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 باچهيد

ن يتاار قياان و عميباااترين، زيتاار لياصاا ،بخااح حاا  اتياامعااارف ح

گاازاران و  و حاا  ين وحاايهااا را بااه زا ااران و م ااتاقان ساارزم شاانا ت

سات  يافت نيقابل در ،چ نقطه عالميه که در يدهد. معارف يگزاران م عمره

 شود. يافت مي يو علو نبويم و علوم يات قرآن کريه آيو تنها در سا

اباد و باا   ي يحضاور ما   ين وحا يکه در سارزم  يريضم هر انسان پاک

رد، اگار  يگ يگزار قرار م ا ح يگزار  دن لباس احرام در کسوت عمرهيپوش

داشاته باشاد، باا     ين عمل عبااد يا يتوجه و دقت به راز و رمزها ياندک

 يبرا اي ارزشمند توشه تواند ره يشود که م يآشنا م ياز معارف اله ييايدن

 رد.ياو قرار گ يهمه زندگ

است که هرچه دربااره آن گفتاه    يانوسياق ،ح  و اسرار و معارف آن

ق آن روشان شاده اسات، چنانزاه زراره باه اماام       ياز حقاا  يانادک  ،شود

اره ح  از ابن رسول اهلل! چهل سال است که دربي»عرض کرد:  7صادق

 «د!يده يپرسم و به من پاسخ م يشما م

، 7ح از آدميکه از دو هزار سال پا  يا زراره!  انه يا»حضرت فرمود: 
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 1«معارف آن، در چهل سال تمام شود؟ ي واه يشده، م يارت[ ميح  ]و ز

 ين و روشنگرييباز هم به تب ،ن رو هرچه درباره ح  نوشته شودياز ا

ف محقاق  يتالل « با مساافر کعباه  »ح رو با عنوان يپ نوشتهاز دارد. ي تر نيب

از معاارف حا     ين بخ ا ياي که باه تب  ين اسحاقيد حسيس يارجمند آقا

م يتقاد  ين وحا يسارزم ژه زا اران  يپردا ته است به همه  وانندگان به و

 رد.يمسافران کعبه قرار گ يبرا يمعنو يا توشه شود، باشد که ره يم

 قيانه ولی التوف
 گروه اخالق و اسرار

 ارتيپژوهشکده حج و ز
 

                                                      

 .412، ص 5المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه، ج روضة. 1



 

 

 

 

 

 

 ده سخنيسپ

ز است که يانگ و  اطره يدنيبا و ديز يمسجدالحرام، به قدر يها شب

ا ساوم شااهد حرکات    ي صوص اگر از طبقه دوم  هب ؛ستيقابل وصف ن

 7امام صادقاز  يتيدر روا .يمحبوب باش هباشزوه مسلمانان بر گِرد  ان

سات در  رحمات گ اوده    ينقل شده است که از کنار  انه کعبه، صد و ب

ست ين و بانماز گزار يکنندگان، چهل در برا طواف يشده، شصت در برا

 1کنند. يکه به کعبه نگاه م يکسان يدر برا

چاه  نگاه کردن به آن عبادت اسات!   يکجاست که حت اينجا يبه راست

ن تاا  يدر آن نهفتاه شاده کاه از آدم تاا  ااتم و از اولا       يقيف و دقايظرا

وصال باه  اناه دوسات     ين، دل به طواف  انه دوست بسته و برايآ ر

 شناسند. يسر از پا نم

س قلاوب موحادان   ينهفته است که مغناط يدر مناسک ح  چه عرفان

ر ک ااند و د  ي اود ما   يده است! همه را به سويدر اعصار و امصار گرد

ا که افراد با رنگ و نژاد و ماااهب گونااگون گارد      يح همگانين همايا
                                                      

 .161، ص 11. وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 1
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 هشان هما  ام و قعودِ هماهنگيند ا تالش و حرکت و سزون و ق يآ يهم م

شاناس آن،   د و صفحه روشن و همه کاس ده يوند ميگر پيزديآنان را به 

 يکند و در عملا  يانسان موحد را عرضه م يزندگ يکل ياز نما يريتصو

 دهد. يدار م دار و جهت هدف يمسلمانان درس زندگ ، بهيرمز

ه و تاروک تاا   يا قات و حضور در سااحت اِحارام و تلب  ياز ورود در م

ان صافا و ماروه و وقاوف در مح ار     يا م يطواف گِرد مرکز کعبه و ساع 

دن باه  يکه در آن است و تا رس يعرفات و م عر و ذکر و تضرع و تعارف

قح و سپس دوبااره برگ اتن باه    اش و حل جمره ياش و رم يمنا و قربان

دار  رسا و روشن، حرکت جهات  يها ... همه و همه درس يطواف و سع

 يد و در مساعا يا توح هز مسالمان، در عرصا  يا آم و معرفت يجمع و دسته

 است.« اهلل»ات و بر گِرد محور يح

باه   ي گيرورت هميک صيبلزه  يک سر دا مينه ح ، ييدر آ يزندگ

و سازنده است کاه ا اگار     ينده عمل ه زي داست. ح ، درس هم يسو

و روشان   يعملا  يها ما را در صحنه يم ا راه و رسم زندگ يبه هوش باش

 کند. يم ميترس

که سه  يست بلزه مظهر اسالم است. اسالمين يک عبادت عاديح ، 

قالب دارد: اسالم  در قالب کلمات، قرآن است. اسالم در قالب انسان، امام 

 است و اسالم در قالب عمل، ح  است.

ت، حارم رساول   يا مزاه مرکاز الوه   ،است يکعبه، مرکز تجمع همگان

 7نيت و حارم اماام حسا   يا ، مرکز نبوت. مسجد کوفه، مرکز وال9اهلل

هساتند،   يهاا هماه  اود    سانن چهار مرکز، انيمرکز شهادت است؛ در ا
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اساات.  ين مراکااز،  انااه همگااانيااساات، ايبااه نماااز شزسااته ن يازياان

ل اهلل و يدارد مهندس آن  دا و معمارش  ل يمسجدالحرام احترام  اص

اهلل اسات.   شزنح اسداهلل است و امام آن رساول  ح اهلل و بتيکارگرش ذب

ورود به آنجا  يااهلل است. بر ا و معراج رسوليدر کنار آن صفا و مدفن انب

رون منطقاه، باار   يا احرام بستن از ب يک بار برايم، يکن يچهار بار غسل م

ورود باه مزاه و چهاارم     يامن و بار ساوم بارا   همنطقورود به  يدوم برا

 ورود به مسجدالحرام. يبرا

د يا م و سارود توح ير آن جمع شاو يد زيک پرچم است که بايکعبه 

 يهاا  خ را؛ نگااه باه صاحنه   يتار م و همياد کنيامت را يم، هم قيسر ده

ييإِِّني)کناد، حا  مصاداق     ير ما يما تفس يمزه، قرآن را برا ِّ ََ يإَِىي  ٌ يَذاهِب
 است. 1(َسَيْهِدينِي

د را بار فارق شارک    يا غ توحيا ؛ ت«االّ»و « ال»است و اثبات؛  يح ، نف

 يها يآلودگ يغرق شدن؛ نف يمعرفت اله يها دن است و در جاودانهيک 

کوچااک و باازر  از  يهاا  حه دل و زدودن طاااغوتدرون اسات از صااف 

د يا افتن باه توح يا است و دسات   يدن به عرفان الهيو رس يصحنه زندگ

ن  انه، ذوالجالل و االکارام اسات، هاواالول و ا  ار و     يناب. صاحب ا

ز يا من العزيالظاهر و الباطن است؛ الملک القدّوس الساالم المانمن المها   

ر يف الخبيالمصوّر؛ اوست اللط يالبارالجبار المتزبر است؛ اوست الخالق 

ع صافات کماال و   يا م و  الصه اوست اهلل؛ مساتجمع جم يع العليو السم

 من اء و اساس کل کمال و جمال و جالل.
                                                      

 (99)صافات: «. کنم و او مرا هدايت خواهد کرد و من به سوي پروردگارم حرکت مي. »1
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است اساالم  يس ياست که از آن محتوا يح ، کانون معارف اله يآر

آور و  اميااوجااو کاارد. حاا  پ د جسااتياابا يزناادگ ياياازوا يرا در تمااام

و  ياست؛ ح  تجلا  يو معنو يل ماديبه دور از رذا يا امعهججادکننده يا

ک جامعاه  يک انسان است و ي ين زندگيآفر ع ق يها تزرار همه صحنه

 يک زنادگ يا ن يم و تمار ينزه، ح  تنظا يا؛ و کوتاه سخن ايمتزامل در دن

 است. يديتوح

آن، هماه آحااد    يادا ياسات کاه  داوناد بارا     يا ضهيگانه فريح ، 

استطاعت باشد ا را از سراسر عاالم و از    يکس که داران ا هر آن  يمسلم

ام يا ، در اي واند و حاج ي ود فرا م يسو ها به ها و عبادتگاه  انه  لوت

ر يا و انجام مناسک ح  ا ز  ير الهيگون حرکت در مس معلومات، در گونه

د و يا زدا يد ا جان و تن از زنگارها ما  يمراجع تقل ينظر عالم و طبق فتوا

 د.يگ ا يانه  ود، پر ميآش يوزاد به س پاک

آن  ياده به ساو ي دا با شوق و پ يايعاشقانه است که اول يح  سفر

بن  معا» آوردند. يم يشدند و اعمال و مناسک آن را به جا يرهسپار م

 د:يگو يم« عمار

دم که وارد کعبه شد و بر سنن  سنر    ي( را د7عبدصالح )امام کاظم

و  يمنان يان رکن يوار ميبه د يو رو ستاديدو رکعت نماز گزارد. سپس ا

د و دعنا کنرد. سنپس بنه     يکرد. دستش را بر آن نهاد، به آن چسنب  يغرب

د و دعا کرد. سپس به طرف رکنن  يرفت و به آن چسب يمانيرکن  يسو

 1خارج شد. گاه آنآمد و  يغرب
                                                      

 .422، ص 11؛ وسائل الشيعه، ج 549، ص 2. کافي، ج 1
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تاازه   يا نزتاه  يسفر ح  مثل تدبّر در قارآن اسات کاه هار باار، آدما      

ست که با شعر و مقاله و کتاب بتاوان باه عماق آن    ين يآموزد. ح  سفر يم

هاسات باه ماا     بت يد. جمع شدن  داپرستان در مزه که محل فروپاشيرس

اد  اود را از کناار   يفر  نيو امام حس 9اهلل رسولدهد.  يم يشزن درس بت

ام  ود را از آنجا شروع  واهاد کارد.   يز قين ]زمانکعبه سر دادند و امام 

اد يا ؛ ييساتا يحرکت اسات، ناه رکاود و ا    ،گارد يآنچه در ح  و طواف م

اسات، ناه تزبّار و     ي؛ تواضاع و  اکساار  ي بار  ياست، ناه غفلات و با   

است که انساان در طاول    ين سفريتر ن و سازندهيتر ؛ ح  مهميفخرفروش

م تاا از  يد از  داوند اساتمداد و بار او توکال کنا    يدهد، با يعمرش انجام م

باالتر از آنزه انسان مهماان  ادا    يرکتم. چه بين سفر محروم نمانيبرکات ا

شاود؛ چاه    يده ما يشده و تمام گناهانح بخ  :امبر و امامان معصوميو پ

؛ همراه با ناله و سوز و شور و شعور، دعاا  يونيليم يباالتر از اجتماع يبرکت

 يهاا  صاحنه  يهاا  ماناده  يد از بااق يا ح و اعالم برا ت از کفار و بازديايو ن

زاان  ياهلل و ن خ اساالم و عباور از قادمگاه رساول    يدر تار يروزينصرت و پ

 .روزگار

 



 



 

 

 

 

 فصل اول

 فصل اول

 اسرار و رموز حجقبسي از آداب، 

 حج سيتيچ .1
 م اسات يآهنگ، عزم و تصام  يبه معنا واآ کوتاه و  وش اي ح  واژه

اي به بلنداي تاريخ معنوي ب ر دارد؛ معنويتي که در تااريخ بار    که پي ينه

زندگي اجتماعي و سياسي انسان را سامان بخ ايده   ،محور حق و عدالت

ر، تفزر، حرکت، اي از سزون، تلمل، تدب آميخته يکل يدر نگاه است. ح 

ع ين و ت ار يپروردگار در تزاو  يبه سنن جاري است که زاريتالش و پ

 اشاراتي جامع دارد.

گارا و از   تيا زاان، وارساتگان معنو  يپاکان و ن يياگردهمديدگاهي از ح  

و فرشاتگان   يان مأل اعلا يقدوس يبه پاک ي؛ اجتماعستگرا ارستگان آ رتيدن

 بناا  مردم جهان يکه برا يا  انهن يرد اولبر گ« شهر معلومات»باال، که در  عالم

هر حااجي   ييآ ن گردهميد آورند. در ايجوشان و  روشان پد يانوسيشده، اق

ار و هماه  يا از  اناه و د  ت حا  يدم که به ن از آناي از اين درياست،  که قطره
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 و يطواف، وقوف، رم ود بند يقات، احرام ميمو در  گسلد يم ييايدن يوندهايپ

 .ستد و در طلب وصال اويجو يحال،  دا را م جا و همه ... همهکند مي ذبح

عاشاق اسات کاه     يگوناگون انسان  داجو احوالمناسک ح  تبلور 

کاه   ياست از اعمال ي ينماو  يمعنو يريمعبود دارد. ح  س يرو به سو

 امبريا و تاا پ  اسات  ع آن در زماان آدم ابوالب ار گااشاته شاده    يت ر هيپا

در عرفاات و م اعر و مناا    اناد و   دهيگردن  انه ياگرد  ي، همگ9 اتم

 اند. مناسزي به جاي آورده

و  يانساان  فاا ر  يزنادگ  باراي داشاتن  آموزند کاه   يح  مموسم در 

د و يا بر يزنادگ  يهاا  زن و فرزند و همه علقه ،مال ،اريد از ديبا ياسالم

به جاان  رياد؛   را  ي انمان ياضطراب و ب ،يدوندگ ،ي واب يب ،سفر رن 

 زاليتنها به مبدأ الهرآنچه سبب  ودآرايي و  ودبيني است بايد زدود و 

الت حق و عاد در اين راه،  روي گرداند.گر يد يها دعوت آري گفت و از

. ردنادا  يو راست يجز پاک ي، محور و مقصديزندگ محور اصلي است و

تلمال و   ،سازون  ت تاخير و حرکت در هم آميد وقوف و تلمل را با سيبا

 باشد. نيز انگيزه حرکت توقف

ح ر  لق،  تجسمامت است. يعرصات قبازنمايي گر، يد يح  از نگرش

م يعظا  يا جهنم، ح ار يبه ت به سوي  انهاز، رويچ امتيه يسو و ب کيهمه 

 آ رت است. يکوچک از ح ر اکبر در سرا يا که نمونه ستايدن هنهدر پ

ات يماند که سرفصل ح يح به مر  مين نماياز  انه و کاشانه در ادوري 

 يک ن ان از مواقف عبد برابار ماول  يهر است؛ مواقف و مناسک ح   يا رو

 ن نگارش يا باا ا  ياست. حاج« قبول»ا ي« رد»ام آن فرجامت دارد که يدر روز ق

ق يو در چه فرد که رو به کدام سو دارد يم و اميوسته در التهاب است و در بيپ
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ز چاون مبعوثاان   يا را ناي  عاده در فرجام سنجح اعمال،  زيرا ؛است يا و فرقه

 نيست. يجه حج ان جز  سران و تباهيبرند و نت يح ر به دوزخ م

 لت سفر حجيو فض تيامه .2

ِي) ييَويلِِلَ ياْلَييََعَ ياهلَليَغبِ ييياليَويمْنيَکَفَريفإنَييِهيَسبْسَتطاَعياَِليِتيَمِنيايانلّاِسيِحجُّ
هارکس کاه    .مردم، ح   انه  ادا   داست به عهده يبرا»؛ (نيِنيالعالَيعَي

ان، يا ابد و هرکاه کفار ورزد، هماناا  داوناد از جهان    يبدان ب يبتواند راه

 (11)آل عمران:  «.از استين يب

 فرمود: 7امام صادق

هرکس که استطاعت داشته باشد، واجن  اسنت و    رايخانه خدا ب حج

نکه انسان ياست و ا يسفر و تندرست لهيهمان توشه، وس ]استطاعت[آن 

ز پس از بازگشت از ياش بگذارد و ن خانواده يداشته باشد که برا يزيچ

 1داشته باشد. يزيحج هم، چ

 فرمود: 9امبر  دايپ

چه در رفتن و چه در بازگشتن، در ضمانت خداست، پنس اگنر   اجي ح

ده ين گناهنانش آمرز  سب  آنبرسد، به  يا خستگيدر سفرش به او رنج 

دارد، هزار درجنه در بهشنت بناال     يکه برم يشود و در برابر هرگام يم

 2د دارد.يک شهيکه به او ببارد، پاداش  يرود و مقابل هرقطره باران يم

از  روايااتي . در اسات از عبادات، از ارکان اسالم  عضيز مانند بيح  ن

 آمده است که: 7امام صادق
                                                      

 .606. الخصال، ص 1

 .12، ص 5. کنزالعمال، ج 4
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ْلِمْ  مَلْ يح َمْن ماَت َو مل  َ  ِْْإْ َح َْْو ي َّجح َج ْحفح بْْه،  ْ ْمنَْعهح ْمْن ذلَْک جاَجٌ  ُتح

ْلطاٌن يف قح يطيح َمرٌض ال  ، َأْو لح ْت يهح َفلْ ْمنَعح يه ْحَل َّجح ا .يأْو َنرصْن ا  يو ْ يح مح
2
 

ا ين د و يشند  يازمنند ين سنب  جز بنه  ، رد و حج واجبش رايکه بم يکس

کنه منانآ آن    يا حاکمياشته باشد که با آن توان حج را ند يمرض سخت

 ا برود.ياز دن يا نصاريهود ين ييد به آيبا ،ترک کند ،شود

 ن باود: حا   اناه   يرمنمنان چنيت اميدر وص»د: يفرما يم 7امام باقر

 2.«د شديد که هالک  واهيپروردگارتان را ترک نزن

تار اسات؟    لتيک از کارهاا بافضا  يکدام »دند: يپرس 9از رسول  دا

؟ فرمود: جهااد  يکار امبرش. گفته شد: سپس چهيمان به  دا و پيفرمود: ا

 3.«زوين ؟ فرمود: ح يچه کار ،س از آنپدر راه  دا. گفته شد: 

 ادا برتار از حا      يهاا  از راه يچ راها يه»فرمود: نيز  7امام صادق

ام کناد و در راه  ادا بجنگاد تاا باه      ير قيبا شم  يست، مگر آنزه کسين

 4.«شهادت برسد

انفااق در راه   انفاق در ح ، هفتصد برابار »د: يفرما يم 9اکرمرسول 

چ يگزار ه و ح  6ستيزو، جز به ت نيو پاداش ح  ن 5 دا پاداش دارد

 7.«شود يبه او داده م يب ارت به سبب آن مگر ،ديگو ينم يريح و تزبيتسب
                                                      

 .14و  10، صص 11. وسائل الشيعه، ج 1

 .481. ثواب االعمال، ص 4

 .1055، ص 1. صحيح البخاري، ج 1

 .491، ص 1. دعائم االسالم، ج 2

 .41، ص 9. مسند ابن حنبل، ج 5

 .111، ص 5ج متقي هندي، . کنزالعمال، 6

 .112. همان، ص 2
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 ند:يفرما يمهمچنين  ان يا

اسات کاه گناهاان     يکسا  بهره، از آنن ي ترياند و ب ان سه گونهيحاج

اش بخ وده شود و  داوند از عاااب قبار نگااهح دارد.     ندهيگاشته و آ

 يد بارا يا ده شاود و با يا اش آمرز است که گناهان گاشته يپس از او کس

است که تنها  انواده  يپس از او کس .رديعمرش عمل از سر گ هماند يباق

 1شود. يو مالح حفظ م

که روايات اسالمي، حفاظ و   اي است موضوع احترام به کعبه به گونه

از اماام   يتا يدر روا داناد.  بقاي دين را وابسته به محفوظ بودن کعباه ماي  

 آمده: 7صادق

«نح قائام  ما قاَمْت ْْلَکْعَبة ح يزْلح ْلد  يال»
ن يا برجاست، دکه کعبه پا يمادام»؛ 2

 .«ماند ينده و استوار مي دا پا

 د:يفرما يت ح  ميدرباره اهم 7امام صادق

وْ ْحَل َّجح ة ْْلَلْو  ْن َ ة يَْْن قاَل ة َفةاْْن مَلْ  یَْنح ْلن اَس َتَرکح َق کحة َْنَقة وٌْل  َْْمة ْم 

.يَ ْت ماْل ْْلْحْسلْميْهْم ْمْن بَ يَعلَ 
3
 

چنانچنه مننردم حننج را تننرک کنننند... پننس اگننر بننه جهننت فقننر و  

نه حج آننان را  ي( هزين )واليامر مسلم يباشد، الزم است ول يتنگدست

 ن بپردازد.يالمال مسلم تياز ب

اند  آ رت يح  و عمره دو بازار از بازارها»د: نيفرما يمهمچنين  ان يا

 واهاد برساد،  ادا او را     يآنها در پناه  داست. اگر به آنچه ما  هو گزارند
                                                      

 .464، ص 2. کافي، ج 1

 .41، ص 11. وسائل الشيعه، ج 4

 .42ص همان، . 1
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 1.« داست هعهدح از آن اجلح دررسد، پاداشح بريآمرزد و اگر پ يم

. هماه سااله صادها هازار     دارد يا ژهيگاه ويمسلمانان جاميان ح  در 

ن مقادس مزاه و   يسرزم يمسلمان م تاق، از گوشه و کنار جهان به سو

قاات  يا  ود را به م ها ها و م قت يتمام سختتحمل با  ا  نه حرکت کردهيمد

 7از اماام صاادق   شوند. يح  م هضيانجام فر هان آماديگو کيرسانند و لب يم

 ه است که فرمود:دنقل ش

از او بخواهنند، عطنا    يزين ند. اگنر چ يهمان خدايم گزار، گزار و عمره حج

خداوند خود به بخشش  ،نخواهند[ يزيرد و اگر سکوت کنند ]و چيپذ يم

 2.رنديگ يکند و در مقابل هر درهم، هزار هزار درهم پاداش م يآغاز م

را  ينين ا  هيا وارد مزه شد. باد يکار انجام دادن يبرا نيز 7يامام عل

 اناه!   صااحب  يا»د: يگو ين ميخته و چنيکعبه درآو يها د که به پردهيد

اش  يهماان ياز م يهماان يهمان توسات و هار م  يهمان، ميتو و م ه انه،  ان

 7منمناان ريب مرا آمرزشم قرار ده. پاس ام يدارد. پس ام ب نص يا بهره

. «يآر»؟ گفتناد:  «ديشانو  ين را ما ين  هيا سخن باديآ»به اصحابح فرمود: 

 3.«همانح را رد کنديبزرگوارتر از آن است که م داوند »فرمود: 

 البالغه حج در هنج ضهيفر .3

حاا   هضاايفر هالبالغااه دربااار اول نهاا  هدر  طباا 7ريااحضاارت ام

 د:يفرما يم
                                                      

 .460، ص 2. الکافي، ج 1

 .455. همان، ص 4

 .551ص ابن عبدالبر، . امالي، 1
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ْم َج َّجح َبيْتْْه  وَ  ْحلرْ  َفَرَض َعَليْکح دح وَنةهح وح بَْلة   لْْأََنةاْ  َيْر ح
ْلحْذي َجَعَلهح قْ

وَن إْلَيْْْلَْنَعاْ  َو  اَمْ  َجَعَلهح لح ةَْيأَْ ح لحوَه ْحْلَ ْعْهْم ة   لْتَ ةبَْحاَنهح َعَِممَ ةْه وح َوْضح

وْ إْلَيْْه َ ْعَوَتهح ةزح عْ َعظََمتْْه َو إْْذَعاِْنْْم لْ لْ  عا  َأَجابح امح تْْه َو ْْختَاَد ْمْن َخْلْقْه لح

َمةة 
وْ َکلْ قح دح َف َأْنبْيَاةَو َصةة

ةةوْ َمَوْقْةة وْ بَْمَِمئَْکتْةةْه تَهح َو َوَققح بحهح ْه َو َتَبةة
ئْةة

ْ ةْقَي بْعَ ةْْلْحطْي ْر ْعبَاَ تْْه َو َيتَ زح رْ ْرْشْه يح ََ وَن ْعنَْدهح ةوَن ْْْلَْدَباَح ِْف َمتْ بَاَ دح

بَْحاَنهح  ائْْذيَن َجَرما  ةْلعَ ام  َو لْ لَ لْْْلْْلَِمْ  عَ و تعاىل  َمْوْعَد َمْغْقَرتْْه َجَعَلهح لح

بْة ةَو َکتََب َعَليْة  هَح َو َأْوَجَب َج  هح قح َفَرَض َج  ْم ْوَفاَ َتةهح َفَقةاَل لح   َحاَنهح ةکح

ي) يَويَمبْنيَکَفبَريَفبإَِنيالَِلَ ياْلَْيِتيَمِنياْسَتطاَعيإَِلِْهيَسبِيالا يانلَاِسيِحجُّ ِيََعَ َويلِِلَ
يَعِنيالْعالَِمني  1(11)آل عمران: .(َغِ ي

که آن را قبله  يا الزم کرد، همان خانهالحرام را بر شما  تيخداوند حج ب

شوند و هماننند کبنوتران    يکامان وارد آن م ر تشنهيمردم قرار داد، که نظ

بشنر در برابنر    يخداوند سبحان کعبه را نشانه فروتنن  برند. يبه آن پناه م

دگان خود يان آفريش قرار داد و از ميخود و اعتراف به عزت خو يبزرگ

د که دعوت او را اجابت و سخن او را يرا برگز [يحرف شنوان] يانيشنوا

اند، قنرار گرفتنند، هماننند     ستادهياء ايکه انب يياند و در جاها ق کردهيتصد

کننندگان دعنوت حنق،     گردنند و اجابنت   يفرشتگان که به دور عرش من 

دن بنه  يرسن  يبرنند و بنرا   يم يخانه عباد ن تجارتيدر ا يفراوان يسودها

 [خاننه خنود را  شنتابند. خداونند آن را ]   يوعدة آمرزش نزد خداونند من  

پناهندگان بنه آن قنرار داد، انجنام     يبرا ياسالم و حرم امن يبرا يپرچم

 قرار داد. يآن را بر شما حتم يسو حج را الزم کرد و رفتن به
                                                      

 خطبه اول.فيض االسالم، البالغه،  . نهج1
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 يفروتن ،ه تواضعدربارکه  1«قاصعه»در اواسط  طبه  7ريحضرت ام

 د:يفرما يختن استزبار است، ميو فرور

که  ييها را با سن  يبشر يها ندهيها و آ د خداوند گذشتهينيب ينممگر 

ن ين ا ،ش کنرد يننا و ننه شننوا آزمنا    يدند و نه سودمند و ننه ب نم انينه ز

منردم   ياسنتوار  هين محترم خنود قنرار داد و آن را ما   هها را خان سن 

ن منطقنه  يتنر  اهين گ يها و ب ن مکانيتر پس آن را در پر سنگال  ساخت؟

 يهنا  ر، شنن بست يها هان کويها قرار داد، در م ن درهيتر فاصله کمن و يزم

که نه شنتر و ننه    م؛گسسته از ه يها يآب، آباد کم يها چشمه ،فراوان

و فرزنندانش   7پس آدم ؛شوند ياس  و گاو و گوسفند در آن فربه نم

خدا، مرکز تجمآ  هپس خان ،ندکنش يرا دستور داد که به آن سمت گرا

ن يدل با شتاب از بن  يآنان شد، تا افراد از ژرفا يسفرها يانيو مقصود پا

پراکنده  ياهايدر يها رهيق و جزيعم يها دور و از درون دره يها ابانيب

خنود را   يهنا  نشنانه  ،يهنگنام سنع   آورند تنا بنه   يو گسسته به آن رو

نند و بنا   کنان اطنراف خاننه خندا طنواف     يبجنبانند و ال اله اال اهلل گو

خنود بنه سنرعت     يپرگنرد و غبنار بنا پاهنا     يها آشفته و بدن يموها

ت اسنت دور انداختنه و بنا    يشخصن  هکه نشان ييها حرکت کنند، لباس

بنزر،،   ين آزمونيبا کنند، ايخود را ناز يها افهياصالح نکردن موها، ق

 ييرسنا  يني زدا و ناخنال   يساز روشن و پاک يشيد و آزمايشد يامتحان

دن به بهشت قرار داد. اگنر  يرحمت و رس است که خداوند آن را سب 

ن يانجنام مناسنک حنج را در بن     يهنا  محتنرمش و محنل   هخداوند خان

آبناد و   يپردرخنت و پرثمنر، منناطق    يها نيها و نهرها و سرزم بوستان
                                                      

 .194خطبه  البالغه، نهج. 1
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ان ين وسنته، در م يهنم پ  بنه  يهنا  يار و آبناد يبسن  يها خانه و کا  يدارا

بنا و  يز يهنا  ان بسنتان ياه، در ميخرم و پرگل و گ يها زارها و باغ گندم

آبناد قنرار    يهنا  زا و جاده بهجت يآب، در وسط باغستانطراوت و پرپر

 ز کمتر بود ... .يتر بود، پاداش ن ش سادهيبه همان نسبت که آزما ،داد يم

ت بااه يم وصاااالبالغااه، هنگاا از نهاا  يگااريد يدر جاااحضاارت 

َ ةَبيْْت َدب   ِْف  ْهللَ ْهللَ» د:يفرما يو به عموم مردم م 8نيحسن ْم اَل تح ا ل  ةکح وهح َمة

وْةْم َفإْنح ةَبْقيتح  نَاَظرح ْرَك مَلْ تح «هح إْْن تح
تان در ي دا را،  دا را درباره  انه  ادا »؛ 1

چه کعباه تارک    را چنانيز ؛ديد آن را ترک نزنيتا زنده هست ؛ديرينظر بگ

 .«ديشو يشود، شما مهلت داده نم

به نام عبداهلل بن عبااس   ،فرماندار  ود در مزه يبرا يا حضرت در نامه

مْ » سد:ينو يم نيز ُح ةْر ا َبْعدح َفَاقْْم لْلن اْس ْحْلَ َّجح َو َذک  ةبْاَ  َْم   يحا  را بارا  »؛ «...اْ  ْهللْي 

 .«ادآور باش...ي يي دا يعنوان روزها و آنها را به مردم بپا دار

 ج حجيآثار و نتا يبرخ .4

و فسق به جاا   يديپل و آنزه ح   انه کند» د:يفرما يم 9اکرمامبر يپ

 2.«که مادرش زاده باشد يمانند روز ،رون رودياورد، از گناهان  ود بين

تار و  ردتار و    طان کوچاک يش يچ روزيه» فرمود:همچنين حضرت 

ح يث صحيدر حد 3.«ده ن ده استيتر از روز عرفه د نيتر و   مگ زبون

 ت شده است:يروا 7صادقامام از 
                                                      

 .22البالغه، نامه  . نهج1

 .282، ص 4احمد، احمد بن حنبل، ج . مسند 4

 .420، ص 1. احياء علوم الدين، غزالي، ج 1
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رون ين امبر خندا  منن بنه قصند حنج، ب     يپ يد و گفت: ايبه حضرت رس يعرب

ده کنه بنا    يثروتمندم، به من دستور يحج از کفم رفت  من مرد يام ول آمده

د: ين گو يمن  7مانند اجر حنج برسنم. امنام    يکنم که به اجر يام کار ييدارا

سنر    يس طالياگر ابوقب ،س بنگريرو به او کرد و گفت: به ابوقب 9امبريپ

. يرس يرسد، نم يم يکه حاج يزي، به چيش انفاق کنيکه تو در راه خدا شود

برنندارد و نگنذارد،    يزين بندد، چ يبار سفر م يکه حاج گاه آنسپس فرمود: 

ئه محو کند و ده درجنه بناال   يسد و ده سيش ده حسنه نويمگر آنکه خدا برا

برنندارد و نگنذارد، مگنر آنکنه      يکه سوار شترش شنود، گنام   گاه آنبرد و 

که به دور خانه طنواف کنند، از گنناهش     گاه آنو  سد.يش نويهمانند آن برا

 د.يآدر ن صفا و مروه کند، از گناهانش بهيب يکه سع گاه آنو  د.يدرآ به

کنه   گاه آند و يکه وقوف به عرفات کند، از گناهانش به در آ گاه آنو 

 د.يآ جمرات کند، از گناهانش به در يرم

 ين مواقف و آن موقف حج را شمرد که وقتن ير اباميد: پيگو يم 7امام

بندان منرد    گناه  آند و ين درآ رسد، از گناهانش به يبدان موقف م يحاج

 ؟يرسد، برس يم يبه آنچه حاج يتوان يفرمود: تو کجا م

گنااه   يتا چهارماه، بر حااج »ت فرمود: ين روايان ايدر پا 7امام صادق

 2«.مرتزب شود يا رهيمگر آنزه گناه کب ،سنديحسنات نو حيسند و برايننو

کناد کاه    ينقال ما   7بن عمار از امام صادق گر يد يتيدر روا

 فرمود: 9امبريپ

 يرگن يگونه کنه آتنش ت   همان ،ديزدا يرا م [فقر] يزيچ يب ،حج و عمره

ا يک بار حج برتر است يبه امام گفتم:  ،ه گفتيد. معاويزدا يآهن را م
                                                      

 .19، ص 5ج تهذيب، طوسي، ال. 1
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منن   .آزاد کردن؟ فرمود: حج افضل است. گفتم: دو تا؟ گفنت: حنج  بنده 

گفنت: حنج افضنل اسنت. تنا       يافزودم امام م يهرچه بر شمار بندگان م

 1بنده، باز فرمود: حج افضل است. يدم به سيرس

 فرمود:ز ين 7يامام عل

 ييزهنا يبلند کند، همه چ ک گفتن[يلب]ه ياد خود را به تلبيکه فر يکس

ان رسند و همنه   ين ند، تا آنجا کنه خناک بنه پا   ياو که در طرف راست

ان رسند، بنا   يخاک به پا کهند، تا آنجا يکه در طرف چپ او ييزهايچ

 يند: مژده باد تنو را ا يند و دو فرشته که بر او موکلند، گويه گوياو تلب

 و خدا جز به بهشت بشارت ندهد  بنده خدا

د، خداوند يگوک يلب مان و اخالصيو هرکه در احرام خود هفتاد بار با ا

بنه حنرم    آنکنه رد بر برائت او از آتش و از نفاق و يهزار فرشته شاهد گ

اده در حنال  يرد و پيدست گ د و غسل کند و کفش خود بهيرسد و فرود آ

ئه از او محو کنند و  يد، خدا صدهزار سيتواضآ در برابر خدا به حرم درآ

اال بنرد و  ش بن يسند و صند هنزار درجنه بنرا     يش بنويصدهزار حسنه برا

 يعنن يد ن  ين با آرامش به مکه درآ آنکهش برآورد و يصدهزار حاجت برا

پابرهنه، با آرامش و وقار و  آنکهن و  ديبدان درآ ييبدون تکبر و زورگو

با معرفنت بنه    آنکهامرزد. و يد، خدا او را بيخضوع به مسجدالحرام درآ

 1ت کند.ياتش را کفامامرزد و مهيکعبه نظر افکند، خدا گناهانش را ب

هاا   ن کاوه يا بار ا  يزوکاار و بادکار  يچ نيه» د:يفرما يم 7و امام باقر

 يزوکاار بارا  ين يدعاا  ؛ح را مساتجاب کناد  يمگر آنزه  دا دعا ،ستدينا
                                                      

 .41، ص 5جتهذيب، . ال1

 .114، ص 4ج . من ال يحضره الفقيه، شيخ صدوق، 4
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 1!«حيايدن يبدکار برا يآ رتح مستجاب و دعا

ا و ياز دن [مبرور]زو يک ح  ني» ف فرمود:يلط يريدر تعب 9امبر اکرميپ

 2.«جز به ت ندارد يپاداش ين حجيبهتر است و چناست، يهرآنچه در دن

 هو بخ ح پروردگار در عرص يبن موفق هم از بزرگوار يت عليروا

 د:يگو ياست. او م يدنيح  شن

ف ين مسنجد خ  و دردر مننا   ،حج گزاردم و چون ش  عرفه شد يسال

سبز بر تن داشتند،  هدو فرشته که جام ييدم گويدر خواب د ،دميخواب

بننده خندا  و    ياد زد: اين را فر يگنر يد يکن ي .از آسمان فرود آمدنند 

امسال  يدان يمبنده خدا  فرشته نخست گفت:  يک ايگفت: لب يگريد

گزاردند؟ فرشنته   ن  که بلندمرتبه و واال بادحج خانه خدا ن  نفر چند 

حنج خاننه   نفر هزار  دانم. فرشته نخست گفت: شصت يدوم گفت: نم

رفته شده است؟ فرشته يحج چند تن پذ يدان يا ميآ .پروردگار گزاردند

د: آن دو فرشته، به هوا يگو ي  منفردوم گفت: نه. فرشته نخست: شش 

دار و ين مه از خنواب ب يد من پنهان شدند و من سراسيبرخاستند و از د

شه فرو رفتم و گفنتم:  يم و در کار خود به اندشدن ياندوهگ يبه سخت

ن شنش  ين ان ايمن کجا در م ،رفته شده باشديپذنفر اگر تنها حج شش 

 ،باشم؟ چون از عرفه کوچ کردم و در مشعرالحرام وقنوف کنردم   نفر

کنه   يبنودن کسنان   گزاران و اندک اربودن حجيبسشه يهمچنان در اند

ره شد و آن دو يبودم که خواب بر من چ ،رفته شده استيحجشان پذ

اد يرا فر يگريد ،يکيبا همان شکل فرود آمدند و  که دميته را دفرش
                                                      

 .116، ص 4من ال يحضره الفقيه، ج . 1

 .420، ص 1. احياء علوم الدين، ج 4



 11 قبسی از آداب، اسرار و رموز حج

 

 يدانن  يگفنت: من   گناه  آنو تکنرار کنرد   زد و همان سخن را دوبناره  

گفنت: ننه. فرشنته     يگنر يداده اسنت؟ د  يپروردگار امش  چه فرمان

د: از ين گو يد  من يرا بخشن  نفنر ک تن، صدهزار ينخست گفت: به هر

 1د.يآ يف درنميکه به توصدار شدم و چنان شاد بودم يخواب ب

آماده اسات:    که در روايت ارد، چناند يم قت و زحمات ،سفر ح 

غح » کس بدون زحمت و م اقت   چيه»؛ 2«َمَبقح ح ةهح َجتحى َتنَالَهح ْلْ ةَو َما َأَجٌد َيبْلح

 «.رسد يبه مزه نم

يَوَمنيکَفَريفَإَِنياهلليَغِ يي): اند شدهن ح  سرزنح يز تارکيم نيکر در قرآن
 (11)آل عمران: .(نيَيَعِنيالَْعالَمِي

د آماده  يزيان عمر بن يبه ب ،7از امام صادقگزاردن ح  لت يدر فض

ح  از هفتاد بنده آزادکردن ارزشح باالتر اسات:  » فرمود: ان ياست که ا

«عدله يشيما »قال:  «ء؟عدل ْحل َّج يشيما »د: يپرس
با ح   يزيا ارزش چيآ» ؛3

 «.کند ينم يبا او برابر يزيکند؟ فرمود: چ يم يبرابر

کاه از عظمات حا  کاساته      همواره تلکيد داشتند :نيا مه معصوم

بنابراين از هر فرصتي براي ترغياب   با شزوه برگزار شود.  هين ود و هم

ات از تجاار  يا وابعضاي ر در . حتاي  کردند مردم به انجام ح  استفاده مي

ح   ياز سود تجارت را برا يمقدار ،تا در طول سال است  واسته شده

 4.ارندکنار گا
                                                      

 .421ص ، 1ج ، احياء علوم الدين. 1

 .114، ص 11. وسائل الشيعه، ج 4

 .111، ص همان. 1

 .121. همان، ص 2
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 م کرد به حج قبل از اساليو رو ينه مراسم عباديشيپ .5

در جهاان بناا    يديا پرستح توح يکه برا است ين کانونينخستکعبه 

 آورند: يم ين در موسم ح  بدان رويمسلمامروزه که  يا همان  انه ؛شد

َوَليبَي)
َ
كايبَِبكَيييٍتيُوِضَعيلِلَناِسيلََّلِييإَِنيأ ََ  يا  اناه   نياول»؛  (نيَيلِلَْعالَمِييیَوُهداييَةيُمَبا

 يمردم بنا شده، همان است که در مزاه اسات و مباارک و بارا     يکه برا

 (14)آل عمران:  .«ت استيه هدايان مايجهان

از  يديا کعبه تقلممزن است نتيجه بگيريم که بنا کردن ل ين تحليااز 

اين برداشت غلاط  که  يدر حال ،است يديرتوحيغاديان  يحت ،گريان دياد

کاه از   ييهاا  بساا ملات   چاه  ست؛يح نيصح اين مطلب نيزعزس است و 

مااهبي  اود بناا    اجتمااع   يبارا  يمحلا  ياند ول نداشته بر وجود کعبه 

ن و ينه حا  را باا هباود آدم بار زما     ي ياست که پاند؛ بنابراين بهتر  کرده

 ي کنيم.بررس ايو ح  انب باره نيا درات وارده يروا

کند کاه   ي ميادآوريبه صراحت گاهي به اشارت و گاهي د يقرآن مج

، نماز، روزه، زکات، ح  و امثال آنها بي تر مناسک و شعا ر اسالمي مانند

دارد،  يان آسامان يا ادديگر سلف و  يايروان انبيان پينه در ميريداي  سابقه

 اسات آنهاا باا آنچاه در اساالم      يزمان و موسم برگازار  ،تيفيکهرچند 

 متفاوت است.

ان يا روان اديا بار پ  ،ميقرآن کار که به گواه است يزي از عبادات اسالم روزه 

 ا موظف بودند: ييها ا هرچند با تفاوتبود و آنها به گرفتن روزه ز مقرر يگر نيد

يي)
َ
يَعلَيَنيآَمُنواْيكُييَهاياَّلِييُّيايأ ٌَ ياُميكَمايكُييكُميالِصييتِ يََعَ ٌَ َنيِمنيَقبْبلِكْميياَّلِييتِ

 (710)بقره:  (لََعلَكْميَتَتُقونَي
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گونه که بر  د  روزه بر شما نوشته شده، همانيا مان آوردهيکه ا يکسان يا

 د.يزکار شويقبل از شما بودند، نوشته شد؛ تا پره که يکسان

ب ح  يوه و ترتي. شدارد يطوالن يا نهي يپ ،کنونين شزل يح  به هم

جمارات باه زماان     يو رما  ي، قرباان يطاواف، ساع   مانناد  يما، با مناسز

 ؛گاردد  يباازم  7ميا اباراه يا  7ف، حضارت آدم يامبران حنيسرسلسله پ

ز آن حضرت بوده اسات  يگاار اصل ح  ن انيطور قطع بن گونه که به همان

 را از هرسو به ح   انه  ادا  مردمداده است به او دستور  يتعال يو  دا

ِذنيِفي)فرا واند: 
َ
َِجيايوَأ

ْ
يينلَاِسيبِاْل يَوََعَ ََِجاًلا تُوكي

ْ
ٍِِرييأ تِييبلِكيَضبا

ْ
ينيَيأ يِمبنيلِكيفَبج 

بار هار مرکاب     هاده و سواريان مردم اعالم ح  کن تا مردم، پيم» ؛(ٍقييَعمِي

 (11)ح :  .«نديايب يالغر، از هر راه دور

ساير  اسات کاه در    يما يابراه ياسالم، سنت شده هيح  مقبول و توص

. ن مفتخرناد آاهل زمين و آسمان باه   سبز و پابرجا است وهمواره تاريخ 

ْل مَ  7يْْلممنريْْن  دجِم  َلَأَل ْم»ده است که: آم يتيدر روا َْوح َجة َّجح ْمةن ْن َعْن 

امء َفقاَل: جربْئ ْل ْلسح ُْ د: از يپرسا  7يعلا  اميرمنمناان از  يمارد » ؛1«7ليَْ

، چاه ناام داشات؟ حضارت     دکه حا  گازار   ين کسينخست ،اهل آسمان

 .«ان بوديگزار از آسمان ن ح يل نخستيجبر فرمود: 

َذْ  یأَتة »: است آمده 7جعفر يز از ابين 7در مورد حضرت آدم َُة آ  ح 

مَرةٍ يَقَدمَ  یَعلَ ٍ  ةيَ تْ َت ْلف أَ يْْلبَ  ْمأْة عح ٍ  َو َثِمثح َح مأْة َج آدم هزارباار  » 2؛«ْه، ْمنها َلْبعح

د ماورد حا  و   ، هفتصا انيا ن ميد که از اکرارت ي انه را ز ،ادهيپ يبا پا

 «.گر عمره بوديصد مورد ديس
                                                      

 .149، ص 11وسائل الشيعه، ج . 1
 .122، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 4
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 فرمود: 9امبر  دايپ

منن   يدو فرمود: برا را نزد آدم و حوا فرستاد و به آن 7ليخداوند، جبرئ

ا کنرد و حنو   يد. آدم حفنر من  يشان نقشه کشيل برايد. جبرئيبساز يا خانه

ر آن، ندا آمد: بنس  يد. از زينکه به آب رسيکرد، تا ا ي]خاک را[ منتقل م

فرمنود کنه    يپس چون خانه را ساختند، خداوند به او وح  آدم ياست، ا

ن ين، اولن ين و ا يهست ن نفريطواف کند و به او گفته شد: تو اول بر گرِد آن

دار کرد و سپس ي، آن را د7ها گذشت تا آنکه نوح خانه است. پس قرن

 1ن را برافراشت.آ يها هيپا 7ميها گذشت تا آنکه ابراه قرن

کاه   رساد، چناان   يم 7، نوبت به ح  نوححو فرزندان 7بعد از آدم

 2«....ْْن  آ   َو نحوجا  َجَا»ند: يفرما يم 7امام صادق

 فرمود: 7امام باقر

را از بهشنت فنرود آورد، فرمنود: منن همنراه تنو        7چون خداوند آدم

منن   کنه عنرش   رد آن طواف شنود، چننان  آورم که بر گ يفرود م يا خانه

که ننزد عنرش منن نمناز      شود و نزد آن نماز خوانده شود، چنان يطواف م

خندا   هامبران، خانن يشود. زمان طوفان، خانه به باال برده شد. پ يخوانده م

 ،دانستند، تنا آنکنه خداونند    يقا[ نميآن را ]دق يجا يکردند ول يرا حج م

و او هنم خاننه را بنا     [مشخ  کرد]نشان داد  7ميآن را به ابراه يجا

 3.«حِمِر»و  «طور»، «لُبنان»، «ريشب»، «حِرا»ن[ پنج کوه، بنا کرد: ي]سن  ا

باا   اان فرماان داد   يباه ا  7ميحضرت اباراه نبوت در زمان  داوند 
                                                      

 .242، ص 2. تاريخ دمشق، ج 1

 .62، ص 96بحار االنوار، ج . 4

 .494، ص 1. فقه القرآن، راوندي، ج 1
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 ،ياعالم ح  عماوم  ند و باد بنا کيتا  انه را تجد ،ديايهمسرش به مزه ب

م مناساک و  ي اناه را ساا ت و باا تعلا     نيزم يز ح  گزارد. ابراهي ود ن

 رونقي دوباره به مناسک ح  داد. ،مراسم ح 

 1 مخينیامام  حضرت از منظر يميحج ابراه .6
حا   اسات و  خ کعباه  يدر تاار  7آدمنقاح  ه يپا هم 7ميابراهنقح 

ع کارد  يت ر ياست که  داوند تبارک و تعال ي، همان ح  واقعيميابراه

ِذنيِفي) :دستور داد کاه ماردم را باه آن فرا واناد     7ليم  ليو به ابراه
َ
يوَأ

َجِي
ْ
گار  ي، باار د يانقالب اسالم يروزيخ و پس از پيتارسير در . (انلَاِسيبِاْل

حضاارت  ،ر انقااالبياااز لسااان رهباار کب يماايحاا  ابراه ياياااد احياافر

فلسافه   يما يحا  ابراه  راحال  امامدگاه يانداز شد. از د نيطن 1يني م امام

ک ي ين زندگيآفر ع ق يها و تزرار همه صحنه يتجل ،ح » :دارد ييبايز

 1«.ا استيک جامعه متزامل در دنيانسان و 

 انه است و  وصال انسان به صاحب ي، ح  برانيي م دگاه امامياز د

سات کاه   ين نيا ا يحا  بارا   ؛سات يحرکات، اعمال و الفاظ نمنحصر به 

 د:يفرما يمدر اين باره راحل امام  ازگردند؛نند و بي انه را ببحاجيان 

حرکنات و   ؛قنت دارد يخاننه طر  .خاننه اسنت   صناح   دنيد ،فلسفه حج»

 ،ن جهنت باشند و مناسنک حنج    ين د در ايشود، با يکه آنجا انجام م ياعمال

شود  يميد ابراهيبا ،ياز هر نژاد و ملت ،ياست و امت اسالم يمناسک زندگ

 2«.واحده شود ديگردد و  يکيوند خورده و يپ 9محمد ل امتيتا به خ
                                                      

 .8ص ، 1امام خميني. پيام استقامت: 1

 . همان.4
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ح   ياسيت بعد سياهم»د: يفرما يم ح  ياسيبُعد سدرباره راحل  امام

اساتح،  اودش   يعالوه بار س  ياسيعد سست. بيآن ن يکمتر از بعد عباد

 فرمود:همچنين  ان يا 1.«عبادت است

قنا و افاانسنتان و   ين، آفريمظلومانه فلسط يادهايفر يد پاسخگويحج با

ام است: يمستضعفان جهان باشد، حج قهمه مظلومان و  يبلکه پاسخگو

َببرَاَميقِييببيالْكْعَبببَةياْلَيَجَعببَ يالَِلي)
ْ
ببايلِلَنبباِسييَتياْل خداوننند، کعبننه »؛ (اما

 (11)مائده: «. کار مردم قرار داد ياستوار يالحرام را برا تيب

پنس  « للنناس »، «ناس»ام يس شده است، آن هم قيام تأسيق يکه برا يتيب

ن مقصد بزر،، در آن اجتماع نمود و مننافآ نناس را در   يهم يبراد يبا

 2ن نمود.ييد تعيف باين مواقف شريهم

مناد   هماه از آن بهاره   وقارآن اسات    مانناد ، ح  نيي م از منظر امام

 يايا ، اگر دل به دريان امت اسالمي مندان و درد آشناياند يول ،شوند يم

 يهاا  اسات يدر احزاام و س رفتن شدن و فرو کيمعارف آن بزنند و از نزد

 ،رشاد  ،تيهادا  يگوهرهاا  ،ايا ن دريا از صادف ا  ،آن نترساند  ياجتماع

د و از زالل حزماات و کاارد  واهنااد ي ااتر صاايرا ب يحزماات و آزادگاا

 3راب  واهند شد.يمعرفت آن تا ابد س

 ند:يفرما يمسلمانان م ييگرا وحدت و هم دربارهحضرت امام 

نندگان  ياز گو يست که اگر مطلبحجاج ا يف الهي، تکلين مقطآ زمانيدر ا

دهد، انکار کنند  ين صفوف مسلمانان را ميجاد اختالف بيا يدند که بويشن
                                                      

 .21، ص 19. صحيفه نور، ج 1

 همان.. 4

 .8. پيام استقامت، ص 1
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منه  يف خنود در مواقنف کر  ياز وظاو برائت از افکار و سردمداران آن را 

 1باشد... . 9و حج محمد [ايابواالنب] يميبدانند تا حج آنها، حج ابراه

 معنا و مقصود حج .7
کناد   يثابت ما  يات، به  وبيات و روايجانبه به آ همهق و يعم ياهنگ

نناد باا   يب ي؛ آنچاه را ماردم در ظااهر ما    ياست و باطن يکه ح  را ظاهر

 حا   قات يحال آنزه  داوناد طالاب حق   ،ار دارديقت ح  فاصله بسيحق

حااجي   واهد که مبرور باشد و با بازگ ات   يرا م ياست.  داوند، حج

که مناسک  يحج ؛ديد آيدر روحح پد ياساس يح، تحوليبه موطن  و

گ ات، باه   پاس از باز  يحاج و باشد يح اسالميصح يآن، مناسک زندگ

د طلبا  يرا م يحج ؛  داوند ر  دا نگردديد و گرد غيک نگوير  دا لبيغ

در  ،ز استيا نزدش عزيزد و هرآنچه از دنيطان بستيدر آن با ش يکه حاج

 ند و نخواهد.يرا نب يزيکند و جز  دا چ يراه  دا قربان

ف شاده  يعاارف معاصار توصا    يدر کالم عرفاان  يبا ح  واقعيچه ز

 سد:ينو ياست، آنجا که م

ن کجا؟ ي  خانه کجا و صاح  خانه کجا؟ طائف آن کجا و عارف اياله

 ين برايدولتمند است و ا ي؛ آن براين روحانياست و ا يآن سفر جسمان

سوا را؛ آن ترک مال کند ن ما يال را وداع کند و ايش؛ آن اهل و عيدرو

ن راه همه مناه؛ و  ين ترک جان؛ سفر آن در ماه مخصوص است و ايو ا

ن ين ن را همنه عمنر؛ آن سنفر آفناق کنند و ا     ين ک بار اسنت و ا يآن را 

رود کنه   يت نبنود؛ آن من  ين را نهايان است و ايسفرالنفس، راه آن را پا
                                                      

 .26، ص 19. صحيفه نور، ج 1
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ن يد و ايمايرش پنباشد؛ آن ف يرود که از او نام و نشان ين ميبرگردد و ا

ن از ين پوشد و ا ين مَحرم؛ آن لباس احرام ميشود و ا يعرش؛ آن مُحرم م

شننود؛ آن تنا بنه     يک مين لبيد و ايگو يک ميشود؛ آن لب يم يخود عار

حجر کنند  بگذرد؛ آن استالم  ين از مسجداالقصيمسجدالحرام رسد و ا

آن چنند   يسعن را روح صفا؛ ين اشتقاق قمر؛ آن را کوه صفاست و ايو ا

؛ آن يه در کشنور هسنت  ک منر ين، يا ين صفا و مروه است و سعيه بمر

 ين خندا ين م طلن  کنند و ا  ين پرواز؛ آن مقام ابراهيکند و ا يهروله م

ن ين نند و ا يات؛ آن عرفنات ب ين ن آب حيم؛ آن آب زمزم نوشد و ايابراه

ن را همه روز؛ آن از عرفات يک روز وقوف است و ايعرصات؛ آن را 

ن ين جمرات کند و ا يا به محشر؛ آن رمين از دنيکوچ کند و ا به مشعر

ًليفُُسوَقيَويًلي)ن ترک سر؛ آن را يرجم همزات؛ آن حلق رأس کند و ا
َجِي
ْ
ن بهشنت  يآن بهشت طلبد و ا« العمر يف»ن را ياست و ا( ِجداَليِفياْل

 يکنه نناج   ي؛ خنک آن حاجين ناجيو اشود  ين؛ الجرم آن حاجيآفر

دار يشان را به ديو درو يا دن خانه خواندهيتوانگران را به د ياست؛ اله

ن جان و دل؛ آنان سرگرم در يخداوندِ خانه؛ آنان سن  و گل دارند و ا

 ش است.يکه درو ينان محو در معنا؛ خوشا آن توانگريصورتند و ا

 يدهند آن را کنه دل بنه سنو     يچه سنود  نکعبه داشت ي  تن به سوياله

 1خداوند کعبه ندارد؟

در حا    يبلزاه هار عملا    ،ستيروح ن ي  ک و ب يپس ح ، عبادت

ل يحا  را ت از   يدارد که هادف اصال   ييها و معارف فراوان و واال نزته

ع يعلل ت ر درباره 7الرضا يبن موس ياز عل «فضل بن شاذان» دهند. يم
                                                      

 زاده آملي. . الهي نامه، حسن1
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 دهد: يپرسد و حضرت پاسخ م يح  م

 يتعنال  يشنگاه بنار  يخندا رفنتن و در پ   يسنو  ؛ حنج بنه  «ْهللْ یْْلَ  ْلْوفاَ ةح »

و  يخنواه  و کمنال  يطلب ادتي؛ حج ز«اَ ةْ يَو َطَلبح ْلزْ »حاضرشدن است. 

ُح »از خدا پاداش و ثواب فراوان خواستن اسنت.   رو ُح ا َوْلْةة ْن کحةل  مَة
مْة

با  ِْم ا َمض
ْستَ یْْقََتَف ْْلَعْبدح َو تائْ َتْقبْلح يَ ْأنْقا  ْلْةا ة، مح ه حنج، از گذشنت  »؛ «سْة

توبنه   ،ک و پرگناه خارج شدن و از آنچه در گذشنته انجنام شنده   يتار

ََ ». «ک را از نو آغاز کردن استينده کار خوب و نيآ يرابکردن و  مَة

َوْل ُْ ْْْلَمْة َرْ ْن إْخْة
دن و کنر خنارج   [يبنرا  يا لهيحنج وسن  ]« َما فْيةْه مْة

ون واج  را يگر است؛ خمس و زکات و ديکديها از  ييدارا يجداساز

 را ادا کردن است. ينيگر حقوق ديپرداختن و حق فقرا و محرومان و د

نْ َو َتَعْب ْْْلَب» ْل َو ْْلَولَةْد َو  َدْْن َو ْاْلْشتَْغاْل عَة ُْة ْن نقةْر ْْلطَة َخ ْْْلَ ْس عَة

ْت اننداختن، از زن و فرزنند دور شندن و     يحج بدن را به سخت»؛ « ْللحذح

نامشروع منآ کنردن و   يها و شهوات و لذت ينفسان يجان را از هواها

 «.است نو گناه نکرد ين خودسازيتمر

ََ ما ِف» م َم َْ ِْف ْق ْمَن ْْلَْ لْ َْ ْْلَ يذلَْک ِْلَ ْق ْْْلَْدْض َو َغرْ  نافْ ا َو َمْن ِْف ََشْ ِْبَ

حْن َيح  رْ حبَ ْلَو  ْلْرَب   ْن اَل َيح ة َّج  َو مْ ِْم ْبتَة  َّج  ْمْن َبْيْ تَةاْجٍر َو  مح ٍَ َو مح
ٍر َو ةبَةائْ

َکاٍد َو َفْقرٍي َو َقَضاْء َجَوْئْة  ٍي َو مح
ْل ْْْلَطْة ةَکاْلٍب َو ْمْسکْ ُْة َرْْف ِْف ة َّْج َأ

َْ ْلْ ةْلْ  مح ْاْلْجتاَْمعح فْيَهاةَمَوْْض ْمکْْن َ ح منردم در   يتمام يدر حج برا»؛ «مح

آنها برند؛ چه  يم به سر  يخشکا و ين و آنان که در دريشرق و غرب زم

دار، ين و خر هر آننان، از تناجر، فروشنند   ين گزارنند و چنه غ   يکه حج م

بنوده و   ين، سنودمند ير و مسنک ين دهننده مرکن  و فق   هين کاس  و کرا

 آورد.  ين را برميمردم در اطراف و اکناف زم يازهاين
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مح ْ »
ْه َو َنْقْل َأْخبَاْد ْْْلَئْ ََ َما فْيْه ْمَن ْلتحَقق  ٍَ  :َم ْق ل  صح اَم إىَْل کح َو َناْجيٍَ  کَة

يِلََتَفَقهُبوايِفي)َعزح َو َجلح  َقاَل ْهللح ة  يفِْرقَبٍةيمِبْنُهْميئافِفَب فَلَْويًليَنَفَريِمْنيلُكِ
َهُدواي وَنيَويلِهَدْب َُ ْميَذْبَذ َََجعُبوايإَِلْهِبْميلََعلَهُب ُهْميإِذاي َِ ْو

وايقَ َُ ادِليِنيَويِلُْنِذ
 (722)توبه:  «.(َمنافَِعيلَُهم

ن و انتقنال و  ين فقنه و احکنام د   يرين گناه فراگ يحج، جا ،آن وه برعال

 ]جهنان[ اسنت،  گوشه و کنار  يبه تمام :انيشوايگسترش اخبار پ

اي  چرا از هر گروهي از آنان، طايفنه »گونه که خداوند فرمود:  همان

اي در مدينه بمانند(، کنه در دينن )و معنارف و      کند )طايفه کوچ نمي

يابند و به هنگام بازگشت به سنوي قنوم خنود    احکام اسالم( آگاهي 

آنها را بنيم دهنند شنايد )از مخالفنت فرمنان پروردگنار( بترسنند و        

خودداري کننند تنا شناهد مننافآ گونناگون خنويش در اينن برنامنه         

 .«حياتبخش باشند

را در فلسافه   ي، نزاتکرداز اعمال ح  اشاره  يحضرت سپس به بر 

ک يا فراتار از   ياند که ح  واقعا ينما يان ميکند و به حاج يان ميک بيهر

 د:يفرما يم گاه آنروح است؛  ي  ک و ب يسلسله رفتارها و کارها

انند؟ پاسنخش آن اسنت     د: چرا مردم به احرام مأمور شدهيبگو ياگر کس

قبل از ورود بنه حنرم خداونند بلنند مرتبنه، خاشنآ و        [انيحاج]که: تا 

 يهنا  هنا و لنذت   نتيو ز اياز دن يزيخداترس شوند و از هر اشتاال به چ

خود را دور داشته، با تمام وجنود رو   يو هوسران يو از هر سرگرم ييايدن

 1او کنند. يبه سو

                                                      

 .12باب ، 119، ص 4ج . عيون اخبار الرضا، صدوق، 1
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 از آداب سفر حج يا  پاره .8

 هکه به هما  ين  انه شود، در حاليهرکس وارد ا»د: يفرما يم 7باقر امام

 1«.بودمن  واهد يا ي گيآگاه باشد، در آ رت از عااب هم يواجبات اله

ن يا د ءد کاه جاز  يا اموزيمناساک  اود را ب  »فرماود:   9اکارم  امبريپ

 2«.شماست

از  عضاي د، ابتادا ب يا د به حا  برو يهرگاه  واست» فرمود: 7يامام عل

 داوناد   زيارا د؛ يا کن يداريا کناد،  ر  يت ما يا آنچه شما را در سفر تقو

ي)د: يفرما يعزوجل م واْيََلُ َعدُّ
َ
ُُروَجيأل

ْ
ََاُدواْياْل

َ
رون يا م بياگر تصام »؛ (ُعَدةايَولَْويأ

 (34)توبه:«. کردند يآن امزانات فراهم م يرفتن داشتند، برا

شان را فاراهم   يزندگ هنيگزاردند، اما هز يها ح  م يمني»د: يگو يعباس م ابن

از  ،شادند  يم و هروقات وارد مزاه ما   يگفتند: ما اهل توکل هست يکردند و م ينم

 3.«ه را نازل فرمودين آي داوند اکردند که  يمردم در واست کمک م

 د:يفرما يم 7امام صادق

بنردارد و کننار بگنذارد و     يزيبرد، چ يکه م ياز شما سود يکيهرگاه 

کننار بگنذارد و    يببنرد، مقندار   يباز اگر سود« حج ين برايا»د: يبگو

سنفر   يو موسم حج که فرا برسد، نزد او خرجن « حج ين برايا»د: يبگو

رود.  يکند و او به حج من  ياو حج را مقدر م يفراهم باشد، خدا هم برا

کنند و   يکه به دسنت آورده اسنت خنرج من     ياز شما، سود يبرخ يول

                                                      

 .82، ص 4ج محمد بن االحسائي، . عوالي الآللي، 1

 .41، ص 5. کنزالعمال، ج 4

 .522، ص 4ج بخاري، . صحيح البخاري، 1
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اش بنردارد،   هيسفر را از سرما هنيخواهد هز يم ،رسد يهنگام حج که م

از راه  يتوشنه منال   د رهين افزون برآن، با 1د.يآ يش دشوار ميجه برايدر نت

  د.يدست آ ل بهحال

 فرمود: 9امبر اکرميپ

د، ين بگو کيک اللهمّ لبيبرود، چون لب رحالل به حجيبا مال غ يهرکس

 «گنردد  ين به خودت برمن يا» ؛«کيک وال لعديال لبد: يفرما يخداوند م

 2.يآمد   چه خوشيکيچه لب

حا  و   يبارا  7نيالعاباد  نيا هرگاه امام ز»د: يفرما يم 7امام صادق

داشات، از   يها با  ود برما  توشه ن رهيرفت، از بهتر يعمره به سفر مزه م

 3.«نيريبادام، شزر و آرد نرم و ترش و ش

ات باه قصاد    هرگاه از  انه فرمود: يا هيدر توصنيز  7جعفر صادقامام 

 ن است:يفرج را بخوان که چن ي، دعايرو يرون ميسفر ح  و عمره ب

 ب  دَ  ْهللْ بحانَ لحة  ظيمح ْلعَ  ل  ْلعَ   ْهللحإالح   إلهَ اَل  کريمح ْلْ  ليمح ْحلَ   ْهللحإالح  إلهَ  الَ 

َْ ْلسح  اموْْت ْلسح  َْ ْلسح  دضيَ ْْلَ  ب  دَ  وَ  ب  مدح ْحلَ  وَ   ظيمْ ْلعَ  رشْ ْلعَ  ب  دَ  وَ  ب

ْ  يل َج  نْ کح  همح ْللح  لْ قح  مح ي* ثح ْلعاْلَ  ب   دَ هللْ ْ  ل  کح  نْ مْ  وَ  نيدٍ عَ  ادٍ ب  َج  ل  ن کح مْ  اد

 ْهللْ بيلْ ِف َل  وَ  جتح رَ َخ  ْهللْ سمْ بْ  وَ  خلتح  َ  ْهللْ سمْ بْ  ْل قح  مح ثح   ريدٍ مَ  يطانٍ َش 

ِف  ْهللح اءَ مةا َشة  وَ  سةم ْهللْتة  بْ لَ ََ عَ  سةيان وَ نْ  ديْ يَ  يَ بَ   ح قد   أح إن   همح للح َْ 

َُ َل   هةا وَ ل  کح  مةودْ  ْْلَ َل َعة  تعانح ْْلسحة  أنَت  همح للح ه َْ سيتح ه أو نَ رتح کَ ذْ ذَ قري 
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 نا وَ قرَ ينا َلة لَ عَ  نْ و  َُ  همح للح َْ  ُلْ  ْْْلَ ِْف  ليق ح ْلَ  وَ  قرْ  ْلسح ِْف  بح اجْ ْلصح  أنَت 

 ْح صةلْ أَ  هةمح للح ك َْ لولْ دَ   ْ طاعَ  ك وَ تْ طاعَ يها بْ نا فْ ري  َل  وَ    نا ْْلدَض لَ  وْ ْطْ 

ك بْة  عةوذح  أَ إن   هةمح للح َْ  ادْ ْلن   ذَْب نا عَ قْ  نا وَ تَ قْ زَ نا فيام دَ ك لَ بادْ  نا وَ هرَ نا ظَ لَ 

 دْ لَ ْلوَ  وَ  ْْلالْ  وَ  ُلْ ِف ْْْلَ  نظرْ ْْلَ  لوءْ  وَ   ْب نقلَ ْْلح  آب ْ کَ  وَ  رْ قَ ْلسح  ثاءْ عْ ن وَ مْ 

.ألريح   كبْ  وَ   ل  جح أَ   ي بكناْص  دي وَ ضح عَ  أنَت  همح للح َْ 
1
 

 يجنز خندا   ييچ خندا يست. هيبردبار بزرگوار ن يجز خدا ييچ خدايه

 يهنا  نيهفتگانه و زم يها آسمان يمنزه است خداست. يواال و بزر، ن

ش مخصنوص پروردگنار   يهفتگانه و پروردگنار بنزر،ِ عنرش  و سنتا    

انگر ين هنر طا  ا  پناه من باش در مقابنل يسپس بگو: خدا ان است.يجهان

 طان نافرمان.يسرکش و هر ش

بگو: به نام خندا، وارد شندم و بنه ننام خندا و در راه خندا،        گاه آن

مقابنل   دررا « اهللشناء ما»و « اهلل بسنم »خارج شدم، پروردگنارا  منن   

اد داشته باشم و ي آورم، چه به يش مين سفر، پيو شتابم در ا يفراموش

 چه فراموش کنم.

 يياون يهمراه مسافر و جانش ، تويا کننده ياريتو  کارها ها  در هميخدا

منان، در هنم   يرپاين زيا  سفرمان را آسان کن و زمياش. خدا در خانواده

رمان را در آن، همنراه بنا طاعنت    يو مس م[يکه زود به مقصد برس]چ يپ

 امبرت قرار ده.يخود و پ
در خنانواده و منال و    يو بندمنظر  يا  از رنج سفر و بندفرجام يخدا

، بنه کمنک تنو    ياور منيا  تو بازو و يبرم. خدا يفرزند، به تو پناه م
 کنم. يم و سفر ميآ يفرود م
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سنت و  ير تنو ن ين جنز خ  يزين چ چيجز امنر تنو و هن    يچ امريا  هيخدا

 1ست.يجز تو ن يا نگاهدارنده

اصوالً  آغاز کرد. يت صادقانه و اطاعت از اوامر الهيد با نيسفر ح  را با

مقادس  د و قصد امتثال امار شاارع   باشداشته ت صادقانه يد ني، بايهر عبادت

د، کنت  ود تلمل يدر ن يد قدريبا ،ح  دارد هکه اراد يکس .جا آورده شود به

دن به يو رس ين سفر، امتثال امر الهيغرضح از او  نفس را کنار گاارد يهوا

ا  وف از سرزنح مردم. امام يل اعتبار يتحص باشد، نهثواب و فرار از عقاب 

و  گااشات مرکاب   يرو رل  اود را با  يبار و وسا اامبر ديفرمود: پ 7باقر

 2.«ستين ييا و  ودنماياست که در آن ر ين حجيا»فرمود: 

شاود کاه   اگار معلاوم    ،سات يفهماد کاه قصادش چ    يما فرد با تلمل 

اماام  د. کنا در اصاالح قصاد  اود     يد ساع يا سات، با ي دا نمقصودش 

 ي داسات و حجا   يبرا يح  دوگونه است: حج»د: يفرما يم 7صادق

 دا حا  بگازارد،  داوناد پااداش او را      يکه برا يمردم، پس کس يبرا

امت پااداش او  يمردم ح  کند، در ق يکه برا يدهد و کس يبه ت قرار م

 3.«مردم است هبر عهد

ر و دانا يِّکند و به اطالع اشخاص  َ يت تام و تماميد وصين بايهمچن

از يااد  تاا او را   ،اورديا  اود فاراهم ن   يبارا  يقلبا  هاسباب م غل ،برساند

 يدر حالل کردن  رجا  يکه ممزن است سع يي، تا جاباز ندارد محبوب

 د.زنن يکوتاه نيزادتر بردارد و از انفاق يو زکند  ود 
                                                      

 .485، ص 2، ج الکافي. 1
 .181، ص 4ج المنذري، . الترغيب و الترهيب، 4
 .22. ثواب االعمال، ص 1
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 يم باه رفاتن حا  دارد ولا    يکه تصم يکس»د: يفرما يم 7امام صادق

مساافر   1.«آورد يت ما يا است که محروم يشود، به  اطر گناه يمحروم م

ق يا ناه و توف يزم ،ر تقاوا يدر مسير جانح را پااليح کند  و با سد يح  با

 ابد.يف بت ر

د يا با و متواضع باشاد و تزبار ناورزد؛   ا الق  د  وشين بايهمچناو 

 ياهلل، سفر روحاان  يال يعالوه بر سفر جسمان ،تلمل کند که در طول سفر

سافران   کمک به همراهان و همدر روايات  2ز داشته باشد.ي دا ن يبه سو

ست؟ يح  چ يزيده شد: نيپرس 9امبر  دايسفارش شده است. از پنيز 

  3.«زه گفتنيدادن و سخن پاک گران طعاميبه د»فرمود: 

ماا باه    يوقتا »گفاتم:   7د به امام صادقيگو يمنيز  «يل  ثعمياسماع»

 ينگهادار  يروناد و مارا بارا    يم، همراهاان ماا باه طاواف ما     يرس يمزه م

طاواف باه    4.«ح از آناان اسات  يگاارند! فرمود: پاداش تو، ب يل ان ميوسا

 سفارش شده است.نيز در روايات امامان  يگان و حتيابت از اقوام، همساين

 حج، ورود به حمضر خدا .9
منازل  يو ط ير و سلوک باطنيست، بلزه سيمناسک نمنحصر به ح  

، ي، ا القا يعرفاان  يک از مناازل و م ااهد، رازهاا   يا هر است. يروحان

 يبخ د و دگرگاون  يمو معنا که به ح  روح  ،دربردارد يو ارشاد يتيترب

 7الرضااا يبان موسا   يعلا حضارت  آورد.  يد ما يا پد يو معناو  يا القا 
                                                      

 .21، ص 8. وسائل الشيعه، ج 1
 ، ميرزا اسماعيل بن حسين تبريزي.المتقين تذکرةر.ک: . 4

 .658، ص 1الصحيحين، ج . المستدرک علي 1
 .408، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 2
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لح  یفةاَ ةح َْْلة ْعلح ح ْحَلة َّج  ْلوْ »د: يفرما يم َوَجة حا  وفاود و ورود باه    » ؛1«ْهللْ َعزح

عااد  ي. ا هرچند همه عالم محضر  داست ا اماا حا  م    «محضر  داست

 فتگان وصلح.يش ح ويعاشقان کو ياست برا

حاال   که با تمام وجود پاسخ دهد، در همه ،تنها به زبان که  دا را نه يکس

کند و رشته استوار  يت ميو حالل و حرام  دا را رعااست  يتعال م حقيتسل

راز صاحبخانه شد،  ن  انه و هميرم ادهد و هرگاه مح ميمان را از دست نيا

 حافظ: هگفتد و به يسروش حق را به گوش جان  واهد شن

 ينشنا   ين پنرد  از  ين آشناا     يتا نگرد

 

 گ ش نامحرم نباشد  جاي پيغام و سنروش 

و انقطاع  ين ان يب ،يرنگ ياست از مح ر و احرام، رمز ب يح ، نمود 

توجاه باه    و هاا  اباان يدر ب يار و سرگ تگي انه و شهر و د ،نيتع ،از مال

در او  ؛دني ود را در آغوش مهر او د تن است؛ ي دا و بازگ ت به  و

باسات  يچاه ز «. ْهلل َو َبقةاٌء بْةاهللْ َفناٌء ِْف »است ن ماند يشدن و بدو باق يفان

 د:يسرا يکه م« يجام»غزل 

 ت  کنردم  يک  يبه کعبه افتم و آنجا ه ز

 

 جمنناک کعبننه تماشننا بننه ينناد اوي تنن  کننردم  

 ا  دسن  تماننا يدم سن يننشنعاا کعبنه  ن  د    

 

 شننعر سننيا  منن ي تنن  کننردم    داز  جاننن  

  نن  قه ننه دا کعبننه بننه گنند نيننا  گننرفتم 

 

 دعنناي قه ننه گيمنن ي مشننکب ي تنن  کننردم  

 نهاد  خهق قرم سن ي کعبنه اوي عبناد     

 

 سن ي تن  کنردم    من ز  ميان همه  اوي دک بنه 

 به م قف عرفا  زيمنتاد  خهنق دعناخ زن    

 

 وگ ي ت  کردم من ز  دعا ل  خ د بمته  گف 

 دا مانننا و م اگنننند فتننناد  زهننن  ماننننا    

 

    جامي ز  همه فااغ  منن آا وي تن  کنردم   
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ضاه حا ، شامول    ياهلل و انجاام فر  تيا ارت بيا فرا وان  داوند به ز

ن دعاوت  يا هاا را در ا  له رسولح انسانيجانبه دارد. پروردگار به وس همه

ِذنيِفي) د:يفرما ي واند و م يفرام همگاني
َ
َِجييوَأ

ْ
تُوكييانلَاِسيبِاْل

ْ
يأ يَوََعَ لِكييََِجاًلا

ٍِِري تِييَضا
ْ
يَعمِينيَيأ  (21)حج:  (ٍقيييِمنيلِكيفَج 

ر ي، سنقاد دور و نزديککند که افراد از  ياقتضاء مفرا واني  داوند 

کناد   تصريح مي داوند سبحان  ؛ بنابراين ود را به سمت کعبه آغاز کنند

 اواه   م باشاند، ي اواه عااکف و مقا    ؛ن مراسم شرکت کننديد در ايبا که

 رمالزم کعبه:يو غ نين  هيباد
َرَاِمياَّلِي)

ْ
 (22)حج:؛ (ِهيوَاْلَادِييَجَعلَْناهُيلِلَناِسيَسوَاءيالَْعاكُفيفِيييوَالَْمْسِجِدياْل

 يچنه کسنان   ؛ميمردم، برابر قرار داد ههم يمسجدالحرام، که آن را برا

 شوند. يا از نقاط دور وارد ميکنند  يم يکه در آنجا زندگ

ساالمت جسام و    ،مانناد عقال، بلاو     اي هيا ط اوليسب شراک پس از

 :شرد استطاعت را قرار داده است بازبودن راه، پروردگار عالم

ي) يََعَ ياْلَييَويلِِلِ  (11عمران: )آل؛ (اليِهيَسبْسَتطاَعياَِليِتيَمِنيايانلّاِسيِحجُّ

 ييخدا بر مردم است که آهن  خانه ]او[ کنند، آنها که تواننا  يبرا

شنمار   يب ياجر و پاداش ين سفر معنويا ياو دارند و برا يرفتن به سو

 .قرار داده است

 د:يفرما يثواب ح  م بارهدر 7امام رضاه ک چنان

ْکثْرح ْحْلَ َّجح إاْلح ...  ٍ  َمْدي َبنَى ْهللحَو َما ْمْن َأَجٍد يح َح ل  َج نَة   َعزح َو َجلح َلهح بْکح

َرفِْف ِْلَ  .نحْ  فْيَها غح
1
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در بهشنت بنا    يننه و شنهر  ي، خداونند متعنال مد  يو در مقابل هر حج

ش تنام  يش، آسايسالکان کو يده و براکرمتعدد بنا  يها ها و خانه غرفه

 .فراهم ساخته است

 يساز حج و انسان .01

ح  مدرسه  ؛ زيرارديگ يشزل م يل ا القيح ، فضا يدر سفر روحان

هاا و   در برابر رنا   يداريپا ن سفر زا ران صبر وياست. در ا يساز انسان

ده پااک  يا از عاادات زشات و ا االق نزوه    کنناد؛  را م ق ماي ها  يسخت

زناد و نفاوس  اود را باه عطوفات و محبات       يپره ياز گناه م ؛شوند يم

نااد. حاا  از کن يرا شاازوفا ماا يزااير و نياا  يهااا زهياانااد و انگيآرا يماا

ب و اعتاادال نفااوس اساات و يتهااا ،يساااز ن عواماال انسااانيرومناادترين

 يرا در ادا حقيقيو سعادت  يشادمان ،نان و آرامح نفسيگزاران اطم ح 

ًلَيبِبِذكِريالِِلي)رد: يا گ ي ان آرام ميها اد  دا دليدانند و به  يضه مين فريا
َ
أ

يالُْقلُوُبي  (21رعد:) (َتْطَمِِئُّ

ت و يا ع احزام ح ، زا ران را از آنچاه باا معنو  يم ضمن ت ريکر قرآن

 د: يفرما يدارد و م يبرحار م ،استت ح  در تضاد يروحان

يَفَمنيفََرَضيفِي) يَمْعلُوَمات  ْشُهر 
َ
يأ َجُّ
ْ
ََفََثيَوًلَيفُُسوَقيَوًلَيِجَداَليياْل ََجيفاَلَي

ْ
ِهَنياْل

َِجيَوَمايَتْفَعلُواْيِمْنيَخبيِفي
ْ
َوُدواْيَفبإَِنيَخبْعلَْمبُهياهللُييييٍياْل َّ َّاِدياْقَْقبوَييَييَوتَب يیيالب
ْوِليييوَاَتُقونِي

ُ
ْلَاِبييايأ

َ
 (711)بقره: ي(األ

سنت  يبا ،ن است. پس هرکه را حج واجن  شنود  يمع يها حج در ماه

ترک کنند و کنار نناروا را تنرک      ،ان زن و شوهر رواستيآنچه م

د، خندا بندان آگناه اسنت. زاد و     ين انجام دهکه ک يکند و هرکار ن
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 يپنس ا  ؛اسنت  يزکنار ين توشه تقنوا و پره يد که بهتريريتوشه برگ

 د.ياز خدا بهراس  خردمندان

اناد و باه عفات     راستهيپ يل ا القيرا که از رذا ياناجيح 9امبر اکرميپ

 د:يفرما يدهد و م يمقبول ب ارت م ياند به حج زبان و طهارت قلب آراسته

داده  يکه انجنام من   يحج آن است که فرد، از گناهان يقبول يها از نشانه

 يو اگر از حج بنازگردد، ولن   حج است يقبول هن، نشانياست، برگردد. ا

ت فرو رود، حج او به خنودش  يا معصيانت يخ ،همچنان در لجنزار زنا

 1شود. يگردانده مازب

اعتماد به  دا و طلب فضل اوست و  هتمام شعا ر و مناسک ح  ن ان

دهد که از اعماق جاان در برابار عظمات و جاالل او      يم يانسان را آگاه

ب او را ، رضا و تقراش را بچ د يمناجات و بندگ ينيري ضوع کند و ش

باه توباه     الصاانه و ح دهد يجان را پاال ،بسيار يه و زاريگر و با ديجو

 آورد. ياز گناهان گاشته رو يمانينصوح و پ 

 حضور و اجنام حج آثار روحاين .11
ا و يا به منافع دنبراي رسيدن است  ير  انه  دا، عاملجواحضور در 

فتگان يشا  يهاا  را از دل يکعبه م رفه، تعلقات ماد هاهدرا م يآ رت؛ ز

متوجاه   يمعنوو مصالح را به منافع  يطلب آدم منفعتد و فطرت يزدا يم

ه باه  ين و رماز ت اب  يبخح وحدت مسلم مي دا تحز هطواف  انکند.  مي

پرواز روح است در افق  ؛عرش  دا در طوافند گرداست که بر يفرشتگان

. يباه ملزاوت رباان    اسات   اه يو معاراج قلاب و اند   يپرست حق يمتعال
                                                      

 .66ص ابن اشعث الکوفي، . الجعفريات، 1



  با مسافر کعبه 18

 

ثاق انسان با  دا و اقرار و يد مي انه و تجد اد و ذکر صاحبي، يگزار ح 

ت اوست که با شروع طواف از حجراالساود  يت و وحدانياعتراف به ربوب

عهد و  ياجرا يبرا يعمل مردم و گارگاه تا ن انه وحدت ،شود يآغاز م

 9امبر  ادا يا . پباشاد  لتيد و فضا يتوح ،ري  ،عدل ،در حق يمان الهيپ

 يه و رما ون صافا و مار  ي ادا و با   هراماون  انا  يبه طواف پ»د: يفرما يم

 داوند سابحان در   1.«اد  داي ييبرپا يجمرات فرمان داده شد؛ فقط برا

 د:يفرما يم ميقرآن کر

ِي) ييِفييْذكُرواياْسَميالَِلييلَُهْميوَييَمَنافِعَيْدَهُدوايهل
َ
ياٍمييأ زََقُهبميِمبنييَمْعلُوَماٍتيََعَ ََ َماي

ْئِعُمواياْلَائَِسيالَْفقِييبَهِي
َ
ْنَعاِميفلَكُوايِمْنَهايوَأ

َ
ي(21حج:)ي؛(يَيَمِةياأْل
[ بنر  هاده و ]سنوار ي، پيحج فرا بخوان، که از هر راه دور يمردم را برا

ش را شناهد باشنند و در   يتا منابآ خنو  ،نديتو آ يبه سو يهر شتر الغر

شان کرده  يان روزين نام خدا را بر آنچه خداوند از چارپايمع يروزها

 د.ير هم بخورانيچارگان فقيد و به بيپس از آنها بخور د؛اد کننياست، 

گااه رحمات    م و عرصاه ين صفا و مروه، گام برداشتن در حريب يسع

رات يا در واسات تفضال و     ست؛او يو طلب آمرزش و   نود ياله

مقدس او است که توان تحمل م زالت را از ساحت  ييو مددجو يربان

ن يا در ا ،7ليا م  ليگوناه کاه هااجر، همسار اباراه      د؛ آنيموهبت فرما

بار   يآبا  يو ب يت نگف ار که  گاه آن ؛ديطلب ياري ود  ين از  دايسرزم

عارض   يبا تضرع به ساحت رباوب  ،دبول ياو و کودک  ردسالح اسماع

آنان گ ود و صفا  يرو ح را برياز رحمت  و يتا  داوند در ،از کردين
                                                      

 .29، ص 5. کنزالعمال، ج 1
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د باا اشااره باه    يقرآن مج ان  ود قرار داد.يپا ياز لطف ب ن انيو مروه را 

 د:يفرما ين مزان مقدس ميا

وِياْعَتَمَريفاَلَيُجَناَحيَعلَييإَِنيالَصَفايوَالَْمْرَوَةيِمنيَشَعآفِِريالِِليَفَمْنيَحَجياْلَي)
َ
ِهييبَتيأ

ني
َ
يَعلِييايَتَطَوَعيخَيَطَوَفيبِِهَمايَوَمنييأ  (721)بقره:  (م ييايفَإَِنيالَِليَشاكر 

صفا و مروه از شعائر خداست، پس هنرکس حنج و عمنره خاننا خندا      

کس کنه کنار    دو طواف کند و آن ان آنيندارد که م يبيآورد، ع يجا به

 گزار و داناست. سپاس وندانجام دهد، خدا يکين

د و يز و از توحيلبر ياله که از رضوان يگاه وقوف به عرفه در عرصه

ر ادا را باه ابتهاال و ا االص     يوحدت آکنده است، زا ران منقطاع از غ 

وناد  يپ يحجااب  هايچ  باي ند و ياش بساا  يکه سر به  اک بندگ ،دارد يوام

فضل و رحمات او   ،رندياش پناه گ به سلطنت مطلقه ،برقرار کنند يروحان

 اجابت، مقرون است. ان به ين بدانند که دعايقيند و به يرا بجو

ق، سمبل مقاومات  يام ت ريد و ايطان در روز عيجمره و رجم ش يرم

 اسات و ن ااني اسات از    يزات نفساان يو تحر يطانيدر برابر وساوس ش

 هاي شر. و رهايي از انگيزهمبارزه با فساد و انحراف 

حد کماال  باه سار   يو ناورات و کفارات احتمال يشعا ر ح  با قربان

اگر در لبااس  و است  ين الهياز فرام يرويحه، پيکردن ذب يقربان .رسد يم

 د:يفرما ي داوند م .رفته  واهد شديد، پاشوتقوا انجام 

ََُهبايَولَكبنيَناَلياهللَييلَني) َهبايَوًَليِدَما ُِ ياْقَْقبوَيييُْلُو ِمبنكْميكبَذلِ ييیَنباَُلُ
يَرَهايلَكْميِْقُكِِّبُواياهللَيَسخَي يالُْمْحِسنِيييََعَ  (01)حج:  (نيَيَمايَهَداکْميَوبَِِّشِ

رسند، آنچنه بنه او     يآنها، هرگز به خدا نم يها ها و نه خون نه گوشت
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گونه خداونند آنهنا را مسنخر     نيشماست. ا يزگاريرسد، تقوا و پره يم

ت کنرده اسنت، بنزر،    يخاطر آنکه شما را هدا شما ساخته تا او را به

 کوکاران را.يو بشارت ده ن ديشمر

 حج، حمل تبادل افکار .01

م ااعر و مواقاف، از    يجاا  يالاوداع در جاا  در  9امبر اکرميپ

، ي، ا القا يمساا ل فقها   کرده، مناسک حا  و  يبردار اجتماع مردم بهره

اناد. در زماان    م فرماوده ين را به آنان تعليد ياسيو س ي، اقتصادياجتماع

موسم ح  و م اعر و مواقف د که بون سخن مطرح نيگاه ا چيه 9امبريپ

در  در ميان باشد.د ينبا يگريانجام مناسک است و سخن د يتنها جا ،آن

در موسم حا  و در حارم   حضرت شود که  يده ميد 9ره رسول اکرميس

 1.کرد وگو مي گفتمزه و مسجدالحرام با م رکان 

ام  اود  يا ق يو اجتمااع  ينيعلل د ،در مسجدالحرام 7نيامام حس

عباداهلل  »، «عبداهلل بن عباس»چون  يو با کسان بيان کردرا د يزيبر ضد 

 2د.کار وگاو   نه بحاث و گفات  ين زميدر ا «ريعبداهلل بن زب»و  «بن عمر

، «عمار  ينافع مول»در مسجدالحرام و در موسم ح  با نيز  7امام باقر

 3مناظره کرد.

ن را ابه امر  داوند، فرمان برا ت از م رکنيز  9اسالم يرسول گرام

داد تا در موسم ح   7ياز قرآن نازل شده بود، به عل يا هيآدر قالب که 
                                                      

 .180، ص 1النبويه، ابن هشام، ج  السيرة. 1

 .191ص ، 5ج طبري، . تاريخ طبري، 4

 .168و  162دمشق، ابن عساکر، صص  مدينة. تاريخ 1
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 1مردم بخواند. ايدر مسجدالحرام بر

از اسات کاه    يارت بارادران مسالمان  يا د حا ، ز يا گار از فوا يد يزي

 2هستند. همان  دايمک ورهاي مختلف 

ا و انتقال علوم و اطالعات مفياد    ياسيو س ينيد يوگو بحث و گفت

تنهاا باا    د ا ناه  باشا سازنده و به دور از نزاع و م ااجره   يبا هدفچنانچه 

در سازگاري کامل باا آن اسات.   بلزه در  ح  منافات ندارد، هياهداف عال

 يحا ، نها   موسام ن رابطه کتاب و سنت، نه تنهاا تباادل افزاار را در    يا

 شناسد. يد ح  مين فوايبهتراز بلزه آن را  ،نفرموده

 يح  و بلدحرام برا يمعنو ياز فضا :اطهار ن و ا مهيتابع ،صحابه

، شازل ن يجامعاه، باه بهتار    يو حال م ازالت فزار    ينين ر معارف د

در فصال حا ،    ينا يد يوگاو  ن هرگوناه گفات  يبنابرا ؛کردند ياستفاده م

کاه   ييدر روزهاا  اصاه  ام حا ،  يا در ا. ستنيدر ح  جدالي نزوهيده 

، ييآشانا  يفرصات بارا  ن يبهتار  ،ک منطقه جمع شاوند يد در يحجاج با

 و توافق است. يريگ ميتصم ،م ورت ،نظر تبادل

 اسرار حج .01

اش  ييه شاادند تااا انسااان را بااه فطاارت  ااداگزياادامبران  اادا بريااپ

؛ آنها رسالت داشتند تاا باه   اننديو بنماه او مصالح و مفاسد را ب برگردانند

ب کنند و ي، ترغانسان استرشد و کمال  ،تيهدا ،ه سعادتيدستماآنچه 
                                                      

 .161نسايي، ص  نن. س1

 .184، ص 4ج  . اخبار مکه، فاکهي،4
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است باه   يع، پاسخيع شرايشقاوت و ضاللت، برحار دارند. ت ر او را از

ف يعبادات و تزاال در  ،يرسان ضيو با هدف فب ر  ين  واسته فطريهم

.  داوناد در  است يزي از اين شرايع دارد. ح  ي  اصتبلور که يشرع

ِي)د: يفرما يمقرآن  و الحرام از راه دور اهلل  تيحجاج ب»؛ (ْدَهُدوايَمَنافَِعيلَُهبمْيهل

 (21)حج: .«ند تا شاهد منافع ح  باشنديايک بينزد

 د:يگو يم «محمد بن سنان». دارد يو معنو ين منافع دو بعد ماديا

 فرمنود: شنان  يدم ايدرباره حنج پرسن   7الرضا يبن موس ياز امام عل

تر  بزر، و طل  رحمت افزون يخدا يهمانيحج، ورود در م هفلسف

اعمال و انتخناب راه   هو گناهان و توبه از گذشت يو خروج از معاص

ز در سنفر حنج، امنوال خنرج     ين نده اسنت و ن يآ يح برايو روش صح

مهنار   يافتند و لنذات و شنهوات نفسنان     يها به رننج من   شود، بدن يم

 گردند. يم

ند و يجو يبزر  تقرب م يبه  داانجام ح ، گزاران با  سان ح  نيبد

آورناد و در سارما و    يابر او فرود ما م و  ضوع و انزسار در بريسر تسل

 ند.يجو يم و هراس، قرب حق را ميت و بيآرامح و امن ،گرما

 يبرند و با رغبت و رهبت به  ادا  يمردم سود م ه، همدر موسم ح 

ان ينسا  ، ساسات نفاس   ،از قساوت قلب ييآورند. رها يم يسبحان رو

حقاوق و دور  د يتجد ،بستن به رحمت او ر و دلياز   يدينوم ،ذکر  دا

که در شارق   ياست. همه کساناز ديگر آثار ح  اشتن نفس از فساد د نگه

ند شاو  يمند م ر آن بهرهيو غگزار  چه ح  ؛اند يا و   زيا در دريغرب  و

کوشند.  داوناد   يها م نيگر سرزمين حوا   ساکنان اطراف و ديو در تلم
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ِي)د: يفرما يم  1(21)حج: (ْدَهُدوايَمَنافَِعيلَُهمْيهل

 سد:ينو يح منافع ح  ميدر توض ييطباطبا مرحوم عالمه

عبنارت اسنت از    ،يوين ؛ مننافآ دن يو اخنرو  يويمنافآ دوگونه است: دن

را رونق دهند   يانسان باشد و زندگ يات اجتماعيح يتعال هيآنچه سرما

ننه  يمختلنف در زم  يهنا  يو حوائج گوناگون را برآورده سازد و کاسنت 

ها و عنادات   و آداب و رسوم و سنت تيريت، مدياست، واليتجارت، س

 ر آن را جبران کند.يو نظا ياجتماع ياريمختلف و هم يها يو همکار

باا نژادهاا و آداب    جهاان، از مناطق مختلف  يها و اجتماعات هرگاه گروه

ک سخن ا که سخن حق است ا يکه همه بر  يدر حال ،نديآ همگوناگون گرد

شود و  گفتار و عمل ان واحد مي ،بپرستندگانه را يند و پروردگار باش متفق

م جاان باه تباادل امزاناات و     ياز صام  شاود کاه   چنين وحدتي سبب مي

زوشاند،  در تعااون ب و تا سرحد توان ند بپردازم زالت  در حل ياريهم

د در برابار آن نخواها  ده تاب مقاومات  يسر به فلک ک  يها که کوه چنان

چون  يچ عامليه .واهد آمدبر آنها فا ق نخ يمنيچ قدرت اهريداشت و ه

باه   يابينادارد و دسات   ييحال م ازالت کاارآ    يبارا  ياتحاد و همبستگ

ديان و ايماان بهتارين فصال     ست و يسر نيق تفاهم ميجز از طر ،وحدت

 هاست. م ترک براي تفاهم انسان

ت انساان را در  يب به  دا و به آنچه عبوديعني، تقر ياما منافع ا رو

د. اعماال و مناساک حا  دربردارناده اناواع      کنا  يگفتار و عمل متبلور م

 تيعبودراه ح يمايو پ يترک لاا ا ماد ،توجه به  دازيرا عبادات است؛ 
                                                      

 .205و  202. علل الشرايع، صص  1
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روزه و  ،انفااق  ،يقرباان  ،نمااز  ،طواف  انه  ادا  ،ها يبا تحمل سخت جز

 ست.ميسر ني امثال آنها

اسات از آنچاه    ينماود کاامل   ،که دارد ييارکان و اجزا فريضه ح  با

باه   ،يشارک و ا االص بنادگ    يد و نفيدر مراحل توح 7ليم  ليابراه

 انجام حا  و  7ميبه حضرت ابراه يب تلسين ترتيه اح گااشت. بينما

اي سرشات انساان    گوناه  که به آنجاو از  دربردارد يويو دن يمنافع ا رو

 1ر و منفعت  ود را دوست بدارد.ي  اين است که

، يو هار عملا   يو عمل ياست ذکر يعبادت ؛فراوان دارد ياسرار ح 

از  .يامبران الها يا خ پينهفته در تاار  يو رمز يخيتار يدارد به راز ياشارت

اناد، در  «يسع»در به ياد هاجر ان دو کوه صفا و مروه يان ميرزمان حاجيد

ند به اجابت يگو يزتا مي يک  دايل و لبياد اسماعيکنند به  يم يمنا قربان

 يطان تبار يم از شا يو چاون اباراه   7ميد اباراه يا از دعوت قهرمان توح

 يهاا  حيايها و ن حيما و اشاره به آزمايند. اعمال ح ، سرشار از ايجو يم

 7. از اماام صاادق  ، يزي از آنهاستجمرات يل است که رميم  ليابراه

 نقل است:

چون خداونند   2بود. 7د حضرت آدمکر« جمار يرم»که  ين کسينخست

ل گفت: يل را نزد او فرستاد. جبرئياراده فرمود که آدم را توبه دهد، جبرئ

رفتنه  يآن توبنه تنو پذ   هليوسن  هکه ب يفرستاد تا مناسک خداوند مرا نزد تو

عرفنات، مشنعر و   شناعر ] او را به م گاه آنبه تو آموزش دهم و  ،شود يم

                                                      

 .206و  205، صص 12ج محمد حسين طباطبايي، . تفسير الميزان، 1

 .55و  52، صص 12؛ وسائل الشيعه، ج 241ص صدوق، . علل الشرايع، 4
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خاننه خندا آورد، در   ف که خواست او را از منا به طنوا  يآورد. وقت [منا

آهن  کجا د: يطان بر آدم آشکار گشت و از او پرسيعقبه ش ه جمرهيناح

ل به آدم گفت: او را هفنت سنن  بنزن و بنا اننداختن هنر       ي؟ جبرئيدار

طان برفنت.  يل گفت، انجام داد و شيکه جبرئ ر بگو. آدم چنانيتکب يسنگ

س بنر  ي، ابلن ديرس يل روز دوم، دست آدم را گرفت تا به جمره اوليجبرئ

ر يتکب يل گفت: هفت سن  به او بزن و با هر سنگياو آشکار شد، جبرئ

بنر او   يس رفت و دوباره در محنل جمنره وسنط   يبگو. آدم چنان کرد. ابل

ل گفت: او را هفنت  ي؟ جبرئيآشکار شد و به آدم گفت: آهن  کجا دار

کرد س فرار ير بگو، و آدم چنان کرد و ابليتکب يسن  بزن و با هر سنگ

ل بعند از آن بنه آدم گفنت:    ين عمل را تا چهار روز انجام داد و جبرئيو ا

 1د.يد ين هرگز نخواهيطان را بعد از ايش

 آمده است: 7ميره حضرت ابراهيگر از سيد يتيدر روا

ل مناسنک و  ين م از ساختن خانه خندا فنارغ گشنت، جبرئ   يچون ابراه

عقبنه  ه ين ز ناحآداب حج را به او آموخت و چون وارد مننا شندند و ا  

ل ين ه جمره عقبه بنر او آشنکار شند، جبرئ   يطان در ناحيفرود آمدند، ش

طان يبار او را سن  انداخت و ش م هفتيگفت: او را سن  بزن، ابراه

ل گفنت: او را  يبر او ظاهر شد، جبرئ يپنهان شد. دوباره در جمره وسط

 يطان پنهان شند. بنرا  يبار سن  انداخت و ش م هفتيسن  بزن. ابراه

ل گفت: او يبر او آشکار شد، مجدداً جبرئ يبار سوم در محل جمره اول

 2شد. يطان مخفيز هفت سن  بر او زد و شيم نيرا سن  بزن. ابراه
                                                      

 .201. علل الشرايع، ص 1

 .62، ص 1زرقي، ج ا. اخبار مکه، 4
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از واجبات ح  و اعمال منا  يزيسنت اتفاق دارند که  عه و اهليش يفقها

 .اند نيز متفق آنهااندا تن  يها و چگونگ تعداد سنگ، در جمرات است يرم

 در سفر حج سلوک عرفاين .14
، اسارار  يظااهر  تعت مقدس، جدا از صوريشر ياعمال عباد يمامت

مناد    ان از آن بهاره يوجود هزان سعيکه منمنان به م دارند يزيانگ شگفت

 دارد؛ نخساتين ساه منازل    است که يعرفان يز سفريند. سفر ح  نشو يم

؛ «ْحلق یمن ْللق ْل ريل» ،وند با  داستيپ ياهلل برا يدن از ماسويمنزل بر

ل يا وند تا نيم پيدر تحز يوند با  دا و سعيادامه و استمرار پدومين منزل 

منازل  ساومين  و « قْحلة  مةن ْحلةق ِفريلة» اسات، ت يبه مقام لقاء و عبود

ت ا يبه مقام عبود تزامل و نيلت ا پس از يهدا براياجتماع بازگ ت به 

 است.« ْللق  من ْحلق ْىلريل» يعني؛ 

طان و يرجاوع از شا   ؛منازل اول توباه و بازگ ات اسات     شارد  پيح

از ي؛ باه نفاس روحاان    يانسان يرجوع از  و ؛اهلل يسو به است طاغوت

هاسات   ل و تدارک گاشاته يت و فضايهوا و هوس و نفس اماره به معنو

ان ماردم  يا نماند و از م يباق فرده  دا بر ذم از  دا و  لق يچ حقيکه ه

 طان.يجز ش ،نباشد   نوداو نااز  يرون رود و احديب

است که آتاح  گناهان انگيز  آثار و تبعات هراسرجوع، تفزر در سرآغاز 

آن حاس   يو در پا  يمانيآتح پ ا کند.  ندامت را در قلب سالک روشن مي

 اي است براي سلوک تا رسيدن به کمال. انگيزهختن يو فرور ينقص و کاست

از م پااک او  يتوجه به منزلت  انه  دا و حر يمعنا به ،«قظهي»مرحله 

کرده و توجه باه   حبيکه  داوند نص يقيتوجه به توف ؛شود يآغاز م اينجا
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ن حاال  يا م اغول کناد. در ا  در اين سفر او را  يزيا چي يد کسينزه نبايا

« هيتخل» داشته باشد. دمت به همنوعان  اصه  ،اهتمام به مستحبات ديبا

زسره از صفات زشت و يد دل را يبا و حاجيپله بعدي اين سلوک است 

 اي چون لهيهرز صفات رذ يها  هيکند و ر ي ال يل ا القيناپسند و رذا

 هيا کاه ما  ،و مانناد آن را  يطلبا  ا، تملق، شقاوت، جاهيحسد، بخل، کبر، ر

بسوزاند. ساپس نوبات   عزم و اراده آتح به  ،است يروز هيو س يبخت رهيت

ل يباا و فضاا  يص زيآراساتن دل باه  صاا    رسد کاه  مي« هيتحل»به مرتبه 

، تواضاع، ا االص،   يدسات  ، سخاوت، گ ادهير واهي  اي همچون هيعال

 است.از همه تعلقات  يصداقت، رأفت، زهد و آزدگ

 يل ا القا ي اتن را باه فضاا   يد بزوشاد تاا  و  يراه دوست با سالکِ

 بعادي  مرتباه  .لت، ا الص در عمال اسات  يتر از هر فض مهم ، اماديارايب

ب ياسات کاه نصا    يمرتبتا  گنجد و ي نمياست که در تصور کس« هيتجل»

قلب ساالک باه   مرتبه ن يشود. در ا يم ياله ياياول  اصان يعني ،ياوحد

ت نا ال  يا به مقاام عبود  يسار الطاف اله هيشود تا در سا ينور  دا منور م

وشانود   کند کاه در گفات   يبا قلب سالک، نه آن م يانوار اله يد. تجلشو

 يافازا  ن و روحيريطعم شا  توان ميبه آن مرتبت  رسيدن نها بات يد، بلزهآ

در  7اماام صاادق   ين مقاماات در کاالم بلناد و متعاال    يا د. ايآن را چ 

 ، باب دوم آمده است:«عهيمصباح ال ر»

ش از آغاز عمنل از  ي، پس قل  خود را پيآور يجا حج به يهرگاه خواست

متعال برکننار کنن و    يخدا يکننده و مانآ و حاج  برا هرگونه مشاول

ش را به خداوند واگذار و در تمام حرکات و سنکنات،  يان امور خويجر
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آ ين ر او مطيل قرار ده و در برابر فرمان و حکم و تقديش را وکيخالق خو

و مردمان را رها کنن و خنود را از حقنوق     يآسودگ ،ايم باش و دنيو تسل

و ثنروت خنود    ينجنوا  ييتواننا  ،اراني ،مردم خارج کن و به زاد و توشه

ن ين کند و بنا ا  يم الهيمقام رضا و تسل يکس که دعو را آنيز ؛اعتماد مکن

ز را دشنمن و موجن    ياعتماد کند، خداوند همان چ يگريد زيحال به چ

کنس را   چيتا او بفهمد و بداند که نه او و نه ه ،گرداند يضرر و وبال او م

 سنوي شنده از   ءق اعطنا ين مگر به عصنمت و توف  ،ستين يريقدرت و تدب

د مراجعنت  يا اميخود را آماده و مستعد کن که گو يا خداوند و به اندازه

رفتار  خوش ،گرانيبا د يست و در مصاحبت و رفاقت و همراهيتو ن يبرا

 9و سنن رسول محمد يواجبات اله ،وسته اوقاتيکوکردار باش و پيو ن

در برابنر   يو تجمل و بردبار ياز آداب عرف ،را و آنچه بر تو واج  است

و  يدسنت  و گشناده  يخداونند  يهنا  شنکر نعمنت  ها و ابتالئات و  يناراحت

 مراعات نما. بخشش

از آنها که يزي دارد  ياعمالو است « الحق ير من الحق فيس»منزل دوم 

، توباه و  احارام  قت غسليحق .احرام است اش، غسل مقدمهکه احرام است 

همانگوناه کاه    ؛االحارام نمااز اسات     مانندرجوع است. احرام ح ، 

تاا   د تمام توجهح به مع وق باشد و از ابتادا ياالحرام با  انمازگزار ب

رويگرداناي از دنياا و    ،يعنا ي. احرام ديگر نباشد يم غول چيز نماز انتهاي

 رو کردن به سوي  دا و جلب رضايت و اجابت امر او.

گارد  کاه   دارد يباه فرشاتگان  شاباهت  است که « طواف»گر يمقصد د

، ع اق بناده باه  داسات     هعرش  داوند، دا م در طوافند. طواف ن اان 
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باراي  تزرار طاواف    ق به  داست.عهمانگونه که طواف مال ک ن انه 

ده يا ن مرتباه، در يا رسيدن بهت است و با يم و عبوديمقام تسلرسيدن به 

حاق،   پي گاهت و مسزنت در لنت ذيها و آراسته شدن به ز شدن حجاب

. در سات ايسخاوت و قناعات در دن  ، لق و زهد تواضع و حلم در برابر

پاس از   يزا ي يساالمت  يهاا  و راه تاباد  ماي نور  دا در دل او  اين مسير

ت يا و عنا رود ماي هاا باه ناور مطلاق      از ظلمتشوند؛  پديدار مي يگريد

 شود. شامل حال او مي اص  داوند 

و آورد  يجاا  از شازر باه  د نميرسد، با يت ميچون به مقام عبودحاجي 

د يا شود با ياو واجب م يو تالل، معراج برا يدن به مقام بندگيرسا چون ب

صافا و ماروه    يبا ساع  گاه آن است، معراج منمن ،نمازرا يز ؛ستديبه نماز با

آب و علاف اسات،    يبا  يابانيدر ب دا به رحمت  يزن يدواريکه تجسم ام

باا   يابد. حاجيدست  يسعقت ي د تا به حقکُ يت را ميت و منيروح  ود

اسات ا    يعرش قدس الها و  انه  دا  کهطان را از قلب ا  ي ود، ش يسع

ت يکند و از قادرت و شخصا   يو با هروله، از هوا و هوس فرار م راند يم

 .ديجو يم ي ود، تبر

ل يا ر، تحليتقص ؛توجه از عالم ملزوت به عالم ناسوت است ،«ريتقص»

 ،محارم حاالل نباود    ياز احرام بارا پس آنچه ؛ يعني م استيبعد از تحر

الت آن، بار يحالل شده است. پس از توجه به نفس و تماتقصير  بانک يا

گااه کساب معرفات و    ين عرفه ا که جا يگر توجه به  داوند در سرزميد

 شود. يد است ا آغاز ميد عهد با توحيتجد
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. ايان  فرماسات  ت حزام يا نباوت و وال  ،ن جاذبه  ادا ين سرزميدر ا

گاه ذکر  دا و مقام قارب و  يم عر، جا ياست به سو ياهگارگ سرزمين

د، يا ن اميسارزم  امنا  .رجااء  يعنا ي ،مناا  يحرکت به ساو  گاه آن؛ يزينزد

ا و يا ر دنيا رحمت، مغفرت، فضل، کرامت، استجابت دعاا، ساعادت و    

ن يبهتار به  دا اميادوار اسات و امياد     ن منايدر سرزم بندهآ رت است. 

روسات کاه    نيا د از اياسات. شاا   نزد  داوند ن مقاماتيعبادات و باالتر

د، يکه بنده به مقام قارب رسا  حال  تر است و يبديگر مدت آن از اعمال 

بيمنااک   يو انسا  ين جنا ياطيشا و رون، نفس اماره ياز طاغوت درون و ب

گااارد و از هاوا و    يبر نفس امااره ما   يجمره، پا يرو با رم نياز ا .است

گاناه،   جمارات ساه   يد. او باا رما  رد تا به  ادا برسا  يگ يهوس فاصله م

در مناا،   يباا قرباان   ،کناد  يرا طرد ما  يو انس يطان جنيطاغوت درون، ش

دارد و  يرا پاس ما  8ليم و حضرت اسماعيبزر  حضرت ابراه ه اطر

زنگاار   زداياد.  ماي را هاا   رذالات  و هاا  مانده کدورت يباقدن سر، يبا تراش

 گاارد. يها را کنار م تيمن

ز که با بازگ ت از مزاه و  ين« الخلق يمن الحق الر يس»در منزل سوم 

زل اول و دوم تار از منا   ت م ازل يمساوول  شاود و  ينه به وطن آغاز ميمد

گاران منتقال   ي ود را باه د  يب نفس و  ودسازيد تهايبا يحاج است؛

را  ي ود، ا االق اساالم   و کردار با رفتار کهوارسته باشد  ييکند و الگو

 غ کند.يان مردم تبليم يبه طور عمل
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 فصل دوم

 هاي عرفاني از آن بازشناسي اماکن و مناسک حج و برداشت

 درآمد
رساد نق اه    يبود و به نظار ما   ي، معمار تمدن اسالم7ليم  ليابراه

آباادي و عماران،   چهار رکان  يک هسته مرکزي و  پايهفاضله را بر هنيمد

 ،اناداز  ن چ ام يا با اها تنظيم کرده بود.  امنيت، اقتصاد سالم و آرامح دل

که گاار کعبه است  انيم بنينه فاضله باشد. ابراهيمد ياالقر تواند ام يمزه م

ن ياعنصري اصلي که کرد.  يالقر امتبديل به را مزه زرع  ير ذين غيسرزم

سرزميني امان و آزاد باا   شود  يمث و باع گردند يچهار رکن در مدار او م

اسات کاه در    يمد، حزاومت ااريبآن در  مردم يها دلباشد و اقتصاد سالم 

ه يکاه در ساا   يحزاومت  گيارد؛ انسان کامال شازل    يرهبرو  يه وحيسا

براسااس   گاااري  قاانون  هر و آگااه با  و مادب  ريدار، ماد  نيد ياستمداريس

عنصار را در  ن يا ا 7ميل شاده باشاد. اباراه   ي، ت زيآسمان يرهنمودها

داند و  يو محور م يبلزه آن را عنصر اصل ،اورديف ارکان چهارگانه نيرد
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ن چهاار  يا قات ا يدر حق .دهد يارکان چهارگانه را در اطراف آن طواف م

 اهلل است. يسو ند و رأس هرم، حرکت بههست هرم هعنصر، قاعد

 کعبه يبنا .0

بااره   نيا در اه يا ست، اماا دو نظر يروشن ن يکعبه به درست يخ بنايتار

ح از يو پا  1کعبه را سا ته 7مي، حضرت ابراهآنزه نخستوجود دارد؛ 

ح از ينزاه، کعباه پا   يقاول دوم ا  اسات.  وجود نداشته يين بناي ان، چنيا

حضارت  ساا ته شاده و    7به دسات حضارت آدم   7ميحضرت ابراه

 2د بنا کرده است.ي، آن را تجدابراهيم

و  7حضرت آدمشايد اين است که کعبه به دست  نظريهن دو يجمع ا

از  7با توفاان ناوح   ي داوند سا ته شد ول ين شده از سوييدر محل تع

 3د.شد بنا يتجد 7مي داوند به دست ابراه يين رفت و سپس با راهنمايب

 ،گاه کعبه محاور شاده باود   يجا»د: يفرما يم باره اين در 9اکرمامبر يپ

آن را  يعزوجال جاا   يپس هود و صالح آن را ح  نزردند، تا آنزه  دا

 4.«م م خص کرديابراه يبرا

ن  انه يکند تا نخست يفرمان داد که کعبه را بازساز 7مي دا به ابراه

او را  ،فرزنادش باود  درپاي  م کاه  ي. ابراهباشدگانه ي يپرستح  دا يبرا

ت يا رور شاد و ملمور ار مسا يافت و بسير يدن تيکنار زمزم، م غول تراش
                                                      

 .406، ص 2. الکافي، ج 1

 .182. همان، ص 4

 .22و  26شهري، صص  . حج و عمره در قرآن و حديث، ري1

 .196، ص 14. کنزالعمال، ج 2



 61 های عرفانی از آن بازشناسی اماکن و مناسک حج و برداشت

 

ت پدر يدن ملموريبا شن 7لياسماع ش انجام داد. ود را به کمک فرزند

ن کاار  يا ز با تاو در ا يامر  داوند کارساز  ود را اجرا کن و من ن»گفت: 

 د:يفرما يم 7يحضرت عل .«زمي  يبرم ياريبزر  به هم

م بسناز کنه در   يبرا يا ن، خانهيکرد که در زم يم وحيخداوند به ابراه

داد و  يل به او سن  من يکرد و اسماع يم يايم بنّيابراه .آن، عبادت شوم

د بنه  يچون به محل حجراالسود رسن  و برد ياو باال م يها را به سو هيپا

افنت و  يل سنن  ن ينجا هنم سنن  بنده. اسنماع    يا يل گفت: براياسماع

ابند کنه   يل رفنت تنا ب  يدا کنن. اسنماع  يم گفت: برو پيمتوقف شد. ابراه

م يکه ابنراه  يل آمد، در حاليش حجراالسود را آورد. اسماعيل برايجبرئ

ن را کنه آورد؟ پاسند داد:   يد: ايش نهاده بود. پرسيحجراالسود را در جا

 1ه نکرده است.يکه به ساختنِ تو تک يکس

 است: گر آمدهيد يتيدر روا

ل سنن  و گنل   يو اسنماع گرفت  عهدهبرخانه خدا را ساخت م يابراه

سنن   »ل گفنت:  يبه اسنماع  گاه آن. گذاشت ياو م اريآورد و در اخت يم

 يبنرا  يا ن سنن  نشنانه  ياور تا آن را بر رکن قرار دهم و ايرا ب ييبايز

ل را به حجراالسود يل، اسماعي. جبرائ«مبدأ طواف آنها باشدبراي مردم 

خنود   يرا برگرفت و به کمک هم، در جا سن رهنمون ساخت و او 

ن دعنا را  ين بردنند، همنواره ا   يکعبه را بناال من   يکه بنا گاه آنند، گذاشت

َبنايَتَقَبْ يِمّناياِنََ ي)خواندند:  يم  2.(721)بقره: (مُييُعيالَْعلياَنَْتيالَسميََ

 ،باال رفت 7لياسماع يو همکار 7ميابراه يکعبه با معمار يبنا يوقت
                                                      

 .494، ص 1. دعائم االسالم، ج 1

 .26، ص 1. الکامل، ابن اثير، ج 4
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 يسننگ  يبنر رو  ،کنرد  يم سالمند از باال بردن سن  احساس ناتوانيابراه

از  يا هين ناح ينهاد و وقتن  يم يم، پايشناس يم ميکه آن را به نام مقام ابراه

جنا   گنر جابنه  يه ديه به ناحين سن  از آن ناحيد، ايرس يان ميوار به پايد

ن يچن  ه را سنن  ين وار آن ناحين ستاد و ديا يآن م يم بر رويشد و ابراه يم

اطنراف آن   يوارهايد يتا بنا ،گشت يجا م سان سن  جابه نيکرد و بد يم

آن  «عمالقنه »ران شد، يبرپا بود تا آنکه و يخدا مدت هخان 1ان برسد.يبه پا

آن را بننا   «جُنرهُم »دار بنود تنا آنکنه خنراب شند،      يپا يرا ساختند، مدت

 2ش آن را دوباره ساختند.يران شد و قريکردند، باز هم و

 د: يفرما يآنجا که م ،کعبه دارد يبه بنا يم اشارتيقرآن کر

ِبُذواْيِمبنيَمَقباِميإِبْبرَاهِييَوإِْذيَجَعلَْناياْلَي) َِ ْمنباايوَا
َ
يلِلَنباِسيوَأ ييَتيَمَثابَةا ًّ َصب ُِ يَمي

نيَئِهرَايبَييَميَوإِْسَماعِييإِبْرَاهِييَوَعِهْدنَايإَِىي
َ
كبِعينيَييوَالَْعباكفِينيَيلِلَطبافِفِييِتيهبَ يأ يوَالرُّ

ُجوِدي ََِبييَوإِْذيقَاَليإِبْرَاهِيي*السُّ ْهلَُهيِمَنياثلَمَييُمي
َ
ُزْقيأ َْ ايآِمناايوَا رَاِتياْجَعْ يَهَبَذايبَََلا

َمِتُعُهيقَلِييوَاْليَمْنيآَمَنيِمْنُهميبِاهللِي
ُ
ْضبَطرُّهُيإَِىييْوِمياآلِخِريقَاَليَوَمنيکَفَريفَأ

َ
يالايُثَميأ

ِتييببِعببَديِمببَنياْلَيُميالَْقوَايْرَفببُعيإِبْببرَاهِييَوإِْذيي*ييُيَعببَذاِبيانلَبباَِيَوبِببلَْسيالَْمِصبب
نَتيالَسمِييَوإِْسَماعِي

َ
َبَنايَتَقَبْ يِمَنايإِنَ يأ ََ  (721ن  722)بقره:  (مُييُعيالَْعلِييُ ي

که خانا کعبه را محل بازگشت و مرکز  يهنگام [دياوريبه خاطر ب]و 

از مقنام   [خناطره  دين تجد يبنرا ]م  و ين مردم قرار داد يامن و امان برا

ل يم و اسماعيد  و ما به ابراهيخود انتخاب کن يبرا يم، عبادتگاهيابراه

کنننندگان و مجنناوران و  طننواف يم کننه: خانننا مننرا بننرا يامننر کننرد

 د.يزه کنيکنندگان، پاک و پاک کنندگان و سجده رکوع
                                                      

 .26، ص 1 . الکامل، ابن اثير، ج1
 .28، ص 99. بحاراالنوار، ج 4



 61 های عرفانی از آن بازشناسی اماکن و مناسک حج و برداشت

 

ن ين م عنرض کنرد: پروردگنارا  ا   يرا که ابراه يهنگام [دياد آوري به]و 

هنا کنه بنه خندا و روز     را ن آن  آنقرار ده  و اهل  ين را شهر امنيسرزم

ده  گفنت: منا    ي، روزرات ]گونناگون[ اند ن از ثم  مان آوردهين، ايبازپس

 ،ميمند ساخت م و مؤمنان را از انواع برکات بهرهيتو را اجابت کرد يدعا

م داد؛ سپس آنهنا را بنه عنذابِ    يخواه يکم هاما به آنها کافر شدند، بهر

 دارند  يم و چه بد سرانجاميکشان يآتش م

ن يمسالم  عماوم باه  بزر  را بس  يات نعمتين آيا در داوند متعال 

اهلل الحارام   تحقاق بنااي بيات    :از کند، که عبارت است ان يادآوري ميجه

براي مسلمانان جهان که آن را مقصدي قرار دهند و از دور و نزديک باه  

هار  اا ف و    يبارا  يقرارگاه امنا سويح بزوچند.  داوند اين مزان را 

 يکس کاه بار حارم الها     آنها مقرر فرمود و  تهاجمها و  بيسمناک از آيب

 يازارد. ناگفته نماند که  داوند به دعاا يتواند او را ب ينم يد، کسيآ يدرم

بوتاه  آب که  بين ين سرزميگونه ارزاق در ا م پاسخ مثبت داد و همهيابراه

 د.يبخ  يد، ارزانيرو يدر آن نم در ور ياهيو گ

ن قرار داده شاد،  يکه در زم ين مسجدينخست»فرمود:  9رسول اکرم

 1.«ن دو پانصد سال فاصله بوديان ايالمقدس و م تيکعبه بود و سپس ب

 يها بر رو ن  انهيتر يگرام»د: يفرما يگر ميد يتيدر روا 9رسول اهلل

که در آن قرآن بخوانناد   يا المقدس،  انه تياند: کعبه، ب ن، چهار  انهيزم

 يرا بار رو  يا چ  اناه ي داوناد، ها  »فرمود:  نيز 7امام باقر 2«.و مساجد

کعباه اشااره    يده است و به سويافريتر از آن ن يتر و گرام ن، محبوبيزم
                                                      

 .414، ص 14. کنزالعمال، ج 1
 .158ص العاملي،  . االثنا عشريه في مواعظ العدديه،4
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را  يزيا ، چيزي داوند عزوجل از هرچ»ز فرمود: ين 7امام صادق 1.«کرد

 2.«گاه کعبه راين جايد و از زميبرگز

کس وارد کعباه  هر»د: يفرما يدرباره آثار ورود به  انه کعبه م 9رسول اهلل

 3«.ديا آ يرون ما يا ده بيک گناه آمرزيشود و از  يک حسنه وارد ميشود، در  يم

وارد  يشاود، در حاال   يکه وارد کعبه م يکس» فرمود:باره  نيز در اين 7امام باقر

 4.«ديآ يرون مياست و پاک از گناهان ب يشود که  داوند از او راض يم

 پوشش کعبه .1
اي  اص پوشااند و   کعبه را با پارچه بار نياول يبرا يکس چه يراست به

ن ينخسات » تر مور ان، ياست؟ ب يپوشح کعبه مربود به چه زمانن ياول

م يات ما ابراهيدر روا يول ،اند نسبت داده« يريتبّع حم»کعبه را به  «کِسْوه

امام نخستين کساني هستند که با کسوه کعبه را پوشاندند.  8ليو اسماع

 د:ايفرم ميدر مورد پرده کعبه  7صادق

شننهاد  يل پيکعبه، به اسماع ياو پس از بنا .داشت يل همسر عاقلياسماع

شننهاد  ين پيل ايده شود. اسماعيکعبه کش يوارهايد يرو يا کرد که پرده

ان قنوم خنود   ين فراهم آورد و م ياريرا قبول کرد و به دنبال آن پشم بس

سنرانجام   .ن کردنند يسنرعت چنن   هسند و آنها بيتا آن را بر ،م کرديتقس

ختند و سنه طنرف   يقطعه بر کعبه آو فراهم شد که آن را قطعه يپوشش

ل بنا بنر، و   يده شد و طرف چهنارم را اسنماع  ين خانه مقدس پوشانيا
                                                      

 .420، ص 2. الکافي، ج 1

 .421، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 4

 .192، ص 14. کنزالعمال، ج 1

 .542، ص 2. الکافي، ج 2
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ک آن را ين د و زائران از نزديچون موسم حج رس .ديپوشان ياهياف گيال

دادنند کنه بنا     ل قنرار يار اسماعيدر اخت ييايدند، خوششان آمد و هدايد

 1ده شد.يز پوشانيکمک آنها، طرف چهارم کعبه ن

ن پوشااننده کعباه   ينخست 7ليز اسماعيخ اهل سنت نيتوار يدر بعض

کاه کعباه    ياز کسان»د: يگو يم «يمحمد بن احمدفاس»شده است. معرفي 

گفتاه   اسات.  7امبريل پينام نبرده، اسماع ياز و 2يازرق يول ،ديرا پوشان

 3.«دياست که کعبه را پوشان ين کسيشده او نخست

  کند: گونه گزارش مي اين يگر، طبريدنظريه ه باردر

ن راه يدر بن  .منن، عنازم مکنه شندند    ي يسو و سپاه او بر سر راه خود به «تبّآ»

نکنم به ثروت  ييا تو را راهنمايبه او گفت: پادشاها  آ «ليهذ»له ياز قب يمرد

. آن منرد گفنت: در   يگفنت: آر  ؟انند  که پادشاهان از آن غفلت کرده يانبوه

خواننند،   يکنند و نزد آن نماز م ياست که مردم آن را عبادت م يا مکه خانه

ان مشورت کرد، آنها گفتنند:  ين ثروت در آنجاست. تبّآ با چند نفر از اطرافيا

د و اگنر بنه آن خاننه    هن خوا ين منرد جنز هنالک تنو و سنپاهت را نمن      يا

د ين د: پس چنه با يد شد. پرسيخواه، خود و سپاهت هالک يکن يدراز دست

، مانند اهل آن، دور آن خانه طواف کنن و  يوارد مکه شد يکرد؟ گفتند: وقت

رفت و وارد مکه شد. او يحت را پذين نصيآ ام آن بکوش. تبيم و تکريدر تعظ

دستور داد کعبنه را بنا    ؛ بنابراينکشد يم يا کعبه پرده يد که رويدر خواب د

بنه   يبهتنر  يهنا  سپس دستور داد با پارچه دند.يشانکه خشن بود پو يا پارچه

کنه   يطنور  آمند، بپوشنانند و بنه    يمن من يکه از « وصائل»و « معافر» يها نام
                                                      

 .411، ص 11. وسائل الشيعه، ج 1
 مؤلف اخبار مکه.. 4

 .192، ص 1الفاسي، ج ، امغر. شفاء ال1
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لنه  يان خنود از قب ين د و بنه وال يبود که کعبه را پوشان ين کسيآ اولاند: تب گفته

 1ر کعبه بپردازند.ين کار را ادامه دهند و به تطهيجرهم دستور داد که ا

دربااره پوشاح کعباه     يع تا طلوع اسالم، اطالعات انادک دوران تباز 

عادنان  »از آناان   يزي که اند از چند نفر نام بردهفقط خ يم و کتب تاريدار

 است. 9اسالم امبريستم پي، جد ب«ا ادديبن أدّ ا

 او دربااره  .بار آن پوشااند   يا د و کسوهيسوده شدن کعبه ترسراو از ف

 الاد  »ن يهمچن 2د.يبود که کعبه را پوشان ين کسيکه اول است گفته شده

بااج  ياز د يا کعبه را با پارده  ،تيز در دوران جاهلين« بن جعفر بن کالب

ن يهمچن 3باج کرد.ياست که کسوه کعبه را از د ين کسينخست . اوديپوشان

نقل شده است که عباس کودک باود  « عباس بن عبدالمطلب»مادر درباره 

کعبه را بپوشاند و چون  ،دا کندياگر او را پ و گم شد. مادرش نار کرد که

بود که به کعباه   ين زنياو نخستکرد. کرد به نار  ود عمل دا يعباس را پ

د در يگو يکند و م ياد مينيز « رهيبن مغ » رقي ازاز 4پوشاند.کسوه 

هار   ؛کعبه م ارکت داشاتند  هه کسويدر ته يل مختلفيت، قبايدوران جاهل

باه ناام    ينزه شخصا يتا ا ،شد يه ميپردا ت و پرده ته يم يوجه يا لهيقب

کارد،   يمن کاال وارد ما يبود و از  يکه تاجر ثروتمند« رهيمغ بن »

باه   ؛ه کناد يا ته ييان باه تنهاا  يسال درم کيد که کسوه کعبه را کر نهاد يپ

ح کعبه را بپوشانند و يقرقبيله سال همه  کيسال او و  کيصورت که  نيا

                                                      

 .242، ص 1. تاريخ االمم و الملوک، طبري، ج 1

 .192، ص 1ام، ج غر. شفاء ال4

 .411، ص 5ج  . اخبار مکه، ازرقي،1

 .192، ص 1ام، غر. شفاء ال2
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 1شد. يکه او زنده بود به قرارداد عمل م يتا وقت

 9امبريد،  ود پيکه به کعبه، کسوه پوشان ين کسيدر عصر اسالم، اول

 2ن کار را انجام داد.يان فتح مزه ايبود که در جر

 يفاتيبار ت ار   داشت و عالوهاي  ويژهفات يمراسم پوشاندن کعبه ت ر

کاه   ييهاا  ساال ، در شاد  يض کسوه انجام ما يکه در مزه و به هنگام تعو

مااه  . در شاد  برپاا ماي   يفاتيز ت ريآمد، در  ود مصر ن يکسوه از مصر م

د و کسوه کعبه را از کارگاه بوبرپا  يقاهره مراسم يها ابانيقعده در   يذ

کردناد و از آنجاا باه     يمنتقل م 7نيبه مسجد امام حس«  رنفح»آن در 

ل يا تعط يدر آن روز ادارات و مراکاز تجاار   .آوردند يم يعلدان محمديم

رفتند و پاانزده روز کساوه را در    يان از مقابل کسوه رژه ميشد و نظام يم

داشتند و مردم با ازدحام تماام نااورات و    ينگاه م 7نيمسجد امام حس

 3کردند. ي ود را نثار م يايعطا

چندبار در ساال   يساله و گاه که همه ،کعبه يبر پوشح  ارجافزون 

کاه هار چندساال     داشات   ااص  يز پوش يشد، دا ل کعبه ن يعوض م

ان و تماس ماردم در اماان   چون از آفتاب و بار ؛کردند يض ميبار تعو کي

 رفت. ين نمياز ب يزود بود و به

 :ديگو يعبدالملک م

از پوشنش کعبنه را    يدم کنه مقندار  يپرس يمرد هدربار 7از امام کاظم

 يبخشن  يرا برطرف ساخته اسنت، ولن  از خود ياز آن، ن يده و با بخشيخر
                                                      

 .451، ص 1. اخبار مکه، ازرقي، ج 1

 .116 . الکعبه والکسوه، احمد عبدالغفور عطار، ص4

 .9، ص 1الحرمين، ابراهيم رفعت پاشا، ج  مرآة. 1
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تواند آن را بفروشند؟ فرمنود: آنچنه را     يا ميهم در دست او مانده است. آ

ه دهد و از آن سود ببرد و يخواهد، هد يخواهد، بفروشد و آنچه را نم يم

 1توان با آن مرده را کفن کرد؟ فرمود: نه. يا ميبرکت آن را بطلبد. گفتم: آ

 حرمت و احکام حرم .1

ن ين سارزم ياست. امحترم ن مقدس و يسرزم يدر لغت به معناحرم 

ح از اسالم، يپ يکه حتاست شده  يص معرفيک سلسله  صاياز ابتدا با 

 نمونه: يبرا ؛است شده مياهتمام  به آنز يگر نيان ديدر اد

تفزار  ، يان الها يا د اسات کاه مناد  يا ن مرکاز توح ينخسات  ،حرم الف(

سار  توحياد   ينادا از آنهاا  نهااده و  اد ين بنيناب را در آن سرزم يديتوح

در  االص   يديتفزر توح يگاه اصليپا رو حرم الهي بايد ؛ از اين2اند داده

جهان اسالم باشد. شايسته نيست جايگاه مقادس و رفياع حارم در ادوار    

ناديده گرفته شاود،  د يت توحيحاکمهاي استقرار  ويژه در دوره تاريخي به

بدانيم و به جهان اسالم در د ناب يتوحبخح  قلب الهامبلزه بايد حرم را 

 نقح سازنده آن توجه کنيم.

د يبخح توح ييگاار مزتب رها انيبن 7ميابراه ، حرمنين سرزميا ب(

باه   ي، قداست و احترام  اصا 7مين به حضرت ابراهآاست و ا تصاص  

امبر يا ت پيم شخصا يتعظا  يس و احترام حرم، نوعيهر نوع تقددهد.  آن مي

 ست.بخح او ييمزتب رها بهو احترام  ديتوح يبزر  اله

قارآن و  دارد کاه در   يز قداست  اصا يحرم به لحاظ شهر مزه ن ج(
                                                      

 .128، ص 1. الکافي، ج 1

 .112، ص 9. وسائل الشيعه، ج 4
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 د شده است.يکلسنت بر آن ت

ن يکه در اسالم دارد، در ا يعظمت و احترام يبا تمام مسجدالحرام د(

 دارد.ن )حرم( قرار يسرزم

 ،ازيا ز امتيا نمنظار  ن ياهلل الحرام است و از ا تيحرم شامل کعبه و ب ( ه

 دارد. يا ت و احترام فوق العادهياهم

 ت احترام  اص حرم است.رعايز يفلسفه احرام در ح  و عمره ن و(

 1.بود واهد  يم رحمت الهيدر حر ،که در حرم دفن شود يکس ز(

 دارد: يا ژهيز احزام وين يفقه اسالماز منظر ت و احترام  اص حرم ياهم

َولَبْميُنَمكبنيلَُهبْمي)شاده اسات:    يمعرفن امن يسرزم، ن منطقهيا ا يک
َ
أ

ايآِمناا و  (21)قصن : « آيا ما حرم امني در ا تياار آنهاا قارار ناداديم    »؛ (َحَرما

 ن منطقه ممنوع است.ي( در ايراهليوانات )غيک تن ح

َولَْمي)ل امن بودن حرم يبه دلدوا 
َ
بايآمِنابايأ نَايَجَعلَْنايَحَرما

َ
 ،(41)عنکبنوت:  (َروْايأ

 دارد. يت جانيمصون ،کند يم ين منطقه زندگيکه در ا يمسلمان تا هنگامهر 

 ممنوع است. يزين منطقه جنگ و  ونريدر ا ا سه

موساوم  « احارام »باه  دارد کاه   يفات  اصيورود به حرم ت ر چهارا

 است و احزام  اصي دارد.

حاق سازونت در منطقاه حارم را     کساني که مسالمان نيساتند،    ا پن 

اقامت و چه اين منطقه چه براي را به آنها از فقها ورود  ياريندارند و بس

 اند. عبور ممنوع دانسته يبرا

 .حرم ممنوع است اهان ي ه گيدر تان و ربريدن تنه و شا ه  ا شح
                                                      

 «.من  فن ِف ْحلر  ْمن من ْلقزع ْالکرب ْمن بر  ْلناس و فاجرُم» 482، ص 11وسائل الشيعه، ج . 1
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 1تردد مسلحانه در منطقه حرم ممنوع است. ا هفت

 يريدر منطقه حرم جلاوگ ملحدان فساد و عامالن از سزونت  ا ه ت

، تجااوز  يچون سرقت، ستمگر يکه قصد ارتزاب اعمالي کسان ،دکنن يم

 .داشته باشندرا به حقوق مردم و هر نوع ظلم 

 دارد و اصاوالً  يشاود حزام  اصا    يدا ما يا که در حارم پ  يياياشا  نه

 ممنوع است.گم ده حرم  يايزدن به اش دست

شود و به حرم پناهناده   يتيحرم مرتزب جنااز که  ارج  يکس ا ده

اسات، باه هماين    معااف   حد يدر حرم است از اجرا که زماني تا ،دشو

ر از حارم  يد تا ناگزشو يجاد ميا ييها تيمحدود ين کسيچن يبرا دليل

 يتيکه در حرم مرتزب جنا ياما کسان ،شود يو جاراحد بر  شده، ارج 

، مصونيت ندارند و حد بر آنها احترام حرمناديده گرفتن ل يبه دل ،شوند

 2.شود جاري مي

و اسات   ياريا ا ت ي کاه در حارمين اسات   مساافر  ينماز برا ا يازده

ن حزم گرچاه ا تصااص باه    يابخواند.  را قصي تواند به صورت تمام مي

ز يا شاهر مزاه ن  براي ن حزم را ياز فقها ا يجمع يول ،مسجدالحرام دارد

حال عبور از شهر مزاه  ي دراگر مسافر يکه حت ؛ به اين معنااند قا ل شده

 تواند نماز  ود را تمام بخواند. يم ،باشد

 3آمده است.چنان که  ،استعلت وجود احرام، د ول در حرم 
                                                      

 «.ْحلر  ال ترجوْ بالسيوف ْلی» 452، ص 11. وسائل الشيعه، ج 1

 .59، ص 48، ج همان. 4

 .112، ص 14همان، ج  ؛«َوَجَب ِْإجرْ  لْعل   ْحلر . »1
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آورده شده است که اي اان   7از امام صادق يثيحد ،عيال را در علل

واسطه  جهت کعبه است و حرمت حرم به حرمت مسجدالحرام به» فرمود:

 1.«استمسجد و وجوب احرام به علت حرم 

اسات.   يحرم امن اله ومنطقه ممنوعه  ،شح گوشه از ،محور کعبه برْ

 ،مربود کاامالً م اخص اسات    يها آن در کتاب ودن مناطق که حديدر ا

عدم  :از جمله ؛گر استيافراد د يا حتيان محرم و يبر عهده حاج يفيوظا

عادم تعارض باه    حارم و   ، ممنوعيات صايد حيواناات   اهيا تعرض باه گ 

. ممنوعيت تعرض باه دليال امان باودن گيااه، حياوان و       پناهندگان حرم

اهلل  پناهنده حرم و ممنوعيت جناگ حارم اسات. تقادس و احتارام بيات      

حريم آن باعث شده اسات مزااني تاام و تماام     الحرام و نيز نگهداري از 

 ها باشد. براي زندگي مادي و معنوي انسان

 مهگاين خانه .4

َوَلي)ه: يدرباره آ 7يامام عل
َ
كييٍتيُوِضبَعيلِلَنباِسيلَبَّلِييبَييإَِنيأ ََ ؛ (بَِبكبَةيُمَببا

مردم بنا شده، همان است که در مزه اسات،   يکه برا يا ن  انهياولناً يقي»

ن يکعباه، اولا   يهاا بودناد، ولا    ح از کعبه هام  اناه  يپ» فرمود:، «فر نده

در حضارت   2.«پرساتح  داوناد، قارار داده شاد     يبود که بارا  يا  انه

ت و مقاام  ياسات کاه برکات، هادا     يا ن  اناه ياول» فرمود:گر يد يتيروا

 3.«من استيکه وارد آن شود، ام در آن قرار داده شد و هريابراه
                                                      

 .112، ص 14. وسائل الشيعه، ج 1
 .128، ص 4. کنزالعمال، ج 4
 .451، ص 1. تاريخ طبري، ج 1
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ن ياست که از زم يا ن بقعهيکعبه، اول»ه باال فرمود: يآدرباره  7امام باقر

 فرمود:ز ين 7امام صادق 1.«افتين از آن گسترش يسپس زم ،ده شديآفر

است که خداوند به سب  آن، بندگانش را به عبادت فرا  يا ن، خانهيا

د. پس آنان يازمايآن ب يبه سو نآمد خوانده است تا طاعت آنان را در

امبرانش يگاه پيخته و آن را جايارت آن برانگيداشت و ز يرا به گرام

او و  يرضا از يا گاه نمازگزاران ساخته است. پس کعبه، شعبه و قبله

کمنال نهناده شنده و     يبر راسنتا  ؛آمرزش خداوند است يسو به يراه

ش از يخداونند آن را دوهنزار سنال پن     ؛مجمآ عظمت و شکوه اسنت 

پس  ؛ده استيآفر ه[ر کعبين از زيروز گسترده شدن زم]دحواالرض 

 ين کسن يتنر  سنته يهاست، شا ها و صورت دآورنده روحيکه پد ييخدا

 2اطاعت شود. يدر امر و نه هاست ک

 هسرچ ام اي است که براي مردم بنا شد. اين  انه   انهنخستين مزه 

 ميدر  ان و مقام اباراه  يها ن انه ان است؛يت جهانيبرکت و چرا  هدا

ات يا ت اسات. آ يا م آن وارد شاود در امن يحار  ي که بهاست و کس در آن

 اه ماردم را از   ياند د تاا يتاب 9امبرين بر روح پاک پين سرزميدر ا يوح

اناات رساا و   يبقرآن د. کرانداز انسان را باز  ت نجات داد و چ ميمحدود

در ساوره  دارد.  داوناد  ن و آسامان  ياز آغاز و انجام زما  يفياشارات لط

 د:يفرما ين، ميگاشته زم يها نازعات پس از اشاره به دوران

ََْضيَبْعَديَذلِ يَدَحاَها)
َ
ن را گسترد و آماده ين مراحل، زميبعد از ا»؛ (َواأْل

َِْضيَوَمباي)د: يا فرما يما نيز در سوره شمس  (03نازعنات:  ). «دکرست يز
َ
َواأْل

                                                      
 .421، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 1
 .198، ص 2. الکافي، ج 4
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که آن را پرتااب کارد و    ييروين و آن قدرت و نيسوگند بر زم»؛ (َئَحاَها

 (4شمس: ) .«دکردور گرداند و منبسط 

 اي مزاه قطعاه   .ن مزه شروع شدير کعبه و از سرزميدحواالرض، از ز

شاد و  و در  ان گر، از آب ظاهر يد يها ح از قطعهيدر  ان بود که پ

و ، مديناه فاضاله    انه  ادا  ،ده شد. کعبهيگر آفريد يها ح از قسمتيپ

ماردم گماراه    يعني است؛ (نيَيلِلَْعالَمِييیُهداي)ر و برکت است. کعبه يمرکز  

نجاات  لاق    يبرا يحق و فداکار حقيقي، که شنا تجهان را به کمال 

 کند. ، راهنمايي مياست

اسات کاه    يطا يمح ؛(َوَمنيَدَخلَُهياكَنيآِمنابا) ،است يامن اله کعبه  انه

 برد. يان ميو رنگ و لباس را از م يو نژاد يقوم يها فاصله

نداي آنهاا باه گاوش    امبران و منمنان باشد تا يپکانون نداي د يبامزه 

ان از يا گو کيا لب و زناان  اده، نفاس يا ساواره و پ  جهانيان برسد و م اتاقان 

 د.نبر يو به رموز دعوت پدريابند نداي آن را ک ينزد

 د:يفرما يم 7ه امام صادقک دارد؛ چنان يآداب نيزن  انه يورود به ا

ش از ورود، غسنل کنن و بنا کفنش     ي، پيوارد کعبه شو يهرگاه خواست

َوَمبنيَدَخلَبُهياكَني): يوارد نشو و هنگام ورود بگو: خداوندا  تو فرمود
پس منرا از عنذاب آتنش،    «. استمن يو هرکس وارد آن شود، ا»؛ (آِمناا

سنن  سنر ، دو رکعنت نمناز      ين دو ستون، بر رويسپس ب من بدار.يا

سنجده و در رکعنت دوم بنه تعنداد      در رکعت اول، سنوره حنم   ؛بخوان

و  يخنوان  يآن نمناز من   يها [ قرآن و در گوشهيآن از ]هر جا يها هيآ

دار ين د هآور و آمناد  فنراهم  ،رين گ توشنه  ،اين ا  هرکس مهي: خداييگو يم

 يمنند شنود، ن ا    او بهنره  يو احسنان و عطنا   ييرايشود تا از پذ يمخلوق
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د ين من، به ام يو آمادگ يآور و فراهم يريگ ا بودن و توشهيسرورم ن مه 

 يد مکنن، ا يدم را نااميتوست. پس امروز، ام هزيو احسان و جا ييرايپذ

 کاهد. يشود و برخوردار تو، از تو نم يتو محروم نم هکه خواهند

 يد شنفاعت کسن  ين ام و نه به ام به محضرت آورده يا ستهينه کار شا روزام

 يم. نه حجتفشتن معتريبه خو يام که بر ستم و بد آمده يحالدر يام، ول آمده

ام را عطا  خواهم که خواسته ياز تو م  يا گونه نيکه ا ي. ايا دارم و نه بهانه

 يا .يناکنام برنگردانن  دست و  يو مرا رنجور و ته يي، لازشم را ببخشايکن

 ،ام د بسنته يبزر،، به تو ام يا خواسته يبزر،  برا يبزر،، ا يبزر،، ا

جنز تنو    ،يين که گنناه بنزر، منرا ببخشنا       بزر، يخواهم ن ا  ياز تو م

در آن  ينن يو آب دهنان و ب  يشنو  يبا کفش وارد کعبنه نمن   ست.ين يمعبود

 1امبرخدا جز روز فتح مکه وارد آن نشد.يو پ يافکن ينم

شمارند  يکردن به کعبه را عبادت م نگاه 9گفتني است که پيامبر اکرم

محبت به آن، عبادت است و  طاهاا   ينگاه به کعبه از رو»ند: يفرما يو م

 2.«برد ين ميرا کامالً از ب

آسمان گ وده شاده و دعاهاا    يدر چهار مورد درها» فرمود:ن يهمچن

 3.«کعبه است دنياز آن موارد، هنگام د يزيد، شو يمستجاب م

 فرمود:نيز  7يامام عل

ار يد، به خانه خدا بسن يرون شديعزوجل ب يحج خانه خدا يهرگاه برا

سنت رحمنت در کننار خاننه     يخداونند، صدوب  يچراکنه بنرا   ؛ديبنگر
                                                      

 .426، ص 5ج  ؛ تهذيب االحکام، 548، ص 2. الکافي، ج 1

 .125، ص 1ج ابوجعفر برقي، . المحاسن، 4

 .101، ص 4. کنزالعمال، ج 1



 77 های عرفانی از آن بازشناسی اماکن و مناسک حج و برداشت

 

 يکنندگان، چهل رحمنت بنرا   طواف يش است. شصت رحمت برايخو

 1کنندگان. نگاه يست رحمت براينمازگزاران و ب

هرکس با معرفت به کعبه بنگارد و  » فرمود: اين بارهدر  7امام صادق

گوناه ب ناساد کاه حاق و حرمات کعباه را        حق و حرمات ماا را هماان   

ا و يا نآمارزد و او را در برابار انادوه د    يشناسد،  داوند گناهانح را م يم

 2.«کند يت ميآ رت، کفا

 قاتيم .5

پروردگاار   ي، زمان و مزان هجرت به سوها ها و مزان تمام زمانگرچه 

، براساس حزمات  يات ربانيو عطر عنا يوضات رحمانيم فينس ياست، ول

ز از ابار رحمات   يح  ن هرد. بارقيگ يدن ميوز ي اصزمان و مزان در  ياله

قاات اسات. اماام    يآن م کاه رد يا گ يدن ميوز يا ژهيمزان وو حق در زمان 

«تيةوْقْرَ  ْمَن ْْلَْ يْ ْمْن ََتاْ  ْحَل َّج  َأْن » د:يفرما يم 7صادق
 يها احرام از مزان»؛ 3

است کاه   ياز عوامل ،شود يده ميت ناميمخصوص که در اصطالح ح  مواق

 .«شود و بدون آن ناقص است يح  بدان تمام م

فرا گرفته ماً آن را يض پروردگار، مستقياست که شعاع ف يقات مزانيم

اسات. اراده   يم رحماان يگارگاه  اص نسا گونه که ماه ح   هماناست، 

دن يبنده ابتدا با بر است؛ يعني افتهي يقات که در احزام آن تجليبه م ياله

ر  داست،  ود را باه  يهرچه غو تحريم  ييايمظاهر دنو همه تعلقات از 
                                                      

 .612. الخصال، ص 1

 .402، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 4

 .294، ص 10ج بروجردي، . جامع االحاديث الشيعه، 1



  با مسافر کعبه 78

 

سپس با آهنگ ح ، لباس احارام بار    ،دکن يک ميح نزدير  ورب و مدب

 يباا نادا   گااه  آنو زداياد   ميم وجود  ود يها را از حر يبدکند و  تن مي

 دهد. يرا پاسخ م يميو اذان ابراه يک ... دعوت الهيلب

احارام،  ي مانند که انجام فعلاست  يمزان ،قات در فرهنگ ح ين ميبنابرا

نهاادن در   گام يبرا يتحقق وعده الهي است و در آن مزان م خص، ضرور

 د:يفرما يم 7د. امام رضاشو ي، ضرورتاً از آن آغاز ميبارگاه ربوب

وَن ْْلْ يح ال  : ةقات َکام قال ْهللح عَ يوزح ِْْإْجرْ ح  ح َوَجلح ِبي)زح ت
َ
واْيالْبيبَوأ َحَجيبمُّ

يَوالُْعْمَرةَي  1(لِِلَ
که خداوند عزوجل  يطور ست. همانيز نيقات جايبستن قبل از م احرام

 د.يتمام برسانابه براي خدا فرمود: حج و عمره را 

ي)آيه  هدربار 8از امام باقر و امام صادق ََجيَوالُْعْمبَرةَيلِِلَ
ْ
واْياْل تِمُّ

َ
ح  » ؛(وَأ

ت يتمام و اي ان فرمودند دندي، پرس«اتمام برسانيد دا به  يو عمره را برا

، گنااه و مجادلاه در آن   يزش جنسا يآن است که آم و کمال ح  و عمره

 هد نقطا يا م، بايهسات تمام ح  و عمره  واهان اکه  ين وقتيبنابرا؛ 2نباشد

م يم و بادان ين آن را در نظر داشاته باشا  يب يجام و اعمال و مناهآغاز و فر

 .دشوانجام  يتيد از کجا و با چه نيبا، احرام بستن، يعني که نقطه آغاز

 کند: يت ميگونه روا نيا 7از امام صادق «ابن فضال»

َت  7ْلتح َعَل َأِْب َعْبْدْهللََ َخ  ْن َأْيةَن َأْجَرْمة
ْوْن َفَقاَل ْمة ح ْللح َتَغري   ؟َو َأَنا مح

بح َطالْْب  وَفْ  َقاَل دح َْ َکَذْ َو َکَذْ َلْيَس ْمَن ْْلََْوْقْيْت ْْلَْْعرح ْلتح ْمْن َمْوْض قح
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هح ثحمح َقاَل َأ َيسح  َك َأنح ةَخرْيٍ َتْزل  َقَدمح َقْر أَ ةر  ْيَت ْلظ ْهَر ِْف ْلسحة  ؟ْدَبعةا  َك َصلح

َو َذلْك ْلتح اَل َقاَل َفهح .قح
1
 

ر کنرده  يين ام تا که رن  چهنره  يحالرد ،شدم 7وارد محضر امام صادق

د؟ گفتم: از فنالن جنا   ياز کجا محرم شد فرمود:بود، حضرت از من سؤال 

 ير فراوانيحضرت فرمود. طالبان خ [،ت معروف نبوديکه از مواق يمحل]

ا ممکنن و  يآنها وجود دارد. سپس فرمود: آ يبرا ييها گاه هستند که لازش

؟ يآور يبه جا يح است که تو در مسافرت نماز ظهر را چهار رکعتيصح

ت، مثننل نمنناز يننر مواقيننبسننتن در غ فرمننود: احننرامگفننتم: نننه، هرگننز، 

 د.شو يا نقض ميدر سفر است که هر دو موج  بطالن  يچهاررکعت

 اص به  يها د از مزانيلزوماً با يکه حاج است قات آمدهيان ميدر جر

 است. يو اله يالهوت يرس يايگو که اهلل را آغاز کند ير اليس ،«تيمواق»نام 

 ير عاشقانه  ود را به سويدوست نباشد و س يانسان سالک کو چنانچه

ا کاه  را  آغاز نزند، هرگز استقبال مال ک و محال توقاف آنهاا     يمعراج اله

 م اهده نخواهد کرد.ت ح  است ا يمحاذات )موازات( با مواق

از کماال در   يا مرحلاه  ،حضارت  با هر قادم که در معراج گونه  همان

قاات  يکاه از م  يتنها زمان ،زيدر سفر ح  ن ،شد يمآشزار دگانح يد پيح

ض حق مز اوف  يبه قصد ح  احرام بسته شود، ابواب کمال مفتوح و ف

 يهر ظااهر  ،که رسيم مي يقانون حاکم در نظام هست؛ بنابراين به دشو يم

البته نردبان وصاول و  نيز باطن و حقيقتي دارد، عت يو شر است يرا باطن

 فرماود:  7امام صاادق  ،عت استي، عمل به شربه حقيقت عروج يسزو
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وَل ْهلل» ٍد ْْلَعْقيةق 9إْنح َدلح َْة ْل َن ُْ َت ْْلَ ْل ْلطحائْْف َقْرَن ْْلَْنَاْزْل َو َوقح ُْ َت ْْلَ «َوقح
1
؛ 

ق را يا اهل نجاد، عق  يالمنازل و برا اهل طا ف، قرن يبرا 9رسول  دا»

 .«قات قرار داديم

 ،نهياهل مد بهحضرت که کند  ينقل م 9اکرم از رسول 7امام صادق

ا کاه    «جحفاه »اهال مغارب   ، باه  قاتيمراي را ب« فهيذوالحل»نام  به يمزان

اهل طا ف ، به «لملمي»من ياهل  ، بها  شنا ته شده «عهيمه»به اسم اکنون 

 فرموده است. يق را معرفياهل نجد، عق هالمنازل و ب نقر

کند و در مقابال   يحضور م اعالن ياست که حاج ين محليقات اوليم

اد يا رهاناد و  الصاانه فر   يهاا ما   يزتاا  اود را از هماه وابساتگ    يق لا 

حضاور و  مراتاب   يلا از اع يزا يد يشاکه « کيک اللهم لبيلب» :آورد يبرم

ک گفاتن را از  يا کند و توان لب يند م دا را ک ياياست که زبان اولشهود 

 د:يگو يکه مالک بن انس م چنان ؛ستاند مي آنان

جا آوردن مناسنک حنج رفنتم،     جهت به 7به همراه جعفر بن محمد

دم که در حالت احرام هرچه يدم، آن حضرت را ديات رسيچون به مق

ش قطآ و حنالش  يکند، صدا در گلو يبر زبان جار« کيلب»خواست  يم

ن افتد. يمرک  به زم يک بود از رويکه نزد يطور به ،شد يدگرگون م

را؛ در جنوابم  « هين تلب»بگنو ککنر     فرزند رسنول خندا   يعرض کردم: ا

و حال آنکنه در حضنورش   « کيک اللهم لبيلب»م يفرمود: چگونه بگو

 2ک.يک و السعديد: ال لبيترسم جواب آ يام، م ستادهيا
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شود و  يمآغاز اهلل الحرام از آن  تيارت بياست که ز يگاهيقات جايم

ا قبل از آن محرم ي ،قات عبور کنديتواند بدون احرام، از م يقاصد ح  نم

مختلاف و   يکه از ک اورها  يکسانرو  ؛ از اينمگر در صورت نار ،دشو

 واهند ح  و عمره به جا آورناد،   ياند و م مزه کردهآهنگ دور،  يها راه

در  ،7نين العابديدر سخنان امام ز قات محرم شوند. دقتيد دا ل ميبا

قاات و  يم ،ت احارام يا بعد از اتمام اعماال حا ، اهم   «يشبل»وگو با  گفت

 فرمود:کند؛ آن حضرت  آن را نمايان مي يملزوت يفضا

و  يو دو رکعت نمناز احنرام گنزارد    يقات شدياحرام وارد م يا برايآ

 ؟يکرد يه بر زبان جاريتلب

ا هنگام ورود بنه  يد: آياهلل. حضرت پرس ابن رسولي يجواب داد: بل يشبل

و  ياهلل الحنرام کنن   تيارت بيز طيل شراين بود که تحصيت اتّين ،قاتيم

کنه بنا    يآوردن دو رکعت نمناز احنرام، توجنه کنرد     يجا در موقآ به

و  يکنن  يدا ميسبحان تقرب پ ين حسنات به خداين اعمال و باالتريبهتر

خناص ن طاعنت در     يکه براساس تعهد يک گفتن قصد کرديهنگام لب

 ؟ييه بگويتش ن تلبياز معص يدورمقابل اوامرش و 

ن صنورت، ننه   ين اهلل. حضرت فرمود: پس در ا ابن رسوليعرض کرد: نه 

 1.يا گفته يک واقعيو نه لب يا و نه نماز خوانده يا قات شدهيداخل م

 مسجد شجره .6
که  اند دهينام «يارعليآب»ا يو  «يآبارعل»و « فهيالحلذو»مسجد شجره را 

قاات  يمزاه واقاع شاده و م   سامت  نه منوره باه  يمد يلومتريک 20حدود 
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 روند. ياهلل الحرام م تيب يه به سوين ناحياست که از ا يکسان

و  9حضارت محماد  را يز ها است؛ قاتين ميمعتبرترذوالحليفه يزي از 

 اند. از آنجا محرم شده :نيا مه معصومنيز و اي ان از همسران  يبعض

 سنال شد: 7از امام صادق

قنات  ين مين ت و توجهش به ايها عنا قاتيان ميدر م 9چرا رسول خدا

ت چهارگاننه  ياز مواق و اند دهششتر از آنجا محرم يشتر بوده است و بيب

 اند. گر محرم نشدهيد

ها  آسمان يبه معراج رفت و به سو 9رسول خدا يحضرت فرمود: وقت

 ا محمدياد برآمد يد، فريکه برابر مسجد شجره رس گاه آنر داده شد، يس

 يمن يتيا تنو  ين د: آنن سپس به او گفت ،«کيلب»جواب داد    9رسول خدا

م، يافتين  يکنه تنو را بنر سنر دوراهن      گناه  آنم و ين که پناهت داد ينبود

ْمَد َوْلن ْعَمَ  َلَک »د فرمود: ين کلمات را شنيا يم. وقتيتت کرديهدا ْْنح ْحْلَ

، ها و سلطنت مخصنوص   ش و نعمتيهمانا ستا» ؛«َک َلَک يال ََش  َوْْلحْلکح

از  9ن جهنت رسنول خندا   يفرمنود: بنه همن    7امام صادق .«تو است

 1ت.يگر مواقينه از د شد، يمسجد شجره محرم م

اهلل الحارام   تيا ارت بيا زباراي  قات سه مرتبه ن ميياز ا 9سول  دار

 شدند:محرم 

، مااه  «مصطلق يبن»در سال ش م هجرت پس از غزوه حضرت  الف(

قعاده آهناگ عماره     يسر برد و دوم مااه ذ  نه بهيرمضان و شوال را در مد

دند کاه او عازم   يز فهميح نيکفار قر يحتهمگاني، اعالم  اد و بکرمفرده 

ن يا فه آمد. در ايذوالحل ياران به سوياد از يز يا عده اي ان باعمره دارد. 
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، «ام عمااره »( اهلل مسار رساول  سلمه )ه ام يها سفر چهار تن از زنان به نام

ن و انصار يدند که اعم از مهاجرشز همراه ين «يام عامر اشهل»و  «عيام من»

درب  يساپس جلاو   ،بودند. نماز ظهر را در محل مسجد شجره  واندند

مح لَ يبح ةلَ »ه يند و ذکر تلبشدمحرم  َْلله  َک، ْْنح يبح ةَک َلَک لَ يَک ال ََش يبح ةَک، لَ يبح ةَک 

لْک، ال ََش ةَحْمَد َوْلن ْعَمَ  َلَک َوْلْ ةْلْ  کردند  يرا بر زبان جار« َک يبح ةَک َلَک َلة يمح

محرم و ساپس   ،اران در محل مسجد شجرهياز  ياريبس به اين صورتو 

مواجاه شادند و ايان     که با منع کفار حرکت کردندمزه معظمه  به سمت

 1. تم شده يبيبه صلح حدجريان 

 9رسول  دا ،قعده ير روز دوشنبه ش م ذدر سال هفتم هجرت د ب(

 ين احارام باه جاا   يا ا .احرام عمره مفرده به محل مسجد شجره رفات  براي

بود که در سال گاشته از حضارت فاوت شاده باود. هماان       يا احرام عمره

ه شرکت داشتند دوبااره  يبيدر حد 9که در سال ش م با رسول  دا يافراد

جان  اود را از دسات داده   بر يکه در   ينفر مگر چند ،دندپيامبر ش همراه

 يساو  شدند و باه نماز ظهر محرم بعد از دند، يفه رسيچون به ذوالحل بودند.

وارد مزاه  باا سارافرازي    يبعد از مدت کوتاهو مزه معظمه حرکت کردند 

سه روز ماندند و ساپس باه    ،طبق قرارداد . با پايان اعمال  ودمعظمه شدند

 2.شدمعروف « القضاء»عمره به  نينه منوره بازگ تند. ايمد

 11کند که روز شانبه   ياز پدرش نقل م «ريبن جببن محمد  ديس» ج(

ساوي  مزه معظمه به  ينه منوره به سوياز مد 9قعده رسول  دا يماه ذ

ماردم را   ،ساال دهام هجارت    يعني ،ا در آن سالحرکت کرد  فه يذوالحل
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فه به جاا  يدر ذوالحلرا  يد ا نماز ظهر دو رکعت کره به رفتن به ح  يتوص

 اند: گفته ي. بعضشدآورد و محرم 

توتنه  يمسنجد شنجره ب   يکنون روز را به ش  رساند و ش  در محل نآ

ش يسپس فنردا  ،خود جمآ شوند يها ياران به همراه قربانيتا همه  ،کرد

 يه خود و علياز ناح 9. در آن سال رسول خداشدک ظهر محرم ينزد

، حجني کنه   ديان رسنان ين و حجش را به پا کرد يقربان 7طال  يبن اب

 1الوداع شد.حجةمعروف به 

 حکمت احرام .7

 فرمود: 7امام رضا

امنن   ش از ورود به حرمياند که احرام ببندند، تا پ همانا مردم مأمور شده

هنا و   ننت يز کنه ا ين دن ياز کارهنا  يزين دا کنند و به چيخداوند خشوع پ

انند،   آن آمده يسو آن سرگرم و مشاول نباشند و در راه آنچه به يها لذت

ن در يهمچنن  خندا آورنند.   هوجودشان روبنه خانن   هبا باشند و با هميشک

ان ين حاج يبنرا  ياو و فروتنن  هعزوجل و خانن  ياحرام، بزرگداشت خدا

خدا برونند و بنر او وارد شنوند، در     يخواهند به سو يکه م گاه آناست، 

او رواننند و   يمناک و به سنو يفرش بيدوار، از کيش او امکه به پادا يحال

 2کنند. ياو م يبه سو يو تواضآ و خضوع، رو يبا فروتن

 االص و   يتا يد باا ن يا با يحاج يعني باشد؛ت يد همراه با نياحرام با

ن شاا به  يد کمتار يکند. او نبانيت  يويو دن ياز هرگونه زنگار ماد يعار
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ت هار  يا ن قصد راه دهد. اساساً قصاد و ن يرا در ا يو آت يا و تظاهر آنير

عمل، مالک تنها امت يو در روز ق استآن  يابيار ارزشيروح و مع ،يعمل

. از رساول  کناد  اليق پااداش ماي  ت آن را يبلزه  لوص ن ،ستيپاداش ن

 ت شده است که فرمود:ياسالم روا يگرام

ل  ْْمْرٍئ َما َنوَ  اَم ْْْلَْعاَملح بْالن يحاْت َو لْکح هح إىَْل ْهللَفَمْن  ،ىإْنح َرتح َْ
ُْ َو  َکاَنْت 

هح إىَْل ْهللَدلح  َرتح َْ ْصيبحَها َأْو  ولْْه َفْه ْنَيا يح هح إىَْل  ح َرتح َْ
ُْ ولْْه َو َمْن َکاَنْت  َو َدلح

اَجَر إَْلْيهْ  َُ هح إىَْل َما  َرتح َْ َها َفْه جح .ْْمَرَأٍة َيَتَزوح
1
 

د اعمال او به يعوائد و فواات او مربوط است و يبه ن يارزش اعمال آدم

 ينفسنان  يهنا  هندف  ياز واد يت او منوط و وابسته است. اگنر کسن  ين

در  ،ردين گ يخندا و رسنولش را درپن    يهجرت کند و راه وصل به رضا

 يول ،خدا و رسول او کوچ و هجرت کرده است يرضا يسو قت بهيحق

 خواهند از  يکنه من   يياين بنه دن  ،رديا انجام گيدن ياگر هجرت او به سو

خواهند بنه اشنباع دامنن خنود برسند و        يا ميمند شود و  منافآ آن بهره

د گفنت هجنرت   يکند و ازدواج کند، با ءخود را ارضا يالت نفسانيتما

 افت.يه تنزل خواهد يفروما يها او به همان هدف

 :ز فرموديو ن

ْمْمْن َخرْيٌ ْمْن َعَملْْه َو نْيح ة ح ْلْ ةنْيح  ٍل  ح ْْلَکافْْر ََشٌّ ْمْن ةمح َعَملْةْه َو کحةل  َعاْمة

تْهْ ةَيْعَملح َعَل نْيح 
2 

بنر   يت کافر از عمنل او بندتر اسنت و هنر کسن     يت مؤمن از عمل او بهتر و نين

 د.ينما يم ميه آن تنظيش را بر پايت خود عمل کند و رفتار و کردار خويحس  ن
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تح را از يد ني واهد  ود را از جامه و لباس آزاد کند، با يم که ممُحر

ونادد.  يبگسلد و به پروردگاار بپ  ياز جهان ماد بزدايد،ا ير ههرگونه شا ب

َْلل  يبح ةلَ » :نديد با دل و جان بگويان بايحاج َک َلَک يَک ال ََش يبح ةَک، لَ يبح ةمح لَ هَک 

لْک، ال ََش ةَحْمَد َوْلن ْعَمَ  َلَک َوْلْ ةَک، ْْنح ْلْ يبح ةلَ   «.َک يبح ةَک َلَک لَ يمح

 يسااتيز احاارام، پاارورش روح هاام  يهااا حزمااتگاار از يد يزااي

م را موظاف  محر ينيد يها است. آموزه يهست يها دهيز با پديآم مسالمت

دل را  ،اورديا هوده بر زبان نيسخن ب ؛کند يدور يل ا القيارذاز  کنند يم

 منع کناد و گران يم ديو فزر را از هرگونه تجاوز به حر يديهرگونه پل از

م يتعما  يهسات  يهاا  دهيا به تمام پدو آن را  بپروراندز يآم مسالمت يروح

 نبايد يحت ،اهان تجاوز کنديم گيازارد و به حريبرا  يجانور او نبايدد. ده

 يو نبات يوانيات حيحبدون  يها دهيپدبايد به د. انز آزار برسين يا به بوته

 اتن،  يدر  واو باياد  رون نبارد.  يا ز حرمت نهد و سنگ حارم را باه ب  ين

به وجاود آورد.   يهست يها دهياز سلم و صفا و محبت به همه پد يجهان

  داوند در قرآن فرموده است:

يي)
َ
ي...يَنيآَمُنواْيًلَيَتْقُتلُواْيالَصييَهاياَّلِييايأ نُتْميُحبُرم 

َ
ماان  يکاه ا  يکسان يا»؛ (َديوَأ

 (12)مائده:  .«ديد! در حال احرام، شزار نزنيا آورده

ِحَ يلَكْميَصي)
ُ
يلَكْميَولِلَسيُدييأ ةِيوَُحِرَميَعلَيياْلَْحِريَوَئَعاُمُهيَمَتاًعا ََ ُدييكْميَصييا

ايوَاَتُقواْيالَِلياَّلِي يَمايُدْمُتْميُحُرما ونَيإَِليييالَِّْبِ  (14)مائده:  (ِهيُُتَِّْشُ

 ]درحال احرام[ان حالل است؛ تا يشما و کاروان يا و طعام آن برايد دريص

شنما   يد، شکار صحرا بنرا يمادام که محرم هست يول ،ديمند شو از آن بهره

 د.يد، بترسيشو ياو محشور م يکه به سو ييخدا [ينافرمان]حرام است و از 
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حرمات و   يناوع  ،مزاان  واز زماان  اي  قطعاه کند  يحرم احساس مم

د يا م دهاد و با يهاا تعما   مزانها و  زماند آن را به تمام يکه بادارد احترام 

داشاته باشاند تاا     يعواطف و محبت انسانو هر زمان جا  در همه ها انسان

 .محقق کنندآکنده از صلح و صفا  يجهان

 احرام بسنت .8

 يا  اه يباسات وحادت ر  يحرام بست و چه زد ايورود به حرم، با يبرا

در وجود « حرم» يرا بازساز« احرام»توان  ير ميک تعبيبه  .«احرام»و « حرم»

را در « حارم امان  ادا   »ا يا گو ،بنادد  يکه احرام برم ي. حاجدانست« مُحرم»

را منطقه ممنوعه و منطقه صلح و آرامح  شوجودسازد و  مي« وجود  ود»

 شود: يبر او حرام ماموري پس از احرام کند.  امنيت اعالم ميو 

 ود را بزند، دندان  ود را درآورد،  اون از   يحق ندارد مو يحاج

ا لبااس  يا کاه در بادن    يا ح اره  ياوان يد، به حبريز يگريا ديبدن  ود 

، باه  يرحااج يغ هرچند يبا فردو  ا در حرم است، تعرض کندياوست و 

 مانند آن.بپردازد و  ييگو« واهلل يواهلل و بلال»مجادله و 

راناي نياز    شاهوت حق ندارد بر محور شهوت بگردد. مقدمات  يحاج

از جملاه   ،کساي ديگار  ا يا  اود   يبراو عقد  ي واستگار ممنوع است.

شاود. حااجي    مقدماتي است که در هنگام احارام بار محارم ممناوع ماي     

 اود را از   ينا يب  وش است مام کند. او نبايد يبو و دزنتواند عطر ب ينم

پاا را بپوشااند.    سر و پ ات  و نبايد ه روديرد، از آفتاب به سايبد بگ يبو

، يمااد  يهاا  يپااک از آلاودگ   شاود؛  يگون ما  پس از احرام فرشته يحاج
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 هنديآ يبرا ين حالتيچن .اوست يوانيزات حيشهوات، غضب و هرچه مم

 .پندآموز استو  ياد ماندنيات او، به يح

، هاا و فروه اتن   يوساتگ يها و پ ياز وابستگ ييبه ن انه جدا انيحاج

د و باه دو  نآور يرون مياز تن برا  يو فخرفروش ييجو يبرتر ،ازيامت لباس

را کاه   يازاتيا تماام امت آنها باا ايان کاار    د. نکن يد ساده بسنده ميجامه سپ

 يو ناژاد  يروحاان  ،ياز نظاام  ،لبااس  ان ماد اطان در هزاريو  مُدسازان 

ملال و اقاوام و هماه     حاجيان از همهگاارند.  مير پا ياند، ز کردهطراحي 

غال و   يار  االص و با  يع ک واحد تماميها،  تيها و حاکم پستمقامات، 

باا   يو برابار  يو بارادر  يگانگي در عيندهند که  ت زيل مي غح در مال

ر و يا نظ يبا اي  شاوند و منظاره   در حرم امن الهي جمع ماي واحد  ظاهري

 لاق   يزتاپرسات يا الص و  ،تيمعنو ،يام صلح و دوستيبخح از پ الهام

 کنند که همي ه در حافظه حاجيان باقي  واهد ماند. مي

 7يميه در حج ابراهيمفهوم تلب .9
 هنيبار سا   د و دسات رد يا گو يمآري ه، به حق يبا سردادن تلبحاجي 

طان و ي، شا ينفسان يها گفتن به  واسته« نه»در واقع ه، ي. تلبزند يباطل م

 است. ياستزبار جهان

 ند؟ يگو يم« هيتلب»، ييگو کيدند: چرا به لبيپرس 7از امام باقر

پروردگاارش   ،7ي[ اجابت است. موسهنزه ]کلميبه  اطر ا»فرمود: 

از اماام   «مان بان جعفار  يسال »ن پرساح را  يهما  1.«دادن جاواب  يرا چن

 فرمود: ان يد. ايپرس 7رضا
                                                      

 .218. علل الشرايع، ص 1
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 يد: اين گو يدهد و م يشان ميمردم احرام ببندند، خداوند متعال ندا يوقت

گوننه کنه    زان من  شما را بر آتش حرام خواهم کنرد، آن يبندگان و کن

د، مردم در مقنام اجابنت خداونن    گاه آن د.يشما به خاطر من احرام بست

 1«.کيخدا  لب يک ايلب»ند: يگو يکه آنان را ندا داد، م

 آنچهد که هر يگو يم يک واقعيبندد و لب يم ياحرام واقع يزمانانسان 

م کند و هر آنچاه ماانع از اطاعات    ياد  دا غافل کند،  ود تحريرا از  او

 يهاا  نفاس،  واساته   يامر حق است، از سر راه بردارد. مخالفت با هاوا 

و  يما ياحرام بساتن باه احارام حا  ابراه     هصفتان، الزم طانيو ش يطانيش

 د:يفرما يک ميقت لبين حقيياست. امام راحل در تب يک واقعيلب

ک بنه  يک ن لب يد لبييفرما يک به حق است ن دقت ميضه حج که لبيدر فر

 اسنت،  9و محمند  7ميبه برکنت ابنراه   يتعال حق يسو ، هجرت بهحق

 ها است. زاده طانيها و ش طانيها، ش ها، طاغوت بر همه بت« نه»مقام 

ملحند و   يخوار و شنورو  جهان يکايطان بزر، امري... کدام بت از ش

زمنان منا    يها و طاغوتچه از طاغوت طاغوتتر و کدام  متجاوز بزر،

 2باالترند.

 يهاا  بت ،ستنديجان ن يب يها و بت «هبل»، «الت»ها فقط همان  طاغوت

« کيةک لةک لبيةال َش» و يکنا  يک ما يشر يکه نف يز طاغوتند، وقتيجاندار ن

 .يکن يه ميگفته و تنها به او تز اينهابه همه « نه»؛ درواقع ييگو يم

 اباد: ي يم يمعنو ييشور و نوا ،حجاج يديتوح هاز نغم ،ح  يملزوت يفضا

                                                      

 .196، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 1

 .ش.  ه 16/5/1165. پيام حضرت امام به زائران بيت اهلل الحرام، 4
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َْلل هيبح ةلَ » َ  َلةَک ةَک، ْْنح ْْلة يبح ةَک َلةَک َلة يةَک ال ََش يبح ةَک، َلة يبح ةمح لَ َک  َحْمَد َوْلن ْعَمة

لْک، ال ََش ةَوْلْ   .«َک يبح ةَک َلَک لَ يمح

ن ياست ا به جز نماز طواف ا هم  « لفظ»تنها واجب ح  که از مقوله 

 ،ذکر ،چ سخنيه يدر سراسر ح ، حاج .شزوه است مطنطن و باکلمات 

ن يبهتار ح يواجب نادارد. حا  نماا    يها کيجز لب ،يواجب يو رْد و دعا

 ن الفاظ.يتر اعمال است با کوتاه

مگر آنچه از سانگ   ،ستين ييگو کيچ لبيه»د: يفرما يم 9امبر  دايپ

ک يا و در ت و کلاوخ در چاو و راسات اوسات ]هام صادا باا او[ لب       

کاه   يکسا »د: يا فرما ين ما يهمچ 1.«کند يتا آنجا که چ م کار م ،نديگو يم

رود و  ين ما ياز با د، گناهاانح  يا ک بگويا ک روز تا غاروب آفتااب، لب  ي

 2.«ا آورده استيشود که مادرش او را به دن يم يهمچون زمان

آنهاا،   اوع    هرا مراعاات کارد از جملا    يد آدابيک بايبه هنگام لب

چون احرام بست و بر مرکب  و رفت  به ح 7نيالعابد نياست. امام ز

ک يا ح قرار گرفت، رنگح زرد شد و به لرزه افتااد و نتوانسات لب  ي و

ترسام  داوناد در    يما »؟ فرماود:  ييگاو  يک نميگفت: لب يسد. کيبگو

هاوش  يب، حضرت با گفتن لبيک «کيک وال سعديد: ال لبيپاسخ من بگو

داد تاا آنزاه    ين حالت، همچنان به او دست ميشد و از مرکبح افتاد. ا

 3ان برد.يحجح را به پا
                                                      

 .451، ص 1ج ابونعيم االصفهاني، االولياء، حلية . 1

 .168، ص 5. مسند ابن حنبل، ج 4

 .15، ص 2. عوالي اللئالي، ج 1
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اد تزارار  يا ک را زيا لب»آمده است که:  9امبريپ هريس بارهن دريهمچن

ل نازد مان آماد و گفات:     يا جبر »د: يا فرما يما  9اکرمرسول  1.«دکر يم

 اان را باه   يصدا يارانت فرمان دها يدهد که به  ي داوند به تو دستور م

 7و اماام صاادق   2«ک، شعار ح  استيزيرا لب ؛ک گفتن، بلند سازنديلب

ک گفاتن از  يا و لب« ال الاه اال اهلل »ت را باه  ي، صداياده بودياگر پ» فرمود:

اباان  يمرکبت تو را به ب ي، وقتي]شجره[ بلند کن و اگر سواره بودمسجد 

 3.«رساند «داءيب»

دربااره ديگار آداب    7ن است که امام صاادق يا ،هيتلبآداب گر ياز د

  فرمود:تلبيه 

مکنه نگناه    يهنا  ، چون بنه خاننه  يتمتآ وارد مکه شد ههرگاه در عمر

مکنه قبنل از امنروز،     يهنا  ک گفتن را قطآ کن. حدّ خانهي، لبيانداخت

تر  شيد آوردند که پيپد ييمردم در مکه بناها ينه بود، ولياهل مد هعقب

ل )ال النه اال اهلل(  ين ر و تهليتکب يتوان يک را قطآ کن و تا مينبود، پس لب

 4بگو و خدا را حمد و ثنا بگو.

 طواف و حکمت آن .01
رد بار گ هفت ،«ارتيز»و « نساء» يها ک از طوافيد در هر يبا يحاج

کاه   ياهيسنگ س ان طواف، حجراالسود  ينقطه آغاز ا .دبچر  انه  دا 

 است. ا وار نصب شدهيبه د
                                                      

 .188. حج و عمره در قرآن و سنت، ص 1

 .146، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 4

 .85، ص 5. تهذيب االحکام، ج 1

 .199، ص 2. الکافي، ج 2
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قلاب  اود را سرشاار از    باياد   يحااج و  طواف به منزله نماز اسات 

ت يا سان تح هب ،ن طوافيد و بداند که اکنو محبت  ء وف و رجا ،ميتعظ

 ساا ته زتاا  ي يعباادت  ادا   راياست که ب يا ن  انهيت به نخستيو تهن

 يحااج  .يديا از مظااهر توح  يزا ياست باه   يميتزر ،طوافشده است. 

ناد، عاشاقانه   يب يگاه مع وق و معبود  اود را ما   جلوهکعبه و هنگامي که 

 .ن طواف استيآغاز ا هحجراالسود نقطگردد.  آن ميهمچون پروانه گرد 

ع ق ست که ا ي، کارحجراالسودل )بوسه( يدن( و تقبياستالم )دست ک 

 کند. يبازگو مرا عالم  يقيمبدأ حق و عالقه به

ن يا ا يبار به سو د پن يف واجب بايروز به صورت تزل که شبانه يامت

 7ميکه اباراه  ييرامون بنايبا طواف پاست سته يشا ،نماز اقامه کند،  انه

ض يفا »مرحوم  .کنداظهار ادب  سا ته،د ي  توحيو ترو ييزدا شرک يبرا

 د:  يگو يم «يکاشان

رامنون  يکنه پ  يبداند در طواف، خود را به فرشتگان مقربن  يد حاجيبا

کنند، همانند ساخته است.  يرد آن طواف معرش را احاطه کرده و بر گ

ن طواف آن است که کالبد و بدن خنود  يد تصور کند که هدف از اينبا

ن اسنت قلنبش از   ين رامون کعبه به گردش درآورد، بلکه مقصنود ا يرا پ

تا ککنر جنز    ،خانه به گردش و چرخش افتد اد صاح يکر و رهگذر ک

طنواف   ،کننده که طواف ابد، چنانيبه او ابتدا نشود و جز به او خاتمه ن

د بدانند  ين ز باين کنند و ن  يرا از خانه و حجراالسود آغاز و بدان ختم من 

شنگاه حضنرت   يکرامت، همنان طنواف قلن  در پ   باشرافت و اب طوافِ

دار در ين اسنت پد  يکعبه، نمونه و مظهر يعنياست و خانه خدا،  يربوب

وت اسنت بنا   ، که چون در عنالم ملکن  يحضرت ربوب يبرا ،عالم مُلک
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ظاهر در عالم شنهادت   يا که بدن نمونه چنان ،شود يت نميچشم سر رؤ

 پنذير  تين دگان رؤين   اسنت بنا د  ياست که چون در عالم غ يقلب يبرا

 کوت راه دارد.  و مليعالم غ يلک و شهادت به سوست و عالم مين

 سه آمده است:ين مقايدر اشاره به هم

ت يت المعمور در آسمان در مقابل کعبه قرار دارد و طواف فرشتگان در بيب

ه و درجنه اکثنر   ين رد کعبه است و چنون پا گالمعمور، مانند طواف انسان 

االمکنان   ين نارسا اسنت، منأمور شندند حتن    ين چنيا يمردم از انجام طواف

کنه   ،همانند فرشتگان سامان دهند و بنه آنهنا وعنده دادنند    طواف خود را 

 با آنان محشور خواهد شد. ،سازد يه گروهيخود را شب يهرکس

راسات  دسات   هد گفت که حجر به منزلياستالم حجراالسود بادرباره 

را دست  دا در يز د؛يحجر را استالم کن»فرمود:  9 داست. رسول  دا

گوناه کاه    کند، همان يآن مصافحه مله يان  لق است که با  لق به وسيم

 1.«کنند يعبد و بنده مصافحه م

 طواف منودن

گاردد.   ين باازم يباه زما   7ها قبل از هبود آدم طواف به سال هني يپ

هازار  ما دو»استقبال کرده به او گفتند:  7از آدم« ردْم»ه يفرشتگان در ناح

هنگاام  شاما  »د: ي. آدم پرسا «مين  انه حا  گازارد  يبه ا ،ح از تويسال پ

 2.«لبحان ْهلل وْحلمد هلل و ال ْله ْال ْهلل و ْهلل ْکرب»؟ گفتند: «دييگو يطواف چه م

که اساس  انه کعباه را نهااد و در آن    ين کسينخست»د: يگو يعباس م ابن
                                                      

 .428. الحقايق، ص 1

 .16، ص ازرقي. اخبار مکه، 4
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او هفت طاواف در شاب و    1بود. 7نماز گزارد و بر آن طواف کرد، آدم

مال اک باه   »گر از کتب آماده:  يد يزيدر  2«.پن  طواف در روز انجام داد

ح ي ااپ ي. سپس پ«ميگزار يح از تو ح  ميما هزار سال پ»گفتند:  7آدم

رد کعباه طاواف   آدم گا  3.دکار آدم حرکت کردند تا او هفت دور طاواف  

پس  4.«کردند يرامون عرش  دا طواف ميپگونه که مال زه  کرد، همان يم

گونااگون احتارام    و ملل اقوام 7دست حضرت آدم کعبه به ه ان ياز بنا

حا  گازارده، گرداگارد     يا ک باه گوناه  يآن قا ل شدند. هر يبرا يا ژهيو

 «ثيشا » 7کردند. پس از رحلات حضارت آدم   ياهلل الحرام طواف م تيب

نزه در دوران حضرت يها گاشت تا ا سال 5وه ح  گزارد.يز به همان شين

 آمده است:خ يدر تار .ددا کريتازه پ يکعبه و ح  رونق 7ليم  ليابراه

بنرد و   [حسند ]ل را بزاد، ساره بنر او رشنک   يکه هاجر، اسماع گاه آن

ل را يم هاجر و اسماعينجا ببرد  سپس ابراهيگفت: او و فرزندش را از ا

قنرار دارد،   کعبنه  هکه اکنون خان يبرداشت و به مکه آورد و در محل

 د. هاجر به او گفت: منا را بنه کنه   شفرود آورد و خود از آن دو جدا 

َبَنبايإِِّني)گفنت:   گناه  آنن خاننه و  ين ؟ گفت: به پروردگنار ا يسپار يم يََ
َِي ْسكنُتيِمنيُذ

َ
ٍعيِعنَديبَييييذِييِيبِوَاٍديغَييِتييأ َْ  (01)ابراهيم: .(...تِ يالُْمَحرَمِيهَز

آن را  يهنا  م را فرمود: کعبه را بسنازد و سنتون  يمتعال ابراه يپس خدا
                                                      

 .10، ص 1. اخبار مکه، ج 1

 .16. همان، ص 4

 .12، ص 1التقويم، ج . التاريخ 1

 .11. همان، ص 2

 .12. همان، ص 5
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اموزد. ين بخواند و مناسک حج را به آنان بد و مردم را به حج يبرپا نما

 1خانه را برافراشتند. يها هيپا 8ليم و اسماعيابراهپس 

 د:يگو يم «محمد بن اسحاق»

الحنرام آسنوده شند،     اهلل  تين الرحمنان از سناختن ب   لين م خليچون ابراه

 بنه  ش او آمد و گفت: هفت بار بر کعبنه طنواف کنن و او   يل پيجبرائ

طواف کرد و در هر دور طواف، هنر دو بنه   ل هفت دور يهمراه اسماع

دند و چون هفت دور طنواف تمنام   يکش يکعبه دست م يها تمام گوشه

 2م، دو رکعت نماز گزاردند.يشد، هر دو پشت مقام ابراه

ن اعماال و مناساک   يتار  ن و پرجاذبهيباترياز ز يزيطواف  انه  دا 

را طاواف   بار،  انه  دا هرکس هفت»د: يفرما يم 9اهلل ح  است. رسول

از او محاو   ينوشته و گناه يا هر گامح حسنه يکند و آن را ب مارد، برا

ک يا [ برابر آزادکردن ي]ثواب کهشود  يک درجه بر او افزوده ميد و شو يم

 3برده دارد.

هاا،   سر گااردن فرسنگ ، با پ تييايم کبريعاشقان و دلبا تگان حر

باه   يکه دسترس يا رسانده و چونان ت نه ،ي ود را به مزه، حرم امن اله

دن به مسجدالحرام و کعباه معظماه،   يند، در انتظار رسيب يک ميآب را نزد

 کنند. يم يشمار لحظه

د  اود  يا ابتدا باحاجي ورود به مسجدالحرام و طواف کعبه، هر  يبرا

ن يح بار زما  ين گناهان را از دوش  او يد و بار سنگيرا با آب توبه ب و
                                                      

 .42، ص 1. تاريخ يعقوبي، ج 1

 .55، ص 1. اخبار مکه، ج 4

 .125، ص 1. المحاسن، ج 1
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ان هماراه باا آراماح و متانات وارد     يا رگويغسل کرده، تزب هگا آنگاارد، 

  نود او تا  داوند از  ،و عاشقانه گرد کعبه بچر د 1مسجدالحرام شود

 2د.شگونه که از مال زه   نود  شود، همان

نقال   9از پادرانح و آن بزرگاواران از رساول اکارم     7امام صادق

و  «ه، طاواف اسات  نات کعبا  يمان، اسالم و زينت ايز» اند که فرمود: کرده

کناد   يکنندگان افتخار م  داوند به طواف»د: يفرما ياسالم م يرسول گرام

کنندگان  انه  ادا   مصافحه کنند، با طواف يو اگر قرار بود مال زه با کس

 3.«کردند يمصافحه م

صدوشصت طواف و اگار  يند سيآ يکه به مزه م يمستحب است کسان

 يتا زماان  ،ندتوانستو اگر ن انجام دهندصدوشصت شود يست سيمقدور ن

 4د.کننتوانند طواف  يهرچه م ،که در مزه هستند

و  يبر شما باد به نماز شب، قنوت طوالن» د:يفرما يهم م 7امام رضا

 5.«نکرداد طواف يز

از ثمرات طواف  انه  يزي. دارد يفراوان يها طواف  انه  دا پاداش

 د:يگو يم «سيمحمد بن ق» دا، آمرزش گناهان است. 

بنار   چنون هفنت   فرمود:مردم سخن گفته و  يدر مکه برا 7امام باقر

 بنه  ،تو ينزد خدا برا يمانيله عهد و پيوس ني، به ايگرد خانه طواف کن

 د.کند، تو را عذاب دارد که پروردگارت پس از آن شرم يآ يوجود م
                                                      

 .112، ص 9. مستدرک الوسائل، ج 1
 .145. همان، ص 4
 .494، ص 1.  شفاء الغرام، ج 1

 .122، ص 9. مستدرک الوسائل، ج 2

 . همان.5
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و بعند در   يارت کنرد ين که هفت شوط طنواف ز  يسپس فرمود: هنگام

دست بنر دو   يا ، فرشتهيرکعت نماز طواف گزارد دو 7ميمقام ابراه

که در گذشته از تو سنر زده   يد: اما آن گناهانيگو يزند و م يات م شانه

 1ده شد... .يبخش ياست، همگ

 فرمود: 9امبر اکرميپ

برهننه   يبا سر و پنا  ،ست که هنگام زوال آفتابين يا کننده چ طوافيه

 يهنا  در حرکت بوده، گنام  ادهيکه پ يدر حال ،طواف کند ن خانهيگرد ا

 يدوزد و در هر شوط ين ميدارد، چشمانش را به زم يخود را کوتاه برم

اد و يد و بيازاررا  يآنکه کس يکند، ب ياز طواف، حجراالسود را لمس م

دارد،  يکه برم يفتد، مگر آنکه خداوند در هرگاميککر خدا از زبانش ب

ناه او را پوشانده و او ر گده، هفتادهزاکراو ثبت  يهفتادهزار حسنه برا

کردن هفتادهزار برده ن که  برد و ثواب آزاد يهزار درجه باال مرا هفتاد

تواند هفتاد نفنر   يدهد و م يهزار درهم باشد ن به او م  ک دهيمت هر يق

 ؛شنود  ياز بستگانش را شفاعت کند و هفتادهزار حاجت او برآورده من 

 2ا و اگر خواست در آخرت.ياگر خواست در دن

عبداهلل بن ». دعا و ذکر  وانده شود ،در طوافرود  انتظار مين يهمچن

و رکان   يماان يان رکان  يا م 9امبريا کناد کاه پ   ياز پدرش نقل م «بيسا

َبَنايآتَِنايِفي)فرمود:  يه را تالوت مين آيحجراالسود در حال طواف ا نْييََ اييادلُّ
يَوِفي يَوقَِنايَعَذاَبيانلَاَِييَحَسَنةا

 (237)بقره: .(اآلِخَرةِيَحَسَنةا

امبر يا هنگاام شالو  نباودن، پ    باه  ،اريق به طواف بسين در ت ويهمچن
                                                      

 .40، ص 5، ج االحکام . تهذيب1

 .214، ص 2. کافي، ج 4
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اسات   يزين چيطواف، کمتر ؛ زيراديار طواف کنيبس»د: يفرما يم 9 دا

 1.«شود يده ميامت، در نامه اعمالتان ديکه در ق

کاه   يامبر  دا! در حاال يپ يا»دند: يپرس 9امبر اسالمياز پ 3جهي د

ا! يبگاو:  ادا  »فرماود:  حضارت  ؟ «ميکنم، چاه بگاو   ي دا م هطواف  ان

را اگار تاو مارا    يا ز ؛گناهان و  طاها، عمد و اسرافم را در کاارم ببخ اا  

 2.«يکن ي، هالکم ميامرزين

 يرد کعبه طواف کند و سخنگکس هفت بار هر» فرمود: 9امبر  دايپ

د، ينگو« ال ْله ْال ْهلل، ْهلل ْکرب و ال جول و ال قوة ْال باهلل لبحان ْهلل، ْحلمدهلل،»جز 

له يشود و به وسا  ياو نوشته م يشود و ده حسنه برا يده گناه از او محو م

 3.«رود يآن، ده درجه باال م

طواف کعبه ]همچون[ نماز است، پس » فرمود:گر يد ي ان در کالميا

  4.«ديهنگام طواف، کم حرف بزن

انجاام طاواف از اماام     يدر  صاوص چگاونگ  « ابهين سا اعبدالرحم»

حضارت  ؟ «ا کناد ]و آهساته[  يتند و با شتاب بروم »پرسد:  يم 7صادق

 5.«انهيم يراه رفتن»فرمود: 

 کند: يبه نقل از پدرش، از جابر نقل م 7امام صادق

به مکه آمد، وارد مسنجدالحرام شند، حجراالسنود را     9امبريچون پ

کننان،   ست آن، سه دور طواف را هرولنه لمس کرد و سپس از سمت را
                                                      

 .165، ص 1. عوالي اللئالي، ج 1
 .124، ص 5. کنزالعمال، ج 4
 .28، ص همان. 1

 .456، ص 5. مسند ابن حنبل، ج 2

 .211، ص 2. الکافي، ج 5
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آمند و   7ميانجام داد و چهار دور را راه رفت. سپس کنار مقام ابنراه 

ِذايِمْنيمقاِمياببراهوَا)فرمود:  ييَِ ّّ َصب ُِ نمناز   يم جنا ياز مقنام ابنراه   ؛(َمي

م، يکنه مقنام ابنراه    يدو رکعت نماز خواند، در حال گاه آن ،«دينيبرگز

داشت، پس از آن دو رکعت آمد و بر حجراالسود ان او و کعبه قرار يم

 1رون رفت.يصفا بد و سپس به طرف يدست کش

  :ديگو يهم م« بزر بن محمد»

تا آنکه از طوافش فارغ  ،به طواف مشاول بودم 7در کنار امام صادق

شنند، سننپس کنننار آمنند و دو رکعننت نمنناز خواننند، بننا رکننن کعبننه و 

ت و ين عبود يام از رو چهنره  گفت: يدم که در سجده ميحجراالسود. شن

  يراسنت  ست، حقاً و بهين يکند و جز تو معبود يتو سجود م يبرا يبردگ

ن مننم در  ين ننک ا ي. اينيز آخريو پس از هرچ ينيز نخستيش از هرچيپ

امرز که جز تو، گناه يمرا ب [.قدرت توست هام در قبض يهست]دستان تو 

ش، اقنرار  يبنر خنو   که به گناهنانم  يد. مرا ببخشايبخشا يبزر، را نم

کند. سپس سرش را بلنند   يدفآ نم يکنم و گناه بزر، را جز تو، کس يم

 2برده شده است.ا در آب فرويه صورتش چنان بود که گوياز گر ،کرد

و آن حضرت از پادر بزرگاوار    7از امام صادق نيز «عثمان بن ساج»

دند، يرسا  يدر طواف، هرگاه مقابل ناودان م 9امبري ود نقل کردند که پ

هنگاام   هنگام مر  و عفو به به يپروردگارا! از تو راحت» داشتند: يعرضه م

 3.«کنم يبه حساب را مسولت م يدگيرس
                                                      

 .411، ص 1ج الترمذي، . سنن الترمذي، 1

 .411، ص 99. بحاراالنوار، ج 4

 .420. همان، ص 1
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 يوايشا  لغاز ت پرطاراوت  يا ب م طواف، شاهيابي يدرم از آنچه گاشت

عبد و معبود است. طواف تنها  تبلور مقام قرب و وصل افاست. طوح  

رد. يا د طهارت انجام گينمازش باهمراه  است از مناسک ح ، که يمنسز

ا اگار  يا با وضو باشاد   يست که حاجيک از اعمال ح ، آن نيچ يشرد ه

جاز طاواف    ،بر او واجب است، غسل کرده باشد. تمام اعمال ح  يغسل

اما طواف  اناه  ادا مثال     ،ح استيصح نيزو نماز طواف بدون طهارت 

همان نماز است که به صورت متحارک   ييگو ،از به طهارت داردينماز، ن

 شود. يو به دور  انه انجام م

کاه در   ياد فارض کن  ييهاا  رهيا  اتر، کعباه را مرکاز دا   يتصور ب يبرا

نقااد   ياز مرکاز طاواف تاا اقصا     اسات؛  جاد شاده يمتفاوت ا يها شعاع

ن يزم هکر يط برهم در پهناي ه محيها که هم رهين داين. ايزم همختلف کر

جهاان   يچارساو  درد که نوش يل ميت ز ينمازگزاران د، ازنشو يم ميترس

ک يا  . اگر نمازگزارانگزارند يرو به  انه کعبه نماز م ، ود يها در وطن

ک طاواف را  يحالت  واهيم ديد ، ميريها را در نظر بگ رهين دايره از ايدا

 نماز. شزلساکن به  يطواف دارند؛

ت يهمچون طواف مردم زمان جاهل ود کهمواظب ببايد طواف هنگام 

هاا را درک   ن سانگ يا زدن بار ا  دور يد و معنايد فهميطواف را با .نباشد

رحق يکرد و جان را از  وف غ يگران تهيد دل را از ديکرد. در طواف با

 ،کوچاک و بازر    يهاا  پاک سا ت و به موازات ع ق به حاق، از بات  

 ها و وابستگان آنان برا ت جست. طاغوت

 .اشدح بد ن ان ع ق به  دا و برا ت از دشمناني دا، با هطواف  ان
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م يترسا  گرداگارد بيات   يا رهيا ز دايا ن کننادگان  گر، طوافيد ياز سو

م شاده نماازگزاران   يترس يها رهيهمه دانماي ي است از ا يد که گونکن يم

ره، طاواف  يدر هر قوس از دا يتينمازگزاران سراسر گگويا  .يتيسراسر گ

نماز آنها ت، يب کنندگان ند و طوافک  را به تصوير مي تيکنندگان ب طواف

 کنند. را ترسيم مي

گار  يد يهاا  که قوس است يا رهياز دا يقوسهرجا که باشد  نمازگزار

قات، از  يره، در حقين دايا يها اند و قوس ستادهيو، به نماز ااآن در شعاع 

را در ره کوچک طاواف  يها به کعبه، با نماز  ود، دا ن فاصلهيتر دوردست

بخاح   ز، تجسام يا طا فان مساجدالحرام ن  د.کنن يم ياس بزر  بازسازيمق

ر، طاواف  ين تصاو يا ب در سراسر جهانند. با ايطا فان ساکن  غا يها رهيدا

در ، يتا يست و نمازگزاران در سراسار گ يان نيمنحصر به حاج ، انه  دا

از  ييل دهناد، گاو  يتار ت از   ا بازر  يا تر  کوچک يا رهيکه دا يهر شعاع

. در ساکن در حاال نمااز   يطواف ؛کنند ين نقطه گرد  انه طواف ميدورتر

 متحرک است و نماز، طواف ساکن. واقع طواف، نماز

 .ند در دو کالباد ا ک روحي ؛ند در دو شزلا ک عبادتينماز و طواف، 

 عاشق مجااوب رفتار جابه و ع ق به محبوب، به دو شزل در اعمال و 

 ن ستن و زمزمه ع ق سار  يا تلمل به گوشه ا با آرامح وياست؛  يمتجل

ن، نمااز اسات و   ينخسات  يتجلا  ؛و به جنبح درآمدنا بر استن يدن و دا

 دوم، طواف. يتجل

ن يتار  شازوه بان و يتار  س، مقاد نيرتار انگر مطهينما ،طواف و نماز

بار   نظام  لقتوار  رهيدا از گردش ي ينما ،حاالت انسان است. طواف
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 ،انجامناد. طاواف   يآغازناد و بادو ما    يمحور  الق اسات کاه از او ما   

 يذره عاالم هسات   ذره وار رهيا ز و چار ح دا يا انگ رتير حيبازسا ت س

بر  انساني که پيوسته يکه زندگ استد يجد يآغاز گردش ،است. طواف

باه   يطهاارت و پااک   ،عدل ،را بر محور حقچر د  گرد دنياي فاني مي

سات.  ا يزندگش گردمحور ي اندازد. طواف دگرگون يمجدد م يگردش

را باه هماه    يبعاد  نگر و تاک  دارد که انسان تک نيز يگريطواف رمز د

ک جهت، به همه جهات سوق ي واند و توجه او را از  يفرام يسونگر

« از حاق »اسات   يگردشا ت و يا نها ياست در با  يريدهد. طواف س يم

 «.حق يسو به»

 طواف عاشقانه
پاس   يت که حاجاس يزمان ،ح  يادماندنين و به يرياز لحظات ش يزي

ماي چساباند و باا    دست گرفته،  ود را به کعباه   پرده کعبه را در ،از طواف

که  گاه آن ،م دوستيکند. عاشقان حر ياز ميح راز و ني داصورتي گريان با 

 د:يگو يم «ياصمع»  وش دارند. ي، حالرنديگ يار قرار مي هدر کنار  ان

 هدم که به پنرد يداندام  فيظر يکردم، جوان يرد کعبه طواف مگ يشب

انند   ها در خوابند و ستارگان برآمده گفت: چشم يکعبه چن  زده، م

شنان را بسنته و بنر آن    يها   پادشناهان درب يداريپا هو تو پادشاه زند

کنندگان  درخواست ي[ درب خانه تو براي]ول ،اند گمارده ينگاهبانان

 يا يتو آمدم تا به رحمت خنود بنه منن نظنر کنن      يباز است. به سو

 ن مهربانان يتر مهربان

نات  يز ،ن جاوان يا دم ايا فهمو وجاو کاردم    جست»د: يگو يم يمعاص
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 1.«است 7کنندگان، امام سجاد عبادت

 د:يگو يم نيز «ي الد بن ربع»

ازهننا وارد مکننه شنندند ]در   ين يبعضنن يبننرا 7يعلنن اميرمؤمنننان

دند که پرده کعبنه را گرفتنه و   يرا د يابانيمرد عرب بو مسجدالحرام[ 

مهمان تو، هر  زين توست و مهمان هخانه، خانه خان صاح  يا گفت: يم

ند پس امش  احسانت بنه منن، آمنرزش    يب يم يکيزبانش نياز م يمهمان

د يا نشنند ين آ فرمنود: اران خنود  ين به  7يرمؤمنان عليام گناهانم باشد.

تر از  ميم. حضرت فرمود: خداوند کريديشن يگفتند: آر ؟را يسخن اعراب

 ،ن مرد آمدهيگر ايدند بار ديش  دوم د همانش را براند.يآن است که م

 د:يگو يخود را به رکن چسبانده و م

َك َفَِم َأعَ » ْ  ِْف ْعز  ز  اَل َيْعلَةمح ةزح ْمنَْك ِْف عْ ةَيا َعْزيز
َك ِْف عْة ْن بْْعز  ْعز  َك َأْعزح ز 

َو َأتَ  ُح هح إْلَ ةَأَجٌد َکْيَف  لح إْ ةْيَك َو َأتَ ةَوجح دٍ َولح َمحة ٍد َو آْل ُمح َمح  9َلْيَك بَْحق  ُمح

ْف َعن   َما اَل َيْص  َك َو ْْصْ ْعطْينْ  َأَجٌد َغرْيح ٌد ةَعَلْيَك َأْعطْنْ  َما اَل يح هح َأجَة ْرفح

كَ  ْْلةم  َغرْيح مح ْْْل  7منيقةال، َفقةاَل ْمريح َْاْللْة الَکةربح صةحابْْه ُةذْ َوْهللْ 

يانْي   .ْ ... ةبالُّس 
2 

 فرمود:به ياران  ويح  7اميرمنمنانپس 

  منن رسنول   ياست که حب يونانين اسم اکبر به زبان يبه خدا سوگند ا

آن را به من خبر داده است. او بهشت را طل  کرد و خداونند   9خدا

برگردانند و   يت فرمود. او از خداوند خواست آتنش را از و يبه او عنا

 ن کرد.يز چنيخداوند ن
                                                      

 .215، ص 2ج  . کافي،1

 .154ص، 9. مستدرک الوسائل، ج 4
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 7ميمناز طواف و مقام ابراه .00
 فرمود: 7امام صادق

سنزاوار   7ميدو رکعت نماز طواف واج  را جنز کننار مقنام ابنراه    

 يمسجد که خواسنت  يجانماز طواف مستح  را هر ي؛ وليست بخوانين

نمناز، هماننند نمناز صنبح،     پس از طواف، خواندن دو رکعنت   1بخوان.

ز اسنت.  يآن، هر دو جنا نکه بلند و آهسته خواندن يجز ا واج  است،

اط ين خوانده شنود و احت  7مين نماز در کنار مقام ابراهيواج  است ا

جهنت ازدحنام    جنا آورده شنود و اگنر بنه     ن است کنه پشنت آن بنه   يا

در سنمت راسنت و    ،سنت ينماز در پشت مقام ممکنن ن  هت، اقاميجمع

 2چپ آن خوانده شود.

 د:يفرما يم 7جعفر صادقامام 

بنرو و دو رکعنت    7مي، نزد مقام ابراهيافتيهرگاه از طوافت فراغت 

خنود قنرار ده، در رکعنت     يرو شيرا پن  7مينماز بگزار و مقام ابراه

َحبد ي)د ياول، سوره توح
َ
يأ ييبقُبْ ي)و در رکعنت دوم،   (قُْ يُهبَويالَِلُ

َ
َهباييايأ

بگنو و بنر    يالهن  يسپس تشهد بخوان و حمند و ثننا   بخوان، (الاْكفُِرونَي

ن دو ين که از تو قبول کنند. ا درود فرست و از خداوند بخواه  9امبريپ

بخنوان، هنگنام طلنوع     يخنواه  يم يرکعت، واج  است. در هر ساعت

و  يآور يجا من  که طوافت را به ياز هنگام يد و غروب آن، وليخورش

 3نداز و آن دو رکعت را بخوان.ير ميخ، تأيشو يفارغ م
                                                      

 .242، ص 2. الکافي، ج 1

 .411. حج و عمره در قرآن و حديث، ص 4

 .241، ص 2. الکافي، ج 1
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 فرمود:همچنين  ان يا

 :يخوان ين دعار ا مينماز طواف واج ، اپس از دو رکعت 

مح  هح وَلَك  تْ ةَطَوْْعَية  وَ  إْيحةاكَ  تْ ةبَْطَوْْعَية  ْمنْ ةْْدَجة  ْللح مح  9َدلحة هحة  ْللح

ىةَأتَ  َأنْ  َجن ْبنْ  وَ كَ  َعدح دح حةنْ  ْْجَعْلنْ  وَ  جح ْب ةَك  ِْم ب   وَ  يح
ْة وَلَك  يح  وَ  َدلحة

يَ  ْعَباَ كَ  وَ  َمَِمئَْکَتَك  احْلْ  .ْلصح

بنر منن رحمنت آور.     9امبرتين ا  به خاطر اطاعتم از تنو و پ يخدا

اطاعت تو خارج شوم، مرا دور کن و منرا   هنکه از محدوديا از ايخدا

صنالحت   مبرت و فرشنتگانت و بنندگان  داران خودت و پبا از دوست

 1قرار بده.

نازد  حضارت  دناد.  ي ادا د  هرا در حال طواف  ان 7نيامام حس

باا  صاورت بار مقاام نهااد و      گاه آنآمد و نماز گزارد.  7ميابراهمقام 

 هکوچک تو در آستان توسات،  واهناد   هبند»گفت:  يم صورتي گريان

وساته تزارار   يرا پ جماالت  نيا ا و  گاه توسات، يتو در پ ينوايتو و ب

 2د.فرمو يم

دم کاه مقابال   يا را د 7امام کاظم»د: يگو يمنيز « ن بن عثمانيحس»

مسجدالحرام، دو رکعت نمااز طاواف    يها هيک ساينزد 7ميمقام ابراه

 3.« واند يواجب م

هماان   ،م هور بنابرقولاست و  يروشن اله يها م از ن انهيمقام ابراه

 اناه   يهاا  هيا کعبه است که هنگام بااالبردن پا  يزيسنگ معروف در نزد
                                                      

 .219، ص 11؛ وسائل الشيعه، ج 121، ص 5. تهذيب االحکام، ج 1
 .129، ص 4ج زمخشري، . ربيع االبرار، 4
 .219، ص 11. وسائل الشيعه، ج 1
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انساان آشازار    پاين سنگ اثر يبوده است. در ا 7ميابراه ير پايکعبه، ز

سخت فرو  يدر جسم يانسان يپا ؛ زيرا اثراست ياله اي است که معجزه

معتقدناد کاه حضارت    نيز  يا . عدهاست ي، باقدرازان يو اثر آن سال فتهر

ِذنيِفي)هنگام اعالن ح ، جهت امتثال امر  7ميابراه
َ
َجِييوَأ

ْ
بار   ،(انلَاِسيبِباْل

 1ستاد.ين سنگ ايا يرو

 فرمود: 7امام صادق

کرد که: مردم را به حج نندا بنده.    يم وحيچون خداوند متعال به ابراه

 يرو روبنه  [مقنام ش در آن اسنت ] يهنا  را که اثر گنام  يم[ سنگي]ابراه

 .دکنه امنروز اسنت، قنرار دا     ييده به کعبه در همان جنا يکعبه و چسب

ن صندا نندا داد. چنون آن    يستاد و فرمان خدا را با رساتريسپس بر آن ا

م يرفت و ابنراه ش در آن فروياورد و پاهاي، سن  تاب نسخن را گفت

 2ش را از سن  برکند.يپاها

لت داد و يمزه را فضا   داوند» فرمود:باره  نياسالم در ا يامبر گراميپ

ُِذواْيِمنيَمَقباِميإِبْبَراهِي)قرار داد و فرمود:  ياز آن را برتر از بخ  يبخ  َِ َمييَوا
ي ًّ َص  3.«ديريگاه نماز بگيم، جاياز مقام ابراه (ُِ

 زمزم .01

زمازم رود و   يپس از طواف، باه ساو   ياست که حاجآمده سنت در 

 ي ود را باه ساو   يکوه صفا رود و سع يبه سو گاه آن ،بنوشد آب آن را
                                                      

 .95عمره در قرآن و حديث، ص  . حج و1

 .241. علل الشرايع، ص 4

 .421، ص 99. بحاراالنوار، ج 1
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ر ين ساف يآ ار  يادآور روح ملزوتيکه  يبلند و باشزوه يمروه، با دعاها

 آغاز کند. است ياله يوح

ا آب يا آهسته آهساته و   يلغت به معنا و در« زم»ب از دو مرک ،زمزم

 ياک در مزاه نزد  يا چاهينام چ مه نيز در اصطالح  آمده است. 1فراوان

بااز   7ميآن باه دوران حضارت اباراه    يخينه تاار ي ا يکعبه است کاه پ 

اند؛  مختلف نقل کرده يها ح زمزم را به گونهيدايسان پينو خيگردد. تار يم

 فرمود: 7امام صادق

 يد. هناجر در واد ين ل تشنه شد و آب طلبياسماع چون روز باال آمد،

هسننت؟ و  ين وارد همنندميننا در ايننسننتاد و ننندا داد: آيا يمحننل سننع

سراب  صفا رفت، يل از چشم هاجر پنهان بود. هاجر به بلندياسماع

فرود آمد  يو پنداشت که آب است. به واد ديدرخشدر نظرش  يواد

از نظنرش   ليد ]هننوز[ اسنماع  يرسن  يچون بنه محنل سنع   د و يو دو

 د بود.يناپد

آب، بنه   يصفا بر او جلوه کرد، باز هم در پن  ين بار، سراب در سويا

د بود، دوباره به صفا يل از نظرش ناپديفرود آمد و باز هم اسماع يواد

بار انجام داد. نوبت هفنتم کنه    ن کار را هفتيبازگشت و نگاه کرد. ا

ش ير پنا يکه از ز يست، در حاليل نگرياو بر فراز مروه بود، به اسماع

هنا را دور آن جمنآ     يآب، آشکار شده بود. ]هاجر[ بازگشت و ر

ان بود، با آنچه اطرافش قرار داد، آب را جمآ يکرد. چون آب در جر

 2.ده شدين رو زمزم ناميکرد. از ا
                                                      

 .166، ص 1معجم البلدان، ياقوت حموي، ج .  1

 .61، ص 1؛ تفسير القمي، ج 12، ص 99. بحاراالنوار، ج 4
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 گر آمده است:يد اي در منابع اهل سنت به گونه اين مطلب

ده، بنه دنبنال   کرآمد و شد بار  ن دو کوه صفا و مروه، هفتيهاجر در ب

 ل بنود. ين جبرائ يصندا  کهد يشن ييگشت که ناگهان، صدا يم يادرسيفر

دند، سنپس  ل رسييدو کنار اسماعتا هر کرده يهاجر را همراهجبرائيل 

آب  ،چشنمه بنا جوشنيدن    و ن زديبر زمن  دا با بال خوي يل با پايجبرائ

 با خاک و شن يا حوضچهخشک شدن آب، گمان  باشد. هاجر  يجار

راب ياو و فرزنندش سن  به اينن ترتين    ره شود و يجاد کرد تا آب کخيا

 وند و تشنگي سراغشان نيايد.ش

. آن جمنآ شندند  گنرد  ، از وجود آب بناخبر و  ش زمزم، پرندگانيدايبا پ

که از ن را   «انيرهمجُ»کاروان  ،زمزم يپرندگان در حوالمه پرواز و همه

ش ي، پن يآنان در کمنال نابناور   .د کشاندخو يسو به ن  گذشتند ير ميآن مس

خنود   يها ظرف ،و پس از سيراب شدن از آب دنديگوارا د يخود آب يرو

 1افت.يزمزم شهرت اين چشمه به نام کردند و از آن پس را پر 

 لت آب زمزميفض
 يهار درد  يآب زمازم، شافا  » فرماود: اسالم درباره زمزم  يامبر گراميپ

اساتفاده از   3.«جوشد، آب زمازم اسات   يمن يکه از زم يآب نيو بهتر 2است

 د:يگو يعباس م شود. ابن يده ميد ي وب به :نيره معصوميآب زمزم در س

در  9اهلل رساول  4.«ديستاده بود، از آب زمزم آشاام يکه ا يدر حال 9امبريپ»
                                                      

 .114. اخبار مکه، ازرقي، ص 1
 .219، ص 9، ج الوسائل . مستدرک4
 .445، ص 14. کنزالعمال، ج 1

 .412، ص 5. سنن نسايي، ج 2
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 ،ده شاود يکاه نوشا   يا زهيآب زمزم، به همان انگ»د: يفرما يم يگريسخن د

دهاد   يت مي،  دا شفاي ود بنوش ي]اثرگاار است[ اگر آن را به قصد شفا

دهاد و اگار باه قصاد      ي،  ادا پناهات ما   ياشاميب ييجو و اگر به قصد پناه

 1.«کند يات را برطرف م ي، ت نگيراب شدن بنوشيس

س از نماز عصر طاواف کارده، ساپس    پ 8نيامام حسن و امام حس

 ز گفته است:ين «اريبن مهز يعل». دنديستاده از آب زمزم نوشيحال ادر

طنواف  دم کنه  ين ارت ديرا در ش  ز [7امام جواد] 7ياباجعفر ثان

پس داخل زمزم شنده، بنا    .نساء را انجام داده، پشت مقام نماز گزاردند

 ،ده[کنر را که در برابر حجر قرار داشت ]داخل چناه   يدست خود دَلْو

خنت و  يز آب رين بدن خود ن يها قسمت عضيد و به بياز آب زمزم نوش

 د.يبار به درون زمزم سر کشسپس دو

بعد به ح   يها که با آن حضرت در سال يکسان» د:ين گويهمچن يو

  2.«کرده است يگونه عمل م اند که همان دهيامام را د ،آمده بودند

ناه  يکاه حضارت در مد   يزمان 9امبر اکرميمندان به پ از عالقه يبر 

 «ابن ماتمّ »بردند.  يسوغات مبه  ان يا يرا براسزونت داشتند، آب زمزم 

 نوشته است:« باب الطب»در 

ز يننهاسننت و ن ن آبيتننر ين و گرامننيتننر فيشننر ،نيآب زمننزم برتننر

 3هن آب هزمن ين ن آن، نزد مردم اسنت. ا ين و پربهاتريتر يداشتن دوست

گفتنه   «عبداهلل بنن مبنارک  »ل است و يکننده اسماع رابيل و سيجبرئ
                                                      

 .626، ص 1. مستدرک علي الصحيحين، ج 1

 .222، ص 11؛ وسائل الشيعه، ج 210، ص 2؛ الکافي، ج 222، ص 11. مستدرک الوسائل، ج 4
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گران يافتن از آب زمزم را خود تجربه کرده و از ديبارها شفا »است: 

کنه   يزمنان  يحتن  ؛1ام دهيننه شنن  ين زمين در ا يآور ز مطال  شگفتين

د کنه از آب زمنزم   کنر  ينه بود درخواسنت من  يدر مد 9رسول خدا

 2.«اورنديه بيش هديبرا

 حجراالسود .01

هرکس »د: نيفرما ين دانسته و مير را دست  دا بر زمحج 9امبر  دايپ

نام  بنابراين حجراالسود به ؛3«آن را لمس کند، دست  دا را لمس کرده است

است که در بافت و  يشده است. حجراالسود، مانند پرچم يمعرف« اهلل نيمي»

 ههما  يايا ر  ود ندارد، اما رماز و ن اان گو  يبا نظا ي، تفاوتيسا ت ظاهر

باه  در پاساخ   7يک ملات اسات. اماام علا    يت و شرافت يموجود ،خيتار

پرسايده  ن نهاده شد، يزم يکه بر رو ين سنگيدرباره اولکه  يهوديشخصي 

المقادس اسات و درو     تيا د: آن اسات کاه در ب  ييگو يشما م»فرمود: بود، 

 4.«ن سنگ آن است که آدم، آن را از به ت فرود آوردياول ؛دييگو يم

ناد  دان ماي ا سالم به آن ياستالم حجر را چون احترام به پرچم  يا عده

د کاه باا   يا نما يدرسات ما   ين تصوريمرسوم است. ا مختلفکه در ملل 

ه رساول  کا  چناان  ؛دارد ييساو  و امثال آن، هام « مصافحه با  دا»ات يروا

هرکس دست  ود را بر آن بز د، باا  ادا   »د: يفرما يم 9اسالم يگرام
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 1.«نزند يعت کرده که او را نافرمانيب

جابه  ،تيمعنو ،جالل ،قدستهرچه  ،ييت است که گوي، قلب بحجر

د و شاو  يق ما يا ت تزرين عضو کوچک به سراسر بياز هم ،و شزوه است

مزاه   ،مزاه  در برابار مساجد   ،مساجد همين موقعيت را در برابر ز يت نيب

 دارد. سراسر جهان در برابرحرم و حرم  دربرابر

ابد؛ ي يان ميت جرياز آنجا به بمعنويت د و تپ يت در حجر ميقلب معنو

ت و يا  اون معنو  ، تاا شود و مسجد قلب مزاه  يمسجد م هلب تپندکعبه ق

کناد و   يشهر مزه محدوده حرم را اشراب ما  .ساندبر به عروقح را تقدس

 د.دنش يسرمست م آن ديتوحاز شراب ناب  يتيسراسر گ

ها، با استالم حجر، وحدت  انسان ييت است. گوي، رمز وحدت ب رحجر

 ين دارناد و حاد و مارز   يک سارزم يا هماه  ؛ ندکن ي اک و ک ور را اعالم م

 شوند. يعت اعالم ميک نژاد،  اک و طبيمردم از « حجر»ست. در ين

کاه، حجراالساود    ه اسات ن وارد شاد يدر آثار و ا بار حجراالسود چنا 

 از  الياق  ثاقيعهد و م  داوند يوقت بود. يتعال ينزد  دازر  ب يا فرشته

فرستاده و رسول  9محمدستم من پروردگار شما و يا نيآ»گفت:  ،گرفت يم

و آري که اقرار کرد  ي؟ اول کس«غمبر منيپ ياياوص :و اوالدش يمن و عل

ن عهاد و  يو اگرداند ن يامبه همه  لق او را  يتعال بود. پس اهلل گفت، حجر

د، او را در به ت نزد يعت نزد او گااشت و چون آدم را آفريثاق را به وديم

نزد او و  کرد مي د عهديپس آدم هرسال تجد .ثاقيم يادآوري ياو فرستاد برا

عزت،  ثاق را فراموش کرد. حضرتيعهد و م ،رون آمديچون آدم از به ت ب
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کارد و نازد    «ءضايب دُرّ»صورت دانست آن ملک را به  يکه م يبر مصلحتبنا

ن هنااد بااود و بااه آن انااس گرفتااه بااود و او را  يآدم فرسااتاد و آدم در زماا

 يشناس يآدم! م يا» :د و گفتيا گردانياو را گو يپس حق تعال .شنا ت ينم

و فراماوش   يغلبه کرده است تاو را فراموشا   يبل»مرا؟ آدم گفت: نه؛ گفت: 

 ،و چرا چون ي؛ باز  الق ب«يتعال يبا  دا يثاق که کرده بوديعهد و م يکرد

 د.يگردان ،آن را به صورت اول که به همراه آدم در به ت بود

آن فرو رفات و آن را يااد    اديثاق تو؟ و به يآدم! کجاست عهد و م يگفت: ا

د کرد عهد و يد آن را و تجديه کرد و  ضوع نمود و بوسيگر 7پس آدم آورد.

داد؛  يما  يروشان  آنزهضا کرد و بود ياو را به صورت دُرّه ب يتعال ثاق را. باز اهلليم

داشات   يشاد، برما   يپس برداشت آدم آن را بر کتاف  اود و هرگااه ماناده ما     

د عهد و يگرفت و تجد ي ه با آن انس ميدند به مزه و آدم هميتا رس 7ليجبر 

هنگامي که پروردگار کعبه را بناا کارد،   کرد نزد آن هر روز و هر شب،  يثاق ميم

حجر را در آن مزان قرار داد. چون  داوند تباارک و تعاالي از فرزنادان آدم در    

ته )حجر( آن پيمان را فرو برد. به هماين دليال   گرفت و اين فرشاين مزان پيمان 

آماد آدم از مزاان    يو هرگاه کاه ما  رکن حجر در آن مزان قرار داده شده است. 

ر و يا  انه به طرف صفا و حوا به طرف مروه و باود حجار در رکان، پاس تزب    

ر در يا شده اسات باه گفاتن تزب    يرا، لهاا جار يگفتند  دا يد ميل و تحميتهل

محماد  ه ب 2ان فرشتگانيدر م« اشدّ حُبّاً»و بود حجر  1طرف صفااستقبال رکن از 

 ثااق را؛  يار کارد و باه او ساپرد م   يا او را ا ت ين اهلل تعاليهم يو آل محمد، و برا
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دته لتبهد يل  ثاقيتحها و ميأ ح   أمانت وانند[  يرسند ]م يلهاا چون به او م باْلوْفةاة تعُا
و  1

نا به صورت يا و دو چ م بياو راست زبان گو که ياو در حالت ،ديآ يامت ميروز ق

امانات و   يافته او را در آن مزاان و ادا يکه در يکس يدهد برا ياول و شهادت م

کاه آنجاا عباور نزارده و      يجمعا  يدهاد بارا   يم يکه کرده بود و گواه يعهد

 امانت نزرده. يزده و اداسرباز

. را يماان يد رکان  يا اساتالم کن : »ت شاده اسات  يا روا 7صاادق امام از 

باه   منمنان از آن راهن راه  داست که يميو  2ن  داستيميکه آن  يدرست به

اسات کاه دا ال     يبااب  ،ن رکنيا :و لهاا حضرت فرمودند روند ميبه ت 

اسات از   يبااب  ،ن رکان يا ا اسات:  گر آمدهيد يتيروادر  3.«شوند يبه ت م

است از به ت  يير آن جويو در ز 4هرگز ،شود يبه ت و بسته نم يها باب

  :ت شده استيروا 7صادقامام از  «.شود در آن اعمال بندگان يم يکه مالق

 ييک آن جنو ين کنند گناهان خود را کنه نزد  ياد مين يا يدر ملتزم برا

و از آن حضرت  5شود به آن اعمال بندگان يم ياست از بهشت که مالق

رکنن  کننند و آن دو   يمن  يمنان يدند که چرا استالم حجر و رکنن  يپرس

اسنتالم کردنند    9کنند؟ فرمود که حضرت رسول يگر را استالم نميد

گنر حجنر و رکنن    يو د 6گر رايد يدو را و استالم نکرده آن دون هريا

بنه   ،اند و حضرت عزت امنر کنرده اسنت    در طرف راست عرش يماني
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تنا   ،امند ياند چون تبّآ ب استالم آنچه در طرف راست عرش است و گفته

د به آزار فالج مبتال يخم رسريکند، چون به غد خانه مبارک را خراب

ن خاننه بزرگنوار   ين مَلِنک  ا  يرا بخواند، گفتنند: ا  ءشد و بزرگان اطبا

گرفت خاننه   ينه است و خانه خداست و هرکس قصد دارد به بديريد

در آنجنا رو و کنار    ي، اگر خنواه يباز آ يا ن قصد که کردهياز ا ،او را

امد و فرمود که خاننه  ياو ب .ض مرسانبکن و آن را تعر يگر که داريد

او بنود   ،ديکه خانه را جامه پوشان يدند و اول کسيکو پوشانيرا جامه ن

شان يها داد و آن مکان که ا کرد و به اهل حرم صله يهزار شتر قربانو 

 1دند.ينام« مطابد»فرود آمده بود 

 فلسفه استالم حجر

م اسات  يمعاهده با حضرت ابراه يگااردن بر حجراالسود، نوع دست

 رد.مباارزه کا   يپرست با هرنوع مظاهر شرک و بت ،ديکه مانند قهرمان توح

دسات   گااهي لباس و  هبا گرفتن گوش يدادن و گاه با دست يگاه ،عتيب

ييب)ه يا آ ي. وقتا شود انجام مين در ظرف آب گااشت
َ
إَِذايَجباءكييَهبايانلَبِ ييُّيايأ

يْعَن ييَبايالُْمْؤِمَناُتي نيًَلييََعَ
َ
زنان  که يامبر! هنگاميپ يا»؛ (ئااهِركَنيبِالَِلِيَشبْدبيأ

ک  ادا قارار   يرا شار  يزيا عات کنناد کاه چ   يند و با تو بيمنمن نزد تو آ

آوردناد و   يامبر دساتور داد ظارف آبا   يپنازل شد،  (72)ممتحننه:  «ندهند...

رون يا ، سپس دست مبارک را از آب بان آب گااشتيدست  ود را در م

عات کناد، دسات  اود را در     ي واهد با من ب يهرکس م»رد و فرمود: آو

دسات گاااردن بار    »د: يگو يعباس م . ابن«عت کندين آب بگاارد و بيهم
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 1.«ان ما رفته استيعت با رسول  داست که از ميسنگ به منزله ب

ک يا م تجسا ، حجراالساود گااردن بر سانگ   دن و دستيهدف از بوس

، کارن ي دا با ا هاست که مرکز آن روح انسان است. زا ران  ان يمان قبليپ

. اماروزه در  کنناد  تبديل ماي ملموس و محسوس  يامربه  را يمان قلبيآن پ

و در برابر آن  دانند مياز ک ورها، سربازان، پرچم ک ور را مقدس  ياريبس

 ،سات يجز چند متار پارچاه ن   يزيپرچم چ. کنند ياد ميستند و سوگند يا يم

، رمز اساتقالل مملزات و   شود برافراشته ميصورت پرچم  به که هنگامياما 

 ،ف اردن دسات ماردم    يد و سربازان باه جاا  شو يآن م يگاه اراده مل يتجل

 کنند. ياد ميح، به پرچم اشاره و سوگند يا وطن  وي رهبران

 اتياستالم حجراالسود در روا

 «بيشاع »ت. تماس بدن و مساح آن باا دسا   ؛ يعني اتياستالم در روا

حضارت   و دميدر ماورد اساتالم رکان پرسا     7د از امام صاادق يگو يم

ْلْصَق َبْطنح ْ»فرمود:  هح َأْن تح َ ْلتَِْممح «هح بَْيْدكَ سح َك بْْه َو ْْلَْْسحح َأْن ََت
استالم چسباندن » ؛2

 .«دن به آن استيو مسح و دست ک  شزم است به حجر

ْريدح َأْن تَ » د:يفرما يم 7امام نيز «د اعرجيسع»ت يدر روا اَم تح َم لْ تَ ْس َأ َلْيَس إْنح

ْکنَ  ْلتح  ؟ْلر  ْزْ  :َقاَل  .َنَعمْ  :قح كَ ييح «َك َجْيثح َما َناَلْت َيدح
رکان را   ي اواه  ينما »؛ 3

ن که دست تاو بار   يفرمود: هم و ن کنمي واهم چن ي؟ گفتم: مياستالم کن

 .«است يآن برسد، کاف
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از  يحجر، تماس مقدار دنيبوس در روايات به صورتمراحل استالم 

نموناه در   ياشااره باا سار اسات. بارا      يحتا  و ، اشااره از دور با آن بدن

َقب  » آمده: «بن عمار حه يصح َْ َأْن تح
َلهح َفاْلَتلْْمهح بَْيْدَك َفةإْْن مَلْ ةَفإْْن مَلْ َتْسَتطْ

َْ َأْن َتْسَتلَْمهح بَْيْدَك َفَأَْشْ إَْلْيه
 َتْسَتطْ

ت تباا دسا  اگر نتوانستي حجر را ببوسي ؛ 1

 اشاره کن.به آن  ياستالم کن، اگر نتوانست

بان   عقاوب يز اشااره شاده اسات.    يا ات بر مستحبات استالم نيدر روا

 :ديگو يب ميشع

ْلتح ْْلَِْب َعْبْد ْهلل رَ  قح ََ ولح إَْذْ ْْلَتْقَبْلتح ْحْلَ َل  :َفَقاَل  ؟َما َأقح ل  عَة ْ َو صَة کَةرب 

ٍد َو آلْه َمح  ُمح
2
 

که در برابر حجر قرار گنرفتم، چنه    گاه آن»دم: يپرس 7از امام صادق

 .«فرست و صلوات بر محمد و آلشبگو اهلل اکبر »؟ فرمود: «ميبگو

 فرمود:گر يد يتي ان در روايا

، دستانت را باال ببر و خدا را حمد يک شديهرگاه به حجراالسود نزد

رد، يدرود فرست و از خدا بخواه که از تو بپذ 9امبريثنا بگو و بر پو 

، بر يببوس يده، آن را ببوس. اگر نتوانستيسپس دست به حجراالسود کش

، به آن اشناره کنن و بگنو:    يدست بکش يآن دست بکش و اگر نتوانست

من بر  يتا برا ،مانم بود که بدان وفا کردميا  امانتم را ادا کردم و پيخدا

امبرت را ين ا  کتناب تنو را و سننت پ   يدهند. خندا   يعهند گنواه   به يفاو

 يک، معبنود يشنر  يکتنا و بن  ي يدهم که جز خدا يم يام. گواه رفتهيپذ

منان آوردم و بنه   يست و محمد، بننده و فرسنتاده اوسنت. بنه خندا ا     ين
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طان و يو پرسننتش شنن «عُننزّا»و  «الت»و  «طنناغوت»)بننت( و  «تجِبنن»

دم. پنس  ين شود، کفنر ورز  ياو خوانده مر يپرستش هر آنچه جز خدا نظ

ا  دستم ياز آن را بگو و بگو: خدا يبخش، ييبگو ينها را نتوانياگر همه ا

پس  ،ام، رغبت من به آنچه نزد توست، افزون است ت گشودهيرا به سو

ا  از يامرز و بنر منن، رحمنت آور. خندا    ير و مرا بيمرا بپذ ييگو حيتسب

 1برم. يا و آخرت، به تو پناه ميدر دن يخوار يها گاهيکفر و فقر و جا

د، يرسا  يک حجراالساود ما  يا چاون نزد  7دم کاه  اود اماام   يو شن

م ياث بن اباراه يث غيو در حد 2امبر  دا باديگفت: اهلل اکبر! سالم بر پ يم

هح َعَلْيْهاَم »آمده است:  َح َخدح صاورتح را بار حجار و     9رسول  دا 3«َو َيَض

 نهاد. يم يمانيرکن 

 :آماده اسات   7عباداهلل  يابا از ار بان عما   گر از يد يتيدر روا

«کيَد َية  َْ فَ ادْ فَ  لو ْ ْالَ  رْ ََ ْحلَ  نَ مْ  وَت نَ ْ  َ ذَ ْْ » 
ک حجراالساود  يا هرگااه نزد »؛ 4

 د:يگو يم «يحَلَب». «ها را بلند کن دست ،يشد

دن به حجراالسود سنت شنده  يدم چرا دست کشيپرس 7از امام صادق

گرفنت،   منان يپ 7کنه خداونند از فرزنندان آدم    گاه آناست؟ فرمود: 

منان را  يداد. آن هنم پ  دستورخواند و به آن حجراالسود را از بهشت فرا

مان وفا کند، به وفنا  يکه به پهر يد[ پس حجراالسود برايگرفت ]و بلع

 5دهد. يم يگواه

                                                      
 .204، ص 2. الکافي، ج 1
 .202. همان، ص 4
 .112، ص 11. وسائل الشيعه، ج 1
 .116ص . همان، 2

 .182، ص 2. الکافي، ج 5
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اماا در صاورت    ،شاده اسات  د يا اساتالم تلک  ات بار يگرچه در روا

حمااد بان   »از  .اساتحباب برداشاته شاده اسات    د و يا ن تلکيازدحام، ا

   :نقل است« عثمان

ِم  َأَتى َأَبا َعْبةْدْ َتَلْمَتهح  :َفَقةاَل  ...ىف ْلطةوْف 7هللَْأنح َدجح ا َأَدَْك ْْلة َمة

َأذحىةَأْکَرهح َأْن أحوْذَي َضْعيقا  َأْو َأتَ  :7َقاَل 
1
 

دم شنما  ين ند» آمد... سپس گفت: 7امام صادق هنگام طواف نزد يردم

ا ين ت شنود و  ياک يفيدوست ندارم ضع». امام فرمود: «دياستالم حجر کن

 .«شوم ت يخودم اک

ان شده است که يب ي  فراوانيد و نتاياستالم، فوا مربود بهات يدر روا

 م:يکن ياز آنها اشاره م يبه بعض

 دهاد:  يکنناده شاهادت ما    امت به نفع اساتالم يحجراالسود در ق الف(

کاه او را   يشخص يدهد برا يحجراالسود شهادت م» 2؛«َلَمهح لَْيْبَهَد ْلَْْن ْْلتَ »

 .«استالم کرده است

رح ةَو ْْلة » :اسات  9عات باا رساول اهلل   يب هاستالم حجر به منزل ب( ََ َح

هح َکاْلَبْيَع  ماان  يباه منزلاه پ   ،ان ماردم يحجراالسود در م» 3؛«َکاْلْْيَثاْق َو ْْلتَِْممح

 .«عتياست و استالم آن به منزله ب

ْدْدْک بَ يبَ »آمده:  ي ديگرتيروادر  َْن مَلْ يح
وْل ْهللْيَعٌ  ْلْ اساتالم  » 4؛«9َعَ  َدلحة

 .« ده استننا ل  9عت با رسول  داياست که به ب يعت کسيحجر ب

 اجابت دعا به برکت استالم حجر:ج( 
                                                      

 .142، ص 11. وسائل الشيعه، ج 1

 .419، ص 96. بحاراالنوار، ج 4

 .28ص  همان،. 1
 .419ص  ،96ج ، بحاراالنوار. 2
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هح َلْيَس ْمْن َعْبٍد َيتَ  أح ثحمح َيْسَتلْمح ْحلْ ةَو َقاَل إْنح َصل  َدْکَعتَةْيْ ْعنْةَد ةََوضح َر ثحمح يح ََ

َح َيَدهح َعَل َباْب ْْلَکْعَبْ  َفَيْحَمدح  َح َفَيَض مح َيْرْج يَم ثح
ُْ ثحمح اَل َيْسَألح  ْهللََمَقاْ  إْْبَرْ

. َأْعَطاهح إْْن َشاَء ْهللحَشْيئا  إاْلح  ْهللَ
1  

نمناز  رد و اسنتالم حجنر کنند و دو رکعنت     يست که وضو بگين يکس

 د.اش را برآورده نکن بخواند و... خداوند خواسته

ٍء لْکحةل  يَش »آمده:  يث نبوياستالم حجر، شعار طواف است: در حد د(

رْ ةََتِم ح ْحلْ ْشعاٌد َو ْشعادح ْلطحوْْف ْْْل  دارد و عالمات   يعالمتا  يزيا چهر» 2؛«ََ

 .«طواف استالم حجر است

 گرانيت حال دياستالم با رعا

 ،ده استيحجراالسود در هر شود از طواف، مستحب و پسنداستالم 

 به آنان آزار رسااند.  بر ديگران، ف ار اد بيت، نبايگام ازدحام جمعنه يول

 د:يگو يعبدالرحمان بن حجاج م

شنان حرکنت   يفاصنله دنبنال ا   يحضرت مشاول طواف بودند و من با کم

ا لمنس  دند آن ريبنه حجراالسنود کنه رسن     7دم امام صادقيد کردم. يم

د کنه رسنول   ين ا شما بنه منن خبنر نداد   يشان عرض کردم: آينکردند، به ا

فرمنود؟   يلمس م، حجراالسود را يدر هر طواف واج  و مستحب 9خدا

د، ين د و آن را لمنس نکرد ي، گفتم شما از حجراالسود گذشنت يآر» فرمود:

دند، منردم  يرسن  يهرگاه به حجراالسود م 9رسول خدا فرمود:حضرت 

                                                      

 .11، ص 96بحار االنوار، ج . 1

 .110، ص 1. اخبار مکه، ازرقي، ج 4
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ن ين اکنون ا يول ،کردند تا حجراالسود را لمس کنند يراه باز مشان يا يبرا

 1.«را خوش ندارم يکنند و من ازدحام و شلوغ يکار را نم

  آماده اسات:   9باه نقال از رساول  ادا     7از امام کاظم يتيدر روا

دْ» ْمْذَي َأَجة ل  َطَوٍْف ْمْن َغرْيْ َأْن يح َر ِْف کح ََ «َو َيْسَتلْمح ْحْلَ
بادون   يهر طواف در»؛ 2

 .«فرمود يرا آزار دهد، حجراالسود را لمس م يآنزه کس

ان طواف ا  يها به لمس حجراالسود ا در ابتدا و پا  هيتوص هن هميبنابرا

ماا در  باشد، اسان آو استالم حجر  باشد ت کمياست که جمع يزمان يبرا

ت فراوان است، بهتر است با دست به آن اشاره کرده يکه جمعح  م موس

 ند و بگارند.ير بگواکب و اهلل

 7ليحجر امساع .41
ت يا حما ،، عقل، پناهيريداشتن، فراگرا منع و باز« حِجْر»سان ينو لغت

آماده  در معناي حجار   «س ييمقا»در معجم  اند. و مانند آن معنا کرده

حجار   نياز  ناد. باه عقال   يگو يرا ما  يزيا چ يريا است: بازداشتن و فراگ

همچناين   .دارد يباازم  ستيناشا يانسان را از انجام کارها ؛ زيرانديگو يم

شزل( نازد کعباه    يگرد )قوس يمزان که نديز حجر گويمزه ن« ميحط»به 

، ماادر  7ميل فرزناد اباراه  ياساماع »سد: ينو يم «يحيطر»مرحوم  3است.

تا قبر ماادر در   ،ن کرديچ د و اطراف آن را سنگکر ود را در حجر دفن 

 4.«د ومردم واقع ن ير پايز
                                                      

 .205، ص 2. الکافي، ج 1
 .214. همان، ص 4
 .118، ص 4ج. معجم مقاييس اللغه، 1
 .460، ص 1. مجمع البحرين، ج 2
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 :ديگو يبن عمار م

از  يا بخشن ين ا کعبه است يدم که آيدرباره حجر پرس 7از امام صادق

 کعبه در آن است؟

مادرش را  7ليکن اسماعيل ،ک ناخني هديچ هبه انداز يفرمود: نه، حت

آن  يدر آنجا به خناک سنپرد، چنون دوسنت نداشنت کنه پنا بنر رو        

 1هم در آنجاست. يامبرانيد. قبور پيکش يدور آن حصار و بگذارند

 ييتا جادارد،  ييلت وااليم نماز در مسجدالحرام فضيدان يطور که م همان

 يات هر رکعت نماز در آن با صدهزار رکعت در جاا يروا يکه برطبق بعض

و آن حضارت از پادران    7از اماام صاادق   «صاامت »کند.  يم يگر برابريد

ة»ده است: کرت يبزرگوارش روا ْد ْْلةةَِمةح ِْف ْْلةْلصح َْ َحَرْْ  َتْعةْدلح ْماَئةَ  َأْلةْف ةَمْس

عرض کاردم:   7به امام صادق»د: يگو يم «دهيابوعب»گر يد ياز سو 2.«َصةَِمةٍ 

ده نمااز در  يا ابوعب يزسان است؟ حضرت فرمود: ايحرم  يا نماز در تماميآ

زساان باشاد؟   يسات، چگوناه در حارم    يزسان نينقاد مسجدالحرام  يتمام

 3.«ان در کعبه و حجراالسوديح برتر است؟ فرمود: ميدم: کدام جايپرس

دم يا را در حجر د 7نين العابديامام ز» د:يگو يم «هيطاووس بن فق»

ز تو، باه درگااه توسات.    يناچ هکرد: بند ين دعا مي واند و چن يکه نماز م

 هتو، به آستان يازمند تو به درگاه توست، گدايتوست، ن هر تو در آستانياس

 4.«ستيدارد که بر تو پنهان ن يتوست. نزد تو در واست
                                                      

 .410، ص 2. الکافي، ج 1

 .502، ص 2الشيعه، ج . جامع االحاديث 4

 .422، ص 5. وسائل الشيعه، ج 1

 .128، ص 2. المناقب، ابن شهر آشوب، ج 2
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ن آلت نمااز در  ين فضا ياي تع يبارا  ،ليحجار اساماع  ت يدرباره موقع

 د:يگو يم «حسن بن الجهم»

مسجدالحرام که نماز در  ين جايدم، بهتريپرس 7از حضرت امام رضا

ر و ان حجيم که در حد فاصل ميلت دارد کجاست؟ فرمود: حطيآن فض

 دم: پس از آن کجاست؟يواقآ شده است. پرسرِ کعبه د

د، فرمنود:  ين ان کنيم. عرض کردم: پس از آن را، بينزد مقام ابراهمود: فر

ر، سپس سؤال کردم: پس از آن کجا؟ فرمود: هرچه که به کعبه در حج

 1تر باشد. کينزد

 ،دوم قارار داده اسات   هلت را در رتبا ين فضيات ايگر از روايد ياما در بر 

 ن نقل کرده است:يچن 7از حضرت امام صادق =خ صدوقيکه ش يتيمانند روا

 يم بنه جنا  ير واجن  را در حطن  يواج  و غ يهمه نمازها ياگر بتوان

رِ ن دين اسنت و در بن  يزم ين مکان روي، چنان کن، که آنجا بهتريآور

اسنت کنه خداونند     ينجا مکانيکعبه و حجراالسود واقآ شده است و ا

تر است و پنس   لتيدر حجر بافض آن نمازبعد از  2رفت.يآدم را پذ توبه

مقنام   گناه اول يکه جا ،کعبه و در يان رکن عراقيدر حدفاصل م ،از آن

آن  يگاه فعليم ن در جا يبوده است و بعد از آن نماز در پشت مقام ابراه

 3، افضل است.يتر باش کين و سرانجام هرچه به کعبه نزد

چ کس در يه»فرمود:  9امبر  دايپ است. «مُلْتَزم»ها،  مزاناز آن  يزي

                                                      
 .545، ص 2. الکافي، ج 1

را ديدم که بر گررد کعبره طروا      7گويد: امام صادق ابوبالل مکي مي. 196، ص 11. بحاراالنوار، ج 4

فتم: هيچ يک از شما را نديردم کره   کرد. سپس ميان درِ کعبه و حجراالسود، دو رکعت نماز خواند. گ

 آدم پذيرفته شد. فرمود: اينجا، همان جاست که توبه اينجا نماز بخواند!

 .409، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 1
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ن فرماود:  يهمچنا  1.«نزه اجابت شدياز  دا نخواست مگر ا يزيملتزم چ

کند، مگر آنزه  يآنجا دعا نم يچ دردمنديه ،ان رکن و مقام ملتزم استيم»

 2.«ابدي يبهبود م

 د:يفرما يم 7امام صادق

او ل بنه  يد، جبرئيخدا را طواف کرد و به ملتزم رس هچون آدم، خان

ش در برابر خدا اعتراف ين مکان به گناهان خويآدم  در ا يگفت: ا

دم. گفت: يآدم  گناه تو را آمرز يکرد: ا يکن. پس خداوند به او وح

 يز[؟ خداونند بنه او وحن   ين ام ]را ن هيفرزندان و کر يپروردگارا  برا

د و به گناهانش اقرار ياينجا بيه تو که ايک از کريآدم  هر  يکرد: ا

او  ،و سپس آمرزش بخواهند  يد، همچنان که تو توبه کردکنو توبه 

 3آمرزم. يرا م

 7ميابراه»فرمود:  7که امام صادق« مستجار»است به نام  يين جايهمچن

به مغرب،  يبه م رق و در يآن دو درب قرار داد، در يکعبه را سا ت و برا

 د:يگو يبن جعفر م يعل 4.«است که رو به مغرب است يمستجار در

کنرد   يا سنه طنواف من   يدم که دو يرا د 7بن جعفر يبرادرم امام موس

نکنه در  يجنز ا  ،وسنت يپ يها را به هم من  و طواف [دور ]هر کدام هفت

کرد و سراغ حجراالسنود   يدور، دعا م ستاد و سرِ هر هفتيا يمستجار م

 5کرد. يکرد و سپس طواف م يآمد و آن را لمس م يم
                                                      

 .440، ص 14. کنزالعمال، ج 1

 .101ص  و عمره در قرآن و حديث، . حج4

 .192، ص 2. الکافي، ج 1

 .64، ص 1. تفسير قمي، ج 2

 .402، ص 99ار، ج . بحاراالنو5
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 د:يگو يعبداهلل م است. جابربن« يمانيرکن »مقدس  يها مزانديگر از 

را لمس کنرد   يمانيد و رکن يرا لمس کرد و بوس حجراالسود 9امبريپ

م يا دهيامبر خدا  ديپ يگفته شد: ا 9امبريبه پ 1د.يخود را بوس و دست

 ؟يکش يدست م يمانياد بر رکن يکه ز

ل کننار آن  ين جبرئ هآنکن امندم، مگنر   ين يمنان ينزد رکن فرمود: هرگز 

 2کرد. يد، طل  آمرزش مکر يهرکه آن را لمس م يبراستاده بود و يا

امبر  دا جز رکان حجراالساود و رکان    يپ»د: يفرما يم 7امام باقر

د و صاورت بار   يبوس ين دو رکن را ميکرد. سپس ا يرا لمس نم يماني

ساخن آ ار از    3.«کارد  ين ميدم که چنيز ديگااشت. پدرم را ن يآنها م

 داوناد عزوجال،   » فرماود: که  است يمانيرکن  بارهدر 7امام صادق

شاما را   يملمور ساا ته کاه دعاهاا    يمانيرا بر رکن  ييذکرگو هفرشت

 .«ديگو ين ميآم

ان رکن و مقام يمسجدالحرام، م ين جايآمده است که بهتردر روايات 

به ما فرمود: کدام  7نين العابديامام ز»د: يگو يم «يابوحمزه ثمال»است. 

امبرش داناترند. يامبرش و فرزند پين، برتر است؟ گفتم:  دا و پيزم هقطع

 4.«ان رکن و مقام استين، ميزم هن قطعيفرمود: بهتر

زسان يحرم،  يا نماز در همه جايآ»د: يپرس 7ده از امام صادقيابوعب

زساان  يمساجدالحرام،   يده! نمااز در هماه جاا   يا ابوعب ياست؟ فرمود: ا
                                                      

 .180، ص 5. کنزالعمال، ج 1

 .118، ص 1. اخبار مکه، ازرقي، ج 4

 .208، ص 2. الکافي، ج 1

 .425، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 2
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دم: پاس کادام   يزساان باشاد؟ پرسا   يحرم،  يست. چگونه در همه جاين

 1.«ان در کعبه و حجراالسوديح برتر است؟ فرمود: ميجا

م دامبران. آيا ن رکن و مقام پر است از قباور پ يماب» فرمود: 7امام باقر

ان رکان  يا م فرمود:نيز  7امام صادق 2«.عزوجل است يز در حرم  داين

ان  اود حجار   يو اما در م 3.«اند امبر مدفونيو حجراالسود، هفتاد پ يماني

 د:يگو يم «يابوبالل مز» .اند ر ناودان گفتهين نقطه را زيبهتر ،لياسماع

دم که داخل حجر شد و در فاصنله دو کراع از  يرا د 7حضرت صادق

ک ين  چيمشاول نماز شد، عرض کردم: من تاکنون هن  ر ناودان[يز]کعبه 

حضنرت   د.در مقابل ناودان نمناز بخوانن  ام که  دهيت شما را نديب از اهل

در فقنه   4ر دو فرزنند هنارون اسنت.   ينجا محل نماز شبر و شبيفرمود: ا

َت ْْلْْيَزْب» هم آمده: يرضو ْد ََتْ ْر َو َتَعمح َْ
َِمَة ِْف ْحْلْ «َأْکثْْر ْلصح

5
نماز »؛ 

 .«ر ناودان رايآور و قصد کن ز يجا ل بهيار در حجر اسماعيرا بس

اتفااق افتااده و    ياديا حاوادث ز در آن است که  يمزان ،ليحجر اسماع

بهاا از   گاران  يا و مجموعاه  در آن صاورت گرفتاه   يفراوانا  يوگوهاا  گفت

 يهاا  صاحنه  ،خين را در  ود جمع کارده اسات. تاار   يري اطرات تلخ و ش

 ل را ضبط و نقل کرده است.يدر حجر اسماع 9امبرياز حضور پ يگوناگون

ات قرآن يگاه تالوت آيمحل جلوس، موضع اعالم رسالت، جا ،حجر
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امبر يپاسخ به سناالت و موضع وقوع و م اهده معجزات پ جايگاهد، يمج

 سد:ينو يم يازرق بوده است. 9اکرم

ِبييَتَبْتي)فه يه شريپس از آنکه آ
َ
ييَدايأ ٌَ يَوتَ ٌٍ ده بناد هنر دو   ين بر» ؛1(لََه

هجو ابوله  و همسنر   هدربردارندکه « [مر، بر او باد]دست ابوله  

در دسنت   يکنه سننگ   يل در حنال ين جم ، امشند ل ن بود، نازل  يجم او ن ام 

 و داخل حجر نشسنته بنود   9به مسجدالحرام آمد. رسول خدا ،داشت

 .شد يک ميگفت، نزد يناسزا م 9امبريکه مرت  به پ يل در حاليجم ام

ه او بنر  ياز ناحل است و من يجم ن زن، اميگفت: ا 9امبريابوبکر به پ

را  ياتين نند و آ يتواند منرا بب  يفرمود: او نم 9رسول خدا .ترسم يشما م

 فه را تنالوت فرمنود:  يه شرين آيا گاه آنتالوت فرمود و بدان پناه برد، 

َتيالُْقرآَنيَجَعلَْنايبَي)
ْ
ْؤِمُنبوَنيبِباآلِخَرةِيِحَجاباباييَنيًلَييبياَّلِينيَيَنب يَوَببهَوإَِذايقَرَأ
َاا ان تو و آنها که به آخرت ي، ميخوان يکه قرآن م يو هنگام» ؛(َمْسُتو

 (32)اسراء:  .«ميده يقرار م ييدايآورند، حجاب ناپ يمان نميا

سننتاد، سننراغ يدر برابننر ابننوبکر ا کننه هنگننامي ل جلننو آمنند، ويننجم ام

 2گرفت.را از او  9امبريپ

ل يان حجار اساماع  يدر م 9آمده است که رسول  دا ير قميدر تفس

 3پردا ت. يات قرآن مين ست و به تالوت و قرا ت آ يم

 9آورد: رساول  ادا   يما  «يکلبا »ر يد بن طاووس به نقل از تفسا يس

ده يل چيشصت بت را که در اطراف حجر اسماعوصديهنگام فتح مزه، س
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کنناده آن قارار    پرساتح  هلا يکادام در مقابال قب  بودند م اهده کرد که هر

ها   ود را در چ م و شزم بت يکه عصا يدر حال 9امبر اکرميداشت. پ

 فرمود: يفه را تالوت ميه شرين آيا ،داد يقرار م

يَوَزَهَقياْلَاِئُ يإَِنياْلَاِئَ ياكَنيَزُهوقابا) َقُّ
ْ
حاق آماد و باطال    »؛ (َجاءياْل

 (17)اسراء:  .«است يناً باطل نابودشدنيقينابود شد؛ 

افتادند و اهل مکنه   ين ميزم يز با صورت بر رويو در همان حال بتان ن

 1شدند. ميزده  داد، شگفتين رويز از اين

 7 ليدر حجر امساع 7مناجات امام سجاد

بود که در  7نيالعابد نيامام ز يها گاه از  لوت يزيل يحجر اسماع

کاه فرزناد برومنادش،     جاايي تاا   کرد، راز و نياز ميسبحان  ي دا آن با

ژه به مناجاات  يو يتيز عناين ]اهلل االعظم حضرت  ،قطب عالم امزان

 ابونعيم محمد بن احمد انصاري گويد: آن حضرت دارد. 

نفار، در   يحادود سا   يتا ي، باا جمع .ق  ه 139ساال   ،حجه يروز ش م ذ

دم که لباس احرام بر تن يرا د يستاده بودم، جوانيا« مستجار»مسجدالحرام کنار 

باتح  يد، هيا آ ينزد ما مان برده، يکه طوافح را به پا ين به دست، در حاليو نعل

ان ما ن سات و  يم، او در ميبر است يار از جايا ت يوجودمان را گرفت، همه ب

به سامت راسات    يم. او نگاهيرامون وجودش گرد آمديما همه، چون شمع پ

د ياادان يا مااياافرمااود: آ گاااه آنبااه جانااب چااو،  ي ااود اناادا ت و نگاااه

  واست؟ ي ود از  دا چه م« الحاح» يدر دعا 7نيرالمنمنيام
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دا ين ماجرا دو روز پ ت سر هم و با طرح دو سنال و پاسخ ادامه پيا

به راست  ين بار هم نگاهيان ما آمد، ايکرد، تا آنزه در روز سوم باز به م

که با دست مبارکح اشاره باه سامت حجار     يد و در حالکرو چو  ود 

ن در يسبن الح ين عليد العابديس»کرد، فرمود  ير ناودان ميل در زياسماع

 گفت: ين مينجا چنيسجده  ود، در ا

بَ  َک يعح َک بَْقنائَْک، لائلحَک بَْقنائَک، ريح نحَک بَْقنائَْک، َفقيبَْقنائَْک، َمْسک دح

 َک.ريح ْه غَ يْقْددح َعلَ يْسَألحَک ماال ي

درگاه تو، در آستانه خانا توست،  ير تو، گداين تو، فقيا  بنده تو، مسکيخدا

 ست.ير تو قادر به برآورده شدنش نيخواهد که از غ يرا م يزياز تو چ

ا او را يااد: مااردم! آيبااه جمااع کاارد و پرساا  يرو يمحمااود يابااوعل

! تاو  يدم: اباوعل يزمان شماست! پرسا   دا سوگند او صاحب د؟ بهيشناس يم

در جاواب   ؟ين مطلب را از کجا دانسات يو ا ييگو ين سخن را از کجا ميا

 1اند.يعصرم را بر من بنما م واهم اما يگفت: هفت سال است که از  دا م

 7ليدر کنار حجر امساع 7امام حممدباقر ييپاسخگو

خ يشا » .اند در حجر به سناالت گوناگون افراد مختلف پاسخ داده 7امام باقر

 کند: ينقل م 7صادقامام ه از يبن عطبه اسنادش از ابوعباد عمران  «ينيکل

ک شد يبلند قامت به ما نزد يم که مرديمن و پدرم در حال طواف بود

او رو بنه پندرم کنرد و گفنت:      ،مين و سالم کرد، جواب سالمش را داد

ان يطوافم به پا يپدرم فرمود: وقت .خواهم بپرسم[ يکه م]دارم  يا مسئله

م، دو رکعنت نمناز   يپس از طواف داخنل حجنر شند    .يد نزد من آيرس
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کجاسنت؟ او را  م. پدرم متوجه من شد و فرمود: پسرم آن منرد  يخواند

پندرم از او   .ميافتين ستاده بنود  يسر ما ا که نماز خوانده و پشت يدر حال

ت ين شام؟ گفنت: از ب  يد: از کجاي؟ گفت: از شام. پرسييد: از کجايپرس

؟ گفنت:  يا را خواننده « تورات»و « قرآن»ا دو کتاب يد: آيالمقدس. پرس

 پدرم فرمود: سؤاالت خود را عرضه کن. گاه آن .يآر

گونه مطرح ساخت: سنؤال منن    نيمتعدد خود را ا يها پرسش ياممرد ش

نيوَالَْقلَبِميَوَمباي)فه يه شنر ين ن خاننه ن کعبنه ن و آ     ين ش ايداين پبناره  در
يَوِفي)ه ين و آ (7قلنم: ) «سندينو ين، سوگند به قلم و آنچه م»؛ (ْسبُطُرونَيي

يلِلَسافِِ يوَالَْمْحُرومِي وَالِِهْميَحقي ِْ
َ
سنائل و   يبنرا  يحقن و در امنوال آنهنا   »؛ (أ

 ( است.71)الذاريات: «محروم بود

 7ليدر حجر امساع 7امام صادق يدعا

 آمده است: ياع سابريد بيبن مز ياز عل

در  ،دمين خانه خندا د  يرو ر ناودان، روبهيرا در حجر، ز 7امام صادق

 کرد: ين زمزمه ميچن و خود را باز کرده بود يها که دست يحال

مح ْْدَجْم  هح مح َأْنْزْل َعَلح کْْقَلْيْ ْمْن َدْج ْللح هح َ  ْجيَلتْ  ْللح لح
َمتَْك َو ةَضْعْق  َو قْ

َْ َو ْْ َدْأ َعن   َش  ْنْس َو ََشح ةَأْ ْدْد َعَلح ْمْن ْدْزقَْك ْلَْوْْل ن  َو ِْْإْ رح َفَسَقْ  ِْْلْ

َْ َعَلح مْ  مح َأْوْل هح ْم ْللح ََ َع مح َفَسَقْ  ْلَْعَرْب َو ْلْ هحة ْ َعَلح ْللح ْزْق َو اَل َتْقَتح َن ْلر 

عَ ةْْدَج  ْبنْ  ْْ ةْمنْ  َو اَل تح َعاْء ذ  َح ْلةد  َك َلْمي ْط َعَلح إْنح َُ ْدَض َعن   َو اَل َتْس

يٌب  ْ .َقْريٌب ُمح
1
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 کند: ينقل م« ديمز بن يعل»از نيز در ادامه 

 هپس از مالحظ جا آورم، ت کرده بود تا من از جان  او حج بهيوص يمرد

ت از حنج  ين ز اسنت کنه کفا  يمبلغ، متوجه شدم که مقدار آن کنم و نناچ  

دم، آننان  يپرس [عراق]هان يگر فقيفه و ديحکم مسئله را از ابوحن .کند ينم

ن طواف به يتو آن مبلغ را از جان  او صدقه بده، مکه آمدم و در ح گفتند:

دم، يمسنئله را پرسن  ماجرا را نقل کرده و حکم  ،عبداهلل بن حسن برخوردم

است که داخنل حجنر نشسنته     [7امام صادق]محمد  بنن، جعفريگفت: ا

ر نناودان،  ين را ز 7امنام  و داخل حجر شندم  سؤال کن. اواست، برو و از 

د و به جان  من کر يشان روين حال، ايدم، در ايمقابل خانه، مشاول دعا د

داران شنما   از دوست يت، مرديگفتم: جانم به فدا ست؟يفرمود: حاجتت چ

ن سنخنان را رهنا کنن و بگنو حاجتنت      يحضرت فرمود: ا در کوفه هستم.

ماننده  يت کنرده کنه بنا باق   يمرده است و بر من وصن  يست؟ گفتم: مرديچ

کنند،   يت از حج نمياو حج بگزارم، مقدار آن کم است و کفا ياموالش برا

د آن را يند که بادم، پاسد داديکه در دسترس بودند، پرس ييمسئله را از علما

فرمود: تو  ؟ گفتم: آن را صدقه دادم.يحضرت فرمود: چه کرد صدقه بدهم.

حج انجنام  از مکه  يکم باشد که نتوان ي، مگر آنکه مبلغ آن به قدريضامن

 1.[يقاتيحج م] يده

 7ليدر حجر امساع 7کاظم يامام موسمناجات 

 کند: يم نقل« ن بن عماريسز»از « مه  الدعوات»د بن طاووس در يس

نزدم آمند و   يدم کسيا ديدر عالم رؤ ،در مکه به خواب رفته بودم يشب
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 يل ن منرد  ير ناودان ن حجنر اسنماع   ينک در زيز، ايبرخ يجا زگفت: ا

جستم.  يزده از جا خواند. وحشت يرا به اسم اعظم او م ياست که خدا

گر تکرار شد کنه بناز بنه خنواب     ين ماجرا بار ديدم. ايکن باز خوابيل

 تم، مرتبه سوم خطاب شد:رف

عبند  »ز که فالن فرزنند فنالن کنه او    يفالن فرزند فالن، از جا برخ يا

خواند.  يرا به اسمش م ير ناودان است و خداينک در زياست، ا« صالح

داخل مسنجدالحرام   .مسجد شدم يبرخاستم، غسل کردم و راه ياز جا

سرش انداخته و  يراهنش را رويدم که پيرا د يدم. مردسپس حجر شو 

از خنود  ين دم که در راز و نيبه سجده افتاده بود. پشت سر او نشستم، شن

 گفت: ين ميچن

وسح يا نحودح يَ  وسح يا نحودح يَ ، ا قحد  وسح يا نحودح يَ ، ا قحد  ا ية، و ح ي ةا قَ ية    ا َجةيَ ، ا قحد 

تح ميَ ال     ا َج ي، تح موح يَ ال     ا َج يَ ، و ح ي  ا قَ ي    ا َج يَ ، و ح ي  ا قَ ي    َج  ال     ا َجةي، وح

ا ية،  ح  ال َجةيَ ْجة    ا َج ي،  ح  ال َج يَ جْ     ا َج ي،  ح  ال َج يَ جْ     ا َج ي، َموح ْتح ي

َْْنَت،     َج  َْْنَت،     ا َج يال ْْلَه ْاْل   َْْنةَت، َأْلةَألحَک ال ْْ     ا َج يال ْْلَه ْاْل   لةَه ْاْل  

ا ي ْْلَه ْاْل  َأْنَت، َأْلَألحَک َه ْاْل  َأْنَت، َأْلَألحَک بِْمِم ْْللَه ْاْل  َأْنَت، َأْلَألحَک بْ ِم ْْ بْ 

ا ال ْْلةَه ْاْل  َأْنةَت و يةا ال ْْلةَه ْاْل  َأْنةَت، َأْلةَألحَک يةال ْْلَه ْاْل  َأْنَت، َأْلَألحَک 

ج ْْحْن ْلرح  ا سه بار. يْ ْز ْْلَْتيْم ْْلَعزيَأْلَألحَک بْاْلْمَک بْْسْم ْهللْ ْلرح

د، تا آنجا که مان  کر ين کلمات را تزرار مياو مرتب ا»د: يگو يم« نيسز»

به آسامان   يسر از سجده برداشت و نگاه يپس از مدت .همه را حفظ کردم

ضاه ا صابح ا را     يده بود. به طرف مستجار آمد و نمااز فر ياندا ت، فجر دم

 .«از مسجد  ارج شد گاه آن واند. 
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 ن نوشته است:يچن« نيسز»ت يطاووس قبل از ذکر روا د بنيس

است ن خبر يکه درباره اسم اعظم وارد شده است، هم ياتياز جمله روا

ز بنه اسنناد   ي، و ن«محمد بن حسن صفار»ش به يو ما آن را به اسناد خو

م. او نوشته است: يکن ياو نقل م« المتهجد»قره از کتاب  يش به ابن ابيخو

خوانند، هماننا    يرا من  ن دعنا ين ناودان، در حجر، ار يآن شخ  که در ز

 1است. 7بن جعفر يما موس يموال

 صفا و مروه .11

است کاه باا  ااک و     يسنگ سخت و صاف يدر لغت به معنا« صفا»

اکناون   ناد. هام  يگو ياق ما بار د يبه سنگ سف« مروه»شن مخلود نباشد و 

در  ،مساجدالحرام  ياست کاه در ضالع شارق    يصفا و مروه، نام دو کوه

گر قرار يزدي يمتر رودررو 931حدود  يا و با فاصله يبه نام مسع يمحل

 فرمود:ن دو کوه يا يگاار درباره نام 7گرفته است. امام صادق

ده بر آن فرود آمد، پنس  يجهت که آدم برگز دند، بدانيصفا را صفا نام

از اسنم آدم را انتخناب کردنند. خداونند عزوجنل       ين کوه ننام يا يبرا

ا...ياْصَطَفيإَِنيالَِلي)د يفرما يم ا بر منروه فنرود آمنده و    و حو (آَدَميَونُوحا

 يبرا از  يپس نام ،را زن بر آن فرود آمديز ؛دنديمروه را مروه نام

 2دند.ين کوه برگزيا

ن صافا و ماروه   يبا  يو ساع  يلت مساع يدربااره فضا   7امام صاادق 

 ؛سات ين يساع  تار از محال   محبوب يا چ بقعهينزد  داوند، ه»د: يفرما يم
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هرکاه  » فرمود:اي ان همچنين  1.«شود يدر آن  وار م يک  هر گردن رايز

 2.«ستادن بر صفا و مروه را طول دهدي واهد ثروتح افزون شود، ا يم

 صفا و مروه فرمود:  يد درباره سعيقرآن مج

وِياْعَتَمَريفاَلَييإَِنيالَصَفايوَالَْمْرَوَةيِمنيَشَعآفِِريالِِليَفَمْنيَحَجياْلَي)
َ
ِهييُجَناَحيَعلَيَتيأ

ني
َ
يَعلِييايَطَوَفيبِِهَمايَوَمنيَتَطَوَعيخَييأ  (721)بقره:  (م ييايفَإَِنيالَِليَشاكر 

کس حج و عمره خاننا خندا را   . پس هرصفا و مروه از شعائر خداست

 يکيکند و هرکه ن [يسع]ن آن دو طواف يندارد که ب يبيجا آورد، ع به

 ناست.گزار و دا انجام دهد، خداوند سپاس

ن صفا و مروه، از آن جهت واجب شد يب يسع» فرمود: 7امام صادق

م دساتور  يبه اباراه  7لين ان داد. جبر  7ميطان،  ود را به ابراهيکه ش

قرار « هروله»ن رو سنت يخت. از ايطان هم گريداد که به او حمله کند، ش

 7مياباراه  ي ااطر ساع   باه » فرماود: ز يا ن 7امام کاظم 3داده شده است.

 4.«[ قرار داده شده استي]سع

فرزناد   يآب بارا  يوجاو  تاالش هااجر در جسات    ،گريد ياز سو

چ يگازار اسات. در ها    حا   ي گر حالت  وف و رجاي ردسالح، نما

ن هماه  يا ا ،چاون صافا و ماروه    يچ  دو کاوه يعالم، در فاصله ه يجا

ن صفا و يب يدر سع يراست وجود ندارد. به يو ملزوت ي اطرات روحان

تااب و   يدنبال دوسات گ اتن و با    م؟ کوه به کوه بهي واه يمروه چه م
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را پاس از   يرت و سرگ اتگ يا حبودن،  قرب يوجو مضطرب در جست

ختن يهرولاه موجاب فارور   گاارد.  به نمايح ميافتن در طواف، ي تقرب

است و جار و مد روحاي و جسامي    ي ودپرست و ن کبريسنگ يبارها

انادازد کاه باا ساعي و      دهد و حاجي را به يااد هااجر ماي    را تجلي مي

 کوشح  ود در پي وصال بود.

يعني در حالتي کاه   کند: يان صفا و مروه، سعيبار م د هفتيبا يحاج

شروع، صفاسات و   هنقط است، حرکت کند. دنيحد وسط راه رفتن و دو

مغفارت  آن، له يوسا  بهتا  ستالتجاء و پناه به  دا استعاره از عمل ماکور

شاخص  ن کار به منزله رفت و آماد باه  اناه    ي. اشامل حالح شود ياله

کاه    واهان توجه و التفات اوست، در حاالي  آن تزراربا است که  يبزرگ

 کارن يزند. ا يم اش نهيا دست رد به سيآورد و  ياز او را برمين داند او نمي

باه هادف،   وصاول   يکه اگر انساان بارا   ،فهماند يم انو متفزر انبه ناظر

اب يا اساتوار باردارد، موفاق و کام    هااي  گاام مطلوب  يپسعي کند و در 

 د:يگو يم «ي واجه عبداهلل انصار» د.شو يم

 در مقنام معرفنت و منروه اشنارت     ،صفا اشارت است به صفوت دل دوستان

ن معرفنت در  ين ن صفوت و اياوست. ا است به مروت عارفان در راه خدمت

ن ياهلل است و به هم ييک خدايو ن ييو دانا ييتوانا يها ت از نشانهينهاد بشر

لَُماِتيإَِىيُيْي)اشاره دارد قول خداوند:  عج   اگنر   ؛ پس نه(انلُُّوَِييرُِجُهميِمَنيالظُّ

م را در آن يتن ين درّ يرون آرد، عج  آن است که ايان خون بياز م ير صافيش

 1ت نگه دارد.يبحر ظلمت بدارد و جوهر معرفت در صدف انسان
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 ت صفا و مروه يامه

عمد آن را ترک کنناد،  به ان ياگر حاج که از ارکان ح  است ييز، يسع

 د:يفرما يم 9امبر اسالمي. جابر بن عبداهلل درباره پاستان باطل  حج

رون رفت. چون بنه صنفا   يرسول اهلل از در مسجدالحرام به طرف صفا ب

از صنفا و منروه   »؛ (إَِنيالَصَفايوَالَْمبْرَوَةيِمبنيَشبَعآفِِريالِِلي)ه يک شد آينزد

و فرمود: به آنچنه خندا آغناز کنرده، آغناز      را خواند « شعائر خداست

خندا   هآن رفت تا آنجا که خان يم. پس از صفا شروع کرد و بااليکن يم

جنز   يچ معبنود ير گفت و فرمنود: هن  يسپس ال اله اال اهلل و تکب ،ديرا د

ش، از آن اوسنت. زننده   يک، سنلطنت و سنتا  يشنر  يست، تنها بن يخدا ن

ميراند و او بر هنر چينزي تواناسنت. معبنودي جنز خندا        کند و مي مي

رسناند و بنه    يارياش را  اش عمل کرد و بنده به وعدهنيست، يکتاست، 

ن فاصله دعنا  يسپس در ا ،]مشرک[ را پراکنده ساخت يها گروه ييتنها

مروه فرود آمد، تا آنکه  يبه سو گاه آن. کردبار آن را تکرار   کرد و سه

قنرار گرفنت،    ن صفا و مروه[يب] يان آن واديزار م  يش در ريها گام

چنان کنرد   ،د، بر فراز مروه هميتا آنکه باال رفت. رفت تا به مروه رس

 1بر مروه بود. [شيسع]ان طوافش يکه بر صفا و پا

ح را بااال  يها به کعبه دستصفا، رو هنگام باال رفتن از 7اميرمنمنان

 گفت: يبرد و م يم

هم گنناه کنردم، تنو هنم بناز      . اگر بازيگناهان مرا ببخشاا  همه يخدا

. يآن هستيا  با من چنان کن که تو شاي. خدايمهربان ه، تو بخشنديببخشا

و اگنر   يآمنرز  ي، مرا ميبا من رفتار کن يآن هستيگونه که تو شا اگر آن
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 يازمنندم. ا يمن به رحمنت تنو ن   ي، وليازين ي، تو از عذابم بيعذابم کن

ا  با من چننان مکنن   ي  بر من رحم کن. خدامحتاجمت او به رحم آنکه

آنکه بنر   يکرد، ب ي، عذابم خواهين کنيآنم، که اگر چن هستيکه من شا

هسنتم کنه از عندل تنو پنروا دارم و از سنتمت        ي. در حاليمن ستم کن

 1ستم  بر من، رحم کن. يدادگر ب يترسم، ا يمن

از ارکاان   يرکنا  ،مروهن صفا و يب يسع» د:يگو يم «يس حليابن ادر»

 2.«سات ياو ن يبارا  يکه آن را عمداً ترک کند، حج يح  است. پس کس

واجاب   يصافا و ماروه را امار    يسع ،«هينها»ز در ين يخ طوسيمرحوم ش

 3آن موجب بطالن ح  است. يعمد دانسته که ترک

 ز آمده است:ين =ينيدر مناسک ح  امام  م

عماد   يکاه آن را از رو  ياسات و کسا   ]ح [طواف از ارکان عمره »

چه عاالم   ؛او باطل است هفوت شود، عمروقت آن که  يتا وقت ،ترک کند

 4.«به مسوله باشد و چه جاهل

 د:يگو يم « يجر ابن»، گزاردند چگونه ح  مي 9باره اينزه پيامبردر

 يان چگننونگيننعبننداهلل ضننمن ب از جننابربن ،محمنند از پنندرش جعفننربن

 ،امبر پس از آنکنه طنواف کردنند   يپ گفته است: 9امبريگزاردن پ حج

م دو رکعننت نمنناز گزاردننند، سننپس کنننار يبالفاصننله در مقننام ابننراه

را  يهمانا اکنون کنار » فرمود:حجراالسود آمده، آن را استالم کردند و 
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 گناه  آن. «م کنه خداونند بنه شنروع آن فرمنان داده اسنت      يده يانجام م

إَِنيالَصَفايوَالَْمبْرَوةَي) فرمود:ه را تالوت ين آيرون شدند و ايصفا ب يسو به
 1.(ِمنيَشَعآفِِريالِِلي

صافا رفتاه و    يبه سو« مخزوم يبن»امبر از در  يپ»ز گفته است: يعطاء ن

 هار نبود ا از کوه صفا و مروه باال رفتند و از آنجا  انا  يا که بس  يمقدار به

. «مساجد نباوده اسات    ين بناا يا البتاه در آن زماان ا   شاد.  يده ميکعبه د

اناد   اند و گفتاه  تو وصف کرده يا برايبه عطاء گفتم آ»د: يگو ي  ميجر ابن

قادر   نيهما  ،اسات؟ گفات: ناه   باال رفتاه  صفا و مروه  يامبر تا کجايکه پ

د انجاام  يگفتم اکنون چگونه با .اند از کوه باال رفته ياند که مقدار کم گفته

 2.«د باال رفت...يبا يگونه اندک داد؟ گفت: همان

 فرمود:رباره ادب سعي، د 7امام صادق

رون ين ب 9امبر خندا يکه پ يرون رو، از همان دريصفا ب يسپس به سو

را بنا آرامنش و    يکه مقابل حجراالسود است. تنا آن واد  يرفت. از در

 يکنن و رو بنه ر  ي. پس بر صفا باال برو تا به کعبه بنگنر يکن يوقار، ط

کنه حجراالسنود در آن اسنت. پنس خندا را حمند و ثننا گفتنه،          يباش

اد کنن. سنپس   ين  يتو، تا آنجا کنه بتنوان   برايش را يها يکيها و ن نعمت

بگو « ال اله اال اهلل»بار  و هفت« الحمدهلل»بار  ، هفت«اهلل اکبر»بار  هفت

ندارد و  يکيست. شرين يکتا، معبودي ين بگو: جز خدايسه مرتبه چنو 

 يا رانند و او زننده  يم يکند و م ياوست. زنده م ش، از آنيتاسلطنت و س

درود  9امبريتواناست. سپس بر پ يزياست که مر، ندارد و بر هرچ
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تمان کنرد،  ينکنه هندا  يتر است بنر ا  بار بگو: خدا، بزر، بفرست و سه

 ش از آنيتمان کرد و ما را آزمنود و سنتا  ينکه هدايش، خدا را بر ايستا

 است. يابدجا و رپاب هزند يخدا

ست و محمد، بنده و ين يدهم که جز خدا، معبود يبار بگو: شهادت م و سه

م ين ا او خنال  سناخته   ين را بنرا ين م. ديپرسنت  ياوست. جز او را نم هفرستاد

ا  از تنو خواسنتار   يز سه بار بگنو: خندا  ين د.يهرچند مشرکان را ناخوش آ

و  يکن يبنه منا ن   ايا در دنيو سه بار بگو: خدا ن هستم.يقيت و يگذشت، عاف

سنپس، صند    عطا کن و ما را از عذاب آتش، نگنه دار.  يکيز نيدر آخرت ن

و صند بنار   « الحمندهلل »، صند بنار   «ال النه اال اهلل »، صد بنار  «اهلل اکبر»بار 

اش  ست. به وعنده ين يکتا معبودي يبگو: جز خدا گاه آنبگو. « سبحان اهلل»

. بنر احنزاب غالن  شند     ييد و بنه تنهنا  ياش را نصرت بخشن  وفا کرد، بنده

م يا  در مُنردن و پنس از آن، بنرا   يش تنها از آنِ اوست. خندا يسلطنت و ستا

ا  يبرم. خندا  يو وحشت قبر، به تو پناه م يکيا  از تاريبرکت قرار بده. خدا

ش، قنرار  يسار عرش خو هيست، مرا در سايتو ن هيجز سا يا هيروز که سا آن

ن و ين ته به خداوند، بسنپار و بگنو: د  وسيات را پ ن و جان و خانوادهيو دده 

آ يهنا را ضنا   سنپارم کنه اماننت    يمن  يمهربان يام را به خدا جان و خانواده

ن يير و بر آيکار گ امبرت، بهيپ هريا  مرا طبق کتاب خود و سيکند. خدا ينم

 ران و از فتنه نگاهم دار.  ياو بم
ر ين تکببار  کير بگو، سپس دوباره آن دعا را بگو و يبار تکب سپس سه
از آن را  ي، بخشن ينها را نتوانستيگر دعا را بخوان. اگر همه ايو بار د

 هخواندن سنور  آرام هامبر خدا، به اندازيپ» فرمود: 7بگو. امام صادق
 1.«ستاديا يبقره بر صفا م

                                                      
 .222، ص 11ج ،؛ وسائل الشيعه211، ص 2. الکافي، ج 1



 011 های عرفانی از آن بازشناسی اماکن و مناسک حج و برداشت

 

 موقف عرفه. 11
 د:يفرما يم 7امام صادق

 به او گفت: 7ليمأمور به توبه شد، جرئ 7آدم يوقت

رون آورد و دستور غسل داد يب« هيترو»پس او را روز  ز.يآدم  برخ يا

ل او را بنه  ين حجه شد، جبرئ يو گفت: احرام ببند. چون روز هشتم ک

 يسنو  و چون صبح شد، او را بنه  رون آورد. ش  آنجا مانديمنا ب يسو

رون آورده بود، احرام يکه او را از مکه ب گاه آنرون آورد. يعرفات ب

د يداده بود. روز عرفه، هنگام زوال خورشن  اديرا به او  ييگو کيو لب

 ک را قطآ کرد.ي)ظهر( لب

 فرمود: 7امام صادق

  1بندد. يحج احرام م يه برايعمره تمتآ انجام داده، روز ترو که آن

ه يا ترو [حجاه  يروز ه اتم ذ ]ه يا و: چرا به روز ترنددي ان پرسياز ا

دن، ينوش آب يچون در عرفات، آب نبود و حجاج برا»ند؟ فرمود: يگو يم

د؟ آب يگفتنااد: آب برداشاات يگر ماايآوردنااد و بااه همااد ياز مزااه آب ماا

 2.«ه نام گرفتين رو آن روز، روز تروي؟ از امْتُيوَّتم؟ تَرَيد؟ تَروَّيبرداشت

ه را يا سزاوار است امام، نماز ظهر روز ترو»د: يفرما يمهمچنين  ان يا

روز عرفاه )نهام   در منا بگزارد و شب عرفاه را در مناا بخواباد و صابح     

 3.«د، از منا به عرفه بروديحجه( بعد از طلوع  ورش يذ

در روز نهام  حجااج  ن موقف اعماال حا ، عرفاه اسات کاه      ينخست

 شوند. يحجه، به آن وارد م يذ
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، آرام بارو و آراماح   يپس چون کوچ کرد» فرمود:ز ين 7امام صادق

شات انجاام   ن کوه و دياز مردم در ا ياريرا که بس يداشته باش و تندرفتن

 1.«ترک کن ،دهند يم

 فرمايد: اي ان همچنين مي

احرامت  يها ه که شد، به خواست خدا غسل کن و سپس جامهيروز ترو

را بپوش و پابرهنه، با آرامش و وقار وارد مسجدالحرام شو. سنپس کننار   

ن تنا  يل، دو رکعت نماز بخوان و بنشن يا در حجر اسماعي 7ميمقام ابراه

را بخوان و بعد از نمازت، همان را بگو که هنگام  ظهر شود. نماز واج 

با آرامش و وقار، احرام حنج ببنند و    گاه آن. ياحرام از مسجد شجره گفت

از  يريجلنوگ  يبرا يمانآ و سد]سپس روانه شو. پس چون به قبل از رَدم 

و بنه   يديک بگو و چون بنه ردم رسن  ي، لبيديرس [ل به مسجدالحراميس

 2.يک بلند کن، تا به منا برسيت را به لبي، صدايدشت مکه رو آورد

باا اهال    ،غروب عرفاه،  داوناد عزوجال   »د: يفرما يم 9امبر  دايپ

ده و يد! ژوليد: به بندگانم بنگريفرما يکند و م يعرفه بر فرشتگان افتخار م

 3.«اند غبارآلود، نزد من آمده

به اندازه روز عرفه،  داوند،  يروز چيدر ه» فرمود:ن يهمچنحضرت 

شاود و   يک ميهمانا  داوند نزد .کند يآزاد نم [دوزخ]بندگان را از آتح 

  4.« واهند ينها چه ميد: ايفرما يکند و م يبر فرشتگان، مباهات م
                                                      

 .15، ص 10. وسائل الشيعه، ج 1

 .252، ص 2. الکافي، ج 4

 .694، ص 4مسند ابن حنبل، ج  .1

 .981، ص 4. صحيح مسلم، ج 2
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وقاوف در  »د: يا فرما يما دربااره ارج و مقاام عرفاات     7امام صادق

 1.«ستيسته نيعرفات، بدون وضو شا

کنناد، رغبات    يکنند، دعا ما  يمردم در عرفات وقوف م» فرمود: نيز و

تاا   ،کنند يمسولت م ياز فضل و رحمت اله ،توانند يدهند و تا م ين ان م

 2.«د، غروب کنديآنزه  ورش

از گناهان، جز در عرفات،  يعضب» فرمود: 9امبر رحمتيپهمچنين 

امبر يا از پ کاه  ديا گو ياز پادرانح ما   7امام کاظم 3.«شود يبخ وده نم

از اهل عرفات، جارمح بزرگتار اسات؟     يکس چه»ده شد: يپرس 9 دا

. «ده ن ده استيپندارد که آمرز يگردد و م ياز عرفات، برم آنزهفرمود: 

اسات کاه از رحمات     ي اان، کسا  يمقصاود ا »فرماود:   7امام صاادق 

 4.«وس باشدي داوند، مل

 فرمود: 7يبه عل 9اکرمامبر يپ

ش از منن  يامبران پن ين پ يکنه دعنا   اموزميروز عرفه را به تو ب يا دعايآ

ست، سنلطنت و  ين يک، معبوديشر يب يکتاي يجز خدا: ييگو ياست؟ م

اسنت کنه    يا راند و او زننده يم يکند و م ياوست. زنده م ش، از آنيستا

 تواناست.   يزير در دست اوست و او بر هر چيرد. خيم ينم

و بهتر از آنچه ما  ييستا يتوست، آنگونه که خود م يش برايا  ستايخدا

 ند.يگو يندگان ميم و باالتر از آنچه گوييگو يم
                                                      

 .140، ص 1ج التميمي، . دعائم االسالم، 1

 . همان.4

 .50، ص 99. بحاراالنوار، ج 1
 .411، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 2
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توسنت و   يجستنم بنرا  يزاريو مرگم و ب يا  نماز و عبادتم، زندگيخدا
 م از توست.يرويتوان و ن
کار و عذاب قبر، به تو  يپراکندگ ،درون يها ا  از فقر و وسوسهيخدا
 برم. يپناه م

آورد،  يها من  آنچه توفان طلبم و از شر يمها را از تو  مين نسيا  بهتريخدا

 خواهم. ير ش  و روز را ميبرم و از تو، خ يبه تو پناه م

هنا و   ا  در دل و گوش و چشمم و در گوشت و خنون و اسنتخوان  يخدا

ستادنم و در ورود و خنروجم، ننور و   يگاه نشستن و ايم، در جايها ر،

فروغ مرا بزر، بدار کنم،  يدار ميکه تو را د يقرار ده و روز ييروشنا

 1.ييتوانا يزيکه تو بر هرچ

است که هبود کارد   ين انسانين اولين شنا ت، سرزميعرفات، سرزم

 ين تجلي، سرزم9و محمد 7ن آدمي. سرزمرا پيمودو دوباره راه صعود 

 يچ ن انه و ساا تمان يه يبار و بر؛ ب يب ينيغمبر، سرزميل بر پيکامل جبر 

، اساالم و  9ي اسات کاه پياامبر   گاهيجاعرفات  از راز و رمز. يياياما دن

از عظمت و سزوت،  يا در هاله انساننجا ي. در ااحزام ابدي را اعالم کرد

از و مناجاات و عباادت محاو    يا  ه و تلمال، راز و ن يت، انديالهام و معنو

. اگار  «ح  همان عرفه است» ؛«ْحل َّج عرفةه» فرمود: 9اکرم امبريشود. پ يم

افتاد،  اتفاق يتفزر و تدبر و ح ، روح و قلب دگرگون شد اول در منزل

باا   يحااج  ،عرفاات سرزمين . در يابدتواند کمال  يمدر م عر ن حالت يا

اباد و  ي ياز انقطاع و تضرع م ، حالييامت و حساب و کتاب الهيق يتداع

 شود. باطنح تطهير مي
                                                      

 .524، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 1
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انگر يا ب»راغاب:   هو باه گفتا   اسات عرفاه   ه ا ير ، برگرفتاه از عرفات

 يگااار  در علات ناام   1.«ر اسات همراه با تفزر و تادب  اءياششنا ت آثار 

اند آدم و حوا پس از رانده شادن   گفته اي است. عدهعرفات ا تالف نظر 

ه دکرگر را مالقات يزدين ين سرزمين در اياز به ت و فرود آمدن بر زم

ي نياز  بعضا  ،2اناد  دهيا رو آنجا را عرفات نام نيگر را شنا تند، از ايهمد و

ن مردم به گناهاان  يسرزمگااري اين است که در اين  معتقدند که دليل نام

فرود آمدن  يان ماجرايپس از بنيز  7امام صادق 3کنند. ي ود اعتراف م

 فرمود: ان يل با ايجبر  يدر عرفات و همراه 7آدم

مرتبنه بنه    د غروب کرد، هفنت يکه خورش يل به آدم گفت: هنگاميجبرئ

و آدم  کنن ز توبه و طل  آمنرزش  يمرتبه ن کن و هفت گناه خود اعتراف

بنه گنناه خنود     را آدم در آنين ز ؛ده شند ين کرد، پس آنجا عرفات ناميچن

ن[ بنه  ين سنرزم ين ز سنت شد کنه ]در ا يفرزندان او ن يد و براکراعتراف 

گوننه کنه    گناهان خود اعتراف کرده، از خداوند آمرزش بخواهند، همان

 4آدم چنان کرد.

 بن عمار گفته است: گر يد يتيدر روا

انند؟ فرمنود:    دهين دم: چرا عرفنات را عرفنات نام  يپرس 7از امام صادق

رون شد، پس به هنگنام غنروب   يم روز عرفه بيل همراه با ابراهيجبرائ

به گناهت اعتراف کنن و مناسنک     ميابراه يم گفت: ايآفتاب به ابراه
                                                      

 .111، ص 42ج  . تاج العروس، الزبيدي،1
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ده يپس عرفات نام(، ْعَتف بذنبک و ْعرف منالککخود را بشناس )

 1و او هم اعتراف کرد.« اعتراف کن»ل گفت: يشد. چون جبرئ

چاون مناساک حا  را باه     »اناد:   گفتهگااري عرفات همچنين  درباره نام

باه او   گااه  آنرا به عرفه آگاه ساا ت،   يالرحمان آمو ت و و ليم  ليابراه

 2اند. دهيعرفات نامرو آنجا را  ني. از ايم پاسخ داد: آريگفت: أَعَرَفتَ؟ و ابراه

تاا   3.شاد واجاب   يع ح ، وقاوف عرفاات امار   يت ر ااز آن پس و ب

کاه   يان آسامان يروان ادياعصار، پ همهدهد، در  يم يخ گواهيکه تار جايي

کردناد.   يع شده بود، هنگام ح ، در عرفات وقوف مينان ت رآ يح  برا

م و يبااه ابااراه يان بااا تلسااياااز جرهم يز، گروهااياان يجاااهل هدر دور

باا انجاام   کردند و  يرد آن طواف م، گ انه کعبهبا احترام به  8لياسماع

 4کردند. يح  و عمره در عرفات و م عر وقوف م

 د:يگو يم يازرق

کند که گفته اسنت: روز   ياز قول پدرش نقل م« ر بن مطعميمحمد بن جب»

عرفنات   يآن برآمدم، به صنحرا  يوجو عرفه شترم را گم کردم، به جست

اند و همراه منردم هسنتند،    آنجا وقوف کرده 9دم رسول خدايدم و ديرس

رون آمده است. آننان  يچرا از حرم ب ،است 5يو حمس ين مرد قرشيگفتم ا

رون يم و از حرم بييگفتند ما اهل خدا يرفتند و م يرون نميمعموالً از حرم ب

ن همان يکردند و ا يمردم، در عرفات وقوف م گريم و حال آنکه ديرو ينم
                                                      

 .62، ص 4محاسن، ج ال؛ 46، ص 12، باب 10. مستدرک، ج 1

 .112، ص 2. معجم البلدان، ج 4

 .108، ص 4. شفاء الغرام، ج 1

 .112، ص 1. اخبار مکه، ازرقي، ج 2
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ن فرمان داده است. يخداوند است که فرمان داد: آن را رها کنند و چنقول 

فِي)
َ
فَاَضيانلَاُسييُضواْيمِْنيحَييُثَميأ

َ
کنه بازگشنتند   د از آنجايپس بازگرد»؛ (ُثيأ

 (712)بقره: «.مردم

 گفته است: نيزق( .  ه 119م.) يد بن عبداهلل راونديسع

ما از حنرم خنارج    گفتند يآمدند و م يت به عرفات نميش در جاهليقر

د را در مشننعرالحرام وقننوف يننآنهننا روز عرفننه و شنن  ع م.يشننو ينمنن

گنزار، روز عرفنه را در عرفنات وقنوف      مردم حج گريکردند، اما د يم

 .کردنند  يعمل م :ل و اسحاقيم و اسماعيگونه که ابراه داشتند، همان

پس خداوند فرمان داد تا مسلمانان روز عرفه در عرفات وقوف کنند و 

 1مشعر کوچ کنند. يگام غروب آفتاب به سوهن

 در عرفات 9اهللرسول 

نماز ظهر، عصر، مغارب،   9رسول  دا»جابر بن عبداهلل گفته است: 

، کردناد د صابر  يو صبح را در منا  وانده، سپس تاا طلاوع  ورشا    ءع ا

حضارت در   يکه بارا  يا مهيحرکت کرده به عرفات آمدند و در   گاه آن

 2.«فرود آمدند زده بودند،« هنَمِرَ»

ح نقال  يجُار  از مسلم بن  الاد، از ابان   ،ز از پدر بزرگحين «ديابوالول»

ار يا روز عرفاه کجاا منازل ا ت   در  9امبريا دم پياز عطااء پرسا  : »کناد  يم

 3.«فرمودند؟ گفت: در نمره
                                                      

 .122، ص 2ينابيع الفقهيه، ج  سلسلة. 1

 .9، ص 5. اخبار مکه، فاکهي، ج 4
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 مرحوم صدوق در مقنعه گفته است:

منه زن، کنه   يک مسنجد خ ين نزد ،ه، در نمريکه به عرفات آمد گاه آن

سپس غسل کنن و نمناز ظهنر و     .مه زدين جا خيز همين 9خدارسول 

را روز ين ؛ زيداشته باشن  يدعا فرصت کاف يتا برا ،عصر را با هم بخوان

 1عرفه، روز دعا و درخواست از خداوند است.

 فرمود: 9امبر  دايپ

بنه قبلنه   ست که غروب عرفنه در موقنف عرفنات، رو   ين يچ مسلمانيه

ک يشنر  يکتا و بيست، يجز خدا ن يد: معبوديبار بگووقوف کند و صد

تواناسنت و   يزياوست و او بر هر چ ش از آنيو ستا ييروا فرمان است؛

َحد ي)سپس صدبار 
َ
يأ ا  يد: خدايبار بگورا بخواند و سپس صد (قُْ يُهَويالَِلُ

، بنر محمند   يم، درود فرسنتاد يم و خانندان ابنراه  يگونه که بر ابراه آن

ز همنراه آننان درود   يو بر ما ن يمنددرود فرست. همانا ستوده و شکوه

 هن بنند ين د: فرشتگانم  پناداش ا يفرما يمتعال م يفرست، مگر آنکه خدا

ر گفنت و بنزر،   ين ل کنرد، تکب ين ح گفنت و تهل يست؟ مرا تسبيمن چ

فرشتگان من   يامبرم درود فرستاد. ايداشت، مرا شناخت و ستود و بر پ

خنودش   هدربنار  د کنه منن، او را بخشنودم و شنفاعت او را    يگواه باشن 

همه اهنل   هام از من بخواهد، شفاعت او را دربار ن بندهيرفتم و اگر ايپذ

 2رفت.يعرفات، خواهم پذ

کاه در   اسات  ن باوده يا ا :نيو ا ماه معصاوم   9رسول  دا هريس

کردند.  يان ميرا ب يو ا الق ينيمعارف د ،انيحاج يبرا ، سخنرانيعرفات
                                                      

 .16، ص 2ينابيع الفقهيه، ج  سلسلة. 1
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ک باار قبال از   يا ن ح   ود ا دو مرتبه؛  يا آ ر  در  9امبريپ

و  ين کلا يو قوان ايراد کرد گربار پس از آن،  طبهينماز ظهر و عصر و د

  1ن اسالم را به مردم ابال  فرمود.يد ياحزام ابد

 به نقل از انس بن مالک:

د فرمنود:  يک غروب خورشيدر عرفات وقوف کرد. نزد 9امبر خدايپ

ه سخنم گوش دهند. بالل برخاست و بالل  مردم را خاموش کن تا ب يا

  منردم  يا فرمود:شان يد. ايگوش فرا ده 9امبر خدايگفت: به سخن پ

نک نزد من آمد و از پروردگارم بنه منن سنالم رسناند و     يا هم ليجبرئ

د و يننگفننت: خداوننند عزوجننل اهننل عرفننات و اهننل مشننعر را آمرز 

 2د.کرن يآنان را تضم يها يبدهکار

 در روز عرفاه  کااروان  ين است کاه روحاان  يا امروزي، انيرانيرسم ا

در  . وانناد  يف عرفه را ميشر يده، سپس دعاکر يان سخنرانيحاج يبرا

 يمعروف و روحان يها تياز شخص يزيز ابتدا ين يبعثه مقام معظم رهبر

عرفاه   يدعاا  ماداحان،  بتيذکار مصا  کند و بعاد از   مي يسخنرانکاروان 

 شود. ي وانده م

  عرفاتنيآمرزش گناهان در سرزم

اسات کاه در صاورت لياقات،      ييها ن بهرهيتر مهمآمرزش گناهان از 

در  ،اريا ان هار د يا حجه، حاج ي. در روز نهم ذشود گزاران مي نصيب ح 

طلاب  ، يالهاز به درگاه يه و راز و نيو با دعا و گر شوند جمع ميعرفات 
                                                      

 .418. احکام حج و اسرار آن، ص 1
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 کنند. يگاشته م يها ياز آلودگ يپاک

ا مه اطهار و  9بران از آدم تا  اتمامياست که پ يگاهين جاين سرزميا

و  اناد  در آنجاا حضاور داشاته    ]موعود يتا مهد 7طالب يبن اب يعل از

 ،  صوصااً گاران ين روز ارزشامند را باه د  يا ااز  يباردار  و بهاره  دعا هويش

. آياا  عادگاه عاشاقان و عارفاان اسات   ين مين سرزمياند. ا روان ان آمو تهيپ

عرفاه اماام    يباا يپرمحتاوا و ز  يدعاا  وجاود دارد کاه باا  وانادن     يعارف

 رد؟يمعرفت و عرفان آن قرار نگ ،ييبايز ،ر ع قيتحت تلث 7نيحس

اناد   سخن گفته يات درباره آمرزش گناهان در عرفات، به حديدر روا

ها  در ذهن يدن نام عرفه و عرفات؛ مغفرت و رحمت الهيکه همراه با شن

 م:يگاران يات را از نظر مين رواياز ا يشود، بر  يم يتداع

 فرمود: 7يعل

حنج گنزارد، در عرفنات     9، رسنول خندا  کنه در   گاه آن

د ين وقوف کرد، سپس رو به مردم کرده، سه مرتبنه فرمنود: خنوش آمد   

به آنان عطنا شنود و    ،که اگر درخواست کنند يمهمانان خداوند، کسان

افت دارنند.  يهزار حسنه، در کيامت در پاداش، از هر درهم، يق يفردا

رسنول خندا.    يا يا بشارتتان ندهم؟ گفتند: آريآ  مردم يپس فرمود: اس

ن روز ن عرفنه ن فنرا رسند، خداونند در       ين که غروب ا يفرمود: هنگام

 د:يفرما يم و کنندگان در عرفات مباهات کرده به وقوف ،برابر مالئکه

د کنه از گوشنه و   ين زان منن بنگر ي]فرشتگان من[ به بندگان و کن

ا ين انند، آ  منن آمنده   يو غبارآلوده به سنو  يمو دهين، ژوليکنار زم

نند: پروردگنارا  از شنما    يخواهنند؟ فرشنتگان گو   يد چه من يدان يم

د: شنما را بنه   ين فرما يطلبند. خداونند من   يآمرزش گناهانشان را م
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کنه در   يدم. پس از مکانينها را آمرزيرم، همانا من ايگ يشهادت م

 1د.يده و پاک بازگرديد، آمرزيا آن وقوف کرده

 فرمود: 7امام صادق

که باشد، در عرفات وقوف  ي، از اهل هر روستا و شهريچ مرد مؤمنيه

چ منرد  يد و هن يببخشامؤمن آن محل را  يجز آنکه خداوند اهال ،نکند

مگنر آنکنه    ،منان، در عرفنات وقنوف نکنند    يبنا ا  يا از خانواده يمؤمن

 2امرزد.يخداوند، مؤمنان از آن خاندان را ب

 فرمود: 9امبرينقل شده که پ يعبداهلل انصار بناز جابر

 ن روزيآمرزش بر اهل عرفات در همان لحظه حرکت و لحظات آغناز 

ون و يختنه، شن  يش خاک ريطان بر سر خويش گاه آنشود،  يعرفه نازل م

ند: تنو را  يگو ين گرداگرد او جمآ شده مياطيگر شيکند. پس د يم يزار

گمراهشان کنردم   ش طوالنيبا تالکه  يد: مردميگو يچه شده است؟  م

رسنول   3ده شدند.يزدن، آمرز ک چشم برهميدر  [مرتک  گناه شدند]

رتنر و  يتنر، حق  طان کوچنک يشن  يچ روزيه»فرمود: همچنين  9خدا

ده نشده اسنت و بنه خناطر آن اسنت کنه      يتر از روز عرفه د نيخشمگ

خداوند رحمتش را نازل کرده و از گناهان بزر، ن مگر آنچه که در   

 4گذرد. يده شد ن ميبدر دروز 

ح ، »؛ «َْحَل َّج  َعَرَفة ٌ »ت آمده: ياست که در روا يت عرفات به حدياهم
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ت، يا ن روايا بلزه ا نيستند،ت ياهم کم گر اعمال ح يد ،البته .«عرفه است

ت يهادا  ،که عرفاه اسات  ن رکن ح ، يتر م را به مهمااهلل الحر تيحجاج ب

باشاد کاه عرفاات در     ينق ا همان ممزن است ، حتياهمعلت کند و  يم

 .آمرزش گناهان دارد

 مشعراحلرام و وقوف در آن .11

فَْضبُتميِمبْنيَعَرَفباٍتييَسيَعلَيهلَي)
َ
ِبكْميفَإَِذايأ ََ نيتَبَْتُغواْيفَْضالايِمني

َ
يأ كْميُجَناح 

َرَاِميوَاْذكُروهُيكَمايَهَداکْميَوإِنيكنُتميِمبن
ْ
َقْبلِبِهييفَاْذكُرواْيالَِليِعنَديالَْمْدَعِرياْل

 (711)بقره:  (نيَيلَِمَنيالَضآلِي

د. پنس  يان باشتفضل ]و احسان[ پروردگار يست که در پيبر شما ن ياشکال

اد او ين د و بنه  ياد کنيد خدا را نزد مشعرالحرام يچون از عرفات کوچ کرد

 د.يش از آن، از گمراهان بوديت کرد و پيگونه که شما را هدا د، آنيباش

م اعرالحرام   ياست که غروب روز نهم، به سو يانيحاج يبرا هين آيا

 يحرم است. برا ،ارد. م عرد يا ژهيو يهواو حالن اوقات، يکنند. ا يکوچ م

با بازياابي  عرفات ا   يرون از حرم ا در صحرا يدر ب ،ميق حرم شوينزه اليا

 ،م. و شابانه، عاازم حارم  ادا    يسااز  يمو بازشناسي  ود،  وي تن را بااز 

با  9امبر  دايپ»د: يگو يعباس م م. ابنيابي ياجازه ورود ممرحله به مرحله، 

 يزا يد، نيمردم! آرامح داشته باشا  يآرامح از عرفات کوچ کرد و فرمود: ا

دم کاه مرکاب   يا ند»د: يا گو ي. او ما «ديست که اسب و شتر را تند برانيآن ن

 1.«ديح را به تا ت، باال آورد و بدود، تا آنزه به جمع رسيها گام 9امبريپ
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 010 های عرفانی از آن بازشناسی اماکن و مناسک حج و برداشت

 

 فرمود:نيز  7امام صادق

امبر خندا بنا آننان    ين پ يکردند ولن  يش از غروب آفتاب کوچ ميمشرکان پ

بنا   ،د که غروب کرديد. پس خورشکرمخالفت کرد و پس از غروب کوچ 

آرامش و وقار همراه مردم، کوچ کنن و از خداونند، آمنرزش بخنواه کنه      

 د: يفرما يخداوند م

فِي)
َ
َفباَضييُضواْيِمْنيحَييُثَميأ

َ
ََِحبيُثيأ ي  َ ي(م ييانلَباُسيوَاْسبَتْغِفُرواْيالَِليإَِنيالَِليَفُفبو

 (711)بقره: 

د و از خندا آمنرزش   ين کنند، کوچ کن ياز آنجا که مردم کوچ م ،گاه آن

 که خدا آمرزنده و مهربان است. ،ديبخواه

 [در سنمت راسنت جناده    اسنت  يننام کنوه  ] «  االحمريکث»چون به 

نم ين رحمت آور و علمم را افزون کن و د ا  بر موقفميبگو، خدا يديرس

 1ر.يرا به سالمت دار و عبادتم را بپذ

 گفتند: 7نيرالمنمنيبه ام

فرمنود: چنون خداونند بنه      چرا مشعرالحرام، در حرم قرار داده شد؟

 ،در دوم نگه داشته است هورود داده و آنان را در آستان هزائران، اجاز

 يدهند کنه قربنان    ياجازه م شان طول بکشد، به آنانيچون ناله و دعا

 يخود را رها کننند و از گناهنان   يش آورند و چون آلودگيخود را پ

دهند   يان خدا و آنان حجاب بود، پاک شوند، به آنان اجازه من يکه م

 2ند.يايارت بيبه ز يکه با پاک

 د:يفرما يمنيز  7امام صادق
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کان ک اين و مارب و عشا را با  ينماز مارب را نخوان تا به مشعر برس

ک ي، سمت راست جاده و نزدي، در دل آن واديو دو اقامه، آنجا بخوان

ن حنج اوسنت، بنر    يکه نخست يکس ي. مستح  است برايمشعر فرود آ

ن تنا  ين منأزن ي)از ب]ستد و گام بر آن نهد و ش  مزدلفه يمشعرالحرام با

آب در منطقنه   يهنا  برکنه ]ها  از برکه [محسّر است( يها کوه تا برکه

خنواهم کنه    ياست. از تو من  جمآ اينجاا  يد: خداينگذرد و بگو [مشعر

که خواسنتم در   يريا  مرا از خي. خدايم جمآ کنيکامل را برا يرهايخ

ن منزلگاه بنه  يخواهم آنچه در ا يوس مکن. از تو مي، مأيدلم جمآ آور

و  يهنا نگناهم دار   يبد هو از هم ي، به من بشناسانيآموخت ي خوداياول

ده اسنت  ين کن. همانا به ما رسن ي، چنيدار بمانين ش  را بآ ياگر بتوان

شنود.   يمؤمننان بسنته نمن    يصنداها  يآسمان، آن ش  به رو يکه درها

است، چون همهمه زنبوران عسل. خداونند عزوجنل    يا شان همهمهيبرا

د يد، حق مرا ادا کرديم و شما بندگان منيد: من، پروردگار شمايفرما يم

شن ، خداونند،   آن  تنان را مسنتجاب کننم.   يو بر من، حق است که دعا

 1د.يبخشا يآمرزد و هرکه را بخواهد، م يکه را بخواهد، مگناهان هر

 د:يفرما يم 7جعفر صادقن امام يهمچن

ک کنوه  ين ، نزدياگر خواست ؛پس از نماز صبح، روز را با وضو آغاز کن

، خداونند را  يسنتاد يچنون ا  تا توتنه يب ، در محليست و اگر خواستيبا

اد کنن و  ين او را به قدر توان،  يها شيها و آزما ثنا بگو و نعمت حمد و

 ن باشد:يت ايدرود بفرست و از دعاها 9امبريبر پ

                                                      

 .268، ص 2الکافي، ج . 1



 011 های عرفانی از آن بازشناسی اماکن و مناسک حج و برداشت

 

 يام ده و روز ييپروردگار مشعرالحرام  از آتش ]دوز [ رها يا  ايخدا

و اننس را از منن، دور کنن.     حالل مرا وسعت بخش و شر فاسقان جنن 

هر  يخواهند. برا يطلبند و م يکه از تو م يهست ين کسيا  تو برتريخدا

ن قنرار بنده کنه از    يگاه، اين جاياست، تحفه مرا در ا يا تحفه يهمانيم

 ام قرار ده. ا را توشهيو حذر از دن يريو پوزشم را بپذ يم درگذريخطا

در مزدلفه اسنت کنه    ياسم کوه] «ريثب»که کوه  يسپس کوچ کن، وقت

بنر تنو    [تابد يآن م يد از سويخورشدر سمت راست عرفه قرار دارد و 

 1[.هوا روشن شود يعني]ند يخود را بب يپا يان شود و شتر جاينما

جمرات را از م عر  يها سنگ»د: يفرما يگر ميد يتيروادر  7امام صادق

 2.«کند يت ميتو را کفا يلت در منا هم برداريبردار، اگر از محل وسا

ه سالح يرو و تهيز نيتجه او بم يگاران ينجا به ذکر  دا ميشب را در ا

 يرما  يهاا  زهيسانگر . سنت است کاه  شويم آماده ميطان ينبرد با ش يبرا

و پرفاراز   ي. منطقه کوهستانجمع شوندن م عرالحرام ياز سرزم ،جمرات

 نبارد فاردا م اغول    ياست که بارا  يهزاران حاجشاهد ب م عر، يو ن 

در عرفاات  ب نفس و وقوف يبدون تهاحاجي . آوري سنگ هستند جمع

نبرد  هد آماديجد يت معنويافت شخصيافت و بازيبدون در نيز و م عر و

سر   هدو تنگ]ن يهر کس بر ملزم» فرمود: 7. امام صادقد بودفردا نخواه

بگارد و در دلح تزبر نباشد،  داوند ]با نظر رحمات[ باه او    [راه م عر

مردم »فرمود:  «ست؟يدم: کبر چيپرس»گويد:  عبداهلل بن سنان مي .«نگرد يم
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ن يرد. و فرمود: دو فرشته گمارده شاده در مالزم  يرا برنجاند و حق را نپا

 1.«سالمت دار سالمت دار، به ا! بهيند:  دايگو يم

 حمّسر يواد .11

 ساته شادن و از پاا     يمعناا  برگرفته شده و به رَسَحَ ه يمحسّر از ر

بودند که  ابرهه و ل زرش ،محسّر يواد يو علت نامگاار 2.افتادن است

دند، از ين رود اناه رسا  يا به ا يآنان وقت آمدند.کعبه  ينابود يل برايبا ف

« ليسج» يها زهيقرآن، با سنگر به روايتدرآمدند و از توان افتادند و  يپا

 3درآمدند و نابود شدند. ياز پا

 وارد منطقاه حارم  باه  ابرهه را وادار کردناد،   ليچه فروايت است هر

من باز ي ياو را به سو يهرگاه رو يول ،دينرسنيز ر محس يوادن د و به 

: ي دارد از جملاه گار يد هاي محسر نام يواد رفت. يدند با شتاب مکر يم

ساندگان و  يت قااطع نو يا . اکثرالنار، مهلل و بطن محسّر و مهلهال  يواد

رون يز بيو ن ارون از منيمحسّر ب يواد» گويند: مي عهيسنت و ش اهل يفقها

ن سه منطقاه  يتر است و ا کينزد ار به منهرچند که محساست، از مزدلفه 

مزدلفه و محسر  ا، محسر،من ،فاصله و پ ت سرهم قرار دارند بي ،بيترت به

ر محسا »ساند:  ينو يما  آنها همچنين 4«.ده به آن استيو چسب ارون از منيب

ده يچسب يزيان دو رود انه قرار دارد که يم او من است و مزدلفه اان منيم
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 1.«ر استمحس يگريک مزه و ديجمره عقبه نزدبه موضع 

رفات   يفه کوچ کرد، آرام مامبر  دا، چون از مزدليپ» فرمود: 7امام صادق

فضال بان    2.«ساتاد ير امحسا  يمردم! آرام، آرام! تا آن باه واد  يفرمود: ا يو م

او کوچ کرد، در حالت  .امبر  دا بودميبار شاهد کوچ پدو»د: يگو يعباس هم م

 .[تا تند نرود ،کرد يمهار م] 3وقار و آرامح که زمام شتر  ود را گرفته بود

د از آن يا نبا ،ر آن است که قبل از طلاوع آفتااب  محس ياز احزام واد

در حاال  د قربان، ياست که صبح روز ع يکسان ين حزم برايعبور کرد. ا

آناان  گار از م اعرالحرام و مزدلفاه،  واهاان عزيمات باه مناا هساتند.        

ند و آنجا توقاف کنناد و باا طلاوع     ياير بمحس يواد يزيتوانند تا نزد يم

 4.با گار از آن به منا بروند ر شوند ود وارد محسي ورش

باا  طاي مساير محسار    ن است که ايمحسر،  يگر از احزام واديد يزي

ن اناان هماه مسالم  يا بااً در م ين حزام تقر يااست.  مستحبدن، يحالت دو

 9امبرياند. پ کرده ين ميز چنيو صحابه ن 9امبر اکرميرا پيز ؛است ياجماع

کاه   يدر حال ،5راند يد، با شتاب مرکب  ود را ميرس يکه به محسّر م يوقت

م را ير، دعااايام را بپاا  ماانم را سااالمت بادار، توبااه  يا! پي اادا»فرماود:   يما 

 6.«ن من باشيام، جان  سر نهاده و آمده ن آنان که پ تيب مستجاب کن و
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 افلسفه وقوف در عرفات، مشعر و من .11

ازدحام ماردم   ، وقوف در عرفات است.مناسک ح ترين  مهميزي از 

 روان ماااهب گونااگون  يا پ کاه مختلاف   يهاا  زباان آنها به  يو سروصدا

و ا مه  ءايبا انبها  اجتماع امتکند.  را بازسازي ميامت يعرصات قهستند، 

، در حاالي  داشت آنان باه شافاعت   ، و چ مشامبرياز پ يهر امت يرويو پ

 نمايد . اي از قيامت را مي که حيران و سرگردان هستند، جلوه

 يو برابار  يهمبساتگ  رايبا مروز تاا شاامگاه ا    يا از نعرفات  توقف در 

د يو نو دشو يجاد مياحاجيان در قلوب د ياز ام يا اشعه اين توقفاست. در 

 يو معناو  يمااد  ي ود، در زندگان يينها شود که سرانجام به هدف داده مي

رعايات  و حاق   شنا تمردم را به  9امبر اسالميپ يرا روزگاريز رسند؛ مي

 دعوت کرده بود. يو انسان يف الهيگر و وظايزديبه حقوق مردم 

ح پاس از  يکه ماوال  کندد توجه يباا، حاجي در وقوف به م عر و من

را م عر يد؛ زيذن داده تا بر حرمح درآاآورده و  يو روه ااو، باعراض از 

در م اعر بار    يرون است. حاجيو عرفات از حرم ب استاز حرم  يبخ 

رد. يا گ يدن ما يا رحمت وز يها ميشود و نس يوارد م يرحمت اله هدرواز

 يکس اهل م عر بدانند که در آستانه چهاگر »د: يفرما يم 9رسول رحمت

گر را يزدي، ي واه اند، پس از آمرزش وارد شده يکس فرود آمده و بر چه

 1.«دهند يبه فضل پروردگارشان مژده م

 د:يگو يهم م «رباح بن بالل»

                                                      

 .21، ص 5. کنزالعمال، ج 1
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مردم را سناکت    بالل يا»به من فرمود:  9امبريدر صبحگاه مزدلفه پ

ن مشنعرش بنر شنما    ين خداونند در ا ». سپس فرمود: «ميکن تا سخن بگو

کوکارتنان بخشنود و بنه    يخناطر ن  کارتنان را بنه   و گننه  دينعمت بخش

 1.«ديپس با نام خدا حرکت کن .ديبخش ،ديکوکارتان هرچه طلبين

 اوقوف در من 22
طان يبر ش يروزيپ يبرا 7ليم  لين آرزوها و آوردگاه ابراهيسرزم امن

 د:يفرما يم 7وجود دارد که امام صادق «في َ»ن مزان مسجد ياست. در ا

امبر خدا در دوران اوسنت  يف ن که مسجد منا و مسجد پ يدر مسجد خَ

 هآن به فاصنل  يکه وسط مسجد است، نماز بخوان و باال يا ن نزد مناره

ن مقدار از سمت راست و چپ و پشت يهم کراع به سمت قبله و به يس

نمازت آنجا باشند، چننان کنن؛     که محل ي، اگر توانستيآن، آن را بجو

بنه آن   ن جهنت ين انند. از ا  امبر، نماز خواندهيدر آن مکان، هزار پ زيرا

منا، بلندتر است و هرچه بلندتر باشند بنه    يند که از واديگو يف ميخ

 2ند.يگو يف ميآن خ

جماار، روز را باه    ير و رما يتقص ي،ن با قربانين سرزميدر احاجي 

 يروزيا پ تزار و تداوم نبرد تاا پ  هبه ن ان يسه روز متوال د وشب آور

منا، سنال  يگاار نامباره در 7د. از امام رضاکن مي يداريبر دشمن، پا

م گفاات: هرچااه يل در آنجااا بااه ابااراهيااجبر » فرمااود:حضاارت شااد، 

هام در دل  اود از  ادا     7مياباراه  ا کن.، از  داوند تمني واه يم

ه قارار  يا عنوان فد به ي، قوچ7ليفرزندش اسماع ي واست که به جا
                                                      

 .61، ص 5. کنزالعمال، ج 1
 .519، ص 2. الکافي، ج 4
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 نياز داده شود و  داوناد دساتور دهاد کاه آن را سار ببارد.  داوناد        

 1.«دکر واسته او را اجابت 

 د:يگو يمسلم م محمدبن

ييوَاْذكُرواْيالَِليِفي)ه يدرباره آ 7از امام صادق
َ
و خدا را »؛ (اٍميَمْعُدوَداٍتييأ

مقصنود،  » سؤال کردم. فرمود:، (230)بقره:« د.ياد کنين يمع يدر روزها

ق، از نماز ظهر روز قربنان تنا نمناز صنبح روز     يتشر يدر روزهار يتکب

ر پس از ده نماز است. اگر پس از نماز اول يسوم است و در شهرها تکب

کس در مننا  ر گفتن، دست بردارند و هنر يکوچ کرد، اهل شهرها از تکب

 2.«دير گويبماند و نماز ظهر و عصر را آنجا خواند، پس تکب

 د:يگو يمنيز زراره 

، پس از نمازهاست؟ فرمنود:  قيام تشرير در ايگفتم: تکب 7مام باقربه ا

گنر بعند از ده   يد ير در منا بعد از پانزده نماز اسنت و در شنهرها  يتکب

د: ين گو يد قربان است که من ير، پس از نماز ظهر روز عين تکبينماز. اول

ْحلمةد، ْهلل ْکةرب ْهلل ْکرب، ْهلل ْکرب، ال ْله ْال ْهلل و ْهلل ْکرب، ْهلل ْکرب و هلل 

جهنت در   نيا هو ب َم  ْْلنعا يما دزقنا من ِب یما ُدْنا، ْهلل ْکرب عل یعل

داده شده که مردم، چنون در کنوچ   گر، پس از ده نماز قرار يد يشهرها

ر دست بردارند و اهنل مننا تنا    ياول حرکت کنند، مردم شهرها از تکب

 3ند.يبگو رين گروه، تکبيدر منا هستند، تا کوچ آخر زماني که

کاه   يلياز محرمات احرام ا به تفص  يارير، بسيبا تقص منان يدر سرزم
                                                      

 .91، ص 4. عيون اخبار الرضا، ج 1

 .516، ص 2. الکافي، ج 4

 .519، ص 2همان، ج . 1
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در مناا   يپس از قربان يشود و حاج يآمده است ا حالل م  يدر کتب فقه

طاواف  اناه  ادا و     ،م معبوديورود به حربراي پوشد و  يم يلباس عاد

 شود. يمآماده صفا و مروه  يسع

هاردو  بااهم اسات و   جهاد روزانه و تالمالت شابانه،    امنسرزمين در 

مزاه   ي، راها يکه پس از قربان بسياري هستند انيحاج .گرنديزديمزمل 

اماا   ،گردناد  يما  بااز  اآورند و به من يجا م را به يشوند و طواف و سع يم

مانند و عصار روز   يم ان سه روز و دو شب را در منيکه ا يارند کسانيبس

کاه از   يکسا  هند. درباار يآ ياتمام مناسک، به مزه م يزسره براي ،دوازدهم

شاود،   يت شده است که از گناهانح پاک ما يکند، روا يمنا به مزه کوچ م

 فرماود: بااره   در ايان  7امام صاادق  1زاده شد.که از مادر  يهمچون روز

او  يهاا  دسات  اود را بار شاانه     يا از منا کوچ کرد، فرشته يکس يوقت»

 2.«ريسرگرا از د: عمليگو يگاارد و م يم

 مجرات يرم. 21

با الگوهاي پليادي  ن روح جهاد يتلق يبا برايز ينيتمرجمرات ثالث 

خات و  يطان درآويش هبا وسوس 7ليم  لينجا ابراهيدر او ناپاکي است. 

برآماده   همعناا، باه جرثوما    يبا  يپرانا  سانگ  رمي جمرات تنها. پيروز شد

 يوار ب ار، بارا   نموناه  يسااز  آمااده  ، بلزاه سات يطان ا ن يب ا شا  يبدترک

 ات است.يمستمر و مزرر در طول ح ينبردها

                                                      

 .280، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 1

 .121، ص 1. المحاسن، ج 4
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 د:يفرما يم 7يامام عل

 يهنا  محل 7ليکه چون جبرئ ،شوند ين سب  با سن  زده ميبد ها جمره

 هبن  7لين ان شد. جبرئيس بر او نماينشان داد، ابل 7ميعبادت را به ابراه

 را با هفنت سنن   طان يهم ش 7ميد که او را براند. ابراهان داشان فرميا

دوم سر برآورد.  هن پنهان شد و کنار جمرير زمياول، ز هار جمرراند. او کن

ن رفت و از محنل  ير زميدوم به ز يگر او را راند، در جايبا هفت سن  د

ر ين جا بنه ز  هفت سن ، او را زد و او در همان جمره سوم، آشکار شد. با

 1ن رفت.يزم

ک يآن است که نزد جمرات يعلت رم»د: يفرما يز مين 7امام صادق

به او دستور داد که  7لين شد. جبر اينما 7ميطان بر ابراهيآن محل، ش

د. او يا ر بگويا هر سنگ، تزبپرتاب طان را بزند و با يزه شير با هفت سنگ

 2.«شد ين جاريچنان کرد و سنت بر ا نيز

 3.«ها به اندازه بند انگ ات باشاد...   هزير سنگ» فرمود:ز ين 7امام رضا

ا يا ب»فرمود:  9امبريعقبه پ [جمره يرم]د: صبح روز يگو يم نيزعباس  ابن

ها را جمع کردم و  م جمع کن. پس چون سنگيرا برا يرم يها زهير سنگ

د، يا زين بپرهيدر د يرو ادهينها! از زيدر دستح قرار دادم، فرمود: با مثل ا

 4.«ن، هالک شدنديدر د يرو ادهيان شما به سبب زيني يهمانا پ

 يريا گ ن اانه  گاه آنو  يابي دشمن ،يي، ملزه کارآيدر دست حاج يرم
                                                      

 .19، ص 99. بحاراالنوار، ج 1

 .84، ص 4ج  الطرابليسي، . کنزالفوائد،4

 .228، ص 2. الکافي، ج 1

 .264، ص 1. مسند ابن حنبل، ج 2
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سات.  گ ا م ازل ، کارسااز و  يزنادگ  يبارا  ين دسات يچن .درست است

چون از مزدلفه آمد،  9که رسول اهلل است آمو ته 7از امام باقر حاجي

د قربان بر جمره عقبه گاشت و هفت سنگ بر آن زد و سپس باه  يروز ع

سانگ زدن باه   »اناد:   فرماوده  9امبر  ادا يا پ 1است.ن سنت يمنا آمد و ا

 2.«امت استيروز ق هريها، ذ  جمره

 ويژه يجمرات مفهوم ي، رميميدر ح  ابراه 1نيي م ه امامدگاياز د

 ؛ن انس و جان اسات  ياطيرجم عقبات، رجم ش»د: يگو يرو م نياز ا ،دارد

را از  ها ن انس و ابرقدرتياطيد تا شي ود عهد کن يبا  دا« رجم»شما با 

 3.«ديز برانيعز ياسالم يک ورها

ن جن و اناس نباشاد،   ياطيش يرم يبه معنا زدن به جمرات، اگر سنگ

 د:يفرما يم يگريمحتواست. امام در عبارت د يب يعمل

هنا و اجتماعنات زننده و     يهنا و افشناگر   ها و تظلم ادها و دعوتيبا فر

ن ياطيم و شيها را بشکن ن در مکه مکرمه، بتيکوبنده، در مجمآ مسلم

م و يکنن  يمن  يطان بزر، است ن در عقبات رم يدر رأس آنها ش ن  را که

جنا   ز را بهيعز ياهلل، مهد ياهلل و ول  ياهلل و حب ليم. تا حج خلييطرد نما

 َّج و ْقةل  يمةا ْکثةر ْلضةَ»شنود:   يما گفته م اال در حق و ،ميآورده باش

.« َّجيْحلَ
4
 

شاود.  با دعا آغااز  مستحب است واجب است که جمرات، عملي  يرم
                                                      

 .141، ص 1. دعائم االسالم، ج 1

 .412، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 4

 .ش.  ه 2/2/1158به زائران بيت اهلل الحرام،  1خميني . پيام امام1

 .ش.  ه 14/6/1164سعيد قربان،  به مناسبت عيد 1خميني . پيام امام2
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جمرات، عزم  يبا رم ياست. حاج يت و بدبختيتنفر از عوامل معص سمبل

 9امبر  ادا ي. پکند جزم ميطان يش يها رنگيبا ن پيزار يراسخ  ود را برا

زد و  يزد، با هفت سانگ ما   يک مسجد منا سنگ ميز هرگاه به جمره نزدين

ر مقابل آن، روباه  رفت و د يگفت. پس جلو م ير ميهر سنگ، تزبپرتاب با 

، انجامياد  ح به طاول ماي  ستادنيکرد و ا يستاد و دستانح را بلند ميا يقبله م

زد،  يکه ما  يزد و با هر سنگ يسنگ م تآمد و هف يسپس نزد جمره دوم م

ر يساراز  يگ ت و از سمت چو به طارف واد  يگفت. سپس برم ير ميتزب

 يا ساپس نازد جماره   کارد.   يکه دستانح را به دعا بلند ما  يحالشد، در يم

ر يا ، تزبيزد و باا هار سانگ    يهفت سنگ منيز آن به آمد.  يک عقبه، مينزد

هرگااه  » فرمود: ي ان ميا 1ماند. يگ ت و نزد آن نم يمازب گاه آنگفت و  يم

 2.«امت  واهد بوديدر ق يتو نور ي، برايجمرات کرد يرم

از  ،هاا سانگ بزناد    بر جمره يوقتاجي، ح»فرمود:  ين ميهمچناي ان 

 3.«ديآ يرون ميگناهانح ب

 يزيانزجار  ود را از هرگوناه فسااد و فساادانگ    اين مزاندر  يحاج

، تاا  کناد  ياستفاده م ينيبا برادران د ييآ و از فرصت گردهمدهد  ن ان مي

هر شاارک و ظلاام و فساااد را در همراهااي و هماااهنگي مظااا راه نااابودي

 کي ان  ود پيدا کند. هم

ناد،  کن ماي حملاه   ،به دسات  زهير ، سنگياتحاد و همبستگ باان يحاج

 ،ز اسات يم جمرات کوچک و نااچ يزر حجيهرچند سالح آنان در برابر پ
                                                      

 .642، ص 4. صحيح البخاري، ج 1
 .28، ص 5. کنزالعمال، ج 4
 .412، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 1
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کناد و ايان درس    ولي هماهنگي نمادين آنها هر دشامني را مغلاوب ماي   

بار  زباري. تهاي اس بزرگي است براي رويارويي مسلمانان در برابر قدرت

دند: کادام ]عمال[ حا     يپرسا  9امبر  داياز پ، هنگامي که ن اساسيهم

 1.«ختنير يک گفتن و  ون قربانيلب»تر است؟ فرمود:  لتيبافض

 قرباين .22
يیَعِظبْميَشبَعافَِريالَِلِيفَإَِنَهبايِمبنيَتْقبوَييَذلِب يَوَمبني)د: يا فرما يد ميقرآن مج

را بزر  بدارد،  ين ]مناسک ح [ است و هر کس شعا ر الهيا»؛ (الُْقلُوِبي

 د:يفرما يم يات بعديو در آ (02)حج: «.هاست دل يهمانا از تقوا

ر و يشما، خ يم. در آنها برايقرار داد يشما از شعائر اله يشترها را برا

د، در يکردن[ بر آنها ببر يبرکت است. پس نام خدا را، ]هنگام قربان

]و جنان   شنان آرام گرفنت  ياند و چون پهلو ستادهيکه به صف ا يحال

ران ين و بنه ]مسنتمندان[ قنانآ و فق    دين از گوشنت آنهنا بخور   ،دادند[

م، باشند کنه شنکرگزار    ير شما ساختگونه آنها را مسخ نيد. ايبخوران

رسد، آنچه  يآنها، هرگز به خدا نم يها ها و نه خون د، نه گوشتيشو

آنهنا را مسنخر شنما    گونه خداوند،  نيشماست. ا يرسد، تقوا يبه او م

د و يت کرده، بزر، شنمر يخاطر آنکه شما را هدا ا او را بهساخته ت

 (01و  04د ده. )حج: يکوکاران را نوين

د يا  اه جاو يادگاار هم يو  7ليم  ليسنت بزر  ابراه کردن يقربان

 ،را در تالشعمر پربرکتح سالخورده که  ياست. فرد 7لياسماع يفدا

عمار، کاه    پاياان ناک در  ي، اسپري کردههجرت و ترک مال و اوالد  ،رزم
                                                      

 .126، ص 5. کنزالعمال، ج 1
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مور اسات کاه او را   فرزند دلبندش متبلور شده است، مال  دش دريتمام ام

صادق   ح گاام يت  او يملموردر  7ميابراه يکند. وقت ي دا قربان يبرا

باه فرماوده    نهاد،  يفرزنادش ما   يدارد و با تمام وجود کارد بر گلو يبرم

ْنييَونَادَي)قرآن: 
َ
َْيي*ُمييايإِبَْراهِييَناهُيأ ِّييقَْديَصَدْقَتيالرُّ إَِنيي*ينيَيالُْمْحِسنِيييايإِنَايكَذلِ يََنْ
 (731-733صافات: ) .(مٍييَناهُيبِِذبٍْحيَعظِييَوفَدَيي*ينيُيَهَذايلَُهَوياْلاََلءيالُْمبِي

شد به جاي فرزنادش گوسافند را   ح فدا آمد و ملمور يبرا گاه آنو 

است، ضمن  يحاج احرام ن عمليکه آ ر يسان، قربان نيو بدذبح کند 

فدا کاردن   درسم، يعظ ي، در برابر آن فداکار7ميابراه هد  اطريتجد

 لاق   ي اود و بارا   يکه برا ييدهد؛ فدا يمبه حاجي مال در راه  دا 

دهاد:   همراه دارد و قرآن نياز باه آن گاواهي ماي     نيز به ي دا سود ماد

ْئِعُمواياْلَائَِسيالَْفِقب)
َ
ران يا د و به فقياز آن بها م بخور ،پس» ؛(يَيفلَكُوايِمْنَهايوَأ

 (21)حج:  .«ديدرمانده هم بده

 فرمود: 7يامام عل

فرمنود:   يخوانند و من   يد قربنان، خطبنه من   ي، روز ع9امبر خدايدم پيشن

زند. پس ير ياست که م ييها يامروز، روز شجّ و عجّ است. شج، خون قربان

ان همه گناهن  هاو، کفار يقربان خون هن قطريت هرکس صادق باشد، اولين

د، سنوگند بنه آنکنه    يدعاست. پس به درگاه خداوند، دعا کن اوست و عج

مگنر   ،گنردد  ينمکنس بناز   چي، هاينجادر دست اوست، از  9جان محمد

ره انجنام داده و بنر آن اصنرار    يناه کبکه گ يده شود. جز کسينکه آمرزيا

 1م بر ترک آن نداشته باشد.يورزد و در دل خود، تصم يم
                                                      

 .198النوادر، راوندي، ص . 1
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 ريحلق و تقص .23

 د: يفرما يد ميقرآن مج

َْي) يالرُّ ََُسوََلُ ي ييلََقْديَصَدَقيالَِلُ َبرَاَميإِنيَشباءيالَِلُ
ْ
َِقيَْقَبْدُخلَُنيالَْمْسبِجَدياْل

ْ
ايبِاْل

ِينيَييَُحَلِقِينيَيآِمنِي ِِ وَسكْميَوُمَق َُ َُ َافُوَنيَفَعلَِميَمايلَْميَتْعلَُموايفََجَعَ يِمنييي َِ َنيًَلي
ايقَرِييُدونِي  (21)فتح:  (باايَذلِ يَفْتحا

[ نشنان ننداد.   يامبرش، جز حنق ]و راسنت  يخداوند در عالم خواب به پ

ت ين در نها ؛ديشو يخواست خدا، وارد مسجدالحرام م حتماً همه شما به

 يد و ترسن ين ا ا کوتناه کنرده  ين ده يتان را تراشيکه سرها يت، در حاليامن

ش از آن، يد و پن يدانست يما نمدانست که ش يم ييزهايد. خداوند، چيندار

 ک قرار داده بود.ينزد يروزيپ

به ترتيب يعناي؛ تراشايدن ياا کوتااه کاردن ماو و       « تقصير»و  «حلق»

 ضاوع و   هن ان هک هستند يح  تمتع و عمره عبادات گرفتن نا ن که در

هماناان  اود را   ي، ممتعاال .  داوناد  هساتند   وع بنده در برابر  االق  

طواف،  با انجاماند و  فرا وانده و آنان عاشقانه و عارفانه به احرام درآمده

جمارات و   ين صفا و مروه، وقوف در عرفات و م عرالحرام، رميب يسع

م، باا  يو تسال  يبنادگ ن اانه   واهد به  يو سپس  داوند از آنان م يقربان

آن هنگاام کاه   » ه آماده اسات:  کا  چناان  ،ناد ير از احارام درآ يحلق و تقص

ل يا سابحان جبرا   ي:  دا7ح  گزارد، به قول امام باقر 7حضرت آدم

 اود او   به دست 7سر آدم گاه آناز به ت فرستاد،  ياقوتيرا به همراه 

 1.«ده شديل تراشيا جبرا يو 
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پاس از   گازاران  مرسوم باود و عماره  ز يت نيجاهلعصر در  يسرتراش

 خ آمده:يتاراند. در  دهيتراش يل، سر ماعماانجام 

نخلنه فنرود    هي، او با همراهانش در قريه عبداهلل بن جحش اسديدر سر

پوست و  ،زيکه حامل مو ،شيکس  اطالع از کاروان قر برايآمدند و 

رجن  بنود کنه     ن نشسنتند. روز آخنر  يبود، به کم يتجار يگر کااليد

 ،مناک شدنديدن مسلمانان بيبار، با د ش که اوليد. رجال قريکاروان رس

خاطر شدند  ده بود، آسودهيکه سرتراش 1«بن مِحْصَن »با مشاهده 

 يشان خطنر ياند و از ا انجام عمره آمده ينان برايگر گفتند: ايو به همد

 2متوجه ما نخواهد شد.

داناد   ميدر ح  را عالمت مهمانان  انه  دا  دنيم، سرتراشيقرآن کر

 د:يفرما يم 9رسول اهلل صادق يايو در رؤ

َْي) ََُسوََلُيالرُّ ي ييلََقْديَصَدَقيالَِلُ َبرَاَميإِنيَشباءيالَِلُ
ْ
َِقيَْقَبْدُخلَُنيالَْمْسبِجَدياْل

ْ
ايبِاْل

ِينيَييَُحَلِقِينيَيآِمنِي ِِ وَسكْميَوُمَق َُ َُ َافُوَني...يي َِ  (21)فتح:  (َنيًَلي

امبرش در عالم خواب نشنان داد، راسنت گفنت؛    يخداوند آنچه را به پ

در  ،ديشنو  يخواست خدا وارد مسنجدالحرام من   همه شما بهطور قطآ  به

د، ين ا ا کوتاه کردهيده يخود را تراش يکه سرها يت و در حاليت امنينها

 د... .يندار يکس ترس و وحشت چيو از ه

 برابر  داسات  يم و بندگيدر ح  عالمت تسل يحلق و سرتراشسنت 

ه ا باا   يبيصلح حداسالم، پس از عمره مفرده ا سال بعد از   يو رسول گرام

 :ديا فرما يم 7امام صادق .دي، سر تراشر بودين حلق و تقصيب تارنزه مخيا
                                                      

 که به مدينه هجرت کرد و در غزوات بدر، احد و خندق شرکت کرد. 9. از اصحاب با شخصيت رسول اهلل1

 .451، ص 4. سيره ابن هشام، ج 4
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ل يةة، قيت مةةر  يْللهةةم ْغقةةر للمحل قةة»فرمااود:  اهلل در همااان روز رسااول»

امرز يا ا بيدو مرتبه فرمود بار دا .نيْهلل؟ قال: وللمقرص لوا دلين يوللمقرص  

ک يرا چطور؟ سپس  1نيمقصر !ا رسول اهلليگفته شد  .دگان رايسر تراش

 2«.ن دعا کرديمقصر يمرتبه برا

ده اسات.  يرسا  7گار، از اماام صاادق   ير ديت باا تعااب  ين روايه ايشب

 د:يد و پرسيرس 7ل  دمت امام صادقيفض ن ب سالم

وَل  ح َأْو َنْحلْقح َفَقاَل ْْجلْْق َفإْنح َدلح ْمَرٍة نحَقرص  َل  9هللْْ َ َخْلنَا بْعح َم َعة َتَرجح

ة  َوْْجَدة   يَن َمرح ْ ٍْت َو َعَل ْْلْحَقرص  ْقَي َثَِمَث َمرح .ْْلْحَحل 
3
 

ن جزء اعمال عمره مفرده ن  يم ن در آخر يا ما داخل در اعمال عمره مفرده شده

را ين د؛ زيم؟ حضرت در پاسد فرمود: شما سر بتراشن يا سر بتراشيم و ير کنيتقص

نجا سه مرتبه طل  رحمت نمنود و  يدگان در ايسر تراش يبرا 9رسول خدا

 ک مرتبه مافرت خواست.ير اکتفا کردند، فقط يکه به تقص يکسان يبرا

، ارانيا از  يدر سال دهم هجرت، با جمعا  9اکرمکه رسول هنگامي 

. ساار  ااود را تراشاايدند ،الااوداع بااه مزااه معظمااه آمدنااد بااراي

 فرمود: 7امام صادقکند که  نقل ميعمار  بن 

تْ  ـ 9َو ْلحْذي َجَلَق َدْأَس ْلنحبْ    َح َفَقاَلةْت قحةَرْيٌ   َعْبْد ْهللْ ْه َمْعَمرح ْبنح ِْف َج

وْل ْ :َأْي َمْعَمرح  نح َدلح رٌ ة  9هللْأحذح  :ِْف َيْدَك َو ِْف َيْدَك ْْلْحوَلى َفَقةاَل َمْعَمة

هح َفْضِم  ْمَن ْهللْ إْي َو ْهللْ د  .َعظْيام  َعَل   إْن  َْلَعح
4 

                                                      

 کنند. کوتاه ميچينند يا موي سر را  که مقداري از ناخن را مي . کساني1

 .186، ص 10. وسائل الشيعه، ج 4

 .182همان، ص  .1

 .189. همان، ص 2



  با مسافر کعبه 068

 

د، يالنوداع تراشن  حجة  را در  9يامبر گرامن يکه سر مبارک پ يکس

ش که جهنت  يله قرياز افراد قب يدر آن روز بعض .بود 1عبداهلل معمّربن

گفتند:  و ر کردههمراه آن حضرت بودند، رو به معم جا آوردن حج به

ان غ بنرّ ين تو نشسته است و ت يجهت حلق، جلو 9نک رسول خدايا

که به من  ينان و امرين اطمير جواب داد: ادر دست تو است. معمز ين

 دانم. يه خدا بر خود مياز ناح يل شده است را فضل بزرگمحو

 نقل کرده است که: 7ز از امام صادقيعبداهلل ن يعبدالرحمن بن أب

ولح ْهللْ ْن  9َکاَن َدلح ذح ْمة اَدهح َو َيْأخحة َقل مح َأْظَقة لْقح َدْأَلهح َو يح َيْوَ  ْلنحْحْر َيْ

َيتْهْ  .َشاْدبْْه َو ْمْن َأْطَرْْف حْلْ
2
 

د و يتراشن  يسنر خنود را من    9شند، رسنول خندا    يد قربان ميهرگاه روز ع

 کرد. يش مبارکش را کوتاه ميها و اطراف ر ليگرفت و سب يش را ميها ناخن

جماره عقباه و    يبعاد از رما   ،د قربانير در روز عيتقصحلق و  زمان

َوًلَي) اسات:  ماه يه کريا با استناد باه آ  ب فقهاين ترتيا .کردن است يقربان
وَسكْميَحَّتي َُ َُ  ينزاه قرباان  يده تا ايسرها را نتراش» ؛(ََحِلَهُيييْبلَُغيالَْهدْيييَُتْلُِقواْي

 (712)بقره: .[«ذبح گردد يعني. ] ود برسد يبه جا

و هماه  شده از احرام  ارج  ير در عمره مفرده، حاجيا تقصي قحلبا 

ا يا حلاق  پاس از   ،اما در ح  تمتاع  ،شود يمحرمات احرام بر او حالل م

 3شود. يبر مرد حالل م ، وش و زن ير از بويغ ،محرماتهمه ر يتقص
                                                      

برن ضرربن    ثةالشيعه، معمر بن عبداهلل را، معمر بن عبداهلل بن حار؛ صاحب وسائل 200، ص 2. ابن اثير، ج 1

دانند که در روزهاي نخستين، بره   کند، ولي ديگران او را معمر بن عبداهلل بن نافع مي عو ... معرفي مي

 رسالت ايمان آورد و به حبشه مهاجرت کرد و با تأخير به مدينه بازگشت و عمري طوالني کرد.

 .504، ص 2. فروع کافي، ج 4

 .186. آراء المراجع، ص 1
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معتبار   هاا قصاد قربات در آن   هستند کاه  يعباد ير اعماليو تقص حلق

ن اماور را  يا کند، سزاوار است ا ير ميا تقصيتراشد  يکه سر م ياست. کس

 ت کند:يرعا

 ند.يمستحب است رو به قبله بن  الف(

 کند. ينام  دا را بر زبان جار ب(

سمت راست آغاز و به پ ت سر، برابار   يدن سر را از جلويتراشج( 

د و سپس از جلو سامت چاو آغااز کناد و     کنگوش سمت راست  تم 

 سر برساند. تهمانند سمت راست، به پ 

امام که  وارده، م غول باشد، چنان يدن سر به دعاهاين تراشيدر ح د(

د: کار  ين کلمات را با  ود زمزماه ما  يا ادن سر در منيهنگام تراش 7باقر

َْْعطْن» ْ    ْللْهمح  «اَم يْوَ  ْْلقيبْکل َشْعَرٍة نود
که  ييدر برابر هر مو !ايبار  دا»؛ 1

 .«ت فرمايامت بر من عنايرا در روز ق يشود، نور يده ميتراش

 نقل شده است: نيز 7الرضا يبن موس ياز حضرت عل

َيْ  َو ْْجلْةْق  َتْقبْْل ْْلْقْبَلةَ  َو ْْبةَدْأ بْالنحاْصة لَْق َدْأَلَك َفاْلة إَْذْ َأَدْ َت َأْن ََتْ

َباَلةَ  وَ  ْدَغْيْ قح َن ْلص ة
َنةْيْ َفةإَْذْ َدْأَلَك إىَْل ْْلَعْظَمْيْ ْلنحابَْتْيْ ْمة تْةْد ْْْلحذح

ْ  َيْوَ  ْْلْقَياَم ْ  ل  َشْعَرٍة نحود مح َأْعطْنْ  بْکح هح ْل ْللح .َجَلْقَت َفقح
2
 

سنر آغناز    ين، از جلويرو به قبله بنش ،يسر بتراش يکه خواست يهنگام

ها و با خود  سر و مقابل گوش دو استخوان پشت يتا رو ،کن و ادامه بده

را در روز  يشود، ننور  يده ميکه تراش ييبرابر هر موا در يبگو: بار خدا

 ت فرما.يامت بر من عنايق
                                                      

 .190، ص 10. وسائل الشيعه، ج 1
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 ارتيطواف ز .24

مانده  ياعمال باق يانجام بعض يبرا ي، حاجاگانه در من پس از اعمال سه

 7ارت است. امام صاادق يطواف ز ،ن عمليگردد و اول يمبه  انه  دا باز

ر و از يا ت را بگيا ها نا نسپس سرت را بتراش و غسل کن و »د: يفرما يم

چناان   ؛باار، طاواف کان    ارت کن و هفات ين و کعبه را زيشارب  ود، بچ

 1.«يکه در روز ورود به مزه انجام داد يده يانجام م

 گاه آندرباره غسل،  7از امام صادق»د: يگو يم «العالء ين بن ابيحس»

فرمود: مان  دم، يکند، پرس يارت ميد و کعبه را زيآ ياز منا م [گزار ح ]که 

 2.«روم يارت کعباه ما  يا کنم و ساپس باه ز   يبازگ ت از منا غسل م يبرا

 د:يفرما يمهمچنين  ان يا

ا شام آن روز يد قربان يآورد، روز ع يکه حج تمتآ به جا م يسزاوار است، کس

پس  ،چنانچه مقدور است 3ندازد.ير نيارت کند و آن را به تأخيخانه خدا را ز

، دست ياگر نتوانست .ا ببوسدياز طواف، نزد حجراالسود رفته، آن را لمس کند 

سنت و  ي، رو بنه آن با ياگر آن را هنم نتوانسنت   .بر آن بکش و دستت را ببوس

 بار دور کعبه طواف کن. جا آور، سپس هفت ر بگو و اعمالش را بهيتکب

 اينيپا يسع .21

َحبد ي)ار باا  زبگ ميدو رکعت نماز کنار مقام ابراه گاه آن
َ
يأ در  (قُبْ يُهبَويالَِلُ

ييقُْ ي)رکعت اول و 
َ
د به طارف  يدر رکعت دوم. پس از آن با (َهايالاْكفُِرونَييايأ

                                                      

 .450، ص 5. تهذيب االحکام، ج 1

 .511، ص 2. الکافي، ج 4

 . همان.1
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کاار را   نيا باار ا  شروع کن و به مروه  تم کن و هفات  و از صفا ويرصفا 

 به مروه  تم  واهد شد. يان کار، سعيدر پا به اين ترتيب 1.انجام بده

 فرمود: 7امام صادق

 يرد کعبنه و دو سنع  دهد، سه طواف بنر گن   يحج تمتآ انجام م هعمر آنکهبر 

ان صفا و مروه واج  است و بر اوست که چون وارد مکه شد، کعبنه را  يم

ن صفا و مروه، يبخواند و ب 7ميطواف کند و دو رکعت نماز نزد مقام ابراه

 ين بنرا ين اسنت. ا صورت، از احرام درآمنده   نيد. در اير نمايکند و تقص يسع

ان صفا و مروه يم يک سعياو دو طواف است و  هبرعهد ،حج يعمره، اما برا

 2خواند. يم 7ميبر گرد کعبه، دو رکعت نماز نزد مقام ابراه يو با هر طواف

 طواف نساء .21

ََُهْميَوْليْقُضوايَتَفَثُهْميَوْليُثَميْلي)د: يفرما يد ميقرآن مج ِتييببِاْلَيَطَوفُبوايوفُواينُُذو
 اود وفاا    ي ان را برطرف سازند و به نارهايها يسپس آلودگ» ؛(قِييالَْعتِي

 (13)ح :  .«رد  انة آزاد طواف کنندکنند و بر گ

 ؛(قِييبِتيالَْعتِييبَطَوفُوايبِاْلَيَوْلي)درباره سخن  داوند عزوجل  7امام رضا
طاواف   از مقصاود » فرماياد  ، ماي «بر گرد  انه کعبه طواف کنناد و بايد »

 3.«واجب، طواف نساء است

 فرمود: 7امام صادق

، يا رون آمنده ين که بر تو حنرام بنوده، ب   يزيچاز هر يارت کرديطواف ز يوقت
                                                      

 .511، ص 2الکافي، ج. 1

 .495. همان، ص 4

 .514، ص همان. 1
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گر، آن را طواف کن. سنپس دو  يسپس به کعبه برگرد و هفت دور د .مگر زنان

رون ين ز ]حنرام[ ب ين از هرچ گناه  آنبخوان.  7ميکنار مقام ابراه ،رکعت نماز

 1.يا و از همه حج خود و هرچه که بر تو حرام شده بود، فارغ شده يا آمده

 7دار اماميمتام حج با د .21

 7امام صادق 2.«دار با امام استي، د)کامل(ح  تمام» فرمود: 7امام باقر

دار ماا  يد ح   ود را با دياز شما به ح  رود، با يزيهرگاه »د: يفرما يز مين

 3.«کامل شدن ح  است يامام، برادار با ين ديا زيرا ؛ان برديپا

 د:يگو يم «ريسد»

رون ين شند و منن ب   يبنه خاننه خندا وارد من     7که امام بناقر  يدر حال

ر  يسند  ي، دست مرا گرفت، سپس رو به کعبه کرد و فرمنود: ا مآمد يم

هنا آمنده، طنواف کننند،      ن سنن  ياند که نزد ا همانا مردم، مأمور شده

ن، ين تشان را با ما اعالم کننند. و ا يو وال يبستگ ند و هميايسپس نزد ما ب

هسنتم کنه توبنه کنند و      يکس همن آمرزند»خداوند است:  ههمان گفت

در  7امنام  «.ت شوديهدا گاه آنمان آورد و عمل صالح انجام دهد و يا

 4«.ت مايوال يبه سو»اش کرد ]و افزود[:  نهينجا، اشاره به سيا

 د:يگو يم 7از قول امام باقر نيزل يفض

 و کردند، نگاه کرد يکه بر گرد کعبه طواف م يبه مردم 7ام باقرام

کردند. همانا به آنان دسنتور   ين گونه طواف ميت، ايفرمود: در جاهل
                                                      

 .119، ص 99. بحاراالنوار، ج 1

 .529ص ، 2. الکافي، ج 4

 .464، ص 4؛ عيون اخبار الرضا، ج 259. علل الشرايع، ص 1

 .194، ص 1. الکافي، ج 2
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ما کوچ کنرده، بنه    يدادند که بر گرد کعبه طواف کنند. سپس به سو

خود را بر ما عرضه بدارند.  ياريکنند و  يو دوست يبستگ ما اعالم هم

وِي)ه را تنالوت کنرد:   ين ن آيا گاه آن َنيانلَباِسيَتهْب فْئِبَدةايمِب
َ
ْ يأ ييفَاْجعَب

آنان  ياز مردم را چنان قرار بده که به سو ييها ا[ دليخدا»]؛ (ِهمْيبإَِلي

 1(01)ابراهيم: «.فته گردانديش

سازاوار اسات ماردم،    » فرمود:ه ين آير ايدر تفس 7ن امام باقريهمچن

بزر  داشته   داوند، آن رازيرا ارت کنند و بزر  بدارند؛ ين  انه را زيا

ان يا ناد. ماا راهنما  يايدار ماا ب يم، به ديجا که هستاست و سزاوار است هر

 2.«مي داوند ي]مردم[ به سو

در موسام   ينناد. و يب يمردم، امام  ود را نم»د: يفرما يم 7صادق امام

را  يآناان و  يولا  ناد، يب يآنان را ما  يو ،کند يدا ميحضور پ ]مراسم ح [

 3.«ننديب ينم

 نياز ( ]اب  ااص اماام زماان   از نو يزي) «يمحمد بن عثمان عمر»

هماه سااله در موسام حا       ]االمار  به  دا سوگند، صااحب »د: يگو يم

نناد،  يب يشناسد و مردم هم او را م يند و ميب ياو مردم را م .ابدي يحضور م

 4.«شناسند ياو را نم يول

ا کاه    ياز محمد بن عثمان عَمار : »ديگو يم يريعبداهلل بن جعفر حِم

 ي؟ گفت: آريا دهياالمر را د ا صاحبيدم: آي دا از او   نود باشد ا پرس 
                                                      

 .290، ص 6. مجمع البيان، ج 1

 .441ص  فرات کوفي، . تفسير فرات،4

 .161. الغيبه، ص 1

 .540، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 2
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کاه   يدر حاال  ،دم، کناار  اناه  ادا باود    يا  اان را د يکه ا يبار نيو آ ر

 ، محقق ساز.يا ا! آنچه را به من وعده دادهيگفت:  دا يم

دم يا درود  دا بر او باد ا را د  ان ا که  يا»د: يگو يمحمد بن عثمان م

ا! انتقام مرا از يد:  دايگو يخته و ميکعبه، درآو يها که در مستجار به پرده

 1.«ريدشمنانت بگ

 امساعيل از حجر ]يق تشرف به حمضر حضرت مهديتوف

 کند: يماشاره « يبيبن وجناء النص محمدحسن»خ صدوق به اسنادش از يش

ه يبه سجده افتاده، مشاول دعا و گرل ن ير ناودان ن در حجر اسماعيز

حسنن بنن    يمرا حرکنت داد و گفنت: ا   يبودم، ناگهان کس يو زار

ز. از جا برخاستم. او از جلو حرکت کرد يخود برخ ياز جا  وجناء

 3جنه يز به دنبالش راه افتادم. منرا بنه خاننه حضنرت خد    يو من ن

که از  يا پله اداشت و ب يواريبود که در وسط د يد. در آن اتاقيرسان

قاصد باال رفت، در  ان آن بود.يساج ساخته شده بود، امکان رفتن به م

ا، از پلنه  ين دم که فرمود: حسن  بناال ب يشن يين هنگام بود که ندايهم

فرمنود: حسنن     7ستادم. حضرت صاح  الزمانيباال رفتم، دم در ا

 يا خدا سوگند لحظنه  ؟  بهيهست يکه تو بر من مخف يکن يا فکر ميآ

حضنرت   گناه  آنمگر آنکه بنا تنو در آن بنودم.     ،تو نگذشت از حج

ادل خود گر نتوانستم تعينجا بود که ديا .مرا شمرد ياز کارها عضيب

گنرش بنر    ن افتادم. دسنتان ننوازش  يزم را حفظ کنم، غش کرده و بر

 برخاستم. يصورتم بود که به خود آمدم و از جا
                                                      

 .540، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج 1
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نه برو و مالزم خاننه جعفنر بنن محمند     يحضرت فرمود: حسن  به مد
و  يدنيطعام و آشنام  هيناحاز  يگونه نگران چيو ه باش [7امام صادق]

 لباس به خود راه مده.

ت درود بر يفيفرج و ک يبه من داد که در آن دعا يحضرت دفتر گاه آن

ن دعا را بخنوان و  يحضرت وجود داشت. سپس حضرت به من فرمود: ا

سنته ننده، کنه    يفرست و آن را جز به دوسنتان شا گونه بر من درود  نيا

 1خداوند متعال تو را موفق خواهد داشت.

آماده   ياحمد انصاار  به نقل از محمدبن يخ طوسيش «بهيالغ»در کتاب 

 د:يگو يکه م
ز بودند و جز ينفر مرد ن يحدود س يدر مکه کنار مستجار بودم. گروه

 يعه( نبودند. در حاليک از آنان، مُخلِ  )شيچ ي، هيمحمد بن قاسم علو

از  يم، جنوان يبود 210حجه سال  يط در روز ششم کين شرايکه ما در ا

ش در يهنا  احرام به تن داشنت و کفنش   هرون آمد که دو جاميطواف ب

 ءبنت او همنه منا بندون اسنتثنا     يم، از هيدين دستش بنود. چنون او را د  

م. ياو بنود  گنرد ان منا نشسنت و منا    ياو بر ما سالم کرد و م .ميبرخاست

 7د ]امام[ صنادق يدان يا ميسپس به راست و چپ نگاه کرد و گفت: آ

 گفت: يگفت: فرمود: م يم: چه ميگفت: گفت يالحاح چه م يدر دعا

ن بنه سنب  آن ننام،    يخوانم که آسمان و زمن  يم يپروردگارا، تو را به نام

ها  پراکنده ،و با آن يکن يان حق و باطل را جدا ميله آن ميوس برپاست و به

ها و   يو با آن، عدد ر يپراکن يها را م رد آمدهو با آن، گ يآور يا گرد مر

خوانم که بنر محمند و    ي. تو را ميشمار ياها را ميها و اندازه در وزن کوه

 .يقرار ده يشيمن در کارم گشا يو برا يدودمان محمد درود فرست
                                                      

 .14، ص 54؛ بحاراالنوار، ج 961، ص 4؛ الخرائج و الجرائح، ج 221، ص 4. کمال الدين، صدوق، ج 1
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تنا   ،ميز برخاسنت يسپس برخاست و وارد طواف شد. با برخاستن او، ما ن

م ييم و بگنو يادآور شنو يادمان رفت که حال او را ياز و آنکه برگشت 

ست، تا فردا همان وقت که باز از طواف بنه طنرف   يست و چيکه او ک

ان ما نشسنت.  يخود، م يم و در جاياو برخاست يروز برايما آمد. مثل د

، پنس از  اميرمؤمننان د يدان يا ميبه راست و چپ کرد و گفت: آ ينگاه

 گفت: ين ميچنگفت؟ فرمود:  يم: چه ميگفت؟ گفت ي، چه منماز واج 

هنا   توانند و چهنره   يها )دعاها( به سنو  تو بلندند و دعوت يصداها به سو

در کارهنا بنا    يانند و داور  تنو افتناده   يهنا بنرا   اند و گردن تو خاشآ يبرا

 يراسننتگو، ا ين بخشنننده  ايبهتننر ين سننؤال شننده و ايبهتننر يتوسننت. ا

 يبه دعا فرمان داد آنکه يکند  ا يدر وعده خالف نم آنکه يدگار  ايآفر

يلَكبمْيياْدُعوِني) :گفت آنکه ي  ايو وعده اجابت فرمود ٌْ ْسَتِج
َ
منرا  » ؛(أ

لَ يِعَببادِي)آنکه گفت:  يا (43. )غافر:«ميد تا پاسختان گويبخوان
َ
ييَوإَِذايَسأ

جِييبقَرِييفَإِِّنييَعِ ي
ُ
يأ يَدْعبَوَةيادَلاِعيإَِذاييبٌ  يْؤِمُنبواْيِبيَوْلييُبواْيِلييْسبَتجِيهَدًَعِنيفَلْيٌُ

نناً منن   يقيدند، يهرگاه بندگانم از تو دربناره منن پرسن   »؛ (ْرُشُدونَييلََعلَُهْمي

دهم. پنس منرا    يدعاکننده را هرگاه که مرا بخواند، پاسد م يکم. دعاينزد

 (714)بقنره:  «.ابنند يباشد که راه رشد ب ،مان آورندياجابت کنند و به من ا

سْيياَّلِيييايِعَبادِيي)آنکه گفت:  يا
َ
يبَنيأ َبِةييَرفُوايََعَ َْ ََ نُفِسِهْميًَليَتْقَنُطبوايِمبني

َ
أ

ي نُوَبيَجِييالَِلِيإَِنيالَِلَ يالرَحِييْغِفُرياّلُّ َُ ايإِنَُهيُهَويالَْغُفو بندگان من کنه   يا»؛ (مُييعا

همانا خداونند،  د. يد نشوياز رحمت خدا نوم  ديا بر خودتان اسراف کرده

به فرمنانم   (20)زمر: «.مهربان است هآمرزد، او آمرزند يهمه گناهان را م

ن سخن يا هنديگو ييدر برابرت و تو ين منم، اسرافکارينک ايا .ميرايو پذ

ي)که:  َِةيالَِلِيإَِنيالَِلَ َْ ََ نُوَبيَجِييًَليَتْقَنُطوايِمني ايْغِفُرياّلُّ از رحمت خدا »؛ (عا

 «.آمرزد يد. همانا خداوند، همه گناهان را ميوس نشويمأ



 077 های عرفانی از آن بازشناسی اماکن و مناسک حج و برداشت

 

د ين دان يا من يست و گفت: آين دعا به راست و چپ نگريپس از ا گاه آن

گفنت؟   يگفنت؟ گفنتم: چنه من     يدر سجده شکر چه من  اميرمؤمنانکه 

 گفت: ين ميفرمود: چن

آنکنه   يد  اين افزا ينمن  ءاد، او را جز وسعت و عطنا يآنکه بخشش ز يا

ن، از يها و زمن  آسمان يها نهيگنج آنکه يان است  ايپا يش بيها نهيگنج

اوست   يز و درشت است، برايآنچه ر يها نهيگنج آنکه ياوست  ا آن

کنه   يکنن  يشود. تنو بنا منن، آن من     يتو نم يکوکاريمن، مانآ ن يبدکار

 .يش و گذشتيو ]اهل[ بخشا ي، که تو اهل بخشش و سخاوتيسته آنيشا

آنم، که هماننا منن    هستيبا من، آن مکن که من شا  خدا يپروردگارا  ا

بنا همنه    .هم نزد تو ندارم يل و عذريو مستحق آنم و دلکيفرم سته يشا

و تو به  يتا از من درگذر ،کنم يم و به آنها اقرار ميآ يگناهانم نزد تو م

که بنر   ييام و هرخطا که مرتک  شده ي. با هر گناهيآنها داناتر از من

 گردم. يتو باز م يام، به سو که انجام داده يهرزشت ام و دهيدوش کش

، درگنذر. تنو   يدانن  يو رحنم کنن و از آنچنه من     يپروردگارا  ببخشا

و برخاسنت و وارد طنواف شند بنا      ... ينين و بزرگنوارتر يقدرتمدتر

 م.يز برخاستيبرخاستن او، ما ن

ان يم. در ميآمدنش برخاست يفردا در همان وقت باز آمد، ما مثل گذشته برا

به راست و چپ افکند و با دستش به حجر اشاره کنرد و   ينشست و نگاه

 گفت: ير ناودان ميز يعنين جا، ياش در هم در سجده 7نيالعابد نيگفت: ز

شننگاه توسننت، يات، در پ چننارهيزت، در آسننتان توسننت، بيبنننده ننناچ

از تنو   ؛ات، در آسنتان توسنت   خواهننده  ازمندت، در درگناه توسنت؛  ين

 ست.يبر آن، توانا ن ي، که جز تو کسخواهد يم يزيچ
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به محمند بنن قاسنم     يان ما نگاهيسپس به راست و چپ نگاه کرد و از م

م يتو ن اگر خدا بخواهد ن بر راه مسنتق   »محمد بن قاسم   يافکند و فرمود: ا

ت بنود. سنپس برخاسنت و وارد    ين و محمد بن قاسم، معتقد بنه وال « يهست

را کنه او خوانند، در دل    ييمگر آنکه دعا ،ک از ما نبوديچ يه .طواف شد

م، مگر يکه درباره او صحبت کنم يکردخاطر سپرد و فراموش  هگرفت و ب

 .يدر آخر روز

د؟ او بنه خندا   يشناس يا او را ميگروه  آ يبه ما گفت: ا يمحمود يابوعل

 الزمان شماست. سوگند، صاح 

 ؟ي  از کجا دانستيابوعل يم: ايگفت

]در مکننه[ مانننده اسننت و از پروردگننارش او گفننت کننه هفننت سننال 

ک روز، غروب عرفنه،  يند. گفت: يرا بب ]الزمان خواسته که صاح 

 خواند. يرا که فرا گرفته بود، م ييدم که همان دعايهمان مرد را د

 ست؟ گفت: از مردم است.ين، از کيدم: ايپرس

 گفتم: کدام مردم؟ گفت: از مردم عرب.

 ن آنها.يتر از باشرافت ره عرب؟ گفت:يگفتم: از کدام ت

 هاشم. ياند؟ گفت: بن انيگفتم: آنان ک

ن و يتنر  ن و برجسنته يهاشم؟ گفت: از آنان که برتنر   يگفتم: از کدام بن

 ن نس  را دارند.يتر درخشان

فنرق سنرش را ]دشنمن[ شنکافت و ]بنه       آنکنه ان؟ گفت: از يگفتم: از ک

دنند، بنه نمناز    که مردم در خنواب بو  گاه آند و يان[ طعام خورانمرومح

 ستاد.يا

بودن، بنه او   ياست و به خاطر علو ي[ گفت: دانستم که او علوي]ابوعل
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دم چگونه يدا کردم. سپس او را در برابر خود گم کردم و نفهميعالقه پ

را  ين علننويننا اينندم: آيکننه اطننراف او بودننند، پرسنن يرفننت. از مردمنن

 د؟يشناس يم

 د.يآ ياده به حج ميساله با ما پ ، همهيگفتند: آر

ن ينم. و غمگن يب يبر او نم يرو ادهيپ اهلل  به خدا سوگند، نشان گفتم: سبحان

دم. در خنواب  يگرفته از فراق او، به مزدلفه آمدم و آن ش  را خواب و دل

 ؟يديات را د احمد  خواسته يدم که فرمود: ايرا د 9امبر خدايپ

 ست، سرور من؟يگفتم: او ک

 تو بود. الزمان صاح ، يديش  ديفرمود: آن را که د

 د ياگاهانيم که چرا ما را نيدم، او را سرزنش کردين را از او شنيچون ا

ن مساوله را  يا ن بااره ساخن گفات، ا   يکه با ما در ا ياو گفت: تا زمان

 1فراموش کرده بود.
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 فصل سوم

 فصل سوم

 و  1خمينی سفر حج از منظر امام يها ستهيبا
 )مدظله( يرهبرمقام معّظم 

 1 مخينی حج از منظر امام يها آموزه .1
اند که به بعضاي از آنهاا    درباره ح  سخناني ايراد کرده 1امام  ميني

 فرمود:اي ان در پيام به زا ران ؛ کنيم اشاره مي

ر از خندا، گِنرد   ين ن است که به غيدهنده ا گردش به دور خانه خدا نشان

ن انس و جنن اسنت. شنما بنا     ياطيعقبات، رجم شد و رجم ينگرد يگريد

هنا را از   ن اننس و ابرقندرت  ياطيد تنا شن  ين خنود عهند کن   يرجم، با خدا

کنا  يدسنت امر  جهنان اسنالم بنه    ،امنروز  د.يز برانيعز ياسالم يکشورها

از  يامين پ ،مختلنف جهنان   يهنا  قناره  مسنلمانان  يگرفتار است. شما بنرا 

کنس را   چيهن  يو بنندگ  يبردگن ر از خندا،  يکه به غ ياميپ ؛ديخداوند ببر

 1نداشته باشد.
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 گونه توصيه کردند: امام  ميني به زا ران اين

بنر همنه   « ال»اد ين د و فرييها گو ک آن، نه، بر همه بتيک، لبيدر لب

عشق  هکه نشان ،د و در طواف حرم خدايها کش ها و طاغوتچه طاغوت

رحنق  يد و جان را از خنوف غ يکن يگران تهيبه حق است، دل را از د

بزر، و کوچک  يها د و به موازات عشق به حق، از بتيپاک ساز

و دوسنتان   يتعال يد که خداييها و وابستگانشان برائت جو و طاغوت

 هستند. ياو از آنان برائت جستند و همه آزادگان جهان از آنان بر

د که با دشمنان او و رسنوالنش و  يعت با خدا بنديب« حجراالسود»در لمس 

آننان ن هرکنه باشند و      يد و اطاعت و بندگيآزادگان دشمن باشو صالحان 

د که دشنمنان  ييرا از دل بزدا يد و خوف و زبونيباشد ن سر ننه که هرجا 

و  يکش طان بزر، زبونند؛ هرچند در ابزار آدميخدا و در رأس آنان ش

 داشته باشند. يتشان برتريو جنا يسرکوب

افتن محبنوب  ين در  يسنع ن صفا و مروه، با صدق و صنفا  يب يو در سع

ها  گسسته شود و همه شک يويدن يها همه بافت ،افتن اويد که با يکن

ل شنود و  ين زا يوانين ح يزد و همه خوف و رجاهنا يدها فرو ريو ترد

د يها شکفته گردد و ق يگسسته شود و آزادگ يماد يها يهمه دلبستگ

 د،نشعت کطان و طاغوت که بندگان خدا را به اسارت و اطايو بند ش

 زد.يدرهم ر

د و در هنر  ين وو با حال شعور و عرفنان بنه مسنجدالحرام و عرفنات رَ    

د ييفزايحق و حکومت مستضعفان ب يها نان قل  بر وعدهيموقف به اطم

د و بنه فکنر نجنات    ين ات حنق کن ين و با سکوت و سکون، تفکنر در آ 

 يهنا  و راه ديباشن  يمحرومان و مستضنعفان از چنگنال اسنتکبار جهنان    

 د.يمه طل  کنيدر آن مواقف کر نجات را از حق،
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دن کر يقربان ،د که آنيابيرا در آنجا در يحقان يد و آرزوهايپس به منا رو

ن ين د تنا از ا ين ش، در راه محبوب مطلق اسنت و بدان يز خوين چيتر محبوب

د يا متابآ آن است، نگذريدن نفس است و ح  نش ح يها که باالتر محبوب

و د ين طان را رجنم کن ياسنت کنه شن    حال نيد و در ايبه محبوب مطلق نرس

 ياله يطان را در موارد مختلف با دستورهايزد و رجم شيطان از شما بگريش

 1زان شوند.يزادگان همه گر طانيطان و شيد که شيتکرار کن

 فرمود:اي ان در بياناتي ديگر 

 يد توجه داشته باشند که به چه سنفر روحنان  ياهلل الحرام با تيزائران ب

اسنت، ننه سنفر    « اهلل يالن »ن سفر، سفر يا ،ش اماميبه فرمااند  افتهيدست 

د. ين رو يارت خندا من  يز يله است. شما برايکه خانه وس ،«به خانه اهلل»

ن منا  يو بزرگان از د :اءيمثل انب اهلل يکه مسافران ال يطور د همانيبا

کنه   يزياهلل بوده است و از آن چ ياتشان مسافرتشان اليدر تمام زمان ح

 2کردند. يک قدم تخلف نمياهلل بوده است  يال برنامه وصل

 فرمود:اي ان در توصيه به زا ران درباره تجاري نبودن سفر ح  

در  يد و امنور تجنار  يتجارت قرار ده ن سفر را سفريزان  مبادا ايعز

کنه وارد   يا خنانم از روز ينباشد که آقا  ين سفر مطرح باشد. طوريا

ن دکان يارزشمند خود را در ا ها و اوقات ا مکه شد فرصتينه و يمد

صرف کند و ناگهان  ييکايد اجناس امريه و خريته يبرا ،و آن دکان

ن ين را که در ا يزيند که فرصت تمام شده و او چيچشم باز کند و بب
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 اورده است.يت نسفر به دنبالش بود، به دس

 فرمود: 1امامحضرت م که ينباش يم از گروهيکن يسعبايد 

د در يروند و با يضه حج ميفر ياهلل الحرام که برا تياز حجاج ب يريکث

زنند،  يبرخ «نيا للمسنلم ي»اد يگانگان به فريآن مکان مقدس از توطئه ب

 يو ژاپن يي، اروپاييکايامر يکاالها يوجو غافالنه در بازارها به جست

ت حنج و  يثين عمل که با حيعت را به ايشر زنند و دل صاح  يپرسه م

 1آورند. يدرد م هب ،کند يم يحجاج باز

 د: يفرما يگر ميد يحضرت امام در سخن

شود، آنچه کنه مربنوط بنه     يکه در حجاز به حجاج عرضه م ييکاالها

 و اساساً مخالف با اسالم است. ياسنالم  يها آرمانکاست، مخالف با يامر

ج باطنل اسنت و از آنهنا    يآنها کمک به دشمنان اسالم و ترو يداريخر

 2د احتراز کرد.يبا

 )مدظله( يرهربمقام معّظم حج از منظر  يها آموزه .2

 فرمود:مقام معظم رهبري در پيامي به مناسبت موسم ح  

دوست شده  يکو يراه 9امبر اسالمينام خدا و به دعوت پ حال که به

کنرده و احنرام و    داهلل الحنرام وفنو   تين م بيبه حر« قيفجّ عم»و از هر 

يإَِىييإِِّني) هوار نامن  ميبسته و ابنراه اهلل  يهجرت ال  ٌ ييَذاِهب ِّ  (نِييْهدِييَسبيََ
ي)به زبان فطنرت سنر داده و زمزمنه     (11صافات:) ٌْ َِنَبايَمَناِسبكَنايَوتُب

َ
أ

د ين د، امين ا م گشنته حال و قنال متنرن   يها را به زبان (721)بقره: (َنآيَعلَي
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 .ش.  ه 16/5/1165اهلل الحرام،  به زائران بيت 1خميني . پيام امام4
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ل  يَش »است از ثمرات  از خداونند اسنتدعا    7لين م خليکه ابنراه « ءٍ کح

 يکنه حضنرت ربنوب    يشده و چشمتان به شهود مننافع کام  نيريکرد، ش

 مژده داده، منور گردد.

از مننافآ آن اسنت کنه در پرتنو مناسنک و شنعائر        يکن يطور حتم  به

د يخدا و امانت اوست، به او بسنپر  هتان را که خانيها آموزنده حج، دل

ْعَهْديإَِلي)مان يد و پير کنيغ و زنگار تطهيو از شرک و ز
َ
لَْميأ
َ
يبَِ ياييكْميأ

نيًَليَتْعُبُدوايالَدي
َ
د و با تمسنک بنه   ييد نمايرا تجد (43 )يس: (َطانَييآَدَميأ

ْوثَانِي)فرمان 
َ
َنييبَواَّلِي)بنه بشنارت    (03حنج: ) (َفاْجَتنُِبوايالرِْجَسيِمَنياأْل

ني
َ
نَبابُوايإَِىيياْجَتنَُبوايالَطاُغوَتيأ

َ
 (71)زمنر:  (یرَيبالَِلِيلَُهبُميالْبُْدبيْعُبُدوَهايَوأ

 د.يسرافراز گرد

اداره  ياسنالم بنرا   ياسنت کلن  يکنننده س  انيحج، کانون معارف اسالم و ب

طان و تکنرار  يشن  يو رمن  يد و نفن ين انسان است. حج، مظهر توح يزندگ

َمبايُُْدبيبَبرِييإِنَِ ي)است:  7مياشعار ابراه ِِ ي صنحنه   (11)انعنام:  (ِركونَيبء 

 ين و نفيبرائت از مشرکد و يبر گرد محور توح يم امت اسالمياتحاد عظ

خندا قنرار    يجنا  است که بنه  يزيهرآن چ  هاست و بت و طرد همه بت

رو و اراده افراد بشر يل کند و نيت خود تبديرا به وال يت الهيرد و واليگ

 رد.يار بگيرا در اخت

گر و جبار و  سلطه يطانيش يها چه سن  و چوب و چه قدرتاين بت حال 

َببِقيإًِلَيالَضببالَُلي)و ننناحق کننه  يجنناهل يهننا تيچننه عصننب
ْ
 .(َفَمبباَذايَبْعببَدياْل

 (02)يونس:

آن است که در  8ينيو حس يو حج علو 9يو محمد يميحج ابراه
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آن توجه به خدا و پناه بردن به حکومت و قدرت او با پشت کردن به 

 1ت و جباران همراه باشد.يقدرت طواغ

ک نکته ياست.  ينشدن و فراموش يشگيدو نکته در باب حج مهم، هم»

ک ين  [حنج ]ن واجن   ين ت در حج است از اول تا آخنر ا يمسئله معنو

وجود دارد که آن، روح عبادت اسنت از توجنه و اخنالص بنه      يروح

ن را در ين ت در مقابنل پروردگنار. ا  يت و اظهار عبودياحدکات مقدس 

شنود، مشناهده کنرد،     يت نمن ين فين کين حجم و با ايگر به ايواجبات د

با توجه و ککر حضنرت پروردگنار ن     ياگرچه قوام هر واج  و عبادت

بنا شده است که  يا گونه به ،ضه واج  حجيا فريجل و عال ن است. گو 

ضه ين فريا هبه مرکز اقام يماد يها از محدوده زندگ که انسان يهنگام

 يک فضنا ين نباشند بلکنه    يماد يگر فضا، فضايد ،شوند يجذب م ياله

در  ييوشنو  ک شستي يقيطور حق ، تا انسان بهفراهم شود يکامالً معنو

 بکند و برگردد. يمعنو ين فضايا

دا ين ت پين از معنو يو دور يو ظاهرسناز  يم که حج جنبه ماديدياگر ما د

ا يم يکن يخودمان انتخاب م يکه برا ييم در سفر حج رفتارهايديکرد، اگر د

م از فلسنفه حنج دور   يد بندان ين ت است؛ بايکنند، ضد معنو يل ميبر ما تحم

کنند  يم ييصرف کارها ياديزان زيام حج را به ميکه ا يکسانن يم. ايا افتاده

انند و از   ات غرق کنرده يت است، خود را در ماديمعنو که در جهت مقابل

نکنه خودشنان بداننند، از آن    يقنت بندون ا  ينهنا در حق ياند؛ ا دور شده خدا

 ؛کننند  يه کرده است، کم من يمتعال در حج به آنها هد يکه خدا يا هيسرما

از دسنت   يزين کنه چ  يآورنند در حنال   يبه دسنت من   يزيکنند چ يال ميخ
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 کنند. يرا ناق  م يه معنويات، هديشدن در ماد دهند و با غرق يم

متعنال. بنا    يبنه خندا   ييگو شود با پاسد يشروع م« کيلب»حج از اول با 

احنرام،  ، حالت احرام، لبناس احنرام، محرمنات    ياجابت به دعوت اله

ا عمنره انجنام داد، از طنواف، از    ين ام حنج  يد در مدت ايکه با ييکارها

هرکدام بنه   ،که در حج هست يه مناسکين و بقي، از نماز، از وقوفيسع

متعنال جنذب    يت و بنه خندا  ين از وجود ما را به معنو يا گوشه ينحو

د در ين زالل اسنت کنه با   اي هچشم مرک ، درواقآ هن مجموعيکند. ا يم

منا الزم   يوشنو بنرا   ن شسنت ين م. ايوشو بده و خود را شست مين بروآ

 1ن جهت را از دست ندهد.يد که حج اياست. مراق  باش
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 يفرجام سفر، استقبال از حاج

کنند و پس از  ياهلل الحرام بدرقه م تيمت به بيعز دران را يمردم، حاج

منکاد  ز يا ات نين سنتِ حسنه در روايروند. ا يمراجعت به استقبال آنان م

 شود. دانسته ميمستحب  يامر و است

، به او سالم بده يدار کرديگزار را د هرگاه ح »فرمود:  9امبر  دايپ

تو  ياش شود، برا وارد  انه زهح از آنيپو با او مصافحه کن و بخواه که 

 1.«ده استيرا  ود او آمرزيز آمرزش بخواهد؛

و  يباه حااج  »د: يا فرما يما  7به نقال از اماام ساجاد    7امام صادق

قبل از آنزه آلوده به گناه شود، ساالم کارده، باا آن مصاافحه      ،گزار عمره

که ح   يکسان يا»ه فرموده: يتوص 7گر امام سجاديد يتيدر روا 2.«ديکن

د و با آن، دست داده، بزرگ ان يگزار را مژده ده بازگ ت ح  !ديا نگزارده

ک ين صورت، در پاداش آناان شار  ين بر شما الزم است. در ايد که ايدار

 3.«د شدي واه
                                                      

 .10، ص 5. کنزالعمال، ج 1

 .456، ص 2. کافي، ج 4
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، بار شاما واجاب    و مُعْتَمِار  يداشتن حااج  يگرام»فرمود:  7امام باقر

تاازه از سافر آماده،     يکه با حااج  يکس»ز فرمود: ين 7امام صادق 1.«است

 2.«مانند آن است که حجراالسود را لمس کرده باشد ،کند [يروبوس]معانقه 

را هاام مثاال لمااس  يجادساات دادن بااا حاا 7جعفاار صااادقامااام 

 ز فرمود:ين 7يعل 3اند. هدانستحجراالسود 

ان دو چشم او و دهانش يکه برادر شما از مکه بازگشت، م يهنگام

ز يد و نيده، بوسه زنيبوس 9امبريرا که پ يرا که با آن حجراالسود

گناه سنجده و صنورت    يخندا نگناه کنرده و جا    هکه به خان يچشم

، بنه او  ييمندگو آ د و هنگنام خنوش  يده، ببوسيرا بوس 9رسول خدا

د يت را بر تو ببخشايد: خداوند اعمال حج تو را قبول کند، سعييبگو

ن حنج  يآخنر ز ين حج را نيبه تو عوض دهد و ا ينه کرديو آنچه هز

 4تو قرار ندهد.

 :کند يعبدالوهاب بن صباح از پدرش نقل م

حدب را کنه از مکنه آمنده بنود،     األ ةصدق، 7، غالم امام صادق«مُسلم»

خنندا را کننه راهننت را آسننان و  شيمالقننات کننرد و بننه او گفننت: سننتا

کنه حنج،    ي، تو را بنازآورد، در حنال  يت را راهبر شد و با تندرستيراهنما

از تو قبنول   کرد. خدا ياريش، ياست و تو را بر وسعت و گشاافته يانجام 

 هکننند  تنو را مقبنول و پناک    د و حنج ين ران نمابن کند و مخارجنت را ج 

 ت قرار دهد.انگناه
                                                      

 .122، ص 4فقيه، ج من ال يحضره ال. 1

 .196. همان، ص 4

 .684ص ابن عبدالبر، . االمالي، 1

 .615؛ الخصال، ص 222، ص 11. وسائل الشيعه، ج 2
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؟ و يد. فرمود: به صدقه چنه گفتن  يرس 7ن سخن به گوش امام صادقيا

ت شنوم   يبه تو آموخت. گفت: فدا يکس ن را چهياو باز گفت. فرمود: ا

 يزيننبننه او فرمننود: خننوب چ ،[7امننام کنناظم]بوالحسننن سننرورم ا

ن بنه او  ين چنن ين ، ايدار کردياز برادرانت را د يکي، هرگاه يا آموخته

دار ين نان را ديت است و هرگاه، ايله ما، هدايت به وسي، هداابگو. همان

 1ند.يگو يبه آنان بگو، آنچه خود م يکرد

 ن سخن:يواپس

باه   يکه آلودگ يآورد و تا زمان يبه ارمغان م يحاج يبرا يتيح  نوران

 2ماند. يدا نزرده، آن نور در چهره او ميگناه پ

عارفاناه دارد   يا  با  ود زمزمه ،دل و جان يمن صفاينک به يا يحاج

تقاوا و   هدر جااد  ،ر هماراه اسات  ر او با تلمل و تادب يو فعل و قول و تقر

 .ح ، کوشاست يمعنو يحفظ رهاوردها يپکند و در  يم يب م يتها

 کم مشکوريحجکم مقبول و سع

 

                                                      

 .148، ص 8؛ وسائل الشيعه، ج 222، ص 5. تهذيب االحکام، ج 1

 .21. محاسن، ص 4
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