
تÇاريخهاي در كÇه مÇجذوبعليشاه تÇابنده نÇورعلي حÇاج آقÇاي حÇضرت سÇÇخنرانÇي دو مÇÇتن -1
و شÇده ايÇراد تÇهران در قربان سعيد عيد و حج مراسم فرارسيدن مناسبت به 78.1.8 و 77.11.2ë
صورت همان به مطلب خطابي لحن شده سعي المقدور حتي و است درآمده تحرير رشته به سپس

ايران)/ گردد(عرفان حفظ شده عنوان اصلي

وعيدقربان(1) سفرحج
مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر

بسماهللالرحمنالرحيم

و بÇروند خÇدا خÇانه زيارت به قصددارند كساني و است نزديك حج مراسم
عÇرض مÇيرسد بÇخاطرم كÇه نكÇاتي اينرو از آمدهاند/ خداحافظي به هم هاي عد

ميكنم:
مÇراجÇع رسالة به ميتوانيد است/ شده نوشته رسالهها در حج شرعي احكام
كدام هر شرعي احكام از غير اما بدانيد/ را سواالت آن پاسخ و كنيد مراجعه تقليد
گفتار صورت به را معاني اين حقيقت البته دارد/ نيز خاصي معناي حج, اعمال از
بخشي انجام كرد/ درك Hقلب و داد نشان عمل با را آن بايد بلكه كرد, بيان نميتوان
و يÇادگار كÇه ديگÇر بÇخشي و بÇدهد انسÇان بÇه خÇاصي حالت بايد اعمال اين از
حÇضرت و ابÇراهÇيم حضرت مانند هستند, ما عالقه مورد كه كساني از خاطرهاي
از غير اعمال اين زيرا بياندازد; آنها باطني معاني ياد به را ما و/// هاجر و اسماعيل
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دويÇدن) نÇيمه حالت (به له روه مثال دارد, نيز عرفاني معناي يك ظاهر صورت
به آب يافتن براي ديد, را خود كودك تشنگي وقتي كه است هاجر حالت يادگار
يÇا كÇرد/ طي بار 7 در را مروه و صفا كوه بين مسافت از قسمتي دو نيمه صورت
اسماعيل حضرت ميخواست ابراهيم حضرت كه است اين خاطره گوسفند  كÔشتن
قÇرباني را گوسفند آن و آمد گوسفندي خداوند جانب از برايش كه كند قرباني را
حضرت كه دارد هم معنايي هركدام اما است/ خاطرات تجديد اعمال نوع اين  كرد/
فÇرمودهانÇد رابÇيان اعÇمال آن از كÇدام هÇر معناي لي مفص حديث در (ع) سجاد
شعر جز به و بود عارفي شاعر و بود اسماعيليه شيعيان از يكي كه هم وناصرخسرو

است/ كرده بيان را خود زندگي روش از حالي شرح مفصلي قصيده در وي البته -1

است/(1) درآورده نظم به آنرا نميسرود, ديگري شعر عرفاني
و مÇيكرد زنÇدگي اشرافي و متنعم خانواده يك در زمان آن در ناصرخسرو
عيش وسايل همه كه زمان آن پادشاهان دربار به هم Hطبع و بود نوش و عيش اهل
رفتو هم روحانيون و فقها دربار, در ولي گرديد/ جذب بود, فراهم آن در نوش و
است ذوقÇي بÇا و اسÇتعداد بÇا انسان ناصرخسرو كه ديدند وقتي آنها داشتند, آمد
مÇعنويت دنÇبال بÇه بايد و نيست اينجا تو جاي كه شدند يادآور او به بار چندين
عÇلوم دنÇبال بÇه و كÇرد رهÇا را دربار او باالخره مطلب, اين تكرار اثر در بروي/
رسÇيد/ اعال درجه به هم علوم اين در و رفت غيره و فقه اصول و ديني و ظاهري
طÇرف بÇر مÇعنويش تشنگي آن و نكرد سيراب را او هم علوم اين يادگيري ولي
حركت مكه جانب به هم واو برود مكه سمت به بايد كه ديد خواب پس نگرديد/

خÇيلي و جÇعفرصادق(ع) حضرت فرزند اسماعيل ميدانند/ اسماعيل پيرو را خود اسماعيليه -2
اجازه كه بود بسطامي بايزيد مانند او نوشتهاند كتابها در كه آنطور و بود حضرت آن عالقه مورد هم
Ñ

حÇضرت حÇديث ايÇن خسرو ناصر گرويد/(2) اسماعيليه فرقة به سرانجام و  كرد
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Ø

اجÇازه رضÇا(ع) امÇام طÇرف از كÇه كÇرخÇي مÇعروف مثل يا داشت را حضرت جانب از نمايندگي
از نÇمايندگي هÇم اسÇماعيل بÇودند/ كÇرده تÇعيين را نÇمايندگاني اطÇهار(ع) اÄمه داشت/ نمايندگي
تÇصريح جÇعفرصادق(ع) حÇضرت كÇه نوشتهانÇد مورخين از بعضي داشت/ صادق(ع) حضرت
نگه را او جنازه حضرت كرد, فوت اسماعيل كه بعد ولي است/ من جانشين اسماعيل كه فرمودند
هم را او صورت و خواندند نماز او جنازه بر هم حضرت خود و آمدند گروه گروه مردم و داشتند
و است نمرده او نخير گفتند عدهاي وي فوت از بعد معذلك است/ مرده او ببينند همه كه كردند باز
حضرت و است اوالد صاحب و زنده و است هفتم امام او است, كمال عدد هفت چون و است زنده
است كرده را كار اين الهي بامر زيرا كند تعيين جانشين عنوان به را ديگري كس ندارد حق هم صادق
داشتند عرفاني جنبه كه كرد تعيين را نمايندگاني اسماعيل جهت هر به ولي نميشود/ حاصل بدأ و
ايÇن از يكÇي در كÇه هÇم نÇاصرخسÇرو نÇوشتههاي جهت همين به بودند/ عرفاني سلسلههاي از و

دارد/ عرفاني جنبه بود سالسل

از كاروانÇي ميگويد: و است درآورده عرفاني مفصل قصيدة صورت به را اد سج
حاال ميكردند, حركت كاروان صورت به حجاج وقتها آن شدند/ شهر وارد اج حج
آنÇها امنيت اينكه جهت به وقتها آن اما ميروند/ كاروان كاروان, صورت به هم
با و ميرفتند مكه به گروهي صورت به نكند, حمله دزدي راه بين در باشدو تأمين
آنها تعداد ا گر ميشدندو جمع هم, به نزديك چندشهر اج حج لذا ميگشتند/ بر هم

ميكردند/ حركت و ميانداختند راه قافله يك ميشد  كافي
استقبال به من و آمد اج حج قافله ميدهد: ادامه چنين قصيده در ناصرخسرو
كÇه آنÇهايي چÇه بÇرميگشت, حÇج سÇفر از قافلهاي كه موقعي قديم ايام در رفتم/
استقبال به همه نداشتند, مسافري كه كساني آن چه داشتندو قافله ميان در مسافري

ميرفتند/
كÇريم و عÇزيز و مخلص دوستي بÇÇود قÇÇافله مÇÇيان در مÇÇرا مÇÇر
بÇيم بÇه و رنج به كردن سفر زين رسÇتي چÇون بگÇوي را او  گفتم
اقليم اين اندر نيست كس تو چون حÇج كÇردي بÇدانكÇه گشÇتم شاد
حÇÇريم بÇÇزرگوار آن حÇÇÇرمت داشÇتهاي چگÇونه تÇÇا گÇÇو بÇÇاز
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مشÇغول او با داشتم/ دوستي بود, برگشته حج از كه قافله آن در ميگويد: او
جواب و سوال صورت به را قصيده بقيه ناصرخسرو شدم/ احوالپرسي و صحبت
دادي انÇجام كÇه را عÇملي ايÇن مÇعني آيÇا كردم سوال او از ميگويد: و كرده بيان
هÇمه مÇعني از :نÇي/ گفت چه? را ديگر عمل معني پرسيدم: ني/ گفت: فهميدي?

ني/ داد: پاسخ پرسيدم/ يكي يكي اعمال,
تÇحريم آن انÇدر كردي نيت چه احرام گرفت خواستي همي چون
قÇديم كÇردگار مÇادون چÇÇه هÇÇر بÇÔدي كÇرده حÇرام خÇود بر جمله
تÇÇعظيم سÇÇر از و عÇÇلم سÇÇÇر از لبÇيك زدي گÇفتمش ني/  گفت:
كÇÇليم داد چÇÇنانكه دادي بÇÇÇÇاز جÇواب و حÇق نÇداي ميشنيدي
تÇÇÇقديم يÇÇÇÇافتي و تاديÇÇÇÇايس عرفات چودر گفتمش ني/  گفت:
نسÇيم رسÇيد مÇعرفت از تÇو بÇÇه خويش منكر و شدي حق عارف
رقيم و كهف اهل همچو حرم در مÇيرفتي چÇو گفتمش ني/  گفت
حÇجيم عÇذاب و حÇرفت غÇم وز بÇودي خÇود نÇفس رÇش از ايÇمن
رجÇيم ديÇو بÇه انÇداخÇتي هÇÇمي  گفت:ني/ گفتمشچوسنگجمار
ذمÇيم فÇÇعلهاي و عÇÇادات هÇÇمه يكسÇر بÇرون انÇداخÇتي خود از
يÇتيم و فÇÇقير پÇÇي از ميكشتي گÇÇوسفند چو گفتمش ني/  گفت:
لÇÃيم شÇوم نÇفس قÇربان و قÇÇتل كÇردي و اول ديÇدي خÇود قرب
ابÇÇراهÇÇيم مÇÇقام بÇÇÇÇر مÇÇÇÇطلع تÇو گشÇتي چو گفتمش ني  گفت
تسÇليم حق به را خويش خويشي يقين و اعتقاد و صدق از  كردي
ظÇليم چÇو هÇروله به دويدي طÇواف كه بوقت گفتمش ني  گفت
عÇظيم عÇرش بگÇرد كÇردي يÇاد مÇÇالÄكيان هÇÇÇÇمه طÇÇÇÇواف از
تÇقسيم بÇر مÇروه سÇوي صÇفا از سعي كردي چو گفتمش ني  گفت
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نÇعيم و جÇحيم از فÇارغ دلت شد كÇونين خÇود صÇفاي اندر ديدي
ريÇم دل بÇر كÇعبه هÇجر از مانده بÇاز گشتي چو گفتمش ني  گفت
رمÇيم گشÇته كÇه كÇنون همچناني را خÇود مÇر گÇور به آنجا  كردي
سÇقيم و صÇحيح نÇدانسÇتهام مÇن تو گفتي چه هر باب اين از  گفت

نكردهاي/ حج پس دوست اي كه: گفتم او به آخر در
مÇÇقيم مÇÇحو مÇÇقام در نشÇÇÇدي نكرديحج دوستپس اي  گفتم
سÇيم بÇه خÇريده بÇÇاديه مÇÇحنت بÇاز آمÇده ديÇده مكÇÇه رفÇÇتهاي

بÇازگشتهاي/ و ديده را مكه رفتهاي و خريدهاي زحمت و دادهاي پول يعني
پول با را راه زحمت و رفتهاي هم تو داشت, زحمت خيلي رفتن حج آنوقتها چون
ميگويد: بعد آوردهاي/ بدست زحمت و كردهاي خرج پول خريدهاي/ خود براي
اين تعليم/ كردمت كه كن چنين اين داشتي, را مكه به رفتن قصد ا گر پس اين از

دادم/ تعليم تو به كه برو مكه به چنين

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

اين از پس كني حج كه خواهي تو  گر
تÇعليم(1) كÇردمت كÇه كن چنين اين

دعÇوت حج چون احرام; لباس پوشيدن و است احرام غسل حج عمل اولين
داستاني در است/ كرده دعوت خود خانه به را انسان خداوند يعني است خداوند
شÇخص ديÇد راه بÇين در مÇيرفت/ Çه مك به درشكه بر سوار كسي كه است آمده
نه, داد: پاسخ شخص آن شو/ سوار و بيا گفت: ميرود/ مكه سوي به پياده ديگري
گÇفت: سÇواره نÇدارد/ مالي استطاعت كه بود معلوم است/ بهتر حج به رفتن پياده
و هسÇتم مدعو مهمان من زيرا است/ تو حج از مقبولتر من حج و ميكني اشتباه
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هÇمين يÇعني مÇيآيي/ دعÇوت بÇدون تÇو ولي است كÇرده دعوت را من خداوند
وقÇتي است/ خÇداونÇد دعوت منظور است/ دعوت يك خودش دادن استطاعت
وقÇتي هÇم مÇعمولي زنÇدگي در مÇيكند? چÇه مÇيكنند, دعÇوت جايي رابه انسان
كÇنيد, شركت زيادي جمع ميان در ميخواهيد يا و برويد بزرگي نزد ميخواهيد
را صÇورتمان و دست هميشه ما البته ميكنيد/ تميز را بدنتان و ميكنيد غسل اول
عبادت يك خودش باشد امر اطاعت عنوان به تميزي همين ا گر ولي ميشوÄيم
و دست باشيد, داشته را وضو گرفتن قصد اينكه بدون ا گر شما ميشود/ محسوب
وضÇو يÇا غسÇل بشÇوÄيد, هÇم را خود بدن تمام حتي يا و بشوÄيد را خود صورت
يÇا غسل بعنوان تا باشد ميكنيد امر اطاعت كه اين نيت به بايد نميآيد/ بحساب

باشد/ قبول قابل وضو
كÇرده دعوت خود خانه به را شما كه است جهان تمام ميزبان خالق اينجا در
ميرسد, ما به دعوتي چنين يك وقتي برويد/ ميزبان اين ديدن به شمابايد و است
اين مسير در حواسمان هوشو تمام بايد شديم, تميز كه اين از بعد باشيم/ تميز بايد
قÇرار صÇاحبخانه قبول مورد ا گر شويم/ واقع قبول مورد انشا¾الله تا باشد دعوت
دادهو هدر را دعوت نشديم واقع او قبول مورد ا گر ولي خوشبختي; زهي  گرفتيم,
خÇود بÇر را صÇاحبخانه, اراده جز به چيز, همه بايد ما سفر اين در كردهايم/ باطل
را چيز همه بايد است/ چيز همه تحريم احرام ببنديم/ احرام بايد يعني بدانيم, حرام
بستي احرام كه زماني پرسيد: شخص آن از قصيده) (در وقتي كنيم/ حرام خود بر
و هÇمسر فكر به هم آنجا در ني/ داد: پاسخ كردي? حرام خود بر را چيز همه آيا

بودم/ كاسبي و فرزند
هÇم خودم من كه دارد خاصي حالت يك حج سفر و مكه به رفتن الحمدلله
چيز همه انسان كه كردم احساس را حالت اين شدم ف مشر كه سفري سه در Hغالب
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مگر نيست مهم چيز هيچ دنيا در كه ميپندارد و ميكند فراموش خداوند جز رابه
اعمال/ همين انجام

/70 آيه اسرا¾, سورة -1

و شÇرافت را بÇنيآدم مÇا ,(1)م آد Çني ب نا Öم Çرَّ ك Öد ق ل و ميفرمايد: قرآن در خداوند
است/ فطرت جزو كه چيزي يعني كرامت است/ فضل غير كرامت داديم/  كرامت
دارد/ شرافت كه آفريديم طوري Hنوع را آدم بني يعني را; بنيآدم داديم  كرامت

به اضافه خداوند كه چيزي يعني لنا; فض ميفرمايد: قرآن ديگر جاهاي در اما
فطرتو جزو منا نميدهد/ كر ديگري به ميدهدو يكي به ميدهد/ انسانها از بعضي
ا م× و ات و× م× السَّ ي ف ما ÖمÔك ل خَّر س ميفرمايد: كريم قرآن در خداوند است/ شخص استعداد

/13 آيه جاثيه, سورة -2

جÇاي در يÇا است/ آسمان و زمين در آنچه كرديم ر مسخ شما براي ,(2)
ض Öر اال ي ف

/33 آيه ابراهيم, سورة -3

مقام پس كرديم/ شما مسخر را قمر و شمس مر(3); الق و مس الشَّ كÔم ل خَّر س آمده: ديگر

ن س Öح فيأ االنسان قÖنا ل خ Öد ق ل ميفرمايد: نيز ديگر جاي در چنانكه است باال خيلي انسان

/ì آيه تين, سورة -ê

بÇهترين در را انسÇان (ê)/ الحاتÇ الص لوا مÇ ع و نوا آم ذين ال الا لين ساف ل ف Öس ا Ôناه Öد د ر ثÔمَّ قويم ت

كساني جز انداختيم السافلين اسفل به را او بعد آفريديم; خلقت بهترين و موقعيت
آوردند/ ايمان  كه

باالي مقام خاطر به وجودمان و نشويم غرور دچار منا كر دراين اينكه براي اما
هÇمه شÇماها و انسÇان اي تÇو فÇرموده: خÇداونÇد نگÇردد, غرور از سرشار انسان
اي هستيد/ يكسان جهتي از من براي حرم محيط دراين جانداران همه و مخلوقات
چون بكني زمين از خار يك يا و علف يك نداري حق حرم محيط اين در انسان
شيرين جان و دارد جان كه بكشيد نداري حق را حيواني دارند/ گياهي جان آنها
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آقÇاي حÇضرت بÇزرگوارم پÇدر مÇرحÇوم را داسÇتاني بÇاره ايÇن در است/ خوش
در فرمودند: نقل چنين, بودند شده مشرف حج به سخت گرماي در كه صالحعليشاه
يك پايم در احرام لباس زير زياد گرماي آن در ميرفتم/ مكه سوي به احرام حال
و برگشتم ميرود/ راه دارد شپشي ديدم زدم, راباال لباس كردم/ احساس آتش خط
گرفت/ قرار آفتاب به رو بود حركت در آن روي شپش كه پايي كه نشستم طوري
خداوند دراينجا حيوان اي گفتم: شپش آن به خطاب و زدم باال را احرام لباس بعد
كه حاال خوب هستيم/ يكسان تو و من او نظر در و آفريده جور يك را تو و من
حيوان آن به آفتاب كمي وقتي بتابد/ هم تو به است بهتر پس ميتابد من به آفتاب

بود/ سوزان و گرم خيلي چون افتاد خورد,
هÇيچ حÇريم ايÇن در مÇيفرمايد: نشويم, غرور دچار ما اينكه براي خداوند
ايÇن بÇه حÇيوان حÇتي كÔشت نÇبايد را حÇيوانÇي هيچ برد/ بين از نبايد را جانداري

است/ محترم و دارد جان علف, چون بكنيد نبايد را علفي هيچ را/  كوچكي
كنيد نگاه ميخوانيم/ آنجا به را شما فردا كه است محشر صحراي نمونة اينجا
وضع همين پوشيدهاند/ كفن همه اينكه مثل هستند, پوش سفيد همه بيابان اين در
و سÇمبل يك ايÇن خÇود ديÇد/ خواهÇيم هم محشر صحراي در كه است شرايط و

است/ چگونه محشر صحراي بدانيم كه است نشانهاي
و نيست جايز گفتن, دروغ گفتن, ناسزا كردن, صحبت تندي با احرام ايام در
همه در باشند/البته, سايه زير نبايد بستند احرام وقتي مردان دارد/ كفاره كدام هر
بعضي در شخص كه ميدهد را اجازه اين و ميكند ايجاب را استثنا¾ ضرورت, جا
سÇرشان باالي چتر نبايد مردان حال هر به ولي كند/ عمل آن خالف بر موارد از
خودتان سر بر را خداوند سايه جز سايهاي هيچ كه است آن از كنايه اين و بگيرند
زيÇر فÇقط را خود بايد باز بسوزاند را شما خورشيد حرارت ا گر حتي ندهيد قرار
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بدانيد/ خداوند سايه
و لك ¹عم الن و مد الح نَّ ا يك, لب لك شريك ال لبيك, همَّ الل لبيك بگوÄيد: لبيك بايد و
نعمت و ستايش جانم, پروردگارم جانم, جانم, يعني لبيك/ لك الشريك لك, لك Ôالم

مÇثل جÇانم, يعني لبيك جانم/ نيست شريكي را تو نيز, سلطنت و است تو آن از
شما كه پدرتان يا و جانم ميگوÄيد شما و ميزند صدا را شما فرزندتان وقتي اينكه

جان/ ميگوÄيد: باز ميكند, صدا را
لبÇيك بيشتر هم چه هر و ميگوÄيد لبيك و ميرويد مشكالت تمام با پس
ببينيد/ را كعبه خانه كه است زماني تا نداردو عددي و حد لبيك است/ بهتر بگوÄيد
كÇه است ايÇن بÇر فÇرض چÇون بÇاشيد سا كت ديگر بايد ديديد را خانه كه وقتي
جسم ما چون البته دارد/ حضور جا همه در و هست خانه جاي همه در صاحبخانه
وقتي و ببينيم هم را صاحبخانه بايد قرب حال آن در ولي ببينيم, را خانه بايد داريم
و كنيم گوش و باشيم سا كت ديگر بايد كرديم حس را او حضور و ديديم را او  كه
عاشق شخصي ميگويد: كه دارد داستاني مثنوي باره اين در باشيم/ داشته تمام توجه
عاشق آن وقتي بود/ گفته مفصلي عاشقانه قصيده او براي و داشت معشوقي و بود
كÇرد, عÇاشقانه نامه و قصيده خواندن به شروع او نزد در و رسيد خود معشوق به
بÇيايي/ مÇن نزد به كه مينوشتي را اينها گفت: و كرد پاره و گرفت را نامه معشوق
است? باقي گفتن براي مجالي و حرفي باز آيا هستي من نزد در و آمدي كه حاال

محبوب حضور و ديديد را خداوند خانه و رسيديد آنجا به وقتي كه است اين
ديÇديد وقÇتي ببينيد/ را او تا ميگفتيد لبيك نگوÄيد/ لبيك ديگر كرديد/ حس را
لبÇيك وقÇتي مÇيپرسد: خÇود دوست از قÇصيده در نÇاصرخسÇرو كنيد/ سكوت
لفÇظ يك لبيك اين گفتن پس ني/ گفت: شنيدي? را صاحبخانه صداي ميگفتي

است/ نداشته مفهومي و معنا و نبوده بيشتر
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اصطالح به كه دور هفت بايد ميرويد طواف به وقتي است/ طواف نوبت بعد
مطالب و است متبر كي عدد هفت عدد بگرديد/ خدا خانه دور ميگويند, <شوط>
است, هفت تعداد به آسمانها و است روز هفت هفته, گفتهاند: باره اين در زيادي
دور بايد دور هفت است///; روز هفت در خلقت است, هفت نيز سلوك مراحل
به شما چپ سمت شانه كنيد دقت بايد گشتن دور هفت اين در بگرديدو خدا خانه
به پشت نه و باشيد خانه به رو كه برگرديد كعبه طرف به كامال نه باشد خانه طرف
پشت كه كنيد كاري نه پس است/ احترام ادبو نشانه و عالمت كار اين كنيد/  كعبه
خانه ه متوج آنقدر نه و ميشود, خوانده خدا خانه نام به كه جايي باشد, خانه به شما

باشيد/ صاحبخانه ه متوج كامال بايد بلكه باشيد Ç است گل و سنگ از كه Ç
خيلي حتي چيزي هر كه همانطور يعني است, حجراالسود از طواف شروع
اين يعني ميشود/ حساب سنگ اين مبدا¾, هم طواف در دارد, مبدأ يك  كوچك
است, يكÇي مÇا حÇيات چÇون مÇيدهند, قÇرار مÇبدا¾ طواف, شروع در را سنگ
ما واحد حيات نشان حجراالسود, از طواف شروع پس است, جور يك خلقتمان

است/
ابراهيم حضرت كه آنجايي برويد/ ابراهيم مقام به بايد كرديد, طواف كه بعد
هÇمين شده بنا خداوند خانة عنوان به كه خانهاي ل او ميخواند/ نماز و ميايستاد
خداوند ميگويند البته است/ شده ساخته ابراهيم حضرت زمان در كه است  كعبه
س مقد زميني زمين, اين كه فرموده و داده نشان هم آدم حضرت به را مكان اين
ساخته سليمان حضرت و داوود حضرت زمان در كعبه از بعد س بيتالمقد است/

/9ì آيه عمران, آل سوره -1

ل او (1)/ مينعال Öل ل ي د Ôه و كا بار Ôم ¹َّكب ب ذي لَّ ل اس لنل ع ض Ôو تÖي ب ل اوَّ نَّ ا بود/ اول كعبه خانه و شد
و خانه احترام به پس است/ مكه خانه همان شد بنا مردم عبادت براي كه خانهاي
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مÇوردخانه در خداونÇد ميخوانيد/ نماز ركعت دو و ميايستيد آنجا در خانه باني

/12ë آيه بقره, سورة -1

خانه (1)/ جود الس كَّع الر و فين العا ك و فين Äا لطل ي ت Öي ب هرا ط فرموده: اسماعيل ابراهيمو به  كعبه
كنيد طاهر و تميز و پا ك Ç اسماعيل و ابراهيم حضرت به اشاره Ç نفر دو شما را من
اعتكاف بيت اين در و ميآيند بيت اين زيارت به و هستند ار زو كه كساني براي
حÇضرت بÇه را نÇماز گÇوÄي مÇيخوانÇيد آنجا در را نماز ركعت دو وقتي ميكنند/

/ê آيه ممتحنه, سوره -2

مومنان شما بر ه/(2) ع م ذين وال ابراهيم في Õ¹ن س ح Õ¸ و Öس Ôأ كÔم ل Öتكان Öد ق ميكنيد/ اقتدا ابراهيم
الگو و مدل شما براي را ابراهيم چون كنيد, اقتدا ابراهيم به كه است پسنديده بسيار

داديم/ قرار
را كÇاري وقÇتي كه است حاجيان براي يادآوري يك واقع در تفسيرها اين
Hحتم اينكه نه البته كنند/ ه توج آن معناي به ميگويند لبيك وقتي و ميدهند انجام
معاني از يكي دارد/ نيز ديگر معناي هزاران نه, شد; بيان كه است همين آن معناي
پس است/ شده گفته شعر در كه است معني همين ميكنيم حس ميفهميمو ما كه را
و دسÇتورات مÇعناي و تÇفسير نÇه است; درست تفسير همين فقط كه گفت نبايد
يك بايد كسي هر منتهي ميشود گفته هم ظاهر در كه است مطالبي همان احكام
نÇقل اينكه مثل باشد/ ظاهر برخالف نبايد استنباط اين البته كند/ معنايي استنباط
كند, پيدا اشتغال بكاري ميداد دستور او به كه خود مراد پاسخ در مريدي كه است
گفتهايد من به ر س عالم در ولي كن كار برو ميگوÄيد من به ظاهر عالم در شما  گفت:
ظÇاهر بÇرخÇالف بÇاطني مÇعناي نÇيست/ درست چÇيزي چنين باشي/ بيكار بايد

باشد/ نميتواند
يعني كنيد/ را ادب رعايت بايد كه گفتم طواف در حج: اعمال بقيه به برگرديم
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را آداب و ادب رعايت داريد حضور به كه اشتياقي ضمن محبوب, مقام به نسبت
ظاهري ادب از كه بطوري شويد كج سو هر به طواف در ا گر ميگويند بكنيد/ هم

است/ باطل طواف شويد دور خانه به نسبت
دور هم مالÄك كه آمد يادت ميكردي طواف كه وقتي ميپرسد: قصيده در

ميكنند/ طواف خداوند عرش
عÇظيم عÇرش گÇرد بÇه كردي ياد مÇÇالÄكيان هÇÇÇÇمه وافÇÇÇÇط از

قرار را كعبه خانه از نمونهاي چهارم, آسمان در خداوند ميگويند ني/  گفت:
يادآوري براي اين ميكنند/ طواف الهي عرش دور به آنو به مالÄك استو داده
است مÇتداول مÇا امروز جامعه عرف در كه طور همان هم كردن طواف است/ ما

كنيد/ او فداي را خود حاضريد كه معني اين به چرخيدن, كسي دور يعني
حركت و ميشويد محرم مرتبه دو عمره اتمام و تقصير و خانه طواف از بعد
مÇحبوب به مقصد, و منظور به همه كه حاال ميآيد/ پيش سÆاالتي اينجا ميكنيد/
بÇروند ميخواهند كه نيستند آنها خود اين بروند? بايد چرا پس رسيدهاند خود,
برويد/ عرفات به بايد حال بروند/ كه ميدهند دستور و ميكنند مأمور را آنها بلكه
كÇعبه است/ عبادت يك خودش باشد, شدن دور به دستور ا گر حتي امر اطاعت
كÇه خداونÇد ولي شويد, مقيم بايد رسيديد آنجا به وقتي پس است محبوب خانه
يÇعني عرفات, صحراي به بروم? كجا به برو/ ميدهد: دستور است خانه صاحب
امر حسب بر رسيديد, وصال به و شديد محو و شديد بيخود خود از كه اين از بعد
جÇهت اين به <عرفات> به شويد/ عارف و كنيد پيدا عرفان كه ميرويد محبوب
بÇار اوليÇن آنجا در شدند, فرستاده زمين به حوا و آدم وقتي كه ميگويند عرفات

شناختند/ و ديدند را يكديگر
ميبينيد/ كتابها در كه است شناختي و عرفان آن از غير شناخت و عرفان اين
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و رفتيد محبوب ديدار به ازاينكه بعد قولي به است; خاصي شناخت شناخت, اين
مسÇير در هم امر اين اطاعت <برو>, ميدهد: دستور محبوب رسيديد, وصال به
بياباني به بايد يعني است, رمزي و نشانه شناخت اين آنجا در است/ اعمال انجام

كند/ پيدا شناخت كه برود
عرفان و تصوف به راجع اوقات, از خيلي كنيم/ اشاره نكتهاي به بايد اينجا در
مÇقايسه باهم و كرده تلقي متفاوت مطلب دو را ف تصو و عرفان و ميشود بحث
عرفان است/ مجزا و جدا هم از ولي است يكي مطلب دو اين كه حالي در ميكنند/
باشد, اندك و مختصر ولو دارد شناختي خداوند از كسي هر چون و شناخت يعني
خداشناسي شخص هر ندارد/ عرفان شخص آن كه گفت قاطعيت با نميتوان پس
راه در كه است اين مانند منتهي دارد/ شناخت خداوند از كوچك حتي درجة يك
دستها دور آن آنجا يعني داريد, مختصري شناخت و ميبينيد را چيزي دور از
پÇيدا شناخت يك ميبينيد را آن كه قدر همين ميرسد, شما نظر به سياهي يك
آن به نسبت ميرويد جلوتر كه قدم هر ميافتيد, راه به آن سمت به بعد ميكنيد;
رفÇتيد, جÇلوتر مÇقداري وقÇتي مÇيكنيد/ پÇيدا بÇيشتري شÇناخت هدف و مقصد
كÇه مÇيبينيد رفÇتيد كه جلوتر است/ عمودي صورت, به سياهي آن كه ميفهميد
بيشتري قدم دارد/ هم برگ ميبينيد رفتيد, جلوتر باز ميكند/ هم مختصري حركت
نÇزديك وقÇتي مÇيوزد/ آن بÇر بÇاد كÇه است درخت يك آن ميبينيد برداشتيد
و خداوند شناخت است/ انگور يا سيب درخت درخت, آن كه ميفهميد رسيديد
هم عرفات ميشناسيد/ را او بهتر برويد جلوتر هرچه است/ همينطور هم عرفان
شÇناخت ايÇن بشÇناسيد, را چيزي ميخواهيد وقتي است/ شناخت اين از سمبلي
و اطÇراف مÇيخواهÇيد بگÇيريد/ نÇظر در را روشن چراغ يك مثال دارد/ درجات
خÇيره نÇور آن بÇاشيد, نزديك خيلي چراغ به ا گر بشناسيد/ را چراغ اين جوانب
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شديد دور چراغ از وقتي بايستيد, دورتر بايد ميشود/ شما ديد مانع چراغ  كننده
بÇهتر برويد نزديك به وقتي شدن, دور از بعد ببينيد/ هم را آن اطراف ميتوانيد
به و كرديد پيدا اوليه شناخت اينكه از بعد آنوقت بشناسيد; را هدف آن ميتوانيد

گردد/ كامل شناختتان و ببينيدش Âكام ميتوانيد رسيديد, آن نزديك
دور قÇرب حÇالت آن از است/ مÇطلب هÇمين نÇمايش و سمبل هم عرفات
از بÔعد دوري شويد, خودتاندور بهميل ا گر چون خودتان; ميل به نه البته ميشويد
آن از و ميشويد دور گرديده, معين كه روشي و محبوب امر به بنا بلكه است/ او

است/ وصال نوع از خودش هم شدن دور اين بشناسيد/ تا ميكنيد نگاه دور
شناختي? آيا كه ميپرسد

تÇÇÇقديم يÇÇÇÇافتي و ايسÇÇÇÇتادي عرفات در چو گفتمش ني/  گفت
نسÇÇيم رسÇÇيد مÇÇعرفت از بÇÇÇتو خويش منكر و شدي حق عارف

به بعد ني/ گفت: كردي? پيدا شناختي معرفتو رفتي, عرفات به وقتي  گفت:
كÇه است عÇلت ايÇن به ميگويند كه حرام ميرويد/ مشعرالحرام يا مشعر صحراي
حريمي يعني ميشود/ تلقي حرم جزو و//// مني× عرفات, مكه, جمله از منطقه همة
نÇبايد آنÇجا كÇنيد/ شكÇار را حيواني يا و بكنيد نميتوانيد را گياهي حتي كه است
يÇاد بÇه كربال فاجعه جريان در را (ع) حسين حضرت داستان شود/ ريخته خوني
آمÇدند/ بÇيرون حرم از شود, داشته نگاه حرم احترام اينكه براي حضرت آوريد/
هÇدف بÇه واقع در شد, كامل شما شناخت كه وقتي است/ شناخت سمبل هم اين
مÇحبوب/ شÇناخت هم و محبوب وصال هم از است عبارت هدف رسيديد; خود
از چون ميسوزد/ شعله وسط در كه است پروانهاي مانند تنهايي به محبوب وصال
را شناخت هم و وصال هم وقتي پس نميشود/ متوجه چيزي و است بيخود خود
جشن اين كرديد/ طي را مراحل اين كه ميگيريد جشن ديگر آنجا آورديد, بدست
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را اعمال اين كه است حاجيهايي طرف از سپاس و مراحل اين طي خاطر به شما
كÇه هÇم شما كه دارد اثر دلها در بقدري و است مهم آنقدر و دادند انجام آنجا در
مÇيگيرند جشÇن مسÇلمين همه يعني ميگيريد/ جشن آنها خاطر به هستيد اينجا
شÇدند مÇوفق وانشÇا¾اللÇه دهÇند انجام را حج اعمال شدند موفق كه برادراني براي
انجام به موفق انشا¾اهللا هم شما بياورند/ جا به فرمود (ع) سجاد حضرت كه را ي حج
شكرانه به آنوقت كرديد/ پيدا هم شناخت وصال از بعد يعني شديد, ي حج چنين
هم شما آمد, اسماعيل حضرت براي كه ذبيحهاي فدايي بود ياد به و امر اين انجام
عوض به كه است ليهاي او قرباني همان نشانة واقع در قرباني اين ميكنيد/ قرباني

شد/ ذبح اسماعيل
امÇر از غير ا گر بودند/ تن يك دو هر اصل در اسماعيل و ابراهيم حضرت
او كÇند? قÇرباني را فردش به منحصر فرزند ميشد راضي ابراهيم آيا بود خداوند
كه بود اين الهي امر ولي بماند/ باقي فرزندش ولي برود بين از خودش بود حاضر
هÇمه مÇحبوب امر اطاعت راه در بايد يعني كند/ قرباني را فرزند ابراهيم حضرت
بÇود مهمتر هم خودش جان از كه را فرزندش حتي ميكرد, ترك را ديگر عاليق
خÇداونÇد آمÇد بÇيرون بÇلند سر امتحان از و شد حاضر كه وقتي ميداد/ او راه در
آنوقت بود/ تو امتحانات همه اينها و دارم الزم ترا من نه, گفت: و فرستاد ذبيحهاي
ما حاال ميرسيد/ ميبايد كه رسيد آنجايي به و شد خليلالله ابراهيم حضرت كه بود
سير اين اداي ميآوريم, در را داشتن ايمان اداي ميآوريم/ در را كار اين اداي هم
ما به هم كمي خداوند درآوردن ادا اين با شايد تا ميآوريم در را ابراهيم حضرت

كند/ پيدا معني كارهايمان و كند ه توج
ميتوانيد البته كه Ç كرديد هم طواف دوباره و كرديد قرباني را گوسفند وقتي
راه در را خود جان حاضريد كه آمده يادتان به واقع در Ç دهيد انجام هم روز همان
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آن از آنÇوقت كرديد/ طواف و گشتيد دورش نيت اين به و كنيد قرباني محبوب
يك و ميشود تمام احرامتان بيايد/ بيرون كه ميدهد دستور خداوند قرب, حالت
بÇايد را قÇرباني شÇديد دنÇيايي كÇه حالتي آن در آنوقت ميشويد/ دنيايي شخص
ميگويند مستحقين/ و مسا كين فقيران, نزديكان, اقوام, بزرگان, ميان كنيد تقسيم
يك شÇخص, خÇود مÇصرف بÇراي قسÇمت يك كÇرد: بايد قسمت سه را قرباني
ان مستحق به هم را قسمت يك و ايماني جنبه از مÆمنان و بزرگان براي هم قسمت

داد/ بايد
كÇنيد/ دور خÇود از را شÇيطان كÇه است اين آن و مانده ديگر كار يك حال
كار اين در و ميخواهد شكار بنيآدم از و دارد ما فريب در تالش هميشه شيطان
بÇيشتر را او بÇاشد, چاقتر و بزرگتر چه هر شكار اين و خواسته مجال خداوند از
مÇوسي, د, حمÇم دنبال به ابراهيم, دنبال به ل او شيطان كه است اين ميكند/ راضي
بدهد/ فريب را آنها بتواند ا گر ميكند كيف و ميبرد ت لذ چقدر او ميرود/ عيسي
دهد فريب را بزرگان مشاهير از نفر يك است توانسته فقط شيطان ميان اين در اما

است/ باعورا بلعم هم آن و
مÇقام بÇه نزديك مقامي كه بود مستجابالدعوه بزرگان از يكي باعورا بلعم
بÇه را او كÇه داشت نÇظر در خداوند ميگويد كهتورات آنطور و داشت پيغمبري
ضايع را خود او كه البتهتوراتنميگويد كرد/ ضايع را خود او كه برساند پيغمبري
فريب را او شيطان كه آمده ما اخبار در ولي بود, بنياسراÄيل از او شايد چون  كرد
آن نتوانست ديگر شيطان ولي بود شيطان براي بزرگ شكار يك اين خوب داد/
بزرگ شكارهاي دنبال به هميشه او كه چند هر كند صيد را ديگر بزرگ شكارهاي
از كÇه كسÇاني خدا بندگان ميان در يعني بياندازد/ دام به را آنها ميخواهد و است
آنها ميخواهد بيشتر شيطان باشند, داشته بيشتري ارج رفتهو باالتر عروج نردبان
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بكشد/ پاÄين را آنها و كند شكار را
كنيد/ جمره رمي هم سر پشت روز سه بايد شيطان اين كردن دور براي خوب
ريگÇها كنيد/ پرتاب او سمت به شيطان كردن دور نيت به ريگ هفت بايد يعني
شعور/ و آ گاهي صحراي از يعني مشعر, صحراي از بياوريد? بدست كجا از رابايد
ان Ç است ضعيف شيطان اين آنقدر كنيد/ طرد را شيطان كامل شعور باآ گاهيو بايد

/7ì آيه نسا¾, سوره -1

آ گاهي محل كه مشعر صحراي از را ريگها اين شما ا گر كه Ç (1)Hضعيف كان  كيدالشيطان

بÇاز البÇته مÇيشود/ دور شما از فندق اندازة به ريگ هفت با باشيد, آورده است
براي بار سه ميكنيد/ دور خود از را او ريگ هفت با باز شما كه ميكند مراجعت
ابÇراهÇيم حÇضرت از است يÇادگاري هم اين كه جمره, تا سه ميآيد, شما فريب
كه مقامي آن به رسيد و كرد طرد را شيطان قرباني از قبل ابراهيم حضرت منتهي
بÇه كÇه وقتي يعني قرباني از بعد ما ولي شد/ امام و خليل رسول, او ميرسيد: بايد
سر و ميآيد سراغمان به شيطان كه است موقع آن در باز برگشتيم, دنيايي حالت
مساÄل به كمتر انسان حج اعمال انجام و احرام ايام آن در ولي ميگذارد/ جانمان به
آن بعداز ولي دارد كار انسان با كمتر شيطان كه ديديم هم Âعم داردو ه توج دنيوي

ميكند/ تعقيب را ما Hمرتب روز سه تا
كÇنيد/ رعÇايت بايد كه حج اعمال و مكه به راجع است آدابي از بخشي اينها

ميگويد: قصيده آخر در ناصرخسرو
سÇقيم و صÇحيح نÇدانسÇتهام مÇن تو گفتي چه هر باب اين از  گفت
مÇÇقيم مÇÇحو مÇÇقام در نشÇÇÇدي نكرديحج دوستپس اي  گفتم
سÇيم بÇه خÇريده بÇÇاديه مÇÇحنت بÇاز آمÇده ديÇده مكÇÇه رفÇÇتهاي
تÇعليم كÇردمت كه كن چنين اين پسازاين كني حج كه خواهي  گرتو
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مختصري مقدار كه است كرده چاپ ارشاد وزارت شريعتي دكتر از كه است جزوهاي جمله از -1
است/ داده شرح را اعمال اين از

كÇه عÇرفاني ديÇد آن ولي است(1) شÇده نÇوشته كتابهايي حج مورد در البته
هÇم نÇاصرخسÇرو از حÇتي كÇه بÇاشيم داشÇته ميتوانيم ما يا و داشت ناصرخسرو
آن اميدوارم حاال باشند/ داشته ميتوانند كمتر ديگران را ديد اين باشد, خالصتر
جمله از ميروند حج به انشا¾اهللا و دارند را خدا خانه زيارت قصد كه حج مسافرين

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

عيدقربان
هÇمه بÇين الفت مÇوجب انشÇا¾اهللا هستند/ شريك عيد اين در مسلمين همه
عيد اين از بيشتر است پيغمبر احكام به د مقي بيشتر كه كس هر البته گردد/ مسلمين
خوانده اينچنين عيد نماز قنوت در است/ عيد مسلمين همه براي ولي دارد, سهم
مسÇلمين براي آنرا كه امروز حق به /عيدا مين سل Ôم Öل ل Ôهت Öل ع ج ذي ال م Öوالي هذا قح ب ميشود:

دادي/ قرار عيد

/ë آيه ابراهيم, سوره -2

ايام نام به كه الله(2), يام ا ب Öم Ôه Öرك ذ و ميفرمايد: موسي حضرت مورد در خداوند
ديگري و فطر عيد يكي است: روز دو اهللا ايام مسلمين براي ولي ميكند/ ذ كر اهللا
واجب غÇيره و روزه و نÇماز كه همانطور است عبادات جز دو هر كه قربان; عيد
حرام روز دو اين در روزه گرفتن جمله از دارد خاصي مقررات روز دو اين است/
بين الفت و انس و عيد روز تبريك آن مقصود عمدة كه ديگري مقررات و است
ايÇجاد الفÇتي و انس مسÇلمين هÇمه بين روز دو اين در يعني است/ مسلمين همه

ميشود/
كلمه خود ميگويند كه كردن قرباني يعني قربان ميگويند? قربان عيد چرا اما
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قرباني اين ميجوÄيد/ خدا به قرب كردن قرباني اين با يعني است/ قرب ريشه از
طرف از و ابراهيم حضرت ما پيغمبر جد از است خاطرهاي طرف يك از  كردن
فرزندانشان حتي و بوده رسم بشر اقوام بين كردن قرباني تاريخ آن تا چون ديگر
ممنوع را انسانها كردن قرباني خداوند بعد به تاريخ اين از ميكردند, قرباني هم را

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

 كرد/(1)
و است شده سرشته حيوان و شيطان فرشته, از كه است معجوني طرفه انسان
هÇمه در كÇه تهاجم خصلت آن مثال اوهست/ در هم حيوانات خصال مجموع لذا
در ولي مÇيشود/ ظÇاهر آنÇها بÇين دعاوي صورت به انسان در هست, حيوانات
است/ شده جلوه گر شرعي مشخص احكام يا جهاد صورت به تهاجم اين اسالم,
شخص ا گر شايد دارد, ه توج آن به و آفريده بشر در را خصلت اين خداوند چون

برود/ بين اواز تهاجمي حالت آن كند قرباني يكبار سالي
كه است كافي همين ما براي و است داده قرار عيد ما براي را روز اين خداوند
به بازگشت است/ بازگشت معناي به عود ريشه از عيد اما بدانيم/ عيد را روز اين
نو لباس انسان كه نيست روز آن عيد واالمقام گوينده آن قول به پس خدا/ سوي

الوعيد/ نم نم ا ن مل Ôالعيد بل الجديد سبل ن مل Ôالعيد ليس -2

كند/(2) پيدا امنيت خداوند بليه از شخص كه است زماني عيد بلكه يا/// و بپوشد
مورد در خداوند كه است اين شد قاÄل عيد اين براي ميتوان كه ديگري جنبه
آيÇه ايÇن در ابراهÇيم/يÇعني بيكÔم ا ¹مل ميفرمايد: پيغمبر به خطاب ابراهيم حضرت
از غير ابراهيم حضرت پس ميكند معرفي ما همه پدر را ابراهيم حضرت خداوند
ادامÇه در و مÇيشود/ مÇحسوب هÇم ما همه پدر است, ما پيغمبر بي سن پدر اينكه
لقب را شÇما قÇبل از او بÖل/ ق ن م لمين Öس Ôالم كÔم ي× م س و Ôه /// ميفرمايد: خداوند آيه همين
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را مقامي چنين وقتي خداوند الهي/ امر به شدن تسليم عام معناي به مسلم داد, مسلم
و شعف باعث Hمسلم ميشود, قاÄل است ما همه پدر كه بزرگوار پيغمبر آن براي
ميروند همه ميدهند, كسي به را ديني مقامات اين وقتي ميگردد/ هم ما شادماني
عيد جنبه يك پس ميشود/ خوشحال هم شخص آن خود ميگويندو تبريك او به
ت بوÇن درجÇه آخرين روز اين در چون است, خاطر همين به هم روز اين بودن
ل او مراحل, دراين كه دارد مرحله چهل ت نبو است/ شده ر مقر حضرت آن براي
بÇعدي مÇرحÇلة در مÇيشنود/ صدايي بعد ميشود/ وحي خواب در فرشته صداي
حرف او با و ميبيند م مجس را فرشته درجه آخرين در و ميزند حرف بااو فرشته
پيغمبر و ميشد نازل خودش واقعي صورت با هم ما پيغمبر بر جبرÄيل كه ميزند
كÇه بود اين شده ر مقر امتحان آخرين هم ابراهيم حضرت مورد در ميديد/ را او

كند/ قرباني را منحصرش فرزند
ل او از اينكه مثل و بود گذشته بارداري سن از ابراهيم حضرت همسر ساره
از فرزند يك فقط حضرت شود/ اوالددار نميتوانست جهت هر به بود, عقيم هم
نÇقل مÇا روايات در سالگي/ شش و هشتاد سن در سالها بعداز آنهم داشت هاجر
خÇداونÇد سالگي شش و هشتاد سن در كه است شده نوشته درتوراتهم و است
تÇنها ايÇن كÇه ميكند امر خداوند آنوقت بود; فرزندش تنها كه داد او به فرزندي
هÇم امتحان اين از حضرت كه است امتحان باالترين اين كن/ قرباني را فرزندت
قÇرباني بÇايد كÇه هÇم پسرش همان بلكه حضرت خود تنها نه آمد; بيرون موفق
خداوند امر و خواسته وقتي ابراهيم حضرت آمد/ بيرون سربلند امتحان از ميشد

Ôر مÆÇ Ôت مÇا Öل عÇ Öاف تب ا يÇا كÇرد: عرض پدر به اسماعيل گفت, اسماعيل فرزندش به را

/102 آيه صافات, سوره -1

ديد خواهي انشا¾الله بده/ انجام مأموري آنچه پدر (1)/ ابرين الص ن م Ôهشا¾الل Öن ا ني Ôد جت س
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صابرم/ هم من  كه
تÇوجه مسÃله اين به ابراهيم حضرت خود يا و گفت پدرش به اسماعيل بعد
در تÇرديد ذرهاي مبادا كه نبيند را فرزند صورت ذبح موقع در است بهتر كه  كرد
تÇا بÇرگردانÇد خÇا ك طرف به را اسماعيل فرزندش روي پس شود/ ايجاد دلش
پيغام و آمد جبرÄيل كه بود اينجا در ميدانيد/ را آن داستان كه نبيند را او صورت

/(107 آيه صافات, (سوره بازخريديم عظيم ذبحي به را او و -1

آن كه نيست اين بزرگ, ذبيحه عظيم, ذبح از منظور (1)/ ظيم ع ذبح ب Ôناه Öي د ف و كه: آورد
به يعني است/ معنوي عظمت منظور بود/ چاقي گوساله يا و چاق گوسفند حيوان
بÇه را آن نÇتيجه گÇيري خداوند كه بود مهم امتحان جلسه اين و مسÃله اين قدري

فرمود/ بيان عظيم ذبح عنوان
بود خداوند درگاه به ابراهيم حضرت امتحان آخرين قضيه اين روز, دراين
يعني خليل مردم/ پيشواي يعني امام شد/ امام شد, خليل شد, رسول آن بعداز  كه
جشÇن و مÇيدانÇيم عÇيد را امÇروز مÇا كÇه ديگÇر علت يك پس خداوند/ دوست
او آمد/ بيرون موفق نيز امتحان آخرين از ابراهيم پدرمان كه است اين ميگيريم
گرفت/ عالي مقامي و آمد بيرون موفق و سربلند آنها همه از و داد امتحان چندين
فÇرزند بÇلكه حÇضرت آن فÇقط نÇه گÇرفت/ را روز آن مÇقامات عÇاليترين يعني
بÇه و داد پس خÇوب را الهي امتحان كودكي در هم اسماعيل حضرت خردسالش

/ ابرين الص ن م Ôهشا¾الل Öن ا ني Ôد جت س Ôر مÆ Ôت ما Öل ع Öاف تب ا يا كرد: عرض پدر
ابراهيم حضرت است/ نظر اختالف اسحاق يا بود اسماعيل ذبيحالله اين حال
آمد/ دنيا به اسحاق بود ساله سيزده اسماعيل حضرت وقتي داشت/ فرزند دو (ع)
هÇمسر اعÇتباري بÇه كه ساره از اسحاق و بود كنيز كه بود هاجر از اسماعيل البته
خودتÇورات در گرچه ميداند اسحاق را ذبيحالله بود/تورات حضرت آن عقدي
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ميگويند چطور پس بكش/ را منحصرت فرزند كه شد وحي ابراهيم به كه هست
سÇاله سيزده اسماعيل آمد دنيا به وقتي اسحاق كه حالي در بود اسحاق فرزند آن
خÇيلي ابÇراهÇيم و نميشود اوالددار كه ديد ساره وقتي مينويسد درتورات بود?
بÇه و كرد آزاد را او يعني درآورد/ او عقد به را هاجر خودش كنيز است غصهدار
بخشيد/ نميگويد و درآورد ابراهيم عقد به ميگويد درآورد/تورات ابراهيم عقد
را او ابراهيم حضرت حال هر به كرد, آزاد يا و بخشيد را كنيز كه نميكند فرق حاال
و گÇرفت غÇرور كÇمي را هاجر بعد و شد زاده اسماعيل او از و گرفت همسري به
ساره چون و كرد/ گردنكشي اندكي بود الهي محبت مورد خيلي كه ساره به نسبت
دور جÇايي بÇه را فÇرزندت و زن فرمود: ابراهيم حضرت به خداوند شد, ناراحت

ميدانيد/ را داستانش كه ببر دست
كه فرزندي و كنيز زن به و ميدادند اهميت عقدي زن به ايام آن در يهوديها
بÇه را اسÇماعيل عÇلت, هÇمين بÇه آنÇها شايد نميدادند/ اهميت زياد بود كنيز از
و نيست ابراهيم حضرت فرزند او كه بگويند ميخواستند و نميشناختند رسميت
كه حالي در است/ اسحاق منظور كن, قرباني را فرزندت فرمود: خداوند كه وقتي
حال بود/ كوچك بسيار بود ا گر يا نبودو دنيا يادر اسحاق دادهشد دستور اين وقتي
مÇثل بÇرومند فÇرزند يك يÇا است سÇختتر كردن قرباني را ماهه چند بچه يك

را? ساله سيزده اسماعيل
ا گر Hفرض درآورد/ حضرت ازدواج به را هاجر ميگويد خودتورات بعالوه
كÇه وقÇتي ولي بوده; كنيز فرزند اسماعيل ميگويند كه باشد درست آنها قول هم
كÇه گÇفت نÇميتوان پس نÇيست/ كنيز ديگر كه درآمده ابراهيم ازدواج به هاجر
درآمد/ حضرت ازدواج به گفتهتوراتهاجر طبق چون است كنيز فرزند اسماعيل
را, تو نسل را, تو اوالد ميفرمايد: ابراهيم حضرت درتوراتبه خداوند همچنين
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و مÇيكند تأيÇيد را اسÇماعيل خÇداونÇد پس كÇرد/ خواهم كثير (اسماعيل) اين از
او از امير دوازده يا سلطان دوازده و كرد خواهيم كثير او از را تو نسل ميفرمايد:
ذ كر اسماعيل پسران عنوان به را اسم بعدGتوراتدوازده كه آورد خواهيم بوجود
قÇراÇÄن كÇه آنطور قوي احتمال به نيست/ آنها از نامي هيج تاريخ در ولي ميكند
به هستند/ اسماعيل نسل از كه است ما امام دوازده همان منظور شايد ميكند, ثابت
هÇم سنت اهل مسلمين از بعضي اما ميگويد/ كهتورات است مطلبي اين حال هر
يك نداردو بودن سني شيعهو به ربطي مسÃله اين البته ميدانند/ ذبيحالله را اسحاق
ديگÇر خ ورÇم و است اسÇماعيل ذبÇيح مÇيگويد خ مور يك است/ تاريخي مسÃله
و بوده ذبيح اسحاق كه بگويد هم شيعه يك است ممكن ميداند; ذبيح را اسحاق
ندارد/ مذهب به ربطي چندان مطالب اين است/ بوده اسماعيل نه بگويد سني يك
از گذشته چون كنند بيان را مطلبي چنين كه است عجيب مسلمان مورخين از البته
داليلي هم خودقرآن و اسالم در كرديم, يهود بهتوراتو راجع كه استداللها اين
هÇمه از Çافات> والص> سورة در جمله از هست/ اسماعيل بودن اهللا ذبيح تأÄيد در
لي ع Õسالم , نوح علي Õالم س ميگويد: سالم يك هر حال شرح در و ميبرد نام پيامبران
داسÇتان سÇوره ايÇن در / اسينÇي آل Çلي× ع ÕالمÇس ميفرمايد: آخر در و هارون و موسي×

كه اين داستان و ميكند ذ كر را حضرت خواب و ذبيح داستان و ابراهيم حضرت
ميكندو ذ كر را ظيم ع ذبح ب Ôيناه د وف بعد كند, قرباني را فرزند خواست رفتو حضرت

/(111 و 109 آيات صافات, (سوره بود ما مÆمن بندگان از او ابراهيم/// بر سالم -1

و مÇيفرمايد: بÇعد /(1)
منينÆÇالم نا باد ع Öن م Ôنَّه ا /// براهيم ا لي× ع Õسالم ميفرمايد: خاتمه در

/(112 آيه صافات, (سوره داديم بشارت اسحاق به را او -2

ذ كر فرزندش ذبح ابراهيمو حضرت داستان از بعد را اسحاق يعني /(2) ق اسح× ب Ôرناه شَّ ب

نا باد ع ن م نه ا /// ابراهيم لي ع Õسالم آنعبارت از قبل ق اسح× ب رناه بش اينعبارت ا گر ميكند/
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ميتوانستيم باز شايد بود آمده شده, گفته پيغمبران حال شرح آخر در كه منينÆالم

داسÇتان شÇدن تÇمام از بÇعد اسÇحاق نÇام چون ولي است/ اسحاق ذبيح كه بگوÄيم
پس دانست/ اسحاق را ذبيح نميتوان پس آمده فرزندش ذبح و ابراهيم حضرت
حÇضرت ذبÇيح مÇيبينند كÇنند دقت هÇم قÇرآن عÇبارات ظواهر در مسلمين ا گر

است/ بوده اسماعيل
است همين آن جنبه يك دارد: جنبه چندين ما جشن و عيد اين جهت هر به
ايÇن چه حال /Gعيد سلمين Ôلم ل لÖته ع ج ذي ال اليوم ذا ه قح ب داد: قرار عيد را آن خداوند  كه
است/ عيد ما براي دهد قرار عيد خداوند كه را روز هر ديگري روز وچه باشد روز
ايÇنكه ديگÇر جنبه آن/ امثال و دارد حجاج براي مقرراتي كه فه ر ع روز سه مانند
و آمد بيرون آن از موفق كه است ابراهيم حضرت امتحان آخرين خاطرة يادبود

رسيد/ رسالت مقام باالترين به
ايÇنكه ( گÇو هسÇتند مكه در امروز كه مسلمين همه كه است اين سوم جنبه
را مهمي عبادت شدهاند موفق باشند) گرفته جشن را ديروز عده يك است ممكن
توفيق براي كه همانطور ما دهند/ انجام است, شده مسلمين بين الفت موجب  كه
همه توفيق براي ميگيريم جشن شد, موفق امتحان در كه ابراهيم حضرت پدرمان
است واجب آنها براي هم قرباني البته ميگيريم/ جشن هستند حج در كه مسلمين
مستحب و نيست واجب بعد سنوات در حاجيها براي ولي دهند انجام مني× در  كه
بÇه را آن انجام توفيق خداوند كه سفري و عيد اين از يادگاري عنوان به كه است

كنيم/ پيدا ما همه را عبادت اين توفيق انشا¾الله كنند/ قرباني است, داده آنها




