
  
 

انديشه مطهر  

  

 الّلُهمَّ َصلِّ علی ُمَحمَّْد َو آِل ُمَحمَّْد َو َعجِّْل َفَرَجُهْم َوْحُشْرنا َمَعُهْم َواْلَعْن أْعداَئُهْم َاْجَمعيْن

  ای خوش آن عيدی که آن موالی نور از کنار کعبه بنماید ظهور

  زند" انا المهدی "ازحرم بانگ قبله راهم مهر هم عهدی زند 

 ملت اسالم را امروز زيب و زيور است                   ن گرچه آيين خليل آزر استعيد قربا             
 گونه اسالم و روى ملت پيغمبر است              حبذا عيدى كه سرخ از خون قربانى او             

 تتر اس ذبح اسماعيل از يك گوسفند آسان               حبذا روزى كه ابراهيم را در كوى دوست
 خانه حق را كه گويى خال روى دلبر است                 حاجيان از جان چنان بوسند آن سنگ سياه             

 در خراسان خلق را هر روزه حج اكبر است                سالى ار يك حج بود مر حاجيان را در حجاز        
 ور بخواهى صاحب آن خانه در اين كشور است                    خانه حق را اگر خواهى بپو راه حجاز         

 از نو آيين سنّت پاك خليل آزر است               اندرين عيدى كه ملت را همه فرّ و بها             
  در حريمى كز شرافت كعبه را تاج سر است                 سعى تو مشكور باد و حج تو مبرور باد  

  

و از خود ... و دو ركعت نماز، به زاللي باران خواند... بايد سپيد پوشيد ،سپيده در استقبال از
 ...خدا طواف كرد تا

 .باد عيد سعيد قربان بر همه بندگان صالح خدا مبارك

  

           

         

  

  

  

  
  

عيد قربان با نماز و عبادتش، با ذكر و دعايش، با قربانى و صدقات و احسانش، 
  ختن مفهوم عبوديت و بندگى استبسترى براى جارى سا

هنگام قربانى كردن در اين انديشه باش كه به سبب ورع و پارسايى، «: السالم فرمود امام سجاد عليه
  .»السالم پيروى كنى گلوى طمع را ببرى و از سنت و سيره ابراهيم عليه

  

 

  
  
  
  
  
  

                                                ***********   عاشقان حق مبارك باد ) تقرب (جشن ) قربان (عيد سعيد

يگاه مقاومت شهيد مطهر ي دانشگاه پا
  فردوسي مشهد
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                                                                                                                          جشن شيدايي 
  جشن شيدايي

  
پدر و  سر اسماعيل، در آغوش. اده ابراهيمهاي ار اسماعيل، در دست! ميعادگاه خلوت و زيبايي چه

چند لحظه بعدتر را  ها و خدايي كه هاي پدر، كه به آن سوي ابرها و آسمان نگاه اسماعيل، نه به چشم
روز، نه گلوي اسماعيل بريده شد و نه ابراهيم پدري را بر بندگي ترجيح  آن.دانست بهتر از همه مي

 كرد، پس به رسم نمايش سرفرازي و قبولي، بود كه بيداد مي» او«رضايت و سرسپردگي به  تنها. داد
آن روز بزرگ و باشكوه تاكنون، جشن ميعاد اسماعيل و ابراهيم با فرمان  از.گوسفندي ذبح شد

شود كه جشن دلدادگي و شيدايي است و در دل ايمان  سال و هر قربان، تكرار مي پروردگار، هر
  !مبارك باد. شود ار، بسته ميدوست، آذين پرنشاط قرب و ديد مومنان

 

  چگونه نفس را ذبح كنيم؟
  

كنم، او  هر جور فكر مي"الهي فَاجعلنا مِنَ الّذينَ تَرَسخت اَشجار الشَّوقِ اِليك فِي حدائِقِ صدورِهِم "
خشكند و كساني كه مانده باشند، گند  اي نداشته باشند مي كساني كه ريشه. يابم را بهتر مي

زمانه ما را به مرگ . ما خواه، ناخواه مردار زمين هستيم و مرده زمان. ميرند  و ميگيرند مي
كند؛ مگر قبل از اين كه زمانه، نيروي ما را بگيرد و ما را به  سپرد و زمين از ما مرداري تهيه مي مي

، ما مرده زمين، مردار زمانگفت و گو اين بود كه.خاك مبدل كند و بگنداند، خودمان را ذبح كنيم
زمين و مردار زمان، مگر هنگامي كه   مرده.گيريم شويم و گند مي اي مي خواه، ناخواه مرده

بخواهيم يا .اين مسأله، قطعي است. هايي را داشته باشيم و ركودها را پشت سر گذاشته باشيم ريشه
ن كه رساند، مگر اي كاهد و زمين ما را به گند مي ها و گذشت زمانه از ما مي نخواهيم حركت

  ما قطعاً در اين. خودمان را قبل از اين كه زمان بگيرد، قبل از اين كه زمين بگنداند، ذبح كنيم
  نهايي كه گوسفندهايي دارند و اين گوسفندها در معرض خطري قرار آ. هستي، مردار هستيم3

            خسي در ميقات
  
  
  

ده است ميان صدفش كعبه پاك ، قصه ها است ، و غنومكه من از اين شهر اميد، شهر توحيد كه نامش 
، هر كجا گام هى در .، دست در دست من اينك بگذار، تا از اين شهر پر از خاطره ديدار كنيم .ميدانم 

اين شهر، و به هر سوى و به هر چشم انداز، كه نظر كرده و چشم اندازى ، ميشود زنده در انديشه ، 
 مظهر سعى و تكاپو و تالش ، صاحب زمزمه زمزم عشق ، يادى از هاجر و اسماعيلش ،.بسى خاطره ها

يادى از ابراهيم ، آنكه شالوده اين خانه بريخت ، آنكه بت هاى كهن را بشكست ، آنكه بر درگه دوست 
يادى از ناله جانسوز بالل ، كه در اين شهر، در آن دوره پرخوف .، پسرش را كه جوان بود، قربانى برد

، يادى از غار حرا، مهبط وحى ، يادى از بعثت پيغمبر پاك ، يادى از هجرت و از و گزند به احد بود بلند
فتح بزرگ ، يادى از شعب ابيطالب و آزار قريش ، شهر دين ، شهر خدا، شهر رسول ، شهر ميالد على 
عليه السالم ، شهر نجواى حسين ابن على عليه السالم در عرفات شهر قرآن و حديث ، شهر فيض و 

، بانگ توحيد كه در دشت و فضا مى پيچد، موج ....، و بسى خاطره از جاى دگر، شخص دگر...بركات 
لبيك كه در كوه و هوا مى غلطد، طور سيناى مسلمانان را، جلوه گر مى سازد، چه كسى جرات اين را 

همه من و تو رنگ ز رخساره خود مى بازند، همه ما مى گردند، !دارد، كه در اينجا سخن از من گويد؟
او مى گردند، پهندشت عرفات ، جلوه گاهى است كه در آينه اش ، چهره روشن و حدت ، پيداست ، 
همه در زير يكى سقف بلند آسمانى نيلى ، به مناجات و عبادت ، مشغول ، اشك در ديده و غم ها به دل 

فيد، جامه اى ضد و بار گناهان بر دوش ، همه در گريه و در راز و نياز، جامه اى ساده و يكسان و س
همگى در سعى اند، يا كه در حال طواف ، گرد اين خانه كه از روز نخست ، . غرور، همه بر تن دارند

امتيازات نكوهيده در .بهر مردم شده در مكه بنا، وطن مشتركى چون مكه ، نتوان يافت به هيچ آئينى 
ين خانه بپاست ، رمزى از شوكت و از اين مراسم كه در ا.اين شهر و حريم ، به مساوات مبدل گشته است 

حاجى اينجا همه او مى بيند، نام او ميشود، فيض او مى .تقويت آئين است ، جلوه اى از دين است 
طلبد، با شعار لبيك ، پاسخ دعوت او مى گويد، غرق در جذبه پر شور خداست ، قطره اى از درياست ، 

  خسى در ميقات ... و

گويي  زير لب مي. كشي ايستي؛ نفسي عميق مي مي.  و از مهر فرزندتقلبت، از ايمان سرشار است 
  .»اياك نعبد«
  



  
 

   و مسا وا ت    "نماد وارستگي "قرباني 
  
  
  

حجاج در ادامه اعمال روز عيد با كوله باري از عقيده و جهاد، رو به سنّت قرباني مي آورند و آن را به 
فـَمنْ تَمتَّع «: ي جامه عمل مي پوشانند كه فرمودپيشگاه پروردگار هديه مي كنند و به دستور اله

آن كسي كه به قربانگاه مي رود و گوسفندي را ذبح مي ».بِالعمرة اِلَي الحج فـََما استَيسرَ مِنَ الْهديِ
كند، در حقيقت با حركتي نمادين عزم از ميان بردن هوس ها و وابستگي هايش را مي كند و آماده 

. اين عمل را از آن جهت كه عبادت و وسيله تقرّب به خداست، قربان گويند. فداكاري مي شودايثار و 
آيا به هنگام سربريدن قرباني، نيت «: ضمن پرسشي از شبلي پرسيدند) عليه السالم(چنان كه امام سجاد

سيم آن بخشش و قرباني و تق» ... كردي كه با تمسك به حقيقت تقوي و ورع حلقوم طمع را قطع كني 
وقتي حاجي در روز عيد به شكرانه . در ميان مردم بويژه تنگ دستان به معناي دستگيري و تعاون است

انجام مناسك حج، موظف مي شود تا حيواني سالم و كامل را بكشد و گوشت آن را به نيازمندان بدهد، 
 مي سازد و هم بر اين عمل خود عامل نزديك شدن به خدا مي گردد و انسان را مشمول عنايت الهي

اين گونه است كه بين مسلمانان . حسب مصرف، عامل ايجاد محبت بين انسان و افراد جامعه مي شود
رابطه اي صميمي به وجود مي آيد كه خود يكي از عوامل و زمينه هاي انسجام است و بدين صورت 

از طرف . ايش مي يابدتعاون و همبستگي اجتماعي در اعمال خير و نيكوكاري در ميان مردمان افز
ديگر، اگر تقسيم قرباني صحيح انجام گيرد، ميليون ها گرسنه سير مي شوند و بدينوسيله بين غني و 

از ديگر نمادهاي .اين همان انسجام و همدلي مورد توجه شارع است. فقير، ارتباط برقرار مي گردد
 سمت و استفاده شخص حاجي از آناست؛ به طوري كه تقسيم گوشت قرباني به سه ق» مساوات «قرباني 

امتيازاتي كه انسان براي (و در اين صورت يكي از مصاديق تفرقه . شاهد گويايي بر اين مساوات است
رجوع مي ) صلي اهللا عليه واله(از بين مي رود و همه به اين قول پيامبر اعظم) خود قائل شده است

همه شما يكي است و پدر همه شما يكي است؛ پروردگار ! مردم«: كنند كه درخطبه حجةالوداع فرمود
اين عمل در حج، » .همه از آدم هستيد و آدم از خاك است؛ عرب را بر عجم فضيلتي نيست، مگر به تقوا

عدالت اجتماعي اسالم را منعكس مي كند و خود عاملي است بر انسجام و اتحاد بين همه مسلمين 
  .جهان

، عيد عاشقان است و »قربان«.  شدن، دل از بند تعلقات بريدن و به دوست ملحق شدنعيد ابراهيم است و ابراهيمي» قربان«
  .هايي كه خلوتگه محبوب يكتاست عيد قلب

  

  كنند تا آنها را ذبح كنند، تا از مرگ آنها و ضايع شدن و از دست گيرند، زود كاردها را تيز مي مي
ه مرداريم، مگر اين كه كاردي را به گلوها ما در اين هستي، خواه، ناخوا .رفتن آنها جلوگيري كنند

مهم اين است كه ذبيحِ چه كسي باشيم و مذبوحِ در راه چه كسي؟ و با چه چيزي . بگذاريم و ذبح كنيم
روزها كه . از دست رفتن، قطعي است. است مرگ، قطعياي؟ خودمان را ذبح كنيم و رو به چه قبله

شويم و در  خواه، ناخواه سرنگون مي. جوند  ما را ميهايي هستند كه طناب عمر گذرند، مثل موش مي
گرداند، مگر اين كه قبالً خودمان را  گذشت زمانه، ما را به خاك بر مي. گنديم افتيم و مي هايي مي چاه

مرده . آنهايي كه ذبيح نيستند، مذبوح نيستند، مردار هستند. بقايي داده باشيم و ذبح كرده باشيم
حاال كه بنا شده ذبح كنيم؛ بنا شده قبل از اين كه زمانه ما .ز دست رفته هستندا. ارزش ندارند. هستند

را بگيرد ما از خودمان بهره بگيريم، به اين بايد فكر كرد كه در راه چه كسي خودمان را ذبح كنيم و با 
ه زند. رسد ها را از غير حق نبرد، به حيات نمي اي و با چه نيتي؟مؤمن مادامي كه رشته چه حربه

كنند؛  ها رشد مي ها را داشته باشد، همانطوري كه شمعداني ممكن است رشد و نمو سلول. شود نمي
كشند؛ ولي  ها نفس مي ها را داشته باشد، همانطور كه بزغاله ها و نفس كشيدن ممكن است كه عاطفه

  .و مردار، سنگ است. مردار است. انسان نيست و حيات ندارد
  

  
  
  

  *                                                    پيام اين مناسك از نظر سياسي                                          *                   
  

فلسفه قرباني و پيام آن در حكمت سياسي و فلسفه سياسي مناسك در واقع چيزي جز درس از 
نسان از هواي نفس رها شود، به آساني به تعبير ديگر وقتي ا. خودگذشتگي در مسير معنويت نيست

امام امت رضوان اهللا تعالي در مورد فلسفه سياسي قرباني مي . مي تواند در راه خدا جهاد كند
در اين مكان عظيم، فداكاري و از خود گذشتن را به جهانيان ابالغ كنيد و بگوييد كه در : فرمايند

مان بايد سر از پا نشناخت، از هر چيزي حتي راه حق و عدل الهي و كوتاه كردن دست مشركان ِ ز
به تعبير ديگر آن كسي كه قرباني مي كند،  .مثل اسماعيل ذبيح اهللا گذشت تا حق جاودانه شود

قرباني برايش اين پيام را دارد كه عزيزترين و شيرين ترين ثمره زندگي ات را در راه خدا بده و 
دا، خانواده هاي شهدا در واقع مشمول اين كالم الهي عيد بگير، كه در ايران اسالمي ما مادران شه



  
 

امام هستند كه اينها از اين پيام قرباني بهره گرفتند و اين پيام را شنيده اند و عزيزترين ثمره 
  .گرفتندرا آنها عيد. زندگي شان را در راه خدا فدا كردند

از بعد اقتصادي، قرباني كردن چه پيامي      
 دارد؟

  

موسم حج ميليون ها رأس دام طبق سنت اسالمي و احياي خاطره ابراهيم و اسماعيل با همه ساله در 
قرباني عالوه بر جنبه معنوي آن، كه نمادي از فدا كردن و فدا . هدف معنوي معيشتي قرباني مي شود

شدن در مسير رضاي الهي است، وسيله تحصيل تقوي و تقرب به خدا به وسيله ذبح كردن تعلقات مادي 
فكلوا منها واطعموا البائس «: در قرآن آمده .اي رسيدن به معنويت و عرفان نيز محسوب مي شودبر

وقتي حدود بيش از دو ميليون . هم از اين گوشت قرباني بخوريد و هم به بينواي فقير بدهيد «الفقير
يطي فراهم شده زائر خانه خدا هر كدام شتر، گاو يا گوسفند ذبح مي كنند كه در سال هاي اخير نيز شرا

كه اين قرباني ها از بين نروند و براي مستمندان و فقرا ارسال شود، اين نشان مي دهد كه فلسفه 
نه تنها اينجا بلكه وقتي به . قرباني، حكمت اقتصادي هم دارد كه حاجي بايد به فكر گرسنگان باشد
 خدمت رساني به نيازمندان وطن هم برمي گردد بداند يكي از چيزهايي كه او را به كمال مي رساند

   .است
 اوج عظمت حج، در كداميك از اعمال بيشتر ديده مي شود؟

  

انساني كه براي حج آمده بايد بداند كه در حج . عظمت حج در سراسر اين مراسم باشكوه وجود دارد
اگر اسرار حج را نداند، خلوص اش نيز محدود مي شود، . چه خبر است تا آن را با خلوص انجام دهد

حج و  .لذا انس به اسرار حج الزم است تا حاجي بداند كه اعمال صوري اش باطن و مفهومي دارد
طواف كعبه، مجموعه منظمي از يك سلسله عبادت هاي خاص است كه هر يك به تنهايي درخور توجه 

در حج كه با احرام و لبيك گفتن آغاز مي شود بسياري از اموري كه جنبه تعبدي آنها قوي بوده . است
 محض و و آزمون الهي در آنها نيرومند است، حرام شده و دوره احرام به صورت يك دوره تعبد

 امتحاني صرف درآمده و با انجام مناسك حج و فرارسيدن مراسم تحليل، عقد احرام گشوده مي شود و 

  زور آزمايي ابراهيم با شيطان 
  
  

از آنجا كه امتحان ابراهيم يكى از بزرگترين امتحانات در طول تاريخ بود، امتحانى كه هدفش اين بود 
كند، و عشق الهى را در سراسر قلب او پرتوافكن سازد، طبق قلب او را از مهر و عشق غير خدا تهى 

بعضى از روايات شيطان به دست و پا افتاد، كارى كند كه ابراهيم از اين ميدان پيروزمند بيرون نيايد، 
گاه به سراغ مادرش هاجر آمد، و به او گفت ميدانى ابراهيم چه در نظر دارد؟مى خواهد فرزندش را 

برو سخن محال مگو كه او مهربانتر از اين است كه فرزند خود را بكشد، : ر گفت هاج! امروز سر ببرد
اصوال مگر در دنيا انسانى پيدا مى شود كه فرزند خود را با دست خود ذبح كند؟ شيطان به وسوسه خود 

اگر خدا دستورش داده پس بايد : هاجر گفت .  داده  ادامه داد و گفت او مدعى است خدا دستورش 
گاهى به سراغ فرزند آمد و به وسوسه او مشغول شد از !! ت كند و جز رضا و تسليم راهى نيست اطاع

سرانجام به سراغ پدر آمد و . آن هم نتيجه اى نگرفت ، چون اسماعيل را يك پارچه تسليم و رضا يافت 
ى وسوسه ها!اطاعت شيطان مكن! خوابى را كه ديدى خواب شيطانى است ! به او گفت ابراهيم 

شياطين در ميدانهاى بزرگ امتحان نه از يكسو كه از جهات مختلف صورت مى گيرد، هر زمان به رنگى 
، و از طريقى، مردان خدا بايد ابراهيم وار شياطين را در همه چهره ها بشناسندابراهيم كه در پرتو نور 

: يگرى آمده است در حديث د. ايمان و نبوت او را شناخت بر او فرياد زد دور شو اى دشمن خدا
ابراهيم نخست به مشعرالحرام آمد تا پسر را قربانى كند، شيطان به دنبال او شتافت ، او به محل جمره 
اولى آمد شيطان به دنبال او آمد، ابراهيم هفت سنگ به او پرتاب كرد، هنگامى كه به جمره دوم رسيد 

ا به جمره عقبه آمد هفت سنگ ديگر بر او باز شيطان را مشاهده نمود هفت سنگ ديگر بر او انداخت ، ت
اين نشان مى دهد كه وسوسه هاى شياطين در ميدانهاى  و او را براى هميشه از خود مايوس ساخت(زد 

بزرگ امتحان نه از يكسو كه از جهات مختلف صورت مى گيرد، هر زمان به رنگى ، و از طريقى مردان 
ره ها بشناسند، و از هر طريق وارد شوند راه را بر آنها بايد ابراهيم وار شياطين را در همه چه خدا

  !ببندند و سنگسارشان كنند، و چه درس بزرگى ؟

  
، و گذشتن از همه »عزيزترين«در آستان » عزيزها«عيد قربان، يعنى فدا كردن همه 

  ترين ها به عشق مهربان وابستگى

  . ترديدعيد قربان، سرآغاز حكومت توحيد است و تولد ايمان و مرگ 
  .عيد قربان، عيد تسليم است و تعظيم شعاير الهى



  
 

 تعلقات عيد قربان ؛ عيد رهايي از

 ...معشوق است عيد جان باختن و قرباني كردن جان خويش در پاي, عيد قربان

 ...است عيد قربان، عيد سرسپردگي و بندگي به درگاه احديت

 ...است هاي هوي و هوس يتعيد قربان، عيد زاييده شدن انساني نو از پس آن من

 ...«شيطان» است ؛ و پا بريدن از» نفس«سر بريدن , عيد قربان

و مگر ... حسين» ذبح عظيمش» ؛ و عيد محمد است و» اسماعيلش«عيد ابراهيم است و , عيد قربان
اين روز، روزي است كه آن را براي » :خوانيم كه نه اينكه در قنوت نماز عيد قربان، خداي را مي

  ؟»...ي شرف و كرامت مايه لمانان عيد قرار دادي، و براي محمد و آل محمدمس

  براي اينكه يك حاجي، حج اش مقبول حق باشد و اين تحول و تطهير را نگه دارد چه بايد بكند؟
آنچه بعد از . مهمترين نكته براي اينكه حاجي بتواند از بركات حج استفاده كند، اجتناب ازگناه است

در  . حج را از بين مي برد، يكي گناه است، يكي اخالق ناپسند و ديگري برخورد نامناسبحج نورانيت
يكي گناه نكردن،  :روايات آمده كه اگر حاجي سه نكته را رعايت نكند از حج خودش بهره اي نمي برد

ديگري با همسفران خوش رفتاري كردن و يكي هم عصباني نشدن؛ كه اين سه آفتي است كه نمي 
  . نورانيت حج در انسان تجلي پيدا كندگذارد

 نتايج حج در تحکيم مسلمين                          

  
  

وحدت كلمه مسلمين يك دستور قرآني است و ريشه در تعهد مسلمانان به پيروي از قرآن و اسالم 
دارد و از آنجا كه حج بزرگترين مراسم عبادي سياسي اسالم است و نقش اساسي در سازندگي 

جامعه اسالمي دارد در صورتي كه به طور شايسته انجام شود بيشترين نقش را در تحكيم وحدت 
مسلمين خواهد داشت؛ و لذا دشمنان اسالم و در رأس آنها استكبار جهاني كه منافع سياسي 

اقتصادي خود را در تفرقه امت اسالم مي بينند، نمي خواهند حج با محتواي حقيقي خود برگزار 
در اين باره از يكي از سياستمداران حرفه اي نقل شده كه واي بر حال مسلمين اگر معناي گردد و 

 حج را نفهمند و واي به حال دشمنان آنان اگر معناي حج را بفهمند

  امروز كه عيد است و دل ما خرم         غافل مشو از لطف الهي يك دم 
  وييد شما هم بر هم اين عيد كه روز بندگي دارد نام            تبريك بگ

  
دوره پربار احرام در ساختن انسان كامل چنان تأثير  .شخص محرم از آن ممنوعيت ها بيرون مي آيد

احرام  .بنيادين دارد كه ثمره آن در عينيت جامعه متعهد به محتواي حج و زيارت به خوبي مشهود است
و مروه، عرفات و مشعر و مني و رمي تا طواف و سعي بين صفا » لبيك اللهم لبيك«: كه شروع مي شود

ولي به قرآن مراجعه مي كنيم كه شايد مسئله سعي بين صفا و  .جمرات، همه اش سراسر عظمت است
اگر كسي به اسرار حج آشنا نباشد و به حج . مروه به عنوان يك مبداء شكوه و عظمت مطرح شده است

ح باشد ولي مقبول حق نباشد زيرا روح ممكن است اعمالش صحي. برود، حج كامل انجام نداده است
حقيقت هر كسي را عقايد و . شخص حج گذار به خاطر عدم آگاهي به اسرار حج تعالي پيدا نكرده است

حج يك  .نيات او مي سازد؛ حج انسان ساز است و اگر كسي حاجي راستين نباشد، انسان واقعي نيست
   .واقعيتي است و صورت واقعي حج، حقيقت اوست

                       شور زمزمه هاي عاشقانه واشك هاي گرم                                                                            
  در وز عرفهدرعرفهحجاج 

  
  
  
  

جا نيست، بلكه آري وقوف، ركود و درجا زدن درآن! وقوف. روز نهم، به عرفات برو و درآنجا توقف كن
عرفات سرزمين . وقوف درعرفات به منزله شناخت وعرفان است به معارف الهي. تحرك و نشاط است 

آنجا، مكاني است كه خداوند به دليل اشكها و دعاهاي زائران به فرشتگان مباهات مي . اشك و دعاست 
به عرصات قيامت ماند عرفات سرزميني است كه  .سرزميني كه گناهان در آن بخشيده مي شوند. كند

بايد . كه خاليق همه جمع اند وهر كس به دعا مشغول است و در انتظار رد و قبول، بيرون دروازه اند 
آنگاه كه پاك شوند، وارد حرم مي . راه يابند، تا نيابند به حرم راهشان نيست " مشعر"بيابند تابه حرم

ت سرزميني است كه بهترين مردان خدا در عرفا .خانه خدا پاك است وميهمان پاك مي پذيرد .شوند
عرفات با اشكهاي مقدس سيد الشهداء در . آن درنگ نموده ، اشكها ريخته و نيايش ها كرده اند

در اين دشت چه خواندي ! حسين جان . روزعرفه به هنگام خواندن دعاي عرفه متبرك تر شده است 
. آسمان رنگ خدايي دارد . طرآگين استشب از ياد توع. كه هنوز دشت، از نام تو عرفان دارد 

مي داند چه . اين سرزمين، سرزمين شهادت، معرفت و عرفان است  .سنگهاي جبل الرحمه همه ناالنند



  
 

چرا آمده؟ چگونه بر مي گردد؟ اي حسين، اي مرد عرفان، در دعاي . كسي بر روي آن گام مي نهد
 كالس شناخت و خود سازي امام حسين عليه عرفه چه گفتي كه حاجيان همه گريانند؟ صحراي عرفات،

روزعرفه همراه شاگردان وفادارش در اين پايگاه مقدس، درنگي بس شگرف كردند و . السالم است
روي به دامن كوه رحمت نهادند و درسمت چپ كوه در برابر كعبه، كالس صحرايي تشكيل دادند كه 

بارك را رو به معبود بلند نمود و راز و نياز در آن روز، دستهاي م. موضوع آن شناخت و سازندگي بود
اي موالي من، تويي كه نعمت دادي، تويي كه احسان  :كرد و سراسر دعا بود و اشك عاشقانه گفت

كردي، تويي كه به نيكي رفتار نمودي، تويي كه كرامت فرمودي، تويي كه فضيلت بخشيدي، تويي كه 
 عطا فرمودي، تويي كه كرم كردي، تويي كه توانمندم فضل خود را به اتمام رسانيدي، تويي كه روزي

ساختي، تويي كه سرمايه ام دادي، تويي كه پناه دادي، تويي كه كفايت كردي، تويي كه هدايت 
كردي، تويي كه از گناه بازداشتي، تويي كه گناهان را پوشانيدي، تويي كه گناهان را بخشيدي، تويي 

ه بخشيدي، تويي كه عزت دادي، تويي كه پشتيبان بودي، تويي كه عذر پذيرفتي، تويي كه مكنت و جا
كه اكرام كردي، بلند مرتبه اي پروردگارمن، ستايش جاودانه از آن توست و سپاس پيوسته تو را 

   .سزاست
 

  
  
  

  هفت شهر عشق
  

منظور پروردگاراز اين دعوت چيست؟ زندگي پر است از اين . نيمه هاي شب است
هر كدام از اين افراد هم به دور . به دور خورشيد روي يك محور مي چرخد كره زمين  .چرخش ها 

كليدي است كه حق تعالي براي بازكردن درهاي بسته مقابلمان در » هفت .«هفت بار«. كعبه مي گردند
حس مي كنم پشت در ِ بسته بزرگ و با عظمتي نشسته ام و كليدي به دست دارم . اختيار ما گذارده است

رسد آدمي به جايي  :اگر اين درها را بگشايم مصداق اين بيت است كه. »هفت« نوشته شده كه روي آن
بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت چرا هفت دور طواف به دور كعبه؟ چرا هفت    كه بجز خدا نبيند

 سنگ و هفت بار رمي جمرات؟ هفت رفت و برگشت در سعي بين صفا و مروه ؟ رنگين كمان انسان ها در
چرا در قرآن تاكيد بر كلمه هفت است؟ در سوره ... زردپوست، سياه پوست، . حال انجام اعمال حج

اين . در پيش چشمانم تابلوي زيبايي خودنمايي مي كند .يوسف هفت سال قحطي، هفت سال پرمحصول
است كه در بستر سياهي شب سخت به واسطه زائرين فانوس به دست مي » كوه جبل الرحمه«تابلو 

كوه موج مي زد از نورهاي تك . زائرين از كوه باال مي رفتند. هماانند ستارگان چشمك زن. درخشد
مراسم ذكر و دعاي عرفه در بيرون از چادر روي شن هاي صحراي عرفات حالتي دارد ناگفتني و  .تك

 عرفه به در مهتاب شب .از البه الي درزهاي چادر باريكه نوري به مهماني ما مي آيد. درك نكردني 
سجاده هايمان را بيرون از چادر روي شن هاي داغ . گمانم آسمان و زمين خيلي به هم نزديك شده اند

به فرمان حق . آنقدر آرام بود كه تكان هم نخوردم. موشي به نرمي از كنارم گذشت. گسترده ايم 
و روز در امانند و تعالي همه موجودات از انسان گرفته تا حشرات در اين صحراي مقدس در اين شب 

. قرص كامل ماه به زمين و به من نزديك است؛ نزديكتر و بزرگتر از هميشه .اين را مي توان لمس كرد
  .دستهايم كه به دعا بلند مي شود ماه را از البه الي انگشتانم درخشان تر از هميشه مي يابم

  
  

  مقام كعبه در نزد اقوام مختلف
  
  

كردند و معتقد  مثالً هنديان آنرا تعظيم مى. ورد احترام و تقديس بودهاى مختلف م كعبه در نظر امت
كرده، و اين حلول  كه به نظر آنان اقنوم سوم است، در حجراالسود حلول» سيفا « بودند به اينكه روح

و همچنين صابئينى از فرس و  .در زمانى واقع شده كه سيفا با همسرش از بالد حجاز ديدار كردند
 هفتگانه است؛ كه  هاى مقدس كردند، و معتقد بودند كه كعبه يكى از خانه مى به را تعظيم كلدانيان، كع

و سوم، بناى مندوسان است كه در بالد . دومين آن مارس است كه بر باالى كوهى در اصفهان قرار دارد
هر صنعاء پنجم بيت غمدان كه در ش. چهارم نوبهار است كه در شهر بلخ قرار دارد. هند واقع شده است

است در باالترين  اى  و هفتم خانه. باشد كه در شهر فرغانه خراسان واقع است مى است، و ششم كاوسان 
شهرهاى چين و گفته شده كه كلدانيان معتقد بودند كعبه خانه زحل است، چون قديمى بوده و عمر 

 هرمز در آن حلول  وحكردند، به اين عقيده كه ر فارسيان هم آن را تعظيم مى .كرده است طوالنى 
كردند، و در آن خدا را طبق  يهوديان هم آن را تعظيم مى .رفتند و چه بسا به زيارت كعبه نيز مى. كرده
بود، از آن جمله تمثال ابراهيم و  هايى  ها و مجسمه كردند؛ و در كعبه صورت ابراهيم عبادت مى دين 

و از آن جمله صورت مريم عذراء ومسيح بود، و . هاى ازالم داشتند چوب اسماعيل بود كه در دستشان 
عرب هم آن را تعظيم  .كرده و هم نصارا اين خود شاهد بر آن است كه هم يهود كعبه را تعظيم مى

دانسته و از هر طرف به زيارتش  اى براى خداى تعالى مى كرده، تعظيمى كامل؛ و آن را خانه مى
 عرب بوده كه با عامل توارث در بين  ، و مسئله حج جزء ديندانسته و آن را بناى ابراهيم مى. آمدند مى 

رحمت ولطف وعطا و غفران ببين   در دل صحرا صفاي باغ رضوان را ببين    چشم دل بگشا  .آنها باقى مانده بود
  را سر بزن بر خيمه ها شايد ببيني يار را ردل تهي از غير كن تا بنگري دلدا  جمال حي سبحان را ببين


