محمد تقي رهبر
چکيده:

حج از عبادات و تکاليف شرعي اسالم است که عالوه بر جنبههاي فردي و نقش آن

بر تزکية نفس و سير و سلوک معنوي براي حجگزاران ،از بُعد اجتماعي نيز نقش

اساسي در حيات امت اسالمي دارد؛ همانگونه که آيات کريمة قرآن کريم ،حج را

عامل قيام و پابرجايي مردم خوانده و روايات نيز از تأثير اين فريضة جهانشمول بر

تعيين همبستگي آحاد مسلمين از سراسر جهان و چاره جويي براي مشکالت خود و

ساماندهي وضع فرهنگي ،اجتماعي و سياسي سخن گفته است .در اين نوشتار به پيشينه

حج در اديان الهي و احياي حج ابراهيمي براساس آيات و روايات و وضع کنوني آن

بر وظايف حجگزاران در پيوند برادري و صيانت از کيان امت اسالم و موضعگيري

در برابر دشمنان و احياي حج ابراهيمي بر اساس منابع اسالمي و انديشههاي امام راحل،

بنيانگذار جمهوري اسالمي در ايران و مقام معظم رهبري و مسئوليت عالمان دين در

حج ابراهیمی

تبيين مفهوم حقيقي حج و بهرهگيري از اين فرصت شکوهمند و ميعادگاه بزرگ امت

اسالم ميپردازد:
مفهوم شناسي حج

حج در لغت به معناي قصد است و در اصطالح شرع قصد زيارت بيت اهلل الحرام و انجام مناسک
مخصوص در ازمنه و امکنة خاص با قصد قربت؛ ( حَْ
ومات) (بقره.)197:
ال ُّج َأ ْش ُه ٌر َم ْع ُل ٌ
132

حج فريضة شرعي است براي کساني که استطاعت مالي و جسمي دارند و ميتوانند در موسم
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ِ
حضور يابند؛ (و لهلِ ع يَل الن ِ ِ
َطاع إِ َل ْي ِه َسبِي ً
ال) (بقره)197:
َّاس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْاست َ
َ َ

حج براي يک بار در طول عمر واجب است .مراسم عبادي حج که َح ّجة االسالم ناميده ميشود،

شامل دو دسته اعمال است:

عمره؛ شامل «احرام از ميقات ،طواف بيتاهلل ،نماز طواف ،سعي صفا و مروه و تقصير» .اين اعمال
را کساني انجام ميدهند که از راه دور به قصد حج تمتع آمده باشند.

حج؛ که عبارت است از احرام از مکة مکرمه ،وقوف در عرفات (روز عرفه ،نهم ذي حجه)،

وقوف به مشعرالحرام (مزدلفه) ،شب عيد قربان ،رمي جمرة عقبه ،قرباني و حلق (سر تراشيدن)

يا تقصير در منا روز عيد قربان ،رمي جمرات روزهاي يازدهم و دوازدهم و برخي موارد روز

سيزدهم ،مبيت به منا شبهاي يازدهم و دوازدهم ،بازگشت به مکه و طواف و نماز طواف حج
تمتع و سعي صفا و مروه ،طواف نساء و نماز آن.

حج سه گونه است؛ «تمتع ،به ترتيبي که ذکر شد« .قِران» و «اِفراد» که عمرة آنها بعد از اعمال

حج به ترتيب خاص انجام ميشود».
اماکن و مشاعر

ميقات :محل محرم شدن است که براي حج گزاران از چند نقطة مختلف تعيين شده است.
زائران در آنجا لباس مخصوص احرام را پوشيده و نيت ميکنند.

حرم :محدودهاي خاص از مکه و پيرامون آن ميباشد که با عالئم مخصوص معين شده است.
مکه که «بکه» نيز ناميده ميشود ،شهري است که مولد رسول اهلل است و با سوابق معنوي از

کعبه داراي چهار رکن است :رکن َحجر ،رکن عراقي ،رکن شامي و رکن يماني که «مستجار»

از نگاهی دیگر

قداست خاص برخوردار ميباشد و به «البلدالحرام» و «البلد األمين» موصوف است.
مسجدالحرام :قبله گاه مسلمانان که از قداست ويژهاي برخوردار است؛ ( َو ِم ْن َح ْي ُ
ت
ث َخ َر ْج َ
ك َش ْط َر ا مَْل ْس ِ
ج ِد حَْ
َف َو ِّل َو ْج َه َ
الرا ِم) (بقره .)150 :
کعبه :نخستين خانهاي است که براي مردم بنا شده؛ (إِ َّن َأو َل بي ٍ
ت ُو ِض َع لِلن ِ
َّاس َل َّل ِذي بِ َب َّك َة
َّ َ ْ
بارك ًا) (آل عمران .)96 :
ُم َ
در نزديکي آن قرار دارد.

حجراالسود :سنگي است که در رکن حجر قرار دارد و طواف از آنجا آغاز ميشود و بدانجا

ختم ميگردد و استالم آن مستحب است .گفته شده اين سنگ از بهشت به زمين آمده و به
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«ي ِمني اهلل يف ِ
أرض ِه» موسوم گرديده و به صورت نمادين دست خدا است و زائر با خدا تجديد
َ ُ
ميثاق ميکند.

حجر اسماعيل :نيم دايرهاي است بين رکن عراقي و شامي که بايد داخل طواف باشد.

براساس روايات ،اينجا خانة هاجر و اسماعيل بوده که در آنجا دفن نيز شدهاند و به گفتة روايات،
مزار پيامبران ديگري نيز ميباشد .ناودان طال در ِحجر جريان دارد و پردة کعبه همهساله تجديد
ميشود.

مقام ابراهيم :جاي ايستادن حضرت ابراهيم است آنگاه که بناي کعبه را باال ميبرد و در نزديکي
نات َمقا ُم
آيات َب ِّي ٌ
کعبه با فاصله  13/5متر قرار دارد و نماز طواف پشت آن انجام ميشود؛ (فِ ِيه ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
يم ُم َص ّلی) (بقره.)125 :
إِ ْبراه َ
يم) (آل عمرانَ ( .)97 :و خَّات ُذوا م ْن َمقا ِم إِ ْبراه َ

زمزم :چشمة آبي است در مسجد الحرام که براي نخستينبار براي اسماعيل و هاجر جوشيد و از
آن پس ،مؤمنان از آن مينوشند و طبق روايات بدان استشفا ميجويند.

صفا و مروه :دو کوه است در جوار مسجدالحرام که زائر مسافت فيمابين آن دو را هفت بار

(شوط) ميپيمايد و خاطرة هاجر ،مادر اسماعيل را زنده ميکند که آسيمه سر در طلب آب ،آن
الصفا َو ا مَْل ْر َو َة
مسافت را پيمود و پس از آن ،غربت و حيرت آب زمزم جوشيدن گرفت؛ (إِ َّن َّ
ِم ْن َشعائِ ِر ال) (بقره.)158 :
عرفات :وادي همواري است در  21کيلومتري شهر مکه که زائران روز نهم ذيالحجه از ظهر
شرعي تا غروب آفتاب به نيت اعمال حج وقوف ميکنند و به راز و نياز ميپردازند.

مزدلفه ،مشعر :نقطهاي است از بيابان ،حد فاصل عرفات و منا که در شب دهم ذي حجه (عيد
قربان) زائران وقوف ميکنند.

منا :سرزميني است هموار ميان کوههاي مجاورکه حضرت ابراهيم فرزندش اسماعيل را به امر
پروردگار براي قرباني کردن به آنجا برد و خداوند فدا فرستاد و حاجيان به قرباني و رمي جمرات

حج ابراهیمی

ميپردازند.

جمرات :ستونهاي سنگي سهگانهاي است که به ترتيب در منا نزديکي مکه قرار دارد

و حجگزاران آنها را به عنوان نماد شيطان رمي ميکنند و در حقيقت با سنگزدن به آنها،

شيطانهاي مرئي و نامرئي را رجم ميکنند و اين نيز تأسي به حضرت ابراهيم و

134

اسماعيل8

است که در مسئلة قرباني با وسوسة شيطان روبهرو شدند و او را با رمي طرد کردند.
ِ ِ
ت و ِضع لِلن ِ ِ
ٍ
ني) (آل عمران.)96 :
بارك ًا َو ُهدي ل ْلعا مَل َ
نگاهي به پيشينه کعبه( :إِ َّن َأ َّو َل َب ْي ُ َ
َّاس َل َّلذي بِ َب َّك َة ُم َ
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آن روز که ابراهيم خليل الرحمان به امر پروردگار ،همسرش هاجر و فرزند خردسال خود
اسماعيل را به آن سرزمين مبارک کوچ داد و در آن وادي سوزان سکني گزيدند ،خليل خدا

هنگام وداع با آن دو ميهمان قريب ،به درگاه خداوند چنين عرض نياز کرد:
ِ ِ
ْت ِمن ُذريتِي بِ ٍ
واد غ رْ ِ
َي ِذي َز ْر ٍع ِعنْدَ َب ْيتِ َ
الصال َة
يموا َّ
ك ا مُْل َح َّر ِم َر َّبنا ل ُيق ُ
( َر َّبنا إِ يِّن َأ ْس َكن ُ ْ ِّ َّ
َّاس هَت ِوي إِ َلي ِهم و ار ُز ْقهم ِمن ال َّثم ِ
َ ِ ِ
ون)
رات َل َع َّل ُه ْم َي ْشك ُُر َ
ْ ْ َ ْ ُ ْ َ
َف ْ
َ
اج َع ْل أ ْفئدَ ًة م َن الن ِ ْ
ِ
ِ
ِ
(و إِ ْذ َب َّو ْأنا ِ
كان ا ْل َب ْيت َأ ْن ال ت رْ ِ
ُش ْك يِب َش ْيئ ًا َو َط ِّه ْر َب ْيت َي
يم َم َ
(ابراهيمَ * )37 :
إل ْبراه َ
ِِ
ِ ِِ
الس ُجودِ) (حج)26 :
ني َو ا ْلقائم َ
لل َّطائف َ
الر َّك ِع ُّ
ني َو ُّ
از اين دو آية کريمه و شواهد روايي و تارخي بر ميآيد که کعبه و بنيان اصلي آن ،از پيش در

اين ميعادگاه توحيد وجود داشته و ابراهيم خليل تجديد کنندة بناي آن بوده است و اين هنگامي بود که
واعدَ ِمن ا ْلبي ِ
راهيم ا ْل َق ِ
اسماعيل به سن جواني رسيد و همراه پدر کعبه را نوسازي کردند؛ (و إِ ْذ ير َفع إِب ِ
ت
َ َْ ُ ْ
َ َْ
ُ
ِ
ْت ِ
و إِس ِ
امع ُ
يل َر َّبنا َت َق َّب ْل ِمنَّا إِن َ
يم) (ابراهيم)127 :
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َّك َأن َ َّ
َ ْ

همچنين اين پدرو فرزند مأمور شدندکه کعبه و مطاف موحدان را از لوث کفر وشرک و
ِ
ِ ِ
ت َمثا َب ًة لِلن ِ
يم ُم َص ًّلی
هر پليدي ديگر پيراسته نمايند؛ ( َو إِ ْذ َج َع ْلنَا ا ْل َب ْي َ
َّاس َو َأ ْمن ًا َو خَّات ُذوا م ْن َمقا ِم إِ ْبراه َ
يل َأ ْن َطهرا بيتِي لِل َّطائِ ِفني و ا ْلعاكِ ِفني و الر َّك ِع السج ِ
راهيم و إِس ِ
و ع ِهدْ نا إِلی إِب ِ
امع َ
ود) (بقره)125 :
ُّ ُ
َ َ
ْ
َ َ
َ َ ُّ
ِّ َ ْ َ
َ َ ْ
به ياد آوريد که اين خانه را پناهگاه مردم و کانون امن قرار داديم و از مقام ابراهيم جايگاه نماز

بگيريد و ما با ابراهيم پيمان بستيم که خانة مرا براي طواف کنندگان و رکوع و سجودکنندگان

پاک و پيراسته نگاه دارد.
ِ
تعبير از کعبه به «خانة خدا» ( َب ْيت َي) در آية کريمه ،از باب تکريم و تشريف است وگر نه
ت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي) در خلقت آدم که شرافت
ذات احديت منزه از مکان و زمان است؛ مانند ( َن َفخْ ُ
ْ ُ
و کرامت انسان را بيان ميکند.

مکه بلد امن ،مهبط وحي ،کعبه بيت عتيق و ميعادگاه طاليه داران توحيد و هدايتگران

رسالت آسماني از هبوط آدم تا حضرت ابراهيم و از ابراهيم خليل تا حضرت

محمد9

و

از نگاهی دیگر

پيشينة حج

اوصياي آن حضرت است و خداوند اولين و آخرين را به طواف اين بيت مبارک فرا خوانده
است( .به موجب روايات ،قبل از هبوط آدم نيز کعبه مطاف فرشتگان بوده است).

1

امير مؤمنان 7با اشاره به تاريخ و پيشينة کعبه و عبادت پيرامون آن ميفرمايد:
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ِ
اختَب أْالَولِ ِ
َ
ين ِم ْن َه َذا ا ْل َع مَالِ
«أ لاَ ت ََر ْو َن َأ َّن اهللَ ُس ْب َحا َن ُه ْ رَ َ َّ َ
ني م ْن َلدُ ْن آ َد َم 7إِ يَل آْالخ ِر َ
رِ
َ
ٍ
ال َرا َم ا َّل ِذي َج َع َل ُه لِلن ِ
ص َو لاَ ت َْس َم ُع َف َج َع َل َها َب ْي َت ُه حَْ
َّاس
َض َو لاَ َتنْ َف ُع َو لاَ ُت ْب ُ
بِأ ْح َجار لاَ ت رُ ُّ
2
ِق َيام ًا ُ ...ث َّم َأ َم َر آ َد َمَ 7و َو َلدَ ُه َأ ْن َي ْثنُوا َأ ْع َطا َف ُه ْم ن َْح َوه»...

«آيا نمينگريد که خداوند انسانهاي پيشين؛ از عهد آدم تا آخري ِن آنها ،در اين جهان
را به سنگهايي که سود و زيان نميرسانند و نميبينند و نميشنوند ،در معرض
امتحان قرار داده و آن را خانة محترم خود ساخته است؟ خانهاي که پابرجايي مردم
بدان بستگي دارد ...آنگاه آدم و فرزندانش را فرمان داد که آن را طواف کنند»...

نوبت به حضرت ابراهيم ميرسـد که پس از بناي خـانه ،به امـر پروردگار نداي حج را

مينوازد و دعـوت ميکند که از دور و نزديـک و پيـاده و سـواره به قصد حج بار سفر ببندند؛
ِ ِ
كان ا ْلبي ِ
(و إِ ْذ بو ْأنا ِ ِ
َّاس بِ حَْ
ت َ ...و َأ ِّذ ْن فيِ الن ِ
ال ِّج َي ْأت َ
ني ِم ْن
ُوك ِرجاالً َو َعلی ك ُِّل ضام ٍر َي ْأت َ
َ َ َّ
يم َم َ َ ْ
إل ْبراه َ
ِ
ك ُِّل َف ٍّج َعم ٍ
يق) (حج 26 :و .)27

کعبه در طول تاريخ تحوالتي داشته که موضوع اين نوشته نيست .خالصه اينکه :اين خانة

مبارک در تمام ادوار تاريخ از قداست و شرافت خاصي برخوردار بوده و بناي آن نيز دستخوش
تغييراتي گرديده است .در جاهليت نيز مورد توجه بوده هرچند مراسم حج جاهلي با خرافه

شرک و نارواييها همراه بوده که با بعثت ختمي مرتبت کعبه و حج ابراهيمي جايگاه واقعي خود
را باز يافته که تا امروز و براي هميشه چنين بوده و خواهد بود.
حج  ،پاسخي رسا به نداي ابراهيم

حج ابراهیمی
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ـ اعمال و آداب حج در آيات متعدد ،با ذکر کليات و برخي جزئيات آن تبيين شده است.
ِ
ـ قرآن کريم حج را دستور مستقيم خداوند ميداند؛ (و لهلِ ع َلی الن ِ ِ
َطاع
َّاس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْاست َ
َ
َ
إِ َل ْي ِه َسبِي ً
ال) (آل عمران.)97 :
ـ و خانة کعبه را بيت محترم و حريم کبريايي شمرده که قيام و پابرجايي مردم بدان وابسته است؛
الرا َم ِقيام ًا لِلن ِ
ت حَْ
َّاس) (مائده.)97 :
( َج َع َل اهللُ ا ْل َك ْع َب َة ا ْل َب ْي َ

ـ و کعبه بيت عتيق ،به معناي کهن و آزاد از هر نوع سلطهاي که مردم به طواف آن مأمور شدهاند؛
(و ْلي َّطو ُفوا بِا ْلبي ِ
ت ا ْل َعتِ ِ
يق) (حج.)29 :
َ َ َّ
َْ
ِ
ـ و مؤمنان بايد خداي اين بيت محترم را بپرستند نه هيچ چيز ديگر را؛ ( َف ْل َي ْع ُبدُ وا َر َّب َ
هذا ا ْل َب ْيت)
(قريش.)23 :
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ـ خداوند بزرگ حضور در موسم و انجام مناسک حج بيت را کانون خير و بهره و منافع براي
ٍ
مردم قرار داده است؛ (لِ َي ْش َهدُ وا َمنافِ َع هَُل ْم َو َي ْذك ُُروا ْاس َم اهلل فيِ َأ َّيا ٍم َم ْع ُل
ومات) (حج.)28 :

اين منافع در حال اطالق ،شامل منافع مادي و معنوي ،فردي و اجتماعي ميباشد.

ـ حج را در زمان و مکان محدود و معين واجب نموده تا مسلمانان در اين زمان و آن مکان
مقدس ،از همة سرزمينها بيايند و يکديگر را ببينند و به مصالح امت اسالم بينديشند ( .حَْ
ال ُّج َأ ْش ُه ٌر
ومات( )...بقره.)197 :
َم ْع ُل ٌ

روايات منقول از پيامبرخدا 9و اوصياي آن حضرت در فريضة حج و احکام و مسائل آن،

در منابع روايي ،بهطور گسترده آمده و فقها به شرح و بيان آن پرداخته و در اختيار زائران قرار

دادهاند ،همانگونه که سيرة عملي پيامبر در حج براي مردم درسآموز بود.

امام صادق 7ميفرمايد« :پيامبرخدا ده سال در مدينه به سر بردند و حج نگزاردند تا اينکه آية
ِ ِ
ني ِم ْن ك ُِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
َّاس بِ حَْ
( َو َأ ِّذ ْن فيِ الن ِ
ال ِّج َي ْأت َ
يق) (حج )27 :نازل
ُوك ِرجاالً َو َعلی ك ُِّل ضام ٍر َي ْأت َ

شد و موظف گرديد تا آهنگ حج را در ميان مردم اعالم کند تا پياده و سواره از راههاي دور
و نزديک بيايند .به دنبال اين فرمان ،حضرتش مناديان را دستور داد تا با بانگ بلند اعالم کنند:
«پيامبر عازم حج است ».در پي اين اعالم ،مردم مدينه و پيرامون آن و ديگر اعراب آگاه شدند و
براي برگزاري فريضة حج بار خود را بستند تا در مالزمت پيغمبر حج بگزارند و مسائل و مناسک

را از آن حضرت فرا بگيرند .آنگاه امام صادق 7تمام اعمال و مناسک را که پيامبر 9انجام

داده بود ،از آغاز تا پايان بهطور مشروح بيان فرمود 3.بدين ترتيب حج پيامبر گرامي ،آموزش

عمليِ مناسک نيز بود که پيروان آن حضرت تا قيامت آن را آنگونه انجام دهند که پيامبر انجام
داد.

(گفتني است ،طبق روايات ،پيامبرخدا 9مکرر حج گزاردهاند و آنچه در روايت فوق آمده حج
نقش ائمه :در تبيين مسائل اسالم؛ از جمله حج و احکام و اسرار آن ،بسيار برجسته بوده و
اين مطلب را پيشوايان اهلسنت نيز اعتراف دارند؛ از جمله شيخ صدوق از قول ابوحنيفه النعمان
ابن ثابت ،يکي از پيشوايان اهلسنت آورده استَ « :لو لاَ جع َفر بن حُمَم ٍد ما علِم النَّاس من ِ
َاس َ
ك
ُ َ
ْ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ
َح ِّج ِه ْم»؛« 4اگر جعفر بن محمد نبود مردم مناسک حجشان را نميدانستند».

از نگاهی دیگر

رسمي پس از فتح مکه با حضور عموم حجگزاران بوده است).
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ويژگي حج

اعمال حج ،بيشتر حرکات است که به شيوة نمادين انجام ميشود و اسرار و رموزي را در تاريخ
موحدان باز ميگويد؛ اسرار و رموزي که با زندگي طاليهداران رسالت و هدايت آميخته است.

حج با جنبة جمع الجمعي ،ساير عبادات را نيز در درون خود دارد .از نماز و نيايش گرفته تا انفاق
تبري و تعاون و تفاهم ...در انجام
و ايثار ،هجرت و جهاد ،امر به معروف و نهي از منکر ،تولي و ّ
اين فريضه ،قلب و قالب ،زبان و عمل ،لفظ و معنا ،شعار و شعور ،فرد و جمع ،حرکت و وقوف

مشارکت دارند.

ي که موحدان ازسراسر جهان بار سفر
حج يک مکتب است ويک مدرسه با ماية آموزشي و پرورش 
ببندند ودرس زندگي پاک اسالمي را بيشتر تمرين کنند و به ديار خود برگشته وپيام ابراهيمي را

براي شهروندان خود باز گويند وشميم جان فزاي اخالق محمدي 9را سوغات سفر برند.

حج هجرت الي اهلل است .در اين اردوگاه انسانسازي و تهذيب و تقدس ،انسانها سير و سلوک،
عرفان و عبوديت و اخالق اسالمي را تجربه ميکنند و مناسک حج هر يک سرفصلي است براي
ساختن انسان کامل ،همان راهي که پيامبران خدا و طاليهداران ايمان پيمودند و به ترويج و اشاعة

آن مأمور شدند .در مرحلة نخست اين هجرت ،قلب را بايد به خدا سپرد و سپس قالب را به

خدمت گرفت .امام صادق 7ميفرمايد:
ك ِمن ك ُِّل َش ِ
ِ
الج َفجرد َق ْلب َ ِ
5
اب ك ُِّل َح ِ
اج ٍ
اغ ٍل َو ِح َج ِ
ب»...
ك لهلِِ م ْن َق ْب ِل َعزْم َ ْ
«إِ َذا َأ َر ْد َت حَْ َّ َ ِّ ْ َ

«آنگاه که عزم حج کردي قبل از عزيمت قلبت را براي خدا خالص و خالي گردان و از
همة شواغل و موانع تهي کن.»...

حج ،هجرت الي اهلل است ،هجرت و انقطاع در درون حج نهفته و نقطة آغازين آن در عهد خليل اهلل با

همين فلسفه بوده و اين فلسفه بايد در روح حج باقي و ماندگار باشد ،تجريد قلب و خلوص نيت،

حج ابراهیمی

هجرت براي قرب و حضور در خلوت ضيافة اهلل.
اسرار حج

در مورد اسرار حج روايات بسياري وجود دارد؛ از جمله اميرمؤمنان 7ميفرمايد:
6
اض ِع ِه ْم لِ َع َظ َمتِ ِه َو إِ ْذ َع هِ ِ
«و َج َع َل ُه ُس ْب َحا َن ُه َعلاَ َم ًة لِت ََو ُ
ان ْم لِ ِعزَّتِ ِه َو.»...
َ

«خداوند سبحان حج را نشانة تواضع مردم در برابر عظمت او و اذعان به عزت
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خداوندي قرار داد و از ميان خلق کساني را برگزيد که دعوت او را پاسخ دهند و
سخن او را تصديق کنند و در جايگاه پيامبران قرار گيرند و همانند فرشتگان که به
عرش طواف ميکنند ،خانة کعبه را طواف نمايند و در اين بازار عبوديت سود معنوي
ببرند و خود را به وعدگاه آمرزش او برسانند .خداوند سبحان حج را پرچم اسالم و
براي پناهندگان حرم امن قرار داد»....

تلبيه ،احرام ،طواف ،وقوف ،سعي ،رمي و قرباني ،هريک مفهوم خاص وآموزة به خصوصي

را به جان حجگزاران تزريق ميکند که در زندگي فردي و اجتماعي ذخيرهاي گرانبها است و در
انديشة عمل آثار آن شکوفا ميشود .در پيام حضرت امام به زائران خانة خدا ميخوانيم:

«گردش به دور خانة خدا نشان دهندة اين است كه به غير از خدا گِرد ديگري نگرديد

و َر ْجم َع َقبات ،رجم شياطين اِنس و جن است .شما با رجم با خداي خود عهد كنيد تا
شياطين انس و ابرقدرت ها را از كشورهاي اسالمي عزيز برانيد .امروز جهان اسالم

به دست آمريكا گرفتار است .شما براي مسلمانان قارههاي مختلف جهان پيامي از
خداوند ببريد؛ پيامي كه به غير از خدا ،بردگي و بندگي هيچ كس را نداشته باشيد».

7

و حجراالسود به مثابة دست خداست که زائران پيمان بيعت با معبود ميبندند که به ميثاق

توحيد و نفي شرک پايبند باشند .پيامبرخدا 9فرمود:
ِ
ِ
ِ
8
ني اهللِ فيِ َأ ْر ِض ِه.»...
الرك َْن َفإِ َّن ُه َيم ُ
« ُطو ُفوا بِا ْل َب ْيت َو ْاستَل ُموا ُّ

«خانة خدا را طواف و رکن (حجراالسود) را لمس کنيد که (به مثابه) دست خدا در

زمين است».
مقام ابراهيم

در برابر نمرودهاي زمان و هر آنچه رنگ شرک و طغيان دارد بايستند و رهتوشة معنوي نماز و
نيايش را جانماية اين استقامت سازند ،آنگونه که ابراهيم خليل ايستاد و حضرت خاتم النبين 9اين

راه را ادامه داد و هبل و الت و ُع ّزي را از کعبه بيرون ريخت و کعبة حق را از سلطة طاغوتها

از نگاهی دیگر

نماز در مقام ابراهيم رمز قيام هلل است و آنان که در اين مقام به نماز ميايستند ،پيمان ميبندند

آزاد کرد و سبط گرامي پيامبر ،حسين بن علي :از مکه آغاز نهضت نمود و تا شهادت ايستاد

و بتگران جديد و وارثان جاهلي را به تاريخ سپرد و حج ابراهيمي را احيا نمود و امام منتظر7

از همان جا قيام عدالت گستر جهاني را اعالم خواهد کرد .پس کعبه مبدأ قيامهاي توحيدي بود
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ِ
ِ
و امت اسالم بايد درس آموز اين مکتب باشد؛ (إِ َّن َأ ْولی الن ِ
ين ا َّت َب ُعو ُه َو َ
هذا النَّبِ ُّي
يم َل َّلذ َ
َّاس بِإِ ْبراه َ
ِِ
ِ
ني) (آل عمران)68 :
ين َآمنُوا َو اهللُ َو يِ ُّل ا مُْل ْؤمن َ
َو ا َّلذ َ
تهذيب نفس
حج مدرسه انسانسازي و کارگاه تهذيب و تزکيه است؛ «حج در ماههاي معيني است.

کساني که در اين ماهها حج ميگزارند .در حج آميزش جنسي ،گناه و جدال نيست و هر کار
نيکي انجام دهيد خدا آن را ميداند و توشه برگيريد که بهترين توشه پرهيزکاري است و از من

(خدا) بترسيد اي خردمندان( ».بقره)197 :

حجگزار در اين سفر معنوي تمرين ميکند که با کسب تقوا و تملک نفس اين سرمايه را

براي تمام عمر حفظ کند و از حج که بر ميگردد ،نمونة يک انسان آراسته و پيراسته گردد .در
روايت است که عالمت قبولي حج اين است که حجگزار از گناهان گذشته خود پاک و راه و

روش زندگياش خدايي شده باشد.

حضرت امام خميني 1احيا کننده حج ابراهيمي در عصر ما در اينباره ميفرمايد:

«در ميقات هاي الهي و مقامات مقدس ،در جوار خانة پر بركت خداوند تعالي ،آداب حضور

محضر مقدس خداوند عظيم ،مراعات و قلوب حجاج عزيز از تمام وابستگي هاي به غير
حق ،آزاد و از آنچه غير دوست هست ،تهي و با انوار تجليات الهي منور گردد ،تا
اعمال و مناسك اين سير الي اهلل با محتواي حج ابراهيمي و پس از آن ،حج محمدي،
آراسته گردد .و با سبكباري از افعال طبيعت ،همگان سالم از وزرهاي مني و منيت ،با
كوله باري از معرفت حق و عشق محبوب ،به اوطان خود بازگردند.»...

9

همين مطلب را در پيام مقام معظم رهبري به حجاج بيتاهلل الحرام بدينگونه مينگريم:

«حج ،يک هجرت است .هجرت از خود ماست؛ هجرت از منيت ماست؛ هجرت از آن

حج ابراهیمی

زنداني است که ما را احاطه کرده و گوهر يکدانة بينظير انساني را در وجود ما مخفي
و پنهان نگهداشته است .حج ،هجرت از خودپرستي هايي است که از هوا و هوس
ناشي ميشود؛ هجرت از خودخواهي هايي است که ما را از خدا دور ميکند؛ هجرت
از طبقهبنديها و مرزبندي هايي است که زندگي انسانها را از هم جدا ميکند و فقير
و غني ،شريف و وضيع ،بزرگ و کوچک ـ بر طبق معيارهاي عاميانه مردمي ـ را
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به هم نزديک ميکند و در کنار هم قرار ميدهد و وجه مشترک همة انسانها؛ يعني
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عبوديت را در همه زنده ميکند.
اصل ،اين است .ما ،در حج بايد سعي کنيم عبوديت را در خودمان تقويت کنيم .هجرت
الي اهلل کنيم .حج را قبول و مقبول درگاه پروردگار قرار دهيم .چگونه ممکن است
حج ما مقبول باشد؟ وقتي که اين حج ،ما را به خدا نزديک کند .در روايتي نقل شده
ّ

حج شما قبول شده است يا نه ،ببينيد گناهاني را که
است که :اگر ميخواهيد بدانيد آيا ّ
مرتکب ميشديد ،بعد از حج کنار گذاشتيد يا نه؟ اگر ديديد توفيق اين را پيدا کرديد که

گناهان را کنار بگذاريد ،کشف کنيد که خداي متعال ،حج را از شما قبول کرده است و
به خدا نزديک شدهايد .معيار ،اينهاست :از گناه خارج شدن؛ به خدا نزديک شدن»...

10

سفر حج تصويري است از سفر آخرت و احرام رمز لباس آن سفر ،ميقات ميعادگاه عشق

و رستاخيز خلق و نمودي از محشر و توشة اين سفر قلب سليم است.
ُون * إِالَّ َم ْن َأتَی اهلل بِ َق ْل ٍ
( َي ْو َم ال َينْ َف ُع ٌ
ب َسلِي ٍم) (شعراء)89 :
مال َو ال َبن َ
کعبة معظمه ،بيت عبوديت و معرفت و حج کانون هدايت و دعوت ،رحمت و مغفرت،
قسط و عدالت ،عظمت و اقتدار ،امامت و امت ،ديانت و سياست ،دنيا و آخرت است .به بيان
رهبر معظم انقالب:

«حج عبادت است و ذکر و دعا و استغفار؛ اما عبادتي و ذکر و استغفاري در جهت

ايجاد حيات طيبة امت اسالمي ونجات آن از زنجيرها وغل هاي استعباد و استبداد و
خداوندان زر و زور و تزويق روح عزت و عظمت به آن و زدودن کسالت و ماللت از
آن .اين است حجي که از پايههاي دين بهشمار رفته و اميرالمؤمنين علي 7درنهج البالغه

آن را َعلَم اسالم و جهاد هر ناتوان و برطرف کنندة فقر وتنگدستي و ماية تقرب و نزديکي
11

اهل دين به يکديگر شمرده است».

اين علم برافراشته اسالم همواره بايد بر فراز باشد و خانههاي مردم ديگر بايد فروتر از کعبه

ساخته شود .و در اين جهت همه يکسانند ،فقير و غني و شاه و گدا ندارد.
ِ أِ ٍ
ِ 12
َاء َف ْو َق ا ْل َك ْع َبة».
امام باقر 7فرمود« :لاَ َينْ َبغي لَ َحد َأ ْن َي ْر َف َع بِن ً
ِ
ِ 13
َاء َف ْو َق ا ْل َك ْع َبة».
امام صادق 7ميفرمايدَ « :و لاَ َينْ َبغي َأ ْن ُي ْر َف َع بِن ٌ

مکه ،منطقة آزاد اسالمي و کعبه بيت عتيق و آزاد است و کسي مالک آن نيست .از امام
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از نگاهی دیگر

پرچم بر افراشتة اسالم
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ت ُح ٌّر
باقر 7پرسيدند :چرا کعبه بيت عتيق ناميده شد؟ حضرت در پاسخ ميفرمايد« :ألَ َّن ُه َب ْي ٌ
َعتِ ٌيق ِم َن الن ِ
َّاس َو مَل ْ َي ْملِ ْك ُه َأ َحدٌ » 14براي اينکه اين خانه در تملک احدي از مردم و يا دولتي
نيست و آزاد است.
کعبه ،نخستين خانهاي است که براي مردم تأسيس شده است( .آل عمران .)96 :خانة مردم

بدون نام و نشان و رنگ و اقليم و نژاد و تبار؛ خانهاي به دور از آاليشهاي مادي و زرق و برق

به شيوة کاخ اشراف و شاهان و حکام .قوام است و حيات مادي و معنوي مردم به اين خانه پيوند
الرا َم ِقيام ًا لِلن ِ
ت حَْ
َّاس) (مائده .)97 :همه بايد به اين خانه
خورده است؛ ( َج َع َل اهللُ ا ْل َك ْع َب َة ا ْل َب ْي َ
مبارک رو کنند و آن را قبله نماز خود سازند و براي طواف آن بار سفر بندند و حيات و مماتشان
به سوي آن و در حقيقت به سوي صاحب اين خانه باشد .اين خانه از آ ِن خلق است نه ارباب

قدرت و آنها نميتوانند خلق را از آن محروم کنند و از کعبه و حرم در مقاصد خاص بهرهگيري
ِ ِ
ني) .اميرمؤمنان ،علي 7حج را رمز
نمايند .کعبه وسيلة هدايت براي جهانيان است ( َو ُهدی ل ْلعا مَل َ
ال َّج َت ْق ِو َي ًة لِلدِّ ِ
اقتدار دين و کعبه را َعلَم اسالم ناميده است « َو حَْ
«ج َع َل ُه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلی
ين »َ ،15
لِ إْ ِ
ل ْسلاَ ِم َع َلام» 16و چنانکه ميدانيم پرچم ،نماد يک کشور و رمز استقرار و استقالل و پايداري
يک سپاه است .افتادن آن نشانة سقوط و شکست .بنابراين ،پرچم حج بايد همواره افراشته باشد

تا دين پايدار بماند.

حج ابراهیمی

امام صادق 7قوام دين را به قيام کعبه پيوند داده ،ميفرمايد« :لاَ يز َُال الدِّ ين َقائِ ًام ما َقام ِ
ت
ُ
َ َ
َ
ِ
18
ِ
«و حَْ
ً
ال َّج ت َْشييدا للدِّ ين».
ا ْل َك ْع َب ُة» 17.و نيز در خطابة تاريخي حضرت زهرا 3آمده استَ :
با توجه به اين برکات و منافع حياتي است که تعطيل حج به هيچ وجه جايز نيست و براي
حکومت اسالمي در اقامة حج مسئوليت خطيري مقرر شده که در هيچ يک از فرايض مانند آن
بدين صورت وجود ندارد و آن اين است که نبايد خانة خدا را خالي بگذارند و اگر مردم از
رفتن به حج تساهل کنند آنان را به حج الزام کند و هرگاه مردم توان مالي نداشتند ،از بيت المال
19
هزينه سفر آنان را تأمين نمايد.
گنجينه بيپايان حج

بازشناسي اسرار حج و منافع بيپايان آن ،از وظايف مسلمانان بهويژه عالمان و محققان درد

آشنا است که با رويکرد مجدد به اين فريضة جهان شمول ،برکات و آثار سازنده و تعيين کننده
142
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آن را مرور کرده و با شجاعت و صداقت براي ديگران باز گويند.

به بيان حضرت امام خميني: 1

«حج ب ِسان قرآن است که همه از آن بهرهمند مي شوند ،ولي انديشمندان و غواصان

و درد آشنايان امت اسالمي اگر دل به درياي معارف آن بزنند و از نزديک شدن و
فرو رفتن در احکام و سياستهاي اجتماعي آن نترسند ،از صدف اين دريا گوهرهاي
هدايت و رشد و حکمت و آزادگي را بيشتر صيد خواهند نمود و از زالل حکمت و
معرفت آن تا ابد سيراب خواهند گشت».

20

«حج کانون معارف الهي است که از آن محتواي سياست اسالم را در تمامي
زواياي زندگي بايد جستجو نمود .حج پيام آور و ايجاد و بناي جامعهاي به دور از
صحنه هاي عشق آفرين زندگي

رذايل مادي و معنوي است .حج تجلي و تکرار همه
يک انسان و يک جامعه متکامل در دنياست .و مناسک حج مناسک زندگي است .و از
آنجا که جامعه امت اسالمي ،از هرنژاد و مليتي ،بايد ابراهيمي شود تا به خيل امت

محمد 9پيوند خورد و يکي گردد و يدِ واحده شود ،حج تنظيم و تمرين و تشکل اين
زندگي توحيدي است .حج عرصه نمايش و آيينه سنجش استعدادها و توان مادي و
معنوي مسلمانان است».

21

همچنين مقام معظم رهبري در بخشي از پيام به زائران بيت اهلل ميفرمايد:

«فرارسيدن ايام حج ،همهساله ،همراه با شوق و حنين دل هاي شيفته و جان هاي
آرزومندي از سراسر جهان اسالم است که در جوار خانة معبود و ديار محبوب،

سر بر آستان عشق و تقديس گذارند و َجبهة تعبد و تقرب بر خاک آن مقام بسايند.
ايام معلومات را در ساية ذکر و نيايش بگذرانند و در پناه رحمت و مغفرت حق

را درنمونهاي زنده و مجسم ،حس کنند».

22

در پيام ديگر معظم له به زائران بيت اهلل ميخوانيم:

«دل را در زمزم صفا و ذکر و خشوع شست وشو دهيد؛ چشم باطن را به آيات

از نگاهی دیگر

بيارمند .برادران دور افتادة خود از چهارگوشة عالم را ببينند و شکوه امت اسالمي

روشن حضرت حق بگشاييد؛ به اخالص و تسليم ،که نشانة عبوديت حقيقي است،
روي آوريد؛ خاطرة آن پدري را که با طوع و تسليم ،اسماعيلش را به قربانگاه برد،
بارها و بارها در دل زنده کنيد؛ و بدينگونه راه روشن و آشکاري را که براي رسيدن
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رب جليل در برابر ما گشوده است ،بشناسيد و قدم نهادن در آن را به ه ّمت
به دوستي ّ
مؤمنانه و نيت صادقانة خود بسپاريد.

از همان آيات بينات است .جاي پاي ابراهيم 7در کنار کعبة
مقام ابراهيم يکي 
شريف ،تنها نمادي از مقام ابراهيم است .مقام ابراهيم ،مقام اخالص و گذشت و ايثار
اوست؛ مقام ايستادگي او در برابر خواست نفساني و عواطف پدرانه و نيز در برابر
سيطرة کفر و شرک و سلطة نمرود زمانه است.
اين هر دو راه نجات ،هماکنون در برابر يکايک ما آحاد امت اسالمي گشوده
است .همت و شجاعت و عزم راس ِخ هريک از ما ميتواند ما را روانه به سوي همان

هدف هايي سازد که پيامآوران رسالت الهي ،از آدم تا خاتم ،بشر را به سوي آن
فراخوانده و وعدة عزت و سعادت در دنيا وآخرت را به رهپويان آن دادهاند».

23

احياي حج ابراهيمي

حج با ظرفيت عظيمي که دارد ميتواند بسياري از مشکالت امت اسالم را سامان دهد.

معاالسف اين گنجينة گرانسنگ اسالمي ،نه به درستي شناخته شده و نه از ظرفيت آن بهره

برداري شده است 24.حضرت امام خميني 1معتقد بود که حج مانند قرآن همچنان ناشناخته

مانده و با اين دو ،تنها به ظواهر بسنده شده و براي احياي قرآن و شناخت ظرفيت حج بايد تالش
کرد و خود به اين امر خطير همت گماشت و حج مفهوم و معناي مناسب آن را دارد .امام 1در

اين باره ميفرمايد:

«همة مسلمانان بايد در تجديد حيات حج و قرآن کريم و بازگرداندن اين دو به صحنههاي

زندگيشان کوشش کنند؛ و محققان متعهد اسالم با ارائه تفسيرهاي صحيح و واقعي از
25

فلسفة حج همه بافتهها و تافتههاي خرافاتي علماي درباري را به دريا بريزند».
حج ابراهیمی

«بزرگترين درد جوامع اسالمي اين است که هنوز فلسفه واقعي بسياري از احکام
الهي را درک نکرده ا ند؛ و حج با آنهمه راز و عظمتي که دارد هنوز به صورت يک
عبادت خشک و يک حرکت بيحاصل و بيثمر باقي مانده است».

26

امام بزرگوار 1از همان آغاز پيروزي انقالب اسالمي بر آن شد تا حج را آنگونه که

هست به عنوان يک ذخيرة بزرگ اسالمي معرفي کند و در پيامها و سخنرانيها به اين امر مهم

144

پرداخت .پيامهاي امام 1به زائران بيت اهلل الحرام که همه ساله روشنگر مسلمانان جهان بود،
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نگاه خشک و مرتجعانه پيشين را دگرگون ساخت و روحي تازه به حج دميد و ميتوان گفت
بنيانگذار جمهوري اسالمي از اسالم و قرآن وحج پرده برداري کرد و حج ابراهيمي را بار ديگر

احيا نمود .اين مطلب را در بيان رهبر معظم انقالب بدينگونه ميخوانيم:

«بايد با تلخي اذعان کرد که شکل کنوني انجام اين فريضة الهي ،با وضعيت مطلوب

آن فاصلة زيادي دارد .امام راحل عظيم ،تالش مؤثري در اين جهت مبذول داشت
و تصوير روشني از حج ابراهيمي ،حج عظمت و عزتآفرين ،حج سازنده و تحول
دهنده ،در برابر چشم امت اسالمي قرار داد و همين اندازه تاکنون منشأ برکات
فراواني در جهان اسالم شده است ،ليکن با اين همه گسترش اين انديشه و اين نحوة
عمل بر همة ملتهاي مسلمان نياز به مجاهدت مخلصانة علماي ديني و روشنبيني و
مساعدت دولتمردان همة کشورهاي اسالمي دارد ،و اميد است که اين وظيفة بسيار
اساسي مورد توجه و عمل آنان قرار گيرد».

27

معظم له در بخش ديگري از يک پيام به حج گزاران از نقش امام خميني 1در احياي حج

ميفرمايد:

«در دوران ما بزرگترين کسي که حج را از پردة اوهام بيرون کشيد و رازهاي آن
را در ذهن و نيز در عمل جمع عظيمي از مسلمانان ،نمايان ساخت ،امام راحل کبير

(و
حج ابراهيمي را ندا کرد و خاليق را بدان فرا خواند .يکبار ديگر صاليَ :
ما بود .او ّ
َّاس بِ حَْ
َأ ِّذ ْن فيِ الن ِ
حج مح ّمدي

حج
ابراهيمي همان ّ
ال ِّج) را به گوش جهانيان رسانيدّ .

است که در آن ،حرکت به سمت توحيد و اتحاد ،روح و سرلوحة همة مراسم و شعائر
حجي
حجي ماية برکت و هدايت و ستون اصلي در حيات و قيام ا ّمت واحدهّ ،
استّ ،

حجي که در آن ملت هاي مسلمان ،وجود ا ّمت
سرشار از منافع و پربار از ذکر خداّ ،

نزديکي ملتها ،از احساس ضعف و عجز و خود باختگي رها ميشوند».

28

حج و رجم شياطين

از نگاهی دیگر

فراگير مح ّمدي 9و حضور خود در آن را لمس ميکنند و با احساس برادري و

يکي از ابعاد فريضة حج مبارزه با شرک در چهرههاي مختلف آن است .حضرت امام

خميني 1در اينباره ميفرمايد:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ُجود) (حج)26 :
ني َو ا ْلقائم َ
«خداوند به ابراهيم 7فرمودَ ( :و َط ِّه ْر َب ْيت َي لل َّطائف َ
الر َّك ِع ُّ
ني َو ُّ
شماره  /90زمستان 1393

145

و اين تطهير از همة ارجاس است که باالترين آنها شرک است که در صدر آية کريمه
ال ِّج األَْك رَ ِ
َّاس َي ْو َم حَْ
ذان ِم َن اهللُ َو َر ُسولِ ِه إِ يَل الن ِ
ْب
است و در سورة توبه ميخوانيمَ ( :و َأ ٌ
َأ َّن اهللُ ب ِريء ِمن ا مُْل رْ ِ ِ
ني َو َر ُسو ُل ُه) (توبه .)3 :و مهدي منتظر 7در لسان اديان و به
شك َ
َ ٌ َ
اتفاق مسلمين از کعبه ندا سر ميدهد و بشريت را به توحيد ميخواند .همة فريادها

را از کعبه و مکه سر ميدهند و ما بايد از آنها تبعيت کنيم و نداي توحيد کلمه و کلمة
توحيد را از آن مکان مقدس سر دهيم و با فريادها و دعوتها و تظلمها و افشاگريها

و اجتماعات زنده و کوبنده در جمع مسلمين در مکة مکرمه بت ها را بشکنيم و

شياطين را که در رأس آنها شيطان بزرگ است در عقبات رمي کنيم و طرد نماييم تا
حج خليل اهلل و حبيب اهلل و ولي اهلل ،مهدي عزيز 7را بهجا آورده باشيم ،و ا ّ
ال در حق

ال ِ
الض ِ
يج َو َأ َق َّل حَْ
يج».
«ما َأ ْك َث َر َّ
ج َ
ج َ
ما گفته ميشود َ

 29و30

همين مضامين را در پيام مقام معظم رهبري به حجاج بيت اهلل بدينگونه ميخوانيم:
«حج ،کانون معارف اسالم و بيان کنندة سياست کلي اسالم براي ادارة زندگي انسان

است .حج ،مظهر توحيد و نفي و رمي شيطان و تکرار شعار ابراهيم 7است که گفت:

مِ

(إِ يِّن َب ِري ٌء مَّا ت رْ ِ
ُون) (انعام .)19 :صحنة اتحاد عظيم امت اسالمي برگرد محور
ُشك َ

توحيد وبرائت از مشرکين و نفي و طرد همة بتهاست .وبت ،هر آن چيزي است که به
جاي خدا قرار گيرد و واليت الهي را به واليت خود تبديل کند ونيرو و ارادة افراد بشر

را در اختيار بگيرد؛ حال چه سنگ و چوب ،و چه قدرتهاي شيطاني سلطهگر و جبار،

و چه عصبي ت هاي جاهلي و ناحق کهَ ( :فام ذا َب ْعدَ حَْ
الضالل) (يونس.)32 :
ال ِّق إِلاَّ َّ

حج ابراهيمي ومح ّمدي 9و حج علوي و حسيني 8آن است که در آن توجه به
خدا و پناه بردن به حکومت و قدرت او ،با پشت کردن به قدرت طواغيت و جباران

همراه باشد».

31

حج ابراهیمی

حج تجلي توحيد و نفي شرک

حج مظهر وحدت وکعبه منارة توحيد است ،اينکه در آيات کريمة مربوط به حج بارها

از ذکر اهلل سخن رفته ،نشانة آن است که در اين خانه و به برکت آن ،بايد هر عامل غير خدا از

صحنة ذهن و عمل مسلمين زدوده شود و بساط انواع شرک از زندگي آنان برچيده شود .در اين
146

محيط محور و مرکز هر حرکتي خدا است و طواف و سعي و رمي و برائت از انداد اهلل است .اين
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است آن ملت حنيف ابراهيم 7بت شکن بزرگ و منادي توحيد برفراز قلة تاريخ و در ادامه از
تنوع آلهه و مظاهر شرک در عصر کنوني در پيام مقام معظم رهبري ميخوانيم:

«شرک همواره به يک گونه نيست ،و بت هميشه به شکل هياکل چوب و سنگ و فلز
ظاهر نميشود .خانة خدا و حج بايد در همة زمانها شرک را در لباس خاص آن

زمان ،و بت شريک خدا را با جلوة مخصوص آن بشناساند و نفي و طرد کند .امروز
البته از «الت» و «منات» و «عزّ ي» خبري نيست ،اما به جاي آن و خطرناکتر از آن،

بتهاي زر و زور استکبار و نظامهاي جاهلي و استکباري است که همة فضاي زندگي
مسلمين را در کشورهاي اسالمي فرا گرفته است».

32

«بتي که بسياري از مردم جهان و از جمله بسياري از مسلمين ،امروز به جبر و
تحميل ،به عبادت و اطاعت از آن وادار ميشوند ،بت قدرت آمريکا است که همة
شؤون فرهنگي و سياسي و اقتصادي مسلمين را در قبضه گرفته و ملتها را خواه
و ناخواه در جهت منافع و اغراض خود که نقطه مقابل مصالح مسلمين است حرکت
ميدهد .عبادت ،همين اطاعت بيچونوچراست که امروز در برابر خواست استکبار و
در رأس آن آمريکا ،بر ملتها تحميل ميشود و آنان با شيوههاي گوناگون ،به سمت
آن سوق داده ميشوند».

33

گنجينه بيپايان حج

مقام معظم رهبري در پيامي ديگر در بيان نقش تحولساز حج ميفرمايد:

«حج درست ،ميتواند تحولي دروني در يکايک مسلمين پديد آورد و روح توحيد و
ّ

ارتباط با خدا و اعتماد به او و رد همة بت هاي درون و برو ِن وجود آدمي که همان
و اعتماد به نفس و رستگاري و فداکاري در آنان پديد آورد ،و چنين تحولي است که
از هر انساني ،موجودي شکست ناشناس و تهديد و تطميعناپذير ميسازد.

و نيز حج درست ميتواند از اعضاي جدا افتادة امت اسالمي ،پيکرهاي واحد و کارآمد

از نگاهی دیگر

هواها و هوس هاي پستکننده و قدرت هاي اسيرکنندة آدمياند ،و نيز احساس قدرت

و نيرومند بسازد ،آنان را با هم آشنا و از حرفها و دردها و پيشرفتها و نيازهاي
يکديگر ،آگاهشان کند و تجربههاي آنان را متبادل سازد».

43

حج محور وحدت و عظمت امت اسالم و رهايي از اسارتهايي است که مظاهر شرک و
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بتهاي زنده بر امت مسلمان تحميل کردهاند .به بيان رهبر معظم انقالب:

«حج ميتواند روح توحيد را در دلها زنده کند ،تکهپارههاي امت بزرگ اسالمي را
به هم وصل کند ،عظمت مسلمين را به آنان برگرداند و آنان را از حقارت و احساس
ذلتي که بر ايشان تحميل کردهاند ،نجات دهد .حج ميتواند دردهاي مسلمين را به

عالج نزديک کند و بزرگترين درد آنان را ـ که سلطة فرهنگي و اقتصادي و سياسي
ي هاي اسارتآفرين را از
کفر و استکبار است ـ درمان نمايد .حج ميتواند دلبستگ 
دلها بشويد و در مقابل ،ارتباط با خدا و با بندگان خدا را در فرد و جمع مسلمانان
تقويت نمايد و همين دليل است که سياستهاي حاکم بر حجاز ،از حج واقعي و حامل
مضمون الهي و سياسي بيمناکند و قدرت تحمل آن را ندارند».

35

وحدت و همدلي امت در حج

کنگرة عظيم حج همه ساله ميليونها مسلمان از سراسر جهان را در بر ميگيرد که با اعتصام

به رشتة استوار ايمان گرد آمدهاند تا سر تعظيم در برابر خداوند قبله فرود آورند و همه با
شعار توحيد و وحدت به يک هدف واحد بينديشند و آن قرب حق تعالي و بهره گرفتن از

برکات اين جمع بينظير و برگشتن با جان ماية معنوي براي ادامة زندگي شرافتمندانه است و به

مسائل و مصالح امت اسالم در جايجاي جهان فکر کنند .پيوند برادري در اين همايش بزرگ

دستآورد بزرگ حج است .به بيان مقام معظم رهبري:

ن ديگر کشورها استحکام
ن و امکان ،پيوند برادري با مسلمي 
ج بايد تا سرحد توا 
«در ح 
ن استفسار از مسايل و حوادث آنان ،حقايق مسلم سياسي که امروز در
يابد و ضم 
ي بر اکثر يا همة مردم آشکار استبه آنان انتقال يابد و آية
ي اسالم 
فضاي جمهور 

حج ابراهیمی

کريمة (لِ َي ْش َهدُ وا َمنافِ َع هَُل ْم) تحقيق پذيرد».

36

پرهيز از تفرقه در حج

از وظايف مهم حجگزاران از هر کشور و ملت ،اين است که بر مسائل محوري که امت

اسالم بدان باور دارند و بر اصول مشترک تکيه کنند و از آنچه عامل تفرقه مسلمين است بپرهيزند
و به تفرقه افکنان مجال ندهند؛ همانگونه که در پيام حضرت امام خميني= آمده است:

«الزم است برادران ايراني و شيعيان ساير کشورها از اعمال جاهالنه ،که موجب
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تفرق صفوف مسلمين است احتراز کنند و الزم است در جماعات اهل سنت حاضر
شوند و از انعقاد و تشکيل نماز جماعات در منازل و گذاشتن بلندگوهاي مخالف رويه
اجتناب نمايند و از افتادن روي قبور مطهره و کارهايي که گاهي مخالف شرع است

جداً اجتناب کنند».

37

همچنين حضرت امام با تأکيد بر رعايت وحدت امت انجام مناسک حج را طبق فتاوا و

حکم قضات اهلسنت مورد تأکيد قرار داده و ميفرمايد:

«در وقوفين متابعت از حکم قضات برادران اهل سنت الزم و مجزي است اگر چه قطع
به خالف داشته باشيد».

38

در عين حال امام راحل تأکيد داشتند که مسلمانان جهان بهويژه نخبگان و علما و دانشمندان

در کنگرة عظيم حج از حال يکديگر و مشکالت موجود کشورها با خبر شوند و در ديدارهاي

صميمي براي رفع آن مشکالت تبادل نظر و تصميمگيري مناسب نمايند که اين يکي از منافع
بزرگ حج است:

« ...يکي از مهمات فلسفه حج ،ايجاد تفاهم و تحکيم برادري بين مسلمين است و بر
دانشمندان و معممين الزم است مسائل اساسي سياسي و اجتماعي خود را با ديگر
برادران در ميان گذارند و در رفع آن طرح هايي تهيه کنند تا آنان در برگشت به
کشورهاي خود آنها را تحت نظر علما و ارباب نظر قرار دهند»..

39

از منافع حج و برکات همبستگي امت اسالم اين است که يک قدرت توانمند و تأثيرگذار در

معادالت بينالمللي خواهند شد و از منافع ملي خود حراست و دفاع خواهند کرد و دست تطاول
استعمارگران را که قرنها دست به سوي کشورهاي اسالمي دراز است و منابع و ثروتهاي آنان
را چپاول ميکند ،قطع خواهند کرد و مقدرات خود را خود به دست خواهند گرفت .حضرت
«هان! اي قطرههاي جدا از اقيانوس قرآن و اسالم ،به خود آييد و به اين اقيانوس الهي متصل
شويد و به اين نور مطلق استناره کنيد تا چشم طمع جهانخواران از شما ب ُبرد و دست تطاول
40

و تجاوز آنان قطع شود و به زندگاني شرافتمندانه و ارزش هاي انساني برسيد».

از نگاهی دیگر

امام خميني خطاب به مسلمانان جهان ميگويد:

حج و مسأله برائت

برائت از دشمنان خدا و خلق و از آنچه مانع رشد و کمال انسان و سد راه سعادت اوست
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قبل از آنکه بعد سياسي ـ اجتماعي داشته باشد جنبه اعتقادي و تربيتي دارد و مؤمن به حکم انگيزه
ايماني و با تأسي به خدا و رسول ميبايست از آنچه سد راه خدا است و از هرکس که در مقام
تبري جويد و علقة روحي و عملي خود را قطع کند و با دشمنان خدا و
خصومت با خلق اوست ّ

طرح دوستي نيفکند .قرآن کريم به اين اصل مهم ايماني اهتمام ورزيده و در سيرة پيامبران
خلقِ ،
به عنوان اسوه و الگو آورده است .از جمله از قول حضرت ابراهيم بنيانگذار حج آمده است:
ِِ ِ
راه ِ ِ
قال إِب ِ
ون إِالَّ ا َّل ِذي َف َط َر يِن َفإِ َّن ُه َس َي ْه ِدينِ)
راء مِم َّا َت ْع ُبدُ َ
( َو إِ ْذ َ ْ
ُ
يم ألَبِيه َو َق ْومه إِنَّني َب ٌ
(زخرف)27-26 :

«و آنگاه که ابراهيم به پدرش (آذر) و قومش گفت من از آنچه شما به جاي خداي

يگانه ميپرستيد بيزارم»...

و مؤمنان را به تأسي جستن به ابراهيم و يارانش فراخوانده است:
راهيم و ا َّل ِذين معه إِ ْذ قا ُلوا لِ َقو ِم ِهم إِنَّا برآؤُ ا ِمنْكُم و م َّامِ
َت َلكُم ُأسو ٌة حس َن ٌة فيِ إِب ِ
ْ َ
َ َ َُ
َ َ
ْ
ْ ْ َُ
( َقدْ كان ْ ْ ْ َ َ َ
ون ِم ْن ُد ِ
ْضاء َأ َبد ًا َحتَّی ت ُْؤ ِمنُوا
َت ْع ُبدُ َ
ون اهلل َك َف ْرنا بِك ُْم َو َبدا َب ْينَنا َو َب ْينَك ُُم ا ْل َع َ
داو ُة َو ا ْل َبغ ُ
بِاهللِ َو ْحدَ ُه( )...ممتحنه )4 :

«براي شما در سيرة ابراهيم و يارانش سرمشق نيکويي است .آنگاه که به قومشان
گفتند ما از آنچه جز خدا ميپرستيد بيزاريم .نسبت به شما کافريم و ميان ما و شما
براي هميشه دشمني و کينه پديد آمده تا هنگامي که به خداي يگانه ايمان آوريد».

برائت ابراهيمي در آيين جهانشمول اسالم ،همچنان استمرار يافته و به شکل نهايي خود

ميرسد .ابراهيم مبارزه با اقطاب شرک و انديشة بتپرستي را آغاز ميکند و حضرت محمد9

به تکميل آن ميپردازد و بت ها را از خانة کعبه بيرون ميريزد و با بت پرستان و مشرکان به نبرد

حج ابراهیمی

بر ميخيزد و برائت از آنان را با بانگ بلند در موسم حج اعالم ميدارد:
ْب َأ َّن اهلل ب ِريء ِمن ا مُْل رْ ِ ِ
ال ِّج األَْك رَ ِ
َّاس َي ْو َم حَْ
ذان ِم َن اهلل َو َر ُسولِ ِه إِ َلی الن ِ
ني َو
( َو َأ ٌ
شك َ
َ ٌ َ
َر ُسو ُل ُه( )...توبه)3 :
بنا به مفاد اين آية کريمه ،آغازگر برائت ،خدا و پيامآور اوست و اين تنها يک امر سياسي
و مقطعي نيست بلکه برگرفته از مصدر ربوبي است و براي مؤمنان بايد به عنوان يک اصل

ايماني همواره در هر عصري سرمشق باشد .مفهوم برائت از بيزاري به عنوان يک امر قلبي فراتر
رفته و مستلزم کنارهگيري و ابراز تنفر از دشمن و طرد و منزوي ساختن مشرکان و توطئهگران
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است .سورة برائت در سال نهم هجرت نازل شد که دعوت اسالم گسترش يافته و دولت اسالمي

مستقر شده و پيامبر از موضع قدرت با دشمن برخورد ميکند ،اعالم برائت آغاز يک جنگ

رواني تبليغي عليه جبهة کفر و شرک و زمينه ساز جنگ هاي ميداني و تهاجمي به منظور مقابله
با روحيه استکباري و دفع فتنه و فساد است و سياست خارجي اسالم با جهان کفر را در جنگ

سرد و گرم مشخص ميکند .اعالم برائت در روز حج اکبر (قربان  ،عرفه) بود که مسلمانان و

مشرکان حضور داشتند و مؤمنان با بانگ بلند اعالم برائت را به گوش همة مردم؛ اعم از مسلمانان
يا مشرکان رساندند.

آيات برائت خطر منافقان و مشرکان را که لحني ظاهرفريب و دلي آکنده از کينه و عداوت

دارند ،گوشزد کرده و به مقاتله به اقطاب شرک و کفر و تعقيب و مجازات آنها فرمان ميدهد،

چه آنها آغازگر توطئه و خيانت بوده و کمر به نابودي اسالم بسته بودند .قطعنامة برائت را که
بخشي از آيات سورة توبه و کلماتي چند از قول پيامبر 9بود علي 7به امر پيامبر اعالم نمود.

41

برائت سياست اصولي اسالم

اعالن برائت که در تار وپود حج تعبيه شده ،يکي از وقايع مهم عصر رسالت بوده و

بنيانگذار آن ،شخص رسولاهلل 9به امر پروردگار متعال بود و سيرة نبوي براي امت سرمشق
جاودانه است؛ ( َلكُم فيِ رس ِ
ول اهللِ ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة) (احزاب)21:
ْ َ ُ
اين سنت حسنه سالها و قرنها به فراموشي سپرده شده بود که امام خميني 1آن را احيا

کرد .امام در پيام تاريخي خود به حجاج بيتاهلل ،با تأکيد بر اينکه برائت الزمة ايمان و عشق
موحدان است ،فرمود:

«حاشا كه خلوص عشق موحدين جز به ظهور كامل نفرت از مشركين و منافقين
به هر چه تجاوز و ستم و استثمار و بردگي و يا دون صفتي و نامردمي است ،عم ً
ال

ون»
و قوالً پشت شود و در تجديد ميثاق « َا َل ْس ُ
«متِ َف ِّر ُق َ
ت بِ َر ِّبكُم» بت آلههها و اربابان ُ
ذان
شكسته شود و خاطرة مهمترين و بزرگترين حركت سياسي پيامبر 9در ( َو َا ٌ
ِ
ال ِّج االَ رَ ِ
َّاس َي ْو َم حَْ
سولِ ِه اِ َلی الن ِ
كب) زنده بماند و تكرار شود ،چرا كه سنت
م َن اهلل َو َر ُ

از نگاهی دیگر

ميسر شود و كدام خانه اي سزاوارتر از كعبه و خانة امن و طهارت و ناس كه در آن

پيامبر 9و اعالن برائت كهنه شدني نيست و نه تنها اعالن برائت به ايام و مراسم
حج منحصر نشود ،كه بايد مسلمانان فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت
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به ذات حق و نفرت و بغض عملي نسبت به دشمنان خدا لبريز كنند و به وسوسة
خناسان و شبهات ترديد آفرينان و متحجرين ومنحرفين گوش فرا ندهند و لحظهاي
از اين آهنگ مقدس توحيدي و جهان شمولي اسالم ،غفلت نكنند».

42

حضرت امام در همين پيام در بخش ديگري ميافزايد:

«فرياد برائت ما ،فرياد امتي است كه همة كفر و استكبار به مرگ او در كمين نشستهاند و

همة تيرها و كمانها و نيزه ها به طرف قرآن و عترت عظيم نشانه رفتهاند و هيهات كه امت
محمد 9و سيراب شدگان كوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان به مرگ ذلتبار و به
اسارت غرب و شرق تن در دهند و هيهات كه خميني ،در برابر تجاوز ديوسيرتان و مشركان
و كافران به حريم قرآن كريم و عترت رسول خدا و امت محمد 9و پيروان ابراهيم حنيف
43

ساكت و آرام بماند و يا نظاره گر صحنههاي ذلت و حقارت مسلمانان باشد».
مقام معظم رهبري و مسئله برائت

در ادامة ديدگاه حضرت امام در مسئلة برائت آيتاهلل العظمي خامنهاي بارها بر اعالم برائت

در حج تأکيد ورزيدهاند؛ از جمله در پيام معظمله به حجاج بيتاهلل الحرام ميخوانيم:

«کدامين جان تشنه است که از فيض کوثر مح ّمدي 9و جوشش زمزم حسيني،

اين جرعهها را بنوشد و هنوز در مضمون سياسي حج دچار ترديد و ابهام باشد؟
حج بيبرائت ،حج بيوحدت ،حج بيتحرک وقيام ،حجي که از آن تهديد کفر و شرک
برنخيزد ،حج نيست و روح ومعناي حج را فاقد است.
بت هاي بزهکار استبداد و استعمار ،حکمرانان از خدا بيخبر و قدرت هاي سلطهگر
جهاني ،در گذشته و حال ،همواره از ح ِج با مضمون سازنده و روشن و الهام بخش،
بشدت ترسيده و با آن به مقابله برخاستهاند».

44

حج ابراهیمی

معظمله در مناسبت ديگر و ديدار با زائران حرمين شريفين ،بر برائت در حج و رکن اساسي

بودن آن تأکيد ورزيده و فرمودند:

حج است؛ معنا و
حج است؛ روح ّ
حج است .باالتر از ارکان ّ
«برائت ،حقيقت ًا از ارکان ّ
حج است .خطاست اگر کسي خيال کند که ميشود هر يک از ارکان و
هدف و جهت ّ
اعمال حج را با روح حج و جهت کلّي آن مقايسه کرد».
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و در ديداري ديگر فرمودند:
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«روح يک عبادت ،از آن قابل تفکيک نيست ،حج بايد مظهر توحيد الهي باشد و برائت
از کفار و اوثان و اصنام ،يکي از دو رکن توحيد است و اين بت ها ،تنها الت و عزي
نيستند ،بلکه امروز سران کفر و طاغوتها و فتنه انگيزان عالم ،بزرگترين بت هاي
جهان هستند و کفر به اينها واجبتر است .اعالم برائت از استکبار و صهيونيزم
و کفر و الحاد جهاني و فعاليتها وبرنامههاي آنان بر ضد اسالم ومسلمانان ،جزو
اصول مسلم حج است».

46

معظمله در مناسبت ديگر مسئله برائت را اينگونه بيان فرمودهاند:

«حج و اجتماع عظيم بر گرد خانة توحيد ،بايد آن مظاهر شرک را نفي کند و مسلمانان

را از آن برحذر دارد .حج با اين مفهوم روشن و جلي است که برترين جايگاه برائت از
مشرکين شناخته شده و خداي متعال از زبان خود و نبي مکرمش ، 9اعالم برائت از

ذان ِم َن اهلل َو َر ُسولِ ِه إِ َلی الن ِ
َّاس
مشرکين را به روز حج اکبر موکول ساخته است؛ ( َو َأ ٌ
ْب َأ َّن اهلل ب ِريء ِمن ا مُْل ْش ِ ِ
ال ِّج األَك رَ ِ
َي ْو َم حَْ
ني َو َر ُسو ُل ُه َفإِ ْن ُت ْبت ُْم َف ُه َو َخ رْ ٌي َلك ُْم َو إِ ْن ت ََو َّل ْيت ُْم
ـرك َ
َ ٌ َ
ج ِزي اهللِ و ب رِّ ِ ِ
َفا ْع َل ُموا َأ َّنك ُْم غ رَْي ُم ْع ِ
ين َك َف ُروا بِ َع ٍ
ذاب َألِي ٍم) (توبه . )3 :فرياد برائت
ش ا َّلذ َ
َ َ
ُ
که امروز مسلمان در حج سر ميدهد ،فرياد برائت از استکبار و ايادي آن است که
معاألسف در کشورهاي اسالمي قدرتمندانه اعمال نفوذ ميکنند».

47

امنيت حرم

امنيت مکه و حرم الهي ريشة هزاران ساله دارد .پيامبرخدا 9در دعاي حضرت ابراهيم
ِ
ِ
استَ ( :و إِ ْذ َ
اجنُ ْبنِي َو َبن ِ َّي َأ ْن َن ْع ُبدَ أْالَ ْصنا َم) (ابراهيم)35 :
اج َع ْل َه َذا ا ْل َب َلدَ آمن ًا َو ْ
يم َر ِّب ْ
قال إِ ْبراه ُ

فرمود« :خداوند از آن روز که آسمانها و زمين را آفريد مکه را حرم امن قرار داد و تا قيامت
چنين خواهد بود و احدي حق ندارد اين حريم را بشکند و آن را نا امن کند».

48

و تعرض به جان و مال ديگران در حرم امن الهي ممنوع بوده و از آن پرهيز ميکردند .حتي اگر
کسي قاتل پدر خود را در حرم ميديد ،متعرض او نميشد تا از حرم خارج شود؛ ( َو َم ْن َد َخ َل ُه
كان ِآمن ًا) (آل عمران.)97 :
َ

از نگاهی دیگر

امنيت حرم در همة اعصار ـ حتي عصر جاهليت ـ مورد احترام بوده و جنگ و خونريزي

حج به عنوان يک عبادت جهانشمول ،نموداري از يک جامعة امن انساني ـ اسالمي و

تمريني است براي تأمين صلح و امنيت عمومي در حيات اجتماعي انسان .در اين حريم امن حتي
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پرندگان و حيوانات وحشي امنيت دارند.
تعرض به حريم امن الهي

كان ِآمن ًا)َ ( ،و إِ ْذ َج َع ْلنَا
قرآن کريم بيت و حرم را حريم امن قرار داده است؛ ( َو َم ْن َد َخ َل ُه َ
ت َمثا َب ًة لِلن ِ
َّاس َو َأ ْمن ًا) (بقره)125 :
ا ْل َب ْي َ
کعبه ،مکه و حرم براي همة انسانها و جانداران و حتي گياهان حريم امن است و هيچ کس

حق ندارد آن را ناامن کند و براي متخلف ،کفاره و کيفر مقرر شده است .اين حريم امن حتي
در جاهليت حرمت نهاده ميشد و سنت جارية الهي در همة اعصار بوده است .تنها کساني که
امنيت حرم را نقض کردند ،وارثان ابوسفيان و حکام سفاک بودند که در عصر نخستين ،حرم

را براي فرزند پيغمبر حسين بن علي 8ناامن کرده و يزيد بن معاويه ،جوخة ترور فرستاد تا آن

حضرت را به قتل برسانند که آن بزرگوار با خروج از مکه در موسم حج ،امنيت حرم را پاس

نهاد .در واقعة ديگري در همان عصر ،يزيديان تخريب کعبه و کشتار مردم به دست عمال يزيد
در واقعة عبداهللبن زبير بود.

در عصر اخير نيز چنين جسارت و گستاخي در عربستان و در جوار حرم امن الهي رخ داد

که در سال  1366روز ششم ماه ذيحجه به کشتار مردم مسلمان و بيگناه و ميهمانان خدا در
شهر مکه دست زدند و صدها پرندة خونين بال را به جرم اينکه عليه آمريکا و اسرائيل تظاهرات
کردند که جمعه خونين نام گرفت به شهادت رساندند و متعاقب آن رسانههاي مزدو ِر در خدمت

بيگانه ،تهاجم سنگيني را عليه زائران ايراني به راه انداختند و مدت سه سال ايرانيان را از انجام
فريضة حج محروم کردند و ص ّد َعن سبيلاهلل و مسجد الحرام نمودند.

در اين رابطه حضرت امام خميني= بيانيهاي تاريخي و پيام روشنگر و کوبندهاي دادند که

هرآنچه را الزم بود به اطالع زائران بيتاهلل الحرام و مسلمانان جهان رساندند که بخشي از آن

حج ابراهیمی

ميآوريم:
را 

«مسلمانان جهان در سال گذشته و براي اولين بار عيد قربان را با شهادت فرزندان

ابراهيم 7كه دهها بار از مصاف با جهان خواران و اذناب آنان برگشته بودند ،در
مسلخ عشق و در مناي رضايت حق جشن گرفتند .و بار ديگر امريكا و آل سعود ،بر
خالف راه و رسم آزادگي ،از زنان و مردان ،از مادران و پدران شهيد ،از جانبازان
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بي پناه ما كشت ه ها گرفتند؛ و در آخرين لحظات نيز با ناجوانمردي و قساوت بر پيكر
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نيمه جان سالخوردگان و بر دهان تشنه و خشكيده مظلومان ما تازيانه زدند و انتقام
خود را از آنان گرفتند .انتقام از چه كساني و از چه گناهي؟ انتقام از كساني كه از
خانة خويش به سوي خانة خدا و خانة مردم هجرت نموده بودند! انتقام از كساني كه
سالها كوله بار امانت و مبارزه را بر دوش كشيده بودند .انتقام از كساني كه همچون
ابراهيم 7از بت شكني برمي گشتند؛ شاه را شكسته بودند؛ شوروي و آمريكا را
شكسته بودند؛ كفر و نفاق را خرد كرده بودند .همان ها كه پس از طي آن همه راه ها

َّاس بِ حَْ
با فريادَ ( :و َأ ِّذ ْن فيِ الن ِ
ال ِّج َي ْأت َ
ُوك ِرجاالً)

49

پا برهنه و سر برهنه آمده بودند

تا ابراهيم را خوشحال كنند ،به ميهماني خدا آمده بودند تا با آب زمزم گرد و غبار

سفر را از چهره بزدايند ،و عطش خويش را در زالل مناسك حج برطرف نمايند و با
تواني بيشتر مسئوليت پذير گردند و در سير و صيرورت ابدي خود نه تنها در ميقات
حج ،كه در ميقات عمل نيز لباس و حجاب پيوستگي و دلبستگي به دنيا را از تن به
در آورند .همان ها كه براي نجات محرومان و بندگان خدا راحتي راحت طلبان را بر
خود حرام ،و ُمحرِم به اِحرام شهادت شده بودند و عزم را جزم كردند تا نه تنها بنده

زرخريد آمريكا و شوروي نباشند ،كه زير بار هيچ كس جز خدا نروند .آمده بودند
كه دوباره به محمد 9بگويند كه از مبارزه خسته نشدها ند و به خوبي ميد انند كه
ابي سفيان و ابي لهب و ابي جهل براي انتقام در كمين نشستها ند و با خود مي گويند:
مگر هنوز الت و هُبَل در كعبهاند؟! آري ،خطرناكتر از آن بت ها ،اما در چهره و فريبي
نو .آنها ميدانند كه امروز َح َرمَ ،ح َرم است اما نه براي ناس ،كه براي آمريكا! و كسي

كه به آمريكا لبيك نگويد و به خداي كعبه رو آورد سزاوار انتقام خواهد شد .انتقام
از زائراني كه همة ذرات وجود و همة حركات و سكنات انقالبشان مناسك ابراهيم را

يك ،ال َّل ُهم َل َّب َ
« َل َّب َ
يك» معطر سازد».

آري ،در منطق استكبار جهاني هر كه بخواهد برائت از كفر و شرك را پياده

كند متهم به شرك خواهد شد ،و «مفتي»ها و مفتي زادگان اين نوادگان « َبل َعم باعورا»ها،

از نگاهی دیگر

ميرود تا فضاي كشور و زندگي خويش را با آواي دلنشين
زنده كرده است؛ و حقيقتاً 

به قتل و كفر او حكم خواهند داد.

از پيام بسيار مهم حضرت امام خميني= در فاجعه کشتار زائران خانه خدا به همين مقدار

بسنده ميکنيم و اکنون به بخشي از پيام مقام معظم رهبري در همين زمينه ميپردازيم.
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سه سال پس از حادثة جمعة خونين که طي آن ايرانيان را از حج محروم کردند و عربستان

اجازة ورود به حرمين را نداد .رهبر معظم مطالب بسيار مهمي را در پيام به حجاج بيتاهلل الحرام

مطرح کردند که بخش اول آن در رابطه با رحلت حضرت امام= و حادثة مکه بود:

«اول ،غم شهادت فراموشنشدني کبوتران خونين بال حرم را که سه سال پيش به
جرم اعالم برائت از مشرکين ،به تيغ کين و حقد حکام سعودي ،در حريم امن الهي به
خاک و خون کشيده شدند .بندگان پرهيزگار و با اخالصي که در خانة خدا ـ يعني
خانة خودشان ـ به خاطر خوشايند بيگانگان و دشمنان ،به دست بيگانهپرستان و از

خدا بيخبران ،مظلومانه به شهادت رسيدند و با خون به ناحق ريختة خود ،داغ ننگي
بر پيشاني حکام ستمگر و خائن حجاز نهادند.
و دوم ،درد فراق خانة خدا و محروميت از انجام مناسک حج و ممنوع شدن از
حضور در محشر عام مسلمين را که به دست خود فروختگان ،بر ايشان تحميل شده
و راه خانة خدا به روي آنان مسدود گشته است .اين ،يکي از عبرتانگيزترين وقايع
دوران تحولخيز کنوني است که ملتي از همه به اسالم وفادارتر و از همه در راه خدا
فداکارتر ،از خانة خدا مصدود شود و از انجام فريضة اسالمي ممنوع گردد.
آن روي اين صفحة شگفتانگيز آن است که حرم الهي ،براي مستشاران آمريکايي
و کمپاني د اران نفتي امن باشد و براي مسلمانان پاکباز و خانهپرداز ،ناامن و کمين
صدها خطر .اين ،از جملة نشانههاي غريبي است که خبر از وضعي بشدت ناهنجار

ميدهد و طبعاً در خود ،بشارت تحولي و آيندهاي بهنجار حمل ميکند؛ ﴿ َفإِ َّن َم َع
50
ـس ُي رْس ًا * إِ َّن َم َع ا ْل ُع رْ ِ
ا ْل ُع رْ ِ
س ُي رْس ًا﴾ ...

دولت جمهوري اسالمي براي گشودن راه کعبة مقصود ،از هيچ تالشي سرباز نزد
و باز هم نخواهد زد .اما مدعيان توليت حرمين شريفين براي جلوگيري از حضور

حج ابراهیمی

حاجياني که حج را به معني درست آن شناخته و توحيد الهي را با برائت از مشرکين
همراه کردهاند ،اصرار ميورزد».

51

ميثاق با پيامبر و امام

از آثار حج ،احياي ميراث معنوي اسالم و ميثاق با پايهگذاران اين فرهنگ در حرمين است.
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مکه ميعادگاه رسوالن و سرآمد آنان ،حضرت ختمي مرتبت 9است که رايت بلند توحيد را
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در عصر حاکميت شرک برافراشت و پيام آسماني را از کنار کعبة معظمه به اقطار عالم رسانيد

و مدينة الرسول مهد شکلگيري اين مکتب و تدوين منشور جاودان اسالم است .اين دو شهر

مقدس و حرمين شريفين همواره مورد توجه مسلمانان بوده و در حقيقت عاصمة توحيد و تاريخ
و جغرافياي مسلمين جهان را شکل ميدهند.

در سفر حج بايد بر آن خاطرههاي معنوي و فرهنگي مرور شود و اطلس حرمين زنده بماند

و به دست فراموشي سپرده نشود.

امام صادق 7با اشاره به اين راز معنوي فرمود:
ِ
ش ِق و ا مَْلغ ِْر ِ ِ
ِ ِ لاِ ِ ِ
ف آ َثار رس ِ
ول اهللِ9
« َف َج َع َل فيه ا ْجتماَ َع م َن ا مَْل رْ ِ َ
ب ل َي َت َع َار ُفواَ ...و ل ُت ْع َر َ ُ َ ُ
ار ُه َو ُي ْذك ََر َو لاَ ُين َْسی» 52.خداوند در اين سرزمين ،اجتماع مسلمين،
َو ُت ْع َر َ
ف َأ ْخ َب ُ
از شرق و غرب را فراهم آورد تا مسلمانان جهان يکديگر را بشناسند ...و نيز آثار

پيامبر 9و اخبار آن شناخته شود و از آن ياد کنند و به دست فراموشي نسپارند.

و نيز از ادامه دهندگان راه پيامبر و پاسداران مکتب و وارثان نبوت ياد کنند .دعبل خزاعي

شاعر بلندآوازه شيعه در قصيده «تائية» خود با اشاره به موطن اهل بيت رسول اهلل :در حرمين

شريفين ميگويد:
الي ِ
ِ
ِ
ف ِم ْن ِمنًي
آلل َر ُسول اهلل بِ خَْ ْ
ِ
ـار َع يِ ٍّل َو حُْ
ال َسيـ ِْن َو َجـعـْ َف ٍر
د َي ُ
َو ِس ْب َطي رس ِ
ول اللهِ َو ا ْبن َْي َو ِص ِّي ِه
ْ َ ُ
َاز ُل كَان ْ ِ
َمنـ ِ
لصـَلاَ ِة َو لِل ّتـُ َقی
َت ل ّ

المر ِ
ِ
ِ
ات
َو بِا ْل َب ْيت َو ال َّت ْع ِريف َو جَْ َ َ
اد ِذي ال َّث ِ
و حـ َز َة و السـج ِ
ـفن ِ 
َات
َ مَ ْ َ َّ َّ
الـسن ِ
ِ ِ
َـات
َو َو ِارث عـلـْم اهلل َو حَْ َ
ِ
لص ْو ِم َو ال َّت ْط ِه ِري َو حَْ
ال َسنَات
َو ل َّ
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«خاندان پيامبر 9را در خيف ـ که از سرزمين منا است ـ و رکن و عرفه و جمرات آثاري است.
و هم دو سبـط رسول اهلل و دو فـرزنـد وصي او ،که وارث علم خـدا و کانون نيکيها هستـند.

خانههايي که جايگاه نماز و تقوا و روزه و پيراستگي و نيکوکاري بودند».

از اين رو ،زيارت نبي گرامي و ائمه طاهر :مکمل حج و معنا بخش آن است:
54
اج ًا َو مَل ْ َيز ُْر يِن بِا مَْل ِدين َِة َف َقدْ َج َفانيِ».
«م ْن َأتَی َم َّك َة َح ّ
پيامبرخداَ : 9
ِ
ِ
ِ
55
اخت ْم بِا مَْلدينَة َفإِ َّن ُه َأ ْف َض ُل».
امام باقر« : 7اِ ْبدَ ْأ بِ َم َّك َة َو ْ
«من تمَ ا ِم حَْ ِ
ِ
56
اء الإْ ِ َمامِ».
همچنين امام باقرَ ْ : 7
ال ِّج ل َق ُ
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آنجا ديار علي و حسين و جعفر است و نيز حمزه و سجاد آنکه آثار سجده بر پيشاني داشت.
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ك ِم ْن تمَ َا ِم حَْ
امام صادق« : 7إِ َذا َح َّج َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َيخْ تِ ْم َح َّج ُه بِ ِز َي َارتِنَا أِلَ َّن َذلِ َ
ال ِّج».
58
و نيز امام صادق« : 7إِ َّن ُأ ِم ُروا َأ ْن َي ُطو ُفوا هِ َب ِذ ِه أْالَ ْح َج ِ
ار ُث َّم َي ْأتُونَّا َف ُي ْعلِ ُمونَّا َولاَ َيت َُه ْم».
ماَ
روايات به اين مضمون بسيار است که حج بيواليت و برائت حج نيست در حقيقت اعالم
همبستگي با ولي امر ،مُهر تأييدي است بر مناسک حج و قبولي اعمال.
جاي جاي مکه و مدينه ،گنجينة خاطرههايي است جاودانه که دست زمان و حوادث دوران
آن را نسوده و با حيات ايمان زنده و با تاريخ رجال فضيلت و تقوا آميخته است .از اين رو ،حج از
مرزهاي جغرافيا فراتر رفته و تاريخ جاودان رسالت و هدايت نهضت رهپويان وادي نور و عدالت
و محبت تا قيام جهاني حضرت مهدي خواهد بود.
57

پینوشتها:

حج ابراهیمی

حجماشي ًا،فسمعبهإبراهيم 7فتلقاه»فاکهي،اخبارمکه،ج،1ص392
 .1ر.ک.عللالشرائع،ج،2صص 404و« 405إنّ ذاالقرنني ّ
 .2نهج البالغه ،خطبه 192
 .3التهذيب ،ج ،5صص  457ـ 454
 .4من اليحضره الفقيه ،ج ،2ص 519
 .5بحار االنوار ،ج ،96ص124
 .6نهج البالغه ،خطبه 1
 .7صحيفه حج ،ج ،1ص27
 .8علل الشرايع ،ج ،2ص 424
 .9صحيفه حج ،ج ،1ص 107
 .10همان ،ج ،2ص 88
 .11همان ،ج ،2ص 28
 .12علل الشرايع ،ج ،2ص 446
 .13من ال يحضره الفقيه ،ج ،2ص 254
 .14علل الشرايع ،ج ،2ص 399
 .15غرر الحکم ،ص488
 .16نهج البالغه ،خطبه اول.
 .17وسائل الشيعه ،ج ، 8ص 14
 .18دالئل االمامه ،طبري ،ص 113
 .19وسائل الشيعه ،ج ، 8ص  15؛ فروع کافي ،ج ،1ص  232؛ علل الشرايع ،ج ،2ص 396
 .20صحيفه حج ،ج ،1ص 250
 .21همان ،ج ،1ص 250
 .22همان ،ج ،2ص 42
 .23پيام مقام معظم رهبري به حجاج بيت اهلل الحرام ،سال  90ه .ش1432 .ه .ق.
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ِ ِ جِ
ِ
ِ ِ
َار ًة َو َح ُّج ا مَْل َساكِ ِ
 .24کالم عليَ « : 7ي ْأ يِت َع ىَل الن ِ
ني َم ْس َأ َل ًة» وسائل
َّاس ز ََمانٌ َي ُكونُ فيه َح ُّج ا مُْل ُلوك ُنز َْه ًة َو َح ُّج األَغْن َياء ت َ
الشيعه ،ج ، 8ص  ،41ناظر به همين مطلب است.
 .25صحيفه حج ،ج ،1ص 251
 .26همان ،ج ،1ص 249
 .27همان ،ج ،2ص 99
 .28همان ،ج ،2صص  118و 119
 .29بحار االنوار ،ج ،24ص 124
 .30صحيفه حج ،ج ،1صص  121و 122
 .31همان ،ج ،2ص 26
 .32همان ،ص 58
 .33همان.
 .34صحيفه حج ،ج ،2ص 98
 .35همان ،ص 44
 .36همان ،ص 51
 .37صحيفه حج ،ج ،1ص 23
 .38همان.
 .39همان ،ص 23
 .40همان ،ص107
 .41برگرفته از مجمع البيان و تفسيرکبير رازي.
 .42صحيفه حج،ج ،1صص  197و 198
 .43همان ،ص 201
 .44صحيفه حج ،ج ،2ص 27
 .45همان ،ص92
 .46همان ،ص 177
 .47همان ،ص 59
 .48من ال يحضره الفقيه ،ج ،2ص 159؛ نقل به مضمون و نيز صحيح مسلم و منابع ديگر.
 . 49بخشى از آيه  27سوره حج« :و مردم را به انجام مناسك حج ندا ده تا پياده و سواره از دورترين نقاط به سوى تو گرد آيند».
 .50شرح 5 :و 6
 .51صحيفه حج ،ج ،2صص 42و 43
 .52بحاراالنوار ،ج ،96ص33؛ علل الشرايع ،ج ،2ص405
 .53اعيان الشيعه ،ج ،5صص  418و 419
 .54جامع االخبار ،فصل ،8ص20
 .55کافي ،ج ،4ص 550
 .56من ال يحضره الفقيه ،ج ،2ص 578
 .57علل الشرايع ،ج ،2ص459
 .58همان ،ج ،2ص 406
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