
مدیریت معنوی حج
ها... 

َ
امــام علــی؟س؟ می فرمایــد: »ان الدنیا داُر صــدٍق ِلَمن َصَدق

َو متجــُر أولیــاء اهلِل إکَتَســبوا فیها الرحمــة و َرِبُحوا فیها الَجنة.«1
همانــا دنیــا ســرای راســتی اســت بــرای راســت گویان... و جایــگاه 
تجــارت دوســتان خداســت کــه در آن رحمــت خــدا را بــه دســت 

آوردنــد و بهشــت را ســود بردنــد...
دنیــا معبــری بــرای عبــور بنــدگان خــدا و محلــی بــرای تجــارت، 
ــن اعمــال و  ــا خــدا، کســب فضیلت هــا، انجــام بهتری ــه ب معامل

عبــادات و ذخیره ســازی آن بــرای آخــرت اســت.
امــا در پهنــۀ گســتردۀ دنیــا و در میــان اعمــال، گاهــی معاملــه و 
تجــارت بــا خــدا رونــق خاصــی می گیــرد و فرصتــی بــرای فــروش 
کــه حــج و عمــره از  ثمــن نفــس بــه خداونــد مهیــا می گــردد 

بهتریــن ایــن فرصت هاســت.
قال الصادق؟س؟: »الحج و العمرة سوقاِن من اسواق اآلخرة«2
حج و عمره دو بازار از بازارهای )معنوی( و آخرتی هستند«

عرضــۀ  و  خریدوفــروش  محــل  و  بــازار  معنــای  بــه  ســوق 
صحنــۀ   و  عمــره  و  حــج   مناســک  کاالســت. 
زیبــای مســجدالحرام، بــازار معنــوی و حجــاج، 
و  خریــدار  خداونــد،  و  خداونــد  مشــتریان 
بهشــت، بهــای معاملــه و تجــارت بــا خــدای 

ِمــَن  »ِإن اهلَل اشــَترى   قــرآن می فرمایــد:  یکتاســت. خداونــد در 
از  خداونــد  ؛3 

َ
الَجنــة َلُهــُم  ن 

َ
ِبــأ مواَلُهــم 

َ
أ َو  نُفَســُهم 

َ
أ الُمؤِمنیــَن 

ــه اینکــه  ــد ب ــداری می کن ــان را خری ــوال آن ــن جان هــا و ام مؤمنی
باشــد...« بهشــت  پاداششــان  مقابــل(  )در 

عارفــان بصیــر و حاجیــان خبیــر،  در ســوق آخــرت، در دادوســتد 
عرفانــی بیــن خــود و خــدای خویش انــد و بــا نــدای: »أِقلنــی 
َعثَرتــی«4 بــا حضــرت »ُمقیــل العثــرات«5 در پــی إقالــۀ6 ماقبــل و 

ــا خــدا می باشــند. ــدی ب ــۀ جدی معامل
حــج، بــازار بــزرگ فروختــن نفــس بــه خــدای مهربــان و معاوضــۀ 
کاالی نفــس آلــوده و ســرکش بــا نفــس مطمئنــه اســت. در حــج، 
حاجیــان نفــس بیمــار خــود را بــه بــازار لطــف الهــی می آورنــد و 

از خــدا درخواســت معاوضــه و مبادلــۀ  آن را دارنــد.
ــن أســواق  ــوقان ِم ــد: »الحــج و العمــرة ُس امــام باقــر؟س؟ فرمودن

ــاِف اهلل.«7 ــن أضی ــازم َلُهمــا ِم ــرة ال اآلِخ
»حــج  و عمــره دو بــازار از بازارهــای آخــرت اســت کــه هــر کــس 
الهــی خواهــد  میهمانــان  از  شــود  آن دو  )تجــارت در(  مــازم 

ــود.« ب
بــر ایــن مبنــا میــان بــازار دنیــا و آخــرت شــباهت ها و تفاوت هایــی 

وجــود دارد کــه بــه آن هــا اشــاره می کنیم:

مشابهت های بازار دنیا و بازار آخرت )خانۀ خدا(
1. بازار دنیا محل عرضه و مبادله و دادوستد است،

 بازار آخرت نیز محل عرضه و مبادله و معاوضه است.
2. در بازار دنیا تجمع و هیاهوی مردمان بسیار است،

 در بازار آخرت نیز تجمع و هیاهوی مردمان بسیار است.
3. در بازار دنیا همه به دنبال سود و بهرۀ  بیشترند

 در بازار آخرت نیز همه به دنبال سود و بهرۀ بیشترند.

تفاوت های بازار دنیا و بازار آخرت )حج و خانۀ خدا(
در بازار دنیا کاالی مادی خریدوفروش می شود،

 در بازار آخرت کاالی معنوی خریدوفروش می شود.
در بازار دنیا خریدار و فروشنده، انسان ها هستند،

 در بازار آخرت فروشنده، انسان و مشتری خداست.
در بازار دنیا اهل دنیا جمع اند،

 در بازار آخرت اهل معنا جمع اند.
در بازار دنیا سود مادی مطرح است،

 در بازار آخرت سود معنوی مطرح است.
در بازار دنیا ساک ها پر از کاالی دنیوی می شود،

 در بازار آخرت دل ها پر از کاالی معنوی می شود.
در بازار دنیا فریب و نیرنگ راه دارد،

 در بازار آخرت خلوص و یکرنگی جای دارد.
بازار دنیا پرزحمت است،

 بازار آخرت پر رحمت است.
در بازار دنیا، انسان بیشتر خریدار است،

 در بازار آخرت، انسان بیشتر فروشنده است.

راه های مبارزه با روزنه های نفوذ شیطان در اعمال حج
به عنــوان  شــیطان  معرفــی  قــرآن،  دینــی  آموزه هــای  از  یکــی 
دشــمن و ایجــاد حــس مراقبــت و مواظبــت در انســان در برابــر 

اســت. شــیطانی  وسوســه های  و  دام هــا  حیله هــا، 
معرفــی  انســان  قســم خوردۀ  دشــمن  را  شــیطان   

ً
قــرآن صریحــا

می کنــد و در نقطــۀ مقابــل از انســان می خواهــد خــود را در برابــر 
کــرده و روحیــۀ شیطان ســتیزی داشــته باشــد. شــیطان تجهیــز 

ِمــَن  المؤمنیــن  أکثــُر علــی  الشــیاطین  »إن  الصــادق؟س؟:  قــال 
الزنابیــر علــی اللحم؛8هجــوم شــیطان ها بــه مؤمنــان، بیشــتراز 

گوشــت اســت.« هجــوم زنبورهــا بــه 
شــیاطین نه تنهــا بــرای ارتبــاط مــا بــا خــدا مانع تراشــی می کننــد، 
بلکــه در مســیر بنیان گــذار کعبــه، ابراهیــم بت شــکن نیــز اختــال 

ایجــاد می کردنــد.
 امــام صــادق؟س؟ فرمودنــد: »صــار الســعی َبیــَن الصفــا و المــروة 
َشــد 

َ
ألن ابراهیــم؟س؟ َعــَرَض َلــُه ابلیــس، فأَمــَره جبرئیــل؟س؟ ف

َجــَرت بــه الُســنةـ  َیعنــی بالَهرَولــه؛9 ســعی میــان 
َ

َهــَرب منــه ف
َ

علیــه ف
کــه شــیطان خــود را  صفــا و مــروه از آن جهــت واجــب شــد 
ــه آن حضــرت  ــل ب ــه حضــرت ابراهیــم؟س؟ نشــان داد. جبرئی ب
دســتور داد کــه به شــیطان حملــه کنــد، شــیطان هــم گریخــت )و 
ابراهیــم به صــورت هرولــه او را تعقیــب کــرد( از ایــن رو هرولــه 

ســنت شــد.«
حضرت علی؟س؟ در بیان سر رمی جمرات فرمود:

َرى ِإْبَراِهیــَم 
َ
ــَاُم ِحیــَن أ ّنَ َجْبَرِئیــَل َعَلْیــِه َالّسَ

َ
َمــا ُرِمَیــْت أِل

َ
أَّنَ َاْلِجَمــاَر ِإّن

ْن 
َ
َمــَرُه َجْبَرِئیــُل أ

َ
أ

َ
ــُه ِإْبِلیــُس ، ف ــَرَز َل ــِه َاْلَمَشــاِعَر َب ــِه َو آِل ــی َاهلُل َعَلْی

َ
َصّل

وَلــی َتْحــَت 
ُ
َدَخــَل ِعْنــَد َاْلَجْمــَرِة َاأْل

َ
َرَمــاُه ِبَســْبِع َحَصَیــاٍت، ف

َ
َیْرِمَیــُه ف

َخَر، 
ُ
َرَماُه ِبَســْبِع َحَصَیــاٍت أ

َ
اِنَیِة ف

َ
ْمَســَك. ُثــّمَ َبــَرَز َلــُه ِعْنَد َالّث

َ
أ

َ
ْرِض ف

َ
َاأْل

ــُه ِفــي َمْوِضــِع  ــَرَز َل ــّمَ َب ــِة. ُث اِنَی
َ
ْرِض ِفــي َمْوِضــِع َالّث

َ
َدَخــَل َتْحــَت َاأْل

َ
ف

َدَخــَل ِفــي َمْوِضِعَهــا .10
َ

َرَمــاُه ِبَســْبِع َحَصَیــاٍت، ف
َ

اِلَثــِة ف
َ
َالّث

ــا ســنگ  ــن ســبب ب ــی بدی ]جمره هــا )نمادهــای شــیطان( در من
زده می شــود، زیــرا هنگامی کــه جبرئیــل محل هــای عبــادت را بــه 
حضــرت ابراهیــم نشــان داد، ابلیــس بــر او نمایــان شــد. جبرئیــل 



ــز شــیطان  ــم نی ــد. ابراهی ــه او را بران آن حضــرت را فرمــان داد ک
ــن  ــر زمی ــی زی ــاره جمــرۀ اول ــد. شــیطان کن ــا هفــت ســنگ ران را ب
پنهــان شــد و کنــار جمــرۀ  دوم ســر بــرآورد، بــا هفــت ســنگ دیگــر 
او را رانــد، در جــای دوم بــه زیــر زمیــن فــرو رفــت و از محــل 
جمــرۀ ســوم آشــکار شــد. ابراهیــم ایــن بــار نیــز او را بــا هفــت 
ســنگ هــدف قــرار داد و او در همان جــا بــه زمیــن فــرو رفــت )و 

ناپدیــد شــد.([
کار حضــرت ابراهیــم؟س؟ در  آری! رانــدن و ســتیز بــا شــیطان، 

آسمان هاســت.11 در  فرشــتگان  کار  و  زمیــن 
ــا شــهاب، شــیاطین را از  ــز همچــون فرشــتگانی کــه ب ــان نی حاجی
آســمان دور می کننــد، بایــد شــیاطین را از آســمان وجــود خــود 
براننــد، شــیاطینی کــه همــواره درصددنــد در کار بندگــی و تعالــی 
انســان ها اختــال ایجــاد کننــد، چراکــه هیــچ گاه شــیطان دســت 
از دشــمنی بــا انســان نخواهــد برداشــت و لــذا انســان نیــز بایــد در 

برابــر او همیشــه بــه حــال آماده بــاش باشــد.
در  شــیاطین  کارشــکنی  و  حضــور  شــده،  ثابــت  بــه  تجربــه 
بنــدگان در پــی عبودیــت  کــه  کارهــا و مکان هــا  معنوی تریــن 
کــه  آنجــا  و  اســت  بیشــتر  به مراتــب  برمی دارنــد،  گام  حــق 
زیادتــر  شــیاطین  تهاجمــات  یابــد،  فزونــی  معنــوی  تحــوالت 
اســَتِعذ 

َ
َرأَت الُقــرآَن ف

َ
می شــود، بــه همیــن دلیــل می فرمایــد: »إذا ق

ِبــاهلِل ِمَن الشــیطاِن الرجیِم؛12چــون قــرآن می خوانــی از شــیطان 
بــر.« پنــاه  به خــدا  رانده شــده 

ــوذ  ــگاه نف ــح حــج، شــناخت جای ــت صحی مدیری
شــیاطین، رجــم و ســتیز عملــی و فکــری بــا آن هــا 

و مبــارزه بــا نیرنگ هــای شــیاطین »درحــال احــرام« و »پــس از 
مراســم حــج« را اقتضــا می کنــد.

مکاید و روزنه های نفوذ شیطان در اعمال حج
- گرفتاری افراطی در دام بازار

- تفاخر نسبت به دیگران
- عدم تحمل مشکات

- جدال با دیگران
- تضییع حقوق سایر حجاج

- پرخوری و پرخوابی
- وسواس و شک در صحت اعمال و مناسک

- ریاکاری و گرفتاری در دام شرک خفی
- اسراف و تبذیر

- حــج گــزاردن بــه نیــت تجــارت، تفریــح و تنوع طلبــی و نــه بــه 
خاطــر خــدا و کســب معرفــت

- انجام اعمال حج با مال حرام.
 مکاید و روزنه های نفوذ شیطان پس از حج

- آلودگی دوباره به گناهان و دنیا
عــادات  و  دنیــوی  زندگــی  همــان  بــه  حاجــی  برگردانــدن   -

حــج از  قبــل  ناصحیــح 
- غرور و ُعجب

 راه های نجات از دام شیطان
- استعاذه و پناه جویی به خدا

- دائم الوضو بودن

- ذکر و یاد خدا
- صدقه دادن

- پرهیز از مکان ها و انسان های آلوده به شیطنت
- خواندن سورۀ ناس و فلق

- نماز با توجه
- سجده های طوالنی

امــام صــادق؟س؟ در بیــان فایــدۀ بــزرگ شیطان ســتیزی می فرمایــد: 
»لــوال أن الشــیاطین َیُحوُمــوَن َحــول قلــوِب بنــی آدم َلــَرأوا ملکــوَت 

الســموات واألرض«.13
»اگــر شــیاطین گرداگــرد قلــوب فرزنــدان آدم را محاصــره ننمــوده 
بودنــد، آن هــا می توانســتند باطــن و ملکــوت آســمان ها و زمیــن 

را ببیننــد.«

1. نهج الباغه، حکمت 131.
2. کافی،  ج 4،  ص 255.

3. توبه/ 110.
4. »خدایا از خطا و لغزش من در گذر« )دعای کمیل(

5. »کسی که از خطاها و لغزش ها در می گذرد« )جوشن کبیر(
6. اقالــه در معامــات یعنــی بازگردانــدن کاالی خریداری شــده بــه 

مالــک و خواهــش از او بــرای بازپس گیــری ـ  فســخ معاملــه.
7. الفقیه، ج 2، ص 221.

8. بحاراألنوار، ج 60،  ص 256.
9. الحج  و العمره، ص 205.
10. قرب االسناد، ص 147.

11. حجر، 18.
12. نمل، 98.

13. المیزان، ج 5، ص 271.

معاونت فرهنگی


