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یااد ایااا    آفریدگار جهان را که توانم داد تا مجموعه حاضر را به  حمد و سپاس

 م آر .لو لحظات پرفیض حج به ق

 
 آغااااان سااااخد یااااا د  اااادا بایااااد کاااارد

 
 بااااا یاااااد  اااادا ران و نیااااان بایااااد کاااارد   
 

 کردنااآ آمو ااآ  آنکااه تیاااد داد و فکاار 
 
 آنکااااه جااااان داد و راآ رفا ااااآ آمو ااااآ  
 

 آنکاااه تااارا روو داد و پاااروانت آمو اااآ  
 
 آنکاااه تااارا بیاااان داد و گتا اااآ آمو اااآ     
 
در ارتباط با اید ستر روحاند کاه  سآ اتائد مجموعه سرودآ  "منظومه حج"

تص یف و ت ظیم گردیدآ اسآ. بخش عمدآ آنها در م اجاات باا   توسط نگارندآ 

 حواشد آنیآ. معبود و تعدادی نیز در

 
 عشا  و ب ادگد  م ظومه حج نماادی اساآ ان   

 
 مجموعااه اییااآ ان قصااه شاامن و پروانگاااد     
 

 سااون و گاادان عبودیااآ اسااآ و پرسااا دگد 
 
 نالااه تااای عاشاارد بااا ران و نیانتااای شاایتاگد   
 

 و دلادادگد   ادا دارد  کاو در د  ناور  تر آن
  
 بیابااد پیااا  تااای  ااود ن توحیااد و بال اادگد     
 



  

داشاه لکد تیچکادا  ان   جهاننگارندآ سترتای ماعدادی به کشورتای مخالف 

را شیرید تر و پرمحاواتر ان حج ابراتیمد نیافاه اساآ. در ایاد ساتر تار     آنها 

آن تتکار   رچاون د د اسآ کاه  فیک ان اعما  دارای عم  و محاوای ویژآ و ژر

 بیشاری مد یابد. طرسد و روانآ پیوساه نشانمائد به پایان نمد
 

 حج تمان ساتری اساآ باا مع اا بارای  اویش      
 
 آن  ود بانیگری بارای نراش تاای  اویش     در 
 

 پیش ان شعور رمشع در و یابدمعرفآ عرفه در
 
 ش اوی  نتا   باا  شاوی  درگیر م ا در و آمادآ تا 
 

 تا آنجاکه میروی قرباان نماائد نتا   اویش    
 
 در رآ ایااازد و معشاااوب و معباااود  اااویش    
 

 اعمااب  بردری مرا تحآ تاثیر قارار داد و در  8310او  حج تمان در سا   ستر

جانم رسوخ نمود که دشواری تای آن را برایم شیرید و گوارا نماود بواوری   

را برنامه ریزی نماایم تاا موفا  شاو  بخشاد ان      که تصمیم گرفام ستر دو  

نیافاه تا و ندیدآ تای ستر او  را بیابم و امیدوار  که فایض بیشااری بار  و    

 عم  نگاتم ژرفای بیشاری یابد.
 

 ماااارا ان یاااااررسااااد گویااااا پیااااا  مااااد 
 
 تاااا تمرکاااز کااا م در ایاااد کاااوی و دیاااار     
 

 سااارودآ تاااایم تماااه باااوی عشااا  دارناااد
 
 گتااااه تاااایم تماااه عوااار معباااود دارناااد    
 

 ان بیاااان جماااالش  عااااجز ترچ اااد نباااان  
 
 ان وصاااف کماااالش  قاصااار  ترچ اااد قلااام   
 



  

 مع ااوی و روحاااند و نیااز   یافاااه تااایدر حااج تمااان کمبودتااای  اااتری   

فراوان د و بی ش تر نائر مشخص ک  ادآ نگااآ و   دشواری تای مراسم تر سه 

 دسااوردتای او ان ایاد م اساک عظایم اساآ و ساتارد ماد در ابیاات نیار         

 :مد باشد ماجلّد
 

 در حااج  اترتااا را نبااید  بااه مع ااا پااردان    
 
 ان کاااف تاااا بااارون آی و در اعمااااب بگااادان  
 

 احاارا  و اااواس و سااعد و قرباااند و نمااان    
 
 تیاااا د باااا رماااز و ران  تمگاااد نمادتاااائد  
 

 به فلیته اعما  بیاندیش و به نااداند تاا بااان   
 
 تااااا یااااابد د یاااا  آنهااااا را در او  نیااااان    
 
سرودآ اسآ که تر یک ان آنها ان چ ادید ساه بیااد     00شام   "منظومه حج"

 سانمان یافاه اسآ: تهیه و بخش اصلد تحآ ع اوید نیر 3 درتشکی  یافاه و 

 راز و نیاز با معبود 

  ابراهیمیحج 

  و مدینه )ص(محمد 

در پایان با تردیر و ساپاس ان کلیاه عزیزاناد کاه در تهیاه ایاد م ظوماه مارا         

تمراتد نمودند آن را باه عارفاان  پارساایان و پوی ادگان ایاد ساتر مع اوی        

 تراادیم نمااودآ و امیاادوار  مربااو  اتااالد نظاار افاااد و فی ااد ان آن باارایم  

 حاص  آید.

 
 

 داله قاسمداعب

 8331 بهار


