اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪی از ﺣﺞ ﻣﮔﻮﯾﺪ
ﻫـﺪاﯾﺖ ﭘـﺮس :ﮐﺎرﺷﻨـﺎس اﺣـﺎم دﻓﺘـﺮ آﯾﺖاﻟـﻪ اﻟﻌﻈﻤـ ﻧـﻮری ﻫﻤـﺪاﻧ ﺟﻬـﺖ
ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی ،آﮔﺎﻫ و آﻣﺎدﮔ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺞ ﯾﺎدداﺷﺘ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورده
اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﭘﺎﯾـﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠـ ﻫـﺪاﯾﺖﭘﺮس؛ﺣﺠـﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺳـﯿﺪ ﻧﺎﺻـﺮ
اﺣﻤﺪی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺣﺎم دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺟﻬﺎن ﺗﺸﯿﻊ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻪ
اﻟﻌﻈﻤــ ﻧــﻮری ﻫﻤــﺪاﻧ؛ ﺟﻬــﺖ ﺑﻬﺮﻣﻨــﺪی ،آﮔــﺎﻫ و آﻣــﺎدﮔ ﺑﯿﺸﺘــﺮ از ﺣــﺞ
ﯾﺎدداﺷﺘ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺣﺠﺎج اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن را در اداﻣﻪ ﻣﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﮐﺴـﺎﻧ ﮐـﻪ ﻋـﺎزم ﺑﯿﺖاﻟـﻪ اﻟﺤـﺮام ﻣﺷﻮﻧـﺪ؛ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺳـﺒﺤﺎن آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻪ
ﺧـﻮدش دﻋـﻮت ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺻـﺪای ﻟـﺒﯿ ﮔﻔﺘـﻦ او را ﺑﺸﻨـﻮد و ﺣـﺎﺟ ﺑﺎﯾـﺪ
اﻣﻮری را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﺑﺮﺣﺎﺟ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد را از ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ
اﻣـﻮال ﻏﯿـﺮ در ﻧـﺰد او اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺻﺎﺣﺒـﺎﻧﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪ اﮔـﺮ ﺻﺎﺣﺒـﺎﻧﺶ را
ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﺪ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ذﻣﻪای ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ ﺣﺎﺟ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮال ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺣﻖ اﻟﻪ« از ﻗﺒﯿﻞ
زﮐـﺎت ،ﺧﻤـﺲ ،ﻧـﺬر و ﺣـﻖ وارث در ذﻣـﻪاش اﺳـﺖ اداء ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از
زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺣﻖ اﻟﻪ و ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس را ﺑﺮای ﺳﺎدات ،ﻓﻘﺮا ،وارﺛﯿﻦ
و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﺬر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﭙﺮدازد و رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﭘﯿﺸﺎه
ذات ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺳﻔﺮ زﯾﺎرﺗ ﻣﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
دارای وﯾﮋﮔـ ﺧـﺎص ﺑﺎﺷﻨـﺪ از ﻟﺤـﺎظ اﺧﻼق ﻧﯿـﻮﺗﺮﯾﻦ اﺧﻼق ﺣﺴـﻨﻪ را

داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم)ص( رواﯾـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ» :اﻧﱠﻤـﺎ
ﺑﻌﺜْﺖ ﺗَﻤﻢ ﻣﺎرِم اﺧَْقِ؛ ﺑﻪراﺳﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪم ﺗﺎ ﺷﺮاﻓﺖﻫﺎی
اﺧﻼﻗ را ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ ]و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻣﻮزم[« و از ﻟﺤﺎظ آﮔﺎﻫ در
ﻣﺴﺎﺋــﻞ ﺷﺮﻋــ ،دﯾﻨــ و اﺣــﺎم ﺣــﺞ آﺷﻨــﺎﯾ ﮐﺎﻣــﻞ را داﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و
ﻣﺘﻘﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺪا ﺗﺮسﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾ از ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای زاﺋﺮﯾﻦ ﺑﯿﺖاﻟﻪ اﻟﺤﺮام ،آﮔﺎﻫ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺣﺎم ﺣﺞ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﻤﺖ ﺣﺞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮض از ﺑﻪ ﺟﺎ آوردﻧﺪ ﺣﺞ و ﻫﺪف از آن در اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر درﺑﺎره ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﯿﺖاﻟﻪ اﻟﺤﺮام ،ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی و آداب ﺳﻔﺮ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺣ آﮔﺎﻫ داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل
اﮐﺮم)ص( و در ﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﮐﻪ وﺣ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳــﺖ و ﯾــ ﻣﻘــﺪار از ﺗــﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و زﻧــﺪﮔ رﺳــﻮل ﮔﺮاﻣــ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺣﺞ از وﺿﻊ ﺧﻮد اﻃﻼع ﮐﺎﻓ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺪن
ﺳﺎﻟﻢ دارد و ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و از ﺳﻼﻣﺘ ﺧﻮد
اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت اداء ﻓﺮﯾﻀﻪ و اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﺳ ﺣﺞ را دارد
ﯾﺎ ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺧﻮد داروﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣﺸﻞ
ﺑﺮﻧﺨﻮرد.
از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻪ ﻣﺸﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﺳﺎﺋﻠ
ﻻزم اﺳﺖ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺣ ﺑﺮدارد ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﺳ ﺣﺞ
دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﻧﺸﻮد.
ﯾ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻻزم و ﺿﺮوی اﺳﺖ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن را زﯾﺎد ﻣﮐﻨﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﺒﺪ
اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﺎزم ﻣﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ و ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و
اﻗﺮﺑﺎ و ذویاﻷرﺣﺎم ﺧﻮد وداع ﮐﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ
از آﻧﻬـﺎ ﻃﻠـﺐ دارد و ﯾـﺎ اﻗـﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧـﺪان از او ﻃﻠـﺐ و ﺣـﻖ دارﻧـﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺮی اﻟﺬﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺖ رﺣﻤﺖ و ﭘﺎﮐ و
ﻃﻬﺎرت ﻣرود.
ﺗﻤﺎم ﺣﺠﺎج ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺖ اﻟﻬ از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ
ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﻨﺮه ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﻬﺎﻧ در ﺣﻀﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ
ﻣروﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اراده و ﻋﺰم راﺳﺦ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻧﻔﺲ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن در اﯾﻦ زﻧﺪﮔ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻧﺸﺎط و
ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ آﻏﺎز ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺣﺞ داﻧﺸﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
زﻣــﺎﻧ ﮐــﻪ اﻧﺴــﺎن از ﻣﻨــﺰل ﺧــﻮد ﺧــﺎرج ﻣﺷــﻮد ﺑــﻪ ﻃــﺮف ﻣــﻪ ﻣﺮﻣــﻪ ،وارد
داﻧﺸﺎه ﺣﺞ ﻣﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﺳﻌ و ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎر ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﮔﺎﻫ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺣﺎم ﺣﺞ و ﺑﺼﯿﺮت و آﺷﻨﺎﯾ و ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺞ زﯾﺎد ﺷﻮد و
اراده اﻧﺴﺎن ﻗﻮی ﺷﻮد و ﻗﻮه ﻋﺎﻗﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎر ﺑﯿﻨﺪازد و ﺗﻔﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻪ از ﮐﺪام ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ﻣﻌﻨﻮی آﻣﺪهاﻧﺪ و روح ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻘﻮا را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
ﺧـﺪای ﺳـﺒﺤﺎن در آﯾـﻪ  ۱۹۷ﺳـﻮره ﺑﻘـﺮه ﻣﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ » :وﺗَـﺰودوا ﻓَـﺎنﱠ ﺧَﻴـﺮ اﻟـﺰادِ
اﻟﺘﱠﻘْﻮى واﺗﱠﻘُﻮنِ ﻳﺎ اوﻟ اﻟْﺒﺎبِ؛ ﺗﻮﺷﻪ اﯾﻦ راه ﺗﻘﻮی اﺳﺖ و از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و
ﺧﺪا ﺗﺮس ﺷﻮﯾﺪ ای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ و ادراک«.
ﻟﺤﻈـﻪای ﮐـﻪ از زن و ﻓﺮزﻧـﺪ و اﻗﺮﺑـﺎی ﺧـﻮد ﺟـﺪا ﻣﺷﻮﯾـﺪ در ﻣﯿﻬﻤـﺎﻧ ﺧـﺪا و
درﺟﺎت ﻣﺘﻌﺎﻟ ﺗﻘﻮی و ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ ﮐﻤﺎل و آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﯾﺎد دادﻧﺪ ﺑﻪ
دﯾﺮان داﺧﻞ ﻣﺷﻮﯾﺪ.
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ی ﺑﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺖاﻟﻪ اﻟﺤﺮام
ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآن در آﻧﺠﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺗﻔﺮ و
ﺗـﺪﺑﺮ در آﯾـﺎت ﮐﻼم اﻟﻬـ ،روح ،ﺟﻼ و ﺻـﻔﺎ ﭘﯿـﺪا ﻣﮐﻨـﺪ و ﻫﻤﯿـﻦ ﻃـﻮر
ﻫﻨﺎم ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﻓﻬﻤﯿﺪن آﯾﺎت آن و اﮔﺮ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن در
اﯾﺎم ﺣﺞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺛﻮاب ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺎداﺷ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﺷﻮد.
ﺣﺎﺟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌ و ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫ در دﯾﻦ و اﺣﺎم و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋ و ﺷﻨﺎﺧﺖ در اﺻﻮل دﯾﻦ و ﻓﺮوع دﯾﻦ و ﮐﺴﺐ اﺧﻼﻗ

ﺣﺴﻨﻪ و از اﺧﻼق ﺑﺪ دوری ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ا ﻋﻤﺎل و ﺗﻘﺮب إﻟ
اﻟــﻪ اﺳــﺖ و در ﮐﺎروانﻫــﺎی ﺣــﺞ ﻋﻠﻤــﺎ و ﻓﻀﻼ ﻫﺴــﺘﻨﺪ از وﺟــﻮد اﯾــﻦ
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ،ﺣﺠﺎج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﻋﻠﻤ ،دﯾﻨ ،اﺧﻼﻗ و اﺣﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﺞ و ﺑﺎﻗ اﻣﻮر اﺳﻼﻣ را ﺑﺒﺮد و در ﻣﯿﺎن ﺣﺠﺎج ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎﺟ از ﻟﺤﺎظ آﮔﺎﻫ ،درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﮐﺎروان ﻻزم و ﺿﺮوری ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻟﻢ دﯾﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺎ
از ﺟﺎﻫــﻞ داﻧﺴــﺘﻪ ﺷــﻮد و اﯾــﻦ ﺳــﺒﺐ ﻣﺷــﻮد وﻗﺘــ ﺣﺠــﺎج از ﺣــﺞ
ﺑﺮﻣﮔﺮدﻧـﺪ ﺑـﻪ وﻃـﻦ و ﮐﺸﻮرﺷـﺎن دارای ﺛـﺮوت ﻋﻈﯿـﻢ ﻋﻠـﻢ و داﻧـﺶ و
آﮔــﺎﻫ ﺑــﻪ ﻣﺴﺎﺋــﻞ ﻓﻘﻬــ و ﺗــﺎرﯾﺨ و ﺗﻘــﻮای اﻟﻬــ از ﺳــﺮزﻣﯿﻦ وﺣــ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮ ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺖاﻟﻪ اﻟﺤﺮام ﻻزم اﺳﺖ دﻋﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻞﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢ
اﻟﺴﻼم( رﺳـﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ :دﻋـﺎی ﻣﺨﺼـﻮص ﻣـﺎه ذیاﻟﺤﺠـﻪ و دﻋـﺎ ﻋﺮﻓـﻪ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در روز ﻋﺮﻓﻪ را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﻣﺷﻮد ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺠﺎج زﯾﺎد و ﻗﻠﺐ ﺣﺠﺎج راﺳﺦﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﻨ و ﻣﻌﺮﻓﺘ اﺳﻼم و دﻋﺎی ﻣﺎرم اﺧﻼق اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع(
را ﻫﺮ روز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻣرود ﮐﻪ ﺑﻌﻀ از ﺣﺠﺎج ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و در ﻃﻮل زﻧﺪﮔ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎز ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺮ ﺣﺠﺎج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻤــﺎز ﻗﻀــﺎ و ﺟﻬــﺖ اداء آن ﺳــﺒﻘﺖ ﺑﯿﺮﻧــﺪ از ﻧﻤﺎزﻫــﺎی ﻣﺴــﺘﺤﺒ و ﺑــﻪ
ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﺒ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
در ﻣﺴـــﺠﺪ ﻧﺒـــﻮی)ص( ﻣﻌـــﺎدل اﺳـــﺖ ﺑـــﺎ ﻫـــﺰار رﮐﻌـــﺖ ﻧﻤـــﺎز و در
ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﯾ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾ ﺻﺪ ﻫﺰار رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
اﯾﻦ ﺛﻮاب ﺑﺰرگ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻧﺴﺎن ﻓﻮت ﺷﻮد.

ﯾ از ﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ﺣﺠﺎج ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ دو ﻣﺴﺠﺪ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮﻻﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل اذﮐﺎر
و دﻋـﺎ و اﻗـﺎﻣﻪ ﻧﻤـﺎز و ﺧﻮاﻧـﺪن ﻗـﺮآن و ﺷﻨـﺎﺧﺖ از ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺞ
آﻣﺪهاﻧﺪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل اﺳﺖ و
ﺳﺴﺘ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و از اﻣﺎم ﻋﻠ)ع(
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »:اﻟﻔُﺮﺻﺔُ ﺗَﻤﺮ ﻣﺮ اﻟﺴﺤﺎبِ ،ﻓﺎﻧﺘَﻬِﺰوا ﻓُﺮص
اﻟﺨَﻴ ـﺮِ  .اﻣــﺎم ﻋﻠــ)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧــﺪ :ﻓﺮﺻــﺖ ،ﭼــﻮن اﺑــﺮ ﻣﮔــﺬرد .ﭘــﺲ،
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎى ﻛﺎر ﺧﻮب را ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮﻳﺪ ] .ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  :اﻟﺤﻤﺔ «[ ۲۱٫
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺣﺎﺟ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن او را
ﺑـﺮای ﺗـﻮﺑﻪ ﻣﻮﻓـﻖ ﮐﻨـﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺘـﺎً ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺗﻘـﻮی و اﯾﻤـﺎن و ﺻـﻔﺎی روح
ﺑﺮﮔــﺮدد و از وﺳﻮﺳــﻪ ﺷﯿﻄــﺎن و ﺷــ و ﺗﺮدﯾــﺪ از رﯾــﺎ و ﮐــﺒﺮ و ﺣﺴــﺪ
رﻫـﺎﯾ ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ و از ﻫﻤـﺎن ﺟـﺎ و ﻣـﺎن اﺻﻼح ﻧﻔـﺲ و ﺗﻘـﻮای اﻟﻬـ را
ﺷـﺮوع ﮐﻨـﺪ و ﻧـﻮر اﯾﻤـﺎن و وﺻـﻞ ﺷﺪﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺪای ﺳـﺒﺤﺎن و ﺑـﻪ ﺗـﻮﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﭼﺮاغ ﺑﺎﻃﻦ او را روﺷﻦ ﮔﺮدد در ﺧﻮد ﺷﺠﺎﻋﺖ و
ﻗﻮت اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
»ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮐﻨﺪ ﮐﺎو ﺣﺞ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ«
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺳـﺒﺤﺎن اﻣـﺮ ﮐـﺮد اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺧﻠﯿـﻞ را ﮐـﻪ زوﺟـﻪ ﺧـﻮد ﻫـﺎﺟﺮ و ﻓﺮزﻧـﺪش
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را در ﺑﯿﺎن ﻟﻢ ﯾﺰرع در ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ رﻫﺎ ﮐﻦ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺮد آﯾﻪ  ۳۷ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﯿﻢ » رﺑﻨَﺎ اﻧّ اﺳﻨْﺖ ﻣﻦ ذُرِﻳﺘ ﺑِﻮادٍ ﻏَﻴﺮِ ذِي

زَرع ﻋﻨْﺪَ ﺑﻴﺘﻚَ اﻟْﻤﺤﺮم رﺑﻨَﺎ ﻟﻴﻘﻴﻤﻮا اﻟﺼَةَ ﻓَﺎﺟﻌﻞ اﻓْﺌﺪَةً ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺗَﻬﻮِي اﻟَﻴﻬِﻢ
وارزُﻗْﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﱠﻤﺮاتِ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﺸْﺮونَ؛ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﺑﻌﻀ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را در
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻴﺂب و ﻋﻠﻔ در ﻛﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺮم ﺗﻮ اﺳﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز
را ﺑﺮ ﭘﺎي دارﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻬﺎي ﮔﺮوﻫ از ﻣﺮدم را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺎز و از ﺛﻤﺮات ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ روزي ده ﺷﺎﻳﺪ آﻧﺎن ﺷﺮ ﺗﻮ را ﺑﺠﺎي آورﻧﺪ «.ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ
ﻫﺪف ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻌﺒﻪ و ﺑﺮﭘﺎﯾ ﻧﻤﺎز و ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار
ﺑﯿﺮد.
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل در ﺳـﻮره آل ﻋﻤـﺮان آﯾـﻪ  ۹۶و  »۹۷انﱠ اول ﺑﻴـﺖٍ ۇﺿـﻊ ﻟﻠﻨﱠـﺎسِ
ﻟَﻠﱠﺬِي ﺑِﺒﺔَ ﻣﺒﺎرﻛﺎ وﻫﺪًى ﻟﻠْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ؛ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم )و ﻧﻴﺎﻳﺶ
ﺧﺪاوﻧـﺪ( ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ در ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ﻣـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺮ ﺑﺮﻛـﺖ و ﻣـﺎﻳﻪ ﻫـﺪاﻳﺖ
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن اﺳﺖ » ،«(۹۶) .ﻓﻴﻪ آﻳﺎت ﺑﻴِﻨَﺎت ﻣﻘَﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻣﻦ دﺧَﻠَﻪ ﻛﺎنَ آﻣﻨًﺎ
وﻟﻪ ﻋﻠَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺣﺞ اﻟْﺒﻴﺖِ ﻣﻦ اﺳﺘَﻄَﺎعَ اﻟَﻴﻪ ﺳﺒِﻴ ًوﻣﻦ ﻛﻔَﺮ ﻓَﺎنﱠ اﻟﻪ ﻏَﻨ ﻋﻦ
اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ ؛ در آن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي روﺷﻦ) ،از ﺟﻤﻠﻪ( ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ
داﺧﻞ آن )ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا( ﺷﻮد در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و ﺑﺮاي ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻫﻨ ﺧﺎﻧﻪ )او( ﻛﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮي آن دارﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻔﺮ
ﺑﻮرزد )و ﺣﺞ را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد زﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪه( ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ،ﺑ
ﻧﻴــﺎز اﺳــﺖ «(۹۷) .ﻣﻓﺮﻣﺎﯾــﺪ :در ﺑﯿﺖاﻟــﻪ اﻟﺤــﺮام اوﻟﯿــﻦ ﺧــﺎﻧﻪ ﺑــﺮای ﻋﺒــﺎدت
ﭘﺮوردﮔـﺎر ﻋـﺎﻟﻢ اﺳـﺖ و ﻋﺒـﺎدت ﺑـﺪون ﺷـ و ﺷﺒﻬـﻪ ﻣﺨﺼـﻮص ﺧـﺪا اﺳـﺖ و
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع رﻧ و ﻧﮋاد و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺷﻮد و
ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻋﺒﺎدت ﻣﺷﻮد ﻻﻏﯿﺮ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ از ﻧﮋادﻫﺎ و رﻧﻫﺎ ،ﻋﺮبﻫﺎ
و ﻋﺠﻢﻫﺎ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ دورﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﻨﺪ و ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﯾﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
و اﯾـﻦ ﺧـﺎﻧﻪ ﺧـﺪا در ﻣـﻪ اﺳـﺖ و ﻫﻤـﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿـﺎن ﻣداﻧﻨـﺪ و در اﯾـﻦ ﺧـﺎﻧﻪ ﺑﺮﮐـﺖ
ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﻣـﺮدم اﺳـﺖ دﺳـﺘﻪﻫﺎﯾ ﮐـﻪ از دور و ﻧﺰدﯾـ ﺷﻬـﺮ ،روﺳـﺘﺎ ﺑـﻪ ﻃـﺮف
ﺑﯿﺖاﻟــﻪ ﮐــﻮچ ﻣﮐﻨﻨــﺪ ﺷﺎﻫــﺪ ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﮐﺜﯿــﺮ اﯾــﻦ ﺧــﺎﻧﻪ ﮐــﻪ در آن زاد و ﺗﻘــﻮا و
روزیﻫﺎی ﻃﯿﺐ و ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾـﻦ ﺧـﺎﻧﻪ ،ﻣـﺮدم ﻫـﺪاﯾﺖ ،آﮔـﺎﻫ و ﺗﻔﻘـﻪ دﯾـﻦ ﺣـﻖ را ﭘﯿـﺪا ﻣﮐﻨﻨـﺪ و اﯾﻤـﺎن و
ﻋﻤﻠﺸﺎن زﯾﺎد ﻣﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و آﺛﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ و ﺑ ﺑ ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
و آﺛﺎر اﻧﺒﯿﺎء و ﻏﺎرﺣﺮاء و ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺰول وﺣ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و ﺗﺼﺪﯾﻖ وﻋﺪهﻫﺎ و
ﻧﺼﺮتﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻫﺎﺟﺮ و ﺗﻌﻬﺪ و وﻓﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺧﻠﯿـﻞ و ﻫﺮوﻟـﻪ و دوﯾـﺪن ﻫـﺎﺟﺮ در ﭘـ آب ﺑـﺮای ﻓﺮزﻧـﺪش را ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﮐﻨﻨـﺪ؛
اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ذات ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻠﺖ و ﻋﻈﻤﻪ ﻗﻮی ﻣﮔﺮدد.
و از آﯾﺎت اﻟﻬ ﺑﺮ ﻣآﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻪ را ﻣﺤﻞ اﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار داده و
در آن ﺧـﺎﻧﻪ اﺣﺴـﺎس آراﻣـﺶ ﻣﮐﻨﻨـﺪ؛ ﻫﻤـﻪ ﺑﺸـﺮ از ﻫـﺮ ﻧـﻮع و رﻧـ و ﻧـﮋاد ﮐـﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﻮار رﺣﻤﺖ اﻟﻬ ﺣﺘ در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺟﻨ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ
از آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن و از دوﺳﺘ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖاﻟﻪ اﺳﺖ.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داده ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺣﺞ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺖاﻟﻪ
اﻟﺤﺮام را و اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﻬ واﺟﺐ ﺷﺪه و در ذﻣﻪ ﮐﻞ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺣﺞ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺷﺮط ﻗﺮار داده اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ را در
وﺟﻮب »ﻣﻦ اﺳﺘَﻄَﺎعَ اﻟَﻴﻪ ﺳﺒِﻴ «ًو اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺮط اﺳﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ
راﯾﺞ و ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻪ ﻣرود ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﺎن
ﺷﺮاﯾـﻂ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﮐﻨـﺪ اﻧﺴـﺎن ﺧـﻮد را ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﺷﻨﺎﺳـﺪ اﮔـﺮ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺣـﺞ ﺑﯿﺖاﻟـﻪ
اﻟﺤـﺮام اﺳـﺖ و ﺻـﺤﺖ ﺑـﺪن دارد و راه ﺑـﺎز اﺳـﺖ زاد و ﺗـﻮﺷﻪ ﺳـﻔﺮ دارد وﻗﺘـ
ﺑﺮﻣـﮔﺮدد ﮐـﻢ ﻧﻤـآورد و ﻣﺤﺘـﺎج دﯾـﺮان ﻧﻤﺷـﻮد ﺑﻌـﺪ از اﻧﺠـﺎم ﻓﺮﯾﻀـﻪ ﺣـﺞ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ او ﺣﺞ ﭼﻮن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت دارد.

