ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ی ﻣﮭرﺑﺎن
ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ – ﻋﺑﺎدات آﺋﯾﻧﯽ  -ﻣﻧﺎﺳك ﺣﺞ و ﻋﻣره  -درس  : 01ﺣﻛم ﺣﺞ
ﺳﭘﺎس ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را و درود و ﺳﻼم ﺑر ﺳرورﻣﺎن ﻣﺣﻣد راﺳﺗﯾن وﻋدهی اﻣﺎﻧت دار .ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ
ﺗﻧﮭﺎ آنﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ را ﻣﯽداﻧﯾم و ﺗو ﺑﺳﯾﺎر داﻧﺎ و ﺣﮑﯾم ھﺳﺗﯽ .ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﺎﻣوز ﮐﮫ
ﻣﺎ را ﺳود رﺳﺎﻧد و ﻣﺎ را از آنﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺳﺎز و ﻋﻠم ﻣﺎ را ﺑﯾﻔزای و ﺣﻖ را ﺑﮫ ﻣﺎ
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ھﺳت ﺣﻖ ﺑﻧﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺗوﻓﯾﻖ ﭘﯾروی از آن ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣﺎ و ﺑﺎطل را ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﻧﺎنﮐﮫ ھﺳت ﺑﺎطل
ﺑﻧﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺗوﻓﯾﻖ ﭘرھﯾز از آن ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣﺎ و ﻣﺎ را از زﻣرهی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔوش ﻓرا
ﻣﻰدھﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن آن را ﭘﯾروى ﻣﻰﻛﻧﻧد و ﺑﺎ رﺣﻣت ﺧود ﻣﺎ را از ﺟﻣﻠﮫی ﺑﻧدﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧود ﻗرار ﺑده.
اﺳﻼم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻘﯾده و ﺷرﯾﻌت :
ﺑرادران ﻣؤﻣن ،ﺑرﺧﯽ از ﺑرادران ارﺟﻣﻧد ﺗﻣﺎﯾل داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣوﺿوع اﯾن درس ﭘﯾراﻣون ﺣﮑم ﻓرﯾﺿﮫی
ﺣﺞ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﻣﺎ ﻓرض ﮔﻣﺎرده؛ ﺑﺎﺷد .ﻣن در ﺧطﺑﮫی روز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺣﮑم را ﺑﯾﺎن ﮐردم
و اﮐﻧون ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﯾن درﺧواﺳت ،ﺑﺧش ﻋﻣده ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﯾن درس را ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺣﺞ
اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھم داد .ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز ﻣﯽﮔوﯾم :ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻘﯾده و ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم را در
ﯾﮏ آﯾﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻣوده و ﻓرﻣوده اﺳت:
اﺣ ٌد ﴾
ﯽ أَﻧﱠ َﻣﺎ ِإﻟَ ُﮭﻛُ ْم إِﻟَﮫٌ َو ِ
﴿ﻗُ ْل ِإﻧﱠ َﻣﺎ أَﻧَﺎ َﺑﺷ ٌَر ِﻣﺛْﻠُﻛُ ْم ﯾُو َﺣﻰ ِإﻟَ ﱠ
»ﺑﮕو  :ﻣن ﻓﻘط اﻧﺳﺎﻧﯽ ھمﭼون ﺷﻣﺎ ھﺳﺗم )و اﻣﺗﯾﺎز ﻣن اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻣن ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺧداﯾم( و ﺑﮫ ﻣن
وﺣﯽ ﻣﯽﺷود ﻛﮫ ﻣﻌﺑود ﺷﻣﺎ ﯾﻛﯽ اﺳت و ﺑس«.
) ﺳوره ﻛﮭف :آﯾﮫ " ( " 110

اﮔر اﯾن ﻋﻘﯾدهی »ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ« را ﻓﺷرده ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ اﯾن ﻓرﻣﺎﯾش اﻟﮭﯽ ﺧﺗم ﻣﯽﺷود:
﴿ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ْم أَﻧﱠﮫُ َﻻ ِإﻟَﮫَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ ﴾
»ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻣﻌﺑودی ﺟز ﷲ ﻧﯾﺳت«
) ﺳوره ﻣﺣﻣد :آﯾﮫ " ( " 19

ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﻋﻠﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫاﻧد :ﻧﮭﺎﯾت ﻋﻠم و داﻧش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺑودی ﺟز ﷲ ﻧﯾﺳت .ﻋﺑﺎرﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑر زﺑﺎن آﺳﺎن اﻣﺎ در ﻣﯾزان ﺳﻧﮕﯾن اﺳت .در اﯾن ﺟﺎ ﻧﮑﺗﮫی ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻘﯽ وﺟود دارد و ﻣن از ﺧداوﻧد
ﻋز وﺟل ﻣﺳﺄﻟت دارم ﮐﮫ در ﺗوﺿﯾﺢ و ﺷرح آن ﻣرا ﺗوﻓﯾﻖ دھد .اﯾن ﮐﮫ ﻓﮭم اﻧﺳﺎن از اﯾن آﯾﮫ ﯾﮏ ﭼﯾز
اﺳت و رﺳﺎﻧدن ﺧود ﺑﮫ ﺳطﺢ اﯾن آﯾﮫ ﭼﯾزی دﯾﮕری اﺳت .ﺗﻔﺎوت ﺑﺳﯾﺎری ﺑﯾن درک اﯾن آﯾﮫ و ھم
ﺳطﺢ ﮐردن ﺧود ﺑﺎ آن وﺟود دارد .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﯾن ﻓرﻣﺎﯾش اﻟﮭﯽ را ﺑﻔﮭﻣﯽ:
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﴿ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ْم أَﻧﱠﮫُ َﻻ ِإﻟَﮫَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ ﴾
»ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻣﻌﺑودی ﺟز ﷲ ﻧﯾﺳت«
اﻣﺎ اﮔر ﺧود را ھم ﺳطﺢ ﺑﺎ آن ﺑﻧﻣﺎﯾﯾد ،اﯾﻣﺎﻧﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﻣﻌﺑودی ﺟز ﷲ ﻧﯾﺳت،
ﻗطﻌﺎ ً و ﺣﺗﻣﺎ ً ﺷﻣﺎ را ﺑر طﺎﻋت ﷲ وا ﻣﯽدارد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در رﻓﺗﺎرش ﺧﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑدون ﺷﮏ در
ﻋﻘﯾدهاش ﺧﻠﻠﯽ ھﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﮐردارش ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ ﺑدون ﺷﮏ ھﻧوز اﯾﻣﺎﻧش ﺑﮫ
اﯾن ﮐﮫ ﻣﻌﺑودی ﺟز ﷲ ﻧﯾﺳت؛ ﮐﺎﻣل ﻧﺷده اﺳت .ﭘس وﻗﺗﯽ اﺳﻼم را ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ ﮔﻔﺗن
ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽﺷود ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻓرﻣوده اﺳت:
ﻋ َﻣ ٌل َوﻻ ﺗَﺗْ ُركُ ذَ ْﻧﺑًﺎ ((
ﺳﺑِﻘُﮭَﺎ َ
)) ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ ﱠ ُ ﻻ ﯾَ ْ
»ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ از ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ﺳﺑﻘت ﻧﮕرﻓﮫ و ھﯾﭻ ﮔﻧﺎھﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻣﯽﮔذارد«
) ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ :از " أ ُ ِّم ھَﺎﻧ ٍِﺊ " (

اﮔر ﻋﻘﯾده را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﯾم ،ﺟﻧﺑﮫی ﻋﺑﺎدات ھم وﺟود دارد ﮐﮫ در اﯾن ﻓرﻣﺎﯾش اﻟﮭﯽ ﻧﻣود دارد:
ﻋ َﻣﻼً ﺻَﺎ ِﻟﺣﺎ ً
اﺣ ٌد ﻓَ َﻣ ْن ﻛَﺎنَ ﯾَ ْر ُﺟوا ِﻟﻘَﺎ َء َر ِﺑّ ِﮫ ﻓَ ْﻠﯾَ ْﻌ َﻣ ْل َ
﴿ﻗُ ْل إِﻧﱠ َﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑَ َ
ﯽ أَﻧﱠ َﻣﺎ إِﻟَ ُﮭﻛُ ْم إِﻟَﮫٌ َو ِ
ﺷ ٌر ِﻣﺛْﻠُﻛُ ْم ﯾُو َﺣﻰ إِﻟَ ﱠ
َو َﻻ ﯾُﺷ ِْر ْك ﺑِ ِﻌﺑَﺎ َد ِة َرﺑِّ ِﮫ أ َ َﺣداً )﴾ (110
»ﺑﮕو  :ﻣن ﻓﻘط اﻧﺳﺎﻧﯽ ھمﭼون ﺷﻣﺎ ھﺳﺗم )و اﻣﺗﯾﺎز ﻣن اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻣن ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺧداﯾم( و ﺑﮫ ﻣن
وﺣﯽ ﻣﯽﺷود ﻛﮫ ﻣﻌﺑود ﺷﻣﺎ ﯾﻛﯽ اﺳت و ﺑس  .ﭘس ھر ﻛس ﻛﮫ ﺧواھﺎن دﯾدار ﺧدای ﺧوﯾش اﺳت،
ﺑﺎﯾد ﻛﮫ ﻛﺎر ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻛﻧد ،و در ﭘرﺳﺗش ﭘروردﮔﺎرش ﻛﺳﯽ را ﺷرﯾك ﻧﺳﺎزد«.
) ﺳورهی ﻛﮭف (

در اﺳﻼم ﺟﻧﺑﮫی ﻧظری ،اﻋﺗﻘﺎدی ،ﻓﮑری و ﻋﻘﻠﯽ وﺟود دارد .اﯾنھﺎ ھﻣﮫ ﻣﺗرادف ھﺳﺗﻧد .ھم ﭼﻧﯾن
ﺟﻧﺑﮫی رﻓﺗﺎری ،ﻋﻣﻠﯽ و ﺗطﺑﯾﻘﯽ ھم ھﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم در ﺗﺄﮐﯾد ﺑر اﯾن
اﻣر ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
)) ﺗﻌﻠﻣوا ﻣﺎ ﺷﺋﺗم ﻓوﷲ ﻟن ﺗؤﺟروا ﺣﺗﻰ ﺗﻌﻣﻠوا ﺑﻣﺎ ﻋﻠﻣﺗم ((
»ھر ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ،ﺑﮫ ﺧدا ﻗﺳم ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻣوﺧﺗﮫھﺎﯾﺗﺎن ﻋﻣل ﮐﻧﯾد؛ ﭘﺎداش داده
ﻣﯽﺷوﯾد«.
ھم ﭼﻧﯾن ﻓرﻣود:
ﻋﻠم وﺑﺎ ٌل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻌﻣل ﺑﮫ ((
)) ﻛل ٍ
»ھر ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑش ﺑدان ﻋﻣل ﻧﮑﻧد ،وﺑﺎل ﺻﺎﺣﺑش ﻣﯽﺷود«.
ﻋﻠﻣﺎ ﺟﻧﺑﮫی ﻋﻣل را ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﮐردهاﻧد :ﻋﺑﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت .ﻋﺑﺎدات ،ارﺗﺑﺎطت ﺑﺎ ﺧداوﻧد
را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ارﺗﺑﺎطت ﺑﺎ ﻣردم را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺣﮑﺎم ﺧرﯾد و ﻓروش،
ازدواج و طﻼق ،اﺟﺎره و ﻣﺷﺎرﮐتھﺎ ،ﻣﺿﺎرﺑﮫ ،ﻣزارﻋﮫ و ﻣﺳﺎﻗﺎت ،اﺣﮑﺎم ودﯾﻌﮫ ،ﭘﯾداﺷدهھﺎ و
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ﻗﺳمھﺎ ،ﺗﻣﺎم اﯾن اﺣﮑﺎم ﺑﮫ ﺻرف ﻧظر از وﺳﻌت ،ﺗﻌدد و ﺷﺎﺧﮫھﺎﯾﺷﺎن ھﻣﮕﯽ زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫی
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﮫ ھﻣﺎن ارﺗﺑﺎط ﻣؤﻣن ﺑﺎ ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳت ،ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
ﻋﺑﺎدات ،ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﻖ را ﺗﻧظﯾم و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در رأﺳش ﻧﻣﺎز اﺳت .ﻧﻣﺎز در ھر ﻣﮑﺎن و
زﻣﺎﻧﯽ ،در ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺑﯾﻣﺎری ،ﺑﯽﻧﯾﺎزی و ﻓﻘر ،ﺣﺿر و ﺳﻔر ﺑﺎﯾد ﺧواﻧده ﺷود .ﻧﻣﺎز ﺗﻧﮭﺎ در دو ﺣﺎﻟت
از اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻗط ﻣﯽﺷود :ﺑﯾﮭوﺷﯽ و دﯾواﻧﮕﯽ .اﮔر ﺑﯾﻣﺎریاش ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ﺑود ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﻣﺎز
ﺑﺧواﻧد :ﺑﺎ ﭘﻠﮏ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﺷم .ﭘﯾشﺗر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗم :ﺑﺧﺷﯽ از ﻓراﻣﯾن ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎن ﻋﺑﺎدات و ﺑﺧﺷﯽ دﯾﮕر
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽاش در ﮐﺗﺎب ﺧدا و ﺳﻧت رﺳول ﷲ آﻣده اﺳت .ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺟﺗﮭد ﻧﯾز
ﺟزﺋﯾﺎت اﺣﮑﺎم را از ﻧﺻوص ﮐﻠﯽ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﮐرده و ﺣﺎﺻﻠش ﻓﻘﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﻘﮫ ،اﺣﮑﺎم
اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺷده از ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت اﺳت .ﻓﻘﮫ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از اﺣﮑﺎم اﺟﺗﮭﺎدی .اﻣﺎ ﻋﺑﺎدات ،اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺑﻧدﮔﺎﻧش را ﺑدان ﻣﻠزم داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻧﻣﺎز» .ﻧﻣﺎز ﺳﺗون دﯾن اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ آن
را ﺑر ﭘﺎ دارد؛ دﯾن را ﺑر ﭘﺎ داﺷﺗﮫ اﺳت« .ھدف از ﻧﻣﺎز ،رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧداﺳت و ھدف روزه ﺑرای اﯾن
ﮐﮫ ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑرﺳﯾد .ﻧﻣﺎز و روزه ﻋﺑﺎداﺗﯽ ﺑدﻧﯽ ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ زﮐﺎت ،ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ
اﺳت .ﺣﺞ ،ھﻣزﻣﺎن ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﺑدﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،روﺣﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ اﺳت .ظﺎھرا ً ﺣﺞ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺗﻌددی
از واﻻﺗرﯾن ﻋﺑﺎدات اﺳت.
ﻋﺑﺎدات راھﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل :
ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز ،ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ھﺳﺗﯽ را آﻓرﯾده ﺗﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی آن ﺑﮫ ذات ،ﻧﺎم و ﺻﻔﺎت ﻧﯾﮏ
او ﺑرﺳﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﺳﺗﯽ ﺗﺟﺳﻣﯽ از ﻧﺎمھﺎ و ﺻﻔﺎت ﻧﯾﮏ و ﺑرﺗر اﻟﮭﯽ اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎﯾش
»اﻟﻌﻠﯾم« اﺳت .او ﺑﺳﯾﺎر داﻧﺎ و ﺑﺎﺣﮑﻣت اﺳت .او رؤوف و رﺣﯾم اﺳت .او ﺗواﻧﺎ و ﺑﯽﻧﯾﺎز اﺳت ،او
ﺷﻧوا و ﺑﯾﻧﺎ اﺳت .ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎمھﺎی ﻧﯾﮏ ﺑرﺳﯽ ﭼرا ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ دال ﺑر ﻋظﻣت
اوﺳت .دوم اﯾن ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ درﺳﺗﯽ در ﻋﺑﺎدات ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯽ ،اﯾن ﺗﺄﻣل و ﺗﻔﮑر راھﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد
ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎن ﻣﯽﺧواھد در ﺣﺞ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد :ای ﺑﻧدهام ،ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣن ﺑﯾﺎ .ﻧﻣﺎز را
ﻣﯽﺗواﻧﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ،ﺷﮭر ،در ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧواده ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﯾﺎن ھﻣوطﻧﺎﻧت ادا ﮐﻧﯽ .زﮐﺎت را ھم
ﻣﯽﺗواﻧﯽ از ﻣﺎل و ﺛروت ﺧودت ﺑﭘردازی ،ﺑرای روزه ھم ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ را رھﺎ ﮐن ،اﻣﺎ ﺑرای ﺣﺞ
ﺑﮫ ﺳوی ﻣن ﺑﯾﺎ .آن ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل از زﺑﺎن ﺳﯾدﻧﺎ اﺑراھﯾم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ِﯾن )﴾ (99
ب ِإﻟَﻰ َر ِﺑّﯽ َ
﴿وﻗَﺎ َل ِإﻧِّﯽ ذَا ِھ ٌ
َ
ﺳﯾَ ْﮭد ِ
»اﺑراھﯾم ﮔﻔت :ﻣن ﺑﮫ ﺳوی ﭘروردﮔﺎرم ﻣﯽروم ،او ﻣرا رھﻧﻣود ﻣﯽﻛﻧد«.
) ﺳورهی ﺻﺎﻓﺎت (

اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﯾزهی ﺗﺟﺎرت ،ﺗﺣﺻﯾل ،ﮔردش و ﺳﯾﺎﺣت ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﺞ ھم ﺳﻔر و ﮔردﺷﯽ ﺑﮫ ﺳوی
ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل اﺳت .ﺑﮫ ﺳوی ﻣن ﺑﯾﺎ و ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎ و ﺷﮭوتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻣرت را ﺧم ﮐرده اﺳت؛ رھﺎ ﮐن
و ﺑﮫ ﺳوی ﻣن ﺑﯾﺎ .ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗت را در ﺳرزﻣﯾن رھﺎ ﮐن و ﺑﮫ ﻧزد ﻣن ﺑﯾﺎ ،ﮔرﻓﺗﺎریھﺎی ﮐﺎری
را در ﺷﮭرت رھﺎ ﮐن و ﺑﮫ ﺳوی ﻣن ﺑﯾﺎ ،ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽات را در ﺳرزﻣﯾﻧت رھﺎ ﮐن و ﺑﮫ ﺳﻣت
ﻣن ﺑﯾﺎ .ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺞ را ﺑﮫ ﺟﺎی آوردهاﻧد؛ ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺄﮐﯾد ﮐردهاﻧد و اﯾن ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﮑﻣﺗﯽ
واﻻﺳت .ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎ و ﮔرﻓﺗﺎریھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣواره ھﻣراه اﻧﺳﺎن اﺳت؛ از ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎی ﻣﻌﯾﺷت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ
ﺷﻐل ،ﺧﺎﻧواده و ﺳﻼﻣت .ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ھﻣﮫ را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽﮐﻧد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺎن ﺑﯾت ﷲ
اﻟﺣرام ھﺳﺗﯽ؛ ﺗو را از دﺳت آﻧﺎن راﺣت ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾن ﻓرﺻﺗﯽ اﺳت ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺧود را از
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ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎی دﻧﯾﺎ ﺟدا ﺳﺎزد .ای ﺑﻧدهام ،ھﻣﮫ را رھﺎ ﮐن و ﺑﯾﺎ .ﺗﻣﺎم ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎﯾت را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذار و ﻧزد ﻣن
ﺑﯾﺎ .اﯾن ﻓرﻣﺎﻧﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت .آﻓرﯾﻧﻧدهی ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽﮔوﯾد:
ﺳﺑِﯾﻼً ﴾
﴿و ِ ﱠ ِ َ
ﺳﺗَ َطﺎ َ
ﺎس ﺣِ ﱡﺞ ا ْﻟﺑَ ْﯾ ِ
ت َﻣ ِن ا ْ
ع إِﻟَ ْﯾ ِﮫ َ
ﻋﻠَﻰ اﻟﻧﱠ ِ
َ
»و ﺣ ّﺞ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ واﺟب اﻟﮭﯽ اﺳت ﺑر ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ) ﻣﺎﻟﯽ و ﺑدﻧﯽ ( ﺑرای رﻓﺗن ﺑداﻧﺟﺎ را
دارﻧد«.
) ﺳوره آل ﻋﻣران آﯾﮫ( " 97 " :

ﺧﺎﻧواده و ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن را رھﺎ ﮐرده و ﻣﺷﻘت ﺳﻔر را ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯽﺷوﯾد و دهھﺎ ھزار از اﻣواﻟت را ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﻓراﺧوان ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽﮐﻧﯽ ،ﺳﭘس ھﻣﺎن طور ﮐﮫ آﻣدﯾد؛ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردﯾد؟ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری در
ﺣﻖ ﺧداوﻧد ﻋز و ﺟل ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت .ﺑﺎور ﻣﮑن ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺧﺎﻧواده ،ﺷﮭر و دﯾﺎرش را رھﺎ
ﮐرده و دهھﺎ ھزار ﺧرج ﮐﻧد و ﺧطرات ،ﺷﻠوﻏﯽھﺎ و ﮔرﻣﺎ را ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻓﻘط ﺟﺳﻣﺎ ً در ﻋرﻓﺎت
ﺣﺿور ﯾﺎﺑد؛ ﻣﺗﺣﻣل ﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر طواف ﻣﺎدی ﮔرد ﮐﻌﺑﮫ ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﯾن ﺻﻔﺎ و ﻣروه ﭼﻧﺎن ﮐﻧد ،اﻣﺎ
ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ از ﭼﻧﯾن اﻣری واﻻﺗر اﺳت.
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد :ﻧزد ﻣن ﺑﯾﺎ ﺗﺎ طﻌم ﻧزدﯾﮑﯽ و ﺗﻘرب را ﺑﮫ ﺗو ﺑﭼﺷﺎﻧم ،طﻌم ﻣﺣﺑت را .ﺑﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ
ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺳت و ھر ﭼﯾزی ﻏﯾر از او ﺑﺎطل اﺳت و ھر ﻧﻌﻣﺗﯽ ﺑدون ﺷﮏ زواﯾل
ﯾﺎﻓﺗﻧﯽ اﺳت.
أﻻ ﻛل ﺷﯽءٍ ﻣﺎ ﺧﻼ ﷲ ﺑﺎطل وﻛل ﻧﻌم ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ زاﺋل
ﺑدون ﺷﮏ ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ از ﻋﺎری از ﷲ ﺑﺎﺷد؛ ﺑﺎطل اﺳت و ﺗﻣﺎم ﻧﻌﻣتھﺎ ﺑدون ﺷﮏ زوال ﯾﺎﻓﺗﻧﯽ
اﺳت
ﺣﺞ ﺗﻧﮭﺎ ﻓرﺻت زﻧدﮔﯽ اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت آن را ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد اﻟﺑﺗﮫ ﺑر ﺣﺳب آن ﭼﮫ در ھﻣﯾن
اوﻟﯾن ﺑﺎر ﮐﺳب ﻧﻣودهاﯾد.
ﺣﻛم ﺣﺞ :
 1ـروی آوردن ﺑﮫ ﺧدا ﺷﻣﺎ را ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ او روی آورﯾد و ﻣﻘرب او ﮔردﯾد:
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﻋظﻣت ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﺷرﯾﻊ و در ﻋﺑﺎداﺗش ،از ﻧﻣﺎز
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ روزه و زﮐﺎت و ﺣﺗﯽ در ﺣﺞ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﮐﻧﯾم.
اﮔر اﻧﺳﺎﻧﯽ از دﯾن ﺑﺳﯾﺎر دور ﺑﺎﺷد ،ﺣﺟﺎج را ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﮫ طواف ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺳﻧﮓ ﭘرﺗﺎب
ﻣﯽﮐﻧﻧد اﻣﺎ اﺣوال روﺣﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﮏ را درک ﻧﻣﯽﮐﻧد؛ ﮔﻣﺎنھﺎی ﺑدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﺞ ﭘﯾدا
ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اوﻟﯾن ﭼﯾز ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ اﯾن ھﺳﺗﯽ را آﻓرﯾده اﺳت ـ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺧوب دﻗت ﮐﻧﯾد ـ
و از ﺧﻼل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ،ﻋظﻣﺗش ھوﯾدا ﻣﯽﮔردد ،اﯾن ﻋﺑﺎدات ﻧﯾز ﻓرﻣﺎن اوﺳت و ﺑﺎﯾد از ﺧﻼل اﯾن
ﻋﺑﺎدات ﻧﯾز ﻋظﻣت ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﻧﯾز آﺷﮑﺎر ﮔردد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد :ﺑﮫ ﺳوی ﻣن ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎ از ﺷﻣﺎ دور ﺧواھد ﺷد و
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وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﻣﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ از اﻣوال ﺣﻼل و ﭘﺎﮐﺗﺎن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﻣﻘدﺳش اﻧﻔﺎق ﮐﻧﯾد،
ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر او اﻧﻔﺎق ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻧزد او ﻋزﯾزی .وﻗﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ را
دﻋوت ﻣﯽﮐﻧﯾد و در دﻋوت ﺧود را ﺑﮫ ﺗﮑﻠف ﻣﯽاﻧدازﯾد و زﺣﻣت ﻣﯽﮐﺷﯾد ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﭼﯾز ﻗﺎﺑل
ﻗﺑوﻟﯽ ﺑﮫ او ﺗﻘدﯾم ﮐردهاﯾد ،ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل از ﺷﻣﺎ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت.
﴿ﻟَ ْن ﯾَ َﻧﺎ َل ﱠ َ ﻟُ ُﺣو ُﻣ َﮭﺎ َو َﻻ ِد َﻣﺎ ُؤ َھﺎ َوﻟَ ِﻛ ْن َﯾﻧَﺎﻟُﮫُ اﻟﺗ ﱠ ْﻘ َوى ِﻣ ْﻧﻛُ ْم ﴾
»ﮔوﺷتھﺎ و ﺧونھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎ ھرﮔز ﺑﮫ ﺧدا ﻧﻣﯽرﺳد )و ﻣوﺟب رﺿﺎی او ﻧﻣﯽﮔردد( و ﺑﻠﻛﮫ ﺗﻘوای
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ او ﻣﯽرﺳد«.
) ﺳوره ﺣﺞ :آﯾﮫ " ( " 37

ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﻣﺎن داده از ﻣﺣل ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎ ،ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎی ﻣﻌﯾﺷت ،ﺷﻐل ،ﺧﺎﻧواده و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ دور ﺷوﯾد و ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﮔﻔت :ﺑﯾﺎ ،ھزﯾﻧﮫی راه و ﺳﻔر ،اﻗﺎﻣت و ﺑﮭﺎی ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﻣﺗﺣﻣل ﺷوﯾد و ﺑﺎ اﯾن
اﻧﻔﺎق اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد؛ ﭼﯾزی ﺗﻘدﯾم ﻧﻣودهاﯾد .ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﮐﻣﮑﺗﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳوی او رو ﮐﻧﯾد.
ﭘس ﺑﮭﺎﻧﮫ و راھﯽ در ﻣﺳﯾرت ﻗرار ﻣﯽدھد؛ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت او ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﮑﻣت اﯾن ﻋﺑﺎدت آن
اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،دﯾﺎر ،ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ،ﺧﺎﻧواده ،ھﻣﺳر ،ﻓرزﻧدان ،ﺷﻐل ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ،ﻣﻧﺻب و ﺗﻣﺎم ﭼﯾزھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮫی ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽﺗﺎن ھﺳت را رھﺎ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺳوی ﻣن ﺑﯾﺎﯾﯾد .آنھﺎ را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ
و ﻣﺷﻘت ﺳﻔر را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧرﯾدﯾد ،اﮐﻧون اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻧزد ﺧداوﻧد ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ دارﯾد ﮔوﯾﯽ ﻣﺳﯾر ﻣﻧﺗﮭﯽ
ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻋز و ﺟل ھﻣوار و دروازهھﺎی آﺳﻣﺎن ﺑﮫ روﯾﺗﺎن ﺑﺎز ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی آوردن ﺑﮫ
ﺧداوﻧد ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﯾﺳر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .اﻧﮕﺎر ﻧورھﺎی ﺧداوﻧد ﻋز و ﺟل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷده و ﺗوان ﻣﻧﺎﺟﺎت
ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد ،ﮔوﯾﯽ ﺧودﺗﺎن آن را ﻣﯽﺳﺎزﯾد و ﺗﻘرب و روی آوردن در دﺳﺗرﺳﺗﺎن ﻗرار دارد ،اﯾن اوﻟﯾن
ﻣﻔﮭوم اﺳت.
ﺗو را ﺑر آﻧداﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ او رو ﺑﯾﺎوری .ﺗو را ﺑز آن داﺷﺗﮫ ﺗﺎ از ﻧزدﯾﮏ ﺑودن ﺑﮫ او ﺑﮭرﻣﻧد ﺷوی .ﺳﭘس
ﺗو را ﺑر آن داﺷت ﺗﺎ از ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ او ﺧوﺷﺑﺧت ﺷوی .اﯾن ﻣﻔﮭوم اول اﺳت.
 2ـ ﺣﺞ اﻧﺳﺎن را ﻣﮭﺎر و ﺣﻘﯾﻘﺗش را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد:
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﻣﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﺣرام ﺑﺑﻧدﯾد و از ﻣﺣل ﻣﯾﻘﺎت ﺑﺎ اﺣرام وارد ﻣﺣدودهی ﺣرم ﺷوﯾد،
ﻟﺑﺎسھﺎی دوﺧﺗﮫ را از ﺗن ﺑدر ﻣﯽﮐﻧﯾد .اﮔر در ﺣﺞ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﺑﺎس دوﺧﺗﮫ ﺷده ،اﺣرام
ﺑﺑﻧدﯾد ،اﯾن ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﻼن ﻟﺑﺎس و آن ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﻼن ﻟﺑﺎس ﻣﯽآﻣد ،ﻟﺑﺎسھﺎی ﮔراﻧﻘﯾﻣت ،اﯾن ﯾﮑﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﺧوش رﻧﮓ اﺳت ،ﺧﯾﺎط آن ﯾﮑﯽ ﺑﺳﯾﺎر زﺑر دﺳت ﺑوده اﺳت .در اﯾن ﺻورت ﺑﺎز ھم ﻣردم ﻣﺗﻔﺎوت
ﻣﯽﺷدﻧد و ﭼﺷمھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎل دﯾﮕران دوﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دﻟﯾل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ دو ﻟﺑﺎس ﺳﻔﯾد و
ﺳﺎده و ﻧدوﺧﺗﮫ را ﺑﮫ ﺗن ﮐﻧﯾد ،ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ھﻣﮫی ﻣردم ﻧزد ﺧداوﻧد ﻋز و ﺟل ﺑراﺑر ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
ھﻣﺎن طور ھم ھﺳﺗﻧد .ﭘس دﯾﮕر ﻓرﻗﯽ ﺑﯾن ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ ،ﺛروﺗﻣﻧد و ﻓﻘﯾر ،ﻣﺷﮭور و ﮔﻣﻧﺎم ﻧﯾﺳت.
ھﻣﮕﯽ ﻧزد ﺧداوﻧد ﺑراﺑر و ﯾﮑﺳﺎﻧﻧد .ﮔوﯾﯽ ﺧداوﻧد اﯾن اﺣﺳﺎس را در ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد؛ ﮐﮫ ای ﺑﻧدهام،
ﺳﻔر آﺧری ھم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺎﺳﮏھﺎی دروﻏﯾن از ﺷﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد ،ﺛروت ،ﻣﻘﺎم،
ﺧﺎﻧواده ،ھﻣﺳر ،ﻓرزﻧدان و ﺗﻣﺎم ﺧﺻﻠتھﺎ و ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دﯾﺎرﺗﺎن از آن ﺑﮭره ﻣﯽﺑردﯾد؛ ﺑﺎﯾد از
ﺗﻣﺎم آنھﺎ دﺳت ﺑﮑﺷﯾد .ﭘس ﮔوﯾﯽ ﺣﺞ ،ﺳﻔری ﭘﯾش از آﺧرﯾن ﺳﻔر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
در آﺧرﯾن ﺳﻔر ،ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ رھﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،رﻓﺗﻧﯽ ﺑدون ﺑﺎزﮔﺷت اﺳت .اﻣﺎ ﺳﻔر ﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧده
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ﺑﮫ آﺧر ،زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﺷده ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت اﺳت ،ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑرای آﺧرﯾن ﺳﻔر ﺑدون ﺑﺎزﮔﺷﺗت؛ ﺗﻣرﯾن
ﮐﻧﯾد .دﻧﯾﺎ را رھﺎ ﮐﻧﯾد ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ دﻧﯾﺎ ﺷﻣﺎ را رھﺎ ﮐﻧد ،از آن دﺳت ﺑﮑﺷﯾد ﭘﯾش از آن ﮐﮫ رھﺎﯾت
ﺑﮑﻧد .ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽاش را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد ﭘﯾش از آن ﮐﮫ از داﻧﺳﺗﻧش ﺷوﮐﮫ ﺷوﯾد .ﺣد و اﻧدازهی ﺷﻣﺎ ھﻣﯾن
ﻗدر اﺳت ،ﺑﻧدهای ﻧﺎﺗوان و ﻓﻘﯾر ،ژوﻟﯾده و ﻏﺑﺎرآﻟودی ﮐﮫ دو ﺗﮑﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ﺑر ﺗن دارد ،در دﺷت ﭘﮭﻧﺎور
ﻋرﻓﺎت ﯾﺎ ﭘﯾراﻣون ﺑﯾت اﻟﺣرام ﯾﺎ ﺑﯾن ﺻﻔﺎ و ﻣروده ﻣﯽاﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻧدهای ﮐوﭼﮏ و ﺑﯽارزش .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
درﺳتﺗر ﺣﺞ ،ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺣﺟم ﻣﯽدھد ،ﻣﺎھﯾﺗش را ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل
ﻓرﻣوده اﺳت:
﴿وﻟَﻘَ ْد ِﺟﺋْﺗ ُ ُﻣوﻧَﺎ ﻓُ َرادَى َﻛ َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻧَﺎﻛُ ْم أَ ﱠو َل َﻣ ﱠر ٍة ﴾
َ
»ﺷﻣﺎ ﺗك و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺎ ﺑرﮔﺷﺗﮫاﯾد؛ ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﻛﮫ روز ﻧﺧﺳت ﺷﻣﺎ را آﻓرﯾدﯾم«.
) ﺳورهی اﻧﻌﺎم :آﯾﮫ" ( " 94

ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎی زﻧدﮔﯽ را رھﺎ ﮐردﯾد و ﻣﺷﻘت ﺳﻔر را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧرﯾدﯾد ،ﺗﻣﺎم زﯾور و زﯾﻧتھﺎ را از ﺗن ﺑدر
ﮐردﯾد ،ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ ﻣﻘدﻣﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺳﺗﺣﮑم ﮐردن ارﺗﺑﺎط اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺷﮭر
ﺧودش ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد ،ﻧﻣﺎزی ﻧﻣﺎدﯾن اﻣﺎ ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎ ،ﻣﺷﮑﻼت ،دﻧﯾﺎ ،ﻣﺎل و ﺛروت ﯾﺎ ﮐﺎرش ﻣواﻧﻌﯽ در
ﺑراﺑر ﻧﻣﺎزﯾش ﺑﺎﺷد .ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل در ﺣﺞ ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر ﺧودﺗﺎن ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧد و ﻣﯽﮔوﯾد:
ﻧزد ﻣن ﺑﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺎر ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر دوﺷت ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد؛ از ﺗو ﺑردارم ﺑﻧﺎﺑراﯾن »وﻗﺗﯽ ﺑﻧده ﻧزد ﺧداوﻧد
ﻋز وﺟل ﺑﺎز ﻣﯽﮔردد ،ﻧدا دھﻧدهای در آﺳﻣﺎنھﺎ و زﻣﯾن ﻧدا ﺳر ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻼﻧﯽ ﺗﺑرﯾﮏ ﺑﮕوﯾﯾد
ﭼون ﺑﺎ ﺧدا آﺷﺗﯽ ﮐرده اﺳت  «...ﺑﮫ ھر ﺗرﺗﯾب ﺣﺞ ﺻﻠﺢ و آﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﺧداﺳت .ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌرﯾف
دﻗﯾﻖﺗر ،ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺧداﺳت.
اﮔر ﺑﺎ ﻓردی ﺻﺎﺣب ﻣﻘﺎم و ﻣﻧزﻟت ﺻﻠﺢ و آﺷﺗﯽ ﮐﻧﯾد؛ از ﺷدت ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺧواب ﺑﮫ ﭼﺷﻣﺎﻧﺗﺎن ﻧﻣﯽآﯾد.
ﮔﺎھﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳرش آﺷﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد :ﺧدا را ﺷﮑر ،ﮐﺎﺑوﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷد .ﯾﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳرش ﺑﺎ او ﺻﻠﺢ ﻣﯽﮐﻧد؛ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد :ﺑرادرم ،ﺧدا را ﺷﮑر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺳر ﺟﺎﯾش
ﺑرﮔﺷت .ﺣﺎل اﮔر ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر آﺳﻣﺎنھﺎ و زﻣﯾن آﺷﺗﯽ ﮐﻧﯾد؛ ﭼﮫ ﻣﯽﺷود؟! ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﮑوت ھﻣﮫ
ﭼﯾز ،زﻧدﮔﯽ و ﻣرگ ﺷﻣﺎ در دﺳﺗﺎن اوﺳت؛ ﭼﮫ ﻣﯽﺷود؟ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﺞ ﭘروژهی آﺷﺗﯽ و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
ﺧداﺳت.
 3ـ اﺣﺳﺎس ﮐردن آﻣرزش ﺧداوﻧد ﱠ
ﻋز وﺟل :
اﻣﺎ ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،ﻗﺳم ﺑﮫ ﷲ ﮐﮫ ﺟز او ﻣﻌﺑودی ﻧﯾﺳت؛ ﭼﻧﺎنﮐﮫ در درس ﮔذﺷﺗﮫی ﻋﻘﯾده ﺑﯾﺎن ﮐردم؛
در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ واﺟب اﻟوﺟود ،ﻣﻣﮑن اﻟوﺟود و ﻣﺳﺗﺣﯾل اﻟوﺟود ھﺳت :ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ واﺟب
اﻟوﺟود اﺳت ،ﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﻟوﺟود ھﺳﺗﯾم و اﯾن ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﷲ ،ﻣﻌﺑودی دﯾﮕر ﺑﺎﺷد؛ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت،
ھمﭼﻧﯾن ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی او ﺑروﯾد و او ﺷﻣﺎ را ﮔراﻣﯽ ﻧدارد.
»ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣن در زﻣﯾن ،ﻣﺳﺎﺟد ھﺳﺗﻧد ،زاﺋران آن ،آﺑﺎدﮐﻧﻧدﮔﺎﻧش ھﺳﺗﻧد ،ﭘس ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت ﺑﻧدهای
ﮐﮫ ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫاش ﭘﺎﮐﯾزه ﮔرداﻧد ﺳﭘس ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻣن ﺑﯾﺎﯾد و وظﯾﻔﮫی ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﮭﻣﺎن و زاﺋرش را اﮐرام ﮐﻧد«.
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﺧدا ﻣﯽرود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟز ﺣﺞ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﺧواھد ،از ﮐﺎﻻھﺎی ﺑﯽارزش دﻧﯾﺎ
ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﺧواھد ،ﭘس وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻧزد او ﻣﯽروﯾد ،ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﺷﻣﺎ را دﺳت
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ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎزﮔرداﻧد .ﺑدون ﺷﮏ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾﻧﺗﺎن ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردﯾد؛ ﺧداوﻧد اﯾن ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺷﻣﺎ را ﺟﺑران
ﻧﻣوده ،ﺧواﺳﺗﮫھﺎﯾﺗﺎن را ﻣﺣﻘﻖ ﮐرده و در اﻣور دﯾن و دﻧﯾﺎﯾﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧد.
ﺗﺷﺑﯾﮭﯽ ھﺳت ﮐﮫ آن را ﻣﻧﺎﺳب اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﯽﺑﯾﻧم ،ﮔوﯾﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﻣﯽروﯾد:
ﺳﻖْ َر َﺟ َﻊ َﻛﯾَ ْو ِم َوﻟَ َدﺗْﮫُ أ ُ ﱡﻣﮫُ ((
)) َﻣ ْن َﺣ ﱠﺞ ِ ﱠ ِ ﻓَﻠَ ْم ﯾَ ْرﻓُ ْث َوﻟَ ْم ﯾَ ْﻔ ُ
»ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧدا ﺣﺞ ﺑﮫ ﺟﺎ آورد ،ﭘس ﺟﻣﺎع ﻧﮑرد ،ﻣرﺗﮑب ﻓﺳﻖ و ﻓﺟور ﻧﺷد؛ ﻣﺎﻧﻧد روزی ﮐﮫ
از ﻣﺎدرش ﻣﺗوﻟد ﺷده ،ﺑﺎز ﻣﯽﮔردد«.
) ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧﺎری :از " اﺑوھرﯾره " (

ﮔوﯾﯽ ﺻﻔﺣﮫی ﺟدﯾد ﺳﻔﯾدی ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺑﺎز ﮐردﯾد و ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت و ﻣورد ﻋﻔو و
ﮔذﺷت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ،ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ﻗدﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده و ﺻﻔﺣﮫی ﺳﻔﯾد ﺗﺎزهای ﮔﺷوده
ﺷده اﺳت .آﯾﺎ ﺑرای ﻣؤﻣن اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑزرگﺗر از اﯾن ھﺳت ﮐﮫ ﺻﻔﺣﮫی ﺗﺎزهای ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺑﮕﺷﺎﯾد؟
اﮐﻧون ﺑﺳﺎن ﻧوزادی ﮐﮫ ﺗﺎزه از ﻣﺎدرش ﻣﺗوﻟد ﺷده ،ﭘﺎک و ﺑﯽﮔﻧﺎه ﮔﺷﺗﮫاﯾد ،ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد ﮐﮫ طﻌم آن را ﭼﺷﯾده ﺑﺎﺷد ،اﺣﺳﺎس ﻣﻐﻔرت و آﻣرزش ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ.
ﻣﻐﻔرت ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ درک ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ طﻌﻣش را ﭼﺷﯾده ﺑﺎﺷد.
 .4در ﺣﺞ اﻧﺳﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﮭﻣﺎن ﺧداوﻧد ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت:
ﻣﺳﺄﻟﮫی دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً اﺣﺳﺎس ﻣﯽﺷود ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺞ ﺳراﺳر دﻋﺎ اﺳت .در طواف ﻗدوم دﻋﺎ
ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود ،ھﻣﯾن طور در ﺳﻌﯽ ﺑﯾن ﺻﻔﺎ و ﻣروه ،در اﻗﺎﻣت در ﻣﻧﺎ ،در اﯾﺳﺗﺎدن در ﻋرﻓﮫ ،در
اﯾﺳﺗﺎدن در ﻣزدﻟﻔﮫ ،در ﺣﯾن ﭘرﺗﺎب ﺳﻧﮓ در ﻋﻘﺑﮫ ،در طواف اﻓﺎﺿﮫ .در اﻗﺎﻣت در ﻣﻧﯽ در روزھﺎی
ﻋﯾد و اﯾﺎم ﺗﺷرﯾﻖ ،رﻣﯽ ﺟﻣرات اول و دوم و ﺑزرگ ،در طواف وداع .ﭼﻧﺎنﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة
واﻟﺳﻼم ﻓرﻣود:
)) اﻟدﻋﺎء ھو ﻣﺦ اﻟﻌﺑﺎدة((
»دﻋﺎ ،ﻣﻐز ﻋﺑﺎدت اﺳت«.
دﻋﺎ ،ﻣﻐز ﻋﺑﺎدت اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ درﮔﺎھش دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد؛ ﺑدون ﺷﮏ اﺟﺎﺑت ﻣﯽﮐﻧد .در ﺳرزﻣﯾن ﺧودﺗﺎن
دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد و اﺟﺎﺑت ﻣﯽﺷود؛ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫاش ﺑﺎﺷﯾد و دﻋﺎ ﮐﻧﯾد ﭼﮫ ﻣﯽﺷود؟ وﻗﺗﯽ ﻣﮭﻣﺎن
ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﯾد و از او درﺧواﺳﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد؛ ﻣن ﻣطﻣﺋﻧم ﮐﮫ ﺻد در ﺻد ﺧواﺳﺗﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرآورده ﻣﯽﺷود،
ﭼرا ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮫی او و ﻣﮭﻣﺎن او ھﺳﺗﯾد و ﺑزرﮔداﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷوﯾد .ﭘس ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﻣﮭﻣﺎن ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ھﺳﺗﯾد ،ﻣﮭﻣﺎن رﺣﻣﺎن .اﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در
ﺑﯾت ﷲ اﻟﺣرام ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد.
 5ـ ﺗﺷرف اﻧﺳﺎن ﺑﮫ زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ی ﺧدا:
ﻣﺳﺋﻠﮫی دﯾﮕری ھم ھﺳت .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﻣﯽروﯾد ،ﻧﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﮫی ﺧدا را ﺑﮫ ﺟﺎی
آوردهاﯾد ،ﺧﯾر .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه داده اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫاش را
زﯾﺎرت ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺷرف و ﻓﺿل را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ارزاﻧﯽ داﺷﺗﮫ و در زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﮫاش ﺷﻣﺎ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧده
اﺳت .اﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺣﺳوس و واﺿﺢ ﺑﺎﺷد .ﭼون وﻗﺗﯽ ﻣﯽﮔوﯾﯾد:
ﺧداوﻧدا ،ﻣرا ﻣﺷرف ﺑﮫ زﯾﺎرت ﺣرﻣت ﻧﻣودی و اﯾن ﻟطف و ﮐرم ﺗوﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت او ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ
زﯾﺎرت و ﺗﺟﻠﯽ آن ﺑر ﻗﻠﺑت ﺑزرﮔداﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﮔوﯾم :اﯾن اوﺿﺎع و اﺣوال را ﻋدهی ﮐﻣﯽ از ﺣﺟﺎج اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد،
زﯾرا رﺣﻣت و ﻓﺿل ﺧداوﻧد ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﺗﻣﺎم ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﻣﯽﺷود ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺷرط ﮐﮫ ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی
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ﺣﺟﺎز از روی اﺧﻼص ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺑرای آﺑرو ،رﯾﺎ ،زﯾﻧت ،ﻣﻘﺎم ،ﺗﺟﺎرت ،ﺷﻐل ،اﻗﺎﻣت و ﻏﯾره .اﮔر
ھدف ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑرای ﺧداوﻧد ﻋز و ﺟل ﺑﺎﺷد ،او ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑزرﮔداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ھرﮔز در طول
ﻋﻣرت ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد را ﺿﻣﺎﻧت ﻣﯽﮐﻧد.
در ﺣﺞ ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر دﻋﺎ ﮐرد زﯾرا دﻋﺎ ﻣﺳﺗﺟﺎب ﻣﯽ ﺷود:
وﻗﺗﯽ ﮔرد ﮐﻌﺑﮫ طواف ﻣﯽﮐﻧﯾد؛ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﭼﻧﯾن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد» :ﭘرورﮔﺎرا ،در دﻧﯾﺎ و
آﺧرت ﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﮐن و ﻣﺎ را از ﻋذاب آﺗش ﻣﺣﻔوظ ﺑدار«.
دﯾﮕر ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد؟ ﻧﯾﮑﯽ ھم در دﻧﯾﺎ و ھم در آﺧرت .اﯾن دﻋﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﺛر از ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم رواﯾت ﺷده اﺳت ،آن را ﺑﺧواﻧﯾد:
ﻓﺎﻋف ﻋﻧﯽ ﯾﺎ ﻛرﯾم((
ﻋﻔو ﻛرﯾم ﺗﺣب اﻟﻌﻔو
ُ
))اﻟﻠﮭم إﻧك ٌ
»ﭘروردﮔﺎرا ،ﺗو ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻔو ﮐﻧﻧده و ﺑزرﮔواری و ﻋﻔو را دوﺳت داری ،ﭘس ﻣرا ﻣورد ﻋﻔو ﺧود ﻗرا
ﺑده ای ﮐرﯾم ﺑزرﮔوار«.
او دوﺳت دارد ﺷﻣﺎ را ﻋﻔو ﮐﻧد و اﮐﻧون از او ﻣﯽﺧواھﯾد ﺷﻣﺎ را ﻣورد ﻋﻔو ﺧود ﻗرار دھد ،ﭘس
ﭼﻧﺎنﮐﮫ ﮐﻣﯽ ﭘﯾﺷﺗر ﮔﻔﺗﯾم :ﺑﺎﯾد ﻋﻔو ﺧداوﻧد را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺻﻔﺣﮫی ﺗﺎزهای ﺑﺎز ﮐردهاﯾد.
وﻗﺗﯽ ﻣﯽﮔوﯾﯾد:
)) اﻟﻠﮭم أﺻﻠﺢ ﻟﯽ دﯾﻧﯽ اﻟذی ھو ﻋﺻﻣﺔ أﻣری ،وأﺻﻠﺢ ﻟﯽ دﻧﯾﺎی اﻟﺗﯽ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌﺎﺷﯽ ،وأﺻﻠﺢ ﻟﯽ
آﺧرﺗﯽ اﻟﺗﯽ إﻟﯾﮭﺎ ﻣردی ((
»ﺧداوﻧدا ،دﯾﻧم ﮐﮫ ﺳررﺷﺗﮫي ﮐﺎرم اﺳت ،و دﻧﯾﺎﯾم را ﮐﮫ زﯾﺳﺗﻣﺎﯾﮫي ﻣن اﺳت و آﺧرﺗم را ﮐﮫ
ﺑﺎزﮔﺷت ﻣن ﺑﮫ ﺳوي اوﺳت ﺑﮫ ﺻﻼح آر«.
وﻗﺗﯽ ﺑﮕوﯾﯾد:
))واﺟﻌل اﻟﺣﯾﺎة زادا ً ﻟﯽ ﻣن ﻛل ﺧﯾر ((
»زﻧدﮔﯽ را ﺗوﺷﮫای از ھر ﺧﯾر و ﻧﯾﮑﯽ ﺑراﯾم ﺑﮕردان«
ﭘروردﮔﺎرا ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧﯾر و ﺑرﮐت را ﺑراﯾم ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد؛ ﭘس ﻣرا زﻧده ﺑﮕردان.
)) واﺟﻌل اﻟﻣوت راﺣﺔً ﻟﯽ ﻣن ﻛل ﺷر ((
»و ﻣرگ را ﺑرای ﻣن راﺣﺗﯽ و آﺳﺎﯾش از ھر ﺷری ﺑﮕردان«.
اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھم زﻧدﮔﯽ و ھم ﭘﺎﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﺧﯾر اﺳت .اﯾنھﺎ دﻋﺎھﺎﯾﯽ در ﺑﯾت ﷲ اﻟﺣرام ﯾﺎ ﻧزد
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋدﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑوی ﻣﻌطرش را اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﭼون وﻗﺗﯽ در دﯾﺎر ﺧودﺗﺎن ھﺳﺗﯾد و
ھزاران ﺑﺎر اﯾن دﻋﺎھﺎ را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد؛ طﻌﻣش را ﻧﻣﯽﭼﺷﯾد ﻣﮕر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫاش ،در ﺿﯾﺎﻓﺗش
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در طواف ﻣورد ﻟطف و ﮐرﻣش ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾد ،دﻋﺎ ﮐﻧﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺟر اﻻﺳود
ﻣﯽرﺳﯾد و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺣﺟر اﻻﺳود را ﺑوﺳﯾد و ﺑﺳﯾﺎر ﮔرﯾﺳت .از اﺑن ﻋﻣر رواﯾت
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔت:

8

ﺣﻜﻢ ﺣﺞ

ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ﯾَ ْﺑﻛِﯽ َ
ﺳﻠﱠ َم ا ْﻟ َﺣﺟ ََر ﺛ ُ ﱠم َو َ
ط ِوﯾﻼ ﺛ ُ ﱠم ا ْﻟﺗَﻔَتَ ﻓَ ِﺈذَا ُھ َو
ﺷﻔَﺗ َ ْﯾ ِﮫ َ
ﺿ َﻊ َ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ َ
ﺳو ُل ﱠ ِ َ
)) ا ْ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺳﺗَ ْﻘ َﺑ َل َر ُ
ﺑِﻌُ َﻣ َر ﺑ ِْن ا ْﻟ َﺧ ﱠ
َب ا ْﻟﻌَﺑَ َراتُ ((
ب ﯾَﺑْﻛِﯽ ﻓَ َﻘﺎلَ :ﯾَﺎ ﻋُ َﻣ ُر َھﺎ ُھﻧَﺎ ﺗ ُ ْ
ﺳﻛ ُ
طﺎ ِ
»رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم رو ﺑﮫ ﺳﻧﮓ ﮐرد ،ﺳﭘس ﻟﺑﺎﻧش را ﺑر آن ﮔذاﺷت و ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ
ﮔرﯾﺳت ﺳﭘس روﯾش را ﺑر ﮔرداﻧد ،ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب در ﮐﻧﺎرش ﺑود و ﻣﯽﮔرﯾﺳت ،ﭘس ﻓرﻣود :ای
ﻋﻣر ،اﺷﮏھﺎ در اﯾن ﺟﺎ رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود«.
) ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ (

ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻋﻠﻣﺎ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻧظر ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺣﺟر اﻻﺳود ﻋﮭد و ﻗﺳم ﺧداوﻧد در زﻣﯾﻧش اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل در وﻗت ﺑوﺳﯾدﻧش دﻋﺎ ﮐرده و ﻣﯽﮔوﯾﯾد:
)) ﺑﺳم ﷲ ﷲ أﻛﺑر ،اﻟﻠﮭم إﯾﻣﺎﻧﺎ ً ﺑك ،وﺗﺻدﯾﻘﺎ ً ﺑﻛﺗﺎﺑك ،واﺗﺑﺎﻋﺎ ً ﻟﺳﻧﺔ ﻧﺑﯾك ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ،ووﻓﺎءا ً
ﺑﻌﮭدك ،وﻋﮭدا ً ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺗك ((
»ﺑﺳم ﷲ ﷲ اﮐﺑر ،ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺗو ،ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﺗﺎﺑت ،ﭘﯾروی از ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑرت ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﯾﮫ و ﺳﻠم ،وﻓﺎی ﺑﮫ ﻋﮭدت و ﭘﯾﻣﺎن ﺑر طﺎﻋﺗت«
اﻣﺎ ﺑرادران ﺑزرﮔوار ،اﻣﯾدوارم ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش ﻓرﺻت ﺑوﺳﯾدن ﺣﺟر اﻻﺳود ﻣﮭﯾﺎ ﺷده اﺳت؛ در
ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش اﯾن ﺑوﺳﯾدن را از ﯾﺎد ﻧﺑرد .ھرﮔﺎه اﺣﺳﺎس ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐرد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر آورد ﮐﮫ ﺣﺟر اﻻﺳود
را ﺑوﺳﯾده و ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﺑر طﺎﻋﺗش ﻋﮭد ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﭘس آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﺳطﺢ اﯾن طﺎﻋت ھﺳﺗﯾد؟
آﯾﺎ اﯾن ﭘﯾﻣﺎن را ھم ﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر دارﯾد؟ »ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن ﺑر طﺎﻋﺗت« .ﭘس از ﭘﯾﻣودن ھر دور ،در
ﺑراﺑر ﺣﺟر اﻻﺳود ﻣﯽاﯾﺳﺗﯾد و در ﻣﻘﺎﺑﻠش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﯽﮔوﯾﯾد :ﺑﺳم ﷲ ،ﷲ اﮐﺑر ،ﭘروردﮔﺎرا ،ﺑﺎ
اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺗو و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﺗﺎﺑت ،ﭘﯾروی از ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑرت ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم و وﻓﺎی ﺑﮫ ﻋﮭدت و
ﻋﮭد ﺑر طﺎﻋﺗت« و ﺑﻌد از اﯾن طواف ھﻔت دورهای ،ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺣل ﺳﻌﯽ ﻣﯽروی و ﭼﻧﺎنﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻓرﻣود» :ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ،ﺑﺎ آن ﭼﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ آن آﻏﺎز ﮐرده؛ ﺷروع
ﻣﯽﮐﻧﯾم« ﺳﭘس اﯾن ﻓرﻣﺎﯾش اﻟﮭﯽ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻧﯾد:
ﺷﻌَﺎﺋِ ِر ﱠ ِ ﻓَ َﻣ ْن َﺣ ﱠﺞ ا ْﻟﺑَﯾْتَ أَ ِو ا ْ
ف ﺑِ ِﮭ َﻣﺎ ﴾
ﻋﺗ َ َﻣ َر ﻓَ َﻼ ُﺟﻧَﺎ َح َ
ﺻﻔَﺎ َوا ْﻟ َﻣ ْر َوةَ ِﻣ ْن َ
﴿إِنﱠ اﻟ ﱠ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ أ َ ْن ﯾَطﱠ ﱠو َ
»ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ) دو ﻛوه ( ﺻﻔﺎ و ﻣروه ) و ھﻔت ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﻣﯾﺎن آن دو ( از ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺧدا و ﻋﺑﺎدات ﷲ
ھﺳﺗﻧد  .ﭘس ھر ﻛﮫ ﺣ ّﺞ ﺑﯾت ) ﷲ اﻟﺣرام ( ﯾﺎ ﻋﻣره را ﺑﮫ ﺟﺎی آورد ،ﺑر او ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﺧواھد ﺑود ﻛﮫ آن
دو ) ﻛوه ( را ﺑﺎرھﺎ طواف ﻛﻧد«.
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در طواف ﻧﯾز دﻋﺎ ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود .ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﻣﮑﺎنھﺎ و ﺣرﮐﺎﺗﯽ را در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ھﻣراه آنھﺎ دﻋﺎ ﺧواﻧده ﺷود .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ھم ﺳطﺢ ﺑﺎ دﻋﺎ ھﺳﺗﯾد؟ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد ادای ﻓرﯾﺿﮫی
ﺣﺞ را ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎﯾد دﻋﺎھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺣﻔظ ﮐﻧد زﯾرا وﻗﺗﯽ ﮐﺗﺎب ﺑﺎز ﺷده و از روی ﮐﺗﺎب دﻋﺎ ﺧواﻧده
ﺷود؛ روﻧﻖ و ﺣس دﻋﺎ ﺧواﻧدن از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و ﺣﺎﻟت روﺣﯽ روی ﮐردن ﺑﮫ ﺧدا از ﺑﯾن ﻣﯽرود.
اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دﻋﺎھﺎ را ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد از روی ﮐﺗﺎب ﻣﯽﺧواﻧﻧد و ﺗﻣرﮐز اﻓرادی ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺳﻌﯽ
9
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ﯾﺎ طواف ھﺳﺗﻧد را ﺑر ھم ﻣﯽزﻧﻧد .ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺻداﯾﺷﺎن را ﺑﻠﻧد ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ زﻧﺎن ﭘﺷت ﺳرﺷﺎن ﺗﮑرار
ﮐﻧﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺻدای زن ﻋورت اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺣﺞ را ﺑﮫ ﺟﺎی آورﯾد؛
ﺧوب ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﻔﮭﻣﯾد و ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد .دﻋﺎھﺎ ﺑﺎﯾد از ﺣﻔظ ﺧواﻧده ﺷود .ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘﯾش
از ﺣﺞ ﺧود را آﻣﺎده ﮐرده و ﺗﻣﺎم دﻋﺎھﺎ را ﺟﻣﻊ آوری و ﺣﻔظ ﻧﻣوده اﺳت؛ طوری ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ از
ﺣﻔظ و از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب آن را ﺑﺧواﻧد؛ در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺧدا رو ﮐﻧد ،اﻣﺎ اﮔر ﮐﺗﺎب دﻋﺎ ﯾﺎ
ﺑرﮔﮫای را ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎزﮐرد ،ﺣﺎﻟﺗش ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد و اﯾن ﺣﺎل ﺧوب و ﭘﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐرد؛ ﺑدان
دﺳت ﺧواھد ﯾﺎﻓت ،از او دور ﺧواھد ﺷد.
از طرف دﯾﮕر وﻗﺗﯽ دﻋﺎ را آﻣوﺧﺗﯾد ﯾﺎ اﯾن ﮐﻠﯾد ﺳﺣرآﻣﯾز را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﯾد ،ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن
ﺑزرگﺗرﯾن اﺳﻠﺣﮫ اﺳت .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻓرﻣوده اﺳت» :دﻋﺎ ،اﺳﻠﺣﮫی ﻣؤﻣن اﺳت«.
زﯾرا ﺑﺎ دﻋﺎ ﺑر ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن اﻧﺳﺎنھﺎ ھم ﭘﯾروز ﺧواھﯾد ﺷد ،زﯾرا ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﮫ اﺑوﺑﮑر
ﻓرﻣود» :ای اﺑوﺑﮑر ،ﮔﻣﺎﻧت درﺑﺎرهی دو ﻧﻔری ﮐﮫ ﺳوﻣﯾن ﻧﻔرﺷﺎن ﺧداﺳت؛ ﭼﯾﺳت؟« ﻧظرت ﭼﯾﺳت؟
ﺳﺗ َ ِﺟ ْب ﻟَﻛُ ْم ﴾
﴿وﻗَﺎ َل َرﺑﱡﻛُ ُم ا ْدﻋُوﻧِﯽ أَ ْ
َ
»ﭘروردﮔﺎر ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد :ﻣرا ﺑﮫ ﻓرﯾﺎد ﺧواﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﭘذﯾرم«.
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َب
ﯽ آدم ﺣﺎﺟـــﺔً وﺳل اﻟذی أﺑواﺑﮫ ﻻ ﺗُﺣﺟ ُ
ﻻ ﺗﺳﺄﻟن ﺑُﻧَ ﱠ
ﯽ آدم ﺣﯾن ﯾُﺳﺄ ُل ﯾﻐﺿب
ﷲ ﯾﻐﺿب إن ﺗرﻛتَ ﺳؤاﻟﮫ وﺑُﻧَ ﱠ
»از ﺑﻧﯽ آدم ھﯾﭻ ﻧﺧواه ﺑﻠﮑﮫ از ﮐﺳﯽ ﺑﺧواه ﮐﮫ ﺑر درﮔﺎھش ھﯾﭻ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت،
اﮔر دﺳت از طﻠب از درﮔﺎه ﺧداوﻧد ﺑرداری؛ ﺑر ﺗو ﺧﺷم ﻣﯽﮔﯾرد ﺣﺎل آنﮐﮫ اﮔر از ﺑﻧﯽ آدﻣﯽ ﭼﯾزی
ﺑﺧواھﯽ ،ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻣﯽﺷود«.
وﻗﺗﯽ از ﺑﻧده ﭼﯾزی درﺧواﺳت ﮐﻧﯽ ،ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻣﯽﺷود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺷم ﻣﯽﮔﯾرد
ﮐﮫ دﺳت از درﺧواﺳت از ﺑﺎرﮔﺎھش ﺑردارﯾد.
ﭘس از طواف ،ﻧوﺑت دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز در ﻣﻘﺎم ﺳﯾدﻧﺎ اﺑراھﯾم ﻣﯽرﺳد .ﺑﯾﺷﺗر ﺣﺟﺎج اﺻرار دارﻧد ﮐﮫ
ﭘﺷت ﻣﻘﺎم اﺑراھﯾم ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﻧد .در روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طواف ﺷﻠوغ اﺳت؛ اﯾن ﻧﻣﺎزﮔذاردن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﮔردﻧﮫی ﺳﮭﻣﮕﯾﻧﯽ در ﺑراﺑر طواف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽﮔردد ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻧظر ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ھر ﺟﺎﯾﯽ
از ﺣرم ﺑرای ادای دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﺑﻌد از طواف ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣواﻧﻌﯽ ﻣﯽﮔذارﻧد ﺗﺎ
ﻋدهای دﯾﮕر ﺑﺎ وﺟود ﺷﻠوﻏﯽ و دﺷواری در اﯾن ﻣﺣل ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑدون ھﯾﭻ ﻓﮭم و
درﮐﯽ ﺑﮫ ﺣﺞ ﻣﯽرود؛ ﻣوﺟب آزار و اذﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔردد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣن اﺻرار ﻣﯽورزم ﮐﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻗﺻد رﻓﺗن ﺑﮫ ﺣﺞ دارﻧد؛ ﺑﺎﯾد در راﺑطﮫ ﺑﺎ داﺳﻧﺳﺗن
ﻣﻧﺎﺳﮏ ،واﺟﺑﺎت ،ارﮐﺎن ،ﺳﻧتھﺎ و ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت ﺣﺞ اﻣﺗﺣﺎن ﺷوﻧد .آﯾﺎ ﻣﻧﺎﺳﮏ ،واﺟﺑﺎت ،ارﮐﺎن ،ﺳﻧتھﺎ
و ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت ﺣﺞ را ﻣﯽداﻧﯾد؟ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺳﻧﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھد؛ ﻣرﺗﮑب ﻣﻌﺻﯾت ﺑزرﮔﯽ ﻣﯽﺷود .آﯾﺎ ﺣﺞ
اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت؟ ﺑرای ﺑوﺳﯾدن ﺳﻧﮓ ،دهھﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن را آزار ﻣﯽدھد ،آﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺗو
را ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻓرﻣﺎن داده اﺳت .ﭘس »ﭘﯾش از رﻓﺗن ﺑﮫ ﺣﺞ ،ﻓﻘﮫ ﺣﺞ را درﯾﺎﺑﯾد«.
10

ﺣﻜﻢ ﺣﺞ

ﻧﯾﺎز ﺣﺞ ﺑﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﻘﮭﯽ و روﺣﯽ :
ﺑﺎ ﺧودم ﻣﯽﮔوﯾم :ﺣﺞ ﺑﮫ دو ﻧوع آﻣﺎدﮔﯽ اﺣﺗﯾﺎج دارد :آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﻘﮭﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ روﺣﯽ .آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﻘﮭﯽ اﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﺣﮑﺎم اﺻﻠﯽ و ﻓرﻋﯽ ﺣﺞ اﮐﺑر ﺗدرﯾس ﺷود ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣور رﯾز ھم ﺑررﺳﯽ ﮔردد ،ﭼون
ﻣﻣﮑن اﺳت در آن ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾد ،ﺣﮑﻣش ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﺑرای اﺻﻼح آن ﺧون ﻻزم اﺳت؟
آﯾﺎ ﺳﻧت اﺳت ﯾﺎ واﺟب؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺟرﯾﻣﮫ ﺑدھم ﯾﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﯾﺳت؟ اﯾن اﻣور ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﮏ ﺗﮏ
ﺑرادران واﺿﺢ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد در ﻣورد اﺣﮑﺎم ،ارﮐﺎن ،واﺟﺑﺎت ،ﺳﻧتھﺎ ،ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت ،آداب و ﺣﮑﻣتھﺎی
ﺣﺞ ﺑﮫ ﺻورت ﻓﺷرده ﺗدرﯾش ﺷوﻧد ﺗﺎ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗوﺷﮫای ﺑرای ﺑرادر ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺷد .آﻣﺎدﮔﯽ روﺣﯽ
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑﺎزﮔردﯾد ،از ھر ﮔﻧﺎھﯽ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﯾد ،ﺗوﺑﮫ و
ﭘﺎﯾداری ﺷﻣﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯾﮏ و ﮐﺳب ﻣﺎل ﺣﻼل ھﻣﺎن آﻣﺎدﮔﯽ روﺣﯽ ﺑرای ﺣﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺧﺎطر ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
إﻟﯽ
)) إذا أﺻﺣﺣت ﻟﻌﺑدی ﺟﺳﻣﮫ ،ووﺳﻌت ﻋﻠﯾﮫ ﻓﯽ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ،ﻓﺄﺗت ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام ﻟم ﯾَ ِﻔد ﱠ
ﻟﻣﺣروم((
»اﮔر ﺗن ﺑﻧدهام را ﺳﺎﻟم ﺑدارم و رزق و ﻣﻌﯾﺷت ﻓراوان ﺑﮫ او ﻋطﺎ ﻧﻣودم ،و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑر او ﮔذﺷت و
ﻧزد ﻣن ﻧﯾﺎﻣد او ﻣﺣروم اﺳت«.
اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﭘﯾﺎﻣﺑر ،ﺑﯾت اﻟﺣرام و ﮐﻌﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد :
اﻣﺎم ﺑوﺻﯾری رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ در ﺗوﺻﯾف ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﮔﻔت:
ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إذ ﻧودﯾت ﺑﺎﻟرﻓﻊ ﻣﺛل اﻟ ُﻣ ْﻔ َر ِد اﻟﻌﻠم
ﺧﻔﺿت ﻛل ٍ
»ﺑﺎ ﻣﺿﺎف ﺷدن ﺑﮫ ﺧدا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﻓوع ﺑﺳﺎن ﻣﻔرد ﻋﻠم ﻧدا داده ﺷدی ،ھر ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﭘﺎﯾﯾن
آوردی!«
در اﯾن ﺑﯾت دو ﺣﻘﯾﻘت وﺟود دارد :اول اﯾن ﮐﮫ در ﻗرآن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ آﯾﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل،
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم را ﺑﮫ ذاﺗش اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﻋ ْﺑ ُد ﱠ ِ ﯾَ ْدﻋُوهُ ﴾
﴿وأَﻧﱠﮫُ ﻟَ ﱠﻣﺎ ﻗَﺎ َم َ
َ
»ﭼون ﺑﻧدهی ﺧدا ) ﻣﺣ ّﻣد ( ﺑر ﭘﺎی اﯾﺳﺗﺎد و ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد ﭘرداﺧت«
) ﺳوره ﺟن :آﯾﮫ " ( " 19

ﻋﺑدﷲ ﮐﯾﺳت؟ او ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد او را ﺑﮫ ذات ﺧودش ﻣﺿﺎف ﮐرده
اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺻﯾری ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إذ ﻧودﯾت ﺑﺎﻟرﻓﻊ ﻣﺛل اﻟﻣﻔرد اﻟﻌﻠم
ﺧﻔﺿت ﻛل ٍ
»ﺑﺎ ﻣﺿﺎف ﺷدن ﺑﮫ ﺧدا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﻓوع ﺑﺳﺎن ﻣﻔرد ﻋﻠم ﻧدا داده ﺷدی ،ھر ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﭘﺎﯾﯾن
آوردی!«
ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﭘﯾﺎﻣﺑران را ﺻراﺣﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎﯾﺷﺎن ﻣورد ﺧطﺎب ﻗرار داده و ﺑﺎ اﺳﻣﺷﺎن ﺻدا زده
اﺳت:
11
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ﺳ ُﻣﮫُ ﯾَﺣْ ﯾَﻰ ﴾
﴿ َﯾﺎ َزﻛ َِرﯾﱠﺎ ِإﻧﱠﺎ ﻧُ َﺑ ّ
ﺷ ُِركَ ﺑِﻐُ َﻼ ٍم ا ْ
»ای زﻛرﯾّﺎ ! ﻣﺎ ﺗو را ﺑﮫ ﭘﺳری ﻣژده ﻣﯽدھﯾم ﻛﮫ ﻧﺎم او ﯾﺣﯾﯽ اﺳت«.
) ﺳوره ﻣرﯾم :آﯾﮫ " ( " 7

ُون ﱠ ِ ﴾
﴿و ِإ ْذ ﻗَﺎ َل ﱠ ُ ﯾَﺎ ﻋِﯾ َ
ﺳﻰ ا ْﺑنَ َﻣ ْرﯾَ َم أَأَ ْﻧتَ ﻗُ ْﻠتَ ﻟِﻠﻧﱠ ِ
َ
ﯽ إِﻟَ َﮭﯾ ِْن ﻣِ ْن د ِ
ﺎس اﺗﱠﺧِ ذُوﻧِﯽ َوأ ُ ِ ّﻣ َ
»و ﭼون ﺧدا ﻓرﻣود :ای ﻋﯾﺳﯽ ﭘﺳر ﻣرﯾم ! آﯾﺎ ﺗو ﺑﮫ ﻣردم ﮔﻔﺗﮫای ﻛﮫ ﺟز ﷲ ،ﻣن و ﻣﺎدرم را ھم
دو ﺧدای دﯾﮕر ﺑداﻧﯾد؟«
) ﺳوره ﻣﺎﺋﺎده :آﯾﮫ " ( " 116

اﻣﺎ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ دو اﺳم ﻣورد ﺧطﺎب ﻗرار داد» :ﯾﺎ اﯾﮭﺎ
اﻟﻧﺑﯽ و ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟرﺳول« ﻧﻔرﻣود :ای ﻣﺣﻣد ،ﻧﺎﻣش را در ﺧﺑر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ﻧﮫ در زﻣﺎن ﻧدا .ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻛﻔﱠ ِﺎر ﴾
ﺷدﱠا ُء َ
ﺳو ُل ﱠ ِ َوا ﱠﻟ ِذﯾنَ َﻣﻌَﮫُ أَ ِ
﴿ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٌد َر ُ
»ﻣﺣﻣد ﻓرﺳﺗﺎدهی ﺧدا اﺳت ،و ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ او ھﺳﺗﻧد در ﺑراﺑر ﻛﺎﻓران ﺗﻧد و ﺳرﺳﺧت«.
) ﺳوره ﻓﺗﺢ :آﯾﮫ " ( " 29

﴿ َﻣﺎ ﻛَﺎنَ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٌد أَﺑَﺎ أ َ َﺣ ٍد ِﻣ ْن ِر َﺟﺎ ِﻟﻛُ ْم ﴾
»ﻣﺣﻣد ﭘدر ھﯾﭻ ﮐس از ﺷﻣﺎ ﻧﺑود«.
) ﺳوره اﺣزاب :آﯾﮫ " ( " 40

اﻣﺎ ﺑﮫ او ﻧﻔرﻣود :ای ﻣﺣﻣد...
ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إذ ﻧودﯾتَ ﺑﺎﻟرﻓﻊ ﻣﺛل اﻟﻣﻔرد اﻟﻌﻠم
ﺧﻔﺿت ﻛل ٍ
»ﺑﺎ ﻣﺿﺎف ﺷدن ﺑﮫ ﺧدا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﻓوع ﺑﺳﺎن ﻣﻔرد ﻋﻠم ﻧدا داده ﺷدی ،ھر ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﭘﺎﯾﯾن
آوردی!«
ﺑﺎ ﻗﯾﺎس ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ،ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﺑﯾت اﻟﺣرام را ﻧﯾز ﺑﮫ ذاﺗش اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ﻓرﻣوده اﺳت:
﴿أَ ْن َ
ﯽ ِﻟﻠ ﱠ
ﺳ ُﺟو ِد )﴾ (125
اﻟرﻛﱠﻊِ اﻟ ﱡ
طﺎﺋِ ِﻔﯾنَ َوا ْﻟﻌَﺎ ِﻛ ِﻔﯾنَ َو ﱡ
ط ِ ّﮭ َرا ﺑَ ْﯾﺗِ َ
»ﻛﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﻣن را ﺑرای طواف ﻛﻧﻧدﮔﺎن و اﻋﺗﻛﺎف ﻛﻧﻧدﮔﺎن و رﻛوع و ﺳﺟده ﻛﻧﻧدﮔﺎن ﭘﺎك و ﭘﺎﻛﯾزه
ﻛﻧﯾد«.
) ﺳوره ﺑﻘره (

ﻧﻣﺎز در ﻣﺳﺟد ﺣرام ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺻد ھزار ﻧﻣﺎز اﺳت:
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﻌﺑﮫی ﻣﺷرﻓﮫ ﺑﮫ ﷲ ﻋز وﺟل اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ ﭘﺎک ﺗرﯾن ﻣﮑﺎن روی زﻣﯾن اﺳت و
ﻧﻣﺎز در ﻣﺳﺟد اﻟﺣرام ﺑﮫ اﻧدازهی ﺻد ھزار ﻧﻣﺎز اﺳت و ـ ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ـ اﯾن اﻣری ﻣﻠﻣوس اﺳت ،زﯾرا
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ﮔﺎھﯽ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻼش ﺑﺳﯾﺎر و ﻓراوان دارد .در ﺑﯾت ﷲ اﻟﺣرام ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ
اﻧدک ﻣﯽﺗواﻧﯽ اﯾن ارﺗﺑﺎط را ﺑرﻗرار ﺳﺎزی .ﮔوﯾﯽ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﺣﺟﺎبھﺎ و ﭘردهھﺎ را ﮐﻧﺎر
ﻣﯽزﻧد و آن ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم از زﺑﺎن ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل آﻣده
اﺳت:
ب ﺛُﻠُ ُ
ب
ﺳ َﻣ ِ
ﺎء اﻟ ﱡد ْﻧ َﯾﺎ ﻓَ َﯾﻘُو ُل َھ ْل ِﻣ ْن ُﻣ ْ
ث اﻟﻠﱠ ْﯾ ِل اﻷ َ ﱠو ُل ﻧَ َز َل ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠ
))إِنﱠ ﱠ َ ﯾُ ْﻣ ِﮭ ُل َﺣﺗﱠﻰ ِإ َذا َذ َھ َ
ﺳﺗ َ ْﻐ ِﻔ ٍر َھ ْل ِﻣ ْن ﺗَﺎﺋِ ٍ
ﺳﺎﺋِ ٍل َھ ْل ِﻣ ْن دَاعٍ َﺣﺗﱠﻰ ﯾَ ْﻧﻔَ ِﺟ َر ا ْﻟ َﻔﺟْ ُر ((
َھ ْل ِﻣ ْن َ
»ﺧداوﻧد ﻓرﺻت ﻣﯽدھد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺛﻠث اول ﺷب ﺳﭘری ﺷود ،ﺑﮫ آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ ﻓرود آﻣده و ﻣﯽﮔوﯾد:
آﯾﺎ اﺳﺗﻐﻔﺎر ﮐﻧﻧدهای ھﺳت؟ آﯾﺎ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧدهای ھﺳت؟ آﯾﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧدهای ھﺳت؟ آﯾﺎ دﻋﺎ ﮐﻧﻧدهای
ھﺳت؟ ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺳﭘﯾده ﻣﯽدﻣد«.
)ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم  :از " أﺑﯽ ھرﯾره " (

در ﺣدﯾث دﯾﮕری آﻣده اﺳت:
ﺳ َﻣﺎءِ اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ ﺣِ ﯾنَ ﯾَ ْﺑﻘَﻰ ﺛُﻠُ ُ
ث اﻟﻠﱠ ْﯾ ِل اﻵﺧِ ُر ﯾَﻘُو ُل َﻣ ْن ﯾَ ْدﻋُوﻧِﯽ
ﺎركَ َوﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ُﻛ ﱠل ﻟَ ْﯾﻠَ ٍﺔ إِﻟَﻰ اﻟ ﱠ
)) ﯾَ ْﻧ ِز ُل َرﺑﱡﻧَﺎ ﺗَﺑَ َ
ﺳﺄَﻟُﻧِﯽ َﻓﺄ ُ ْ
ﺳﺗ َ ْﻐﻔ ُِرﻧِﯽ ﻓَﺄ َ ْﻏﻔ َِر ﻟَﮫُ ((
ﻋطِ ﯾَﮫُ َﻣ ْن َﯾ ْ
ﯾب ﻟَﮫُ َﻣ ْن َﯾ ْ
ﻓَﺄ َ ْ
ﺳﺗ َ ِﺟ َ
»ﭘروردﮔﺎر ﺗﺑﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ھر ﺷب در ﺛﻠث ﺳوم ﺷب ﺑﮫ آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ ﻓرود آﻣده و ﻣﯽﮔوﯾد :ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﻣرا ﻓراﻣﯽﺧواﻧد ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧم ،ﭼﮫ ﮐﺳﯽ از ﻣن درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑرآورده ﺳﺎزم ،ﭼﮫ ﮐﺳﯽ از ﻣن
طﻠب آﻣرزش ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ او را ﺑﯾﺎﻣرزم«.
) ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧﺎری  :از " اﺑوھرﯾره " (

اﻧﮕﺎر ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ ﻓرود آﻣده و ﺑﻧدﮔﺎﻧش را ﻣﺧﺎطب ﻗرار داده و آﻧﺎن را
آﻣرزﯾده و ﻣورد ﻣرﺣﻣﺗش ﻗرار داده و در دلھﺎﯾﺷﺎن ﻧور اﻓﮑﻧد و در ﺑراﺑرﺷﺎن ﺗﺟﻠﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﭘس آﻧﺎن
ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدﻧد و ﺧوﺷﺣﺎل ﻧﻣودﻧد.
ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮕوﯾم ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﺷﯾده؛ ﻣﯽداﻧد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾر درﺳت را ﺑﭘﯾﻣﺎﯾد ،ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﯽرﺳد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﻋزم ﺳﻔر ﺑﮫ ﺳوی ﺑﯾت ﷲ اﻟﺣرام را ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد؛ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻗﻠﺑﯽ آﮐﻧده از ﻣﺣﺑت ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﺑﺎزﮔردد.
روز ﻋرﻓﺎت ﻣﺑﺎرک ﺗرﯾن روز ﺳﺎل:
ﻧﮑﺗﮫی دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻋرﻓﺎت در ﺑراﺑر ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻣﺑﺎھﺎت ورزﯾده و ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎﻧم
ﺑﻧﮕرﯾد ،ژوﻟﯾده و ﻏﺑﺎر آﻟود ﻧزد ﻣن آﻣدهاﻧد ،ﭘس ﮔواه ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ آﻧﺎ را آﻣرزﯾدهام« ﭘس ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻋرﻓﺎت در ﻏﻔﻠت ﺑﺎﺷد زﯾرا اﯾن روز ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻓرﻣودهی ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم:
ﯾوم ﻓﯽ اﻟﺳﻧﺔ((
))أﺷرف ٍ
»ﮔراﻣﯽﺗرﯾن روز ﺳﺎل اﺳت«.
ﮔراﻣﯽ ﺗرﯾن ﻣﺎه ھﺎ ،رﻣﺿﺎن و ﮔراﻣﯽ ﺗرﯾن روز ﺳﺎل روز اﯾﺳﺗﺎدن در ﻋرﻓﺎت و ﺑﺎﻋظﻣت ﺗرﯾن روز
ھﻔﺗﮫ روز ﺟﻣﻌﮫ اﺳت .ﺟﻣﻌﮫ ارزﺷﻣﻧدﺗرﯾن روز ھﻔﺗﮫ اﺳت و رﻣﺿﺎن ارزﺷﻣﻧدﺗرﯾن ﻣﺎه و اﯾﺳﺗﺎدن در
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ﻋرﻓﺎت ارزﺷﻣﻧدﺗرﯾن روز ﺳﺎل اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽآﯾد ،ﮔوﯾﯽ ﻋرﻓﺎت وﻋدهی دﯾدار
ﺑزرگ ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﻣﯽﺑﺎﺷد.
﴿ﻓَ ِﺈذَا أَﻓَ ْ
ﺷﻌَ ِر ا ْﻟ َﺣ َر ِام َوا ْذﻛ ُُروهُ َﻛ َﻣﺎ َھدَاﻛُ ْم ﴾
ت ﻓَﺎ ْذ ُﻛ ُروا ﱠ َ ِﻋ ْﻧ َد ا ْﻟ َﻣ ْ
ﺿﺗ ُ ْم ِﻣ ْن ﻋ ََرﻓَﺎ ٍ
»و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ از ﻋرﻓﺎت ) ﺑﮫ ﺳوی ﻣزدﻟﻔﮫ ( روان ﺷدﯾد ،ﺧدا را ) ﺑﺎ ﺗﮭﻠﯾل و ﺗﻛﺑﯾر و ﺗﻠﺑﯾﮫ ( در
ﻧزد ﻣﺷﻌراﻟﺣرام ﯾﺎد ﻛﻧﯾد ،و ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﻛﮫ ﺷﻣﺎ را رھﻧﻣون ﻛرده اﺳت ﺧدای را ﯾﺎد ﻛﻧﯾد«.
) ﺳوره ﺑﻘره آﯾﮫ " ( " 198

ﭼﻧﺎنﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳوی آن ھداﯾت ﻧﻣود ،اﯾنھﺎ ﻣﻧﺎﺳﮏ و ﻣراﺳم ﻣﺗﻌددی اﺳت :از طواف ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ
ﺳﻌﯽ ،ﻧﻣﺎز ،اﯾﺳﺗﺎدن در ﻋرﻓﮫ ،اﯾﺳﺗﺎدن در ﻣزدﻟﻔﮫ ،رﻣﯽ ﺟﻣرات .ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل اﯾن
ﻣوﺿﻊﮔﯾریھﺎ را ﻣﻧﺎﺳب ﻗرار داده ﺗﺎ رو ﺑﮫ ﺳوی او ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ رﻣﯽ ﺣﺟرات ﻣﯽرﺳد؛
ﺑرادر ﺑزرﮔواری از ﻣن ﭘرﺳﯾد :ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد وﻗﺗﯽ ﺣﺞ ﻣﯽﮐردم ،ﻧﺗواﻧﺳﺗم رﻣﯽ ﺟﻣرات را درﺳت
اﻧﺟﺎم دھم ،ﺑرﺧﯽ از ﺳﻧﮕرﯾزهھﺎ ﺑﮫ ھدف ﺧورد و ﺑرﺧﯽ ﻧﺧورد ،ﺑرﺧﯽ ﺑزرگ و ﺑرﺧﯽ ﮐوﭼﮏ ﺑود،
آﯾﺎ ﭘرﺗﺎب ﺳﻧﮕرﯾزهھﺎﯾم درﺳت ﺑوده اﺳت؟ ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ،اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ذھﻧم ﺧطور ﮐرد و ﮔﻔﺗم :اﮔر
ﺳﻧﮕرﯾزهھﺎﯾت ھم وزن و ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد و در ﻣﺣل درﺳت اﻧداﺧﺗن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ و ﺻد در ﺻد طﺑﻖ اﺻول
ﺷرﻋﯽ ﭘرﺗﺎب ﮐردی و ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﺻﺎﺑت ﻧﻣود و ﺑﮫ ﺷﮭرت ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ و ﻣﻌﺻﯾت ﺧداوﻧد ﻋز و
ﺟل را اﻧﺟﺎم دادی ،ﺑﺎز ﺷﯾطﺎن ﭘﯾروز ﺷده اﺳت .ﭘس ھر ﭼﻘدر ھم رﻣﯽ ﺟﻣره را درﺳت اﻧﺟﺎم ﺑدھﯽ
اﻣﺎ ﻣﻌﺻﯾت ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل را ﻧﻣودی ،ﺑﺎز ﺷﯾطﺎن ﭘﯾروز اﺳت اﻣﺎ اﮔر ﭘس از ادای ﺣﺞ از ﺧداوﻧد
ﻋز وﺟل اطﺎﻋت ﻧﻣودی ،ﺗو ﭘﯾروز و ﺳرﺑﻠﻧد ھﺳﺗﯽ .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻣﺎم ﻏزاﻟﯽ ﻓرﻣوده اﺳت» :ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ
طﺎﻋت ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﻣﯽﺗوان ﺧﻼف ﻣﯾل ﺷﯾطﺎن ﻋﻣل ﮐرد«
ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ھﻣﯾن اﻵن اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑدون ﭘرﺗﺎب ﺳﻧﮓ ،ﺷﯾطﺎن را ﺧوار ﮐرده و ﻋﻠﯽ رﻏم ﻣﯾﻠش
ﻋﻣل ﮐﻧﯾد ،ﭘس در ﺳرزﻣﯾﻧﺗﺎن از ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑس .اطﺎﻋت از ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دﯾﺎر ﺧودﺗﺎن ھﺳﺗﯾد ،ﻣﺎﯾﮫی ﺧﺷم ﺷﯾطﺎن اﺳت ،ﻟﻌﻧت ﺧدا ﺑر او.
ﻣﺳﺄﻟﮫی دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺷﯾطﺎن را ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ﻣﯽزﻧد ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد اﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﺑدان
دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن را ﻣﯽطﻠﺑﺑد .از ﭘﯾﺎﻣدھﺎ و ﺗﺄﺛﯾرات واﻗﻌﯽ اﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای او
اﯾﺟﺎد ﺷده؛ دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن اﺳت ،اﯾن ﮐﮫ او را از ﺧود ،ذھن ،رﻓﺗﺎر ،ﻋﺎدت و ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎی
روزاﻧﮫات دور ﺳﺎزﯾد.
﴿ﻓَ َﻼ َرﻓَ َ
ﺳوقَ َو َﻻ ِﺟدَا َل ﻓِﯽ ا ْﻟ َﺣ ّﺞِ ﴾
ث َو َﻻ ﻓُ ُ
»در ﺣ ّﺞ آﻣﯾزش ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﮔﻧﺎه و ﺟداﻟﯽ ﻧﯾﺳت«
) ﺳوره ﺑﻘره آﯾﮫ " ( " 197
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ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ را اﻧﺟﺎم دھد ،طواف ﮐﻧد ،ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد ،در ﻋرﻓﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗد ،ﺳﻧﮓ ﭘرﺗﺎب ﮐﻧد و در ﻣﻧﯽ
ﺑﻣﺎﻧد ،اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﺎﯾد ﺑرای او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼراغھﺎی ھداﯾﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﺑﺎﺷد و ﭘس از
ﺣﺞ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺣرم ﻧﺑوی ﺷرﯾف ﻣﯽرود ،اﺣﺳﺎﺳﺎت آن ﺟﺎ از ﻧوع دﯾﮕری اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ھداﯾت ﺑﮫ
دﺳت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺑوده اﺳت.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ دﭼﺎر ﺷد ﮐﻧﺎر ﻗﺑر رﺳول ﷲ ﺑﺎﯾﺳﺗد ﺧداوﻧد او را ﮔراﻣﯽ ﻣﯽ دارد :
روز ﺟﻣﻌﮫ در ﺧطﺑﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ »ﻋﺗﺑﯽ« ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻌﯾن اﺳت در ﻣﺣﺿر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة
واﻟﺳﻼم در ﺑراﺑر ﺣﺟرهی ﺷرﯾﻔﮫاش ﺑود ﮐﮫ ﻣردی اﻋراﺑﯽ آﻣد و ﺑر ﭘﯾﺎﺑر درود و ﺳﻼم ﻓرﺳﺗﺎد و
ﮔﻔت :ﮔواھﯽ ﻣﯽدھم ﮐﮫ رﺳﺎﻟت را رﺳﺎﻧدی ،اﻣﺎﻧت را ادا ﮐردی ،اﻣت را ﻧﺻﯾﺣت ﻧﻣودی ،اﻧدوه را
زدودی و در راه ﺧدا ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺟﮭﺎد ﻧﻣودی .ﺳﭘس ﮔﻔت :ای رﺳول ﷲ ،روزی ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
﴿وﻟَ ْو أَﻧﱠ ُﮭ ْم إِ ْذ َ
ﺳو ُل ﻟَ َو َﺟدُوا ﱠ َ ﺗ َ ﱠواﺑﺎ ً َرﺣِ ﯾﻣﺎً)﴾(64
ﺳﺗَ ْﻐﻔَ ُروا ﱠ َ َوا ْ
ﺳ ُﮭ ْم َﺟﺎ ُءوكَ ﻓَﺎ ْ
ظﻠَ ُﻣوا أ َ ْﻧﻔُ َ
اﻟر ُ
َ
ﺳﺗَ ْﻐﻔَ َر ﻟَ ُﮭ ُم ﱠ
»و اﮔر آﻧﺎن ﺑدان ھﻧﮕﺎم ﻛﮫ ) ﺑﺎ ﻧﻔﺎق و دروﻏﮕوﺋﯽ و زﯾر ﭘﺎﮔذاﺷﺗن ﻓرﻣﺎن ﺧدا ( ﺑﮫ ﺧود ﺳﺗم
ﻣﯽﻛردﻧد ،ﺑﮫ ﻧزد ﺗو ﻣﯽآﻣدﻧد و از ﺧدا طﻠب آﻣرزش ﻣﯽﻧﻣودﻧد و ﭘﯾﻐﻣﺑر ھم ﺑرای آﻧﺎن درﺧواﺳت
ﺑﺧﺷش ﻣﯽﻛرد ،ﺑﯽﮔﻣﺎن ﺧدا را ﺑس ﺗوﺑﮫ ﭘذﯾر و ﻣﮭرﺑﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺗﻧد«.
) ﺳوره ﻧﺳﺎء (

اﮐﻧون ای رﺳول ﷲ ،ﻣن ﻧزد ﺗو آﻣدم ﭘس از ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﺑرای ﻣن طﻠب ﻣﻐﻔرت ﻧﻣﺎ .آوردهاﻧد ﮐﮫ
اﯾن ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑزرﮔوار ﭼرﺗﯽ زد و در ﺧواب ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم را دﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺷره أن ﷲ ﻗد ﻏﻔر ﻟﮫ ((
اﻷﻋراﺑﯽ وﯾ ِ ّ
)) ﯾﺎ ﻋُﺗﺑﯽ ا ْﻟﺣَﻖْ
ﱠ
»ای ﻋﺗﺑﯽ ،آن اﻋراﺑﯽ رادرﯾﺎب و ﺑﮫ او ﻣژده ﺑده ﮐﮫ ﺧداوﻧد او را آﻣرزﯾده اﺳت«.
اﺑن ﮐﺛﯾر رﺣﻣﮫ ﷲ در ﺗﻔﺳﯾر اﯾن آﯾﮫ ﻣﯽﮔوﯾد:
»و اﮔر آﻧﺎن ﺑدان ھﻧﮕﺎم ﻛﮫ ) ﺑﺎ ﻧﻔﺎق و دروﻏﮕوﺋﯽ و زﯾر ﭘﺎﮔذاﺷﺗن ﻓرﻣﺎن ﺧدا ( ﺑﮫ ﺧود ﺳﺗم
ﻣﯽﻛردﻧد ،ﺑﮫ ﻧزد ﺗو ﻣﯽآﻣدﻧد و از ﺧدا طﻠب آﻣرزش ﻣﯽﻧﻣودﻧد و ﭘﯾﻐﻣﺑر ھم ﺑرای آﻧﺎن درﺧواﺳت
ﺑﺧﺷش ﻣﯽﻛرد ،ﺑﯽﮔﻣﺎن ﺧدا را ﺑس ﺗوﺑﮫ ﭘذﯾر و ﻣﮭرﺑﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺗﻧد«.
اﯾن آﯾﮫ ﭘس از وﻓﺎت رﺳول ﷲ ﻧﯾز ﺻﺣت دارد ،ﭘس ھم در زﻧدﮔﺎﻧﯽ و ھم ﭘس از وﻓﺎﺗش درﺳت
اﺳت ،ﭘس ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻧﯾﺎ ﺑر او ﺗﻧﮓ ﺷد ،راه ﭼﺎرهای ﻧداﺷت ،ﯾﺎ ﭼﯾزی او را ﺗرﺳﺎﻧد ﯾﺎ ﻧﮕران
ﻧﻣود ،ﭘس اﮔر ﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم رﻓﺗﮫ و اﯾن آﯾﮫ را ﺗﻼوت ﮐﻧد:
﴿وﻟَ ْو أَﻧﱠ ُﮭ ْم إِ ْذ َ
ﺳو ُل ﻟَ َو َﺟدُوا ﱠ َ ﺗ َ ﱠواﺑﺎ ً َر ِﺣﯾﻣﺎً)(64
ﺳﺗَ ْﻐﻔَ ُروا ﱠ َ َوا ْ
ﺳ ُﮭ ْم َﺟﺎ ُءوكَ ﻓَﺎ ْ
ظﻠَ ُﻣوا أ َ ْﻧﻔُ َ
اﻟر ُ
َ
ﺳﺗَ ْﻐﻔَ َر ﻟَ ُﮭ ُم ﱠ
﴾
اﯾن اﻋراﺑﯽ دو ﺑﯾت ﺷﻌر ﮔﻔت:
ﯾﺎ ﺧﯾر ﻣن دﻓﻧت ﻓﯽ اﻟﻘﺎع أﻋظﻣﮫ ﻓطﺎب ﻣن طﯾﺑﮭن اﻟﻘﺎع واﻷﻛ ُم
ﻟﻘﺑر أﻧت ﺳﺎﻛﻧـــﮫ ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻔﺎف وﻓﯾﮫ اﻟﺟود واﻟﻛر ُم
ﻧﻔﺳﯽ اﻟﻔدا ُء ٍ
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»ای ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﺧوانھﺎﯾش در ﻗﻌر آن ﺣﺟره دﻓن ﺷده اﺳت و ﻗﻌر ﺣﺟره و ﮔلھﺎ از ﺑوی
ﺧوش اﺳﺗﺧوان ھﺎ ﺧوﺷﺑوﺷدﻧد.
ﺟﺎﻧم ﻓدای ﻗﺑری ﮐﮫ ﺗو در آن آرﻣﯾدی .در آن ﻗﺑر ﻋﻔت و ﺟود و ﮐرم اﺳت«.
ﻣن از اﻓراد ﺑﺳﯾﺎری ﺷﻧﯾدم و ﺑﮫ ﺧدا ﻗﺳم راﺳت ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﻣوری ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﯾﺷﺎن ﺷده اﻣﺎ وﻗﺗﯽ در
ﺑراﺑر ﻗﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم اﯾﺳﺗﺎدﻧد و اﯾن آﯾﮫ را ﺗﻼوت ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی آن ﺷﻔﺎﻋت
طﻠﺑﯾدﻧد؛ ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔرﻓﺗﺎری و ﻣﺷﮑﻼﺗﺷﺎن را ﮔﺷﺎﯾش ﺑﺧﺷﯾده اﺳت.
در ﭘﯾوﺳت اﯾن داﺳﺗﺎن ،ﮔﺎھﯽ ﭘدر ﻣﯽﺧواھد راﺑطﮫی ﺧوﺑﯽ ﺑﯾن ﻓرزﻧد و ﻣﺎدرش اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،وﻗﺗﯽ
ﻓرزﻧد از ﭘدرش ﭼﯾزی ﻣﯽﺧواھد ،او ﺑﮫ ﻣﺎدر اﻣﮑﺎن ﺑرآوردن ﺧواﺳﺗﮫ اش را ﻣﯽدھد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
ﺑﯾن ﻣﺎدر و ﻓرزﻧد ارﺗﺑﺎط ﺧوﺑﯽ ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن
در ﺗﻧﮕﻧﺎ ﻣﯽاﻓﺗد و در ﺑراﺑر اﯾن ﻗﺑر ﺑﺎﻋظﻣت ﻣﯽاﯾﺳﺗد ،در ﺑراﺑر ﻣﻘﺎم رﺳول ﷲ ﻋﻠﯾﮫ أﺗم اﻟﺻﻼة
واﻟﺗﺳﻠﯾم ،ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔراﻣﯽداﺷت اﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ،وی را اﮐرام ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم در ﺑﺎرهی ﺧودش ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺣﯽ طری ﻓﯽ ﻗﺑری ((
)) أﻧﺎ ٌ
»ﻣن در ﻗﺑرم زﻧده و ﺑﺎطراوﺗم«.
ھم ﭼﻧﯾن ﻓرﻣود:
ﺧﯾر ﻟﻛم ((
ﺧﯾر ﻟﻛم وﻣﻣﺎﺗﯽ ٌ
)) ﺣﯾﺎﺗﯽ ٌ
»ھم زﻧدﮔﺎﻧﯽ و ھم وﻓﺎﺗم ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺧﯾر و ﺑرﮐت اﺳت«.
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