
 
 

  ١                                  حجـ   پيام  ٠٠/٠٥/٩٧

   
(دام برکاته) به حجاج بيت اهللا احلرامیآمل یجواد یپيام حضرت آيت اهللا العظم  

  یمشس ١٣٩٧  یقمر یهجر ١٤٣٩

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

»نيالْعالَم بر لَّهل دملَّ الْحص لَ یوع يعِی اللَّهمني جلسرالْم اِء وبِيالْأَن و ةمني الْأَئيدهالْم اةدا الْهميس  اِء وبِيالْأَن ماتخ

  ».  اللَّه یإِلَ نتبرأ من أَعدائهِم وی نتولَّ مهِبِ آلَاف التحية و الثَّناء ماعلَيهِ خاتم الْأَوصياء

مقبول پروردگار  ـ شاَءاللَّهـ إِن تمرانعان و ميارت و طواف مهه مشا بزرگواران، حاجيحرام و زو ا حج و عمره

د، يها هستيمشا علو که مصداق بارز آن ١»نضيوف الرٰمح«درباره  يقدس اهلأافت را ذات ين ضيباشد و تر

وان قرآن ريد، پيهست )علَيهِم أَجمعني هسالمو ه اللَّ صلَواتي(و مهدو يو باقر يد، صادقيها هستينيها و حسحسين

  د!يسبحان ره مشا بفرما يد، خدايو عترت هست

ن يد ، بس که فرمودند تا کعبه هستنيگر فرق دارد. درباره عظمت کعبه مهيد يد که کعبه با بناهاهستي مستحضر

ات ي آرينا نظخواهد بود. کعبه از نظر بِ» امةيوم القي ايل«کعبه هم  ،هست» امةيوم القي ايل« دين و چون ٢هست

                                                
لْقَوم زوار اللَّه و هم في ضيافَته و لَا يجملُ بِمضيف أَنْ يصوم لأَنَّ اقيلَ لَه فَلم حرم الصيام أَيام التشرِيقِ قَالَ ... سئل  علَيه السلَامأَنَّ أَمري الْمؤمنِني «...؛ ١٨٩، ص٤. الكايف(ط ـ اإلسالمية)، ج١

  ».أَضيافَه
لَا يزالُ عن أَبِي الْمغراِء عن أَبِي بصريٍ عن أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ: عدةٌ من أَصحابِنا عن أَحمد بنِ محمد عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عن فَضالَةَ بنِ أَيوب . «٢٧١، ص٤. الکافی(ط ـ اإلسالمية)، ج٢

تا قَامماً مقَائ ينة الدبالْكَع.«  



 
 

  ٢                                  حجـ   پيام  ٠٠/٠٥/٩٧

خبواهد به حرم امن  يابرهههر وقت اَ ١.﴾الَ من خلْفه الَ يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه و﴿قرآن از نظر کالم است که 

  ٢دهد.يات او خامته ميهست که به ح »لي ابابريط«مهواره  ،کعبه اهانت کند

ا ساخته ين است که با دست انبيا ،برخوردار است يبدأ يدارياز قداست و پا يمهانند کتاب اهل نکه کعبهيسر ا

 الْقَواعد إِبراهيم يرفَع إِذْ ﴿وگرچه مسبوق به سابقه بود:  ،ن بِنا را احداث کردنديح حق ايل حق و ذبيخل است. شده

نم تيالْب ماعيلُ ونا إِسبلْ رقَبت نلْبا زمزمه  ٣.ا﴾مقَبا﴾ ﴿تنن بِنا را باال آوردند و يا ،امرب بزرگوارين دو پيا م

نه  ،ته شدخيآو ي به زمنيقدس اهلأذات  طرف خداست که از »نيحبل مت«قرآن هستيد  که مستحضر يطورمهان

از باال به  جايفان به حنو تقرآن را نازل نکرد. بار ورطکه خدا باران را نازل کرد، آن يورطآن عينيانداخته شد؛ 

 خيت.از باال آو عيني آمد؛ نياز باال به زم يقرآن به حنو جتلّ ويل ؛ انداختنيخدا آن را از باال به زم عيني آمد؛ نيزم

 ٤﴾و اعتصموا بِحبلِ اللَّه﴿ :در متاس است ين حبل اهليبا ا ، استميکه در حمضر قرآن کر يحبل خداست؛ لذا کس

  عت کرده است.يب ياهل دسيتا با دست يبيسبحان است، گو يل شد، چون آن طرف حبل به دست خدااگر حاص

قدس أ آن است که با ذات ريکرده است؛ نظ ٥المرا است» حجر االسود« يند اگر کسيگويان کعبه که ميدر جر

باال آمده، نه  نت ازخيه به صورت آوآن است که کعب يبرا ٦عت کرده باشد،يب ياهل يديد يبيعت کرده باشد، با يب ياهل

  به صورت انداخنت.

                                                
  .٢. سوره فصلت، آيه١
إِنما كَانَ  لَي الْحجاجِ ما جري علَي تبعٍ و أَصحابِ الْفيلِ لأَنَّ قَصد الْحجاجِ لَم يكُن إِلَي هدمِ الْكَعبةمن أَراد الْكَعبةَ بِسوٍء ... و إِنما لَم يجرِ ع«؛٢٤٩و  ٢٤٨، ص٢من ال حيضره الفقيه، ج. ٢

  ».ه أَنْ يبين للناسِ أَنه لَم يجِره فَأَمهلَ من هدمها علَيهقَصده إِلَي ابنِ الزبيرِ و كَانَ ضداً لصاحبِ الْحق فَلَما استجار بِالْكَعبة أَراد اللَّ
  .١٢٧. سوره بقره، آيه٣
  .١٠٣عمران، آيه. سوره آل٤
  . ملس کردن.٥
  .١٨٥، ص٤. الکافی(ط ـ اإلسالمية)، ج٦



 
 

  ٣                                  حجـ   پيام  ٠٠/٠٥/٩٧

 يکيکنند که کعبه چون مکعب شکل است و شش سطح دارد؛ يسؤال م (سالم اهللا علَيه)از امام درباره کعبه وقيت

چون  ،وار دارد؟ حضرت فرمودياست و چهار د يچرا کعبه چهار ضلع يوار هم که دارد؛، چهار دينيپا يکيباال 

»ورالْبمعالْم تور«بعد فرمود  ،است يچهار ضلع »يمعالْم تيياست، چون عرش خدا چهار ضلع يچهار ضلع »الْب 

لأَنَّ الْكَلمات الَّتي «است:  يچهار ضلع ،اسالم است يکه مبنا است، چون کلمايت ياست و عرش خدا چهار ضلع

عبأَر لَاما الْإِسهلَيع نِير«ن است: ياو آن  ١»بأَكْب اللَّه و إِلَّا اللَّه لَا إِلَه و لَّهل دمالْح و انَ اللَّهحبس«.  

لَا إِلَه «د است که مهان يانش توحيپا يه،تثن يخبش و ثيتثل يع است، خبشيترب ين کلمات چهارگانه که در خبشيا

گردد.يد برميبه توح ،دييفرمايم ليمشا حتل که باشد. آن سه کلمه و ذکر هم »إِلَّا اللَّه »يكُلِّ ش نم رأَكْب ءاللَّه «

اوست:  برایمدها هم ک داشته باشد. مهه حينکه شرياست. او سبحان است از ا ٢»اللَّه أَكْبر من أَنْ يوصف«ست، ين

ل يک ذکر است و آن حتليگانه به چهارن اذکار يبازگشت اقهراً محد برای اوست.  ٣،﴾ما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه﴿

  باشد. »لَا إِلَه إِلَّا اللَّه«است که 

، بعد به صورت کعبه ظهور کرده است. »الْبيت الْمعمور«سبحان وحدتش به صورت عرش، بعد به صورت  يخدا

نکه قرآن که در يمثل ا ؛کعبه درآمده است يواريترتل کرده است به صورت چهار د ،ض کلمات چهارگانهيآن ف

درآمد. اگر در  ٥»نيمب عريب«به صورت و ته شده خيترتل کرده، آو است ٤»ميحک يعل« ي،قدس اهلأحمضر ذات 

 ﴿و إِنه يففرمود:  ي، در خبش بعدميقرار داد ن قرآن را عريبيا ٦،قُرآناً﴾ جعلْناه ﴿إِنادارد که » حشر«آغاز سوره 

                                                
  .١٩١، ص٢من ال حيضره الفقيه، ج .١
  .١١٧، ص١. الكايف (ط ـ اإلسالمية)، ج٢
  .٥٣. سوره حنل، آيه٣
  .٤. سوره زخرف، آيه٤
  .١٩٥. سوره شعراء، آيه٥
  .٣. سوره زخرف، آيه٦



 
 

  ٤                                  حجـ   پيام  ٠٠/٠٥/٩٧

تابِ لَدالْك أُم﴾كيمح يلنا لَععل«آن  يباال ، استنين قرآن حبل متيا عيني ١؛يعريب« آن ينياست و پا» ميحک ي 

ربعه أحات يآن تسب يکعبه هم باال ،»نيمب عريب« آن ينيپا و است »ميحک يعل«آن  ياست. اگر قرآن باال» نيمب

را  »حجر األسود« ياست؛ لذا اگر کس يچهار ضلع يو بنا يک اتاق چهار ضلعيو  يچهار ضلع آن ينيهست، پا

ال به صورت يسبحان ب يخدا دسيتا با دست يبيگو ،الم بکندستل کعبه از عرش است و ترتعت کرده است. ترت

 ياباال هم هست؛ منتها در هر مرحله ، هستينيپا وقيت . هم هستينيپا ،باال هست وقيت عيني ،است نه جتايف يجتلّ

  .مناسب آن مرحله است

پروراند، بعد يه خود ملرا در عاق يق علميک مطلب عميک مفسر، يم، يک حکيه، يک فقيد هستي مشا مستحضر

 ود، بعد شروع به نوشنت يا بگويسد يبنو يا فارسي يال که به صورت تازيه وهم و خدهد در قويآن را ترتل م

افته يترتل  ،ن کتابيا اي ن سخنراينيا مقاله. ايک مقال يا به صورت يد يآيمک کتاب دريکند، به صورت يگفنت م

ن ترتل است به ياست. ا يافته آن صورت عقليترتل  يو ومه ايلياست. آن صورت خ يو ومه ايليآن صورت خ

گفتم و  را بود خود  آنچه که در عاقلهنيد من عيگويه ميا فقيم ا متکلّيم ين حکيو ا جايفاست نه ت يحنو جتلّ

  نه انداخنت. ،نت استخي است، به حنو آونيه حنو حبل متب عينينوشتم؛ 

ف خدا شد در ين سفره نشست و ضيتوان با حمدوده کعبه مأنوس بود و در کنار اين در کنار کعبه بودن، ميبنابرا

 عرش الْمؤمنِ قَلْب«شود يکه م يف عرش باشدتواند ضيمور باشد، معت ميف بيتواند ضي حمدوده. منيمه

نالرمربعه باشد.أحات يد و تسبيتواند باالتر از عرش باشد که مهمان کلمات توحيم ٢،»ح  

                                                
  .٤. سوره زخرف، آيه١
  .٣٩ص ،٥٥ج ،)بريوت ـ ط(األنوار . حبار٢
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 الْمؤمنِ قَلْب«نکه ياز باب ا ،»ةيحکمة العرش«گفتند يشد، ميکه بر قلب خودشان القا م مطليب ،قبالً بزرگان

شرن عمحمطلب  ين نبود که هر کسيا بر وگرنه قبالً بنا ي،ند مطلب عرشيگويرا م يبعدها هر مطلب بلند ،»الر

 الْمؤمنِ قَلْب«شد که ياست؛ بلکه آنچه بر قلب خود القا م يد مطلب عرشيگفته باشد را بگو يگريولو د يبلند

شرن عمحيشد مطلب عرشياست، م »الر.  

د که کعبه هستي مستحضر ،ديبريه سر متمران و حمرمان و زائران و طائفان که در جوار کعبه بيان و معمشا حاج

د که ما در متام مدت عمر هستي ما به کعبه وابسته است. مستحضر يدارد که متام زندگ يک قداست خاصي

ما چه واجب چه  يم. منازهايکنيم يم، با کعبه زندگيکشياصالً ما با کعبه نفس م ١؛»و الْكَعبةُ قبلَتي«م: ييگويم

وانات ير حها و ذبح و حنبه باشد. متام مذبحدن مستحب است به طرف کعيه است. خوابمستحب به طرف کعب

ت ما با سبک خاص به طرف کعبه يد باشد. احتضار ما به طرف کعبه است. مناز ميگوشت به طرف کعبه باحالل

حب است به طرف ما به طرف کعبه است. نشسنت مست يما به طرف کعبه است. اصالً متام زندگ يهااست. دفن مرده

 عيني ؛»و الْكَعبةُ قبلَتي«م: ييگوينکه مياعبه باشد. به طرف ک يند وضع حمتضرگويکعبه باشد. در حال احتضار م

  .ميشوي و با کعبه هم حمشور مميريمي، با کعبه مميام، با کعبه زندهيکشياصالً ما با کعبه نفس م

 لَه اللَّه عن طَرِيقِ مكَّةَ كَتب يمن أَماطَ أَذً«است که امام فرمود: نقل کرده  اسحاق بن عمار ان نوراينيک بي

هذِّبعي ةً لَمنسح لَه بكَت نم ةً ونسياگر کس ٢،»ح ن راه يو خار را از ا يغکند، ت بوروفتراه کعبه را شستشو کند، ر

در کتاب حج  وسائلکه مرحوم صاحب  يتين روايکنند، ا يمکه را ط راه بردارد، مانع را بردارد که زائران به آساين

ن راه گَرد يراه مکه را صاف کند، نگذارد ا ي، کس»عن طَرِيقِ مكَّةَ يمن أَماطَ أَذً«ن است که اگر ينقل کرد ا وسائل
                                                

  .٣٥٣زاد املعاد، ص. ١
  .٢٩٢، ص١٣وسائل الشيعة، ج. ٢
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او يسد، نوياو م ياکه خدا حسنه بر يسد. کسينوياو م يو خاک داشته باشد، خاشاک داشته باشد، خدا حسنه برا

  ن راه مکه است.يکند. ايرا عذاب من

مردان با را دولت ياسيل سيم که مسايبکن يد کاريارت بسته بشود. نبايم که راه حج و زيکن يد کاريما نبا

ها باهم دولت ياسيل سيآن مسا يش حمفوظ است،ارت سرجاين حج و زيارت مرتبط کنند. ايل حج و زيمسا

» ماطةا«راه مکه را باز کند!  یاست که فرمود هر کس (سالم اهللا علَيه)امام ان نوراينين بي. اش حمفوظ استيسرجا

د يآن وقت راه مکه را نبا .»حسنةً لَه اللَّه عن طَرِيقِ مكَّةَ كَتب يمن أَماطَ أَذً«برطرف کردن.  عيني ،با طاء مؤلف

نها حسابشان جداست، آا حسابشان جداست. يد خملوط کرد. ايت نبااسيارت را با راه سيبست. راه حج و ز

ا آزاد هگانهياز دست ب يدوار بود روزيد اميباکعبه مردان حسابشان جداست. شرق و غرب عامل جداست و دولت

 که ميديرسيم ييکاش به جا يشود. امستحب مؤکّد است که وارد کعبه  ١»ةورصر«شود، چقدر اصرار هست که 

 يافت را با عبور از درين ضيکه سال اول آاست، ا و کساين »ةورصر«ي که خمصوصاً اديدر باز بود و عده ز نيا

ان طواف يجر يماست و به قدر ينيد ين دستورهايا !ک احساس کننديگر از نزديد یدر از خروج و گريبه در د

بر آا واجب است که  ينيان ديو وال ياسالم دا نکردند، حاکمانيق پيتوف ياارت کعبه معترب است که اگر عدهيو ز

 زائران فراواين يمنتها اآلن به لطف اهل ؛ل استي قبنيان بعثه از مهين جريا ٢را به طرف کعبه اعزام کنند. ياعده

نکه يچه ا ؛نشود ت خايلين بيکند که ارا به کعبه اعزام  ياالزم است که عده بر وايل ،دياين يوگرنه اگر کس ،هستند

  طور است.نيهم مه )علَيه هسالمو صلَوات اللَّه (دانيارت ساالر شهيان زين در جريشابه ام

                                                
١ .»جحةٌ: مل يورر٨٧، ص٧تاج العروس من جواهر القاموس، ج». قَطُّ و ص.  
  ...».علی ذلك جيربهم أن اإلمام علی و إذا ترك الناس احلج، وجب. «٦٤٧، ص١السرائر احلاوي لتحرير الفتاوي (و املستطرفات)، ج. ٢
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د و يبه سر نرب يزياد حق چيد. در کنار کعبه جز نام و يتمران و زائران بربعان و ميحداکثر ره را مشا حاج

مستجاب است و  ـ شاَءاللَّهـ إِن مشا يد، دعايند و دعا کيک دور قرآن را خبوانيحداقل  ،ديحتماً قرآن را تالوت کن

  !ديدر شرق و غرب عامل دعا کن ي جامعه انسانی و اسالمیبرا

ان ين مناسک را به پايا ،»نوف الرٰمحيض«ن يتکفان به عنوان ترحرمان، معان، مي مهه مشا زائران، حاجميدواريام

  !ديبه اوطان خود برگرد اًيد و ساملبرسان

  »و السلَام علَيكُم و رحمةُ اللَّه و بركَاته للَّه لَنا و لَكُمغَفَر ا«


