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 ديباچه
سوي خدا و نشـانه   هجرت از خود بهبه معناي  ،در فرهنگ اسالمحج 

حاضر شـدن در سـرزميو وحـ  و تجديـد      است. حج،رجعت به معبود 

 ،ايو عمل عبادي اجتماع  عرفان عالميان است. با پروردگار بندگ  عهد 

اهـل  همـواره   اولياي الهـ   و انبيا ،  دارد که در طول تاريخيراز و رمزها

 اند.   آشنا کردهبه ايو اسرار معرفت را 

در تبيـيو  انـد   ها، کوشـيده  آموزهگيري از همان  با بهرهنيز انديشمندان 

آن را بـراي  هـاي گونـاگون    جنبـه هاي  بردارنـد و   قدم ،ايو عبادت بزرگ

گرفتـه در   صـورت از جمله کارهاي کوي دوست روشو سازند؛ مسافران 

سـال در   ها و سخنان مقام معظم رهبري است. ايشـان هـر   پيام ،هايو عرص

بـا   هاي عمـوم  و خووصـ   ديـدار کنگـره جهـان  حـج و در     هبپيام  

 هاي  دارند. حج اشارههاي گوناگون  جنبهبه  اندرکاران حج، دست

ها و سخنان مقام معظم  ابعاد اخالق  حج در پيام»رو با عنوان  اثر پيش

 ،داود حسـين  االسالم والمسلميو  حجة ،محترممت محقق هبه  ،«رهبري

نيازهاي اخالق  سفر حـج، اخـالف فـردي و اجتمـاع  در حـج،       به پيش
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هاي موجـود در عرصـه    هاي حج براي جهان اسالم و آسيب سازي فرصت

اميد است خوانندگان محتـرم   .پردازد حج از ديدگاه مقام معظم رهبري م 

 ق  حج بيشتر آشنا شوند.اخال هاي با جنبهبا مطالعه ايو اثر 
 

 پژوهشکده حج و زيارت

 گروه اخالق و اسرار
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 گفتار پيش
 :ائمـه اطهـار  ناب مکتـب نبـوي و   ي ها صحنه فراگيري آموزه ،حج

بـه  حـج  هـاي   آمـوزه د با تأمـل در  نتوان م  ،ان حقيقتطالب که ؛ چنانستا

غيـر از  حـج  به بيان ديگـر   ؛دندست يابشريعت اسالم شناخت باالي  در 

دادن بـا انجـام    فقطدارد که نيز ديگري  يها سلسله درس ،اعمال ظاهري

توان به آنها رسيد بلکه بايد با تفکـر در راز و رمزهـاي    نم  ،حجمناسک 

مناســک حــج دســت يافــت. در حقيقــت، معــارآ آن بــه  ،ايــو مناســک

 هاست. ها و درس سيرت ايو آموزههاي  از  صورت

فرهنگـ ، اجتمـاع ، سياسـ ،    نـاگون  گوهـاي   ساز فرصت زمينه ،حج

اي اجتمـاع    . حج، کنگرهاستعبادي و حت  اقتوادي براي جهان اسالم 

، در يـک  هـا  و مليـت  هـا  زبـان  گونـاگون  را از ناادهـا،   جوامـ  است که 

مانند  ب نظير و  ب  ،و کيف  اجتماع از نظر کم ايو کند.  سرزميو جم  م 

از مـال، فرزنـد و   جبـر،  له  و بدون هاي ا با انگيزه ها انسانچراکه  ؛است

به ايو مرکز توحيد برسند و پوشند تا  خود چشم م اجتماع   هاي مشغله

 آن فيض برند.از فضاي معنوي 
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که   هايبعد عرفان  و اخالق  آن است. راز ،يک  از ابعاد اساس  حج

ايـو سـفر    ، راه در زائري که با شناخت، در حج و اعمال آن نهفته است

از » :. به فرمـوده مقـام معظـم رهبـري    کند ايجاد م  عظيم  تحول، شود م 

بار ايو عمل را بر بندگان خود  اينکه خداوند در طول عمر انسان فقط يک

بـار بـه ايـو سـفر و      بيش از يک ،شود انسان معلوم م  ،واجب کرده است

همـيو   ،انجام مناسک آن نياز ندارد و اگر بـا دقـت و تأمـل انجـام دهـد     

 1.«رساند را به سر منزل مقوود م  او ،بار يک

آشنا بودن به اسرار و رمـوز حـج   تحول عظيم ايو شرط اساس  ايجاد 

 به شبل  فرمود: 7است. امام سجاد

و  آن باا   به دنبال حقاايق  ،در وراي هر يک از اعمال و مناسک

ناه احارام بساته و ناه      ،در غير اين صورت !وجو کن آنها را جست

 2.اي ف رفتهلبيک گفته و نه به طوا

زنـدگ   هـاي گونـاگون    جنبـه اي کـه حـج در    با وجود نقش سـازنده 

تأثير در سرنوشت فـردي و   کم اي فريضهکه به  ستها ، قرنداردمسلمانان 

 .ه استاجتماع  مسلمانان تبديل شد

 بـدون  ولـ   ،شـدند  جمـ  مـ   مکـه  در سياري بمسلمانان در گذشته 

با انقـالب اسـالم    گشتند.    به کشورهاي خود باز م ،برداري مناسب بهره

بيـرون    اسالم را از غربت ،:بيت مردي از شاگردان مکتب اهل ،در ايران

احکـام    ؛آورد و مسلمانان را با فلسفه بسياري از احکام اسالم آشنا کـرد 

حقيقت بـود. يکـ     روح و ب  ب در صورت اجرا که يا تعطيل شده بود يا 
                                                           

 .86/8/8974با کارگزاران حج،  . در ديدار1

 .867و  866، صص 80. مستدرک الوسائل، ج2
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 پيش گفتار

و مناسک آن بود. « حج» ،دکراحيا ا آن ر =از احکام اسالم که امام خمين 

ن و زائـران و  هاي مشفقانه به مسـووال  ايشان با انتخاب اميرالحاج و توصيه

 ،اسـالم بـراي کنگـره جهـان  حـج      هاي آموزههاي پرمحتوا از  صدور پيام

 ر جهـان  اسـتکبا  ولـ   .تحول عظيم فردي و اجتماع  در حج ايجاد کرد

و مـردم ايـران را از حـج و    ورد نيـا تـاب  را حج  مراسم چنيو  برگزاري

 .کردهاي آن پيرطريقت محروم  پيام

مقـام  با تـدابير   ،گيري از حج زمينه بهره ،=امام خمين از رحلت  پس

اهلل  حضـرت آيـت   ،معظم رهبـري فـراهم شـد و شـاگرد آن پيـر فرزانـه      

هر ساله با فرا  ايشان .دادادامه ايو سنت حسنه را  ،اي مدظله العال  خامنه

کـه ايـو   ايـو عبـادت جمعـ  و نقشـ       گوناگونابعاد  ،ايام حجرسيدن 

تبيـيو   ،در سرنوشـت فـردي و اجتمـاع  مسـلمانان دارد     ،عظـيم  اجتماع

 .سازد آشنا م  نشانسنگي هکند و مسلمانان را با وظيف م 

اخالق  حـج از ديـدگاه ايشـان پرداختـه      گوناگوندر ايو اثر به ابعاد 

هاي رفي ، تبيـيو و   ايو ديدگاه ،و روايات گيري از آيات شود و با بهره  م 

 گردد. تحليل م 
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نيازهايقبلازسفرپيش

 

 

 

 

 فصل اول
 

 نيازاهي قبل از سفر شيپ
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 درآمد
 .بشر، برقراري ارتباط با ديگران بوده اسـت زندگ  هاي  بايستهيک  از 

در انسـان  برقراري ارتباط است.  برايتريو و مؤثرتريو عامل،  مهم« سفر»

 ،کـاري، تفريحـ    اهـداآ ماننـد   ؛کنـد  را دنبال م  گوناگون سفر اهداآ 

 ... .و زيارت 

انگيزتـريو    تريو و خـاطره   از شيريو ،زيارت  هاي سفر، در ميان سفرها

هـاي گونـاگون    جنبـه زيـرا ايـو سـفر از     است؛هر فرد مسلمان ي سفرها

تريو  از مهم .دارداهميت  ،اقتوادي، فرهنگ ، سياس  و اجتماع مذهب ، 

سازي آن است که در آيـات و   بعد اخالق  و انسان ،ابعاد ايو سفر معنوي

 فرمايد: م  7است. امام صادفشده تأکيد به آن روايات 

ََ َ  عَ َرَج ِمَن الکِِب  أً ُمَبَّ ُمعَتِمرًا ًا َاْو َمن َامَّ َهَذا الَبْيَت َحاج    ِِ ِِ ِمْن ُذُنوبِه يَئه

ُِ ُام   َيومِ  .ُِ َوَلَدت
1
 

زيارت  بدون تکبرو کسي که اين خانه )کعبه( را به قصد حج يا عمره 

 است.شده مادر زاده  از مانند روزي کهشود،  خارج مي، از گناهش کند

بعضـ   بيـان  و  گـزاري  دنبال دستور حـج  قرآن کريم به درنيز خداوند 

بهتـريو  و کنـد    گيري از ايو سفر را مطـرح مـ    مسوله توشه ،محرمات آن
                                                           

 .959، ص 4. الکافي، ج1
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 داند: م تقوا  آن راوشه ت

َجَّ فاَل َرفََث َو ال فُُسوَق َو }
ح
لُوماٌت َفَمنح فََرَض فِيِهنَّ اْل ُهٌر َمعح شح

َ
َجُّ أ
ح
اْل

 َ ُ َو تََزوَُّدوا فَإِنَّ َخْيح ُه اَّللَّ لَمح ٍ َيعح
َعلُوا ِمنح َخْيح َجِّ َو ما َتفح

ح
ال ِجداَل ِِف اْل

وِل الزَّاِد الَّ 
ُ
وى َو اتَُّقوِن يا أ   اح قح

َ
اِب ل  (197بقره: ) {ْلح

ها  در اين ماه [با بستن احرام]ني است و کساني که يهاي مع حج در ماه

در حج، آميز  جنسي  [بايد بدانند که]اند،  حج را بر خود فرض کرده

و گناه و جدال، روا نيست و هر کار نيکي انجاام دهياد، خادا آن را    

اد و توشاه، پرهيزکااري   داند و زاد و توشه تهيه کنيد و بهترين ز مي

 [ من بپرهيزيد اي خردمندان!مخالفت]است و از 

ظاهر با تمسک به که متق  شدن و پيراستگ  اخالق ، تنها طبيع  است 

 ،بايـد بـا آمـادگ     ودارد از ينهاي   سازوبرگبه بلکه يست. ر نپذي امکانحج 

 فرمايد: سوي حج حرکت کرد. مقام معظم رهبري در ايو زمينه م  به

اين است که حج باه معنااي    ،نچه در حج بايد مورد توجه قرار گيردآ

يک لاوازمي نيااز دارد. يکاي از      حقيقي خود نزديک شود. البته اين

آدمي را بدون آمادگي قبلي ببرند در حج  .لوازمش آمادگي قبلي است

رها کنند، يقيناً استفاده صحيحي نخواهد کرد. بنابراين بايد از قبال او  

 هکنند. اين وظيفه است. يکي از کارهاي سازمان حاج و بع ا  را آماده 

خواهند مسافر حاج   مردمي را که مي ؛مربوط به اين کار، بايد اين باشد

 1وجود بياورند. بشوند، از پيش در اينها ظرفيت و آمادگي به

اسـت. در کنـار   هاي رسيدن به معارآ حج، ايجـاد آمـادگ     از بايسته

هـاي  اسـت کـه     هاز مؤلف زيناعت اخالق  استط ،استطاعت مال  و جسم 
                                                           

 .8/3/8915. در ديدار کارگزاران حج، 1
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 83، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 سفر از قبل نيازهاي پيش

اسـتطاعت اخالقـ  و   . البتـه بايـد در نظـر داشـت     شودتوجه  به آنبايد 

روح ، شرط وجـود اسـت؛ يعنـ  تنهـا در صـورت آمـادگ  روحـ  و        

مند  بهره حج پايان روح  و اجتماع  اخالق  است که انسان از مزاياي ب 

ايـو  اثبـات  بـراي  ؛ ديگر شرط وجـوب اسـت   يها . اما استطاعتشود م 

 که فرمود:کرد استناد  7به حديث امام باقرتوان  م سخو 

ِِ َثالُث ِخصاٍل؛ ُخلُ  ما ُيعبَُأ بَِمْن َيُؤم  هَذا البَيَت اِذا لَ  ِِ َمْن ُيْ ٌق َيُکن فِي الُِق بِ

ِِ َغَض  ، َوِحْلٌم َيملُِك بِ ُِ .َوَجلَّ َعزَّ ِ َو َوَرٌع ََيُْجُزُه َعْن ََماِرِم اهلل بَ َصِحَب
1
 

و  توجاه ماورد   ،کناد  خانه ]کعبه[ را ماي  ]زيارت[ کسي که قصد

در او باشاد:   ويژگاي ساه   ؛ مگر اينکهگيرد عنايت ]حق[ قرار نمي

اخالق مناسبي که با همراهان به خوبي رفتار کند، حلمي که باا آن  

از پارساايي و ورعاي کاه او را     و بتواند خشم خود را مهاار کناد  

 گناهان نگه دارد.

همسـفر  را براي آمادگ  اخالق  الزم  اساس ايو سخو، حاج  بايدبر

ـ ، ظرفيت تحمل ديگران را در خود ايجـاد ک پيدا کندشدن با ديگران  د و ن

 بپرهيزد.محرمات  ههم تا از وجود آورد ملکه تقوا و ورع را در خود به

 از سفر شيپمقدمات ـ 

 تجريد قلب .1
 لُب قَ » ؛يار حق تعال  باشدجايگاه حق است و بايد در اخت ،قلب مؤمو

 2.«محنِ الرَّ  رُش عَ  منِ املؤُ 

                                                           
 .974، ص 9. من ال يحضره الفقيه، ج1

 .506، ص 8. شرح اصول کافي )صدرا(، ج2
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 90، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

جـان   بايد بـه توشـه   ،از پرداختو به توشه راه ، پيشزائر کوي دوست

 فرمود: در حديث موباح  7امام صادفکه گونه  همان ؛بپردازد

د حَلجَّ َفَج اذا أَرْدَت ا لِّ َقبِل َعزِمَك ِمْن ن مِ  لَّ َج وَ زَّ عَ هللِِ  َك بَ لْ قَ رِّ شاِغٍل َو َُ

لِّ حاجِ ْج َح  َُ ٍب.ِب 
1
 

اي براي خدا خالي و  هرگاه قصد حج کردي، دلت را از هر بازدارنده

 از هر مانعي پيراسته کن.

که طلـب   است تجريد نفس : مرحله اول،سه مرحله داردقلب يد رتج

 اسـت. مرحلـه   ،دن برآنچـه از دسـت رفتـه   نکردن دنيا و نيز تأسف نخور

ارزش قائل شـدن  به آنچه نيست و نبستو ت و آن دل يد دل اسرتج ،دوم

تجريـد سـرا اسـت و    ز ينسوم  . مرحلهيعن  وجود حق براي آنچه هست؛

اعتمادي به اسباب و از خود نشـان  نداشـتو و فقـط بـه حـق بـاز        آن ب 

 2.است گشتو

 خيز يارا خيزز ازا  ر سييزيک يز   ي  سزي      

 

 آازززن اسزززنر خزززي آ آ  نيزززک آ ي  سزززي   

 ست آن را جملگک جمع آوريز  ا هي چه اسباب 

 

 آن را همه نزي هز   سزي     ،پس نه حک  سيييک

 اي سا ي  و خو   حيي شزوي   سيييک را کعبه 

 

 3لبيکززک نززييآ  ززال   سززي  ،يززنيو  پززس ا 

که ذات   ول  در کارهاي ،است ناپسندهاي غيراله  در هر کاري  انگيزه 

بايـد فقـط بـراي     حج ناپسندتر است. ،بندگ  خداستبراي و حقيقت آنها 

مقـام معظـم    نه سـياحت .  ،است سفري زيارت زيرا  باشد؛رضاي پروردگار 

 فرمايد:   م يهاي غيرخدا يد قلب از عاليق و انگيزهرتج بارهرهبري در
                                                           

 .47، ص الشريعة. مصباح 1

قل از مجموعه رسائل فارسي خواجه عبددا  انصداري،   ؛ به ن977. اسرار عرفاني حج، فعالي، ص2
 .961، ص 8ج

 .959، ص 8. مجموعه رسائل، فارسي خواجه عبدا  انصاري، ج 3
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 98، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 سفر از قبل نيازهاي پيش

و زيربنايي فاردي وجاود دارد کاه باه حساب       ييک مطلب اساس

ل و ضروريات ديگار اسات و آن ايان    ئکار، مقدم بر همه مسا طبع

شاءاهلل بايد همراه باشد با قصد   زند، ان لي که از ما سر ميعم»است: 

کار است. همه کارها ايان   اين پايه ؛«قربت و با طلب مرضات الهي

جور است که با قصد خوب و نيت طاهر و قصد خدايي، بهتر انجاام  

لکن کارهايي که طبع عبادي  .حتي کارهاي دنيايي محض ؛گيرد مي

ماادي   رات قابل محاسابه تي فراتر از تأثيامعنوي دارد، تأثير هو جنب

رد که حج هم، يکي از اظهر مصاديق اين جور کارهاسات و  اگذ مي

 1به نيت خالص و قصد الهي بيشتر احتياج دارد.

 مــردمهــاي غيــر الهــ   انگيـزه بــه شــدت  :در روايـات معوــوميو 

از  7نکوهش شـده اسـت. امـام بـاقر    ، حجضه يفرآخرالزمان براي انجام 

 کند: روايت م  9رسول گرام  اسالماز  ،پدرش

ًِ َوَحهج  اََْغنَِيهاِ  ِاهاَرً   أتى َعىل النَّاِس َزماٌن َيُکونُ يَ  فِيِ َحج  املُُلوِك ُنْزَه

. ًِ َوَحج  املََساَنِِي َمْسأَل
2
 

مرا براي تفريح و ثروتمندان براي تجارت و فقرا رسد که اُ زماني مي

 .درون به حج مي براي تأمين نياز خود

حـاج ،  در صورت  که و زند  البته تجارت ضرري به صحت حج نم 

در  ،بار سـفر ببنـدد   ،حج را براي خدا قود کند و براي انجام فرمان اله 

تـأثير   ربـاره . مقام معظم رهبـري د داشتايو صورت حج  کامل خواهد 

 ،اله و عظيم   رکتحبه  ،تجاري روح و نيمه انگيزه اله  در تبديل حج ب 

 :فرموده استاشاره کرده و  =ن يخم و نيت امام کار به
                                                           

 .1/9/8979. ديدار با مسؤالن و کارگزاران حج، 1

 .469، ص 5. تهذيب االحکام )تحقيق خرسان(، ج 2
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 99، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

اهلل تعالى عليه شروع  حج که امام راحل عظيم الشأن ما، رضوان هلئمس

اين کارها، آن مرد الهي و معنوي، نيتش  ، نگاه کنيد در همهکردند

تفنني و سياحتي  نيمه ،تجاري يي بود. تبديل حج از يک عمل نيمهخدا

هااي   ريازي  ابعاد جهاني... با برناماه  به يک حرکت عظيم اسالمي با

خااطر   سياسي و دنيايي قابل تحقق نبود. اين را خدا کرد و آن هم به

نيت خالص آن مرد بود. ماا هام باياد ايان را يااد بگياريم و در       

 1ها را خدايي کنيم. کارهايمان نيت

 توبه .2
سـوي   مقام توبه و بازگشـت بـه   ،منزل از منازل سير و سلوکيو نخست

فهان التوبهِ ههى » :است در تعريف توبه گفته شدهکه  ؛ چنانعال  استت حق

«الرجوع عن خمالفِ حکم احلق اىل موافقتِ
رجوع و بازگشت از مخالفت  ،توبه» ؛2

از خـود را  بايـد   نخستبنابرايو  .«سوي موافقت آن است حکم پروردگار به

ايو امر در شود و  و آلودگ  درون  تخليه کرد، تا زمينه تحليه فراهمگناه 

 د.شو سايه توبه محقق م 

از حرکـت بايـد بـا     پـيش  ،پروردگـار  مسافر سرزميو وح  و ميهمان

شـرط قبـول  اعمـال     ،زيرا ايو طهارت ؛کند پاکرا از گناهان خود  ،توبه

ْغَتِسهْل بِهِِ  ُثهمَّ ا»فرمايـد:   درباره توبه قبل از سفر م  7است. امام صادف

ِِ ا ِِ ِمَن االتَّوَب ُنوِب خلالَِص «لذ 
 «.خالص گناهانت را بشوي هسپس با آب توب»؛ 3

ـ دريافت فيض اله آمادگ  روح  و براي  از سـفر حـج بايـد     شي، پ
                                                           

 .1/9/8979. در ديدار مسئوالن و کارگزاران حج، 1

 .98منازل السائرين، ص . شرح2

 .47. مصباح الشريعه، ص 3
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 99، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 سفر از قبل نيازهاي پيش

در حـاج   ممکـو اسـت    ،کار شد. اگر آمادگ  قبل  ايجاد نشود به  دست

د و ظرفيت الزم براي درک فيض وسرگردان و متحير ش مراسم حج،حيو 

 فرمايد: درباره ضرورت ايجاد آمادگ  م  . مقام معظم رهبريه باشدنداشت

که رو  و رفتار عالمان بزرگ و  ه شد؛ همچنانبايد براي حج آماد

اين بوده کاه  براي ماه مبارک رمضان سُالک و اهل معنا و طريقت 

يش از ماه رمضان، خودشان را براي ورود در ماه ضايافت  ها پ از ماه

از قبل از سفر، خود  .کردند. حج هم همين جور است الهي آماده مي

 1را بايد آماده کرد.

از سـفر را تـرک گناهـان بيـان      پيشهاي آمادگ   ايشان يک  از روش

 فرمايد: و م  کند م 

پرهياز از غيبات،    تر، پرهيز از گنااه اسات؛   ها هم مهمکار هاز هم

ايان   .پرهيز از ظلم، پرهيز از نگاه ناپاک، پرهياز از عمال ناپااک   

الهاي، ايان    هکند براي ورود در اين وفااد  يپرهيزها دل را آماده م

 2ضيافت الهي.

 ،حج عـوام  : حج عوام و حج خواص.اند حج دوگونه است عرفا گفته

قوـد کـوي    .قود روي دوست ،قود کوي دوست است و حج خواص

جسم، بر  افزون  ،دوست با تو و جسم حاصل شود و قود روي دوست

 هبايـد در زمـر   ن،ست شـد شود. براي زائر روي دو م با جان پاک محقق 

مـا   تـا توبـه  تائبيو قرار گرفت و چونان ابراهيم خليـل از خـدا خواسـت    

 پذيرفته شود.

                                                           
 .88/7/8930. در ديدار با کارگزاران حج، 1

 . همان.2
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 94، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

رِ لا }
َ
للَِمًة لَلَك َو أ ًة ُمسح مَّ

ُ
يَّتِنا أ ِ لََك َو ِمنح ُذرِّ لَِمْيح نا ُمسح

َعلح َربَّنا َو اجح
 حَت الَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

َ
 (122بقره: ) {َمناِسَكنا َو تُبح َعلَيحنا إِ ََّك أ
خود قرار ده و از دودمانمان، امتاي   [فرمان]پروردگارا! ما را تسليم 

تو باشند، به وجود آور و شيوه عبادتمان را به ماا   [فرمان]که تسليم 

 پذير مهربان! توبه يينشان ده و توبه ما را بپذير که تو

 فرمايد: مقام معظم رهبري در اهميت توبه م 

روع حرکت از وطن تاا  ب است. از شحج، يک فرصت بسيار خو

خدا، تا شاروع مناساک، تاا اثنااي آن روزهااي       رسيدن به خانه

 هخانا  ماً يک چيز به ياد حاجي و زائار ئدا حساس و تا پايان کار،

از گناهاان   ،خدا بايد باشد و آن اينکه رضاي الهي را کسب کناد 

ه خادا  کند، رو بگرداند و ب توبه کند، از آنچه او را از خدا دور مي

 نَّ إ» :کناد  رو بياورد. اگر به خدا رو کرديم، خادا راه را بااز ماي   

.«ِِ سهافَ املَ  ريُب قَ  يَك لَ اِ  لِ الراحِ 
يک قدم به سمت خدا برداشتن، دل  1

بخشاد. زنگارهاا را از    کند. به انسان فتوح ماي   انسان را روشن مي

کند و قدم بعدي و ادامه راه را براي  بصيرت انسان پاک مي يجلو

 2کند. تر مي سان راحتان

 توکل .3
 همقام توکل اسـت. توکـل يعنـ  انسـان همـ      ،نامقامات عارفديگر از 

خواجه  کارهاي خود را به مالک حقيق  واگذارد و وکالت را به او وانهد.

درجــات  ،ماننــد ديگــر مقامــات عرفــان  ،عبــداهلل انوــاري بــراي توکــل

                                                           
 .519، ص 9. مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج 1

 .86/9/8978. در ديدار اعضاي برگزار کننده کنگره حج، 2
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 95، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 سفر از قبل نيازهاي پيش

اسـت؛ يعنـ  انسـان    طلب  توکل با ،نخست هدرج 1اي قائل است. هگان سه

 2حقيق  بداند. هدهند روزيخدا را در عيو حال که به دنبال روزي است، 

 گفززززززت پيهمبززززززي نززززززه آوا  نليززززززن 

 

 نزززززا اوکزززززت  اسزززززوي اشزززززيي نبيزززززن   

 شززززيو« الکاسززززي حبيززززي ال »ر ززززز  

 

 3غافزززززت   زززززو ،ا  اوکزززززت  ر سزززززبي

از  ،بديو بيان که شخص متوکل ؛توکل با ترک طلب است ،دوم هدرج 

دل بـه مسـبب االسـباب دهـد و بـه      نـد و  اسباب قط  نظر ک تمام علل و

 4انقطاع و اعراض حاصل کند. ،اهلل يتعبيري از ما سو

درجه توکل آن است که سالک به شهود فعل نائل آيـد؛ يعنـ    سوميو 

 5که مؤثري در جهان هست  غير از او نيست.ببيند 

د و بـا  سـاز  آمادهکند، توشه راه يار  زائر کوي دوست بايد قود خانه

در حـديث موـباح    7پـاي در وادي نهـد. امـام صـادف     ،توکل بر حق

بـه توکـل   را اهلل الحـرام   مسـافر بيـت   ،يـد و توبـه  از تجرپـس   ،الشريعه

 د:کن م سفارش 

ِيهِع َمها َيْرَ هُر ِمهْن  َِ   ِ 
ِِ هْل َعَلْيه ََّ لَّ ا اىِل َخالِِقَك َوَتَو َُ ْض ُاُموَرَك  َوَفوِّ

. َوال َتْعَتِمهْد َعهىل َزاِدَك َوَراِحَلتِهَك َوَاْصهَحابَِك َاتَِك َو ُسُکونَِك..َحرَ 

تَِك وَ  َوَباالً.وَ  أْن َتِصرَي َذلَِك َأعداً ا َِ افَ ابَِك َوَمالَِك خَم َشبَوُقوَّ
6
 

کارهايت را به آفريدگارت واگذار و در سکون و حرکتات   هو هم

                                                           
 .77د  75به نقل از شرح منازل السائرين، صص  971. اسرار عرفاني حج، ص 1

 . همان.2

 . مولوي.3

 . اسرار عرفاني، همان.4

 . همان.5

 .47، ص الشريعة. مصباح 6
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 96، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

بر او توکل کن... و بر توشه و مرکب و همراهان و نيرو و جاواني  

 مبادا دشمن و وبال تو شوند. !نکناعتماد و ثروتت 

، تنهـا سـفر نکنـد   حـج  کنـد مسـافر    در عيو اينکه اسالم سفارش مـ  

مرکبـ   را انتخاب کند، زاد و توشـه بـا خـود بـردارد و      دوستان  مناسب

براي رسيدن به با ايو حال  ،ه را داشته باشدراپيمودن  تواناي که برگزيند 

سباب توکل کند نه به اسباب کـه زاد و راحلـه و   به مسبب اال بايد ،مقود

در بيـان ايـو حقيقـت از توکـل در     مقام معظم رهبـري   د.نباشهمسفران 

 فرمايد: م  ،سوي حج و انجام وظايف حرکت به

تصميمت را بگير و توکال باه   »گويد:  ي متعال به پيغمبر  ميخدا

کان  به خدا توکل فقط نه اينکه تصميم نگير، بخواب و  1«خدا کن

درست کند! معنايش اين نيست. با عازم  ]کارها را[ که خدا خود  

راسخ در کارهاي بزرگ به خدا توکل کنيد و پيش بروياد. خاداي   

 2متعال هم کمک خواهد کرد.

 ىطلب حالليت .4
و  که به ذمه دارد، بپردازد را  بايد حق الناس حج پيش از سفر،مسافر 

در  7د. امام صادفخواهالليت بح ،از کسان  که حقوق  بر ذمه او دارند

ـ  مـ   روايت موباح  ِِ ُمهَك ِمهْن جِ ْج ِمهْن ُحقهُوٍ  َتْلزَ واْخهرُ » :دفرماي َ ه

«املَْخُلوقنِيَ 
 «.خارج شو ،از حقوقي که از جانب مردم بر تو الزم شده است»؛ 3

بـه  قوـد تقـرب    ،ايو سفر معنوي دراله  است و انسان  يحج سفر
                                                           

1 .{ ِ ح لََعَ اَّللَّ َت َفَتَوَّكَّ  (853)آل عمران:  {.فَإِذا َعَزمح

 .98/8/8977. در ديدار با اعضاي بعثه و سازمان حج و زيارت، 2

 .47، ص الشريعة. مصباح 3
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 97، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 سفر از قبل نيازهاي پيش

گيـري از   شـرايط بـراي تقـرب و بهـره    همـه  بايـد   ،رو ازايو .داردخدا را 

از شرايط ايـو سـفر ملکـوت  اداي     .معنويت ايو سفر عرفان  فراهم شود

مـال ،  حقـوف  اعـم از   :اسـت آمـده  که بر ذمه انسان مسافر است حقوق  

 يادا توانـاي  حقوف ديگران بر کس  کـه   يتأخير در ادا .عرض  و جان 

سـرزميو وحـ  باشـد.     رهسپارکس  که  وياه ؛ بهجايز نيست، آن را دارد

 :فرمايد م  9رسول گرام  اسالم

ُِ وَ  ِِ فَ  َيقهِدُر َعهىل َادا ِ هو َمْن َمَطَل َعىل ذى َحقٍّ َحقَّ ه هلَّ َحقِّ َُ َيهوٍم  َعَليهِ 

ُِ عَ  ار.َخطِيَئ ش 
1
 

کاه   درحاالي  ،اماروز و فاردا کناد    ،کسي که در اداي حق صاحب حق

 گير برگردن اوست. ر روز، گناه باجبراي ه ،حق او را دارد يادا تواناي 

ِِ َمرْ َمْن َاَنْت ِعنَْده   قِ » در حديث ديگري فرمود: 9رسول خدا ٌِ َبلِه  َلَمه

ُِ َيتَ لْ ٍض َاْو ماٍل فَ   ِعرْ  ْل ا ِمنْ «َحلَّ
کسي که ستمي نسبت به آبرو يا مال ديگري »؛ 2

 .«بخواهدبايد از او حالليت  ،باشدا   برذمه

از حج و تأثير آن در فرد  پيشاره ايجاد شرايط مقام معظم رهبري درب

 فرمايد: و جامعه م 

، رستگاري و سرافرازي ابدي انسان (حج)هدف از اين درس بزرگ 

انسااني   ؛صالح اسات  هتربيت انسان صالح و تشکيل جامع ،و راه آن

که در دل و در عمل، خداي يگانه را بپرستد و خويشتن را از شرک 

اي  هاي انحرافي پاک کناد و جامعاه   و هوسهاي اخالقي  و آلودگي

 هکه در ساخت آن، عادالت و آزادگاي و ايماان و نشااط و هما     
                                                           

 .999، ص 81، جهالشيع. وسائل 1

 .949، ص 79بحاراالنوار، ج .2
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 91، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 کار رود. هاي زندگي و پيشرفت به نشانه

فائز خواهند شاد،   ،حجاج بيت اهلل الحرام، کساني که به اين سعادت عظمي

 1رند.مغتنم بشما ،تشرف به آن سعادت عظمي هعنوان مقدم بايد اين ايام را به

 ىماد هاى دفع انگيزه .5
از نظـر اثرگـذاري    ها سالکان طريق عبوديت و بندگ  معتقدند عبادت

اثر تطهير و تخليه دارد و يل نفس، گوناگون هستند. برخ  در روح و تکم

برخـ  از فضـاي روح بشـر     .شـود  جان م  هموجب تزييو و تحلي رخ ب

اف و صـدقه، تطهيـر   انفاثر کند.  نور و صفا جلب م  رخ رف  ظلمت و ب

 حب مال است. هاي قلب از پليدي

نفسان  اميال تقويت اراده و نيروي مقاومت در برابر  هگرفتو ماي  روزه

 شهوت است. هو تحويل ملکه تقوا و موونيت از غلب

و رويـاروي  روح بـا    تنوير جان آدمـ  بـه نـور ذکـر و مناجـات      ،نماز

ايـو اسـت کـه جـام  االمـور      هـا   . امتياز حج در ميان انواع عبادتخداست

هم ظلمت حب مال  .تزييو است ههم خاصيت تطهير دارد و هم ماي ؛است

 آورد. م نورانيت  ،نس با خدادر نتيجه ذکر و اد و هم زداي م از دل را 

ايو مهـم   و تکامل و تبديل ناقص به کامل استحساب حج، حساب 

وري از هـاي الهـ  و د   شـود مگـر بـا همـت بلنـد و انگيـزه       حاصل نمـ  

 ارزش و زودگذر دنيوي. هاي کم  انگيزه

از بـه نقـل    7. امـام صـادف  بـرد  م  ثواباش  براساس انگيزه ،حاج 

 فرمود:   9رسول گرام  اسالم

                                                           
 .89/3/8917. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1
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 93، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 سفر از قبل نيازهاي پيش

َر  ُِ َومها َتهأخَّ َم ِمنْه ُِ مها َتَقهدَّ ُِ َذْنُب ٌِ َفَأْفَضُلُ ْم َنِصيَبًا َرُجٌل ُغِفَر َل َاحْلاج  َثالَث

ى َوَوَقاُه اهللُ َعَذاَب  ا الذَّ ُِ يَ اْلَقِب َوَأم  َم ِمنْه ُِ َمها َتَقهدَّ ُِ َذْنُبه  َفَرُجٌل ُغِفَر َل
ِِ لِي

ِِ ِ َبِقَي ِمْن ُعمُ َوَيْسَتأنُِف اْلَعَمَل فِي ِِ َفَرُجٌل ُحِفَظ   َأهلِه ا الَّذى َيلِي ِرِه َوَامَّ

. ِِ َوَمالِ
1
 

 اند و بيشترين بهره، از آن کسي است که گناهاان  گونه حاجيان، سه

ا  بخشوده شود و خداوند، از عاذاب قبار نگااهش     گذشته و آينده

ا  آمرزيده شاود و   دارد. پس از او، کسي است که گناهان گذشته

عمل از سر گيارد. پاس از او، کساي     ،عمر  هبايد براي باقي ماند

 شود. خانواده و مالش حفظ مي فقطاست که 

 ، ي، خودنمـا يـا هاي غير الهـ  ماننـد ر   انگيزه طبيع  است کس  که با

نبايد بيشـتر   ،آورد جا م  هحج ب ،حاج براي عنوان چشم  و  هم و چشم

رهبـر   از ايو انتظار داشته باشد که خداوند خانواده و مالش را حفظ کنـد. 

هاي مـادي و غيـر    انگيزههاي گوناگون، درباره  سخنران در  انقالبمعظم 

رزميو حضـور  سرزميو وح  هستند و در آن سـ رهسپار اله  کسان  که 

 فرمايد: و م دهد  م هشدار  ،يابند م 

هاي دنيايي و مادي ا تا آن جايي کاه    حج و فضاي آن را از انگيزه

حج جايي است که بايد هر چه ممکن . ممکن است ا تخليه کنند...  

نگاه به  ؛هاي دنيوي و مادي جدا و دور شود... انسان از انگيزه ،است

خداي نکرده باا ياک اهاداف    حج به صورت يک سفر گردشي يا 

 2ديگر. بايد مراقبت و جلوگيري کرد.

                                                           
 .808، ص 88، حجالشيعة. وسائل 1

 .8/3/8915. در ديدار با کارگزاران حج، 2
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 90، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 حج احکام فراگيرى .6
 مراسمدر  و در هر کاري الزم و ضروري است ،از عمل آموزش پيش

 ،زيـرا فـروع فقهـ  ايـو عبـادت     دارد؛ اهميت بيشتري  ، ايو آموزشحج

 است. در نتيجـه بـه آمـوزش و تعلـيم    ه ر عبادتگيدتر و بيشتر از  پيچيده

 :عرض کردم 7گويد به امام صادف اره م رز خواهد داشت. ازينبيشتري 

حج از شاما   هفدايت شوم! چهل سال است که دربار !يابن رسول اهلل

اي  اره! خاناه راي ز»دهي! حضرت فرمود:  پرسم و به من، فتوا مي مي

 ،هشاد  حاج ]و زياارت[ ماي    ،7يش از آدمپا که از دو هزار سال 

 1«؟به پايان برسدچهل سال  خواهي مسائل آن، در مي

ذنـان  ؤبـه م  9رسول خدا که کند روايت م  9از رسول خدا 

آهنـگ حـج دارد تـا     : پيامبر خـدا، ندندستور داد ميان مردم منطقه اعالم ک

تا براي هميشـه  تفهيم کند و مناسکشان را به آنان بياموزد به مردم حج را 

در سـال   آنکـه مگر نبود،   هيچ مسلماندر آن سال، برايشان، سنت باشد؛ 

بيـاموزد و   اورا بـه  حـج  ارد تا پيـامبر  زگ دهم ]هجري[ با پيامبر خدا حج

 2بشناساند. اورا به  حج مناسک

فـراهم آوردن   ،انـدرکاران حـج   هاي کارگزاران و دسـت  يک  از برنامه

زمينه آموزش براي زائران سرزميو وح  اسـت تـا هـم مناسـک حـج را      

ند و هـم  شـو ايو عبادت بزرگ آشنا  هاي آموزهو  بشناسند و هم با اسرار

دربـاره آمـوزش    انقـالب معظـم   رهبـر  آداب و اخالف سفر را بشناسـند. 

 فرمايد: ن حج م به مسووال ،حجاج و تهيه آثار آموزش 
                                                           

 .583، ص 9؛ به نقل از: من اليحضره الفقيه، ج968. حج و عمره در قرآن و حديث، ص 1

 .991ص ؛ به نقل از ارشاد القلوب، 968. همان، ص 2



10 

 98، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 سفر از قبل نيازهاي پيش

خواهند مسافر حج شوند، از پيش در اينها ظرفيات و   ي را که ميممرد

هاي گوناگون،  ريزي نامهکتاب، با بر هآمادگي به وجود بياورند. با تهي

چه مسائل فقهي، چه مسائل  ؛با آموز  و بيان مسائلي که احتياج دارند

بناابراين   . اجتماعي و سياسي و اخالقي و معنوي و عبادي و عرفاني...

 1يکي از کارها، ايجاد آمادگي در مسافر حج است.

 توجه به آداب حج .7
مشـروط   ،حجاه فريضه وي بهاعمال عبادي  حياتبخش امدهايپينيل به 

توجه  ،به ايو است که به دقايق و اسرار و آداب ايو دستور عظيم آسمان 

نتـايج عـال  انسـان  و     حـج کامل شود؛ وگرنـه صـورت عـاري از روح    

محروميـت مـا مسـلمانان از     هعمد يقيو، دليل به اجتماع  را نخواهد داد.

وانيو الهـ  و  تـوجه  بـه روح قـ    ب ، دين هاي  پيامدهاي ارزشمند آموزه

 فرمايد: باره م  درايو انقالب معظام رهبر اکتفا به ظاهر آنهاست.

م حج و مناساک حاج را باه    اچه غافلند کساني که مراسم حج و اي

کنند. حج را بايد با توجه،  رنگ مي امور دنيايي کم پرداختن به هوسيل

غير از مناسک حج و اعماالي کاه    .جا آورد با حضور و با آداب به

صورت حج است، ادبي هم وجود دارد که روح حاج   هيل دهندتشک

آورند، اما از روح و حقيقت آن  جا مي است. بعضي اين صورت را به

 2مانند. غافل مي

با شبل  که مناسک ظـاهري حـج را انجـام     7وگوي امام سجاد گفت

بهتـريو شـاهد بـر سـخنان رهبـر       ،دوول  از روح آنها غافل مانده ب ه،داد
                                                           

 .8/3/8915. در ديدار کارگزاران سازمان حج و زيارت، 1

 .90/3/8919. در ديدار با کارگزاران حج، 2
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 99، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

ول   ،گويد پوشد و لبيک م  ب است. کس  که لباس احرام م فرزانه انقال

پوشيدن لباس پرهيزکـاري را   آورد و قود بيرون نم  از روحرا گناه  لباس

همچنيو در طواآ و سع  و وقوآ در عرفـات و مشـعر و رمـ      ،ندارد

از حقيقـت و روح   کـردن،  و تراشيدن سر و قربـان   اار و بيتوته در منجم

ذکر و تمسـک بـه ذات    ،است و احساس خضوع، توجهغافل  ايو اعمال

کـه   ، حج او مانند حج شبل  استشود مقدس پروردگار در او ايجاد نم 

 فرمود:به او  7امام سجاد

يَت نُ َت ِمنى َوال َرميَت اجِلَِر َوال َحَلقَت َرأسَفِ َوَصل ُسَکَك َك، َوال َادَّ

بهَت،  ِواَف ااِلفاَضهَطه ال ُطفَت َوال َصلَّيَت   َمسجِد اخَليِف وَ  َوال َتَقرَّ

. جَّ اِرِجع َفاِنََّك َل ََتُ
1
 

ناه سرتراشايده و ناه     . تاو اي دهنکرنرفتي و رمي جمرات  ابه من تو

طاواف بيات   خوانده و ناه  نماز اي، نه در مسجد خيف  قرباني کرده

 کاه  برگرد .اي ه مقام قرب خدا نرسيدهب اي و در حقيقت، انجام داده

 اي! وردهجا نيا هتو حج ب

همـه امـور مـادي را     ،شـوند  اهلل آماده م  زيارت بيتبرخ  حجاج که براي 

در حال غافلند و ، آموزند، ول  از درک روح حج نيز م مناسک را  ،کنند آماده م 

 کنند. نم نيز احساس کمبود در صورت  که  ،گردند خبري برم  غفلت و ب 

 ،آداب حـج مقام معظم رهبري بـا توجـه بـه ضـرورت اهميـت درک      

 فرمايد: م  نآ بارهدر

نااه باردن باه    پادب حاج،   ادب حج، خضوع و ذکر و توجه است.

ساحت امن الهي است که براي مؤمنين و متمسکين به ذيل توسل به 

                                                           
 .879و  878، صص 80. مستدرک الوسايل، ج1
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 سفر از قبل نيازهاي پيش

ذات مقدس پروردگار، فراهم شده است. بايد اين بهشت را شناخت 

 طور فهميد. حج را بايد اين .و وارد آن شد

با مؤمنين، دعوا کاردن باا    . خشونتاراستلمت و مداادب حج، مس

 برادران و فسوق و جدال در حج ممنوع است.

ادب حج، برادري و ايجاد محبت و وحدت است. فرصت ايجاد وحادت  

 1شود. هاي اسالمي و شعوب اسالمي، فقط در حج فراهم مي ملت ميان

 

                                                           
 .93/80/8919. پيام به کنگره عظيم حج، 1
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هايمعنويحجفرصت

 

 

 

 فصل دوم
 

 حج  معنوي  اهي  فرصت
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 درآمد
بسـياري را بـراي مسـلمانان    هاي  فرصت ،حجموسم سرزميو وح  و 

بـراي   ،سـو  مسلمانان از يکاجتماع  .مانند فرصت سياس  سازد؛ فراهم م 

فرصت  مناسـب اسـت بـراي معرفـ       :بيت زائران ايران  و پيروان اهل

 ؛سـازند  ه به آنان وارد مـ  ک است  يو رف  اتهامات نارواانقالب اسالم  

کـه بـا اهـداآ     آورد فراهم م  مسلمانانديگر موقعيت  براي  سو ديگر از

هـاي   پـردازي  دروغبدون واسطه و  ب متعال  انقالب اسالم  آشنا شوند و 

ار آن رابطـه  ذگـ  با نمايندگان ايو نهضت عظيم و بنيـان  ،هاي بيگانه رسانه

را هـاي الزم   فعاليـت را بشناسـند و  اسـالم  دشمنان همچنيو برقرار کنند. 

 هاي آنان انجام دهند. سازي توطوهاخنثبراي 

هاي معنوي و اخالقـ    فراهم آوردن فرصت ،هاي حج فرصتديگر از 

هـر زائـري    اي که به گونه ؛استروح  و تعال  معنوي برداري  براي بهره

گـذارد و آن همـه نشـانه آشـکار و گويـاي        که به ايـو سـرزميو پـا مـ     

بـه   ،بينـد  ندگان مخلص خدا را مـ  خداپرست ، توحيد و گذشت و ايثار ب

 ،اسـالم  حيـاتبخش  هـاي  آموزهبه  عملمسلمان  خود افتخار کند و براي 

خـود را در زالل بنـدگ    زائر بايـد در چنـيو فضـاي ،    . مندتر شود عالقه
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

عهد و پيمان بندد که از مسير بندگ   ،شو دهد و با پروردگار عالمو شست

عـ   مج د و در ايو حرکت دسـته با شيطان درون ستيز کن ،او خارج نشود

بر شيطان درون و بيرون فائق آيد. چنيو  ،همراه با رعايت محرمات احرام

عبادي و اجتماع  يک از مناسک  در هيچکه در حج فراهم است، فرصت  

 شود. اسالم فراهم نم 

که در سخنان و شود  اشاره م هاي حج  فرصت برخ در ايو فول به 

جنبـه  هاي  که  ؛ فرصتاست شدهتوجه  به آن هاي مقام معظم رهبري پيام

قــرار نيــز صــرفاس سياســ  نــدارد و در ابعــاد اخــالف فــردي و اجتمــاع  

گيرد. حج ايو فرصت را براي مسـلمانان حاضـر در سـرزميو وحـ       نم 

اسالم و حقايق ناب اسالم محمدي کـه   حقيق کند که با چهره  فراهم م 

ايـو  نيـز  ند. براي زائران ايـران  شوبيشتر آشنا  ،به حاشيه رانده شده است

منتقـل  مسـلمانان   ديگـر بـه  را خود هاي  تجربهکند تا  فرصت را ايجاد م 

حـج  « هـاي معنـوي   فرصـت »ها به  از ايو فرصتدر ايو نوشتار، ما کنند. 

 پردازيم. آنها م  رخ  ازايم که به شرح ب کردهتعبير 

 ها درک فرصت. 1
اي کـه   تريو سـرمايه  ريو و گرانت تريو و با اهميت اگر انسان در بزرگ

تأمل و تفکـر کنـد و انـدک     قدري  ،دست آورده است اي به هيچ هزينه ب 

ايـو سـرمايه بينديشـد و از     بارهکند و در خال دنيوي عاليق ذهنش را از 

، هدآ اصل  آفرينش خود را دريابد که بايـد بـراي رسـيدن بـه     سوديگر

 برد. گ  بهتر بهره م هاي زند از فرصت، بکوشدمعراج و قرب اله  

شـود کـه    مـ   رو روبهاي  هاي وياه هر فرد در زندگ  خود با موقعيت
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 حج معنوي هاي فرصت

فرصـت را   ،اگر آن موقعيت را خوب بشناسد و از آن خوب استفاده کنـد 

 فرمايد: م  9پيامبر گرام  اسالم غنيمت شمرده است.

پس در کمين  .رسد شک در زندگي شما لحظاتي فرا مي يب اي مردم!

طاليي باشيد و به آنها پشت نکنيد که نسيم حيااتبخش   آن لحظات

 1وزد. رحماني از آنها مي

فرصت  ،آيد وجود م  از افراد جامعه به رخ   که براي بيها از فرصت

حج و حضور در سرزميو وح  است. ايو فرصـت بـراي عـده کمـ  از     

 شود. م  ايجادبار در کل عمر آنها  مردم و گاه فقط يک

هـا    ايـو وياگـ   ها  ديگر عبادتدارد که در   هاي وياگ نيز خود حج 

خـوب  درک   رو بايد ايو فرصـت بـه   ازايو .صورت جمع  وجود ندارد به

 فرمايد: رهبر معظم انقالب در ايو باره م  شود.

. بايد نگاه به يک نعمت و فرصت بزرگ الهي باشاد...   ،نگاه به حج

ايم و اهميت  عجيبي است که ما به آن عادت کرده هاين خيلي پديد

مسلمانان جمع شاوند،   هشويم. هم و عظمت آن را درست متوجه نمي

متوجه به يک مرکز، به يک نقطه، خاشع در مقابل اين نقطه، با اين 

 2.ه حج نگاه کنيمچشم ب

ُِ َمُهر  َمهرَّ » فرمايـد:  م  7عل حضرت  الَسهحاِب َفهانَتِ ُزوا ُفهَرَ  الُفرَصه

هاي خيار   از فرصتبکوشيد پس  ،بهاري در گذرند ها مانند ابر فرصت»؛ 3«ريِ اخل

 .«بهره بگيريد

بـه ديـد و شـناخت افـراد      ،دسـت آمـده   هاي به گيري از موقعيت بهره
                                                           

 .650، ص 7. الکافي، ج 1

 .4/1/8911. در ديدار با کارگزاران حج، 2

 .14، ص 86، جالشيعة. وسائل 3
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

آن کوشند  ، م دارد. اگر آن را فرصت بدانندبستگ  نسبت به آن موقعيت 

اگـر آن را   ، ولـ  بـرداري کننـد   از آن بهـره  ه خوب را از دست ندهند و ب

انقـالب،  معظـم  رهبـر   .دهنـد   به راحت  آن را از دست م  ،فرصت ندانند

 فرمايد: حج م درباره ايجاد شناخت صحيح براي 

عنوان يک فرصت. اگر باه چشام    با اين چشم به حج نگاه کنيم؛ به

فرصت نگاه کرديم، آن وقت ديد ماا بااز خواهاد شاد، وظاايف      

خودمان را بيشتر توجه خواهيم کارد. شاما ايان فرصات را پيادا      

مسالمانان اظهاار عبوديات     هخدا در کنار بقيا  هکنيد که در خان مي

اين فرصت است. اگر اين باه چشام فرصات     هکنيد. اين اولين نقط

ا  اين است که انساان ايان را باه هاي       نگاه شود، آن وقت الزمه

 1قيمتي از دست ندهد.

تـا شـناخت    و داردويـاه    در مناب  اسالم  جايگـاه  ،شناس  فرصت

 7علـ   . حضـرت شـود  محقق نم  ،گيري از موقعيت  بهره ،حاصل نشود

وُنوا »فرمايد:  م باره  در ايو َُ «َاْلَوْقهِت َابناَ  َفأغَتنِمُوا الُفَرَ  َو
هاا را   فرصت»؛ 2

 .«غنيمت شماريد و فرزندان زمان خود باشيد

در تقويت روحيـه   ،فضاي معنوي حج تأثيرمقام معظم رهبري درباره 

 فرمايد: م ان ايم

مناوره، در مجااورت    همکرمه يا مدين هف است که انسان در مکحي

و مرقد بزرگان صاحابه   :هدي هو مراقد ائم 9مرقد پيامبر اعظم

د، ندرخش  بزرگان که در تاريخ م ل خورشيد مي هو شهداي احد و بقي

 هدر آن قطعا  ؛باشد و به جاي توجه و تذکر، به فکار دنياا باشاد...   
                                                           

 .4/1/8911اندرکاران حج،  . در ديدار کارگزاران و دست1

 .955، ص 83ابن ابي الحديد، ج  ،البالغة. شرح نهج 2
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 حج معنوي هاي فرصت

قادر ارز  دارد و   ا ، هر سااعتش آن   زماني اکسيري که هر دقيقه

به  .در مکه و مدينه به فکر توشه گرفتن باشيم .قدر فرصت است آن

ايمان خود، معنويت خود، تذکر خود، خشوع  هفکر افزودن بر سرماي

]در  1خااود در مقاباال پروردگااار باشاايم. اياان اولااين قاادم اساات

 شناسي و استفاده از فرصت حج[. فرصت

 ىاسالم ىمهورانقالب و ج معرفى .2
معرفـ  انقـالب    ،با برکـت حـج   پيامدهاييک  از  ،اه رهبريديدگاز 

زنده کردن اسـالم در اذهـان    ،انقالب  که معرف  درست آن ؛است اسالم 

 فسرده و خمود مسلمانان است.

بـا فرهنـگ و آداب و    ،افراد بسياري از کشورهاي گوناگون ،در حج

هـاي   از رسـانه  ،م و بـيش کـ  ،کنند. ايـو افـراد   شرکت م  ،سنو مختلف

ايران، تشي ، انقالب اسـالم  و مسـائل مـرتبط بـا      بارهکشورهايشان در

فرصـت  بديه  است که ايو افراد زمان حـج را بهتـريو    .اند ايران شنيده

ويـاه   زائـران ايرانـ  بـه    . بنـابرايو، هايشـان بداننـد   براي سنجش شنيده

بهتـريو   ،يـو فرصـت  توانند از ا ن و کارگزاران حج م انخبگان، روحاني

 بهره را ببرند.

نظــام را از اوجــب واجبــات حفــظ  =خمينــ  کــه امــام گونــه همــان

معرف  انقـالب اسـالم  و امـام را کـه     انقالب نيز معظم دانست، رهبر  م 

نـد و در ايـو   دا معنوي حج م آثار از  ،گذار ايو انقالب بود معمار و بنيان

 فرمايد: باره م 

ما در حج بايستي به دنيا آن چيزي را  آنچه مهم است، اين است که
                                                           

 .4/1/8911. در ديدار با کارگزاران حج، 1
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

آن  ؛و مغز هويت ماسات  بّو مغز انقالب و لُ بّمنعکس کنيم که لُ

 1چيست؟ آن تصميم قاطع بر تحقق اسالم است.

هاي مهم کارگزاران حج و مردم  يک  از مسؤليت اي خامنه العظم  اهلل آيت

ته است. يکـ  از  دانسهاي بزرگ انقالب اسالم   پيام  مسلمان ايران را معرف

از کـارگزاران و  ايشان  .استکبار است برابرايستادگ  مردم ايران در  ها، ايو پيام

 فرمايد: با اعمال خود معرآ انقالب باشند و م خواهد  گزاران م  حج

بعاد   هکارگزاران حج، در درج هحج ا در درجه اول بدن  هحج بايستي بدن

رفتار، با گفتاار و باا عمال    عمومي حج، يعني آحاد مردم ا همه با   هبدن

رالحديدي در اينجا وجود دارد که عازم است بُخودشان نشان بدهند که زُ

ترين پياام   بخشد. اين بزرگ اين، اميد مي .حرکت خود  را ادامه بدهد

هاا، در    گفتاه  ههاا، در هما   نوشته هاسالم و انقالب است که بايد در هم

 2بايد اصرار باشد. بر اين .زائر در همه چيز منعکس شود هنشري

ي  عامل عزت مسلمانان است و آنها تشنه آشـنا  ،انقالب اسالم  هروزام

 فرمايد: انقالب م معظام رهبر  که چنان ؛بيشتر با انقالب اسالم  هستند

ملت اياران باا برافراشاتن     .ايد امروز شما به دنياي اسالم عزت داده

لاذا   .ه اسات به يکايک مسالمانان در دنياا عازت داد    ،پرچم اسالم

خواهند دنبال ايان الگاو حرکات     مسلمانان کشورهاي ديگر هم مي

در حج نگذاريد اين پرچم از دست شما بيفتد. در مذاکرات . کنند... 

خصوصي و در اجتماعات عمومي نشان بدهيد که ملات اياران باه    

برکت اسالم، عزيز و سرافراز شده است و اين عزت را تا آخارين  

 3داد.نفس از دست نخواهد 
                                                           

 .80/8/8973. در ديدار کارگزاران حج 1

 . همان.2

 .85/1/8917. در ديدار مسؤالن و کارگزاران حج، 3



21 

 49، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج معنوي هاي فرصت

تبيـيو  بـه منظـور   استفاده از فرصت حج را اي،  خامنهالعظم  اهلل  آيت

دانـد و بـه    تکليف کارگزاران حـج مـ    ،  جمهوري اسالم حقيقماهيت 

اهـداآ بلنـد انقـالب     ،مسـلمانان  ديگر کند در ارتباط با آنان سفارش م 

هاي مسلمانان را کـه در سراسـر جهـان بـراي      و دل کننداسالم  را تبييو 

 د:ن، شاد سازپدت انقالب اسالم  و جمهوري اسالم  م 

ايد، شما که دلتان لبالب از اعتقاد و ايمان به  شما که کارگزاران حج

نظام جمهوري اسالمي است، در حج در کنار اين برادر مسلماني که 

تبياين معاارف    ،غات قرار گرفته است، تکليف اولتانيدر معرض تبل

ي ]است[. جمهوري اسالمي، جمهاوري  اسالمي و معارف نظام اسالم

اماا نظاام ماا     ،است. ما اک ريت مردم ايران شيعه هستيم« اسالمي»

شود. دليلش هم اين است کاه   نظامي است که شامل شيعه و سني مي

هم بعد از پيروزي انقالب، هم در جنگ تحميلي، هم  ،هم در انقالب

انان عاالم  ما در داخل، هم يک ک رت عظيمي از مسلم  برادران سني

 1که سني هستند، از ما حمايت کردند، از ما دفاع کردند.

هـا و   و افشـاي دروغ رهبر معظم انقـالب، حقيقـت انقـالب اسـالم      

بـا برکتـ    آثـار  از  را شـود    که به جمهوري اسـالم  زده مـ   يها تهمت

. شـود  م  و کـارگزاران حـج فـراهم مـ     که براي جمهوري اسـال داند  م 

 فرمايد: م در ايو باره  ايشان

منااطق   هدر کشورهاي اسالمي، چه در آفريقا، چه در آسيا، در هما 

دنيا، حتي در قلب آن کشور که بيشترين دشمني را با ما کرده است 

آمريکا ا مسلماناني هستند که شايعه نيساتند،     ها يعني اياالت متحد
                                                           

 .85/1/8917ن و کارگزاران حج، . در ديدار مسؤال1
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 44، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

اما دلشان لبريز از محبت جمهوري اسالمي و محبت اماام و محبات   

چاون جمهاوري، جمهاوري     ؛زرگ با عزم و اراده استاين ملت ب

کنناد و   کنناد، تباديل ماي    اسالمي بود. اينها اين را تحرياف ماي  

 هخواهند به دروغ مارک دشامني باا فقارق اساالمي را باه ساين       مي

 1جمهوري اسالمي بزنند. برويد اينها را تبيين کنيد.

 ىستيز شيطان .3
بسـيار   ،يعنـ  هـواي نفـس    ،ميدان جهاد با شيطان و ابـزار اغـواي او  

است و غنيمت يا غرامت  که در ايـو جنـگ نوـيب يـا دامنگيـر      گسترده 

 بسيار مهم است. ،شود انسان م 

هايش محدود اسـت   هم غنيمت ،هر جنگ  در جهان طبيعت رخ دهد

 ،هـاي جهـاد بـا شـيطان و نفـس امـاره       ول  غنيمـت  ؛هايش و هم غرامت

ير است؛ زيـرا انسـان در نبـرد بـا     ناپذ هايش نيز جبران نامحدود و غرامت

از دهـد.    کند يا آنهـا را از دسـت مـ    شيطان، يا شرآ و شرع را حفظ م 

، ضـعيف  ، جنگ اکبـر اسـت و بـراي انسـان    با هواي نفس جنگرو،  ايو

کـه   عاقل جنگ با دشمو درون، گرچه ضعيف باشد، دشوار است. انسان

 اسـت،  ه شـده به وح  تکيه کرده و به رکـو وثيـق عنايـت الهـ  وابسـت     

در  7اميرالمؤمنيو علـ   .آيد ق م ئبلکه بر شيطان فا ،خورد شکست نم 

يطاَن بِاملُجاَهَد وا اصاف  » فرمايد: م ايو باره  ِِ   ِ لشَّ با جهاد باا  »؛ 2«َواغلِبُوه بِاملُخاَلف

 .«بر او غالب شويد هاي آن و با مخالفت با خواستهبا شيطان مصاف کنيد نفس 

تـريو راه شکسـت    تـريو و سـاده   آسـان  ،7 علـ  به فرموده حضرت
                                                           

 .85/1/8917. در ديدار مسؤالن و کارگزاران حج، 1

 .987، ص 4. شرح غررالحکم و درر الکلم، ج 2



22 

 45، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج معنوي هاي فرصت

در ايـو صـورت    .هاي اوست با خواستهجهاد با نفس و مخالفت  ،شيطان

ليحناِن ََن َعلِعيفاً ) :بـود است که کيد شيطان مؤثر نخواهد   1.(إِنَّ َكيحلَد الََّّ

 فرمايد: رهبر معظم انقالب در ايو باره م 

شاده اسات کاه     اي تنظيم گونه ذات و جوهره آن به ،بعضي عبادات

يکاي از ايان    .جهاد با شيطان و هواي نفاس اسات   ،همه وجود آن

ي دو ادار، عبادات حج است. ايان عباادت در جاوهر و ذات خاود    

عنصر اصلي تقرب به خدا در انديشه و عمل و اجتناب از طاغوت و 

ک حج، براي ايان  وراعمال و تُ ههم .شيطان با جسم و جان ]است[

ابزارهاا و مقادمات آن اسات و ايان      دو و در جهت آن و تاأمين 

 2هاي الهي نيز هست. دعوت هي از اسالم و هما خالصه ،حقيقت

رعايت و حرکت دسته جمع   با نبرد با شيطان راانقالب، معظم رهبر 

 فرمايد: شمارد و م  محرمات حج ميسر م 

هااي    کنادن از شاهوات و هاوس    اجتناب از شيطان و طااغوت، دل 

خود و نيز نيروي  هتن از نيروي صبر و ارادکننده و کمک گرفخوار

جمعاي و   عظيم امت اسالمي را الزم دارد که همانا در حرکت دساته 

و  سعي زباني همگان در طواف و گامي و هم همراهي و همدلي و هم

جمعي جمرات  و هدف گرفتن دسته وقوف در عرفات و مشعر و منا

برائات عماومي از   جا و همه سو به آن و ابراز  شيطان و رمي از همه

 3شود. آن حاصل مي

دوري از شيطان و شکست اهـداآ فريبنـده او را از    ،امر مسلميو ول 
                                                           

 .76.  نساء: 1

 .84/4/8974. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 2

 . همان.3
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 46، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

کند که بـا ايـو     گزاران سفارش م  داند و به حج اساس  حج م پيامدهاي 

 ار خود باز گردند:به شهر و دي ،توشه

برادران و خواهران مسلمان که در محشر عظيم حج گرد  همن به هم

کنم که در حج تادبر کنناد و آن دو    متواضعانه توصيه مي ،اند  آمده

يعني دل سپردن به خادا از ياک ساو و اجتنااب و      ،اصلي را هنکت

ها ]را[ براي خود تاأمين کنناد و باا روحاي      برحذر بودن از شيطان

مجهز به تقوا و دلي سرشار از اعتماد به خدا و روحي لبريز از امياد  

  1از گردند.به آينده... به ديار خود ب

 جهان مسلمانانشرايط از  آگاهى .4
تواند با اجتماع عظيم  مظهر انرژي متراکم جهان اسالم است که م  ،حج

ن اناتـريو مشـکالت را از سـر راه مسـلم     بـزرگ  ،مسلمانان در مکه و مدينه

آنها را با مشـکالت و نيازهـاي    ،بردارد. اجتماع مسلمانان در سرزميو وح 

بـراي رفـ     اسـالم ،  ايو اجتماع درکه   هاي حل و راهد کن يکديگر آشنا م 

 دست نخواهد آمد. در هيچ اجتماع  بهشود،  ايو مشکالت پيشنهاد م 

هاي پيشـرفت علمـ ،    است که مسلمانان راه بمناسفرصت  ايام حج 

هـاي   مانـدگ   رهنگ  و اقتوادي خود را بشناسند و درصدد رفـ  عقـب  ف

آن اسـت کـه در صـدر اسـالم و در      گويـاي   ، تـاريخ حـج  خود برآينـد.  

مکه بهتريو جايگاه بـراي تبـادل انديشـه و نظـر دربـاره       ،هاي ميان  سده

هـاي علمـ  و    هـا و پـاوهش   و بسياري از منـاظره  ههاي اسالم بود آموزه

 گرفته است.صورت فرهنگ  در مکه 

تــريو  از مهـم  ،توجـه بـه مشـکالت جهـان اسـالم و مسـلمانان در حـج       
                                                           

 .84/9/8974. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1
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 47، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج معنوي هاي فرصت

 :است در يک  از سخنان خود فرمودهايشان  .است معظام هاي رهبر دغدغه

ناپاذيري را   ضاايعات جباران   ،کشورهاي اسالمي در يک قرن اخير

اند. موج اساتعمار و کشورگشاايي غربياان، بيشاترين      تحمل کرده

شاان،   ها و مناابع ماادي   هاي مسلمان زد که ثروت آسيب را به ملت

تعمارگر سااخته باود.   جانباه دول اسا   هاي همه آنان را آماج تهاجم

افتاادگي علماي و    عقب ،ها براي مسلمانان... اندازي حاصل اين دست

 1مادي بود.

به جهـان اسـالم هجـوم آورده،    من  که از هر سو زدردهاي م به ايشان

 کرده و فرموده است:اشاره 

ترين آنها اين   امروز جهان اسالم دچار دردهاي مزمني است. شايد مهم

هاي  سست شدن رشته ،ت: منازعات سياسي و مذهبيگانه اس دردهاي ده

وابساتگي سياساي و    ،ماندگي علماي و صانعتي   عقب ،اخالق و ايمان

غرور در کنار فقر و گرسانگي و   گري و اسراف و اشرافي ،اقتصادي

منازوي   ،ضعيف شدن اعتماد به نفس و اميد به آينده در ساران  ،تذل

ابتکاري در آفرينش  بي ،کردن دين و گسستن آن از سياست و زندگي

بار تهااجم   تساليم در برا  ،زوال آن اسات  مفاهيم نو که قرآن منبع بي

هاي مسالمان   ت ملتپايمال شدن عز خرهفرهنگ تحميلي غرب و باأل

 2کاري برخي سران سياسي. پذيري و طمع با ذلت

رفتو و گــ ن را درسمارفــت از ايــو اوضــاع نابســا ، راه بــرونرهبــري

هاي قرآن  معرفـ    سمت هدآبه ت مسلمانان حج و حرکالگوپذيري از 

 فرمايد: کند و م   م 
                                                           

 .81/88/8918ام، . پيام به حجاج بيت ا  الحر1

 .99/89/8971. همان، 2
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 41، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

بيش از هميشه باه   ،امت اسالمي در چنين اوضاع حساس و خطيري

حرکات و نهضاتي هدفمناد و     ؛گيري از الگوي حج نياز دارد درس

هاي قرآني و بر صراط  آگاهانه و متنوع و همگاني، در سمت هدف

 1مستقيم اسالم.

براي درمان معضالت فرهنگ ، سياس ، اجتمـاع   ب انقالمعظام رهبر 

بـرداري از   ، بهـره کنـد و آن  مهم پيشنهاد مـ   يراهکار ،و اقتوادي اسالم

 فرصت حج است:

 ،التقا و مرکاز اجتمااع   هاگر مسلمانان قدر حج را بشناسند و از اين نقط

مهماي از ايان حصاار نوميادي و      ، بخشدرستي بهره ببرند همه ساله به

 2ويران خواهد شد. ،ها کشيده شده است که برگرد ملت تلقين ضعف

در رفـ  مشـکالت   اي، نقـش حـج    اهلل العظمـ  خامنـه   از ديدگاه آيت

 :گونه خواهد بود مسلمانان ايو

عظمت و تنوع اقتدار معنوي و انساني دنياي اسالم تواند  موسم حج، مي

ي کشاورها  هدر برابر چشم مردمي از هم ،طور محسوس به ،را هر سال

ي و تبااادل نظاار را در ميااان يمساالمان بگااذارد و ارتباااط و شناسااا

توانناد   هاا ماي   ملات  ههم ،در حج .برگزيدگان هر ملت برقرار سازد

دست آورند و حجااب تبليغاات    خبرهاي حقيقي از حال برادران را به

ي از فضااي  گير دشمنان جهان اسالمي را در نوردند و با بهره هخصمان

ام، خود را براي حرکتي هماهناگ و مخلصاانه در   اهلل الحر معنوي بيت

راه بازگشت به حاکميت اسالم و کسب عازت و اساتقالل و تاال     

 3براي تحولي اساسي در کشورهاي خود آماده سازند.
                                                           

 .99/89/8971. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1

 . همان.2

 . همان.3
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 43، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج معنوي هاي فرصت

 ستمديدگانکمک به  .5
پناهـان اسـت. آنـان از     و ب  ستمديدگانسيره پيشوايان دين ، دفاع از 

ان باشـند. از  سـتمکار و دشمو  يدگانستمدخواستند ياور  پيروان خود م 

ــريو وظــايف انســان مهــم ــوگيري از ســتم اســت. بســياري از   ت هــا، جل

بـا کمـک و    ول  .حق مشروع خود را ندارندگرفتو تواناي   ،ستمديدگان

توانند به ايو مهـم دسـت يابنـد. کسـان  کـه قـدرت        ي ديگران م هميار

 دارند، نبايد در ايو کار کوتاه  کنند.

گـام بـردارد، ولـ      سـتمديدگان واند در راه احقـاف حـق   اگر کس  بت

حضرت  .کوتاه  کند، در پيشگاه خدا و وجدانش پاسخ  نخواهد داشت

ًِ »فرمايد:  م  7عل  ونا لِلر هاِلِ َخصه « َولِلمرُلهوِم َعونهاً َُ
هماواره دشامن   »؛ 1

 .«ستمگر و ياور ستم ديده باشيد

ايـو تفکـر    الب اسـالم  بـه  از آغاز انقـ  ،=معمار کبير انقالب، امام خمين 

توجه کـرد و  هاي جمهوري اسالم  ايران  عنوان يک  از سياستناب علوي، به 

 . تــا آنجــا کــهآن را ادامــه داد ،اي اهلل العظمــ  خامنــه آيــت ،خلــف صــالحش

را به ايو امـر مهـم    هو هم آشناناپذير نظام  اصول خدشه بهرا  ديدگان جهان ستم

 فرمايد: داند و م  جايگاه براي ايو کار م  تريوحج را بهکرد. ايشان دعوت 

َمهن » کاه فرماود:   9پيامبر بزرگ اسالم هآنان که به صدق فرمود

«موِر املُسلِمنَي َفَليَس بُِمسلمٍ َتمَّ بِاُ َاصَبَح ال َي 
باراي   آيا ،، عقيده دارند2

تار   اهلل و زماني مناسب بروز دادن اين اهتمام، جايي بهتر از حج بيت

 . ومات سراغ دارند؟...از ايام معل
                                                           

 .5، ص87؛ شرح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج47. نهج البالغه، نامه 1

 .869، ص 9. الکافي، ج2
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 50، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

مات  هاي سياسي ا ترين گرفتاري است که مهم اي آري، حج، فريضه

 1است. اسالمي در آن و با آن قابل حل

بـراي کمـک بــه   را دادن زمــان حـج   دسـت  از ،رهبـر معظـم انقـالب   

 فرمايد: داند و م  خسارت م و آگاه کردن مسلمانان  ستمديدگان

مان و تسلط دولات جباار   هاي مسل امروز هرکس وضع دشوار ملت

هاا و   برآنان را بداند، هرکس از جنايات صهيونيسات  هدحاياالت مت

هارکس   ،هاي پنهان آنان عليه کشورهاي مسلمان آگاه باشاد  توطئه

هر کس از وضع جنوب لبناان و   ،ملت فلسطين را ببيند... هوضع تير

هار کاس از    ،مناطق دائماً در معرض تهااجم آن باا خبار باشاد...    

کشمير مطلع باشد، آري هر کس کاه ايان حقاايق را     ستان وافغان

ديني برخاوردار باشاد،    هدانسته و از غيرت اسالمي و احساس وظيف

عظايم حاج و ضاايع     هترديد نخواهد کرد که از دست دادن ذخيار 

براي اسالم و مسالمين خساارتي    ،مستحکم الهي هکردن اين پشتوان

2غفران است. جبران و گناهي بي بي
 

 مسلمانان کار از يىگشا لمشک .6
 فرمايد: و حکيمانه م  زنغ  در حديث 7اميرمؤمنان عل 

دهد تا به  اي مي هاي ويژه همانا خدا را بندگاني است که به آنان نعمت

ها  کار گيرند. پس تا هنگامي که از آن ببخشند، نعمت سود مردمان به

ها  ، نعمتگذارد و چون از بخشش باز ايستند را در دست آنان باقي مي

 3را از ايشان بستاند و ديگران را بدان مخصوص کند.

                                                           
 .95/9/8979ا  الحرام،  . پيام به حجاج بيت1

 .4/9/8975ري کنگره عظيم حج، . پيام به مناسبت برگزا2

 .495. نهج البالغه، حکمت 3
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 58، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج معنوي هاي فرصت

نشـاندن   .هاي معنوي است گشودن گره از کار گرفتاران، از برتريو لذت

ها و زدودن رنج و مشقت از چهـره دردمنـدان،    نشاط و شادي در دل انسان

بسيار سرورآفريو است. عارفان بر ايو باورند که راه انس با خـدا، احسـان   

لق است. اگر کس  بخواهد حال بندگ  داشـته باشـد و از يـاد و ذکـر     به خ

 خدا، در خدمت خلق باشد.رضاي پروردگار لذت ببرد، بايد براي 

و در  کنـد  مـ   نـاب تأکيـد   هـاي  آمـوزه ه به ايـو  رهبر انقالب بر توج

 و به کسان  که توفيق حضور در سـرزميو وحـ    ،گوناگونهاي  موقعيت

کنـد کـه بـه مسـائل و        سفارش مـ   ،کنند يدا م در کنگره جهان  حج را پ

ايــو مشــکالت، رفــ  بــراي مشــکالت مســلمانان بيشــتر توجــه کننــد و 

آنان کوتاه  نکنند که داشته باشند و از آگاه کردن انديش   ي و همهمفکر

 ر از بهتريو آثار اجتماع  حج است:ايو ام

ج بايد عنوان بخشي از هدف ح اهلل به موضوع مهم ]ي[ که حجاج بيت

]حاج[  ل مهم و جاري جهان اسالم است. اگار  ئمسا ،به آن بپردازند

گماان   مسالمانان سراسار جهاان اسات، باي      هعظيم سااليان  هکنگر

در هر نقطاه از  ل روز مسلمانان ئترين دستور اين کنگره، مسا فوري

اي مطارح   گوناه  ل، در تبليغات اساتکباري باه  جهان است. اين مسائ

س و تجربه و اميدي به مسلمين سراسر عالم شود که از آن، نه در مي

سوء نيت و سوء عمال اساتکبار    ،منتقل شود و نه اگر در آن حادثه

ه حج جايي است کا  ردد.مجرمي رسوا و حقيقتي افشا گ ،مؤثر بوده

آگاهي  هو حقيقت آشکار شود و زمين بايد اين خيانت تبليغاتي، افشا

 1عمومي مسلمانان فراهم آيد.
                                                           

 .96/9/8970. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1
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اخالقيحجرويکردهاي
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 بزرگ ىها کانون درس ،حج .1
هـا   سير در زميو و درس گرفتو از سرگذشت امت ،هاي قرآن از توصيه

از قـرآن  در چنديو آيه خداوند و حوادث و وقاي  طبيع  و تاريخ  است. 

 )فرمايد:  م کريم 
َ  .«: روي زمين سير کنيدگوب» ؛1(رحِض قُلح ِسُْيوا ِِف الح

چـرا در   کـه  پرسـد  مـ  با استفهام انکاري از مردم نيز آيات برخ  در 

 ) :کنيد زميو سير نم 
َ  فَلَمح يَِسُْيوا ِِف الح

َ
ِيلَن أ ََّ رحِض َفَينحُرُروا َكيحَ  ََن ِققَِةُة ا

ز آنان آيا در زمين سير نکردند تا ببينند عاقبت کساني که قبل ا»؛ 2(ِمنح َقةحلِِهمح 

 ؟«چگونه بود ،بودند

 ، سـفر نامه وياه فرسـتاده  دعوت آنبراي که خداوند   يک  از سفرهاي

به حج و سرزميو وح  است. مکه سرزمين  است که نه تنها اسرار تاريخ 

بلکه تـاريخ و سرنوشـت زمـيو را     ،و سرنوشت انسان در آن رقم خورده

آن بنـا شـده اسـت کـه     اي در  خانه همچنيو، 3.نيز در دل خود نهفته دارد

سـفر   ايو سـرزميو سوي  ي براي زيارت آن و انجام حج بهبسيارپيامبران 

 اند. گرفتهفرا  هاي بزرگ اند و در آن درس کرده
                                                           

 .49؛ روم: 90؛ عنکبوت: 63؛ نمل: 88. انعام: 1

 .9؛ روم: 44؛ فاطر: 11؛ محمد: 22و  21. غافر: 2

 . به بيرون آمدن جاي کعبه از زير آب در روز دحواالرض اشاره دارد.3
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 56، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

از هر کس ايو فرشتگان بودند که با عظمـت و اسـرار سـرزميو     پيش

سپردند و نخسـتيو  دل و حج آشنا شدند و از همان ابتدا به عشق آن مکه 

ُِ » :ن حرم را تشکيل دادندخيل حاجيا ْت اِليِ املَالئِک ُل ما َحج   1.«َوَاَن َاو 

و براي تشرآ به ايو  2جا آورد خدا به هها بار حج خان آدم ابوالبشر ده

پايان و اسرار  هاي ب   هاي پنهان و درس به گنج تا سرزميو پا را برهنه کرد

 ناپذير ايو سرزميو دست يابد. وصف و رموز

پا نهادن و راه رفتو و پـاس   همناسک ايو سرزميو و نحو ،اگر جبرئيل

گرفتو از ايـو  بهره توان نيز او  ،3آموخت به آدم نم  داشتو حرمت آن را

 سرزميو و مناسک حج را نداشت.

ايـو بـار در    ،«هبـوط »و « بهشـت » ،«گندم»پس از ماجراي نيز ابليس 

ت و آيا ايـو خـود شـباهت موقعيـت بهشـ     شد. مسير حج بر آدم آشکار 

هـاي   محروميت از برکـات و درس  !؟رساند موقعيت سرزميو مکه را نم 

به همان اندازه براي ابلـيس اهميـت دارد کـه خـروج آدم از بهشـت       حج

 براي او مقود و هدآ بود.

هاي بزرگ حج  اسرار و درسفقط پيامبران خدا در پ  اگر در گذشته 

همـه سـاله    روشـو شـده و  حـج  اهميـت   ،اسالمبه برکت  هامروز ،بودند

سـايند.   سر بر ايو آسـتان مـ    حج، به طلب اسرار ،ها انسان موحد ميليون

حـج را توحيـد و اتحـاد اهـل قبلـه و       ثمره ،رهبر معظم انقالب ،رو ازايو

 فرمايد: ند و م دا  پيروزي بر مستکبران م 
                                                           

 .974، ص 8لل الشرايع، ج. ع1

 .904و  909. حج و عمره در قرآن و حديث، صص 2

 .990. همان، ص 3



27 

 57، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج اخالقي رويکردهاي

هااي بازرگ اسات. برائات از      حج بازخواني و فراگيري اين درس

گران، روح حاکم بر حج مؤمناان   ا و بته ان و بيزاري از بتکمشر

سپردن به خدا و سعي و تاال  در   جاي حج، نمايشگر دل جاي است.

گياري در برابار    راه او، برائت از شيطان و رمي و طارد او و جبهاه  

باختن  جاي حج، مظهر اتحاد و انسجام اهل قبله و رنگ اوست و جاي

بارادري   هاي طبيعي و اعتباري و برجساته شادن وحادت و    تفاوت

 1حقيقي و ايماني آنهاست.

اينجا کانون توحيد حقيق  و خالص است. در اينجاسـت کـه ابـراهيم    

تو خود به قربانگاه، مظهري از توحيد را که غلبـه   هبا آوردن پار 7خليل

موحـدان   هاله  است، براي هم برابر امر بر نفس خود و تسليم محض در

 ،9حضرت محمـد موـطف   تاريخ به يادگار گذاشت و در اينجاست که 

ــد را     ــرچم توحي ــدان زر و زور، پ ــان و خداون ــتکبران زم ــر مس در براب

برافراشت و بيزاري از طاغوت را کنـار ايمـان بـه خـدا، شـرط نجـات و       

َسلَك ): 2رستگاري شمرد َتمح ِ َفَقلِد اسح ِمنح اِلاَّللَّ لاُتوِت َو يُلنح ُفلرح اِاَّنَّ ْح َفَملنح يَ
حُوثحىق َوةِ ال  (252)بقره: .(اِاَّحُعرح

 ىو سازندگ نقش تربيتى .2
 ،شريعت مقـدس اسـالم  وياه  به ،هاي تربيت  شراي  اله  يک  از روش

آن واجـب   دادن يعن  حکم  که انجام ،سازي است. فريضه روش فريضه

 نبايد از آن سرپيچ  کرد.وجه  است و به هيچ

 ؛مـداومت و محافظـت اسـت    هسازي در تربيت، تضميو کننـد  فريضه
                                                           

 .94/3/8916. پيام به کنگره عظيم حج، 1

 . همان.2



28 

 51، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

است. وابسته ن آن، به شرايط  دادو انجام واجب است ي زيرا فريضه امر

 ،معـيو « رعايـت شـرايط  »حکـم و  « الزامـ  بـودن  »يعنـ    ،ايو دو جنبـه 

 سازد. م  مکومداومت و محافظت را م

حج  ،وياه دارد  يک  از فرايض  که در تربيت فردي و اجتماع  نقش

ت کـه  اصالح و هدايت يک مسلمان مؤثر اسچنان در  ،است. ايو فريضه

در  9ر اکـرم پيامبنوران  است.  و يهودي ،در حکم کافر ،ترک کننده آن

 فرمايد: م  7عل  به اميرالمؤمنيوهاي   وصيت

َف احَلهجَّ َحت هى  يا َعىل   تاِرُك احَلج  َوهو ُمستطيٌع َافٌِر. يا َعهُّ  َمهْن َسهوَّ

ًا َاو َنرصاني اً   َيُودي 
ِِ ُِ اهلل َيوَم اَلِقياَم .َيمُوَت َبَعَث

1
 

 !حج با وجود اساتطاعت، کاافر اسات. ياا علاي      هکنند ترک !يا علي

تأخير اندازد تا بميارد، خادا در روز قيامات، او را    به حج را  کسهر

 گرداند(. انگيزد )با يهود و نصاري محشور مي يهودي يا نصراني برمي

 ،هاي تربيت  اسالم دقيق از مبان  و روشبا آگاه   انقالبمعظم  رهبر

معرفـ   اي  فريضـه حج را  . ايشاناست سازي اشاره کرده ريضهبه روش ف

دارد و نقـش  تربيـت اجتمـاع    در فردي و هـم   تربيتدر که هم کند  م 

کنـد. ايشـان در     مـ   سفارشبرداري از ايو فريضه اله   حجاج را به بهره

 فرمايد: اهلل الحرام م  هاي خود به حجاج بيت يک  از پيام

براي تربيت فردي و اجتماعي گنجانياده   حج، عناصر اصلي هدر فريض

شده است. از لحظه احرام و بيرون آمدن از تشخصات فردي و تارک  

طواف برگرد نماد توحيد  ابهاي نفساني،  ها و خواهش بسياري از لذت

کار و از حرکت شتابان ميان  دافشکن و  و نماز در جايگاه ابراهيم بت

                                                           
 .964، ص 9، جالبالغةفي شرح نهج  البراعة. منهاج 1
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 53، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج اخالقي رويکردهاي

ر ميان خيل عظيم موحدان دو کوه، تا آرام گرفتن در عرصه عرفات د

از هر رنگ و نژاد و تا گذراندن شبي با ذکر و نياز در مشاعرالحرام و  

هر دل با خدا در عين حضور در ميان آن جمع متاراکم   هانس جداگان

گااه تجسام    و آن يو سپس حضور در منا و سنگباران نمادهاي شيطان

و هماه  پرمعناي قرباني کردن و اطعام مستمندان و رهگاذران، هماه   

1آموز  و تمرين يادآوري است.
 

 ياز اشاره به جنبه فريضه بـودن هـر يـک از اجـزا     پس ،انقالب رهبر

اشـاره   مناسـک تربيت فردي و اجتمـاع  ايـو    پيامدهايبه  ،مناسک حج

 فرمايد: م  کند و م 

کامل، از ساويي اخاالص و صافا و دل بريادن از      هدر اين مجموع

و تال  و پاياداري، از ساويي   هاي مادي و از سويي سعي  سرگرمي

انس و خلوت با خدا و از سويي وحادت و يکادلي و همرنگاي باا     

خلق، از سويي پرداختن باه آراساتگي دل و جاان و از ساويي دل     

عظيم امات مسالمان، از ساويي خشاوع در      هسپردن به انسجام پيکر

پيشگاه حق و از سويي صالبت در برابر باطل و خالصاه از ساويي   

واي آخرت و از سويي عزم راسخ براي آراستن دنيا، پرکشيدن در ه

 2شود. پارچه آموز  داده و تمرين مي در هم تنيده و يک

 ىاميدآفرين .3
روان  و برانگيزاننده انسان به تـالش و فعاليـت    ـ  اميد، حالت  روح 

خوآ و رجا به منزله نيروي اجراي  و عامـل   ،در کارهاي اختياري .است

 رسيدن به اهداآ است.براي ف، تکاليف و کارها وظاي دايمستقيم در ا
                                                           

 .89/3/8917. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1

 . همان.2
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 60، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

اگر اميد، از معرفت و شناخت نسبت به مبـد  و معـاد حاصـل شـود،     

هاي مفيد انسان ، منشأ اصالح امور در جامعه و رسيدن  اساس همه تالش

گونه که نااميدي و قطـ  اميـد    شخص به سعادت ابدي خواهد بود؛ همان

شـدن کـار انسـان بـه     سادها و منته  منشأ ف ،نسبت به خدا و روز قيامت

 شقاوت ابدي است.

ايجـاد  وي  درروشو، احساس  نيکو و پرنشاط  اي انسان به آيندهاميد 

تالش براي زنـدگ   و او را به دهد  کوشش م او انگيزه کار و کند، به  م 

اميد را عامل عمل صـالح معرفـ     ،قرآن کريمخداوند در  کند. م تشويق 

 :فرمايد و م کند  م 

َملح َعَمالً صاِْلاً َو ال يَُّح ) رِكح اِِعةلاَدةِ لَفَمنح ََن يَرحُجوا َِّقاَء َربِِّه فَلحَيعح
َحداً 

َ
 (113کهف: ) (َربِِّه أ

به لقاي پروردگار  اميد دارد، باياد کااري شايساته     سپس هرک

 کس را در عبادت پروردگار  شريک نکند. انجام دهد و هي 

 ، الهـ هـاي   پاداشمندي از  بهرهوند و تنها راه رسيدن به رضايت خدا

کارهاي شايسته و پرستش خالوـانه اوسـت. تـا وقتـ  عمـل      انجام دادن 

و رنگ عمل صالح  ، آن عملباشدبهره  از اخالص و انگيزه اله  ب انسان 

گيرد. کس  که عمل شايسته ندارد، نبايد به رحمت و  به خود نم خداي  

 آمرزش خدا اميد داشته باشد.

نقش مهم  دارد.  ،معنوي و مذهب  در ايجاد اميد در افراد هاي فعاليت

ـ بين افراد مذهب  اميد بيشتري به آينده خود دارنـد و آن را روشـو مـ     د. ن

حـج و زيـارت    بخـش،  و نشـاط  اميدآفريويک  از امور معنوي و مذهب  

عمل صالح را در افـراد تقويـت    هانگيز ،ايو فريضه اله  .خداست ياوليا
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 68، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج اخالقي رويکردهاي

کـه بـه   هربـار   ،شـوند  فرادي که بـه حـج و عمـره مشـرآ مـ      ا .کند م 

ـ کوشــند  رونــد، مــ  مــ  مسـجدالحرام  يــا در طــواآ کننــد خــدا را  هخان

بـا اينکـه يـک عمـره      جا آورند؛ بهعمره  ،آيد دست م  هاي  که به موقعيت

کنـد.   گـزار را مشـغول سـع ، طـواآ و نمـاز مـ        چنديو ساعت، عمـره 

و  9که در ايـو سـرزميو بـر پيـامبر     حوادث  ، انديشيدن دربارههمچنيو

هـا را در دل   روشو و پيروزي بر سـخت   اي مسلمانان رفت، اميد به آينده

 کند. آنان زنده م 

و سـرزميو وحـ  دقـت و توجـه     ايو وياگ  حج رهبر معظم انقالب به 

يادآور شـده  ايو موضوع را بارها  ،گزاران خود به حج يها و در پياموياه دارد 

 :است دانسته و فرمودهموتور محرک اميد در ايو سفر معنوي ياد خدا را و 

روزهاي حج، روزهاي اميد و نويد است. از سويي شکوه همبساتگي  

و از ساويي   آفريناد  ها امياد ماي   توحيد، در دل هميان مسافران خان

گشايش درهاي رحمات   ،ها به برکت ذکر الهي طراوت يافتن جان

 1دهد. را نويد مي

 ،مناسک حجدادن فه ذکر پروردگار را پس از انجام فلس رهبر انقالب،

ـ    آن م اميدآفريننبه ج سـوره بقـره    718خداونـد در آيـه   اينکـه  د و دان

ُ ) فرمايد: م  ُكلُرُو َراِم َو اذح
ح
َعِر اْل َ ِعنحَد الحَمَّح ُكُروا اَّللَّ ُتمح ِمنح َعَرفاٍت فَاذح فَضح

َ
فَإِذا أ

 :  فرمايد داند و م  م  بودن حج اميدآفريودليل بر  (َكما َهداُكمح 

مناسک پر رمز و راز حج که خود لبالب از ذکر  آنکهحاجيان پس از 

ذکار خادا فارا خواناده      هجاي آوردند، بار ديگر ب به ،و خشوع است

هاي افسرده را فروغ  شوند. اين تأکيد از آن روست که ياد خدا دل مي

                                                           
 .83/80/8914حرام، . پيام به حجاج بيت ا  ال1
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 69، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

که اميدوار و  گاه آندهد و دل  بخشد و نور ايمان و اميد در آن مي مي

هاي لغزنده و پرچاالش   مؤمن است، آدمي را بر درست پيمودن گردنه

 1سازد. هاي کمال مادي و معنوي قادر مي رسيدن به قلهزندگي و 

شناخت عظمت و رحمت خداوند در  است معتقد انقالبمعظم رهبر 

ــر ،حــج و حــوادث ســرزميو وحــ  ن و ازيبــاتريو اميــدها را در دل زائ

 کند: م فريند و آنان را به صراط مستقيم اميدوار آ گزاران م  حج

ي تأمال در  اشناخت عظمت و رحمات خداوناد در حاج، باه معنا     

خداست و هام   هگذاري اين خانه است که در عين حال، هم خان پايه

لَة ُمةلاَرهً َو ُهلدًى ) :ماردم  هخان ِب اَِةكَّ َل َبيحلٍت ُوِعلَ  لِلنَّلاِل لَل َّ وَّ
َ
إِنَّ أ

کند و هم  جايي است که انسان نيازمند، بدان روي مي هم 2.(لِلحعالَِمْيَ 

شاود... و   گار ماي   اي است که عظمت آيين الهي در آن جلوه نقطه

پاي مجاهدان  هم نشاندار جايو جايگاهي براي تحقق وحدت کلمه 

صدر اسالم کاه غريباناه در آن مباارزه کردناد و مظلوماناه از آن      

بادان بازگشاتند و آن را از    هجرت نمودناد و فاتحاناه و مقتدراناه   

هاي جاهليت عرب پيراستند؛ هم مطلع خورشيد اسالم در آغااز   نشانه

هاي رميده  هم پناهگاه دل ؛و هم مشرق طلوع مهدي موعود در انجام

 3هاي به ستوه آمده! جان اميدبخشو هم 

حضور در سرزميو وح  و مطالعه تاريخ اسالم و مسـلمانان و آنچـه   

باالتريو اميد را در مسـلمانان زنـده    ،مسلمانان گذشت در ايو سرزميو بر

ظهور کرد و پيـامبر  مکه کند. تأمل در اينکه اسالم چگونه در سرزميو  م 
                                                           

 .83/80/8914. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1

 .36. آل عمران: 2

 .89/8/8977. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 3
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 69، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج اخالقي رويکردهاي

و در راه گسـترش اسـالم، چـه آزارهـاي  را متحمـل شـدند       و مسلمانان 

و بـا  پنـاه وارد مدينـه شـدند     چگونه غريبانـه از وطـو خـود آواره و بـ     

چـه پايگـاه    9عمـل بـه فـراميو قـرآن و پيـامبر      استقامت و پايـداري و 

گذاري کردند و چه سرفرازانه به مکه بازگشتند و  پايهرا توحيدي عظيم  

 کند.  تر اميدوار م  هاي بزرگ مسلمانان را به پيروزي ،آن را فتح کردند

 ىجمع هفريض ،حج .4
يعنـ    ؛جمع  است ،بر جهان  بودنافزون است که  هاي  حج از عبادت

از سراسـر جهـان بـه مرکـز توحيـد و يکتاپرسـت        مسلمانان که  گونه همان

 اند. مأمور شدهنيز ع  فريضه حج مج بر انجام دسته ،اند دعوت شده

جمعـ  اسـت و    هـاي  خطـاب  ،هاي قرآنـ  دربـاره حـج    خطاب ههم

بـراي مثـال،    ؛فردي درباره حج در قـرآن وجـود نـدارد   گونه خطاب  هيچ

َل َبيحلٍت ُوِعلَ  ) :بنا شده است« ناس» کعبه است که براي ،مرکز توجه وَّ
َ
إِنَّ أ

َة ُمةاَرهً  ِب اَِةكَّ ديگـر مسـجدالحرام کـه در حـريم      اي آيهدر يا  1(لِلنَّاِل لَ َّ

مـردم   هبراي هم ،کعبه بنا نهاده شده و محل نماز و نيايش و طواآ است

ِب َجَعلحنلاُُ )قرار داده شده است.  ََّ َلراِم ا
ح
ِد اْل ِِ ل َمسح

همچنـيو   2.(لِلنَّلاِل  َو الح

َجِّ ) :اعالم همگان  و جهان  است ،اعالم حج
ح
ذِّنح ِِف انلَّاِل اِاْل

َ
 3.(َو أ

بايـد   نيزمردم  ،نامه براي همه است گاه، عبادتگاه و دعوت هحال که قبل

 هنگـام  کـه  . نه فـردي  ،گرندجمع  بن اي به حج به ديد عبادت و فريضه

دهـد   دستور م  ،کند معيو م  7خليل مکان بيت را براي ابراهيم خداوند
                                                           

 .36. آل عمران: 1

 .95. حج: 2

 .97. حج: 3
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 64، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

َ ): آن را براي طواآ کننـدگان و قيـام کننـدگان آمـاده سـازد      َِ ل
لرح اَْح َو َطهِّ

للافِِفَْي َو اَّحقللافِِمْيَ  ــيو  1.(لِلنَّ ــراهيم و    همچن ــا اب ــه ب ــان  ک ــد و پيم عه

کننـدگان و   سـازي کعبـه بـراي طـواآ    پاکدربـاره   ،بنـدد  م  8اسماعيل

َ  وَ ) :اعتکاآ کننـدگان اسـت   َِ ل
لرا اَْح نح َطهِّ

َ
لماِعيَل أ َعِهلدح ا إِ  إِاحلراِهيَم َو إِسح

افِِفَْي َو اَّحعاكِِفْيَ  به ايو وياگـ  و روح   انقالبمعظم  رهبررو  ازايو .(لِلنَّ

 فرموده است:حج اشاره کرده و 

دار باشد؛ واال اگر فقط اها در حج بايد يک حضور معن حضور مسلمان

 هتوانسات در خانا   انساان ماي   ،ر باود معنوي و ذکر خدا منظو هجنب

تُوَك رِجلاالً َو لََع ُِِّّ علاِمٍر )خود  بنشيند و ذکر خدا کند! ديگر 
ح
يَلْ

تَِْي ِمنح ُِِّّ فَجٍّ َعِميٍق 
ح
الزم نبود. اگر اجتماع معنا نداشات، ديگار    2(يَْ

 ،گفتند هرکس هر وقت از سال توانست مي .ايام معلومات الزم نبود

جا جمع شاويد، باراي    شد؟ اينکه گفتند يک نميمگر  ،به مکه برود

جمعي گفته  همين مسائل است. براي اين است که ذکر خدا هم دسته

. جمعاي صاورت گيارد    شود. اعتصام به حبل پروردگار هام دساته  

ِ ََجِيعاً )فرمايد:  مي ]خداوند[ َتِصُموا ِِبَةحِل اَّللَّ  4و نه فُرادا. 3(َو اعح

فـردي    عبـادت حـج را  کوشند  م که  با سرزنش کسان  رهبر انقالب،

 فرمايد: م جلوه دهند، 

شود تاا حاج را    هايي شده است و مي در گذشته و امروز نيز کوشش

اي فردي که در آن هرکس فقط سرگرم عباادت و نياايش     فريضه

هايي کاه در   حج با برجستگي . خود با خداوند است، قلمداد کنند...
                                                           

 .96. حج: 1

 .97.  حج: 2

 .809. آل عمران: 3

 .98/8/8979اندرکاران حج،  . در ديدار مسؤوالن و دست4
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 65، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج اخالقي رويکردهاي

توان يافت، بسي برتر  را نمي آن هديگر اسالمي، مجموع ههي  فريض

 1فروغ و خطابين اينان است. آنان و نگاه بي هنظران گناز بينش ت

 تجسم توحيد ،حج .5
 7شد. خداونـد دربـاره ابـراهيم   بازسازي  ،ه به دست مرد توحيدکعب

 فرمايد: م 

لِ ) نح ََن َحنِيفاً ُمسح ِْ انِيًّا َو َّ ماً َو ما ما ََن إِاحراِهيُم َيُهوِديًّا َو ال  َْصح
ِكِْيَ 

 (27 آل عمران:) (ََن ِمَن الحُمْشح
ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني، بلکه موحّدي خاالص و مسالمان   

 بود و هرگز از مشرکان نبود.

تأسيس آن نيز بر مبناي  ههمچنيو جايگاه کعبه و تعييو مکان و هندس

 که نچنا ؛صورت گرفته است و هيچ شرک  در آن راه نداردتوحيد صرآ 

 :است در قرآن آمده

 ا ِل )
ح
ِِ َشْحااً َو إِذح اَوَّأ  

ِكح نح ال ُُْشح
َ
َيحِت أ  (22حج: ) (احراِهيَم َمناَن اْلح

کعبه را باراي اباراهيم آمااده     هزماني را که محل خان [رياد آو به]

 و باه او گفتايم:[ چيازي را همتااي مان       تا آن را بنا کند] کرديم

 قرار مده!

حـج ايـو   در ت ايو خانه بر مبناي توحيـد اسـت،   گونه که ساخ همان

اي از توحيـد و   توحيد تجسم يافته و از آغاز تا انجـامش نمونـه   نيزخانه 

 که چنان، است شمرده شدهترک حج، کفر  ،از هميو رو .طرد شرک است

 اي از قرآن آمده است: در آيه
                                                           

 .91/9/8979. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1
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 66، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

َتناَع إَِلح ) َيحِت َمِن اسح ِ لََعَ انلَّاِل ِحجُّ اْلح ِه َسللِيالً َو َملنح َكَفلَر َو َّلِلَّ
َ َتِِنٌّ َعِن اَّحعالَِمْيَ   (97آل عمران: ) (فَإِنَّ اَّللَّ
 ؛کنناد  [او]است که آهناگ خاناه    ]واجب[و براي خدا بر مردم 

و ]سوي آن دارند و هارکس کفار ورزد    آنها که توانايي رفتن به

، و خداوناد از هماه   [حج را ترک کند، باه خاود زياان رساانده    

 نياز است. ن، بيجهانيا

درجـات   ازتوحيـد  چـون  معناي تجل  توحيد در حج ايو است کـه  

گر شود، به حـج   اندازها و مظاهر خويش جلوه خود تنزل کند و در چشم

در معـارج  راه  و سوي خداي سـبحان صـعود    گردد و اگر حج به مبدل م 

 1شود. رسد، يا به توحيد مبدل م  م خداوند ترق  ط  کند، به عرش 

حـج و   هروح اساس  حـج اسـت و وظيفـ    ،توحيد ،ديدگاه رهبرياز 

است. ايشان  يتوحيد هسوي جامع هدايت مردم به ،آنهاي  آموزهاعمال و 

روح اساس  حـج و مضـمون بسـياري از اعمـال و      ،توحيد...»فرمايد:  م 

 2.«است مناسک آن

 فرمايد: م  نيز در تبييو مفهوم توحيد رهبر انقالب

ساوي   ميق قرآني آن، به معناي توجه و حرکت بهتوحيد با مفهوم ع

اين ترين  هاي شيطاني است. خطرناک ها و قدرت اهلل و ردّ و نفي بت

هااي   ها در درون وجود آدمي، نفس اماره و هواهاا و هاوس   قدرت

 3کننده است. کننده و پست گمراه

                                                           

 .73. صهباي حج، جوادي آملي، ص 1

 .91/9/8979. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 2

 . همان.3
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 67، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج اخالقي رويکردهاي

 فرمايد: د و م دان آن را داراي دو جزء م  ،توحيد يدر بيان اجزاايشان 

حج مظهر توحيد الهي است. توحيد دو جزء دارد که ياک جازئش   

 اوثااان  هو کفااار و از عبااد« انااداد اهلل»برائاات اساات؛ برائاات از 

 و اصاانام. در اياان، تردياادي نيساات. اوثااان و اصاانام هاام کااه   

 اسااتکبار و نيسااتند. سااران  1«هباال»و « عاازي»و « الت»فقااط 

 زمانناد.   يهاا  تتارين با   انگيزان عالم، بزرگ طاغوت و کفر و فتنه

 روح و  جاان وباي   هااي باي   کفر به اينها که اوجب از کفر به بات 

 2توان است. بي

هـاي   سـنبل  هابراز برائـت و بيـزاري از همـ   اي،  اهلل العظم  خامنه آيت

 فرمايد: داند و م  يف حج و اعمال توحيد آن م شرک و کفر را از وظا

گازار   سلمان حجاي که حج و اعمال و شعائر توحيدي آن بر م وظيفه

و اين اولين قادم،   ز برائت و بيزاري از اين همه استالزم سازد، ابرا

هاي شيطاني و اساتقرار   اسالمي در نفي اين پديده هدر راه تجسم اراد

 3جوامع اسالمي است. هحاکميت اسالم و توحيد، بر هم

 :فرمايد اهلل الحرام م  هاي خود به حجاج بيت ايشان در جاي ديگر از پيام

 7مظهر توحيد و نفي و رمي شيطان و تکرار شاعار اباراهيم   ،حج

ل إِ َّلِِن اَلرِب)است که گفت:  لا َُُّح  اتحااد عظايم    هصاحن  .(ِرُكونَ لٌء ِممَّ

امت اسالمي برگرد محور توحيد و برائت از مشرکين و نفي و طرد 

هاست و بت، هر آن چيزي است که باه جااي خادا قارار      بت ههم

 ها به واليت خود تباديل کناد و نيارو و اراد   گيرد و واليت الهي ر

                                                           
 . سه ُبت معروف مشرکان مکه که در خانه کعبه قرار داده بودند.1

 .85/8/8975. در ديدار نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج، 2

 ش.91/9/8979ج بيت ا  الحرام، . پيام به حجا3
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 61، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

افراد بشر را در اختيار بگيارد؛ حاال چاه سانگ و چاوب و چاه       

هااي جااهلي و    گر و جبار و چه عصابيت  هاي شيطاني سلطه قدرت

الُل )ناحق که:  َقِّ إاِلَّ الضَّ
ح
َد اْل   1.(32)يونس:  (فَما ذا َبعح
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فرديدرحجابعاداخالق

 

 

 

 فصل چهارم
 

 بعاد اخالق فردي ردحج ا
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 78، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 

 

 

 

 

 درآمد
  يدسـتاوردها حـج  به آيـات و روايـات و سـخنان بزرگـان،      توجهبا

. حج در آيينه ايـو سـخنان، ماننـد منشـوري اسـت کـه       داردانگيز  شگفت

گونه که براي شـناخت يـک منشـور بايـد در       هاي متعدد دارد. همان جنبه

ز بايـد در همـه ابعـاد    هاي آن نگريست، براي شناخت حج ني همه قسمت

 آن تأمل کرد.

و او را گـذارد   اثـر مـ   است که در اخالف فردي زائر  اي هفريض ،حج

گيري از  زمينه بهره ،کند. رعايت اخالف فردي دچار تحول و دگرگون  م 

رابطه زائر را در سير تحول در جوهر نفس را آسان و  ،روح حج را فراهم

 :کنـد  با پروردگـارش اصـالح مـ    مرحله اول با خودش و در مرحله بعد 

« ُِ از  ،. در اينجـا بـه ابعـاد اخـالف فـردي حـج      «َمن َعَرفِ نفسِ َفَقد َعَرَف َربَّ

 پردازيم: ، م انقالب اسالم معظم  رهبرديدگاه 

 ىخداشناس

 ياد خدا .1
ياد پروردگـار از آغـاز تـا پايـان      ،هاي اساس  حج يک  از اسرار و حکمت

 هدر همـ خـدا  چند روزه براي زنده نگهداشتو نـام   گيري از ايو ذکر حج و بهره
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 79، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

ـ  جايگـاه  دل  ،توحيدي ديدگاهمراحل زندگ  است. در  پروردگـار   هخـدا و خان

يو نخسـت رو از  خانه زنده باشد. ازايـو  است و بايد در ايو خانه فقط نام صاحب

 ست:خدازائر موظف به ذکر و ياد  ،مراحل حج که حضور در عرفات است

تُ ) فَضح
َ
ُ فَإِذا أ ُكلُرُو َراِم َو اذح

ح
َعِر اْل َ ِعنحَد الحَمَّح ُكُروا اَّللَّ مح ِمنح َعَرفاٍت فَاذح

 (192بقره: ) (َكما َهداُكمح 
هنگامي که از عرفات کوچ کرديد، خدا را نزد مشعرالحرام ياد  پس

 د.طور که شما را هدايت کر نيد همانکنيد. او را ياد ک

م کوچ کردنـد و در منـا   از مشعرالحرازائران کوي دوست هنگام  که 

يَّلاٍم ) :اسـت آنهياد خـدا زيبـاتريو وظيفـه     ،ساکو شدند
َ
َ ِِف َ ُكلُروا اَّللَّ َو اذح

ُدوداٍت   (233بقره: ) .«و خدا را در روزهاي معيني ياد کنيد»؛ (َمعح

 فرمايد: م در ايو باره  9رسول گرام  اسالم

فا َوا ِِ ذَِِر اهللِ.هَملاِنَِّ ُجِعَل الطَّواُف بِالبَيِت َوَبنَي الصَّ قاَم روِ  َوَرمى اجِلِِر اِلِ
1
 

جز اين نيست که طواف خانه و سعي باين صافا و ماروه و رماي     

 جمرات قرار داده شده است براي برپايي ياد خدا.

ده اسـت:  کـر سه وياگ  برجسته براي حج بيـان   انقالب،معظم رهبر 

اسـتطاعت   ن کهاناآحاد مسلم هجمع  بودن ايو فريضه و دعوت هم دسته

همچنيو توويري از نماي کل  زندگ  انسان موحد را عرضه  مال  دارند؛

توجه به ذکر و ياد خداست. ايشان در فرازي از  ،کند و سوميو وياگ  م 

 فرمايد: پيام خود به زائران کوي دوست م 

 ،جمعي و علني، برترين منزل مقصود را ذکر خدا در همين کار دسته

                                                           

 .311، صالسنةفي الکتاب و  العمرة. الحج و 1
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 79، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

يَّاٍم ) :کند  اني معرفي مييعني کاري قلبي و نفس
َ
ِ ِِف َ َم اَّللَّ ُكُروا اسح َو يَذح

 
َ لُوماٍت لََع ما َرَزَقُهمح ِمنح اَِهيَمِة الح  1.(22)حج:  ( حعامِ َمعح

گـذرا   کوتاه ودر نماز نماز و حج، ذکر خدا را  ميانايشان در مقايسه 

 فرمايد: م داند و  م  از آغاز تا پايانش ذکررا ول  حج  ،داند م 

چنان که اگر ما در همه تعااليم   ؛نظير است حقيقتاً يک واجب بي ،حج

اسالمي غور کنيم، شبيه آن را نخواهيم يافت. حج، وضاع مخصوصاي   

م الً يک نوبت نماز را که  ؛العاده است معنوي در آن فوق هدارد و جنب

شما مالحظه کنيد، چند دقيقه ذکر خداست، اما حج از آغاز پارداختن  

خدا،  هربوطه که طي چند روز انجام گيرد، چه در داخل خانبه اعمال م

و در اعمال گوناگون  ر منا، در مشعر، دشريف، در عرفات در مسعاي

اي  از نقطه هها و در افاض هاي مختلف، در نشست و برخاست طواف در

معناوي، معلاوم    ها  ذکر خداسات. ايان از جنبا     ديگر، همه هبه نقط

 2ک قلم بسيار درشت است.ي ،کند ذکر الهي در حج مي

شود و فراموش کردن خدا  ذکر و ياد خدا موجب بويرت و بيناي  م 

و را در پـ  دارد  کوري از شهود و اسرار مناسک حـج   ،و غفلت از ياد او

 فرمايد: م خداي سبحان  که چنانروز قيامت آشکار خواهد شد؛ 

رِب فَإِنَّ ََلُ َمِعًََّْة ) َرَض َعنح ِذكح عح
َ
َعنحناً َو ََنحُْشُُُ يَوحَم اَّحِقياَمِة َو َمنح أ
ىم عح

َ
ىم َو قَدح ُكنحُت اَِصْياً *  أ عح

َ
تَِِن أ قاَل َكذلَِك *  قاَل َربِّ لَِم َحَْشح

َوحَم تُنحىس َتتحَك آياتُنا فَنَِسَْتها َو َكذلَِك الح
َ
 (122ا  122طه: ) (أ

تنگاي   و[ساخت  ]گردان شود، زنادگي   و هر کس از ياد من روي

                                                           
 .91/9/8979. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1

 .98/8/8979اندرکاران حج،  . در ديدار مسئوالن و دست2
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 74، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

گوياد:   کنيم. ماي  داشت، و روز قيامت او را نابينا محشور ميخواهد 

پروردگارا! چرا مرا نابينا محشاور کاردي؟! مان کاه بيناا باودم!       

گونه که آيات ما براي تو آمد و تو آنها را فرامو   فرمايد: همان مي

 طور امروز تو فرامو  خواهي شد. همان ،کردي

به چيزي بينـا   ،آورد  اد م گزاري که خداي سبحان را به ي حج ،بنابرايو

رو همـت و   ازايـو  .نـد ن از ديـدن و شـهود آن عاجز  شـود کـه ديگـرا    م 

قرآن کـريم نتيجـه   خداوند در متفاوت است. نيز درخواست ايو دو گروه 

ُتمح ِمنح )فرمايد:   گونه بيان م  از آن را ايو پس پيامد ذکر در حج و َفضح
َ
َفإِذا أ

 َ هنگاامي کاه از عرفاات کاوچ کردياد، خادا را نازد        » ؛(َعَرفاٍت َفاذحُكُروا اَّللَّ

 (192بقره: ) .«مشعرالحرام ياد کنيد

بايد نـام   نيزاز حج آغاز شود و پس حرکت حج بايد با ياد خدا و ذکر او 

 چنان که در قرآن آمده است: ؛پررنگ باشدو ياد خدا در دل و جان حاج  

( َ ُكُروا اَّللَّ مح فَاذح ُْ َشلدَّ فَإِذا قََضيحُتمح َمناِسَك
َ
وح أ
َ
ِرُكمح آالاَءُكمح أ  َكلِذكح

راً   (233بقره: ) (ِذكح
 ؛خود را انجام داديد، خدا را يااد کنياد   [حج]و هنگامي که مناسک 

 [؛گونه که رسام آن زماان باود    آن]مانند يادآوري شما از پدرانتان 

 بلکه از آن هم بيشتر.

اسـت؛   اشـاره شـده  نتيجه غفلت از يـاد خـدا   به  ،قرآنه آيات در ادام

شـهرت و   ،نامند و براي سياحت، تجارت عنوان وکسان  که فقط در پ  

 خود دنياست: و مطلوبشان روند مانند آن به حج م 

ِخلَرةِ ِملنح فَِمَن انلَّاِل َمنح َيُقوُل َربَّنلا آتِنلا ِِف انُّ حيلا َو ملا ََلُ ِِف ا ح )
 (233بقره: ) (َخالٍق 
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 75، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

 ؛عطاا کان   [نيکاي ما در دنيا ]گويند: خداوندا به  يبعضي از مردم م

 اي ندارند. که در آخرت بهره درحالي

اند و جانشان  با ياد خدا انس گرفته ،گزاران  که در حج حج در مقابل،

 کنند:  سنه دنيا و آخرت را طلب م ح نيزاز حج  پس ،صفا يافته

ِخَرةِ َحَسَنًة َو قِنا َو ِمنحُهمح َمنح َيُقوُل َربَّنا آتِنا ِِف انُّ حيا َحَسَنًة َو ِِف ا ح )
 (231بقره: ) (َعذاَب انلَّارِ 
نيکاي عطاا کان و در    ويند: پروردگارا! به ما در دنيا گ و بعضي مي

 و ما را از عذاب دوزخ نگاه دار! آخرت نيز نيکي مرحمت فرما

 به حق ردنسپ دل .2
صورت صحيح و با محتواي دقيق آن، روح انسـان را لطيـف،    هحج ب

گـر او را تعـديل و    وي، نفس او را پاک و منزه و غرايز طغياناو را ق هاراد

پرهيز از محرامـات احـرام و دقـت فـراوان در      ،نمونهبراي  ؛کند کنترل م 

عمل به وظايف شخص محرم، تمريو عمل  در راستاي طهارت نفـس و  

خال  کردن غير خدا از قلـب   7سپاري به پروردگار است. امام صادف دل

گـزاران   را بـه حـج   هاسـت  کـه مقلـب القلـوب دل    و سپردن دل به کس 

 فرمايد: م  کند و در ايو باره سفارش م 

وجل  من قبل عزاِذا َاَردْ  د َقلَبَك هللِ عز  هلِّ شهاِغٍل مَت احَلجَّ َفَجر  َُ ك ِمْن 

لِّ حاِجٍب. بْج َوَح  َُ
1
 

براي  ، فقطاي دلت را از هر باز دارنده ،هرگاه تصميم به حج گرفتي

 .  ساز پيراستهز هر مانعي خدا خالي و ا

                                                           

 .47. مصباح الشريعه، ص 1
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 76، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

بايد براي حضور خدا آمـاده و از   ،از آنجا که قلب مرکز فرمانده  است

 هبنـد  قلـب خداونـد،   ،در حديث شريف قدسـ   که چنان شود؛غير او پاک 

َوِسَعنى  َل َيَسْعنى َسِئى َوال َأرىض وَ » فرمايد: داند و م  مؤمو را جايگاه خدا م 

 هبناد  وسعت مرا ندارد و ]لکان[ قلاب   ،آسمان و زمينم»؛ 1«ُمؤِمنِ هَقلُب َعبدى اله

فرمايـد:   يا در حديث ديگـري مـ    .«مؤمنم وسعت مرا دارد و جايگاه من است

مَحنِ هلاِنَّ َقلَب ا» «ُمؤِمِن َعرُش الرَّ
 .«عر  خداست ،قلب انسان مؤمن»؛ 2

صحنه حج بهتريو فرصت و موقعيت براي آزادسـازي قلـب    ،رو ازايو

رهبر معظـم انقـالب اسـالم ،    سپاري به پروردگار است.  و دل از تعلقات

 فرمايد: م انکارناپذير با توجه به ايو حقيقت 

خادا و   ههايتان را که خان حج، دل هدر پرتو مناسک و شعاير آموزند

 3امانت اوست، به او بسپريد و از شرک و زَيغ و زنگار تطهير کنيد.

تقرب به خـدا در  »د: رصل  دادو عنور احج  ،ديدگاه رهبر انقالب رد

اعمـال و   ههمـ  ايشـان  .«اجتنـاب از طـاغوت و شـيطان    و عمل و انديشه

 فرمايد: کند و م  تروک حج را براي ايو دو هدآ ارزياب  م 

برادران و خواهران مسلمان که در محشر عظيم حج گرد  همن به هم

و کنم که در حج تادبر کنناد و آن د   متواضعانه توصيه مي ،اند آمده

سپردن به خدا و نزديک کردن خود باه ذات    يعني دل ،اصلي را هنکت

مقدس الهي در انديشه و عمال باا عبوديات خاالص و حقيقاي از      

ها و دشمنان راه و جهت  سو و اجتناب و برحذر بودن از شيطان يک

الهي از سوي ديگر، براي خود تأمين کنند و با روحي مجهز به تقوا 
                                                           

 .93، ص 55. بحاراالنوار، ج 1

 . همان.2

 .84/4/8961. پيام به حج بيت ا  الحرام، 3
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 77، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

امات   هبه خدا و روحي لبريز از اميد به آيناد سرشار از اعتماد  و دلي

هاي اسالم... و فرهناگ   اسالمي و تصميمي راسخ در پيگيري هدف

 1گردند.خود باز وطن به ،اسالمي بر جوامع مسلمان

قـرآن کـريم اسـت کـه      ايو آيـه برگرفته از  ،ايو دو اصل ،در حقيقت

 فرمايد:  م خداوند 

ةٍ ) مَّ
ُ
اُتوَت  َو َََّقدح َبَعثحنا ِِف ُِِّّ أ َتنُِةوا اَّنَّ َ َو اجح ُةُدوا اَّللَّ ِن اعح

َ
 (َرُسوالً أ

 (32نحل: )
و از « خداي يکتا را بپرستيد»ما در هر امتي رسولي برانگيختيم که: 

 طاغوت اجتناب کنيد.

 تقويت عبوديت .3
روح تسليم و عبوديـت   ، تقويتاز آغاز تا پايان ،مناسک حجفلسفه 

بـا هـيچ    ،غير از اعالن تعبـد  اي حج،ههر يک از دستورعمل به است. 

هـاي   نيسـت. کنـدن لبـاس    پذيرهاي عادي توجيه و تفسير يک از مالک

  که ف  نفسه حالل يها حرام کردن لذت ،عادي و پوشيدن لباس احرام

  انسان را از بـيو  يسر که زيبا نتراشيد ،و براي نفس لذت بخش است

جز بـا قوـد    ،ر بيابانرها کردن فضاي راحت و بيتوته کردن د و برد م 

فرمان او  شدن در برابر اعالن عبوديت و بندگ  پروردگار عالم و تسليم

هـاي   قرآن کـريم يکـ  از فلسـفه    خداوند در رو نيست. ازايو فتن پذير

کند  م چون و چرا در مقابل پروردگار معرف   عبادات را ابراز تسليم ب 

 فرمايد: و م 
                                                           

 .84/9/8974ا  الحرام،  . پيام به حجاج بيت1
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 71، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

لٍة َجَعلحنلا َمنحَسل) مَّ
ُ
 َُُِّكِّ أ

َ ُ فَلال يُنازُِعنَّلَك ِِف الح لرِ ناً ُهلمح  اِسلُكُو  (مح
 (27حج:)

براي هر امتي عبادتي قرار داديم تا آن عباادت را در پيشاگاه خادا    

 برخيزند! جنگانجام دهند؛ پس نبايد در اين امر با تو به 

 بـاالتريو مرحلـه تعبـد و تسـليم    بـا  حج را عبـادت    ،صاحب جواهر

 :نويسد داند و م  م 

خداوند در حج ]اموري قرار داده است که باعث[ خاري نفاس  چون 

ي از خانواده و دوري از وطن و ترک عادات و يو سختي بدن و جدا

و  کارهاا[  ]ايان  .ها و اموري تنفرآور اسات  ها و شهوت ترک لذت

هااي حال و حارم و      انفاق مال و بستن بار سافر و تحمال ساختي   

جاز باراي   ]شدن[، رومايه ها و گرفتار همنشينان ف هاي ترس نگراني

 1تسليم و کسب رضايت پروردگار توجيه ديگري ندارد.

کـه  داند  را اصل  مهم م تقويت عبوديت در حج رهبر معظم انقالب، 

خـود در ديـدار بـا    سـخنان  ايشـان در  به آن توجه کنند. زائران  هبايد هم

 فرمايد: اعضاي برگزار کننده حج م 

کنايم عبوديات را در خودماان    اصل اين است ما در حج بايد سعي 

تارين کارهاسات.    اين اساسي . هجرت الي اهلل کنيم... ،تقويت کنيم

مح ) ُْ نحُفَسل
َ
مح أ ُْ چيزي که جااي اي اار    ،«خودتان را دريابيد» ؛(َعلَيح

اول بايد به فکر خود   هندارد، اين است. آنجا که هرکس در درج

 2باشد، اينجاست!

چنان  ،داند و ايو اظهار عبوديت  ايشان روح حج را اظهار عبوديت م 
                                                           

 .984، ص86. جواهر الکالم، ج1

 .86/9/8978. در ديدار اعضاي برگزارکننده کنگره حج، 2
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 73، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

بـراي   ،بار انجام حـج را در تمـام عمـر    ر است که خداوند تنها يکگذااثر

 داند. رسيدن به مقام بندگ  کاف  م 

 فرمايد: در ايو زمينه م  نقالبرهبر ا

در خالل اين واجب حج، از اول تا آخر يک روحي وجاود دارد کاه   

در  .وديت در مقابل پروردگاار اظهار عب : عبارت است از... ،آن روح

فرائض و واجبات ديگر به اين حجم و کيفيت، اين ويژگاي ]اظهاار   

ها باه مرکاز اقاماه     ... وقتي انسان .مشاهد کرد شود عبوديت[ را نمي

از محدوده زندگي ماادي، خاارج و    ،شوند فريضه الهي حج، جذب مي

، انساان  شوند. در اين فضااي معناوي   به فضايي کامالً معنوي وارد مي

گردد. فرض بر اين اسات   کند و برمي شويي ميو طور حقيقي شست به

 ،شويي کندو بار در مدت عمر خويش چنين شست که اگر انسان، يک

بار واجب شاده اسات و واجباات     چون حج يک ؛براي او کافي است

 1براساس نيازها و حاجت بشر است.

، نجنبــه عبوديــت حــج بــا تعــداد دفعــات وجــوب آ  ميــانمقايســه 

بـار   ايو حقيقت است که انسان در طول عمر به بـيش از يـک   دهنده نشان

 فرمايد: رهبر معظم انقالب م  نياز ندارد.حج 

اگر ما براي سير تکامل و عروج الي اهلل به بيش از هفده رکعت نمااز  

کارد. حاداقل    در روز احتياج داشتيم، خداي متعال آن را واجاب ماي  

به صورت حکم واجاب درآماده    واجب آن چيزي است که براي ما

 بادون اسات نا  «... مان اساتطاع  »، حج، براي هرکس که بتواناد  .است

 ؛بار واجب است و اگر کسي نتوانست، بر او چيزي واجب نيست يک

 هبار رفاتن در آن مخازن و چشام    چون قدرت وجود ندارد. پس يک
                                                           

 .86/8/8974. در ديدار با کارگزاران حج، 1
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 10، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

وشو و پاکيزه شدن، کاافي اسات. البتاه     براي شست ،جوشان معنويت

اما حاداقل الزم   ،وشو خواهد شد شتر بشود، بهتر و بيشتر شستاگر بي

 1معنويت حج بايد قوي باشد. هببينيد چقدر جنب .بار است همان يک

 اهلل هجرت الى .4
شـود، تـاب  موقعيـت     ر اثر سير اختياري انسان حاصل مـ  بکمال  که 

سـير تکـامل  و    ميانزمان  و مکان  و اوضاع مادي و جسمان  نيست و 

ارتبـاط    ،بـا ماديـات و تحـوالت و حرکـات مـادي و بـدن        ،اله  قرب

صـورت  م و بـدن  جسبا  ،سوي خداوند آن سير تکامل  به .نيستمستقيم 

سـير  در نتيجـه  نهاي  و قرب اله ،  ي کمالها ، بلکه چون مقولهگيرد نم 

 شود. حاصل م اهلل و بندگ  اله   ال 

و سلوک را به عهـده   سير هفقط نقش فراهم آوردن زمين ،شرايط مادي

دارند و حرکت کم  و کيف  بدن يا انتقال از مکان  به مکان ديگر، خـود  

کـه بـه سـير روحـ  و      مگـر ايـو   ،به خود، تأثيري در تکامل انسان ندارد

بنـابرايو،   معنوي او کمک کند و غير مستقيم در سير تکامل  مؤثر باشـد. 

جـدا شـدن از خانـه و    چون حج که در برگيرنده انفاف مال ،  هاي  عبادت

نـوع    ،اگر با قود تقرب صورت گيـرد  ،ستاهاي بدن   فرزند و فعاليت

گذشـتو از زنـدگ     ،هجرت بيرونـ  آن  ؛هجرت از بيرون و درون است

سوي قـرب   سير و سلوک معنوي و حرکت به ،مادي و هجرت درون  آن

و به مقام  برسد که خود را عـيو تعلـق و ارتبـاط بـه ا     است تا بندهاله  

بيابد و براي خود و هيچ موجود ديگـري اسـتقالل  در ذات و صـفات و    

او را از ايو مشاهده باز ندارد. حـاج  بـراي    ،مدياافعال نبيند و هيچ پيش
                                                           

 .86/8/8974. در ديدار با کارگزاران حج، 1
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 18، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

بال شود و  هجرت از درون تا سبک ؛بايد هجرت کند ،رسيدن به ايو مقام

 م انقالب اسالمعظم  رهبرتوصيه  ،پرواز داشته باشد. ايو حرکت تواناي 

 فرمايد: ايشان م  ؛حاجيان و زائران منزلگاه دوست است هبه هم

از خاود ماسات؛ هجارت از منيات      هجرت ؛حج يک هجرت است

هجرت از آن زنداني است که ما را احاطه کارده و گاوهر    ماست؛

نظير انساني را در وجود ما مخفي و پنهاان نگاه داشاته     بي هدان يک

ست که از هوا و هوس ناشي هايي ا است. حج، هجرت از خودپرستي

هايي اسات کاه ماا را از خادا دور      شود؛ هجرت از خودخواهي مي

هايي است کاه زنادگي    ها و مرزبندي بندي کند؛ هجرت از طبقه مي

 1کند. ها را از هم جدا مي انسان

سـوي   هجرت ال  اهلل را باز شدن درهاي برکات الهـ  بـه  پيامد ايشان 

 ايد:فرم و م کند  م گزار معرف   حج

. هجرت الي اهلل کنيم...  ،اصل، اين است ما در حج بايد سعي کنيم...

رو  وقتي که انسان با دلي پاک و روحي تائب با خداي متعاال روباه  

شد، آن مراسم عظيم را انجام داد، حقيقتاً به خدا بازگشت، حقيقتاً به 

خدا هجرت کرد، حقيقتاً در مقابل پروردگار عالم تضرع کارد، آن  

 2شود. ابواب برکات هم باز ميوقت 

 ىمحبت اله .5
يا بـه اميـد   دوزخ ترس از آتش  عبادت و بندگ ، ممکو است به سبب

البته ايو دو انگيزه بـراي کسـان    . به ثواب و پاداش بهشت  باشد ب دستيا

                                                           
 .86/9/8978. ديدار اعضاي برگزار کننده کنگره حج، 1

 . همان.2
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 19، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 .که در مراتب آغازيو بندگ  خداوند قرار دارند، مهم و تأثيربخش اسـت 

هـا بـراي    يو سطح از عبـادت و ايـو انگيـزه   نبايد فراموش کنيم که ا ول 

آنان براي بنـدگ ، تـرس    هو انگيز هدآخدا مطرح نيست.  خاصاولياي 

تـوجه    اولياي خاص خدااز حرمان لقاي معبود و اميد به وصال اوست. 

هـا و گوشـت پرنـدگان     هاي عموم  و عادي بهشت، مانند ميوه به نعمت

است. گرچه ما به معطوآ تر  ل هاي متعا و توجهشان به لذت لذيد ندارند

ايم، ولـ    هاي  را درک نکرده و نچشيده چنان مقام  نرسيده و چنان لذت

بسـا در انسـان اسـتعدادهاي      آگاه  از آنها مفيد و ثمـربخش اسـت. چـه   

ايـو  زمينـه شـکوفا شـدن     ،محيط و ديگـر عوامـل   شرايط،باشد که نهفته 

 کند.را فراهم  استعدادها

محبـت   ،وليـا و در فضـاي معنـوي خانـه خـدا     حضور در کنار حرم ا

و عشق بـه پروردگـار را در قلـوب عاشـقان     تقويت ها  خداوند را در دل

چـه   ،از سفر و چه هنگام سفر پيشچه  ،کند. فضاي زيباي حج م بيشتر 

محبت بـه پروردگـار    ،آنان که عازم حج هستند و چه براي اطرافيانبراي 

هـا، کـارگزاران فرهنگـ  حـج و      رسـانه  بايدرو،  ازايودهد.   را افزايش م 

از ايو موقعيـت اسـتفاده کننـد و ايـو عشـق و       ، ن فرهنگ ر مسووالديگ

 هدايت کنند.تقويت و  ،محبت اله  را ايجاد

مندان به سـلوک الـ  اهلل و    هاي  که همواره براي عالقه يک  از پرسش

 ،شـود  کسان  که خواهان چشيدن طعم محبت به خدا هستند مطـرح مـ   

و است که راه پديد آمدن محبت به خدا و افزايش آن محبت چيسـت؟  اي

هـاي يـک فـرد     هرچه انسـان دربـاره خـوب     ،آيات و رواياتبا توجه به 

بيشتر بينديشد، بيشتر او را دوست خواهد داشت. در حديث قدس  آمده 
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 19، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

 فرمود: 7ودواست که خداوند به حضرت دا

، َنعم َاَنا ُاِحب َك َفکَيَف ُأَحبُِّبك اىِل  بَّنى َوَحبِّبنى اىِل َخلقي، قال: ياَأحِ  َرب 

َت ذلَِك ََلُم َاَحب ونى.دىَّ ِعنَدُهم فاِن َك اِذا َذَرَخلِقك؟ قاَل ُاذَر َايا
1
 

 .گاردان محباوب  مرا دوست بادار و نازد خلقام    ]خداوند فرمود:[ 

 ولاي من تو را دوست دارم،  !ود عرض کرد: پروردگاراوحضرت دا

هاايم را   حبوب خلق گردانم؟ خداوند فرماود: نعمات  چگونه تو را م

 مرا دوست خواهند داشت. ،ي کنبراي آنان يادآور

توجـه بـه    ،هاي ايجاد محبت پروردگار در دل بندگان خدا راهديگر از 

ُكُروِ  )فرمايــد:  قــرآن کــريم مـ  خداونـد در  ذکـر و يــاد خداســت.   فَللاذح
ُكمح  ُكرح ذح

َ
 .(152بقره: )  (أ

کمـک گرفـت و   و بندگ  او ذکر حبت اله  بايد از براي رسيدن به م

. رهبـر  عبادت او قلب را پاکيزه کرد تا محبت الهـ  در آن جـاي گيـرد   با 

 فرمايد: درباره ايجاد ايو محبت م  انقالبعظم م

شاود،   بايد خودمان را پاکيزه کنيم. اين پاکيزگي در نماز حاصل مي

شود، در انفاق و  شود، در روزه حاصل مي  در تالوت قرآن حاصل مي

شود، در انواع فرائض اين پااکيزگي باراي انساان     صدقه حاصل مي

اين فرائض است. در حاج   هاي از هم حج يک مجموعه .آيد پيش مي

نماز هست، در حج وقوف هست،  ،ذکر هست، در حج طواف هست

در حج توجه به خدا هست، در حج انفاق هست، قرباني هست، همه 

2چيز در حج جمع است.
 

بيشـتر  هـا   محبت پروردگـار را در دل  ،تالوت قرآن و تهجد ،ياد خدا
                                                           

 .91، ص 84. بحار االنوار، ج1

 .88/7/8930. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 2
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 14، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 فرمايد: کند. رهبر انقالب در ايو باره م  م 

سااز   اگر ما اينها را رعايت کنيم، حج يک دستگاه عجيب دگرگون

 ؛آياد  وجود ماي  هر موسم حجي يک حرکتي در کل جامعه به .است

ايان   بحث تاک تکاي نيسات. در    ،يعني يک حرکت جمعي است

 1کند. ها به خداي متعال افزايش پيدا مي موسم، محبت

 گويد: تأثير محبت اله  در قلب زائر مشتاف م  بارهايشان در

قيمت اسات.   محبت الهي باشد، خيلي با ارز  و ذي هدلي که گنجين

کناد ياا ميال     دلي که جاي محبت خداست، به گناه کمتر ميل ماي 

 2ود.ش به کار خير متمايل مي ]و[ کند نمي

هـا   ضرورت ايجاد ايو محبت در دلدرباره  اي، اهلل خامنه حضرت آيت

ايجاد ايو  .ايو محبت را بايد ايجاد کرد» فرمايد: هاي ايجاد آن م  و روش

 3«.شود محبت، با ذکر، با توجه، با اخالص، با تضرع حاصل م 

وقت  درخت محبت خدا در اعماف دل انسان ريشه دوانيد و استوار و 

 دشـود و بـه وجـ    سرشار از لذت م  ،د شد، انسان با شنيدن نام خداتنومن

محبـوب بشـنود و ارتبـاطش را بـا او      هخواهـد بيشـتر دربـار    مـ   .آيد م 

 د.کنپايدارتر 

حضاور در ميقاات و    ،از زيباترين اوقات و حاالت حج براي زائران

کاه زائار در پاساخ     ؛ ذکرياست «لبيک اللّهم لبيک»ذکر  تکرار

نشاانه آن  کناد و   مي تکرارت دعوت حق باجا دگار ودعوت پرور

 4گاه کشانده است. او را به وعده ،محبت پروردگاراست که 
                                                           

 .88/7/8930. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1

 .88/7/30. ديدار با کارگزاران حج، 2

 . همان.3

 .88/7/30. ديدار با کارگزاران حج، 4
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 15، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

 وگـو   قرارگـاه  بـراي گفـت    ،«ميقـات » ،براي حاج  و زائر بيـت اهلل 

وگـوي   با خداوند و اعالن محبت به پروردگار است. قرآن دربـاره گفـت  

ا جاَء ُملو  لِِميقاتِنلا َو ََََّّملُه  وَ )فرمايد:  با خداوند در ميقات م  7موس  لَمَّ
 وگـو   موسـ  بـراي گفـت   ماننـد  قاصد حرم خـدا نيـز    (123)اعراف: (َربُّهُ 

را بـه کـام   « لبيـک »شـهد شـيريو    ،شود و خداوند  به ميقات دعوت م 

 در  7اند. امام هشـتم علـ  بـو موسـ  الرضـا     چش اش م  ميهمان خانه

 فرمايد: ايو باره م 

اِذا َاْحَرُمههوا نههاداُهم اهللُ َعههزَّ َوَجههلَّ َفقههاَل: ِعبههادى َواِمههائى،  اِن  الن ههاَس 

ٌِ هللِ  ُ همَّ لِبَّيهك اِجاَبه م َلبَّيك َالل  ِ َاحَرمُتم ىل َفَقوَُلُ ََ اَلُحِرَمن ُکم َعىل الن اِر 

َعزَّ َوَجلَّ َعىل نِدائِِ ََلُم.
1
 

کناد و   صدايشان ميپروردگار  ،درستي که مردم وقتي محرم شوند به

شما را بر آتش حارام کاردم    ،هر آينهم! گويد: بندگان و کنيزان مي

نداي لبيک اللهم  ، هر آينه .حرم شديدکه شما براي من مُ گونه همان

 است.به دعوت خداي بزرگ بندگان اجابت  ،حرمانلبيک مُ

 توجه به دعا و مناجات .6
نان سـخو  با آباشند و  همنشيوهاي بزرگ  د با انسانندوست دارهمه 

 .شاگرد دوست دارد توجه استاد را به خود جلب کنـد براي مثال،  ،دنگوي

رود و بـه صـورت خووصــ     از کـالس نـزد اســتاد مـ     پـس  ،رو ايـو از

هـاي   هـاي  کـه شخوـيت    بر فرصت افزونکند.  را مطرح م  هاي  پرسش

شـوند،   منـد مـ    دهند و همه از فيض حضور آنهـا بهـره   بزرگ بار عام م 
                                                           

 .486، ص 9. علل الشرايع، ج1
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 16، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

خلـوت   بهد و شول ئدارد به افتخار انس و رفاقت با آنها نا انسان دوست

آنها باريابد و به صورت خووص  بـا آنـان سـخو گويـد و از محبـت و      

 مند گردد. عنايت آنها بهره

اسـت و مقـام   آگـاه  که بـه عظمـت خداونـد     فرديمؤمو و  ،شک ب 

ــذت مناجــات و  هــاي پروردگــار را مــ  رحمانيــت و نعمــت شناســد، ل

همواره در پ   . چنيو فرديکند ووص  با خدا را درک م وگوي خ گفت

  معنوي ماننـد حـج، مسـجدالحرام،    ي  مناسب و فضايتآن است که موقع

و صحراي عرفات فراهم شود، تـا بـا خـداي خـود رازهـاي       مسجدالنب 

 نگفته را نجوا کند و پيوند عاشقانه خويش را با معبود استوارتر سازد.

انـد،   وگـوي بـا معبـود را نچشـيده     عـم گفـت  هاي غافل کـه ط  انسان اما

آنهـا از ايـو حقيقـت     اي به خلوت با خدا و مناجـات بـا او ندارنـد.     عالقه

چقـدر  بـه بـا پروردگـار     هـا دعـا و انـا    ها و مکان زمان غافلند که در برخ 

دانند  نيک م  ،مؤمنان راستيو. در مقابل، بخش باشد شيريو و لذتتواند  م 

بـه   ،دعوت پروردگـار  ه لذت  دارد و کس  که در پ وگو با خدا چ که گفت

و مسـجدالحرام و صـحراي    توفيق حضور در فضـاي  عرفـان    

وگـوي خووصـ  و    خلوت با معبود و گفتفرصت عرفات دست يافته و 

، رو ل شده است. ازايوئبه چه مقام و منزلت  نا ،عاشقانه براي او فراهم آمده

ــرداري از  بــه بهــره هــاي خــويش، ر پيــامرهبــر معظــم انقــالب در بيشــت ب

هاي زمان  و مکان  و دعا و تضـرع و انابـه بـه درگـاه پروردگـار       موقعيت

گيـري از   بهـره  ،و توصيه ايشان به زائران خانه خدانخستيو کند  سفارش م 

کـه از ايـو   اسـت  فضاي تضرع و ارتباط بـا پروردگـار و سـتايش کسـان      

 فرمايد: ايشان در کالم  م برند.  م کاف  بهره  ،فرصت به دست آمده
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 17، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

گوياان   ميهمانان سراي دوسات و لبياک   ؛خدا هسالم بر زائران خان

هايي که از ياد خدا طراوت يافته و بر  دعوت او و درود ويژه بر دل

هاا و   در اين روزها و شب .اند دريغ او در گشوده فيض و رحمت بي

انه، خود را باه  شناسدرهاي اقکسيرگون، چه بسيارند آنها که ق ساعت

دل و جاان را نورانيات    ،معنويت سپردند و باا اناباه و توباه    هجذب

بخشيدند و در امواج رحمت الهي که در اين وادي قدس پي در پاي  

 1رسد، زنگار گناه و شرک را از خود ستودند. فرا مي

 ،کند که زائران از ايو فرصت استفاده و با دعـا  سفارش م  رهبر انقالب

 به وطو باز گردند: مومم هند و با ارادکنبا پروردگار قوي رابطه خود را 

شايسته است به چنين دستاوردي بينديشاند   ،برادران و خواهران ههم

شامارند. نگذارناد در اينجاا نياز     و اين فرصت بازرگ را مغتانم   

هاا   هاي زندگي مادي که گرفتاري هميشگي ماسات، دل  مشغولي دل

باا کماک    ،با اناباه و تضارع...  م کند با ياد خدا، ررا به خود سرگ

خواستن از خداوند، دل مشتاق خود را در فضاي توحياد و معنويات   

پرواز درآورند و براي پايداري در راه خدا و صراط مستقيم، به ناب 

 2توشه بگيرند.

جمعـ  ماننـد دعـاي کميـل      برگزاري دعاهاي مأثور و دستهبه ايشان 

ر مسلمانان ديگگار و توجه و آن را عامل جلب رحمت پروردتأکيد کرده 

 :است دانسته و فرمودهبه زائران ايران  

هم توانستيد  ؛حج امسال از جهات مختلف خيلي خوب و موفق بود...

 ،دعاي کميل را که يکي از بهترين وسايل جلب رحمت الهي اسات 
                                                           

 .93/3/38. پيام به مناسبت کنگره عظيم حج، 1

 . همان.2
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 11، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

مح َرِّبِّ لَوح ال ُدِقُؤُكلمح ) :در موسم حج برگزار کنيد ُْ ِ َةُنا ا  ما َيعح
 1.(قُلح

نفس تشکيل اين مراسم و آن سوز و گداز و آن توجاه و عشاق و   

کنناد، يقينااً در    خصوص ابراز مي به هنيازي که مردم ما در آن منطق

خااطر هماين    جلب رحمت الهي تأثير دارد و نفوس مسلمين هم باه 

 2شود. چون اشاره الهي است. است که به شما جلب مي

  يميل را از بسياري از کارهـا رگذاري دعاي کجنبه اث رهبر معظم انقالب،

 فرمايد: و م  کند م مؤثرتر معرف   ،گيرد که به نام فرهنگ  صورت م 

اثار هماه   . ترين کارها برگزاري مراسم دعاي کميل است...  مقدس

کنايم و    شايد از بسياري از کارهايي که آنجا مي ،دعاي کميل هجانب

 3دلمان به آنها خو  است، بيشتر است.

 ىخودشناس

 ىخودياب .1
هرَ  َف رَ عَ  ُد قَ فَ  ُِ َس فْ نَ  َف رَ َمن عَ »مقدمه خداشناس  است:  ،خودشناس  از  4.«ِبَّ

ن زمينه براي خودشناسـ  اسـت. انسـان    کردفراهم  ،هاي حج جمله وياگ 

 ،گـذرد  و به آنچه در اطراآ او م  دشو م اسير روزمرگ   ،در زندگ  خود

خـود غافـل   زنـدگ   ديگـر  ي ها جنبهاز حقايق و  ،رو واياز  .کند عادت م 

زنـدگ ، ايـو موقعيـت را     هشود. گسستو او از شرايط عـادي و روزمـر   م 

 خود و پيرامون خود، توجه کند. بهتا  کند براي انسان فراهم م 

                                                           
 93/3/38. پيام به مناسبت کنگره عظيم حج، 1

 .94/3/8916. همان، 2

 .5/89/19اندرکاران مراسم حج،  . در ديدار دست3

 .89. مصباح الشريعه، ص4
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 13، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

مناسک حج از احرام تا تقوير و از عرفـات تـا جمـرات، مرحلـه بـه      

يشيدن و به خود واقع  اند ،ها و تعلقات رها شدن خواه  از خود ،مرحله

لبـاس دوختـه از تـو بيـرون      ،گـزار  کـه حـج   گـاه  آنخود را يافتو است. 

 .يابـد  کند، هويت جديدي مـ    آورد و لباس بندگ  و طاعت بر تو م  م 

قـرار گـرفتو   عاليق مادي و دنيـوي و  رستو از پس از  هويت جديد، ايو

 سوت احرام و محرمان است.در ک

و  هـا  دتعبا هجوهر همرا  نفس خويششناخت  انقالب،معظم  رهبر

سـار حـج    سـايه  و رسيدن به ايو شناخت را در کند م ها معرف   مناجات

 داند: پذير م  امکان

تواند ضعف و تهيدستي خود را در برابر خدا و علوّ  با تدبر مي ،انسان

 . همچنينخوبي بشناسد و اقتدار و عزت خود را در اتصال به خدا، به

ه هستي ضعيف خود را به دور افکناد  توهم باطل و غرورانگيز دربار

تارين خلقياات و    زشات  هکبر و خودپساندي را کاه مايا    هو شيش

حالوت ارتبااط باا    سو، از ديگر .رفتارهاي اوست، به خاک بکوبد

 هاي دروني خويش گسستن را بچشد.  و به او پيوستن و از بتخدا 

و مضـمون همـه    هـا  ايو شـناخت اساسـ  کـه جـوهر همـه عبـادت      

و راز و نيازهـاي اوليـاي خداسـت، آدمـ  را صـيقل و صـفا        هـا  مناجات

هـاي   راه هپيمودن هم ها مستعد و بر بخشد و او را براي ديگر شناخت م 

دل را غافـل و  »هاي دنيوي  د. در زندگ  عادي، گرفتاريکن کمال، توانا م 

عـالج   ،سازد و او را از ايو معرفت روشو بـاز داشـته و حـج    مشغول م 

 1«.اري استقاط  ايو گرفت
                                                           

 .89/8/8977. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1
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 30، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 .بهتريو راه براي رسيدن به خودشناس  اسـت  ،تفکر در آفاف و انفس

کند کـه در آفـاف و    ايو فرصت را فراهم م  ،عرصه حج و سرزميو وح 

زيرا جنبه آفاق  ايو سرزميو و عظمت کعبه و سرزميو ؛ انفس تفکر شود

هـاي   هـا و زبـان   حضور هـزاران انسـان موحـد بـا رنـگ     همچنيو وح ، 

جدا شدن از تعلقات مادي و  .دارد وا م  انديشههر انسان  را به  ،متفاوت

رسيدن به نيز امکان شخويت  و احرام بستو در لباس  مانند لباس آخرت 

 کند. وياه معرفت نفس را فراهم م  معرفت به

با توجه به ايـو حقيقـت، معرفـت نفـس و      انقالب اسالم معظم  رهبر

گـزاران   گزاران و عمـره  مارد و به حجش هاي حج م  خودشناس  را از هديه

؛ بـاالتريو بهـره را برگيرنـد    ،از ايو فرصت فراهم شـده  که کند سفارش م 

ت و يـ در هيچ موقعشود،  که در حج حاصل م   هاي مجموعه شناخت زيرا

 فرمايد: ايشان در کالم  م  شود. جا حاصل نم  عبادت ديگري يک

گيرد و ايان   را فرا ميهاي حيات بشر  جنبه ههم ،اگرچه برکات حج

 هآدماي تاا عرصا    هدريغ، از خلاوت دل و انديشا   باران رحمت بي

هااي   سياست و اجتماعي و قدرت ملي مسلمانان و تعاون ميان ملات 

ساازد،   مسلمان را بارور و سرزنده و برخوردار از شور زنادگي ماي  

اسات و  « معرفات »ليکن شايد بتوان گفت که کلياد ايان هماه،    

ه کسي که مايل است چشم خود را باه حقاايق   حج ب هنخستين هدي

بهاره بگيارد، هماان    « هاا  فهم پديده» هبگشايد و از نيروي خدا داد

در  ،معرفت و شناخت منحصر به فردي است که عادتاً جاز در حاج  

ديناي   هگيارد و هاي  پدياد    اختيار خيل عظيم مسلمانان قرار نماي 

حاج، قابال    هايي را که در مراسم شناخت هتواند مجموع ديگري نمي
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 38، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

جا در اختيار ملت اسالمي قرار دهد. اين معرفات   يک ،وصول است

 1شناخت خود ]است[.

 ىخودساز .2
اساس  براي دوري از گناهان  گام، خودسازي و تزکيه و تهذيب نفس

هــاي اخالقــ  و زنگارهــا و    و پيراســتو درون از رذايــل و ناراســت   

ازي و تزکيه نفس را س دستياب  به خود ،سفر روحان  حج .هاست آلودگ 

براي کسب اخـالف پسـنديده و    ،گزاران در ايو سفر کند. حج تر م  راحت

خودگذشتگ ، عطوفت و مهـرورزي، ادب و  از براي  و سازي درون آماده

بـه تمـريو    ،احسـان و انفـاف     واحترام بـه ديگـران، صـداقت و درسـت    

 آرايند. پردازند و خود را به فضايل اخالق  م  م 

فاَل َرفَلَث َو ال )فرمايد:  محرمات حج م  بارهقرآن کريم در خداوند در
َجِّ 
ح
در حج، آميز  جنسي با زنان، و گنااه و جادال   »؛ (فُُسوَق َو ال ِجداَل ِِف اْل

 (197)بقره: .«نيست

ايو آيه به سه مورد از محرمات حج که هر يک در تطهير و پاکسـازي  

 ؛(َو ال فُُسلوَق ) ،«قاوه شاهوي  کاردن   پااک » ؛(فاَل َرفََث ) :دارد شارهادرون 

 .«تهذيب قواي فکري» ؛(ال ِجداَل )و  «غضب هتطهير قو»

 فرمايد: م  7امام رضا

ُِ احَلجِّ ا لِّ َما اْقََتَف... َوَحررها َعِن ِعلَّ َُ لِوفاَدُ  اىِل اهللِ... َواخُلروُج ِمْن 

الشَّ واِت َواللَّذاِت.
2
 

                                                           
 .89/8/8977پيام به حجاج بيت ا  الحرام،  .1

 .404، ص9. علل الشرايع، ج2
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 39، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

ارج شدن از هرچه گنااه  سوي خداست... و خ مهماني به ،علت وجوب حج

 هاي مادي است. هاي شهوي و لذت است و بازداشتن نفس از خواسته

ُِ َتهرُك » فرمايـد:  علت حج م  دربارهديگري  کالمدر  7امام رضا َوِمنه

 ِِ و از آثار »؛ 1«االَنُفِس... َوَحرُر االَنُفِس َعِن الَفسهاِد و... َقساَوِ  الَقلِب، َوَخساَس

 .«پستي نفس و دوري نفس از فساد استترک قساوت قلب و  ،حج

با قرارگرفتو در فضاي معنوي حـج و ارتبـاط   با توجه به ايو سخنان، 

تـر و   آسـان  گـزار  حـج انگيزه خودسازي و تزکيه درون بـراي   ،با صالحان

جايگـاه   ،گزاران هاي رهبري به حج در پيام ،شود. ايو موضوع تر م  جدي

 فرمايد: م هاي خود  . ايشان در يک  از پيامدارداي  وياه

اخالقي فارد   هبراي فراهم شدن زندگي سعادتمندانه و مطلوب انسان، تزکي

 2ضروري و حتمي است. ،ها برهاند ها و آلودگي که گوهر او را از زشتي

 :فرمايد ز پيام خود م ايشان در فرازي ديگر ا

آوري از شاکوه و   شاگفت  هحج در آئيني پر راز و رمز و در آمياز 

و اقتدار و فروتني و حرکت و تال  دروناي و بروناي،   خاکساري 

انساني را  هنمادي از مبارزه و جهاد نفساني... در راه تحقق حيات طيب

گزار را به تمرين عملي وظايف  گذارد و حج آدمي مي  در برابر چشم

 3سازد. بزرگ خود وادار مي

ـ انقالب معظم  رهبر ه با توجه به فرصت مناسب  که در حج براي تزکي

ـ کند از ايو فرصت طال به زائران توصيه م  ،شود نفس ايجاد م    بـراي  ي

 فرمايد: ايشان م  .گيري کنند تزکيه نفس بهره
                                                           

 .404، ص 9. علل الشرايع، ج1

 .91/89/8977. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 2

 . همان.3



11 

 39، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

کنم که از اين فرصات ارزشامند    به حجاج محترم ايراني توصيه مي

براي تزکيه نفس و ارتباط با خدا و توبه و انابه به حضارت حاق و   

دعاا و   اده را بکنناد و از حاداک ر اساتف   ،تحصيل رستگاري روحي

 1اي غفلت نکنند. روح لحظه هتضرع و تفکر و تصفي

سازي را خودسازي معرفـ    ايشان شرط توفيق در ديگرسازي و جهان

 فرموده است:کرده و 

ساازي و   مقدمه و شرط اساسي براي ديگرسازي و جهان ،خودسازي

حج،  ههاي دشوار است. لذا در آيات کريم ايجاد تحول و پيمودن راه

 2از ذکر اهلل و استغفار و بازگشت به خدا مکرر سخن رفته است.

 دارد که فرمود:اشاره ايو سخو رهبري به حديث شريف علوي 

ِِ َقبَل َتْعليِِم َغهرِيه  ُِ لِلن اِس اِمامًا َفَعليِ َاْن َيْبَدَأ بَِتعلِيِم َنفِس َمن َنَصَب َنفَس

ِِ َقبَل َتأدِ  .َوليُکْن َتأديبِ بِِسرَيتِ ِِ ِِ بِلسانِ يب
3

 

باياد ابتادا باه     ،دهد کسي که خود  را امام براي ديگران قرار مي

تربيت خود بپردازد قبل از پارداختن باه تربيات ديگاري و باياد      

 قبل از تربيت به زبان باشد. ،تربيتش به عمل

الگـو و نمونـه   ر مسـلمانان  ديگـ بـراي   ،از آنجا که زائران ايران در حج

. همچنـيو از آنجـا کـه    بايد در رعايت اخالف اسالم  کوشا باشـند  ،هستند

خـانواده، دوسـتان، همکـاران و     ،به شهرهاي خـود بازگشت حجاج  هنگام

رفتار و اخالف آنها بايد شايسـته   ،نگرند م  آنهااهل محل با نگاه ديگري به 

 به اخالق  زيبا و پسنديده آراسته کند.يک حاج  باشد و بايد خود را 
                                                           

 .89/9/8978. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1

 .86/9/8978. در ديدار اعضاي برگزارکننده کنگره حج، 2

 .56، ص9ار، ج. بحاراالنو3
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 34، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 ىرياضت انتخاب .3
خواهد در مسير معرفت ناب خداوند و محبـت بـه او    که م آن براي 

هـاي   تـرک لـذت  نخسـتيو گـام،   گام بردارد و دل از ماسـواي او برکنـد،   

 و رياضت دادن نفس است. ،حت  حالل آن ،زودگذر و فان  دنيا

 اسزززن آسهزززا کزززه پزززاي  ر را ا زززوا سهزززا ا  

 

 اسزززن گزززاي س يزززت نزززي سزززي  سيزززا سهزززا ا 

 اسززن نک ززيه« رياضززت»ون سفززس را نززه في زز 

 

 1اسززن  گززاا    نززي آاززن  وسززک سهززا ا   و آن

هاي لغت  در برخ  کتاب .است« راض، يروض»رياضت، مودر فعل  

ُِ َراَض املُْ راى ذَ »آمده است:  ريلَّهَل ُِ السَّ َم ُِ وَعلَّ َع «َوَطوَّ
فالني کاره اساب را   »؛ 2

 .«آموختو به او رهنوردي  کردرام و آن را منقاد خود 

کنند تا خردسـال  را پشـت سـر     اسب را مدت  به حال خود رها م  کره

از آب و گـل در آمـد،   اسـب   کـره بگذارد و بدنش محکم شود. هنگام  که 

کننـد تـا در کارهـاي  ماننـد      پيش از آنکه به کارش گيرند، آن را تربيت م 

از  ،هـاي سـخت   هاي دور و دراز و گذشتو از گردنه سوارکاري، پيمودن راه

آن استفاده کنند. اگر ايو تربيت و تمريو وجود نداشته باشـد و حيـوان رام   

 ناپذير کند. بسا خود و سوارکار را دچار خطرهاي جدي و جبران د، چهشون

 ،نفـس انسـان  »انـد:   درباره مفهـوم اصـطالح  رياضـت گفتـه    عارفان 

دهـد. از   کارهاي  را انجـام مـ   از روي شهوت و غضب و چموش است 

بايد رياضت ببينـد و تربيـت شـود تـا راه رسـتگاري و کمـال را        رو، ايو

 3.«بپيمايد و به مقود برسد
                                                           

 .906فر، ص  . ديوان عطار، با مقدمه بديع الزمان فروزان1

 .78، ص 80. تاج العروس، ج2

 .88د  3. رياضت در عرف عرفان، حسن رمضاني خراساني، صص 3
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 35، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

محرمات احرام چنـد   .اند دانسته« رياضت»هاي احرام را  يک  از فلسفه

 کـه  چنـان يک نوع آن رياضـت دادن نفـس اسـت بـه تقـوا؛       هستند؛ نوع

 فرمايد: م  7حضرت عل 

هَبِ َوَتْثُبهَت ًِ َيْوَم اخَلوِف ابِالتَّقوى لَِتأتَِى آِمنَ َواِنَِّ ِهى َنْفسى َأُروُض ا  َْ َ

َعىل َجوانِِب املَْزَلِق.
1
 

پارورانم تاا در قيامات کاه      من نفس خود را با پرهيزکااري ماي  

هااي آن ثابات    گاه در امان و در لغز  ،ترين روزهاست هراسناک

 قدم باشد.

احرام تحريم شده  که دردر حج، حس مقاومت انسان در برابر کارهاي  

صـيد، مباشـرت بـا زن، اذيـت وآزار      ؛ کارهاي  مانندشود است، تقويت م 

تحمل اذيت آنها، بوي خوش، نگاه در آينه، لباس دوختـه،   حت  و ها حيوان

قـدرت  احـرام بـه انسـان    . زينت، دروغ پردازي و ناسـزاگوي  و جـدال...   

 2.دهد م  گ  راترک استظالل و نازپروردبرابر ميل جنس ، مقاومت در 

 و غـذاها برخـ   آميزش با همسر، خـوردن  برخ  کارها مانند اگر چه 

هـا  کار يواهمه  ،ول  انسان با انتخاب خود ،حالل استها استفاده از عطر

هاي نفس خود مخالفت  با خواسته ،را براي مدت  کوتاه حرام و با ايو کار

صـرآ نظـر   هـاي نفـس و    طلبـ   براي مخالفت با فزون . همچنيوکند م 

اموال خـود را در مسـير حـج موـرآ      ،هاي حالل کردن از برخ  نعمت

گونـه   بـه ايـو  اسـالم  هـاي   آمـوزه کند تا نفس خود را رياضـت دهـد.    م 

 ه است.دکرسفارش  ،رياضت
                                                           

 .45. نهج البالغه، نامه 1

 .894و  11. حج، مرتضي مطهري، صص 2



16 

 36، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

سـوي زهـد و رياضـت     انتخاب  به  حج را حرکت انقالب،معظم  رهبر

آمـاده کـردن   کند ضـمو   اندرکاران حج توصيه م  دست داند و به نفس م 

خـود   ،اي عمـل کننـد کـه زائـران     گونـه  بـه  ،امکانات مناسب براي زائران

 فرمايد: سوي رياضت بروند. ايشان م  به

حج، براي زهد و رياضت است. آدم وقتي در روايات و اعماال حاج   

بيند اصالً براي اين است که انسان برود آنجا رياضت  کند، مي نگاه مي

برالوجاه و  آنجا بايد مغ. راني نيست... گذ بکشد. اصالً حج جاي خو 

مغبرالشعر باشد. آفتاب روي انسان را بسوزاند و موهاايش را وولياده   

وساايل فشاار و    هکند. لباس زيبا و عطر نداشته باشاد. در حاج هما   

 1رياضت الهي براي يک مدت محدود و کوتاه فراهم است.

حـج را   ،يگرکند کارگزاران و زائران با همکاري يکد ايشان توصيه م 

 فرمايد: م  و سوي رياضت انتخاب  ببرند به

به نظر من يک مقداري حج را به سامت ياک رياضات انتخاابي     

ببريد. يک وقت است که حجاج را بدون نان، آب، هتل و سرپناه 

ريازي   ياک وقات هام برناماه     کنيم. اين خيلي بد است. رها مي

به  ؛کنيدکنيد که حاال يک مقدار در عسرت و رياضت زندگي  مي

اول هام خودماان در    .گوييم به آنها هم مي ،گوييم خودمان هم مي

 2کنيم. رياضت زندگي مي

حضـرت  اسـاس و شـالوده حـج اسـت.      ،توصيه به رياضت انتخـاب  

 فرمايد:   در ايو باره م  7عل 

خانه خود را در سرزمين سنگالخ کاه هاي  ياک از     ،خداي سبحان

                                                           
 .90/9/8974. در ديدار با نماينده ولي فقيه و اعضاي بعثه حج، 1

 . همان.2
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 37، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

که مناطق آبادي آفرياده   رحاليمظاهر حيات در آن نبود قرار داد. د

اي اسات کاه تفااوت دمااي      گوناه  است که اعتدال هوا در آنها به

زمستان و تابستان آن اندک است. اگر خانه خدا در چنين منااطقي  

سرزميني را محل آزمون  ،رو گشت. ازاين محل تفرج مرفهان مي ،بود

 هها در پرتاو رياضات ممادوحي کاه باه واساط       قرارداد که انسان

در آن از  ،دهناد  رمات احرام و نيز مناسک حج و عمره انجام ميمح

 1ند.شوها و تعلقات، پاک و خالص  آلودگي

سـوي رياضـت انتخـاب      زائـر را بـه   ،مناسک حج و محرمـات احـرام  

استعمال عطر و بوي خـوش  هاي اسالم  در آموزهکنند. با اينکه  هدايت م 

حـرام   ،حـال احـرام   بسيار ترغيب شده و فضيلت زيـادي دارد، ولـ  در  

گـرفتو بينـ  از    ،هنگام احرام و انجـام مناسـک   ،شمرده شده و در مقابل

 حرام است.نيز بوي بد 

  سـوي زيرا از  ؛من  شکار است ،نمونه ديگر از زمينه رياضت انتخاب 

 ه در  قـرآن آمـده  کـ  ؛ چنـان   بر محرم حرام اسـت يصيد حيوانات صحرا

 ) :است
َ
يحَد َو أ ُتلُوا الصَّ ُتمح ُحُرمٌ ال َتقح آهـوان   ،سـو  و از ديگـر  (95مائاده:  ) .(نح

در تيـررس يـا    ،صحراي  يا کبوتران يا ديگر حيوانات شکاري غيردرياي 

گيرد تا روشو شـود چـه کسـ  از ايـو رياضـت       دسترس محرم قرار م 

 خوانيم: اي از قرآن کريم م  در آيه آيد. انتخاب  سربلند بيرون م 

( ُ ُم اَّللَّ ُْ لَلَم  بَِشح  َلَةحلَُو َّ مح ِلَعح ُْ مح َو رِماُح ُْ ِدي
يح
َ
يحِد تَناَُلُ أ ٍء ِمَن الصَّ

ُ َمنح ََيافُُه اِاَّحَغيحِب   (92مائده: ) (...اَّللَّ
در حاال احارام باه شاما نزدياک      ]خداوند شما را با شکارهايي که 

                                                           
 .56د  59)قاصعه(، بند  839. نهج البالغه، خطبة 1
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 31، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

آزمايد   رسد، مي هايتان به آن مي  ها و نيزه دست [طوري که شوند، به مي

 ترسد. از خدا مي ،ند چه کسي با ايمان به غيبتا مشخص ک

: حـال  کنـد  توصيه مـ  به ايو واقعيت حقيقت، رهبر معظم انقالب در 

اي انتخـاب شـده کـه همـراه بـا       گونـه  که ماهيت حج و سرزميو وح  به

مـردم   ،تکويو و تشـري   ميانرياضت است و خداي سبحان با هماهنگ  

 ،ه اسـت اص دعـوت کـرد  سوي ايو سـرزميو و انجـام مناسـک خـ     را به

گيـري از   کـردن بهـره   رياضت انتخـاب  و کـم  براساس بايد نيز گزاران  حج

 هاي دنيوي رفتار کنند. برخ  نعمت

 اگزززي    ا  غززز   سيزززا جزززنا ازززواسک کزززي 

 

 س ززاو و  ززين نززه نززاا ن ززا اززواسک کززي      

 اگزززي نزززه آب رياضزززت نزززيآوري غيزززلک  

 

 همزززه کزززنورا    را ازززفا ازززواسک کزززي  

 ين سهزززکپززز وگزززاي،    يزززز  هوسزززاا ار 

 

 1سززززو   ر حزززيي کبييزززا ازززواسک کزززي     

عالمان و عارفان، موسم حج را بهتريو فرصت بـراي رياضـت نفـس     

بيشتريو بهـره را   ،دانستند و از ايو زمان براي تهذيب و رياضت نفس م 

روزگاري بود کـه  زندگ  ابو عرب ، ايام براي مثال، پرثمرتريو  ؛بردند م 

 ،هميو ايام رياضت بود که بنا بـر گفتـه خـودش   در  .در مکه اقامت گزيد

فتوحـات  »کتـاب   ،به فتوحات قلب  و شهودي دست يافت و حاصـل آن 

 2شد.« مکيه

 ىغفلت زداي .4
حرکـت تکـامل     ،شـرط بـراي اينکـه انسـان     ، نخستيوطور طبيع  به

و « غفلـت »قرب ال  اهلل آغاز کند، ايـو اسـت کـه از    خويش را به سوي 
                                                           

 .353، غزل 930. کليات شمس تبريزي، ص 1

 .99. فصوص الحکم، ابن عربي، ترجمه: محمدعلي و صمد موحد، ص 2
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 33، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

يد. مادام  که انسان پرده غفلت را کنـار  آبيرون قرب به مسوله تخبري  ب 

در را اي رخ نخواهد داد که انسان جايگـاه خـود    نه تنها تزکيه ،نزده باشد

 ،در برخـ  آيـات قـرآن   از ايـو رو،   .نخواهد يافـت  نيزجغرافياي هست  

علت محروميت انسان از سعادت و گرفتـار شـدنش بـه شـقاوت، عامـل      

 دانسته شده است:« غفلت»

( ِ ِنِّ َو الح
ح
 ا ِِلََهنََّم َكثِْياً ِمَن اِل

ح
َقُهلوَن َو َََّقدح َذَرأ حِ  لَُهمح قُلُلوٌب ال َيفح سْن

وكِلَك 
ُ
لَمُعوَن اِهلا أ وَن اِها َو لَُهمح آذاٌن ال يَسح ُْيٌ ال ُيةحِْصُ عح

َ
اِها َو لَُهمح أ

 
َ لح وكَِك ُهُم اَّحغافِلُونَ ََ

ُ
َعلُّ أ

َ
 (179اعراف: ) ( حعاِم اَلح ُهمح أ

به يقين، گروه بسياري از جن و انس را براي دوزخ آفريديم، آنهاا  

فهمند و  نمي [کنند و انديشه نمي]ها[يي دارند که با آن  عقل وها ] دل

آنهاا   شنوند. هايي که با آن نمي گو  بينند و چشماني که با آن نمي

با چراکه ؛ ]اينان همان غافالنند  .تر همچون چهارپايانند؛ بلکه گمراه

 .[گمراهند همچنانگونه امکانات هدايت،  داشتن همه

ابزارهـاي  »عنـوان   به« گوش»و « چشم» ،«قلب» ،در فرهنگ قرآن کريم

 انسان مطرح هستند.« شناخت

کـم   د، يا دسـت شو آنچه موجب شقاوت انسان م با توجه به ايو آيه، 

نکـردن از  اسـتفاده  تـريو علـل و اسـباب شـقاوت، درسـت       يک  از مهم

بـه منظـور   رهاي شناخت و معرفت است. کسان  کـه از ايـو ابزارهـا    ابزا

حيوانات زيرا  ؛کنند، مثل چهارپايان هستند رسيدن به حقيقت استفاده نم 

بـا اسـتفاده از آنهـا بـه      ، ول گوش و چشم و قلب صنوبري را دارندنيز 

 يابند. دست نم « معرفت انسان »

هـا از غفلـت بيـرون       است که انسانمناسبفضاي بسيار  ،صحنه حج
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 800، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 و دور را از حقايق ديگر حيات غافل آنهااز روزمرگ  و عادت که و يند آ

 جدا شوند. ،کرده

است   هاي معمول و وارد شدن به فضاي دل کندن از وابستگ  ،«حج»

بــا چشــم خــود حضــور  ،کــارگيرد ابزارهــاي شــناخت را بــه انســان کــه

هاي عظمت پروردگـار   نشانهآثار و  ،هاي موحد را ببيند  انسان همحشرگون

بـا گـوش خـود پيـام پروردگـار را در       ،را در سرزميو وح  مشاهده کند

کـار انـدازد و بـا     سرزميو توحيد بشنود و قلب خـود را بـر ادراک آن بـه   

هاي اعتباري بـا احـرام، و هرولـه کـردن در      عريان شدن از همه تشخص

فتو بـه بارگـاه   راه يـا  ، بـراي صفا و مروه و رفت و آمد با خوآ و رجـاء 

 و از غفلت آزاد شود. به هوشياري برسد ،ملکوت  پروردگار

اخالقـ  و   هـاي  غفلت را عامل سقوط و انحراآ انقالب،معظم  رهبر

 فرموده است:ها معرف  کرده و  تمدن سقوط

هاي گوناگون زندگي، قرباني غفلت خاويش اسات.    آدمي در ميدان

فکاري و هزيمات   هرجا غفلت هست، انهدام اخالقاي و انحاراف   

تواناد   روحي نيز هست و همين ضايعات است که به نوبه خود ماي 

ها و فروپاشي  عالوه بر اضمحالل شخصيت افراد انسان، شکست ملت

 1ها را نيز پديد آورد. تمدن

زدايـ  فـردي معرفـ      هاي غفلـت  ايشان حج را يک  از بهتريو روش

 فرمايد: و در ايو زمينه م کند  م 

ين تدابير اسالم در غفلت زدايي است. باين المللاي   حج يکي از برتر

رسااند کاه امات اساالمي در      بودن اين مراسم، گويا اين پيام را مي

                                                           
 .83/80/8914. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1
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 808، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

فاردي مسالمان، موظاف باه      ههويت جمعي خود نيز، جدا از وظيف

 1زدايي از خويشتن است. غفلت

و مناسک حـج را   آفرين  غفلتها را عامل   ها و تو آساي ايشان تنبل 

 فرمايد:   و م  داند م زا  رزه با عوامل غفلتنوع  مبا

دهد که ما اساارت و وابساتگي    فرصت مي ،عبادات و مناسک حج

آساايي را موقتااً تارک     غفلت بار خود به لذت طلبي و هوس و تن

کنيم. احرام و طواف و نماز و سعي و وقاوف، ماا را از يااد خادا     

خادا را در  کند و لذت اناس باا    سرشار و به حريم الهي نزديک مي

 2نشاند. ها مي کام

 ىريز تدبير و برنامه .5
ايو است کـه انسـان بـه     ،هاي  که براي نيل به کمال وجود دارد از راه

ارتبـاط آن بـا خـدا     ، بـه کند هرچه و هرکس و هر عمل  نگاه و توجه م 

شـده  ايو مطلـب مسـلم و ثابـت     ،داشته باشد. از نظر عقل  و نقل توجه 

يک ظاهر و پوسته دارد و يـک   ،بادي و اذکار اله است که همه اعمال ع

ها بايد از طريـق   حقيقت و اسرار که در وراي ايو ظاهر قراردارد و انسان

 به آن حقيقت دست يابند و در آن تدبر کنند. ،ايو ظاهر

توجه به يک اثر هنري، يـک نقاشـ  يـا     مانندتوجه به اعمال عبادي، 

آن اثـر اسـت و هـيچ     بـه خـود  يک ساختمان است. گاه  توجه ما فقط 

آورنده و خالق آن اثر نداريم. بديه  است که هر اثـري را  توجه  به پديد

در زيباي  و لطافـت ظـاهري   فقط مؤثري است، ول  در ايو نوع نگاه، ما 
                                                           

 .83/80/8914. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1

 ن.. هما2
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 809، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

هاي آن غـافليم. گـاه  نيـز اثـر و      از خالق اثر و پيامشويم و  غرف م اثر 

در دل  ،ايـم  که چشم به اثر دوختـه  بينيم و در همان حال مؤثر را با هم م 

آفريننده آن  ،هاي آن توجه داريم به پديدآورنده و خالق اثر و اسرار و پيام

حـج   .گيـريم  کنيم و از اسرار و رمز و رازهاي آن درس م  را تحسيو م 

هاي اله  يک ظاهر دارد و  مانند همه اعمال و مناسک و آيات و نشانهنيز 

تدبر در مناسـک و   .ک از آنها تفکر و تدبر کرديک باطو که بايد در هر ي

جـاري و سـاري کنـد.    تواند آثار حج را در تمـام زنـدگ     م  ،اسرار حج

کند که در حـج تـدبر    م   به حاجيان سفارش انقالبمعظم  رهبررو  ازايو

برادران و خواهران مسلمان که در محشـر عظـيم حـج     همو به هم» :کنند

 1«.کنم که در حج تدبر کنند يه م متواضعانه توص ،اند گرد آمده

هـا و   ايشان فلسفه تدبر در حج را زنده شـدن نـام و يـاد خـدا در دل    

تـدبر در حـج، عامـل    » :کننـد  سـتيزي مسـلمانان معرفـ  مـ      روحيه ظلم

 ؛مسـلمانان اسـت   هآساي  در گسـترش ايـو انديشـه در ميـان همـ      معجزه

 2«.اي که باعث پيروزي انقالب اسالم  شد[ ]انديشه

نتيجه ايو تدبر را ماندگاري آثار حـج بـراي بقيـه عمـر     هبر انقالب، ر

 فرمايد: داند و م  م 

، يعناي  اصالي را  هدر حج تدبر کنند و آن دو نکتا ]حاجيان بايد[ 

سپردن به خدا و نزديک کردن خود باه ذات مقادس الهاي در     دل

سو و اجتناب و  انديشه و عمل با عبوديت خالص و حقيقي از يک

ها و دشامنان راه و جهات الهاي از ساوي      دن از شيطانبرحذر بو
                                                           

 .84/9/8974. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1

 . همان.2
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 809، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

ديگر، براي خود تأمين کنند و با روحي مجهاز باه تقاوا و دلاي     

سرشار از اعتماد به خدا و روحي لبريز از اميد به آينده... به دياار  

 1خود باز گردند.

 ىحيات معنو ىسو حرکت به .6
ــتو     ــدر رف ــمنان و ه ــل دش ــلمانان در مقاب ــت مس ــل شکس  از عوام

هاي اعتقـادي و ضـعف    سُست شدن پايه ،هاي مادي و معنوي آنها سرمايه

در ذهـو هـر   هـا   ايـو پرسـش  حيات معنوي و باورهاي دينـ  آنهاسـت.   

و خـون او را بـه جـوش    شـود   ايجـاد مـ   ضميري  مسلمان آگاه و روشو

دهـد؟!   نتيجه مطلوب را نمـ   در حج، آورد که چرا حضور قوي مردم م 

جرئـت و جسـارت ايسـتادگ  و     ،بل نهيب دشمناندر مقامسلمانان چرا 

از هيبت پوشال  مستکبران  ،جاي ترس از خدا چرا به مقاومت را ندارند؟!

نشـين    ترسند؟! چرا در مقابـل دشـمنان عقـب    ارزش آنها م  و نوکران ب 

 آيند؟! هاي خود کوتاه م  کنند و از اصول و ارزش م 

بررسـ  عوامـل مـؤثر در     بهها  طرح ايو پرسشبا انقالب معظم  رهبر

و يک  از عوامل اصل  مؤثر در ايو زمينـه را دوري   کند م ايو راه اشاره 

در ايشان در يک  از فرازهـاي سـخنان خـود     .شمارد از حيات معنوي م 

 فرمايد: م ها  پاسخ به ايو پرسش

ارتباط با خدا  ،براي اينکه معنويت کم است. آنجا که معنويت هست

در مقابل خدا  ،نسبت به فضل الهي باور هستهست، اتصال هست، 

تسليم هست، در پيشگاه پروردگار خضوع و تضرع هست، در آنجا 

                                                           
 .84/9/8974. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1
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 804، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

ِ ال َخوحٌف َعلَيحِهمح َو ال ُهمح ) .ضعف و ترس وجود ندارد ِلاَء اَّللَّ وح
َ
ال إِنَّ أ

َ
أ

 2تأسفي هم وجود ندارد. ،1(ََيحَز ُونَ 

کوتـاه  دليـل  و  هـا  تـرس و هـا   ايشان پس از معرفـ  عامـل شکسـت   

به راه درمان ايو مشکالت اشاره و  ،هاي مسلمانان در مقابل دشمنان آمدن

بازگشت به عزت اسالم  و انسان  را در روي آوردن به حيـات معنـوي   

 فرمايد: و م  کند م بيان 

بايد متحول بشاويم. باياد باه سامت      .ما بايد خودمان را عالج کنيم

دردهاا در   ه. اين، عالج هما حيات معنوي اولياي خدا حرکت کنيم

 3دنيا و براي همه است.

عرصــه حــج را فرصــت مناســب  بــراي جــدا شــدن از   رهبــر انقــالب،

مان را از حيـات معنـوي دور   کـه مسـل  داند  م هاي مادي و طبقات   وابستگ 

 خوب  استفاده کنند: رصت بهاز ايو ف ،کند به زائران سفارش م کند. ايشان  م 

است که انسان بتواند از دنيا و زخارف  فرصت بسيار خوبحج يک 

آن چيزهاايي   هها و هم کشي ها و خط بندي ها و طبقه دنيا و وابستگي

کند و باه ماديات و خودپرساتي نزدياک      که او را از معنا دور مي

 4جدا شود، دور شود و به خدا نزديک شود. ،کند مي

ي سـو  راه رسيدن به حيات معنوي را حرکـت بـه   انقالب،معظم  رهبر

 فرمايد: شمارد و م  خدا م 

خدا بايد باشد و آن اينکاه   هخانزائر دائماً يک چيز به ياد حاجي و 

                                                           
 .69. يونس: 1

 .86/9/8978، «کنگره حج». ديدار اعضاي برگزار کننده 2

 .86/9/8978. همان، 3
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 805، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

اگر به خدا رو کارديم، خادا راه را بااز     .رضاي الهي را کسب کند

ِِ » :کند مي اِحَل اِليَك َقريُب املَساَف  1.«َانَّ الر 

و قدم کند...  يک قدم به سمت خدا برداشتن، دل انسان را روشن مي

کند. اين، همان موضوع  تر مي بعدي و ادامه راه را براي انسان راحت

است ]و[ هي  چيز  (حيات معنوي)ه ئلفردي اين مس هاساسي در جنب

 2جاي اين را نخواهد گرفت.

و معتقد است اگـر  کرده آثار پربرکت حيات معنوي حج توجه به ايشان 

در کالبـد زائـر   سوي حيـات معنـوي سـوف داده شـود و روح حـج       حج به

آثار فردي و اجتماع  فراوان  را براي مسـلمانان   ،اهلل الحرام دميده شود بيت

تـوان بـه ايجـاد فضـاي معنـوي در       آورد که از جمله آنها مـ   به ارمغان م 

 فرمايد: در ايو زمينه م معظام  رهبرکشور و جهان اسالم اشاره کرد. 

دا، آشنا شدن دل ارتباط با خ .حج از يک طرف مظهر معنويت است

با آيات الهي و نزديک شدن هر چه بيشتر انسان باه خادا، از ياک    

يکي از خصوصيات حج اين اسات کاه    .مظهر وحدت است ،طرف

هر وقت ساخن از حاج اسات، معنويات      . کند... فضا را معنوي مي

 3شود. پراکنده مي

 ىترک تعلقات ماد .7
ند و بـه حـاج    شک هاي ظاهري را در هم م  هيبت و شکوه لذت ،حج

هاي دنيوي چشم پوشيد؛ چرا که او در عمـل   جاذبه توان از م آموزد که  م 

يافـت و بـا آنهـا انـس      ها دست م  هاي  را که همه روزه بدان بيند لذت م 
                                                           

 ماه رجب(.)مفاتيح الجنان، دعاي « سوي تو، راهش نزديک است حرکت کننده به. »1

 .86/9/8978، «کنگره حج». ديدار با اعضاي برگزار کننده 2

 .96/88/8971. در ديدار با کارگزاران حج، 3
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 806، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

گرفته بود و از نگاه او ترک آنها برايش ناممکو بود، اکنون با کمتريو فشـار  

تـا مـوي سـر کـه      ،ن بوده آب گذارد. از لباس که تشخص او  و تحمل وا م 

همـه را بـه فرمـان الهـ  وا      ،کشـيد    خود را با آنها به رخ ديگران م يزيبا

براي ايجاد ايو باور  ،کند. ايو تمريو چند روزه نهد و ترک وابستگ  م  م 

تـر از آن   سسـت  ،هاي مادي ها و جاذبه در حاج  است که دلپذيرتريو لذت

 فرمايد: ر معظم انقالب م رهب است که نتوان از آن دل کند.

در حج يک فرصت بسيار خوب است که انساان بتواناد از دنياا و    

آن  هها و هما  کشي ها و خط بندي ها و طبقه زخارف دنيا و وابستگي

کند و باه ماديات و خودپرساتي     چيزهايي که او را از معنا دور مي

کند، جدا شود، ... و به خادا نزدياک شاود ايان ياک       نزديک مي

 1ست.فرصت ا

کـه نبايـد غريبـه را بـه جـاي      به ايو معناست  ،احرام پوشيدن در حج

بـا دوسـت طـرح دوسـت       فقطبايد با اغيار، بيگانه بود و  ؛دوست گرفت

 همه تعلقات را کنار نهاد و دوست  معبود را در دل جاي داد. ،ريخت

پوش  در کاروان حجاز همراه مـا بـود. يکـ  از     گويد: خرقه سعدي م 

، او را صد دينار بخشيد تا قربان  کند. دزدان، ناگاه بـر کـاروان   امراي عرب

فايـده   کردن گرفتند و فريـاد بـ    زدند و پاک ببردند. بازرگانان گريه و زاري

مگر آن درويش صالح که بر قرار خويش مانده بود و تغييـر در او   ؛خواندن

دنـد، ولـيکو   نيامده. گفتم: مگر معلوم )اموال( تو را دزد نبرد؟ گفت: بل  بر

 2دل  باشد. مرا با آن ]تعلق و[ الفت  چنان نبود که به وقت مفارقت، خسته
                                                           

 .86/9/8978. ديدار با کارگزاران حج، 1

 )با اندکي تغيير(. 891و  897. کليات سعدي، صص 2
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 807، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

اي از ترک تعلقات مـادي و   نمونه ،نامه در مويبت نيز عطار نيشابوري

. به تمثيل آورده است« ليل  و مجنون»دل سپردن به معشوف را در داستان 

گـاه کـه توفيـق     آنو  باشند« مجنون»مانند خواهد  عبود م ماز عاشقان  او

از همه تعلقات جدا شـوند   ،يابند شود و به ديدار کعبه راه م  رفيق راه م 

 خوش دارند. ، دلو فقط به عشق معبود

 نززززي    يززززون را سززززوي کعبززززه پززززنر

 

 اززززا   ززززا گويززززن، شززززفا يانززززن  گززززي    

 چزززون رسزززين آن جايگزززه   يزززون   راا  

 

 گفزززتي ايي زززا کزززآ   زززا، ايزززآ جايگزززاا   

 ک  ر  کززززآگززززو خناوسززززنا  ززززيا نزززز   

 

   ززززل ليلززززک نززززي     ززززآ سززززي  کززززآ

 ازززو   زززا کزززآ ازززا پزززنر آ زززيآ کيزززن    

 

 نزززو کزززه حزززل ايزززآ  هينزززاسک کزززيآ کيزززن 

 هيزت   ست ني اشزت آن   زان،   يزون     

 

 گفززتي يززا رب   ززل ليلززک،   آس ززه هيززت  

  و ازززن چيزززنان کيزززک ازززواسک گزززي  زززک 

 

 1هزززي   زززاس  نزززين سزززي گزززي ان کيزززک    

 حضور قلب .8 
 ،انسان با تمام وجود ،در حج. داستعرصه عبوديت و بندگ  خ ،حج

کنـد و خـود را در اوج تقـرب     خود را در پيشگاه پروردگار احساس مـ  

بـا  و گـذارد   مـ   :جاي پاي ابـراهيم و اسـماعيل و هـاجر    يابد و پا م 

جـاي آورد.   بـه  9شود تا حج ابراهيمـ  و محمـدي   نوا م  هم 9محمد

دارد. حـج بـا   نيـاز   چنيو حج  به توجه و حضور قلب جا آوردن بهالبته 

بخـش   کند و بـا دقـايق و لطـايف الهـام     روح و مغز پيدا م  ،حضور قلب

 شود. انجام م  ،معنوي

ـ   ب  حجِ شک، ب  دل را از رذايـل   هتوجه، حج  نيست که بتوانـد خان
                                                           

 .967نامه، عطار نيشابوري، ص  . مصيبت1
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 801، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

اله  و خودساخته بـه وطـو بـاز     را پاک کند و به فضايل بيارايد و انسان

گيري از حقايق دين  را داشـتو   بهرهقرآن کريم شرط خداوند در گرداند. 

 فرمايد: م  کند و م قلب  بيدار و گوش  شنوا و ذهن  حاضر معرف  

َ  َو ُهلَو َشلِهيدٌ ) لمح َّحىَق السَّ
َ
وح أ
َ
رى لَِمنح ََن ََلُ قَلحٌب أ ِكح ََ  (إِنَّ ِِف ذلَِك 

 (37ق: )

تواند از برکات حقايق ديني برخوردار شود  آن کسي مي ،به حقيقت

 اي با حضور قلب باشد. شنوندهده يا يحبدلي فهمکه صا

و قبـول  اعمـال عبـادي     دهـد  ارزش م حضور قلب به اعمال انسان 

 7دارد. از امام هشتم عل  بو موس  الرضابستگ  انسان به حضور قلب 

حضور قلب و مشغول »فرمود: حضرت ؟ «آداب نماز چيست» سؤال شد:

 1.«پروردگار برابرنکردن جوارح و تواض  در 

حضـور قلـب در   بـه   دادن زائـران را بـه اهميـت    انقالب،معظم  رهبر

 فرمايد: و م کند  سفارش م مناسک حج 

جا آورد. غير از مناسک حج  حج را بايد با توجه، با حضور و با آداب به

صورت حج است، ادبي هم وجود دارد کاه   هو اعمالي که تشکيل دهند

آورناد، اماا از روح و    يجاا ما   روح حج است. بعضي اين صورت را به

مانند. ادب حج، خضوع و ذکر و توجه اسات. ادب   حقيقت آن غافل مي

 2آنات است. هحج، احساس حضور در مقابل پروردگار در هم

با استناد به سخنان مرحـوم بهـاري    اي اهلل العظم  خامنه حضرت آيت

 فرمايد: در سفارش به حضور قلب در نماز و مقايسه حج با نماز م 
                                                           

 .31، ص 4. مستدرک الوسايل، ج1

 .90/3/8919اندرکاران حج،  ديدار دست .2
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 803، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

گويند که دعا  هايشان مي وم شيخ محمد بهاري در يکي از نوشتهمرح

آورد!  شود، قساوت مي توجه تکرار مي و ذکر و شايد نماز، وقتي بي

قساوت. چرا؟ چون در حال نمااز حضاور    هخوانيم، نماز ماي نماز مي

 هقلب نداريم، توجه نداريم. پس اين نماز يا با توجه است، کاه مايا  

توجاه اسات کاه آن     و صفاست، يا نماز بيرقت و قرب و لطافت 

جاور   قساوت قلب است. حاج هام هماين    هوقت به گفته ايشان ماي

 1است. اين اعمال را با توجه، با حضور بايد انجام داد.

 ىامام شناس .9
 يشانو سالم بر ا ]جمله امام زماناز  ،:بيت ياد اهل گرام  داشتو

ـ  :بيـت  جـاي معـارآ اهـل    که در جاي تـدبيري   ،شـده ن سـفارش  ه آب

براي تقويت بُعد معرفتـ  و نيـز    است. ايو تدبير برگرفته از حکمت اله 

 .ستانسانيت ما هبُعد عاطف  وجود ما و در نتيجه، رشد جنب

مندي خـود را بـه    ميزان محبت و عالقه هايم که هرچ به تجربه دريافته

ـ   ماندوستان م، نشان دهيم و در عمل به آنان ثابت کنيم که دوستشـان داري

اگر اظهار دوست  و  ول  .يابد شود و دوام م  آن پيوند دوست  تقويت م 

رود. اگـر مـا بـه     رفته آن محبـت و عالقـه از بـيو مـ      محبت نکنيم، رفته

دوستمان اظهار ارادت کنيم و زبان به ستايش او بگشاييم، محبت او به ما 

بـراز  شود. توجه به امام عوـر و صـاحب اختيـار ايـو عـالم و ا      بيشتر م 

، محبـت مـا   اگر بدون انگيزه نفسان  باشدآن حضرت، به وياه محبت به 

بدون توجه اظهار محبت نسبت به آن محبوب،  کند. به ايشان را افزون م 

 ،خود را در پيش آن محبوب دور از نظر دانستوو نف  و خواسته خود به 
                                                           

 .85/1/8917. ديدار با کارگزاران حج، 1
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 880، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 ،غايت طواآ برگرد خانه خدا شمرده شده است. بدون ابراز ايو محبـت 

بلکـه عمـل    ،شويم محروم م  :ائمه معوومنه تنها از دوست  و واليت 

 اثر خواهد بود. پوچ و ب  ما نيز

ايشان در  .«وارد شدم 7امام باقربه محضر » :گويد ابوحمزه ثمال  م 

پـس بـه مـو     .کـرد  مـ   نگاهکنندگان  و به طواآبود مسجدالحرام نشسته 

؟ عـرض کـردم:   «انـد  ر شـده اي اب  حمزه ايو مردم به چيزي امـ »فرمود: 

آنان فرمان يافتند که پس از طـواآ دور ايـو   » ! حضرت فرمود:«دانم  نم »

 1.«ها نزد ما بيايند و واليتشان را اعالم کنند سنگ

واليت به ولـ    ،کنندگان ، اگر طواآ7سخو امام باقرايو با توجه به 

آ اسـت و ايـو طـوا    کامـل  طوافشان بر بيـت عتيـق  اعالن کنند، خود را 

طـواآ آنهـا    ،ول  اگر اعالن محبت به امـام نباشـد   ،ارزشمند خواهد بود

توجـه بـه امـام     رو، ها نخواهد بود. از ايو گردش به دور سنگچيزي جز 

 ثمر است. بُعد اساس  حج است که بدون آن اعمال حج ب  ،زمان در حج

در  ]بـه حضـور امـام زمـان    را به توجـه  زائران  انقالبمعظم  رهبر

 فرمايد: م کند و  فارش م سعرصه حج 

قيمتي اين عالم وجود در روي زماين در   هدانرعزيز و دُ هامروز بازماند

هااي   وب دلسيد و موالي آفارينش و محبا   .جاست ايام حج در همان

هاي آشنا  آنجاست. دل ،، مشعرالحرام و طوافمشتاقان، در عرفات، منا

 2نند.سراغ بگيرند و خودشان را با کانون معنويت مرتبط ک

 که فرمود: است حکايت شده 7از امام صادف
                                                           

 .994، ص84، جالشيعة. وسائل 1

 .86/8/8974. در ديدار با کارگزاران حج، 2
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 888، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در فردي اخالق ابعاد

. وِسمَ الن اُس اِماَمُ م، َيشَ ُد املَ  ُد َيفقِ  ُِ َفرَياُهم َوالَيروَن
1
 

او در مراسام حاج حاضار     شاوند.  به فراق امامشان گرفتار مي مردم

 بينند. بيند، ولي مردم وي را نمي شود و آنان را مي مي

 گويد: م  ،]امام عور خاص انائبناز  ،محمد بو عثمان عمري

، َيهرَ  هرُ ُضهاِنَّ صاِحَب هذا االَْمهِر َلَيحَواهللِ  ٍِ هلَّ َسهنَ َُ ى الن هاَس املَوِسهَم 

.وَيعِرفُ  ُِ ُِ َوال َيعِرُفوَن ُ ْم َوَيروَن
2
 

صاحب اين امر )امر امامت( هر سال در موسام حاج    سوگندبه خدا 

دم او را شناساد و مار   بيند و آنها را ماي  او مردم را مي :حاضر است

 شناسند. بينند و او را نمي مي

وجـود  عطـر  گزاران را به تأمل در حج که به  حج انقالب،معظم  رهبر

ده و در فـرازي از پيـام خـود بـه     کـر سـفارش  است، معطر  ]امام زمان

 فرموده:اهلل  زائران بيت

ي تأمال در  اشناخت عظمت و رحمات خداوناد در حاج، باه معنا     

خداست و هام   هدر عين حال، هم خانگذاري اين خانه است که  پايه

لَة ُمةلاَرهً َو ُهلدًى )؛ ممارد  هخان ِب اَِةكَّ َل َبيحلٍت ُوِعلَ  لِلنَّلاِل لَل َّ وَّ
َ
إِنَّ أ

قرار  [و نيايش خداوند]اي که براي مردم  نخستين خانه»؛ 3(لِلحعالَِمْيَ 

داده شد، همان است که در سرزمين مکه است، که پربرکت و مايه 

 ههم معطر به نفس نيايشگران و جاي ساجد  «.ن استهدايت جهانيا

هم مَطلَع خورشايد اساالم در    ]است[؛ متعبدان و دست نياز ثناگويان

 4آغاز و هم مشرق طلوع مهدي موعود در انجام.

                                                           
 .991و  997، صص 8. کافي، ج1

 .590، ص 9. من ال يحضره الفقيه، ج2

 .36. آل عمران: 3

 .89/8/8977. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 4
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 ىيگرا قرآن .11
هـر مسـلمان    اسـت و نـزد  سـازي   کتاب هدايت و برنامه انسان ،قرآن

خـود از قرائـت،    توانـاي  اساس بايد برمسلمان  هر دارد. وياه   جايگاه

در زندگ  فـردي و اجتمـاع     ،قرآندرک مفاهيم، تفسير و عمل به آيات 

مسلمانان در هـر   ،کند قرآن کريم سفارش م خداوند در گيرد.  خود بهره 

 در تالوت قرآن بکوشند. ،توانند حال و به هر اندازه که م 

آِن َعلِلمَ لفَاقحَرُؤا ما تََْسَّ ) مح َملرحَ َو  َر ِملَن اَّحُقلرح ُْ نح َسلَيُكوُن ِملنح
َ
أ

 
َ ُبوَن ِِف الح ِ

ِ َو آَخُروَن يُقاتِلُوَن آَخُروَن يَْضح ِل اَّللَّ رحِض يَلحَتُغوَن ِمنح فَضح
َ ِمنحهُ  ِ فَاقحَرُؤا ما تَََّْسَّ  (23مزمل: ) (ِِف َسلِيِل اَّللَّ

زودي ه داناد با   قارآن بخوانياد. او ماي    ،آنچه براي شما ميسر است

دست آوردن  شوند و گروهي ديگر براي به شما بيمار ميگروهي از 

روند و گروهي ديگر در راه  به سفر مي [و کسب روزي]فضل الهي 

اي  ، پس به اندازه[مانند و از تالوت قرآن باز مي]کنند  خدا جهاد مي

 از آن تالوت کنيد. ،که براي شما ممکن است

هـا، حضـور    نورانيـت خانـه   موجب ،مرحله نخستيوتالوت قرآن در 

 شود. و دوري شيطان م  فرشتگان در خانه

 فرمايد: م  7اميرالمؤمنيو عل 

ُِ  اهللُ َعهزَّ َوَجهلَّ فيهِ َتکثهرُ  الَبيُت الَّذى ُيقهَرُأ فيهِ الُقهرآُن وُيهذَرُ  َته ََ َبر

ِ  َِ ُتضه هِل السَّ
َِ ياطني وُيِضهىُ   ُِ وََتُجُرُه الشَّ ِىُ  هوََتُضهُرُه املَاَلئِک

اِلَهِل االَرِض... .الکواَُب 
1
 

                                                           

 .680، ص 9. اصول کافي، ج1
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 حج در فردي اخالق ابعاد

اي که در آن قرآن خوانده شاود و خداوناد در آن يااد شاود،      خانه

برکتش بسيار گردد و فرشتگان در آن حاضر گردند و شاياطين از  

درخشد، چنان که ساتارگان باراي    آن دور شوند و براي آسمان مي

 درخشند. اهل زمين مي

و بـراي زمينيـان    بخشـند  که ستارگان به آسمان زيباي  مـ   گونه همان

هـاي  کـه در    کنند، خانه م سرشار درخشند و آنان را از لذت و سرور  م 

کننـد   براي ملکوتيان و فرشتگان نورافشان  مـ   ،دشو آنها قرآن تالوت م 

 برند. هاي قرآن  و نوران  لذت م  ايو کانوناز ديدن و آنان 

ري بيشـت و ارزش هـا اهميـت    فضـاها و مکـان  رخ  تالوت قرآن در ب

برابـر بـا    ،قرآن در ماه مبارک رمضـان يک آيه از تالوت براي مثال،  ؛دارد

همچنـيو تـالوت قـرآن در     1هاسـت.  ر مـاه ديگتالوت يک ختم قرآن در 

 فرمود:در ايو باره  7. امام باقراي دارد سرزميو وح  اهميت وياه

َِ َل َيُمْت َحت ى َيرى َرُسوَل اهللِ ُِ ِمهَن  9َمْن َخَتَم الُقرآَن بَِمک  َوَيرى َمنِزَل

. ِِ اجَلنَّ
2

 

ميارد تاا اينکاه رساول      نماي  ،کسي که قرآن را در مکه ختم کند

 بيند. ميو جايگاه خود را در بهشت  9خدا

بلنـد اسـالم     هـاي  آمـوزه گيـري از ايـو    با بهـره  انقالب،معظم  رهبر

 بـه قرائـت قـرآن کـريم    در سفر معنـوي حـج   زائران، کند که  سفارش م 

 .در زنـدگ  خـود هميشـگ  کننـد     ،صورت يک عادت را بهتوجه و آن  

 فرمايد: ايشان م 
                                                           

 .491، ص 7، جالبالغةفي شرح نهج  البراعة. منهاج 1

 .854، ص السنة. الحج في 2
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

چقدر خوب است حجاج ما خود را موظف بدانند کاه وقتاي مشارّف    

شوند در مکه و همچنين در مدينه ا آنجايي که منزل وحي و محل   مي

يعني قرآن است ا يک ختم قرآن   ،منتهاي الهي آغاز رحمت عظيم بي

 اين بشود يک عادت و يک سنّت... بهره بگيرند.جا آورند و از آن  به

 1بايد به خواندن قرآن و توجه به مفاهيم آن نيز اهميت دهيم. .

با اشاره بـه اهميـت زمـان  حـج و متبـرک بـودن        انقالبمعظام  رهبر

سرزميو وح  به نزول آيات قـرآن و تـأثيري کـه آيـات قـرآن در جـان       

کنـد کـه    سـفارش مـ    ،باشـد  داشـته تواند  م مشتاقان کالم نوران  وح  

بگيرنـد و بـا قـرآن       به بهتريو وجه بهـره  ،دست آمده از فرصت بهحجاج 

 فرمايد: ار خود با کارگزاران حج م بيشتر انس پيدا کنند. ايشان در ديد

توانيد، در ايام حج از اين ذخيره استفاده کنيد. اين اوقات،  هرچه مي

متبرک اسات. هام از   هم روزها و زمان متبرک است و هم مکان، 

هاي حرام قارار دارد، هام از لحااظ     لحاظ زمان، در اوج حرمت ماه

خدا و مرکز توحيد و  هاعالي مناطق متبرک که خان همکان، در نقط

قارار دارد.   ،سات روزها شابانه  هها در هما  مسلمان هتوجه نفوس هم

باا   ،خود را با خدا قوي و مستحکم کند هحاجي در آن جا بايد رابط

 2اُنس پيدا کند.قرآن 

فلسـفه   ،خاص نيست  و زمان مخووص مکان ،قرآنتالوت با اينکه 

 قابل توجه است.نبه از دو جسفارش به زائران خانه خدا به تالوت قرآن، 

 قرآن در سرزميو وح ؛بيشتر گذاري اثرجنبه  .7

دنيا را پشت سر گذاشته و از زن، مال، فرزنـد،   عاليقزائري که همه قلب 
                                                           

 .95/89/8919اندکاران مراسم حج،  . ديدار با دست1

 .95/80/8918. ديدار با کارگزاران مراسم حج، 2
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 حج در فردي اخالق ابعاد

بيشـتري بـراي   آمـادگ    ،م گذشته و پـا در انقطـاع الـ  اهلل نهـاده    شغل و مقا

 گويد: کند. مال احمد نراق ، در ايو زمينه م  پذيرش حقايق قرآن پيدا م 

آيد تاا   القدر مي گزار با قطع عاليق و ترک خاليق، به خانه رفيع حج

به مالقات خاناه تسالي دهاد و آن را وسايله      هالجمل دل خود را في

 1ايت آمال )لقاي جمال جميل ايزد متعال( سازد.وصول به غ

توانـد بـا سـخو او انـس      بهتر م  ،قلب  که منزل حق تعال  شده است

هـا و دسـتورهاي او    رد و زنـدگ  خـود را بـا برنامـه    باز آن بهره ب ،بگيرد

 منطبق سازد.

 .پاداش وياه ختم قرآن در مکه .2

 نشـدن   صـيف پاداش ويـاه و تـأثير تو   ،ختم قرآن در سرزميو وح 

 فرمود: 7براي تالوت کننده دارد. امام باقر

هرکس در مکه ختم قرآن کند، در ظرف يک هفته ياا کمتار ياا    

از  ،و روز ختمش را روز جمعه قرار دهد، خدا به قدر حسنات ربيشت

 ،اي که خواهد بود اي که در دنيا بوده تا آخرين جمعه ين جمعهنخست

روزها خاتم  قرآن را در ديگر گر نويسد و ا براي او اجر و ثواب مي

 2کند، چنين اجري براي او نوشته خواهد شد.
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 درآمد
لُتُم )خداوند تبارک و تعال  آنجا که فرمـود:   نح

َ
َو ال تَِهُنلوا َو ال َححَز ُلوا َو أ

َن إِنح ُكنحُتمح مُ  لَوح ََعح
ح
ِمنِْيَ ال اگر  ،و شما برتريد نشويدهرگز سست و غمگين » ؛(نح

 را دربـاره بـاور مسـلمانان     ده  شکل ،(139)آل عمران:  «ايمان داشته باشيد

و جامعه اسالم  را به دليـل برخـورداري از   تقويت کرد ن شا هبالقواقتدار 

 به اقتدار دانست.ها  جوهر ايمان، سزاوارتريو جامعه

کوهمند حج، ارزشمندتريو فرصـت بـراي عـروج    ترديد، مراسم ش ب 

عـزت اسـت؛ چـرا کـه بيشـتريو      يعن  امت اسالم  به قله کمال اخالف، 

. هــا بــراي افــزايش ايمــان، در آن ســرزميو تابيــده اســت آيــات و نشــانه

نظير در يک مکان، تـأثير ژرفـ  بـراخالف،     ديدن آن اجتماع ب همچنيو، 

 ان دارد.احساس و رضايتمندي از ايمان در مسلمان

ويـاه زائـران حاضـر     به ،براي مجموعه جهان اسالمدر حج، فرصت  که 

نظير است و در هيچ موقعيـت ديگـري    ب  ،آيد م به وجود در ايو سرزميو 

براي رسـيدن  گيري از ايو فرصت  شود. بهره   حاصل نم يها چنيو فرصت

 ،نمسـلمانا همـه  در برخورد بـا  همدل ، رعايت اخالف اسالم  تعاون و به 

کـردن موانـ  رسـيدن بـه      ع  و برطـرآ مهاي تزکيه و تقرب ج پيمودن راه
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 890، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

  امت اسالم ، همت بلنـد مسـلمانان حاضـر    حقيقکمال حقيق  و جايگاه 

بـه  و حج را از يک عمل فردي خـارج   . آنها بايدطلبد در عرصه حج را م 

ـ   اي ؛ رودخانهکنندتبديل خروشان و جاري  اي رودخانه  ،خـود   که بـا زالل

ار و خـ  ،آسـاي خـود   بخشد و با خـروش سـيل   اف را صفا م هاي مشت نجا

 کند. دور م ها را از مسير کمال جامعه اسالم   خس

 ها دعوت به خوبى ،حج. 1
ماننـد   ؛وجـود دارد گوناگون  هاي  راه ،گيري از فرصت حج براي بهره

 و ها و بيان مشکالت جهان اسالم و همايشها  برگزاري جلسهوگو،  گفت

هاي  ريزي همه اينها به برنامه . البتهعلما و نخبگان جهان اسالم هاي همناظر

که براي همـه حاجيـان ممکـو نيسـت و      نياز دارد  يها زمينه قبل  و پيش

سـعود همـراه    واکـنش آل آنها در سرزميو مکه و مدينه بـا  برخ  از انجام 

ن زائـرا  هآسان و قابل اسـتفاده بـراي همـ   خواهد بود. با ايو حال، روش  

امـام   .شده است سفارشبرداري از آن   به بهره ها وجود دارد که در روايت

 فرمود: 7صادف

وا ِمنُکم الِلن اِس بَِغري  َُوُنوا ُدعا ً  هالَ  َالِسنَتُِکْم لرَِيَ لَوَرَع َوااِلِجت اَد َوالصَّ

ٌِ وَ  .اخَلرَي َفاِنَّ ذلَِك داِعَي
1
 

راست هدايت کنياد.   مردم را با رفتارتان به کارهاي پسنديده و راه

اينهاا   هو نماز و خاوبي ببينناد. هما    تال  ،بايد از شما تقوا]مردم[ 

 سوي خير است.   کننده به دعوت ،خود

ريـزي و   هم براي همه ممکو اسـت و هـم بـه برنامـه     ،هدايت عمل 
                                                           

 .71، ص 9. الکافي، ج1
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 898، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در اجتماعي اخالق

 بـاره در انقـالب معظـم   ، رهبـر رو ازايـو . نـدارد نيـاز  هـاي اضـاف     هزينه

 د:فرماي ج م گيري از فرصت ح چگونگ  بهره

چه جور اغتنام فرصات بکنايم؟ طارق مختلفاي دارد. يکاي از      

توانند او را انجام بدهند، ايان اسات    ترين طرق که همه مي آسان

که ايرانيِ مسلمان که زير لواي جمهوري اساالمي و حاکميات   

با رفتار خود، با حرکات خود، با مانش   ،کند اسالم... زندگي مي

 ،ي را معرفي کند، خود را معرفي کندخود، اسالمِ جمهوري اسالم

ترين  تأثير تربيت اسالمي بر خود را نشان دهد. اين يکي از آسان

 1هاست. راه

اي که در مسجدالحرام يا مسجدالنبي، يا در بقيع، يا در زيارت  حاجي

ان سا رفتار  رفتاار ان  ،در منا، در عرفات، شهداي احد و ام ال اينها

.. اهل خشاوع اسات، اهال تواضاع     . ،مؤدب به آداب اسالمي است

است، اهل محبت است، اهل اهانت به اين و آن نيست، اهال جماع   

يکي از باالترين چيزهاست. شما زبان هم بلد  ؛است، نه اهل تفرقه...

نباشيد، تماس هم نگيريد، همين قدر که معلوم است که شاما زائار   

 2غ.شود تبلي اين مي ،ايراني هستيد و اين رفتار را داريد...

 امت اسالم معنوى تعالى براى ذخيره الهى ،حج. 2
در جـاي  اسـت کـه   عبادي، سياسـ  و جمعـ    عمل و منسک  حج 

هريـک  . در صورت  کـه  شود تريو مظاهر اسالم شناخته م  از مهم ،خود

منـاف  زيـادي را بـراي     ،دشوبرداري  به شکل صحيح بهرهحج، از ابعاد 

توان گفـت همـيو يـک     م  تبه جرئ در برخواهد داشت.امت اسالم  
                                                           

 .4/1/8911اندرکاران حج،  . در ديدار کارگزاران و دست1

 . همان.2
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 899، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 ،شـريعت اسـالم خواسـته اسـت     که چنانتکليف اسالم  اگر درست و 

خـود  حقيقـ   به جايگـاه  به کمال انسان  و را امت اسالم   ،انجام شود

 خواهد رساند.

حـج بـا    هفريضـ »د: فرماي ايو بعد از حج م درباره مقام معظم رهبري 

 هعظيم، يک ذخير هجينيک گن ،ايو وضع  که در اسالم مقرر شده است...

 1«.هميشه فياض براي مسلميو است هنشدن  و يک چشم تمام

 کند: گونه بيان م  ايشان وجه ذخيره بودن ايو فريضه اله  را ايو

هم تربيت فردي  ؛در حج، هم دنيا براي مسلمانان است و هم آخرت

و تهذيب نفساني است و هم تربيت اجتماعي و سياسي. عاالوه بار   

نظم و  ،ت و يگانگي هستاخوت هست، احساس وحد اين، احساس

نهايتاً اينکه، حج مجمعي براي متحادکردن آراء و  .  ترتيب هست...

 2هاي گوناگون است. ها در زمينه دل

ذخيـره بـودن حـج بـراي مسـلمانان و      رهبر در کالم  ديگـر دربـاره   

 فرمايد: بهره برداري صحيح از ايو ذخيره م ضرورت 

اي دنياي اسالم، اگر از اين ذخياره خاوب   است بر هحج يک ذخير

استفاده بشود، به دنياي اسالم سود خواهد بخشيد. اگر از اين ذخياره  

استفاده نشود، يا اينکه بد مصرف شود و باد اساتفاده شاود، دنيااي     

اسالم ا با اين همه احتياجي که دارد ا از آن محروم خواهد ماناد و    

 3خواهد برد.يا خداي نکرده احياناً از آن ضرر هم 

و شکرگزاري از ايو ذخيره و نعمـت   درست و مناسبايشان استفاده 
                                                           

 .86/89/8975. در ديدار کارگزاران و مسئوالن حج، 1

 . همان.2

 .1/9/8979. در ديدار مسئوالن و کارگزارن حج، 3
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 حج در اجتماعي اخالق

 فرمايد: و م  کند م اله  را به زائران بيت اهلل الحرام گوشزد 

اين جانب به شما برادران و خاواهران از هار کشاور و ملات کاه      

اني هاي مسلمان ارز بگويم حج، نعمتي الهي است که بر نسل ،هستيد

کند و ناسپاساي و   داني و شکرگزاري، آن را زياد ميشده است. قدر

همان عذاب شاديد   ،گيرد که اين قدرناشناسي، آن را از مسلمين مي

ِِ لَََِّديدٌ )الهي است که:   َعذا
ُتمح إِنَّ  1.(َو ََِِّئح َكَفرح

چگونگ  تضيي  ايو ذخيره اله  و گرفتـه  رهبر معظم انقالب، درباره 

 ايد:فرم شدن آن از جهان اسالم م 

گرفته شدن حج به اين نيست که از مسلمانان کسي به حج نرود، بل 

شمار آن محروم بمانند و زيااد   به اين است که مسلمانان از منافع بي

هاي بيشتري حج کنند، بل  شدن آن به اين نيست که هر سال گروه

 2مند شوند. به اين است که از منافع آن بهره

به ايو اسـت  حج سب از نعمت اله  گيري منا بهره رهبري،از ديدگاه 

طـور کـه    از منـاف  خـاص آن برخـوردار شـود و همـان     امـت اسـالم   که 

َهُدوا َمنافَِ  لَُهلمح )فرمايد:  پروردگار عالم م   .«منافع حج باشند هشاهد هم» ؛(َََِّّْح

 فرمايد: ايشان با اشاره به بخش  از مناف  مورد انتظار م 

يکايک مسلمين پديد آورد و  تواند تحولي دروني در حج درست مي

هااي درون   بت هرد هم روح توحيد و ارتباط با خدا و اعتماد به او و

کنناده و   هااي پسات   و برون وجود آدمي که همان هواها و هوس

اند و نيز احساس قادرت و اعتمااد باه     آدمي ههاي اسير کنند قدرت
                                                           

 .89/9/8978. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1

 . همان.2
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

نفس و رستگاري و خداکاري در آنان پديد آورد و چناين تحاولي   

ت که از هر انساني، موجودي شکست ناشناس و تهديد و تطمياع  اس

 1سازد. ناپذير مي

 ىتعظيم شعائر اله. 3
، شـعائر  ن دارنـد برخ  آداب اجتماع  که قـدمت و اهميـت فـراوا   به 

امعه، يگـانگ  هنجـاري   توانند درون ج شوند. شعائر م  اجتماع  گفته م 

نـد. در اديـان آيينـ ،    روح جمع  را بر روح فردي غلبه ده ايجاد کنند و

از ارکـان ديـو را    ئـ  جز، «احکام دينـ  »و  «مفاهيم دين »شعائر در کنار 

ه اعمال دينـ  و مراسـم مـذهب     همشعائر به  ،دهند. در اسالم تشکيل م 

 اطاعت از خداست. نشانهشود که  م  گفته

ـ  « اشعار»ي عالمت است که از ابه معن« شعيره»جم   ،شعائر ي ابـه معن

  اسـت کـه بـراي    هـاي  تمـام  عالمـت   ،ه شده اسـت. شـعائر  اعالم گرفت

سه مفهوم اطـالف شـده اسـت:    ر شعائر، ب 2است. قرار داده شده« طاعت»

در قـرآن   مکان عبـادات و مناسـک و زمـان عبـادات.    ؛ عبادات و مناسک

 کار رفته است: بهدر چند مورد ايو اصطالح  ،کريم

و  نــدک مــ  معرفــ  ر اهللئصــفا و مــروه را شــعا ،در ســوره بقــرهخداونــد 

ِ )فرمايد:  م  َوةَ مِنح َشعافِِر اَّللَّ حَمرح فا َو ال شتر چـاف   ،«ُبدنة»نيز حج  هدر سور .(إِنَّ الصَّ

لمح ِملنح َشلعافِِر ) :کند و بزرگ قربان  را از شعائر معرف  م  ُْ َن َجَعلحناهلا ََّ ُلدح َو اْلح
 ِ  (32)حج:  .«ي قرار داديمو شترهاي چاق و فربه را براي شما از شعائر اله»؛ (اَّللَّ

                                                           

 .89/9/8978ا  الحرام، . پيام به حجاج بيت 1

 .99، ص 7. تاج العروس من جواهر القاموس، ج2
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 895، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در اجتماعي اخالق

کند که شـعائر الهـ  را نقـض     سفارش م نيز خداوند در سوره مائده 

ِيلَن آَمُنلوا ال ُحِلُّلوا َشلعافَِر ) :نکنيد و حريم آنها را حالل نشماريد ََّ َها ا يُّ
َ
يا َ

 ِ ايد! شعائر الهاي در مراسام حاج را محتارم      اي کساني که ايمان آورده»؛ (اَّللَّ

 (2مائده: ) .«فت با حدود الهي، را حالل ندانيدبشمريد و مخال

نتيجه تعظيم شعائر الهـ  را تقـواي قلـوب     ،نيز خداونددر سوره حج 

لَوى اَّحُقلُلوِب ) فرمايد: بيان م  ِ فَإِ َّهلا ِملنح َتقح لمح َشلعافَِر اَّللَّ ؛ (ذلِلَك َو َملنح ُيَعرِّ

ايان کاار    ر الهي را بزرگ دارد،ئو هر کس شعا [گونه است مناسک حج اين]»

 (32)حج:  .«هاست نشانه تقواي دل

شعائر الهـ  معرفـ  و   عنوان  مناسک آن به برخ حج و  ،ايو آياتدر 

که حدود آنها حفظ شود و حفظ حـدود و   شده استن سفارش ابه مؤمن

 پذير است. امکانتقواي قلب  باتعظيم آنها 

شـعائر و  رو اهميـت دارد کـه برخـ     شـعائر الهـ  از آن   بزرگداشت 

ارتبـاط و تعامـل و همـاهنگ  تنگـاتنگ       ،با اصل و جوهره ديو ،اسکمن

بـه در هـم    ،تحريف در حقيقـت و جـوهره و محتـواي هـر ديـو      .دارند

ته  شـدن  انجامد. در مقابل،  م شکستو قداست و اهميت شعائر آن ديو 

يـت آن مکتـب و   شعائر دين  از محتواي اصل  و اساس  هر ديـو نيـز کل  

برد. نسبت شعائر دين  بـا اصـل    زير سؤال م  يمذهب را به صورت جد

 انند نسبت شعاع نور خورشيد به اصل خورشيد است.م ،ديو

  شـعائر اسـالم  يـا بعـد     حقيقـ يا محتـواي   ،شعائر حجبزرگداشت 

بـا اشـاره بـه    انقـالب  معظم ، رهبر رو ازايو .کند اجتماع  حج را زنده م 

ف و اثبات حاکميـت  موضوع شعائر بودن حج و نقش آن در توحيد، اخال

 فرمايد: مطلق اله  م 
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

نامد. اين بدان معناسات کاه اينهاا     مي« شعائر»اعمال حج را  ،قرآن

اي  فقط عملي فردي و براي اداي تکليفي شخصي نيست، بلکه نشاانه 

شعور و معرفت انسان به چيزي باشد کاه ايان    هاست تا بر انگيزانند

ها، توحياد قارار    شانهآن است. در وراي اين ن هعمل، عالمت و نشان

هايي که به نحوي جسم و جان آدماي را   قدرت هيعني نفي هم ؛دارد

اند و اثبات حاکميت مطلق الهاي بار    اقتدار خويش گرفته هدر قبض

وجود و به عبارت روشن و آشانا: حاکميات نظاام اساالمي و      ههم

 1مقرارات اسالمي بر زندگي فردي و اجتماعي مسلمين.

حقايق  اند و بر   عالمت و نشانه ،شعائر انقالب،م معظ رهبرفرموده به 

تعظـيم آن حقـايق اسـت. از     حقيقتداللت دارند که تعظيم ايو نشانه در 

ا و حاکميـت  يـ توحيد ناب و دوري از هرگونه شـرک و ر  ،ديدگاه ايشان

 آن حقايق است. ،مقررات اسالم 

 حززززل ا ززززي ايززززآ نززززو   ر سززززز  خززززي   

 

 کزززززه اععزززززي  شزززززعار ال کيزززززن  و آن

 بوآن ناشزززن نزززه ا زززواي  لززز  پزززس خزززو  

 

 کزززه نزززوي  پزززاکيزا ا  س ززز  و  يزززوب   

 ک ا  فيزززززززا  ا ي زززززززا زک زززززززيزززززززا  ُ 

 

 2يزززززا  بزززززيي ا  ضززززز   و ارازززززنا   

 نويسد: ابو عرب  درباره شعائر اله  و لزوم بزرگداشت آن م  

هااي   هااي او نياز راه   هاي او هستند و نشانه شعائر الهي، همان نشانه

اي از اين شعائر، دليال و راهنماايي    شعيره هر .رسيدن به پروردگار

اي  گونه اما شعائر، گاهي دقيق و لطيف هستند، به ،سوي خدا هستند به

در جهان هاي   . يابند...  که گاهي تنها اهل نظر و دقت آن را در مي

چيزي وجود ندارد که شعائر الهي نباشد. زيرا هساتي نشاانه خادا و    

 ظيم آنها نيز الزم است. پس تع . دليل بر پروردگار است...
                                                           

 .95/9/8979. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1

 .9715، ص 6. شرح جامع تفسير عرفاني و منظوم قرآن، صفي عليشاه، ج2
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 897، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در اجتماعي اخالق

. و شعائر، شعائر نيست، مگر براي کسي که نسبت به آن آگاهي يابد... 

به همين دليل است که خداوند آيه شعائر را در حج آورد؛ زيرا در حج، 

دهد که نياز به قصد و نيات و آگااهي دارد و    همواره مناسکي روي مي

 1يابد. در مي به هنگام قصد و آگاهي است که انسان، شعائر را

 مانانعيد مسل ،حج. 4
ي شـادي، فـرح و خوشـحال  اسـت.     اها به معن عيد در اغلب فرهنگ

ايو بازگشـت بـه   حال . است يعن  بازگشت ،ريشه لغوي ايو واژه )عود(

 ؟شـود  شادي و نشـاط مـ    سببها  فرهنگ هچه حقيقت  است که در هم

ت بـه فطـرت و   بازگش ،ها تريو مرج  در بازگشت شايد بتوان گفت جام 

احسـاس   ،گردنـد ها بـه فطـرت خـود باز    ست. اگر انسانحقيقت انسان  ا

کـم   کم ،ايو رابطه مفهوم  با ايو واژه ، ول نشاط و طراوت خواهند کرد

بـدون ارتبـاط بـا     ،فقط نام  براي ايـام خـاص   ،منسوخ شده و واژه عيد

 .است بازگشت به فطرت انسان  و اله 

با توجه بـه ايـو حقيقـت     ،عنوان عيد به خاصگذاري ايام  ، نامدر اسالم

او روز عيـد  سوي حقيقت بنـدگ ،   روز بازگشت انسان مسلمان بهاست که 

از يـک مـاه عبـادت و بنـدگ  خـدا در مـاه        براي مثـال، پـس   ؛خواهد بود

همچنيو عيد قربان، عيد قربـان    .عيد بندگ  خدا ؛رسد عيد فرا م  ،رمضان

گزار پس از آنکـه در   حج ست.ها واه کردن هواي نفس و سربريدن خودخ

رسـد.   عيد فـرا مـ   يابد،  م کند و در مشعر شعور  عرفات کسب عرفان م 

 در يک  از اعياد فرمود: 7اميرالمؤمنيو عل 
                                                           

 .861و  867، صص 6من الرحمان في تفسير و اشارات القرآن، ابن عربي، ج رحمة. 1



018 

 891، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

ُِ وَ  ِ ُهو ِعيٌد ملَِْن َقبَِل اهللُاِن   ل  ِصياَم َُ ُِ َو ى اهللُ فيهِ هَيوٍم ال ُيعص شَکَر قِياَم

َفُ و َيوُم عيٍد.
1
 

ا  را  اين روز عيد است براي کساي کاه خداوناد روزه    ،تحقيقبه 

پذيرفته و قيامش مورد سپاسگذاري قرار گرفتاه و هار روزي کاه    

 آن روز عيد است. ،خداوند در آن عصيان و نافرماني نشود

بنـده  از بازگشـت   پسشود که  استفاده م  نيزاز ايو سخو حضرت 

کـه روي  نيـز  حج  ،رو ازايو رسد. عيد فرا م  ،به دايره بندگ  پروردگار

 ؛عيـد خواهـد بـود    ،آوردن به بندگ  خدا و شـادمان  مسـلمانان اسـت   

 د:فرماي م  اي اهلل خامنه حضرت آيت که چنان

خاطر نزديکي زمان حج، همه ساله موسم شاادماني ملات    اين موسم به

باشد که از اول  اي مي است. حج، براي امت اسالمي عيد است و حادثه

 ؛معنا و مضمون عيد و خيارات و برکاات در آن اسات    تا آخر آن،

َهُدوا َمنافَِ  لَُهلمح ): همبارک ههمچنان که در آي آمده است، در اين  2(َََِّّْح

سفر و عبادت و اعمال پيچيده و مرکاب و پرمعناا، مناافع ماادي و     

خصوص براي حجاج ا مندرج و متضامن    معنوي براي امت اسالم ا به 

چاه   اماردم    هشويم، هم به اين مراسم مي شده است. لذا وقتي نزديک

آن کساني که به اين معنا توجه دارند و چه آنها که عازم سفرند و چه 

، کساني که مسافر دارند و چه آنهايي که با برکات حج آشنا هساتند 

 3کنند. حقيقتاً احساس شادماني مي همگي

                                                           

 .824الغه، حکمت الب نهج. 1

 .91. حج: 2

 .85/8/8975. ديدار با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج، 3
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 893، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در اجتماعي اخالق

اهلل  هـاي خـود بـه زائـران بيـت       مقام معظم رهبري در يک  ديگر از پيـام 

َيحلَت َمثااَلًة لِلنَّلاِل )الحرام با اشاره به آيه شريف  خااطر   باه ]»؛ 1(َو إِذح َجَعلحَنلا اْلح

ن دبه فلسفه عيـد بـو   ،«هنگامي که خانه کعبه را محل بازگشت قرار داديم [بياوريد

اشـاره   بازگشت امت اسالم  به فضاي عبوديـت و بنـدگ  پروردگـار   و حج 

 :کند فلسفه عيد بودن حج را چنيو معرف  م  انقالب،معظام کند. رهبر  م 

هااي پرشاور و    خدا ميزبان خيل عظيم دل هاين روزها بار ديگر خان

اناد.   اميد گارد آماده   هدر آن کعب ،شوقي است که از سراسر جهان

عبوديت خالص حضرت احديت، احسااس   ههايي که در ساي ميليون

خاود  هايي که باا گاالب اشاک     کنند؛ چشم وحدت و جمعيت مي

 ؛دهناد  شاو ماي  و خدا را شسات  يالشأن و اوليا قدمگاه پيامبر عظيم

هايي که در پرتو معنويات بيات اهلل الحارام و حاريم تربات       جان

اي  هاي به دعا برافراشته يابند؛ دست نورانيت و صفا مي 9مصطفوي

 کنند. نياز مي درگاه بي هنياز و حاجت را روان هکه قافل

سالم و امـت اسـالم  روزهـاي عيـد و     آري، ايو روزها براي جهان ا

وياه  جاست که مسلميو در همه جاي گيت  و به روزهاي ميعاد است و به

 ،هاي آن را بـراي تعبـد و تعقـل    ها و لحظه حجاج بيت اهلل الحرام، ساعت

 2مغتنم بشمارند.

 در کشور افزايى معنويت. 5
کسـان  کـه    .ايجاد فضـاي معنـوي در کشـور اسـت     ،از آثار مهم حج

کننـد و از زمـزم معرفـت حـج      وفيق تشرآ به سرزميو وح  پيـدا مـ   ت
                                                           

 .895. بقره: 1

 .98/8/8976. پيام به مناسبت برگزاري مراسم حج، 2
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 890، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

واسـطه درک   ند و فـيض پروردگـار را بـ    شـو  منـد مـ    بهره 9محمدي

شوند و برگـرد خانـه خـدا      رنگ فرشتگان م  هم ،با احرام بستو ،کنند م 

 برند. از فيض حضور بهره م  ،گردند و چون فرشتگان م 

از زمـان  کـه   کـه  اسـت   ايـو  ورتأثير ديگر حج بر فضاي معنوي کش

 نيـز فضاي معنوي کشور بر  ،شود  جنب و جوش حج در کشور شروع م 

کـه بـر    گونه همان ؛مانند ماه رمضان استنيز حج گذارد.  م تأثير خاص  

گـذارد و   نيـز اثـر مـ    بر فضاي معنوي جامعه  ،داران تأثير وياه دارد روزه

بـراي  مـردم را   . همچنـيو دکن مردم بيشتر م  ميانصفا و صميميت را در 

نزديـک   .سـازد  تـر مـ    نوعان و دستگيري از نيازمندان آماده احسان به هم

 ؛گـذارد  وي بر فضاي عموم  جامعه مـ  يک تأثير معننيز شدن زمان حج 

 فرمايد: م  معظام انقالب که رهبر  چنان

کناد. انن   يکي از خصوصيات حج اين است که فضا را معنوي ماي 

رکت نزديکي ايام حج و با رفتن حجاج، در شرف فضاي کشور به ب

گردند، باز باري از معنويات   تر شدن است. وقتي حجاج برمي معنوي

 1آورند. با خود مي

هـاي دينـ     برگرفته از آمـوزه  ،يايو بخش از آثار حج در سخنان رهبر

در صـدد حالليـت    ،کسـان  کـه قوـد تشـرآ دارنـد      ،از حجپيش  .است

هـاي گذشـته را کنـار     آينـد و کـدورت   تگان برم از دوستان و بسخواستو 

 .کننـد  با هم مراوده و رفـت و آمـد مـ    در فاميل جم  زيادي و گذارند  م 

 ،با بازديد و ديدار از حاج  و نقل خاطرات زيباي حـج  نيزهنگام بازگشت 

ـ آ وجـود مـ    بـه در فاميـل  فضاي دلپـذيري    هـاي  در روايـت  ،رو د. ازايـو ي
                                                           

 .96/88/8971. در ديدار با کارگزاران حج، 1
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 898، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در اجتماعي اخالق

از  ،از سـفر  خانـه خـدا، پـيش    مسافرکه سفارش شده است  :معووميو

 .و آنان را از سفر خود آگاه سـازد  بخواهددوستان و بستگان خود حالليت 

َحهق  َعهىل املُْسهلِِم اِذا َاراَد َسهَفرًا أْن ُيْعلِهَم »فرمايـد:   مـ   9رسول گرام  اسـالم 

 ُِ «أِْخَواَن
 . «دکن برادران خود را آگاه ،شايسته است مسلماني که قصد سفر دارد»؛ 1

مطلوب اصل  و  ،روم طبيع  است که صرآ گفتو اينکه مو به سفر م 

ان خـداحافظ   ديگربا  ،با ايو ابالغخدا بايد  مسافر خانهبلکه  ،نهاي  نيست

گشـت زائـر از حـج    ازهنگـام ب  ،همچنـيو  خـواه  کنـد.   از آنان حالليتو 

 :فرمود 7طالب اب امام عل  بو  .سفارش شده که به ديدار او بروند

گزار را ديدار کردي، به او سالم بده و با او مصافحه کن  هرگاه حج

ا  شاود، باراي تاو آمارز       وارد خانه آنکهو بخواه که پيش از 

 2بخواهد، زيرا خود او آمرزيده است.

 شرکت در نماز جماعت. 6
، در حج ها و مذاهب گوناگون مسلمانان جهان، با مليتفرف گوناگون 

در اصول و مبادي دين  مشترکند، اگرچـه در   ها فرقهکنند. ايو  اجتماع م 

 فروع و آداب و سنو با هم اختالآ دارند.  

   مسـلمانان از يکـديگر  ينبايد باعث جـدا  ،وجود اختالآ در فروع

 . متأســفانه برخــ  ديگــر را تکفيــر کننــد ،برخــ  از مســلمانان و شــود

 مسـلمانان  زننـد و   دامـو مـ    ها به ايو اختالآ ،اي متحجر و تندرو عده

 زائـران ايرانـ     ،کنند. در چنيو فضاي  اعتماد م   ب  يکديگررا نسبت به 
                                                           

 .895، ص 84، جالبالغةفي شرح نهج  البراعة. منهاج 1

 .938حديث، ص . حج و عمره در قرآن و 2
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 899، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 بايد در رعايت اخـالف و آداب معاشـرت    ،:بيت و پيروان مکتب اهل

 بهتـريو خـط مشـ  را     :و عمل بـه احکـام ديـو وسـيره معوـوميو     

 .پيشه خود کنند

ه وظيفـه پيـروان خـود را مشـخص کـرد      ،بيت اهل هخوشبختانه سير

چگـونگ    بارهالزم را در ههاي حکيمان توصيه :امامان معووماست و 

 اند. ن بيان کردهاانجام وظايف و رعايت اخالف و آداب در جم  مخالف

شـرکت در جماعـت    ،به پيروان خود :يک  از دستورهاي معووميو

 فرمايد: در ايو باره م  7سنت و نمازخواندن با آنان است. امام صادف اهل

َمْن َصىل  َخْلَف َرُسوِل اهللَِمْن َصىل   ََ ِل َاَن  فِّ االَو   91 َمَعُ م   الصَّ

مانند کسي است که  ،سنت در صف اول نماز بخواند کسي که با اهل

 نماز خوانده است. 9پشت سر پيامبر

در سرزميو وح  و در ايـام  وياه  سنت به حضور در نماز جماعت اهل

اي    کـه عـده  ن  است. در فضايف جدي زائران ايرااز وظاي ،حج و عمره

 ،چهره شيعه را مخدوش جلـوه دهنـد  کوشند  م انسان متعوب و متحجر 

برداشـت  بدتريو تأثير را در  ،ترک مسجدالحرام و مسجدالنب  هنگام نماز

  هـاي  سـفارش يکـ  از   ،رو ازايـو  .مسلمانان از شيعه خواهد داشتديگر 

ـ    انقالبمعظم  رهبرو  1خمين  امام ت اهلل الحـرام بـه تبـ     بـه زائـران بي

ــوميو  ــات معوـ ــت.    :روايـ ــت اسـ ــاي جماعـ ــرکت در نمازهـ  شـ

 فرمايد: در يک  از بياناتشان م  اي اهلل خامنه حضرت آيت
سنت  در ثواب شرکت در نماز جماعت اهل ،قدر ما در روايات اين

روايت دارد که در مسجدالحرام پشت سر  داريم. :در زمان ائمه

                                                           
 .900، ص 1، ج الشيعة. وسائل 1
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 899، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در اجتماعي اخالق

ايد. اين  اينکه پشت سر پيغمبر نماز خواندهاينها نماز بخوانيد، م ل 

نمااز آن اماام    7اماام صاادق  . معنايش چيست؟ معلوم است... 

کند. مقايسه باا نمااز ياک     جماعت را با نماز پيامبر مقايسه نمي

گويد پشت سر او نماز بخوانيد...  کند، اما مي پيرو خود  هم نمي

د. روي عماالً وحادت را نشاان بدهيا     .اين نمايش وحدت است. 

هاي ايراني، توصايه   حاجي ههم ههمين فکر بود که امام بزرگوار ب

هاا در مساجدالحرام، در مساجدالنبي     کرد که در نمااز جماعات  

اين جاور   . شرکت کنيد، در اين اجتماعات حضور داشته باشيد...

چشم کساي   ،نباشد که وقت نماز جماعت که همه مشغول نمازند

شاغول حمال باار... باه سامت      بيفتد به يک زائر ايراناي کاه م  

 1خود است. همسافرخان

حفظ عزت شيعه و مولحت عمـوم   ،:در سيره و سخنان معووميو

اساس  است. شيعيان نبايد در ميان اهل سـنت اقـدام بـه      اصل ،مسلمانان

د و نما شوند. بايد در اجتماعات آنها شرکت کنن کارهاي  کنند که انگشت

 7از امـام صـادف   ،گويـد  اهلل بو سنان مـ  عبد با آنها مراوده داشته باشند.

 شنيدم که فرمود:

تهافُِکم َفَتهِذل وا اِن  اهللَ عهز  ِملُاوِصيُکْم بَِتقوى اهللِ َوال ََت  َْ وا الن اَس َعهىل َا

 ِِ ناً )َوجل  َيُقوُل   َِتابِ ُعوُدوا َمرضهاُهم  7ُثم  قاَل  (قُولُوا لِلنَّاِل ُحسح

وا ََلههم َوَعَلههيِ ْم َوَصههل وا َمَعُ ههْم   ُد اشهه َ ُهْم وَ زُروا َجنههائِ هَواحَضهه

َمساِجِدِهْم... .
2
 

کنم به تقواي خداوند و اينکاه ماردم را بار دو      سفار  ميرا شما 
                                                           

 .4/1/8911. در ديدار با کارگزاران حج، 1

 .400و  933، صص 1، جالشيعة. وسائل 2
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

با »فرمايد:  خود مسلط نکنيد که خوار و ذليل شويد. خداوند بزرگ مي

ساپس فرماود: از بيمارانشاان عياادت      .«مردم به نيکي سخن بگوييد

هايشان حاضر شويد، به نفع يا ضرر آنها )آنچاه   جنازهکنيد، در تشييع 

 با آنها در مسجدهايشان نماز بخوانيد... . و حق است( گواهي دهيد
در ميان جم  ميليون  زائران مسلمان جهـان و در اوضـاع و    ،بنابرايو

 اي هچهـر  هـا  ، در معاشـرت شيعه بايد بيشـتر از هـر زمـان    ،احوال کنون 

و مناسک را به نيکوتريو وجه ان دهد و اعمال محبوب و زيبا از خود نش

 ،ر زائرانديگبا رفتار پسنديده خود در جم   همچنيو،و نظم به پايان برد. 

 معرف  کند. شکلشيعه و جمهوري اسالم  را به بهتريو 
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هاياخالقيدرحجآسيب
 

 

 

 

 فصل ششم
 

 اهي اخالقي رد حج آسيب
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 درآمد
از آثار و ابعاد حيات  اسرار و اخـالف    هاي نمونهبه در مباحث گذشته 

اي عظـيم، بـا    کنگـره  . حج،حج از ديدگاه مقام معظم رهبري اشاره کرديم

هـا را   شو گـو ها را خيره  تواند چشم کند که م  شور و حرارت ايجاد م 

و سرور و بهجت آورد. ايو نيروي اله  و ايو  ها را به وجد پرسازد و دل

  شده است کـه ايـو   يها از درون و بيرون دچار آسيب ،آفريو هديه عزت

 شود. کند و برداشت صحيح  از آن نم  م ضعيف نيروي متراکم را 

هاي شوم دشمنان اسـالم   نقشههاي بيرون  ايو است که  يک  از آسيب

بـدون اينکـه تفـاهم و     ،است مسلمانان در ايو اجتماع عظـيم شده  سبب

بدون اينکـه   جا آورند. آنها ج را به، مراسم حهمدل  ميانشان حاصل شود

بـا   ،مطلـ  شـوند   ،انـد  اي که براي آنها طراحـ  کـرده   هاي خائنانه از نقشه

از  ،هاي رميده و احياناس سوء ظو به يکـديگر  و با دل دهرو ش يکديگر روبه

 گردند. م هم جدا و به کشورهاي خود باز 

گـزاران نفـوذ    حـج  رخ هاي ب   در انگيزهيها  آسيب نيزدر بعد درون  

به هميو دليل،  ؛تأثير کرده است نيز کم يردحت  در بعد ف که حج را هکرد

عبـداهلل بـو   . نگران بـود  در آخرالزماننسبت به وض  حج  9رسول خدا

کعبـه را گرفـت و   در الـوداع  حجة  در  9گويـد: رسـول خـدا    عباس م 

 فرمود: ،که رو به مردم ايستاده بود درحال 
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

رت ايماان در مسالمانان، رو باه ضاعف و     آيد که قد روزگاري مي

شاود؛ دنياا    ها حااکم ماي   هوا به جاي خدا در دل ؛گذارد کاهش مي

ترين شعار الهي )حج خانه  عالي. گردد...  منتهاي آمال و آرزوها مي

سوي معنويت و روحانيت و  بههدايت انسان  هخدا( که بهترين وسيل

گار باه خاود    خلع لباس دنيادوستي از جان آدمي است، صورت دي

گيرد و ثروتمندان امت، براي تفريح و تفرج و متوساطان آناان،    مي

براي خريد و فرو  و تجارت و فقارا و مساتمندان باراي کساب     

 1.روند به مکه مي آوازه و شهرت

بـراي   معظام انقالب هاي مهم رهبر دغهاز دغ ،هاي غير اله  ايو انگيزه

پيشگيري و درمان ايو براي  ،گوناگونهاي  گزاران بوده و در مناسبت حج

اسـت. رهبـر انقـالب،     ن و کارگزاران حج هشـدار داده به مسووال ،معضل

هـدايت حـج    بـراي سـازي بسـتري مناسـب     را براي آمـاده  مسووالن حج

  يراهنمـا  ،هاي تهديد کننده از آسيب نسوي معنويت بيشتر و دورماند به

مـادي و    زشار هـاي بـ    گزاران را از خـواهش  حج است. همچنيو، کرده

و تحوـيل  داشته و به پرداختو به امور ارزشـمند و مانـدگار    اززودگذر ب

هـا کـه    آسـيب  برخـ  به  . در ايو فولاست توصيه کردههاي اله   انگيزه

 پردازيم: م  است، به آنها اشاره کردهانقالب معظم  رهبر

 توجه به ماديات .1
از پـرواز در   سنگ تعلقـات باشـد،  مرغ روح انسان، گاه که بر پاي  آن

تـوان   ،دنسنگ بسته باشـ بر پاي مرغ  اگر  که چنان ؛ملکوت ناتوان است

 پرواز نخواهد داشت.
                                                           

 .36، ص 5؛ تفسير نور الثقلين، ج26، ص 5الصافي، ج . تفسير1
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 حج در اخالقي هاي آسيب

گيـر شـدن روح انسـان     و زمـيو تريو عامل دلبسـتگ    بزرگ ،ماديات

تـر   سوي ملکـوت سـخت   پرواز به ،هر چه توجه به آنها بيشتر باشد .است

کنـد و  لقـات مـادي آزاد   حاج  بايد خـود را از تع  ،رو ازايو .خواهد بود

از تو در آورد تا تعلق ديرينه او بـه   ،با آن انس گرفته يلباس  را که عمر

تـر و   قط  شود و زمينه براي واگذاري تعلقات اساسـ   ،بخش  از ماديات

 تر براي نفس فراهم شود. شيريو

 ؟چزززون پزززي  جزززي ا نزززا  ،نزززي اول فلززز 

 

 اي سززززي  آ  کززززه  ر شززززه ي  نيززززيه  

   شزززهوا رهزززا گزززي   ا زززآ ا  چيززز  

 

 المييهززززک  سدددد    کيززززک، رفززززت اززززا   

 حاازززلک اعلزززل ح زززاب اسزززت و نزززک    

 

 1چزززززو پيوسززززززنها نگيززززززلک وااززززززلک 

گيـري از   انـ  در بهـره  وهاي موجود در عرصه حـج و م  يک  از آسيب 

 .است توجه به ماديات ،ساز آن انسان هاي آموزهآثار پربرکت حج و 

معمـول   هـاي   ارزش و سـرگرم   بـ   و پـوچ  تعلقـات سرگرم شدن به 

 در حج، بالي بزرگ  براي حاج  است. در چنيو شرايط ، حـاج  دنيوي 

کند، از جسم و جان خود مايـه   عمر خود را صرآ م و پول خود را خرج 

 ،دست خـال  برگشـتو از حـج    .گردد از م خال  ب دست گاه آن و گذارد م 

 2مندي معنوي. بهرهو  گيري بازسازي اخالق ، عبرتمحروم بودن از يعن  

منـاف   توجه به ماديات را با روح حج ابراهيمـ    انقالب،معظم  رهبر

اذبـه  خواهـد بـا ايـو پديـده کـه ج      اندرکاران حج مـ   و از دستداند  م 

 فرمايد: ايشان م  مقابله فرهنگ  کنند. کند، م  امغناطيس  حج را خنث

                                                           

 .939، ص 9. بوستان سعدي، باب 1

 .91/88/8977. در ديدار با کارگزاران حج، 2
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

مکرمه و  هيعني کعب ،بايد آن جاذبه و مغناطيس حقيقتاً عظيم معنوي

آيات معنويتي کاه در   هو بقي :دس نبي مکرم و قبور ائمهقبر مق

هاا،   يعني هماين زرق و بارق   ،در قبال مغناطيس مادي ،آنجا هست

هاي گونااگون کاه آنهاا را از آن     همين بازارها و همين سرگرمي

 ،هااي ماسات   کند و اين يکاي از گرفتااري   هدف واال منصرف مي

ها منصارف و   معنويتهرچه دل مردم را از آن  .ها را جذب کند دل

ابراهيمي  مادي کند، آفت حج است و اخالل در حج همتوجه به جنب

گاذاران،   ريازان، سياسات   بايد به فکر عالجش باشيم. برناماه  است.

 1مجريان و مديران حج، بايد اين را محَطِّ فکر خودشان قرار بدهند.

پررنــگ کــردن ايشــان يکــ  از اهــداآ کارهــاي تبليغــ  در حــج را 

و غفلـت از ايـو امـر و     کند م هاي حج و سرزميو وح  معرف   جذابيت

 :فرمايد و م  داند ناپذير م  جبران  توجه به ماديات را خسارت

هااي   حجااج ماا بار روي ملات     هخواهيم حاجي ما و مجموع ما مي

اين همه کار تبليغي و فرهنگاي   .مسلمان و امت اسالمي اثر بگذارند

به اين منظاور اسات. آن وقات،     ا  گيرد، بخش عمده که انجام مي

اگر از مرد حاجي، زن حاجي، پير و جوان حاجي در مکه و مدينه ا  

روي  هدر آن جايي که از لحاظ معنويت و جذابيت معنوي، در هما 

زمين نظيري ندارد ا غافل شديم و در آنجا، حاجي مشغول شاد باه    

 2مسائل مادي کم ارز ، خسارت است.

نوشـت و او را  اي  از يـارانش نامـه    يکـ بـراي   7اميرالمؤمنيو عل 

 گونه موعظه کرد: ايو
                                                           

 .86/3/8914ا کارگزاران حج، . در ديدار ب1

 . همان.2
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 حج در اخالقي هاي آسيب

نيا ُيعمى َوُيِصم  َوُيبکُِم َوُيِذل  ال ِرْقاَب... نيا َفاِنَّ ُحبَّ الد  َفأْرَفِض الد 
1
 

و  ،به درستي که دوستي دنيا کاور و کار و گناگ    !ترک دنيا کن

 .کند ري ميانسان را دچار ذلت و خوا

بيند و  حقايق اطراآ خود را نم  ،شد  يدنياعاليق انسان  که متوجه 

 ،براي او قابل درک نيست. در نتيجه ،شنود و اگر بشنود سخو حق را نم 

حتـ  اگـر در    چنيو فردي .شود از بسياري برکات و فيوضات محروم م 

 ،فضاي معنوي سرزميو وح  و مسجدالنب  و مسجدالحرام هم قرار گيرد

رود،   دنبال ماديات مـ   بهو کند  پيدا نم ا از چنيو فضاي  رتوفيق استفاده 

رسـول گرامـ    تر و امـوري ماننـد آن.    نس ارزانغذاي بهتر، هتل بهتر، ج

 فرمايد: م  9اسالم

ما تى َيأُتوَن اَيأتى   آِخِر الزَّ ساِجَد َيقِعهُدوَن في ها َحَلقهًا هَملِن ناٌس ِمْن ُام 

نيا َوُحب  الد   ِِ يا ال ُاالُِس نِذَُرُهم الد  ه . وُهم َفَليَس لِل  ٌِ ِِبِْم حاَج
2
 

د نرو به مسجد مي ،رسد که مردمي از امت من در آخرالزمان زماني مي

که به ياد دنيا و دوستي دنيا  درحالي ،دهند ها تشکيل مي و در آن حلقه

 ندارد.نيازي نکنيد و خداوند به آنها ي همنشينبا آنان  .هستند

 ىبازار گرد .2
آثار برداري از  موان  موجود در عرصه حج که بهرهها و  ديگر آسيباز 

 نادرسـت عـادت   ،کنـد  بسـيار نـاچيز مـ      حج را کـم و گـاه   ارزشمند

 از زائران است. برخ بازارگردي 

عوارض نـامطلوب  را برجـاي    جنبه،رفتاري از چنديو  نادرستايو شيوه 
                                                           

 .896، ص 9. الکافي، ج1

 .491. مکارم االخالق، طبرسي، ص 2
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

و در جيـب   ،بخشـ  از ارز کشـور خـارج    ،اينکـه هـر سـاله    اولگـذارد.   م 

کيفيـت خـود را وارد    کـه اجنـاس بـ    شود  ريخته م هاي چند مليت   رکتش

جنبـه  . شـود  عايد آنهـا مـ    کنند و سود زيادي از ايو طريق بازار عربستان م 

ـ توان هـاي زائـران کـه مـ      از بهتريو فرصتهاي بسياري  دوم اينکه ساعت د ن

هـا و   گاهصرآ سرگردان  در فروش ،ببرنداز آن هاي معنوي را  بهتريو استفاده

کـه زائـر   اسـت  وجهـه نـامطلوب    جنبه سوم شود.  بازارهاي مکه و مدينه م 

زائـران کشـورهاي اسـالم      ديگردر ميان از خود ايران  و جمهوري اسالم  

 است. نادرستتريو عوارض ايو رفتار  از مخربکه گذارد  م برجا 

در ايـو موضـوع را    انقـالب، معظم  رهبر ،با توجه به ايو آثار نامطلوب

گـزاران و   اران حج يادآور شده و حجذگ ها و ديدارهاي خود با سياست پيام

 نادرست توصيه کرده و فرموده است:گزاران را به پرهيز از ايو شيوه  عمره

شود که بعضي به آنجا بروند و دنباال   انسان گاهي خيلي متأسف مي

ضاي  شود پيدا کرد. بع جا مي کاالهايي بگردند که اين کاالها را همه

کنناد تاا باه     عمر و پول و آبرو و وقت عزيزشان را صارف ماي  

اينهاا کاالهااي    .بازارهاي گوناگون بروند و اين کاالها را بياورناد 

جا وجود دارد. در آنجا کاااليي هسات    معمولي زندگي است و همه

خدا،  هکاالي رضاي الهي، زيارت خان ؛که در هي  جاي ديگر نيست

 1شود؟ ن کجا ديگر پيدا ميزيارت قبر مطهر پيغمبر، اي

ايشان با اشاره به جايگاه مناسک حج و مقايسه آنچه زائران در نتيجـه  

بـه بخشـ  از    ،آورنـد  دهند با آنچه به دسـت مـ    گردي از دست م  بازار

 فرمايد: پردازد و م  م ها  عوارض ايو بازارگردي
                                                           

 .95/80/8918. در ديدار با کارگزاران مراسم حج، 1
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 حج در اخالقي هاي آسيب

اين طواف، اين سعي، اين وقوف، اين حالت خضوع و خشاوع، ايان   

هرکدام از اينها يک درس ت محرمات و ممنوعات دوران احرام، رعاي

است. اين را حجاج محترم ما و برادران و خواهران عزيز ماا باا وارد   

هاي کوچک دنيايي باطل نکنناد؛ م ال هماين خريادن      کردن انگيزه

جنسي از فالن مغازه. خود اين مبتال شدن به مراجعه به مراکز فارو   

يک بال و يک مشکل اسات و مالبسااتي   براي يک چيز کم اهميت، 

چشم مردم، تحقيار و   يکه دارد، مشکل ديگر. وقت نماز بگذرد، جلو

توهين حاجي ايراني محسوب بشود و چيزهاي ديگري که در خاالل  

اينکه مان هار ساال ايان را تأکياد       .آيد اين، پيش مياين، در کنار 

ن و خواهران کنم به برادرا اندرکاران حج و توصيه مي کنم به دست مي

کم اهميت و حقير، کل آن فضاي   حاجي، براي اين است. يک هوس

 1معنوي را ممکن است تحت تأثير قرار دهد.

 ىگذران خوش .3
داشــتو  ،آثــار و روح حــج ،اهــداآهــاي منــاف  بــا  ديگــر آســيباز 

  حـج  برخهاي کوتاه و زودگذر مادي در حج است. ممکو است  انگيزه

سفرهاي تفريحـ    ديگرتفريح  مانند  يسفر ،و سفر به سرزميو وح  را

که هم مشکالت سفر به حج مرتف  شده و هم امروزه  وياه به ؛توور کنند

 هآب و علـف خـارج شـده و همـ     سرزميو مکه از آن حالت خشک و ب 

 ،امکانات رفاه  فراهم است. حج عبادت  است که بايد از آغـاز تـا پايـان   

هـا را   بايد بعض  سخت  ،ربيت نفسگيرد و براي ت صورتبا انگيزه اله  

گذران  اسـت   طور اختياري تحمل کرد. نه سرزميو مکه سرزميو خوش به
                                                           

 .99/1/8916. در ديدار با کارگزاران حج، 1
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 فرمايد: رهبر معظم انقالب در ايو باره م  طلبانه. عمل راحت ،و نه حج

گذراني معين نشده است. شما باه احکاام    سفر حج اصالً براي خو 

هنگام احرام کاه   حج نگاه کنيد و مستحبات و مکروهات آن را در

مدت اصلي اقامت حج، همين دوران احارام اسات... و همچناين در    

هنگام احرام عمره ببينيد که چگونه التذاذ به لذات در انواع مختلفش 

و در قالب احکام گوناگون، ممنوع شده: بوي خو  استعمال نکنيد! 

 ل زينت را باه يتان را نگيريد! وسا از کنار بوي بد که گذشتيد، بيني

 1است، نپوشيد. رختفا ههاي گوناگون که ماي کار نبريد! لباس

 ،جهاد و حجتوان گفت  م ول  وجود ندارد، اگرچه در اسالم رهبانيت 

 9بـه رسـول خـدا    :گويد رهبانيت امت اسالم است. عثمان بو مظعون م 

حضـرت   «.کند کـه رهبانيـت پيشـه کـنم     نفسم به مو امر م » :عرض کردم

 2.«ا رها کو رهبانيت امت مو جهاد و حج استايو امر ر»فرمود: 

طلب  و اسراآ  گذران  و راحت رهبانيت و پرهيز از خوش ،روح حج

دنبـال غـذاي بهتـر،     بـه نبايد   است. حاج  در حج يدر مورآ مواد غذا

رهبـر   ها انس بگيـرد.  بايد با سخت  ؛محل خواب و استراحت مجلل باشد

 فرمايد: انقالب در ايو باره م 

شاود، درسات    آميزي را که در حج ماي  هاي مبالغه ين پذيراييمن ا

غاذاهايي توزياع    ،شود که در حج فهمم. غالباً به ما گزار  مي نمي

هايشاان، چناين    هاا و در زنادگي   شود که مردم غالبااً در خاناه   مي

حج، ايان جاوري نيسات. حاج، جااي       .آيد غذاهايي گيرشان نمي

سفر معنوي و يک  حج، يک .گذراني و خوردن صرف نيست خو 

                                                           
 .86/3/8914. در ديدار با کارگزاران حج، 1
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 حج در اخالقي هاي آسيب

تفريحگاه يا فاالن   هحج با سفر به فالن نقط . هجرت الي اهلل است...

 1کشور براي تفريح يا تجارت فرق دارد.

هـا را   زيسـت  و تحمـل سـخت     طعـم شـيريو زهـد، سـاده       کهانسان

و هنوز موفق نشده صفاي يک زندگ  ساده و بـه دور از تکلـف    هنچشيد

را درک کند. ايو تجربه شيريو تواند  م حج در ي را دريابد، رگ و اشراف 

تـر اسـت و    محسـوس سرزميو عرفات و صـحراي مشـعر   ايو تجربه در 

 ،در باالتريو مرحلـه از زهـد و سـادگ    که د نبايد خود را آماده کحاج  

ايـو   که رساندببه صبح  ،عرفه را به غروب و شب مشعر را خانه به دوش

 عالم  دارد. نيزترک لذت 

 ک لززززز ا نزززززناسک اگزززززي لززززز ا  ازززززي

 

  گززززي لزززز ا سفززززس، لزززز ا سززززناسک    

 شــهيده بنــت الهــدي صــدر در خــاطرات خــود در حــج، از عرفــات 

هنگام  که به عرفـات وارد   ،کند که برخ  افراد نازپرورده ياد م  گونه ايو

فرش و زيرانداز و وسيله آسايش و رفاه بـراي آنـان   انتظار داشتند  ،شدند

فريـاد اعتـراض بلنـد     ،شـدند رو  روبهوقت  با سادگ  اوضاع  .آماده باشد

 نويسد: کردند. او م 

پياده شديم. در يک دست، و ها ايستاده  کنار يکي از خيابان ،ماشين

هاي احتياطي احرام، سجاده، قرآن و کتااب   ساکي که درونش جامه

پشات سار    اي خالي براي تهيه آب. يگر آفتابهدر دست د ،دعا بود

خم چادرها گذشتيم تا به چادر خودماان   راهنما راه افتاديم، از پي  و

رسيديم. چادر فرشي نداشت، به همين دليل سر و صداها پيرامون ما 

 2برخاست که: اين چيست؟ چگونه بنشينيم، چگونه بخوابيم... .
                                                           

 .86/3/8914. در ديدار با کارگزاران حج، 1

 .871و  877، صص 80. ميقات حج، ش 2
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

و ايو آسيب و در عيو حال فـراهم آوردن  يتبيدر انقالب معظم  رهبر

 فرمايد:  برداري معنوي زائران م امکانات الزم براي بهره

هااي   انساان از انگيازه   ،حج جايي است که بايد هرچه ممکن است

خواهيم سفار  کنايم کاه باه     دنيوي و مادي جدا شود. البته ما نمي

پذيرايي از حجاج  .حجاج آنجا گرسنگي بدهيد يا جاي بد بدهيد، نه

شان که بتوانند باه مساائل    و مسکن و غذا و تأمين آسايش جسماني

اين را ما نفاي   .، خود اين يکي از کارهاي مهم استمعنوي بپردازند

هاي مادي را تا آنجايي کاه ممکان اسات،     اما اين انگيزه ،کنيم نمي

 1ها خارج کرد. بايد از دل

 افراط در خريد سوغات .4
ن افـراد  بط اجتماع  و ايجاد مهـر و محبـت ميـا   هاي برقراري روا از راه

 براي خانواده و دوستان است. هديه دادن و آوردن سوغات  از سفر ،جامعه

بر ديو  ياوليا رو، . از ايوشود جلب دوست  م  سببو سوغات  ههدي

ه» فرمود: 7امام صادف اند. آن سفارش کرده اب وا َفهاِنَّ اََلِديَّ َتهذَهُب  ََِتاَدوا، ََتَ

غائِن هديه دهيد تا نسبت به هم با محبت شويد؛ زيرا هدياه   يکديگربه »؛ 2«بِالضَّ

ِ َالِهُب هََاَله»: فرمايـد  نيـز مـ    7حضرت عل  .«برد ا را از بين ميه  کينه دي 

َِ هَملا «َحبَّ
3
 .«شود جلب محبت مي سبب ،هديه» ؛

ــ  حضــرت در حــديث  ديگــر ــه دادن را از صــدق 7عل دادن  ههدي

 فرمايد: و م  شمارد تر م  تر و پسنديده محبوب
                                                           

 .8/3/8915. در ديدار با کارگزاران حج، 1

 .97، ص 8. خصال، صدوق، ج 2
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 حج در اخالقي هاي آسيب

ِخى امل َِ َْن ُاهِدَى  ُِ هََُ ًِ َتنَفُع َ  بِِمثلِ ا.سلِِم َهِديَّ ، أَحب  اىَِلَّ ِمْن َأن َأَتَصدَّ
1
 

تار   اي دهم که به کار  آيد، خو  اگر به برادر مسلمان خود هديه

 صدقه دهم.را است نزد من از اينکه مانند آن هديه 

هديه دادن و سوغات آوردن، به آسـيب و معضـل   سنت پسنديده ه گا

بـراي تفـاخر    اي وسيلهه شود. براي مثال، هدي فردي و اجتماع  تبديل م 

شود که از توان هديه  م   مرسوم يهدايا يا شود م چشم   و چشم و هم

 هاي اخالق  تناسب ندارد. زشدهندگان خارج است و با ار

افراط در خريد سوغات  ،هاي مرتبط با هديه و سوغات يک  از آسيب

توجـه بـه عـوارض     بـ  برخـ  از زائـران،   درعرصه حج و زيارت است. 

افراط  خريد به ر، کاوب فرهنگ ، سياس  و اقتوادي افراط در ايو نامطل

و توـوير نـامطلوب  از زائـر    پردازنـد   مـ  سوغات از بازارهاي عربسـتان  

. افـزون بـر ايـو،    گذارند  ر کشورها برجاي م ديگايران  در اذهان زائران 

عـوارض آن   ديگـر  کمتـر از ايـو کـار نيـز    عوارض فرهنگ  و اقتوادي 

هـاي خـود بـه کنگـره      بارها در سخنان و پياممعظم انقالب،  رهبرنيست. 

  را يهـا  ايو موضـوع را تـذکر داده و بـراي حـل آن راه     ،حج و حاجيان

 فرمايد: م نادرست ايو رفتار  نکوهش. ايشان در است پيشنهاد کرده

 اگر از مرد حاجي، زن حاجي، پير و جوان حاجي در مکه و مديناه 

روي  همعنويت و جذابيت معنوي، در هما ا در آنجايي که از لحاظ  

زمين نظيري ندارد ا غافل شديم و در آنجا، حاجي مشغول شاد باه    

بحث اين نيست که وقتي  سائل مادي کم ارز ، خسارت است... .م

اي باراي اهال و اوالد خاود      رود، هدياه  يک نفر به مسافرت مي

                                                           
 .844، ص 5. الکافي، ج 1
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 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

هاا   را جزو هدفله، غرق شدن، مجذوب شدن، اين کار ئياورد، مسن

ن آنچه ان ]است[؛قرار دادن يا هدف قرار گرفتن به صورت قهري 

 1اتفاق افتاده است.

کند ايو شيوه نامناسـب   توصيه م  حجحاجيان و کارگزاران به ايشان 

 را ترک کنند.

اين انگيزه بازارگردي و سوغات خري... را بايد کم کرد؛ نگااه باه   

ک اهاداف  حج به صورت يک سفر گردشي يا خداي نکرده باا يا  

بايد در حج ا چه در حاجي، چاه    . ديگر که قابل ذکر هم نيست...

 2در همراه، چه در کارگزار ا دور شود.

 ىخريد سوغات داخل چگونگى( الف
 ي در پـ  دارد و موجـب  عـوارض اقتوـاد   ،افراط در خريد سوغات

کشور و تقويـت اقتوـاد ديگـران و تضـعيف     از خروج بخش زيادي ارز 

هـاي   انقالب با توجه بـه آسـيب   معظام رهبرداخل  است. توليد و اقتواد 

 فرمايد: م فرهنگ  و اقتوادي افراط در خريد سوغات 

هاا چارا؛    من با سوغاتي خريدن مخالف نيستم، اما با اين بازارگردي

اي عطش بازارگردي دارند. اينها ملت شاما   خيلي بد است. يک عده

هايي  روند يک جنس کند؛ حيف است. مي را، مردم شما را سبک مي

کيفيت از کشورهاي دور دساتق   هاي بي خرند، غالباً هم جنس را مي

هاي داخلي آن کشور ميزبان بند و بست  سودجو که با همان کمپاني

 ،کنناد  کيفيات درسات ماي    دارند. براي حجاج جنس بادلي و باي  

روياد ايان ارز    ريزند، شاما هام ماي    آورند توي اين بازارها مي مي

                                                           
 .86/3/8914. در ديدار با کارگزاران حج، 1
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 843، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در اخالقي هاي آسيب

ريزيد براي اينکه ايان کاالهااي    عرض خودتان را ميخودتان را و 

 1کيفيت را خريداري کنيد. بي

زائران به خريد سوغات از محووالت داخل  و تقـدير  ايشان با تشويق 

 فرمايد: م  ،کنند  از زائران  که سوغات خود را از توليدات داخل  تهيه م 

ب، متنوع، امروز در کشور ما خوشبختانه کاالهاي داخلي با کيفيت خو

کارگر ايراني ا بارادر خودتاان ا فاراوان       و دست هشدساخته  ،زيبا

هااي سافر را در    ها قبل از اينکه سفر مکه بروند، سوغاتي است. بعضي

دارناد، بعاد کاه برگشاتند،      نگه ماي  .کار خوبي است .خرند اينجا مي

 عنوان سوغاتي به ،اند هايي را که در بازار شهر خودشان تهيه کرده همان

 2خيلي کار خوبي است. ،اين کار . سفر است... ههدي .دهند مي

 ىسوغات با اماکن زيارتنداشتن تناسب ( ب
بيگـانگ  و   ،ديگر مشکالت هديـه و سـوغات در عرصـه زيـارت    از 

اشـياء   .اماکو زيارت  استخريداري شده، با هاي  سوغات  نداشتو تناسب

ساخت چيو، کـره و   ،شوند و وسايل  که در بازارهاي عربستان عرضه م 

ميان  . بنابرايو،حت  ساخت کشورهاي مسلمان هم نيستندو تايلند هستند 

با مسجدالحرام و مسـجدالنب    ،غيرمسلمانانساخته شده به دست وسايل 

بايـد   ،حـج  ويـاه  وجود دارد؟ سوغات سـفرهاي زيـارت  بـه   چه تناسب  

ه هديـه و  هاي مقدس باشـد و گيرنـد   تداع  کننده ياد و خاطره آن مکان

انقـالب در  معظـم   رهبر سوغات را به فضاي معنوي سرزميو وح  ببرد.

 فرمايد: ها م  سوغات گونه  اشکال به ايو
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 850، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

آورناد؛ تبرکاي    عنوان چيز متبرک، از آنجا سوغاتي مي ها به بعضي

ما در اسالم همه چيز داريم. نظاام اساالمي در درون خاود     . ندارد...

 1ادي است، کاالهاي معنوي هم داريم.همه چيز دارد. اين کاالهاي م

آب زمزم است کـه بـراي هديـه     ،يک  از هداياي معنوي سرزميو وح 

کنـد. پيـامبر    خوشـحال مـ   نيـز  و گيرنـدگان را  است آوردن بسيار مناسب 

از کسـان  کـه بـه مکـه      ،در زمان  کـه در مدينـه حضـور داشـتند     9اکرم

 :فرمايد م  7د. امام صادفکر عنوان هديه طلب م  آب زمزم را به ،رفتند م 

. 9ن  النبَّىإ ِِ َاَن َيسَتْ ِدي َماَ  َزْمَزَم َوُهَو بِاملَِْدينَ
2
 

زيست، آب زمازم را باه    آن زمان که در مدينه مي 9رسول اکرم

رفتناد   کرد )يعني به کساني کاه باه مکاه ماي     رسم هديه طلب مي

 فرمود: آب زمزم براي ما بياوريد(. مي

 هـاي زائـران خـال  اسـت.     در ميان سـوغات   مسفانه جاي آب زمزمتأ

ــوغات   ــه س ــوده   ک ــه فرم ــماعيل و ب ــاجر و اس ــادآور ه ــه و ي از آن مک

 3.ر هر دردي دواستب :معووميو

 غفلت .5
گير فرد يا جامعه شود و  هاي خطرناک  که ممکو است دامو از آسيب

است. غفلت در لغت به معناي « غفلت»او را از سعادت و کمال باز دارد، 

به انسان ناشناخته و کسـ  کـه    «َرُجٌل ُغفٌل » 4وشيده و مخف  بودن است.پ
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 858، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در اخالقي هاي آسيب

 1شود. م گفته  ،حسب و نسب او مجهول است

کار رفته و آن زمان  است کـه مطلبـ     ايو واژه در معناي  ديگر نيز به

رفتـه اسـت. بنـابرايو،    برانسان پوشيده و از ذهـو انسـان    ،به دليل غفلت

کم  مراقبت  دليل شده است که انسان به تهگفبه سهو و لغزش  « غفلت»

 2.شود دچار آن م و هوشياري 

هـاي متفـاوت  برجـاي     توانـد آسـيب   م  ،غفلت با توجه به متعلق آن

شده است. غفلت از خـود،   ناميده «ارض االعدا »غفلت از ياد خدا  .گذارد

 پيامدهاي منفـ  گونـاگون  خواهـد داشـت تـا      ،اهداآ و مسووليت خود

 هدربـار  انقـالب معظم  رهبردانند.  انسان را کشته غفلت خود م   که جاي

 گويد: عوارض غفلت م 

 .هاي گوناگون زندگي، قرباني غفلت خاويش اسات    آدمي در ميدان

هرجا غفلت هست، انهدام اخالقاي و انحاراف فکاري و هزيمات     

تواناد   روحي نيز هست و همين ضايعات است که به نوبه خود ماي 

ها و فروپاشي  شخصيت افراد انسان، شکست ملتعالوه بر اضمحالل 

 3ها را نيز پديد آورد. تمدن

ــب    ــويش را موجـ ــالم  از خـ ــت امـــت اسـ ــه غفلـ ــان نتيجـ ايشـ

 :فرمايد باره م  و در ايو م  کندمعرف   گوناگونهاي  ماندگ  عقب

در غفلت از خاويش   دراز يحقيقت آن است که امت اسالمي دوران

ن در ناد ي و عملي و فرودسات ما ماندگي علم گذرانيده است. عقب
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 859، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

 . هاسات...   ميدان سياست و صنعت و اقتصاد، محصول تلخ آن غفلت

 1هاي گذشته خود را جبران کند. امت اسالمي بايد غفلت

 ها که ممکو است حاج  را درگير کند، عبارت است از: برخ  غفلت

 غفلت از روح حج (الف
ار فـردي و  غفلـت از روح حـج و اسـر    ،هاي جـدي در حـج   آسيباز 

اجتماع  آن و محو شدن در ظواهر و غافل شدن از اهداآ بلند اخالقـ  و  

علماي اخالف و کسان  که مراتب سير انسـان  را بررسـ     آن است.  تربيت

، منـزل اول از منـازل سـير و    نسير و سـلوک و عرفـا   اناند، مانند ارباب کرده

 هوشياري است. دانند که به معناي بيداري و م « يقظه»سلوک انسان را 

 هريشـ کـه  کننـد   داللت مـ   بر ايو نکته در قرآن کريم، آيات بسياري

 خوانيم: اي م  از جمله در آيه ؛، غفلت استبدبخت  و تباه  انسان

( ِ ِنِّ َو الح
ح
 ا ِِلََهنََّم َكثِْياً ِمَن اِل

ح
َقُهلوَن َو َََّقدح َذَرأ حِ  لَُهمح قُلُلوٌب ال َيفح سْن

ُْيٌ  عح
َ
وكِلَك  اِها َو لَُهمح أ

ُ
لَمُعوَن اِهلا أ وَن اِها َو لَُهمح آذاٌن ال يَسح ال ُيةحِْصُ

 
َ لح وكَِك ُهُم اَّحغافِلُونَ ََ

ُ
َعلُّ أ

َ
 (179اعراف: ) ( حعاِم اَلح ُهمح أ

به يقين، گروه بسياري از جن و انس را براي دوزخ آفريديم، آنهاا  

فهمند و  نمي [کنند و انديشه نمي]ها[يي دارند که با آن  عقل وها ] دل

آنهاا   .ندشنو  هايي که با آن نمي د و گو بينن چشماني که با آن نمي

تر! ايناان هماان غافالنناد )چاون      بلکه گمراه ،همچون چهارپايانند

 گيرد(. امکان هدايت دارند و بهره نمي

نتيجـه  هاي متعارآ ما از يـک چيـز،    توان گفت غفلت طور کل  م  به
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 859، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در اخالقي هاي آسيب

توجه مـا بـه چيـزي منعطـف      اغلب ؛ يعن استديگر  يبه چيز توجه ما

شويم. وقت  توجه انسـان روي يـک    غافل م  ي ديگرچيزهااز شود و  م 

طور طبيع  از بسياري از حقـايق عـالم    امر مادي يا معنوي متمرکز شد، به

 فرمايد: در ايو باره م  انقالبظم مع رهبر غافل خواهد شد.

ارز   و باي  غفلت از روح حج نتيجه توجه به امور مادي کم ارز 

سارگرم شادن باه زخاارف پاوچ،       .زودگذر در عرصه حج اسات 

هاي معمولي دنيوي در حج، بالي بزرگي باراي   ارز  و سرگرمي بي

کند، عمار خاود را مصارف     حاجي است که پول خود را خرج مي

گذارد، آن وقت دسات خاالي    کند، از جسم و جان خود مايه مي مي

ناي توفياق نياافتن باه     يع ؛برگردد؟! دست خالي برگشاتن از حاج  

 1مندي معنوي. گيري، به بهره بازسازي اخالقي، به عبرت

براي تزکيه و رسيدن به صفا و نورانيـت   ،  که حجيها غفلت از فرصت

کنـد، هرگـز    فراهم مـ  حاج   برايارزش مادي  و پيراستگ  از زخارآ ب 

 ص در هـيچ هـاي خـا    با ايو وياگ   زيرا چنيو موقعيت ؛نيست پذير جبران

 فرمايد: انقالب در ايو باره م معظام رهبر  شود. جاي عالم يافت نم 

ها به حدي است که هرگااه کساي باا     ها و آزمايشگاه تنوع فرصت

بها خواهاد   گمان دستاوردي گران توجه و تدبر از آن عبور کند، بي

فرصت سعي  ،فرصت طواف و نماز ،هبه فرصت احرام و تلبي :داشت

فرصت رمي و قربااني   ،ر عرفات و مشعرفرصت وقوف د ،و هروله

و فرصت ذکر اهلل که همچون فضاي سرشاار از روح و حياات، در   

تواند  ها مي اين فرصت هاين مراحل، گسترده شده است. مجموع ههم
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 854، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

کوتاهي از رياضت شرعي و تمرين زهد و سلم  هبراي هر فرد، دور

 1ديگر نيز باشد. هو حلم و برخي خلقيات پسنديد

 ىاسالم از مسئوليت معرفى جمهورىغفلت ( ب
اسـالم و   نقش  کـه در احيـاي دوبـاره    دليل به ،جمهوري اسالم  ايران

. دارداي  هـاي اسـالم  جايگـاه ويـاه     نزد ملت ه است،بيداري اسالم  داشت

  مسـتقيم بـا   يحج را بهتريو فرصـت بـراي آشـنا    هعرص ،نخبگان مسلمان

مسـووليت   ،رو ازايـو  .ننـد دا و جمهـوري اسـالم  مـ     =خمين  امام افکار

، بســيار ســنگيو و حجــاج ايرانــ  در معرفــ  صــحيح جمهــوري اســالم 

خوب  براي جمهوري اسالم  باشـد.   معرآحساس است و رفتار آنها بايد 

توجه  آنها به مقدسـات و   نبايد از ايو مهم غفلت کنند که ب حجاج ايران  

شود. متأسفانه  ه م پاي نظام جمهوري اسالم  گذاشت هب ،هاي اسالم  ارزش

اهميـت   ارزش و بـ   غافلند و به کارهـاي بـ    مهمافراد از ايو مسوله  رخ ب

کاهـد   که از جايگاه زائر ايران  و جمهوري اسالم  م زنند  دست م مادي 

عليـه نظـام جمهـوري اسـالم      و گاه مهر تأييدي بر تبليغات سوء دشمنان 

ـ  رهبري با تأکيد بر ،رو شود. ازايو  ايران م  غفلـت   ، مسووليت حجاج ايران

 :و فرموده استنکوهش کرده  زمينهرا در ايو  برخ 

شوند، قدر اين نعمات بازرگ را بدانناد و     مردمي که به حج مشرف مي

عزت اسالمي، عزت ناشي از برافراشتن پرچم اسالم در ايران اساالمي را،  

نظاام  ن اي باشد که عزت اي گونه حفظ کنند. مبادا رفتار حاجي ايراني به

جاا داده شاده اسات،     و انقالب و شکوه و عظمتي که به اسالم در ايان 

کنناد.   خداي نکرده اندکي مخدو  شود. بعضي اشخاص مالحظاه نماي  
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 855، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7ينتپر، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 حج در اخالقي هاي آسيب

بعضي اشخاص مسائل شخصي خودشان را، روح مصارفي خودشاان را و   

موارد گوناگوني از اين قبيل را بر مصالح ياک ملات، برآباروي ياک     

جمهاوري اساالمي    هو برآبروي پرچم برافراشات کشور، برآبروي اسالم 

دهند. اين رويه خوب نيست، مصالحت نيسات. هماه باياد      ترجيح مي

به افارادي کاه    ،مالحظه و توجه کنند. حجاج عزيز ما در بين خودشان

کنند، تذکر دهند. چناين   مصالح اسالم و انقالب را نمي همالحظ ،بينند  مي

 1ت.تذکري مسلماً مصداق نهي از منکر اس

 غفلت از عزت و عظمت امت اسالم( ج
هـاي   آمـوزه امت اسالم  را به واسطه اسالم و  ،قرآن کريمخداوند در 

 کرده و فرموده است:امت برتر معرف   ،ارزشمندي که در اختيار دارد

( 
َ للُتُم الح نح

َ
ِمنِْيَ َو ال تَِهُنللوا َو ال َححَز ُللوا َو أ َن إِنح ُكنحللُتمح ُمللنح لَللوح  (عح

 (139 عمران: آل)
هرگز سست نشويد! و غمگين نگرديد و شما برترياد اگار ايماان    

 داشته باشيد.

عليه اسالم و جمهـوري اسـالم     هاي شوم خود دشمو در اجراي نقشه

برخـ  از  بلکه بـه دليـل غفلـت و ناآگـاه       ،، نه به دليل قدرت خودايران

کـار گـرفتو تمـام      بـا بـه   اسـت. دشـمو   مسلمانان، تا حدودي موفق بوده

کـه   9جاي حج عزت آفـريو رسـول اهلل   بهرا اثر و مرده  حج  ب ، ها حيله

 هرا به صورت عامل و وسـيل بود، جايگزيو کرده و حج عامل شکوه اسالم 

 تأميو اهداآ شوم خويش در آورده و خطر را به وسيله تبديل کرده است.

هـا و دشـمنان    با وجود چنيو ترفندي، احمقانـه اسـت اگـر طـاغوت    
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 856، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

؛ زيرا ايو نقشـه  شوندبرگزاري مراسم آن  ان ي براندازي حج، مبرا ،اسالم

اي   نه عمل  است و نه براي آنان مفيد خواهد بود. آنان با استفاده از عـده 

را  حـج جاهل و غافل از نقش حج در عظمت بخش  بـه امـت اسـالم ،    

مقام معظم رهبري با هشدار به مسـلمانان و آسـيب  کـه از    کنند.  نابود م 

 :فرمايد ، م شود ن وارد م انايه به اسالم و مسلمايو ناح

 هم ال هما  . توانيد در ايام حج از اين ذخيره استفاده کنياد...   هر چه مي

بينيد در  ذخاير ديگر ما، اين ذخيره هم مورد تهاجم است. اينهايي که مي

و ترويج افکاار موهاوم و     مراسم حج دنبال اختالف افکني، فتنه انگيزي

اي  هاي دانسته يا نادانساته  ر خود هستند، همان سرانگشتخرافي و متحج

برند. کساني که  کنند و از بين مي  هستند که دارند اين ذخيره را نابود مي

گذارند شوکت و شکوه و عزت و عظمت اين وحدت به چشم امت  نمي

بزرگ اسالمي منعکس شود و بازتاب پيدا کند، جزو کساني هستند که 

گذارند وحدت  کنند. کساني که نمي نابود و ضايع مي دارند اين ذخيره را

   1به دنياي اسالم منعکس شود.. و شکوه عظيم امت اسالمي ... 

 غفلت از دشمن( د
بسـيار  ، وياهطور  طور عام و به مراسم حج به اسالم به شعائر دين ، به

قـواي  سـالمت نفـس، ت   هدهد و بزرگداشت ايو شعائر را نشان م اهميت 

 داند، چنان که در قرآن آمده است: پاک م  قلب و فطرت

َوى اَّحُقلُوِب ) ِ فَإِ َّها ِمنح َتقح مح َشعافَِر اَّللَّ  (32حج: ) (ذلَِك َو َمنح ُيَعرِّ
و هرکس شعائر الهي را بازرگ دارد، ايان    [مناسک حج]اين است 

 است. [ي آنها]ها  کار نشانه تقواي دل
                                                           

 .95/80/8918 . در ديدار با کارگزاران مراسم حج،1
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 حج در اخالقي هاي آسيب

ن و مان  نفـوذ دشـمو و   و عامل بقاي آاسالم زنده کننده مکتب  ،حج

 ؛موجب آسيب ناپذيري ايمان جامعـه در برابـر عوامـل فرسايشـ  اسـت     

ُِ »فرمود:  7امام صادف که چنان ًِ َما َقاَمِت اْلَکْعَب يُن قائِ «ال َيُزاُل الد 
پيوساته  »؛ 1

 .«دين پا برجاست تا زماني که کعبه برجاست

شـمنان  نمايش قدرت شکست ناپذير جهـان اسـالم در مقابـل د    ،حج

تر از غفلـت   هيچ امري مطلوب ،توز و فتنه آفريو است. براي دشمنان  کينه

کوشند  گوناگون م هاي   با ترفند ،رو حج نيست. ازايواهميت مسلمانان از 

تضـاد در  »آگاه  پيدا نکنند و گـاه  بـا طـرح     حقيقتبه ايو مسلمانان، 

 ســازي آثــار شــکوهمند حــج بــه جنــگ اســالم و خنثــا ،«درون مکتــب

َلجِّ )با استدالل به آيه  براي مثال، ؛خيزند برم 
ح
مسـلمانان را   ،(ال ِجداَل ِِف اْل

وگو در ايو زمينه را  کنند و گفت هاي دشمو در حج من  م  از طرح نقشه

. دارنـد  و حاجيـان را از طـرح چنـيو مبـاحث  بـاز مـ       شمارند  م جدال 

در تضـاد  حـج  گر و متجاوز را بـا روح   ن سلطهابرائت از مشرک همچنيو،

بـا تأکيـد بـر هوشـياري زائـران      انقـالب  معظـم   رهبـر  ،رو ازايو دانند. م 

با وجود »فرمايد:  هاي دشمنان م  سرزميو وح  و غفلت نکردن از دشمن 

مباالتي به برائت، خطاايي   هاي کنوني، غفلت از دشمن و بي گري ها و ستيزه دشمن

َو َكذلَِك َجَعلحنلا )يه شريفه ايشان با استداالل به آ 2«.بزرگ و پرخسارت است
 ِ ِنِّ َُُِّكِّ  َِِبٍّ َعُدوًّا َشياِطَْي الح

ح
حِ  َو اِل بـه  گونه آيات در قـرآن را   تکرار ايو ،3(سْن

 فرمايد: شمارد و م  بيداري از غفلت نسبت به دشمنان م منظور 
                                                           

 .978، ص 4. الکافي، ج 1

 .89/8/8977. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 2

 .889. انعام: 3
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در سراسر قرآن، ياد و نشان شيطان تکرار شده و در تمام طول مدت 

ن نام برده شده است. اين بدان معنا است که يااد و  نزول وحي، از آ

 1نشان دشمن، هرگز نبايد مورد غفلت جوامع مسلمان قرار گيرد.

 خدا غفلت از يارى(  ه
و  هـا  امـت مسـلمان از غفلـت   کليد نجات فرد و جامعه ايو است که 

شـود و بـه هـوش    دور هاي اله   ها از قدرت پروردگار و وعده فراموش 

امت اسـالم    ،هاي اله  خود و قدرت پروردگار و پيروزيغفلت از آيد. 

رهبر معظم انقالب در کند.  م هاي سرخورده و مأيوس تبديل  را به انسان

 فرمايد:   باره م  ايو

کنايم.   ما اين است که از بينات قرآني گاهي غفلت مي هاشکال عمد

ُ َمللَو َلَنحُص )فرمايد  م الً وقتي خداي متعال مي ا با  2(رُُُ لنح َينحُصلَرنَّ اَّللَّ

قيله، ديگر ترديدي نبايد بکنايم کاه   ثتأکيد « ونن»تأکيد، با « الم»

به اين دليال   ،الهي نيستنصرت الهي خواهد بود. اگر جايي نصرت 

ايم. اگر مقدمات را فراهم کنيم  است که ما مقدماتش را فراهم نکرده

 3و پاي کار باشيم، نصرت الهي هم خواهد بود.

توانـد   عظيم امت اسالم  که در حج م ظرفيت اسالم از غفلت جهان 

يک  از عوامل عقب ماندگ  علم  و  ،لور پيدا کند و خود را نشان دهدبت

دورانـ    ،حقيقت ايو است که امـت اسـالم   » .عمل  امت اسالم  است

 4«.دراز، در غفلت از خويش گذرانيده است

                                                           
 .89/8/8977. پيام به حجاج بيت ا  الحرام، 1

 .40. حج: 2

 .98/8/8977. در ديدار با اعضاي بعثه و سازمان حج و زيارت، 3

 . همان.4
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 نتيجه
فتو بـه بارگـاه الهـ  و حضـور در     بار يـا  ،حج و زيارت خانه خدا .7

بايد با شروط خـاص خـود و   ميهمان  پروردگار است. درک ايو حقيقت 

ر با آگاه ، معرفـت و آمـادگ    ئگيرد و زا صورتآداب ظاهري و باطن  

شايسـته، از ايـو فـيض بيکـران      اي گونهنهد و به گام وادي نور  بهکامل، 

 د.شوبرخوردار 

رهبـر معظـم انقـالب    ها و سخنان  پيام هعه به مناب  دين  و مطالتوجبا 

نيازهاي متعددي نياز است که آمـادگ    به پيشاسالم ، پيش از سفر حج، 

کردن قلب از تعلقات مادي،  تريو آنهاست. خال  از مهم ،اخالق  سفر حج

سوي پروردگار و توکـل بـر خـدا، بخشـ  از مقـدمات آداب       بازگشت به

از سفر، مانند آمـوزش مناسـک   پيش سفر حج شمرده شده است. آمادگ  

بيشـتر بـه حقـايق بـاطن       گاه آن و آ هاي آموزه اسرار وآشناي  با حج، 

 است. سفرايو نيازهاي  پيشاز  ،حج

 سازي آن براي هر فرد مسـلمان  فرصت ،ديگر ابعاد اخالق  حج . از2

خودسازي و مقابله بـا شـيطان درون و بيـرون اسـت. يکـ  از       به منظور

َو تَلَزوَُّدوا فَلإِنَّ ) :مجهز شدن به تقوا بيان شده اسـت  ،حجعظيم پيامدهاي 
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وى َ الزَّاِد الَّقح  (197بقره:) .(َخْيح

، شـناخت  کنـد  که حج براي مسلمانان فراهم م   هاي از جمله فرصت

اسـالم  اسـت کـه بـه منظـور     هاي آشکار و پنهان   دشمنان اسالم و توطوه

. در بندنـد  حجّر بـه کـار مـ    مت هراس  و ترويج افکار موهوم و خراف  و

هـاي   شـوند و راه  آشنا م مسلمانان با مشکالت جهان اسالم  ،فضاي حج

هـاي تفرقـه افکنـان را در اسـتفاده از نيـروي       سازي توطوـه امبارزه و خنث

 ند.شناس متراکم حج م 

حـج،  عبادت  است که هم بعد فردي دارد و هم بعد اجتمـاع .   ،حج. 7

دهد و هم اخـالف اجتمـاع  را. در    ير قرار م هم اخالف فردي را تحت تأث

دو  ،گـزاران  ها و رهنمودهاي رهبـري بـه حـج    توصيه ، دربعد اخالف فردي

خداشناس  و توجـه بـه صـاحب خانـه و      ،نکته اول :نکته قابل توجه است

کـه در  اسـت  سپاري به خدا و نزديک کردن خود به ذات مقـدس الهـ     دل

وديت و بندگ  پروردگار که مناسـک  تقويت عبنيز ذات حج نهفته است و 

 اعالن ايو حقيقت است. ،تروک آن هحج از آغاز تا پايان و ترک هم

از  ،در همه اعمال حـج از طـواآ تـا سـع      ،ياد خدا و ذکر پروردگار

و انسـان   ا قربـان  و رمـ  جمـرات متبلـور اسـت     از خلق ت اعرفات تا من

 شود. سوي پروردگار رهنمون م  موحد را به

کـه   ي هـا  هـا و خودخـواه    هجرت از منيت ؛هجرت استحج يک 

خداسـت کـه فرمـود:     ،کند و مقود ايو هجـرت   انسان را از خدا دور م 
( ِ وا إَِ  اَّللَّ  .(53ذاريات:) .(فَِفرُّ

توجـه   به آندر بعد اخالف فردي حج رهبر انقالب اي که  نکتهدوميو 

ايـد بـه يـک    ب ،خودشناس  اسـت. از ديـدگاه ايشـان حـج    و تأکيد کرده، 
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 نتيجه

ها با رياضت، نفـس خـود را تربيـت     انسان وشود تبديل رياضت انتخاب  

زمينـه ايـو رياضـت را فـراهم کـرده       ،خداوند در يک مدت کوتـاه  .کنند

به خودياب  برسد و ضعف و ته  دست  خود را در برابـر  انسان است، تا 

ا قرآن در ب بيابد،به خدا  پيوندعزت و اقتدار خود را در  ،پروردگار دريابد

در  اي برنامـه  ايو سرزميو بيشتر مأنوس شود و تـالوت آن را بـه عنـوان   

 زندگ  خود نهادينه کند.

قيمتـ  عـالم وجـود کـه      هو دردان ]امام عور ،توجه به انسان کامل

گزار را به کـانون معنويـت    تواند حج م  ،در ايام حج حضور داردهرساله 

 نزديک و مرتبط کند.

 ديگـر فـردي دارد کـه در    وياگـ  منحوـر بـه    ،بعد اجتماع  حج .4

  ر زمـان د انوجود ندارد. اينکـه همـه مسـلمان    اي چنيو وياگ  ها عبادت

است که جهـان اسـالم بـه     پديده عجيب  ،جم  شونددر يک نقطه  ،معيو

نگـرد. بايـد    گاه يک فرصت اجتماع  به آن نمـ  ديدآن عادت کرده و با 

مينه تماس با بدنه دنيـاي اسـالم   فراهم آوردن ز .ايو فرصت را درک کرد

؛ نيـروي  شـود  در حـج فـراهم مـ     ،دهـد  که نيروي عظيم  را تشکيل م 

 .جا کند ها را جابه تواند کوه که م  عظيم 

کـه هـم آخـرت آنهـا را      اسـت  اله  براي امت اسـالم  اي ذخيرهحج، 

هم تربيـت فـردي و هـم تربيـت     و  دکن تأميو و هم دنياي آنها را آباد م 

قـرار  بايد مورد توجه مسلمانان رو،  در پ  دارد. از ايوو سياس   اجتماع 

شعائر الهـ   با استفاده از حج،  ،اله  بنگرند  عنوان غنيمت و به آن به گيرد

توانـد همـه    تـريو فـرج را در حـج بداننـد کـه مـ        را زنده کنند و بزرگ
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 وسيله آن حل کرد. مشکالت مسلمانان را به

هـا و آراء   بايد دل ،ها ر جم  شدن جسمدر کنا ،در فضاي معنوي حج

مظهـر وحـدت    ،تر شود و ايو سرزميو و ايو عبادت بزرگ به هم نزديک

ــ ؛و اتحــاد مســلمانان شــود ــزي ک ــا  هچي دشــمو از آن هــراس دارد و ب

 کوشد از تحقق آن جلوگيري کند. م افکن   تفرقه

شـود کـه    زمان  محقق م  ،فردي و اجتماع  حجزيباي پيامدهاي  .5

و حـج بـه جايگـاه    از بيو بـرود   ،وجود آمده در ايو عرصه هاي به يبآس

هاي دشمنان و تبديل کردن حج  توجه  به نقشه حقيق  خود بازگردد. ب 

دادن  هاي مـادي و از دسـت   سو و پيدا شدن انگيزه فردي از يک  به عبادت

الهـ  و سـرگرم    الحرام و مسجدالنب  و قبور اوليـاي فضاي معنوي مسجد

از دادن زمان  ها و از دست ارزش فروشگاه ارزش و کم کاالهاي ب شدن به 

 آن کوشيد.بايد براي رف   کهاست  ناپذيري ي جبراناه از آسيبديگرسو، 
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 کتابنامه
 قرآن کريم *

 نهج البالغه *

اخـالف در قـرآن، محمـد تقـ  موـباح يـزدي، قـم، مؤسسـه آموزشـ  ـ            .7

 ش.7713پاوهش  امام خمين ، 

خالف در قرآن، محمدتق  موباح يزدي، مؤسسه آموزش  ـ پاوهش  امام  ا .2

 ش.7781، =خمين 

 ش.7783اسرار عرفان  حج، محمد تق  فعال ، تهران، نشر مشعر،  .7

ــ ،     .4 ــرات العرب ــاء الت ــروت، داراحي ــ ، بي ــدباقر مجلس ــاراالنوار، محم  بح

 .ف.  ه7417 

  ـ  سسـه آموزشـ  سازي، محمـدتق  موـباح يـزدي، قـم، مؤ    سوي خود به .5

 .ش7782، =پاوهش  امام خمين 

تاج العروس مو جواهر القاموس، محمد مرتض  حسين  زبيدي، بيـروت،   .3

 .ف.  ه7474دارالفکر، 

، تهذيب االحکام، محمد بو حسـو طوسـ ، تهـران، دارالکتـب      .1

 .ف.  ه7477



062 

 864، ص 39099، شاخه:81/4/39زاده،  مجري: نجف/ 7پرينت، آرايي اصالحات صفحهابعاد اخالقی حج در پيام رهبری، 

 ها و سخنان مقام معظم رهبري ابعاد اخالقي حج در پيام

ثواب االعمال و عقاب االعمال، محمد بو عل  ابو بابويـه )صـدوف( قـم،     .8

 .ف.  ه7413رض ، 

جواهر الکالم ف  شرح شرائ  االسالم، محمد بو حسو صـاحب جـواهر،    .1

 م.7187بيروت، دار احياء التراث العرب ، 

حج برنامه تکامل، سيد محمد ضياء آبادي، تهـران، چـاس سـوم، مشـعر،      .71

 .ش7781

، محمـد محمـدي ري شـهري، قـم،     فـ  الکتـاب    الحج و  .77

 .ش7713دارالحديث، 

ر قـرآن و حـديث، محمـد محمـدي ري شـهري، تهـران،       حج و عمره د .72

 .ش7783مشعر، 

 ش.7784حج، مرتض  مطهري، تهران، صدرا،  .77

مدرسـيو،   الخوال، محمد بو علـ  بـو بابويـه )صـدوف(، قـم،       .74

 ش.7732

فـر، تهـران، انتشـارات نگـاه،      ديوان عطار، مقدمـه: بـدي  الزمـان فـروزان     .75

 ش.7711

رات القرآن، ابو عرب ، جم  محمـود  مو الرحمان ف  تفسير و اشا  .73

 ش.7788محمد الغراب، قم، آيت اشراف، 

رياضت در عرآ عرفان، حسو رمضـان  خراسـان ، قـم، آيـت اشـراف،       .71

 ش.7788

شرح اصول کاف  )صدرا(، صدرالديو شيرازي، موحح محمد خواجوي،  .78

 ش.7787تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگ ، 

منظوم قرآن، صف  عليشاه، بـه اهتمـام دکتـر    شرح جام  تفسير عرفان  و  .71
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 کتابنامه

 ش.7751عليرضا منجم ، تهران، ابا صالح حيان، 

اهلل ابو اب  الحديد، توحيح محمـد   ، عبدالحميد بو شرح نهج  .21

 .ف.  ه7414ابوالفضل ابراهيم، قم، کتابخانه آيت اهلل مرعش ، 

 امـام حضرت  انقالب کبير هاي رهبر صحيفه حج )مجموعه سخنان و پيام .27

 .ش7782( تهران، مشعر، 1خمين 

هاي مقـام معظـم رهبـري(، تهـران،      صحيفه حج )مجموعه سخنان و پيام .22

 .ف.  ه7781مشعر، 

 ش.7788صهباي حج، عبداهلل جوادي آمل ، قم، نشر اسراء،  .27

 .ش7781صهباي صفا، عبداهلل جوادي آمل ، تهران، نشر مشعر،  .24

طام، توـحيح محمـد مهـدي    ، عبـداهلل و حسـيو ابنـا بسـ    :طب االئمه .25

 .ف.  ه7477خرسان، قم، شريف، 

علل الشراي ، محمد بو عل  بو بابويه )صدوف(، قم، کتابفروش  داوري،  .23

 ش.7785

ــم،    .21 ــو محمــد تميمــ  آمــدي، ق غــررالحکم و دررالکلــم، عبدالواحــد ب

 .ف.  ه7471دارالکتاب االسالم ، 

حـد،  فووص الحکم، ابو عرب ، برگـردان محمـدعل  موحـد، صـمد مو     .28

 .ش7785تهران، نشر کارنامه، 

الکاف ، محمد بـو يعقـوب کلينـ ، موـحح غفـاري، تهـران، دارالکتـب         .21

 .ف.  ه7411االسالميه، 

ــديو     .71 ــات بهاءال ــ ، تعليق ــدعل  فروغ ــحيح: محم ــعدي، تو ــات س کلي

 .ش7715خرمشاه ، تهران، انتشارات ناهيد، 

الــديو محمــد بلخــ ، توــحيح:  کليــات شــمس تبريــزي، موالنــا جــالل .77
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 .ش7784فر، تهران، انتشارات دوستان،  الزمان فروزان دي ب

 .ش7781کيمياي محبت، محمد محمدي ري شهري، قم، دارالحديث،  .72

المحاسو، احمد بو محمد بو خالد برق ، توحيح جالل الديو محـدث،   .77

 .ف.  ه7717قم، دارالکتب االسالميه، 

حح العقول ف  شـرح اخبـار آل الرسـول، محمـدباقر مجلسـ ، موـ        .74

 .ف.  ه7414رسول  محالت ، تهران، دارالکتب االسالميه، 

 .ف.  ه7418، :مستدرک الوسائل، حسيو نوري، قم، مؤسسه آل البيت .75

 .ف.  ه7411، بيروت، اعلم ، 7، منسوب به امام صادفموباح  .73

موباح المتهجد و سالح المتعبد، محمد بو حسو طوس ، بيـروت، فقـه    .71

 .ف.  ه7477، 

نامه، فريد الديو عطـار نيشـابوري، توـحيح محمدرضـا شـفيع        بتموي .78

 .ش7783کدکت ، سخو، 

 ش.7717، مال احمد نراق ، تهران، هجرت، معراج  .71

مفردات الفاظ القرآن، حسيو بو محمد راغب، بيروت، دمشـق، دارالقلـم،    .41

 .ف.  ه7472، الدار 

 .ف.  ه7477ه شيخ مفيد، قم، کنگره هزار ، محمد بو محمد مفيد، .47

 .ف.  ه7472مکارم االخالف، حسو بو فضل طبرس ، قم، شريف رض ،  .42

، تهـران، نشـر   (مو اليحضره الفقيه، محمد بو عل  بـو بابويـه )صـدوف    .47

 ش.7731صدوف، 

منازل السائريو، خواجه عبداهلل انواري، نگارش علـ  شـيروان ، تهـران،     .44

 ش.7787انتشارات الزهراء، 

، ميـرزا حبيـب اهلل هاشـم  خـوئ ،     ف  شرح نهـج   منهاج  .45
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 .ف.  ه 7411، تهران، 

 .71ميقات حج، شماره  .43

نگاه  دوباره به تربيت اسالم ، خسرو باقري، انتشارات مدرسه، تهـران،   .41

 .ش7783

 آل البيـت،  ، محمد بـو حسـو حـر عـامل ، قـم،      وسائل  .48

 .ف.  ه7411 


