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 استاد زین العابدین)کوشان(                                                                                         1398فولدرمضامین چاپ شده برج اسد    :اصالح نهایی گردید

 مطابقتت بته ست ت جامعۀ اسالمی است که اگر در و فرد فراوانی در آثار دارای برکات و همچون عبادات دیگر، ،مراسم پرشکوه حج
جوامع اسالمی خواهیم  خود ومثبت در شاهد تحول بزرگ و ،آن بهره برداری بهی ه گردد از و برنامۀ صحیح انجام پذیرد، وفرستادۀ خدا 

همتان دگرگتونی اخال تی  ،فۀ حجمهمترین فلس ،است مفید تر و گری ریشه دار تردی هریک از ابعاد مختلفش، زیرا مراسم حج در بود،
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ چ ین ارشاد می فرماید:خویش  اولوالعزم رپیغمب ؛به همین دلیل است که خداوند متعال به ابراهیماست. 

بر هر شتر  پیاده و)سوار( )ادای(حج بانگ برآورتا)زایران(مردم برای میان در و "  ٢٧احلج:   چڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ
 "تو روی آورندکه از هر راه دوری می آی د بسوی  الغری

آن زمان که ابراهیم بوده است  از همیشه وعدۀ خدا تحقق پیدا می ک د، » فوق می نویسد:شریفۀ مؤلف فی ظالل القرآن درتفسیرآیۀ 
 و بدانجا می آیتد، می گشاید و پر ین خانۀ مورد احترام خدا بال وهمیشه دل های مردمان بسوی ا فردا های دیگر، تا فردا و و تا به امروز

 سائرمرکب هتا و که توانائی دارد برپشت شتران و دارائی ،پرواز می ک د می ب دد و بر رطواف کردن این خانه بار سف عاشقانه به دیدن و
پاهای خود را نمی یابد پیتاده بستوی آن روان  ناداری که جز سواره بسوی این خانه می آید.  د ومی نشیدیگر  سواری گوناگونوسایل 

 متی شتوند و سرزمی های گوناگون بسوی این خانته سترازیر از جاده های دور آنان از راه های فراخ و از از ای ان و هزاران نفر می شود،
 (663ص 4ج فی ظالل القرآن، ) «اعالن گردیده است ن سال است اعالم وهزارا ؛که توسط ابراهیم می گوی د دعوت خدا را پاسخ

دین اسالم دین وحدانیت خالص و یکتا پرستی است. دی ی است که اعتقادی به وساطت در ارتباط بین ب دگان با خدایشتان نتدارد. 
موم ان نه تصویر است و نه بتت، نته ۀ خدای یگانو ابصار باالتر است.  موم ان و مسلمانان، خدایی را عبادت می ک  د که از دایره ادراک

بل د، نیت و اراده ای  وی، اختال  در عمتل و  معبود یکتا برس د که دارای تفکر مجسمه است و نه جسم. ت ها کسانی می توان د به این
 انقطاع از اغیار باش د.

رس د که دیگر ادیان و نظریتات فلستفی از تربیتت تربیت یافتگان دین اسالم به درجه ای از بل دنظری و عقیده شفاف و خالص می 
 ند.ا چ ین افرادی عاجز

و  احکام و  وانین است که برخی از این احکام بته ع توان شتعائریک سلسله و اصالح پیروان خویش، دارای دین اسالم برای تربیت 
بیت اهلل الحرام نمونته ای از شتعائر استالم تلقی می شوند. به ع وان مثال حج  -این دین آسمانی -مظاهر تجلی  درت و عظمت اسالم

است که خود دارای م اسک و افعال و ایامی است که هر کدام از آنها به نوع خود جزو شعائراهلل محسوب می شوند، همان شتعائری کته 
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ   ٹ چتعظیم و بزرگداشت آنها نشانه تقوای  لب و مایۀ خیر معرفی شده است. چ انکه خداوند متعال می فرمای د: 

 3٢احل:   چڦ  ڦ   ڦ

 "پاکی دل هاست از )حاکی(ایرخدا را بزرگ دارد در حقیقت آنهرکس شع و
  ربتانی و ،که یکی ازآن انجام دادن اعمتال حتجآنانیکه امور دین را  » مرحوم استاد محمدعلی صابونی در تفسیرآیۀ فوق می نگارد:

یع ی آنانیکه خا  اعمتال شتان را از تتر   .افعال متقیان است ین امر دال برصفت وا ،بزرگ می شمارند هدایا است تعظیم میک  د و
زیترا کته  ،این جهت بر  لوب اضتافت نمتوده استتتقوا را از   رطبی نگاشته است: تفسیر همچ ان به نقل از و انجام میده د، أخدا

 (٢89ص ٢ج التفاسری،صفوة «ندبطرف صدرخویش اشاره نمود ()التقوی هه ا( )پیامبر حقیقت تقوا در  لب است چ انچه در حدیث آمده است:
 3٠احل:   چۅۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋچ و نیز می فرماید:

 "هر کس مقررات خدا را بزرگ دارد آن برای او نزد پروردگارش بهتر است و"
میان ب ده و موالیش است. خداوند متعال  ستمتی از آری! حج با تمام م اسک و افعال خود نمونه ای از ارتباط عمیق و بی تکلفی در 

کره خاکی را مورد رحمات خا  خویش  رارداده است، این بخش از کره خاکی چ ان با رحمات خدای یکتا احاطه شده و جاللیتت اات 
لق الیزال دارد به طتوری کته  ادر و مقتدر آن را پوشانده است که مظهری از مظاهر بارز الهی  رار گرفته و ارتباطی بسیار نزدیک با خا

انسانهای مومن با دیدن آن بالفاصله به یاد خداوند رحیم و مهربان می افت د و درعین حال به محض رویت آن بدنهایشان به لرزه افتاده 
 تمام وجودشان را فرا می گیرد. أو جاللیت خداوند

موحدین به همراه خانواده کوچتک و ۀ ی امام المخلصین و اسوکه روزگاربراستی چرا چ ین مکانی به این مقام و عظمت نرسد درحالی
بارزی از محبت و دوستتی خالصتانه و اختال  شتگفت  ۀ و نمون ، وفا، ایثار و جانفدائی بودند  مبارکش که آنها نیز نماد کاملی از اخال

دایان در هر عصر و زمانی همان اعمال و افعال را پیامبران موحد و مخلص و نیز محبان و جانفء از خود به نمایش گذاشت د و انبیاانگیز را 
تکرار کرده و د یقاً بر نقش  دم آنان  دم گذاشت د، از طواف بیت اهلل تا سعی بین صفا و مروه، از و وف در عرفتات گرفتته تتا میتدان 

خود گذشتگی بزرگترین موحد تتاریخ  مزدلفه و از رمی جمرات گرفته تا  ربانی در م ی همه و همه بیانگر اخال ، ایمان، جانفدائی و از
 ابراهیم خلیل، هاجر و اسماعیل معصوم است.



به راستی آنان محبان و محبوبان وا عی پروردگار بودند و این حب و جانفدایی آنان چ ان تاثیری را در جهان بشری بر جای می گذارد 
را از  ؛شقتهای آنان را اثری جهانی بخشیده و ندای ابتراهیمکه خداوند متعال عالوه از اجر و پاداش اخروی، تمام هجرتها و تحمل م

 -فدا کار و مخلص زن آن  -د و اعمال و افعال هاجرآن سرزمین بی آب و علف و لم یزرع به گوش تمام مسلمانان دنیا تا  یامت می رسان
چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ چ انچه خداوند متعال می فرماید: ،ا برای همیشه ماندگار می گرداندر

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ    ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 ٢9 - ٢6احل:   چڭ

خانه ام را برای طتواف ک  تدگان و یتام  زی را با من شریک مگردان وچی )بدو گفتیم(ابراهیم جای خانه را معین کردیم چون برای و
بتر هتر  )زایران(  پیاده و)سوار(حج بانگ بر آورتا )ادای(در میان مردم برای و ،سجده ک  دگان پاکیزه دار ک  دگان ورکوع ک  دگان)و(

نام خدا را در روز های معلومی بتر دامهتای  باش د وشتر الغری که از هر راه دوری می آی د بسوی تو روی آورند،تا شاهد م افع خویش 
بته  سپس باید آلودگی خود را بزدای تد و به درماندۀ مستم د بخورانید، وزبان بستۀ که روزی آنان کرده است ببرند پس از آنها بخورید 

 "طواف بجای آورید گرد آن خانۀ کهن)کعبه(بر  نذر های خود وفا ک  د و
ن و چرا از فرامین خداونتد ان و اعمال مربوط به خود، نمونه بارزی است از اطاعت مطلق و امتثال بدون چوحج با تمامی م اسک، ارک

در مراسم حج، حاجی از خودش هیچ گونه اختیار و اراده ای ندارد، او همواره در بین مکه و م ی و عرفات و مزدلفه در حال رفت  متعال.
ت می ک د. زمانی که در م ی  رار می گیرد بدون ای که در مزدلفه تتو فی داشتته باشتد و آمد است، جایی تو ف می ک د و جائی حرک

بالفاصله به طرف عرفات به راه می افتد و در میدان عرفات به دعا و تضرع مشغول می شود و به همین ترتیب تمام م اسک را یکی بعد 
 از دیگری انجام می دهد.

می باشد ترک نمودن نماز مغرب در میدان عرفات و ا امه آن همراه با نماز عشاء در مزدلفه بارزترین نکته ای که بیانگر عبدیت محض 
 است نه مطیع نماز خودش. یشو مطیع خدای خواست زیرا خداوند حاکم و مقتدر این دستور را داده است و حاجی ب ده 

م ان صاد ی است که با  لوبی صاف و ؤسلمانان و ملیونی خیل عظیمی از میکی دیگر از مظاهر بسیار جذاب حج اجتماع باشکوه و می
 یز را به نمایش می گذارد.نیاتی صاد انه و مخلصانه در مکانی با هم جمع می شوند که این اجتماع آنها نمونۀ کوچکی از روز رستاخ

 انتد عبارتبرخی از آنها  مصالحی که در حج به مالحظه می رس د،»ماید:تماع با شکوه حج می فردر مورد اج /شاه ولی اهلل دهلوی
 پ داشته می شود.أ خداوند بزرگداشت آن تعظیم و ،زیرا آن از شعائر اهلل است تعظیم بیت اهلل، از:

 و در آن شرکت می نمای دنزدیک  و دور دولتی یک اجتماعی دارند که از زیرا هر دین و ،ق مع ای اجتماع مصلحت دیگرحج استتحق
حج میدان همچ ان  و رآن تعظیم بجا می آورند،شعای و از آئین خویش را از یکدیگر می آموزند ام دین واحک با یکدیگر آش ا می شوند و

  ول خداوند متعال کته متی فرمایتد: همین است م ظور از بزرگداشت دین آنهاست و  و اجتماع ظهور شوکت شان، ،اجتماع مسلمانان
 ١٢٥البقرة   چٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ

 (١4١ص ٢ج حجة هللا البالغه، "ه را مرجع مردم وباعث امن  رار دادیمیاد کن و تی را که کعب

 مناسک حج

نمتودن متوی  م اسک حج طواف کعبۀ معظمه، سعی بین صفا و مروه، و وف عرفات، تو ف در مزدلفه، رمی جمره، تراشیدن یا کوتاه
 معین، ترتیب معین و مقدار معی ی دارند. در م ی که همه این امور از خود زمان معین، مکان سپری نمودنسر،  ربانی و شب 

حج با تمام ارکان و افعال خود چ ان عظمت و ابهتی را به نمایش می گذارد که بیان کیفیت آنها در  الب الفاظ و کلمات نمتی گ جتد 
آن اماکن بر زمتین نهتاد و  بلکه برای درک وا عی آنها باید در آن مکانهای نورانی و عرفانی حاضر شد و پیشانی ب دگی را در هر کدام از

 اشک دیدگان را نثار آن مکانهای مقد  نمود.
مراسم روحانی و عرفانی حج نمونه ای بسیار بارز از صحرای محشر و ایستادن در مقابل خداوند یکتا را به تصویر می کشتد، در ایتن 

ید پوست، عرب و عجم، با دو پارچۀ نخی، سرعریان و مراسم پادشاه و گدا، حاکم و رعیت، پیر و جوان، سوار و پیاده، سیاه پوست و سف
و گریه و زاری با خالق و مالتک حقیقتی ءوی آسمان بل د کرده و در حال دعاچشم گریان زیر یک آسمان در یک صحرا همه دست به س

جده و یکتی در یکتی در ست …خشش و آمرزش گ اهان را می نمای دخویش به نیایش پرداخته و از اات مهربان و بخش ده اش طلب ب
رکوع و دیگری در حال  یام و  رائت سوره های طوالنی در نماز. یکی با تالوت  رآن سعی در زدودن زنگار گ اه و غفلتت از دل و جتان 

 خویش دارد و دیگری با نماز و کثرت سجده  صد تقرب هر چه بیشتر به بارگاه الهی.
 برخی از حکمتها و فلسفه های حج

سجلله اجا بلجبحمل ا جرا فقجال  أن رججالا  عن ابن عمر)رضی هللا عنهما( عن النبی)صلی هللا علیه وسجل(( » .لبا  احرام آغاز می گرددپوشیدن  م اسک حج با
نیجل  .«حتج  الوعبجنیا حتجی بوجو  ال ثواب اسه الورس أو الزعفران فإن مل جید النعلنی فلیلبحمل اخلفنی ولیقطعهم ال الربنحمل و وال السراوبل  ال العمااة و ال بلبحمل القمیص و

 (343ص 3ج  األوطار،



 ایشان فرمودند: محرم نباید پیتراهن، ؟محرم کدام لبا  را بپوشدروایت است که مردی از رسول اهلل سوال نمود که  باز ابن عمر
ی غیتر از متوزه یز دیگتراگر چ و موزه ها را نپوشد، یا زعفران باشد و نیز جامۀ را که آلوده با خوشبویی و ت بان بپوشد و کاله و دستار،

 "بپوشد آنرا پائین تر از شتال گ ها  طع نموده و ،برای پوشیدن نیافت
لبا  احرام خود بزرگترین در  و حکمت حج را برای همگان مشخص می نماید؛ تمام انسانها از شاه گرفته تا گدا، از حاکم گرفته تتا 

د و از عالم گرفته تا عامی، همه و همه در یک لبا  ظاهر متی شتوند، ای جتا رعیت، از باسواد و روش فکر و سیاستمدار گرفته تا بیسوا
دیگر هیچ کس نمی تواند با لبا  فاخرانه خود در مقابل کسانی که لبا  که ه دارند فخرفروشی نماید، ای جا همه برابرند، هیچ نشتانی 

وا و شور و عشق خدایی است که در  لتب هتر شتخص از برتری و فضیلت ظاهری مشخص نیست، ای جا نمایشگاهی از درجه ایمان، تق
 آنزان بیشتر از حج و انجتام م استک موجود است، هر کس به هر میزان که از درجه ایمان و تقوای باالتری برخوردار باشد به همان می

فلسفه حج که همتان روز  لذت برده و به درجات باالتری از عرفان و معرفت الهی دست می یابد. همه این عالئم و خصوصیات بزرگترین
تصویر می کشد. میدان عرفات و کیفیت دعا و تجمع در این روز و در این مکان که هر کس مشتغول دعتا و گریته و    یامت است، را به

یادآوری گ اهان و طلب عفو و بخشش از بارگاه ایزدی، متوجه اطراف نبوده و در دنیتای ختودش  زاری است و با مشغول شدن به دعا و
میدان محشر( نیز هر  )ل محکمه عدل الهی است، در آن روزبسر می برد، تصویری بسیار زنده و گویا از میدان محشر و ایستادن در مقاب

به جز کیفیت حساب و کتاب و خاتمه ای که در انتظارش هست را در ستر سر داده و هیچ فکر و پریشانی ای « نفسی نفسی »کس فریاد
داشتن اشیای دنیتوی در مقابتل  تیاربدون هیچ گونه دارایی و در اخنمی پروراند. در روز رستاخیز  یامت نیز همه انسانها بدون لبا  و 

سوب می شود،  لب پاک و سالم از هر گونه شرک و پروردگار حاضر می شوند و در آن روز نیز ت ها چیزی که باعث برتری و فضیلت مح
 89 – 88الشعراء   چڃ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄچ ند متعال فرموده اند:طوریکه خداو گ اه است و بس؛

 "فرزندی سود نمی دهد ،مگر کسی که دلی پاک بسوی  خدا بیاورد روزی که هیچ مال و "
برخوردار باشد به همان اندازه مورد تکریم پروردگار  رار گرفته و به درجات باالتری از بهشت بترین  هر کس از  لب پاکتر و سالمتری

 نائل می گردد.
های انستانی درآنجتا کمتترین  نیرو اموال و یع ی: حقیقت این دو سرمایۀ مهم زندگی دنیا، در»  مفسرین کرام در رابطه نگاشته اند:

ستودی  ،به های بعد ار این دو  رار دارنتدکه در رت ،ق اولی سایر سرمایه های این جهانبه طری و ،تنتیجۀ برای صاحبانش نخواهد داش
 نخواهد بخشید.

بلکته  بکار گرفتته شتده باشت د،طریق جلب رضای خدا  فرزندانی نیست که در فرزندان در ای جا،مال و مال و از بدیهی است م ظور
اما در صورتیکه در  سرمایه های مادی درآن روز مشکلی را حل نمی ک د، این است که:م ظور  ،روی ج به های مادی مسئله است تکیه،

محستوب با یات الصالحات  و اهلل بخود می گیرند غةصب رنگ الهی و بود، سرمایۀ مادی نخواه دطاعت فرمان پروردگار  رار گیرند طریق ا
سالم از هتر گونته  )در حالیکه  لب سلیم کسی که به حضورخدا بیایدمگر  آن گاه به ع وان استث اء بر این سخن می افزاید:می شوند. 

 چته تعبیرجتامع و ، لتب ستلیم استت ت ها سرمایۀ نجات بخش در  یامت، ،به این ترتیب و کفر وآلودگی به گ اه داشته باشد( ،شرک
ثمرۀ جز عمل پاک  که چ ین  لب پاکی، چرا هم هر گونه عمل صالح؛ ، ون خالص و نیت پاک در آن وجود داردجالبی!تعبیری که هم ایما

 نخواهد داشت.
آن را  و جتان دارد، در  لب وبازتاب وسیعی  نیز است اعمال او اعمال انسان مؤثر در روح انسان، همانگونه که  لب و ر،دیگتعبیربه  و

 (٢93ص ١٥ج )تفسریمنونه، «درمی آورند خواه رحمانی یا شیطانی، به رنگ خود
 یی که حج برای مسلمانان در پی دارد، در  زندگی و استفاده از او ات و لحظات زندگی است.یکی دیگر از درسها

تا  بل  محل خودش انجام گرفته وحج به طور خالصه عبارت است از اعمالی مخصو  در ایامی مخصو  که هر عملی باید در و ت و 
انسانها نیز به همین ترتیب است، خداوند متعال و ت محدود  زندگی ،م اسک آن انجام گیرد افتن ایام حج باید تمامی اعمال واز پایان ی

فرصتی است که باید هر انسان از آن به نحو مطلوب و در جهت دست یافتن به این و ت مختصر، ا ارزانی داشته وو مختصری را به انسانه
 خوشبختی و کامیابی زندگی جاودانی اخروی خویش بهره برداری نماید.

ها و لطایف مهم و  ابل توجه در حج، این است که به طور خالصه همه ارکان و عبادتهای استالم را در ختود جتای داده یکی از ظرافت
انی بته ع توان را در بر دارد؛ حرکات جسمانی و روحت …است، حج نمادهای بارزی از توحید، نماز، روزه، زکات، جهاد، اکر و تسبیح و

، تحمل گرس گی و تشت گی و اجت تاب از دیگتر خواهشتات "زکات"مال به ع وان نمادی از، خرج کردن "نماز"نمادی از فریضه مهم
بشمار می روند. خالصه ای که هیچ عبادتی  "جهاد"و سعی و تالش نمودن از عالئم "لههرو"است،  "روزه"نفسانی و شهوانی نمادی از

 نیست که حج گوشه ای ازآن را در برنداشته باشد.
ج بذات خود یک در  است و همان طور که  بال اکر شد حج مشابهت بسیار زیادی با زندگی دارد و همتان تمثیل همه عبادات در ح

طور که در حج باید تمام اوامر و م اسک حج بدون چون و چرا انجام گیرد، زندگی انسان نیز باید مطابق اوامتر خداونتد و ره مودهتای 
کته ختود بیتانگر  -ترنم می شود «لبیج  اللهج( لبیج .. »ملکوتی یبا وگاهی ندای زهمان گونه که در حج هر از سپری گردد، رسول اکرم

"لبیج  ر باید گویای عملی روشت ی از نتدایزندگی هر مسلمان نیز در طول عم -توحید و فرمان برداری کامل از پروردگار جهانیان است



لبیج  اللهج( لبیج  لبیج  ال  جرب  لج  لبیج  ان  هللا علیجه وسجل( بهجل البجدا بقجول  قجال ععج  رسجول هللا صجلی عجن ابجن عمر)رضجی هللا عنهمجا(» باشد. الله( لبی "
 ((١٢٢ص 3ج )فیض الباری،« بد علی هؤالءالولماتاحلمد والنعمة ل  واملل  ال  رب  ل  ال بز 

اللهج( لبیج  ال  لبیج  را درحالیکه احرام که ۀ به تن داشت ش یدم که چ ین تلبیه می گفت:روایت نموده است که پیامبربابن عمر
 "چیزی بر این کلمات نمی افزود و ال  رب  ل واملل   مد والنعمة ل ی  إن احل رب  ل  لب

کان إذا رای اجلمرة التی   صلی هللا علیه وسل(( )أن رسول هللا رضی هللا عنهما( عن ابن عمر)» :از احکام و م اسک حج است ی دیگریک "جمرات رمی"
کان بطیل الوقوف مث أیتی اجلمرة الثانیة فریایها بسبع   بدبه بدعو و صیات بوربکلما رای حبصاة مث تقدا أاااها فوقف استقبل القبلة رافعاا تلی اسجد انی برایها بسبع ح

فریایها بسبع حصیات بوربعند  ة حصیات بورب کلما رای حبصاة مث بنحدر ذات الیسار مما بلی الوادی فیقف استقبل القبلة رافعا بدبه بدعو مث أیتی اجلمرة التی عند العقب
 ابب دعاء عند اجلمرتنی( ،کتاب ح:  صحیح البخاری، .«مث بنصرف وال بقف عندهاکل حصاة 

بتا هفتت  مستجد م تی بتود، ه نزدیک  ربانگاه وآنرا ک ،برای زدن جمرات رفتروایت است که رسول اهلل  بعبداهلل ابن عمر از "
دست هتای ختود را بل تد  بروی  بله ایستاده شد و رو بعد از آن کمی پیش رفته وگفت،  می س گریزه تکبیربا زدن هر و س گریزه زد،

بعتد  ،می گفت د در هر زدن تکبیر ،آنرا باهفت س گریزه زدند بعد ازآن به جمره دومی آمده و ،مدت زیادی به دعا مشغول شدند وکرده 
آنرا بتا  آن بطرف جمرۀ آمد که نزدیک عقبه بود و بعد از عا نمودند،د یک تو ف طوالنی وبازهم  در آنجا از آن بطرف چپ پائین شدند و

 "ولی در آنجا تو ف نکردند  دمی گفت با زدن هر س گ تکبیر هفت س گ زده و
در این  سمت از م اسک حج اگر چه هدف س گریزه های پرتاب شده یک ستون س گی بیش نیست، اما در این حکم نیتز فلستفه و 

ی نهفته است؛ اوالً خود این عمل بیانگر اتباع بدون چون و چرای مسلمان از فرامین الهی و روش سیدالمرستلین حکمتهای بسیار زیاد
ی عازم میعادگاه بتود کته شتیطان برای انجام دستورات اله ؛است و ثانیاً این ستون و دیوار یادآور لحظاتی است که حضرت ابراهیم

ایشان را داشته است، اما حضرت ابراهیم با پرتاب س گ و پ تاه بتردن از  ن صرف نمودبا ایجاد وسوسه  صد م سبز شده و برسر راهش
شر او به خداوند  وی و مقتدر، او را از خود دفع نمود که این وا عه بیانگر این مطلب است که شیطان در طول زنتدگی ستعی در اغتوا و 

ایش را نختورد، و نکتته دیگتر و را از خود دور کرده و فریب وسوسه هگمراه نمودن انسانها دارد که هر انسانی باید به هر طریق ممکن ا
بیشتر از دیگر اعمال و م اسک حج انجام می گیرد به طوری که حاجی تا سه روز متوالی این عمل را انجتام متی  "رمی جمرات"ای که

( در طول زنگی بستیار مهتم و حیتاتی )ج ی و انسیاز کید و مکرهای شیاطین دهد که این نیز بیانگر اهمیت موضوع است که حفاظت
 است که انسانها هرگز نباید از آن غافل باش د.

جامعتۀ  این وجیبۀ الهی نقش مهمی را در ستاختار ستالمت فترد و یقی ا که حج یکی از ب ا های بزرگ پ جگانۀ اسالم بشمارمی رود،
 .انسانی ایفا می ک د،این عبادت سیرتکاملی بسوی مکارم واالی انسانی است

سیری است بسوی  تاریخ ساز، سیری بسوی شخصیت های ارزنده و مسلمانان، بسوی تاریخ انسانیت وأ سیری است بسوی خداوند
 تعالی بشر. سیری است بسوی تر ی و و بسوی اصل انسانیت بسوی تمدن، محبت حقیقی،

 ،ستلوک عبتادات و ش دین اعم از  عقاید ودرتمامی بخ حج مدرسۀ ایمانی بزرگی است که مسلمانان در آن درعرصه های مختلف و
حجم آموخته های شتان  که البته آنان در این آموزش از نظرکیفیت و ،اندرز های مفیدی می آموزند فوائد ارزشم د و در  های بزرگ و

 سپری نمای د.متفاوت اند  باهم بسیار
عبتادت  و تا بتوان د طاعت ،بسیار آنرا پذیرائی می نمای د  ۀعال و شور مسلمانان ساالنه چشم به راه این موسم عظیم بوده با شوق و

 یافته انتد، نزدیک حضور و سرزمین های دور مسلمانانیکه ازسائر با القدر،زود گذر این موسم جلیل  روزهای محدود و را درأ خداوند
بتدون تخلتل بته اات کبریتائی او  ستقیم ومبدی وسیله ارتباط  و سپری نمای د، شوق فراوان به بیت عتیق، با شور و گرد کعبۀ مشرفه،

با شوق فراوان آرزو می ک د کته ای  جای دنیاهر هرمسلمانی در ،های پر فیضاین روز شکی نیست که درک  د.  ایممجده   تعالی جل و
 » می فرماید: زیرا رسول اهلل ،می داشتم حضور این مراسم مقد  کاش ای ک در و ،ریضۀ بزرگ می بودمکاش من هم مشغول ادای این ف

 (1349اسل(  933تراذی  1773)صحیح اخلاری/« لیحمل له جزاء إال اجلنة العمرة الی العمرة کفارة ملا بینهما واحل: املربور
متی  و "حج مبرور پاداشی بجزج ت ندارد و که بین این دو عمره صورت می گیردیک عمره تا عمرۀ دیگرسبب کفارۀ گ اهانی است 

 کتاب املناس  ابب فضل الدعاءاحلجاج(  ،)سنن ابن ااجه «.إن استغفروه غفرهل( وفد هللا إن دعوه أجاهب( و عماراحلجاج وال » فرماید:

اگر مغفرت بخواهد برایشان مغفرت کرده متی  و اجابت کرده می شود ،اگر دعا ک  د و عمره ک  دگان مهمانان پروردگار اند، حجاج و
 "شود

توبه آغاز ک د و  مخلصانه به بارگاه پروردگارش  از  دۀ مؤمن در آن برای آخرتش توشه برگیرد،به راستی که فرصتی طالئی است که ب
 .خوش ودی پروردگارش به شدت تالش نماید و برای حصول رضاعبادت روی آورد و  مل به طاعت وجدیت کابا و اعالن پشیمانی نماید،

 به گونۀ بسیارعالی آن تمثیل می گردد. ،نهاده شده است ت ملت هاوحد در مراسم حج فره گ اسالمی که به اسا  اخوت و
ر شکیبایستت کته بختاط و ودانه ترین یاد گار ربانی می باشد که بشر تا به امروز بیاد دارد، یاد گاری از خانوادۀ صبورحج یادی از جا

محراب  ربانی حاضر شده استت تتا بته  خاطرۀ از آن فرزند وفا شعاریست که در ،متحمل شده اند امتثال امر الهی هرگونه مشکالت را
خاطرۀ آن پدری است که حاضر است یگانه فرزند عزیزش را   ربان نماید،أ جان شیرین خود را به حکم خداوند وعدۀ خود وفا نموده و



سریستت کته یتادی از هم ،مطیع امر اوست رعایت الهی کامال مطمئن و یادی از مادریست که بفضل و بفرمان پروردگارش  ربان نماید،
یتاد گتاری از یتک  ،یادی است از یک فتح مبتین ،یاد گاریست از یک توکل کامل ماید،تا آخرین توان اطاعت می ندستور شوهرش را 

 برگشت ظفرم دانۀ مستضعفانی که از بیت اهلل شریف اخراج شده بودند.
ه اند که بیان همه آنها کار بسیار مشکلی است. اما خالصه ای که هر حکم از احکام حج دنیایی از فلسفه و حکمت را در خود جای داد

و نی دنیا، عالم برزخ و یادآور حشتردر مجموع می توان گفت که مراسم حج همراه با م اسک و احکام و اعمال خود، چکیده ای از زندگا
 است. و حساب و کتاب و صح ه  یامتنشر
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