
عبادت به خاك درگاه دوست منى گذارند، نعمت مى خورند و كفران نعمت مى كنند، دل به حق منى دهند، و رو به 

ليا قدرداىن منى منايند و خود را از جتّلى آيات قرآن بر قلوبشان جانب حضرت او منى آورند، از زمحات انبيا و امامان و او 
حمروم مى كنند، با حضرت حمبوب صفا منى منايند و براى شستشو به خرابات عشق حق قدم منى گذارند، بايد بدانند كه 

حلظه افزوده مى  بتدريج دنياى باطن و عرصه گاه غيب وجودشان دچار تاريكى مى شود و اين تاريكى و چرِك باطن، هر 
ايت پسىت و ذلت درون برسند و از اين طريق قيامت خود را نيز  گردد تا جاىي كه به انكار متام حقايق برخيزند و به ىب 

به تاريكى و ظلمات دچار كنند، ظلماتى كه از پس آن حسرتى سنگني بر دل نشيند، حسرتى كه براى آن عالجى خنواهد 
  .بود

ان به عرفان حق، و اهل رياضت و تسليم، و عاشقان عبادت و بندگى، در هر حلظه نور باطن وىل اهل معرفت و آراستگ
بيفزايند، و بر يقني و اميان خود نسبت به حقايق اضافه كنند و از اين طريق روشناىي و نور قيامت خود را تأمني منايند كه 

، و كرم و حسن خلق، نور حمبوب در در عبادت و اطاعت، و بندگى و تقوا، و خوف و خشيت، و جود و سخاوت
   جتلى است و اين نور بطور دائم براى انسان

  .مى ماند و در متام عرصات به اذن حضرت حمبوب به فرياد انسان مى رسد

  .از مجله اعماىل كه منبع اجياد نور و نورانيت در دنيا و آخرت است حلق رأس در سرزمني منا است

  :رسيده كه منت آن اين است -عليه السالم -ضرت رضادر اين زمينه روايت عجيىب از ح

ُمثَّ اْحِلْق َشعرك فاذا أردت أن حتلق رأسك فاستقبل القبله و ابدأ بالناصيه و أحلق من العظمني النابتني حبذاء األذنني و ... 
  )1. (الّلهّم اعطىن بكّل َشْعره نوراً يوم القيامه، و ادفن شعرك ِمبِىن: قل

را حلق كن، چون خواسىت حلق رأس كىن، روبروى قبله قرار بگري و از پيشاىن شروع كن و از جانب  سپس موى خود... 
نگام اين مسأله عبادى بگو خداوندا به هر موى من نورى در : دو استخوان روييده شده روبروى دو گوش حلق كن و 

  .قيامت عطا كن، سپس موى حلق شده را در سرزمني منا دفن كن
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موىي از سر حلق منى شود مگر اين كه خداوند مهربان خباطر آن نورى در قيامت براى : روايىت نقل مى كندابوبصري در 
زائر قرار مى دهد و آنچه انفاق كند در پرونده اش ثبت مى شود و چون به مكه براى حج متتع رود و اعمالش را اجنام 

  )2. (ز مادر به دنيا آمده استدهد و به منا برگردد، در پاكى مانند كسى مى شود كه تازه ا

-  

  304، ص 96حبار، ج  - 1

  315، ص 96حبار، ج  - 2

  41: چهل حديث حج، ص

  34حديث 

   حج و امامت و رهربى

هدف از عبادت و بندگى، نظم و ادب و اخالق و متانت و پاكى و طهارت ظاهر و باطن و احسان و ايثار و صدق و  
دنيا و فوز عظيم و رضوان و جّنت و رضا و خوشنودى حق و لقا و وصال  كرامت و آرامش و امنيت و رشد و كمال در

  .حمبوب در جهان آخرت است

عبادت و بندگى در صورتى اين مثرات عظيم و ميوه هاى شريين و منافع معنوى را ببار مى آورد كه مسائل مربوط به آن و 
اخذ شود؛ به عبارت ديگر، از مهان صراط آداب ظاهرى و باطنيش از رهربان و امامان تعيني شده از جانب حق 

مستقيمى كه قرآن جميد بر آن اصرار دارد بايد سالك عبادت عبور كند تا به نتايج شريين بندگى دست يابد و صراط 
  .مستقيم جز آيات قرآن و مفسران حقيقى آن، كه رسول خدا و دوازده امام معصومند، واقعيت ديگر نيست

  .يقى مؤمن، به قبول واليت و پذيرش كارگرداىن ائمه طاهرين و اهلبيت طّيبني نىب اكرم استمشّخصه واقعى و امتياز حق

  واليت بنا بقول عارفان عاشق و دانشمندان صادق و بينايان واقف،

  :چنانكه طرحيى در جممع البحرين آورده، عبارت است از
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ى آن بزرگواران در عرصه عمل و اقتداى به آنان در عشق ورزى به اهلبيت و متابعت از آنان در دين و قبول اوامر و نواه
  .اخالق و كردار

حج ابراهيمى و به عبارت ديگر اهل بيىت، حجى است كه هدايتگر عامليان و قيام للناس و كفر ستيزى و برائت از مشركان 
اقص و است و حج اموى و عباسى، حج فردى و حج سكوت و حج ىب معنا و در يك كلمه اجنام آداىب خشك و ن

حركاتى خارج از چهارچوب قرآن و سنت و خالصه، سلسله اعماىل ىب روح است كه روح دمشن و روح طاغوت و 
طاغوتيان و روح كفار و مشركان از اجنام آن شاد و خشنود است؛ چرا كه در حج اموى و عباسى هيچ منفعىت متوجه زائر 

  .و هيچ ضررى متوجه دمشن نيست

ناله و فريادش بسيار، وىل حاجى واقعيش فوق العاده اندك است، حج  -عليه السالم -حجى كه به قول حضرت صادق
  .نيست

حج وسيله . حج حالل مشكالت امت است. حج دواى درد مّلت هاى مسلمان است. حج، سازمان ملل اسالمى است
از يكديگر  حج عامل شناخت جوامع مسلمان. حج شفاى دردهاست. احتاد مجعيت هاى سرزمني هاى خمتلف است

حج وسيله رأفت و رمحت و كرامت و سربلندى است وىل اين مهه، در سايه رهربى و امامت صحيح قابل حتّقق . است
  .است

اجنام اعماىل چند به دور  -عليه السالم -مناسك، بدون رهربى و واليت تعيني شده از جانب حق، به قول حضرت باقر
   مقدارى سنگ

  )1. (است

حاجيان بزرگوارى كه در . مناسك در دست اهل بيت پيامرب نيست، در دست رمحت خدا قرار منى گريددسىت كه در اجنام 
ا هستند،  حدود يك ماه در اين سفر اهلى بسر مى برند، فرصت مناسىب در اختيار دارند تا توسط دانشمنداىن كه با كاروا

د و واليت خود را كامل كنند و نسبت به آن بيش از پيش با موقف و موقعيت اهل بيت و امامان معصوم آشنا شون
  .بزرگواران تا سر حّد ايثار جان و مال در كنار بيت حق تعهد كرده و عهد و پيمان ببندند

  :در اين زمينه به روايت بسيار مهّمى كه از قلب عرشى معصوم در كتب رواىي روايت شده توجه كنيد

ا مث يأتونا فـَُيْخِربونا بواليتهم و  امنا: قال -عليه السالم -عن زراره عن أىب جعفر أمر الناس أن يأتوا هذه األحجار فيطوفوا 
  )2. (يعرضوا علينا نصرهم
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عليه  -زراره كه از معتربترين راويان مكتب اهل بيت و مورد اعتماد و اطمينان امامان شيعه مى باشد از حضرت باقر
ا طواف كنند آنگاه به مهانا مردم دستور دارند به س: روايت مى كند -السالم وى اين سنگ ها بيايند، سپس به دور آ

  !پيشگاه ما آمده از واليت خودشان نسبت به ما خرب دهند و نصرت و يارى خود را در متام زمينه ها به ما عرضه كنند

-  

  262، ص 2عيون االخبار، ج  - 1

  374، ص 96حبار، ج  - 2

  42: چهل حديث حج، ص

  

   مدينه طيبه 35حديث 

  

اينجا جاىي است كه خداى مهربان براى پيامربش اختيار كرد، : ائر چون وارد مدينه شود، با ديدن آن شهر بايد بياد آوردز 
به دستور حق آن شهر را بعد از هجرت بعنوان مركز پخش اسالم ناب  -صلى اهللا عليه و آله - شهرى است كه نىب اكرم

  .و آخرت مردم در آجنا فراهم آمدانتخاب فرمود، شهرى است كه زمينه سعادت دنيا 

  .مدينه مركزى است كه پيامرب بزرگ اسالم با حتمل انواع شدائد و سخىت ها، پيام اهلى را به مردم ابالغ كرد

مدينه جاىي است كه براى اعالم اسالم، از طرف دمشنان خدا نزديك به هشتاد جنگ به مسلمانان صدر اول حتميل شد، 
مه جنگ در طول دهسال، مقاومت كردند تا  -صلى اهللا عليه و آله -رسول خدا وىل آنان در سايه رهربى در برابر آ

چرخ مكتب اهلى به حركت آمد، جنگ هاىي كه مردم دور از انصاف براى متالشى كردن حقيقت آغاز كردند و پيامرب 
  .ودندعزيز و مردم مؤمن در مرحله دفاع از حق، شهدا و جمروحني زيادى تقدمي راه خدا من

  !رسول حق و يارانش در مدينه براى تأمني خري دنيا و آخرت مردم چه اندازه زمحت كشيدند و سخىت ديدند؟

   مدينه جاىي است كه براى اعالى كلمه حق، پريان و جوانان
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  .و مردان و زناىن در خون خود غلتيدند

  .بيت و يارانشان نسبت به اسالم ناب بودمدينه شهرى است كه ساهلا شاهد عاىل ترين خدمات صادقانه از جانب اهل 

در آجنا مظهر عصمت و عفت؛ يعىن فاطمه اطهر، با پوششى كامل و حجاىب جامع، كه دستور خداوند است، به مسجد 
  .آمد و براى اقامه حق و بپا شدن عدل، داد سخن داد

صمت و پوشش و حجاب و دور زهراى مرضيه از آن شهر به متام زنان جهان، خبصوص زنان مسلمان، درس عفت و ع
  .بودن از دسرتس ناحمرمان را داد

تو اى زائر حمرتم، در اين شهر بزرگ در برابر پيامرب و ائمه بقيع و حضرت زهرا و شهدا قرار دارى، خود را در متام شؤون، 
  .با آن بزرگواران بسنج و در وضع خود بيش از پيش دقت كن

مظلوم و حرم فاطمه زهرا و حرم شهداى احد و قبور اولياى حق در بقيع وجود  در آن شهر حرم رسول خدا و حرم امامان
دارد، فرصت اندك خود را غنيمت بدان و تا بتواىن در آن شهر به عبادت و روزه و قرائت قرآن مداومت كن، خبصوص 

ره عظيم و منفعت سن   .گني برسىواقعياتى كه در روايت زير است فوق العاده مورد توجه قرار ده تا به 

و بني املنرب، روضه من رياض اجلنه، أنه من عبد اهللا بني القرب و املنرب و عرف حق  -صلى اهللا عليه و آله - اّن بني قرب النىب
و تربّأ من أعدائهم فله عند اهللا عّز وجّل روضه من رياض اجلنه، و ال يكون له  -صلى اهللا عليه و آله و اهل بيته -رسول اهللا

  )1. (ذلك املوضعذلك ىف غري 

-  

  382، ص 96حبار، ج  - 1

  43: چهل حديث حج، ص

شت است كسى كه بني قرب و منرب به عبادت خدا برخيزد و حق پيامرب و . ميان قرب رسول خدا و منرب، باغى از باغهاى 
شت از آن اوست و  اهل بيتش را بشناسد و از دمشنان آنان بيزارى قلىب و عملى جويد، در نزد خدا باغى از باغهاى 

  .اين چنني نصيىب در غري اين حمل براى انسان نيست
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عرفان به حق نىب اكرم و اهل بيتش به اين است كه آن حضرت را فرستاده خدا بداند و اهل بيت را امامان انتخاب شده 
مادى و معنوى  از جانب حق براى هدايت مردم تا روز قيامت به حساب آورد و آن بزرگواران را در متام شؤون زندگى

ى   د و اوامر آنان را عمل و از آنچه  واجب االطاعه بداند و خود را تسليم آنان منوده به فرهنگ سعادتبخش آنان گردن 
  .كرده اند بپرهيزد

   مشاهد مشرفه در مدينه طيبه 36حديث 

  

ن يؤتى اليها و تشاهد و ُيصلى فيها و و من املشاهد ىف املدينه الىت ينبغى ا: انّه قال -عليهماالسالم -عن جعفر بن حممد
و مسجد الفتح و مسجد الفضيخ و مشربه أّم ابراهيم و قرب محزه . يتعاهد، مسجد قُبا وهو املسجد الذى ُأسَِّس على التَّقوى

  )1. (و قبور الشهداء

اهده كنند و در از مشاهدى كه در مدينه سزاوار است به سوى آن بروند و مش: فرمودند -عليه السالم -حضرت صادق
آن مناز جباى آورند و با خداى خويش عهد و پيمان بندگى ببندند مسجد قباست، مسجدى كه بر اساس تقوا بنا شده، 

  .و مسجد فتح و مسجد فضيخ و مشربه ام ابراهيم و قرب محزه و قبور شهدا است

-  

  296، ص 1دعائم االسالم، ج  - 1

  44: چهل حديث حج، ص

  

  خدا زيارت رسول 37حديث 

  

شهيد بزرگوار كه از علماى بزرگ شيعه و صاحب تأليفات ارزمشند است، در كتاب دروس براى زيارت آداىب ذكر كرده؛ از 
  :مجله

  .غسل و رفنت به زيارت پس از غسل با حال خضوع و خشوع و لباس پاكيزه - 1
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ت قلب و قدم گذاردن در حرم با ايستادن كنار در حرم و خواندن دعا و طلب اذن از صاحب قرب با خشوع و رقّ  - 2
  .پاى راست و خروج از آن با پاى چپ

  .زيارت در كنار قرب يا نزديك قرب يا چسبيده به قرب يا تكيه بر ضريح و بوسيدن آن به احرتام صاحب قرب - 3

حضرت  زيارت خواندن روبروى چهره صاحب قرب و دعا با حالت زارى و گريه و گداىي از خداوند با قسم دادن به - 4
  .حق به حق حضرتش و حق صاحب قرب و اين كه خداوند او را مورد شفاعت صاحب قرب قرار دهد

   زيارت خواندن، به مهان زيارتى كه از جانب معصوم در كتب - 5

  .معتربه روايت شده

  .دو ركعت مناز پس از امتام زيارت - 6

  .استجابت نزديك باشددعا بعد از مناز براى امور دين و دنيا و براى مهگان تا به  - 7

  .تالوت قرآن جميد در كنار قرب - 8

حضور قلب در حرم مطّهر در مجيع حاالت تا جاىي كه امكان دارد و توبه از گناه و طلب مغفرت از حضرت  - 9
  .حمبوب

صدقه دادن به آنان كه دست اندر كار مشاهد مشرفه اند، در صورتى كه اهل خري و صالح و دين و مرّوتند و  -10
اراى صرب و كظم غيظ اند و به حوائج زائر رسيدگى مى كنند و به غريب و گم شده توجه دارند كه لطف به آنان در د

  .حقيقت لطف به صاحب قرب است

  .تكرار زيارت -11

رت از زيارت قبل، در اخالق واعمال، باشد؛ چرا كه زيارت بايد بار سنگني مفاسد روحى و  -12 بعد از هر زيارتى، زائر 
  .عملى را از دوش زائر بريزد و گرنه زيارت او زيارت نيست

  .تعجيل در خروج پس از زيارت، خبصوص وقت اداى نياز و احتياج -13
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صدقه دادن به فقرا و مساكني و حمتاجان مقيم بقعه معصوم، كه صدقه در اين موارد ثوابش چند برابر مراكز ديگر  -14
  .است

  .يه از واجبات آيني اهل بيت استرعايت تقيه در مواردى كه تق -15

   چون اين شرايط حاصل شد به قصد زيارت رسول خدا به روضه

  .مطهره داخل شو كه زيارت رسول حق در مدينه طيبه علت كمال حج است

  )1. (اذا حّج أحدكم فليختم حّجه بزيارتنا ألّن ذلك من متام احلج: قال - عليه السالم -عن الصادق

زماىن كه يكى از مشا حج جباى آورد، حج خود را به زيارت ما در مدينه ختم كند كه : فرمود -معليه السال -امام ششم
  .از متام بودن حج است) رسول خدا، زهراى مرضيه، و چهار امام مدفون در بقيع(زيارت ما 

: حضرت فرموداز خود رسول حق روايت مى كند كه آن  -صلى اهللا عليه و آله -و آن حضرت در باب زيارت رسول خدا
  )2. (هر كس مرا در زنده بودن و پس از مرگ زيارت كند، در قيامت شفيع او خواهم بود

-  

  139، ص 97حبار، ج  -2و  1

  45: چهل حديث حج، ص

  

  )صّلى اهللا عليه وآله(مناز در مسجدالنىب  38حديث 

  

  )1. (تعدل عشره آالف صاله -)لهصّلى اهللا عليه وآ( -صاله ىف مسجد النىب: -عليه السالم -قال ابو عبد اهللا

  .يك مناز در مسجد پيامرب برابر ده هزار مناز است: فرمود -عليه السالم -امام صادق
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چه نيكو است زائر فرصت اندِك خود را در مدينه كه ممكن است تا آخر عمر چنان فرصىت نصيبش نشود، صرف مناز در 
مرگ دچار حسرت و اندوه نگردد، حسرت و اندوهى كه جاى  مسجد رسول حق و دعا و قرآن و زيارت كند تا پس از

  .جربان ندارد

-  

  382، ص 96حبار، ج  - 1

  46: چهل حديث حج، ص

  

  -سالم اهللا عليها -زيارت فاطمه 39حديث 

  

 مث استغفر اهللا، غفر اهللا له و... من زال قرب الطاهره فاطمه : قال -عليهم السالم -عن جعفر بن حممد الصادق عن آبائه
  )1. (أدخله اجلنه

هر كس قرب فاطمه طاهره را به زيارتى كه از ما رسيده : از پدران بزرگوارش روايت مى كند -عليه السالم -امام صادق
شت گرداند   .زيارت كند، سپس از خداوند طلب مغفرت منايد، خداوند او را مورد غفران قرار مى دهد و در قيامت وارد 

  .ذكر شده است) 97ج (گوار، در مفاتيح اجلنان و كامل الزيارات و اقبال و حبار زيارت رسيده از امامان بزر 

-  

  199، ص 97حبار، ج  - 1

  47: چهل حديث حج، ص

  

  ثواب عهده دار امور زائر در نبود زائر 40حديث 
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  )1. (ألحجارمن خلف حاّجاً ىف أهله و ماله كان له كأجره حىت كأنّه يستلم ا: -عليهماالسالم -قال على بن احلسني

آن كه در وطن، در نبود زائر، عهده دار امور خانوادگى و ماىل حاجى شود، اجرش : فرمود -عليه السالم -حضرت سجاد
  .مانند اجر حاجى است، و حىت مانند اين است كه خود او به زيارت رفته باشد

-  

  387، ص 96؛ حبار، ج 70حماسن برقى، ص  - 1

 

 

 

 


