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  ديباچه

ترين عبادت است و  ترين و اثر بخش ترين، معنوي حج، با شکوه
هاي جاودانـه بـراي آن در    توان اسرار و حکمت از منظر عرفاني، مي

تبلور و تجلّي فضايل و » حج«انداز قدسي،  نظر گرفت. در اين چشم
سـوي معبـود ازلـي و     مکارم اخالقـيِ بهتـرين معبـر و گـذرگاه بـه     

يب نفس است. عارفان، سـير و سـلوک   نيکوترين منزل تزکيه و تهذ
تـرين   رسانند و عابـدان، عرشـي   عرفانيِ خود را در حج به کمال مي

اهللا بـه   دهنـد. سـالکان الـي    ها را در آن انجام مـي  ها و طاعت عبادت
آيند و عالمان، بر معرفت و حکمت قدسيِ   فيض لقاي الهي نائل مي

و دلدادگي، کـوي  افزايند. وادي حج به راستي ديار معرفت  خود مي
محبت و شيدايي، وادي سير و سلوک و تقرب، سـراي عبوديـت و   

  است.اسالمي هاي مشتاق تربيت   ها و جان فروتني و رستاخيز دل
ها، مفهـومي   اي به گستره اقيانوس بديل و ناب، فلسفه اين عبادت بي

ج ها، و اصول تربيتي به او ها، آثار تربيتي به پهناي آسمان به عظمت کوه
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هـا دارد و بايـد ايـن همـه زيبـايي و حـالوت را در دانشـگاه         کهکشان
عارفان فرزانه و عالمان وارسته به نظاره نشسـت و غـواص حکمـت و    

  دانش و مباني تربيتي اسالم از درياي معارف آن شد.
هـاي شـگرف و فلسـفه و اهـداف      حج، داراي اسرار وحکمـت 

توانـد حجـي عارفانـه،     گزار مـي  وااليي است که با دانستن آنها، حج
جاي آورد و با راز و رمز قدسي آن، بيشـتر و   عاشقانه و حکيمانه به

بهتر آشنا شود. و با حکمت و فلسفه اصليِ حج، يعني تربيت الهـي  
هـاي آن   و رسيدن به مقام انسان کامل هرچه بيشتر با آيات و نشـانه 

  آشنا گردد.
» ر مناسک حجهاي تربيت د اصول و روش«رو با عنوان  اثر پيش

هــا و اصـول تربيتــي حـج و مناســک آن پرداختـه اســت.     بـه روش 
نويسنده محترم با مراجعه به آثار تربيتـي و آيـات قـرآن و روايـات     

هـاي تربيتـي    در عرصه حج و زيارت، اصول و روش :معصومين
اين عبادت عظيم را استخراج کرده است. ضمن تشـکر از نويسـنده   
محترم جناب آقاي حافظ نجفي که در تأليف اين اثر تالش زيـادي  

اميدواريم خوانندگان محترم با مطالعـه ايـن اثـر بـا جايگـاه       ،کردند
  تربيت در حج بيشتر آشنا شوند.

  
  لتوفيقمن اهللا ا

  پژوهشکده حج و زيارت
 گروه اخالق و عرفان
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  مقدمه

ـ د از اركان حج  يمخصـوص ميـان خـدا    يو عهـد  ١اسـالم ن ي
ط، يبـودن شـرا   در صـورت فـراهم  اسـت، کـه    گانشسبحان و بنـد 

از رکنـي  ن رپانهاديز معناي به ،آن يعمد ترکواجب و  دادنش انجام
   :ر کفر استينهادن در مس ن و گاميد

ِ َ	َ ا��اِس ...(  َوَمـْن َكَفـَر  ِحج� َوِب�
ً

ِْه َسـبِيال َ�َْيِت َمِن اْسَتَطاَع إِ ا"ْ

َعالَِم#َ 
ْ
َ َغِ*( َعِن ال   )97آل عمران: ( )فَإِن� اب�

كننـد، آنهـا كـه     ]او[خدا بر مردم است كه آهنگ خانـه   يو برا
و حـج را  [كفـر ورزد  هـركس  و  ،آن دارنـد  يسو رفتن به ييتوانا

ـ ، خداوند از همه جهان]ان رساندهيترك كند، به خود ز ـ ي ـ ن يان ب از ي
  است.

ممتاز  چنان ،شاريبسگوناگون و فضايل هاي  عبادتدليل  به ،حج
                                                           

�� � فرمود: 7امام باقر .1 ���  ��	 
�� � �� � �� : ����� 
��� �� ��
 �� ��  ������
��  !� �
" �� ���� #$�� �%��& #'�� �%	� #$�( :
  .۱۸، ص۲ي، جنيعقوب کلبن ي   محمد، يكاف
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بقا و تداوم  نشانه، :بيت بيان نوراني اهلقرآن و زبان  گشته که در
ان يـ ت جهانيرا عامل هـدا  م، کعبهيقرآن کر شده است. شناختهن يد

ـَة ُمَبـاَر3ً َوُهـًدى ( :کنـد  معرفي مـي 
�
ِي بَِبك

�
َل َنْيـٍت ُوِضـَع لِلن�ـاِس لَـث و�

َ
إِن� أ

َعالَِم#َ 
ْ
  .)96(آل عمران:  )لِل

�(� � :دانـد  ميم و پرچم اسالم لَرا ع آننيز  7يعلاميرمؤمنان  �* �+ �,
-�+�. �� �) �/�0
1 ��  23�* �� ��	 
� �	��ن مقدس اسالم يد ندگيينماد پاكعبه زيرا  ؛١)

  يز حاکيمناسک حج نساله هر ييبرپا .است آن بخش حياتم يو تعال
است.  يتين آن در پهنه گيت قوانين و حاکميد يندگياز استقرار و پا

كـه در شـناخت اسـالم و    باشـد   يتوانـد چـراغ راه کسـان    ميکعبه 
هـزاران  دن يبا داند. به اين صورت که  رفتهانحراف به آن هاي  برنامه
  شوند.  مي ت اسالميمتوجه حقان ،پيرامون خانه حقمؤمن 

ُ ( :کنـد  مـي  يمعرفـ  يقيـام همگـان   لهيوسرا  کعبه ،قرآن َجَعـَل اب�

 لِلن�اِس 
ً
َراَم قِياما ْGَْيَت ا َكْعَبَة ا"ْ

ْ
ن يتداوم د ،7صادق امام )۹۷(مائده: . ) ال

��6 23�4��5 « :استمرتبط دانسته حج  ييپابر وكعبه وجود  ارا ب  7� �8' �� �
 ��1+9
� �: انتظـام   شان يمردم بخواهند زندگاگر ؛ به اين معنا که ٢»;� �5;�

مشـعل  و نام ملجأ اتواند  مي کعبه، برچيده شودظلم در جهان و  ابدي
اسـت كـه مـردم بـه     بوده اين  ياله يهدف همه انبيا 3.باشدت يهدا

                                                           

  .۱، خطبه البالغه نهج. ١
  .۱۴، ص۸ي، جخ حر عامليشالشيعه،  وسائل .٢
مـولي   تفسـيرالقرآن،  فـي  األصـفي  ؛۱۵۷، ص۱ ج ،اسـترآبادي  عليبن    محمد ،األحكام آيات .٣

 .۲۹۹، ص۱ ج، يکاشان محسن فيض
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ـ يدهاي  و ضعف بنيان ياختالف طبقات ١.عدل قيام كنندقسط و  و  ين
هـاي   بـر ملـت  اسـتکبار  ، همواره از عوامـل تجـاوز و سـتم    ياخالق

 يايـ ره اوليو سـ  يفرمان الهطبق اگر مراسم حج  .ف بوده استيضع
. حج قـادر  باشد يمعنو يداريعامل بتواند  يمبرگزار شود،  خداوند

و  يمكـان  يهـا  و اختالف يو جغرافياي ينژاد يها خصوصيت است
به قسط و قيام  ساز نهد و زمينهکنار را  يو زبان يزمان يها يپراكندگ

  .گرددعدل 
ات و يـ در آ ينکـات مهـم و اساسـ    ،درباره فلسفه وجوب حـج 

  فرمايد:  مي 7که امام صادق بيان شده است؛ چنانات يروا
< �6 �; �= �3�> 
, �� �)��? �@ �+ �A�?B�� 
< �� �C 
D �E 
D� �F  �G�� �HI �J �D� 
+�>��� KKK� �? �G�� �+�>����

�L �8� �� �G9  
+ �. �� �� �D �& 
M �� �� �N �G��1 
O�� �J �D ��
� �� ��P K2 
اجتماع مردم را از شرق و غرب قرار داد تا يكديگر  ،خداوند در حج

   ... .ندآشنا شوو اخبار او  9آثار رسول خدا ابشناسند و برا 
در هر زمان بايد شود که حج  مي روشن ،ادشدهي نکاتبا نظر به 

 ،حـج  يتعطيلـ  يبـرا  اتيـ در روا رو ازايـن  .برگزار شودموقعيتي و 
 يرو اگــر مســلمانان ازکــه  اســتشــده داده  ياديــز يهشــدارها

د شـد.  نـ خواه گرفتـار  يعقوبت الهبه كنند، حج را ترک  ياعتناي يب
 8ن وصيت خود به امام حسن و امام حسـين يدر آخر 7يامام عل
   :فرمود

                                                           

ِكتاَب وَ  و( .١
ْ
ا َمَعُهُم ال

ْ
ْنَز�

َ
ِقْسِط  أ

ْ
ِمQاَن ِ�َُقوَم ا��اُس بِال

ْ
  .)۲۵ :حديد( )...ال

  .۱۴ص ، ۸جالشيعه،  وسائل ؛۴۰۶ص خ صدوق،ي، شالشرايع علل .٢
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Q L L ��  �� �? , 
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S �9 � �G �:
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W �. 
 �X �Y �D� �D �Z��K1 
خانه پروردگارتـان، آن  درباره  .]ديدر نظر داشته باش[را خدا را خدا 

مهلـت داده   ،نگذاريد كه اگر آنجـا رهـا شـود    يخال ايد، را تا زنده
  نخواهيد شد.

  فرمود:باره   ايننيز در  7امام صادق
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اسـت كـه    يترك كنند، بر حاكم اسـالم  حج را  اگر مردم رفتن به
اگـر   و د،آنان را بر اين كار و بر حضور در كنار خانـه خـدا وادار  

است كه آنان  يترك كنند، بر حاكم اسالم را هم 9زيارت پيامبر
سـازد،  وادار ايشان و بودن در كنار مرقد  9ر پيامبررا به زيارت قب

ـ را نداشتند، حـاكم از ب  )نه سفر حجياگر آنان مال (هز و المـال   تي
  .  بپردازد ن يمسلم

ـ   وجوب حـج  هايرازورمزآنچه از  همـه   از  شيو مناسـک آن ب
انسـان   يت و خودسـاز يبتر ، موضوعکند مي خود جلب  هرا ب هانظر

  .است
ـ در ا .است يعامل تحول و دگرگون ،حج ـ باانسـان   ،ن سـفر ي د ي

                                                           

    .۴۷، نامهالبالغه نهج .١
 .۴۲۰، ص۲، جخ صدوقيشمن اليحضره الفقيه،  .٢
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نـده را از  يآسـوي    حرکت بهو سازد گذشته را اصالح  ،منقلب شود
انسـان   ينش شروع کند. وقتـ ين نقطه جهان آفريتر کنار کعبه و پاک
ـ  يتصميم به حج م اهللا باشـد. امـام    يگيرد، بايد قصدش مهاجرت ال

  فرمايد:  يم 7صادق
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ـ  ، قلب خود را از تمام مشغلهيگاه اراده حج كردهر  يها و موانع ته
  . ... خداوند بزرگ خالص گردان يساز و برا

6
 � ;� �Do �«فرمود: احرام  بارهردايشان، همچنين   �&  @  �q  n�  �� �j� �+� �a � �� 6
 �b �D& �Lکه تو را از خـدا   يزيهر چ (بر خود حرام کن)احرام کن « ؛2» 

ظـاهر لبـاس احـرام    در شـود،   يمحـرم مـ   انسان يوقت. »دارد يم باز
رعايـت   راسـت و چهارگانـه احـرام    يتروك ب يها پوشد و جنبه يم
از آن گـاه   ،حـج . بـرد  دل مـي اهللا  يقت از ماسـو يحق در اما ؛كند يم

برخوردار است که فقط بـا هـدف اطاعـت از اوامـر      يمتعالقت يحق
 نـه بـراي ثـواب و    ،رديدن به قرب پروردگار صورت بگيو رس ياله
ـ  .نجـات از جهـنم  يا تـرس از عقـاب و   دن به بهشت يرس گفتـه  ه ب

  :حافظ

     تو از كون و مكان ما را بستو از كون و مكان ما را بستو از كون و مكان ما را بستو از كون و مكان ما را بس    ييييكه سر كوكه سر كوكه سر كوكه سر كو      ا به بهشتم مفرستا به بهشتم مفرستا به بهشتم مفرستا به بهشتم مفرستيييياز در خويش خدااز در خويش خدااز در خويش خدااز در خويش خدا

                                                           

  .۱۷و  ۱۶صص، همصباح الشريع .١

 . همان.٢
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اميرمؤمنـان  که اسوه عارفان، باشد  گونه آند يباعبادت پروردگار 
 :فرمود 7يعل
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 بهشـتت! بـراي  و نـه   پرستم  ميآتش تو را  ترس ازبراي نه معبودا! 
  .پرستم مي تو را ،افتميسته پرستش يشاخودت را چون بلكه 

و حج را  افتيپروردگار دست از معرفت مرتبه به اين  ياگر كس
حج  قتيحق، به است انجام داد و رسولش رسيده خداطبق آنچه از 
  است.دست يافته و مناسک آن 

 يضه الهـ ين فريحج و نقش ا يتيعد تربببيان ش رو با هدف يکتاب پ
  است:  نگاشته شده  فصلدر سه  ،روح و جان انسان يدر سازندگ
  ؛ميات و مفاهي: کلنخست فصل
  ؛ينيدتربيت و اصول  يمبان :دوم فصل
  .حج ربيت در مناسکت گاهيجا: ومس فصل

   .واقع شود مقبول ذات مقدس پروردگار ،د استيام
  

  قيالتوف يانه ول

  ۱۳۹۳ن يفرورد  يحافظ نجف
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  مقدمه

 اي صـورت مـاده   موجودي ناقص است که بـه  ،تولددر بدو انسان 
ن امنـ ؤرمير اميتعب  وجود انسان که به .نهد ميگام گيتي به عرصه  ،خام

ـ  ،اسـت  يو ظـرف تهـ   1نخـورده  ن دستيمانند زم ،7يعل رفاً بـا  ص
. رسـد  مـي کمـال  به  با تربيتبلکه فقط  .شود نميکامل زمان  گذشت

مراتـب موجـودات     ، دليل بر نقص انسـان در سلسـله  ضرورت تربيت
بلكه برعكس، هر موجودي كه بيشتر به تربيت احتياج داشـته   ؛نيست

. وجـود دارد يابي بيشـتري در او   باشد، استعداد تحول و تغيير و كمال
برخـوردار   اسـتعداد بيشـتر  از و  ،تر كامل ،از حيواناتانسان که ازآنجا

رو هـيچ   ازاين است، به تعليم آداب و عادات نيك بيشتر احتياج دارد.
شدن  قابل ساختهنه شدن و  نيازمند ساختهنه دازه انسان، ان موجودي به

 9ن مطلـب باشـد کـه پيـامبر اكـرم     يد بـا توجـه بـه همـ    ي. شااست
6
 ;� «فرمايد:  مي  �G #�P  �t 2uF  �o \>P  �� �T �8� #�� �)�s� : �v 
 �X �L 
1 ���Lهركس طفلي « ؛2)(� 

                                                           

 .۳۱، نامه البالغه نهج، »کاالرض الخاليه« .١

 .۳۰۱۲ش پاينده،، ابوالقاسم نهج الفصاحه .٢
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  .»خواهد گويد، خدا از او حساب نمي ه اال اهللارا تربيت كند تا ال ال
بـه ملكـات فاضـله و    انسان است كه تربيت از رهگذر همچنين 

، يرخـواه ي، خيدوسـت  ابـد و مظهـر نـوع   ي يصفات حسنه دسـت مـ  
گردد. اگر  يم ياخالق  ارزنده يها گر ارزشيو د يمجاهدت، فداكار

ن موجود جهـان خواهـد   يتر ت نشود، خطرناكيترب يدرست ، بهانسان
دريـغ نخواهـد    ،شهمنوعـان  در قبـال  ،ارتکاب هيچ عملياز و  شد
   .کرد

عامـل  نهـادن  بـا   ييسـو  ازخداوند  ،ياسالم ينيب جهان براساس
 يسـو  از و 1فراهم کـرده را او ت ينه تربيزم ،فطرت در وجود انسان

وي پرداختـه اسـت؛ زيـرا    ت يـ ل بـه ترب سو ارسال ر يوح ، باگريد 
ـ بعثت را تزکاز هدف  خداوند معرفـي کـرده   هـا   انسـان م يتعلـ  و هي


:� « :فرمود 9حضرت محمدکه  چنان 2؛استw�+ ��  �S �x� �y  �� �G� �9 �;  �C �	 
O� 
y«.3  
ـ ترب 7يرت علـ ضحاگر   بـراي ن يوالـد  ميـراث ن يبهتـر را ت ي

ـ تربدر صورت است که دليل ن يبه ا 4دانسته،فرزندان  ، حيت صـح ي
خواهـد  دست ه را ب ياجتماعو  يعلمهاي  تين ثروت و موقعيبهتر

ش از يخـو  يرا با نـادان اي  در غير اين صورت او، هر سرمايه ؛ردوآ
  5دست خواهد داد.

                                                           

١. � �& U@  �; ��� nk�  �� ��� �7  �� ��  �f� 
z �D �%(KKK :۱۳ص ،۲ج، يکاف. 

 .۲: هجمع .٢

 .۳۷۳، ص۶۷ ج ،األنوار بحار .٣

4. »E�k� 
y� �& �{ �u �; �� .۵۴، حکمت البالغه : نهج» �� 

 .۱۸۸، ص۱۸ الحديد، ج بياابن  ،البالغه نهجشرح  .5
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 اصل فيتعر .1

 دربـاره  بحث يبرا و است ريشه و بن بيخ، معناي به يگاه اصل،
ـ آ يدر برخ 1.کرد توجه آن يپ و ريشه به بايد ،يامر هر ات قـرآن،  ي
  است: نظر مد اصل معناي اين

) 
َ
َب  َكْيَف  تَرَ  لَمْ  أ َUَ َِمةً  َمَثالً  هللاُ اXَ  ًَبةYَبةٍ  َكَشَجَرةٍ  َطيYْصـلُها َطي

َ
 أ

ماءِ ا aِ  َوفَْرُعها ثابٌِت   )24ابراهيم: ( )لس�

زه) را به درخـت  يبه (گفتار پاكيچگونه خداوند كلمه ط يديا نديآ
ثابت، و شاخه آن در  ]نيدر زم[شه آن يه كرده كه ريتشب يا زهيپاك

  آسمان است؟!
ْصـلُها( فرمود نکهيا... «: سدينو يم هيآ نيا ليذ ييطباطبا عالمه

َ
 أ

 بـا  و گرفتـه  يجـا  نيزمـ  در اش شهير که است نيا شيمعنا ،)ثابٌِت 
  2.»...است زده پنجه نيزم در خود عروق
 ايـن  از و است خارج در متحصّل و يعين معناي به ،اصل نيز گاه

. در گفـت  سـخن  ،ياعتبـار  مقابـل  در ،اصيل واژه از توان يم لحاظ 
 و اسـت ) باطـل  برابر در( حقيقت معناي به اصل نيزکاربردها  يبرخ
  3.رود يم کار  به ناخالص اي يبدل مقابل در اصيل ،استعمال اين در

بلکه منظـور از  ، ستيفوق مراد ن يک از معاني  چيه ،ن بحثير اد
در  يکلـ  يتوان آن را دسـتورالعمل  مي است کهاي  هعام هقاعد ،اصل

                                                           

 اصفهاني. قرآن، راغب الفاظ مفردات .١

 .۷۱ص ،۱۲، جيين طباطبايد محمدحسيس الميزان في تفسير القرآن، .٢

 ل.يدهخدا، واژه اصل و اص نامه لغت .٣
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ـ ير تربيعمل در تداب يراهنما شکل بهنظر گرفت و از آن  اسـتفاده   يت
  1کرد.

  تربيت فيتعر .2

 ؛اسـت  يافتـه  اشتقاق »ربب« و »ربو« ريشه دو از لغت در تربيت
 و افـزودن  معنـاي  بـه  و جسـمي  پـرورش  بـر  ناظر بيشتر ،ربو هريش

 و معنـوي  و روحـي  پرورش رب ناظر بيشتر ،ببر ريشه و پروراندن،
  2.است رساندن اعتدال به و كردن رهبري كردن، سرپرستي معناي به

 واژه يمعنـا  نيتـر  مناسـب  و نيبهتر که يا شهير ،ميکر قرآن در
ـ  بـه  رب. است »ب رب« يعني »الرب« ،کند يم افاده را تيترب  ايمعن
 يحـالت  از پـس  يحالت جادکردنيا يعني ؛استدادن  پرورش و تيترب
  3.برسد آن کمال و يينها حد به تا يزيچ در گريد

كارگيري  چگونگي به معناي بهت، يترب يدر اصطالح علما ،تربيت
رشـد و تثبيـت صـفات    براي  ،انو پرورش استعدادهاي دروني انس

كـه ايـن    طـوري  اخالقي و دوري از رذايل اخالقي است؛ به پسنديده
 تيترب ،گريد ريتعب در 4درآيد.صورت ملكه  ها براي انسان به ويژگي

ســتعدادها و از قــوه بــه اليتي مــنظم و تــدريجي بــراي كشــف فعــا
                                                           

 .۶۸باقري، ص نگاهي دوباره به تربيت اسالمي، خسرو .١

 صـحاح اللغـه،   ؛۴۶۴، ص۲، جزبيـدي  محمدمرتضـي  القـاموس،  جـواهر  مـن  العـروس  تاج. ٢
 . ۲۳۵۰ص، ۴، جحمار جوهريبن    اسماعيل

 ».رب«، واژه قرآن الفاظ مفردات .٣

 .۱۹ص  ،احمد ديلمي و مسعود آذربايجاني اخالق اسالمي، .4
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   1رساندن آنهاست. فعليت
 کـه  استهايي  روش طوسي، نصيرالدين دگاه خواجهيازد تتربي

 ،انساني مراتب ترين پست و آيد مي فراهم انساني عاليه مدارج ،آن اب
 2.رسند مي ،خود رتبهترين  کامل به

 و تعـاملي  فعـاليتي  معنـاي  بـه  ف فـوق، تربيـت  يبا توجه به تعار
 هـدف  بـه  متربـي  کـه  زمـاني  تا و است متربي و مربي بين دوجانبه

 تيعنا با. دارد استمرار يابد، دست کمال و رشد يعني ،تربيت نهايي
 گرفـت   نتيجه چنين توان مي ،دشمطرح  اصلواژه  يکه برا يمعناي به
روند  تمامبر که است  کلي دستورالعملي و قاعده ،»تربيتي اصل« که

 ،شـود  تخطّـي  آن از کـه  درصـورتي  وتـأثير خواهـد داشـت     تربيت
  افتد. به خطر مي ،هدف به دستيابي

 ؛شـود  مي حيوان و گياه و انسان شامل عام، معناي اين درتربيت 
 در. اسـت  آن تربيـت  پرنـده،  و ماهي يا گياه و گل به رسيدگي مثالً

ـ انتقال و تعم فرايند نيز انسان ت و يهـا، هـدا   نشيـ و بهـا   ق دانـش ي
هـاي   ييهماهنگ استعدادها و توانـا  يِشکوفاساز ها، شيت گرايتقو

  3.است دن به کمال مطلوبيرس يانسان برا

  تربيت ضرورت .3

 را اريبسـ هـاي   يدگرگون و تحول كه است يموجود تنها ،انسان
ـ بـه   دارد ضـرورت  اساس،  نيا بر. رديپذ مي ـ ترب و ميتعل  انسـان  تي

                                                           

 .۱۲، صآبادي درآمدي بر نظام تربيتي اسالم، محمدعلي حاجي ده .١

 .۱۰۷، صطوسي محمد نصيرالدين ناصري، اخالق .٢

 .۵۶ص ي،زدياهللا مصباح  يتر نظر آيسندگان زي، گروه نويت اسالمبيم و تريفلسفه تعل .٣
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ــه ــاف و الزم توج ــذول يك ــود مب ــرا و ش ــترب يب ــان تي ــا انس  ه
 .گيرد صورت ستهيشا يدلسوز و يگذار هيسرما

ت يت انسـان و هـدا  يـ ن ضـرورت ترب يـي با هـدف تب م يقرآن کر
را منـت و لطـف    9امبر اسـالم يبعثت پ، يمتعالهاي  سمت ارزش به
ـ مأمورو برشـمرده   يبر جامعه بشر ياله حضـرت را  آن  ياصـل   تي
   :استدانسته ت انسان يترب

ُ ا َمن�  لََقدْ ( cَ  ب	ُمْؤِمنِ#َ ا َ
ْ
  ل

ْ
ْغُفِسـِهمْ  ِمـنْ  َرُسـوالً  فِـيِهمْ  َنَعَث  إِذ

َ
 أ

يِهمْ  وَ  آيٰاتِهِ  َعلَْيِهمْ  َفْتلُوا
Y
nُمُهمُ  وَ  يَُز

Y
ِكٰتـاَب ا ُفَعل

ْ
َمـةَ ا وَ  ل

ْ
ِك

ْ
G  َإِنْ  و 

  )164عمران:  آل( )ُمبٍِ#  َضالٰلٍ  لpَِ  َقْبُل  ِمنْ  oٰنُوا

ـ  ينعمت بزرگ(خداوند بر مؤمنان منت نهاد  كـه   يهنگـام  )ديبخش
ات او را بـر آنهـا   يخت كه آياز خودشان برانگ يامبريان آنها، پيم

ش يچند پاموزد؛ هريبخواند و آنها را پاك كند و كتاب و حكمت ب
  بودند. يآشكار ياز آن، در گمراه

کـه  دهـد   مـي  ، نشان:گرامش يايو اوص 9امبريپ يتيوه تربيش
 يو فکـر  يروحـ  يدردهـا  ينسـخه بـرا   تـرين  يم اسالم، عـال يتعال

ف�َها يا( فهيشر هيآ که يهنگام ات،يروا هيبرپا .هاست انسان
َ
ِينَ ا ك

�
r آَمُنوا 

ْغُفَسُكمْ  ُقوا
َ
ْهلِيُكمْ  وَ  أ

َ
ِٰجاَرةُ ا وَ  �cاُس ا َوُقوُدَها نٰاراً  أ

ْ
G...(1  مـردم  ،شد نازل 

 آتـش  و گنـاه  از خـود  ينگهـدار  يچگونگ درباره 9خدا رسول از
 و ديباشـ  بنـد يپا ياله دستورات به« :فرمود 9امبريپ .دنديپرس جهنم

                                                           

 و هـا  انسـان  آن، زميـ ه که يآتش از را شيخو خانواده و خود ،ديا آورده مانيا که يکسان يا. «١
 )۶م: تحري». (ديدار نگه ،هاست سنگ
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  1.»ديکن اجتناب ،است فرموده ينه خداوند آنچه از
در آن منطقـه   ،2ريناپـذ  با مهر و عطوفـت وصـف   9اعظمامبر يپ

و  جـاد کـرد  يبشـر آن روز ا  در يعظيمتحول  ،آلوده به شرک و کفر
 گواهي بهرا گسترش داد.  يانسان يواالهاي  ارزش و اخالقي فضايل
 مهم اين در شگرف هايي موفقيت کوتاه، مدتي در بزرگوار آن تاريخ،

 3.کردت يرا ترب يواالقدرهاي  انسان آورد و دست به

    تيترب هدف .4

ـ اخت يو امر پذير برنامه ينديفرا ،تيم و تربيکه تعل آنجا از  ياري
اسـت. مقصـود از    يا اهـداف يـ گـرفتن هـدف    نظر ازمند درين ،است

مشــخص و  يدادن رفتارهـا   اسـت کـه بـا انجـام    اي  هجـ يهـدف، نت 
بـه  تـوان   مـي هـدف را   4.شده، حصول آن مطلوب است يزير برنامه

ن ي، آخـر ييم کـرد. مقصـود از هـدف نهـا    يتقسـ  ييرنهايو غ يينها
  م.يآن باش پي درسته است ياست که شا يمطلوب و مقصود

ـ تربفرايند  يينها هدفخداوند  کـه همـان   کـرده،   نيـي تعرا  تي
 يسو به برداشتن گام يبرا ؛ اماق استو کمال مطلاو قرب دن به يرس

                                                           

 .۶۲، ص۵ ج كافي، .١

ِب (. ٢
ْ
َقل

ْ
ا َغلِيَظ ال yِ�َْت لَُهْم َو لَْو ُكْنَت َفظ ِ وا ِمْن َحْولَِك فَبِما رَْ}ٍَة ِمَن اب�  )۱۵۹ :عمران آل( ....)الَْغَفض�


@�  ���� :فرمود 7يعل .٣� �j �&  #W�s  �8�� �� �G �L9  �)� �� #k�� L  ��  ��� �̂ ���� �� #k��  �� �� �/��  �E k �|��  �i�� �; 
}��
<  ��  �{  G ����  �E�k 
~ 
i�; �D 
9�
<KKK(; »ـ ن 9امبريپ. نمود تيترب را 9مکرم رسول خداوند! ليکم يا ـ تربمـرا   زي  تي

 بـه  آنـان  يبرا را ارزشمند آداب و حيصح يها وهيش و کنم يم تيترب را نامنؤم زين من. کرد
   .۱۷۲ص ،شعبه حرانيابن  تحف العقول،»: گذارم يم ارث

 .۲۱۳، صيت اسالمييم و تريفلسفه تعل .4
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 نردبـان  يهـا  پلـه  مثابـه  به ،واسط يها هدف نييتع ،يينها هدف نيا
 1.است يضرور صعود، يبرا

در ه انسـان  کـ است  يافتني دست يصورت درت، يترب ييهدف غا
  .کندکاردان حرکت  يمرب ر نظريز، اش ير زندگيس

  و مناسكف حج يتعر .5

ــج ــت در ح ــه ،لغ ــاي ب ــد معن ــت قص ــد از 2.اس ــي دگاه ي برخ
تکرار  ،شود که در آن مي گفته يحج در لغت به قصد ،نظران صاحب

  3و تداوم وجود داشته باشد.
در دوره اما  است، شده يم اطالق يقصد هر به ابتدا در واژه اين
  ر در آن به وجود آمد: ييدو نوع تغ ،اسالم

  لفظي الف)

 الحـرام  اهللا بيت قصد بهاز مطلق قصد خارج شده و  يازنظر لفظ
 يطوسـ  شيخکه  چنان ؛است يافته اختصاص مناسكدادن  انجام يبرا
 و اسـت  قصـد  معناي به ،يعرب زبان در حج« 4:ديفرما مي ن بارهيا در
 خانه قصد بهدارد   اختصاصاما  و معناست همان به نيز شريعت در

                                                           

 .۵۹ـ  ۵۷اسالمي، صص؛ نگاهي دوباره به تربيت ۲۱۴ر.ک: فلسفه تعليم و تربيت اسالمي، ص  .١

 .حج ريشه منظور، ابن لسان العرب، ؛محمد فيوميبن    احمد المنير، المصباح ؛هاللغ صحاح .٢

بـن    يعلـ  القـرآن،  تفسير في البيان مجمع؛ ۴۳، ص۲ جشيخ طوسي،  القرآن، تفسير في التبيان .٣
 .۴۳۹، ص۱ ج ،طبرسيفضل 

 .۲۹۶، ص۱، جشيخ طوسي المبسوط، .4
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  .»معلوم زمان در مخصوص، مناسك يادامنظور  به  خدا
 يمعنـا  از را حـج  كلمـه  اسـالم،  مقـدس  شارع گريد  عبارت  به
ـ تغ خـود  نظـر  مورد معناي  به پيشين  يمعنـا  ،درحقيقـت و  ر دادهيي
 حقيقـت بـه آن   ،ياصول اصطالحکه در  است بخشيده بدان يجديد
 كـار  به 9پيامبر زبان و قرآن فرهنگ در كه يحج گويند. مي شرعيه
 خاص زمان در و مشاعر و مكه در كه است يمناسك  مجموعه رفته،

 يحلـ  محقـق  ،ن نگـاه يبـا همـ  . گيـرد  يمـ  صورت خاص شكل به و
 مجموعـه  نـام  شـرع،  اصـطالح  در و قصـد  معناي به حج« :گويد يم

  1.»شود  يم انجام مخصوص اماكن در كه است يمناسك و اعمال

  حج يقت و محتوايحق ب)

 فرهنـگ  از يبخشـ  و داشـت  وجـود  نيز اسالم از پيش ،حجاعمال 
 و شـرك  بـا  را عظـيم  عبـادت  ايـن  آنهـا امـا  . رفـت  يمـ  شمار به مردم
 جـاهلي  اعـراب  از يگروه .بودند درآميخته يو اعمال خراف يپرست بت

کـه   چنـان  ؛زدنـد  يم كف و سوت و شدند يمبرهنه  ،كعبه طواف هنگام
َيِْت  ِعْندَ  َصالُيُهمْ  oنَ  ما(کند:  مي حيقرآن تصر

ْ
  ا"

�
 نمـاز « ؛)...تَْصِديَة وَ  ُم�ءً  إِال

  )35(انفال:  .»نبود زدن  كف و كشيدن  سوت جز چيزى خدا خانه كنار در آنها
ــين  ــلهمچن ــه يهنگــاماســت  شــده نق ــامبر ك ــار در ،9پي  كن

 از نفـر  دو شـد،  يمـ  نمـاز  مشـغول  2شمال يسو به رو ،حجراالسود
                                                           

 .۱۹۸، ص۱االسالم، محقق حلي، ج. شرايع ١

 .المقدس بيت هم و باشد كعبه مقابل هم كه. ٢
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 :ايسـتادند  يمـ  حضرت آن چپ و راست طرف در »سهم يبن«ه طايف
 9پيـامبر  نمـاز در  تـا  زد يمـ  كـف  يديگر و كشيد يم صيحه ييك
 شـما  يكارهاه هم كه اكنون :گويد يمباره   اين درقرآن  .كنندالل اخ

َعـذاَب ( :مجازاتيد ، شايستهاست آور شرم و ابلهانه چنين اين
ْ
فَـُذوُقوا ال

  .»كفرتان اين خاطر  به را الهي عذاب بچشيد پس« 1؛)ُكْنُتْم تَْكُفُرونَ بِما 
 خداوندقرب به  يبرا وسيله برترين و اسالم شعائر ترين بزرگ حج

 شـقاوت  از و طاعـت  به معصيت ازانسان  مسيرنکه يا ييعن ،حج .است
  د:  يگو  مي که مرحوم صاحب جواهر چنان ؛شود يمنته سعادت به

 ،در برابـر پروردگـار   نفس ذلّتشدن و  خاضع بر است مشتملحج 
 و لـذّات  و عادات ترك وطن، و خانواده از يدور تن، رنجهمراه با 

 و اسـت  دشوار و سخت ما بر گذاشتنش كنار آنچه ترك و شهوات
 2.است مال صرف موجبهمچنين 

 ،يبـدن  عبادت و يمال اطاعت و ينفسان رياضت ينوع ،حج پس
 ،برشمرديم آنچه و است يعدم و يوجود ،يرفتار و يگفتار از اعم

  .است حج يها يويژگ از
هسـت؛   يادير زيتعاب ،3سوره بقره ۲۰۰در آيه  مناسكکلمه  ريدر تفس

ـ ي ؛عبـادت و  طاعتگاه، قربانگاه، يعنيمناسک  ،اند گفته برخيکه  چنان  يعن
  4.كنيداد يرا  خداانجام داديد،  را (عبادات حج) اعمال كه يهنگام

                                                           

 .۱۵۴ ص، ۷، جمکارم شيرازي اهللا آيت، گروهي از نويسندگان زير نظر نمونهر يتفس .١

 .۲۱۴، ص۱۷، جشيخ محمدحسن نجفي جواهرالكالم، .٢

ُكُروا َمٰناِسَكُكمْ  قََضْيُتمْ  فَإِٰذا( .٣
ْ
َ  فَاذ cاب...(. 

 .۲۴۰، ص۱ ج استرآبادي، ،األحكام آيات .4
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ٰناا وَ  َرب�ٰنا(فه يه شرير آيدر تفس ييطباطباعالمه 
ْ
 وَ  لَـَك  ُمْسـلَِمْ#ِ  ْجَعل

ي�تِٰنا ِمنْ  Yةً  ُذر م�
ُ
ِرنٰـا وَ  لَـَك  ُمْسلَِمةً  أ

َ
َك  َعلَْيٰنـا تُـْب  وَ  َمٰناِسـَكٰنا أ نْـَت  إِنـ�

َ
وcاُب  أ  ا�ـ�

  د: يگو يم 1)لر�ِحيمُ ا
ـ ي(مصدر م كمنس جمع مناسك . اسـت  عبـادت  معنـاي  بـه  و) يم

 8ليم و اسـماع يابراه ييعن ؛كند يم تحقق افاده مصدر، شدن اضافه
 شـكل   به آنها از كهرا  ياعمال حقيقت ،خداوند تا كردند درخواست

زيـرا   ؛را تكـاليف  تعليم نه دهد، نشان آنها به ،است زده سر عبادت
  2.بودند آگاه تكاليف به آنان

 عبـادات  و مناسـك و شناساندن  تعليم مناسك،بيان  از مرادپس 
 الهام و يوح واسطه به ،ايشان خود بر است عبادات آن مکان يا حج

  .بشراز  يرينه فراگ ملك تعليم واسطه به و
 مصـدر  اسم يا ،كسنَ از مكان يا زمان اسم ك،نسم جمع مناسك

 روش و طريقـه  ايمعن هب كسنَ اصل و ،است[نُسک]  كسنَ يامعن هب
ةٍ  لY�ُِ ( :است عمل و عبادت م�

ُ
نا أ

ْ
  َجَعل

ً
 هـر  يبـرا « ؛)ناِسـُكوهُ  ُهـمْ  َمْنَسـ�

  )67 :(حج .»كنند يمش كه داديم قرار طريقه يگروه
ِ  َ�اِ�  وَ  َ�ْيايَ  وَ  نُُسِ�  وَ  َصالِ�  إِن� ( هياما در آ عالَِم#َ  َربY  ِب�

ْ
 ظاهراً ،3)ال

مـراد   يـا  كـه  اسـت  حج مناسك ،مورد مناسبت هب مناسك ازمنظور 
 مثل ،حج افعال و اعمال اي ...و مروه و صفا و مطاف از شريفه امكنه

                                                           

 .۱۲۸ :هبقر .١

 .۲۸۳، ص۱، جفي تفسير القرآن الميزان .٢

 .۱۶۲ :انعام .٣
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 ممكـن . همچنـين  باشـد  حج وظايفديگر  و نماز و طواف و احرام
 جمـع  ؛ زيـرا باشـد  يعبـاد  اعمال و يدين وظايف جميع ،مراد است

  1.كند مي عموم افاده ،مضاف
ـ کـه   ييشـود، معنـا   مي فوق روشنهاي  دگاهيمل در دأبا ت ر آن ب
عبادات و اعمـال حـج    ،ن است که مناسکيا ،نظر وجود دارد  اتفاق

  رد.يگ مي که در آنها عبادت صورتاست هايي  تدا مکان عباي
  
  

                                                           

 ،األحكـام  آيـات ؛ ۱۹۸، ص۲ جسـيد عبدالحسـين طيـب،     القـرآن،  تفسـير  فـي  البيـان  أطيب .١
 .۲۴۰، ص۱ ج ،آيات االحکام، استر آبادي ؛۴۲۹، ص۱ ج جرجاني،
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  مقدمه

کـه  روح اسـت   يدارا ييسو از :دارد يعددوب يتيشخص ،انسان
 سـوي  بـه و او را شـود   محسـوب مـي  در کالبـد انسـان    1ينفخه اله

که دارد  يجنبه مادگر يد  يسو از و دده مي سوق يمعنو يها ارزش
ک از يهر يزان غلبه و فزونيم. است يرمعنويغهاي  شيگراسرمنشأ 

ـ يروا کنـد.  مـي  نيـي را تعاو  ير زنـدگ يمسدر انسان، ابعاد اين  از  يت
ـ ا تواند ناظر بـر  مي که ه استدشنقل  7علي حضرت ن موضـوع  ي

  آن حضرت فرمود:باشد. 
 �	��� 2	� 
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u �OK2 
و در وجـود  نهـاد  بدون شهوت را عقل  ،فرشتگانخداوند در وجود 

 ،آدم يدر وجود بن ؛ امامستقر ساختبدون عقل  راشهوت ان، يچارپا
                                                           

 )۲۹ حجر:( .)...فِيِه ِمْن ُروِ� َو َغَفْخُت ( .١

 .۵، ص۱ علل الشرائع، ج .٢
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عقلش بر شـهوتش   يپس هركس .مان قرار دادأعقل و شهوت را تو
ـ  هركس و  او از مالئك بهتر است ،ابدي يفزون  ششهوتش بـر عقل
  ان است. يبدتر از چارپا ،ابدي يفزون

همچنـين  و  يو اخالق يفکرهاي  شيدر گرا ،تيتربروشن است که 
ا يـ دنشمندان يتاکنون اند .دارد ينقش اساس ،انسان ير زندگيمس نييتعدر 

ـ يد هاي رهنگمتناسب با ف بلکـه   ،هـا  و برنامـه هـا   ، روشيو اجتمـاع  ين
عملـي  آنهـا را  عرضـه و   يتبـه جامعـه بشـر   را  ياديز يتيتربهاي  نظام
ز يـ در اهـداف خـاص خـود موفـق ن    هـا   از آن روش ي. البته برخاند کرده
ـ يتربهـاي   ان نظاميماما اند.  بوده ـ دن يت  کـه  يتنهـا نظـام جـامع و کـامل     ،اي
ه يـ م عاليتعالدور نگه دارد، ن انحرافات يامواج سهمگاز تواند انسان را  مي

ـ يتربهـاي   گر نظاميداز را  ينيدت يتربکه  يمختصات .استاسالم  ـ دن يت ا ي
  :ازاند ، که برخي از آنها عبارتاست يژگيوچند  ،کند مي زيمتما

همـه   يگـو  و پاسـخ  يزندگناظر بر همه جوانب  ،ينيدت يترب .۱
براسـاس  . انسـان اسـت   يو اجتماع يفرد ،يو معنو يماد يازهاين

در کنـار   ، سـان انکـنش و انگيـزش   و  بيـنش پـرورش  ، يم الهـ يتعال
ن يـ شـده در ا   تيانسان ترب .است مد نظراو  يماد يازهايبرآوردن ن

بـه  زان که يبه همان م ؛داشته باشد ينگاه جامع به زندگ ، بايدمکتب
ـ با ،شـد ياند مـي  يماد يازهاين نيمأا و تيدن ت و امـور  يـ د بـه معنو ي

  فرمايد: مي 7يمجتبامام حسن  ز توجه کند.ين ياخرو
KKK �a�. �D �O�~ 
@ �j 
� �� 27���� ����+�. �a#/�� �& �Y���
/ �7�� 
@ �j 
� �a#/�� �&   �l�� �x   27 �mKKK  K1 
ـ ن دنيشه در ايهم يا برايكوش، گوبت يايدن يبرا گونه آن ا زنـده  ي

                                                           

 .۲۲۸، ص يخزّاز قم يعلبن   محمدبن   يعلاإلثني عشر،  األئمة ياألثر في النص عل كفاية .١
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ـ كـه گو كن ت يلاآخرتت فع يچنان برا ماند! و آن يخواه ا فـردا  ي
  مرد!  يخواه

همـراه بـا بعـد    انسـان   يمانيا و يعد روحانب ،ينيدت يدر ترب .۲
او  يفـرد  و اخـالق  يعـاطف بعـد  با  اش يعد اجتماعبو ، او ينعقال

  .يابد يپرورش م
 ـ  هـا  و نظـام هـا   وهيشـ ديگـر  برخالف  ـ اسالم  ن يد يتيدر نظام ترب

 يهـا  ، بلکـه از راه يت عقالنيقابل جمع با ترب ،يو اخالق يمعنوت يترب
انسـان خردمنـد   ، کند مي حيتصر ميکه قرآن کر چنان؛ است گسترش آن

 ،يالهـ هـاي   تياز هدا يريگ و الهام يه بر اراده ذاتياست که با تک يکس
 همـين  ازآورد.  يروهـا   لتيد و به فضنانگران جدا کيرش را از طغيمس

ـ کرامـت قا  ،انسانبراي قرآن  رو  ل شـده و او را برخـوردار از اراده و   ئ
    :دانسته است اش ير زندگيانتخاب مس يم برايتصم

ِيـنَ ا وَ (
�

r ـاُغوَت ا ْجَتنَُبـواا cنْ  لط
َ
نٰـابُوا وَ  َفْعُبـُدوٰها أ

َ
  أ

َ
ِ ا إِ� cلَُهـمُ  ب 

بُْ� ا
ْ
ِيـنَ ا ِعٰبادِ  رْ ـفَبَشY  ىل

�
r  ََقـْوَل ا يَْسـَتِمُعون

ْ
ْحَسـَنهُ  َفَيت�بُِعـونَ  ل

َ
 أ

َِك 
ٰ
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ُ
ِينَ ا أ
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ُ
ولُوا ُهمْ  أ

ُ
ٰاِب ا أ

ْ
"

َ ْ
  )18زمر: ( )أل

 خداونـد  يسـو  بـه  و كردند زيپره طاغوت عبادت از كه يكسان و
همان  !ده بشارت مرا بندگان پس آنهاست؛ آن از بشارت بازگشتند،

كننـد؛  يم يروين آنها پيكوتريشنوند و از ن يكه سخنان را م يكسان
  ند.ا و آنها خردمندان است تشان كردهيكه خدا هدا اند يآنان كسان

 ،کوشـا و اهـل عمـل    ي، فـرد ينـ يت ديانسان در ساحت ترب .٣
 بـه سرنوشت  ، قلمِيده به قضا و قدر الهيضمن عق .ابدي مي پرورش
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نْ  وَ ( :خود انسان سپرده شده است دست 
َ
ٰسانِ  لَيَْس  أ

ْ
ن ِ

ْ
 ؛)َسـ� ٰما إِالc  لِإل

  .)39(نجم: » ستيو كوشش او ن يجز سع يا هانسان بهر ينكه برايو ا«
اسـت،  و سپرده شده ود اخسرنوشتش به انسان دانست که  يوقت

و  بـرد  مي  پي شيخو يذات يروينمعرفت و علم و ارزش به آن گاه 
  .ستوا يرشد و تعال در يعامل بزرگامر،  نيا

    ينيدتربيت ف يتعر .1

 تقويـت  و انسـاني  هفاضـل  ملکات پرورش معناي به ،ينيد تيترب
تربيت ديني عبارت است از  تر، جامع  عبارت  به ؛است ايماني هروحي
ـ  و ساختن فراهم ختن،يبرانگ  و يآموزشـ  يسـازوکارها  کاربسـتنِ  هب

 و شناختن و ياخالق و ينيد يها گزاره افتيدرراستاي  در يپرورش
 کمـال  و سـعادت  بـه  دنيرسـ  منظـور   به ليرذا و ليفضا شناساندن

 و ميتعلـ  از يريـ گ بهـره  بـا  شـود  مي تالش ينيد تيبتر در .جاودانه
  .دابي تينيع يمترب وجود در ياخالق و ينيد اهداف ،تيترب

    ينيد تيگاه تربينقش و جا .2

تـوان   نمي ،يفکرهاي  يتوانمندعقل و تکيه بر با فقط م که يدان يم
 ييو نهـا  يت اصليکه غاـ سعادت  افت. يجانبه دست  به سعادت همه

سـت و  ينکه سعادت چيم است. اين مفاهيزتريآم از ابهاماست ـ  انسان 
و عوامـل آن کـدام   سـت  يشـقاوت چ  ،شود مي محقق ييزهايبا چه چ

هنـوز خـود بشـر و    زيـرا  ؛ مانـده  يبـاق معمـا  صـورت   بههنوز  ،است
مگر ممکن اسـت خـود    .اند کامل شناخته نشدهطور  به  شياستعدادها
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شده شناخته ر رسيدن به آن يو مسسعادتش  ليو ،بشر ناشناخته بماند
ــ يــنضـرورت  نجاسـت کــه  يا ؟باشـد   ، خــود رايآسـمان  ياز بـه مکتب

هماهنـگ و   ،جـامع  ي، طرحـ يکلـ  اي ياز به تئورين يعني ؛اندينما مي
دن به کمال يرسهاي  انسان و روش ياز زندگ يمنسجم که هدف اصل

هـا و   دها، خـوب ينبا و دهاي، بايزندگ ي، خطوط اصلکندرا مشخص 
ن شـده  ييها در آن تع فيها و تکل تيولئها، مس لهيها و وس بدها، هدف

  .همه افراد بوده باشد يو منبع الهام برا
. ياجتمـاع حيث دارد و هم از احتياج ن يبه دفردي لحاظ  هم از ،بشر

پشتوانه قانون و  .اخالق و قانون است ،يدر اجتماعات بشر يرکن اساس
عدالت،  مانند ،ن است. تمام مقدسات اجتماع بشريفقط و فقط د ،اخالق

بـدون  گـران و...  يبـا د  يو همدرد يدوست ت، نوعي، انسانيمساوات، آزاد
 يبـر وحـ    يمبتن نِيدکه فقط م يمعتقد ،اساس  نيا ! بريابد  نمي تحققدين 

افتـه در پرورشـگاه   ي تيانسان ترب و کننده سعادت انسان است نيمأت ،ياله
و  يفـرد هاي  ر مصلحتيخواسته در مسصورت داوطلبانه و خود به ،نيد

همـه مسـائل    يبـرا جـامع   يطرحـ توانـد   مـي و  دارد ميبرگام  ياجتماع
    .، ترسيم کنداو باشد يکه منطبق بر همه مصالح زندگ يزندگ

ـ معنو ،ات قرآن، فلسفه خلقت بشـر يآ يبرخاگر در  قـرب  ت و ي
ـ با ترب کهن است يمقصود ا 2و1،شناخته شدهالهي   شـاکله ، ينـ يت دي

                                                           

١. ) ِ
ْ

ِن� َو اإل
ْ

َس إِال� ِ�َْعُبُدونِ َو ما َخلَْقُت ا�
ْ
براي اينکـه عبـادتم   مگر ،من جن و انس را نيافريدم«؛ )ن

 )۵۶:  ذاريات( .»]و از اين راه تکامل يابند و به من نزديک شوند[کنند 

دانـد:   مـي  عمـل  و اعتقاد زمينه در توحيد به رسيدن را ديني تربيت از غرض ييطباطبا عالمه .٢
 .۲۵۷، ص۱ج الميزان، تفسير
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 دينـي  رفتارهـاي  و بگيـرد  شـکل  کامل طور  به او وجود در نيانسا
 و دينـي  تربيـت  پرتـو  در انسـان  .آيـد فعليـت در بـه   او در دار ريشه

 و فضـايل  بـه  و يابد مي ييرها نکوهيده صفات و رذايل از ،اخالقي
 1.دشو مي آراسته ستوده هاي خصلت

  ت)يان تربيت (متوليخاستگاه ترب .3

ـ ترب يبـرا  که يينهادهاترين  ياساس از قطعاً  و طـرح  ،انسـان  تي
 الهـي  رهنمودهـاي  و هـا  برنامـه   مجموعه كه است دين ،دارد برنامه
 نيوالـد  ن،يـ د دستورات اساس بر است. آدمي زيستن چگونه براي

ـ مرب و اسـتادان  و خانواده طيمح در  و يآموزشـ هـاي   عرصـه  در اني
نقش خانواده . دارند عهده بر را انسان تيترب تيمسئول زين يپرورش

کــه نقــش معلــم و جامعــه و نيا کمــا .ل اســتيبــد يبــ ،تربيــت در
ت يشخص يريگ و شکلت يدر تربز ين يداريو شن يداريدهاي  رسانه
ت يـ م و تربيند تعليدر فرامعلم آنچه  .کننده است نييار تعيبس ،انسان

او  يعلمـ هـاي   معلومـات و مهـارت   ، فقـط هـد د مي به متعلم انتقال
 يو رفتار ظـاهر  يات، حاالت نفسانيبلکه تمام صفات، خلق ؛ستين
  .کند مي منتقل شاگرد ز بهيا نر

ـ البته در امر ترب هـاي   ارتبـاط  از نقـش جامعـه و  تـوان   نمـي ت، ي
ـ ن ياجتماع  يبـا مردمـان   ،اگـر انسـان در جامعـه   ! چشـم پوشـيد   زي

                                                           

محمـد   ، ابوحامـد الـدين  احياء علوم ؛۲۶۷ و ۲۶۶صص، مسکويه بن احمدترتيب السعادات،  .١
الحقـايق فـي   ؛ ۲۲، ص۱ج مولي محمدمهـدي نراقـي،  جامع السعادات، ؛ ۵۶، ص۳ج ،غزالي

 .۵۶ص فيض کاشاني،مولي محسن محاسن االخالق، 
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عمـل عامـه    هويرا ش يدامن شود و عفت و پاکرو  روبهکردار  درست
جامعـه فاسـد و   رفت. امـا  ير مثبت خواهـد پـذ  يثأت قطعاً ،ابديب ممرد

و  ينيدهاي  لتيانت و فضيد ،مانند سموم کشنده ،مبتذلهاي  رسانه
   :فرمود 7ين علامنؤرمي. امکنند مي را نابود يمعنو
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 و صـالح  ،نـادان هـاي   انسانبا  ينينش هم در گرو ،فساد اخالق انسان

  خردمندان است.  با معاشرت او در شدن اخالق  
  فرمايد: ايشان در کالمي ديگر مي
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مناقشه با ايشان ، و بسيار كن ينشين هم و حكمت ياركبا اهل پرهيز
تـو  كه اگر  يدرست هپس ب .) داشته باشيگو و استفاده علمو (گفت
دانش بر  ،يبوده باشكنند و اگر دانا  مي تعليم ، به تويبوده باشنادان 
  .افزايي ميخود 

  ينيد تربيت مباني تعريف .4

شـالوده و   ،پايـه و بنيـان   معنـاي   به ،و در لغت ،جمع مبنا ،مباني
دانشمندان تعليم و تربيت و دانش در اصطالح  3است. ياساس چيز

گـر  ياز د کـه عمومـاً   انـد  يفيو توص يخبرهايي  گزاره يمبان ،تربيتي
                                                           

 .۲۰۰، ص۱ جعلي کراجکي، بن    ابوالفتح محمدكنز الفوائد،  .١

 .۴۳۰، صغرر الحكم ودرر الكلم، عبدالواحد تميمي آمدي تصنيف .٢

  واژه مبنا. ، ذيلدهخدا نامه لغتن و يهنگ معفر .٣



 هاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حج    اصول و روشاصول و روشاصول و روشاصول و روش      40

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

مراحـل،   ،هـا  ساحت ،شوند و اهداف و اصول مي وام گرفتهها  دانش
طور  به  توان مي را يت اسالميم و تربيتعلهاي  عوامل و موانع، روش

مباني هر مكتب، نوع اصـول ارزشـي و    1از آنها استنتاج کرد. يمنطق
  كند. تربيتي آن مكتب را مشخص مي

زيرساخت اعتقادي، فلسفي و نوع شـناخت هـر مکتبـي از     ،مباني
مشـي بايـد     خـط  و مبدأ هستي، جهان و انسان است. بنابراين اهداف

آن  امتياز هر مکتبي به مباني ،بنيان نهاده شود و درواقع بانيم براساس
شـناختي و   شناختي، انسان مباني تعليم و تربيت از مباني معرفت است.
  شود. شناختي تشکيل مي ارزش

  ينيتربيت د تعريف اصول .5

 کمـال  به دنيرس يبرا يمرب يازسو يمترب تيهدا ،را تيترب اگر
ـ ا يبرا ريناپذ اجتناب و نياديبن يا قاعده زينرا  اصل و نظر، مورد  ني

 بود خواهد يدايبن يدستورالعمل ،يتيترب اصلآن گاه  م،يدانستفرايند 
 امکـان  ،وجـه   چيهـ   به و است ناظر و حاکم تيتربفرايند  کل بر که

  .ندارد وجود آن از يتخط
 کـه  اسـت  يابزار منزله  به ،تيترب و ميتعل اصول معتقدند يبرخ

 بـا  حـال   نيعـ  در و موقـع   بـه  تواننـد  يمـ  آن از اسـتفاده  باان، يمرب
 نحو  به را شيخو يتيترب فيوظا و رنديبگ ميتصم ،يکاف ينيب روشن

 2.دهند انجام يبخش تيرضا

                                                           

 .۸۸استاد شهيد مرتضي مطهري، صاسالم، در ت يم و تربيتعل .١

 .۸۴، صتعليم و تربيت و مراحل آن، غالمحسين شکوهي .٢
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 قواعد و ها هينظر م،يمفاه تيترب و ميتعل اصولگر يد يفيتعردر 
ـ با و اسـت  صـادق  مـوارد  شـتر يب در کـه دانسته شـده   يکل نسبتاً  دي

ــا ــمرب يراهنم ــان، ان،ي ــد معلم ــاول ران،يم ــگ ياي ــد و فرهن  نيوال
  1.باشد آموزان دانش

 اصـل  اصـل،  گونـاگون  يمعاندرباره  بحث از پس يباقرخسرو 
ـ تعر نيچن را يتيترب  قاعـده  ،اصـل  از مقصـود ... «: اسـت   کـرده  في

 نظـر  در يکلـ  يدستورالعمل منزله  به را آن توان يم که است يا عامه
ـ يترب ريتـداب  در عمـل  يراهنما عنوان  به آن از و گرفت  اسـتفاده  يت

ـ يترب ريتـداب  در عمل يراهنما به ازآنجاکه ،فيتعر نيا در 2.»کرد  يت
  .است صيتشخ قابل تيترب اصول بودن  يکاربرد شده، اشاره

 را اصـل  اسالم، در تيترب اصول از بحث در ياحمدسيد احمد 
 يتخطـ  آن از توان ينم وجه چيه  به که داند يم يانيبن و شهير ،ربنايز

 ذکـر  مثـال  شـاهد  را عدل و نبوت د،يتوح اصول سپس شانيا .کرد
 اصـول  از ياسالم تيترب اصول انيب در ،افرادديگر  برخالف و کرده
  3.است گفته سخن تيترب عام

اصـل کرامـت، اراده و    از: اند عناوين برخي اصول تربيتي عبارت
جويي، استعداد،  ، مسئوليت، تعقل و خردورزي، اعتدال، کمالراختيا

ــرت،  ــهيل و   فط ــي، تس ــت، خودشناس ــت، محب ــدي، جامعي هدفمن
  .گرايي عمل وبودن،  گيري، تدريج، اجتماعي آسان

                                                           

 .۱۱، صاصول و فلسفه تعليم و تربيت، علي شريعتمداري .١

 .۶۸نگاهي دوباره به تربيت اسالمي، ص .٢

 .۱۰۲، صاحمد احمدي تربيت در اسالم، سيدهاي  اصول و روش .٣
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 ت يت در تربيموفق طيعوامل و شرا يبرخ. 6

   تداوم و استمرار الف)

اسـت. بـا    تداوم و استمرارثبات قدم، ت، يت در تربيموفق طياز شرا
رسـد، رشـد    مـي  رشد طبيعـي انسـان در دوره جـواني بـه پايـان      اينكه

 تـا آخـر زنـدگي ادامـه     ،مقوله اسـت همان ز از يت نيکه ترباو اكتسابي 
  فرمايد: مي 7امام باقر .تعطيلي و فراغت معنا ندارد ،يابد. در تربيت مي
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ترين اعمال نزد خداوند عزوجل عملي اسـت كـه    بهترين و محبوب

  اندك باشد. هرچنددهد؛ تداوم آن را بنده 

  نظارت ب) 

مراقبــت و  ،باشــدبرخــوردار  يشــتريارزش باز  يزيــچ قــدرهر
محضـر   ار جهـان  ،الزم دارد. اگـر قـرآن   يتـر  قيدقو شتر يبنظارت 
آگـاه   نهان و آشـکار انسـان   او بر همه اموراينکه و داند  ميخداوند 

همواره انسـان را تحـت اشـراف و     ،يموران الهأمهمچنين و  2است
از ارزش و   يحـاک  3،کنند مي و بد او را ثبت کيق دارند و نينظر دق

                                                           

 .۸۳، ص۲ ج ،كافي ١

ْقُ#ِ ا ٰخائَِنةَ  َفْعلَمُ ( .٢
َ ْ
pِْ  ٰما وَ  أل ُدورُ ا  ُ گـردد و آنچـه را   هايي را که به خيانت مـي  او چشم« ؛)لص�

  .)۱۹: غافر» (داندرند، ميدا يها پنهان مسينه
َْهرَ ا فَْعلَمُ  إِن�هُ (همچنين آيه 

ْ
 ).۷(اعلي: ». داندهمانا خداوند آشکار و نهان را مي«؛ )َ¢ْ¡ ٰما وَ  �

فُِظ  ٰما( .٣
ْ
يْهِ  إِالc  قَْولٍ  مِنْ  يَل َ اينکـه نـزد آن [بـراي     ، مگـر گويـد  هيچ سخني را به زبان نمـي « ؛)َعتِيدٌ  رَقِيٌب  £َ

 كِرٰ (). همچنين آيـه  ۱۸(ق: »: نوشتن و حفظش] نگهباني آماده است
ً
ـا  ؛)يَْفَعلُـونَ  اٰمـ فَْعلَُمـونَ  تِبِـ#َ oٰ  ام

 ).۱۲و ۱۱(انفطار: » کنيد! دانند شما چه مي ، که مي]اعمال نيک و بد شما[واالمقام و نويسنده «
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همـه  در  ين آموزه قرآنيانسان در نظام خلقت است. ا يمنزلت واال
و ها  برنامهدر تمام بر عملکردها نظارت ان دارد. يجر ينظامات بشر

 ياثرگذارلزوم نظارت در است.  يضرور يامر ،اقوام بشرهمه ان يم
   .کند مي يروين اصل پيز از اين يتيترب

 شحركـات  و رفتـار ناظر بـر   هموارهخداوند که  داندبد يبا متربي
 چنـين . باشـد  خـود  رفتار و اعمال گوي پاسخ بايد آينده در و است

 باشـد؛  داشته وي رفتار و شخصيت بر اي ويژه تأثير تواند مي نظارتي
 7علـي  حضرت. است خودكنترلي نوعي مستلزم امر نيکه ااينچه 
   :فرمايد مي
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 زمـام  و حاضـريد  او پيشگاه در كه خدايي هاي فرمان با مخالفت از

 اگـر . بترسـيد  ،اوست قدرت دست  به شما سكنات و حركات ،امور
انجـام   آشـكارا  اگـر  و داند مي او ،دهيد انجام پنهاني را اعمالي شما

 تااست  گماشتهآن  يبرا را بزرگواري نگهباناناو . سدينو ميدهيد، 
  .نرسانند ثبتبه را اي  هبيهودامر  و دكننن ضايعرا  حقي هيچ

ب و يدر تهذکاميابي د يکل يخودکنترل که اخالق معتقدند يعلما
 يبـرا پيمان ببنـدد، و   خود با بايدابتدا در  ت نفس است. انسانيترب

ـ يو جـدول ترب  برنامـه  خود  »مشـارطه «آن بـه  کـه در اصـطالح    يت
                                                           

 .۱۸۳  البالغه، خطبه نهج ١
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 .مراقبـت بـر نيـات و اعمـال اسـت     ، دومقدم کند، م يتنظ نديگو مي
 كه رسيدگي کند خود حساب  به دفعه يك روز شبانه هر در همچنين

 مراقبـت  خـود  از آيـا  ؟هكرد عملاست،  هبست پيمان آنچه مطابق آيا
 شـكر  سجده ،بود كرده عملاو به پيمان خود چنانچه  ؟ريخ يا هكرد

  1.کند )معاتبه( خود را سرزنش ،بود نكرده عمل اگر و انجام دهد
ــت از خو ــتن يمراقب ــيش ــان يعن ــرا  ينگهب ــت از  يدادن ب حفاظ

ظبـت  اوجود، مو يطال ش، گوهر جان ويه خوين سرمايارزشمندتر
تـا   ؛يمعنوهاي  ييمان و دارايش، حفاظت از ايبر رفتار و گفتار خو

و  بـاره   نيـ مکرر قرآن در ا ي! هشدارهابه آنها دست نيابند نياطيش
هـر  هـاي   هيت و ارزش سرماياز اهم يک، حايبان شتنيه بر خويتوص

  است:انسان 
ينَ  اف�َها يا(

�
rُكمْ ـيَُضـ ال اْغُفَسُكمْ  َعلَْيُكمْ  َمنواآ ا  اَذا َضـل�  َمـنْ  ر�

   )105مائده: ( .)اْهَتَدْفُتم

 يهـا  نفـس  مراقبـت  بـاد  شـما  بـر  ايد، آورده ايمان كه يكسان يا
اي  هصـدم  شما به آنها يگمراه باشند گمراه ديگران فرضاً. خودتان

  .باشيد راه در و باشيد يافته را راه خودتان شما اگر ،آورد نمي وارد

  تالش و يسع ج)

درجـات   ،تا جهد و کوشش در مقام عمل نباشـد  ،در منطق قرآن
  شود! نمي نيانسان نزد پروردگار مع يمعنو

                                                           

  .۵ص  ،پاورقيكفعمي،   محاسبةالنفس بخش النفس، محاسبة ١
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َن�َة َو لَّما َفْعلَِم اهللاُ اَْم َحِسْبُتْم اَْن تَْدُخلُوا ا( يَن َجاَهُدوا مِ �ْ �rْنُكم َو  ا

  )142(آل عمران:  .)َفْعلََم الّصابِرينَ 

آيا چنين پنداشتيد كه تنها با ادعاي ايمان وارد بهشت خواهيد شـد،  
جاهـدان از شـما و صـابران را مشـخص     خداوند هنوز م كه درحالي

    نساخته است.
 تربيـت  اسـت کـه  بـاب  ن يبه صبر و استقامت از اانسان توصيه 

 ،آن سـخت هـاي   از عقبـه  روست و گذر هروبهايي  يهمواره با سخت
َو اْصــِ¥وا اِن� اب� َمــَع (نخواهــد بــود: ســعي و تــالش ممکــن بــدون 

. »كنندگان اسـت  خداوند با استقامتو صبر و استقامت كنيد كه «؛ )الّصـابِريِن
  )30فصلت:  ؛24رعد:  ؛46(انفال: 

انسان را مرهون کار و تالش  يابي تيم هوين راستا قرآن کريدر ا
  ؛داند ميوي  قالنه خوداعهاي  يريگ ميو تصم

  )21(طور:  )بَِما َكَسَب َرِه#ٌ  ئٍ ُ¦� اْمرِ (ـ ـ ـ ـ 

  .هركس در گرو اعمال خويش است
 سـت کـه  ها انسـان خردمندانـه  هاي  ميتصم ،خلقتنظام را در يز

   :کند مي نييرا تع آنهاسرنوشت 
َ ا إِن� (ـ  cالٰ  ب  ُ Ÿ ُوا َحcª  بَِقوْمٍ  ٰما ُفَغ Ÿ ْغُفِسِهمْ  ٰما ُفَغ

َ
  )11(رعد:     )...بِأ

 و شكسـت  نكبـت،  بـال،  يسـو  به( را يملت چيه سرنوشت خدا ناًيقي
 و خـوب  صـفات  از( را آنچه آنان آنكه تا دهد  نمي رييتغ )شقاوت

 گناه وها  يزشت به ،دارد قرار وجودشان در )دهيپسند و ستهيشا رفتار
  . دهند رييتغ
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  فرديهاي  نظرگرفتن تفاوت در د)

نه يو با زم يديبا فطرت توحها  انسانهمه  ،ميادآور شديکه  چنان
ـ نبااما  1.گذارند مي اين دنيمعرفت خداوند قدم به ا ن نکتـه  يـ د از اي

ات، يـ وراثت، روح مانند مختلفهاي  جنبهاز ها  انسان کهکرد غفلت 
 ،هـا  يي، توانـا ياستعداد، نوع خانواده، نوع ارتباطات، وضـع اقتصـاد  

توان دو  نمي يحتگونه که  اند؛ همان متفاوتبا يکديگر  ...ات ويتجرب
  افت که از هر نظر مثل هم باشند.ينفر را 

  َو قَـْد َخلََقُكـمْ (فه يه شرير آيدر تفس يم قميبن ابراه يمرحوم عل

ْطواراً 
َ
ـ تفـاوت در م بـا  را ها  انسان خداوند«فرموده است:  2)أ  هـا و  لي

نظـر   ازهـا   انسانکه گونه  همان 3.»ده استيآفرها  و ارادهها  خواست
نظـر نـوع    از طبعـاً  ،هـايي دارنـد   تفـاوت نژاد و رنگ و زبان  قوم و

  .اند متفاوت گريکديز با يقه نيشه و سلياند
ف�َها يٰا(

َ
نْ¬ َذَكرٍ  ِمنْ  َخلَْقٰناُكمْ  إِنcا �cاُس ا ك

ُ
ٰناُكمْ  وَ  وَأ

ْ
  َجَعل

ً
 ُشُعوبا

  )13(حجرات: . )...ِ�َٰعاَرُفوا َوقَٰبائَِل 
ـ م و شما را تيديك مرد و زن آفريمردم! ما شما را از  يا هـا و  رهي

  .ديگر را بشناسيكديم تا يها قرار دادلهيقب
را از هــا  شــتيم معيتقســ ،نيدر آغــاز خطبــه متقــ 7ياگــر علــ

                                                           

�� � فرمود: 9. رسول اکرم١ �� �7����� nk��� 
� �; U@ �&  �� 
+ �� �% �D
z �f
�L #W���� �� �? �D 
+�
< � )��T��� �O #@ �, �� #' هـر بچـه   « ؛ )��
». قدم به دنيا مي گـذارد  ،با فطرت يعني با شناخت بر اينکه خداوند آفريدگار اوست ،انسان

 .۱۳، ص۲کافي، ج

 .۱۴نوح: . ٢

 .۳۸۸، ص۲ جهاشم قمي، بن    ابراهيمبن   عليتفسير القمي،  .٣
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معلـوم شـود   که براي اين است  1 ،داند مي يات بشريحهاي  يژگيو
. گر دارنـد يکـد يبـا   ياديزهاي  تفاوت ،يتيلحاظ شخص  هبها  انسان
 يتا چرخ زندگآورد  روي ميشغل و حرفه  کيبه  يهرکس رو ازاين

  .رآيدچرخش ده ب يجامعه بشر
        مهر او را بر دلش انداختنـد مهر او را بر دلش انداختنـد مهر او را بر دلش انداختنـد مهر او را بر دلش انداختنـد         اختنداختنداختنداختندسسسسهركسي را بهر كاري هركسي را بهر كاري هركسي را بهر كاري هركسي را بهر كاري 

��� « :فرمود که حضرت يد منظور جمله بعديشا 
/ U7�� �6� �; 
S �d �+� �� �� ��
S �d �+ �� ��  يخاص يدر جا هرکسي ،ن باشد که در نظام خلقتيهم ،2»;�

کنـد تـا نقشـه     مي افيک نقشه را ايپازل اي از  کهتقرار دارد و نقش 
 کامل گردد. يزندگ

 يفردهاي  توجه به آن تفاوت ،ت انسانيدر ترب بودن شرط موفق
ـ بتر يتوان بـرا  هايي نمي ن تفاوتيچن با وجودزيرا  ؛است ت همـه  ي
   !ديچينسخه واحد پها  انسان
  
  

                                                           

١. » 
S �d �B��� �+ �; 
S �d��
� �� �S ���T  .۱۹۳، خ البالغه نهج، )?�

 .۱۹۳، خ البالغه نهج .٢
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  مقدمه

  حج وجوب فلسفهترين  مهم ،انسان تربيت

در زنجيـره   مهمهاي  حلقهاز پرستش آگاهانه خداوند منظر قرآن،  از
و مفاسـد   ي، انسان را از معاصـ يقيعبادت حقرا يز تربيت انسان است؛

ُمنَْكـرِ (: دارد مي باز
ْ
َفْحشـاءِ َو ال

ْ
الةَ َيـنْ¯ َعـِن ال ، بيـانگر  ايـن آيـه   1.)إِن� الص�

 بـه  ؛کنـد  جلـوگيري مـي   زشـت هاي  ارادهاز  که است نمازدر  يحقيقت
 ،هـا  اراده ،هـا  انگيزه دارد، يتيربت نقش نمازگزار براي نمازگر، يعبارت د 

 خيـر دادن انجام  به تا کند مي تعديل را اوهاي  عزم وها  تصميم ،ها شوق
 محــور در کــه چيــزي .بپرهيــزدســت ياز امــور ناشا و باشــد مصــمم
 يم معنـو يو تعال فضيلت و شرف به شوقموجب  ،انسان گيري تصميم

  .دهد مي ليرا تشک نماز حقيقتبا خداوند است که او رابطه  ،شود مي
ت را يـ ن واقعيا است. انسان تربيت حج وجوب فلسفهترين  مهم

ائمــه ات قــرآن و ســخنان يــاز آ ياريبســمضــمون در بــه وضــوح 
ع حـج و  يان فلسفه تشـر يدر ب 7يعلحضرت . بينيم مي :معصوم

  : فرمودآن  يتينقش ترب
                                                           

 .۴۵عنکبوت:  .١
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 �) �* �+ �,  �) �/� �0
1 ��  2� �;	 ��  
S �d�+ �� ���>��  �)�> �j�� �+��  
S� ����b ��  �)�. #' �+��K1 
ـ  او عظمت برابر در بندگان تا داد قرار نشانه را حج ،خداوند  يفروتن

  .كنند اعتراف پروردگار يبزرگوار و عزت به ده،كر
 ،برگـزار شـود   شحيط و آداب صـح يبـا شـرا   حـج رو اگر  ازاين

، يو جسـم  يروحهاي  از اضطراب ،رساند مي آرامشرا به  گزار حج
و  رسـتگاري  عامـل و دهـد   مـي  نجـاتش  يدتيـ و عق يفکر يثبات يب

�!U « :فرمـود  7باقر که امام چنان؛ شود مي يو يسعادتمند �"  �i�9� 
��. 
 �E��* �T�  .»هاست دل بخش آرامش حج« 2؛»
: فرمودحضرت  ؟گفتند حج چرا را حج: آن حضرت پرسيدند از

» #! �o  gW	�?  
���  ���* 
?��  gW	�?«شد رستگار ييعن ،كرد حج كس فالن« 3؛«.  
 جانش و روح و يي يابدرهاها  آلودگي همه از خواهد ميهرکس 

 مناسـک  و کعبـه  يعنـي  الهي پناهگاهترين  امن د بهيبا شود، دگرگون
 »الحقُوق لةرِسا« در 7سجاد امامست که ين سبب  يب بياورد! رو حج

ت انسان، مناسک حج را عامل يدر تربحج نقش سازنده  دربارهخود 
   :کرده است يمعرف ياز معاص يتوجه انسان به خداوند و دور

 Ue �o   ! �
"  
W��  �S�* 
+ �.  �) #/��  g% �k� �? ��  �-�s  �a � �G  gG �D�? ��  �)
����s  
6 �;  �a����/ �b  �)���? ��  �8���1 �5 
 �a�> �� 
� �.  ��� ���5 ��  �� 
D �f
� � �M#�  �)�1 �, 
��� �L  �-� �+ �.  �a
� �* ��K4 

 محضـر  بـه  شـدن  وارد حـج  ،يبـدان  كـه  اسـت  آن تو بر حج حق
                                                           

 .۱خ ،البالغه نهج .١

 .۱۸۳ص، ۷۵ج، األنوار بحار .٢

  .۴۱۱ ص ،۱جالشرايع،  علل ؛۱۰۳ ص ،۱۱جالشيعه،  وسائل .٣

 .۶۲۰ ص ،۲جالفقيه،  يحضره ال من .4
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 حـج  در و اوست، يسو به گناهانت از گريختن و تو دهنده پرورش
 بـر  را آن خداوند كه است يتكليف يادا و شود، يم پذيرفته ات توبه

  .بود گردانيده واجب تو
در موسم آن  يعبادهاي  ک برنامهيکايو  سرزمين اينجاي   همه

 براي نظير کم فرصت اين از بايد گزار حج .است معرفت کالس ،حج
 7رضا حضرت امام! ديوج بهره خويش احوال ت نفس و تغييريترب

 ،د لبـاس احـرام بپوشـند   يان باگزار حجچرا  ديبگو ياگر کس :فرمود
 :شود مي داده پاسخ

 �yW � �+ #B ���> ��  �@
1 �5  �8� �O�k  �� �D �o L  \@,� \'�  �)�� 
; ��  #	���� �� � �d 
* �� ��* �F�>� 
B �� �� 
 
 ����  n�  
6 �;  �D� 
;� � 
/ U7��� �d�>��� �c ���  �� #M��� ��� ���/� �9 �� ��  �6�  k�� �, 3���?  
S� �̂  �)���? 

 �6� �7 �t� �5 , �N �� 
0�/  �i�*�1 
T �;  �)
� �* �� , 
S �d�>#�  * �9��  �� �; � �;  �)��?  �6� �;  �S���� 
+#>� �L -��+�. 
, �)�>
��1�� ��  �@U� �M#>� ��  
S �d �� �f
/� �y  �7�
� ��  
S �̂ �7� 
$�5  �-�s L -��+�.  
S� �� �k�� �? �� �� , �)�
����s 
 �i �, �G , �) �� �� �H  �i�1 �̂  �G  
6� �; , �)���� �T ��  �i� ��� �; , �N ��� 
0�/  �i��*�1 
T �;  �)�
����s   8 UM����� 

 �� �/� �9�> 
� �� ��  �=� �� �
� ��K1 
 و خاشع او امن جايگاه و خدا حرم به ورود از پيش مردم اينكه يبرا

 يهـا  زينت و ها لذت و دنيا امور از يچيز بهخود را  و شوند، فروتن
 انجام قصد و اند آمده كه يكار يبرا و نكنند، سرگرم و مشغول آن
 و بپردازنـد  آن به وجود تمام با و باشند شكيبا و صابر ،دارند را آن
 او، خانـه  و خداونـد  تعظيم احرام، در اينها بر عالوه كنند، رو آن به

 كه درحالي اوست، بر شدن وارد و او، قاصدين يدرون ذلت و تواضع
                                                           

 .۳۱۴ ص ،۱۲جالشيعه،  وسائل ؛۲۵۸ ص ،۲صدوق، جشيخ الرضا،  اخبار عيون .١
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 بـا  و انـد،  ترسناك او مجازات و عقاب از و دارند او از پاداش اميد
  .دارند او يسو  به رو يخوار و تواضع و يفروتن حالت

 ايـن  بدانـد سـر   گزار حجن است که يا 7حاصل کالم امام رضا
 يمعنـو هـاي   ارزشبه  محرِم بردن ، پيآن يبعدهاي  احرام و برنامه

 ،ستا تو غير آنچه از من!  خدايا: از عمق جان بگويداينکه و است 
  پيوستم! تو بهفقط  و گُسستم

و  ياز پـاک  1،سـت از وجـود خدا  يشعاع ،روح انساناز آنجا که 
چهـره جـان   بر ، يزندگهاي  ندهياما آال ؛ه برخوردار استياول يزالل

. کنـد  مـي دور خود  يقت ذاتياز حقرا کند و انسان اف ميانسان غبار 
 يودن انرسـ ت و يقت انسـان يانسان با حق ييآشنا  يبرا ،ع حجيتشر

 ،شـوند  يكه بـه حـج مشـرف مـ     يكساناست.  يبه فالح و رستگار
و دهنـد   مـي قـرار   يآبشـار رحمـت الهـ   معرض درواقع خود را در 

از گناه پاك شوند،  ،2اند كه از مادر متولد شده يروزمانند توانند  يم
و بـا الهـام از    دسـت يابنـد  بهشت خداونـد  به  ونورانيت پيدا كنند 

                                                           

 .۲۹ :حجر)، َغَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِ� ( .١
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، حسين بيهقيبن    احمد، ينن الكبرالس: »شود كه مادرش او را به دنيا آورده است يم يزمان
  .۶۷، ص۵ج
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� �d �& �)��� �/ �b   �)� U;�� «حج يا عمـره قصـد ايـن     يكه برا يكس فرمود: يپدرم پيوسته م« ؛

كه از مادر متولد  يو دور باشد، همانند روز يبر ير و خودپسندبكه از ك يحالخانه كند، در
 .۲۵۲، ص۴، جيكاف: »شود يگرديده، از گناهان پاك م
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را آغـاز   يديـ جد يزندگ ،اند كه در اين سرزمين آموخته يهاي درس
آثـار و بركـات و    ،انـد  هم كه به گناه آلـوده نشـده   يو تا زمانکنند، 

  .ماند خواهد يوجود آنها باقنورانيت حج در 
هريك از بندگان خدا  .استپرستش خداوند  يبرااي  هويش  ،حج

 خـود را بـه اثبـات    يبا اعمال و مناسك و شـعائر گونـاگون، بنـدگ   
ف يـ ن حنيـ دكوشد تا ظاهر و باطن خود را با صبغه  مي ورساند  مي

زيـارت كعبـه را آزمـايش     7يعلـ حضرت . اينكه بيارايد يابراهيم
ـ  ،1شـمرد  يمـ برمسـلمانان   يبـرا  يبزرگ الهـ  جـز ضـرورت    يدليل

  آنان ندارد. يها ها و گرايش در نگرش يدگرگون
            مقصــد و مقصــود مــنمقصــد و مقصــود مــنمقصــد و مقصــود مــنمقصــد و مقصــود مــن    يييياااا    خــداخــداخــداخــدا    يييياااا

 
     من هم سود منمن هم سود منمن هم سود منمن هم سود من    ييييتو هم سوداتو هم سوداتو هم سوداتو هم سودا    يييياااا

     من از بهر توستمن از بهر توستمن از بهر توستمن از بهر توست    ييييخواب و بيدارخواب و بيدارخواب و بيدارخواب و بيدار
 

     ام در شهر توستام در شهر توستام در شهر توستام در شهر توست    ييييالفت و آزادالفت و آزادالفت و آزادالفت و آزاد

ــدارم حــاجت ــدارم حــاجتمــن ن ــدارم حــاجتمــن ن ــدارم حــاجتمــن ن ــو    ييييجــز روجــز روجــز روجــز رو    ييييمــن ن ــوت ــوت ــوت         تـو تـو تـو تـو     ييييجز كـو جز كـو جز كـو جز كـو     ييييمن نجويم مقصدمن نجويم مقصدمن نجويم مقصدمن نجويم مقصد                ت

   :فرموددرباره اسرار عرفات  7يعل نااميرمؤمن
 بايـد  ،بست در مكه احرام گزار حج انسانيا  زائر وقتيچرا  دانيد مي
 آنكـه  بـراي  ؟كنـد  طـواف  را كعبـه پس از آن  و برود عرفات به
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آزمايد و  يد مياما خداوند بندگانش را با انواع شدا«؛ »?��
د تـا تكبـر را   زاس يها مبتال م كند و به اقسام گرفتاري يبا انواع مشكالت دعوت به عبادت م

فضـل و   يها باب ، و خضوع و آرامش را در آنها جايگزين نمايد.کندهايشان خارج  لباز ق
: »در اختيارشان قرار دهـد  يآسان ل عفو خويش را بهيشان بگشايد و وسا رحمتش را به روي

 .»قاصعه« ۱۹۲، خهالبالغ نهج
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 ابتـدا  خداست، ميهمان كسي اگر و است حرم مرز از خارج عرفات،
 بـه  ورود اليق تا كند ناله و دعا قدر آن و رود دروازه بيرون به بايد
  1.شود حرم

 و تزکيـه  را خـود  ،حـرم  محـدوده  ازبيـرون   بايد ابتدا در انسان
 اگـر  اينکـه  مثـل  ؛را بيابـد  حـرم  بـه  ورودشايسـتگي   تاکند،  تطهير

 ورود اجـازه  بايـد نخسـت   ،شـود  وارد بزرگـي  بر بخواهد ميهماني
 بـه  ،نهـم  روز در حاجيـان  .شـود  وارداو  محضـر  بـه آن گاه  ،بگيرد

 و خواننـد  مي دعا ،کنند مي تضرع آنجا در ،روند مي عرفات سرزمين
 ،يافتنـد  لياقـت  کهآن گاه خواهند،  مي خدا از را حرم به ورود اجازه
م يورود بـه حـر   ،صـورت   نيا ريشوند! در غ مي حرم محدوده وارد

  ست.يروا ن ياله
        ييييييييبه درون كعبه آبه درون كعبه آبه درون كعبه آبه درون كعبه آ    ييييكه تو در برون چه كردكه تو در برون چه كردكه تو در برون چه كردكه تو در برون چه كرد                    حرم رهم ندادندحرم رهم ندادندحرم رهم ندادندحرم رهم ندادندبه طواف كعبه رفتم به به طواف كعبه رفتم به به طواف كعبه رفتم به به طواف كعبه رفتم به 

هـاي   دل در آن مکان يآنان که با صفامالئکه بر ات، يروا براساس
  !خورند ميشوند، غبطه  مي حاضر ينوران

 اهللا بيـت  زائران که دهم روز ظهر و عرفه روز عصر ،تيروابنابر 
 و کنـد  مـي  افتخـار  مالئکه به اله اقدس ذات ،ندا جمع منا در الحرام

  :فرمايد مي
 مشـكالت  بـا  نزديـك  و دورهاي  راه از كه آنها !ببينيد را بندگانم

 ماحر خود بر راها  لذت از بسياري. اند آمدهمشابه  لباس با همه ،بسيار
 سـت ا شده غبارآلوده و خاك ،نين سرزميجسمشان در ا و اند كرده

                                                           

 .۲۲۵ص ،۱۱ج ،الشيعه وسائل ؛۲۲۴ص ،۴ج ،کافي .١
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هـاي   چهـره  بـا هـا  اين .اند خوابيده مشعرالحرام سرزمينهاي  شن بر و
 فرشتگان يا . ...كنند مي ذلّت و عجز اظهار ،من پيشگاه در غبارآلود

 بـه  فرشتگانآن گاه  .ببينيد را آنان اسرار كه دادم اجازه شما به! من
 را هايشـان  دل و شـوند  مـي  آگـاه  آنهـا  اسرار بر متعال خداوند اذن
  1.بينند مي

 ،حسـب ظـاهر    بـه  ياسـت. قربـان   کردن يبانقر ،از واجبات حج
گـاه قـرآن   ن اما از ؛شود مي تمام يوانيساده است که با ذبح ح يعمل
 فــا کنــد.يد ايــرا با يتــين نقــش تربيتــر بــزرگ ،ن کــار ســادهيهمــ

انسـان را بـه تقـوا    و قرب به خداوند باشد تله يد وسيبا کردن قرباني
امـا  رود؛  شـمار مـي    بـه مقـدس   يامـر  يقرباننگاه قرآن،  بيارايد. از

 عمل اين از آنچه. يقربان خون و گوشت نه تقواست آن از ،قداست
ـ  حقيقتـي  ،قرباني 2.است عمل اين روح و باطن ،رسد مي خدا به ه ب
 چنـين  نيـز  جمـرات  رمـي  .رسد مي خدا به آنفقط  که دارد تقوا نام

 .ت انسان اسـت يترب هاآن رمي و ها سنگکردن   غرض از جمع. است
خـود را از آثـار کفـر و نفـاق،      يد ساحت زنـدگ يباخداباور  انسان

جمـرات در سـه    يو با رم پاک سازدن ياطيشهاي  گناهان و وسوسه
  .ديو برائت بجو يزاريب خدا اندشمن از ،مرحله

 دنينوش و مروه و صفا بين سعي ،مقام پشت نماز و کعبه طواف
 مطـرح  عمره و حج در که مستحب و واجب عمل ها ده و زمزم آب

                                                           

 اهللا آيـت  ،عرفـان حـج   :نقـل از ه ب ۱۹۴ص  ،۲ج  ،يكاشان فيضمحسن مولي  ،ضاءيالب محجة .١
 ؛ستا 9حسب ظاهر از رسول خداه حديث ب. ۱۰۱، صآملي جوادي

ُ ا��ْقوى ِمْنُكمْ ( .٢
ُ

 .۳۷ :حج)، يَنا°
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ـ تربدر راسـتاي  هايي  گامگي مه است، آن اعمـال و   .انـد  ت انسـان ي
 با گزار حجشوند که  مي محسوب يقيقعبادت ح يمناسک در صورت

آنها به حضـرت حـق    دادن  و با انجام قت آنها آشنا شوديروح و حق
 يو دورن اعمـال  يحفظ آثار ا يم قاطع برايو تصم ،کنددا يپتقرب 

و  سـر و  ،عمـال ا آن روحن است يا .داشته باشدنده يدر آ ياز معاص
 . حجمناسک قت يحق

   :فرمود که شده است نقل 9خدا رسول از
ـ وفت حج و خدا خانه زيارت به كسي اگر  و بازگشـت  ويافـت   قي

 نشـانه  ايـن  ،نرفت گناه سوي  به شپاي و  دست و شد صالحي انسان
 يحـاج  كـه  شود مي معلوم ،افتاد ياتفاق نيچن اگر .اوست حج قبولي

 امـا . دهيرس ،است ياخالق و يمعنو تيترب كه حج از يواقع هدف به
 هنشـان  ،داد تـن  گنـاه  و تباهي به باز ،خدا خانه زيارت ازپس  اگر

  1.ستوا حج يمردود
ت ين نقش حج در تربييتب زين ن کتابياز نگارش ا يغرض اصل

ن يـ دن بـه ا يرسـ  يد برايمنزله تمه  به ،نيشيانسان است. دو فصل پ
ن اسـت کـه مناسـک    يا ،شود مي ن فصل دنباليآنچه در ا .فصل بود

درجـه  ترين  يتواند انسان را به عال مي چگونه و با کدام عناصر ،حج
ان يآورد؛ راه مي به ارمغان گزار حج يرا برا ي؛ چه آثارکمال برساند

  ؟کنندد مراعات يرا با يطيدارند و چه شرا يفين سفر چه وظايا
  م برد:يش خواهيمحور پ چهارن فصل را در يمطالب ا، يبا فضل اله

                                                           

 .۱۰۶صعرفان حج،  :نقل ازه ب ؛۵۹ص ،الحج کتاب ،)قديم طبع( االنوار بحار .١
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  حج؛ در تربيت مباني و ان اصوليب. ۱
  حج؛ تربيتيهاي  روش وها  شيوه. ۲
  حج و مناسک و اعمال آن؛ يپيامدها و آثار. ۳
  .تربيت و اخالق ازنظر حج مناسک اثرگذاري موانع. ۴

  حج در تربيت اصولو  يمبان. 1

ه يپا معناي بهکه مباني  شدان يب ،تيو اصول ترب يف مبانيدر تعر
ت انسـان  يـ حاکم بـر ترب و دستورالعمل قواعد همچنين و  ،و اساس

  . است
ضه ين فريع ايهدف مناسک حج و تشرترين  مهم ،ميگفتکه  چنان

 ،ين برنامه عبـاد يات انسان در يترب يت انسان است. مبنايترب ،ياله
 يمحتـوا قـت و  يکننـده حق  نيياز آنها تع يکوجود هرکه  اند يامور

 ين عبادت اجتمـاع يا ياهداف واالبه  يابيدست .است يميحج ابراه
  خواهد بود.ممکن  هاآنتحقق با فقط  ،حج يافتن روح و معناي و

  خدامحوري و توحيدالف) 

است که انسان به شناخت بوده ن يا ياله يايرسالت انبهدف از 
ت يترب ييده خدايبرسد، با عق يديباور توحابد و به يدست خداوند 

 يدر اصـول و مبـان  که  چنان .کنددا يپ يش صبغه الها يشود و زندگ
ل ين يدروني به کمال دارد و برا گرايش انسان ،گذشت ينيت ديترب

 و تـالش  مقصـد  م،يقرآن کـر تکاپوست.  و تالش در همواره ،به آن
ف�َها يٰا( دانسته است: پروردگار انسان را مالقات فعاليت

َ
ٰسانُ ا ك

ْ
ن ِ

ْ
َك  إل  إِنـ�
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  َربYَك  إِ� oِٰدحٌ 
ً
 يالهـ  يلقـا  ل بـه يـ گر، نيداي  هيدر آ  1.)َفُمالٰقِيهِ  َكْدحا

ـ ي ؛يعملـ  و يمشروط شده است به تحقق حکمت نظر  فـراهم  يعن
  وند:خدا يو عمل صالح و خالص برا يديده ناب توحيبودن عق 

ن�ٰما...(
َ
ٌ  إِلُٰهُكمْ  ك

ٰ
َيْعَمْل  َربYهِ  لِٰقاءَ  يَرُْجوا oٰنَ  َفَمنْ  ٰواِحدٌ  إِ°

ْ
 َقَمـالً  فَل

 
ً
َحداً  َربYهِ  بِِعٰباَدةِ  يُْ�ِكْ  الٰ  وَ  ٰصاGِا

َ
 )110(كهف:  )أ

پروردگـارش   يگانه است؛ پس هركه به لقايمعبود  ،معبودتانفقط 
كـس را در عبـادت    چيسته انجام دهد، و هيشا يد كاريد دارد، بايام

  ك نكند!يپروردگارش شر
ـ ن مناسک آن يهدف برگزارترين  مهممقصد حج و ترين  يعال  زي

د يـ ن اعمـال با يادادن به خداوند است. انسان با انجام  يقيتوجه حق
 الـي (خداوند  سوي بهش ريس ،ن سفريبرسد و در ا يديبه باور توح

 يمقصود اصلرون کند تا به ياز دل ب ،رخداستيباشد و هرچه غ )اهللا
ِ  وَ ( :متعال فرمود يخدا. يابدحج دست  cَ  ِب	اِس  َc�ََْيـِت ا ِحج�  ا  2؛)..."ْ

 اگـر داشـته باشـد.    يديـ د جلـوه توح يبا خداست! مال »حج« يعني
 اهللا الـي  سـير  او سـير  ،شود همک راهي ييرخدايغ يتين هر به زائري
 زماني سير معناي به ،اهللا الي سير .استحج  يباطن سر فاقد و نيست

 ُهـوَ  وَ ( هسـت مکـاني   و زمان هر در را خداونديز ؛ستين مکاني يا

ِيا
�

r  aِ ٰماءِ ا ٌ  لس�
ٰ

ْرِض ا aِ  وَ  إِ°
َ ْ
ٌ  أل

ٰ
َِكيمُ  َوُهوَ  إِ° ْGََعلِـيمُ  ا

ْ
بلکه ؛ )84(زخرف:  )ال

رو  ،ر اوسـت يـ است که انسان از هرچـه غ  يو معنو ير قلبيمراد، س
                                                           

 .۶: انشقاق .١

 .۹۷. آل عمران: ٢
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ش باشـد و  يبرگرداند و در همه اعمال، غرض و مقصدش فقط خدا
  :فرمود 7صادق امامکه  بس؛ چنان
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 و ريـا  قصـد  و كنـد  اراده را خـدا فقط  و دهد انجام حج كه يكس

 .بخشيد خواهد را او خداوند قطعاً ،باشد نداشته يطلب شهرت

 در فرشـتگان  آثـار  و ندشو تيترب خو فرشته ها انسان اينکه براي
هـاي   انسـان ضه حج را بر يفر متعال خداوند ،ان شودنماي وجود آنها

 تـا  داد گـرفتن   روزه دسـتور  کـه  چنـان  ؛استکرده واجب  ،عيمستط
 و خـوردن  از فرشـتگان،  همانند و ندپرهيزب طبيعي ذيلذا ازها  انسان

 ،انسـان  بـه  همچنين .باشند برحذَر حيواني کارهاي ديگر و نوشيدن
 عـرش  در معمورال بيت معادل که داد رااي  هکعب حريم طواف دستور

 سرگرم ،حق ياد به ،ياله عرش اطراف فرشتگان ؛ زيرااست خداوند
 بـراي  ،متعـال  خداوند از وگويند  مي تسبيح ،حق نام به و اند طواف

زمـين   در را کعبه نيز انسان برايطلبند. خداوند  مي آمرزش ديگران
 زمزمـه  حـق  نام به ،ندنک طواف آن دور وارستههاي  انسان تاکرد  بنا
 .دنبخواه آمرزش خدا از ديگران براي و ندنک

كه آن نيز مربع است المعمور   ه، برابر بيتکعبدر روايت آمده كه 
عرش بـر چهـار   ، و عرش خداست يالمعمور نيز مواز . بيتباشد مي

اهللا،  سـبحان  راذکـ ا از انـد  عبـارت ارکـان آن  شـده كـه   اسـتوار  ركن 
 شايسـته  کـه  گونـه  آن کسـي  اگر 2اكبر. االاهللا، و اهللا والحمدهللا، و الاله

                                                           

 .۱۰۹ ص ،۱۱جالشيعه،  وسائل .١

 .۱۹۰، ص۲جضره الفقيه، من اليح .٢
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 اگـر  و يابـد  مي راه معمورال بيت به ،کند طوافرا  کعبه است، طواف
 عـرش  مقـام  بهکرد،  ايفا را مرحله آن فيوظا وباال رفت  حد آنتا 
 مـؤمن  را او بتـوان  كه يابد دست يايمان به اگر انسان .رسد مي ياله

 يالهـ  »عـرش « خـود  او، »قلـب « كـه  است رسيده يمقام به خواند،

�p :است* �5  6 �; 
}�
<  � 
D �� 6 
� #D�(.1  

ترک  ،شود که در آن مي خود نزديکحقيقت در صورتي به  ،حج
اهللا باشـد.   مصـداق عينـي فـرار الـي    بايد حج  .انجام شوداهللا  ماسوي

 ؛بدانـد  خداوند را اميد و پناهگـاه خـود  فقط حاجي کسي است که 
ِ (: است فرموده متعال خداوند رايز  اب�

َ
وا إِ�  فرار«. )50ذاريات: ( )...فَِفر�

 سفر خدا سوي به يعني ؛ر شده استيتفس حجات به يدر روا »اهللا الي
ـ ز ،فرزنـدش هـاي   الؤدر پاسخ به س 7امام سجاد .کنيد  ،ديشـه د ي

  فرمود:
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ت خدا يقصد ب يعني ،» اللَّه  يَففرُّوا إَِل« كالم خداوند كه فرمود: يمعنا
 .اسـت  يفرزندم! كعبه، خانه خداونـد تعـال   .)انجام دهيدد (حج يكن

  ت خداوند را قصد كرده است.يدرحقانجام دهد، حج هركس 
 وا رسـاندن  و انسـان  توحيـدي  تربيت هدف با ،حج مناسک تک تک

  :فرمود 7يلع .است شده تشريع انساني، طيبه حيات از واقعي مقصد به
                                                           

 .۳۹ص ،۵۵ج ،بحاراالنوار .١

 .۳۲۱، ص۳ ج، همان .٢
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 كـه  خداسـت  بـر  .خداوندند بر واردشدگان گزار، عمره و گزار حج

 آمـرزش  و مغفرت مشمول را او بدارد و يگرام را خود بر واردشده
  .دهد قرار خويش

 کسي. ن کندييمقصد خود را تعابتدا  همان از بايد خدا خانه زائر
 تطهيـر،  را خـود  مـال  بايـد  ،مهيـا سـازد   احرام لباس خواهد مي که

 خانه زائرزيرا  ؛کندوداع  خود بستگانبا  و ،تنظيم را اش نامه وصيت
 »اهللا مع« ،»اهللا الي« ،»اهللا في« او سير و خداست با ،حاالت همه در خدا

 بـاهللا  و اهللا بسم« ؛آمده حج دعاهاي از برخي در اينکه .است »باهللا« و
 ايـن  که ستمعنا همين رب ناظر ،»اهللا رسول ملّة وعلي اهللا سبيل في و

 رسـول  سـنت  در و خـدا  ملـت  بـا  و خـدا  راه در و خدا نامه ب کار
  2.يابد مي انيو پاشود  مي آغاز 9خدا

 .اسـت  انسـان روشـن  ها بـراي   عبادت از بسياري هايرمز و راز
 کــه دارد دسـتوراتي  جهـاد  و زکــات دارد، دسـتوراتي  روزه و نمـاز 

 يـک  ،حجاما  .نيست دشوار دستورات اين فوايد و منافع به بردن پي
 بسـيار  آنرمـوز   بـه  بـردن  پـي  که دارد يمناسک و دستورات سلسله
 ،تراشـيدن  سـر  ،مشـعرالحرام  در بيتوته معناي فهميدن. است دشوار
 ايـن  از بخشـي  در و مـروه  و صـفا  بـين  بازگشـتن  و رفتن بار هفت

 روح حج، در مناسکرو  ازاين .است دشوار ...و کردن هروله مسافت
                                                           

 .۱۲۳صالعقول،  تحف؛ ۱۱۶ ص ،۴جالشيعه،  وسائل .١

 .۱۶۱شاهرودي، ص ،الحرمين آداب .٢
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  .است ديني دستوراتديگر  از بيش خالق برابر در تعبد
ت يـ ن نقـش حـج در ترب  يـي با هدف تبدر خطبه قاصعه،  7يعل
م در محضـر پروردگـار   يحج را مظهر تعبـد و تسـل  انسان،  يديتوح
  کند: مي يمعرف
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را از زمـان   ها انسانيد؟ خداوند نگر نمي كعبه، خانه پاك خدا را ايآ

كـه نـه زيـان     ييهـا  آخرين اين جهان، با سـنگ  يها انسانآدم تا 
ـ  يبخشند، نه م يرسانند و نه نفع م يم ـ  يبينند و نه م آزمـايش   ،نوندش

ها را خانه محترم خود قرار داده، و آن را موجـب   اين سنگكرده و 
ــدار ــا يپاي ــپس آن را در   ييو پابرج ــت. س ــده اس ــردم گرداني م

ترين  فاصله ترين نقاط زمين، و كم گياه يها و ب ترين مكان پرسنگالخ
 يها فراوان، چشمه يها خشن، رمل يها در ميان كوه ها قرار داد. دره
جدا و پرفاصله، كه نه شتر، و نه اسـب و   ازهم يها ي، و آبادآب كم

و سـپس   ،كند ينم يزندگ يراحت ك در آن بهي هيچ ،گاو و گوسفند
سـو توجـه كننـد و آن را     آدم و فرزندانش را فرمان داد كه بـه آن 

مركز تجمع و سرمنزل مقصود و باراندازشان گردانيـد، تـا افـراد از    
دور، و از درون  يهـا  فـالت و دشـت   سرعت از ميان اعماق قلب به

 يدرياها به آنجا رو هپراكند ر ازهميعميق، و جزا يها ها و دره وادي
 »ال اله اال اللّه«ها را حركت دهند و  شانه ،يآوردند، تا به هنگام سع

 يهـا  آشـفته و بـدن   يگويان اطراف خانه طواف كنند، و با موهـا 
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كـه نشـانه    ييهـا  لبـاس  .سرعت حركت كننـد   به ،پرگرد و غبار
كردن موها قيافـه خـود را     كنار انداخته و با اصالح ،هاست شخصيت

آشكار و  يشديد و آزمايش يبزرگ، امتحان ياين آزمون تغيير دهند.
را سـبب   ثر است كـه خداونـد آن  ؤم يگرداندن و خالص يپاكساز

  رحمت و رسيدن به بهشتش قرار داده است.
ش، ف حجيانجام وظا يها خانه محترم و محلبراي اگر خداوند 

هموار و پردرخـت   يها ها و نهرها و سرزمين را ميان باغ هايي مکان
تـر   به همان نسبت كه آزمايش و امتحـان سـاده  گزيد،  برميو پرثمر 

  نيز كمتر بود. پاداش و جزا ،بود
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آزمايد و با انواع مشكالت  يد ميا انواع شدابندگانش را ب ،اما خداوند
ـ  كند و به اقسام گرفتاري يمدعوت به عبادت  نمايـد تـا    يها مبتال م

هايشان خارج سازد، و خضوع و آرامش را در آنهـا   تكبر را از قلب
فضل و رحمتش را به رويشان بگشـايد و   يها باب كند؛گزين  جاي
  در اختيارشان قرار دهد. يآسان ل عفو خويش را بهيوسا

مـان خـالص   يا ،ن است که انسانياها  ن برنامهيغرض از ا ،يآر
ل يدخ يرالهيزه غيچ انگيه ،و در انجام حج ،خود را به اثبات برساند

ـ آفر ،شد و از عمـق جـان  ينديش بيفقط به خدا و، نکند دگارش را ي
                                                           

 يانيـ م يهـا  و قسـمت  البالغه، نهجن بحث متن يان اي. در قسمت آغاز و پا۱۹۲، خهالبالغ نهج .١
  آورده شده است.فقط ترجمه 
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 هنگـام  بـه  حضرت آن که است شده نقل 9خدا رسول ازد. بپرست
��KKK ����\1 :داشـت  مي هعرض وندخدا به ،گفتن  لبيک  n�� #A �0��  2�� \T �o  27�U1 �+ �. 

� \5 �G  لبيـك  محـض  عبوديـت  و) ي(بنـدگ  رّقيـت  بـا  من! بار پروردگارا« ؛1)��
  .»گويم مي

 با مناسک از بسياري سر ،است بيشتر حج در دتعب روح ازآنجاکه
 و اسـرار  آن ،:ائمه معصوم اينکه براي شود. نمي تبيين عادي عقل

 منـافع  صـورت  بـه  روايـات  در کننـد، آشکار  را راز و معارف پررمز
 .اند آورده

 خـدا دسـت راسـت    بـا در کنار کعبه، معتقد باشد  ديبا گزار حج
 اينکه چه ؛داندبپروردگار  دست تنزل را سودحجراال و کند مي بيعت

 و ندستندا مي خدا عرش و المعمور بيت تنزل را کعبهخداوند  ياياول
 . دندشمر مي فرشتگان طواف لتنز را خود طواف

 ،بگيـرد  وضو زمزم آب با که يابد دست مي قت حجيبه حق اي يحاج
ـ ن خـدا  از و بجويـد کند و فقط خـدا را   طواف کعبه کنار در  ز غيرخـدا ي

 .آوردخواهد دست   بهت را ينورانيت و معنو ، اوصورت نيدرا نخواهد!

 بـه  هـاجر  وقتـي . جوشـيد  جنـاب هـاجر   نيايش راثرب زمزم آب
 ايـن  در را نـوزاد  کـودک  اين و منکه  کرد عرض 7خليل ابراهيم

�-« سـپاري  مـي  کسي چه به يزرع، لم سرزمين 6� �; �� ��  حضـرت  ،».���7
�-� سـرزمين  اين صاحب به :فرمود 7ابراهيم  \EG NM�^ ����1� ايـن  2.)

                                                           

 .۲۲۳ص ،۳ج ابي بکر هيثمي،بن   نورالدين علي ،الزوائد مجمع .١

 .۲۰، ص۴ج ،کافي .٢
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مين زبـراي مانـدن در آن سـر   او هـاجر را آرام کـرد و    قلب ،جمله
   تفتيده آماده شد!

ـ ترب يل اعـال ثَـ هاجر م .يديت توحيترب يعنين يا  يديـ ت توحي
گـذارد، و   نمـي  يشباورش شد که خداونـد تنهـا  هاجر  يوقت .است

و  يو گرسـنگ  ياو در برابـر تشـنگ  و حـافظ   يحـام  ،داررناظر بر ک
ـ او را  و خداونـد هـم  گرفت آرام  ،ستفرسا طاقتهاي  يسخت  ياري

 صـفا بين  بار هفت ،آبدر پي  رهاج ،شد تشنه کودکش وقتيکرد! 
 پـاي  زيـر مهربـان از   يخدا که ديد ناگهان. کرد آمد و رفت مروهو 

 هـزار بيش از  همچنان که ،ساخته يجاراي  هچشم ،نوزادش کودک
  !جوشد مي ،است سال

 بسـيار در آب زمـزم   يين صفايچنسبب وجود   به 9خدا رسول
 :فرمـود  مـي  ،رفتند مي مکه کهبه کساني رو  ازاين. داشت عالقه نآ به
 سـوغات  آب زمـزم  مـن  بـراي  ،آييـد  مـي  مدينه به مکه از که شما«

  1.»بياوريد
 نـور حـج   .اسـت  زيارت و حج يبها ترين عالي تربيت توحيدي

 جـان  در و ببينـد  آنجـا  در را نور اين که کسي حال  به خوشا .است
 ،گـردد  ميبـاز  اهللا بيت سفر از و کعبه از انسان وقتي .کندتثبيت  خود
  کند. گوو گفت خدا با و دهد انجام وداع طواف بايد

بـا   خواسـت  مـي  کـه  آن گـاه  7هشتم امام که است شده روايت
S# : «کرد مي عرض اوندخد به ،کند وداع توحيد بناي اين ،کعبه �d #*���   �  

                                                           

 .۱۳۵ص ،۲ج ،الفقيه يحضره ال من .١
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 �p�* �T 
/��   �� ��  #���  �)�  #�  �:
 گـردم  مي باز توحيد با تو خانه كنار از من!  خدايا« ؛1»��/
 .»نيست تو جز پروردگاري كه اعتقادم اين بر و

اين بـاور را پيـدا کـرده     تنها  نه و برگردد نجاآ از موحد بايد زائر
 توحيـد  درجهترين  ضعيف ،اين کهـ  هست خدايي عالم در کهباشد 
 کار در فاني را کارها تمام کهشده باشد  موحد آنچنان بلکهـ ،  است
 را ذوات تمـام سرانجام  و وا وصف در فاني را اوصاف تمام وخدا 
 .دنيبب وا ذات در فاني

� « :فرمود 7امام صادق U7� �O �8�  �Q  
� �9 ��1+  �k g8�O  �Q  �G ��� �L  �� �� ���D � �� �6 
 
� �9 ��1+  �O g��D  �; �6  UM� �E� کعبـه  درون بـه  وداشت  توفيق انساني اگر 2.»/

 نمـاز  توانـد  مي سوي هر  به و حال هر در انسان که جايي ؛يافت راه
 آنجـا اينکه  و است کرده رو قبله به ،کند رو سمت هر به و ،بخواند
ِ ( از کامل نمودار وا َفَثم� وَْجُه اب�

�
ْفَنما تَُول

َ
 وارد شخصي چنين ؛است 3)فَأ

 از ،آيـد  مـي  بيـرون  کعبـه  از کـه  هنگامي و است شده الهي رحمت
  . شود مي خارج گناهان
  :ديپرس يشبل از 7سجاد امام

 �i �0�?  �:
* �t ��  �� #9 �;  �:
� ���/  �a�1 
* �T��  �a#/��  �l 
7 �$�5 ?L  �i �0�?  �:
� �+ ��  �:
� ���/ 
 �a#/��  �:
� �D �̂  �-�s  L �J �D �� ��  �a
� �;  �a�� �b  �� #	 ��  KKK �E��� �F
�K4 

                                                           

 ۲۸۱ صص ،۵، جشيخ طوسي ،االحکام تهذيب ؛۴۳ و ۱۸ص ص ،۲ج، 7الرضا أخبار عيون .١
 .۹۵۱ و

 .۲۷۲، ص۱۳وسائل الشيعه، ج  .٢

 .۱۱۵ :بقره .٣

 .۱۷۲ـ  ۱۶۷، صص۱۰مستدرک الوسائل، محدث نوري، ج .4



 
 69                جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج : : : : سومسومسومسومفصل فصل فصل فصل 

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

ـ ن دلت يدايسو از ،يديرس مكه به كه يهنگام ايآ  كـه  يكـرد  تي
 از[ كـه  يكرد تين ،ينمود يسع يوقت ؟يا نموده قصد را خدا فقط
 تـو  ازها  بيغ يدانا يخدا و ؟يا ختهيگر خدا يسو به ]يمعاص همه
 ،درواقع تو پس: فرمود امام! ريخ: گفت يشبل دانست؟ يزيچ نيچن

  !يا ننموده يسع واي  هنكرد قصد را خدا
که  يهاي ن ارزشيااز  ،کند انسان مي جابيا ،حج يديت توحيترب

 7که امام سـجاد  چنان ؛کند يتا زنده است نگهدارآورده،  دست  به
و  ينکه انسان از معاصـ ياست به ا شدن حق حج، منوط ادا« :فرمود
  1.»به خداوند پناه ببردها  غفلت

آلوده  ياگر انسان .کند مي انسان را آلودهو است  يکيت، تاريمعص
ـ را ن اش  سـته ياعمـال شا و رد يگ مي از خداوند فاصلهشد، به گناه  ز ي

��G � :فرمود 7صادق امام. کند مي تباه��/ )�* �� �8' �� � ���"   !� �"  �� �X ��;��* #S
 np/ �M���(2زايل و هست او در خدا نور ،نشود آلوده گناه به كه زماني تا حاجي« ؛ 

  .»شود نمي

   فطرت بيداري ب)

ـ بدون نکه دارد  يهاي ذات م انسان تمايالت و گرايشيگفت از بـه  ي
ــفراگ ــه ياز د يري ــردازد؛ مــي آنهــاوجــوي  جســتگــران ب ماننــد  پ

دوستي، حـب   يابي، ميل به كرامت نفس، زيبايي كمال ،جويي حقيقت
                                                           

١. » �  ! �" Ue �o � g% �k�? �� �) #/ �S �* 
+ �. 
W-  � gGD�? �� �a �G #� �� 
D �f� �����5 �� �a�> �� 
� �. �8��1 �5 �)�� �� �a���/ �b 
6 �; �)
���M�  
 ��L �)�1 �, 
�  �a��*  .۴ص ،۷۴جنوار، بحاراال»: ��

 .۷۴ص ،صدوق االعمال، شيخ ثواب؛ ۱۸۶ص ،۸ج ،کافي .٢
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ذات (جلب منفعت و دفع ضرر)، ميل به خير و فضيلت، تقـديس و  
  1.. پرستش موجود برتر و..

 ،نامنـد. ازمنظـر قـرآن    مـي  امـور فطـري   اين تمايالت درونـي را 
از آنهاست)  يکي يدي(که باور توح يمعنوهاي  شيو گرا يدار نيد
   .دنشو مي محسوب يفطر يروام

) 
S�5�� �?  �a �d 
, ��  �6�  7*��  2�f��� �o  �l �D
z�? �L ��>#�  �D�z �?  �[� �� �� ¡d
� �* ��  ¡� 
 �@� �7
1 �.  �e
* ��� L  �a�� ¡b  �6�  7�  �S � �T
�  )30روم: ( )

است كه  ين فطرتين خالص پروردگار كن! اييخود را متوجه آ يپس رو
  . ...ستين ينش الهيدر آفر يده؛ دگرگونيرا بر آن آفر ها انسانخداوند، 

ـ هـاي   جاذبـه و هـا   شيگران يوجود اسبب   هب اسـت کـه    يدرون
از در تکاپوسـت و  خـود   يدن به مقصود واقعيتا رسهمواره  ،انسان

  : يرازيشحافظ ب يالغ گفته لسان هب د!ستيا نمي حرکت باز
 كه من خموشم و او در فغان و در غوغاستكه من خموشم و او در فغان و در غوغاستكه من خموشم و او در فغان و در غوغاستكه من خموشم و او در فغان و در غوغاست                        ستستستستييييدر اندرون من خسته دل ندانم كدر اندرون من خسته دل ندانم كدر اندرون من خسته دل ندانم كدر اندرون من خسته دل ندانم ك

مطـرح   يدر شعر مولـو  »ها يياز جدا يت نيشکا«با عنوان آنچه 
ـ ان ايدرواقع ب ،2شده ي دارد و ئبـد ، مانسـان اسـت کـه   قـت  يحقن ي

                                                           

 .۷۱صمرتضي مطهري، آشنايي با قرآن، ؛ ۱۲۶اخالق اسالمي و مباني نظري آن، علي شيرواني، ص  .١

٢.   
  كنــد بشــنو از نــي چــون حكايــت مــي

  
  ها شكايت مـي كنـد   از جدايي

  انــد كــز نيســتان تــا مــرا ببريــده      
  

  انـد  نفيرم مـرد و زن ناليـده   از
ــراق      ســينه خــواهم شــرحه شــرحه از ف

  
  تــا بگــويم شــرح درد اشــتياق

  خـويش  هركسي كو دور ماند از اصـل   
  خــــــــــــــــــــــــويش 

  خويش بازجويد روزگار وصل
 دفتر نخست. ي،معنو يمثنو  خــــــــــــــــويش 
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باعـث فـالح و   اسـت. آنچـه   بـوده  آن بازگشـت بـه     همواره در پي
، انتخاب راه درسـت  شده استيا ضاللت و عقوبت بشر  يرستگار

ـ ا يا نادرست در اين بازگشت بوده.  كـه  و نهـاد انسـان،   ن فطـرت ي
 يدگرگـون  از مصـون  و ثابـت ن، آگفته قـر ه ب است، هدايت يپذيرا
  1.است

�D��z «فرمود:  »يفنِح«کلمه در تفسير  7امام باقر �? ���>#� �% �D�
z �f
� ��� �̂ 
 �e�
* ��� �@� �7�
1 �. � �d
� �* �� �[�#�� �L �L �S �̂ �D��z �? �8��5  ��� ��  ��� �? �D 
+�
<کـه  [حنيـف  «؛ »

 يآن فطرت اله 2]قت استيحقراه به  يکننده از گمراه ليم معناي به
 .»در آفرينش خدا نيسـت  ياست كه مردم را بر آن آفريده و دگرگون

ـ آفر يتوحيدمردم را با معرفت خداوند «فرمود: حضرت سپس  ده ي
  ٣است. )قرار داده ها انساندر سرشت د را ي(توح
نهـاده  انسـان  سرشـت  در فطـرت و   يکه معرفت الهنيوجود ا با
و  ين حس درونيابر  يط گوناگونيممکن است عوامل و شرا ،4شده
 سـبب  نيبـد  5کننـد. فـروغ   و چراغ فطرت را کـم اثر بگذارند  يفطر

نگهداشـتن     روشـن  ت انسـان و يـ ت و تربيهدا يخداوند متعال برا
                                                           

 .۳۰: روم ١

معجم مفـردات  » . ذلک... يف هو المائل اليالحن االستقامه... يل عن الضالله اليالحنَف، هو م« .٢
 .يقرآن، راغب اصفهان الفاظ

  توحيد صدوق. :به نقل از ؛۳۷۷، ص۳ي، جض کاشانيمحسن فمولي ، يتفسير صاف .٣
4. »�L �8� �� �G �8� �59  �� �� �7����� nk��� 
� �; U@ �&  )� �T��� �O #@� �, �� #'� �� L #W����� ��� �? �D 
+�
< ���� 
+ �� �% �D�
z �f
�  ، ۲ ج ،كـافي »:  

 .۱۳ص

آيد؛ امـا   دنيا مي شود، با فطرت خدايي به هر انساني که متولد مي«فرمود:  9اکرمکه رسول  چنان .5
 .۸۲، ص۲ مرتضي، جسيد  ،مالياأل»: هاي ديگر سوق مي دهند پدر و مادر، او را به آيين
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ميان، فرسـتادن   آناز ، که کار برده  هبرا  يريتداب در او، چراغ فطرت
قـت آشـنا   يتا مـردم را بـا حق  است؛ مردم  يسو  به شا و رسوالنيانب

 فرمود: 7يعل. کنند

L �¢+1?  �C��w�; S^�k��>����� ;N���1/� Sd��s �D �.�� ,)�* �� �G Sd�?  )�.Dz?, 
��; S^�D  &M���� �64��?k S�h �uw��� ,£�*1>��� Sd�*� � \A>v� ,)�>j+/ #�

8�T+�K1 
ـ در مخداوند پيامبران خود را  از مبعـوث فرمـود، و هـر   ان مـردم  ي

ـ  ها انسان يها چندگاه، متناسب با خواسته ـ  يرسوالن خود را پ  يدرپ
را از آنـان بازجوينـد و     بـه پيمـان فطـرت    ياعزام كرد تا وفادار

ت ، حجيشده را به ياد آورند و با ابالغ احكام اله فراموش يها نعمت
هـا را   شـده عقـل   پنهـان  يهـا  يو توانمندكنند خدا را بر آنها تمام 

 آشكار سازند.

مـردم را مطـابق بـا    کـه  اسـت  داده ت يمورأم 9امبريپخداوند به 
 يها يدادن که از وظايف و ويژگ تذكر کند.ت يترب يفطرهاي  شيگرا

اسـت كـه    يمسائل يمعناي يادآور هب ،2محسوب شده 9پيامبر اسالم
  3ها غافل است.ت انسان وجود دارد و انسان از آندر فطر

با هدف توجه کامـل انسـان در نمـاز، بـه حلبـي       7امام صادق
فرمود: هنگامي که نماز را آغاز کـردي سـه تکبيـر بگـو و دلـت را      

 متوجه آفريدگار نما و سپس بگو:

                                                           

  .۱خ، البالغه نهج .١
رٌ ( .٢

Y
نَْت ُمَذك

َ
ْر إِن�ما أ

Y
 .۲۱: غاشيه )فََذك

 .۱۲۸، صمرتضي مطهري ،ينبو سيره .٣
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 يكس يسو گرا همه وجودم را به حق يمن به دور از انحراف و با قلب

متوجه  ،نهان و آشكار است يداناو د، ين را آفريو زمها  كه آسمان
كـردن و   يستم. مسلماً نماز و عبادتم و زنـدگ يكردم و از مشركان ن

ك است و مـن  يشر يان است. او بيخدا پروردگار جهان يمرگم برا
  شدگانم.  ميمورم و من از تسلأبدان م

ز ين 7ميکه ابراهاست  يديهمان درس توح ،جمالت فوق فادم
ـ تربهـا   شيگـرا آن بـا  مور بود مردم را أم ات قـرآن  يـ در آنـد.  کت ي

 يبـودن باورهـا    يبعـد از اعـالم پوشـال   آن حضـرت   بينـيم کـه   مي
  فرمود: ،پرستان ستاره

) 
Y

ْهُت  إِ´ ِي وَْجµَِ  وَج�
�

مٰ ا َفَطرَ  لِث ْرَض ا وَ  اٰواِت لس�
َ ْ
  أل

ً
نَا امٰ  وَ  َحنِيفا

َ
 أ

ُمnِ�ِْ#َ ا ِمنَ 
ْ
 )79(انعام:  )ل

ـ   كردم كـه آسـمان   يكس يسو  خود را به يمن رو ن را يهـا و زم
  ستم!يمان خود خالصم و از مشركان ني؛ من در ااست دهيآفر

 ،است و فطرت يد اسالميمجموع عقا ،هين آين در ايمنظور از د
ـ با هدف ترب ياله يايانبرو  ازاين .ن استيد ير برايواقع تفس در ت ي
 ،ي(اصـول اعتقـاد   نيـ ات ديـ اصـول و کل آنـان را بـا    ،مـردم  ينـ يد

مطابق بـا فطـرت    اتمام معن  هب که) ي، احکام عملياخالقهاي  ارزش
                                                           

  .۶۷، ص۲شيخ طوسي، ج، االحکام ؛ تهذيب۳۱۰، ص۳ج، يكاف .١



 هاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حج    اصول و روشاصول و روشاصول و روشاصول و روش   74

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

   .کردند مي آشنا ،انسان است
دن کـر  روشـن  يبـرا ر خداونـد  يتـداب گر يداز  ،يعبادهاي  برنامه

ت و يثر در تربؤم يعاملکه حج در وجود انسان است. چراغ فطرت 
زمان حضرت كه از است  ياز فرايضرود،  شمار مي  بهاصالح انسان 

در آيات و روايات بر آن تأکيد شده؛ ايـن  ، 9اءياالنب تا خاتم 7آدم
و عـالم وجـود   هـاي   تيـ قـت و واقع يدن بـه حق يرسبا هدف تأکيد 

شه يکه ر يو معنو ياخالقهاي  و ارزش يديتوح يباورها يادآوري
  :فرمود 9. رسول اکرماستصورت پذيرفته  ،در فطرت انسان دارد

� �$
� �. � �� , �)� UT �f#>� �� �6�  7�� �8 �3 �9�� �:
��1
� � UA �o �[�#�� � ����+ �;� �6� �� � �? �D
 n=	
5�s �� n� �� 
��>�� \��s �7 �̂ � �B�
<K1 

حج كنيد و از  ح)يده و عمل صحي(عق مردم، با دين و فقه كامل يا
  و بازايستادن از گناه.مگر با توبه  ،مشاهد اين سفر برنگرديد

مناسـک،   يجـا  يکننده انسان است کـه در جـا   تيتربرو  ازاينحج، 
بـه   7امام بـاقر شود.  مي يتداع او يبرا يمعنو يو باورها يامور فطر

    فرمود:در حج فطرت  يو اجابت ندا يديد توحيآموزش عقامنظور  
���(� « ، بگو:يحجراالسود رسيدبه مسجدالحرام در هرگاه �s � 
W�� �7 �d 
���

 �7�
1 �� 27 #j� �§ #W�� �7 �d 
��� �� �)�� �a� � �� � �N �7 
o �� L #��sL���� �:�
� �;I �)���� �� �G �� �N 
 #' �+
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 �� 
7 ��P L �W� �k 
6  يدهم كه جز خداوند يكتا معبـود  يشهادت م«؛ 2»;�
                                                           

  .۱۷۴، ص۱۰ج، الوسائل مستدرك .١
  .۴۰۳، ص۴ج، يكاف ٢
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به خدا  .بنده و رسول خداست 9دهم كه محمد يمنيست و گواهي 
و پرستش شيطان و هركه  يالت و عزَّ ايمان آوردم و به طاغوت و

  ».مورزيدكفر  ،جز خدا پرستش شود
بـه   حجراالسـود  اگر امكان استالم[و شسود نزديك سپس به حجراال

��S � آن را با دست راست لمس كن و بگو: ،]داشت وجود يراحت 
��� 
 L�L ��  �d #*� , � �_ 
&�� �> �/� �;�� #SP  �� � �d�> 
� #k�� �5���w� �;P  �)� �. 
7 �̂ � �+ �.   �- �Y �7�
� �� �7 �d� 
B�>�� 
 �<��� �%� �? ��تر از آن است كه به وصف  خداوند بزرگ نام خدا، وبه « 1؛)
و پيمـان  كردم بار خدايا! اين امانت من است كه آن را ادا  .آيد در

نزد تو شهادت دهـد كـه   آنكه  يبه آن وفا نمودم، برا  من است كه
  ».من به پيمان خود وفا دارم

   ت)ي(اصل جامع گرايي هم و وحدتج) 

بـه   ،ن مقدس اسالميان شد، ديبت يترب يو مبانچنان که در اصول 
افـراط و  ز از يـ و پره يانـه رو يبـه م مردم را  ،که دارد يتيجامعسبب 

 برآورنـده  ،ن مکتـب يـ م ايتعال 2.کند مي دعوتها  نهيزم مهط در هيتفر
و  هاسـت  انسـان  يو جسـم  يو روحـ  يمعنـو و  يماد يازهاين تمام

 ياجتمـاع  يمختلـف زنـدگ  هـاي   هحضور در عرصروان خود را به يپ
  3.دارد مي حذربر گيري گوشهرهبانيت و و از هرگونه کند  ميق يتشو

                                                           

  .۴۰۳، ص۴ج، يكاف .١
�L فرمود: 9امبريپ .٢ ��� 
* �� 
D�� 
 �X  �-��+�. KKK�#��/��1 
̂ #D�و  يرا افراط از نادانيز؛ ۴۹۴ص  ،۵جکافي، : )���

�D «فرمود:  7علي .رديگ يسرچشمه م يفرهنگ يب �. ��¨ ��r  D �f �; 
��� 2�r �D 
f �; #��s �@ �̂ � �
ªـ « ؛) را دان ان
  .۷۰، حالبالغه نهج». است گر افراطي يا تفريطمگر اينکه  ،بيني نمي

 .۴۹۵، ص۵ کافي، ج .٣
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 در وه فرا خوانـد را به صلح و صفا ان يجهان، ين مکتب آسمانيا
 را اخـتالف  از يدور و يـي گرا هـم  خصـلت  خـود، هاي  برنامه تمام

 بـه  محبـت  و کمـک  هشـ ياند بـا  همواره ،روانشيپ تا است گنجانده
ها  انسانهمه  9خدا رسولبنابر رهنمود ؛ زيرا ابندي پرورش گرانيد
���]«: اند يکسانت ير انساند W����& «�B< نژادي که از نظرنيکما ا 1.»
 9خـدا  رسـول  نـدارد.  يبرتـر  يگـر يبـر د  يچ نژاديز هين قومي و

 : فرمود
�� U¬��  �[�#��  #W�s  
S �9 � �G  g7 �o ��  #W�s ��  
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ـ يپـدرتان   و سـت ا يكيهمانا پروردگار شما  !مردم يا ـ  يك ت. اس
ـ    عرب بر عجم و عجم بر عـرب، سـرخ   پوسـت و   اهيپوسـت بـر س

  ندارد، مگر با تقوا. يپوست برتر سرخپوست بر  اهيس
  :استناد فرمود فهيشر هيآ بهآن حضرت، آن گاه 

ف�َها يٰا(
َ
نْ¬ٰ  وَ  َذَكرٍ  مِنْ  َخلَْقنٰاُكمْ  إِنcا �cاُس ا ك

ُ
نٰاُكمْ  وَ  أ

ْ
  َجَعل

ً
 وَ  ُشـُعوبا

َرَمُكمْ  إِن�  ِ�َٰعاَرفُوا قَبٰائَِل 
ْ
ك

َ
ِ ا ِعْندَ  أ cتْٰقاُكمْ  ب

َ
  )13(حجرات:  )�..أ

هـا   لـه يو قبها  م و ملتيديك مرد و زن آفريمردم! ما شما را از  يا
شـما نـزد   ترين   يگرام ،ديترد يد. بيگر را بشناسيكديم تا يقرار داد
  ت.ناً خدا دانا و آگاه اسيقين شماست. يزكارتريخدا پره

                                                           

 برابرند. هم با شانه هاي دندانه همچون مردم .۶۳۵الفصاحه،  نهج .١

 .۹، ص ۶ج الرحمن سيوطي،الدين عبد شيخ جاللالدر المنثور،  .٢



 
 77                جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج : : : : سومسومسومسومفصل فصل فصل فصل 

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

 ،نيـ م ديتعـال تـرين   ياديـ ن در بنيشه وحدت مسلمياند ،رو  از اين
ه يـ حمردم با رو تاگنجانده شده است  يتعالو شرفت يعامل پ عنوان به

 يو خودخـواه  يرو  از تـک  يدورو  نوعـان و محبت به هم ييگرا هم
ـ يعتحـاد مسـلمانان بـه صـورت     ا اينکه براي مثالً د.شونت يترب و  ين

 در شـرکت  اند با موظف شده ه مسلمانانهم ،آموزش داده شود يعمل
ـ   جمعه ياسيس يعبادنماز  و روزانه جماعت ينمازها ه در صـفوف ب

کامال هاي  زهين اجتماعات با انگي. حضور در اکنندهم فشرده شرکت 
. نه کنـد يدار نهاد شهيرا به صورت ر يمردم يوندهايتواند پ مي يمعنو

ـ ن يالملل نيبدر سطح  ،مانهيحک رين تدبيا ـ نما مـي  رخز ي د. نظـر بـه   ي
خداوند ، اشاره شده)ها  ات بدانيمناسک حج (که در رواهاي  حکمت

 عبـادت  ي، از افراد متمکن بـرا ياجتماعهاي  م علقهيتحک يمتعال برا
  .استکرده  دعوت حج ساالنه

کـه در   ياسـ يو س يخته بـا امـور اجتمـاع   ياست آم يعبادت ،حج
 وهـا   رنـگ  بـا  جهـان  مختلـف هاي  ملت حضور با يالملل نيبسطح 

 گسـترش  مبـدء  و يوحـ  نـزول  محل در مختلف ينژادها وها  زبان
  . شود مي برگزار اسالم
فــرا  مســاوات ســرزمين بــه را همگــان ،يمعنــو برنامــه نيــا در

بـه   ،اسـت  يکسـان  همگـان  براي کهاي  هکعب اطراف درتا  ؛خواندند
  .طواف و انجام مناسک حج بپردازند

 ،کنـد  مـي  معرفـي  را مسجدالحرام و کعبه ،حرم وقتي کريم قرآن
   :فرمايد مي
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َمْسِجدِ  ...(
ْ
َٰرامِ ا اَل ْG ِي

�
rٰناهُ  ا

ْ
ٰعـاكُِف ا َسـٰواءً  لِلنcـاِس  َجَعل

ْ
 وَ  فِيـهِ  ل

ٰادِ ا
ْ

  )25(حج:  )..."

 يم، چه كسانيهمه مردم برابر قرار داد يمسجد الحرام، كه آن را برا
  .شوند...  يا از نقاط دور وارد ميكنند  يم يكه در آنجا زندگ

 ،روستايي و شهري ،نزديک و دورن است که يا ،فهيه شريمفاد آ
  .برادرند و برابر ،کعبه حضور در بيگانه و آشناو 

 دهـد  سر عمومي صالي که داد دستور بنا اين معمار به سويي از
  :کند دعوت را همگان و

ذYنْ  وَ (
َ
َجc�  Yاِس ا aِ  أ ْGتُوكَ  بِا

ْ
يِ#َ  ٰضاِمرٍ  ُ¦Y  َ	ٰ  وَ  رِٰجاالً  يَأ

ْ
 ِمـنْ  يَـأ

 Y¦ُ  ·27(حج:  )َعِميٍق  فَج(  

ـ بـه حـج كـن؛ تـا پ     يو مردم را دعوت عمـوم  اده و سـواره بـر   ي
  . ند...يايتو ب سوي  به يالغر از هر راه دور يها مركب

ـ (درها)  اينجا :فرمود ديگر سوي از  ؛اسـت  بـاز  همگـان  يوره ب
 اينجـا  در نزديـک  و دور اهـل جاهـل،   و عـالم  ،تهيدست و توانگر
 اند. همسان

 فرمـود  سـپس  ،کنيد طواف کعبه اطراف داد دستور ابتداخداوند 
 تـا  ،بگرديـد  مسـاوات  محور بر يعني ؛است مساوات جاي اينجا که

 و نژادهـا  ديگـر  .بزداييـد  خـود  از را نـژادي  و فردي امتياز هرگونه
 بـراي  که مسجدي در طواف .بدانيد خود قوم و نژاد چون راها  قوم

ن اسـالم  يد .دهد مي طهارت و مساوات درس ،است يکسان همگان
ت را بـا  يتوانسته است اخالق و ترب ييبايبه ز ،ن دستور مدبرانهيبا ا
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بـا  بايـد   ن مکتـب يافتگان اي. پرورش کندن ياست و اجتماع عجيس
و همچـون  رسـند   يرشـد و تعـال  به  ،شيخو يمردم يرويه بر نيتک
  1ستند.يگانگان باين در برابر هجوم بيآهن ييبنا

اي کـه   ؛ به گونهن استيبخش اتحاد مسلم الهام ،حجهاي  تمام صحنه
 ،خوانندبک قبله نماز يسمت د احرام به تن کنند و به يد لباس سفيهمه با

  .ت شونديگران تربيشه احترام به ديبا اندو  ک کعبه طواف کنندي رود
م يقـدرت عظـ   ،جهـت باشـند   کيـ کدل و يمسلمانان همه  يوقت
صـدر  مسلمانان ت يرمز موفق .ش خواهند گذاشتينماه را ب ياسالم

بـا  شان  موجب پيروزيکه  ؛بودآنها  ييک صدايو  يکدليز ياسالم ن
آن زمان شد. هاي  ن قدرتيتر در مقابل بزرگ رو و امکانات اندکين
  :يگفته مولوه ب

ــاد         آفرين بـر عشـق كـل اوسـتاد    آفرين بـر عشـق كـل اوسـتاد    آفرين بـر عشـق كـل اوسـتاد    آفرين بـر عشـق كـل اوسـتاد     ــزاران ذره را داد اتحـ ــد هـ ــاد صـ ــزاران ذره را داد اتحـ ــد هـ ــاد صـ ــزاران ذره را داد اتحـ ــد هـ ــاد صـ ــزاران ذره را داد اتحـ ــد هـ         صـ

ـ         همچو خاك مفترق در رهگـذر همچو خاك مفترق در رهگـذر همچو خاك مفترق در رهگـذر همچو خاك مفترق در رهگـذر  ـ يك سبوشان كرد دست ك ـ يك سبوشان كرد دست ك ـ يك سبوشان كرد دست ك         2گـر گـر گـر گـر     وزهوزهوزهوزهيك سبوشان كرد دست ك

 مسلمانان وحدت عامل خود هم ،:نيطاهر و ائمه 9اکرم ينب
 از وخواندنـد   مـي  وحـدت  تيـ رعا به ،داًياک را نهمگا هم و بودند
�W��&9  �W � .داشـتند  برحذر مي ،بود اختالف و تفرقه عامل هرچه �'�
 �� 
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َ ا إِن� ( .١ cِينَ ا ¹ُِب�  ب
�

r  َيُٰقاتِلُون  aِ  ِا َسبِيلِه yغ�ُهمْ  َصف
َ
خداوند کساني را دوسـت  « ؛)َمْرُصـوٌص  بُنْٰيانٌ  َكك

 .4صف: ». اند! ي بنايي آهنينيکنند گودارد که در راه او پيکار مي مي

 .۳۷۲۸و  ۳۷۲۷، صصدفتردوم، يمعنو يمثنو. ٢

 .۱۵۱، ص۱۶ج، األنوار بحار .٣
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 بـه  و داشت يم نگه را خويش زبانن بود که يچن 9اكرم پيامبرره يس
 سودي يا باشد، مربوط حضرت آن به كه يامور در مگر انداخت، ينم كار

 آفرين وحدت و بخش الفت فرمود، يم يسخنحضرت  يوقت .باشدداشته 
  .يكديگر بهنسبت افراد  كدورت و يبددل موجب و تفرقه عامل  نه بود،

رانـه دوسـتان و   گ افـراط هـاي   از اقـدام  يريجلـوگ  يبرا 7يعل
  دشمنان خود فرمود:
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ـ  گروه دو  دوسـت : افتنـد  مـي  هالكـت  بـه  مـن  دربـاره  يزوده ب

 دشـمن  ؛بكشـاند  حيناصـح  راه بـه  را او شا يدوست كه ييگرا افراط
 نيبهتـر . بكشـاند درسـت  بـه راه نا  را يو اش نهيك كه ييگرا افراط

 همـراه  و، او بـا  شـما انـد.   معتـدل ) و عاقـل ( افراد من نزد مردمان
 از و اسـت،  اجتمـاع  بـا  خـدا  دست زيرا ؛باشيد بزرگهاي  جمعيت

 كـه  همچنـان  ست،ا شيطان نصيب رو، تك انسان زيرا ؛بترسيد تفرقه
 را مردم كس هر ،باشيدهشيار . ستا گرگ نصيب رو تك گوسفند

 كـس  آن چـه  اگر ؛بكشيد را او ،كرد دعوت) تفرقه( شعار اينه ب
  .باشد من عمامه اين زير

                                                           

 .۱۲۷خطبه  البالغه، نهج .١
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  :گويد عمار بن اسحاق
 در) سنت اهل( آنان با آيا اسحاق، يا« :فرمود من به 7صادق امام

@  �: فرمود حضرت. يآر: گفتم» ؟يخوان يم نماز مسجد �t  
S �d �+ �;  #W�� �? 
  ² �$�
<  
S �d �+ �;  �Q   ³ #$�  �8 #�� 
y  �D �̂ � #B�� �&  �) �f
� ��  �Q  �@��1 �� �L آنـان  با«؛ 1)

 ماننـد  بخواند، نماز لاو صف در آنها با كه يكس همانا بخوان، نماز
 دين دشمنان با و زند شمشمير خدا راه در كه است يجهادگر سرباز
  ».كند نبرد

 تشتت. است مذمومها  ملت همه ميان و مکاتب همه در اختالف
. هاسـت  مانـدگي  عقـب  وهـا   گرفتـاري  بسياري عامل ،پراکندگي و

 باعث و کند مي تباه راها  ملت عمر محصول که است آفتي ،اختالف
  .رود هدر يکديگر کردن خنثي مسير درها  انرژي شود مي

  مسلمين اجتماعي و سياسي شعور ارتقايد) 

دارد و  ي، روحـ يارد و بـاطن د يظـاهر  ،اعمال و مناسـک حـج  
مطـابق دسـتور   کـه   اسـت االسـالم  حجـةُ   يدر صورتحج  .يکالبد

 يتا بتواند نقش معنـو  ،ط و آداب کامل برگزار شوديخداوند با شرا
و  يفـرد  يزنـدگ  يكـه راهگشـا   يحجـ  ؛کندفا يخود را ا يتيو ترب

و آن  يدر رسيدن به اين اسرار و نتـايج عـال   ياسالمامت  ياجتماع
  بوده باشد. شناخته شدههاي  هدفکننده تأمين 

ـ با »حـج «اسـت.   ياسـالم ت ياز اصول ترب ،شناخت واقعيات د ي
                                                           

 .۱۸۲ ص، ۲ج محسن فيض کاشاني،مولي ، يواف .١



 هاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حج    اصول و روشاصول و روشاصول و روشاصول و روش   82

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

ــرااي  هليوســو ن يــق ديسرچشــمه شــعور و معرفــت بــه حقــا  يب
کـه دشـمنان    يمـردم باشـد! در زمـان     يجهل و ناآگاهاز  يريگجلو

ناجوانمردانـه، مغزهـا و فكرهـا را تسـخير      ياسالم با هجوم فرهنگ
 ي) برخـ يِ(بلکـه نوکرصـفت   يبا استفاده از جهل و ناآگاهد و نكن يم

 يو اجتماع ي، ابتذال اخالقيظاهر اسالم  هب يحکام مزدور کشورها
 يرا برا يجنگ نابرابردهند و  مي را گسترش يالحادهاي  شهياند و

توانـد   مـي  شا ي، مراسم حج با وجهه جهاناند آغاز کردهمحو اسالم 
 انتظـار  .ن باشدمسلمانا ياسيسـ  يت اجتماعيترب يبرا يبستر مناسب

و  ين مراسم معنوياقت يالهام گرفتن از روح و حق باحاجي رود  مي
مقابله بـا   يبراکه بتواند برسد  اي يچنان شناخت و آگاهبه ، ياسيس

  .کندام يق دشمنان يشگردها
ـ تربهـاي   وهيشتوان  مي اتيقرآن و روا زباناز  ــ   ياجتمـاع ت ي

 يدهـ  د اسـت سـازمان  يام .ل دنبال کرديحج را در مطالب ذ ياسيس
ـ يتربهـاي   وهين شـ يابه باشد که اي  هگونه ب ،حجهاي  برنامه حـج   يت
  شود:عمل 

  حج ياسيسـ  ين فلسفه اجتماعييو تب يبخش يآگاهيك ـ 

فرهنگ است تا مسلمانان براي  ترين موقعيت موسم حج، مناسب
بـه بحـث و   پي بگيرنـد؛  را   حج  اسالم را بيشتر تبيين كنند و فلسفه

 ياجتمـاع  ،يدين ،يو مسائل فرهنگکنند تبادل افكار  ،مذاكره بنشينند
در ميـان  بـا يکـديگر   را  ياسـالم  يمسـلمين و كشـورها   يو سياس

خـود بيفزاينـد تـا از     يو عملـ  ي، علمـ يفكـر  يبر غنـا بگذارند و 
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  يابند. يرهاي يو فرهنگ ياستعمار فكر
  :فرمودضه حج يفر يدارگريان نقش بيدر ب 7امام رضاحضرت 
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فقه و علم ديـن   ،گزاران از ديگر آثار و منافع حج اين است كه حج

ديگران  يرا بياموزند و آثار ائمه را منتشر سازند و اخبار آنان را برا
  . ...جهان برسانند يجا يبازگو كنند و به جا

فلسـفه حـج و اسـرار تشـريع آن چنـين      دربـاره   7امام صـادق 
  فرمايد: يم
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از شرق و غرب پديد آورد تا همديگر را  ياجتماع ،در سرزمين مكه
بشناسند و آثار رسول اللَّه (احاديث و اخبار) شناخته شود و فراموش 

 ،جريان دارد شانيها به آنچه كه در سرزمين ينشود و اگر هر گروه
ـ   ،زمـين  يشدند و بـالد رو  ي، نابود مندكرد يتكيه م  يرو بـه ويران

اخبار و و  ،گراييد يم يباهبه ت يگذاشت و امر تجارت و بازرگان يم
  .اين است فلسفه حج ؛رسيد يها به دست افراد نم گزارش

، يد كه حج ابعاد علمـ نرسان يم ث مشابه،يث و احاديدو حداين 
                                                           

  .۸ و ۷صص ،۸ج، هالشيع وسائل .١
  .علل الشرايع :نقل از؛ به ۳۳، ص۹۶ج، األنوار بحار .٢
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حلقـه   ،در حقيقت موسـم حـج   .دارد يسياس ـ ياجتماعو  ياقتصاد
 يبه تبادل اخبار و اوضاع جاربا آن كه است ميان مسلمانان  ياتصال

  بپردازند. 9رسول خداهاي  از آثار و سنت يجهان و كسب آگاه
از ايـن   نيـز  شانصحابا و :ائمه اطهاردهد كه  يم يواهتاريخ گ

از  يگرفتند و نطفـه بسـيار   يموسم به نفع اسالم و مسلمانان بهره م
شـد و   يبخش در اين موسم بسـته مـ   آزاديهاي  ها و جنبش حركت

 .كردنـد  يحكّام ظالم دعوت مـ عليه  يجوي و ستيزهقيام ها را به  ملت
در روز منـا   7يعلـ  است به سـخنان حسـين بـن    يكافباره در اين 

فرزنـدان هاشـم و    ،گوش فـرا دهـيم. آن حضـرت در موسـم حـج     
ـ  هبزرگ و زنان و عالقهاي  شخصيت از  يگروهـ  يمندان آنان و حت

ـ  ؛عالقه داشـتند، در سـرزمين منـا گـرد آورد     يانصار را كه به و   هب
اش حاضـر   يسـخنران در متجـاوز از هـزار نفـر     يكه جمعيت يا هگون

صحابه و فرزندانشان سراپا گوش كه   درحالي 9شدند. فرزند پيامبر
  :فرمودچنين  ،بودند
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مردم بدانيـد كـه ايـن     يپس از ستايش خدا و درود بر پيامبر او، ا

                                                           

  .۱۸ي، صكوف يهاللقيس بن    كتاب سليم .١
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ايد و به شما رسـيده   دانيد و ديده يطور كه م طغيانگر (معاويه) همان
 ياموردرباره ز شما درباره ما انجام داد! من ا يبد ياست، چه كارها

مـرا تصـديق كنيـد و اگـر دروغ      ،گـويم  ياگر راست مپرسم.  مي
بشـنويد و آن  را سخنم اكنون   هم .سخن مرا تكذيب كنيد ،گويم يم

ـ قباشـهرها و  سپس به بالد و  .را در دل پنهان داريد ل خـود بـاز   ي
او  ،شماريد و به او اعتماد داريـد  يكه او را امين م يهر فرد .گرديد

ـ  .)، دعوت كنيديدانيد (وظيفه شرع يبه آنچه كه مرا  ترسـم   يمن م
رسان نور  هرچند خدا پايان ؛كه آيين حق فرسوده گردد و محو شود

  .چه كافران آن را بد شمارندخود است، اگر

  گانگانيدشمنان و بمسلمانان درباره  ياسيس ين خط مشييتبـ  دو

ژه صـاحبان  يـ وه ب ها تعامل و ارتباط مسلمانان با ملت يچگونگ
کـه  است  يعبادت ،است. حج ياز امور مهم و اساس ،ان و مذاهبياد

را بـه انسـان    ياسـ يسو  ياجتمـاع و  ياعتقـاد ح يصـح  يمشـ خط 
خـود را از کفـار و    ير زندگيمسن مناسک، يبا ا گزار حج آموزد. مي

از عملکـرد و   يزاريو ببرائت  ،کند مي ن و بدکاران عالم جداامشرک
  رد.يگ مي فراف يک تکلي را به صورتآنها هاي  استيس

ـ با هـدف ترب  ان رامشرک و كفار از برائتانبياي الهي،  ت يـ ت و تقوي
اند.  انجام داده تاريخ طول در پيوستهها  انسان ياجتماعـ  ياسيشه سياند

  :استپرست  بت آزراعمال و افکار  از 7ابراهيم  برائت ،آن بارز نمونه
  وَ (

ْ
نِيـهِ  إِبْـٰراِهيمُ  ٰقاَل  إِذ

َ
  آَزرَ  ِأل

َ
  َيت�ِخـذُ  أ

ً
ْصـٰناما

َ
  آلَِهـةً  أ

Y
ٰراكَ  إِ´

َ
 وَ  أ

  )74(انعام:  )ُمبٍِ#  َضالٰلٍ  aِ  قَْوَمَك 
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 )شيعمـو (م بـه پـدرش   يرا كـه ابـراه   يهنگام ]دياوريبه خاطر ب[
؟! مـن،  يكن يرا معبودان خود انتخاب مهايي  بتا يآ«گفت: » آزر«

   نم.يب يم يآشكار يتو و قوم تو را در گمراه
ـ ن اسـالم  تيـ دوران حاکم در مشركان از  برائت اعالن  از پـس  زي

 نخسـت  آيات نزول با كه ،بود حديبيه صلح پيمان نقض و مكه فتح
 7يعل مؤمنان امير كهيافت  مأموريت ،9خدا رسول ،برائت سوره

 رسول و خدا  برائت اعالن و  برائت سوره اول آيات خواندن يبرا را
وارد مکه  7يعل مؤمنان امير. بفرستد معظمه مكه به ،مشركان از او

 شمشـير  با منا در) قربان عيد( هحج يذ دهمروز  ظهر از بعد و شد
 كـه  ياحكـام  همـراه  را  برائـت  سوره آيات و خواند يا خطبه برهنه
  1.كرد ابالغ بود، فرموده 9خدا رسول

 روح و نتيجه مشركان، و شرك از جستن يبيزار و اتبر ،بنابراين
 نيمسلم عزتمندانه ستيز آموزش حج، تک تک مناسک. است حج
  .استيدنهاي  ملت انيم در

جامعـه   يدگرگـون راسـتاي  هـا در   ترين گـام  از بزرگ ،اعالم برائت
و  يآلود به جامعه موحد و بازگشـت بـه هويـت مسـتقل اسـالم      شرك
آفـت  ، يوابسـتگ  .اسـت  ياسـتكبار  يهـا  به قدرت ياز وابستگ يرهاي

و بـه  کـرده  خود بيگانـه  با ها  قرن يرا ط يامت اسالمكه است  يعظيم
                                                           

 طـواف  عريـان  ماننـد  ياحكـام  مشـركان،  از برائت ابالغ به دستور بر عالوه 9خدا رسول« .١
 تفسـير : ك. ر ».افـزود  برائـت  بـه  نيز را.. .و الحرام مسجد به مشركان  نشدن نزديك نكردن،

  .۱۸۲، ص۲، جيجمعه عروسبن    يعل عبد نورالثقلين،



 
 87                جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج : : : : سومسومسومسومفصل فصل فصل فصل 

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

بـذر خشـم و تنفـر از     ،بيگانگـان كشـانده اسـت. برائـت    از  يرو دنباله
ــپرور يمســلمانان مــ يهــا بيگانگــان را در دل ــاد ان ــه  ياز وابســتگ ت ب

رهايي يابند و بـر هويـت اسـالمي خـود متکـي       ياستكبار يها قدرت
 يکفـار بـر مسـلمانان را قـانون     سـلطه  ينفـ م، يکركه قرآن  ؛ چنانشوند

�فِِريَن َ	َ (كرده است: ان يب ناپذير خدشه
ْ
ُ لِل ُمـْؤمِنِ#َ   لَْن َ½َْعَل اب�

ْ
   ال

ً
 ؛)َسـبِيال

  .)141(نساء: » نداده است يخداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلط«
ـ ثمره ا ان نهـاده، آمـوزش   يـ م بنيکـه قـرآن کـر    ين خـط فکـر  ي

  ن است. يبا دشمنان د يو ضرورت مرزبند يشناس  دشمن
ــاءَ ( �ْوِ

َ
ُكْم أ ــُدو� ــُدوYي َو َع ــُذوا َع ــوا ال َيت�ِخ ــَن آَمُن ِي

�
rــا ا ف�َه

َ
ــا ك  )ي

  )1  (ممتحنه:
ايـد، دشـمن مـن و دشـمن خودتـان را       ايمان آورده  كه يكسان يا

   دوست نگيريد.
ِيَن (

�
rِيَن آَمُنوا ال َيت�ِخُذوا ا

�
rف�َها ا

َ
 يا ك

ً
َُذوا ِديَنُكْم ُهُزواً َو لَِعبا  )...ا �

  )57(مائده: 
از اهل كتاب كه آيين شما را بـه   يايد، افراد كه ايمان آورده يكسان يا

  خود قرار ندهيد. يدوست و ول ، ...گيرند يم يباد استهزاء و باز
 از انديشه شـرك و برائت  معناي  به ،منافقان از مشركان و برائت

 ،جهـان هسـت   تا انديشـه شـرك در   !ستآنها آلود گناهعمل و  نفاق
 ،بـا اعـالن برائـت از کفـار و مشـرکان      گـزار  حجبرائت نيز هست. 

کننـد   مي شند و عملياند مي که مانند مشرکان يکسانتمام واقع از در
 يزاريب ،ستآنهاهاي  که موافق با خواسته ياز همه اعمالو همچنين 

   د.يجو مي
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شـده  طـاغوت شـمرده    جـز خـدا   يمعبوددر فرهنگ قرآن، هر 
انگران يـ طغتمـام  ان و از يـ طغ يها مظاهر و جلوههمه د از يبااست. 

  اجتناب شود.
اُغوَت ( َ َو اْجَتنُِبوا الط� ِن اْقُبُدوا اب�

َ
 أ

ً
ٍة َرُسوال م�

ُ
 )َو لََقْد َنَعْثنا Y¦ُ aِ أ

  )36(نحل: 
د؛ و از يرا بپرسـت كتا ي يخدا«م كه: يختيبرانگ يرسول يما در هر امت

  ».د!يطاغوت اجتناب كن
بسـنده  خـويش   يبـه اثبـات خـدا   فقـط   :ياگر پيـامبران الهـ  

 ،ورزيدنـد  يكردند و از اظهار نظر درباره خدايان آنان اجتناب مـ  يم
  .گرفتند يمورد تعرض و آزار و اذيت مشركان قرار نم

است كه مسـلمانان هنگـام اسـتالم حجـر چنـين      خ آمده در تاري
  :گفتند يم

 �S 
��� �L  ���L  � �� �_&�   � �)��s � �/7 �̂  �; #�L   �)��� �a�� �� �  �:��;I �L���� 
 �& �� �� �l 
D �f \z�� �m� �l�K1 

 ،]فش كردينكه بتوان توصياز ا[تر است  نام خدا، و خداوند بزرگه ب
وردم و به آمان يخداوند اه همتاست. ب يجز اهللا و او ب يست معبودين

  دم.يورزطاغوت كفر 
 مـن ! کـه خـدايا   است اين ،حجراالسود به زدن دست سر و معنا

 ربا ؛نکنم دراز گناه به دست ديگر که بستم پيمان تو با و کردم تعهد
 سر، و... نکنم باطل امضاي ،نگيرم و ندهم رشوه ،نگيرمربا  و ندهم

                                                           

  .۳۳۹، ص۱ج ،يد ازرقيابوالولتاريخ مكه،  .١
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 کــه اســت آن ،دارنــد حجــر اســتالمبــر  اصــرار ،متشــرعين اينکــه
ش يخـو  يبا خـدا  را پيمان اين و کنند امضا را دتعه اين خواهند مي

   ببندند.

  ابراز قدرت در برابر دشمنان سه ـ

 حضــور بــاهــر ســاله اســت کــه  جهانشــمول يا فريضــه ،حــج
 .شـود  مـي  برگـزار  توحيد مركز دراز سراسر جهان  گاهآگزاران  حج

در  مسلمين شکوه ابراز و  يسياس مانور نوعي ،حجدادن شکل انجام 
ـ لين ميچنـد  ،در موسـم حـج  ؛ زيرا استن يکفار و مشرکمقابل  ون ي

ـ و باشـوند   حاضـر مـي   ين وحـ يدر سرزممسلمان  د بـه صـورت   ي
شـرکت کننـد و مناسـک    هـاي آن   زمان در برنامه  و هم يجمع دسته
سياسـي و نشـانه ابـراز     حـج،  شعارهايهمه  را انجام دهند. يعباد

  قدرت و هويت مسلمين است.

  :فرمود 9خدا رسول
 ����.��  �@���4 � 
_ �,7  �8�� �T �?: #W L  #@� �, �� #' ��  �Y �D �;
�� ��  
W  �D �;
�� �.  �a��� �0� 
t��   
W�� 

� �+ �? 
D ��  
S� �� �� 
t��  �����1 
*#>���� � #��� �?  �G� �+ ��   ! �
" K1 
 فرمـان  تـو به  عزّوجل يخدا همانا: گفت و آمد من نزد 7جبرئيل

ـ  دسـتور  خود اصحاب و ياران به كه دهد يم  بـه  را صدايشـان  يده
  .است حج شعار آن زيرا ؛كنند بلند گفتن لبيك

زده  ان حيـرت در برابر ديـدگ  ،مسلمانان هنگام فتح مكهرو  ازاين
                                                           

 ،۱، جبهـرام دارمـي  بـن    محمـد عبداللَّـه  وب، ايدارمـ  سـنن ؛ ۱۷۷ ص ،۹جالوسائل،  مستدرك .١
 .۴۶۲ ص
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را كه  ليذ يدعا ،فريضه حجدادن  مأمور شدند ضمن انجام ،مشركان
بلنـد   يهماهنگ و با صـدا  ،است يو حماس يسراسر شعار توحيد

  سر دهند:
 )��)� a��� N7o� L�, �� �v 7j" )�� a*< )��  ��^� :��j��

�� q @& D�75 n�K  N71� �/� ,N7�� 'A/� ,N7o� N7o� L \� )��
N7o� E'o� �'^�K´ 

 ،ستحكومت از آن او .نيست ياو شريك يبرا .جز او ينيست خداي
بر همـه   ميراند. او يكند و م يو ستايش به او اختصاص دارد. زنده م

وعده خود را به  .ستتنها يتنها ،جز او ينيست خداي .ستچيز توانا
هـم  ه ب يها قدرت يپايان رساند، بنده خود را كمك كرد و به تنهاي

  .پيوسته را درهم شكست
ميان صفا  ي، در سع9يرسول گرامکه ن نقل شده است يهمچن

اين  باتا  ،ندبه راه رفتن خود سرعت بخشيد يو مروه در نقطه خاص
اثر انصار برمهاجران و مبني بر ضعف و ناتواني شايعه مشركان  ،کار
 ،»عمـره قضـا  «در رو  ازاين .دنتكذيب كنرا مدينه  يآب و هوا يبد

ـ   يهم در سع حالـت  ه و هم در طواف دستور داد تا به سـرعت و ب
خـود را بـه مشـركان    نيروي كنند تا قدرت و  يدويدن طواف و سع

، سـوره  نماز طواف در ركعت نخست 9يرسول گرام ٢.نشان دهند
مفـاهيم ايـن دو    خوانـد. سوره كـافرون را   ،توحيد و در ركعت دوم

                                                           

  .و ...، کتاب حجمسلم و  يصحيح بخارر.ک:  .١
  ، كتاب حج.۴، جاالثير الجزريابن  في أحاديث الرسول، محمد  االصول  جامع .٢
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يا پيوسـتن   يتوحيدهر نوع انديشه غير کهبردارد را در يسوره ابعاد
   كند. يكفر را رد و منع م يها از اردوگاه يبه يك

 يکـه موجـب سسـت   رود  به شمار ميد يمظهر توح ،مناسک حج
امــام انگران اســت! يــطغ يو خــوار يمظــاهر شــرک و بــت پرســت

  فرمايد: يم 7صادق
 #p �o�� n�+ 
T �� 
6 �; �;  � �- �L  �+ 
��< �6 �;P   �� ) #/ �y �MK nG�#1 �, U@ �& �)��? U81 

بين صـفا و   يتر از محل سع خدا محبوب يجهان برادر  يا هيچ نقطه
ـ   ،زيرا در اين نقطه ؛مروه نيست شـوند و   يهمه گردنكشان خـوار م

  گذارند. يخود را به نمايش م يبندگ

  »مديريت و تدبير اصل« ،زندگي در محوري برنامه ) ه

؛ زيرا انسان است يزندگ در يزير برنامه انسان،کاميابي  عوامل از
   را زنـدگي  يکسـ  اگـر . شـود  حاکم مي خودبر سرنوشت اين کار با 

ــه ــال ب ــاد، واگــذار اقب ــراي  ديگــران بدهــد اجــازه ي ــدگيب   اش  زن
 9که رسـول اکـرم   چنان ؛بود خواهدناموفق  مطمئناًتصميم بگيرند، 

��u« :فرمود 
7�#>�� �& �@� 
T �� ��   .»ريـزي نيسـت   هـيچ خـردي ماننـد برنامـه    «؛ »�� 
ــود  ــه، وج ــيرتيبرنام ــاه در بص ــان ناخودآگ ــد  انس ــيپدي    دآور م

 فـراهم  را موفقيـت  بـه  رسيدن براي الزمهاي  فرصت ،بصيرت آن و
  .کند مي

با اراده او بايد رو  ازاين. است خردمندو  مسئول يموجود ،انسان
                                                           

  .۴۹ص  ،۱۹جبحاراالنوار،  .١
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 در، رسـاند  مـي  شهاي هدف به را وا كههايي  فعاليت ،کامل يو آگاه
 وهـا   خواسـته  بـه اش بگنجانـد. در ضـمن    هفتگـي  و روزانه برنامه

 رعايـت  بـا را  زمـان  وکنـد  توجه ز ين خانوادگي و شخصي نيازهاي
   :فرمود 7يعل .ديت نمايريمد تفريح و كار و عبادت بين تعادل

� �� �? nl� ��� �� �{ �	�H �6 �; 
} �j
*�� �� �) #� �G � �d��? � �,��� �� g� �� ��� �� �)� ��� �+ �; �� �d��? U� �D �� g�
 �� � �� g� ��� �� �� �) �� 
f�/ � 
i�� � �d��?  ² � 
i�� �� U@� �v �3��? � � �� #M�� KK �@ �j
 �̀K1 

 يكند: بخش مي ميروز خود را به سه قسمت تقس شبانه ،مانيا انسان با
را بـه  ديگر و بخش  ،ينيف ديو انجام تكال ياز آن را به امور عبادت

 ،دهد مي خود و خانواده اختصاص يكسب و كار و اداره امور زندگ
  پردازد.  مي يو جسم يش روحيو بخش سوم به استراحت و آسا

راجع معظم تقليـد، تمـام مناسـک    برابر موازين فقهي و فتاواي م
بندي و برنامـه مشـخص انجـام شـود. اگـر       زمان اساس بربايد حج 
گزار، زمان وقوف در عرفات يا مشـعر و منـا را درک نکنـد يـا      حج

گانه را با تعداد مشخص در زمان معين انجام ندهد  رمي جمرات سه
ـ    ه و همچنين در بقيه اعمال، شرايط زماني و مکاني مـورد نظـر را ب

خواهد شد. اين دقت رو  روبهحج وي با مشکل  ،دقت رعايت نکند
در  ريـزي  بخش لزوم نظم و برنامه و حساسيت در مناسک حج، الهام

تـرين   آموزنـده  ،زندگي انسان است. حضور در کنگره جهـاني حـج  
کالس بـراي آمـوزش نظـم و برنامـه در امـور فـردي و اجتمـاعي        

هـايي   انسـان بايـد   مـره، در پرتو مناسـک حـج و ع  مسلمانان است. 
                                                           

 .۳۹۰ح، البالغه . نهج١
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 ت و تعامـل يبـا احسـاس مسـئول   ت شـوند تـا   ير تربيخردمند و مد
سـامان   يبـرا  ،توانـا از سراسـر جهـان   دانـا و  هـاي   انسانبا  ياصول

و  يفرهنگـ  ،يو اجتمـاع  ي، فـرد يو معنـو  يامور مـاد بخشيدن به 
  .کنند يزير ن برنامهيمسلم ياسيس

 :اند. سخنان ائمه ستهيبه حج نگرمنظر ن يهماز  :ائمه اطهار
بـه  مناسـب  اي  هنيا در حج، زميحضور مسلمانان دنکه دهد  مي نشان

 يختلـف جامعـه اسـالم   مهـاي   بخش يبرنامه جامع برامنظور بيان 
ها  ميان ملت يتبادل نظر و مذاكرات اصول يموقعيت را برا است که

از و مــداوم، بتــوان  يفــراهم ســاخته تــا در پرتــو ارتباطــات منطقــ
و شناخت الزم را  يآگاه ياسالم يكشورها يكمبودهامشكالت و 
 ،يده جامعـه اسـالم  يمعضالت عدبرطرف کردن  يبرا وكسب كرد 

از مجموعه جهان  يهر كشورشمندان ياند د.دا صورت تدبير عالمانه
در  ،مسلمين ياز بدن و ساختار جهان يعضومانند توانند  مي ،اسالم

ـ با همتا د نمشكالت ديگر اعضا شريك و سهيم شو و تعـاون،   ياري
 .بوده باشد يکر امت اسالميپ يها بر زخم يمرهم

تـوان در چنـد عنـوان     هاي اصل برنامه محوري را مي زيرساخت
  مطرح کرد: 

 يميـان جوامـع اسـالم   ي پـل ارتبـاط  به شکل  ،حجمراسم  يک ـ 
بسـنده کـرد؛   است و نبايد به زمان محدود ايام مناسك حـج  مطرح 
تداوم و استمرار ايـن ارتباطـات بعـد از مناسـك حـج      هدف، بلكه 

به اهـداف و آثـار   بيشتر  1،)...لِيَْشَهُدوا َمنافَِع لَُهمْ (در آيه شريفه است. 
                                                           

  .۲۸و  ۲۷ :حج .١
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نه صرفاً به خود  ،عظيم آن در طول سال توجه شده يحج و پيامدها
را  يا هـيچ دسـتور و فريضـه    ،حج؛ زيرا خداوند حكيم يعمل عباد

  بدون علت و فلسفه بيان نفرموده است.
 ياصـل  رشـد و توسـعه،   يريز برنامهدر  يمشاركت و هميار ـ دو
نقـش   يفايا يت انسان برايواقع مهد تربدر ،. مناسک حجاستمهم 

جـاد خصـلت   يم بـا هـدف ا  يکـر قـرآن   .اسـت اي  هن عرصـ يدر چن
 ياريهم يت انسان برايتربهمچنين در وجود مسلمانان و  ييگرا هم

ـِم  َوال تَعـاَونُوا َ	َ   ىالِ¥Y َوا��قو تَعاَونُوا َ	َ (: فرمايد يمدر امور جامعه 
ْ
اِإلث

ُعْدوان
ْ
  )2(مائده:  ) َوال

بخـش سـازد،    جهيرا نت ياريتواند، تعاون و هم مي که ياصل مهم
و  ينيكـ  معناي  به ،»ابر و تقو«است.  ييو پارسا يرخواهيشه خياند

، ياست و همه جوامـع بشـر   ياله يتقوا يسعادت جامعه در راستا
 يدر زنـدگ  يخواستار سعادت و خوشـبخت  ،يويژه جامعه اسالمه ب

و تنگاتنـگ  ارتبـاط  » منـافع للنّـاس  «  و بـا واژه اسـت  دنيا و آخرت 
كالن در جامعه  يريز تواند موضوع برنامه يكامل دارد و م يهماهنگ

   .باشد يجوامع اسالم يبرا يالملل و در سطح بين
در » عـدوان «و » اثـم «دو عنصر نـامطلوب   يابيراهاز آنجا که اما 

تواند زمينه تجاوز به حقـوق ديگـران را فـراهم     يم ،نيمسلم يزندگ
، از آن يعنوان پديده منكـر و مفسـده اجتمـاع   ه در اين آيه ب ،سازد

 شده است. ينه

، ياقتصـاد اوضـاع  در  ينگـر  و آينـده  يريز هرگونه برنامهـ  سه
ديگـر  توجـه بـه حقـوق     مسـتلزم  ،جهان اسـالم  يو فرهنگ يسياس
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ـ   .ستها ملت  در ابعـاد گونـاگون،   يالمللـ  ينماهيت روابط پيچيـده ب
رشـد و   يگونـه تئـور  كنـد؛ زيـرا هر   يقرآن را ثابت مـ  شنگر  عمقِ

از پيكـره جامعـه    يبخشـ  يتوانـد صـرفاً بـرا    ينمـ  يتوسعه اقتصاد
 ،يالمللـ  است كه ساختار روابط بـين سبب اين بدان  .الملل باشد بين

گونـه  هررو  ازايـن ها را با يكديگر پيوند زده اسـت؛   سرنوشت ملت
چنان عميـق و دقيـق    بايد آن يدر جامعه اسالم ياصالحات ساختار

  باشد.جوامع ديگر  يكه بتواند الگو و مدل مطلوب براشود انجام 
شابه اندام انسان است م ي،جامعه اسالم ،7طبق گفته امام صادق

د يگو مي ريشود. ابوبص ها مي همه بخش يموجب نگران يکه هر نقص
   فرمود: مي دم کهيشن 7از امام صادق
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ـ    يك پيمانند  ؛استمؤمن برادر  ،مؤمن آن از  يكـر كـه اگـر بخش

هاي  . روحكنند ميدرك ز آن درد را ينها  قسمتديگر  ،دردمند شود
مـؤمن  وند روح يشمه گرفته است. همانا پك روح سرچين از يمنؤم

  .د به آنيوند نور خورشيتر است از پ يبه روح خدا قو
 ي، ضــرورتيجوامــع اســالمريــزي بــراي رشــد و تعــالي  برنامــه

 ياسـالم  يكشورهابيشتر بيگانگان بر از آنجا که اما  ؛انكارناپذير است
 يمناسـب بـرا  هاي  ت حج، روشعظيم و بلند مددارند، منافع سلطه 

                                                           

 .۱۶۷، ص۲ ج، كافي .١
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دهـد.   را بـه دسـت مـي   قطع سلطه و استثمار كفار از جامعه مسلمين 
مناسب، ايام  يگير تبادل نظر و تصميم يبهترين موقعيت براهمچنين 

را بـا فلسـفه و اهـداف    آن حج است كه اعمـال و مناسـك    يبرگزار
و قطع سلطه  يو مستمر با استكبار جهان يكه مبارزه علم اش ـ  يواقع

 همراه سازيم. ـ كفار بر مسلمين است

 :فرمود 7الحسين بن يعل حضرت

 �o UA�  ��  
� �> �j�D  �. �$ #�  �/7���S9  �� �. #>� �� 
�  �5cG�� �9S  �� �.� �f9 �W�  �; �} �l��/� 
 �� �.��� �9SK1 

 ياله فريضه دو اين يبرا كه[ ،كنيد اقدام عمره به وانجام دهيد  حج
 سـالمت  و تصـح  گـاه  عرصـه  به هايتان بدن :]است يمنافع و آثار

 و اهل رجاخم و هزينه و شود، مي وسيع شما يروز ميدان آيد، ميدر
  .گردد مي فراهم عيالتان

 ياقتصـاد و  يابعاد علمـ ، كه حجشود  فهميده ميحديث اين از 
كـه  است ميان مسلمانان  يموسم حج حلقه اتصال ،حقيقتو دردارد 

همچنـين  جهـان و   يبه تبادل اخبار اوضـاع جـار  آنها  ،طريقآن از 
كـه  بپردازند؛ آثاري  9رسول خدا يها از آثار و سنت يآگاهكسب 
در انـد.   کردهتابعان و محدثان در شرق و غرب عالم پخش  ،صحابه
و کنـد  خود را در آنجا عرضه هاي  سرزمينمتاع  يهر گروه ،ضمن

  و نحوه مبادله كاالها شناخته شود. يراه بازرگان
 يطـ  7رضـا ال يبـن موسـ   يامام عل که گويد يمحمد بن سنان م

                                                           

 .۵، ص۸وسائل الشيعه، ج  .١
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  حج  من نوشتند، از فلسفه يچند برا يكه در پاسخ به سؤاالت يا نامه
 ،يفرهنگ ،يو آثار معنو ينيز سخن گفتند و پس از ذكر اسرار عرفان

 يدر بخشـ  نيز اشاره فرمودند.آن  يعد اقتصاد، به بيو تاريخ يتربيت
  از اين نامه آمده است:
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 ..رسد. يهمه خلق مبه است كه از آن   ياز علل وجوب حج، منافع... 
و دريـا   يكه در شرق و غرب يا خشك يكسان ياست برا يو منافع

ـ  يهستند؛ چه آنهاي انجـام  گزارنـد يـا آنـان كـه حـج       يكه حج م
خريـدار،   اعم از تاجر يا واردكننده كـاال، فروشـنده يـا    دهند؛ نمي

ساكنان اطراف  يكننده نيازها تأمينهمچنين و  ،كاسب و يا مستمند
وسـيله   توانند در موسم اجتماع كنند، تا بدين ياست كه م يا و امكنه

  شاهد منافع خود باشند.

  گرايي انونقو) 

ه يــروح، ين اســت کــه مربــيــا ،حيت صــحيــتربهــاي  از نشــانه
را در وجـود  جامعـه  و مقررات  يدر برابر دستورات اله شدن ميتسل

 يانســان ،يانگريه عصــيــروحبــا  ياز فــرد و نــه کنــدينهاد يمتربــ
                                                           

  .۴۰۵صع، يالشرا علل ؛۹۰ص  ،۲جعيون اخبارالرضا،  .١
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  بسازد!  دارفرمانبر
، ياعتقـاد هـاي   ديـ د و نباين و باياز قواناي  همجموع ،ن اسالميد
ـ يبـر مـواز    يمبتنـ  سـالمِ  يزنـدگ  يبرا يو عمل ياخالق و  ين عقالن

ده يـ عقصرف داشتن ن، يمان به ديا .است يو اجتماع يفردمصالح 
و  ياعتقاد قلبـ (د هر سه عنصر يکه بابل ،ستيا به زبان آوردن آن ني

ن يمان راسـت يدهنده ا شکل ،در کنار هم )يعمل ينديو پا ياقرار زبان
نقـل   9از جد بزرگوارش رسـول خـدا   7امام رضاکه  چنان. باشند
�W « که فرمود:کرد  �3� � 
�  gG �D 
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ـ ينقـش ترب ز يـ حـج ن برنامـه   کـه   يواجبـات و محرمـات   ؛دارد يت
 مناسـک کنـد.   مـي  اثـر  يب اياز آنها حج را باطل  ين تخطيتر کوچک

  . است دين مقررات همه به عمل براي کامل و جامع نمادي حج،
شـرع  كـه  امر خداوند  ۲۴احرام و لبيك گفتن، دن لباس يپوشبا 

گـزار   حج و عمـره به  ،داردد يکأتآنها مباح بودن يا مقدس بر حالل 
  شود. مي ممنوع
 ين الهـ يدر برابـر فـرام  محض بندگي دوره  ،احرامزمان  واقعدر
   شود. مي محسوبمؤمن انسان براي  يامتحانو است 
لحظه اين از! خدايا که معناست اين به گفتن لبيک و م شدنحرِم 

 و کنم جاري زبان بر ،استدر آن  تو طاعت را هرچه شوم مي متعهد
 غيبـت  ،منده دروغ شهادت ؛ببندم را زبانم ،است معصيتهرچه  از

. منکـن  مسـخره  زبـان  بـا  را کسي و منزن تهمت ،منگوي دروغ ،منکن
                                                           

 .۲۲۶ص  ،۱، ج7عيون اخبارالرضا .١
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ارتباطـات بـا   در و  يشوم در امـور مختلـف زنـدگ    مي ا متعهديخدا
ع نکـنم و  يرا ضـا  يحق کس ؛مرتکب نشوم يو گناه خالف گرانيد

  پا فراتر نگذارم. يو شرع ينياز مقررات د يسر سوزن
 کـه  آن گاه و شدي؟ حرم وارد آيا« :فرمود شبلي به 7سجاد امام

 .آري :کـرد  عـرض  شـبلي  »؟کردي زيارت را کعبه ،شدي مکه وارد
 و غيبـت  مـن !  خـدايا  کـه  است اين حرم در ورود سر« :فرمود امام

1».کنم نمي را اسالم ملت از احدي جويي عيب
 

تـوان   مـي  ،امـر حـالل  هـا   و ممنوع شدن ده ان فلسفه احراميدر ب
 حرم به ورود براي سازي زمينه دن لباس احرام،يپوش که ن گفتيچن

  .است الهي امن
دو پيغمبر بنا نهـاد و   يمعمار ارا ب يمكان مقدس، سبحان يخدا

تنزيـه و پيراسـتن مؤمنـان از     يبراآن گاه . برگزيدآنجا را محل امن 
كـه   دعـوت کـرد   يسـرزمين سـنگالخ   هل، آنان را بيتعلقات و رذا

كـه   ن استي. اراده پروردگار انيست  يك از مظاهر حيات در آن هيچ
کـردن  تـرک  كـه بـه واسـطه     يدر پرتـو رياضـت ممـدوح    ها انسان

دهند،  يمصورت مناسك حج و عمره دادن  انجاممحرمات احرام و 
ن مناسک حج، يابنابر ٢.شوندها و تعلقات، پاك و خالص  ياز آلودگ

اسـت.   ين (حـالل و حـرام) الهـ   يدر عمل به قوانها  انسانش يآزما
خـوش كـه    يبـو اسـتعمال   ياز سـوي مناسـک،  در اين  نمونهبراي 

                                                           

 .۱۶۷ص  ،۱۰جمستدرک الوسائل،  .١

  .۵۶ـ  ۵۳ ، بند۱۹۲، خالبالغه نهج .٢



 هاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حج    اصول و روشاصول و روشاصول و روشاصول و روش   100

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

تمـاس و  هنگام  ،ديگر يو از سوباشد  ميفضيلت بسيار دارد، حرام 
نگام عبور از كنار قربانگاه، يا هو  گر،يدبا افراد  يراههمنشيني يا  هم

  1نامطبوع، حرام است. يبوبه دليل  يگرفتن بر بين دست
 ،2اسـت بر محرم حرام  يصيد حيوانات صحراي، ايامدر اين  نيهمچن
در تيـررس يـا    يديگـر حيوانـات شـكار    وآهوان يا كبوتران  يو از طرف

از عهـده آزمـون    يشود، چه كسـ گيرند تا روشن  يدسترس محرم قرار م
  شود: يمحروم م ياز انجام اين فريضه اله يآيد و چه كس يبيرون م ياله

ُ بَِش ( َبلَُون�ُكُم اب�
َ

�ُ اَ ءٍ مَِن الص�  يـ
ُ

  )94(مائده:  )مرِماُحكُ  يديُكم وَ يِد تَنا°

هايتـان بـه آن    ها و نيزه از شكار كه دست يخداوند شما را به چيز
  آزمايد. يرسد، م يم

در جامعـه   که چنان؛ دارد يتيق تربير عميثأتها  يدارخودنگهن يا
 يكـه از خـوردن سوسـمار در دوران جـاهل     يکسـان  ،اسالمابتدايي 

گرفتند، به فرمـان   يم  يديگر پيششكار آن بر يك يگذشتند و برا ينم
اد به يانقاثر برگذشتند و  مياز آهوان خوش خط و خال صحرا  ياله

                                                           

بـد بـر    ياز بـو  يعطر زدن به بدن و لباس و گرفتن بين در ايام حج،ال که ؤدر جواب اين س .١
  چند نفر از مراجع چنين فرمودند: :حرام است يا نه محرم

ـ   استعمال طيب بر او حرام اسـت و نسـبت بـه گـرفتن    «: يآيت اللَّه تبريز از بـو، چنانچـه     يبين
  .»بد جايز نيست ياز بو  يبين  كند ولو مختصر، گرفتن يشخص بو را احساس م

هم حـرام   يكس  چنين يبد برا ياز بو يگرفتن بين استعمال طيب و«: يگلپايگان يت اللَّه صافآي
  .»است

ي را از بـو  يزدن و بين فرض سؤال نيز استعمال طيب و عطر ، دريبل«: يآيت اللَّه فاضل لنكران
 .۱۸، صاستفتائات جديد». گرفتن حرام است بد

ْغُتْم (. ٢
َ
ْيَد وَأ  ).۹۵، (مائده: )ُحُرمٌ ال َيْقُتلُوا الص�
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  .شدند يخود پيروز م يها بر همه اميال و خواسته، يفرمان وح
در را در پـي دارد،  جـان   يآلـودگ  روح و يامور كه تيرگـ  يبرخ

پـاك،   خـالص و روحِ  ، تا جـان شود مي ، بر انسان ممنوعحال احرام
، پـاك  يكه از هر آلودگ يا خانه را بيابد؛طواف خانه خدا  گيشايست

تا انسـان   .است يمدار آزادو منزه است. خانه خدا محور حريت و 
  را ندارد. يآزاد يصالحيت طواف كو ،آزاد نشود

 ،سـازد  مـي رهـا   ياحرام و رعايت حدود آن، روح را از هر بنـد 
 يو دل را از هـر خيـال خـام   زدايـد   مـي  يفكر را از هر گمان بـاطل 

  بخشد. ينجات م

  هدفمندي ز)

 کنـد  مـي  قتضـا ا يژگين ويا .انسان استهاي  ويژگياز  يخردورز
مشـخص سـازد.   را  يا اهـداف يـ خـود هـدف    يزندگ يبرا ،انسانکه 
آن را بدانـد. او  ن سفر و انجـام مناسـک   يد هدف از ايز باين گزار حج

 يکنـد، بـرا   مـي  ن همـه وقـت صـرف   يکدام منظور ا يبرابايد بداند 
د، دهـ  مـي  انجـام را  يگـذار  هين سرمايا ،دهيسود و فا دن به کداميرس
ن ير ايها درگ خود و خانواده را مدت يزيچآوردن چه  دست  به يبرا

   .بش شوديد نصيبا ،ين سفر چه دستاوردياز او  ،کند مي سفر
در  .وجـود دارد  يز اهـداف يـ ع حـج ن يتشر يبراروشن است که 

تأکيـد شـده   هـا   هـدف  آنبـر   :معصومائمه و سخنان ن آات قريآ
دار بـودن   هـدف  يبـرا  يآموزش اي ، دورهواقعدر مناسک حج است.

و هـا   تحقق خواسـته  يبرا يگذار هدف زيرا ؛است يانسان در زندگ



 هاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حج    اصول و روشاصول و روشاصول و روشاصول و روش   102

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

  شود.  مي محسوبانسان ت يموفقرموز از ها،  يدن به آرمانرس
انجـام   ،الحراممسـجد  بـه وارد شدن  ،سفر حج از  ن هدفيباالتر

و جلـب رحمـت و رضـوان     يدن به قرب الهيرس ،مناسک آندادن 
راسـتن جـان و روان از مـا    يپ ،اسـت. رسـالت حـج    پروردگار عالم

  فرمود: 7امام صادقکه  چناناست! اهللا  يسو
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 ،عمـل بـه  پرداختن قلب خود را پيش از انجام دهي، حج  يچون خواست

كننـده و مـانع و    گونه مشغولو آن را از هركن، متوجه پروردگار خود 
ذار، و در جميع ، و امور خود را به خداوند متعال واگدارحاجب بر كنار 

مهربان را وكيل خـود   يحركات و سكنات خود و در تمام كارها خدا
 فرمان و حكم و تقدير او مطيع و تسليم باش.برابر ، و در برگزين

ز تقرب خداوند و کسب معرفت ين :معصومان ارتيهدف از ز
امبر يـ کـه در اذن دخـول حـرم پ    چنـان  اوست؛ ياياولهمچنين و او 
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 .۴۸، صهمصباح الشريع .١

 .۴۴، صسوطاوبن   عليمصباح الزائر،  .٢
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 يا .شـدن بـه خـدا و رسـولش     كينزد يشوم برا مي ن حرميوارد ا
 شوم وارد خانه اينبه  تا رسانيد ام ييار و كنيد مكمك ياله فرشتگان

 رسـول  از يپيـرو  و خدا يبندگ به و بخوانم دعاها فنون به را خدا و
  !كنم اعتراف 9خدا

ُمَحر�مِ  بَْيتَِك  ِعْندَ ...( تعبير
ْ
 نشـان  ابـراهيم، سـوره   ۳۷در آيه  1)...اَل

 مكـان  ايـن  و دارد خـدا  با نزديك بسيار نسبت ،اللَّه بيت كه دهد يم
 از  هـدف تنهـا   رو ازايـن . واقع اسـت  مكه شهر در ،شريف و مقرب

خداونـد   .خداوند اسـت  به يقلب توجه، آن در سكونت و مكه يبنا
  :داد دستور 7ابراهيم حضرت پيامبرش بهمتعال 

ذYنْ  وَ (
َ
َجc�  Yاِس ا aِ  أ ْGتُوكَ  بِا

ْ
يِ#َ  ٰضاِمرٍ  ُ¦Y  َ	  ��  رِٰجاالً  يَأ

ْ
 ُ¦Y  ِمنْ  يَأ

 )27(حج:     )َعِميٍق  فَج· 

هاي  اده و سواره بر مركبيبه حج كن تا پ يو مردم را دعوت عموم
  . ند...يايتو ب سوي  به يالغر از هر راه دور

آن گـاه   ،كردنـد  شـركت  يسراسر ين گردهماييا مردم در يوقت
   :فرمود که چنان ؛رسد يم فرا 9يدمحم اعالن و اذان به نوبت

ٰذانٌ  وَ (
َ
ِ ا ِمنَ  أ cب  ��َرُسوِ°ِ    

َ
َجY ا يَْومَ  �cاِس ا إِ� ْG ا ِ¥َ

ْ
ك

َ ْ
ن�  أل

َ
َ ا أ cبَرِيءٌ  ب 

ُمnِ�ِْ#َ ا ِمنَ 
ْ
ُ  ��  ل

ُ
 )3(توبه:     )َرُسو°

مردم در روز  ]عموم[امبرش به يه خدا و پياست از ناح ين اعالميو ا
ـ كـه خداونـد و پ   )د قربانيروز ع(حج اكبر  امبرش از مشـركان  ي

  زارند!يب
                                                           

ُمَحر�مِ (. ١
ْ
ِ ِذي َزْرٍع ِعْنَد بَيْتَِك ال

ْ̈ ي�Áِ بِواٍد َل Yْسَكْنُت ِمْن ُذر
َ
 أ

Y
 .)َرب�نا إِ´
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 كـه  بـود  دوم اعـالن  يبـرا  يزاس  زمينه پيشين، اعالندليل  ييعن
 و خـدا  ياعـالن تبـر   ،آن و ،رود بـه شـمار مـي    كعبـه  يينها هدف
ـ چنـين   آنكـه  يبـرا  .است يملحد و مشرك هر ازش رسول  ياعالن
 زائران همه كه يزمان ييعن ،»اكبر حج« روز در: فرمود ،باشد يجهان

  .شود انجام دارند، حضور
که  ،استناب  توحيد به رسيدن ،اللَّه بيت از ساختن ينهاي هدف

 مشرك هر از انزجار و الحاد و شرك هر از تام يبيزار و يتبر بدون
ـ  اعـالن  صورت به، هدف اين رو ازاين ؛نيست ممكن ملحد و  يرتب

  است. شده متبلور مشركان از 9اكرم رسول و خدا
ي�امٍ  aِ اهللا  اْسمَ  َويَْذُكُروا لَُهمْ  َمنافِعَ  لِيَْشَهُدوا(  شريفه آيه

َ
 ما َ	  َمْعلُوماٍت  ك

نْعامِ  بَِهيَمةِ  ِمنْ  َرَزَقُهمْ 
َ
 امـت  يو معنـو  يمـاد  منفعـت  بر افزون 1،)...األ

 نـام  يجا به آنكه است. جالب دانسته هدفنيز  را حق ياد ،ياسالم
 از  هـدف  كـه  شـود  روشـن  تـا  كنـد  يمـ  ذكـر  را خـدا  يـاد  ،يقربان

ـ  نه ،»ستبودن ااو اد يه و ب خدا تسميه« همانا ،»کردن قرباني« رفص 
: فرمايـد  يمـ  ،»كنند يقربان«: بفرمايد اينكه يجا به ييعن ؛ذَبح و نَحر

 گوسـفند،  ماننـد  حـالل،  يهـا  دام از را آنها كه آورند ياد به را خدا«
 يعـال  مقـام  بـه  رسـيدن  ،کـردن  قربـاني  در ياصل هدف ».داد يروز

َ  َفَناَل  لَن( :تقواست ُوُمَها اب� ُG  َِدَمآُؤَهاو
َ

ُ  لِكنوَ  ال
ُ

(حج:  )ِمنُكمْ   ىا��ْقوَ  َفَنا°
 توقف هنگام خدا خانه زائران كهها  يقربان اين. گوشت يا خون )37
 شـكوفا  ،يقربان از  هدف بلكه رسد، ينم خدا به كنند، يم ذبحمنا  در

                                                           

 .۲۸. حج: ١



 
 105                جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج : : : : سومسومسومسومفصل فصل فصل فصل 

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

 و خــدا بــه قــرب و عشــق مقــدار دادن نشــان و ايثــار، روح شــدن
 آن د گوشـت يبا يروحان و يمعنو يها جنبه بر البته عالوه. تقواست

 و كنـد  استفاده آن از كننده يقربان هم ؛برسد الزم يها مصرف بهنيز 
  .برساند اننيازمند به را يقسمت هم

 يبـه سـو   عـروج  و كمـال  و رشـد  ،يدلدادگ ،يبندگ نييآ حج،
 تـن  قفـس  از گـزار  حجن است که يهدف از حج ا. استپروردگار 

 کـه  چنـان  سـازد؛  رهـا  معشوق خانه يفضا در را خود و ديآ بيرون
  :گويد يم =يتبريز يملك جواد ميرزا اهللا آيت حضرت ،سالك عارف

 بـا  انسـان  تـا  ؛است يروحان عدب تقويت حج، تشريع از ياصل هدف
 شـناخت  و نمـوده  يترق يمعن عاَلم به جسم عالم از و شده  معنويت

 بـه  كـرامتش  يسرا در و آورد دست به را او انس و يدوست و خدا
  1.برد سر

کنـد و   رشد ميگزار  حج در يبندگ قيقت، ححجمناسک  با انجام
 د بدانديبا گزار حجيابد.  مي ينيت دي، تربآنت حاصل از يمعنوبا او 
ـ  فرشـتگان  به را خود طواف، در  كـه هماننـد سـاخته اسـت     يمقرب

 طـواف، . كننـد  يمـ  طـواف  آن گـرد  ،كـرده  احاطه را عرش پيرامون
و  عبـادت  دربـه او   عشـق  يمنتها وبه خدا  محبت اوجدهنده  نشان

بايـد   يآدمـ  دل و قلب طواف، در اين كه پيداست و است، پرستش
ـ ، و اباشد خدا يجوو جست در و پويش در ـ از ترباي  هن جلـو ي ت ي
 . است ينيد

                                                           

  .۳۸۴ي، صزيتبر يملک آقا رزا جواديمالمراقبات،  .١
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 در شـدن  محـو  و عبوديت كمالِاز  كه فريضه اين انجامِمراد از 
 كـه  يپـاك  يها قلب با مدد كه است اين، حکايت دارد يربوب جمال

ــ و جمــع شــده پروردگــار پيشــگاه در ــد رســانده هــم بــه يقرب  ،ان
 بـا  و شـود؛  بـارور  مثبـت  پاسـخ  و اسـتجابت  ز بهين او يها خواسته
 بـا  وگـردد   محـو  انسـانيت  گردابِ در ،طائفان انبوه به خود سپردن
  .يابد باز را يخدا ،به جمع پيوستناز خود و  گذشتن

  انديشي آخرتح) 

او هـاي   يريگ ميتصم در عملکرد و ،ينوع نگرش انسان به زندگ
 طبعـاً  ،داندبخود  ييا را هدف نهايدن يکساگر  .گذاشتاثر خواهد 

ـ يهـر ق آن به به دست آوردن  يبرا چ يو از هـ کوشـيد  خواهـد   يمت
  فروگذار نخواهد کرد.چند ناپسند هر ياقدام

تر و بـاال  يهـدف  يبرا يا رهگذريدن که باشدمعتقد  يکساگر اما 
ـ  يجهـان  يد خـود را بـرا  يبااو  و ،تر است مهم  يتـر و زنـدگ   رگزب

سفره عمـل  بر  کسي هر ،جهان آخرتو اينکه در  ،آماده کندجاويد 
ر از يا غيکه مناسبات آن دندريابد همچنين و 1ستخواهد نشش يخو

ز و يـ کـه ر  رو خواهـد شـد   هب رو ياست و انسان با نامه عملين دنيا
                                                           

  ُشُهوداً  َعلَْيُكمْ  ُكنcا إِالc  َقَمٍل  ِمنْ  َيْعَملُونَ  الٰ  وَ ( .١
ْ
ةٍ  ِمْثٰقـالِ  ِمـنْ  َربYَك  َقنْ  َفْعُزُب  فِيِه َوٰما تُِفيُضونَ  إِذ  َذر�

 aِ ْرِض َوالٰ ا
َ ْ
ٰماءِ َوالٰ ا aِ  أل ْصَغرَ  لس�

َ
َ¥َ  ٰذلَِك َوالٰ  ِمنْ  أ

ْ
ك

َ
  أ

ّ
 ).٦١(يونس:  )ُمبٍِ#  كِٰتاٍب  aِ  إِال

 م در آن هنگـام کـه وارد آن  ينکـه مـا گـواه بـر شـما هسـت      يد، مگر ايه يرا انجام نم يچ عمليه
بـه انـدازه    يمانـد؛ حتّـ  ينمـ  ين و آسمان، از پروردگار تو مخفيز در زميچ يچد! و هيشو مي

در کتـاب آشـکار    ]همه آنها[نکه يتر، مگر ا تر از آن و نه بزرگ ، و نه کوچکياذره ينيسنگ
 ثبت است! ]داوندو لوح محفوظ علم خ[
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گر عمـل  يداي  هگونه ن صورت بيدر ا ،1درشت اعمال را ثبت کرده
بـه دسـت   حـرام   مال ،کند نميع يرا ضا يخواهد کرد! او هرگز حق

ـ  ،آورد نمي سـازد، و   نمـي دار  خدشـه را  يـي آبرو ،آزارد نمـي را  يدل
شد و ينديهرکس به آخرت بکه نيکند! خالصه ا نميرا هتک  يناموس

  قول حافظ:ه بندد. ب نمي دل ،جز به معبود نداند، ييا را هدف نهايدن
        بـر بادسـت  بـر بادسـت  بـر بادسـت  بـر بادسـت      ،،،،بيار باده كه بنيـاد عمـر  بيار باده كه بنيـاد عمـر  بيار باده كه بنيـاد عمـر  بيار باده كه بنيـاد عمـر          سست بنيادستسست بنيادستسست بنيادستسست بنيادست    ،،،،سختسختسختسخت    ،،،،بيا كه قصر املبيا كه قصر املبيا كه قصر املبيا كه قصر امل

        آزادسـت آزادسـت آزادسـت آزادسـت     ،،،،تعلق پـذيرد تعلق پـذيرد تعلق پـذيرد تعلق پـذيرد رنگ رنگ رنگ رنگ هرچه هرچه هرچه هرچه     زززز        غالم همـت آنـم كـه زيـر چـرخ كبـود      غالم همـت آنـم كـه زيـر چـرخ كبـود      غالم همـت آنـم كـه زيـر چـرخ كبـود      غالم همـت آنـم كـه زيـر چـرخ كبـود      

        ندانمت كه در اين دامگه چه افتادستندانمت كه در اين دامگه چه افتادستندانمت كه در اين دامگه چه افتادستندانمت كه در اين دامگه چه افتادست        زننـد صـفير  زننـد صـفير  زننـد صـفير  زننـد صـفير      تو را ز كنگـره عـرش مـي   تو را ز كنگـره عـرش مـي   تو را ز كنگـره عـرش مـي   تو را ز كنگـره عـرش مـي   

انـد،   شـه آخـرت  يو در اندمعرفت بيشتري دارند  خدابه آنان که 
آنان هرچه مـانع  برگزينند. آخرت براي  يا را گذرگاهيکوشند دن مي
ـ  ياند در  7امـام سـجاد  دارنـد.   مـي از سـر راه بر  ،باشـد  يشـه آخرت

  دارد: مي عرضه »نيمناجات الشاک«
و  نمايـد  ام مي كنم كه وسوسه مي طان شكوهيمعبودا به تو از دست ش

 و هوسم كمـك  ابه هو ،تحريكات زهرآگينش قلبم را احاطه كرده
ميـان مـن و   آرايـد،   مـي دنيـا را پـيش چشـمم     يكند و دوست مي

 2....شود مي و تقرب به درگاهت حائل يبردار فرمان

ه يـ ق روحيـ و تعم يـي زدا غفلـت  يبرا ،نيد يتيتربهاي  آموزهدر 
ـ ميـان،  از آن آمـده کـه    يدستورات ،يشياند آخرت مـرگ و   يادآوري

  ارت اهل قبور است.يامت و رفتن به زيق
                                                           

 ال يُغادُِر (. ١
�

َ̈ةً إِال َ̈ةً َو ال َكبِ َحداً  َصِغ
َ
ْحصاها َو وََجُدوا ما َعِملُوا حاUِاً َو ال َفْظلُِم َرب�َك أ

َ
  ).٤٩(کهف:  )أ

 .۱۴۴، ص۹۱ ج األنوار، بحار .٢
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چيـز   هـيچ  ،غافـل  يها دل يبراکه عرفا و اهل حكمت معتقدند 
و اند  گرفتهكه زنگار دنيا  يهاي دلنيست. مفيدتر از زيارت اهل قبور 

مـرور  هـا و   اند، با حضور در ايـن مكـان    دور مانده ياز مكارم معنو
از امراض  يبسيار وگيرند  ي، عبرت مشدهموعظه  گذشتگانزندگي 

 يدراز دنيـاي  يچون حسـد، طمـع، حـرص و آرزوهـا    شان  ياخالق
   .يابد درمان مي

  فرموده است: يفيض كاشان
گرفتن است، و  عبرت ،كنندگان زيارت يمقصود از زيارت قبور برا

ـ زا يدعـا از بردن سود ،شده شخص زيارت يبرا پـس   .رين اسـت ئ
و  ،بر خود و بر ميت غافل نشـوند  يرين از دعائسزاوار است كه زا
آن است كه در دل خود تصور كند كـه مـرده    ،راه تحصيل عبرت

شده  يبدنش متالش ياز اين قبرها قرار دارد و اجزا ياست و در يك
گرفتار اين سرنوشـت   يشد و به زود و چگونه از آن خارج خواهد

  1شود. يم
 و هشـدار ن موعظـه  يبهتـر  ،انسـان  يز برايحج ن يمناسک معنو

بـا   ياگر کساست؛ زيرا  حج يتيترب لواصاز توجه به آخرت  است.
رون آوردن يـ کـه ب فهمـد   مـي  ،قت حج و مناسک آن آشنا باشـد يحق

دنيـا   از عبور معناي  به ،احرامد يلباس سفدن يلباس رنگارنگ و پوش
  . استيو تعلقات دنها  شدن از رنگو جدا

 بيـرون  تـن  از را دوخته لباس ،براي ورود به حرم الهي گزار حج
                                                           

  .۲۹۲، ص۸جالبيضاء،  المحجة .١
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ـ  تـاکنون  که را عصيان و گناه لباس يعني ؛دآور مي بـه تـن    و هدوخت
پوشـد   مياحرام را سفيد و ساده لباس  و آورد مي بيرون ،است هکرد
 لبـاس  بـين  فرقـي  چـه  گرنهو ،ور کفن و لباس آخرت استآاديکه 

 دوختـه  لبـاس  در ها از جمله نمـاز  عبادت ؟است نادوخته و دوخته
 خواهنـد  ميزيرا  ؛نيستپذيرفتني  حج دراين امر  اپذيرفته است؛ ام

 لبـاس  با بايد که دارد پيش در هم را روزي او کهبفهمانند  انسان به
پوشـد   مي کفن که است مرگ روزِ« ،آن و شود روز آن وارد ندوخته

 خواهنـد  مـي از آنجا کـه  . »يابد مي حضور کفن همان با قيامتو در 
 لباس فرمودند ،دهند تجلّي حج مراسم و مناسک در را قيامت اسرار
 يمـاد هـاي   يو وابسـتگ  يفروشـ فخر هرگونهتا از  کنيدبه تن  ساده
در  امـت يو حضـور در ق  يبرزخـ  يزنـدگ  ،مـرگ  سفرو  ديشودور 
  .دمجسم شو تاننظر

 معنـاي « :فرمـود  شـبلي  بـه لباس احرام  ردرباره س 7سجاد امام
 گنـاه  لبـاس  ديگر من! خدايان است که يا دوخته لباسآوردن  بيرون

  1.»کردم توبه گناهي هر از و کنم نمي بر در
 پـاک  و حالل ،سفيد ،نادوختهکه لباسي ـ را   احرام لباس حاجي

کنـد و بـا احـرام و     مـي  تـن  بـر  طاعـت  جامـه  عنـوان   بـه ،   است ـ 
از آمرزش پس بندد که  مي شه با معبودش عهديهم يگفتن، برا کيلب

  .نکندآلوده ديگر خود را به گناه حج،  يو پاک
ـ ز ؛از توجـه بـه آخـرت اسـت    اي  ههـم جلـو  کـردن   يقربان را ي

                                                           

 .۱۷۲ـ  ۱۶۷، صص۱۰. مستدرک الوسائل، ج١
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معبود است. و  در ابعاد مختلف يرمز از خودگذشتگ ،کردن يقربان
و گذشــتن از فرزنــد، مقــام،  يبــودن در پيشــگاه الهــ ابــراهيم وار

اسـت.  کردن  يروح و حكمت قربان ،...موقعيت، شغل، آبرو، پول و
سخت او كه  ييزهايچيعني د، يرساز ايثار رحله مبه اين  يکساگر 

در دل او . پـس  شـوند  ينماش  يمانع خداپرستدارد، عالقه به آنها 
راه تـو   را در يقربـان كـه ايـن    مـن! همچنـان   يخـدا  يگويد: ا يم
بگذرم م علّل، از همه چيزو ت يگونه سستدهم؛ حاضرم بدون هر يم

خداونـد   تقـديم كـنم.  تـو  دفاع از دين  يخون خود را برا يو حت
  فرمايد: يممتعال 

ةٍ  لY�ُِ  وَ ( م�
ُ
ناَجعَ  أ

ْ
  ل

ً
 ِمـنْ  َرَزَقُهـمْ  مـا َٰ	  هللا ْسمَ ا ِ�َْذُكُروا َمْنَس�

نْ ا بَِهيَمةِ 
َ ْ
إِ  ِعامأل

ْسـلُِموا فَلَـهُ  احدٰوÅُكْم Äُ فَ
َ
ـ وَ  أ Yُمْخبِتِـ#َ ا رِ ـبَش

ْ
 )ل

 )34 (حج:

) يم، تا نام خدا را (به هنگام قربانيقرار داد يقربانگاه يتهر ام يبرا
شما معبـود   يم ببرند، و خدايا داده يكه به آنان روز يانيبر چهارپا

و بشـارت ده   ،ديم شـو ياسـت؛ در برابـر (فرمـان) او تسـل     يواحد
  شوندگان را. ميمتواضعان و تسل

حالـت  پيـدايش   ي، براکردن قرباني کند که مي حيتصرفوق ه آي
و  يمـوال و جلـب خشـنود   در برابـر   ،رضا و تسليم در قلب بنده

روح  ياين صفا يبرا يا رمز و نشانه» افله اسلمو«ست. رضايت او
اهللا  يسـو  مـا  يه دوسـت نجوينـد و پويـا   او جان است كه جـز ر 

  نباشند.
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  دوستي انسان و مهرورزيط) 

توصـيف کـرده    يبا اوصاف را خود ،ميدر قرآن کر متعال وندخدا
م، يوف، رحرئاست؛ مانند مهر و محبت به بندگانش  دهنده که نشان

ـ ترب و کامـل  انسان 1. البر و...ودود، رحمان، محسن، ذو  در شـده  تي
وجـود  از اي  هجلو ن ويزم يروخدا  هفيخلاز آنجا که  ،يوح مکتب

وجـودش منبـع    بـوده،  ياله صفاتاين  مظهر ديبا ؛2پروردگار است
  .باشدگران يض و احسان به ديف

        هـا زريـن شـود   هـا زريـن شـود   هـا زريـن شـود   هـا زريـن شـود       وز محبت مـس وز محبت مـس وز محبت مـس وز محبت مـس         ها شيرين شودها شيرين شودها شيرين شودها شيرين شود    از محبت تلخاز محبت تلخاز محبت تلخاز محبت تلخ

ــود         از محبت دردها صافي شـود از محبت دردها صافي شـود از محبت دردها صافي شـود از محبت دردها صافي شـود  ــافي ش ــا ش ــت درده ــود وز محب ــافي ش ــا ش ــت درده ــود وز محب ــافي ش ــا ش ــت درده ــود وز محب ــافي ش ــا ش ــت درده         وز محب

        3كننـد كننـد كننـد كننـد     شـاه بنـده مـي   شـاه بنـده مـي   شـاه بنـده مـي   شـاه بنـده مـي   ز محبـت  ز محبـت  ز محبـت  ز محبـت  اااا        كنندكنندكنندكنند    مرده زنده ميمرده زنده ميمرده زنده ميمرده زنده مياز محبت از محبت از محبت از محبت 

برنامه در کوشيدند  مي :حضرات معصوم ،ن اصليبا نظر به هم
کـه امـام    دهند؛ چنـان گسترش را در جامعه  يزمهرورخود،  يتيترب

ان يعيشـ با به ويژه  ،آنبا مردم و گسترش  يميارتباط صم 7صادق
  :اند کردهاز مردم درخواست  يشرع اي مطالبهشکل  بهرا 

 � �T #. �L  ����/� �&  2% �� 
O�s  2% �G �D ��  �i �� �0�> �;  �Q �L  �i�* �t ���> �;  �i� �� � �µ �; � �G �� �' �. 
 �� 
� �5 �	�.  ��� �D �& �M �. � �/ �D 
;��  �� �N��� 
o��K4 

 بـه  خـدا  يبرا باشيد، يكديگر نيكوكار برادر ؛ديت كنيرا رعا ياله يتقوا
 و مهـر  يكـديگر  به باشيد، داشته ارتباط يكديگر با بورزيد، عشق همديگر

                                                           

 . .و.. ۱۴: بروج ؛۲۳: حشر ؛۹۰: هود ؛۱۴۳: بقره .١

Æَْرِض َخلِيَفةً ( .٢
ْ
 جاِعٌل aِ األ

Y
َمالئَِكِة إِ´

ْ
 قاَل َرب�َك لِل

ْ
 ).۳۰: بقره( )...َو إِذ

 .۲۳۴ي، دفتر دوم، صمعنو يمثنو .٣

 .۱۷۶، ص۲ج ،يکاف .4
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 بـا  مـا  مكتـب  دربـاره  و برويد يكديگر ديدار و مالقات به ،كنيد محبت
  .كنيد برجا پا و زنده]  جامعه ميان در[ را آن و بگوييد سخن يكديگر

آنان که  .است برجسته اريبس ياجتماع مالحظاتبا  يعبادت ،حج
د قلبشان کانون محبت به خدا و يبا ،يابند ميرا حج ق تشرف به يتوف

صـفات   نهمچـو گران، يداز نه و نفرت ي. وجود کباشدبندگان خدا 
ـ اگـر مـانع ا   ،. در آنهات و..يتکبر و غرور و منديگر مانند   هليرذ ن ي
 ،سفردر آداب  کاست.از ارزش آن خواهد  قطعاً ،نباشد يف الهيتکل

را از سـفر خـود   گران يانسان دکه است مستحب  ،سفر حجبه ويژه 
قبل يا اينکه  ،1ت بطلبديو حاللکند  يحافظاز آنان خداآگاه سازد و 

اقـدام    ديون يحقوق واجبه و ادابه و  ت كنداز شروع به سفر وصي
کنـد و  پيش از سفر، خانواده خود را جمـع  همچنين اينکه و  2دينما


·� « :کندن دعا يدو ركعت نماز بخواند و چنf�/ �a ���k 
��> 
���  ��s #S �d #*�  �� �² 
̂ �� 
 �� �]� �;  �������k  �� ����� 
/ �k  �� �¤ �D �OI  ����> �/� �;��  ��²� �j �� ��� �x� �O «مخود ،بارخدايا! همانا من« ؛٣، 

مانـت و پايـان كـارم را بـه تـو      ادنيا و آخـرتم، و   ،، مال و فرزندانمام خانواده
و  يدل، با بـد سک حجاکه منبراي اين است . اين امور همه »سپارم يم

ـ نادو  يفـراز  تکبر و گـردن  ،يخلقبد گـران  يده انگاشـتن حقـوق د  ي
ـ با گـزار  حجندارد!  يسازگار ـ ي ، فـروتن اي  هيـ مهربـان، روح  يد قلب

                                                           

�فرمود:  9به نقل از رسول خدا ،7امام صادق .١�b�s �S�* 
��
< �� �� �e �o  �� �)� �/ �� 
O�s �S��* 
+ �� 
W�� 2D �f �� �k �G��
 �N��.
� �� 
W�� �� �7 �5  �b�s �)�/ �� 
O�s �� �� �e �o( كـه قصـد مسـافرت دارد، شايسـته اسـت بـرادران        يمسلمان«؛

». بياينـد  يبر برادران او نيز الزم اسـت هنگـام بازگشـت بـه ديـدن و      .خويش را آگاه سازد
 .۴۴۸، ص۱۱الشيعه، ج  وسائل

 .۹ص ،۷ج، يکاف .٢

  .۳۷۹، ص۱۱جالشيعه،  وسائل. ٣
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د بـا  يبا او داشته باشد.و نزديکان  انشيبا خوم، به ويژه يمالرفتاري 
 ي) و با قلبو نزديکان خانواده ياعضابه ويژه مردم (درباره دعا و ثنا 

بريد بـن معاويـه   ن راه بگذارد. يقدم در ا ،تيميآکنده از صفا و صم
هرگاه تصـميم رفـتن بـه حـج را داشـتند،       7امام باقر گويد يعجل

  كردند: يگونه دعا م خانواده خويش را در خانه جمع نموده، اين
� 
f�/ �% �7 �F
� �a ���k 
��> 
���  ��s #S �d #*����  �� �]�� �;  �� �²� 
̂ ��  ����#� �; �7 �̂ �� #B� � �7�
� �� 

 �� , �p�4� �F
����
� �f 
o #S �d #*�  �� #S� �d #*� , �Y �G �� �, �Q ��� 
* �+ 
, #S �d #*� ,���
� �* �� 
̧ �f 
o
 �a�> �j 
+�/ ���
1 �* 
��. �  �� �a�>���?� �� 
6 �; ����� � �; 
  u �F�. �  �� �a�* 
��?�

1 
[از] فردا، خود و مال و خانواده و فرزندانم، چـه    بارخدايا! همانا من

ـ  اند آنان كه نزد من  سـپارم.  يو چه آنان كه نيستند، همه را به تو م
هايت را از ما نگيـر و   ه، نعمتقرار ددر كنار خود پروردگارا! ما را 

  .آن را تغيير مده ،ستو فضل تو در اختيار ما يچه از سالمتآن
ـ تزکتقرب به خدا،  يسفر حج و عمره برااز آنجا که  ه نفـس و  ي

در نيـز   گـزار  حـج د رفتار و گفتار يبا ،ل استيش وجود از رذايپاال
اخالق با  . او بايدباشد ياخالقهاي  از ارزشاي  هجلو ن سفريطول ا

افته يت رشـد يشخص ،گذشت، کمک به همسفران و... ،يفروتن ،کوين
  : استفرموده  9اكرم پيامبرکه  ؛ چنانگران نشان دهديخود را به د
 �;� � 
t �z �0 �p  � �W���H  � \�  �W��&  ���� �j� �d3  2D�,�  �� � �o�� U1 �d3  � �- �L  �T �? 
G��3� �d 

 �)�1 �o�$��K2 
                                                           

  .۳۸۰، ص۱۱جالشيعه،  وسائل. ١
 .۳۰۲، ص۸، جهمان .٢
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 ،مـدارا  و رفـق  يديگـر  از بيش كه آن شدند، همسفر تن دو هرگاه
 پاداشـش  و تـر  محبـوب  خـدا  نزد گيرد، پيشدر  خود رفيقدرباره 

  ت.اس تر عظيم
  :گويد يشام الربيعواب

 امـام  .بود جمعيت از آكنده مجلس .بوديم 7صادق امام محضر در

�� « :فرمود حاضران به خطاب��� �#� �;  
6 �;  
 �X  
6 ��
 �v  ���1 
0� �t  
6� �;  �)�1 �0� �t 

 �� �� �T �? �D �;  
6 �;  �) �T �? �G  �� �� ��"�� �¦  
6 �;  �) ��"� �;  �� �� �T���� �¹  
6 �;  �)� �T��� �O (;1 نيست ما از� 
 شرفيقـان  بـا  و نكنـد  مصاحبت ينيك به خود مصاحبان با كه يكس
 نظر در را ديگران تمايل ،خوردن غذا در و نسازد پيشه مدارا و رفق

  .»انگارد ناديده را ديگران اخالق ،يخو و خُلق در و نگيرد
را گـران  يدبـه  م و احتـرا ت يپاسداشـت شخصـ   :ائمه اطهار

 مجـاز را گـران  ير ديـ تحقاز هـيچ نـوع   قلمداد کرده،  ينيف ديتکل
  شمردند. نمي

  :گويد ربه عبد بن شهاب
ـ  با«: گفتم 7صادق امام به  مكـه  راه در دوسـتان  ايـن  از يگروه

 معاششان امور و كنم يم بخشش و بذل آناندرباره  و شوم يم همسفر
��8 « :فرمود 7امام. »دهم يم توسعه را �5  ��  
@ �+ 
f �. � ��  �E� �d ��  
W�s  �:
z ���� 
 ����z ����  �: 
f �0 
,��  
S� ��  �� 
W�s � �9 �� 
;��  
S �d�> 
*�� 
b��  
p �0 
t��? Y�� �D����/(;2 »يا 

سـخاوتمندي كنـي و    آنـان درباره  تو اگر زيرا مكن؛ چنين ،شهاب
 نمـوده،  امسـاك  اگر و ،يا كرده ستم آنان به كنند، چنين نيز آنان

                                                           

 .۲۸۶، صحسن فضل طبرسي االخالق، مكارم .١

 .۴۱۳، ص۱۱جالشيعه،  وسائل .٢
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 را خـود  چـون  يافراد پس .يا  كرده خوارشان نتوانند بدهند، يچيز
  ».باش همراه خود سنگ  هم با و گير، همراه

رعايـت  در حج،  ديگران به محبت و دوستي انسانهاي  از نشانه
اگـر  است.  سفران هم معنوي و مادي حقوقکردن و محترم شمردن 

ح يحجـش صـح  ي باشد، کسمديون  يو معنو يماداز نظر  گزار حج

 «فرمايد:  يم 7امام صادقکه  چنان .کندد آن را ادا يباو ست ين� �D 
O ��

 nC��T �o 
6 �;  �a �; �' 
* �� �; 
6  �<i5��* 
دارنـد،  را كه خلق بر ذمه تـو   يحقوق«؛ ١»�
  ».يدر آه ادا كن و از عهده آن ب

 سـرار و اَ ،آن يبـرا  است و) از واجبات حج ي(هدکردن  يقربان
 فقيـران  به كمك ،کردن قرباني سراراَ از يکيان شده. يب ياريعلل بس

ـ تبلور روح حج است کـه با  ،ين واجب شرعيا .بينوايان است و د ي
 آموزد مي به ما ي. وجوب قربانبازتاب يابد گزار حجت و عمل يدر ن
ـ ا .يمباشاعتنا  يجامعه بگرفتاري مسلمين فقر و به د يهرگز نبا که ن ي
همـدردي  بـا فقـرا    عمالً گزار حج کند مي ت حج است که اقتضايترب

له حـق  ين وسـ يتـا بـد   ؛ران دهدياز مال خود را به فق يو بخشکند 
  2.کندادا  ،گذاشته استمتمکن دوش افراد ه محرومان را که قرآن ب

. باشد سرمشقان سعمر انتمام  يتواند برا مي ين واجب شرعيا 
را در هـا  رد و آنيـ گ ميالهام حج، تک مناسک  از تک يواقع گزار حج

                                                           

  .۴۸، صمصباح الشريعه .١
ِينَ ا وَ ( .٢

�
r  aِ  ْْمٰوالِِهم

َ
ائِلِ  َحق(  أ cَمْحـُروما وَ  َمْعلُوٌم لِلس

ْ
و آنها که در اموالشان حق معلومي اسـت  «؛ )ل

 .)۲۵ و ۲۴ :معارج». (براي تقاضاکننده و محروم
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  .بندد ميکار ه ب يزندگ
 دسـت   بـه  9خـدا  رسـول ات قرآن و سـخن  ياز آگونه که  همان

، يدوسـت  کردن حس انسان نهينهاد يبرا ،در حج يع قربانيتشر ،ديآ مي
هـاي   يت در قبال گرفتارياحساس مسئول هيپرورش روح و يمهرورز
وا{ :است ياجتماع

ُ
Çَُْطِعُمواوَ  ِمْنها ف

َ
ائَِس  أ

ْ
َ̈  ا" َفِق

ْ
 بخوريد آنها گوشت از« ؛}ال

  فرمود: 9رسول خداهمچنين  .)37(حج:  »كنيد اطعام نيز را فقير يبينوا و
 �3#/  �@ �+ �, �L  �M�^ y �0��P  ���1�B�>�� º ��� ��#>�>�� »S �9���&��� �;  �6� �;  �S�0#*� 
 �?�S �̂ � �j�+rK1 

 و بينوايـان  كـه است  كرده مقرر اين يبرا را يقربان متعال، خداوند
 را آنها پس .گيرند قرار رفاه در و شوند سير آن گوشت از مسكينان

  .كنيد اطعام
 شـايان  ياقتصـاد  و يماد آثار ،يمعنو جنبه بر افزون کردن قرباني

 و گاو و (گوسفند دام ميليون دوفقط  اگر. داردنيز در پي  را يهتوج
 خـالص  گوشـت  معدل و ،شود يحج قربان موسم در سال هر ،شتر)

 ليونيم شصت معادل مقدار اين ،كنيم فرض كيلوگرمسي  را هريك
 هـزار  دوفقـط   ،گوشت كيلو هر اگر و بود خواهد گوشت كيلوگرم

 تومـان  ليـارد يم بيسـت  و صـد  معـادل  يرقمـ  به ،شود فرض تومان
 قابـل  بخش تواند يم ساله همه ،يعظيم سرمايه چنين! رسيد خواهد

 سراسـر  در رامسـلمان   نيازمنـدان  و مسـتمندان  خـوراك  از يهتوج
  .كند تأمين جهان

                                                           

 .۱۴۷، ص۱۰ج؛ وسائل الشيعه، ۱۲۹، ص۲جمن اليحضره الفقيه،  .١
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    حج يتيتربهاي  روش وها  شيوه. 2

اسـت کـه در   حسـاس  ده و يـ چيار پيبس يموضوع ،ت انسانيترب
شـمندان  ياندتاکنون  .خود مشغول کردهه خ، ذهن بشر را بيطول تار

ـ تربح يصحهاي  افتن روشي يهمت خود را برا ياديز کـار  ه بـ ت ي
در مناسـک  م يبـدان  دياکنون بااند.  کوشيده اريبسدر اين راه گرفته و 

ـ با يياز سـو  .وجـود دارد ت انسان يترب يبراهايي  چه روشحج  د ي
چه وظـايفي  ، گر سوياز دو دارد،  يتيچه نقش ترب ،حج روشن شود

 در عرصـه حـج و   يت معنـو يدن به تربيرس يبرا گزار حجبر دوش 
 ،حج و معنويت در حوزه عرفان با استفاده از مطالعاتعمره، است. 

   م:يکن مي اشارهها  روش يبه برخ

  افزايي معرفتالف) 

 نسـان ا  معرفـت  بـه  زيارت، و حجاز جمله  ياعمال عباد ارزش
 تـر  افـزون  ششوق و شور و بيشترانسان   معرفت هرچه. دارد يبستگ
 ، در نتيجـه، تر خاشع دلش ،بارتر اشك چشمش ،گوياتر زبانش باشد،
 در 9خـدا  رسـول  هـاي  هياز توص. خواهد بود شتريب عملش ارزش
  :فرمودکه است  غدير روز خطبه
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��1
�  �83 �9��  �6� \7�� ,)� UT �f#>�� � �$
� �.�����? �D  �6� �� 
 �7 �̂ �B�
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 كامل يدار دين و ]ين شناسيد [و بصيرت با را خدا خانه مردم، يا
                                                           

 .۲۵۷صمحمدي ري شهري،  الحديث، و القرآن في والعمرة الحج .١
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 بـاز  گنـاه  از رهاشـدن  و توبـه  با جز ها مكان آن از و كنيد زيارت
  .نگرديد

  :فرمودند 7باقر امامن يهمچن
 
6 �;  �@ �O�k  �M^  �:
��1
�  2�? �G��  ���j �A�� �;  � �)�1 �, 
� �L  �)
� �* ��  �W�&  2�� �;I Q  �% �D� �O~ 
 �6 �;  �EM�+
�  �S�4 #7�K1 

 واجـب  او بـر  خداوند آنچه همه به و شود، خانه اين داخل هركس
 روز يهميشگ عذاب از و شناخت داشته باشد، يآگاهاست،  فرموده
  .بود خواهد ايمن قيامت

هـاي   تيـ که معرفت بـه واقع  دشو مي استنباطاز دو حديث اخير 
قت يل به حقيندر مهم  يگام ،آن يحج و درک راز و رمزها يمعنو
  است.حج 

شـناخت پروردگـار   د کـه  يآ مي دست  به :نااز سخنان معصوم
اي  وسـيله هم و هم هدف است  ،نيدهاي  متعال و معرفت به آموزه

ـ يب مـي  يياز سـو زيرا  !براي رسيدن به هدف ـ اول کـه  مين  ،يالهـ  ياي
کـه   ؛ چناناند ار را منوط به معرفت اهللا دانستهقت عبادت پروردگيحق
�7��1 « :به من فرمود 7ابوجعفر (امام باقر) :گويد يه ثمالحمزابو 
+ �� �3� #/�s 
�L L �J �D 
+ �� 
6   .»د...كه او را بشناسخدا را بپرستد تواند  مي يهمانا كس« ;2);�

ـ   ينـوع  ،گريد ياز سو صـالح (کـه عبـادت    ن اعمـال  يمالزمـه ب
پروردگـار فـرض شـده.     و معرفتتم آن است) اَپروردگار مصداق 

                                                           

 .۲۲۷ و ۸۴ صص ،۲، ججمهور األحسائي أبيابن  عليبن    محمد، ياللّآل يعوال .١

 .۱۸۲، ص۱ ج، الكافي .٢
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، گـر اعمـال صـالحه   يو دتواند بدون عبادت پروردگار  نمي کس هيچ
تابش انـوار معرفـت    .کندقلبش احساس  يداينور معرفت را در سو

ـ ن و، 1سازدقت روشن يحق يسالک کو يرا برا يکه راه زندگ  يروي
ـ  يشناخت حق و باطل و خوب و بد را بـرا  ـ ارمغـان ب ه او ب اورد، ي

  د:يگو مي قلين صسح 2.ستين ياله يجز عمل صالح و تقوا يزيچ
��L  گفت: مي دميشن 7از امام صادق �@�1 
T �� ��  n�� �? �D 
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@� �j 
+ �� 
 �X 
6� �;
KK �)�� �� �? �D 
+ ـ «؛ 3».;� مگـر بـا شـناخت     ،رديپـذ  نمـي  را يخداوند عمل

هـركس  مگر بـا عمـل.    ،ديآ نمي دست  بهز يو شناخت ن ،]خداوند[
 ييراهنمـا  ]حيصـح [او را بـه عمـل   (معرفـت)  شناخت  ،كندعمل 

  نخواهد داشت. يشناخت ،ديكه عمل ننما يكند. پس كس مي
ـ در ا 7امام صادق ـ ان روي ـ پعمـل صـالح را عامـل    ت، ي ش يداي

بلکـه از افضـل    ،صـالح  يشک، حـج عملـ   بياست. دانسته معرفت 
  است. اعمال صالحه 

  گويد: ييق مرزُ
                                                           

ف�َها يٰا( .١
َ
ِينَ ا ك

�
r ا ي�ُقواا آَمُنوا َ cَيْمُشونَ  نُوراً  لَُكمْ  َ½َْعْل  وَ  رَْ}َتِهِ  ِمنْ  كِْفلَْ#ِ  يُْؤتُِكمْ  بَِرُسوِ°ِ  آِمُنوا وَ  ب 

ايمان بياوريد تـا دو  ايد! تقواي الهي پيشه کنيد و به رسولش اي کساني که ايمان آورده« ؛)بِهِ 
سهم از رحمتش به شما ببخشد و براي شما نوري قرار دهد که با آن (در ميـان مـردم و در   

 .۲۸د: حدي» مسير زندگي خود) راه برويد...

ف�َها يٰا(.٢
َ
ِينَ ا ك

�
r ا َيت�ُقوا إِنْ  آَمُنوا َ cلَُكمْ  َ½َْعْل  ب  

ً
تقـوا  ! اگـر  ايداي کساني که ايمان آورده«؛ )...ُفْرٰقانا

بينـي   دهـد؛ (روشـن   مـي  جدا ساختن حق از باطل قراربراي اي  ، براي شما وسيلهپيشه کنيد
 ).۲۹فال: ان» (ي که در پرتو آن، حق را از باطل خواهيد شناخت!خاص

 .۱۹۸ص، ۱خالد برقي، جبن   محمدبن    ، احمدمحاسنال .٣
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� � عرض كردم: 7خدمت امام صادق 
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+ ��KKK(1 ;»شناساي) خـدا و رسـول) كـدام     يبعد از معرفت

هيچ چيز بعد از معرفت، بـا  «فرمود: امام  »؟ضل اعمال استعمل، اف
برابر با زكـات   يكند و بعد از معرفت و نماز، چيز ينم يبرابرنماز 

 يشود و چيـز  يعديل روزه محسوب نم يو بعد از اين، چيز ،نيست
  .»...بعد از آن، عدل حج نيست

فـا  يا گزار حجدر معرفت  ياديد نقش زيبارو مناسک حج،  ازاين
 ،حـج  مناسـک  يجـا  يجا .او را مهيا سازد ياله تيترب نهيزمو کند 

 رب عالوهن است که يهم ،حج يتيک روش تربياست.  معرفت کالس
ـ با تعمانسان، شناخت افزايش   ،اوق و توسـعه معرفـت در وجـود    ي

 ات،يروامطابق مثالً . آورد مي فراهم اش يمعنو تيترب ينه را برايزم
هاي  چهيدر ،واقف گرددبه آنها هرکس  که دارد ياديز اسرار عرفات

ـ نه تربيها زم همانش گشوده خواهد شد و ينور و معرفت به رو ت ي
  :کردد نخواهرا فراهم او  ياله

 الهي معارفاز  انسان که معناست اين به عرفات در وقوفـ  يک
ـ  « د:يگو مي يث نبويحد .دا کنديشناخت پ الحـج  «يـا  » ةالحـج عرف

 او هـاي  خواسـته  همـه از  خداوند که بداندد يبا گزار حج ٢.»عرفات
                                                           

 .۶۹۵، صطوسيشيخ  ،األمالي .١

 ،الترمـذي  سـورة بـن    يعيسـ بن   محمد يأبوعيس ،يسنن ترمذ ؛۲۰۴، ص۲ج، محجةالبيضاء .٢
  .۲۱۴، ص۵ج
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كـان حـج تمتّـع    از ار، اين وقوف .تواناستآنها  همه رفعبر  وآگاه، 
   شود. نمينيافتن آن، حج محقق  است و در صورت تحقق

و  ببنـدد  طرفي معرفت از بايد ،است ايستاده عرفات در که کسي
 او راز و رمـز  و قلـب  صـحيفه  از الهـي  اقدس ذات که بشود عارف

  است. آگاه
در بـاب   يبـه مضـامين عميقـ    يدر حـديث شـبل   7امام سجاد

   فرمايد: يمعرفت و تسليم اشاره م
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ها  خداوند را به كار معرفت يدر عرفات، آگاه تپرسيد: آيا با وقوف
و به اينكه خداونـد نامـه عمـل تـو را دريافـت       يها شناخت و دانش

ـ  يكند و به آنچه در درون قلبت م يم ؟ يبـرد  يگذرد آگاه است، پ
  گفت: نه. يشبل

ـ  ،به قرينه حديث شريف آيـد كـه در    مـي پديـد   يدر عرفات معرفت
بخشـي   يبه سبب همـين آگـاه   ،حجاز آن خبري نيست. ديگر جاهاي 

 است.کمال به اوج قلّه او و نيل انسان  يتعالت و يتربموجب  شخاص

 بدانـد  گـزار  حـج  کـه  است اين ،الرحمه جبل از باالرفتن سرـ  دو
 ولـي ، و است رحيم و وفئر ،مؤمن مرد و زن هر بر متعال خداوند

  د:يپرس يشبل از 7امام سجاد .باشد مي مسلمان زن و مرد هر
                                                           

 .۱۷۲ – ۱۶۷، صص۱۰مستدرک الوسائل، ج .١
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كه خداوند هـر زن و مـرد    ينيت كرد هالرحم آيا با صعود بر جبل
  كند؟ يم يآمرزد و هر زن و مرد مسلمان را سرپرست يباايمان را م

 ،آن امـ ا 1؛اسـت  کـلّ  ولـي  او و تکـويني  ،متعال خداوند واليت
 ،عامـه  رحمـت  و واليـت  اين کنار در و است عام رحمت و واليت
بـه   بلکـه  ؛نيسـت  همه براي کههست  نيز اي ويژه و خاص رحمت

  :تعلق دارد يافراد خاص
ءٍ  ُ¦�  وَِسَعْت  رَْ}Áَِ  وَ { ْÊَ ُتُبٰها

ْ
ك

َ
ينَ  فََسأ ِ

�
oٰةَ ا ُيْؤتُونَ وَ  َفت�ُقونَ  لِث  لـز�

ِينَ ا وَ 
�

r  ْ156(اعراف:  }يُْؤِمُنونَ  بِآيٰاتِٰنا ُهم(  
آنها كـه تقـوا    ي؛ و آن را برااست گرفته ز را فرايو رحمتم همه چ

ـ و آنها كـه بـه آ  شه كنند، و زكات را بپردازند، يپ مـان  يات مـا ا ي
  آورند، مقرّر خواهم داشت! يم

ـ و ؛اسـت  فراگيـر  رحمـتش  کـه  فرمود ،آيه اول بخش در  در يل
 خود بر فرمود .است قينمت سود به رحمتش کهکرد  بيان مدو بخش
زيـرا   ؛سـازم  قـين مت شـامل  راخـود   خاص رحمت که ام کرده الزم

رحمت (و بخشـش)   ،پروردگار شما«؛ }لر�ْ}َةَ ا َغْفِسهِ  َ	  مكُ َكَتَب ربُ {
  .)54و  12(انعام: » را بر خود، حتم کرده است

 کـه بـرد   مـي سـر پـي    ايـن بـه   آدمي ،الرحمه جبلرفتن از باالبا 
                                                           

َوالٰيَةُ  ُهٰنالَِك { .١
ْ
ِ  ال cا ِب Yَق ْG  َُهو  ٌ ْ̈ ٌ  َخ ْ̈  وََخ

ً
ٰوابا

َ
  ث

ً
از  ]تو قـدر [ت يدر آنجا ثابت شد که وال«؛ }ُقْقبا

». رد!دا ]يعـان مط يبرا[ن عاقبت را ين ثواب، و بهتريحق است! اوست که برترآن خداوند بر
 )44(کهف: 
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 و باايمـان  زن و مـرد  بـر  ياصـ خ واليـت  و رحمت ،متعال خداوند
او نيز  ،شدآگاه  سر ايناز انسان  وقتي که است طبيعي .دارد مسلمان

  .نشان دهد خاصو عطوفت  رحمت مؤمن مرد و زن به
ـ  عرفـات  سـرزمين  در کـه  کسـي  است شايستهرو  ازاين  سـر ه ب

 ؛بخوانـد  را آن خـاص  دعـاي  وبـرود   بـاال  الرحمـه  جبل از ،برد مي
 قسـمت  در 8علي بن حسينحضرت  شهيدان ساالرگونه که  همان
 .خواند را معروف دعاي آن و ايستاد کعبه به رو کوه آن چپ

 بـا  کـه  اسـت  اتنمـر  نـام ه باي  همنطق ،عرفات نيسرزم درـ  سه
 کـه  نهـم  روز 7ادسـج  امـام  فرموده به .شده مشخصهايي  عالمت

 رسيدي، (نمرات) وسيع منطقه اين به و شدي عرفات سرزمين وارد
 و اسـت  عرفان و معرفت ،شهادت سرزمينِ جااينکه  باشي آگاه ديبا

 بر کساني چه که داند ميهم اين سرزمين عالوه بر خدا و فرشتگان، 
اي  هانگيـز  چـه  بـا  وآينـد   مـي اي  هانگيـز  چـه  بـا  و نهنـد  مي گام آن

 ! گردند برمي

 ،هحجـ  ذي نهمروز  پايان در که است داده دستور متعال خداوند
 مشـعرالحرام سـوي   بـه  عرفـات  سـرزمين  از ديگران مانند هم شما

  کنيد: حرکت
فِيُضوا ُعم� {

َ
فٰاَض  َحْيُث  ِمنْ  أ

َ
َ ا ْسَتْغِفُرواا وَ  �cاُس ا أ cا إِن�  ب َ cَلُفورٌ  ب 

 )199(بقره: }رَِحيمٌ 

كـوچ   ]ان منيسرزم يبه سو[كنند،  يجا كه مردم كوچ م سپس از همان
  مهربان است!و د، كه خدا آمرزنده يد! و از خداوند آمرزش بطلبيكن
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 .اسـت  آن ورودي در لـين او و ،حـرم  محدوده جزء مشعرالحرام
 و يابـد،  شايسـتگي ورود مـي   ،پيدا کـرد  معرفت نهم روز کسي اگر

 راهـا   ريزه سنگ .کند بيتوته را شبي نيز حرم ورودي راهرو دراينکه 
 رمـي  را شيطان ،دهم روز در تا نمايد آوري جمع جمرات رمي براي
 1.کند

  :فرمود شبلي به 7سجاد امام
 قلـب  کـه  است آن ،مشعرالحرام در کردن بيتوته و وقوف معناي

 تـا برگزيني  خود دل شعار را تقوا و نمايي آگاه تقوا شعار با را خود
  2.است قوم آن معرف قومي هر شعار که ،شود شناخته باتقوا قلبت

 اامـ  ؛اسـت  مطـرح  حـج  مراسـم  و مناسک همه در تقواموضوع 
. اســت مشـعرالحرام  ســرزمين در و دهـم  شــب ،آن بـروز  و ظهـور 

 گيـرد  مي نيروها  ريزه سنگ آوري جمع با ،کرده وقوف آنجا گزار حج
 عصياني هر با وبرخيزد  نبرد به شيطان با تا کند مي حمسل را خود و

   .بسايد سر طاعتي هر پيشگاه در و بستيزد

  جسم و جان  يساز پاک ب)

بـه  آراسـتن  و ل يـ رذاراستن وجود از يپه ب منوط ،سعادت انسان
 يبـرا  انـد  گفتـه  اخـالق  يعلما .است ياخالقهاي  و ارزش ليفضا

وجودش  بايدنخست  انسان، ييعن ؛است الزم هيتخل ابتدا يخودساز
                                                           

 .۶۰ص، يآمل يجواد اهللا آيتصفا،  يصهبا .١

 .۱۷۱، ص۱۰ ج ،مستدرك الوسائل .٢
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  ياخالقـ   فضـايل  بـه  تـا  ،بزدايد يسلب صفات و ياخالق رذايل از را
ـ ا در !گردد مزين  حـق  جـالل  و جمـال  جلـوه  انسـان  ،صـورت  ني

   شود. مي
  :يخ محمود شبستريگفته شه ب

ــع ــعموان ــعموان ــعموان ــا    موان ــات ــات ــات ــي    ت ــينگردان ــينگردان ــينگردان ــود    زززز    نگردان ــودخ ــودخ ــودخ ــه    دروندروندروندرون        دوردوردوردور    خ ــهخان ــهخان ــهخان ــدت  خان ــو ناي ــدت ت ــو ناي ــدت ت ــو ناي ــدت ت ــو ناي ــور     ت ــورن ــورن ــورن         ن

        استاستاستاست    چهارچهارچهارچهار    همهمهمهم    ويويويوي    ازازازاز    كردنكردنكردنكردن    طهارتطهارتطهارتطهارت        استاستاستاست    چهارچهارچهارچهار    عالمعالمعالمعالم    ايناينايناين    دردردردر    چونچونچونچون    موانعموانعموانعموانع

ــيت    ازازازاز    دومدومدومدوم        ارجاسارجاسارجاسارجاس    وووو    احداثاحداثاحداثاحداث    ازازازاز    پاكيپاكيپاكيپاكي    نخستيننخستيننخستيننخستين ــيتمعص ــيتمعص ــيتمعص ــر    وزوزوزوز    معص ــرش ــرش ــرش ــواس    ش ــواسوس ــواسوس ــواسوس         وس

        اسـت اسـت اسـت اسـت     بهيمهبهيمهبهيمهبهيمه    همچونهمچونهمچونهمچون    آدميآدميآدميآدمي    ويويويوي    بابابابا    كهكهكهكه        اسـت اسـت اسـت اسـت     ذميمـه ذميمـه ذميمـه ذميمـه     اخـالق اخـالق اخـالق اخـالق     زززز    پاكيپاكيپاكيپاكي    سيمسيمسيمسيم

        سـير سـير سـير سـير     گـرددش گـرددش گـرددش گـرددش     مـي مـي مـي مـي     منتهـي منتهـي منتهـي منتهـي     اينجااينجااينجااينجا    كهكهكهكه        غيــرغيــرغيــرغيــر    ازازازاز    اســتاســتاســتاســت    ســرّســرّســرّســرّ    پــاكيپــاكيپــاكيپــاكي    چهــارمچهــارمچهــارمچهــارم

        1    مناجــاتمناجــاتمناجــاتمناجــات    ســزاوارســزاوارســزاوارســزاوار    شــكشــكشــكشــك    بــيبــيبــيبــي    شــودشــودشــودشــود        طهـارات طهـارات طهـارات طهـارات     ايـن ايـن ايـن ايـن     حاصلحاصلحاصلحاصل    كردكردكردكرد    آنكهآنكهآنكهآنكه    هرهرهرهر

و جـان انسـان از   جسـم   يسـاز  حـج، پـاک   يتيتربهاي  از روش
 يل اخالقـ يفضـا کمـاالت و  به گي او نه آراستيتا زم ؛هاست يآلودگ

  شود.فراهم 
اسـت   مسـتحب کـه  ، استاحرام  ،و عمرهن واجب در حج ياول

و کنـد  زه يبـدن خـود را پـاک   ، دن لباس احراميش از پوشيپ گزار حج
   2.شو دهد (غسل کند)و شست

 پـاك  فسـوق  و رجـس  از را يآدمـ  بـاطن  و قلـب  ،احرام غسل
                                                           

 ي.خ محمود شبستريگلشن راز، ش .١

 ،د، مسـتحبات احـرام  يـ و مراجع معظم تقلخميني حضرت امام  يمناسک حج، مطابق با فتاوا .٢
 .۳۰۲مسئله
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 فرشـتگان  شـبيه  را و انسـان زدايـد   مـي  دل از را شـهوات  ،کنـد  مي
 يطـواف  آمـاده  فرشتگان همانند ،کردن غسل بانيز گزار  حج. سازد يم

ـ . شـود  مـي  مقصـود  كعبـه  دور به وار پروانه  و يپژمردگـ  آب، يزالل
 و طـراوت  از يشبنم ،شويد يم را روح ،برد يم انسان از راها  ناپاکي

 ،سالمت شفافيت، انسان به، و نوازد يم رااو  چهره بهشت از يترنم
  .بخشد يمو حيات  صداقت

  د: يپرس  يشبل از 7سجادامام حضرت 
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بيـرون  دوخته از تـن   يها ، جامهيآيا در ميقات فرود آمد« فرمود:

آيـا در آن موقـع،   «فرمود:  ».بله«گفت: » ؟يو غسل كردآوردي 
و جامه طاعت  يكن يكه لباس گناه از خود خلع م يداشترا نيت اين 

از شـدن   آيا بـه هنگـام برهنـه   «فرمود:  ».خير«گفت: » ؟يپوش يم
كـه از ريـا و نفـاق و     يداشـت  اات، توجه به اين معن پوشاك دوخته
گفـت:  » ؟شـوي  مـي ناك، مجرد و بركنار  شبهه يورود در كارها

وشو دادن تن، قاصـد ايـن    آيا موقع غسل و شست«فرمود:  ».خير«
                                                           

 .۱۶۷، ص۱۰ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج .١



 
 127                جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج : : : : سومسومسومسومفصل فصل فصل فصل 

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

ـ   كه خود را از خطيئات و گناهان، شسـت  يبود ـ  يوشـو م » ؟يده
  ».نه«گفت: 
و نه از لبـاس دوختـه،    يا بنابراين، نه در ميقات فرود آمده«فرمود: 

  ».يا كرده يو نه غسل يا د گشتهمجر
 فرمـود  در باب حج 7صادق امامکه حضرت  يدستور جامعدر 

  :آمده استن يز چنين
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 و يراسـت  خلعـت  وبشـوي   را گناهانـت  ،توبه خالصِ آبِ با سپس
 خـدا  ياد از را توهرچه  و بپوشان دل به را خشوع و خضوع و يپاك
  .كن حرام خود بر كند، يم محروم او اطاعت از و دارد يم باز

دن دو جامـه  يپوشـ  و هيت، تلبين :احرام واجب استز در يسه چ
  2.مردان... يبرا

ـ  م .اسـت  پروردگار نزد خشوع و تسليم نشانه ،احرام  يحـرم وقت
ـ ب تـن  از را معصيت لباس يعني دوخته و کهنه لباس  ؛آورد مـي  روني

 ميقـات بـه   دراز و دور سـفر  از كـه  حـال ! سـالك  يحاج يا يعني
 لبـاس  ،انقطـاع  كمـال  و اخـالص  نهايت در بايد ،يا رسيده عاشقان

دور  يبـاطن  و يظـاهر  تعلقات همه از و يكن خارج تن از را يدنيو
                                                           

 .۸۹، صمصباح الشريعه .١

 ،د، مسـتحبات احـرام  يـ و مراجع معظم تقلخميني حضرت امام  يمناسک حج، مطابق با فتاوا .٢
 .۲۵۱مسئله
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 ينيبخـود  مرگ با بايد ،است يپوش شبيه كفن كه يپوش احرام. يشو
   1.شود آغاز حج يروحان حيات تا باشد همراه يو خودخواه
        دارددارددارددارد    ســرســرســرســر    دردردردر    آنچــهآنچــهآنچــهآنچــه    هــرهــرهــرهــر    بنهــدبنهــدبنهــدبنهــد    ســرســرســرســر    ازازازاز        دارددارددارددارد    دلبردلبردلبردلبر    كويكويكويكوي    هوايهوايهوايهواي    كهكهكهكه    هركسهركسهركسهركس

        2دارددارددارددارد    كـافر كـافر كـافر كـافر     نفـس نفـس نفـس نفـس     كـه كـه كـه كـه     ندهدندهدندهدندهد    سودشسودشسودشسودش        بنشــيندبنشــيندبنشــيندبنشــيند    ارارارار    چّلــهچّلــهچّلــهچّلــه    هــزارهــزارهــزارهــزار    بــهبــهبــهبــه    ورنــهورنــهورنــهورنــه

 آلـوده،  و شـرور  نفس تن برمبادا . است يار ديدار خلعت ،احرام يآر
 نـزد  ما يشرمسار و يرسوايباعث  كار اين شك يب. بپوشانيم سفيد جامه

 يبو و كند جلوه نازيبا ما اندام بر عشق لباس مبادا. شد خواهد پروردگار
 فرشـتگان  و شـود  هويـدا  احراممـان  يسـفيد  از هـوس  و هوا و گناهان
  .  كنند سرزنش را ما ،حج مراسم در حاضر ارواح و بين باطن

  د:يپرس 7آمده است که امام سجاد  يشبل ثيدحدر ادامه 
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زايد را  ي(كثافات و موها يآيا خود را تنظيف كرد«سپس فرمود: 
                                                           

 .۲۲۱، ص۲ جالمراقبات،  .١

 .يعالمه حسن زاده آمل اهللا آيتمجموعه اشعار  .٢

 .۱۶۷، ص۱۰ ج ،مستدرك الوسائل .٣
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عرض  »؟يو پيمان حج بست ي) و لباس احرام پوشيدياز بدن زدود
كه با  يت كردزمان با تنظيف بدن، ني آيا هم«فرمود:  ».يآر«كرد: 
و كثافـت گنـاه از قلـب و جـان،     هـا   پليـدي  ،توبه خالص يدارو
  ».خير«گفت:  »؟يبزداي

كه تمام آنچه را  يبود اشدن، متوجه اين معن آيا موقع محرم«فرمود: 
ـ حـرام  ، بر خود است خدا حرام كرده و هرگـز پيرامـون آن    يكن

آيا هنگام بستن پيمان حج، به ايـن  «فرمود:  ».نه«گفت:  »؟ينگرد
كـه خـالف   [خـدا را  كه هرگونه عهد و قرارداد بـا غير  ينيت بود

ها با خـدا عقـد   و تن يو زير پا بگذار[ يمنحلّ كن ]ستخدا يرضا
  ».نه«؟ گفت: ]يببند يت و بندگعبودي

 يا ، در حقيقت نه تنظيف كردهيبا نداشتن چنين قصد پس«فرمود: 
  ».يا و نه پيمان حج بسته يا و نه محرم شده

ـ باگـزار   دهد. حج را به سوي خدا سير ميسالك  ،حجزيرا  از  دي
عبور كنـد و از   يو لذات جسمان  ينفسان  منازل شهوات و مشتهيات

را كنار بگذارد  يو تعينات خودجدا شود خود  يلباس صفات بشر
   .پندار را بدرد يها و پرده

  :يبه قول شيخ محمود شبستر
        1ز خود صافي شـود چـون آتـش از دود   ز خود صافي شـود چـون آتـش از دود   ز خود صافي شـود چـون آتـش از دود   ز خود صافي شـود چـون آتـش از دود           مسافر آن بود كو بگذرد زودمسافر آن بود كو بگذرد زودمسافر آن بود كو بگذرد زودمسافر آن بود كو بگذرد زود

 طهـارت  خانـه  کعبـه، از واجبات حج، طواف خانه کعبه اسـت.  
 ،کعبـه  طـواف  نتيجـه  .طهـارت  حـريم  طـواف  ،آن طـواف  و است

                                                           

  . گلشن راز .١
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 مـن  تنزيـل  و رمطهـ  ،طاهر کتاب که قرآن همانند ،است طاهرشدن
ـر  دل طهـارت  بـا  جـز  آن آيـات  فهميدن و است العالمين ربميس 

هُ  الٰ { :نيست ـُرونَ ا إِال�  َفَمس� ُمَطه�
ْ
توانند بـه آن دسـت    يجز پاکان نم«؛ }ل

 .)79(واقعه:  )ابنديدست (زنند 

 بـه  او دل دسـت  ،نباشـد  رمطهـ  و طـاهر  انسان تا که گونه انهم
 کسي و خداست پاک خانه نيز کعبه، رسد نمي آنقر معارف و محتوا

 .باشـد  پـاک  کـه  کنـد  طـواف  کعبـه  اطـراف  و حـريم  در توانـد  مي
را  آن خـدا  پـاک  فرشـتگان  و اسـت  پـاک  خدا عرش که طور همان

 و هـا پـاک اسـت    آلـودگي  و شـرک  از نيـز  کعبـه  ،کننـد  مـي  طواف
 و مطهـر  ،رجسـي  و رجـز  هر از کهاند  پاکانينيز  آن کنندگان طواف
در  انسـان  و دهـد  مـي نيز  طهارت درس ،خانه اين طواف .اند مصون

َ ا إِن� { کـه طـاهر باشـد:   شـود   مـي  خداوند محبوب صورتي c¹ُِـب�  ب 

ِرينَ ا ¹ُِب�  وَ  ��وcانِ#َ ا Yُمَتَطه
ْ
کنندگان را دوسـت دارد، و   هخداوند، توب«؛ }ل

  )222(بقره:  .»دوست دارد ]زين[پاکان را 
 و کعبه حقيقت به که هستند :معصومينفقط ها  انسانان يدر م
يابند؛  مي دست قرآن حقيقت بهکه  رسند، چنان مي آن اطراف طواف

  1است.کرده  معرفي »مطهر « را آنان ،تطهير آيه زيرا
 و صـفا  بين سعيدانسته و صفا و مروه را از شعائر  تعالي خداي

  ست: ده ايطواف نام را مروه
                                                           

 .۳۳ :احزاب .١
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ٰفاا إِن� { َمْرَوةَ ا وَ  لص�
ْ
ِ ا َشٰعائِرِ  ِمنْ  ل cَْيَت ا َحج�  َفَمنْ  ب ِو  "ْ

َ
 فَالٰ  ْقَتَمرَ ا أ

نْ  َعلَْيهِ  ُجٰناحَ 
َ
  أ

َ
و�ف  )158(بقره:  }...بِِهٰما َفط�

كه حجِ خانه  ين، كسانيخداست! بنابرا ]يها و نشانه[صفا و مروه از شعائر 
  . بر آن دو طواف كنند... ست كهين يدهند، مانع يا عمره انجام ميخدا 
 فرمود: 7امام صادق

 �f�z 
$�
< #W� �y � 2f �t � �f #$� ��  j ��P  �� �kI7  �6 �; gS 
� �@�1 �A
*�� ���z �T �? �)
� �* �� �«�1 �̂
 �� �kI �S 
�7  �8��T ��  L �-� �+ �. :) #W�s  Lf�z� 
tP   �� �kI  �� 2��o��/  �� �S� �̂ D� 
��s �8I 

 �� �� �� �WD 
j �� �8I  �i� �<�+
�(´  �� �� �� �� #� �o 
:�z�1 �̂  �% �� 
D�<  �� �% �� 
D��< �:��  j �� �3#/�s
K�%�� 
D�< �S 
� �6 �; gS 
� �@�1 �A
*�� ���z �T �? ,� �d
� �* �� 
:�z�1 �̂  �%�� 
D�< #W� �y2 

بر آن  -كه برگزيده خدا بود - آدمكه صفا ناميده شد  براي آن صفا
ـ   .آدم گـذارده شـد   ياز اسـما  يوه اسـم هبوط كرد. پس بر اين ك

همانا خدا آدم و نوح و خانـدان ابـراهيم و خانـدان    «خداوند فرمود: 
هبـوط كـرد و     و حوا بر كوه مروه .»برگزيد عمران را بر جهانيان

بر آن هبوط كرد. پس ايـن   مرأةكه  مروه ناميدندبراي آن مروه را 
  .به خود گرفت مرأة يها از نام ينام ،كوه

 فـرار  اطاعتسوي  به معصيت از انسان که ستمعنا اينبه  سعي
 ظهـور  بارز طوره ب مروه، و صفا بين سعي در اهللا الي فرار و ،کند مي
 سـوي  بـه  گنـاه  ازفـرار   ،مـروه  و صفا بين دويدن و هروله .يابد مي

 .است حق يسو بهخدا غير از و اطاعت

                                                           

  .۲۳عمران:  آل .١
  .۱۹، ص۵جتهذيب االحكام،  .٢
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 تصـفيه  را خـود  کنـد  مي سعي ،دارد صفا جانب به رو که گاه آن
 مردانگي و مروت کند مي سعي ،رود مي مروه سوي به وقتي وسازد 

 ،صـفا  و اسـت  مردانگـي  و مروت يادآور ،مروهزيرا  ؛آورد دست به
 سـر  .دندار سريها اين از هريک ،آري .روح تهذيب و تصفيه يادآور
 به دست ديگر و يابد بار مردانگي و صفا به انسان که است آنسعي 
  .نکند دراز ذليالنهپست و  کار سوي

 و بيـرون  و درون ديـو  کـردن  رمـي  حقيقت در، جمرات رميدر 
 ،نشـود خـو    فرشته ،انسان تا .استمطرح  جن و انس شيطانراندن 
 .نيسـت  مصـون او  گزنـد و از  رود نمـي  بيـرون  شحـريم  از شيطان

 در .سـازد  خو فرشته را انسان که است آن برايوجوب مناسک حج 
 پـاک  وکنـد  از خـود دور   را پليـدي  اوصاف هرگونه ،جمرات رمي
  ، و... .کند قرباني تقوا پايه برن گاه اقرب در .شود

  يکتا معبود به بستن دل وها  وابستگي قطعج) 

در وجود  يت و آزادگيجاد حريا ،حج يتيتربهاي  گر روشياز د
 هرگونه انسان از آزادشدن حج، يجهان كنگره از هدفانسان است. 

 خـدا  خانه اينكه چه است؛و رسيدن به مقام قرب خداوند   يوابستگ
 يآزاد سـبب  بايـد  عتيق خانهگرد  طواف و شده توصيف »عتيق« به
  :يرازيب حافظ شيالغ گفته لسانه ب .شود غيرخدابندگي  بند از

        زير چرخ كبـود زير چرخ كبـود زير چرخ كبـود زير چرخ كبـود     غالم همت آنم كهغالم همت آنم كهغالم همت آنم كهغالم همت آنم كه

        
        آزاد اسـت آزاد اسـت آزاد اسـت آزاد اسـت     زهر چه رنـگ تعلـق پـذيرد   زهر چه رنـگ تعلـق پـذيرد   زهر چه رنـگ تعلـق پـذيرد   زهر چه رنـگ تعلـق پـذيرد   

        ها به مهر او شاد استها به مهر او شاد استها به مهر او شاد استها به مهر او شاد است    كه خاطر از همه غمكه خاطر از همه غمكه خاطر از همه غمكه خاطر از همه غم        مگر تعلق خاطر به مـاه رخسـاري  مگر تعلق خاطر به مـاه رخسـاري  مگر تعلق خاطر به مـاه رخسـاري  مگر تعلق خاطر به مـاه رخسـاري          
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  : ه استبرد نام »عتيق بيت«با عنوان  کعبه از جا دو در قرآن
َْقُضوا ُعم� {ـ ـ ـ ـ  ْ�ُوُفواوَ  َيَفَثُهمْ   ْ�و�ُفـواوَ  نُـُذوَرُهمْ   َط�

ْ
�َْيـِت   َعتِيـقِ ا بِا"ْ

ْ
 }ل

 )29(حج: 

خود وفـا   يشان را برطرف سازند؛ و به نذرهايها يد آلودگيسپس با
  كعبه، طواف كنند. يكنند؛ و بر گرد خانه گرام

َجٍل ُمَسyÍ  لَُكْم فِيٰها َمٰنافُِع إِ�{ـ ـ ـ ـ 
َ
  أ

َ
ٰهـا إِ�

�
َْيـِت ا ُعم� َ�ِل َعتِيـقِ ا"ْ

ْ
    }ل

 )33(حج: 

روز ( ينيشماست تا زمان مع يبرا ي)، منافعيوانات قربانيدر آن (ح
 .است ]كعبه[ يو گرام يميسپس محل آن، خانه قد )ذبح آنها

 ؛اسـت  آزاداي  خانـه ن است کـه  يا» قيعت«به کعبه دليل توصيف 
 مسجد گاهي و باشد کسي لکم گاهي که نيست مساجد ديگر نظير

�« :ندارد واست  نداشته خدا جز مالکيکعبه  .شود ساخته  �)9*j� 7o� 
X� )9*j� 7o�(.1  

ـ ن انسـان  در آزادگـي  و آزادي صفت اينکه براي  ،يابـد  ز ظهـور ي
گرد  بر با طواف مردم تا کرد معرفي آزاد را خانه اين متعال خداوند

 کسـي  بنده و دننشو کسي ملکاموزند، يرا ب آزادگي و آزادشدنآن، 
   .بيرون مالک ملک نه ،شود درون مالک ملک نه ؛دننگرد

ــتاند        ، آمديم، آمديم، آمديم، آمديميييييا رب، تو خوانديا رب، تو خوانديا رب، تو خوانديا رب، تو خواند ــتانددل را س ــتانددل را س ــتانددل را س ــديمييييدل را س ــديم، آم ــديم، آم ــديم، آم         ، آم

ــق و وال ــق و والعشـ ــق و والعشـ ــق و والعشـ ــه را    ييييعشـ ــه راكعبـ ــه راكعبـ ــه راكعبـ         ، آمــديم، آمــديم، آمــديم، آمــديمييييبــر دل نشــاندبــر دل نشــاندبــر دل نشــاندبــر دل نشــاند        كعبـ

                                                           

 .۳۴۷ص ،۹ج ،وسائل الشيعه .١
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ــان  ــدايت را ز ج ــارب ن ــان ي ــدايت را ز ج ــارب ن ــان ي ــدايت را ز ج ــارب ن ــان ي ــدايت را ز ج ــارب ن ــديم          ي ــان آم ــك گوي ــديم  لبي ــان آم ــك گوي ــديم  لبي ــان آم ــك گوي ــديم  لبي ــان آم ــك گوي         لبي

        در خود نمانـديم، آمـديم  در خود نمانـديم، آمـديم  در خود نمانـديم، آمـديم  در خود نمانـديم، آمـديم          جــان را رســانديم، آمــديمجــان را رســانديم، آمــديمجــان را رســانديم، آمــديمجــان را رســانديم، آمــديم

ــر ــردل را ز ه ــردل را ز ه ــردل را ز ه         1    يكجا تكانـديم، آمـديم  يكجا تكانـديم، آمـديم  يكجا تكانـديم، آمـديم  يكجا تكانـديم، آمـديم          ييييوابســتگوابســتگوابســتگوابســتگ دل را ز ه

 طبيعـت  خاكدان به يزنجيرمانند  را انسان ،ينفسان يها خواسته
 خـويش  درون در را يآزاد يمعنابخواهد  يآدمه چچنان .است بسته

 بنـد  از بايـد دسـت يابـد،   خداونـد   يبه مقام بنـدگ کند و احساس 
 اريبسـ   نفسهواي  بر  البته غلبهشود.  رها تمنيات و ها تعلّق ،شهوات
  :گويد يم ز مصريکه از زبان همسر عز ر قرآنيبه تعب .است مشكل

}�; ��  �½ \D�� ·
f�/  #Ws  ��
f#��  g% �G� \;�y  ��� U����� ��s �;  �S �o �G  \� �G{  :53(يوسف(  
 مبـرّا  تقصـير  و عيب از را خويش نفس وكنم  نمي يخودستاي من و
 نـاروا  و زشت يكارها به سخت را انسان ،اماره نفس زيرا دانم؛ ينم

  .داردنگه را يآدم خود خاص لطف به خداوندآنكه  جز ،دارد يوام
 ،بسپرد يالهغير اميال و  نفس  يهوا به امورش را زمام، انسان اگر

 آشـكار در او  هـا  چهـره  تـرين  زشـت  بـا  يناسپاسـ  و كفـر ي از حالت
��&�S«هشدار داد:  9اکرم امبريپرو  ازاين .شود مي #�  ���� �h ̈  #W�� �? � �h ��¨ 
j
+ ���   �� US�  ناشنوا و نابينا را يآدم زيرا باشيد؛ حذر بر خود  نفس  يهوا از« ;2)��$�

  .»كند يم
 مـان و لـذت  ياشـيريني  از  ،است ينفسان ير هواهايکه اس يکس


�³ « :فرمود 7يعل عبادت محروم است.� �&  �7� �̀  #M�� �%  �% �k��1�+�  
6� �; �  ���� �$�� 
                                                           

 .محدثي جواد استاد .١

 .۱۰۰۱هج الفصاحه، ش ن .٢
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 �6 �� �� �h چگونـه  نكند، نفس كف و نگيرد روزه  نفس  هواى از كه كسى«؛ 1»̈ 
ـ  »؟دريابـد  را عبادت لذت تواند مى ـ بـرده ام  ،واقـع در ين کسـ يچن ال و ي

ي از بردگتر  بسيار دردناک اي که يبردگ ؛ش استيشهوات درون خو
�B#  �71 �� « :استمتعارف  ��d �%  U8b�  �;6  �� �71   D�  C«2 برده از تر ذليل شهوت، ندهب«؛ 

  .»]كنند مي كه او را خريد و فروش[ست ا
 درونـي  منياهر و ديو بندهقت يدر حقدارد، ا يدنطمع  که انساني

�� « :است شيخو �j#z�   gC �G  7�#� �} ـ   يکي قرآن  3.»;�  ياز اهـداف رسـالت نب
ـالَل وَ  إÎَُِْهـمْ  َقْنُهمْ  يََضعُ  وَ { :کند مي فين توصيچنرا  9اکرم

ْ
غ

َ
ـÁِ  األ

�
 ال

 و دوش از ،بـود  هاآن بر كه را يزنجيرهاي و سنگين يبارها و«؛ }َعلَـْيِهمْ  oنَْت 
  .)157(اعراف:  »دارد يبرم گردنشان

مبـارزه بـا شـرك و     ينـوع  ،يتوحيد يزندگمناسک حج، درک 
همـه   از بايـد  خـدا  خانـه  كه گونه ناهم .استه  يوابستگرفع عامل 

  .کرد پاك يبت هر از بايد نيزرا  دل خانه ،شود پاكها  بت
            اژدهاستاژدهاستاژدهاستاژدهاست    بتبتبتبت    ايناينايناين    وووو    مارمارمارمار    بتبتبتبت    آنآنآنآن    كهكهكهكه    زانزانزانزان        استاستاستاست    شماشماشماشما    نفسنفسنفسنفس    بتبتبتبت    بتها،بتها،بتها،بتها،    مادرمادرمادرمادر

ـ  راحـت  ،يخـودآراي  ،يخـودبين رذايلي چـون   بايد يحاج  ،يطلب
 تزويـر  تظاهر، ،يهوس يها كشش تخريب، ،يديگرآزار ،يخودآزار

گـزاران   برخـي حـج   .را از قلـب خـود بزدايـد    ديگـران  به توهين و
ـ  داننـد،  يم خدا خانه به رسيدن فقط را حج از مقصود  ،عارفـان  يول

                                                           

 .۱۹۹ص، و درر الکلم تصنيف غرر الحكم .١

 همان. .٢

 .۱۸۰حکمت، البالغه نهج .٣
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 راشـان   يزمين سفر وگزينند  ميبر خود سلوك منزلگاه اولين را كعبه
  كنند. يم تبديل يآسمان يسفر به

ــردنش        بسـت بسـت بسـت بسـت     هوالموجـود هوالموجـود هوالموجـود هوالموجـود     بابابابا    پيمانپيمانپيمانپيمان    كهكهكهكه    هرهرهرهر ــردنشگ ــردنشگ ــردنشگ ــد    ازازازاز    گ ــدبن ــدبن ــدبن ــود    بن ــودهرمعب ــودهرمعب ــودهرمعب ــت    هرمعب ــترس ــترس ــترس             رس

        1    نيسـت نيسـت نيسـت نيسـت     افكنـده افكنـده افكنـده افكنـده     سرشسرشسرشسرش    ييييفرعونفرعونفرعونفرعون    پيشپيشپيشپيش        نيستنيستنيستنيست    بندهبندهبندهبنده    مسلمانمسلمانمسلمانمسلمان    رارارارا    اهللاهللاهللاهللا    ييييسوسوسوسو    ماماماما

کنـد؛   خـود را رهـا مـي    يزنـدگ و مـال   ،حسـب ظـاهر  زائر بـه  
  .بود خواهد آنها حافظ خداوند روايات، طبقکه  صورتيدر

 آن حـريم  در وشـود   صاحب حرممحرم  خواهد يم كه يمحرم
دور  خـود  از را يعـاد  يها جامه يحت و يپليد بايد هر نوع درآيد،

 هرچـه  و برهانـد  دلخـواه  لبـاس  بـه   يوابستگ از راخويشتن  و کند
 ونداشته باشد  يتعال يبار حضرت تقرب جز ينيت كه بكوشد بيشتر

 و ندهد، راه دل به ،است آميخته تظاهر و ريا به كهيادي  ناچيزترين
 يزندگان در ،آن از پس يحت و حج مناسك پايان تا را ناب نيت اين
  .بخشد استمرارنيز  يعاد

 دارد يهـاي  اسـماعيل  يا اسماعيل يكس هر كه آموزد يم ما به حج
 وندند؛خدا به او رسيدن راه سدها  همان و است بسته دل هاآن به كه
 فرزنـد  و همسـر  و قدرت و شهوت تا گرفته عنوان و جان و مال از
  يوابسـتگ  بايد پس .يازد يم دست يگناه هر به ها،آن حفظبراي  كه
  . كند يقربان دوست يپا به اسماعيلمانند  راآنها  به

 مالـك  را خـود  ،يابند مي معرفت الوهيت مقام به كه يانفقط كس
                                                           

 .يوان اقبال الهوريد .١
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دانند  مي سبحان يخدااز  را عظمت و عزت تمام و دنبين نمي يچيز
و  نـد، نك مـي  احسـاس  خـود  وجود سراسر در به خدا را  يدلبستگ و

 .ندنك يم پيدا معراج لياقت

 يا اراده خـود  از او اراده برابـر  در و خداوند، به مطلق  يوابستگ
ـ  او، غيـر  از ينياز يب نداشتن،  بـه را  انسـان  او، غيـر  بـه  ياعتنـاي  يب
 .رساند مي عبوديت

ن خــود قــرار دهــد! يالعــ را نصـب  يمعنــو يد الگوهــايــبا يحـاج 
 دلبنـد  يفرزنـد  ،انتظـار  عمـر  يك پايان در 7ابراهيم يِهست عزيزترين

ن يکنـد و بـد   ياو را قربـان  شـد  آمـاده  ها يدلبستگ همه رغم به كه ،بود
آنجـا بـود    .كنـد  قطع خدا راريبه غ  يوابستگ يها رگه و ها ريشه ،لهيوس
ُمْحِسـنِ#َ (: آمد ندا که

ْ
ْـزِي ال

َ
Ï ْؤيا إِن�ا َكـذلَِك َت الر�

ْ
ق  تـو  ابـراهيم،  يا« ؛)قَْد َصد�

  .)105(صافات: » كن يقربان يگوسفند اسماعيلت، يجا به نكيا .يشد پيروز
 اخالص در طَبق !يشد ين سفر روحانيکه موفق به ا يزيعز يا

 آبرويت، مقامت، همسرت، فرزندانت، ات، سرمايه ؛يبگذار آنچه دار
  . ...و ات يخودكامگ ات، يخواه فزون شهرتت، شغلت،

 كردن يقربان اعاليش مرحله كه ،هايش وابستگياز  يآدم گذشتن
 يرا به قرب الهاو  دنياست، مال از گذشتن آن تر نازلمرتبه  و فرزند

ِب�ونَ ( زيرا رساند؛ مي
ُ

Ð ا ِ¥� َح�ª ُيْنِفُقوا ِمم�
ْ
 .)92(آل عمران:  )لَْن تَنالُوا ال

  يارتباطات اجتماع يساز سالمد) 

ها به داشتن روابـط   انساناست،  ياجتماع يمکتبکه اسالم ازآنجا
نشـانه  اند، و نبـود ايـن ارتبـاط،     شدهسفارش يکديگر مند با  ضابطه
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'� « فرمود: 7يعل که ؛ چنانافراد آن جامعه است يناتوان �A 
���  �[�#��  
6 �; 
 �' �A ��  �6 ��  �E� ���> 
& W ��� 
O� 
�K KK(;1 »   بـه  عاجزترين انسان ها كسي اسـت كـه از

  .».برادران عاجز باشد..دست آوردن 
ت دانسـته  يگانه عامل موفقيرا  يارتباطهاي  وهيش يبرخ، ميقرآن کر

هـاي   شرفت و سـعادت در عرصـه  يخواهند شاهد پ مياگر مردم  .است
داشـته   يو فرهنگـ  يفکر گر ارتباطيکديد با يبا ،باشند يمختلف زندگ

ْمرُُهمْ  وَ ( :باشندهم گر ياريو کنند گر مشورت يکديبا  ،باشند
َ
 ىُشـور أ

ا وَ  بَيْنَُهمْ  cنٰاُهمْ  مِم
ْ
ـ م در مشـورت  صـورت  بـه  شـان يكارها و« ؛)ُفْنِفُقـونَ  َرَزق  اني

  .)38(شوري: » كنند يم انفاق ،ميا داده يروز آنها به آنچه از و آنهاست
پيوسـته  د يبا مردم ،ياحتمالهاي  انياز ز يريشگيپ يبراهمچنين 

و در برابـر  کننـد   يادآوريـ گر يکديرا به  يزيگر و باطل يريحق پذ
ها  يو گرفتارها  يمقابله با سخت يبراو  بان هم باشنديپشت ،مشکالت

َقY  تٰواَصْواوَ (نند: کتوصيه  يستادگيبه ايکديگر را  ْGـْ¥ِ  تَٰواَصْواوَ  بِا  ؛)بِالص�
ـ  استقامت و ييبايشك به را گريكدي و كرده سفارش حق به را گريكدي«  هيتوص

  2.)3(عصر: » اند نموده
 3برشـمرده گر يکديرا برادر مان يابا مردمِ و عترت،قرآن فرهنگ 

انکارناپذير دانسـته  و ضروري از امور را  ياجتماعو ارتباط تعامل و 
  فرمود: 7امام صادق ؛ چنان کهاست

                                                           

   .۱۲حکمت، البالغه نهج .١

 .۴۰۵، ص۱۰. تفسير تبيان، شيخ طوسي، ج٢

ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ (. ٣
ْ
  ).۱۰(حجرات:  )إِغ�َما ال
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الزم است مسلمانان در ارتباطـات اجتمـاعي و كمـك مهربانانـه و     
، تـا شـما   بكوشـند مساعدت به نيازمندان و ابراز محبت به يكديگر 

به همديگر محبت » رحماء بيَنهم«باشيد كه خداوند فرمود:  گونه آن
رس شـما  اموري كـه از دسـت   دربارهو ترحم كنيد و غمگين باشيد 

در زمـان آن حضـرت    9كه جمع ياران پيـامبر  چنان .خارج است
  چنين بودند.

شــه يکـردن اند  نـه ينهاد يرع مقـدس بـرا  شـ  مانـه يحک ريتـداب از 
(و نماز روزانه  ينمازهادر مسجد براي اقامه مردم حضور  ياجتماع
شـدن نمـاز    که انجـام  هشدتأکيد مسجد  گانيهمساه ب. است) جمعه
حضـرت  و  9اکرم ينبره يدر س 2سر است.يفقط در مسجد م ،کامل

ند ت قائل بودياجتماع مسلمانان چنان اهم يبراآنها آمده که  7يعل
ن يهرکس از حضور در مسجد و اجتماعات مسلم ،اوقات يبرخ که

نقـل  . کردند مقابله ميآنان با تند و قاطع رفتار با  ،ورزيد مي يکوتاه
گان ي(همسـا  ،از مـردم  يد گروهـ يخبـر رسـ   7يعلبه زماني  است

طـي   7يامام علشوند!  نمي نماز جماعت مسجد حاضردر مسجد) 
                                                           

 .۱۷۴، ص۲، جکافي .١

٢. 9قَالَ النَّبِي  » �N �7 �A 
� �; �Q #��s �7 �A 
��
< �G� ��ª �% �	 �t �� .۱۹۶، ص۵ ج ،الشيعةوسائل  ):
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 ،د با ما هـم غـذا شـوند   يآنان نبا« :ار تند و قاطع فرموديبس يسخنان
آنـان حـق    ،و ازدواج با آنان ممنـوع اسـت  کنند د با ما مشورت ينبا

  1.»کنند) استفاده يء (اموال عموميندارند از ف

 يالگـو دادن و  يارتباط مسلمانان در سطح جهـان  يبراهمچنين 
کـرده  ضه حـج را واجـب   يفرخداوند گر ملل مسلمان، يبا د يتعامل

و اگـر  پذيرد  صورت ميبار ک ي يفقط سال ،ينين واجب دياست. ا
توانـد   مـي  ،برگـزار شـود   ،حـج اسـت   يکه هدف اصـل  يبه صورت

  باشد. يندر سطح جها ياز جامعه اسالميکننده ن نيمأت
 روابـط اسـتحکام   ،»عمـره « و» حج«از اهدف محوري و اساسي 

در ميـان   يانديشـ  چـاره  و يدوسـت  نـوع  هيروح پرورش و مسلمانان
است که خطاب بـه   ياله يبه ندا ييگو پاسخ ،واقعحج در .آنهاست
  وَ ( :فرمايد يمهمگان 

ْ
َنا إِذ

ْ
َْيَت  َجَعل لن�اِس  َمَثابَةً  ا"ْ

ّ
ْمًنـاوَ  ل

َ
 خـاطر  به و[« ؛)...أ

 قـرار  مردم يبرا امن مركز و بازگشت محل را كعبه خانه كه يهنگام] بياوريد
  .)125(بقره: »  ...داديم

 وخوانـده   امان و امن كانونکعبه را  پروردگار، آيه، اين براساس
 اين در يريز خون و جنگ هرگونه از اجتناب يبرا يشديد مقررات
گـزار،   و عمـره   حـج کـه   ي. هنگاماستکرده  وضع مقدس سرزمين

مند عمـل کنـد. چنـد    قانون تشد بهد يبا، کند مي لباس احرام به تن
 ،جـدال  ،فسـوق مانند ـ   ست و چهارگانه احرامياز محرمات بنمونه 

                                                           

١» .��/��*�& �}�� �	�?  2��
� �� �����
� �? 
6 �; � �M �O
� �� �� �� ��/� �0�&��� �� �� �� ��/� �G ��� �B�� �� �� ��/��� �G� �B�� ��، ۵ ، جهوسائل الشيع »:�� 
 .۱۹۶ص
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ن ين قوانياست. وضع ا يمربوط به امور اجتماعـ   برداشتنسالح در
  .است حج يتياز برنامه تربحاکي در واقع  ،کنندهمحدود

بـه  و دشـنام دادن   ييگـو  مفسـران، فسـوق را بـه دروغ   فقها و 
دروغ و «د: يـ گو مـي  يخـوي  اهللا تياند. مرحوم آ کردهر يگران تعبيد

حـرمتش   ،امـا در حـال احـرام    ؛دشنام در همه حـال حـرام اسـت   
 1.»تر استديشد

را هم افـزوده اسـت کـه    عبارت ن يا ،ان فوقياهللا مکارم بر ب تيآ
ز اجتنـابش  يـ گـران ن يص ديو تنقـ  گـران يبر د ياظهار تفوق و برتر

نهـا در واژه  يهمـه ا  ٢:نيسـخن معصـوم  بر اسـاس   .واجب است
 3.فسوق جمع است

محاجـه،   معنـاي   بـه   ، جـدال يعه و سنينظر مفسران ش اساس بر
  ٤.است منازعه، مشاجره و خصومت

  :كند يمالك نقل م» موطأ«از كتاب  يفخر راز
كه در  ،اشاره است به مجادله قريش در عصر جاهليت  از جدال، ينه

نمودنـد و   يمشعرالحرام وقوف كرده و از وقوف به عرفات خوددار
بـاره بحـث و مجادلـه      در ايـن  ،كه به عرفات رفتـه بودنـد    با آنان

                                                           

 .۲۶۴، ص۱ جعلي افتخاري، الحج،  يآراء المراجع ف .١

حضـرت   .را پرسيدند» جدال«و » فسوق«و » رفث«  يمعنا ،7جعفربن    ياز حضرت موس« .٢
ال «  قـول  ،جـدال  و ،مفـاخره نمـودن   دروغ گفتن و ،فسوق و ،كردن يرفث، نزديك«فرمود: 
  .۲۹۷، ص۵ج ، تهذيب االحكام »:است» واللَّه  يواللَّه وبل

  .۲۶۵، ص۱ الحج، ج يآراء المراجع ف .٣
  .۵۲۳، ص۱جالبيان،  مجمع ؛۱۶۵، ص۲جتفسير تبيان،  .4
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ـ   كردند و آنان نيز با اينها در جدال يم  يبودند. قرآن از اين كار نه
  1فراخواند. ياله كرد و به پذيرش حكم

 ،نقل شـد  ياز تفسير رازرا نيز در تفسير خود نظير آنچه  يقرطب
ده است نقل کراز قول ابن مسعود، ابن عباس و عطاء آن گاه  .آورده

کردن  وبحث با مسلمان است كه به خشمگينجر ،جدال«اند:  كه گفته
 وسـتيز  را بـه    نيز جدال يبيضاو ٢.»شود ياش منته ياو و ناسزاگوي

  ٣تفسير كرده است.  ارانزسفران و خدمتگ كشمكش با هم
 يآمـوزش بـرا   ينـوع مناسـک حـج،   ن امـور در  يـ شـدن ا  حرام

 ،يزنـدگ هاي  در تمام عرصهپس از آن که در حج و گزار است  حج
 يبرنامه معنـو ن ي. اداشته باشد يدوستانه و منطق يارتباطگران يبا د
  :داردت يهما گزار حج يبرانظر از دو  يتيتربو 

از موحـدان   يعظيمـ جمعيـت  بودن؛ زيرا  محرِمحيث نخست از 
رو  ازايـن ، و انـد  ينجـا آمـده  ه احج ب مناسك عمره و عبادت و يبرا

كـه بـر ايـن خطّـه     اسـت  خداوند بر بندگان خـود واجـب سـاخته    
، امنيت و صلح و ثبات حاكم باشد تا مسلمانان بتواننـد بـا   يتوحيد

جام دهند و فرمان خدا را اجرا كنند، طمأنينه كامل مناسك خود را ان
  .سازندحاكم خود ميان را  و محبت يو برادر

                                                           

  .۱۶۶و ۱۶۵صص، ۵ي، جفخر راز عمربن    محمد التفسيرالكبير، .١
 ،الدر المنثور؛ ۴۱۰ص، ۲ج ،يقرطب ياحمد انصاربن   ابوعبداهللا محمدالجامع الحكام القرآن،  .٢

  .۳۹۷ـ  ۳۹۵صص، ۱ج
  .۱۷۹، ص۱ج ،بيضاوي عمربن    عبداهللا، التأويل أسرار و التنزيل أنوار .٣
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ــت ،مود ــرم؛   از باب ــت ح ــت و امني ــج  قداس ــک ح ــادر مناس  ب
انسـان  زبان و ديگر جوارح  دست ومقابله شده و نفس  يها يسركش

 فرمايـد:  يكه قرآن كـريم مـ   چنان باز داشته شده است؛ظلم  فسق واز 
َج� (

ْ
Gَج� فَال َرفََث وَ ا

ْ
Gوَ   ال فُُسوَق  أْشُهٌر َمْعلُوماٌت َفَمْن فََرَض فِيِهن� ا  aِ ال ِجـداَل

 Yَج
ْ

Gبه شخصيت يا حقوق ديگـران،   يتعد بيشترين عامل ايذاء و 1)...ا
شـده كـه    يريـز  تشريع و برنامـه  يا حج به گونه .دست و زبان است

دارد، در حال  يكه مسلمان در وضعيت عاد يهاي عالوه بر محدوديت
مهـار  نيـز  را گـزار   حـج زبـان   دست وبه ويژه جوارح  احرام، اعضا و

  فرمايد:   يم 7امام صادق 2که د؛ چنانپرداز يماو به تربيت  كند و يم
�
T�>�� �a
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انـدك   و ذكـر خـدا و   ياله يتو باد به تقوا ، بريگاه محرم شدهر
آن است  ،عمره زيرا كمال حج و ،ينيك در خير و گفتن؛ مگر سخن

ـ   يجز خـوب  يزبان را به چيز ،يكه آدم كـه   گونـه  نانگشـايد؛ هم
  ».جدال نيست و فسق و يجوي در حج، كام«فرمايد:  مي خداوند

ن سـفر  يـ حاجيـان در ا حج تمرين زندگي اجتماعي اسـت.   ،آري
آميـز    مسالمت يزندگ شاننوعانكنند كه با هم يتمرين م يو معنو ياله

                                                           

 .۱۹۷. بقره: ١

ْوراْجَتنُِبوا قَْوَل  وَ (. ٢   )۳۰(حج:     .)الز�
  .۲۹۶، ص۵ج ،تهذيب االحكام .٣
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  داشته باشند.
ــت ــا از حكم ــات  يه ــراممحرم ــت ،اح ــرورش روح همزيس  يپ

 اسـت م موظـف  حـرِ اسـت. م  يهست يها پديده تمامآميز با   مسالمت
ـ يـ رذا ديگـر ستيز و كينه و حسد و  ، سـخن  را کنـار نهـد   يل اخالق

، و فكـر را  يد، و دل را از هرگونه دشـمن نساز يجاربيهوده بر زبان 
ــه از هر ــاوزگرگون ــ   يتج ــران ب ــريم ديگ ــه ح ــو ، ازداردب  يروح

عالوه بر   - را  ين روحيهاحاجي بايد  .آميز در خود بيافريند مسالمت
که  اي هگونه ب ؛تعميم بخشدنيز  يهست يها به تمام پديده -همنوعان 

در  سرانجامكند، و نيازارد، به حريم گياهان تجاوز نرا  يهيچ جانور
 يهسـت  يها ا و محبت به همه پديدهاز سلم و صف يجهان ،خويشتن

ـْيدَ ( د:آور پديد يُن آَمنُوا ال َيْقُتلوا الص� �rمـؤمنين!  « ؛)...اْغـُتْم ُحـُرمٌ  وَ  يا اف�َها ا
  .)95(مائده: » ..به قتل نرسانيد. ،كه محرم هستيد حاليشكار را در

 يبـرا  يا توشه ره ،ويژه آن يها حج و تمرينبايد توجه داشت که 
فقط يك مـاه   يحاج اينكهنه  ست؛ها مكان و ها همه زمان همه عمر و

ثمـره   ،بازگشـت  يتربيت سفركه از اين آن گاه  مراقبت كند و تمرين و
آورد  تزكيه نفـس و ره حج،  يرمز قبولزيرا  ؛بسپارد يفراموشبه آن را 
  الوداع فرمود:   حجة، در 9پيامبر خداکه  چنان ست.ا آن يمعنو

 ايـن مـاه و   همانند اين روز و ،نواميستان واموالتان  شما و يها خون
كه به ديدار خداوند برويد (قيامت)  يد تا روزنحرمت دار ،اين شهر

  1آن روز از اعمال شما سؤال خواهد شد. و
                                                           

  .۱۱۳، ص۳۷ج، األنوار بحار .١
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يـت  امن مـاه حـرام و   حرمت حرم و 9پيامبر ،بينيم طور مي همان
امنيـت مسـلمين در    يبـرا  يمشـق مكه و مراسم حج را دستور و سر

ايـد  باند كه پيروان آيـين حنيـف    يخ و تا قيام قيامت خواندهپهنه تار
  بدان ملتزم باشند.

   يزندگبرتر در  ياالگوه يمعرف ) ه

از سـيره عملـي و   پيروي  ،در تربيت انساناز امور بسيار سازنده 
رفتاري بزرگاني است که جنبه الگويي دارنـد و ميـزان و معيـار بـه     

عملـي اخـالق و    عينـي و نمـاد   ،واقـع الگوها درزيرا  ؛آيند ميشمار 
تـرين و   از مطمـئن آنهـا  الگـوگيري از  انـد، و   معنويت بـراي متربـي  

  هاي تربيت انسان بوده است. ترين روش ثابت
ـ را  9رسول حضرت الگوبودنخداي متعال   ،يترديـد  هـيچ  يب

اصـلي   عامـل  كـه  ،را ينبـو  يواال اخـالق کـرده و   امضـا  و تثبيت
 دروي  موفقيـت دليـل مهـم   همچنـين   و امت  ميان در او محبوبيت

زيـرا   1؛اسـت  سـتوده  صـراحت  به كريم قرآن در بوده، يدين دعوت
امام فرمايش بنابر  بود. يانسان يعال صفات جميع جامع ،9حضرت

 و يفـرد  يخـو  و خلـق  از تـا  مأمورنـد  يمحمـد  امـت ؛ 7صادق
 خــويش »اســوه« راايشــان  و كننــدپيــروي  حضــرت آن ياجتمــاع

«برگزينند: � �+�1 \.  �G�HI  �8� �� �G L9  �)�>#� �� �� � �M ���? � ��«.2  
                                                           

  )۴. (قلم: )َعظيم ُخلٍُق  لََعÒ ان�َك (. ١
  .۲۱۶ص، ۷۵ج، األنوار بحار .٢
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ــث از آن حــج و عمــره،  ــراه يکــه در راســتاحي م و يســنت اب
ت يـ دوره کامـل ترب نـوعي  رد، در واقـع  يـ گ مي صورت 8لياسماع
ن يسـرزم  يجـا  يدر جـا  ،ان سـفر حـج و عمـره   ياست. راه ييالگو
ا بـا چشـم   يگو ؛ننديب ميها  انسانن يتر پاک خود را در محضر ،يوح

چگونه  يديتوح يگسترش باورها يند که برانيب مي م رايخود ابراه
 را 8ليشود! هاجر و اسماع مي و به آتش افکندهجنگد  ميبا نمرود 

ابان خشـک و سـوزان   ياطاعت از خداوند در ببراي ند که فقط يب مي
ـ و از اکنند  ميه يتکاو بر لطف  رون يـ سـربلند ب  ،ن امتحـان سـخت  ي

د را بـا  يـ توح ين بنايند که ايب مي را 8ليو اسماع ميابراه .ندآي مي
در برابـر   نگرنـد کـه چگونـه    را مي مي. ابراهسازند ميکامل  اخالصِ
بند خـود  و فرزند دل کوبد مياو سنگ بر چهره  ،طانيشهاي  وسوسه

  .برد مي به منا يقربان يرا برا
او کـه   ؛اسـت  9رسول اعظـم هاي  يادآور فداکاري ،مکه و کعبه

و هـا را تحمـل کـرد     سختي ،د و اخالق فاسد مردمير عقاييتغ يبرا
از محاصـره  پـس  ش يسران قر وانداخت، خطر به را فش يشر جان

 9امبريـ ن پينتوانستند اراده پوالد يوقت ،طالبدر شعب ابو 9امبريپ
 نـد. گرفتم يتصمبه قتل آن حضرت کنند، اران اندک او را سست يو 
ـ ناخودآگاه به  ،افتد مي به کعبه گزار حجچشم  يوقت ـ ي آن  7ياد عل

که پا  يکس 7ي. علافتد مي اش شبانههاي  و مناجات ،ديقهرمان توح
 تـو اکنـون   .کردها پاک  گذاشت و کعبه را از لوث بت يبر دوش نب

 قَـدْ ( كـه برگزينـي   خـود  يالگو را 7ابراهيم بايد! عهيش يحاج يا
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ْسَوةٌ  لَُكمْ  oنَْت 
ُ
 يبيـاموز  نيكو رفتار ،9محمد از و 1)إِبْراِهيمَ  aِ  َحَسَنةٌ  أ

ْسَوةٌ  اهللاِ  َرُسولِ  aِ  لَُكمْ  oنَ  لََقدْ ( كه
ُ
ـ  2)َحَسـَنةٌ  أ ـ با وت تمـام امـور    درد ي

 .يباش ياسالم اخالق احياگر

َو ( :فرمـود  7ميابـراه  از مـردم  يريـ گ الگـو  هدف م بايکر قرآن
 yÒُِذوا ِمْن َمقاِم إِبْراِهيَم ُمَصـ

�
ـ با که 3)ا   مقـام پشـت   ،طـواف  ازپـس   دي

 .برگزينيد نماز براي يمحل و مصلّا را آنجا و برويد 7ابراهيم

سکه خـدايا  است اين ،7ابراهيم مقام در مکاني اتّخاذ و قيام اين ر 
 .۱ :دارد حکـم  دو ايـن  و ؛ايسـتادم  من ،ايستاده 7ابراهيم که جايي در

 ،ايسـتاد  7ابراهيم حضرت که مکاني در کننده طوافکه  ؛ظاهري حکم
ارزش و  کـه  ؛آن يبـاطن حکـم   .۲ ؛بخوانـد  نمـاز  رکعـت  دو و بايستد

 چـون  نمازي و شود مستقر گاهيجا آن در و دريابد را گاهيمنزلت آن جا
 پـا  7خليـل  ابراهيم جايگاه به من! خدايا يعني؛ بخواند 7ابراهيم نماز

 ( :گفتاو  که گونه ناهم .گذاشتم
Y

ْهُت  إِ´ ِي وَْجµَِ  وَج�
�

ـٰماوٰاِت ا َفَطـرَ  لِث  وَ  لس�

ْرَض ا
َ ْ
  أل

ً
نَا ٰما وَ  َحنِيفا

َ
ُمْش ا مِنَ  أ

ْ
 بـه  ارو ابـراهيم  و گونه خليلنيز  من 4،)ِرnِ#َ ـل

 ،کـرد ين رويا .گردانم ميبر رو معصيتي هر از و آورم مي رويتو  طاعت
 ،خضـوع  ،نمـاز  در که کسياما خواهد.  را ميت و اعمال ياخالص در ن

از آنجـا کـه    .است نَايستاده 7ابراهيم جايه ب ،ندارد خلوص و خشوع
                                                           

  .۴. ممتحنه: ١
  .21: احزاب. ٢
  .۱۲۵. بقره: ٣
مـان  يده؛ مـن در ا يـ ن را آفريها و زم کردم که آسمانمتوجه  يکس يخود را به سو يمن رو« .4

  )۷۹: انعام». (ستم!يخود خالصم و از مشرکان ن
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 کـه  اسـت  آن اند، بر راهيان گام نهاده مقدس ديارانبيا و اولياي الهي در 
 را مواقـف  آن قدمِ به قدم و لحظه  به  لحظه ،کنند مي طواف را کعبه وقتي

 .بدارند گرامي

 چـه  بـا  کـه  نيست معلوم و نيستندآگاه  حج اسراراز  که کساني
 کـه  گردند مياي  هکعب اطراف اينها ،روند مي همک بهو چه حالي  مالي

 مکاء البيت عند« آنها نماز که ،اند کرده طواف زياد را آن هم نمشرکا
   !است بوده »تصديه و

َْيِت ا ِعْندَ  َصالُٰيُهمْ  oٰنَ  ٰما وَ ( ْ"  cَعٰذاَب ا فَُذوُقوا تَْصِديَةً  وَ  ُمٰ�ءً  إِال
ْ
 ل

  )35(انفال:  )تَْكُفُرونَ  ُكْنُتمْ  بِٰما

، ]خـدا [نمازشـان نـزد خانـه     ]م،يما هم نماز داراند  يآنها كه مدع[
 ]ياله[د عذاب يكف زدن نبود؛ پس بچشو دن يجز سوت كش يزيچ

  خاطر كفرتان!ه را ب
 ايـن  کـه آن گـاه   ،اند گشته بسيار کعبه اين دور هم تبهکار افراد 
و جاهالن  پرستان بت ت،يدوران جاهلهمچنين در  و بود بتکده کعبه
   .گشتند مي کعبه اين دور يزياد

در جـايي پـا    کـه  بيننـد  مـي  ،آشـنايند  حـج  اسرار با که کسانيفقط 
 گـزاران از  . ايـن حـج  اند نهاده گامدر آنجا  :ائمه و انبياگذارند که  مي

خطـورات  اسـت،   اثـر  بـي  آنهابر  شيطانهاي  وسوسه ؛هستند مخلصين
 نيز بيگانگانهاي  دسيسهو  يابد نمي راه آنها نفسهاي  صحنهبه  شيطاني

  :1ديپرس شبلي از 7سجاد امام .ندارد نفوذ آنان فکري مرزهاي در

                                                           

 .۱۶۹، ص۱۰ ج ،الوسائل مستدرك .١
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كـه بـر هـر     يت داشـت ين ،يستاديا 7ميكه در مقام ابراه يهنگام
. »نـه «؟ گفت: يكن مي يدور يتيو از هر معص يهست ]ياله[طاعت 
ـ ن ،يدر مقام، دو ركعت نماز خواند يوقت«فرمود:  كـه   يت كـرد ي

 »؟يديطان را به خاك ماليش ينيو ب يخوان مي نماز 7ميمانند ابراه
و نـه   يمصافحه كرد حجراالسود پس تو نه با«. فرمود: »نه«گفت: 

  »!يو نه در آن نماز خواند يستاديدر مقام ا
و 3هـاجر  .اسـت  مطـاف  ولـي  ،نيسـت  قبلـه  7اسـماعيل  جرح 

 حجـر  ،آنهـا  احتـرام  بـه  و انـد  شـده  دفـن  آنجـا  در :انبيا از بسياري
ـ ا ،مناسک و اعمال نيا سر. است شده داده قرار مطاف 7اسماعيل  ني

برگزيننـد، و آنهـا    شيخـو  يزندگ يالگو را آنان ديبا انيحاج که است
  .باشند ياله دستور ميتسل :هاجر و لياسماع و ميابراه مانند زين

ـ از انب يريگ، الگوحج و عمرهاز اهداف مهم بنابراين  ـ ا و اولي  ياي
نيـز  ما  يزندگ ديبا ،مناسک حجدادن  ا انجامباست.  يدر زندگ ياله

مختلـف  هاي  در عرصه ديبا .دا کنديپشباهت ا ياول ا ويانب يبه زندگ
م ينت بگذاريط موحد و پاکهاي  انسانآن  يپا يدر جا قدم ،يزندگ

 روايـات  ،ن منظـور يبدباشد!  يم که خداوند از ما راضيو چنان باش
 به تام تقيد و صدق ،امانت ،صالح عمل ،يپاك ،لزوم تقوا بر يبسيار
  ١.دارد در زندگي شيعيان تأكيد مقدس شرع سنن و آداب

                                                           

 بـه  ماينـد و  بـردار  فرمـان  كـه  كسـاني  بـه  مرا سالم«: فرمود من به 7صادق امام: گويد شحام زيد«. ١
. كـنم  مـي  توصـيه  عزوجل خداوند تقواي به را شما من بگو و برسان دهند، مي فرا گوش ما سخن

 و امانـت  اداي و گفتـار  صـدق  در و كنيـد  جهـد  و جـد  خدا براي و باشيد پرهيزكار خود دين در
  .۳۹۹و  ۳۹۸صص، ۸جالشيعه،  وسائل»: بكوشيد و... جواري هم حسن و سجود طول
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ان يان بيشيع يکه ائمه اطهار برا ييها دستورالعمل به عنايت با
 دنبكوشـ  وآگـاه باشـند    خـود  وليتئمساز  انيعيش بايد، اند کرده

 زيبنـده  تـا  دنـ ده نشان خود از را اسالم يعمل چهره ترين صالح
 و يعلـ  پيـرو  ييعنـ  شـيعه،  زيرا د؛نباشبوده  شيعه مقدس عنوان

 سيره و ينبو سنت ،خدا كتاب از تام اطاعت يعني ،:فرزندانش
   يپيـرو  بـدون  و اسـت  نهفته شيعه واژه در اين و بزرگواران، آن
 شايسته يكس حضرت، آن ياوصيا و 9خدا رسول از اطاعت و

بـه جـابر    7بـاقر  امـام كـه   چنان ؛شد نخواهد »شيعه« مبارك نام
   :فرمود

 �6 �; � �f�> 
9 �� �� �D��� �, � ��   �@ �0�> 
/   ��U� �B#>�   ��� �? �:
��1
� �@ 
̂ �� ��� 1 �0�� �8��T �� 
W��  L �� �;
 �T #. �6 �; #��s ����> �+� ��P  L ��) ����r�� KKK K1 

ـ  كه است يكاف اين آيا ،جابر يا  و محبـت  اظهـار  بـا فقـط   يكس
 مگر ،نيست ما شيعه قسم خدا به باشد؟ داشته تشيع يدعو ما، يدوست
  كند.  پيشه را او اطاعت و ياله يتقوا كه يكس

ميـان   آناز كـه پرداختنـد   شـيعه  صـفات  بيـان  بهحضرت آن گاه 
 خـدا  يـاد  بسـيار  خشـوع،  تواضـع، : توان به موارد زير اشاره کرد مي

 و همسـايگان  از تفقـد  ،مـادر  و پـدر  بـه  ينيكـ  نمـاز،  اقامـه  كردن،
 و قـرآن  تالوت ،يگوي راست يتيمان، نوازش دادن، قرض نيازمندان،

 .ينيكوي و خيرمگر به  زبان ينگهدار

                                                           

  .۷۴، ص۲، ج يفکا .١
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  تربيتي مناسك حج ياپيامده و آثار. 3

 .يي همـراه اسـت  ها يرنج و سختبا  ،حجدر ها  مناسک و عبادت
 يقدم ،فرسا است طاقت يطاعت ،است با مخارج سنگين يسفرحج، 
، آثار و برکـات  يحضرت حق در چنين سفر .فراق عزيزاندر است 
  است.نهاده  يفراوان

هـاي   شدن روش روشنهمچنين ت در حج و يترب يان مبانيپس از ب
  شود: مي اشارهآن  آثار ين قسمت به برخيدر احج،  يتيترب

  اعتقادي آثارالف) 

  خداوند به ايمان تقويت ـ يك

 و ،اعمـال  صحت شرط ،ياعتقاد امور گريد و خدا به يقلب باور
ـ ذ مـوارد  در کـه  چنـان . آنهاسـت  شـدن  مـردود  موجب ،آن نبود  لي

  ! هاست ارزش همه اريمع مانيا م،يکن مي مشاهده
ِ¥�  لَيَْس (

ْ
نْ  ال

َ
وا أ

�
َمْ�ِقِ  قَِبَل  وُُجوَهُكمْ  تَُول

ْ
َمْغرِِب  وَ  ال

ْ
ـِ¥�  لِكن� وَ  ال

ْ
 ال

ِ  آَمنَ  َمنْ  َْومِ  وَ  بِاب� ْ�ِخـرِ  ا
ْ

َمالئَِكـةِ  وَ  اآل
ْ
ِكتـاِب  وَ  ال

ْ
    )...ا��بِيYـ#َ  وَ  ال

  )177(بقره: 

 كنيـد،  غرب و شرق طرف به را صورتتان كه نيست اين ينيكوكار
 پيامبران و فرشتگان و جزا روز و خدا  به  ايمان كه است اين به بلكه

  .دهيد  انجام صالح اعمال ،راسخ ايمان از الهام با و باشيد داشته
 را الحرام اللَّه بيت ويژه به ،يدين مراكز و مساجد تعمير حق قرآن،

 شـرايط  كـه  داند يم يكسان شايسته را آن و كند يم سلب مشركان از
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  :باشند داشته را زير
 آَمـنَ  َمـنْ اهللا  َمسـاِجدَ  َفْعُمرُ  إِن�ما( واپسين؛ روز و خدا  به  ايمانـ  اول

 ِ َْومِ  وَ  بِاب� ْ�ِخرِ  ا
ْ

 دعوت سرلوحه را موضوع دو اين پيامبران همه .)...اآل
  .پذيرفته نيست دو، اين بدون يعمل هيچ. اند داده قرار خود

قامَ  وَ ...( زكات؛ دادن و نماز برپاداشتنـ  دوم
َ
الةَ  أ oةَ  آÔَ  وَ  الص�  .)...الز�

ـ  و يعمل ركن ،هم موضوع دو اين  معـاد  و خـدا  بـه  ايمـان  ياجراي
  . است

 ؛ه باشـد اشتند يهراس خدا از جز يايمان وظايف انجام درـ  سوم
  َ¢َْش  لَمْ  وَ ...(

�
َ  إِال   .)...اب�

ـ از د ينـ يگر امـور د يدنسبت به مان يمنزلت ا قـدر   آن ،د قـرآن ي
ـ ب حجاج به خدمتهمچون  يکار ارزشمند يباالست که حت  اهللا تي

  . است اعتبار بي ايمان، بدون زينمسجد  يو بازساز ريو تعم الحرام
ِ َو ( َراِم َكَمْن آَمـَن بِـاب� ْGَمْسِجِد ا

ْ
اجY َو ِعماَرةَ ال

ْ
Gُتْم ِسقايََة ا

ْ
 َجَعل

َ
أ

 
ْ

ــْوِم اآل َ ْ�ِ ا ــَد اب� ــَتُووَن ِعْن ِ ال يَْس ــبِيِل اب� ــَد aِ َس ــِر َو جاَه     .)...ِخ

  )19 (توبه:

] كـار [ ماننـد  را مسـجدالحرام  آبادكردن و حاجيان به دادن آب آيا
 راه در و آورده ايمـان  واپسين روز و خدا به كه ايد داده قرار يكس
   است؟ كرده جهاد خدا

 تيـ جاهل در اعـراب  مفـاخر  و مناصب ازکردن حاجيان  سيراب
 امـور  از نيـز  الحـرام  اللَّه بيت تعمير و يدار پرده همچنين. است بوده

 شـد  دست به دست ها منصب اين. رفت يم شمار بهآنها  افتخارآفرين
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  1.رسيد 9پيامبر يعمو عباس به ،9خدا پيامبر زمان در تا
سـبب  بـه   عبـاس،  و شـيبه  کـه  انـد  گفتـه بـاال   آيه نزول شأن در
 فخــر يديگــر بــه هريــكو حاجيــان، کعبــه در قبــال  شــانتيمسئول

 و افتخار که پرسيد و گذشتآنها  بر 7يعل ميان دراين. فروخت يم
 به دادن آب ،من افتخار«: گفت عباس است؟ چيز چه به شما مباهات
را بـر عهـده    مسجدالحرام تعمير من« :گفتنيز  شيبه ».است حجاج

 است من افتخار مايه يچيز ،كم سن داشتن با«: گفت 7يعل. »دارم
 تـا  كردم جهادو مان آوردم يش از شما ايپ من نداريد؛ را آن شما كه

از اين مـاجرا آگـاه    9پيامبر. »آورديد ايمان رسولش و خدا به شما
 :گفـت  وفـرود آمـد    جبرئيل نکهيا تا ؛بود يوح منتظرحضرت . شد


  �� ( 2:بخـوان آنهـا   يبـرا  را آيـه  ايـن  خدا، فرستاده يا«S�>� 
* �+ �,  �� ���T� �� 
  �� 
"KK.(.  

 اثبـات  بلكـه  نبـود؛  يبينـ  خودبرتر ،مناظره اين از حضرت مقصود
 آن نظـر نيـز   كريمـه  آيه و ،بود يفرع يكارها بر جهادمان و يا يبرتر

  ايمان بدون يكار هيچ كه استاين  آيه مراد .كرد مي تأييد را حضرت
 مقبوليـت  شرط و شود ينم يآدم مقام و منزلت باعث معاد، و خدا  به
 و سـقايت  كـه  كردنـد  يمـ  تصـور آنهـا  . ستخدا  به ايمان ،يعمل هر

 .کنـد  برابـري مـي   ايمـان  حـال  در مؤمن كار با كفر، حال در عمارت
                                                           

  .۲۱۰، ص۹في تفسير القرآن،ج الميزان .١
عمـر  بـن    ر الكاشـف، محمـود  يتفسـ  ؛۳۲۸ص، ۲ج، ي؛ تفسير صاف۱۴، ص۵جمجمع البيان،  .٢

  .۲۱، ص۱۶ج ،ري؛ التفسير الکب۲۱، ص۴ي، جزمخشر
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 .دهـيم  يمـ  انجـام  يدين كار نيز ما هرحال به ؛گفتند يم خود بارو  ازاين
 عمـران  و حاجيـان  دادن آب آيـا «: فرمـود  كـريم  قـرآن  كـه  بود اينجا

 واپسـين  روز و خـدا  به كهپنداريد  مي يكس كار مانند را مسجدالحرام
 خدا نزد ،مطلب دو اين »؟است كرده جهاد خدا راه در و آورده ايمان

  2.كند ينم هدايت را ستمكار گروه خداوند و 1نيستند؛ يكسان
ا مـ ؛ زيـرا  است انسان مانيا تيتقو ،حج يمعنو يدستاوردها از

ـ يب مي را ـ  ديتوح قهرمانـ  ميابراه ثارآ فضااين  در ـ پ آثـار  ،مين  امبري
 کعبه. بينيم مي را قشيصد اراني وايشان هاي  يفشان جان و 9اسالم

 9اسالم امبريپو  ساختند را آن 8لياسماع و ميابراه که مينيب مي را
 پا ،مکه فتح از بعد و آمد ايدنه ب آن در 7يعل .کرد يپاسدار آن از
 ،قربانگـاه  در! کرد پاک ها بت لوث از را آن و گذاشت ينب دوش بر
 در و فرزنـد  کـردن  قربـاني  يبـرا  مشيتصم و 7ميابراه ثاريا اديه ب

 را دلمان طان،يش وساوس با 7ميابراه جانانه منازعهبه ياد  ،جمرات
ـ ن جز ،يآر !کند مي روشن ـ  توانـد  نمـي  نيراسـت  مـان يا يروي  نيچن
  .دهد بروز انسان از را سوز طاقت و شگفت يرفتارها

 نيسـرزم  يِراهـ  ،اسـماعيل  و هاجربا  ،ياله فرمان به 7ابراهيم
 كعبه بعداً که يمحل در يتعال يخدا يراهنماي با و شد حجاز دهيتفت
 سـرزمين  آن در و آورد فـرود  را 8اسـماعيل  و هـاجر  ،ساخت را
 و طعـام  ازتوشه انـدکي   با مسكنت، و ضعف حال به وعلف، آب يب

                                                           

´K )ِعْندَ  يَْسَتُوونَ  ال  ِ  ).۱۹(توبه:  )اب�

ُ  وَ (. ٢ َقْومَ  َفْهِدي ال اب�
ْ
الِِم#َ  ال   . (همان).)الظ�
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ـ  بـا  آب، از يكوچك ظرف  را دو آن خـدا،   بـه   ايمـان  از لبريـز  يقلب
 ،هنگـام  ايـن  در .نهـاد  راه در قـدم  ،بازگشتن قصد به وکرد  مستقر
 يا«: گفـت  و گرفـت  را مـركبش  عنـان  و آويخـت  دامنش به هاجر

 كـه  بـه  سـهمگين  بيابـان  ايـن  در را مـا  و يرو يمـ  كجا به ابراهيم،
 اين چون هاجر »!خداست فرمان اين«: گفت 7ابراهيم» ؟يسپار يم

 رحم به و شد تسليم ياله حكم و اراده برابر دربرگشت و  شنيد،را 
 ندارم ترديد ،اوست فرمان به اين اگر«: گفت وکرد  تكيه او لطف و

  .»گذاشت نخواهد درمانده و خوار را ما هرگز او كه
 در فرزنـدش  يگانـه  فـراق  از ،لحظـه  اين در 7ابراهيم ترديد بي
 را خود دل ميوه يتأثر و تأسف چنين با و سوخت يم حسرت آتش

 در را خـود  فرزنـد  مـن ! پروردگـارا «: گفت و گذاشت بيابان آن در
 بـار  1.نمـودم  سـاكن  تـو  يافته حرمت خانه نزد وزرع، كشت يب يواد

 يقيـام  و توحيـد  از ياصل نماز،زيرا  ؛2»دارند پا بر را نماز تا! خدايا
 راغـب به آنها  را مردم از يهاي دل خدا، يا«. است يپرست بت ضد بر
آنهـا   يهـوا  كه كن چنان را مردم يها دل ييعن 3؛»بگردان مهربان و

  4.»گزارند شكر را تو تا ده شان روزي ها ميوه از و« كنند
. بـود ممکن  مانيا يروين با، فقط شدواقع سرزمين ن يدر ا آنچه

به ايـن  است که  يکسان تيترب گهواره ،حج يبايز مناسکنيز  امروز
                                                           

  َرب�نا(. ١
Y

ْسَكْنُت  إِ´
َ
ي�Áِ  ِمنْ  أ Yبِوادٍ  ُذر  ِ ْ̈ ُمَحر�مِ  بَيْتَِك  ِعْندَ  َزْرٍع  ِذي َل

ْ
  .)۳۷(ابراهيم: )ال

الةَ  ِ�ُِقيُموا َرب�نا(. ٢   .)همان( )الص�
ئَِدةً  فَاْجَعْل (. ٣

ْ
ف
َ
ِْهمْ  َيْهوِي ا��اِس  ِمنَ  أ َ�  .)همان( )إِ

ُهمْ  وَ ( .4
ْ
ُهمْ  ا�Øَمراتِ  ِمنَ  اْرُزق

�
 .)همان( )يَْشُكُرونَ  لََعل
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ـ انب چـون  يسـوز  دل انيمرب با ؛روند سفر مي ـ اول و اي  و معصـوم  ياي
 را يمعنـو  سفر نيا انيراه ساله همه خواهد مي که ،قرآن چون يکتاب

   .بخشد استحکام را مانشانيا انيبن و کند آشنا ديتوح قتيحق با
 و عرفـات  اعمـال  مـا  وقتـي  :کرد عرض 7سجاد امام به مردي

 جـاي  بـه  منا سرزمين دريابيم،  مي فراغتي ،داده انجام را منا و مشعر
 اجـداد  ،پدران ياد به هم و هستيم 9پيامبر و خدا ياد به هم ،بيتوته

 و آوريـم  مـي  يـاد  را آنها ليفضا وها  خوبي و افتيم مي خود نياکان و
 خـواهيم  مـي ه بلکـ  ،نـداريم  ديگـر  چيز يا فخرفروشيبراي  غرضي
 :فرمـود  سـجاد  امـام  ؟خير يا رواست اين آيا .کنيم ادا را آنها حقوق

 ذکر حج انجام از بعد را گذشتگانتانهاي  نيکي و خير خواستيد اگر«
 هم بهتر هاي راه ،بدانيد خود نياکان و تبار حقوق اداي را اين و کنيد

 9خدا رسول رسالت و حق وحدانيت به شهادت آن و دارد وجود
 توانيد مي شما .است :معصوم امامان امامت و خالفت و واليت و

 .»کنيد صحبت معارف و اصول ايندرباره  منا در

 بـه هرکس  از و اوست با همواره خداوند که داند مي موحدي هر
 همـه  از او آگـاهي  و قـدرت  .تواناسـت  کاري هربر  و تر نزديک او

 ،کنـد  نيـاز  و راز و خلـوت خداي خود  با تواند ميو او  است بيشتر
  بيان کند. را مشکلش و بزند حرف او با آهسته

گـر امـور   يداگر شما درباره توحيد و که  فرمودحضرت رو  ازاين
 ،ايـد  عالي بار يافتـه  يبه فضيلتکه آنبر  افزون ،بگوييد سخن ياعتقاد

اگر نياکانتان سر  ،صورت دراين .ايد نياکانتان را نيز بهتر ادا کرده حق
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را ذکر نکنيد و  شانفضيلت که به شما خواهند گفت ،از خاک بردارند
 .به توفيق الهي بوده اسـت  ،ايم انجام دادهکه خيري را هم  ما هر کار

به ما توفيق او حمد او را کنيد که  .او خير حامد است و خير محمود
به کساني ثنا بگوييد که واسـط بـين مـا و او     .قدرت و آگاهي دادو 

  1.ها را به ما رساندند بودند و اين حرف

  ت نبو تقويت ايمان بهـ  دو

ـ انببه رسالت  باوربه يگانگي خداوند، اعتقاد پس از  بـه ويـژه   ا ي
و مجـوز  مان انسان به اسالم يشرط تحقق ا، 9اسالمامبر يپرسالت 

ِ (: استورود به جرگه مؤمنان  َماا ُمْؤِمُنونَ ا غ�
ْ
ِينَ ا ل

�
r آَمُنوا  ِ c؛ )...َرُسوِ°ِ وَ  بِاب

  .)62(نور: » اند... مان آوردهيكه به خدا و رسولش ااند  يكسان يمؤمنان واقع«
  :گويد اليسع ياب يالسر بن  يعيس

 ،بده خبربه من  اسالم )ها پايه( يها نشانه از« :گفتم 7صادق امام به
 آنچـه ورزد،  يكوتـاه  آنها معرفت از ياحد نيست روا كه ها همان

 شود تباه دينش ،كند يكوتاه آنها از يچيز معرفت در كس هر كه
 كنـد،  عمـل  بدان و بداند را آنها كه هر و نپذيرد او از يعمل خدا و

                                                           

�+²«بخشي از اين حديث طوالني چنين است:  .١ @,G 8�5�   6�i�"7�� : 6� 8��G L9 ��/s !
�;� l�?D+� ��f5� bsP �� ���*t� N�/7À� L �/D&b�  ����� ��/���I ��/D&b 6�D^��z� i�1�z� )��I� 7j§

²� 8�T? KSd5�To ���5 a�M� 7�D/ Sh3�� ³��� Sd15��;� S^DHÁj�   6�i�"7� : 3�� S9�1/� ���
?a�b 6; C�T" ���5 Q £*�� �^ (�� :���5 ��  6�8��G  :8�5 KL�-��� a�b 6; @�?� ��� �7¼ W� 

8��G 7j§ D&b� %k�dB�� L 7�o�. D&b S9�f/�  L ]� ²�� D�&b� i��1�� 7��� )�/�� )�� %k�dB�� L
��z� ��j4y D&b� i�t�� 7�� )/�� %k�dB��8I 6�; 6�D^ i�$*�< Lk��1� S���� i�1�z� 7�j§KKK :«

 .۲۵۹، ص۹۶جبحاراالنوار، 
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 دارد كه يروش آن در و گردد پذيرفته عملش و باشد شايسته دينش
 .»نشود تنگ او بر كار يامر هيچ در ينادان يبرا

از انـد   كه عبارتهايي دارد  اسالم نشانه ،آري«: فرمود پاسخ درامام 
 بـه  اقـرار  و 9محمد  رسالت  به  ايمان و وندخدا ييگانگ به شهادت

 داشـتن  عهـده بـر   و است حق ،آورده خدا جانب ازهرچه  او اينكه
 فرمـان  بدان خدا كه يواليت قبول و است زكات كه اموال در يحق

  .»9محمد آل واليت ييعن ،داده
داشت، بـدان   را آن كس هر كه دارد يعالمت آيا گفتم«: گويد يراو

ف�َها يٰا(: فرمايد يم متعال خداوند يآر«: فرمود »؟شود شناخته
َ
ِيـنَ ا ك

�
r 

ــوا ــوا آَمُن ِطيُع
َ
َ ا أ cب  ��ــوا  ِطيُع

َ
ــوَل ا أ وÙِ  ��  لر�ُس

ُ
ــرِ ا أ ْم

َ ْ
ــْنُكمْ  أل  يا« ؛)...ِم

 »كنيد اطاعت اولواالمر و رسول و خدا از ،ايد آورده ايمان كه يكسان
6
 «: فرمــود 9خــدا رســول و�� �;  �l��� �;  �� ��  �J �D�� 
+ ��  �)�� �;� �;�s  �l��� �;  2����>� �; 

�#��* �̂ � �,K(KK جاهليـت  در ،نشناسـد  را زمـانش  امام و بميرد كس هر«؛ 
 1.»است مرده

ـ اعتقاد حجـاج  و تثبيت  يدر فزونزيادي نقش  ،حج   موضـوع  هب
و محل نزول  ياله يوح هاي نيسرزم ،نهيمدو  مکه؛ زيرا دارد نبوت

د اســالم از آنجــا طلــوع کــرده و شــعاع يخورشــ انــد. ات قــرآنيــآ
جهان را فرا گرفتـه اسـت. حضـور مسـلمانان در آن      شبخش حيات
 اسـت،  ادآور خـاطرات صـدر اسـالم   يکه وجب به وجبش ها  مکان

بـه   9آنان با خدمات رسول اکرم ييق در آشنايعم يريثأتواند ت مي
                                                           

  .۲۰، ص۲ ج، كافي .١
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ت و اصـحابش در  يـ آن حضرت و اهـل ب  يفشان جهان اسالم و جان
  .داشته باشد صدر اسالم

 و عبـادت  گريـز،  و حملـه  صلح، و جنگ خاطره يادآور ،يمكان هر
 يپـاك  مـردان  ،سرزميندر آن . است كريم قرآناز  يآيات نزول و اطاعت
 سـبحان  يخدا تا آنجا که اند تاخته اسب ناب، اسالم احكام تحققبراي 

 كـرده  ياد قسم زمين، يها سنگ و آنها يها اسب سم ميان يها جرقه به
عادِياِت ( :است

ْ
  وَال

ً
ُمورِياِت  َضْبحا

ْ
  فَال

ً
 جهـاد،  راه در كه يهاي اسب به سمق« ؛)قَْدحا

 .)2و1(عاديات: » افروخت آتش آنها سم از تاختن، در و افتاد شماره به نفسشان

درخـور  مختلف هاي  جنبهاز  ،نقش حج در ايمان انسان به نبوت
  :بررسي است

نجات بشر از هاي اسالم، عامل  با بيان آموزه 9اکرمامبر يپـ  اول 
�7 : «خوانيم يم زيارت درست. ها يگمراه 
j �
" ��L M�#�� �/ �M �T
��>� 
�  �a���  �6� �; 

 \B��� �Y 
D  ����	� #��  و شـرك  از تـو،  وسـيله  به را ما كه را يخداوند سپاس« ؛1»��
  .»داد نجات يگمراه

 هسـتند؛  9اكرم رسولاز  يم و قدردانيمسلمانان موظف به تکر
  :استدستور داده  آن به را ما ،قرآن كه يموضوع

ينَ (
�

rبِهِ  آَمُنوا فَا  ��ُروهُ  َبُعـوا ُروهُ ـنََصـ��  َعز� ورَ  َواي�   ا�ـ�
�

rَمَعـهُ  نْـِزَل اُ  يا 
ُمْفلُِحونَ  ُهمُ  او�َِك 

ْ
  )157(اعراف:  )ال

 انـد   كرده ييار و داشته يگرام را او آورده، ايمان پيامبر به كه آنان
 كننـد،  يپيـرو اسـت   شـده  فرسـتاده  او بر ]قرآن[ كه ينور از و

  . رستگارند
                                                           

 .۵۵۰، ص۴ج ،يكاف .١
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ـ پياري   زمـان  بـه  اختصـاص  ،آن حضـرت  از يپيـرو  و 9امبري
ان يـ نش تـا پا يکه د ،به آن حضرت احترامبلکه دارد، نايشان  حيات

 ازپـس   ،بشـر اسـت   ين و مقـررات زنـدگ  يکننده قـوان  ، ارائهيهست
  .است الزموفاتش نيز 

شـگاه  يدر پاسـت،  ن بنـده خداونـد   يزتـر يعزکه  9امبريپ ـ دوم
واسطه نزول و شمول رحمـت پروردگـار بـه    پروردگار آبرو دارد و 

و برند به او پناه بايد  انگنهکار است. شيامت خوبه ويژه ، انيجهان
  :است فرموده ع خود سازند؛ زيراياو را شف

ِ  غ�ُهمْ اَ  لَوْ  وَ (  ا
ْ
 لَُهـمُ  اْسـَتْغَفرَ  وَ  اهللاَ  فَاْسـَتْغَفُروا جاُؤكَ  ْغُفَسُهمْ اَ  َظلَُموا ذ

  اهللاَ  لَوََجُدوا الر�ُسوُل 
ً
  تَو�ابا

ً
  )64(نساء:  )رَحيما

 9پيامبر نزد ،)گناهكاران( اند كرده ظلم خود به كه يكسان هرگاه
 9خدا  رسول و نمايند استغفار و باشند شرمنده خود رفتار از آيند و

  .بخشد يم را آنان خداوند كند، استغفار و دعا آنان، حق در هم
ـ يـ د بـا ز يـ شـود، با  مـي  مناسک حج که در مکه برگزار  يارت نب

. کندرا اخذ  يقبولد و ييأو مهر تشود نه منوره همراه يدر مد 9اکرم
ـ دادن آن حبو واسـطه قـرار   9يگرام يتوسل به نب  هريب خـدا سـ  ي

  ن و مسلمانان از صدر اسالم تاکنون بوده است.يبزرگان د يشگيهم
S# : «گويد يم عرفه يدعا در 7حسين امام �d �*\� � \/  �@ #� ��#> �/  �a
��� Q  �N �M^ 

 ��#� �B �+
�  �7 #j �0 �j��  �a#��1 �/  �� �a��� �� �G«عيـد  شـب ( شـريف  شب اين در ما! خداوندا« ؛ 
  .»شويم يم متوسل تو رسول 9محمد به) قربان

 هنگـام «: گفـت  يدوانيق منصور بهها  يمالك مذهب رئيس مالك،
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 زيـرا  ؛كـن  مطهر قبر به رو را خود صورت 9اللَّه رسول مزار بر دعا
  1.»است 7آدم حضرت پدرت و تو نجات وسيله 9اكرم پيامبر

خـدا و   ي، پاسـخ بـه نـدا   واقـع مناسـک حـج در   انجـام  ــ  سوم
 مـان دسـتور  ياهـل ا  به همه قرآنمتعال در  يخدا .ستوا 9رسول

  د:نده پاسخ مثبت 9شخدا و رسول يبه نداکه  هدد مي
ينَ  اف�َها يا(

�
rاْسَتجيُبوا آَمُنوا ا  ِ  )¹ُْييُكمْ  Üِا َدÛُكمْ  اذا لِلر�ُسولِ وَ  ِب�

  )24(انفال: 
ـ د! دعوت خدا و پيا مان آوردهيكه ا يكسان يا را اجابـت   9امبري

ات يخواند كه شما را ح يم يزيچ يكه شما را به سو يهنگام د.يكن
  خشد!ب يم
ـ پ بر سالم و صلواتابالغ   نمـاز  واجبـات  جـزء  9اسـالم  امبري

 9خـدا  رسـول  حـرم  درکنـيم و   مـي  عمـل  قـرآن  طبـق  مـا  .است
	�� : «گوييم يم و خوانيم يم نامه زيارت #��  �a
� �* �� ���  �8�� �� �G �Lـ ز؛ »... را ي

 9امبريـ کسان است و روح مطهـر پ ي 9امبريپ يات و ممات برايح
  .)143(بقره: )...َو يَُكوَن الر�ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداً (: شاهد اعمال ماست

 مـن اينكـه   مگر كند، ينم سالم من به كس هيچ«: فرمـود  9خدا رسول
 آثـار  شـدن  زنده عامل ديرا با برنامه حج، بنابراين 2.»دهم يم را او پاسخ

                                                           

 :بيـت  اهـل  و 9محمـد  مقـام  بـه  را خداونـد   كه است 7آدم حضرت توبه به اشاره. «١
 ،۴ ج السـمهودي،  عبداللّـه بـن    علـي  أبوالحسـن ، وفاءالوفـاء »: بخشـيده شـود   تا داد سوگند

 .۱۳۷۶ص

 ابواب از باب آخرين، ۲۱۸، ص۲بن األشعث السجستاني، ج  د سليمانوداوأبو ،ودوداواب سنن .٢
 .حج
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  .دانست پيشين پيامبران آثار بلكه ؛9اعظم پيامبر
ـ  مـا ـ  چهارم  و هـاجر  و ابـراهيم حضـرت   جايگـاه  يبـرا  يوقت
 جايگـاه  كـه  را مـروه  و صـفا و  ،ميقـائل  ارزشدر مکه  :اسماعيل

 يسـ أمناسک حج را بـا ت  ،ميشمار يم مقدس ،است 3هاجر تالش
  م.يده مي بر اعمال و رفتار آنان انجام

 ،اسـالم  صـدر  مسـلمانان  گاه شكنجه ،9اکرم پيامبر زادگاه ،مكه
 بـوده  9اكرم پيامبر معراج مبدأو  يوح مركز و جبرئيل محل نزول

 د. ينور اسالم از آنجا تاب كه ييجا ؛است

ـ يد يق باورهايتعم يبرا يعامل ،حضور در مکه اسـت. کـالم    ين
 سـول رسـبب   به كعبه و مكه ارزشن است که يپروردگار گواه بر ا

 بـدون  كعبـه  و ،پرستان بت شهر 9پيامبر بدون مكهزيرا  1؛استخد
  .شود يم بتخانه ،رهبر

اسـت  هايي  ستمتلخ و جانکاه ادآور خاطرات ي ،حضور در مکه
 بـه  خطـاب  9خـدا  پيامبرکه به آن حضرت و خاندان پاکش شد! 

! يمحبـوب  مـن  نزد قدر چه و! يپاك شهر چهمکه  يا«: فرمود همك
 سـاكن  تـو  جز يجاي در كردند، بيرون تو از مرا قومم كه نبود اگر
  2.»شدم ينم

روضه منوره،  ،9امبريحرم پو  9يمسجد النب زينه نيدر شهر مد
                                                           

ِسمُ  ال(. ١
ْ
ََتِ  بِهَذا اق َـَتِ  بِهـَذا ِحل(  انَْت وَ  ا"ْ

ْ
 يا[ تـو  آنكـه  شـرط  بـه  لـيكن  مكـه،  بـه  سـوگند «؛ )ا"

  )۲و۱(بلد:  ».يباش آن در ]9پيامبر
 اللّـه  عبـد بـن    محمـد  عبداللّه أبو، الصحيحين يعل المستدرك ؛۷۲۳، ص۵ ج، يالترمذ سنن .٢

 .۶۶۱، ص۱، جابوريشالني الحاكم
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ع و قبور مطهر يو قبرستان بقايشان  يمنبر و محراب و مضجع نوران
احد و همسران  يقبور شهداهمچنين ب چهار امام بزرگوار و يو غر

 مسـجد  ،ن صدر اسـالم يمنؤو قبور اصحاب و م 9امبريو فرزندان پ
 پيـامبر  كـه ( »رايـة « مسجدمسجد مباهله و  ،»ردالشمس« مسجد، قبا

، و )بزننـد  پـرچم  نقطـه  اين در داد يم دستور جنگ هنگام 9اسالم
مزار حضـرت حمـزه در احـد و    ن و مساجد سبعه و يقبلتمسجد ذو

ادآور دوران حضـور  يـ همگـي  ديگـر،   يخيمکان مقدس و تارها  ده
ايشان  يوفااران با يآن حضرت و  يها يفشان  و جان 9رسول اکرم

  .است
ب يـ ق و ترغين همـه تشـو  يـ م که ايا هديشيا تاکنون با خود انديآ

 ;�6« :فرمـود  9اكرم پيامبرچرا براي چيست.  9امبريارت پيز يبرا
 #! �o  �:
��1
�  �� 
 �X � 
G �' ��  
7 �T �? ��f  زيـارت  بهت اهللا انجام دهد و يحج ب هركس«؛ 1»,�
چـرا   .»اسـت  كـرده  جفـا  بـه مـن   نكند، زيارت مدينه در مرا يول آيد، كعبه

6
 « :استو فرموده ارت خود وعده شفاعت داده يز يبرا 9پيامبر� �; 
 
_ �5 �Gc�  
:�1 �, ��  �)�� > ���f درباره  من شفاعت كند، زيارت مرا قبر هركس« ؛2»���

  .»؟است واجب او
ن يـ است که رابطه مسـلمانان بـا رهبـر د   براي آن ها  قين تشويا

کـه آورده، تـا    يو قرآن 9امبرين پيدبرقرار باشد؛ زيرا د يباهمواره 
ت يمکمل حج ب 7يعلبنابر سخن  9امبريارت پيزنده است. زابد 

                                                           

از  نفـر را نـه   حـديث  ايـن  .۱۰۰، ص۵، جعالمـه امينـي   ،الغدير ؛۱۳۹، ص۹۷ج، بحاراالنوار .١
 .اند کرده نقل سنت اهل بزرگان

 .است كرده نقل نفر ۴۱ از را حديث اين =يامين عالمه مرحوم. ۹۳، ص۵ ج، الغدير .٢
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� : «اهللا است�U �x  �8� �� �D�� �L  
S �9 #A �o b  
S�> 
, �D �O  � �-   �� �:� �Lاز خانه و [ هرگاه« ؛1»
 كـه  برويد 9خدا  رسول زيارت به ،ديرون آمديت اهللا بيب حج يبرا ]شهر خود
  .»دارد بستگي آن به شما حج تكميل ،درحقيقت

ـ   ،صـدر اسـالم   يمثبـت و منفـ  و  ،ک و روشـن ينقاط تار پنجم 
 مسلمانان درس آموز و عبرت بار باشد.  يد برايهمواره با

و يـادآوري تـاريخ مسـلمانان     نه،يدر مکه و مدحضور با حجاج 
 يشـهدا  مزارکه در  ي. هنگام بگيرندعبرت توانند از گذشته آنها  مي

 احـد  جنـگ مسـلمانان در   شكست عواملبه  ،ميشو مي حاضر احد
 جنـگ  در مسلمانان ،يهجر ومد سال چرابپرسيم  خود از! ميشينديب

 بودنـد،  قدرتمنـدتر  اينكهبا  يهجر سوم سال يول ؛شدند پيروز بدر
 موفـق  اول حملـه  در احـد،  جنـگ  همين در چرا .خوردند شكست

  ؟آنها بود ضرر به كار پايان يول ؛شدند
 وعـده  بـه  خداونـد  :فرمايد يم و دهد يم جواب زيبا بسيار قرآن

 حملـه  در زيـرا  كرد؛ وفا صادقانه كفر بر اسالم يپيروزدرباره  خود
بـر هـم    را دشـمن تمرکز  خداوند، اذن و لطف با جنگ، همين اولِ

 بـود  اين كار پايان در شكستاما دليل  2.كرديد شانتارومار وزديد 
 فرموده 9اكرم پيامبر اينكه با 3 .فراگرفت ترس و ضعف را شما كه

 رهـا ) احـد  يهـا  كـوه از  حفاظـت در خصوص ( را خود سنگر بود،
                                                           

 .۱۳۹، ص۱۰۰ج ،االنواربحار .١

ُ  َصَدقَْكمُ  لََقدْ (. ٢   َوْعَدهُ  اب�
ْ
وَغُهمْ  اذ ُس�

َ
Ð  ِنِه

ْ
 )۱۵۲. (آل عمران: )بِاذ

٣ .) ªُّتمْ  اذا َح
ْ
  (همان) .)تَنازَْقُتمْ وَ  فَِشل



 
 165                جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج : : : : سومسومسومسومفصل فصل فصل فصل 

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

 ميغنـا  بـه ان ترسيدن مانعشما  حفاظت ،گمان برديد كه همين نكنيد،
 از و يـد كرد رهـا  را سـنگر  ،يكـديگر  با اختالف اثربر است، يجنگ

 ميغنـا  جمعدر پي  دنيا به رسيدنبراي  نفر چهل محافظ، نفر پنجاه
 را شـما  از ديگـر  نفـر  ده و كـرد  نفوذ راه همان از نيز دشمن .رفتيد
 اسـتوار  سـنگر،  حفاظـت  در كلمه، وحدت با شما اگر ،يآر. كشت

 َعَصْيُتمْ  وَ ( :شديد ينم دچار يتلخ سرنوشت چنين به ،مانديد يم يباق

ِب�ونَ  ما ريُكمْ اَ  ما َنْعدِ  ِمنْ 
ُ

Ð(  :آل عمران)152(.  
 احـد،  درمسلمانان  شكستفهميد که دليل  توان يم آيات اين از

  بود. رهبر از ينافرمان، و تفرقه ،ترس و يسست عامل سه
 انمسـلمان  شكست و سقوط نيز باعث ما زمان دراين عوامل  آيا
را کـه رسـول    يم و راهـ يد بـه هـوش باشـ   يامروز با ؟خير يااست 

يعنـي  م کـرده اسـت (  يترسـ مسـلمانان  عزت اسالم و  يبرا 9خدا
رت کامـل  يم. با اتحاد و بصـ يترک نکن)، :از قرآن و عترت يرويپ

طـور کامـل عمـل    ه احکام اسالم بم و به يش را بشناسيدشمنان خو
هـا   و صـحنه هـا   در همه عرصـه  يشرفت و سربلنديتا شاهد پ ؛ميکن

  م.يباش
به منظور ايجاد بيداري و دادن تـذکر بـه    1يخمين امام حضرت
 :فرمايد يممسلمانان 

ـ  اينكـه  كننـد،  توجـه  آن به بايد محترم حجاج كه ينكات از  همك
 و اسالم و انبيا نهضت بزرگ حوادث آينه فه،مشر مشاهد و معظمه
 نـزول  محل سرزمين، اين يجا يجا .است 9اكرم پيامبر  رسالت
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 و هــا رنــج يــادآور و امــين ئيــلاجبر و بــزرگ يانبيــا اجــالل
 اسـالم  راه در 9اكرم پيامبر كه است يا ساله چندين يها مصيبت

 امكنـه  و مشرفه مشاهد اين در حضور و اند شده متحمل تبشري و
 پيـامبر،  بعثت يفرسا طاقت و سخت شرايط گرفتن درنظر و سهمقد

ـ  رسـالت  و نهضت اين يدستاوردها حفظ مسئوليت به را ما  ،ياله
  چـه  در يهـد  ائمه و 9اكرم پيامبر واقعاً كه كند يم آشنا بيشتر
 يايسـتادگ  و اسـتقامت  باطل، يامحا و حق دين يبرا يهاي غربت
 و هـا  ابولهـب  يها زبان زخم و ها اهانت و ها تهمت از و اند نموده

 شـديدترين  بـا  حال، درعين و اند نهراسيدهها  ناابوسفي و ها ابوجهل
 اند داده ادامه خود راه به طالب، ياب شعب در ياقتصاد يها محاصره

 مسـير  در ها مرارت و ها هجرت لتحم با سپس و اند نشده تسليم و
 نابرابر و يپياپ يها جنگ در حضور و خدا پيام ابالغ و حق دعوت

 همـت  رشـد  و هـدايت  به ،يكارشكن و توطئه هزاران با مبارزه و
 و هـا  كـوه  و هـا  بيابـان  و هـا  سنگ و ها صخره دل كه اند گماشته
 رسـالت  پيامِ هنگامه از است رپ مدينه و همك يبازارها و ها كوچه
ـ  سخن به و زبان به آنها اگر كه ،آنان  رمـز  و راز از و آمدنـد  يم

 اللَّـه  بيـت  زائـران  داشـتند،  يبرم پرده )ِمْرتاُ  َكما فَاْستَِقمْ ( تحقق
 شـدن   يبهشـت  و ما هدايت يبرا 9خدا رسول يافتند يدرم الحرام

  1.اند كشيده چه مسلمانان،

                                                           

 .۶۶/ ۵/ ۶اللَّه الحرام، در تاريخ  پيام امام به زائران بيت .١
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  مان به امامتيت ايتقوسه ـ 

 ابـراهيم  حضـرت  يبـرا  كـريم  قرآن در بار نخستين ،»امام« واژه
 از بـزرگ،  پيـامبران  از چند يتن دربارهسپس  1:به کار رفته 7خليل

ناُهمْ  وَ (  :استشده  مطرح 7ابراهيم فرزندان
ْ
ةً  َجعل ْمِرنا يَهُدونَ  أئِم�

َ
 )...بِأ

  .)73(انبياء: 
 امامـت  مقـام  بـه  صبر، و يقين كمال پرتو در 7ابراهيم حضرت

 و مطلـق  عبوديـت  پـذيرش  بـا  كه بود يهنگام ،اين و شد برگزيده
 رسـالت  از و رسـالت  به نبوت از ويافت  راه تنبو به حق، خالص

عهـده   از کتـا ي معبود به محبت و عشق در وپيدا کرد  ارتقا تخل به
: آمد بيرونبه خوبي  ،بود او يبرا يامتحان که ،سخت اريبس حوادث

ُهن�  بَِكلِٰماٍت  َرب�هُ  إِبْٰراِهيمَ  اِْنَتÒ إِذِ  �� ( َيم�
َ
 عقبـه  دشـوارترين  .)124(بقره:  )فَأ

 در شـدن  تسـليم  بـا  خدا خليل كه بود 7اسماعيل ذبح يماجرا آنها
 7اسـماعيل  دلبنـدش  فرزنـد  يگلو بر كارد پروردگار، فرمان برابر
 پسـر  و پـدر  آن امتحـان  يمـاجرا  و شنيد را 2يآسمان ييندا تا ،نهاد

 7ابـراهيم  يبـرا  امامـت  احـراز  شـرايط  گونه بدين و يافت خاتمه
 ش فرمـود: يخدا كه يافت را عظيم پاداش آن يشايستگو آمد فراهم 

ُمْحِسنِ#َ (
ْ
ْزِي ال

َ
Ï 105(صافات:     )إِن�ا َكذلَِك(.  

ـ ا از ، حـاکي 7ميابـراه  حضرت سرگذشت  مقـام  کـه اسـت   ني
 .نيسـت  يدسترسـ امـر در   ،خلـق  هـدايت  يبرا يشايستگ و امامت

                                                           

  قاَل (. ١
ّ

  لِلّناِس  جاِعلَُك  ا´
ً
)....إماما

  )۱۲۴(بقره:  
َت  قَد! إبراهيم يا( . ٢

ْ
ق ؤيا َصد�  )۱۰۵و  ۱۰۴(صافات:  .)...الر�
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 و افـت ي اختصـاص  7ميابـراه بـه   امامت يردا كه هنگاميرو  ازاين
 اشـتياق  و وجـد  تشد از ،1ديرس يو به امامتباره در ياله بشارت
ي�ـÁِ  ِمنْ  وَ (: داشت عرضه Yه از آيا: «)؟؟؟؟ُذركـه  هستند يكسان نيز من ذري 

 يالهـ  يعهـد  ،امامـت  شنود يم پاسخکه  »شوند؟ برگزيده امامت به
 از هرچنــد ندارنــد، را  آن يتصــد يشايســتگ ،ســتمكاران و اســت

ـالِِم#َ ا َقْهـِدي يَٰنـاُل  الٰ  ٰقـاَل ( :باشند تو دودمان cيبـار . )124(بقـره:   )لظ 
 و زمين و ها آسمان به كه است ياله سنگ گران امانتهمان  ،امامت

 !شـدند  هراسـان  نـاتوان و  آنپـذيرش   از آنهـا  و شـد  عرضه ها كوه
 يخداونـد  خالفـت  يشايسـتگ  از كـه اند  يكسانامانت،  آن حامالن

 بـا  و گسـتاخانه  كه ،»جهول و ظلوم« يها انسان نه باشند، برخوردار
 بـه  را آن و نـد كرد خيانت ياله امانت حريم به ،تزوير و غلبه و قهر

  !نددآور چنگ

 كـه  كنـد  يم نقل 7صادق امام از واسطه يك با عمار بن اسحاق
 ( آيه تفسير در حضرت آن

َ ْ
ا َعَرْضـَنا األ  إِنـ�

َ ْ
ـماواِت َو األ ْرِض َو مانَـَة َ	َ الس�

ْن 
َ
َنْ#َ أ

َ
باِل فَـأ ِ

ْ
ِ ا�

ْ
ْشـَفْقَن ِمْنهـا َو َ}َلََهـا اإل

َ
َنهـا َو أ

ْ
 ¹َِْمل

ً
ُه oَن َظلُومـا سـاُن إِنـ�

ْ
ن

 شپـذير  از هـا  كوه و زمين و ها آسمان كه  يامانت آن :فرمود 2)َجُهوالً 
 3است. 7يعل مؤمنان امير واليت ،شدند هراسان و زدند باز سر آن

 يکسـان از عهـده  فقط  ،مردمنقص  يکامل و بت يو هدا يرهبرزيرا 
                                                           

  ٰقاَل (. ١
Y

  لِلنcاِس  ٰجاِعلَُك  إِ´
ً
 .)۱۲۴(بقره:  )إِٰماما

 .۷۲: احزاب. ٢

٣. »�^  ���� ��  �i�;}<u;�7« :۴۱۳، ص۱ج ،يفکا. 
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و از خطاها و اشتباهات تأييد کرده باشد خداوند آنها را که آيد  برمي
  :فرمايد يم 7يعل امامباشند. معصوم 

 #W�s �L  �Y �G��1 �.  �� �-� �+ �. � �/ �D #d �r  ����� �j �$ ��  ����� �* �+ �,  �� �7 �d ��  �� ��  �)� �T 
* �O  �� �)��> #A �o 
 �Q  �) �� 
G��  ����� �* �+ �,  �� �;  �WI 
D �T
�  �� �@ �+ �,  �WI 
D �T
� ��� �+ �;  ��  �) �5 �G� �f �/  �� �� ��� �5 �G� �f ���

1
 

د و ما را شاهدان يما را پاك و معصوم گردان يخداوند تبارك و تعال
و ما را با قـرآن و  برگزيد ن يزم يش در رويبر مردم و حجت خو

از م و نه قـرآن  يشو مي نه ما از قرآن جداكرد؛ ن را با ما همراه آقر
  شود. مي ما جدا

ار مهم در معارف يز از مباحث بسيبا موضوع امامت ن حجارتباط 
در  7ميحضرت ابراه يروزيان پيخداوند متعال پس از ب .استحج 

موضـوع سـاختن    ،2مقام امامـت  يستگيابتالئات سخت و احراز شا
 ان را مطرحگزار حج يآن برا کردن و آماده يساز کعبه و دستور پاک

  : ديفرما مي
نْ  إِْسـٰماِقيَل  وَ  إِبْـٰراِهيمَ  إِ�ٰ  َعِهْدنٰا وَ ...(

َ
ـٰرا أ Yَطه  َÁِـائِِف#َ  بَْيـ cوَ  لِلط 

ٰعاكِِف#َ ا
ْ
عِ ا وَ  ل

�
ك ُجودا لر� ِِلس�  )125(بقره:     )ِِ

 يخانـه مـرا بـرا   «م كـه:  يامر كـرد  3ليم و اسماعيو ما به ابراه
كنندگان، پاك  كنندگان و سجده كنندگان و مجاوران و ركوع  طواف
  .»!ديزه كنيو پاك

 طـواف اي  هخانگرد  گزار حج .است يميابراه يشک، حج سنت يب
                                                           

 .۱۹۱، ص۱ج ،يفکا .١

 .۱۲۴ :بقره .٢
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 يبـرا  را و آنسـاخت  با اخالص تمـام آن را   7ميکند که ابراه مي
هـاي   پاسداشـت تـالش   يخداوند متعـال بـرا  . کردا يمهان گزار حج

 طـواف،  پايـان  از پـس  گـزار  حـج که  م دستور فرموديخالصانه ابراه
ُِذوا وَ ( :بخواند نماز كعبه يسو به و وا مقام پشت

�
 إِبْـراهيمَ  َمقـامِ  ِمنْ  ا 

 yÒقرار خدا پرستش جايگاه را آنجا و بخوانيد نماز 7ابراهيم مقام در«؛ )...ُمَص 
  .»دهيد

ــراهيم مقــام ــزد  ،امامــت واالي جايگــاه از يرمــز ،7اب   امــت ن
 را كفر با يناپذير سازش درس عمل، اين با گزار حج. است يابراهيم

  .كند يم اقتدا او به منظور همين به و آموزد يم توحيد قهرمان از
ـ  يسـع ، هـاجر  جنابمقام م يتکر يان براگزار حج همچنين ن يب

بـه  طان يپاسداشـت طـرد شـ    يدهند و بـرا  مي مروه را انجام و صفا
رو  ازايـن .  و...پردازند  ميگانه  جمرات سه يرمبه  ،7ميابراهوسيله 
 آور قرب يو عبادت يشرع يفيکه تکلنيضمن ا ،و مناسک حج اعمال

شـود و   مي ز محسوبين يخيگزارش تار ينوع ،ست، در بطن خودا
  زند. مي ونديپرا گاه امامت يارتباط انسان با جا

امامت، به به ويژه  ،يو مناسک حج با امور اعتقادها  وند عبادتيپ
ق و تنگاتنـگ را  يـ ن ارتباط وثيبلکه ا ،ندارداختصاص  يزمان خاص

  .بينيم مي در همه عصرها
 گــزاران طــواف بــه كــه درحــالي 7بــاقر امــام: ديــگو دهيــابوعب

  :فرمود ،نگريست يم
 g8� �+�?  �8� �+ �f �&  ��#��* �̂ � �
ª � �;��  ���L � �; � �D� �;��  �M� � ��  ���� �; � �D� �;��  #��s  
W�� �� ��
T �� 
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ـ مانند اعمـال زمـان جاهل  ها  ن عمليا  هـم  جاهليـت  درت اسـت ( ي
ـ مردم به ا ،خدا قسمه ب .)كردند يم طواف گونه اين ن كـار دسـتور   ي

 طـرف سـازند و بـه   شـان را بر يها يكه آلـودگ نيا ياند برا داده شده
 ،ما واليت پذيرش با و بيايند ما سمت به سپسشان وفا كنند، ينذرها
كردن را به مـا   ياري يشان برا يآمادگ به اطالع ما برسانند و آن را
 .كننداعالم 

بـا امـام    کـه  آمـدم  مـي  رونيـ من از مسجد الحرام ب: ديگو سدير
ايشـان   شـد.  مـي  وارد مسجد الحـرام رو شدم. حضرت  روبه 7باقر

  گرفت و رو به کعبه کرد و فرمود:دست مرا 
ها (كعبـه)   ن سنگير! همانا خداوند به مردم فرمان داد نزد ايسد يا
ــر دور آن طــواف نمايايب ــد و ب ــدين ــا ب ،ن ــزد م ــد و يايســپس ن ن

ـ شان را به ما اعالم كننـد و ا  يريپذ تيوال سـخن   ين اسـت معنـا  ي
و عمل مان آورد، يكه را توبه كند، و او من هر«: مودخداوند كه فر

امـام بـا   آن گـاه   2»!آمرزم يت شود، ميصالح انجام دهد، سپس هدا
  3. ت ما...ينه خود كرد و فرمود: به واليش اشاره به سيدست خو

        !!!!كجاستكجاستكجاستكجاست    ياريارياريار    ببينببينببينببين    بندبندبندبند    دگردگردگردگر    احراماحراماحراماحرام    ،،،،ييييحاجحاجحاجحاج        نشودنشودنشودنشود    گمگمگمگم    رهرهرهره    كهكهكهكه    استاستاستاست    يييينشاننشاننشاننشان    سنگسنگسنگسنگ    يكيكيكيك    كعبه،كعبه،كعبه،كعبه،

                                                           

 .۳۹۳، ص۱ ج، كافي .١

  .۸۲. طه: ٢
 .۳۹۳، ص۱. کافي، ج٣
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اسـت   يت و امامت اماميده به واليمشروط بر عق ،يصحت هر عبادت
 را يروايتـ  صـدوق  شيخ. کردهن ييتعت امت يهدا يبرااو را که خداوند 

  :که حضرت فرمود كند يم نقل 7باقر امام از مسلم بن محمد از
 U@ �&  
6 �;  �Wk �L  �� n%k�1+  �̀ �d �7 �d�?  �/ �) ��f  �� �  ���;s ��� �)  �6� �; �L  �?� �� �)��+ � �m �u 

 �; �1T n8�  ��  �̂ ��  U8��  �; �> �0 g  u  �� �L  �� 
��  g�  �y ��3� �)KKK K1 
 رنـج  بـه  عبوديـت  در را خود و دهد تن خدا يبندگ به كه كس آن هر

 پذيرفتـه  تالشـش  و يسع باشد، نداشته خداوند جانب از يامام اما ،افكند
  .است بيزار او اعمال از خداوند و سرگردان است يگمراه او و نيست

  د:يگو يم يثمال ابوحمزه
 »؟است افضل مسجد قطعه كدام«: پرسيداز من  7العابدين زين امام

 :فرمود 7امام. »دانند يم بهتر رسولش فرزند و رسولش خدا،: گفتم
ـ  اگـر  امـا  ؛است مقام و ركن ميان بقاع، ترين فضيلت با«  بـه  يكس

 به ها شب و بگيرد روزه روزها ،)سال 950( كند عمر 7نوح اندازه
ـ  باشـد،  مقـام  و ركن ميان لحظات تمام و بگذراند قيام  بـدون  يول

  2.»ندارد او يبرا ينفع هيچ اعمالش برود، خدا مالقات به ما واليت
ـ در پاسخ به سؤال يکـي از يـارانش    7صادق امام  عبـد نـام  ه ب
 ( آيه يمعنا حضرت آن ازکه  صيقَل الخالقِ

ً
 را 3)َو َمْن َدَخلَـُه oَن آِمنـا

  :دوفرم ،ديپرس
 
7 �T�� ����>
��� ��  
6 ��  
 �q  n� � �; ������� ��  g7 �o��  #��s  
6� �;  ���� �� �L  �8�� �5  
6� �;  #���  �M� �̂ 

                                                           

 .۳۷۵، ص۱کافي، ج .١

 .۴۴، ص۶۵ج، األنوار بحار .٢

 .۹۷: عمران آل. ٣
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ـ  تاكنون كه يپرسيد من از را يچيز . اسـت نپرسـيده   آن از يكس

 ��� درحالي كند،  را خانه اين زيارت قصد يكس هرگاه: فرمود سپس
 و شايسـته  كه گونه آن را خاندان ما و فرموده امر بدان خداوند بداند
  .بود خواهد امان در آخرت و دنيا در بشناسد، ماست معرفت حق

 فريضـه  مكمـل  :معصـوم  يايت اوليوالرش يپذ ،ترتيب بدين
 واليــت و امامــت شــناخت از كــه يزائرانــحجــاج و . اســت حــج

 و شـوند  نمي محسوب شرسولخدا و  انميهماناز  هرگز ند،ا محروم
 ارج تشـان عباد يبرا و بندند نمي يپروردگار طرف يمعنو ضيافت از
 كنيـد  آغاز همك از: «فرمايد يم 7باقر امامکه  چنان .نيست يحرمت و
� « ؛»نماييد ختم ما به و �7� ���  �j�� #9 ��  �>O ���j ����«.2  

 حجـة  ،اهللا بقية حضرت مبارک وجودساله هرحضور  علت ديشا
 و حج ونديپ ،لهيوس نيبد که باشد نيا حج مراسم در.[الحسن بنا

   .برسد ظهور منصه به :ائمه تيوال
 در [زمـان  امام خاص نواب از ، يکييوعمر عثمان بن محمد

 :گويد يمباره  اين دروي  ست.صغرا غيبت زمان
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 .۵۴۶، ص۴ ج، كافي .١

 .۳۳۴، صهمان .٢

 .۴۴۰، صشيخ صدوق ،و تمام النعمه الدين كمال ؛۵۲۰، ص۴ ج، كافي .٣
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 حضـور  حـج  موسم در ساله همه ،االمر صاحب حضرت ،قسم خدا به
 او يول بينند، يم را او هم مردم و شناسد يم و بيند يم را مردم يابد، يم
 .شناسند ينم را

 ،صـفايش  و مروه و صفا ،شرافتش و زمزم ،حرمتش و کعبهزيرا 
 ،شـيطانش  طـرد  و جمـرات  رمـي  ،اش قربـاني  تقـواي  ون گـاه  اقرب

 در ،برکـاتش  تمـام  با حرم سرزمين و ،اش خالصانه نيايش و عرفات
 .است :نشيطاهر بيت اهل و 9خدا رسول امامت و واليت پرتو
 مناسـکش،  و عمل روح ،است مزينها  شرافت اين همه به کعبه اگر

  !ستاو برابر در خضوع و امام شناخت و امامت و واليت
 امـام  كـه  يمشـعر  در .نيسـت  يمعرفت نباشد، امام كه يعرفات در
 يرمـ  يواقعـ  شـيطان  نباشد، امام اگرمنا  در .نيست يشعور ،نباشد

 يواقعـ  حيـات  نشـانه  نباشـد،  امـام  زمـزم  آب كنار اگر و ،شود ينم
  .است سراب بلكه ،نيست
 پيـامبر  تبليغات وها  سختي تمام نباشد، امامت اگر كه گونه ناهم

ِ  وَ ( :شود يم اثر يب 9اكرم ْغَت  فَما َيْفَعْل  لَمْ  نْ ا
�
َهُ  بَل

َ
 پيـام  اگر ييعن ؛)رِسا�

 و يا نـداده  انجـام  را خـدا  رسـالت  ،ينرسان مردم به را امام يرهبر
 فشـرده  يسـيما  ايـن  در اگررود.  از بين مي تو ساله ۲۳هاي  سختي
 توجـه  ياسالم امت يرهبر و امامتبه موضوع  ،)حج اعمال( اسالم

  .است اثر يب حجاج اعمالنشود، 
 زمـام  توانـد  يم امت كه است يمطمئن گاه تكيه تنها ،معصوم امامِ

 و يسياسـ  نظام و ياخالق حيات و بسپارد بدو را خود يدنيا و دين
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 جامعـه . دهـد  شـكل  مطلـوب  نحو به آن پرتو در را خود ياجتماع
 و امامـت . اسـت  يمرب بي و صاحب يباي  جامعه امام، بدون ياسالم

اعمـال   يکـه سـند قبـول    يعرفـان  و يمعنـو  جنبه بر عالوه ،واليت
 حسـن  و دارد يمهمـ ز نقـش  ين ياجتماع و يسياسحيث  از ،ماست
 بــن يعلــ امــامكــه  چنــان. اســت وابســته بــدان امــت امــور انتظــام

 امام نقش و تأثير ابعاد به يمفصّل و جامع حديث در 7الرضا يموس
  :ديفرما مي ، پرداخته امت مصالح و اسالم سرنوشت در

 #Ws  ��;�;�  ���; �c  �6�  7�  ����/�  �ij*��<  ��	t� ��/ U7� �  U' ��  �i�;}��< K #Ws 
 ��;�;�  U[  ��	�� �;��� �  �) ��D? �;� \�� K ���;���  ���x  #$� �%	 �  #'� �%�& 

�  ����$� �   ! �" �  �k�dª � u?�. � �f�  �� �  �l�57 \$� � ���;s  �k�7�" 
�  ���9oy � ��;  �G��F�w� �  �JDr�yK1 

ـ  سامان و مسلمين امور انتظام و دين يزمامدار امامت،  و دنيـا  يبخش
 آن بلندپايـه  شاخه و اسالم استوار شالوده امامت،. است مؤمنان عزت

 و جهـاد  و حـج  و روزه و زكـات  و نماز كمال و تماميت. باشد يم
 و مرزهـا  از دفاع و احكام و حدود ياجرا و صدقات و ميغنا يفزون

  . ...دارد يبستگ امام وجود به سرحدات،
 امامـت  کـه اسـت  ن يـ حج و امامت ا يرابطه ناگسستنهاي  از نشانه

عمـوم   يبـرا  يبه صورت رسم 9ن حج رسول اکرميدر آخر 7يعل
فـرود   9اكـرم  پيـامبر  بر امين جبرئيل خيف، مسجد در .شدان يمردم ب

 7يعلـ  نااميرمؤمن وصايت و خالفت ابالغ در را خداوند فرمان وآمد 
                                                           

  .۲۰۰، ص۱ج، يكاف .١
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به همه حجاج (آنان که از مکه حرکـت  که دستور داد  9امبريپ ١.رساند
 غـدير کرده بودند و آنان که در تدارک حرکت بودند) خبر دهند تـا در  

 زائـران  جمـع  در ياله فرمانطرح  به 9مبرايپآن گاه  .جمع شوند خم
 انـد،  گفتـه  نفـر  هـزار  ۱۲۰ تـا  هـزار  هفتاد از را عددشان كه ،خدا خانه

 خالفـت،  و وصايتموضوع  بر بعثت آغاز همان از اينكه با و پرداخت
 مباركشـان  عمـر  سال آخرين در بود، ورزيده تأكيد گوناگون عبارات اب

 غـرا  يا خطابه يط ،)جحفه ينزديك در معروف سرزمين( خم غدير در
 .گرفـت  پيمـان  مـردم  از يحياتامر  اين بر و فرمودبيان  را آن يطوالن و

 بـدون  كـه  داد اهميـت  خالفت و واليت ابالغتا آنجا به  خداوند متعال
ـغْ  الر�سـوُل  كي�ها يا(خواند:  ابتر و ناقص را 9امبريرسالت پ آن، تبليغ

Y
 مـا بَل

  نِزَل اُ 
َ

�ِ  وَ  َربYَك  مِنْ  َك إ َ  نْ ا ْغَت  مافَ  ْل فعَ تَ  مل
�
َهُ  بَل

َ
  .)67(مائده:  )رَِسا�

 و غدير روز در آيه اين عامه، از يجمع و شيعه مفسران اتفاق به
 يراز فخـر . است شده نازل 7يعل نااميرمؤمن واليت اعالمدرباره 

ــرا را يوجــوه ،تســن اهــل يعلمــا از  از جملــه از آورده؛ آيــه يب
 در آيـه  كـه  كـرده  نقـل  يعلـ  بن محمد و عازب بن براء و عباس ابن

 دست 9پيامبر آن نزول با كه شد نازل 7طالب ياب بن يعل فضيلت
6
 : «گفت و گرفت را 7يعل �;  �& �:�  �N� 
� �;  �? �+ �²  �; �N��  �d #*�� #S  �8�  
6� �;  �N��  �� 

 �k��  �;6  �Nk��«.  2 ̂� : «گفـت  و آمد 7يعل نزد عمرآن گاه����� ��� �a � ���  �6�� 
��  ���rp  �� �1t �:0  �; ����  ��  �;-�   �&  @  �;}; n6  ��  �; �;}��«.2  

                                                           

  .۵۷ي، صطبرسي علبن    االحتجاج، احمد .١
 .۱۹۳، ص۳آلوسي، ج الدين شهاببن   نعمان ي،انمعال روحتفسير  ؛۵۳، ص۱۳ج ،التفسيرالكبير .٢
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 و يأس به را كافران طمع كه بود ياستوار اصل امامت، و واليت
 از پـس  اسالم ينابود به اميد چشم كه ؛ آنانيساخت مبدل ينوميد
 بـدان » نعمـت  اتمـام « و» دين اكمال« رو ايناز .بودند بسته 9پيامبر
   دارد؛ يبستگ

َْوَم ( ْ�َْشْوُهْم َو اْخَشْوِن ا ِيَن َكَفُروا ِمْن ِدينُِكْم فَال  َ
�

rَْوَم يَئَِس ا ْ�ا

ُت لَُكْم ِديَنُكْم َو 
ْ
َمل

ْ
ك

َ
ْيَمْمُت َعلَـْيُكْم نِْعَمـÁِ َو َرِضـيُت لَُكـُم أ

َ
أ

 
ً
  )3(مائده:     )اإلÆِْْسالَم ِدينا

امروز كافران از زوال آيين شما مـأيوس شـدند. بنـابراين از آنهـا     
امروز دين شما را كامل كردم و  .من بترسيد ]مخالفت[نترسيد و از 

اويـدان  آيين ج عنوان بهنعمت خود را بر شما تمام كردم و اسالم را 
  .شما پذيرفتم

 اسالم يبقا به توان يم واليت سايه درفقط  كه معناست بدان اين
 در نفـوذ  زمينـه  كفـار  آن، بدون و بود اميدوار اش يواقع يسيما در

   .يافت خواهند را اسالم

  اخالقي آثارب) 

تـرين   ر پـاک کـه د  اش ژهيـ ومناسـک   اعمال و دليل به ،حجسفر 
 يباورهـا  و دارد ياعتقادتأثير گونه که  همان، شود مي انجامها  مکان

ـ نمـؤثري  نقش  ،کند مي انسان را مستحکم  ياخالقـ  يايدر سـجا ز ي
 ياخالقـ  يهاورددسـتا آثـار و   يبرخـ به ن قسمت يدر ا .انسان دارد
  شود: مي حج اشاره
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  فرديآثار يك ـ 

   اخالصاول ـ 

زيرا  ؛1ستغيرخدا شائبه از عمل ت وين تصفيه ،اخالص حقيقت
 بنابراين يده است.طلبرا  خالصو عبادت  دين ،بندگانش از خداوند

يـُن ( :داد دخالـت  را او غيـر  نبايـد  ،عبـادت  و يدار دين در Y£ا ِ ال ِب�
َ
أ

الُِص 
ْ

â٢.)3(زمر:  ».خداست براي خالص دين كه باشيد آگاه« ؛)ا  
 .دارد وجود يزان سنجشيو م عيار ،يچيز هر يگذار ارزش يبرا
 نيـت  خلوصآنها پذيرش  شرط و انسان نيك يكارها ارزش مالك
 را اعمالـت  ،يكن يم يكار اگر: «فرمود 9خدا رسول که ؛ چناناست

 خـالص  عمـل  فقـط  اعمـال،  ميـان  از زيرا گردان؛ خالص خدا يبرا
  3».است ياله درگاه مقبول

انـد، در   معرفت و محبت پروردگـار گـام نهـاده    يآنان که در کو
 يبرا عمل اخالص و احديت ذات در فنا جز ينظر وندخدا يگبند

 خـدا  به محبت بر را خود پرستش اساس آنان. دنندار خود محبوب
 خـدا  چـون  پرسـتند،  يمـ  را خـدا  آنهـا  .اند نهاده بنيان او به تقربو 

 يا در نگاه عارفانيب دنيفر دلهاي  . تمام جلوهاست پرستش شايسته
ـ تنها چو ندارد ارزش دل بستن  7يعل امامهمچون حضرت   بـا  زي

  :فرمود 7حضرت عليصانه خداست! لخا يبندگ ،ارزش
                                                           

 ل واژه خلص.يمفردات الفاظ قرآن، ذ .١

ِمُروا َما وَ (ه: ين آيهمچن .٢
ُ
  أ

�
�َْعُبُدوا إِالِ  َ ُ  ãُْلِِص#َ  اب�

َ
ينَ  ° Y£۵ :بينه(. )ا(  

 .۱۰۳، ص۷۷ج بحاراالنوار،  .٣
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ـ ن عزت ايمن باالتر يمعبودا! برا ن اسـت كـه بنـده تـو باشـم و      ي

  !يپروردگار من باشن بس كه تو يهم ،من ين افتخار برايواالتر
کـالم   يبه بلنـد  يسخن ،عرفا و خداشناسانهمه ان سخنان يدر م

  م که فرمود:يابي نمياخالص  يمعنابراي  ،7يعل يحضرت مول
� ��h�s � �;  �a�. 
7�1 ��  2�? 
� �O  
6 �;  �a��� �T ��  �� ��  2�+ �j�r  �Q  �a��� �� �H  �� 
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ـ ترس از عذابت به سبب معبود من، تو را  يا ا طمـع در پاداشـت   ي
  پرستم. مي ،مافتيسته پرستش ي! ولكن تو را چون شاپرستم نمي

 شکـردار رسـاند و او از   به مقام قرب ميانسان را ، عمل خالص
 بر قلبش از را  حكمت يها سرچشمه خداوندو  ،برد مي يمعنوبهره 

6
 « .كند يم يجار زبانش �;  �Â�* 
O�� �L  �i�+�� 
G��  2�o��1 �t  
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9 � 
"  
6 �; 
 �)�1 
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        كـن كـن كـن كـن     يلهيلهيلهيله    رارارارا    آنآنآنآن    ماست،ماست،ماست،ماست،    غيرغيرغيرغير    كهكهكهكه    چيزچيزچيزچيز    ررررهههه        كـن كـن كـن كـن     دلهدلهدلهدله        يكيكيكيك    ييييدوستدوستدوستدوست    ماماماما    درگهدرگهدرگهدرگه    دردردردر

        4كـن كـن كـن كـن     گـلهگـلهگـلهگـله    گهگهگهگه    آنآنآنآن    ،،،،نيايدنيايدنيايدنيايد    بربربربر    توتوتوتو    كامكامكامكام    گرگرگرگر        ماماماما    دردردردر    بربربربر    بيابيابيابيا    اخالصاخالصاخالصاخالص    بهبهبهبه    صبحصبحصبحصبح    يكيكيكيك

                                                           

 .۳۸۶، ص۱ ج الفوائد، كنز .١

  . ۱۴، ص۴۱، جاألنوار بحار .٢
�?�� ��hs ��; a.7�1«ن آمده است: يرها چنياز تعب يدر برخO 6�; YG��/ � � ��+jr Q a�>�, � 6�9� 

a.7,� 	^� %k�1+*� a.71+? ... :«۴۲، ص۲ ج، الفقيه يحضره ال من شرح في المتقين روضة.  
 .۲۳۳، صفهد حليبن   احمد الساعي، نجاح و الداعي عدة .٣

 ر.يد ابوالخيات ابو سعياز رباع .٤
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  اخالصهاي  عوامل و نشانه

دهـد، قـدر و    مـي  کـه انجـام   يعمل يهرگز برا ،انسان مخلص
ـ  ؛ تا او را بـه غـرور وادارد   ستيل نئقا يمنزلت اي  هو از خـدا مطالب

  1داشته باشد.
 شيهـا  وعـده و خداونـد   بـه چنـان  دارد، ت يکه خلوص ن يکس

 عنايـات  و امـدادها  .نـد يب نمـي  يينمابه خود يازيکه ناست  ندمباور
 در اخـالص : «فرمـود  7ي. علاست ن هدفيتر گراو بز يبرا ياله

  2.»آيد يم دست  به نيت بودن صالح و يقين ينيرو از عمل
و  ،تـر  قـوي انسـان   يتوحيـد  عقيـده هرچـه   ،7يدگاه علياز د
ـ باشد، خلـوص ن تر  سخرا معاد به اش عقيده و يمعنو يباورها ش تي
�8 « :ستا تر افزون �3 �&  �N �7� �o 
��.  �Ã �	 
O� 
� )�� KKK(3 توحيد كمال نشانه«؛ )شهادت 

   .»است اخالص ،)خدا ييگانگ بر
 کننـد.  نمـي  خـوش  لد مـردم  يثنـا  و مـدح بـه   ،افراد مخلـص 

 انسـان ! خدا روح يا: «كردند عرض 7يعيس حضرت به حواريون
 را كـار  كـه  اسـت  يكس مخلص«: فرمودحضرت  »؟كيست مخلص

انسـان   4.»ندارد يكس از ثنا و مدح انتظار و دهد يم انجام خدا يبرا
شـدن  از آشکارگيرد و  مي نظردر  را خدا فقطش، يكارها درمخلص 

                                                           

/� « فرمود: 7امام صادق .١ 
k��P   7 �o  �Ã �	 
O� 
�  �8 
M��  �7
1 �+
�  �)�> �5� �r  #S�H  ��  �@�+
 �̀  �)�* �j�+��  �7
� �� �L  2G 
7 �5  �p �,��� �?  �)��� 
 �� ��  �)  � �G  2%�� �?� �9 �; )�* �j�+�� ... .«۳۸، صهالشريع مصباح. 

 .۶۸۵ح و درر الکلم، غررالحكم .2

 .۱خ، البالغه نهج .3

 .۷۲۴ص ،۲ج ،الدر المنثور .٤
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کـه   يدر جواب کسـ  9خدا رسول از است.ين يمردم ب يبرا شعمل
 و كارهـا  انسان كه است  اين به: «فرمود ،چيست در ما نجات پرسيد

  1.»ندهد انجام مردم به دادن نشان يبرا را ياله تاعباد
 يتعـال  يفقط ذات باررود که  به شمار مي يباطن يامر ،اخالص

باشد و بداند  اش يقلب خطورات مراقبد يانسان با .آن آگاه استاز 
بخشـد!   مـي  ارزش و کمـال او بـه عمـل   اسـت کـه    يفقط قصد اله

  :فرمود 9داخ رسولکه  چنان
 يسـو  بـه  را يا بنـده  عمـل  يخوشـحال  با ،ياله مأموران و ها فرشته

 محضـر  بـه  و گذرنـد  يم ها حجاب همه از و برند يم باال پروردگار
 شـهادت  يو يدعـا  و عمـل  بودن شايسته به و رسند يم پروردگار

���  �� �� �S>/�  �o �f : «فرمايد يم آنان به خداوند يول .دهند يم �j �@  �� �7�1�  �� 
 �/��  �G gp�5  ��� �; Q  �/ 
f �� �)  #/� �)  �X  �D �� 
k�  �� �M  
� �+ �j �@...«عمل مراقب شما« ؛ 
 مـن  يبـرا  را عمـل  اين او. دارم يآگاه او دل از من يول بوديد، او

  2.»...است نداده انجام
ـ يجلوه ب ،هرچه اعمال انسان بـه اخـالص    ،داشـته باشـد   يكمتـر  يرون

كه مبارزه با  يهر عمل. همچنين مانند روزه و نماز شب ؛تر است كينزد
آن در اخـالص   ،تر باشـد  يت در او قويو من ينيبخود هاي نفس و جلوه

انسـان در نمـاز،   كه ازآنجا گفته شده است رو ازايندارد.  يشتريارزش ب

                                                           

أبـي فـراس   ابـن   الحسـين ورام ابو )،ورام همجموع همعروف ب(النواظر،  نزهةتنبيه الخواطر و  .١
 .۱۸۶، ص۱، جمالكي اشتري

 .۱۱۲، ص۱ج، مستدرك الوسائل .٢
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 سرچشـمه  نماز ،گذارد مي ) را بر خاكيشانيعضو خود (پ ترين فيشر
 :اسـت  انسـان  وجـود  از كبـر  شـدن  زدوده عامـل  ترين مهم و اخالص

» � #$� �%	  �� �:�  � �Ã	O�  ��  �. g)�'�  �� �6  �9� � 
_«.1  
  موانع اخالص

از  2.دشـمن آشـکار انسـان اسـت     طانيشـ  ،ش قـرآن يبنابر فرمـا 
براي انسان  يالهريغهاي  زهيدادن انگ طان، جلوهيش يدشمنهاي  نشانه

ـ پار نايبسـ  ،3شـرک که گفته شده  .ستوا ينيدر انجام اعمال د دا و ي
 ،ص آنيکه تشخ يطور هب ؛شود مي شه و عمل انسانيصدا وارد اند يب

اه در شـب  ياه بـر سـنگ سـ   يمورچـه سـ  تر است از حرکـت  دشوار
  4ک!يتار

اوسـت   يها طان و وسوسهيمانع اخالص، شترين  بزرگرو  ازاين
آسـيب  شـه و عمـل انسـان    ياندبـه  ، يجاد گمراهيو اها  وعدهبا که 
بـا  يعمل انسان را ز يرونيجلوه بهايش  طان با وسوسهي. شرساند مي

و از کنـد   مي يو خودخواه ينيب، انسان را گرفتار خوددهد مي نشان
قـرآن و حضـرات    يهشـدارها  5.سـازد  مـي  دور يو الهـ  يت قربين

                                                           

 .۱۸۳، ص۷۵ ج، األنوار بحار .١

 )۲۰۸و  ۱۶۸ :بقره( ).إِن�ُه لَُكْم َعُدو( ُمبِ#ٌ ( .٢

 ت و عمل. ير خدا در نيغ يل شدن برائر خدا و سهم قايتوجه به غ .3

4. » #W�s  �Y 
  ¥�  �f 
O��P  
6 �;  �p��� �k  �@ 
j#��  �� ��  n%� �f �t  �� �k 
� ��  �Q  n� �*
��� � �3
* �Z...:« ۲۱۴، ص۱ ج القمي، تفسير. 

ْيٰطانُ  يَِعُدُهمُ  ٰما وَ  ُفَمنYيِهمْ  وَ  يَِعُدُهمْ ( .٥  ]ي دروغـين [ هـا شـيطان بـه آنهـا وعـده    «؛ )ُغُروراً  إِالc  اَلش�
وعـده نمـي  که جز فريب و نيرنگ، به آنهـا   سازد؛ درحاليدهد؛ و به آرزوها، سرگرم مي مي
  )۱۲۰(نساء: ». دده
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ـ راه ؛اند ن است که فرمودهيهمبر ناظر  نيز :معصوم وسـاوس   يابي
را از او عمـل   ،وجـود انسـان  در  يال نفسـان يو امها  طان و هوسيش

 خالص،دادن عمل  انجام ،ن صورتيدر ا .کند مي دور يارزش معنو
 امام. دارد ينفسان اميال با يطوالن مبارزه به نياز و است دشوار بسيار

 و ،تـر  مشـكل  آن خود از عمل ريابودن يب و خالص: «فرمود 7يعل
و در سـخن   ،1»اسـت  دشـوارتر  يطـوالن  جهاد از نيت، بودن خالص


�³ : «رمودگر فيد� �&  ���z�> 
� ��  �Ã	 
O�  
6 �;  �)�1�* 
F �� � �
h و اهـو  كه كس آن«؛ ٢»̈ 
  »؟باشد داشته  اخالص تواند يم چگونه ،شود ميچيره  يو بر هوس

  اخالص در حج

 کـه حـج   يکس .داردشهرت در پي  و يرونيجلوه ب ،و عمرهحج 
رو  ازايـن . کنـد  مـي  دايپ ياجتماعوجهه و  ينياعتبار د ينوع ،رود مي

هـم ارزش   ،هـم دشـوار اسـت    ،در ايـن عمـل  ت خـالص  يداشتن ن
  دارد. يشتريب

ــت   ــين روس ــه پاز هم ــک ــاهر  9امبري ــه ط ــواره  ،:نيو ائم هم
ـ به ن ،يبند مين تقسيند. اا کرده مي ميان را به چند گروه تقسگزار حج ت ي

او از ، حظ و بهـره  باشدتر  ت انسان خالصينهرچه  .گردد ميحجاج بر
 اخـتالف  بـه  اشـاره  بـا  7صادق امام .تر خواهد بود حج و عمره افزون

  :  فرمايد يم برند، يم سفر اين ازآنها  كه يا بهره و انگزار حج درجه
                                                           

 .۲۸۸، ص۷۷ج بحاراالنوار، .١

  .۶۹۷۷ح  و درر الکلم، غررالحكم .٢
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 آزاد آتـش  از يا دسـته : انـد  دسـته  سـه  ،گردنـد  يم باز كه حاجيان
 از كه يروز مانند گردند يم خارج خود گناهان از يا دسته شوند؛ يم

 گردند يم بر عيال و مال تمصوني با مسو دسته و اند؛ يافته دتول مادر
  .گيرد تعلق مي حاج شخصبه  كه است يا بهره كمترين ،اين و
همـان   ،حـج  ثـواب از  منـدي  بهره در اختالفدليل  است روشن

 و لطـايف  درك و خداوندبه  معرفت مراتب در و ها تني در تفاوت
  .است حج مناسك اسرار

 بـا  رود، يمـ بـه حـج    او يرضا جلب و خدا يبرا فقط كه يكس
 نردبـان  يها هپل از يا پله تا كوشد يمآن  مناسك از يقسمت هر انجام
 عقل يپا از را نفس اسارت يبندها از يبند وطي کند  را خدا قرب

 و، راهش سر بر شيطان يها دام از يدام گردد، يبرم يوقتتا  ؛بگشايد
 از آدم ايـن  .شـد بان گردنش به گر حيله يدنيا يزنجيرها از يزنجير

 نجات آتش از هميشه يبرااو را  وندخدا كه يدرحال گردد، يبرم همك

g³ : «فرمـود رو  ازايـن ؛ استداده و آن را ضمانت کرده �� �t  �e��> 
+ ��  �6� �; 

 �G�\��«.  
او  از يتكليفـ  كـه اين يبـرا فقـط   رود يمـ به حج  يديگر فرد اما
 از رذايلصدد زدودن  دراينکه  و عمل روح به هتوج بي ،شود ساقط

                                                           

 .۲۵۴، ص۴ ج ،كافي .١
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 گناهانش حج، بركت به آدم اين. باشد قلب فضايل تحصيل و نفس
انگيـزه   از هنـوز  انديشـش  بد نفساز آنجا که  اام ؛شود يم آمرزيده

 مبـادا  كـه  باشـد  مراقـب ت شـد بـه   بايـد  اسـت،  نيافتهرهايي  گناه
او را  ديگـر  بـار  اش، اماره نفسهاي  اغواگري و شيطان يها وسوسه

: فرمـود  دسـته  اين دربارهرو  ازاين .شدنبكشان آتش به وکنند  آلوده
» g³
� �t  �� �D
 �� 6 �;  �)����/ �b  ����
� �d �&  n�� ��  �) 
. �7�� �� ) U;«.  

بـه حـج   عبـادت و قـرب خداونـد    دادن انجام  يبرا زين يگروه
 يعنوانو اينکه  مردم مالمت و توبيخ ازرهايي  يبرابلکه روند،  نمي

 ضـمن  شايد و شود افزوده انش  ياجتماع يها عنوان بر» حاج«چون 
به اين سفر معنـوي   د،نببر هم اي بهره و ندنبك هم يتجارت سياحت،

 آنها بهره .دبرن نمي يو اعتقاد يبهره معنواز اين سفر نان ياروند.  مي
 و عيـال  و اهـل  مصـونيت  آن و بود خواهد يدنيو فايده به منحصر


g³ «: فرمود كه برگردد مكه از تا است خطرات از اموال�� �t ��  �̧ � �f
 �v  �Q 
 �)�*^  �)���; ��(.  

گـزار   حج اما ؛ماند ينم بهره يب حج فيض از يزائر هيچ ،بنابراين
 زودگـذر  اهـداف  از فراتـر  يچيـز  به و باشد داشته بلند همت بايد
  . است جاودانه و ماندگار كه يچيز به بينديشد؛ يدنيو

مثـل   ،يمعنـو  ين فضاهايتر پاکجلوه خالصانه اعمال که  يکس
آن، عرفـات و مشـعر و منـا را از     يکعبه و طواف آن، صـفا و سـع  

شـتر از  يبهـا   را در آنجـا  ينـه قـرب الهـ   يکند و زم ميدرک ک ينزد
ش خالصـانه  رواقع خود را در مهـد پـرو  در ،کند مي جا احساس همه
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فقط بايد خداوند و جلب رضاي  ين کسيچنابد، و هدف ي مي ينيد
  : حافظ قول به .او باشد

        پروري داندپروري داندپروري داندپروري داند    كه خواجه خود روش بندهكه خواجه خود روش بندهكه خواجه خود روش بندهكه خواجه خود روش بنده        شرط مزد مكنشرط مزد مكنشرط مزد مكنشرط مزد مكنه ه ه ه تو بندگي چو گدايان بتو بندگي چو گدايان بتو بندگي چو گدايان بتو بندگي چو گدايان ب

  دوره آموزش اخالص ،مناسك حج

 يد، منظور همان عبادتيآ مي انيبه م يميسخن از حج ابراه يوقت
صـورت  بـه خداونـد   ت خالص و با هدف تقرب يبا نبايد است که 

ن مناسک يا ،ميکن مي ر اعمال و مناسک حج را مروريس يرد. وقتيبگ
د نـ خواه مـي  از آنهـا يک که هر يابيم  مي ياز رحمت اله يرا آبشار

  بشويند. يزندگهاي  تيو معص يويدنهاي  يانسان را از ناخالص
 امـام سـخن  بر اساس  ،گذارد مي ر حج و عمرهيکه گام در مس يکس
ـ بابزدايـد،   ،خداستريغهرچه  دل را از يدايد سويابتدا با 7صادق د ي

ـ را بـه   يالهريغهاي  هبالت و جاذيهمه تما ل را فقـط  د ،ک سـو نهـد  ي
ـ آفرت ين سفر جز کسب رضايو از اکند  يگاه عشق اله جلوه دگارش ي

نـور معرفـت و   بايـد  فقط  ،گزار حج. در دل نداشته باشد يگريهدف د
� « :گر شود جلوهت يمعنوb  �G �l
k " #!  
k  D �A�?  �a�1
* �5  ِ 6
  .�+�-�  ِب�� �;   @� �&  n@�m���«1 ؛

 در .»سـاز پـاك   ،دارد مي باز خدايت از كههرچه  از را دل ،يكرد حج اراده چون«
کننـده از   پـاک  ،9خـدا  رسـول بنابر سخن  ،حج صورت است که نيا

  اخـالص  بـا  كـه  يكس« :فرمود 9که رسول خدا ؛ چنانشود مي يمعاص
 را اش آينـده  و گذشـته  گناهـان  خداونـد  رود، بيرون خانه از حج يبرا

                                                           

  .۹۴۲، ص۲۲مصباح الشريعه، باب  .١
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و  ياحتيسـ  يسفربه  حج و عمرهسفر ن صورت، ير ايدر غ ١.»آمرزد  يم
  :  داد هشدار 9خدا رسولکه  چنان !شود تبديل مي يتجارت
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 حـج  بـه  تفـريح  يبـرا  پادشـاهان  كه رسد يممردم فرا  يبرا يزمان
  د.خو نياز تأمين يبرا فقرا و ،تجارت يبرا ثروتمندان و روند يم

ـ ب احرام اسـت.  ،ن واجب از مناسک حج و عمرهياول آوردن  روني
سـاده  سـفيد و  کـردن پوشـش    و به تن يمتيرنگارنگ و قهاي  لباس
اسـت؛  شـدن   خـالص  يحرکـت بـه سـو    معنـاي   بـه واقع در ،احرام
دوران هـاي   يرو کـج  جميـع  ازشـدن  دور و ها ياز وابستگ يخالص
 ،لـذات  و هـا  تمام خواسـته  از احرام هنگام بايدانسان  نفس. يزندگ

 حـريم  و نبينـد  او جز و ننگرد غيرخدا به، بگيرد فاصله حالل يحت
 بـاطن  تطهيـر  همـان  احـرام،  حقيقـت  .ننهد او غير اختيار در را دل

. كند يم دريافت را حرم به ورود اذنآن گاه  شود؛ يم طاهر او. است
حاصـل   يو بـاطن  يد تناسـب ظـاهر  يبا يم قدسيورود به حر يبرا

  .گردد يالطاف اله يرايشود تا وجود انسان پذ
        3    سروشسروشسروشسروش    پيغامپيغامپيغامپيغام    ييييجاجاجاجا    نباشدنباشدنباشدنباشد    نامحرمنامحرمنامحرمنامحرم    گوشگوشگوشگوش        يييينشنونشنونشنونشنو    ييييرمزرمزرمزرمز    پردهپردهپردهپرده    زينزينزينزين    آشناآشناآشناآشنا    يييينگردنگردنگردنگرد    تاتاتاتا

 يبـه واد توان  نمي ،يمتداول زندگ يها يبستگ دلو ها  يبا آلودگ
                                                           

  .۵۵۳ص، ۲، جياسماعيل بخاربن    عبد اللَّه محمدواب، يصحيح بخار .١
 .۴۶۳، ص۵ ج، األحكام تهذيب .٢

 .حافظ .٣
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 ازپروردگـارا   ؛گـوييم  يم بستن احرام هنگامافت! ينور و معرفت بار 
 كندن. بستم دل تو يوال به فقط و شستم دست است، تو غيرهرچه 

 ،اسـت  يغيرخداي امور و گناه از آمدن بيرون معناي به دوخته، لباس
بنـابر   .تقـوا  و اطاعـت  لبـاس  پوشيدن ييعن احرام، لباس پوشيدن و

ـ ي احرام ؛الشريعه مصباح حديثدر  7صادق امام يکالم نوران  يعن
 را دل حريم و نبيند او جز و ننگرد غيرخدا به انسان كهشدن  خالص


  �� « ننهد: او غير اختيار در� �D 
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ـ ن 7ميکعبه و نماز پشت مقام ابراهگرد طواف  کننـده   ز دعـوت ي
ه توجـه  يکعبه بر پا يبنا .باطن است يت و صفايانسان به خلوص ن

  : مبارزه با شرک صورت گرفته استبه خدا و 
  وَ (

ْ
نٰا إِذ

ْ
بْٰراِهيمَ  بَو�أ َْيِت ا َمٰ�نَ  ِإلِ نْ  "ْ

َ
  åِ  رِكْ ـتُْش  الٰ  أ

ً
رْ  وَ  َشْيئا Yَطه  َÁِْبَي 

ائِِف#َ  cٰقائِِم#َ ا وَ  لِلط
ْ
عِ ا وَ  ل

�
ك ُجودِ ا لر�  )26(حج:  )لس�

م يابـراه  يخانـه (كعبـه) را بـرا    يرا كه جا يزمان ]اوريبه خاطر ب[
 يرا همتـا  يزيچ ]م:يتا خانه را بنا كند؛ و به او گفت[م يآماده ساخت

ـ كننـدگان و ق  طواف يام را برا من قرار مده! و خانه كننـدگان و   امي
ها و از هـر گونـه    بت ياز آلودگ[كنندگان  سجدهكنندگان و  ركوع
  پاك ساز! ]يآلودگ

ــراهيمحضــرت  ــان 7اب ــا كــه يزم ــه 7اســماعيل ب ــا را كعب  بن
 قرار عمل اين يقبول را ما اجر كه، داشتند خدا با ينجواي ،نهادند يم

 فقط شانعمل و ،خالص و پاك ،يامبر الهيدو پ آن نيتکه ازآنجا. بده
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 عملشـان  پـذيرش  خواسـتند،  خدا از كه يپاداش تنها بود، خدا يبرا
 امـر،  اين .ندارد راه بدان كس همه كه است يتسليم مقامِ ،اين و بود

. خداست برابر در عمل شمردن كوچك و عبوديت كمال دهنده نشان
همچنـين   و ،شـنود  يم را درون هناشنيد فرياد و است سميع خداوند

ـ ن متعال خداوند .آگاه ها انسان درون اسراراز  و است عليم او بـه   زي
 عمل فقط خداوند؛ زيرا ١پذيرفت را آنها عمل سبب اخالص آن دو

ُ  َفَتَقب�ُل  إِن�ما(: پذيرد يماهل تقوا را  ُمت�ِق#َ  ِمنَ  اب�
ْ
  .)27(مائده:  )ال

طـواف و نمـازش    2،سرمشق موحدان اسـت  7ابراهيمکه ازآنجا
 ياز رو . طوافبياموزدان گزار حجرا به ت يصفا و خلوص نبايد ز ين

است که  ينه آن عبادت ،يتوجه به ذات مقدس ربوب يغفلت و نماز ب
 ياز معاصـ  يبازدارنـده و نـه  ک کند و يصاحبش را به خداوند نزد

  .است
 نيم خواسته خداوند شد و در آن سـرزم يتسلخالصانه  ،3هاجر

او بـا لـب    يسـع گزيـد.   سـکنا همراه با نوزادش  ،خشک و سوزان
د سرمشق يبا امروز ،ان کوه صفا و مروهيو قلب سوزان در م عطشان

اخـالص   آمـوزِ  ، درسانگـزار  حـج  يد برايموحدان باشد. با يزندگ
در نظـر  خـدا را   ي، رضـا يزنـدگ  يو کوشش بـرا  يشود تا در سع

  نکنند. يچيسرپ ياز دستور حق تعال يو سر سوزنبگيرند 
م يتصـم کـرد و  خالصانه خود را تسليم امر پروردگار  ،7ميابراه

                                                           

  .۲۸۲، ص۱تفسير القرآن، جالميزان في  .١
ْسَوٌة َحَسَنٌة aِ إِبْراِهيمَ ( .٢

ُ
 )۴ :ممتحنه. ()...قَْد oنَْت لَُكْم أ



 هاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حج    اصول و روشاصول و روشاصول و روشاصول و روش   190

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

ـ فرزنـد عز گرفت  ـ  ي ـ ن 7ليو اسـماع  ،بـرد بگـاه   نازش را بـه قرب ز ي
  آماده ساخت! شدن يقربان يخالصانه خود را برا

ا( cا َمَعهُ  بَلَغَ  فَلَم َæْ   ُنـَ*�  يٰا ٰقاَل  لس�
Y

ر إِ´
َ
َمٰنـامِ ا aِ  ىأ

ْ
  ل

Y
´

َ
çَُـَك  ك

ْ
ذ
َ
 أ

بَِت  يٰا ٰقاَل  ىتَر ٰذا ٰما فَاْغُظرْ 
َ
َعْل ا أ

ْ
ِ́  تُْؤَمرُ  ٰما ف ُ ا ٰشاءَ  إِنْ  َسَتِجُد cب 

ابِِرينَ ا ِمنَ  c102: صافات( )لص(  
پسـرم! مـن در   «د، گفـت:  يو كوشش رس يكه با او به مقام سع يهنگام

هرچه  پدرم!« :گفت» ؟ستيكنم، نظر تو چ يدم كه تو را ذبح ميخواب د
  »!افتي يبه خواست خدا مرا از صابران خواه .اجرا كن ،يدستور دار

امبر يـ عمـل آن دو پ گـزار   حجن است که يااز حج  يغرض اصل
ـ   قـرار دهـد و    يسرمشـق زنـدگ   را ياله چ و يدر همـه حـاالت و پ

 يبـرا  ،اگر الزم شددر نظر بگيرد و خدا را  ي، رضايزندگهاي  خم
 7نيکه امـام حسـ   چنان. بگذردنيز فرزندانش اموال و ن از يحفظ د

   .اش گذشت و خانواده ين از هستيحفظ د يبراهم 
ـ   كننـد  يم يقربان كههم  يكسان، ١دارد يمراتب  اخالصکه ازآنجا

 اخـالص،  مرتبـه  اولـين : دارند يمراتب و درجاتـ   تقوا و ايمان اهل
 سـالك نخسـت،   گام در. است مخلوق يرضا شائبه از عمل تصفيه

 از را ريا ييعن ؛نشود مردم يرضا به آلوده نيتش تا باشد مراقب بايد
 .نشـود  متـأثر  آنهـا  نديخوشـا  و ثنامدح و  از وبزدايد  خويش قلب
 مثـل  ؛اسـت  يدنيـو  يمقصودها حصول از عمل تصفيه دوم، مرتبه
 صـدقه  يسـالمت  يبرا يا بخواند نماز رزق توسعه يبرا انسان اينكه

                                                           

  .۸۵ـ  ۸۰، صص۲، ج=امام خميني ،)ملكوت در پرواز( ،ةالصّالاسرار .١
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 در يظـاهر  لـذات اهـداف و   از نيـت کردن  کپا سوم، مرتبه 1.بدهد
 يعبـادت را بـرا   يگروهـ  ؛اند فرموده :که ائمه چنان ؛است عبادت

دهنـد.   مي انجام يبهشتهاي  دن به نعمتيرس يا برايترس از جهنم 
2گران است. ا معاملهيبه منزله کار بردگان  ،ين عبادتيچن

  

 اين گرچهخواهند؛  نمي يسود ،خويش عبادتدر قبال  اللَّه اهل
  .باشد قصور و حور ،سود

خداونـد   يکه عبادت را فقط بـا هـدف بنـدگ   اند  ک گروهيفقط 
 آنـان  ؛جز خود خداوند ندارنـد اي  هزيانگو  دهند مي هللا) انجام (حباً
 مقـام  اين بهو  شوند يم محسوب اللَّه اصفياء و اند جذبه و حب اهل

  3. يابند يم دست
 كـه  يپيـامبر  اسـت؛  7ابراهيم سنت به عمل ،کردن قرباني ،يآر
 اقدام خويش فرزند ذبح به و كشت عشق مسلخ در را خويش نفس
 را يقربـان  ديـد،  را فرزنـد  و پدر صداقت كهآن گاه  خداوند وکرد، 

                                                           

بـا   را خـويش  نيـت  و كرد قصد را آنها نبايد يول دارد، وجود عبادات اين در آثار اينطبيعتاً  .١
 .ساخت آلوده يدنيو مقاصد
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� سهکنندگان  عبادت: «فرمود كه است دهش روايت 7صادق جعفر امام از«؛ »
 عبـادت ، ايـن  و كنند يم عبادت ترساز روي  را عزوجل يخدا كه هستند يگروه: اند مقس

 طلـب بـراي   كننـد  يمـ  عبـادت  را يتعال و تبارك يخدا كه هستند يگروه و ،است بندگان
 .۸۵، ص۲ ج، كافي»: ...است مزدوران عبادت اين و ثواب

�?�� ��hs �; a.71: «فرمود 7يعل .٣O 6�; YG��/ � � ��+jr Q a�>�, � 6�9� a.7�,� 	�^� %k��1+*� 
a.71+? K.. .«۴۲، ص۲ ج، الفقيه يحضره ال من شرح في المتقين روضة. 
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 بـا  مبارزه جز يراه ،كمال بهدستيابي  يبرا يآدم. داد قرار هاآن فديه
 آنهـا  از و بشناسـد  را ينفسـان  يهواهـا  بايد او. ندارد خويش نفس

  .بنهد سلوك يپا زير را آنها و نكند تبعيت
 ارزشهجرت کنـد و   اوسوي  به دنيا زخارف و شهوات از بايد

 خانـه  ديـدار  بداندد يبا گزار عمرهو  حج. آيد بزرگ نظرش در بيت
 عظـيم،  طلـب . اسـت  عظـيم  و خطير يار، حريم  به تقرب و دوست

  اخالص با را درون وکند  خالصرا  عمل بايد. طلبد يم عظيم يعزم
   .برسد يتا به قرب الهآماده سازد،  اللَّه بيت زيارت يبرا

 زندگيهاي  عرصه همه در زاللي و پاکيدوم ـ 

شود، بايد پـيش از   يالهخواهد وارد حرم امن  يم  گزار حجکه ازآنجا
آمـاده  گـرامش   يايـ و اولحضور در محضر خداوند  يسفر، خود را برا

دارد، رذايـل  آلـوده بـه    يحضور به اين است كه اگر بـاطن  يآمادگ .كند
آلوده است، همه را ترك  ييزشت و ناروا به اعمالِ ، و اگربزدايدآنها را 

نگردد؛  ها باز يشته باشد كه به اين آلودگو راستين دا يكند، و عزم جد
عذرخواهي از باطن، ترك اعمال ناروا،  يساز ، جز پاكيتوبه واقعزيرا 

  نيست.جبران آن از گذشته و  يپشيمانخداوند و 
        تا نگردد ز تو اين دير خراب آلودهتا نگردد ز تو اين دير خراب آلودهتا نگردد ز تو اين دير خراب آلودهتا نگردد ز تو اين دير خراب آلوده        كن و آنگه به خرابات خرامكن و آنگه به خرابات خرامكن و آنگه به خرابات خرامكن و آنگه به خرابات خرام    ييييشويشويشويشويوووو    شستشستشستشست

الناس  حقد يبا، يو اله يحقوق شرع يعالوه بر ادا يائب حقيقت
را  يحـق کسـ  يا آورده  دست  بهاز راه حرام  ياگر مالکند؛ را نيز ادا 

خـود را از آن  کـردن صـاحبان حـق،     اسـت، بـا راضـي   ع کرده يضا
 فرمود: 7مام باقرا .كندپاک ها  يآلودگ
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] در  كـردن آن  [هزينه، به دست آورد يكه از چهار طريق مال يكس
يب، و فر يرا از راه آلودگ يكه پول يكس چهار چيز پذيرفته نشود:

، صـدقه  ت] در زكا [مصرف آن ،به دست آورد يربا، خيانت و دزد
  و حج و عمره پذيرفته نگردد.

ـ      يهر مسـلمان  ،نيابنابر  يبايـد از تصـرف نامشـروع در مـال و داراي
 كه تصـميم  آن گاهو  كند يحرام خوددارمصرف مال همچنين ديگران و 

وست، خـود را  امردم كه بر عهده  يبه حج گرفت، از حقوق و ديون ماد
  .دحج انجام ده ،و مال حاللخالص و با نيت سازد پاك و پيراسته 
   فرمود: 7امام صادق

جـواب  جبرئيـل  و باره پرسيد ن يدر اجبرئيل از  7يحضرت موس
خداوند كه آورد،  يحضرت موس يآن را از جانب خداوند متعال برا

  فرمود:ن يمتعال چن
 n�#����� �:
��1
�  �M^ #! �o 
6 �;� 
�� 
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  $� �� �i\��1#�� �i�T� \7KKK K2 
ت صادقانه و خالص و با پول حـالل و  هركس حج اين خانه را با ني

و روز قيامت[دهم  يماعلي جاي  پاك انجام دهد، او را در ملكوت[ 

                                                           

  .۱۴۵، ص۱۱ج، وسائل الشيعه؛ ۴۴۲ص ،صدوق خي، شيمالالا .١
  .۱۰۲، ص۸جوسائل الشيعه،  ؛۱۵۳، ص۲جمن ال يحضره الفقيه،  .٢
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 يخـوب  يها شهدا و صالحين، كه رفيقيقين و او را با پيامبران و صد
  .كنم ميهستند، رفيق و همنشين 

        كــو وجــود پــاك نيااليــدكــو وجــود پــاك نيااليــدكــو وجــود پــاك نيااليــدكــو وجــود پــاك نيااليــد    ،،،،آنآنآنآن                ؟؟؟؟    ييييپـاك پـاك پـاك پـاك  كه را سزد صفتكه را سزد صفتكه را سزد صفتكه را سزد صفت    ييييداندانداندان

        هرگز به عمر خويش نياسـايد هرگز به عمر خويش نياسـايد هرگز به عمر خويش نياسـايد هرگز به عمر خويش نياسـايد                     تا خلق از او رسند بـه آسـايش  تا خلق از او رسند بـه آسـايش  تا خلق از او رسند بـه آسـايش  تا خلق از او رسند بـه آسـايش  

        برمال و جاه خـويش نيفزايـد  برمال و جاه خـويش نيفزايـد  برمال و جاه خـويش نيفزايـد  برمال و جاه خـويش نيفزايـد                  انـد انـد انـد انـد     تا ديگران گرسنه و مسكينتا ديگران گرسنه و مسكينتا ديگران گرسنه و مسكينتا ديگران گرسنه و مسكين

ــاند  ــه نپوش ــه جام ــر برهن ــا ب ــاند ت ــه نپوش ــه جام ــر برهن ــا ب ــاند ت ــه نپوش ــه جام ــر برهن ــا ب ــاند ت ــه نپوش ــه جام ــر برهن ــا ب         از بهر خـويش جامـه نيفزايـد   از بهر خـويش جامـه نيفزايـد   از بهر خـويش جامـه نيفزايـد   از بهر خـويش جامـه نيفزايـد                   ت

ـ                      ييييمردم اگر بـدين صـفات يـاب   مردم اگر بـدين صـفات يـاب   مردم اگر بـدين صـفات يـاب   مردم اگر بـدين صـفات يـاب    ـ  گر نام او فرشـته َنه ـ  گر نام او فرشـته َنه ـ  گر نام او فرشـته َنه         1111شـايد شـايد شـايد شـايد     ييييگر نام او فرشـته َنه

دارد ، بسيار مهربان است و آنها را دوسـت  انگزار حجبا خداوند 
، و نويسـد  ياست كه گنـاه بـر او نمـ   محبت، آن اين هاي  نشانهاز و 

نيز موظـف   يحاج .گردد يبرمبعد از انجام مناسک حج پاک حاجي 
  .بماندخود را حفظ كند و پاك و طاهر   يپاكاست 

گذشـته   ،در حـج گـزار   حـج ن است که يا ،قت حجيباطن و حق
سرشـار از   يداشـتن زنـدگ   يو راه را بـرا را رها کند نادرست خود 

  سازد. هموارسالمت و معنويت 
   فرمود: 9رسول خدا

پـس هـر   منزل خود بيرون رود،  عمره از حج يا يكه برا يهر مرد
گـذارد، گناهـان از بـدن او فـرو      يزمين مبر دارد و  يكه برم يقدم

كه وارد مدينه آن گاه چونان ريختنِ برگ از درخت. پس ريزد  يم
كـه وارد  آن گاه كند، و  يبا من مصافحه م ،و به وسيله سالمشود  مي

                                                           

  .يشعر از پروين اعتصام .١
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 يدهد، خداونـد و  يغسل انجام مشود و  ميذوالحليفه (مسجد شجره) 
  1. ...كند ين پاك مرا از گناها

دسـتور داد    7خداوند بـه ابـراهيم   .است يوحمحل فرود  ،كهم
ورود به سرزمين پـاك، پـاك    يبايد برارو  ازاينخانه مرا طاهر كن. 

و طهـارت اسـت. امـام      يبهتـرين نمـاد و ظهـور پـاك     ،بود و غسل
  فرمود: 7صادق

گزارد و اسماعيل را بفرمان داد تا حج  7خداوند به حضرت ابراهيم
او را ساكن حرم سازد. هر دو به آهنگ حرم ببرد و هم همراه خود 

همراهشـان  جبرئيـل  جز  كه  درحاليسوار شدند،  يمو سرخ يبر شتر
ابـراهيم! فـرود    يبه او گفت: اجبرئيل چون به حرم رسيدند،  .نبود

آن دو فـرود   .آييد و پيش از آنكه وارد حرم شـويد، غسـل كنيـد   
  2و غسل كردند.آمدند 

رود، غسل  يكه به حج م يكس، 8ليم و اسماعيبه ابراه يسأبا ت
شـويد و   يرا محاجي گناهان  ،كند. حج همانند آب زالل يگناه ماز 

بـه  « فرمـود:  9. رسول خـدا سازد ميبرطرف  رااو  يچرك و معاص
آب، كـه   چنـان  ؛شـويد  يزيرا حج، گنـاه را مـ   ؛حج خانه خدا برويد

  ٣».چرك را
ـ   ،حرامغسل ا را از رجـس و فسـوق پـاك     يطن آدمـ اقلـب و ب

                                                           

  .۱۴۸ص، السنةالكتاب و  يالحج ف .١
  .۲۰۲، صهمان .٢
  .۱۳۰، ص۲ي، جهمدان يديلم شهرداربن    شيرويه الخطاب، بمأثور الفردوس .٣
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و تعلقـات   ي، تباهيسازد، پست يمبرطرف كند، شهوات را از دل  يم
آمـاده طـواف    ،احرامبا غسل  يآدم .راند يرا از درون انسان بيرون م

، ابتهـال و  به خداوندتقرب  ،. غسل احرامشود ميكعبه مقصود گرد 
ـ  .آورد يانسان به ارمغـان مـ   يرا برا يتضرع و زار روح  ،آب يزالل

او از بهشت چهـره   ياز طراوت و ترنم يشويد و شبنم يانسان را م
سـالك را   ،كليـد محبـت اسـت و طهـارت     ،ينـوازد. پـاكيزگ   يرا م

ِرينَ  وَ { :سازد يمحبوب خدا م Yه ُمط�
ْ
ُ ¹ُِب� ال   .)108 (توبه: }اب�

از غسـل احـرام    و نظافـت در  يزگينقش پاکدر باب  7امام سجاد
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  .»؟ گفت: نهيخود را پاك كن ،كه با نور توبه خالص يم گرفتيتصمآيا  ،يكرد

زائـران خانـه خـدا در     در حج، يو پاک يشه زالليندا يدر راستا
بايد تمرين كنند ديده از محرمـات و   ،طول سفر و مواقف و مشاهد

   .نامحرمان بپوشند
 فرمايد:  يم 7امام باقر
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بكه گويند كه مردان و زنان در آنجا اصطكاك حيث مكه را از آن 

بـا   ،تو و در چپ و راست تو است يزن پيش رو .و برخورد دارند
                                                           

  .۳۹۸صعلل الشرايع،  .١
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اين امر در كه   درحالي ؛در ميان شما نيست يخواند و مانع يتو نماز م
  .شهرها ناپسند استديگر 

ـ ا ،استتار وجه در حال احرام بر بانواننبودن جايزعلت شايد  ن ي
بـر نفـس   بـه قـدرت تسـلط    تا مردان  يباشد برا يآزمايشکه است 
ــار ــد هام ــي ببرن ــز ؛شــان پ در مســجد الحــرام و در آن ازدحــام را ي

ـ با .وجود دارد ينفسانهاي  لغزشگاه طان بـه  يشـ هـاي   د از وسوسـه ي
چشـم و طهـارت روح و     يبه اصول عفاف و پاكخداوند پناه برد و 

  .توجه داشتجسم 
سـفران و   در معاشـرت بـا هـم   د بايـد بكوشـ   گـزار  حجن يهمچن
ـ       مسلمانان ونت، . از خشـ دديگـر، بـه نيكـوترين وجـه سـخن بگوي

بيهـوده و   آور و و سـخنان رنجـش   ،جسارت، جدال، دروغ، غيبـت 
در حال احرام و انجام اعمال و مناسـك  بپرهيزد، به ويژه انگيز  تفرقه

 7طلبـد. امـام صـادق    يو زيارت كه بيشـترين توجـه و ادب را مـ   
 فرمايد: يم
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از معصيت كه تو را  ،يبپرهيز و برتو باد به پرهيزكار ياز فخرفروش
را  يآلودگآن گاه «فرمايد:  يخداوند مزيرا  ؛باز داردخداوند بزرگ 

                                                           

 .۵۴۳، ص۴ج، يكاف؛ ۳۳۳، ص۲ج فقيه،من اليحضره ال .١



 هاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حج    اصول و روشاصول و روشاصول و روشاصول و روش   198

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

سخن ، در احرامها اين است كه  يو از جمله آلودگ ،»از خود بزداييد
و به  يو طواف خانه نمود يه شدپس چون داخل مك .يزشت بگوي

  كفاره آن گناه است.، اين يكالم پاك زبان گشود
گـذارد   اثر ميها  جان ها و دلبر پاكان،  با يصحبت هم پاك و  كالم
! كـالمِ  بمانـد و اين ارمغان حج بايد با زائر  سازد يپاكيزه م راو آنها 

اعمـال و   يدر قبـول  ،پاك عالوه بر آنكـه از آداب معاشـرت اسـت   
   فرمود: 9دارد. پيامبر يمناسك نيز نقش بسزاي

 �
< U! �" �G� � 
_  �� ���  ��)  �, 2�'  � #� �ª \��K  �? �@�T:  �8� �� �G �� �L  �� �; UD8�5 ? \!": 
 �r �p�  �9� ��	  ��  � ���+r  #z� ���+K1 

رسول خـدا!   يا«جز بهشت ندارد. پرسيدند:  يپاداش ،حج مقبول
نيكـو سـخن گفـتن و اطعـام     «فرمـود:   »؟حج به چيست يقبول

 ».كردن

را  يا كنـد، كينـه   يمـ پا  رب يا فتنه ،نابجا و نسنجيده يسخنگاهي 
دهد كه بـه اسـتناد آن،    مي به دست مخالفان يا د و بهانهانانگيز ميبر

كننـد و موجـب اهانـت بـه      يبه ناحق داورو شيعيان، درباره شيعه 
 يو ايـن گنـاه  شـوند،  بـه رهبرانشـان    يو بـدبين  ،اهل بيتدوستان 

  است.نابخشودني 
  گويد: يعثمان بن عيس

خواسـت.   يا از ايشـان توصـيه   يمرد .بودم 7در محضر ابوالحسن
� « حضرت فرمود: 
̧ �f 
o  �/���� �a  �. �+ #'  � �x� �� #9 �6  #�� �[� � �; �k���5 6 ��>�1 �5 �G �� 

                                                           

  .۶۹۱، ص۲جالبيضاء،  محجة .١
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 �? �> �M #8«1 عنـان خـود بـه     .يزبانت را نگهدار تا عزيز و سربلند باش«؛
 و خـوار خود مسـلط نكـن كـه ذليـل      دست مردم نده و آنها را بر

  ».شوي مي
از خود نشان دهند  ييکوينكه چهره است به شيعيان توصيه شده 

آداب ، رفتار کننـد،  بيت است كه زيبنده مؤمن و پيرو اهل گونه آنو 
بـودن   شـيعه مسـئوليت  كـه ايـن    ،حسنه را در معاشرت پيش گيرند

در گفتـار و  ه شده يتوصنيز مخالفان عليه  يگير موضعدرباره  .است
مناسـب  كـه   گونـه  آنو باشـند  داشـته   مسالمت و مماشـات  ،كردار

  .رفتار کنند ،استمصالح اسالم و عموم مسلمين 
از تنهـا   ن حـريم پـاك وارد شـود، نـه    يـ خواهد در ا يكه م يكس

نفس نيز بايد برخـوردار   يدرون و صفا  ياز پاكطهارت ظاهري که 
سـخن   يبـا چـه كسـ    ؛نهـد  يباشد. بداند به كدام سـرزمين گـام مـ   

سنن و  ؛خانه باشد خود و عظمت صاحب يكوچك ؛ متوجهگويد يم
مقدمه  يمحابا و ب يب ؛ادب حضور را نگهدارد ؛آداب تشرف را بداند

توانـد اجـازه    يو با هر زبان كه م ؛بر در خانه توقف كند ؛وارد نشود
ورود بخواهد و وقار و سكينه و ادب و تمكين با خود همراه ببـرد.  

را،   حترام سخن بگويد و شأن و منزلـت ميزبـان  با تواضع و تعبد و ا
هستند، با تمام وجود رعايت كنـد و از   شكه خدا و رسول و امامان

و عوامـل غفلـت   موانع از نيست و  يآنچه در شأن اين حريم كبرياي
 يدر طواف و سع كه معموالً يشيطان يها بپرهيزد. به وسوسه ،است

                                                           

  .۲۴۸، ص۱۶جعه، يالش وسائل .١
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و طهـارت    يدرس پـاك  ،كعبهتوجه نكند.  ،افتد ي.. اتفاق م.و نماز و
  ها ندارد. يها و زشت ياز آلودگ يجز رهاي يدهد و پيام يم

 ه:فرمودخدا که  چنان، كعبه مقام قلب انسان است، يبا نگاه عرفان
مهـر و محبـت   گـاه   جلـوه  ،راه مده كه دل لتده را باي  ههيچ بيگان«

��E « ؛»ماست��* �T�  ����  L �Q ��Gy   �?� �o� Up  ���y  �-s  L� 
t��^�f  �� U5G� � ��d
 �*�t� �1�d«.   نـزد  ، باشـد  تـر  تـر و بـر مؤمنـان رحـيم     هر دل كـه صـاف

 .سـت ا سـلطان نهـاد تـو    ،دل .است تر عزيزتر و محبوبپروردگار، 
 ،و شـهوت  ااز كـدورت هـو   يو يو رو يدار زينهار تا او را عزيز

ـ   ينگاه دار  7ودو. بـه دا يو به ظلمت و شهوت دنيا آلـوده نگردان
�k«آمد كه:  يوحk �� ] D \dr )�9��� 2�>��« ـ من  يبراد وداو يا«؛ اي  هخان

كـدام خانـه    آن خـدايا  بار«گفت:  ».در آن ساکن شومپاك گردان تا 
دل بنـده مـؤمن    ،آن« :گفـت  »؟است كه عظمت و جالل تو را شايد

آتـش عشـق   « گفت: »؟خدايا چگونه پاك گردانم بار« :گفت ».است
د از آن پـس  وداو يا .سوخته گردد ،ب ما نداردسدرو زن تا هرچه نَ

ه گـا يجاش ده كـه  يواأمـ  آنجا ،در راه طلب ما ،يبيناي  هاگر سرگشت
�;� . جاستقدس ما آنj0< E�*T� 7�� �/�.«١  

صـفا  شده؛ ن يعج يمقامات و مناسک حج با طهارت و پاکهمه 
صفا پرهيـز از هـر نـوع شـك و      ،٢است ياز آلودگ  يپاك يبرا ينام

                                                           

 ۳۷۱ و ۳۷۰، صـص  ۶ج  ،ميبـدي  سعد ياببن   احمد رشيدالدين، االبرار عدةو  االسرار كشف .١
  ).صيتلخ يبا اندک(

  .۲۰۰ي، صمال عبدالرزاق کاشانشرح منازل السائرين،  .٢



 
 201                جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج : : : : سومسومسومسومفصل فصل فصل فصل 

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

 يرا در بـاطن خـود جـا    يرحمـان  يها اهل صفا جلوه ترديد است،
آنهـا   .انـد  سـاخته  ياند و با فروغ معارف، درون خويش را نوران داده

از يـاد   ،را جـز اوسـت  هرچـه   چشند و يرا م  يمناجات اله يشيرين
  د.نا و سلوك ياهل صفا، اهل مناجات، اهل نور و اهل سع .برند يم

است كه خدا به اهل آن بر فرشتگانش مباهات  يسرزمين ،عرفات
 .آمـرزد  مـي خطاكـارانش را  و كند،  ينيكوكارانش عطا مورزد، به  مي

شــيطان در اينجــا  .شــوند يمحــو مــ يبــزرگ در ايــن واد يمعاصــ
سرزمين دعا و تقـرب   و  ياينجا سرزمين نور و پاك. سرافكنده است

  آمرزد. يفوج فوج بندگانش را م ،يخداوند در اين واد .است
از گنـاه و آمـرزش را فـراهم      يزمينه پـاك  ،پرهيز از كبر و غرور

  فرمايد: يم 7امام صادقکه  چنان؛ آورد يم
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حج يا عمره قصد اين خانـه   يكه برا يكس« فرمود: يپدرم پيوسته م

و دور باشـد، هماننـد    يبـر  يكه از كبر و خودپسند يحال كند، در
   ».شود ي، از گناهان پاك مشده استكه از مادر متولد  يروز

 به مشعر برود و به سرزمين مناوقوف کند، كه در عرفات  يمؤمن
و  آمرزد ميوارد شود، خداوند سبحان تمام گناهان او را تا آن لحظه 

بـه تعبيـر    .شـود  يگاه حج او پايان يافت، عملش از سر گرفته مـ هر
گويـا   ؛يابد يجديد م يپس از بازگشت از موسم، حيات يحاج ،ديگر

از اين لحظه آغـاز بـه عمـل    رو  ازاينتازه از مادر متولد شده است. 
                                                           

 .۲۵۲، ص۴، ج يكاف .١
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 شود. ياعمال بعد از حج او محاسبه مبر اساس  اش پروندهكند و  يم

بلكه ، آمرزد ميرا  گزار تنها حج خداوند نه« فرمود: 9پيامبر اعظم
، طلبيـده اسـت  آمـرزش  از خـدا  او  يبـرا  يهر كـس را كـه حـاج   

ش و غفران او تعميم يافته، شامل ديگران هم ايبخشپس  1.»آمرزد يم
را مـورد عفـو و    يخداوند حاج نيست كه يشود. بنابراين ترديد يم

  دهد. يش خود قرار مايبخش
آن زمان كه آدم طواف بيت كرد و حين گردش به دور كعبـه بـه   

در اين مكـان بايسـت و بـه    «امين به او گفت: جبرائيل ملتزم رسيد، 
: وند عـرض کـرد  . آدم در آنجا ايستاد و به خدا»گناهت اعتراف كن

: فرمودخداوند به او  »؟اجر عمل من چيست .دارد ياجر يهر عامل«
. »ذريه مرا هم ببخش« :. آدم به خدا عرض كرد»دموگناهت را بخش«

از فرزندان تـو بـه   يک آدم! هر يا« كرد: يخداوند به آدم چنين وح
، قطعاً گناهانش را کندتوبه و گناه خود اعتراف به اين مكان بيايد و 

  ٢».آمرزم مي

 گرايي عيابي و واق حقيقتسوم ـ 

البتـه   ن ويسـنگ اي  هفيوظ، يم الهين و تعاليدشناخت دستورات 
خواهـد او را بـه    مي انسان از پروردگارشاست. انسان  يبرامقدس 

ـ ادع يکه در برخ کند؛ چنانفهم و انجام آن دستورات موفق  ه وارد ي
  : شده است

                                                           

  .۶۰۹، ص۱ج الصحيحين، يعل المستدرك .١
  .۱۹۴، ص۴ج، يكاف .٢
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امبر رحمت و آلش يپ ،محمد كنم بر مي پروردگارا! از تو درخواست
ت يمرا به موافقت و رضا يشانيو پ. ..يدرود فرستاند،  كانيكه همه ن

 ،و مرا به آن ير موفق گردانيو به انجام كار خ يخودت متوجه ساز
  كني.ت يو تقو ياري

هـاي   د به فهم ظـواهر و چـارچوب  ينباشناخت ن يشک، در ا يب
 محسـوب انديشـان   از ژرفافـراد کـه    ي. برخـ متداول بسـنده کـرد  

. هسـتند ديـن  و دستورات ها  آموزه اسرار موظف به درک ،شوند مي
 .شـده اسـت  بيان ز ين ييها آن روش يبرا ،اتيو رواات يآ يدر برخ

 يبـرا اي  هليوسـ ، ينـ يدض يفراخالصانه و انجام عبادت براي مثال، 
دسـتورات  بـاطن  و فهـم  ن يـ ق دين بـه حقـا  يبـاور راسـت  کردن  پيدا

يَِيـَك  َحcª  َرب�َك  ْقُبدْ اوَ { :شمرده شده استپروردگار متعال 
ْ
َِقـ#ُ ا يَأ ْ�    ؛}

  .)99(حجر: » تو فرا رسد! نيقيو پروردگارت را عبادت كن تا «
7
 « فرمود: 7يعل �� 
D �. �)��? �3�� n� 
� ��  @ �9�� 
@ �j 
�عمل هر روز را انجـام  « ؛2)�� 

���G�k �در کالمي ديگر فرمود:  7حضرت علي .»يقت برسيتا به حق ،بده ��
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�  .»يقت برسيتا به حق ،ر شتاب كنيدر كار خ« ؛3)

                                                           

 .۱۸۳، ص۱ جبن حسن طوسي،  ابوجعفر محمد مصباح المتهجد و سالح المتعبد،  .١

 .۲۳۴ص ،األشعث الكوفيبن    محمدبن   محمد ،الجعفريات أو األشعثيات .٢

 .۳۷ي، صواسط يليث محمدبن   يعيون الحكم و المواعظ، عل .٣
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در  شـيدن يواداشـتن انسـان بـه اند    ،حج يمعنو ياز دستاوردها
 يچه سـر د درک کند که يانسان با .ن مناسک و شعائر استيباطن ا

ـ بارنگ احـرام وجـود دارد؟ چـرا     کيه، ساده و يرايپ يدر لباس ب د ي
سـت؟  يو هرولـه چ  يقت سعيو حقکند کعبه طواف گرد هفت دور 

ر يق و تقصـ لـ و ح کـردن  قربـاني توته منا و مشـعر و  يدر ب يچه راز
 يبـرا  شکـه عـدد  هايي  گيرا با ر يد استوانه سنگيو چرا باهست 

 شـناخت اسـرارِ   ،نيقـ يبـه  .  ...و ؟کرد يرم ،استمشخص همگان 
فا خواهـد  يسته آنها ايدر انجام با يانيکمک شا ،يم الهياحکام و تعال

ابـد و بـه اسـرار    يها را در پرسشن ينتواند پاسخ ا گزار حجاگر کرد. 
ـ  ينهفته در ا توانـد حـق حـج را     نمـي  ،ببـرد  ين اعمال و مناسـک پ

  ادا کند. ،ستا سته آنيچنان که شا آن
بـا   ،دريافته بودندحقيقت و عظمت حج را  خدا ياولياکه آنجااز

است امام حسـن  . نقل شده شدند يپياده رهسپار ديار محبوب م يپا
بـه سـبب    ،يرو ايـن پيـاده   .بار اين راه را پياده پيمود ۲۵ 7يمجتب

دريغ از بذل مال در راه آن نبود، بلكه معرفـت بـه عظمـت خانـه و     
آن نقطـه امـن   رفـتن بـه    زش اين سـفر، آن حضـرت را بـه پيـاده    ار
  ١.کرد مي ش آنها حرکتيشاپيپها  که مرکب يحال، درشتدا يموا

تواضـع و تـذلّل    ي، از رو8و امام صادقالعابدين  حضرت زين
ميسر است، هنگام گفتن تكبيـر   يكمتر كس يدر پيشگاه حق، كه برا

فـرا  را  انو اضـطراب سراسـر وجـود مباركشـ     نـد لرزيد يبه خود م
                                                           

١. » �6 �� �" �W�& ��  ² �� 6�8 8�o  D�� @ �;�0�< )+; C��. �� � 
j��(: ة۱۵۰، ص۲جالبيضاء،  محج.  
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گفتـه   ام» لبيك«پاسخ م كه در يبيم آن دار«: فرمودند ميگرفت و  يم
  !يا نه، تو پاسخ درست نداده ييعن ؛١»ال لبيك«شود: 

 و  در تمام عمر كردهفرد است كه  ييهاتشرف به حج، پاسخ دعا
مـاه مبـارك    يكه در دعاها يا اينك به اجابت رسيده است؛ خواسته

  است.يافته اينك تحقق  ه وساخت يها بار بر زبانش جار رمضان ده
 يا صيام، كه اردوگاه تصفيه نفس است، مقدمه ضيافت ماه يگوي
روح با صيام و قيام و مناجات  يساز ضيافت حج و آماده يبوده برا

و حضور در جـوار   يبزرگ خداوند ياين مهمان يبرا يا توشه و ره
است كه ارتباط صـيام و حـج، و    يو اين خود رمز ؛الحرام اللَّه بيت

پااليش روح و تزكيه نفس در  ،رساند و آن يحجه و رمضان را م يذ
شدن از چشمه  ، تا سيراباست يو دو اردوگاه معنو ياين دو مهمان

  !يفيض و زمزم عشق ربان
د گرفتـار مجـاز شـود و از هـدف     يـ ن راه نبايادر بنابراين رهرو 

ـ . او باآن غفلت کنـد حج، شور و عظمت  يقيحق د آگـاه رهسـپار   ي
د، قلب را حريم دوسـت  يار شود و پيش از آنكه به حرم درآي يكو

�� «فرمايد:  يم 7امام صادقكه  چنان؛ کند �D �o �p
* �T� �L L �� �D �o 6�9 
��. 	�? 
 � 
u� �mLحـافظ   .»نـده  يدر حرم خدا جز خـدا را جـا   .ستقلب حرم خدا« ٢،» 

  گويد: 
            تا در اين پرده جز انديشه او نگـذارم تا در اين پرده جز انديشه او نگـذارم تا در اين پرده جز انديشه او نگـذارم تا در اين پرده جز انديشه او نگـذارم                     ام شب همه شـب ام شب همه شـب ام شب همه شـب ام شب همه شـب     پاسبان حرم دل شدهپاسبان حرم دل شدهپاسبان حرم دل شدهپاسبان حرم دل شده

                                                           

  .۲۰۱، ص۲جالبيضاء،  محجة؛ ۲۷۵، ص۱جاحياء العلوم،  .١
  .۹۷آل عمران:  .٢
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 از آن، يهدف اصلقت حج و يحق، 7سخن امام صادق براساس
و اين جز با تجريد قلـب و   ،اوست يتقرب به خدا و تحصيل رضا

  :آن از اغيار ميسر نيست يساز پاك
� b �? #! �
" �lk �G �A  D �5 k 
* �1 �a  ِ � ��  '# �� ِب� �, #@  �@�1 �5 
6� �; � �; 
' �� �a � �& 6� �;  @ 

 �� n@ �m��  �o 
A �p  �&  @  �,�o np KKKK1 
، قبـل از عزيمـت قلـب خـود را از تمـام      يگاه اراده حج كـرد هر

خداوند بزرگ خالص گردان. همه  يساز و برا يها و موانع ته مشغله
امور خود را به آفريدگارت بسپار و در تمام حركات و سكنات بـر  

دنيا و راحت و خلق  .باش ياله ياو توكل كن و تسليم حكم و قضا
اجب مردم بكـوش. بـر زاد و راحلـه و    حق و يرا رها كن و در ادا

چـه   ؛خود تكيه مكـن  يياران و همسفران و قدرت و ثروت و جوان
رود كه اينها دشمن و وبال تو گردند، تا معلوم شود كـه   يبيم آن م

جز در پناه خداوند متعال و توفيق او  يا كس توان و چاره هيچ يبرا
ميـد برگشـتن   ا يپيدا كن كه گوي يآمادگ 
	�� آنو  ،وجود ندارد

  .يندار
كند، بايد بداند و آگاه باشـد   مي حركتمکه  يكه به سو يكاروان

كه گياهان و حيوانـات   ياست؛ حريم يكه سفرش به منطقه امن اله
  بينند.ب يصدمه و گزندنبايد آن نيز 

قت اعمال و مناسـك هريـك از ايـن    يزائران بايد با توجه به حق
بـه   ،بنهند تا بـه حقيقـت   يدر اين سفر معنو يس، پامقد يها مكان

                                                           

  .۴۸و۴۷صص، همصباح الشريع .١
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موفق شوند و زيارت و حجشان كامل و جامع  يابراهيم يحج يادا
  .واقع گرددشده، مورد قبول حضرت حق 

اسـت. تفكـر و تـدبر در     يحج و عمره، سـير و سـلوك ملكـوت   
را  يو تربيتـ  يو اخالقـ  يعرفـان  يرازهـا  ،يك از اعمال و منازلهر

 يبـا صـاحب خانـه پيونـد    را  يكند و روح سرگشته آدم يآشكار م
 بخشد. مي يهميشگ

پاسـخ مثبـت داده،    يانسان بـه دعـوت الهـ    ،»تلبيه«با گفتن ذكر 
ريزد و اشك از  يفرو م ييابد. در آن هنگام، دل آدم مي احرام تحقق

 ؛ زيـرا انسـان خـود را ميهمـان پروردگـار     شود يم يجار شديدگان
 با خـدا پيمـان    حقيقتگفتن، در  گزار با لبيك عمرهو  يحاجبيند.  مي
هميشه بـر   يرا براآن بندد كه جز به اطاعت خدا زبان نگشايد و  مي

تسـليم   ،يزنـدگ بندد كه در همه  مي خدا پيمان با همه گناهان ببندد.
را . انسـان ايـن تعهـد    باشدحالل و حرام بوده، پايبند به  ياوامر اله

ت آن را ؛ و به همين علت، مستحب اسـ داند مايه سرافرازي خود مي
از  بشنود. يبلند بگويد؛ به اميد آنكه دل پاسخ يتكرار كند و با صدا

 :اد است که فرموديل بن زيبه کم 7يعلحضرت هاي  سفارش

 ���  �& �@�j �� ! ��� � #B� �W�  
W�  �.  ²�$  �� �. ����$  �.� �>� �$  7 �C� #B� , �W�  
W�  �. �W��9 
 #$� �%�*  �� �T �/ np*T ©�  �� �� n@j  �� �7��L � �; © �ÅD  �� �O n=��B � �� �� ©�  �����/��? D 3�
 �$�. \²  �� �� �� �;  �. �$ \²,  � �X W ��  �9 �; 6 �� 6 �d, �)  �� �o �) \*  �? �5 	 �8�1 K1 

، و يو روزه بگيـر  يگـزار بنيست كـه نمـاز    يكميل! اين شأن يا
                                                           

 .۱۷۴صتحف العقول،  .١
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ـ   يشأن اين است كه با قلب .يتصدق كن خداپسـند و   يپـاك و عمل
چـه چيـز نمـاز     يو رو. بنگر در كجا يكامل به نماز ايست يخشوع

اگـر از راه   ]، زيـرا باره مكان و محل نماز دقت كـن در[ يخوان يم
 قبول نخواهد شد. ،شايسته و حالل نباشد

دارد و  ي، جسـم يشود كـه هـر عملـ    ياز اين جمالت استفاده م
آن ارزش اسـت.   ينباشد، مرده و بنداشته روح عملي ، و اگر يروح

 : شتدا مي عرضهشبش نماز  تعقيباتهمواره در  ،حضرت
 2	 �;� �& 2	 
T �� ��� 
5 �c 
G #S �d #*�  �� 2�0 �, �G 2�\1��  �� 2����5� �� 2 \'� ��  �� 2��\��& �c 2��1 
* �5  �� 2	� �j ��

 2u�w �&KKK1 
 ]نفس يبر هوا[كه بچربد  يكامل و خرد يعقل  م كنا خدايا! روزي

  . ر...بسيا يپاك و كردار يو دل يباق يو عزت
كـه موجـب    يخشـوع بايد عبادت را با قلب پـاك و خضـوع و   

 .برنامه تكامـل و تربيـت اسـت    ،ست، انجام داد. حجخدا يخشنود
 يل روحـ آثار تحوشان  در سيما و چهرهبکوشند که بايد ان گزار حج

زائـران بايـد از    .اثر بگذارندديگران نيز باشد و بر مشهود  يو اخالق
اهل پيامبران، واليت   ، نبوتخداوند يگانگيبه ده يعقتوجه به كعبه، 

ـ يرا گلچـ  يمعنو يها ، و ارزشبيت د و چـراغ هـدايت را در   ن کنن
  .بيفروزندقلب خويش 

بـا   ييرا درک کند که مناسک حج، رازگو ان معنيد ايبا گزار حج
و هـا   شـدن جـان   و زالل يخود خداوند است. آنجا مکان قرب الهـ 

                                                           

���5�1« المصباح .١ W3�� �\�, � ��5�� W�;y �\�,º۶۴، صكفعمي ؛. 
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، او ت و عمل انسـان يدر ن يو ناپاک يگونه ناخالصهاست! هر شهياند
  .کند مي ج فراوان آن محروميبه اسرار حج و نتا يابيرا از دست

کـه امـام   شـدم،  ه مشـرف  مکـ بـه  سالي  ؛گويد مي ابوبصير نابينا
هايي  و عالمتها  نيز همان سال مشرف بودند. از نشانه 7باقرمحمد

 ��w&� ��; �D« :ب گفـتم بـا تعجـ   .فهميدم زائران زيادندوجود داشت، که 
 �" �� !�A � �w& �D � #��!�A«ـ زهـاي   امسال چقدر زائران زيادند و چه نالـه « ؛  يادي

"�  @# �5 ;� �� « :به ابو بصير فرمود 7امام باقر »!دارند �� !�A  ���w& �D � #��!�A«؛ 
 جلـو  بصيرابو يا »!فرياد و سر و صدا زياد كم هستند و ناله وچه حاجيان «

دست مبارک خـود را  . حضرت شدتر  نزديک 7ابوبصير به امام .بيا
وي ناگهان صحراي وسـيعي را ديـد کـه     .اشتچشم ابوبصير گذ رب

ان يـ ن در مانـ مؤم يلو ،بسياري از موجودات آن صحرا حيوان بودند
ـ مانند ستاره درخشـان د اندک آنان  ر گفـت:  يابوبصـ . ندشـد  مـي  دهي

» :57t���"��A! � «. »يمن راست گفت يموال يا« ؛!)�� ;� @�5� ��; D�w&
!�A����ر بــه حــال اول يو ابوبصــ دفرمــودعــا حضــرت آن گــاه  »!

و چشـمان مـن    يكـرد  مـي  اگر نعمت را كامل« :ر گفـت يبرگشت. ابوبص
ـ ما بخ«فرمود:  7امام »!دميرس مي سعادت به ،شد مي نايشه بيهم م و يسـت يل ني

مردم و  انجام دهمتو براي اگر اين كار را نكرده است؛ اما ز به تو ظلم يخداوند ن
كـه مـا    حاليدر ؛ممكن است ظرفيت نداشته باشند و درباره ما غلو كنند ،بفهمند

يم. ما در پيشگاه حق تعالي بندگان خداييم و از عبادت و بندگي او استكبار ندار
 1.»شويم نمي گاه خسته هيچ ،و مطيع هستيم و در اين امر منقاد

                                                           

 .۷۷ص عبدالوهاب،بن   حسينون المعجزات، يع .١
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  آثار اجتماعيدو ـ 

ـ ا ياست. اقتضا ياجتماع يحج، عبادت آن  ين عبـادت اجتمـاع  ي
ـ ن ياز نظر اخالق اجتماع گزار حجاست که  . ممتـاز باشـد   يفـرد  زي

ـ باديگـران   ،که قدم در راه معبود گذاشـته اسـت   يکس ر در ييـ د تغي
از  يبرخـ بـه مـرور   ن قسمت ي. در اکننداخالق و رفتارش را حس 

  : پردازيم مين آثار يا

 ..).و مالي امور در( همنوعان حقوق به احتراماول ـ 

ات يـ در قـرآن و روا  ،1خداونـد اسـت  هاي  که از نام» حق«واژه 
در مقابـل   ،مطابقت با واقـع معناي  به حق،  2دارد. ياديز يکاربردها

کردن  زنده يزمام حکومت را برا 7يعل است موال يباطل و گمراه
حق و  ،آنچه واجب و الزم استيعني اهللا حق  3گرفت. دست  بهآن 

 4.يو معنـو  يب ماديسزاوار آنهاست از بهره و نصآنچه يعني  العباد
 يگفتار خود را با تـرازو  شه، رفتار وياند ، موظف استمؤمنانسان 

از او  يم الهـ يجز رفتار مطابق بـا تعـال   ،ديجز حق نگو ؛حق بسنجد
شناسـي   . حقنگيردده يرا ناد يکس يو معنو يده نشود و حق ماديد

ـ يدهاي  هيتوصهمواره از  ،حقوق ديگرانهتمام به و ا ن اسـالم  ين مب
�L�� � فرمود: 7امام صادقبوده است.   �7��1 �� � �;�L � �B��� 
�  �� �k�� 
6� �; �@� ��
?�� n�
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 ف واژه حق.ي، تعريحين طريالدين، فخرمجمع البحر .4
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 �6 �; 
}�
<  e �o(1; » پرستش نشده استمؤمن خداوند با چيزي بهتر از اداي حق«!.  
امام از  .پرسيد 7امام صادقاز مؤمن حق درباره خنيس  معلي بن

وظايف خود ه ترسم بدانيد و ب مي« :فرمودو  امتناع کردجواب دادن 
اصرار بـر دانسـتن آن    يو !»کنيدين را ضايع مؤمنعمل نکنيد و حق 

  فرمود: 7کرد. امام
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از آنها را ضايع هفت حق واجب دارد كه اگر يكي  ،مؤمنبر مؤمن 
و كرده است از واليت الهي خارج شده و اطاعت خدا را ترك  ،كند

آنها اين اسـت كـه آنچـه    ترين  نصيبي از آن نخواهد داشت. آسان
براي آنها نيز دوسـت بـداري و آنچـه     ،داري مي براي خود دوست

  براي آنها نيز نپسندي. ،پسندي نمي براي خود
م به حقوق ديگران است. احترا ،حج يسفر معنواز دستاوردهاي 

حقوق مـالي و  به ويژه  ،هيچ حقي از ديگران که آموزد مي حج به ما
ـ ا مرتکـب شـده  حيثيتي بر عهده ما نباشد و اگر تاکنون اشتباهي   ،مي

حـج را  دادن  انجـام كه قصد  يشخص بدهكار رو ازاين؛ کنيمجبران 
ميـان   آنازو ، بايد خود را از همه ديون شرعيه نخستدارد، در قدم 

                                                           

 .۲۳)، صشيخ مفيدبن نعمان (   محمد ،االختصاص .1

  .۱۶۹، ص۲ج، كافي ؛۲۳۰، صهمان .٢
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فرمايـد:   يمـ  7امـام صـادق   رها سازد.  الناس  حق» � � b 
k �G #!� �" �lKKK 
 �� 
� �DO  �. nC�T �o 6 �; �'*i5���*��< �� �d �, 6 �; �a .. .يهرگـاه اراده حـج كـرد   «؛ 1» ;�

  .»كن ادااست، تو بر عهده كه از مردم  يحقوق
شـرفياب   7جـواد خـدمت امـام   که تمامه روايت كرده است ابو
يا مدينـه بمـانم و مـديون    مكه خواهم در  يم«عرض كردم: و شدم 
  حضرت فرمود: »؟فرماييد يشما چه م .هستم

 � 
G � �N  k�� �? � �,-  #k �} �;¨  �a��� �k  � D��/ ��� �T* �. WP � �, �� #' �� �L #@  �� �* �� ������ �a��
 � , g6� �k �W �� �� � �6 �;}�< #WK2 

خود را ادا كن و مواظب باش، خـدا   يبرگرد و بدهت نزد طلبكار
همانـا مـؤمن خيانـت     .يكه مديون نباش يمالقات كن يرا در حال

  كند. ينم
شـدن آبـروي   دار خدشـه اموري چون غيبت و تهمت که باعـث  

کـه   چنـان را در پـي دارد؛   رفتن ثواب اعمـال  ازدست ،ديگران است
  فرمود: 9اکرمپيامبر 
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ـ  يكارهـا  كه يكسروز قيامت  ـ در دن ينيك  وارداسـت،  انجـام داده  ا ي

پس «پرسد:  يد، مكن ينمرا مشاهده  يدر نامه اعمالش چيز يول ؛شود مي
                                                           

  .۱۱۲، صمصباح الشريعه .١
  .۹۴، ص۵جكافي،  .٢
 .۱۱۶، ص۱. ارشاد القلوب الي الصواب، ج٣
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ـ   »؟كه در دنيا انجام دادم يخوب يكجاست كارها بـا  «شـود:   يگفتـه م
 .»به آنها داده شد  از بين رفت و در عوض  ،يكه از مردم كرد يغيبت

در آن  يدهند، حسـنات  يرا به دستشان م ينامه اعمال برخ متقابالً
مانـد كـه ايـن     يبيند كه آنها را انجام نداده است (و او حيـران مـ   يم

شــود، ايــن ثــواب  يبــه او گفتــه مــ .كارهــا را انجــام نــداده اســت)
  اند. است كه مردم از تو كرده يهاي غيبت

 ،حسـن  .از تو غيبت كرده است يفالن ؛گفته شد يبه حسن بصر
از  يبرايش فرستاد و به او پيام داد كـه چـون شـما مقـدار     يا هديه

  1را جبران كنم.آن ، خواستم يا حسنات خود را به من هديه كرده
، او بايـد آن را  هسـت  يگزار، حق و طلب اگر بر ذمه حجرو  ازاين

، وگرنـه  کنـد به صاحب حق بدهد يا موافقت و رضايت او را جلب 
  .شدنخواهد فته رپذياعمال و عبادات او در سفر حج، 

زن و  ي، مخـارج زنـدگ  زم است زائر خانه خدا قبل از تشـرف ال
مسـتطيع   ،توان را نـدارد اين كه  يفرزندانش را تأمين كند؛ زيرا كس

روايـت كـرده    7امـام صـادق   باشد. نيست و حج بر او واجب نمي
سـبيل در آيـه    ياست كه پدر بزرگوارش در پاسـخ سـؤال از معنـا   

 َمِن (شريفه: 
ً

ِْه َسبِيال َ�  اند: فرموده 2)اْسَتطاَع إِ
 #�� :@�1 #�� �+ � �8�< Q �� n®+�1�� U!� �v �W�& b  ��T1 ��P  
+ �� g® K)��� �� �l��T��3 

از  يكه بـا قسـمت   يطور به ؛در مال است يگستردگمعناي  به سبيل، 
                                                           

 .۱۱۷، ص۱القلوب الي الصواب، جارشاد  .١

 .۹۷. آل عمران: ٢

  .۲۰۸، ص۱، جينيجز يمکبن   ه، محمديالدمشق اللمعة؛ ۲۷۳، ص۱۷ججواهر الكالم،  .٣
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خوراك و پوشاك [مخـارج   ،مانده آن  يآن، حج انجام بدهد و با باق
  زن و فرزندانش را تأمين كند. ] يزندگ

كـه در وجـوب حـج،     ١انـد  اسالم نيـز فرمـوده   يهاقف رو  اين از
نيـز شـرط    يكند، بلكه استطاعت شـرع  يكفايت نم ياستطاعت عقل

گزار بايد بتواند عالوه بر تأمين مخارج سـفر حـج،    حج ياست؛ يعن
کند زن و فرزند خود را نيز تا پس از بازگشت تأمين  يمخارج زندگ

  .نيستحج بر او واجب  ،را نداشته باشد ي، اين تواناييو اگر كس
اثر برخي  ٢.ندا روح و نفس، مختلفبر  يعبادات از نظر اثرگذار

 شوند. ي، موجب تزيين و تحليه جان ميتطهير و تخليه دارند و بعض
، نور و صفا يكنند و بعض يروح بشر رفع ظلمت م ي، از فضايبرخ

  .آورند به ارمغان مي
از زكـات و خمـس و كفـارات و    اعـم  انفاقات و صدقات، الً مث

و  ي، اثرش تطهيـر قلـب از پليـد   گرانيد  يمال  حقوق يمظالم و ادا
ُرُهْم وَ ِمْن اَ  ُخذْ ( فرمايد: يمال است كه م حب يآلودگ Yْموالِِهْم َصَدقًَة ُيَطه 

يِهْم بِها
ّ
nيبگير، تا به وسيله آن، آنها را پاك سـاز  يا از اموال آنها صدقه«؛ )تَُز 

  .)103(توبه:  »يو پرورش ده
مقاومـت در   يتقويـت اراده و نيـرو  باعث گرفتن،  روزههمچنين 

و تحصيل ملكـه تقـوا و مصـونيت از غلبـه      يمقابل تمايالت نفسان
  شهوات است.

                                                           

؛ ۲۰۸، ص۱، جينـ يجز يمکـ بـن    ه، محمـد يالدمشـق  اللمعـة ؛ ۲۷۳، ص۱۷ججواهر الكـالم،   .١
  د.يمناسک حج مراجع عظام تقل

  .۳ي، صهمدان يالمتقين، بهار تذكرة ؛۱۹۷صالمراقبات،  .٢
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ف�َها يٰا(
َ
ِينَ ا ك

�
r ٰيامُ ا َعلَْيُكمُ  ُكتَِب  آَمُنوا Yَ  ُكتِـَب  َكٰما لص	ِيـنَ ا َ

�
r 

ُكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ 
�
  )183(بقره:  )َيت�ُقونَ  لََعل

، اسـت  د! روزه بـر شـما نوشـته شـده    يا دهمان آوريكه اكساني  يا
نوشـته شـد تـا     نيـز  كه قبل از شما بودند يكه بر كسان گونه ناهم

  د.يزكار شويپره
واجبـات   ،ينيواجبات د ف ويلاز تکا يمطابق دستور قرآن، بخش

کـه در   يط مشخصـ يماننـد خمـس و زکـات کـه بـا شـرا      اند؛  يمال
ساله به پرداخت آن اقدام  د همهيبا ،ه ذکر شده استيعملهاي  رساله
(ماننـد خمـس، زكـات، نـذر      يچنانچه حقوق اله زينگزار  حج کرد.

نپـرداختن حقـوق    .بايـد آنهـا را بپـردازد    ،..) بر عهده داشته باشد.و
 و ،مسـتحقين اسـت  ديگـر  و  7حـق امـام  ، در حكـم غصـب   ياله

در پاسخ لبيـك  و سازد،  يگزار را از پاداش بزرگ حج محروم م حج
  ١ندا داده خواهد شد.»  ال سعديك«و »  ال لبيك« ،يو

  اجتماعي مقررات و ضوابط رعايتدوم ـ 

 ها انسانو تربيت  يحفظ نظام اجتماع هدف با ،و مقررات  نيقوان
. شـود  يتشـريع مـ   يه انسـان يـ عالو مقاصـد   يبر پايه مصالح عمـوم 

ــاليف د ــيتك ــه  ، درين ــع برنام ــدواق ــواني ــدگين و ق ــرا ين زن  يب
  ست.ها انسان

، رســاندن انســان بــه ســعادت و کمــال يبــراپروردگــار متعــال 
صــادر فرمــوده و  يو معنــو يدر امــور مــاد يدســتورها و تكــاليف

                                                           

  .۳۸۵ي، صشهر ير يمحمد محمد؛ حج و عمره در قرآن و حديث، ۱۲۴، ص۵جكافي،  .١
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ن يقـوان آن  يو اجـرا  نيـي بت يبـرا  يآسمانهاي  پيغمبران را با کتاب
  .ه استفرستاد

ـ   هاي  در نصيحت 7يامام عل  7يخود به فرزنـدش امـام مجتب
، تو را يبه تو فرمان نداده و جز از بد يجز به نيك ،خداوند« فرمود:

  ١.»باز نداشته است
ن اسـت کـه انسـان، امـور     يا) حسن األدب( يافتگي تينشانه ترب

  قـانون  يدگار بـر مبنـا  ياطاعت از آفر يش را در راستايخو يزندگ
  شرع و عقل استوار سازد.

 يدادن کعبـه در مكـه، اجـرا   قـرار ع برنامه حج و يتشرهدف از  
جويـان، آن را   و عبوديت است، تا خداخواهان و حـق  يمراسم بندگ

و   مقـررات  ياجـرا بـا  و برگزيننـد   يتحصـيل بنـدگ   يبرا يا وسيله
رسـوم   بپردازند ومناسك آن، به پرستش خداوند و عبادت خالصانه 

دو  يسـعادت و خوشـبخت  . انجـام دهنـد  را در محضر حـق   يبندگ
بـا حـق    يآشـناي  و ين الهـ يعمل به دستورات و قوانبا  ، فقطجهان

  سر خواهد بود.يم
 ( آيه براساس

ْ
ِ َو إِذ َْيَت َمَثابًَة ل َنا ا"ْ

ْ
ْمًنا وَ  لن�اِس َجَعل

َ
، خداوند خانه 2)...أ

 يبرا يشديد  مقرراتو خوانده پناهگاه و كانون امن و امان کعبه را 
خالف و رفتـار  از هرگونه  يريشگيپاين سرزمين مقدس، به منظور 

كه  يتا جاي ؛استکرده وضع  )يريز نزاع و جنگ و خوننامناسب (
                                                           

١. »��15 6� \�s ad�� X � 6�0� \�s YD;�� X ) \/s :«۳۱البالغه، نامه  نهج.  
  .۱۲۵. بقره: ٢
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برنـد و   يحيوانات و پرندگان نيز در آنجا در امنيت بـه سـر مـ    يحت
در  ينـدارد. وجـود چنـين مركـز    را آنـان  رساندن به آزار حق يكس

بسـيار  ا يـ دنمشكالت مردم بر رفع تواند  يجهان پر نزاع و متشنج، م
جانبـه و   همـه امنيت ، يو اجتماع يانضباط اخالقباشد؛ زيرا گذار اثر

شـود كـه مـردم بـا      يسبب مـ و در پي دارد  منطقهن يدر ارا ر يفراگ
تمام اختالفات، در جوار آن گرد هم آيند و سرود وحـدت و  وجود 

ز شـياطين را ســر دهنـد. در سـرزمين كعبـه، تمــام     ا يفريـاد بيـزار  
در كنار هم به عبـادت خداونـد يگانـه     يمسلمانان از هر نژاد و رنگ

 يهـا  رشـته اسـتحکام  عظمت، باعـث  با يپردازند و اين گردهماي يم
 يبـرا  ييالگـو درواقع  ،برنامه حج ١شود. يوحدت ميان مسلمانان م

انسـان خردمنـد   . تاسـ  يزندگهاي  قانونمند در تمام عرصه يزندگ
از حرکـت در مـدار    يزيـ جانبـه، گر  دن به سـعادت همـه  يرس يبرا

عامـل   را م، شعائر و مناسک حـج يقرآن کرن و مقررات ندارد. يقوان
ت آن يـ رعا يو همه را برابرشمرده  يت انسان و انتظام اجتماعيترب

  مقررات فرا خوانده است:
َْقُضوا َيَفَثُهمْ ( ْ�ُوُفوا وَ  ُعم�  ْ�َعتِيـقِ وَ  نُُذوَرُهمْ 

ْ
َْيِت ال ُفوا بِا"ْ و� َط�

ْ
� ذلِـَك  ،

ْم ُحُرماِت وَ  Yهِ اهللا  َمْن ُفَعظYِعْنَد َرب ُ
َ

° ٌ ْ̈ نْعـاُم وَ  َفُهَو َخ
َ
أل

ْ
ْت لَُكُم ا

�
ِحل

ُ
أ

 Òَما ُفْت 
�

ْوثـانِ  .َعلَْيُكمْ   إِال
َ
أل

ْ
اْجَتنُِبـوا قَـْوَل وَ  فَاْجَتنُِبوا الرYْجَس ِمـَن ا

وِر  ْم َشعائِرَ وَ  ...الز� Yُقلُوِب  ىفَإِن�ها ِمْن َيْقوَ اهللا  َمْن ُفَعظ
ْ
لَُكـْم فِيهـا  .ال

َجٍل ُمَسyÍ   َمنافُِع إِ�
َ
  أ

َ
ها إِ�

�
َعتِيقِ  ُعم� َ�ِل

ْ
َْيِت ال   )33ـ  29 (حج: )ا"ْ

                                                           

  .۴۵۰ـ  ۴۴۷، صص۱جتفسير نمونه،  .١
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خود را بزدايند و بـه نذرهايشـان وفـا كننـد و      يسپس بايد آلودگ
] و  [آنچـه مقـرر شـده     ايـن اسـت   .برگرد خانه كهن طواف نمايند

پروردگارش  او نزد يآن برا ،خدا را بزرگ شمارد  هركس مقررات
] بـر شـما    [حرمـت آن   شما جز آنچه يو چهارپايان برا ،بهتر است
كنيـد و از   يهـا دور  بت يپس از پليد .حالل است ،شود يخوانده م

ارد، و هركس شعائر خـدا را بـزرگ د  ... گفتار باطل اجتناب ورزيد
شـما   يهـا] بـرا   ي[قربان  هاست؛ در آن دل يترديد آن نشانه تقوا يب

آنها ن گاه ا]، سپس قرب [چون شير و پشم  معين ياست تا زمان يمنافع
  .است آزاددر كنار خانه 

ــ ــن در آيهمچن ــر، يه دي ــگ ــاه، دروغ،  ياز نزديك ــان، گن ــا زن  ب
   :شده است ينهخوردن  فايده، جر و بحث و قسم يب يوگوها گفت

َج� ( ْGَْشُهرٌ  ا
َ
َج� ا فِيِهن�  فََرَض  َفَمنْ  َمْعلُوٰماٌت  أ ْG  َٰرفََث  فَال  ��ُفُسوَق  الٰ  

َجY ا aِ  ِجٰداَل  الٰ ��  ْG...(  :بقره)197(  
با بستن احرام، و شـروع  [كه  ياست! و كسان ينيمع يها هحج، در ما

در  ]بدانند كـه د يبا[اند،  حج را بر خود فرض كرده ]به مناسك حج
  ت!سيبا زنان، و گناه و جدال ن يزش جنسيحج، آم

ـ يمـواز بـه ويـژه    ،ن و مقـررات يقـوان ت يـ رعالزوم  و  ين اخالق
همـه   يبرا ي، بلکه آموزش نحوه زندگنيستحج مختص  ياجتماع

ات يـ ح ينيريشـدن و شـ   روانبـراي   يو عـامل است ام عمر انسان يا
  .رود به شمار مي يو اجتماع يفرد

  فرمود: يمختلف با تأكيد مهاي  در مناسبت 9خدارسول 
 � #W  L � �z�P  �& #@  �b�  �o ©e  �o #T #Ws � )  �? L ��D  �? �®4D  �� �� #6  �� �� 2��  ��� �o #7 
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�� �o �� 2k�7� #@��o  2�	��o  ���� �o #D ��  �o 2���;D  �� # �� �=  ��	����  �� �, �+�� �* �) �� �� 2	d 
 �� �� 
j ��� 2�0 �X � 2�+ �̀   �+ �)*  ��  � 2�TK1 

است. خداوند، واجبات و كرده را عطا  يحق هر صاحب حق ،خداوند
را مشخص نموده و حـالل و   يع فرموده و حدوديرا تشر يي� سنت
ش يگشا ي، داراآسان ينيد ��	�� بهرا دين اسالم ن و ييرا تع � حرام

  سخت قرار نداده است.   ينييو آكرده اعالم 
انسان وضع شده  يواقع ينيازها يبر مبنا يقررات الهن و ميقوان
ايـن  دادن جز بـا انجـام    ،و عاقبت نيكمندانه سعادت يو زندگاست 

از  ينيـاز  يگـو  يك از اين احكـام، پاسـخ  مقررات ميسر نيست. هر
بدون حكمت  يحكم ،در اسالم يطور كله و ب ،انسان است ينيازها

  بدون مصلحت وجود ندارد. يو تكليف
خداوند شراب، مردار، خون چرا  ،پرسيد 7از امام باقر يشخص

در پاسخ اين  7امام و گوشت خوك را بر انسان حرام كرده است؟
  انسان فرمود: يبا اشاره به نيازهاپرسش 

اسـت كـه   ايـن  بـراي  چيزها ديگر كردن  كردن اين امور و حالل حرام
ـ    يانسان را آفريد، نيازهـا  يخداوند وقت  .دانسـت  يآفريـده خـود را م

، بـر او حـالل و   بـود  ياو ضـرور  يتأمين نيازها يآنچه را برارو  ازاين
  2دانست، بر او حرام نمود. يآور م زيان يو يمباح كرد و آنچه را برا

در طـول  بـار   يـك فقط بيشتر زائران،  يحج برا يو اله يسفر معنو
                                                           

  .۵۰، ص۳، جالتميمي يالمثنّبن   عليبن    أحمد، ييعل يمسند اب .١
  .۲۱۸، ص۳جمن اليحضره الفقيه،  .٢



 هاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حج    اصول و روشاصول و روشاصول و روشاصول و روش   220

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

غفلت از و گذر ودفرصت كوتاه و زاين دادن  ازدست .آيد يپيش معمر 
 يو تيرگـ  يفردناپذير  جبران يها افزون بر زيان ،ت آنراوظايف و مقر

  .همراه داردز به ين يفراوان يو مكتب يباطن، آثار نامطلوب اجتماع
بـا  ، يالمللـ  كنگره عظـيم و بـين  ن يان در ايعيرود که ش مي انتظار

و  ي، چهره نـوران يو اجتماع ين و مقررات اخالقيت کامل قوانيرعا
حـال کـه مـذهب و مـرام حـق،      ش بگذارنـد!  ينماه عه را بيمثبت ش

 ،ان در مقام عمـل يعيد شيبا ،ه استيه اثناعشريعه اماميمنحصر در ش
ـ را ن يو اعتقـاد  يفرهنگـ  ين برتريا . برسـانند ز بـه منصـه ظهـور    ي

اهـل  از ما پيروان به ويژه نهادن مقررات،  پاريو ز ياخالق يها ضعف
وب نـامطل  يا ، چهرههستيمبينِ دوست و دشمن  كه زير ذره :بيت

سـعي و  كردن  و ضايع يعالوه بر گناه فردو دهد،  ياز شيعه نشان م
نيـز   :اهل بيـت  يخود، به حيثيت نظام تشيع و مكتب واالتالش 
خواهنـد  را عامل آن ملت و نظام ما  ،و ديگران مذهبزند،  ميلطمه 

���2 «است: کرده توصيه  7كه امام صادق يدرحالدانست؛  
� �c ����� ���/� �&
 2��
� �� ��
� �* �� ��/� �9�.� نه  ،ما باشيد يمايه آبرو و سربلند ،شما شيعيان«; 1)��

  K»ما يو بدنام يموجب سرشكستگ

 رفتاري آثارـ  ج

   خانوادگيهاي  معاشرت در دگرگوني و تحول ـ  يك

در وجـود  مثبـت   يمناسک حـج عامـل دگرگـون   گفتيم که  چنان
اخـالق و رفتـار    ،نيمـا را پـوالد   ياعتقادات و باورها ؛انسان است

                                                           

  .۴۰۰، ص۸جعه، يوسائل الش .١
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و کنـد   مـي شـه را زالل  يم و افکار و انديما را مال يو اجتماع يفرد
 ،مناسـک حـج  . آورد مـي  ما به ارمغـان  يبرا يو معنو يروح يتعال

هاي  يناخالصبايد  ،ن سفريدر اان گزار حجاست.  يآبشار رحمت اله
تا  ،دهندشو و شست يبار رحمت الهين جوآدر روح و جان خود را 

  بيابند.را  يتقرب به ساحت مقدس ربوب يستگيشا
  شود. مي يحج در خانواده بررس ناسکمو آثار نقش  ،ن گفتاريدر ا

اوسـت.   يو اخالقـ  يدهنده شخصيت روحـ  نشان ،رفتار هركس
کند و با  يو کعبه را طواف منهد  مي ين وحيکه قدم در سرزم يکس

ش يخـو  يبـا خـدا   -اسـت  االرض  ين اهللا فيميکه ـ   استالم حجر
فضـاها و  متأثر از اين گران يبا دد رفتارش يبابندد،  مي يمان بندگيپ

کـه همـواره از    ي. موضـوع قبل فـرق کنـد  و با شود  يمناسک معنو
 بوده است. :نيحضرات معصومهاي  هيتوص

 ،بـود  ينصـران که   ابراهيم  زكريا بنبه نام  يشخص نقل شده است
آمـد و   7خـدمت امـام صـادق    ،در موسـم حـج  وي  .مسلمان شد

 ياز و 7حضرت صادقآگاه کرد. شدن خود  مسلمانحضرت را از 
قـول  «: گفت يو »؟)يدي(که به آن گرو ياز اسالم چه ديد«: ديپرس
ِ (جل كه فرمايد: عزو يخدا

ْ
ِكتاُب َو الَ اإل

ْ
يماُن َو لِكْن ما ُكْنَت تَْدرِي َما ال

ناهُ نُوراً َغْهِدي بِِه َمْن 
ْ
چيست،  يدانست تو كتاب و ايمان نمي« ؛)نَشـاءُ َجَعل

بـدان هـدايت    ،قرار داديم كه هر كه را خـواهيم  يما آن را نور يول
آن . »فرموده است يرهبرتو را خدا  اًمحقق«فرمود:  حضرت 1.»كنيم

                                                           

  .۵۲. شوري: ١



 هاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حجهاي تربيت در مناسک حج    اصول و روشاصول و روشاصول و روشاصول و روش   222

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

سـپس حضـرت   . »خدايا هدايتش فرمـا «سه بار فرمود: حضرت گاه 
كردم: پدر و مادر  . عرض»بپرس يخواه ميهرچه  پسر جان«: فرمود

آنها باشم و در با ا من يآ .و مادرم نابيناستاند  يو خانواده من نصران
 آنهـا گوشـت خـوك   «حضـرت فرمـود:    »؟ظرف آنها غـذا بخـورم  

». گيرنـد  نمـي  بـا آن تمـاس هـم    ،ريـ خ«كـردم:   عرض »؟خورند مي
مواظب مادرت باش و «سپس فرمود:  ».ندارد يباك«فرمود:  حضرت

ـ  ،كن، و چون بميـرد  يرفتار با او خوش وامگـذار،   يديگـر ه او را ب
تـا در   ،اي همگو نزد من آمـد  يكسه كارش اقدام كن، و به خودت ب

  .»اللَّه شاء ان ييپيش من آمنا 
مردم اطـرافش   كه درحالي ،خدمتش رفتممنا من در  ،زكريا گويد

 يايـن و گـاه   يرا گرفته بودند و او مانند معلم كودكان بود كه گاه
كوفـه  ه سپس چون ب .فرمود) مي كرد (و او پاسخ مي از او سؤال ،آن

ـ  ،كردم يمادرم مهربانه ب، رفتم دادم و لبـاس و   مـي  او غـذا ه خودم ب
  كردم و خدمتگزارش بودم. مي زهيپاكها  يبدنش را از آلودگ

بـا   ،يكه دين مـرا داشـت   يپسر جان! تو زمان«من گفت: ه مادرم ب
ـ    ياز زمان .يكرد نمي من چنين رفتار ديـن  ه كه از دين مـا رفتـه و ب

گفـتم:   »؟بيـنم  مـي  است كه از تو ياين چه رفتار ،يا يدهيف گرايحن
مـادرم   .»من چنين دستور داده استه ب ،از فرزندان پيغمبر ما يمرد«

 از پيغمبران يبلكه پسر يك ،نه«گفتم:  »؟آن مرد پيغمبر است«گفت: 
 يزيرا دستور ؛اين مرد پيغمبر است ،پسر جان«. مادرم گفت: »ستا

مـادرم! بعـد از   «. گفـتم:  »ستا از سفارشات پيغمبران ،تو دادهه كه ب
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دين «. مادرم گفت: »نباشد و او پسر پيغمبر است يپيغمبر ما پيغمبر
ديـن را بـه او   مـن   ».من عرضـه كـن  ه آن را ب .تو بهترين دين است

ـ و او مسـلمان شـد و مـن هـم برنامـه اسـ      کردم عرضه  او ه الم را ب
او نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را گـزارد و در شـب    .آموختم
پسـر جـان!   «من گفـت:  ه ب .داد (و بيمار شد)دست او ه ب اي عارضه
و آنها را تكـرار كـردم،   نيز من  ».دوباره بياموز ،يمن آموخته آنچه ب

هـا غسـلش    مسلمان ،چون صبح شد .مادرم اقرار كرد و از دنيا رفت
  1خودم بر او نماز خواندم و در گورش گذاشتم. دادند و

خداوند همواره  يايک نمونه از هزاران است. اولي ،ان شديآنچه ب
ه يتوصـ بـا همسـر   به ويـژه  ک با مردم، يمردم را به اخالق و رفتار ن

با همسر تبـاه شـدن    يرفتاربد 9ش رسول اکرميبنابر فرما اند. کرده
  :را به دنبال داردعمل 
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خداوند از او نماز مسـتحب و   ،ازارديبا زبانش همسرش را ب يهر زن
ـ  پذيرفت، را نخواهد اي  هچ حسنيواجب و ه  يتا او را از خـود راض

عبادت مشـغول شـود و   ها را به  چند روزها را روزه و شبهركند؛ 
                                                           

  .۱۶۱، ص۲ ج، كافي .١
 .۴۳۰ص ،األمالي .٢
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ـ و با اسبان نجسازد را در راه خدا آزاد  يبردگان ب در راه خداونـد  ي
شـود.   مـي  خواهد بـود كـه وارد آتـش    ين كسي. او اولكندجهاد 
  ازارد.يهمسرش را بمرد ن است اگر يهمچن

، ارزش خـانواده  يکـو بـا اعضـا   يو رفتار ن ياخالق خوش متقابالً
بــا  يز عبــادتيــن دارد. حــج نفــراوا يالعــاده و برکــات معنــو فــوق

ـ اعمـال  تبـاهي  آنچـه موجـب    .ن استيمعهاي  يژگيو پـذيرفتن  ا ي
   ن خواهد بود.يز چنيدر حج ن قطعاً ،شود مي انسانهاي  عبادت

  اجتماعيهاي  معاشرت اصالحدو ـ 

 ير از زنـدگ يخـود نـاگز  شـمار   بـي  يازهـا ين نيمأتـ  يانسان برا
ـ آفر 7يعلـ ن امؤمنـ رير حضـرت ام يـ است. بـه تعب  ياجتماع دگار ي

��S « :م کـرد يان مردم تقسـ يشت را در ميانسان، مع �� �T �?  
S �d���
� ��  
S �d� �B��� �+ �; 
 �� 
S �d �+ �� ��  �6 �; ��� 
/ U7� S �d �+ �� �� �;K KK.«1  

 يامـر  را سـتن يزو تنهاطلبـي  انزوان اساس، آن حضـرت  يبر هم
  :استدانسته در وجود انسان  يمذموم و نشانه کاست

 
6 �; [�\�� �' �A 
�� �� �A �'  �>& 
6 �� �E�� O� �Q W��L   �� � ��#� �� 
6 �; �)
� �; �' �A 
�
S �d
� �; �)�� D �f �Z 
6 �;K2 

ـ  يعاجزترين مردم كس را در جهـت خـدا    ياست كه نتواند برادران
از  ،است كه آنكـه را بـه دسـت آورده    يتر از او كس بيابد و ناتوان
  دست بدهد.

                                                           

م کـرد و  يان مـردم تقسـ  يـ شـت را م ين معيمأمـد و تـ  آکسب در يها و راه ها شتيخداوند مع .١
 .۱۹۳، خ البالغه نهج »:...قرار داد يگاه خاصيرا در جا هرکسي

  .۱۲کمت، حالبالغه نهج .٢
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افتن دوسـتان  يـ گـران و  يارتبـاط بـا د   7حضرت رضـا از منظر 
��6 : «آوردن بهشت اسـت  دست  بهخوب، به منزله  �;  �Q 2��O�� �k�f�>� 
�  L

s ��\� �
ª Q 2�>
� �� �k�f�> 
اى در  كسى كه در راه خدا برادرى به دست آورد، خانـه «؛ ١»�
  .»بهشت براى خود فراهم ساخته است

 ياصـول و قواعـد  نيـز   ياجتماع يزندگ يبرا ،ينيدر فرهنگ د
ت در يـ و موفق يشرط تـداوم دوسـت   7امام صادقشده است. بيان 

کـو بـا مـردم در    ين  و معاشـرت  يرفتار خوشرا  يارتباطات اجتماع
  فرمايد:  يم دانسته،ها  در مسافرتبه ويژه ، يزندگهاي  همه عرصه
 ��  r �� a �� 
f�/ 6 ��  �o �6�  ��< ���0 #$� �t 6 �0 �:1  �Q  �o �6�  �O �*� �T� �&� a #³ 
 �� �a/��  �� ��& �m S ���a  �� � �5 #@  �� 
F ��Y  �� �. �Df ��  �� ��f �Y  �� �. ��� �/ � ��fKa2 

و زبانت را  يمعاشرت كن ولق نيكبا خُ خود عزم كن كه با مصاحبان
حـذر   بر يگوي از بيهوده ،خشم خود فرو نشان )رو ازاين( .ينگهدار

  .و سخاوت و كرم را پيشه ساز ،بگسترانرا گذشت و عفو  ،باش
از  يدر يكــحضــرت انــد كــه  آورده 9پيــامبر خــدااحــوال در 
6
 &��W �� « فرمود: ،رفت يكه به حج م يسفرهاي �;· ��  �ª �G�  �? �� 	 �o�$ 
؛ ٣»��1

 مـا  بـا  ،كنـد  يبـد عمـل مـ    يجـوار  هم كه در مصاحبت و  كس  آن«
  ».نشود همسفر

                                                           

 9، از پيــامبر خــداشاز پــدران 7امــام صــادقهمچنــين . ۵۶۵ص، ۸ج ،عهيوســائل الشــ .١
�<� ;� : «اند آورده � �k�f  �; g�D  �; �*� gS  �4�? �7 2%  �� �7+  �� ��	�  �; �@�w  � nÈ  �� �>�� �7�f �N  �Q �Lمـرد مسـلمان پـس از    « ;)

  .»جويد يكه از او در راه خدا يار يبرادرمگر  ،آورد ينمدست ه اي ب اسالم فايده
  .۲۸۶، ص۴ج، يكاف .٢
  .۲۸۸ص؛ مكارم االخالق، ۵۰۵، ص۸جعه، يوسائل الش .٣
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 استفاده يخوبه ب :و ائمه اطهار 9امبر اسالميپهاي  از سفارش
مناسـک  هـاي   اصالح رفتار و معاشرت با مردم از آمـوزه شود که  مي

 ب باشند از آنچه دون شـأن زائـر بـا   بايد مراقان گزار حج .حج است
 يهـا  يگير عصبانيت، خشم، لغو، غيبت و سختمانند  معرفت است

 بپرهيزنـد. سـفران   با هم يو ناسازگار يزدگ مورد، عجله و شتاب يب
بـه حسـن خُلـق، سـعه      ،سـفر در به ويژه ، ياجتماع يزندگ يشيرين

رو بـر زائـر خانـه      ايـن . ازگذشت و صبر است و يروي صدر، گشاده
ي که حظكند تا عالوه بر رفتار ست كه با اخالق ستوده، با مردم خدا
، بـه مناسـک حـج خـود، معنويـت و روحانيـت       برد مياين سفر از 

�� «فرمود:  9پيامبر خداببخشد.  يبيشتر��; �� �� Q  �W'�; D; n� � �� ���  �T�� �;�� �� 
 �� ��? �@  �6 
� �o 6 �;   �e�
* �� يانسان در قيامـت، چيـز    عمل يدر ميزان و ترازو« ؛١»

  .»شود يبهتر از حسن خلق نهاده نم
بار سوء خلـق بـر    و زيان يبا اشاره به آثار منفحضرت همچنين 
�� « فرمايد: يم ،اعمال انسان �* �e   #·� ��  �� 
f �� �7  �+� �@j  �& �� 3 ��f �7  �� U@  �+� ؛٢»��@� 

  .»كند ميفاسد  سركه عسل راكه  چنانبرد؛  از بين ميعمل را  ،اخالق بد«
  :ه نمودين توصيچنبه فرزندش م يحکلقمان  ،7امام صادقبنابر گفته 
، در كار خود و كار آنان، با آنهـا بـه   يسفر كرد يگاه با گروههر

توشـه خـود   مشورت بپرداز و در چهره ايشان بسيار تبسم كن و بر 
و اگر  ياجابت نما ،و چون تو را دعوت كنند ،كريم و بخشنده باش

                                                           

  .۵۰۶، ص۸جعه، يوسائل الش .١
  .۳۲۲، ص۲ج، يکاف .٢
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و نماز بسيار كن و  يده، سكوت طوالن ييار ،از تو كمك خواستند
كار بند و چـون  ه و توشه خود ب يسخاوت نفس را در مركب سوار

تمـام   ،ده و چون مشـورت كننـد   يگواه ،طلبند يحق ياز تو گواه
كار گير و چـون راه  ه صحيح ب يرأدادن  يبراات را  انديشهو توان 

پردازنـد، بـا آنـان     يبا آنان همگام شو و چـون بـه كـار    ،پيمايند
تو نيز بذل كنند، دادن اقدام  مشاركت كن، و چون به صدقه يا قرض

گوش فرا ده و هر گـاه بـه    ،ترند آنان كه از تو سالخورده هكن و ب
مثبت ده و از مخالفـت  پاسخ  ،دستنخوا ييا چيز دنتفرا خوان يكار

  1.بپرهيز
  گويد: يالربيع شامابو

آن  .مجلس آكنده از جمعيـت بـود   .بوديم 7در محضر امام صادق

 �v «خطاب به حاضران فرمود:  حضرت �X 
6 �; �\� �; ��
��� �� 
6 � �t 
0 �1 �� � �; 6

 �t �0 �1 �)  ��  �; �?D �T ��  �; �?G 6 �T �)  ��  �¦ �"� ��  �; �"�; 6 �)  ��  �¹ ��� �T ��  �; 6 ���O� �T �)«2 از «؛
مصـاحبت نكنـد و بـا     يكه با مصاحبان خود به نيك يما نيست كس

تمايل ديگران را  ،رفيقان رفق و مدارا پيشه نسازد و در غذا خوردن
  ».، اخالق ديگران را ناديده انگارديدر نظر نگيرد و در خُلق و خو

ام سـفر و زمـان   يـ در ا گـزار  حـج رفتـار  بـر  ، نه تنها يحج واقع
در  ياساسـ  يبلکـه دگرگـون   ،گـذارد  اثـر مـي  مناسک حج  يبرگزار
ان عمـرش تحـت   يتا پااو که  يطور هب ؛آورد ميپديد  يت ويشخص

                                                           

  .۴۲۴، ص۱۳ج، ر؛ بحار االنوا۱۹۲، ص۲جمن اليحضره الفقيه،  .١
  .۲۸۶صمكارم االخالق،  .٢
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  يهمواره مبتن ،و رفتار و گفتارشباشد  ميحج  يمعنو يفضاهاتأثير 
کـه  اي  هدارد آن حج و عمر ياست. چه سود ياخالق يها بر ارزش

بـا اشـاره    7امام باقرصدا دارد! پرسرو يروح و ظاهر يفقط قالب ب
  د:يافرم مي ن مطلبيبه هم

 
6 �9 �� 
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6��< ���1 
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اگر سـه خصـلت    ،كند يم يرود و اين راه را ط يكه به حج م يكس
ـ     ،نباشد يدر و ورع و  .1 گيـرد:  يمورد عنايـت و توجـه قـرار نم
كـه بتوانـد    يبردبـار  و صبر .2؛ كه او را از گناه باز دارد ييپارسا

  با همراهان. يرفتار خوش .3كنترل كند؛ خشم خود را 
ت ياز معصـ  يورحـج، د  يتيت به نقش تربيبا عنا 9رسول خدا

  ودن آن دانسته است:ب يدر حج و عمره را نشانه واقع
 �o 
6 �; �� �, 
D �� 
e ��f�� 
 �X �� 
¢�? 
D �� 
S�* �? �D �j�> 
� ��� #! K �) U; �) 
. �7�� �� n� 
� �� ����� �d �&2 

مرتكـب   يكه حج يا عمره انجام دهد و در آن گنـاه و فسـق   يكس
  كه از مادر متولد شده است. يگردد همانند روز ي، برمنشود

ت در ارتباطات يموفق يکارهاگذشته، راههاي  ت به بحثيبا عنا
  کرد:  يبند ل دستهيتوان در امور ذ مي را ياجتماع
هاست.  ، تحمل ناسازگاريياجتماع ياز آداب مصاحبت و زندگـ 

    فرمود: 9پيامبر اكرم

                                                           

  .۲۸۶، ص۴ج ، يكاف .١
  .۲۸۴، ص۲ج ،يعمر دارقطنبن   ي، عليسنن دارقطن .٢
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 �;� 
t � �z �0 �p  � �W���H  � �W��& \�  ���� �j� �d 2D�,� 3 �� � �o�� U1 �d � 3 �- �L  �T �? 
G�� 3� �d
 �)�1 �o�$��.1  

رفيـق  بـا   يكس كه بيش از ديگـر  هرگاه دو تن همسفر شدند، آن
  .تر است تر و پاداشش عظيم ، نزد خدا محبوبكندرفق و مدارا خود 

نامطلوب ديد، نخست  يرفتار شاناز همسفر ياگر زائرن يابنابر
بايد از باب ارشاد، با زبان ماليم و بـا عطوفـت و حسـن عمـل، در     

بـا   ،ادامـه يافـت   ياگر ناسـازگار سرانجام و  ،صدد اصالح او برآيد
سفر را به پايان برد و درصـدد نـزاع و مجادلـه و     يتحمل و بردبار

  مضاعف از حج خود ببرد.  يتا اجر ؛برنيايد يگوي پاسخ
د ين است که مواظـب باشـ  يقرآن به بندگان خدا ا ياز هشدارها

تر از  مهم ،حفظ عملزيرا  ؛ديع (حبط) نکنيخود را ضا ياعمال عباد
 يکه روش منافقـان را در زنـدگ   يباره کسانست. قرآن درا انجام آن

  :فرمايد د، ميان ش گرفتهيپ
ِينَ ا ْسَتْمَتعَ ا َكَما éَِالٰقُِكمْ  فَاْسَتْمَتْعُتمْ ...(

�
r  َْالٰقِِهـمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنéِ 

ِي ُخْضُتمْ وَ 
�

roَ َِك  ٰخاُضوا
ٰ

و�
ُ
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َ
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ٰ
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ُ
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ْ
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در امور باطل] بهره گرفتنـد؛  ها  كه آنان از سهمشان [از نعمت چنان
كه [آنـان در شهواتشـان] فـرو     يصورتد، و به يز بهره گرفتيشما ن
ـ ند كه اعمالشان در دنا نانيد؛ ايز فرو رفتيشما ن ،رفتند ا و آخـرت  ي

 كارند. انيند كه زا نانيقت اياثر است و در حق يتباه و ب

                                                           

  .۳۵۸، ص۲المحاسن، ج .١
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 ياز ديگر وظايف اخالقـ  يم برادران ايمانينهادن و تکر حرمتـ 
ربـاره  درا پاس نـدارد، نبايـد    يحرمت ديگر يمؤمن است. اگر كس

پيـامبر  ه يبنـابر توصـ   .داشـته باشـد   ياز ديگران چنين انتظـار خود 
ن يـ د ديويژه بزرگساالن از دستورات اکه احترام به ديگران ب 9اكرم

  اسالم است: 
 �� 
6 �; �D �J  �? �@�  �& nu1  ����  � �)  �? �� #5 �D �N �;I , �� �) �L  �; �? 6 �' �=  �� ���  ��;��T�K1 
سن و سالش بشناسـد و بـدو   سبب تر را به  بزرگ يكه برتر يكس

اضـطراب روز قيامـت در    را از دهشـت و  يكند، خداوند و  احترام
  .امان دارد

  فرمايد: يبه فرزندان خود م يا در شعر آموزنده 7يعل
        سليم العرض مـن حـذر الجوابـا   سليم العرض مـن حـذر الجوابـا   سليم العرض مـن حـذر الجوابـا   سليم العرض مـن حـذر الجوابـا   

 
ــن دار         ــن دارو م ــن دارو م ــن دارو م ــابا    ييييو م ــد اص ــال فق ــاباالرج ــد اص ــال فق ــاباالرج ــد اص ــال فق ــاباالرج ــد اص ــال فق         الرج

ــنْ هــاب الرجــال تهيبــوه     م ــنْ هــاب الرجــال تهيبــوه   و م ــنْ هــاب الرجــال تهيبــوه   و م ــنْ هــاب الرجــال تهيبــوه   و م و            

 
ــا         ــاو مــن حقــر الرجــال فلــن يهاب ــاو مــن حقــر الرجــال فلــن يهاب ــاو مــن حقــر الرجــال فلــن يهاب         2222و مــن حقــر الرجــال فلــن يهاب

ـ   مقـامي  ، همسفران حج در هر پايه و يآر  دور از ه كـه باشـند، ب
و ارنـد  زاحتـرام بگ يكـديگر  بـه  امتيازات و عناوين ويژه خود، بايد 

را بـر خـود مقـدم    بيماران و بـانوان   ،خوردگانسالبه ويژه  ،ديگران
  .کنند شان ييار و دارندب

 يها گران، مراعات ارزشياحترام به د يو عمل ينيعهاي   از جلوه
                                                           

  . ۶۵۸، ص۲ج، يکاف .١
كس كـه بـا مـردم     و آن ،برحذر باشد ]ناروا[ماند كه از پاسخ دادن  يمحفوظ م يكس يآبرو« .٢

و گزارنـد  او احتـرام  بـه   ،و هركس به مردم احترام كنـد  ،راه صواب پيموده است ،مدارا كند
  .۵۴۱، ص۸جعه، يوسائل الش»: مورد احترام واقع نگردد ،كه مردم را حقير شمارد يكس
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 7بن مهران گويـد: از امـام صـادق    سماعةاست!  يو اخالق  يانسان
تا  ؛ام او را نديده يتدارد و مد يمال يبه من بدهكار يمرد« پرسيدم:

آيـا مـال    .بينم ياو را مشوم و  رو مي روبهاو با اينكه در اطراف كعبه 
به او سالم نكـن،   يحت ،نه«فرمود: حضرت  »؟خود را از او بخواهم

  1.»تا اينكه از حرم خارج شود ؛و او را نترسان
الت در زمـان حکومـت حضـرت    عـد  7صادقحضرت آن گاه 

  فرمود:ف ين توصيرا چن [يمهد
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7 �+
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اين است  ،كند ياز عدل خود آشكار م 7كه امام عصر يلين چيزاو

ـ   يكه مناد و  يكننـدگان مسـتحب   آورد كـه طـواف   ياو فريـاد برم
كه  يكسان يو مطاف را برا حجراالسود ،حجراالسود كنندگان لمس

  واگذارند. ،طواف واجب دارند
امانـت اسـت و    ،شـود  يمجالس گفته م آنچه درات، يبرابر رواـ 

 ؛بازگو كند يديگر يخود را برا  صحبت هم  حق ندارد، سخن يكس
  ٢.او باشد يمگر آنكه با اجازه او بوده يا نقل آن، بيان خوب

ــاره در ايــن  9رســول خــدا ــد مجــالس امانــت« فرمــود:ب و  ،ان
 ياز ايـن كـار دور   ،پـس  .خيانـت اسـت   يكردن راز برادر دين فاش
  فرمود: يدر حديث ديگرحضرت  ٣.»كن

                                                           

 .۲۴۱، ص۴ج، يكاف. ١

  .۶۶۰، ص۲ج، همان .٢
  .۸۹، ص۷۴ج، األنوار بحار .٣
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ـ  يا دو نفر با يكديگر در جلسه يوقت كـه  كننـد، آنچـه    يصحبت م
پس جـايز نيسـت    .امانت خداست ،ندكن يمرا از آن باخبر يكديگر 

آنچه كه او ميـل بـه    ،اش يخالف ميل برادر دينبرآنها از  يكه يك
  1بازگو كند.، نداردرا آن  يافشا

 اخالق و تربيتدر بعد سك حج گذاري منااثرموانع . 4

است؛ ماننـد  دانسته جه ينت يرا بها  انسان يم، اعمال برخيقرآن کر
بـاور و   ،نيد يو عمل يآنان که به اصول اعتقادو  ،3نامشرک ،2کفار

 يالهـ هـاي   از اجراي دسـتورها و فرمـان  که  يو کسان 4مان ندارنديا
 ياشخاص و ،6دارندباز که مردم را از خدا  يکسانو آن  ،5اکراه دارند

  . و... 7کنند مي يحرمت يب 9امبريکه به پ
کـه   يات و اعمـال خـداباوران  يـ د موارد فوق، چندان با روحيشا

؛ امـا  نباشـد سـازگار   ،روند مي مناسک حج به مکهدادن انجام  يبرا
 باوران هشـدار و خـدا ان مؤمنـ م بـه  يکه قرآن کرهستند ز ين يموارد

 ين وحيضه حج عازم سرزميانجام فربا هدف  هرچند آنان ،دهد مي
دن بـه مطـامع   يرسـ  فقط يکه هدفشان از زندگ يکسان انندم ؛شوندب

  باشد.  مي آنهاي  نتيو ز ييايدن
                                                           

  .۹۸، ص۱، ج )ورام همجموع( النواظر نزهةتنبيه الخواطر و  .١
 .۵ :مائده .٢

 .۸۸ :انعام .٣

 .۱۹ :احزاب .4

 .۹محمد:  .5

 .۳۲ :همان .6

 .۲: حجرات .٧
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َٰياةَ ا يُِريدُ  oٰنَ  َمنْ ( ْG نْٰياا   ِزينََتٰهاوَ  £�
Y

ِْهمْ  نَُوف َ�ْعٰمالَُهمْ  إِ
َ
 ُهمْ وَ  فِيٰها أ

َِك  ُفْبَخُسونَ  الٰ  فِيٰها
ٰ

و�
ُ
ِينَ ا أ

�
r  لَُهمْ  لَيَْس  aِ ِخَرةِ ا

ْ
 َحبَِط وَ  �cارُ ا إِال�  آل

  )16و15(هود:  )َفْعَملُونَ  oٰنُوا ٰما بٰاِطٌل وَ  فِيٰها َصَنُعوا ٰما

نتش را بخواهند، ثمره تالششـان  يور و زيا و زيدن يكه زندگ يكسان
از  يزينجا چيم و در ايده  مي ا به آنانين] دنيرا به طور كامل در [هم

جـز   يكه در آخرت، سـهم اند  ينان كسانيآنان كاسته نخواهد شد. ا
انـد، در   ر] كـرده يا از كار خيست و آنچه [در دنيآنان ن يآتش برا

 اكارانـه] انجـام  يشـود، و آنچـه همـواره [ر     مي اثر يآخرت تباه و ب
  دادند، باطل است.  مي

 ونـد خداامور مورد غضب که از  اند  يانکساز آن موارد، ن يهمچن
  !ندنک ي ميرويپ

ْسَخَط ا(
َ
َبُعوا ٰما أ ُهُم اي� غ�

َ
َ ٰذلَِك بِك cْعٰمالَُهمْ وَ  ب

َ
ْحَبَط أ

َ
رُِهوا رِْضٰوانَُه فَأ

َ
n( 

  )28(محمد: 

ن است كه آنان از آنچه خدا را بـه خشـم آورده   يا ين عذاب برايا
جـه  يدر نت ؛او را خـوش نداشـتند   يكردند، و خشـنود  يرويپاست، 

  اثر كرد. يرا تباه و ب اعمالشان
ان يـ راه .شـود  يشناسـ  بيآن آسـ  يتيحج و مباحث ترببايد پس 

توانـد   مـي که چه عـواملي  شه باشند ين انديدر ابايد  ين وحيسرزم
 يبرخـ به ن گفتار يدر ااثر کند!  يا بيبخش را اثر حج يمناسک معنو

خـواهيم   ،شـود  مـي  مناسـک حـج   يتيترباثرگذاري که مانع  يامور
  .پرداخت
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   حج اسرار نسبت به آگاهينا و جهل )الف

اسـرار و  از  يآگـاه نامناسـک حـج، جهـل و     يرگذاراثاز موانع 
 ياگر کسـ  .ت انسان استينامه ترب نظام ،رموز آن است! مناسک حج

  ش محروم خواهد ماند. ياز دستاوردها ،گانه باشديآن ببا 
که در  ييامور ناروا .دارد يشه در جهل و نادانير ،مفاسد ياريبس

گـردد:   بـاز مـي  ن سه عامـل  ياز ا يکيبه دهد،  مي رخ يجامعه بشر
ـ د دار يمروا   ظلمگران يکه به د يكس .ترس و يسودجوي ،جهالت  اي

 يو يداند، سـودجوي  ييا اگر م ستيآگاه نآن  يامدهايو پمفاسد از 
دست دادن آنچـه   و يا ترس ازشود  ميباعث انجام اين عمل زشت 

  دارد. يظلم وامدارد، او را به 
 .گيـرد  يمـ  گر سرچشـمه ستم شخصنياز احساس از  يهر ظلم

. جهـل، نيـاز بـه علـم،     زندنيا يو ترس نيز نوع يسودجوي، جهالت
  .داردو ترس نياز به قدرت  ،ينياز به تمايالت درون يسودجوي

ـ اگر اراده کار ن ،که دارد ييخألهاسبب به  ،انسان نادان ک هـم  ي
 فرمايـد:  يم 9يامبراعظمکه پ  ؛ چنانشود نمي به آن موفق غالباً ،بکند

» �� �� �@ �j �� 
6 �;  ���* 
$�� �# �¦ �D�w 
& �7 �� 
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* �� � 
u �m(ينـادان  يكه از رو يكس«; ١  
  :ديگو مينيز  قرآن .»انجام دهد، افساد او بيش از اصالحش خواهد بود يكار

يَن ( ِëَْخ
َ ْ
َيـاةِ قُْل َهْل نُنَبYُئُكْم بِاأل ْGا aِ ِيَن َضل� َسـْعُيُهْم

�
rا ،

ً
ْعماال

َ
أ

نْيا  ��  ا£�
ً
ُهْم ¹ُِْسُنوَن ُصْنعا غ�

َ
  )104و 103(كهف:     )ُهْم ¹ََْسُبوَن ك

چـه كسـاني   كـارترين مـردم    بگو آيا خبر بدهيم به شما كه زيـان 
                                                           

  .۴۷ص، تحف العقول .١
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 ،به راه خطا افتاده ياليتشان در مسير زندگو فع ي؟ آنها كه سعهستند
پندارنـد   يحال چنين م عينو در ،روند يجلو م يو گمراهدر ضاللت 

  روند! يدهند و به راه صواب م يكه كار نيك انجام م
بعـد از  آمدنـد،   مـي  که در موسم حج به مکه يمردم عصر جاهل

، همـه بـا همـان    يو وقوف در مشـاعر عظـيم الهـ    !»يعباد«مراسم 
 بـاز  ،كـه آمـده بودنـد    يو اخالقـ  يروحـ  يو آلودگ يفكر  جهالت

ـ  به دست آورده  ينه معرفتآنها گشتند.  يم را بـه   يبودند و نـه رذيلت
القلـب   بلكـه همـان موجـودات جاهـل     ،بودنـد کرده تبديل فضيلت 

قبل از حج بودند كه به شهر و ديار خود  االعمالِ فاسداالخالق قبيح
  .گشتند برمي

ـ يدبـه وظيفـه   آنـان  دادن  توجـه بـراي   يتعالو تبارک يخدا و  ين
  د:وفرم ت جاهالنهاز ادامه سن شانساختندور

ُكُروا(
ْ
َشـد� اهللا  فَإِذا قََضْيُتْم َمناِسَكُكْم فَاذ

َ
ْو أ

َ
ْم آبـاَءُكْم أ

ُ
nِر

ْ
َكـِذك

راً 
ْ
  )200 (بقره:    )ِذك

چنان به ياد خدا باشيد كـه   از اعمال حج فارغ شديد، آن اينكهبعد از 
به ياد پدرانتان هستيد و بلكه بيش از اين مقدار، خـدا را يـاد    يگوي

  .كنيد
باليـد و   ير كه به ياد پدران خود هستيد و به آنها مـ ادآن مق ييعن

اد يـ چـرا بـه   دانيـد،   يانتساب را مايه افتخار و مباهات خـود مـ  اين 
پـدران  کـه  آنچه تمام سرچشمه كه پنداريد  نميا يد؟ آيستيتان نيخدا

  ؟ستخداوند ا، دارندداشتند و 
شـما را پـر كنـد و بـر      يهـا  بايـد دل  ،خداوند  بنابراين، آيا توجه به
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سـازد و بـه   مشـغول  شود و شما را به خـود   يمستول تانسراسر وجود
اصالح اعمال و تهذيب اخالق و تأمين حيات جـاودان وادارتـان كنـد،    

 يا ياد پدران مشركفَما لَُكْم ( هرگونه كمالِ پوسيده در دل خاك؟! فاقد

ُْكُمونَ 
َ

Ð 36(قلم:  »كنيد؟ يم يشود؟ چگونه داور يشما را چه م« ؛)؟َكْيَف(.  
مبـارزه   يثر بـرا ؤم ي، مناسک حج عامل7امام صادقدگاه ياز د

. حضـور در عرفـات، شـناخت    هاسـت  انسـان جاهالنه  يبا رفتارها
ز را يـ عالم را و حضور در مشعر، شعور و درک همه چهاي  قتيحق
در حـديث مصـباح الشـريعه    دارد. آن حضـرت   مي يانسان ارزانبه 

 فرمود:
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ـ منا از غفلت و اشتباهات بيرون  يبا خارج شدنت از مكه به سو رو ب
تمنا و  ،يحالل نيست و استحقاق آن را ندارتو  يرا كه برا يچيز و

  آرزو مكن.
و  يبين دو ستون عبور كرداز آيا «فرمود:  يبه شبل 7مام سجادا

و  ي؟ در مزدلفـه راه رفتـ  يدو ركعت نماز خوانـد  ،پيش از مرورت
. »يآر«گفـت:   »؟يگـذر كـرد  مشعرالحرام از و  يريزه برچيد سنگ

را از هـا   ريـزه  و سنگ يرفت مي راهمشعرالحرام كه در  يزمان«فرمود: 
  يو نادان  كه هر معصيت و جهل ي، آيا نيت كرديكرد مي زمين بلند

ـ    يو هر علـم و عملـ   يرا از بين ببر  »؟يرا در وجـودت تثبيـت كن
                                                           

  .۱۷۲، ص۱۰جمستدرك الوسائل،  ؛۲۰۷، ص۲جالبيضاء،  محجة .١



 
 237                جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج : : : : سومسومسومسومفصل فصل فصل فصل 

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

در ، يزد مـي  قـدم مشـعرالحرام  كه در  يوقتآيا «فرمود:  .»نه«گفت: 
 يا و خـوف از خـدا  كه قلبت را بـا عالمـت اهـل تقـو     ينيت گرفت

تو پس  يشبل يا«. فرمود: »نه«گفت:  »؟يكن يارذگ عزوجل عالمت
اي  هو در مزدلفه راه نرفتـ اي  هو نماز نخوانداي  هعبور نكردها  علَماز 

  1.»اي نکردهمرور مشعرالحرام از و اي  هنداشتريزه بر و از آن سنگ
 ،حجاسرار درباره  يجهل و ناآگاهکه شود  مي ن سان روشنيبد

 ،ينـادان اسـت.   ين برنامه معنوياهاي  نعمتت از ياز عوامل محروم
ـ  ياست. نادان از هـر خيـر و نيكـ    يکناددر يبيمار بهـره اسـت،    يب

 بـرد.  مي او را با خود ،وزد مي که يميهر نسندارد و  ياستقالل فكر
  او تصميم بگيرند. يتا برا ،هميشه چشم به ديگران دوخته است

نادرست؛ گفتارش  شينظرها؛ اظهاراست نادان، غلط يها يداور
سعادت و با  يچنين انسان .باشد مينامبارك نيز متناقض و كردارش، 

نرود، در  يبصيرت و داناي يبسيار فاصله دارد. اگر به سو يبخت نيك
ن امؤمنـ ريامدر نظر مردم  .چون كوران خواهد زيست ،دنيا و آخرت

آن حضـرت   .شـوند  مي ميبه سه گروه تقس يمعرفتحيث از  7يعل
   د:يفرما مي لياش کم ستهيخطاب به شاگرد شا
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 .۱۷۰، ص۱۰جمستدرک الوسائل،  .١

 .۱۴۷حکمت ،البالغه نهج .٢
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 راه در كه يا آموزنده خداست، يشناسا كه يداناي: اند دسته سه مردم
 درهم كه راست و چپ به رونده يفرومايگان و كوشاست، يرستگار
 از نـه  .خيزند يسوي به باد هر با و گيرند را يبانگ هر يپ و آميزند،

  .شتافتند استوار يپناهگاه يسو به نه و يافتند يفروغ دانش يروشن
آن حضـرت   .ن فقـر اسـت  يبـدتر  9پيامبر اسالم در نظر ينادان
�² «فرمود:  �� � �� � ! � �D 
T �? � �) #/ U7 ��  �@� 
d �
ª �6 تـر از   سخت ي! همانا فقريعل يا« ؛١);�

  .»نيست ينادان
همـواره گرفتـار    ،يو فرهنگـ  ين فقر فکـر ياثر ابر ،انسان جاهل

چنـين کسـي    .دور اسـت ه ب يح زندگير صحيط و از مسيتفرو افراط
فرمـود:   7يتا به مقصـد برسـد. علـ    ،ابديتواند ب نمي راه صواب را

» �D �. ��¨  �@ �̂ � �
ª  #��s  2�r �D 
f �;  
���  2�r  D �f �;(K2    بر هر فرد خردمند فرض اسـت بـا
ـ  مي که . چنانمبارزه کند ينادان مسـلمانان   يبـرا  يآمـوز  ، علـم ميدان

*��p «: استشده فرض  �r  �S
* �+
�  g� ��� �D �?  �� ��   @ �& S�* 
� �; KKK.«3 يکه بـرا  يکس 
از  يضـه الهـ  ين فريابتدا با ا، بايد رديگ مي ميضه حج تصميانجام فر

آشـنا   کـامالً  ،يفقهـ حيث از همچنين و  ينظر اسرار و اهداف معنو
ن يار سـنگ ينه بسين زميز در ايمسئول ن يفه نهادهايشود که البته وظ

  است. 
د متوجه باشـد کـه عبـادت در کنـار کعبـه و اظهـار       يبا گزار حج

 سـاز  ن و دگرگـون يتحول آفر يرياکس ،خضوع در محضر پروردگار
                                                           

  .۶صتحف العقول،  .١
 .۷۰ح، البالغه نهج .٢

 .۳۰، ص۱ج، يکاف .٣
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نده پاک يک خود به آيد از گذشته بد و تارين سفر باي! مسافر ااست
 يو معنـو  ياله نشتير دهد و به خوييخود را تغ ،و روشن گذر کند

ه و توبـه  يـ ن را با اشـک و گر يشيناپسند پ يرفتارها .خود باز گردد
 يو بـا خـدا  سازد طان خود را رها يشهاي  عوض کند و از وسوسه

   کند. يخود آشت
ـ  مت يها از نشانه  زدودن جهـل و  يقين آن است كه همـواره در پ

  فرمايد: يقين مدر وصف مت 7نااميرمؤمنكه  چنان اند؛ غفلت خويش
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ـ  ار، شب هراسان است و صـبح شـادمان.   زكيپره ] از  يهـراس [مّتق
اش از فضـل و   يگيرش شود و شـادمان  است كه مبادا گريبان يغفلت

  .  ..است. است كه نصيبش گشته يرحمت
 يفطرت الهـ  ياحياراستاي كه در ن است يااسالم مکتب روش 

معروف و  امربه .و غفلت اهتمام دارد يخروج او از فراموش وانسان، 
  است.شده ن راستا واجب يدر هم ياله يها تذکر نعمت

اثـر  برانسـان  كس از گناه ايمن نيست.  ، هيچ:جز معصومين   به
بـرد كـه عـالم محضـر      يو از ياد مافتد  ميگناه به   يناآگاهغفلت و 
چـه   .مبارزه بـا غفلـت اسـت   هاي  مناسک حج از فرصتخداست. 

ن سـفر  يدر ا ،شود يشامل حالشان م يبانركه توفيق  يبسيارند كسان
از كرده خـود پشـيمان و   ، يو رحمت اله ين نزول وحيو در سرزم

                                                           

 ين).خطبه متق( ۱۹۳ البالغه، خ نهج .١
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ـ   کو يم شوند. آنان يدل مشغول م يساز به پاك پـاك و   يشـند بـا دل
پر بگشايند. اينـان   يملكوت اعل يبه سو يآرام از جهان خاك يروان

، دامـن خـود را بـه گنـاه     يشـيطان  يهـا  وسوسـه  كه بـر اثـر  آن گاه 
و رنـج توبـه را بـر خـود همـوار      کنند  يآاليند، از خدا استغفار م يم
 سازند. اين حالت، اعتقاد راسخ آنان به معاد و جهـان آخـرت را   يم

در ترغيــب بــه توبــه و بازگشــت  9دهــد. پيــامبر اكــرم ينشــان مــ
  فرمايد: يم
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 يكه خداوند به آن نظر افكند و بـر گنـاه   يچه خوش است صورت
  كند. يآگاه نيست، گريه م جز خداوند از آن يكه كس

ح شدن حاجيـان بـه   ، همانند مسليمانيندامت و پشروي از  گريه
ايـن مقابلـه بـا     .مقابله با شيطان و وسـاوس اوسـت   يريزه، برا سنگ

 ؛اسـت ممکـن  » يآگـاه «از طريق فقط ، يشيطان و كسب رحمت اله
  شود. يكه اصل و مقصد را متذكر م» يبه خود آمدن«معناي  به  ،يآگاه

و مناسـک   يبـا اعمـال عبـاد    ...مشـعر، منـا و   ،عرفات يصحرا
از  يمانيبــه خــود آمــدن و پشــ يبــرا يفرصــت خــوب ،اش ينــوران

سر به آسـتان و صـورت   ! اکنون يحاج يگذشته است! اهاي  ينادان
 يا گريان، ناله يسوزان و چشم يبه خاك و دست به دامن بيا! با دل

  :و بگو از صميم جان بركش
                                                           

  .۸صتحف العقول،  .١
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و گفت  يات هستم كه او را امر به دعا فرمود خدا، آن بنده يمن، ا

پروردگار، بنده افتاده در پيشگاهت.  يلبيك و سعديك. اينك منم ا
گناهـان،  آنكـه   از بار خطيئات، سنگين گشته. منمپشتش آنكه  منم

كرده  يتو را نافرمان ،جهالت ياز روآنكه  . منمكردهعمرش را تباه 
  .ينبود يو حال آنكه تو سزاوار عصيان و نافرمان

تو كوشـا   يكنم كه در بندگ يطواف م يپروردگارا! اكنون با بدنـ 
، است گناهان را نزدودهكنم كه زنگارِ  يوط مَش يو با قلباست نبوده 

تو گويا نبوده است. يـاد   يثنا گويم، كه در يم» يا رب« يو با زبان
ترسم كه  ينشاند و از آن م يها، عرق شرم را بر سر و رويم م گذشته

و  يحج را بيااليد. وا اسـفا از ايـن شرمسـار    يمعنو يگناهانم فضا
  كـه بـه جهالـت    يكه به غفلت گذشته و عمر يحسرت روزگاران

  شده است. يسپر
تـو   يسياه به سـو  يو روي يته يمهربان! اكنون با دست يخدا ياـ 

ام و حق تـو را كـه    برايت نبوده يپذيرم كه بنده خوب يام، و م آمده
�7 « :يفرمود �5 � �; �N �G7 �5 #e �o �L � �G «،2 ـ . امام ادا نكرده ـ  يا خوب م  يدان

  كه تو را دوست دارم و همه وجودم از محبت تو سرشار است.
                                                           

  ».صحيفه سجاديه« ۱۶ي از دعا يقسمت .١
 .۶۷زمر،  ؛۷۴: حج ؛۹۱: انعام .٢
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نبوده است،  ياز سرِ جسارت و گستاخ ،يا ! آنچه از من ديدهيالهـ 
بلكه غفلت و غرور بر من غالب گشته و افسارم را به دست شـيطان  

سپرده و همه چيزم را به باد داده است. اكنون اين  ينفسان يو هواها
تو آمده  يپيدا و پنهانش به سو يها يه رسوايبا هم ،بنده غارت شده

  است.
ــنم   ــزم ك ــل در زم ــا غس ــدم ت ــنم  آم ــزم ك ــل در زم ــا غس ــدم ت ــنم  آم ــزم ك ــل در زم ــا غس ــدم ت ــنم  آم ــزم ك ــل در زم ــا غس ــدم ت             كـم كـنم  كـم كـنم  كـم كـنم  كـم كـنم       جهالـت جهالـت جهالـت جهالـت  معرفت افزون،معرفت افزون،معرفت افزون،معرفت افزون،                    آم

ــعور  ــوزم ش ــعر آم ــوف مش ــعور در وق ــوزم ش ــعر آم ــوف مش ــعور در وق ــوزم ش ــعر آم ــوف مش ــعور در وق ــوزم ش ــعر آم ــوف مش         در منــاي عشــقِ تــو يــابم حضــوردر منــاي عشــقِ تــو يــابم حضــوردر منــاي عشــقِ تــو يــابم حضــوردر منــاي عشــقِ تــو يــابم حضــور                در وق

ــنم    ــر ك ــت اكب ــديس ب ــي تن ــنم   رم ــر ك ــت اكب ــديس ب ــي تن ــنم   رم ــر ك ــت اكب ــديس ب ــي تن ــنم   رم ــر ك ــت اكب ــديس ب ــي تن             چشم جان از اشك شوقت تر كـنم چشم جان از اشك شوقت تر كـنم چشم جان از اشك شوقت تر كـنم چشم جان از اشك شوقت تر كـنم                     رم

ــا  ــق من ــَلخ عش ــد از آن در مس ــا بع ــق من ــَلخ عش ــد از آن در مس ــا بع ــق من ــَلخ عش ــد از آن در مس ــا بع ــق من ــَلخ عش ــد از آن در مس ــاني                 بع ــح قربـ ــاني ذبـ ــح قربـ ــاني ذبـ ــح قربـ ــاني ذبـ ــح قربـ ــناذبـ ــنم اي آشـ ــناكـ ــنم اي آشـ ــناكـ ــنم اي آشـ ــناكـ ــنم اي آشـ         كـ

        حــج صــراط روشــنِ بــزم حضــورحــج صــراط روشــنِ بــزم حضــورحــج صــراط روشــنِ بــزم حضــورحــج صــراط روشــنِ بــزم حضــور                آري، آري كعبه يعني عشق و شورآري، آري كعبه يعني عشق و شورآري، آري كعبه يعني عشق و شورآري، آري كعبه يعني عشق و شور

ــين                      كعبــه يعنــي ثقــل ســنگين زمــينكعبــه يعنــي ثقــل ســنگين زمــينكعبــه يعنــي ثقــل ســنگين زمــينكعبــه يعنــي ثقــل ســنگين زمــين ــدا، دار األم ــور خ ــت معم ــين  بي ــدا، دار األم ــور خ ــت معم ــين  بي ــدا، دار األم ــور خ ــت معم ــين  بي ــدا، دار األم ــور خ ــت معم             بي

        1نامد از او غيـرِ فعـل حـق پديـد    نامد از او غيـرِ فعـل حـق پديـد    نامد از او غيـرِ فعـل حـق پديـد    نامد از او غيـرِ فعـل حـق پديـد                    آنكه حج را ديد، جز حـق را نديـد  آنكه حج را ديد، جز حـق را نديـد  آنكه حج را ديد، جز حـق را نديـد  آنكه حج را ديد، جز حـق را نديـد  

 حج حقيقت و روح با نامناسب گفتار و رفتار )ب

در گفتار و او از اوامر  يدستورات خداوند و تخطعامل نبودن به 
  فرمود: 7امام صادقحج است.  يبخشموانع اثرگر يداز کردار، 

تمـام اوامـر و   از كه شماريم، مگر آن يرا مؤمن نم كس همانا ما هيچ
 يهـا  از نشـانه  يآگاه باشيد يك .كند يدستورات ما اطاعت و پيرو

پـس   .داشـتن ورع اسـت  به ما،  يورز از دستورات و ارادت يپيرو

                                                           

 قات عشق.يم ي،احمد ثابتر.ک:  .١



 
 243                جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج جايگاه تربيت در مناسک حج : : : : سومسومسومسومفصل فصل فصل فصل 

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

دشمنان ما را  .خداوند بر شما رحمت آوردتا خود را به آن بياراييد، 
  1.بخشد يخداوند شما را رهايتا با آن در تنگنا قرار دهيد، 

ايـن اسـت كـه     ،پيام اين حديث و احاديث مشابه آن به شيعيان
ند، بلكه بايد در عمل پيرو کنشيعه دل خوش اسم به فقط آنان نبايد 

 يالگـو آنهـا را  جـا   در همـه و  باشـند  :اهل بيـت قرآن و ستين را
  برگزينند.خود  يرفتار

جابربن  يشيعيان خود را برا يها يويژگ ،يدر روايت 7امام باقر
  گونه بيان فرمود:  نيا يد جعفيزي

دارد، آيا او را همين بس  يكه خود را منتسب به ما م يجابر كس يا
به خدا سوگند شيعه ما  داريم؟است كه گويد ما اهل بيت را دوست 

 ايـن  .بـردار باشـد   كه از خدا بترسد و او را فرمان يجز كس ،نيست
، يدار شوند جز با تواضع و خشوع، امانـت  يگونه كسان شناخته نم
 يبه پدر و مادر، رسيدگ ي، اقامه نماز، نيكيدار كثرت ياد خدا، روزه

به يتيمـان،   يبه حال همسايگان فقير و مسكين و بدهكار و رسيدگ
، خواندن قرآن، كنترل زبان از (تعرض به) مردم مگر بـا  يراستگوي

  .معتمدندگونه كسان در ميان قوم خود امين و  ، و اينيخير و خوب
ـ  ياجابر گويد: عرض كردم:  را بـا   يفرزند رسول خدا! من امروزه كس

جـابر!   يا امـام فرمـود:   شناسم! ينم ،ها كه بيان فرموديد اين خصوصيت
ـ   است كه بگويد: يمرد همين كاف يبرا يكن ميان گم را  7يمـن عل

 با اين گفته همـراه نباشـد.  عملش   يلو ،دارم و پيرو او هستم يدوست م

                                                           

  .۷۸، ص۲ج، يکاف .١
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سـيره  پيـرو  را دوسـت دارم، امـا    9گويد من رسول خداب يكساگر 
او بـه   9خـدا   رسول يبه سنت او عمل نكند، دوستنباشد و  9پيامبر

بـه آنچـه نـزد     يدسـتياب  يبترسيد و برا پس از خدا .نبخشد يهيچ سود
وجود  يو قرابت يكس خويشاوند كار كنيد، و ميان خدا و هيچ ،ستخدا

تقـواترين و   ، بـا اونـزد  آنهـا  ترين  يبهترين بندگان خدا و گرام .ندارد
ـ   يا ست.ترين آنها مطيع تـوان بـه خداونـد     يجابر! به خدا سـوگند، نم

  .يبردار جز با اطاعت و فرمان ،نزديك شد
�L �W� �& 
6 �;  � �] �� ����� �� �d �? 2�+��z �;  ���L �W� �& 
6 �;  �� �7 �� ����� �� �d �? 2�� �t� ��  �� �8���� �. � �;

 �@ �j �+
���� #��s ����> ��� ��  ��K �= �G ��
�1 
 ينافرمـان  خـدا از ست و هر كه ت، او دوست ماسكه مطيع خدا هر

جـز بـا عمـل و     ،رسيدب ديتوان يبه واليت ما نم .كند، دشمن ماست
  .ورع

  به من فرمود: 7امام صادق که اسامه زيد شحام گويد واب
از  يمن نقل كرد كه مـرد  ي) برا7به خدا سوگند، پدرم (امام باقر

كـرد كـه    يم يزندگ يا ، در ميان قبيله7طالب أبي  بن  يشيعيان عل
دارتـر بـود و حقـوق را بـيش از      او از همه امانـت  .بودزينت آنان 
كـه   يا گونـه  گوتر بود؛ به از همه راستاو كرد.  ياعات مديگران مر

[اگر] از همـه   .سپردند يم يخود را به و يها همگان وصايا و امانت
ـ « گفتند: ي، ميكرد يال مؤمردم آن قبيله س ـ   يچه كس  يمثـل فالن

  »؟است

                                                           

  .۷۴، ص۲ج، يکاف .١
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گونـه   ايـن  ١اسـت. گـوتر   راستدارتر و  او از همه ما امانت ييعن
بـا ديگـر    يو سلوك اسالم يرفتار خوش رفتار و عمل با مخالفان و

آنان را به مذهب  است وتشيع  يمسلمانان، موجب ايجاد جاذبه برا
  كند. يمند م عالقه :عصمت و طهارت اهل بيتشيعه و 

ت و صفاسـت!  يـ عرصـه حـج، سرشـار از معنو    زمان و مکان و
انـد، بايـد    يجـه مطلـوب معنـو   يبـه نت  يابيکه در صدد دسـت  يکسان
قـرآن  كـه   چنـان کنند؛ مراعات  يو رفتار يرا از نظر اخالق يطيشرا

سخنان زشت، لغو، فحش، فسـق، فجـور،   « :فرمايد ميكريم تصريح 
 ِجـَداَل (؛ »ندارد يجايگاه ،مراء و جدال در حج

َ
 فُُسـوَق َوال

َ
 َرفََث َوال

َ
فَال

َِج 
ْ

Gا aِ(     :بقره)197(.  
 يانت همراه با پاکيد، ديآ مي دست  به ينيکه از معارف د گونه آن

بايد بـا روح   ياست كه هر عبادت ياصل ،شاين خود واقع است. در
ُ ِمـْن ( :شودپذيرفته تقوا و طهارت نفس همراه باشد تا  َما َفَتَقب�ـُل اب� إِغ�

ُمت�ِق#َ 
ْ
 يل اخالقـ آمده كه تحـو  9سخن رسول خدادر رو  ازاين ٢ .)ال

 يگذشته، نشـانه قبـول    يو احتراز از معاص يفرد در اين سفر روحان
�� « اوست: حج ��I  �8��1 �5   ! �"  �. �YD  �W�& �;  �� �* �; 23�T �; )� �6  UM� �E�/«.3  

بايد آثـار  پس  .حاجيان است يو اخالق ينقطه تحول روح ،حج
  ان مشهود باشد.گزار حجاين تحول در اعمال و اخالق 

                                                           

  .۶۳۶، ص۲ج، يکاف .١
  .۲۷ :مائده .٢
  .۲۶۹ص، هالكتاب والسن يف والعمرةالحج  .٣
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حـج   ياجتمـاع  و يابعـاد فـرد  بـه   7الرضا  يبن موس  يامام عل
  :استفرموده اشاره گونه  اينتهذيب نفوس  و ياخالقنظر از

 � #/ � 3  ! �
"��� � �D �;  #* �+�� ��  ��� �k�? �%  � �- �L  #' �� �� �, #@  �� �r �* �p   '� �k�� �%  �� �� ���D  
6 �;
  @&  �; 
5 � � �µ �J  �+� �71  \ �¦ 2�14�. �; � ���P  �; �>� �� �< 2�f/ �� � �>�� �T �@1 � �; ��  �)��? ��; � �; 6

 � ��DO  �y �8�;  �� �. �+ �p  �W7�y  �� �� �>� �8�F � �� �6  �y �@�^  �� ������ �7  ��  �o�
� �D 
 #�� ��f  �� �6  #*� \M �l �O�� , �Q 2�$ �"   D  �� �_� �k ���H , 2�> � ��� ���b �a��4k , 23 � �; �� 

 �� �� �=�  �� �>�� �/�9 ��  �� #>� �M U� �@KKK K1 
محضر خداوند بزرگ باريابند و از او همانا به حج مأمور شدند تا به 

 ،اند كه بندگان مرتكب شده يتر طلب كنند و از گناهان نعمت افزون
خارج گردند و از گذشته توبه كنند و در آينده جبران نماينـد و راه  

هـا   اموال خرج شود و بدن ،درست پيش گيرند و نيز از اين رهگذر
آينـد و نفـس را از    فرزنـد بيـرون  زن و  يبه رنج افتد و از سرگرم

 يها دور نگهدارند و گرما و سرما را تحمل كنند و به آن حـالت  تلذ
و  يپابرجـا باشـند و خضـوع و خاكسـار     ،انـد  كه به دست آورده

  را تمرين كنند. يافتادگ
  :دوفرم که خواهد بود 9امبريمصداق کالم پ گزار حج ،ن صورتيدر ا

 
6 �;  \! �o  �:
��1� S�* �?  �� �?D 
¢  �� �X  �� 
f �� 
e,  �� �D �O  
6 �;  �)����/ �b  �� 
��� �&  �) 
. �7�� �� ) U;K2 
 گناهـانش  از نگـردد،  فسـق  و يزشت مرتكب و كند حج كه يكس

  .است گرديده متولد مادر از يگويكه  چنان ؛شود پاك

                                                           

  .۷، ص۸ج، عهيالش وسائل ؛۱۰۱صع، يالشراعلل ؛ ۹۰ص ،۲ج، 7الرضااخبار  عيون .١
 .۴۸۲، ص۶؛ البرائق شرح کنز الدقائق، ج۴، ص۴۲. احياء علوم الدين، ج٢
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كه مغـرور نباشـد و بـه    است گزار  حج يبرا يدرس ،مطالب فوق
  اماكن مشـرفه ديگر و بقيع و  يصرف اينكه به خانه خدا يا حرم نبو

راه يافتـه   يو قـرب خداونـد   يرود، تصور نكند به حريم كبرياي يم
بلكه قبل از هر چيز به شرايط و آداب، اخالق و معنويـات و  است، 

خانه  يباشد كه در زمره زائران واقع .بينديشد يو عمل يتحول روح
  نباشد: يعراق آيد و مصداق اين شعرخدا در

        !كه تو در برون چه كردي كه درون خانه آيي؟كه تو در برون چه كردي كه درون خانه آيي؟كه تو در برون چه كردي كه درون خانه آيي؟كه تو در برون چه كردي كه درون خانه آيي؟                حرم رهم ندادندحرم رهم ندادندحرم رهم ندادندحرم رهم ندادندطواف كعبه رفتم به طواف كعبه رفتم به طواف كعبه رفتم به طواف كعبه رفتم به         بهبهبهبه

خـود را   يونينـوع مـد   گران و هريع حق دييد از تضيبا گزار حج
 يبايد از او عـذرخواه است، كرده  يظلم يمسلماناگر به سازد. رها 

   تا حجش قبول درگاه افتد.بطلبد؛ كند و حالليت 
بود و به دستور امـام در   7يقطين كه از ياران امام كاظم بن يعل

خواست امام او  .بودشده عازم سفر حج  ،كرد يدستگاه هارون كار م
امام به او اجـازه مالقـات نـداد و     .زيارت كنددر مدينه را  7كاظم

تو ابراهيم شتربان را در زيرا  ؛شود يامسال، حج تو قبول نم«فرمود: 
  .»پذيرد يخدا هم تو را نم .يا محل كار خود نپذيرفته

از مدينه طبق دستور امام کاظم  .يقطين بسيار ناراحت شد بن يعل
آن شـتربان رفـت و درِ خانـه او را كوبيـد و     نزد به كوفه برگشت و 
 يبـا پـا  «به آن شتربان گفت:  خاك گذاشت و يصورت خود را رو

كرد تا بـا اصـرار او،    ي. شتربان قبول نم»خود صورتم را لگدمال كن
تـوهين كـرده بـود، زيـر لگـد       يمسلمان صورت وزير كشور، كه به

7
 «گفت:  يو او مشد شتربان  �d� 
� �S �d \*�خـدايا شـاهد بـاش كـه دارم،     « ؛»
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ـ  بـه مدينـه برگشـت و امـام     او . سـپس  »كـنم  يتوهين خود را جبران م
  ١ .او را پذيرفت 7كاظم

رسـالت   يكه خداوند بـرا  ياگر به فلسفه بعثت بنگريم و با نقش
 قائـل شـده   هـا  انساندر تزكيه نفوس و تعليم و تربيت  9خاتم انبيا

 يبـرا  9را كه رسول مكـرم  ياگر بشناسيم نقش ؛آشنا شويم ،2است
اخالق در نظام شريعت قائل شـد و تكميـل و تتمـيم آن را هـدف     

اخـالق حسـنه را نشـانه كمـال ايمـان      همچنـين  و  ٣رسالت خوانـد 
بـه  ، يعظـيم جهـان  در اين كنگـره  د ين صورت ما بايدر ا 4؛دانست

ما  ياخالق يها ضعفرا يز ؛ميمراقب اخالق و رفتار خود باش تشد
، بـه  هسـتيم بـينِ دوسـت و دشـمن     كه زير ذره :اهل بيتپيروان 

زشت و نامطلوب از شيعه نشـان   يا شود و چهره يسرعت نمايان م
شما شـيعيان مايـه   «است:  7كه توصيه امام صادق يدهد. درحال يم

؛ ٥»مـا  يو بدنام يما باشيد و نه موجب سرشكستگ يآبرو و سربلند
» 2��
� �� ��
� �* �� ��/� �9�.� �� 2�� 
� �c ���� ��/� �&K(  

که اند  شهين انديشناس در ا تيان دلسوز و مسئوليعيشاز  يبسيار
 :عصـمت و طهـارت   اهل بيـت ايجاد جاذبه بيشتر به  يبرا يراه

ان يـ در مبـه ويـژه   جا  همهدر را تشيع مذهب  يکويچهره نو بيابند 
                                                           

  .۲۵۲، ص۲ج ،يخ عباس قمي، شالبحار سفينة .١
يِهْم وَ  وَ (. ٢

Y
nُمُهمُ  يَُز

Y
ِكَتاَب وَ  ُفَعل

ْ
َمةَ  ال

ْ
ِك

ْ
G۲. (جمعه: )ا( 

٣. » �S �x�y �:
w�+ ��C	 
Oy �� �G�9   .۳۳۳، ص۱۰جمجمع البيان، : »;�
4. » 
&� �j �@  �i�;}<  � ��o� 2�/3� �� �Sd  2�T 
* �O( :۵۰۹ص، ۸ج، عهيالش وسائل.  
  .۴۰۰، صهمان .5
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گانه يش بگذارند. ينماه بحرمين شريفين در حج و حاضر مسلمانان 
در همان نکته اسـت کـه   نهاد، آنان  يش پايتوان پ مي راه روشن که

   آمده است: 7بيان امام صادق
 �S �9
� �;  
� � �u�� 
S �9�>�� ��
��� � 
u �F�� �[�#�*�� 2%� �� �k ��/� �&   �= �G ��
�  �� �k� �d�> 
,�  �� �%	� #$� 

 ��K g��� �� �k �a�� �b #W�� �? � 
u �
�1 
 .دعوت كنيد ]اسالم و تشيع به[شما با غيرزبانتان (در عمل) مردم را 

اينها دعوت كننده  .بايد از شما ورع، كوشش، نماز و كار خير ببينند
  .]كند يو جاذبه ايجاد م[بوده 

 يها خصلت يگاه كس، آينه شخصيت اوست.و رفتار هر  اخالق
آشكار  يطبيعغير يها  موقعيتاشخاص، در  يو صفات پنهان يدرون

آورد كـه   يپيش مرا  يشرايطيا وضع  ،انسان يشود. مسافرت برا يم
، خشم يطلب ، راحتيصفات ناپسند همچون بخل، خودخواه يبرخ

كنـد و   يبـروز مـ   يطاقت و كم يت، تكبر و غرور، ناسازگارو عصباني
  .شود ياهان و همسفران ممايه رنجش خاطر همر

، يهمكـار  يبـرا  يا هم برعكس، شـرايط سـفر را زمينـه    يبعض
 يو مهــرورز ياخالقــ ، خــوش، گذشــت و مــدارايكمــك، مردانگــ

 يباق  زيبا در دل همسفران يا بينند و با رفتار شايسته خود، خاطره يم
  گذارند. يم

 يهـا  پيمـودن راه  و رف مـال ها، صَـ  يسخت سفر حج که همراه با
، غيـر از  سـت فرسا طاقـت و عظيم  يشركت در مراسم يبرا يطوالن

                                                           

  .۷۸، ص۲ج، يكاف .١
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مبارزه با  بزرگ به منظور ي، آزمايشحجتكليف  ياطاعت خدا و ادا
در محضـر   يو شـيفتگ  ياوج دلـدادگ نشـان دادن   و يل اخالقـ يرذا

  فرموده:باره  ايندر 7يامام عل. استپروردگار 
 #6�9� �� �L  �=�
/����� �N �k��1 �� � �_��> 
 ��  , �7� �̂ �A�
< �=�
/����� 
S �̂ �7�#1 �+�> �� �� , �7�47� #B�
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S �d��*�>
1 �� ��� �@�� �M#>*�� 2�/�9 
��s �� , 
S� ����* �5 
6 �; � U_ �9#>*�� 2�,D 
O�s ,�N �G�9�
< �E� �D
 
S �d ��� �f�/ �QKK K�

1 
و به انواع آزمايد  ميها  يوليكن خداوند بندگان خود را به انواع سخت

آنهـا  كه خوشايند  يدارد و به اقسام اعمال يمبه عبادت واا ه كوشش
ـ را از دل آنها ب ينيتا تكبر و خودب ؛كند مي شانيمبتال ،ستين رون ي

  كند.ن يگزيرا در جان آنها جا يبرد و حقارت و كوچك
را  هـا  يپس در اين سفر مقدس، انسان بايد ناماليمـات و سـخت  

از خـود نرنجانـد و متوجـه    . ديگـران را  بپذيردو آنها را تحمل کند 
 =يهمــدان يعــارف فرزانــه، بهــار مقــام و موقعيــت خــود باشــد.

   نويسد: يم
و  2 ياز رفيق مكار ،خلق باشد و تواضع بورزد گزار] بايد خوش [حج

ـ  يگوي بنمايد و از لغو و فحش و درشت يغيره كوچك  تو ناماليم
نرسد؛  يست كه اذيتش به كسينتنها آن  ،در حذر باشد. حسن خلق

ل اذيت بنمايد؛ تحم ،بلكه از جمله اخالق حسنه آن است كه از غير
ث يدر حـد  .او خفض جناج كنـد  ينه تنها متحمل شود؛ بلكه در ازا

                                                           

  .۱۹۲، خالبالغه نهج .١
  كرايه دهنده. .٢
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مخلوق پنهـان   يرضايت خود را در جفا« د:يفرما مي خداوند يقدس
از ماسـت، بايـد ايـذاء غيـر را      يام، هر كه درصدد رضـاجوي  كرده

  1.»متحمل شود

 ك و حالل نبودن مال) پاج

كسب مشروع و كوشـش  راه است كه از  يمال حالل و پاك، مال
، ربـا،  ي، رشـوه، دزد يصحيح به دست آمده و آغشته به مال غصـب 

  د.شوپرداخته  زينآن  ينباشد، و حقوق واجب شرع و... يفروش كم
كسـب حـالل و كـار مشـروع،     دگاه شرع مقـدس اسـالم،   ياز د

%� « فرمود: 9امبر اکرميپ ت.بهترين و برترين عبادت اس �k���1 �+
�  �W��+
1� �� 
 2� 
' �, � �d �* ��
?��  �p�* �r  �8 �	� �
"ن آن طلـب  يبرتـر  ؛عبادت هفتـاد بخـش دارد  « ;2)

  .»نمودن مال حالل است
ان طلب حـالل و عمـل صـالح    يم ،قرآن مجيدخداوند متعال در 

ابتـدا مـال    ،خواهـد  مـي  و از مـردم کند  ميتنگاتنگ فرض اي  هرابط
د، سپس بـه انجـام عبـادت و عمـل صـالح      نحالل و طيب تناول كن

  د.نبرخيز

ف�َها يٰا(
َ
وا لر�ُسُل ا ك

ُ
Xُ  َٰباِت  ِمنYي   ْقَملُواا وَ  اَلط�

ً
  ٰصاGِا

Y
 َيْعَملُونَ  بِٰما إِ´

  )51(مؤمنون:    )َعلِيمٌ 

ـ د، و عمل صالح انجـام ده يزه بخوريپاك يامبران! از غذاهايپ يا د، ي
  آگاهم. ،ديده يانجام مكه من به آنچه 

                                                           

 .۸۴صالمتقين،  تذكرة .١

 .۷۹، ص۵ ج، كافي .٢
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 يهـا  از نشـانه ، و رعايت حالل و حرام ياله ياز تقوا يمند بهره
خـدا را   يو بنـدگ  يالهـ  ياهل ايمان است. آنان اطاعت از دستورها

خـود   يبخـش بـرا   سـعادت  يافتخـار و انـد   با تمام وجود پذيرفتـه 
  شمارند. يم

حـالل  و كسـب   ،معاد يآباد هرا وسيلحالل پروردگار عالم، معاش 
مـان  ياسـت. آنـان کـه ا   مقرر کرده آوردن آخرت  دست  بهدنيا را زمينه 

 . حق تعـالي کنند نمي خود را به حرام آلوده ين دارند، هرگز زندگيراست
  فرمود:   7كاظم  حضرت امامپذيرد.  را مي ين کسانيعبادت چن

 �; �� �/�f&� �� ���4���/ �G� �d �; �� ���. �G� � �Ç U! �o , n:
� �� �@ 
̂ � � \/s����� 
;� �G� �dr 
6K1 
هستيم كه هزينه نخستين حجمان (حج صـروره) و مهـر    يما خاندان

  گيريم. يترين اموالمان بر م هايمان را از پاك زنانمان و كفن
 راه در اگـر  حـالل  مـال  يدرهم ،:نيمعصوم رهنمود براساس

 هزاران انسان يبرا ،شود نهيهز خداوند دستورات گريد و حج انجام
  :دارد ارزش برابر

� �G�  #W��  2� �É 
G�k  �Q   ! �"  gu �O 6 �;  �³���  �³���  nS �̂ G�k  �Q ,�N � 
u �m  nS^Gk ��  �@� �$�� 
-�s  ���; �� @w �; ³��� ³���  nS �̂ 
G�k  �Q  ©! �oK2 

 در درهـم  ميليون يك از بهتر حج، در درهم يك انفاق شده روايت
 كردن هزينه مانند پرداختن، را امام سهم درهم يك و، است غيرحج

  .است حج در درهم هزار هزار

                                                           

 .۱۸۹، ص۱جه، يحضره الفقيمن ال .١

 .۲۲۶، ص۲ ج ،همان .٢
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  :ن ارزش مال حالل فرمودييدر تب 7صادق  امام
. آمـد  او نـزد جبرئيل انجام داد،  حج 7يموس  حضرت كه يهنگام

 نيـت  بـا  را خانه اين حج كه يكس يبرا«: ديپرسجبرئيل  از يموس
ـ  چـه  ،انجـام دهـد   حالل و پاك هزينه و صادقانه  »؟اسـت  يپاداش
 بـا  ياعل رفيق در را او«: بگو او به كه كرد يوحجبرئيل  به خداوند

 يرفيقـان  اينـان،  و دهـم  يم قرار صالحان و شهدا صديقان، پيامبران،
  1.»هستند نيكو
اسـت كـه    يبه دعوت اله يپاسخ واقع يدر صورتحج بنابراين، 

موجـب نـابودي   مشـتبه  مـال  يا   حرام  مال انجام شود. اللبا مال ح
شـگاه خداونـد   يدر پو همچنـين رد شـدن آن   انسـان   يعباداعمال 

 فرمايد: يم 7امام صادق .است
 �bs �>&  �� �p  #D� �, �@  �; �; 2�� �m 6 �u  �o  * �)  �H #S  �o #!  �? �*1 \P, � �/ �k� ��  �� �� �#�1 �a  �� �
 �� �7+ �a�  �� �W  �W�&  �; �o 6  * �)  �? �* #1P �/ , �k� ��  �� \1a�  �� �� �7+a�K2 

كسب كند و تلبيه حج بگويد، در  ياز راه غيرحالل مال يهرگاه كس
نه، تو پاسخ مثبـت  « ؛»اللبيك و السعديك« شود: يپاسخ او گفته م

و اگر مالش را از راه حـالل   ،»، مبارك و ميمون مباد تو رايا نداده
  ».يبله، بله خوش آمد« ؛»لبيك و سعديك« به دست آورد، گويند:

��2 « فرمايـد:  يم 7امام باقر \A �o #@� �, �� #' �� �\L �@��1 
T ���  �� n8��; 
6� �; 2% �D� 
j �� �  
 n�D �o «مـال حـرام انجـام    بـا  را كه  يا خداوند متعال، حج و عمره«؛ ٣

                                                           

 .۲۳۶، ص۱، جهيحضره الفقيمن ال. ١

  .۱۸۹، ص۱ه، يحضره الفقيمن ال :، به نقل از۲۵۰ه، صي الكتاب والسنف ةالعمرالحج و  .٢
  .۱۲۰، ص۹۹جاالنوار، بحار .٣
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ُ (است كه در آيه:  يهمان حقيقت ،اين .»پذيرد نمي، شود  ان�ما َفتََقب�ُل اب�
ُمت�ق#َ 

ْ
تقوا را افـراد بـا  م كـه خداونـد، فقـط اعمـال     خـواني  يم )ِمَن ال

  پذيرد. يم
اگـر  کـه  است ه مراجع مطرح شده يو رسائل عمل يدر منابع فقه

ست آن را يز نيجاثروتش را از راه حرام به دست آورده باشد،  يكس
اگر هم مال  .مستطيع نيست شرعاً ين کسيو چنکند در حج مصرف 

حالل مخلوط به حرام دارد، الزم است پـيش از سـفر حـج تصـفيه     
بمانـد، مسـتطيع    يبه اندازه هزينه حج باق ،اگر پس از تصفيه كند، و
   1است. 

شود  ميه انسان يناک شدن سرما ا شبههيکه باعث حرام را  يامور
توان در چنـد عنـوان مطـرح     مي، کند ميرو  روبهو حج را با مشکل 

  کرد:

  کسب حرام ـ کي

را  ين شـرع يخـود مـواز  هـاي   که در معامالت و کسـب  يکسان
ا غش يا اجحاف به طرف مقابل ي يکم فروش مثالً ،کنند نمي تيرعا

گـران  ياز دگيرنـد،   مـي و نزول دهند  ميا نزول ي، کنند ميدر معامله 
 يزنند و حقوق مـال  مي گران دستبرديا به اموال ديرند و يگ مي رشوه

آلـوده  هـايي   ن کسبياز چنسود حاصل کنند و...  مي عييمردم را تض
رسول  انجام داد.توان حج  اي نمي هين سرمايچن و باشود  ميبه حرام 

  نيز فرمود: 9خدا
                                                           

 .۲۴، صزائر مناسك ؛۴۸، ص)يخمين امام( حج مناسك؛ ۳۶، ص)يمحش( حج مناسك .١
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ـ      يكه مرد يهنگام ]  رود و [در ميقـات  يبا مـال حـرام بـه حـج م
�#1
�a« گويد: يم�� #S �d #*� ,a
�#1��KKK«ام ايسـتاده  يبـردار  بـه فرمـان  « ؛. 

خداونـد در پاسـخ بـه او    ، »خدايا! در اطاعت و خدمت تو هستمبار
<\ « فرمايد: يم �o , �a� �7 
+ �� � �� �a�#1�� �P   �a
� �7� �� �Q �; #k �D نـه، بـه   «؛ 1».�

، تـا آنكـه   يو در اطاعت و خـدمت نيسـت   يا نايستاده يبردار فرمان
  ».يهرچه در اختيار و در دست تو است، به صاحبان آن بازگردان


��a « ديگر فرمود: يدر حديثهمچنين ����s gk� �k 
D� �; �a UA �o � KKK« حـج  «؛
  2».شود ي، به تو برگردانده متو

بـر   انسان از رحمـت پروردگـار اسـت.    يمال حرام موجب دور
 يکه لقمه حرام در شکم انسـان  يهنگام 9سخن رسول اکرماساس 
فرسـتند! تـا آن    مـي  ن به او لعنيک آسمان و زمئمال ،رديگ ميجاي 

لقمه هرکس کند.  نمي خداوند به او توجه ،هست يلقمه در وجود و
  3. به غضب خداوند گرفتار خواهد شد... ،بخورد يحرام

باعـث   ،آمـده باشـد   دسـت   بـه که از راه حرام  يئين هر شيابنابر
  نقـل  9از پيامبر اكرم يدر حديثگردد.  مي حج مردود شدن ع ويضا

  است: شده
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  .۱۳۶، ص۱، جالكناني جماعةبن    عزالدين المناسك، في االربعة المذاهب الي السالك هداية. ١
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 .۴۵۸، ص۲ ج الفتال النيسابوري،بن    محمد

  .۸۹، ص۱ ج ،محاسنال .٤
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از حرام باشـد،   يپرچم يا عالمت ي، حتيكس وسايل سفر حج اگر در
  حج او قبول نيست.

  گرانيون بودن به ديمد ـدو

، ورزند مي يپرداخت آن کوتاهدر و اند  گرانيون ديکه مد يکسان
  با مشکل مواجه خواهد شد. ،ن در حجمناسک و اعمالشا

از  ياگـر مـال   .پرداخت ديون مردم اهتمام ورزد بهبايد  گزار حج
به عهـده   يالناس حقيا  ،ع کردهيرا ضا يحق کس، او هست مردم نزد

آن بكوشد و با صـاحبان حقـوق، بـه    برطرف کردن در د يبا، اوست
و به پيشگاه خداوند نيز کند  يراضاز خود و آنان را ، مصالحه ينوع

  .نمايدتوبه و استغفار 
�nC « فرمايد: يم 7امام صادق�T �o 
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 ،را كه از ناحيه خلق بر ذمه تو است يحقوق ،يحال كه عزم حج دار«
  ».يآبيرون ادا كن و از عهده آن 

  مانند خمس و زکات و... يوجوه شرعنپرداختن  ـ سه

، اكنون كه است پايبند نبوده ياگر زائر تاكنون به وجوهات شرع
كنـد و   ش رجـوع يد خويمرجع تقلعزم حج و زيارت دارد، بايد به 

و اگر خمس، زكات، نـذورات  مشخص سازد  خود را يوضعيت مال
اش  آن بكوشـد تـا حـج و عمـره     ييا صدقات بـر ذمـه دارد، در ادا  

  حق امام و سادات است. ،خمسزيرا  صحيح باشد.
                                                           

  .۴۸، صمصباح الشريعه .١
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  آمده است: [يدر توقيع شريف حضرت مهد
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از مال ما  يباد كه درهم يلعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر كس
  .ردرا به حرام بخو

آيات و بر اساس  اند، را نپرداخته شانآنان كه خمس و زكات مال
خلوط به حرام است، شيعه، ثروتشان م يهمه فقها يروايات و فتوا

تا آخرين درهم و دينـار خمـس و    ، بايدثروتشان  پاك شدن يو برا
از آن پول تصفيه شده، حولـه احـرام و   آن گاه  .زكاتشان را بپردازند

را جدا بگذارنـد، و بقيـه هزينـه     يكفش الزم را بخرند، و پول قربان
  .کنندسفر را تأمين 

  گيري نتيجه

حضور  يبرااست دعوت خالق ، م که حجيافتيق درين تحقيدر ا
ـ يدر کالس تربمخلوق   م ويابـراه حضـرت  چـون   يانيـ کـه مرب  ،يت

در آن حضـور   :الزمـان  صاحب يو مهد يل و محمد و علياسماع
شـتن  يو بازگشت بـه خو  ييستگاه نور و روشنايا ،دارند. برنامه حج

شدن از رسوبات گنـاه  ، رهايداري، بيتحول، دگرگون .ش استيخو
 . در حـج، انسـان  ، دستاورد حج اسـت ناپسند يرفتارهاو اخالق و 

مناسک ند. يگزنده بريآ يابد و راه خود را برايبگمشده خود را بايد 
 تابش نور معرفت است.  يبرااي  هجرق ،حج

                                                           

  .۴۸۰ص ،احتجاج .١
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مگر نه  !يمهربان يهمان خدايمتو اکنون  بدان که يحاج ياپس، 
را ه هرچـ  خانـه رفتـار كنـد؟    همان بايد به دلخواه صـاحب ياينكه م

 يمـد؟! ا ارايب ديد و هر جا كه او گفت، بانبايد تناول ك ،ميزبان آورد
و جايگـاه تـو در پهنـه خلقـت      يجهـان  يتو اينك، در كجا يحاج

 يو بـه كجـا خـواه    يا از كجـا آمـده   ؟يا چه آمـده  يكجاست؟ برا
بـه حـج    يچـه كـار   يكه برا يتا بدان يا آيا خود را شناخته رفت؟

 يا هـيچ انديشـيده   ؟يا كرده ياستعدادهايت را بازشناسآيا  ؟يا آمده
دهد و كدام عامل، بال و پرت را  ينيرويت م يكه در پرواز، چه عامل

برد و كـدام   يبهشتت م يبه سو يا در حركت، چه انگيزه شكند؟ يم
دارد و  ياز حركـت بـازت مـ    يچـه عملـ   افكند؟ ينيت در آتشت م

ـ افزا مي تشتاببر كدامين عمل  تـو را گرفتـار   هـايي   يكـار چـه   د؟ي
و » يخـداجوي «به طراوت و عطر  يكند و چه كار يمنجالب گناه م

اش در  يتا از دشـمن  يا ... ابليس را شناخته.رساندت؟! يم» يخداياب«
  ؟يت يابهايش مصوني وسوسهو از  يامان باش

آشـنا   اغـوايش  زمينـه تـالش و   عملش و  ميدان و» نفس اماره«با 
 »جهـاد اكبـر  «تقوا و با فن  يپشت نفس را با نيرو يتا بتوان ،يا شده

  ؟يبر خاك بمال
ـ  يرا مـ » فجـور «و علل » فالح«راه رشد و تزكيه و عوامل  ؟ يدان

چهـره را  هزار» نفسِ« ؟يا را گشته» دل«و شگفت » تو در تو« يدنيا
  ؟ ياو بجنگتا با  يا شناخته

 ،است يدرون  هجرت يبرا ،سلوك اين راه است يبرا ،سفر حج
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ات مرور بر نفسانيات و اخالقي يبرا ،باطن است يسير در دنيا يبرا
را در عمق وجود خويش  يمتعال يها ست كه ارزشا آن ياست. برا
  .يو استقرار بخش يپديد آور

، اگر شوق به خيـر  ينمودصالحات و ها  يخوب يواأماگر دل را 
و » حسـنات «ديگر ، يو تقوا در عشق به اللَّه را در دل مشتعل ساخت

خـود از آن چشـمه    شـود كـه خودبـه    يمـ  ي، جريان زالل»صالحات«
» انـدام «، بـه  »قلـب «و از تراوشـد   ميجوشد و از درون به بيرون  يم
  گذارد. يماثر » ديده«بر » دل«رسد، و از  يم

بايد چهـره جـان را    ،يرو يبه ديدار محبوبت من سفر يدر ااگر 
درون  ي. اخالق، زيباييرا هم داشته باش» جمال باطن«و  يهم بياراي

اسـت كـه در    يشود. تقوا، هدايت بـاطن  يم ياست كه به ظاهر جار
را مغتـنم  آن  ،نمايد. حج فرصت محاسبه است ي، راه ميعمل خارج

كن. اگر نيست،  يو بازشناس يخود را بازرس يبشمار. فضايل اخالق
  .اندك است، افزونش ساز آور، اگر هست، تقويت كن. اگر پديد

بـاطن و   چهـره  .يآ» خـود «در اين سفر بـه   يحاج يخالصه، ا
 يرويپ يعزم خود را برا .يارايبا بيظاهر خود را با اخالق و رفتار ز

ـ ا .دگارت جزم نماياز دستورات آفرتام  » عبـادت «ام حـج، موسـم   ي
قت مناجات يروح است. مناسک حج، در حق ياست و عبادت، غذا

  جان است. يو دعا نردبان تعال ،دعاست ين با خدا و نوعو راز گفت
ام حج، دوره تزكيه و تهذيب و تربيـت و سـاختن و مقاومـت    يا

ه توجـ  امسـاك و  كنترل و عفاف و ايامِ كردن و تحمل نمودن است.
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  خدا و تقرب به پروردگار است.  به
 ينكنـ  يكار ن فرصت بگذرد وين سفر تمام شود و ايكه ا دريغ

اين مناسك، عامل بـه آن را  زيرا  !سازي يكه خدا را از خويش راض
 يتعـال  يخـدا كـه  کنـد   مي، مستعد و مهيا يزيارت كعبه حقيق يبرا

+��« درباره آن فرمود: ���� �� Å 
G 43� ���� ��+� ���� 
@���� 7�1 �� �p�*�5�  �6;}�<؛ ١»
  .»ايمان من استمن دل بنده با يزمين و آسمان قابل جاگرفتن من نيست، بلكه جا«

است كه در آن معرفـت   يآورنده معرفت نفسپديد اين مناسك، 
  ٢. ...رب، مندرج است

 نوشته است: =يهمدان يسالك عارف مرحوم بهار

و  يرسيدن به درجه دوسـت  ،فيشربدان، غرض از تشريع اين عمل 
اين دو غرض، جز بـا تصـفيه و پـاك      انس با خداست و رسيدن به

ـ  سـت مگـر بـا    يباشـد و آن هـم ممكـن ن    ينمودن قلب ممكن نم
پست و افكندنِ  يو بريدن از دنيا ينفسان ياشتن نفس از هواهادنگه

بدان كـه  . ...يباطن و يعبادات ظاهر يها يسخت ها و نفس بر مشقت
در سفر آخرت پـيش  هرچه  بر مثال سفر آخرت نهادند و ،سفر حج

اخيز، نمود كار آن در اين سفر وال مرگ در رستها آيد، از احوال و
 پديد كردند تا دانايان و زيركان چون اين سـفر پـيش گيرنـد، بـه    

كنند، منازل و مقامات آن راه آخرت ياد كنند هرچه  رسند وهرچه 
  3تر. تر است و عظيم و عبرت گيرند كه صعب

                                                           

  .۱۹۶، ص۲جالمراقبات،  .١
  همان. .٢
  .۸۲ـ  ۸۰المتقين، صص تذکرة .٣
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 يجـان و روشـناي   ياز پاك يو نماد يلباس بندگدن يپوشاحرام، 
از حـق و حركـت در مسـير     يبـردار  دل است؛ احرام، تمرين فرمان

ـ    احـرام مـي  » ميقـات «خداست. در  ديگـر   يدبنـديم و در آنجـا تول
  يابيم. مي

» گناه لباس«گيريم  يآوريم و تصميم م يمبيرون دنيا را  يها لباس
كنـيم، خويشـتن را از    يمـ » غسـل « .سـازيم را هم از خويشـتن دور  

جسـم، لبـاس احـرام     با طهارت قلب و روح وتا  ،شوييم مي گناهان
  سفيد، پاك و حالل، لباس اطاعت از پروردگار! يبپوشيم؛ لباس

ميقـات، هماننـد    اسـت و حضـور در  » كفـن «لباس احرام، شبيه 
  در روز قيامت است. يحضور در برابر محضر ربوب

پاسـخ مثبـت داده،    يانسان بـه دعـوت الهـ    ،»تلبيه«با گفتن ذكر 
يابـد و انسـان خـود را ميهمـان و دعـوت شـده        مـي  احـرام تحقـق  

گزار با لبيك گفتن، در حقيقت با خدا پيمان  بيند. عمره مي پروردگار
 يبندد كه جز به اطاعت خدا زبان نگشـايد و زبـان خـود را بـرا     مي

  هميشه بر همه گناهان ببندد.
و شـود   يبندد كه در همه حال تسليم اوامر الهـ  خدا پيمان مي با

كند؛ و بـه   يد افتخار مرا پاس بدارد. انسان به اين تعه حرامحالل و 
بلند بگويد؛  يهمين علت، مستحب است آن را تكرار كند و با صدا

   بشنود. يبه اميد آنكه دل پاسخ
 دنهـ  مي افتد، سر بر سجده به كعبه مي شنگاه گزار حجكه  همين
  د.كن مهربان گفت وگو مي يو با خدا
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ـ  ،يم و مناسک نورانن مراسيانسان در اچشم  روشـن  اي  هبه كعب
، يكه دو پيامبر بزرگ اله دگرد يق مموف يا شود و به زيارت خانه يم

تا  ؛١با كمال خلوص آن را بنا كردند 8حضرت ابراهيم و اسماعيل
  باشد.حق  يبه سو يمعنو يقبله عبادت عابدان، و رويكرد

   :7صادق به فرموده امام
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اهللا و قبلـه عبـادت بنگـرد، و حـق      بيت عنوان  بهكه به كعبه  يكس

كه آگاه به حق و حرمت  يد، مانند كسامامت و حرمت ما را بشناس
آمرزد و هم و غـم دنيـا و    يخداوند همه گناهانش را م ،كعبه است

  .سازد يآخرت او را برطرف م
در هـدف  داشـتن   يبـرا  يتوحيـد اسـت؛ راهنمـاي   نماد طواف، 

آن گـرد  وار  د پروانـه است كه به ياد معبود، باي يشمع است؛ يزندگ
  چرخيد.

            ، احرام دگر بند، ببين يار كجاست، احرام دگر بند، ببين يار كجاست، احرام دگر بند، ببين يار كجاست، احرام دگر بند، ببين يار كجاستييييحاجحاجحاجحاج        است كه ره گم نشوداست كه ره گم نشوداست كه ره گم نشوداست كه ره گم نشود    ييييكعبه يك سنگ نشانكعبه يك سنگ نشانكعبه يك سنگ نشانكعبه يك سنگ نشان
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پـاك   يكـه از هرگونـه آلـودگ    يا خانـه  عنوان بهرد كعبه، طواف برگ
، يدهد؛ پاك شدن از هر بـد  يم ياست، درس طهارت و دستور پاكيزگ

  ها. يخوب يها و خدا يشرك و عيب و هجرت و حركت به خوب
، فكـر و  ينكته مهم در طواف اين است كه همراه اين جسم خاك

   بچرخند.» خدا«و اعمال و رفتار ما بر محور ها  اراده و خواسته
است؛ پس در هر دور بايـد  » سودحجراال«ايان طواف از آغاز و پ

عهـد و   -تـرين اسـرار اسـت    كه گنجينه بزرگ -يبا اين سنگ بهشت
  م:يو عرضه بدار پيمان ببنديم

        هـا هـا هـا هـا     بعد از تو روا باشد، نقض همه پيمـان بعد از تو روا باشد، نقض همه پيمـان بعد از تو روا باشد، نقض همه پيمـان بعد از تو روا باشد، نقض همه پيمـان                     تا عهد تو در بستم، عهد همه بشكسـتم تا عهد تو در بستم، عهد همه بشكسـتم تا عهد تو در بستم، عهد همه بشكسـتم تا عهد تو در بستم، عهد همه بشكسـتم 

مكتب، نشانه اسالم، اساس دين، معراج  ينماز، ستون دين، سيما
كه در  يمؤمن، پيمان خداوند، ميزان اعمال، كليد بهشت، اولين عمل

شود، آخرين سـفارش انبيـا و اوليـا، كوبنـده      قيامت از آن سؤال مي
شـدن بـه    ، وسـيله نزديـك  9ر، نور چشم پيامبرتكب يشيطان، دارو

بخـش   آرام، خدا، سبب آمرزش گناهان و ياد خداسـت و يـاد خـدا   
با خواندن نماز  است!ت انسان يعامل تربترين  يو قوها  ناو جها  دل

توته و... يجمرات و ب يو حلق و رم يو وقوف و قربان يو انجام سع
  :يا موالي ،ميدار مي عرضه با زبان حال ه جانب حق کرده،ب يرو

            روي تـو كـردم  روي تـو كـردم  روي تـو كـردم  روي تـو كـردم  جمال كعبه تماشـا بـه يـاد    جمال كعبه تماشـا بـه يـاد    جمال كعبه تماشـا بـه يـاد    جمال كعبه تماشـا بـه يـاد            به كعبه رفتم و ز آنجا، هواي كوي تو به كعبه رفتم و ز آنجا، هواي كوي تو به كعبه رفتم و ز آنجا، هواي كوي تو به كعبه رفتم و ز آنجا، هواي كوي تو 

ــردم                  شعار كعبه چو ديدم سياه، دست تمّناشعار كعبه چو ديدم سياه، دست تمّناشعار كعبه چو ديدم سياه، دست تمّناشعار كعبه چو ديدم سياه، دست تمّنا ــو ك ــوي ت ــياه م ــعر س ــب ش ــردم  دراز جان ــو ك ــوي ت ــياه م ــعر س ــب ش ــردم  دراز جان ــو ك ــوي ت ــياه م ــعر س ــب ش ــردم  دراز جان ــو ك ــوي ت ــياه م ــعر س ــب ش             دراز جان

            دعاي حلقـه گيسـوي مشـكبوي تـو كـردم     دعاي حلقـه گيسـوي مشـكبوي تـو كـردم     دعاي حلقـه گيسـوي مشـكبوي تـو كـردم     دعاي حلقـه گيسـوي مشـكبوي تـو كـردم                         چو حلقه در كعبه به صد نياز گـرفتم چو حلقه در كعبه به صد نياز گـرفتم چو حلقه در كعبه به صد نياز گـرفتم چو حلقه در كعبه به صد نياز گـرفتم 
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            من از ميان همه روي دل به سوي تـو كـردم  من از ميان همه روي دل به سوي تـو كـردم  من از ميان همه روي دل به سوي تـو كـردم  من از ميان همه روي دل به سوي تـو كـردم          نهـاده خلـق حـرم سـوي كعبــه روي     نهـاده خلـق حـرم سـوي كعبــه روي     نهـاده خلـق حـرم سـوي كعبــه روي     نهـاده خلـق حـرم سـوي كعبــه روي     

            جستجوي تو كـردم جستجوي تو كـردم جستجوي تو كـردم جستجوي تو كـردم     كه كردم بهكه كردم بهكه كردم بهكه كردم به    و سعيو سعيو سعيو سعي    طوافطوافطوافطواف                    غير تو نـامي غير تو نـامي غير تو نـامي غير تو نـامي مرا به هيچ مقامي نبود، مرا به هيچ مقامي نبود، مرا به هيچ مقامي نبود، مرا به هيچ مقامي نبود، 

گـوي تـو   گـوي تـو   گـوي تـو   گـوي تـو   وووو    من از دعا لب خود بسته، گفـت من از دعا لب خود بسته، گفـت من از دعا لب خود بسته، گفـت من از دعا لب خود بسته، گفـت         به موقف عرفات ايسـتاده خلـق دعـا    به موقف عرفات ايسـتاده خلـق دعـا    به موقف عرفات ايسـتاده خلـق دعـا    به موقف عرفات ايسـتاده خلـق دعـا    

            چو جامي از همه فارغ، من آرزوي تو كـردم چو جامي از همه فارغ، من آرزوي تو كـردم چو جامي از همه فارغ، من آرزوي تو كـردم چو جامي از همه فارغ، من آرزوي تو كـردم                 فتاده اهل منـا در پـي منـا و مقاصـد    فتاده اهل منـا در پـي منـا و مقاصـد    فتاده اهل منـا در پـي منـا و مقاصـد    فتاده اهل منـا در پـي منـا و مقاصـد    
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 .ش.  ه ۱۳۹۰ن، منشورات مكتبة الصدوق، تهرا ،غفاري

چـاپ  سـبزواري،  شـعيري  شيخ محمد بن محمـد   ،جامع األخبار .۴۷
  .ق.  ه۱۴۱۴إلحياء التراث، قم المقدسة،  :مؤسسة آل البيتاول، 
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الرسول، محمد ابـن اثيـر جـزري،    في أحاديث   االصول  جامع .۴۸
 .ق.  ه ۱۴۰۳تحقيق عبدالقادر االرناؤوط، بيروت، دار الفكر، 

مؤسسـه   ،م، قم، جلد سوجامع السعادات، محمد مهدي نراقي .۴۹
  .ش.  ه۱۳۸۳، مطبوعاتي اسماعيليان

 ،محمد بن محمد بن اشـعث كـوفي   ،الجعفريات أو األشعثيات .۵۰
   ..ق  ه۱۴۱۷، طبع طهران

، نشـر  چـاپ اول شيخ محمد بن حسن نجفي،  ،الكالمجواهر  .۵۱
  .ق.  ه۱۴۰۲يس، 

  . ۱۳۸۶، قم، حج در آينه عرفان، حسين انصاريان، نشر مشعر .۵۲
الحــج و العمــرة فــي الكتــاب و الســنة، محمــد محمــدي ري  .۵۳

  .ش.  ه۱۳۸۰شهري، ترجمه جواد محدثي، قم، دارالحديث، 
 حج و عمره در قرآن و حديث، محمدي ري شـهري، ترجمـه   .۵۴

  جواد محدثي، قم، دار الحديث، بي تا.
شــيخ جــالل الــدين عبــد الــرحمن ســيوطي،   ،الــدر المنثــور .۵۵

  ..ق  ه۱۴۰۴ ،منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي
حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور  شحج، به كوش  در ملكوت .۵۶

 ،مركز تحقيقات حج، قم، نشر مشعراول،  حج و زيارت، چاپ
 .ش.  ه۱۳۸۸

 آبـادي،  ده حاجي درآمدي بر نظام تربيتي اسالمي،  محمدعلي .۵۷
  .ش.  ه۱۳۷۷قم، مركز جهاني علوم اسالمي، 

نعمان بن محمد تميمي، تحقيـق: آصـف    هحنيفودعائم اإلسالم، اب .۵۸



 
 271                کتابنامهکتابنامهکتابنامهکتابنامه

 94.3.4تاريخ 94001 شاخه: آرايي، مجري: شريفي  گيري و صفحه غلط

  تا. ، مصر، دارالمعارف، بيچاپ دومبن علي اصغر فيضي، 
، راه و رسم زندگي، الکسـيس کـارل، ترجمـه: پرويـز دبيـري      .۵۹

  .۱۳۸۵ مهر افروز، ، چاپ اصفهان
پنج جلد، انتشـارات  غفاري  ابراهيمشريفين،   حرمين  راهنماي .۶۰

 ..ش  ه۱۳۷۰اسوه (وابسته به سازمان حج)، 

چـاپ اول،  شيخ محمد بن فتّال نيسـابوري،   ،الواعظين روضة .۶۱
  ش..  ه۱۳۶۸، منشورات الشريف الرضي

 القزويني، ماجة بن يزيد بن محمد اللّه عبد أبو ماجة، ابن سنن .۶۲
  .بيروت ،الفكر دار ،عبدالباقي فؤاد محمد تحقيق

أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني، تحقيق  ،داود أبي  سنن .۶۳
  .محمد محيي الدين عبدالحميد، دار إحياء السنّة النبوية، بيروت

 بن عيسي بن محمد عيسي أبو ،)الصحيح جامع( الترمذي سنن .۶۴
 إحيـاء  دار ،بيروت شاكر، محمد أحمد: تحقيق الترمذي، سورة

  .التراث
سنن الدارقطني، علي بن عمر دارقطنـي، تحقيـق مجـدي بـن      .۶۵

 العلمية، بيروت. دارالكتبمنصور، 

محمد عبداللَّه بـن بهـرام دارمـي، طبعـة دار      وسنن الدارمي، أب .۶۶
  بيروت. ،الفكر

 .بيروت المعرفة، دار بيهقي، حسين بن احمد الكبري، السنن .۶۷

انتشـارات جامعـه   طباطبـايي،  سيد محمد حسـين  النبي،   سنن .۶۸
 .ق.  ه۱۴۱۹مدرسين، قم، 
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، بنگـاه مطبوعـاتي   فروغـي  در اروپا، محمـدعلي   سير حكمت .۶۹
 .ش.  ه۱۳۱۷عليشاه، تهران،  صفي

 بـن  الملـك  عبـد  محمـد  ابـو  ،)النبوية السيرة( هشام ابن سيرة .۷۰
 إبـراهيم  و سـقا  مصـطفي : تحقيـق  حميـري،  أيـوب  بن هشام

  .ق . ه ۱۳۵۵ قم، ،المصطفي مكتبة چاپ اول، األنباري،
  .۱۳۷۱، انتشارات صدرا، مرتضي مطهريسيره نبوي، سيري در  .۷۱
الدين  شيخ أبوالقاسم نجم ،في معرفة الحالل و الحرام  اإلسالم  شرائع .۷۲

  .ق.  ه۱۴۰۸، مؤسسه اسماعيليان، قم، جعفر بن حسن حلي
، انتشارات (شارح)رين، مالعبدالرزاق كاشاني السائ  منازل  شرح .۷۳

 تا. بيدار، قم، بي

محمـد ابوالفضـل    تحقيـق ، الحديـد  أبي ابن شرح نهج البالغه، .۷۴
 .ق.  ه ۱۳۸۷ه، دار احياء الكتب العربي، بيروت ابراهيم،

انتشــارات  ،، محمــد بهــاري همــداني، قــم»تــذكرة المتقــين« .۷۵
 .ش.    ه۱۳۷۵، نهاوندي

  ..ش   ه۱۳۶۸الصّحاح، اسماعيل حمار جوهري، بيروت، اميري،  .۷۶
عبـد اللَّـه محمـد بـن اسـماعيل بخـاري        وصحيح البخاري، اب .۷۷

، دمشـق، دار  چاپ چهـارم جعفي، تحقيق: مصطفي ديب البغا، 
  ..ق  ه۱۴۱۰ابن كثير، 

الحسين مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري،  وصحيح مسلم، اب .۷۸
  .بيروت، دارالفكرچاپ دوم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

،  ، دفتر نشر الهادي7علي بن الحسينامام ، الصحيفة السجادية .۷۹
  . ش.  ه۱۳۷۶قم، 
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جوادي آملي، قـم، نشـر مؤسسـه اسـراء،     عبداهللا صهباي حج،  .۸۰
  .ش.  ه۱۳۷۷

، به كوشش حوزه نمايندگي آملي جواديعبداهللا صفا،   صهباي .۸۱
، قـم، نشـر مشـعر،    اول ولي فقيه در امور حج و زيارت، چاپ

 .ش.   ه۱۳۷۱

، چـاپ اول حمد بن فهد حلّـي،  ا ،الساعيعدة الداعي ونجاح  .۸۲
  ..ق  ه۱۴۲۰مؤسسة معارف اإلسالمية، 

حج، سيد ابوالحسـن رفيعـي قزوينـي، اداره فرهنـگ و       عرفان .۸۳
 ش..  ه۱۳۷۵ارشاد اسالمي قزوين، 

 .ش.  ه۱۳۷۶ ،نشر مشعر،جوادي آملي، قم عبداهللاحج،   عرفان .۸۴

نجـف   ،شيخ صدوق، منشورات المكتبـة الحيدريـة   ،علل الشرائع .۸۵
/ .ش  ه۱۳۸۵، قم المقدسة ،نشر وتصوير: مكتبة الداوري، األشرف

  م.۱۹۶۶
جمهور احسائي، المطبعة  أبي ابن علي بن محمد عوالي اللئالي، .۸۶

  إيران، قم المقدسة. ،سيد الشهداء
مؤسســة چــاپ اول، ، شــيخ صـدوق،  7عيـون اخبــار الرضـا   .۸۷

  ..ق  ه۱۴۰۴ ،بيروت ،األعلمي للمطبوعات
ليثي واسطي، تصحيح  و المواعظ، علي بن محمد عيون الحكم .۸۸

  حسني بيرجندي، حسين، دار الحديث، قم.
المعجزات، حسين بـن عبـدالوهاب، مؤسسـة األعلمـي،       عيون .۸۹

 .ق . ه۱۴۰۳بيروت، 
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غاية المرام بأخبار سلطنة بلد الحرام، عبدالعزيز بـن عمـر بـن     .۹۰
  م.۱۹۸۸القري،  محمد بن فهد، مكه، دانشگاه ام

ي الكتاب والسنة واألدب، علّامة شـيخ عبـد الحسـين    الغدير ف .۹۱
أحمد اميني نجفي، تحقيق: مركـز الغديرالدراسـات اإلسـالمية،    

  ..ق  ه۱۴۱۴، قم، چاپ دوم
غرر الحكم و درر الكلم، عبدالواحد بن محمد آمدي، ترجمـه:   .۹۲

  .ش.  ه۱۳۸۱هاشم رسولي محالتي، قم، دارالكتاب االسالمي، 
بن شهردار ديلمي همداني،  ةشيروي الخطاب، بمأثور  الفردوس .۹۳

العلميـة،   دارالكتـب سعيد بن بسيوني زغلول، بيـروت،  تحقيق 
 .ق.  ه ۱۴۰۶

   .۱۳۷۲، انتشارات صدرا، مرتضي مطهري فطرت، .۹۴
  .  ۱۳۷۴، انتشارات صدرا، مرتضي مطهري، اسالمي تعليم و تربيت .۹۵
قاموس قرآن، علي اكبر قرشي، تهـران، دارالكتـب االسـالميه،     .۹۶

  .ش.  ه۱۳۵۲
العباس عبـد اللّـه بـن جعفـر حميـري       وشيخ أب ،قرب اإلسناد .۹۷

 ،قـم المقدسـة   ،إلحياء التراث :مؤسسة آل البيتچاپ اول، 
  .ق.  ه ۱۴۱۳

في معرفة من له الرواية في الكتب السـتة، ذهبـي، دار     الكاشف .۹۸
 القبلة، جدة.

 ،بيـروت  ،جعفر محمد بن يعقوب كليني، دار األضواء وأب ،كافي .۹۹
 .ق.  ه ۱۴۰۵
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 البير تحقيق فارابي، ابونصرن، الحكيمي رأيي بين الجمع كتاب .۱۰۰

 .ق.  ه۱۴۰۵ء، الزهرا انتشارات دوم، چاپ نادر، نصري

دار المعـارف   طوسـي،  كتاب الغيبة للحجة، محمد بن حسن .۱۰۱
  . قم ،اإلسالمية، ايران

مكتبـة   ،فيض كاشانيبه ر ومشه ،كتاب الوافي، محمد محسن .۱۰۲
  العامة، اصفهاني. 7ياإلمام أميرالمؤمنين عل

 ديسـع  أبي بن احمد رشيدالدين األبرار، عدة و األسرار كشف .۱۰۳
 .ش.  ه ۱۳۵۷ كبير، امير انتشارات تهران، ميبدي،

ــي  ا المحجــوب،  كشــف .۱۰۴ ــن عثمــان جالب ــي ب بوالحســن عل
ــوي ــويري غزن ــاپ اول،  ، هج ــكي، چ ــحيح ژوكوفس ــه تص ب

 ش..  ه۱۳۵۸انتشارات كتابخانه طهوري، 

عالء الدين علي متّقي بن حسـام الـدين هنـدي،     ،كنز العمال .۱۰۵
  .ق.  ه ۱۴۰۱ ،بيروت ،مؤسسة الرسالةچاپ پنجم، 

، قم، مكتبة المصـطفوي،  کراجکيكنز الفوائد، محمد بن علي  .۱۰۶
  .ق.  ه۱۴۱۰

ياب، انتشـارات  رز ، مترجم عباسلذات فلسفه، ويل دورانت .۱۰۷
    .۱۳۸۸علمي فرهنگي، 

بيروت، دار احيـاء التـراث العربـي،     ،لسان العرب، ابن منظور .۱۰۸
  .ق.  ه۱۴۰۸

 شـهيد (عـاملي    بن مكّي الدين محمد اللمعة الدمشقية، شمس .۱۰۹
  .ق.  ه ۱۴۱۱، چاپ اول، دارالفكر، قم، )اول
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، قم، نشر اسـراء،  مبادي اخالق در قرآن، عبداهللا جوادي آملي .۱۱۰
۱۳۷۸.    

 شـکوهي،  محسـين غال ،اصـول آمـوزش و پـرورش    مباني و .۱۱۱
  .ش.  ه۱۳۶۸تهران، وزارت آموزش و پرورش، 

بلخي (مولوي)، تصحيح رينولـد   الدين جاللمعنوي،   مثنوي .۱۱۲
 .ش.  ه۱۳۶۲نيكلسون، تهران، انتشارات اميركبير، 

، طبرسـي مجمع البيان فـي تفسـير القـرآن، علـي بـن فضـل        .۱۱۳
  .ق.  ه۱۴۱۵بيروت، مؤسسة االعلمي، 

بكـر   أبـي  علـي بـن  الـدين  جمع الزوائد و منبع الفوائـد، نور م .۱۱۴
 م.۱۹۶۷ ،هيثمي، بيروت، دارالكتاب

ــار، .۱۱۵ ، قــم، انتشــارات صــدرا، مطهــري مرتضــي مجموعــه آث
  ..ش   ه۱۳۷۴

جـا]،   محاسبة النفس، سيد بن طاوس، علي بن موسـي، [بـي   .۱۱۶
 تا]. مرتضوي، [بي

جعفر، أحمد بن محمد بن خالـد برقـي،    وشيخ أب ،المحاسن .۱۱۷
المقدســة،  قــم ،:مجمــع العــالمي ألهــل البيــت ،چــاپ اول

  .ق.   ه ۱۴۱۳
المحجة البيضاء في تهـذيب االحيـاء، مـولي محسـن فـيض       .۱۱۸

  .ق.  ه۱۴۰۳، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،كاشاني، بيروت
أبوالحسـن ابـن    مرآة األنوار و مشكاة األسرار في تفسير القـرآن،  .۱۱۹

، محمد طاهر بن عبد الحميد فتّوني نباطي عاملي اصفهاني غـروي 
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 ..ق  ه۱۳۹۳العلميه، قم، دار الکتب 

، مجلسي باقر محمد ،الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة .۱۲۰
  .ق.  ه ۱۴۰۴ اإلسالمية، المكتبة نشرچاپ دوم، 

ميـرزا حسـين نـوري     ،مستدرك الوسائل ومسـتنبط المسـائل   .۱۲۱
 قـم  ،إلحياء التراث :نشر مؤسسة آل البيت طبرسي، تحقيق و

 ..ق  ه۱۴۰۷چاپ اول،  ،المقدسة

چـاپ  مستدرك سفينة البحار، شيخ علي نمازي شـاهرودي،   .۱۲۲
 .ق.  ه ۱۴۱۰، طهران، مؤسسة البعثة، اول

ــن محمــد   .۱۲۳ ــي الصــحيحين، محمــد ب  حــاكمالمســتدرك عل
تحقيـق يوسـف المرعشـي، بيـروت، دار المعرفـه،       نيشابوري،

  .ق.  ه۱۴۰۶
 ، محمد بن جرير بـن رسـتم  7المسترشد في امامة اميرالمؤمنين .۱۲۴

  تا. جا، مطبعة سلمان فارسي، بي محمودي، بي، تحقيق طبري
  مسند احمد، احمد بن حنبل، بيروت، دار صادر، [بي تا]. .۱۲۵
ابو يعلي موصلي، تحقيق حسين سليم  علي بن احمدالمسند،  .۱۲۶

 تا. اسد، دمشق، دار المامون للتراث، بي

الفضل علي طبرسي، قدم له صالح الجعفري وبا ،مشكاة األنوار .۱۲۷
 .المكتبة الحيدرية

 شـيخ  ،)الباقيـة  اإليمـان  جنّـة  و الواقيـة  األمان جنّة( المصباح .۱۲۸
، چـاپ   كفعمـي  عـاملي  حسـن  بن علي بن إبراهيم الدين تقي

 .ق.  ه۱۴۰۵ قم، ،الرضي الشريف منشوراتدوم، 
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الميزان في تفسير القرآن، سيد محمدحسين طباطبايي، چـاپ   .۱۲۹
  ..ش  ه۱۳۹۳دوم و سوم، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 

(اعمال السنة)، ميرزا جواد ملكي تبريزي، ترجمه » المراقبات« .۱۳۰
  .تا بي، انتشارات فقيه ،ميرزا حكيم خسرواني، تهران

  بن طاووس، مؤسسه آل البيت، قم.علي الزّائر، سيد   مصباح .۱۳۱
: تحقيق ،طوسي الحسن بن محمد جعفر ابو المتهجد، مصباح .۱۳۲

 بيـروت،  ،الشـيعة  فقه مؤسسةچاپ اول،  مرواريد، أصغر علي
  .ق.  ه ۱۴۱۱

ــم، مؤسســه    .۱۳۳ ــومي، ق ــن محمــد في ــر، احمــد ب مصــباح المني
  . .ق  ه۱۴۰۵دارالهجرة، 

تصحيح علي اكبر غفـاري، قـم،    شيخ صدوق،معاني األخبار،  .۱۳۴
 .۱۳۶۱مؤسسة النشر اإلسالمي، 

معجم البلدان، ياقوت حمـوي، بيـروت، دارالكتـب العلميـة،      .۱۳۵
 م.۱۹۹۰

، دار الکتـاب  ازهـري  محمد بـن احمـد   معجم تهذيب اللّغة، .۱۳۶
  ..ق  ه۱۳۸۴العربي القاهره، 

جـا] الـدار    معجم مقـائيس اللغـة، احمـد بـن فارسـي، [بـي       .۱۳۷
  .ق.  ه۱۴۱۰االسالمية، 

 .تا بي انتشارات رشيدي، تهران، راقي،مولي احمد ن معراج السعادة، .۱۳۸

القاسـم حسـين بـن محمـد راغـب       مفردات الفاظ قرآن، ابـو  .۱۳۹
  ..ق  ه۱۴۱۶اصفهاني، دارالشاميه و دمشق، دارالقلم، 
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الفرج اصـفهاني، شـرح و تحقيـق: السـيد     ابون، يمقاتل الطالبي .۱۴۰
 .ق.  ه۱۴۱۴احمد صقر، قم، منشورات الرضي (افست)، 

 ،لوا چـاپ  ،شيخ علي احمدي ميـانجي  ،9 الرسول  مكاتيب .۱۴۱
، دار الحــديث ،طهــران ناشــر: مؤسســة دار الحــديث الثقافيــة،

 ق.  ه۱۴۱۹

چـاپ دوم،  نصر حسن بن فضل طبرسي، ابو ،مكارم األخالق .۱۴۲
 .ق.  ه ۱۴۱۱، دارالبالغة، بيروت

صـدوق، تحقيـق سـيد حسـن     شـيخ  من اليحضـره الفقيـه،    .۱۴۳
  .ق.  ه ۱۴۰۵خرسان، بيروت، داراالضواء، 

بن علي بن شهر آشوب  جعفر محمد وطالب، أب مناقب آل أبي .۱۴۴
  ..ق   ه۱۴۱۲، بيروت، دار األضواء، چاپ دومسروي مازندراني، 

محمـدي ري شـهري، ترجمـه حميـد     محمد ميزان الحكمة،  .۱۴۵
 ق..  ه۱۴۱۶رضا شيخي، قم، انتشارات مؤسسه دارالحديث، 

، منسـوب بـه حضـرت    »مصباح الشـريعة ومفتـاح الحقيقـه   « .۱۴۶
، انجمـن اسـالمي حكمـت و فلسـفه ايـران      ،، تهران7صادق
  ..ش  ه۱۳۶۰

انتشـارات   نگاهي دوباره به تربيت اسـالمي، خسـرو بـاقري،    .۱۴۷
  . مدرسه، چاپ دوم

 دارالكتـب اول،  چـاپ صـبحي صـالح،   تحقيـق  نهج البالغه،  .۱۴۸
  .م۱۹۸۰، اللبناني، بيروت

  الفصاحه، ابوالقاسم پاينده، جاويدان، تهران.  نهج .۱۴۹
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 چـاپ اول، بن حسن حر عاملي،  شيخ محمد ،وسائل الشيعة .۱۵۰
 .ق.  ه ۱۴۰۹، المقدسة قم ،إلحياء التراث :مؤسسة آل البيت

 اللّـه  عبـد  بـن  علـي  بوالحسنا المصطفي، بأخبار الوفاء وفاء .۱۵۱
  ..ق  ه۱۴۲۶ المؤيد، و اآلداب مطبعة ،القاهرة سمهودي،

في المناسك، عزالدين بن  االربعةالي المذاهب   السالك هداية .۱۵۲
، بيـروت، دائـر   تحقيق دكتـور نورالـدين عتـر   ، الكناني جماعة

 ..ق  ه۱۴۱۴البشائر االسالميه، 

  
  


