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محمد تقي رهبر

چکيده:

حج از عبادات و تکاليف شرعي اسالم است که عالوه بر جنبه هاي فردي و نقش آن 
نقش  نيز  اجتماعي  بُعد  از  براي حج گزاران،  معنوي  و سلوک  سير  و  نفس  تزکية  بر 
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 جهان شمول 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 حج گزاران در پيوند برادري و صيانت از کيان امت اسالم و موضع گيري 
در برابر دشمنان و احياي حج ابراهيمي بر اساس منابع اسالمي و انديشه هاي امام راحل، 
بنيانگذار جمهوري اسالمي در ايران و مقام معظم رهبري و مسئوليت عالمان دين در 
تبيين مفهوم حقيقي حج و بهره گيري از اين فرصت شکوهمند و ميعادگاه بزرگ امت 

اسالم مي پردازد:

مفهوم شناسي حج

حج در لغت به معناي قصد است و در اصطالح شرع قصد زيارت بيت اهلل الحرام و انجام مناسک 
جُّ َأْشُهٌر َمْعُلوماٌت( )بقره:197(. مخصوص در ازمنه و امکنة خاص با قصد قربت؛ )اْلَ

حج فريضة شرعي است براي کساني که استطاعت مالي و جسمي دارند و مي توانند در موسم 
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حضور يابند؛ )َو لِ َعَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتطاَع إَِلْيِه َسبِياًل( )بقره:197(
حج براي يک بار در طول عمر واجب است. مراسم عبادي حج که َحّجة االسالم ناميده مي شود، 

شامل دو دسته اعمال است:
عمره؛ شامل »احرام از ميقات، طواف بيت اهلل، نماز طواف، سعي صفا و مروه و تقصير«. اين اعمال 

را کساني انجام مي دهند 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 شب هاي 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 مي شود.«

اماکن و مشاعر

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

حرم: محدوده اي خاص از مکه و پيرامون آن مي باشد که با عالئم مخصوص معين شده است. 
از  با سوابق معنوي  ناميده مي شود، شهري است که مولد رسول اهلل است و  نيز  »بکه«  مکه که 

قداست خاص برخوردار مي  باشد و به »البلدالحرام« و »البلد األمين« موصوف است.
مسجدالحرام: قبله گاه مسلمانان که از قداست ويژ ه اي برخوردار است؛ )َو ِمْن َحْيُث َخَرْجَت 

راِم( )بقره : 150(. َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَْسِجِد اْلَ
َة  بَِبكَّ َللَِّذي  لِلنَّاِس  ُوِضَع  َبْيٍت  َل  َأوَّ )إِنَّ  شده؛  بنا  مردم  براي  که  است  خانه اي  نخستين  کعبه: 

ُمباَركًا( )آل عمران : 96(.
کعبه داراي چهار رکن است: رکن َحجر، رکن عراقي، رکن شامي و رکن يماني که »مستجار« 

در نزديکي آن قرار دارد.
حجراالسود: سنگي است که در رکن حجر قرار دارد و طواف از آنجا آغاز مي شود و بدانجا 
به  و  به زمين آمده  بهشت  از  اين سنگ  استالم آن مستحب است. گفته شده  ختم مي گردد و 
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»َيِمنُي ال يف أرِضِه« موسوم گرديده و به صورت نمادين دست خدا است و زائر با خدا تجديد 
ميثاق مي کند.

حجر اسماعيل: نيم دايره اي است  بين رکن عراقي و شامي که بايد داخل طواف باشد.
 براساس روايات، اينجا خانة هاجر و اسماعيل بوده که در آنجا دفن نيز شده  ا ند و به گفتة روايات، 
مزار پيامبران ديگري نيز مي باشد. ناودان طال در ِحجر جريان دارد و پردة کعبه همه ساله تجديد 

مي شود.
مقام ابراهيم: جاي ايستادن حضرت ابراهيم است آنگاه که بناي کعبه را باال مي برد و در نزديکي 
کعبه با فاصله 13/5 متر قرار دارد و نماز طواف پشت آن انجام مي شود؛ )فِيِه آياٌت َبيِّناٌت َمقاُم 

ُِذوا ِمْن َمقاِم إِْبراِهيَم ُمَصّلی( )بقره: 125(. إِْبراِهيَم( )آل عمران: 97(. )َو اتَّ
زمزم: چشمة آبي است در مسجد الحرام که براي نخستين بار براي اسماعيل و هاجر جوشيد و از 

آن پس، مؤمنان از آن مي نوشند و طبق روايات بدان استشفا مي جويند.
صفا و مروه: دو کوه است در جوار مسجدالحرام که زائر مسافت فيمابين آن دو را هفت بار 
)شوط( مي پيمايد و خاطرة هاجر، مادر اسماعيل را زنده مي کند که آسيمه سر در طلب آب، آن 
فا َو اْلَْرَوَة  مسافت را پيمود و پس از آن، غربت و حيرت آب زمزم جوشيدن گرفت؛ )إِنَّ الصَّ

ِمْن َشعائِِر ال( )بقره: 158(.
عرفات: وادي همواري است در 21 کيلومتري شهر مکه که زائران روز نهم ذي الحجه از ظهر 

شرعي تا غروب آفتاب به نيت اعمال حج وقوف مي کنند و به راز و نياز مي پردازند.
مزدلفه، مشعر: نقطه اي است از بيابان، حد فاصل عرفات و منا که در شب دهم ذي حجه )عيد 

قربان( زائران وقوف مي کنند.
منا: سرزميني است هموار ميان کوه هاي 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 

مي پردازند.
دارد  قرار  مکه  نزديکي  منا  در  ترتيب  به  که  است  سه گانه اي  سنگي  ستون هاي  جمرات: 
آنها،  به  سنگ زدن  با  حقيقت  در  و  مي کنند  رمي  شيطان  نماد  عنوان  به  را  آنها  حج گزاران  و 
شيطان هاي مرئي و نامرئي را رجم مي کنند و اين نيز تأسي به حضرت ابراهيم و اسماعيل8 

است که در مسئلة قرباني با وسوسة شيطان روبه رو شدند و او را با رمي طرد کردند.
َة ُمباَركاً َو ُهدي لِْلعاَلنَِي( )آل عمران: 96(.  َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ نگاهي به پيشينه کعبه: )إِنَّ أَوَّ
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خود  خردسال  فرزند  و  هاجر  همسرش  پروردگار،  امر  به  الرحمان  خليل  ابراهيم  که  روز  آن 
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:
الَة  نا لُِيِقيُموا الصَّ ِم َربَّ تِي بِواٍد َغْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَْد َبْيتَِك اْلَُحرَّ يَّ نا إِنِّ َأْسَكنُْت ِمْن ُذرِّ )َربَّ
َيْشُكُروَن(  ُهْم  َلَعلَّ الثََّمراِت  ِمَن  اْرُزْقُهْم  َو  إَِلْيِهْم  َتِْوي  النَّاِس  ِمَن  َأْفئَِدًة  َفاْجَعْل 
َبْيتَِي  ْر  َطهِّ َو  َشْيئًا  ِب  ْك  ُتْشِ َأْن ال  اْلَبْيِت  َمكاَن  ْبراِهيَم  إِلِ ْأنا  َبوَّ إِْذ  )َو  )ابراهيم: 37( * 

( )حج: 26( ُجودِ ِع السُّ كَّ لِلطَّائِِفنَي َو اْلقائِِمنَي َو الرُّ
از اين دو آية کريمه و شواهد روايي و تارخي بر مي آيد 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 
اسماعيل به سن جواني رسيد و همراه پدر کعبه را نوسازي کردند؛ )َو إِْذ َيْرَفُع إِْبراِهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلَبْيِت 

ِميُع اْلَعلِيُم( )ابراهيم: 127( نا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَّ َو إِْسامِعيُل َربَّ
همچنين اين پدرو فرزند مأمور شدندکه کعبه و مطاف موحدان را از لوث کفر وشرک و 
ُِذوا ِمْن َمقاِم إِْبراِهيَم ُمَصلًّی  هر پليدي ديگر پيراسته نمايند؛ )َو إِْذ َجَعْلنَا اْلَبْيَت َمثاَبًة لِلنَّاِس َو َأْمنًا َو اتَّ
ُجوِد( )بقره: 125( ِع السُّ كَّ را َبْيتَِي لِلطَّائِِفنَي َو اْلعاكِِفنَي َو الرُّ َو َعِهْدنا إِلی إِْبراِهيَم َو إِْسامِعيَل َأْن َطهِّ
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« )َبْيتَِي( در آية کريمه، از باب تکريم و تشريف است وگر نه 
ذات احديت منزه از مکان و زمان است؛ مانند )َنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي( در خلقت آدم که شرافت 

و کرامت انسان را بيان مي کند.

پيشينة حج

هدايتگران  و  توحيد  داران  ميعادگاه طاليه  و  عتيق  بيت  مهبط وحي، کعبه  امن،  بلد  مکه 
و  محمد9  حضرت  تا  خليل  ابراهيم  از  و  ابراهيم  حضرت  تا  آدم  هبوط  از  آسماني  رسالت 
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 مؤمنان7 با اشاره به تاريخ و پيشينة کعبه و عبادت پيرامون آن مي فرمايد: 
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اْلَعاَلِ  َهَذا  ِمْن  اْلِخِريَن  إَِل  آَدَم7  َلُدْن  ِمْن  لنَِي  اْلَوَّ اْخَتَبَ  ُسْبَحاَنُه  الَ  َأنَّ  َتَرْوَن  اَل  »َأ 
َراَم الَِّذي َجَعَلُه لِلنَّاِس  بَِأْحَجاٍر اَل َتُضُّ َو اَل َتنَْفُع َو اَل ُتْبِصُ َو اَل َتْسَمُع َفَجَعَلَها َبْيَتُه اْلَ

ِقَيامًا ... ُثمَّ َأَمَر آَدَم7 َو َوَلَدُه َأْن َيْثنُوا َأْعَطاَفُهْم َنْحَوه...«2
»آيا نمي نگريد که خداوند انسان هاي پيشين؛ از عهد آدم تا آخريِن آنها، در اين جهان 
نمي شنوند، در معرض  نمي بينند و  نمي رسانند و  به سنگ هايي که سود و زيان  را 
امتحان قرار داده و آن را خانة محترم خود ساخته است؟ خانه اي که پابرجايي مردم 

بدان بستگي دارد... آنگاه آدم و فرزندانش را فرمان داد که آن را طواف کنند...«
امـر پروردگار نداي حج را  به  بناي خـانه،  از  ابراهيم مي رسـد که پس  نوبت به حضرت 
مي نوازد و دعـوت مي کند که از دور و نزديـک و پيـاده و سـواره به قصد حج بار سفر ببندند؛ 
جِّ َيْأُتوَك ِرجاالً َو َعلی ُكلِّ ضاِمٍر َيْأتنَِي ِمْن  ْن يِف النَّاِس بِاْلَ ْبراِهيَم َمكاَن اْلَبْيِت ... َو َأذِّ ْأنا إِلِ )َو إِْذ َبوَّ

ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق( )حج: 26 و 27(.
کعبه در طول تاريخ تحوالتي داشته که موضوع اين نوشته نيست. خالصه اين که: اين خانة 
مبارک در تمام ادوار تاريخ از قداست و شرافت خاصي برخوردار بوده و بناي آن نيز دستخوش 
خرافه   با  جاهلي  مراسم حج  هرچند  بوده  توجه  مورد  نيز  جاهليت  در  است.  گرديده  تغييراتي 
شرک و ناروايي ها 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 

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 مي داند؛ )َو لِ َعَلی النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتطاَع 

إَِلْيِه َسبِياًل( )آل عمران: 97(.
ـ و خانة کعبه را بيت محترم و حريم کبريايي شمرده که قيام و پابرجايي مردم بدان وابسته است؛ 

راَم ِقيامًا لِلنَّاِس( )مائده: 97(. )َجَعَل الُ اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت اْلَ

ـ و کعبه بيت عتيق، به معناي کهن و آزاد از هر نوع سلطه اي که مردم به طواف آن مأمور شده اند؛ 
ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق( )حج: 29(. )َو ْلَيطَّوَّ

ـ و مؤمنان بايد خداي اين بيت محترم را بپرستند نه هيچ چيز ديگر را؛ )َفْلَيْعُبُدوا َربَّ هَذا اْلَبْيِت( 
)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 
اٍم َمْعُلوماٍت( )حج: 28(. ْم َو َيْذُكُروا اْسَم ال يِف َأيَّ مردم قرار داده است؛ )لَِيْشَهُدوا َمنافَِع َلُ

اين منافع در حال اطالق، شامل منافع مادي و معنوي، فردي و اجتماعي مي باشد.
اين زمان و آن مکان  تا مسلمانان در  نموده  را در زمان و مکان محدود و معين واجب  ـ حج 
جُّ َأْشُهٌر  مقدس، از همة سرزمين ها بيايند و يکديگر را ببينند و به مصالح امت اسالم بينديشند. )اْلَ

َمْعُلوماٌت...( )بقره: 197(.

فريضة حج و احکام و مسائل آن،  اوصياي آن حضرت در  پيامبرخدا9 و  از  منقول  روايات 
در منابع روايي، به طور گسترده آمده و فقها به شرح و بيان آن پرداخته و در اختيار زائران قرار 

داده اند، همانگونه که سيرة عملي پيامبر در حج براي مردم درس آموز بود.

امام صادق7 مي فرمايد: »پيامبرخدا ده سال در مدينه به سر بردند و حج نگزاردند تا اينکه آية 
جِّ َيْأُتوَك ِرجاالً َو َعلی ُكلِّ ضاِمٍر َيْأتنَِي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق( )حج: 27( نازل  ْن يِف النَّاِس بِاْلَ )َو َأذِّ
شد و موظف گرديد تا آهنگ حج را در ميان مردم اعالم کند تا پياده و سواره از راه هاي 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 صادق7 تمام اعمال و مناسک را که پيامبر9 انجام 
داده بود، از آغاز تا پايان به طور مشروح بيان فرمود.3  بدين ترتيب حج پيامبر گرامي، آموزش 
عملِي مناسک نيز بود که پيروان آن حضرت تا قيامت آن را آن گونه انجام دهند که پيامبر انجام 

داد.
)گفتني است، طبق روايات، پيامبرخدا9 مکرر حج گزارده اند و آنچه در روايت فوق آمده حج 

رسمي پس از فتح مکه با حضور عموم حج گزاران بوده است(. 

نقش ائمه: در تبيين مسائل اسالم؛ از جمله حج و احکام و اسرار آن، بسيار برجسته بوده و 
اين مطلب را پيشوايان اهل سنت نيز اعتراف دارند؛ از جمله شيخ صدوق از قول ابوحنيفه النعمان 
ٍد َما َعلَِم النَّاُس َمنَاِسَك  ابن ثابت، يکي از پيشوايان اهل سنت آورده است: »َلْو اَل َجْعَفُر ْبُن ُمَمَّ

ِهْم«؛4 »اگر جعفر بن محمد نبود مردم مناسک حجشان را نمي دانستند.« َحجِّ
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ويژگي حج

اعمال حج، بيشتر حرکات است که به شيوة نمادين انجام مي شود و اسرار و رموزي را در تاريخ 
موحدان باز مي  گويد؛ اسرار و رموزي که با زندگي طاليه داران 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 
و ايثار، هجرت و جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، تولي و تبّري و تعاون و تفاهم... در انجام 
اين فريضه، قلب و قالب، زبان و عمل، لفظ و معنا، شعار و شعور، فرد و جمع، حرکت و وقوف 

مشارکت دارند.
حج يک مکتب است ويک مدرسه با ماية آموزشي و پرورشي  که موحدان ازسراسر جهان بار سفر 
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 محمدي9 را سوغات سفر برند.
حج هجرت الي اهلل است. در اين اردوگاه انسان سازي و تهذيب و تقدس، انسان ها سير و سلوک، 
عرفان و عبوديت و اخالق اسالمي را تجربه مي کنند و مناسک حج هر يک سرفصلي است براي 
ساختن انسان کامل، همان راهي که پيامبران خدا و طاليه داران ايمان پيمودند و به ترويج و اشاعة 
به  به خدا سپرد و سپس قالب را  بايد  اين هجرت، قلب را  آن مأمور شدند. در مرحلة نخست 

خدمت گرفت. امام صادق7 مي فرمايد:
ْد َقْلَبَك لِِ ِمْن َقْبِل َعْزِمَك ِمْن ُكلِّ َشاِغٍل َو ِحَجاِب ُكلِّ َحاِجٍب...«5 جَّ َفَجرِّ »إَِذا َأَرْدَت اْلَ

»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، 

هجرت براي قرب و حضور در خلوت ضيافة اهلل.

اسرار حج

در مورد اسرار حج روايات بسياري وجود دارد؛ از جمله اميرمؤمنان7 مي فرمايد:
تِِه َو...«.6 »َو َجَعَلُه ُسْبَحاَنُه َعاَلَمًة لَِتَواُضِعِهْم لَِعَظَمتِِه َو إِْذَعاِنِْم لِِعزَّ

عزت  به  اذعان  و  او  عظمت  برابر  در  مردم  تواضع  نشانة  را  »خداوند سبحان حج 
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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 مي کنند، خانة کعبه را طواف نمايند و در اين بازار عبوديت سود معنوي 
ببرند و خود را به وعد گاه 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 حج گزاران تزريق مي کند که در زندگي فردي و اجتماعي ذخيره اي گرانبها است و در 

انديشة عمل آثار آن شکوفا مي شود. در پيام حضرت امام به زائران خانة خدا مي خوانيم:
»گردش به دور خانة خدا نشان دهندة اين است که به غير از خدا گِرد ديگري نگرديد 
و َرْجم َعَقبات، رجم شياطين اِنس و جن است. شما با رجم با خداي خود عهد کنيد تا 
شياطين انس و ابرقدرت ها را از کشورهاي اسالمي عزيز برانيد. امروز جهان اسالم 
به دست آمريكا گرفتار است. شما براي مسلمانان قاره  هاي مختلف جهان پيامي از 

خداوند ببريد؛ پيامي که به غير از خدا، بردگي و بندگي هيچ کس را نداشته باشيد.«7
و حجراالسود به مثابة دست خداست که زائران پيمان بيعت با معبود مي بندند که به ميثاق 

توحيد و نفي شرک پايبند باشند. پيامبرخدا9 فرمود:
ُه َيِمنُي الِ يِف َأْرِضِه...«.8 ْكَن َفإِنَّ »ُطوُفوا بِاْلَبْيِت َو اْسَتلُِموا الرُّ

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

مقام ابراهيم

نماز در مقام ابراهيم رمز قيام هلل است و آنان که در اين مقام به نماز مي ايستند، پيمان مي بندند 
در برابر نمرودهاي زمان و هر آنچه رنگ شرک و طغيان دارد بايستند و ره توشة معنوي نماز و 
نيايش را جانماية اين استقامت سازند، آنگونه که ابراهيم خليل ايستاد و حضرت خاتم النبين9 اين 
راه را ادامه داد و هبل و الت و ُعّزي را از کعبه بيرون ريخت و کعبة حق را از سلطة طاغوت ها 
آزاد کرد و سبط گرامي پيامبر، حسين بن علي: از مکه آغاز نهضت نمود و تا شهادت ايستاد 
و بت گران 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 قيام هاي توحيدي بود 
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َبُعوُه َو هَذا النَّبِيُّ  ِذيَن اتَّ و امت اسالم بايد درس آموز اين مکتب باشد؛ )إِنَّ َأْولی النَّاِس بِإِْبراِهيَم َللَّ
َو الَِّذيَن آَمنُوا َو الُ َوِلُّ اْلُْؤِمننَِي( )آل عمران: 68(

تهذيب نفس

ماه هاي معيني است.  »حج در  انسان سازي و کارگاه تهذيب و تزکيه است؛  حج مدرسه 
کساني که در اين  ماه ها حج مي گزارند. در حج آميزش جنسي، گناه و جدال نيست و هر کار 
نيكي انجام دهيد خدا آن را مي داند و توشه برگيريد که بهترين توشه پرهيزکاري است و از من 

)خدا( بترسيد اي خردمندان.« )بقره: 197(
حج گزار در اين سفر معنوي تمرين مي کند که با کسب تقوا و تملک نفس اين سرمايه را 
براي تمام عمر حفظ کند و از حج که بر مي گردد، نمونة يک انسان آراسته و پيراسته گردد. در 
روايت است که عالمت قبولي حج اين است که حج گزار از گناهان گذشته خود پاک و راه و 

روش زندگي اش خدايي شده باشد.
حضرت امام خميني1 احيا کننده حج ابراهيمي در عصر ما در اين  باره مي فرمايد:

»در ميقات هاي الهي و مقامات مقدس، در جوار خانة پر برکت 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 مناسک 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 

کوله باري از معرفت حق و عشق محبوب، به اوطان خود بازگردند...«.9
همين مطلب را در پيام مقام معظم رهبري به حجاج بيت اهلل الحرام بدين گونه مي نگريم:

»حج، يک هجرت است. هجرت از خود ماست؛ هجرت از منيت ماست؛ هجرت از آن 
زنداني است که ما را احاطه کرده و گوهر يكدانة بي نظير انساني را در وجود ما مخفي 
از هوا و هوس  که  از خودپرستي هايي است  نگه داشته است. حج، هجرت  پنهان  و 
ناشي مي شود؛ هجرت از خودخواهي هايي است که ما را از خدا دور مي کند؛ هجرت 
از طبقه بندي ها و مرزبندي هايي است که زندگي انسان ها را از هم جدا مي کند و فقير 
و غني، شريف و وضيع، بزرگ و کوچک ـ بر طبق معيارهاي عاميانه مردمي ـ  را 
به هم نزديک مي کند و در کنار هم قرار مي دهد و وجه مشترک همة انسان ها؛ يعني 
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عبوديت را در همه زنده مي کند.
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 ممكن است 
حّج ما مقبول باشد؟ وقتي که اين حج، ما را به خدا نزديک کند. در روايتي نقل شده 
است که: اگر مي خواهيد بدانيد آيا حّج شما قبول شده است يا نه، ببينيد گناهاني را که 
مرتكب مي شديد، 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 شده ايد. 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.

)َيْوَم ال َينَْفُع ماٌل َو ال َبنُوَن * إاِلَّ َمْن َأَتی ال بَِقْلٍب َسلِيٍم( )شعراء: 89(
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 زنجير ها 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 پايه هاي دين به شمار رفته و اميرالمؤمنين علي7  درنهج البالغه 
آن را َعلَم اسالم و جهاد هر ناتوان و برطرف کنندة فقر وتنگدستي و ماية تقرب و نزديكي 

اهل دين به يكديگر شمرده است.«11

پرچم بر افراشتة  اسالم

اين علم برافراشته اسالم همواره بايد بر فراز باشد و خانه هاي مردم ديگر بايد فروتر از کعبه 
ساخته شود. و در اين جهت همه يکسانند، فقير و غني و شاه و گدا ندارد. 

امام باقر7 فرمود: »اَل َينَْبِغي ِلََحٍد َأْن َيْرَفَع بِنَاًء َفْوَق اْلَكْعَبِة«.12
امام صادق7 مي فرمايد: »َو اَل َينَْبِغي َأْن ُيْرَفَع بِنَاٌء َفْوَق اْلَكْعَبِة«.13

مکه، منطقة آزاد اسالمي و کعبه بيت عتيق و آزاد است و کسي مالک آن نيست. از امام 
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ُه َبْيٌت ُحرٌّ  باقر7 پرسيدند: چرا کعبه بيت عتيق ناميده شد؟ حضرت در پاسخ مي فرمايد: »لَنَّ
َيْملِْكُه َأَحٌد«14 براي اينکه اين خانه در تملک احدي از مردم و يا دولتي  َعتِيٌق ِمَن النَّاِس َو َلْ 

نيست و آزاد است.

کعبه، نخستين خانه اي است که براي مردم تأسيس شده است. )آل عمران: 96(. خانة مردم 
بدون نام و نشان و رنگ و اقليم و نژاد و تبار؛ خانه اي به دور از آاليش هاي 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 
اين خانه  به  بايد  )مائده: 97(. همه  لِلنَّاِس(  ِقيامًا  راَم  اْلَ اْلَبْيَت  اْلَكْعَبَة  الُ  )َجَعَل  خورده است؛ 
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 آِن خلق است نه ارباب 
قدرت و آنها نمي توانند خلق را از آن محروم کنند و از کعبه و حرم در مقاصد خاص بهره گيري 
نمايند. کعبه وسيلة هدايت براي جهانيان است )َو ُهدی لِْلعاَلنَِي(. اميرمؤمنان، علي7 حج را رمز 
يِن «15، »َجَعَلُه ُسْبَحاَنُه َو َتَعاَلی  جَّ َتْقِوَيًة لِلدِّ اقتدار دين و کعبه را َعلَم اسالم ناميده است »َو اْلَ
لِْلِْساَلِم َعَلام«16 و چنانکه مي دانيم 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.

يُن َقائاًِم َما َقاَمِت  امام صادق7 قوام دين را به قيام کعبه پيوند داده، مي فرمايد: »اَل َيَزاُل الدِّ
ين «.18 جَّ َتْشيِيدًا لِلدِّ اْلَكْعَبُة«.17 و نيز در خطابة تاريخي حضرت زهرا3 آمده است: »َو اْلَ

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 

هزينه سفر آنان را تأمين نمايد.19

گنجينه بي پايان حج

بازشناسي اسرار حج و منافع بي پايان آن، از وظايف مسلمانان به ويژه عالمان و محققان درد 
آشنا است که با رويکرد مجدد به اين فريضة جهان شمول، برکات و آثار سازنده و تعيين کننده 
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آن را مرور کرده و با شجاعت و صداقت براي ديگران باز گويند.
به بيان حضرت امام خميني1 :

»حج بِسان قرآن است که همه از آن بهره مند 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 احكام و سياست هاي اجتماعي آن نترسند، از صدف اين دريا گوهرهاي 
هدايت و رشد و حكمت و آزادگي را بيشتر صيد خواهند نمود و از زالل حكمت 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 جامعه  اي به دور از 
رذايل مادي و معنوي است. حج تجلي و تكرار همه صحنه  هاي عشق آفرين زندگي 
يک انسان و يک جامعه متكامل در دنياست. و مناسک حج مناسک زندگي است. و از 
آنجا که جامعه امت اسالمي، از هر نژاد و مليتي، بايد ابراهيمي شود تا به خيل امت 
محمد9  پيوند خورد و يكي گردد و يدِ واحده شود، حج تنظيم و تمرين و تشكل اين 
زندگي توحيدي است. حج عرصه نمايش و آيينه سنجش استعداد ها و توان مادي و 

معنوي مسلمانان است.«21
همچنين مقام معظم رهبري در بخشي از پيام به زائران بيت اهلل مي فرمايد:

با شوق و حنين دل هاي شيفته و جان هاي  ايام حج، همه ساله، همراه  »فرارسيدن 
از سراسر جهان اسالم است که در جوار خانة معبود و ديار محبوب،  آرزومندي 
سر بر آستان عشق و تقديس گذارند و َجبهة تعبد و تقرب بر خاک آن مقام بسايند. 
مغفرت حق  و  رحمت  پناه  در  و  بگذرانند  نيايش  و  ذکر  ساية  در  را  معلومات  ايام 
بيارمند. برادران دور افتادة خود از چهارگوشة عالم را ببينند و شكوه امت اسالمي 

را درنمونه  اي زنده و مجسم، حس کنند.«22
در پيام ديگر معظم له به زائران بيت اهلل مي خوانيم:

آيات  به  را  باطن  دهيد؛ چشم  ذکر و خشوع شست وشو  و  در زمزم صفا  را  »دل 
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، 
بار ها و بار ها در دل زنده کنيد؛ و بدينگونه راه روشن و آشكاري را که براي رسيدن 



می
اهی

ابر
ج 

ح

گر
 دی

هی
گا

ز ن
ا

شماره   90/ زمستان 1393

144145
شماره   90/ زمستان 1393

به دوستي رّب جليل در برابر ما گشوده است، بشناسيد و قدم نهادن در آن را به هّمت 
مؤمنانه و نيت صادقانة خود بسپاريد. 

مقام ابراهيم يكي از   همان آيات بينات است. جاي پاي ابراهيم7  در کنار کعبة 
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، هم اکنون در برابر يكايک ما آحاد امت اسالمي گشوده 
است. همت و شجاعت و عزم راسِخ هريک از ما مي تواند ما را روانه به سوي   همان 
به سوي آن  را  تا خاتم، بشر  آدم  از  الهي،  پيام آوران رسالت  هدف هايي سازد که 

فراخوانده و وعدة عزت و سعادت در دنيا وآخرت را به رهپويان آن داده اند.«23

احياي حج ابراهيمي

از مشکالت امت اسالم را سامان دهد.  بسياري  با ظرفيت عظيمي که دارد مي تواند  حج 
بهره  از ظرفيت آن  نه  به درستي شناخته شده و  نه  اين گنجينة گران سنگ اسالمي،  مع االسف 
ناشناخته  قرآن همچنان  مانند  بود که حج  معتقد  امام خميني1  است.24 حضرت  برداري شده 
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. امام1 در 

اين باره مي فرمايد: 
»همة مسلمانان بايد در تجديد حيات حج و قرآن کريم و بازگرداندن اين دو به صحنه  هاي 
زندگيشان کوشش کنند؛ و محققان متعهد اسالم با ارائه تفسيرهاي صحيح و واقعي از 

فلسفة حج همه بافته ها و تافته  هاي خرافاتي علماي درباري را به دريا بريزند.«25
»بزرگ ترين درد جوامع اسالمي اين است که هنوز فلسفه واقعي بسياري از احكام 
الهي را درک نكرده ا ند؛ و حج با آنهمه راز و عظمتي که دارد هنوز به صورت يک 

عبادت خشک و يک حرکت بي حاصل و بي ثمر باقي مانده است.«26
که  آنگونه  را  حج  تا  شد  آن  بر  اسالمي  انقالب  پيروزي  آغاز  همان  از  بزرگوار1  امام 
هست به عنوان يک ذخيرة بزرگ اسالمي معرفي کند و در پيام ها و سخنراني  ها به اين امر مهم 
بود،  الحرام که همه ساله روشنگر مسلمانان جهان  اهلل  بيت  زائران  به  امام1  پيام هاي  پرداخت. 



می
اهی

ابر
ج 

ح

گر
 دی

هی
گا

ز ن
ا

شماره   90/ زمستان 1393

144145
شماره   90/ زمستان 1393

نگاه خشک و مرتجعانه پيشين را دگرگون ساخت و روحي تازه به حج دميد و مي توان 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 بدين گونه مي خوانيم:
»بايد با تلخي اذعان کرد که شكل 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 عزت آفرين، حج سازنده و تحول 
برکات  منشأ  تاکنون  اندازه  همين  و  داد  قرار  اسالمي  امت  چشم  برابر  در  دهنده، 
فراواني در جهان اسالم شده است، ليكن با اين همه گسترش اين انديشه و اين نحوة 
عمل بر همة ملت هاي مسلمان نياز به مجاهدت مخلصانة علماي ديني و روشن بيني 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 خميني1 در احياي حج 

مي فرمايد:
»در دوران ما بزرگ ترين 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 
ما بود. او حّج ابراهيمي را ندا کرد و خاليق را بدان فرا خواند. يكبار ديگر صالي: )َو 
جِّ ( را به گوش جهانيان رسانيد. حّج ابراهيمي   همان حّج محّمدي  ْن يِف النَّاِس بِاْلَ َأذِّ
است که در آن، حرکت به سمت توحيد و اتحاد، روح و سرلوحة همة مراسم و شعائر 
است، حّجي ماية برکت و هدايت و ستون اصلي در حيات و قيام اّمت واحده، حّجي 
سرشار از منافع و پربار از ذکر خدا، حّجي که در آن ملت هاي مسلمان، وجود اّمت 
فراگير محّمدي9  و حضور خود در آن را لمس مي کنند و با احساس برادري و 

نزديكي ملت ها، از احساس ضعف و عجز و خود باختگي   رها مي شوند.«28

حج و رجم شياطين

امام  است. حضرت  آن  مختلف  در چهره هاي  با شرک  مبارزه  فريضة حج  ابعاد  از  يکي 
خميني1 در اين باره مي فرمايد:

ُجودِ( )حج: 26(  ِع السُّ كَّ ْر َبْيتَِي لِلطَّائِِفنَي َو اْلقائِِمنَي َو الرُّ »خداوند به ابراهيم7 فرمود: )َو َطهِّ
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و اين تطهير از همة ارجاس است که باالترين آنها شرک است که در صدر آية کريمه 
جِّ الَْْكَبِ  است و در سورة توبه مي خوانيم: )َو َأذاٌن ِمَن الُ َو َرُسولِِه إَِل النَّاِس َيْوَم اْلَ
كنَِي َو َرُسوُلُه( )توبه: 3(. و مهدي منتظر7 در لسان اديان و به  َأنَّ الُ َبِري ٌء ِمَن اْلُْشِ
اتفاق مسلمين از کعبه ندا سر مي دهد و بشريت را به توحيد مي خواند. همة فريادها 
را از کعبه و مكه سر مي دهند و ما بايد از آنها تبعيت کنيم و نداي توحيد کلمه و کلمة 
توحيد را از آن مكان مقدس سر دهيم و با فريادها و دعوت ها و تظلم ها و افشاگري ها 
و  بشكنيم  را  ها  بت  مكرمه  مكة  در  مسلمين  جمع  در  کوبنده  و  زنده  اجتماعات  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 عزيز7 را به جا آورده باشيم، و ااّل در حق 

ِجيَج«.29 و30 ِجيَج َو َأَقلَّ اْلَ ما گفته مي شود »َما َأْكَثَر الضَّ

همين مضامين را در پيام مقام معظم رهبري به حجاج بيت اهلل بدين گونه مي خوانيم:

»حج، کانون معارف اسالم و بيان کنندة سياست کلي اسالم براي ادارة زندگي انسان 
است. حج، مظهر توحيد و نفي و رمي شيطان و تكرار شعار ابراهيم7  است که گفت: 
ُكوَن( )انعام: 19(. صحنة اتحاد عظيم امت اسالمي برگرد محور  َّا ُتْشِ )إِنِّ َبِري ٌء ِم
توحيد وبرائت از مشرکين و نفي و طرد همة بت هاست. 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 قدرت هاي شيطاني سلطه گر و جبار، 

الل ( )يونس: 32(.  قِّ إاِلَّ الضَّ و چه عصبيت  هاي جاهلي و ناحق که: )َفام ذا َبْعَد اْلَ
حج ابراهيمي ومحّمدي9  و حج علوي و حسيني8 آن است که در آن توجه به 
خدا و پناه بردن به حكومت و قدرت او، با پشت کردن به قدرت طواغيت و جباران 

همراه باشد.«31

حج تجلي توحيد و نفي شرک

بارها  اينکه در آيات کريمة مربوط به حج  حج مظهر وحدت وکعبه منارة توحيد است، 
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 
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 ابراهيم7 بت 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 مي خوانيم:

»شرک همواره به يک گونه نيست، و بت هميشه به شكل هياکل چوب و سنگ و فلز 
بايد در همة زمان ها شرک را در لباس خاص آن  ظاهر نمي شود. خانة خدا و حج 
زمان، و بت شريک خدا را با جلوة مخصوص آن بشناساند و نفي و طرد کند. امروز 
البته از »الت« و »منات« و »عّزي« خبري نيست، اما به جاي آن و خطرناک تر از آن، 
بت هاي زر و زور استكبار و نظام هاي جاهلي و استكباري است که همة فضاي زندگي 

مسلمين را در کشورهاي اسالمي فرا گرفته است.«32
و  به جبر  امروز  از مسلمين،  بسياري  از جمله  و  مردم جهان  از  بسياري  که  »بتي 
همة  که  است  آمريكا  قدرت  بت  مي شوند،  وادار  آن  از  اطاعت  و  عبادت  به  تحميل، 
شؤون فرهنگي و سياسي و اقتصادي مسلمين را در قبضه گرفته و ملت ها را خواه 
و ناخواه در جهت منافع و اغراض خود که نقطه مقابل مصالح مسلمين است حرکت 
مي دهد. عبادت، همين اطاعت بي چون وچراست که امروز در برابر خواست استكبار و 
در رأس آن آمريكا، بر ملت ها تحميل مي شود و آنان با شيوه هاي گوناگون، به سمت 

آن سوق داده مي شوند.«33

گنجينه بي پايان حج

مقام معظم رهبري در پيامي ديگر در بيان نقش تحول ساز حج مي فرمايد:
»حّج درست، مي تواند تحولي دروني در يكايک مسلمين پديد آورد و روح توحيد و 
ارتباط با خدا و اعتماد به او و رد همة بت هاي درون و بروِن وجود آدمي که   همان 
هوا ها و هوس هاي پست کننده و قدرت هاي اسيرکنندة آدمي اند، و نيز احساس قدرت 
و اعتماد به نفس و رستگاري و فداکاري در آنان پديد آورد، و چنين تحولي است که 

از هر انساني، موجودي شكست نا شناس و تهديد و تطميع ناپذير مي سازد. 
و نيز حج درست مي تواند از اعضاي جدا افتادة امت اسالمي، پيكره اي واحد و کارآمد 
و نيرومند بسازد، آنان را با هم آشنا و از حرف ها و درد ها و پيشرفت ها و نيازهاي 

يكديگر، آگاه شان کند و تجربه هاي آنان را متبادل سازد.«43
حج محور وحدت و عظمت امت اسالم و رهايي از اسارت هايي است که مظاهر شرک و 
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بت هاي زنده بر امت مسلمان تحميل کرده اند. به بيان رهبر معظم انقالب:
»حج مي تواند روح توحيد را در دل ها زنده کند، تكه پاره هاي 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 کرده اند، نجات دهد. حج مي تواند دردهاي مسلمين را به 
عالج نزديک کند و بزرگ ترين درد آنان را ـ که سلطة فرهنگي و اقتصادي و سياسي 
از  نمايد. حج مي تواند دلبستگي  هاي اسارت آفرين را  ـ درمان  کفر و استكبار است 
دل ها بشويد و در مقابل، ارتباط با خدا و با بندگان خدا را در فرد و جمع مسلمانان 
تقويت نمايد و همين دليل است که سياست هاي 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 ميليون ها مسلمان از سراسر جهان را در بر مي گيرد که با اعتصام 
با  همه  و  آورند  فرود  قبله  خداوند  برابر  در  تعظيم  سر  تا  آمده اند  گرد  ايمان  استوار  رشتة  به 
از  بهره گرفتن  و  تعالي  قرب حق  آن  و  بينديشند  واحد  به يک هدف  و وحدت  توحيد  شعار 
برکات اين جمع بي نظير و برگشتن با جان ماية معنوي براي ادامة زندگي شرافتمندانه است و به 
مسائل و مصالح امت اسالم در جاي جاي جهان فکر کنند. پيوند برادري در اين همايش بزرگ 

دست آورد بزرگ حج است. به بيان مقام معظم رهبري:
»در حج  بايد تا سرحد توان  و امكان ، پيوند برادري  با مسلمين  ديگر کشور ها استحكام  
يابد و ضمن  استفسار از مسايل  و حوادث  آنان ، حقايق  مسلم  سياسي  که  امروز در 
فضاي  جمهوري  اسالمي  بر اکثر يا همة  مردم  آشكار است  به  آنان  انتقال  يابد و آية  

ْم( تحقيق پذيرد.«36 کريمة )لَِيْشَهُدوا َمنافَِع َلُ

پرهيز از تفرقه در حج

از وظايف مهم حج گزاران 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:
که موجب  اعمال جاهالنه،  از  ايراني و شيعيان ساير کشور ها  برادران  است  »الزم 
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تفرق صفوف مسلمين است احتراز کنند و الزم است در جماعات اهل سنت حاضر 
شوند و از انعقاد و تشكيل 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 اهل سنت مورد تأکيد قرار داده و مي فرمايد:
»در وقوفين متابعت از حكم 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 به ويژه 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 تصميم گيري مناسب نمايند که اين يکي از منافع 

بزرگ حج است:
»... يكي از مهمات فلسفه حج، ايجاد تفاهم و تحكيم برادري بين مسلمين است و بر 
دانشمندان و معممين الزم است مسائل اساسي سياسي و اجتماعي خود را با ديگر 
به  برگشت  در  آنان  تا  کنند  تهيه  آن طرح هايي  رفع  در  و  گذارند  ميان  در  برادران 

کشورهاي خود آن ها 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 بين المللي خواهند شد و از منافع ملي خود حراست و دفاع خواهند کرد و دست تطاول 
استعمارگران را که قرن ها دست به سوي کشورهاي اسالمي دراز است و منابع و ثروت هاي  آنان 
را چپاول مي کند، قطع خواهند کرد و مقدرات خود را خود به دست خواهند گرفت. حضرت 

امام خميني خطاب به مسلمانان جهان مي گويد:
»هان! اي قطره  هاي 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 بُبرد و دست تطاول 

و تجاوز آنان قطع شود و به زندگاني شرافتمندانه و ارزش هاي انساني برسيد.«40

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 سياسيـ  اجتماعي داشته باشد جنبه اعتقادي و تربيتي دارد و مؤمن به حکم انگيزه 
ايماني و با تأسي به خدا و رسول مي بايست از آنچه سد راه خدا است و از هرکس که در مقام 
خصومت با خلق اوست تبّري جويد و علقة روحي و عملي خود را قطع کند و با دشمنان خدا و 
خلق، طرِح دوستي نيفکند. قرآن کريم به اين اصل مهم ايماني اهتمام ورزيده و در سيرة پيامبران 

به عنوان اسوه و الگو آورده است. از جمله از قول حضرت ابراهيم بنيانگذار حج آمده است:

ُه َسَيْهِدينِ(  َّا َتْعُبُدوَن إاِلَّ الَِّذي َفَطَرِن َفإِنَّ نِي َبراٌء ِم )َو إِْذ قاَل إِْبراِهيُم ِلَبِيِه َو َقْوِمِه إِنَّ
)زخرف: 27-26(

»و آنگاه که ابراهيم به پدرش )آذر( و قومش گفت من از آنچه شما به جاي خداي 
يگانه مي پرستيد بيزارم...«

و مؤمنان را به تأسي جستن به ابراهيم و يارانش فراخوانده است:
َّا  ا ُبَرآُؤا ِمنُْكْم َو ِم )َقْد كاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يِف إِْبراِهيَم َو الَِّذيَن َمَعُه إِْذ قاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّ
َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ال َكَفْرنا بُِكْم َو َبدا َبْينَنا َو َبْينَُكُم اْلَعداَوُة َو اْلَبْغضاُء َأَبدًا َحتَّی ُتْؤِمنُوا 

بِالِ َوْحَدُه...( )ممتحنه : 4(
»براي شما در سيرة ابراهيم و يارانش سرمشق نيكويي است. آنگاه که به قومشان 
گفتند ما از آنچه جز خدا مي پرستيد 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.«
نهايي خود  يافته و به شکل  ابراهيمي در آيين جهانشمول اسالم، همچنان استمرار  برائت 
مي رسد. ابراهيم مبارزه با اقطاب شرک و انديشة بت پرستي را آغاز مي کند و حضرت محمد9 
به تکميل آن مي پردازد و بت ها را از خانة کعبه بيرون مي ريزد و با بت پرستان و مشرکان به نبرد 

بر مي خيزد و برائت از آنان را با بانگ بلند در موسم حج اعالم مي دارد:
َو  كنَِي  اْلُْشِ ِمَن  َبِري ٌء  ال  َأنَّ  الَْْكَبِ  جِّ  اْلَ َيْوَم  النَّاِس  إَِلی  َرُسولِِه  َو  ال  ِمَن  َأذاٌن  )َو 

َرُسوُلُه...( )توبه: 3(
بنا به مفاد اين آية کريمه، آغازگر برائت، خدا و پيام آور اوست و اين تنها يک امر سياسي 
اصل  يک  عنوان  به  بايد  مؤمنان  براي  و  است  ربوبي  مصدر  از  برگرفته  بلکه  نيست  مقطعي  و 
ايماني همواره در هر عصري سرمشق باشد. مفهوم برائت از بيزاري به عنوان يک امر قلبي فراتر 
رفته و مستلزم کناره گيري و ابراز تنفر از دشمن و طرد و منزوي ساختن مشرکان و توطئه گران 
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است. سورة برائت در سال نهم هجرت نازل شد که دعوت اسالم گسترش يافته و دولت اسالمي 
برائت آغاز يک جنگ  با دشمن برخورد مي کند، اعالم  از موضع قدرت  پيامبر  مستقر شده و 
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 مي کند. 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 مي دهد، 
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 پيامبر9 بود علي7 به امر پيامبر اعالم نمود.41

برائت سياست اصولي اسالم

و  بوده  رسالت  عصر  مهم  وقايع  از  يکي  شده،  تعبيه  حج  وپود  تار  در  که  برائت  اعالن 
بنيانگذار آن، شخص رسول اهلل9 به امر پروردگار متعال بود و سيرة نبوي براي امت سرمشق 

جاودانه است؛ )َلُكْم يِف َرُسوِل الِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة( )احزاب:21(
اين سنت حسنه سال ها و قرن ها به فراموشي سپرده شده بود که امام خميني1 آن را احيا 
با تأکيد بر اينکه برائت الزمة ايمان و عشق  کرد. امام در پيام تاريخي خود به حجاج بيت اهلل، 

موحدان است، فرمود: 
منافقين  و  از مشرکين  نفرت  کامل  به ظهور  موحدين جز  که خلوص عشق  »حاشا 
ميسر شود و کدام خانه اي سزاوارتر از کعبه و خانة امن و طهارت و ناس که در آن 
به هر چه تجاوز و ستم و استثمار و بردگي و يا دون صفتي و نامردمي است، عماًل 
ُقوَن«  و قوالً پشت شود و در تجديد ميثاق »َاَلْسُت بَِربُِّكم« بت آلهه  ها و اربابان »ُمتَِفرِّ
شكسته شود و خاطرة مهمترين و بزرگترين حرکت سياسي پيامبر9  در )َوَاذاٌن 
( زنده بماند و تكرار شود، چرا که سنت  جِّ االَكَبِ ِمَن ال َوَرسُولِِه اَِلی النَّاِس َيْوَم اْلَ
پيامبر9  و اعالن برائت کهنه شدني نيست و نه تنها اعالن برائت به ايام و مراسم 
حج منحصر نشود، که 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 کنند و به وسوسة 
خناسان و شبهات ترديد آفرينان و متحجرين ومنحرفين گوش فرا ندهند و لحظه  اي 

از اين آهنگ مقدس توحيدي و جهان شمولي اسالم، غفلت نكنند.«42 
حضرت امام در همين پيام در بخش ديگري مي افزايد:

»فرياد برائت ما، فرياد امتي است که همة کفر و استكبار به مرگ او در کمين نشسته ا ند و 
همة تيرها و کمان ها و نيزه ها به طرف قرآن و عترت عظيم نشانه رفته  ا ند و هيهات که امت 
محمد9 و سيراب شدگان کوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان به مرگ ذلت بار و به 
اسارت غرب و شرق تن در دهند و هيهات که خميني، در برابر تجاوز ديوسيرتان و مشرکان 
و کافران به حريم قرآن کريم و عترت رسول خدا و امت محمد9  و پيروان ابراهيم حنيف 

ساکت و آرام بماند و يا نظاره گر صحنه  هاي ذلت و حقارت مسلمانان باشد.«43

مقام معظم رهبري و مسئله برائت

در ادامة ديدگاه حضرت امام در مسئلة برائت آيت اهلل العظمي خامنه اي بارها بر اعالم برائت 
در حج تأکيد ورزيده اند؛ از جمله در پيام معظم له به حجاج بيت اهلل الحرام مي خوانيم:

حسيني،  زمزم  و جوشش  محّمدي9  کوثر  فيض  از  که  است  تشنه  جان  »کدامين 
اين جرعه ها را بنوشد و هنوز در مضمون سياسي حج دچار ترديد و ابهام باشد؟ 
حج بي برائت، حج بي وحدت، حج بي تحرک وقيام، حجي که از آن تهديد کفر و شرک 

برنخيزد، حج نيست و روح ومعناي حج را فاقد است. 
بت هاي بزهكار استبداد و استعمار، حكمرانان از خدا بي خبر و قدرت هاي سلطه گر 
جهاني، در گذشته و حال، همواره از حِج با مضمون سازنده و روشن و الهام بخش، 

بشدت ترسيده و با آن به مقابله برخاسته اند.«44
معظم له در مناسبت ديگر و ديدار با زائران حرمين شريفين، بر برائت در حج و رکن اساسي 

بودن آن تأکيد ورزيده و فرمودند:
»برائت، حقيقتًا از ارکان حّج است. باال تر از ارکان حّج است؛ روح حّج است؛ معنا و 
هدف و جهت حّج است. خطاست اگر کسي خيال کند که مي شود هر يک از ارکان و 

اعمال حج را با روح حج و جهت کلّي آن مقايسه کرد.« 45
و در ديداري ديگر فرمودند:
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»روح يک عبادت، از آن قابل تفكيک نيست، حج بايد مظهر توحيد الهي باشد و برائت 
از کفار و اوثان و اصنام، يكي از دو رکن توحيد است و اين بت ها، تنها الت و عزي 
نيستند، بلكه امروز سران کفر و طاغوت ها و فتنه انگيزان عالم، بزرگ ترين بت هاي 
استكبار و صهيونيزم  از  برائت  اعالم  است.  اين ها واجب تر  به  کفر  جهان هستند و 
و کفر و الحاد جهاني و فعاليت ها وبرنامه هاي آنان بر ضد اسالم ومسلمانان، جزو 

اصول مسلم حج است.«46
معظم له در مناسبت ديگر مسئله برائت را اين گونه بيان فرموده اند:

»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 بر ترين جايگاه برائت از 
مشرکين شناخته شده و خداي متعال از زبان خود و نبي مكرمش9 ، اعالم برائت از 
مشرکين را به روز حج اکبر موکول ساخته است؛ )َو َأذاٌن ِمَن ال َو َرُسولِِه إَِلی النَّاِس 
جِّ الَْكَبِ َأنَّ ال َبِري ٌء ِمَن اْلُْشـِركنَِي َو َرُسوُلُه َفإِْن ُتْبُتْم َفُهَو َخْيٌ َلُكْم َو إِْن َتَولَّْيُتْم  َيْوَم اْلَ
ِ الَِّذيَن َكَفُروا بَِعذاٍب َألِيٍم( )توبه: 3( . فرياد برائت  ُكْم َغْيُ ُمْعِجِزي الِ َو َبشِّ َفاْعَلُموا َأنَّ
که امروز مسلمان در حج سر مي دهد، فرياد برائت از استكبار و ايادي آن است که 

مع األسف در کشورهاي اسالمي قدرتمندانه اعمال نفوذ مي کنند.«47

امنيت حرم

ابراهيم  پيامبرخدا9 در دعاي حضرت  الهي ريشة هزاران ساله دارد.  امنيت مکه و حرم 
است: )َو إِْذ قاَل إِْبراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمنًا َو اْجنُْبنِي َو َبنِيَّ َأْن َنْعُبَد اْلَْصناَم( )ابراهيم: 35( 
فرمود: »خداوند از آن روز که آسمان ها و زمين را آفريد مكه را حرم امن قرار داد و تا قيامت 

چنين خواهد بود و احدي حق ندارد اين حريم را بشكند و آن را نا امن کند.«48
امنيت حرم در همة اعصار ـ حتي عصر جاهليت ـ مورد احترام بوده و جنگ و خونريزي 
و تعرض به جان و مال ديگران در حرم امن الهي ممنوع بوده و از آن پرهيز مي کردند. حتي اگر 
کسي قاتل پدر خود را در حرم مي ديد، متعرض او نمي شد تا از حرم خارج شود؛ )َو َمْن َدَخَلُه 

كاَن آِمنًا( )آل عمران: 97(.
و  اسالمي  ـ  انساني  امن  از يک جامعة  نموداري  عبادت جهان شمول،  عنوان يک  به  حج 
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

قرآن کريم بيت و حرم را حريم امن قرار داده است؛ )َو َمْن َدَخَلُه كاَن آِمنًا(، )َو إِْذ َجَعْلنَا 
اْلَبْيَت َمثاَبًة لِلنَّاِس َو َأْمنًا( )بقره: 125(

کعبه، مکه و حرم براي همة انسان ها 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 مي شد 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 علي8 ناامن 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 عبداهلل  بن زبير بود.
در عصر اخير نيز چنين جسارت و گستاخي در عربستان و در جوار حرم امن الهي رخ داد 
که در سال 1366 روز ششم ماه ذي حجه به کشتار مردم مسلمان و بي گناه و ميهمانان خدا در 
شهر مکه دست زدند و صدها پرندة خونين بال را به جرم اين که عليه آمريکا و اسرائيل تظاهرات 
کردند که جمعه خونين نام گرفت به شهادت رساندند و متعاقب آن رسانه هاي مزدوِر 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 صّد َعن سبيل اهلل و مسجد الحرام نمودند.
در اين رابطه حضرت امام خميني= بيانيه اي تاريخي و پيام روشنگر و کوبنده اي دادند که 
هرآنچه را الزم بود به اطالع زائران بيت اهلل الحرام و مسلمانان جهان رساندند که بخشي از آن 

را مي  آوريم:
»مسلمانان جهان در سال گذشته و براي اولين بار عيد قربان را با شهادت فرزندان 
ابراهيم7 که 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 
بي پناه ما کشته  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 کساني و از چه گناهي؟ انتقام از کساني که از 
خانة خويش به سوي خانة خدا و خانة مردم هجرت نموده بودند! انتقام از کساني که 
سال ها کوله بار امانت و مبارزه را بر دوش کشيده بودند. انتقام از کساني که همچون 
را  آمريكا  بودند؛ شوروي و  برمي گشتند؛ شاه را شكسته  از بت شكني  ابراهيم7 
شكسته بودند؛ کفر و نفاق را خرد کرده بودند. همان ها که پس از طي آن همه راه ها 
جِّ َيْأُتوَك ِرجاالً(49 پا برهنه و سر برهنه آمده بودند  ْن يِف النَّاِس بِاْلَ با فرياد: )َو َأذِّ
تا ابراهيم را خوشحال کنند، به ميهماني خدا آمده بودند تا با آب زمزم گرد و غبار 
سفر را از چهره بزدايند، و عطش خويش را در زالل مناسک حج برطرف نمايند و با 
تواني بيشتر مسئوليت پذير گردند و در سير و صيرورت ابدي خود نه تنها در ميقات 
حج، که در ميقات عمل نيز لباس و حجاب پيوستگي و دلبستگي به دنيا را از تن به 
در آورند. همان ها که براي نجات محرومان و بندگان خدا راحتي راحت طلبان را بر 
خود حرام، و ُمحِرم به اِحرام شهادت شده بودند و عزم را جزم کردند تا نه تنها بنده 
زرخريد آمريكا و شوروي نباشند، که زير بار هيچ کس جز خدا نروند. آمده بودند 
که دوباره به محمد9 بگويند که از مبارزه خسته نشده  ا ند و به خوبي مي  د انند که 
ابي سفيان و ابي لهب و ابي جهل براي انتقام در کمين نشسته  ا ند و با خود مي گويند: 
مگر هنوز الت و هُبَل در کعبه  اند؟! آري، خطرناک تر از آن بت ها، اما در چهره و فريبي 
نو. آنها مي  د انند که امروز َحَرم، َحَرم است اما نه براي ناس، که براي آمريكا! و کسي 
که به آمريكا لبيک نگويد و به خداي کعبه رو آورد سزاوار انتقام خواهد شد. انتقام 
از زائراني که همة ذرات وجود و همة حرکات و سكنات انقالبشان مناسک ابراهيم را 
زنده کرده است؛ و حقيقتاً مي  رود تا فضاي کشور و زندگي خويش را با آواي دلنشين 

ُهم َلبَّيَك« معطر سازد«. »َلبَّيَك، اللَّ
 آري، در منطق استكبار جهاني هر که بخواهد برائت از کفر و شرک را پياده
کند متهم به شرک خواهد شد، و »مفتي«ها و مفتي زادگان اين نوادگان »َبلَعم باعورا«ها، 

به قتل و کفر او حكم خواهند داد.
از پيام بسيار مهم حضرت امام خميني= در فاجعه کشتار زائران خانه خدا به همين مقدار 

بسنده مي کنيم و اکنون به بخشي از پيام مقام معظم رهبري در همين زمينه مي  پردازيم.
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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 بيت اهلل الحرام 

مطرح کردند که بخش اول آن در رابطه با رحلت حضرت امام= و حادثة مکه بود:
»اول، غم شهادت فراموش نشدني کبوتران خونين بال حرم را که سه سال پيش به 
جرم اعالم برائت از مشرکين، به تيغ کين و حقد حكام 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 بيگانه پرستان و از 
خدا بي خبران، مظلومانه به شهادت رسيدند و با خون به ناحق ريختة خود، داغ ننگي 

بر پيشاني حكام ستمگر و خائن حجاز نهادند.
از  شدن  ممنوع  و  حج  مناسک  انجام  از  محروميت  و  خدا  خانة  فراق  درد  دوم،  و 
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، يكي از عبرت انگيز ترين وقايع 
دوران تحول خيز کنوني است که ملتي از همه به اسالم وفادار تر و از همه در راه خدا 

فداکار تر، از خانة خدا مصدود شود و از انجام فريضة اسالمي ممنوع گردد. 
آن روي اين صفحة شگفت انگيز آن است که حرم الهي، براي مستشاران آمريكايي 
و کمپاني د اران نفتي امن باشد و براي مسلمانان پاکباز و خانه پرداز، ناامن و کمين 
صد ها خطر. اين، از جملة نشانه هاي غريبي است که خبر از وضعي بشدت ناهنجار 
َمَع  ﴿َفإِنَّ  مي کند؛  حمل  بهنجار  آينده  اي  و  تحولي  بشارت  خود،  در  طبعاً  و  مي دهد 

اْلُعـْسِ ُيْسًا * إِنَّ َمَع اْلُعْسِ ُيْسًا﴾ ...50
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 
حاجياني که حج را به معني درست آن شناخته و توحيد الهي را با برائت از مشرکين 

همراه کرده اند، اصرار مي ورزد.«51

ميثاق با پيامبر و امام

از آثار حج، احياي ميراث معنوي اسالم و ميثاق با پايه گذاران اين فرهنگ در حرمين است. 
مکه ميعادگاه رسوالن و سرآمد آنان، حضرت ختمي مرتبت9 است 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 شکل گيري 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 مي دهند.
در سفر حج بايد بر آن خاطره هاي معنوي و فرهنگي مرور شود و اطلس حرمين زنده بماند 

و به دست فراموشي سپرده نشود.
امام صادق7 با اشاره به اين راز معنوي فرمود:

 9 ِق َو اْلَْغِرِب لَِيَتَعاَرُفوا... َو لُِتْعَرَف آَثاُر َرُسوِل الِ »َفَجَعَل فِيِه ااِلْجتاَِمَع ِمَن اْلَْشِ
مسلمين،  اجتماع  اين سرزمين،  در  خداوند  ُينَْسی «.52  اَل  َو  ُيْذَكَر  َو  َأْخَباُرُه  ُتْعَرَف  َو 
از شرق و غرب را فراهم آورد تا مسلمانان جهان يكديگر را بشناسند... و نيز آثار 

پيامبر9 و 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 مي گويد: 

َمَراِت  َو بِاْلَبْيِت َو التَّْعِريِف َو اْلَ ْيِف ِمْن ِمنًي  لِل َرُسوِل ال بِاْلَ

اِد ِذي الثَّـِفنَاِت  ـجَّ ـَزَة َو السَّ َو َحْ َسيـِْن َو َجـعـَْفٍر           ِدَيـاُر َعِلٍّ َو اْلُ

ـَسنَـاِت َو َواِرِث ِعـلـْم ال َو اْلَ َو ِسْبَطْي َرُسوِل الِ َو اْبنَْي َوِصيِِّه  
َسنَات53 ْوِم َو التَّْطِهِي َو اْلَ َمنـَاِزُل َكاَنْت لِلّصـَاَلِة َو لِلّتـَُقی  َو لِلصَّ

ـ و رکن و عرفه و جمرات آثاري است. ـ  که از سرزمين منا است  »خاندان پيامبر9 را در خيف 

آنجا ديار علي و حسين و جعفر است و نيز حمزه و سجاد آنكه آثار سجده بر پيشاني داشت.
و هم دو سبـط رسول اهلل و دو فـرزنـد وصي او، که وارث علم خـدا و کانون نيكي ها هستـند.

خانه هايي که جايگاه نماز و تقوا و روزه و پيراستگي و نيكوکاري بودند.«
از اين رو، زيارت نبي گرامي و ائمه طاهر: مکمل حج و معنا بخش آن است:

َة َحاّجًا َو َلْ َيُزْرِن بِاْلَِدينَِة َفَقْد َجَفاِن «.54 پيامبرخدا9 : »َمْن َأَتی َمكَّ
ُه َأْفَضُل«.55 َة َو اْختِْم بِاْلَِدينَِة َفإِنَّ امام باقر7 : »اِْبَدْأ بَِمكَّ

َماِم«.56 جِّ لَِقاُء اإْلِ همچنين امام باقر7 : »ِمْن َتَاِم اْلَ
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57.» جِّ ُه بِِزَياَرتِنَا ِلَنَّ َذلَِك ِمْن َتَاِم اْلَ امام صادق7 : »إَِذا َحجَّ َأَحُدُكْم َفْلَيْختِْم َحجَّ
ا َواَلَيَتُهْم«.58 ا َفُيْعلُِمونَّ ِذِه اْلَْحَجاِر ُثمَّ َيْأُتونَّ اَم ُأِمُروا َأْن َيُطوُفوا ِبَ و نيز امام صادق7 : »إِنَّ

روايات به اين مضمون بسيار است که حج بي واليت 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 خاطره هايي 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.
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