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پیش از حج، از آن آگاھی یابید – ٢ھدف بزرگ حج، خ  – ١خ   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  پیش از حج، از آن آگاھی یابید. – ٢ھدف بزرگ حج، خ  – ١: خ١١٣٠خطبھ  -خطبھ جمعھ 

  ی نخست: خطبھ

کنیم و از شر  جوییم، از او طلب ھدایت می گوییم، از او یاری می سپاس خدای را. او را سپاس می

تواند گمراه کند و ھر  آوریم. ھر کس را کھ خدا ھدایت کند کسی نمی نفس و اعمال بدمان بھ او پناه می

دھم کھ  ی میای نخواھی یافت و گواھ کس را کھ خدا گمراه کند ھرگز برایش حامی و ھدایت کننده

اش و تحقیر کسانی  ی اقرار بھ خداوندی معبودی جز هللا نیست، یگانھ است و شریک ندارد. بھ نشانھ

دھم کھ سرورمان محمد صلی هللا علیھ وآلھ  اند و گواھی می کھ او را انکار کرده و بھ او کفر ورزیده

ر مخلوقات و بشریت خواھد وسلم رسول او، تا چشمی ببیند و گوشی بشنود [تا پایان حیات]، سرو

بود. پروردگارا! تا روز قیامت درود، سالم و برکت بفرست بر سرورمان محمد و بر خاندان و 

  یارانش و پرچمداران او و کسی کھ از او پیروی کند.

مؤمن بسیار نیازمند شارژ روحی است تا بتواند ایمانش را قوی کند و ارتباطش را با خدا افزایش 

  دھد:

ار نیازمند شارژ روحی است تا بتواند ایمانش را قوی کند و ارتباطش را با خدا افزایش مؤمن بسی

دھد. خداوند پنج وعده نماز را بھ عنوان شارژھای روزانھ بر ما فرض کرده است و نماز جمعھ را 

بھ عنوان یک شارژ ھفتگی، رمضان را بھ عنوان یک شارژ ماھیانھ و حج را شارژی برای تمام 

  ما فرض نموده است.عمر بر 

  لذلك:

ة  (( أن األقرع بن حابس سأل النبيَّ صلى ّ� علیھ وسلم فقال: یا رسول ّ�: الحج في كل سنة أو مرَّ

  واحدة؟ قال: "بل مرةً واحدةً، فمن زاد فھو تطوع ))

بار ای رسول خدا: حج در ھر سال یک  ((اقرع بن حابس از پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم پرسید:

است یا فقط یک بار است؟ فرمود: تنھا یک بار است، و ھر کس بیشتر حج بگذارد این مستحب 

  است.))

  [ابو داود از ابن عباس]

ی خداوند بر این بوده کھ بنا بھ حکمتی مطلق و جھت رعایت  حج سفری بھ سوی خدا است. اراده

  خود قرار دھد:ای برای  ی مادی در وجود انسان برای مردم در زمین خانھ جنبھ
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َل بَْیٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً َوُھًدى ِلْلعَالَِمیَن﴾   ﴿إِنَّ أَوَّ

اى كھ براى [عبادت] مردم نھاده شده ھمان است كھ در مكھ است و مبارك   (در حقیقت نخستین خانھ

  و براى جھانیان [مایھ] ھدایت است.)

  (آل عمران )

ی در زمین جھت دسترسی مردم قرار داده تا مؤمنان بتوانند با آمدن از سراسر دنیا ا برای خود خانھ

اش در یک  بھ آن جا محبت و اشتیاق خود را بھ خداوند بیان کنند. حکمت خداوند بر این بوده کھ خانھ

سرزمین گرم و بی حاصل باشد تا برای حجاج آشکار گردد کھ ارتباط حقیقی با خداوند برای انسان 

شود، بی نیاز  اش می کند سبب خوشبختی عادت آفرین است و با آن از تمام شروط مادی کھ فکر میس

ی  ھای پیرامون او بنابراین اگر خانھ گیرد نھ از نعمت شود. سعادت انسان از درونش سرچشمھ می می

ھای  ریاچھھای گوارا و د بود کھ دارای کوه و جنگل سبز و آب ی معتدلی از زمین می کعبھ در منطقھ

شد و  ھای پر از بلبل و ھوای لطیف و نسیم وزان باشد حج در طول سال باعث شلوغی می زالل و باغ

  آمدند. ی ادای فریضھ برای استراحت و تفریح و نھ محبت خداوند بھ آن جا می تمام مردم بھ بھانھ

  حج عبادت بزرگی است کھ اساس آن ارتباط با خداوند است:

ی گرم بی آب و علفی واقع شده است و گذشتھ از موقعیت  حکمتی واال در منطقھ ی خدا بنا بھ خانھ

خانھ و ضعیت ھوا در آن، حاجی احرام بستھ نباید لباس دوختھ شده بپوشد و نباید ھیچ گونھ عطری 

ھا  ھای حالل خارج از حج را استفاده نماید تمام این بزند و نباید موھایش را کوتاه کند و نباید لذت

ی استحکام ارتباطش با خدا و سعادت وی تنھا با تقرب بھ او است بھ دور از ورود ھیچ لذت برا

دنیایی تا حاجی بداند کھ با رسیدن بھ هللا بھ ھمھ چیز رسیده است و این کھ دنیا امکان ندارد انسان را 

ای خدا  گوید: گشاید و می بھ خوشبختی ھمیشگی برساند بلکھ ناقص است و ناخودآگاه زبان بھ سخن می

  آن کھ تو را بھ دست آورد چھ از دست داد؟ و آن کھ تو را از دست داد چھ بھ دست آورد؟

خالصھ این کھ حج یک عبادت بزرگ است کھ اساس آن ارتباط با خدا است و این ارتباط منحصر بھ 

دروغین ھای  فرد است و مبتنی بر شناخت و تقرب و بخشش و محبت است و دلیل آن رھا کردن نقاب

  ھا برای رسیدن بھ نعمت دھنده است. دنیایی و فراتر رفتن از خلق بھ خالق و رھا کردن نعمت

  حقوق بندگان مبنی بر بخل و حقوق خداوند مبنی بر بخشش است:

برای ادای این عبادت بزرگ بھ شکل قابل قبول برای هللا و خشنودی وی از آن و برای ا ینکھ انسان 

گرانبھا را صرف نکند و سختی را تحمل کند و سپس حج او قبول نشود و بھ او اموال فراوان و وقت 

بگویند: خوش نیامدی و حج تو برای خودت باشد. برای این کھ حج او بیھوده نباشد باید پیش از رفتن 
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بھ حج از تمامی گناھان بزرگ و کوچک و آشکار و نھان توبھ کند و از اموال حرام دوری نماید و 

ھای گناه آلود بکشد و حقوقی کھ بر او است را کامل ادا نماید بھ خصوص حقوق  تباطدست از ار

مردم را؛ زیرا حقوق بندگان مبنی بر بخل است در حالی کھ حقوق هللا مبنی بر بخشش است بنابراین 

ند باید حقوق را ادا کند و دست از گناه بردارد و مھمتر از این، عھد کند پس از حج گناه را تکرار نک

کند تمام گناھان  و حج برایش عادت نشود. اشتباه بزرگ و فکر خطرناک این است کھ حاجی فکر می

شود. علما اتفاق نظر دارند کھ احادیث شریفی کھ  ی گناھان آمرزیده می رود و ھمھ پیشین از بین می

شود، این گناھانی  شود و تمام گناھانش بخشیده می کند حاجی مانند روز اول تولدش بی گناه می بیان می

کنند فقط گناھان میان بنده با خدا است اما گناھانی  کھ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم بھ آن اشاره می

کھ میان او و مردم است و حقوقی کھ بر گردن دارد و واجباتی کھ در انجام آن کوتاھی کرده است 

  شود. تنھا با ادا کردن و بخشیدن از گردن او ساقط می

شود و  شود کھ ھمان شرک است و گناھی کھ رھا نمی گناھان سھ تا است: گناھی کھ بخشیده نمیپس 

شود و آن گناھی است کھ میان بنده و خدا  آن گناه بنده با بندگان دیگر است و گناھانی کھ بخشیده می

شود  پاک می باشد. یعنی تمام احادیثی کھ اشاره دارد حاجی مانند روز اولی کھ از مادر زاده شده می

تنھا گناھان میان او و خداوند است اما گناھان میان او و بندگان تنھا با ادای حقوق و حاللیت طلبی 

  شود. بخشیده می

  رود: توانایی یک اصل در حج بھ شمار می

ی الھی است  رود و آن فرموده ی حج بھ شمار می توانایی کھ در آیھ آمده است یک اصل در فریضھ

  کھ:

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْیِت َمِن اْستََطاَع ﴿ فِیِھ آَ  إِلَْیِھ َسبِیًال یَاٌت بَیِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِھیَم َوَمْن َدَخلَھُ َكاَن آَِمنًا َوِ�َّ

َ َغنِيٌّ َعِن اْلعَالَِمیَن (   ) ﴾٩٧َوَمْن َكفََر فَِإنَّ �َّ

ھیم است و ھر كھ در آن درآید در امان است و ھایى روشن است [از جملھ] مقام ابرا  ((در آن نشانھ

براى خدا حج آن خانھ بر عھده مردم است [البتھ بر] كسى كھ بتواند بھ سوى آن راه یابد و ھر كھ 

  نیاز است.)) كفر ورزد یقینا خداوند از جھانیان بى

  (آل عمران )

نباشد آن قدر کھ بتواند  این توانایی بدنی، مالی، امنیتی، و اداری است. مسلمانی کھ تن وی قوی

مناسک حج را ادا کند و وی از این بابت مطمئن باشد یا یک پزشک متخصص مسلمان و پارسا حج 

اش کسی را بھ جای خود بھ حج بفرستد و یا این کھ وصیت  تواند در زندگی را بھ او توصیھ نکند می



4 

پیش از حج، از آن آگاھی یابید – ٢ھدف بزرگ حج، خ  – ١خ   

نی کھ توانایی مالی کافی ندارد بھ حج جایگزین پس از مرگ خود نماید. براساس این نوع حج و مسلما

  ھای سفر و ھتل و اقامت را بدھد: کھ ھزینھ

ھای  ھای اقامت در مکھ و مدینھ و خورد و خوراک عالوه بر ھزینھ یعنی بر سر راه نخوابد، ھزینھ

شود. مسلمان ناتوان نباید آبروی  خانواده و فرزندانش در نبود وی، از نظر خداوند توانا شمرده نمی

ھای حج  ی حج را گردآورد و نباید خودش را بھ سختی افکند تا ھزینھ در گرو بگذارد تا ھزینھ خود را

را بدست آورد چراکھ در اصل ناتوان است و حجی بر وی فرض نیست و باید بر اساس شریعت الھی 

گیرد  ھای مسلمانان تصمیم می اولی االمر در سرزمین -ی ظریف نکتھ-خداوند را عبادت نماید و وقتی 

ساختاری را پیاده کنند کھ افراد حج نکرده حج کنند و کسانی کھ در طول پنج سال گذشتھ حج کرده را 

نگذارد کھ حج کنند در اینجا انگیزه برای ترتیب دادن فرصت برای مسلمانانی کھ حج فرض را بھ جا 

ید مرتکب نافرمانی و گناه شود تا بتوانند بھ راحتی و آرامش حج کنند. انسان نبا اند ابجاد می نیاورده

شود تا یک حج نافلھ را بھ جا آورد یعنی مسلمان نباید موافقت برای رفتن بھ حج را بخرد و یا این 

عبادت بزرگ را با رشوه آغاز نماید. بنابراین اجازه ندارد در صورت عدم توانایی حج نماید. این 

  عنی این کھ راه امن باشد.توان اداری است و توان بدنی، مالی و اداری و امنیتی ی

تا زمانی کھ حج از عبادات مالی است کھ مستلزم صرف ھزینھ است باید این ثروتی کھ حاجی برای 

  کند پاک و حالل باشد. رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرموده است: ادای این فریضھ خرج می

َ َطیٌِّب َال یَْقبَُل    إِالَّ َطیِّبًا ))(( أَیَُّھا النَّاُس إِنَّ �َّ

  پذیرد)) ((ای مردم، خداوند پاک است تنھا پاکی را می

  [مسلم از أَبِي ُھَرْیَرةَ]

ا بِنَفَقٍَة َطیِّبٍَة، َوَوَضَع ِرْجلَھُ فَي اْلغَْرِز  فَنَاَدى: لَبَّْیَك اللَُّھمَّ لَبَّْیَك،  -ركاب الدابة  -(( إَِذا َخَرَج اْلَحاجُّ َحاج�

َك َمبْ  ُروٌر َغْیُر َمأُْزوٍر، َوإَِذا نَاَداهُ ُمنَاٍد فِي السََّماِء: لَبَّْیَك َوَسْعَدْیَك، َزاُدَك َحالٌَل، َوَراِحلَتَُك َحالٌَل، َوَحجُّ

ُمنَاٍد فِي السََّماِء: الَ َخَرَج بِالنَّفَقَِة اْلَخبِیثَِة، فََوَضَع ِرْجلَھُ فَي اْلغَْرِز فنادى: فَنَاَدى: لَبَّْیَك اللَُّھمَّ لَبَّْیَك، نَاَداهُ 

َك َمأُْزوٌر َغْیُر مبروٍر))لَبَّْیَك َوالَ َسْعَدْیَك، َزاُدَك َحَراٌم، ونَفَقَتَُك َحَراٌم، َوحَ    جُّ

((ھرگاه انسان با مالی پاک قصد حج کند، و پای در رکاب سوار گذاشت، و ندا سرداد: (لبیک اللھم 

ام)، منادی از آسمان ندا دھد: (لبیک  لبیک: خداوندا ندای تو را استجابت کرده دعوتت را پذیرفتھ

، توشھ راھت حالل و سواریت حالل، و حجت وسعدیک: خداوند پى در پى سعادتت و یاریت نماید)

مقبول وگناھانت مغفوراست، و ھرگاه با مالی ناپاک و حرام قصد حج کرد، و پای در رکاب سوار 

گذاشت، و ندا سرداد: (لبیک: خداوندا بخدمت تو آمدم)، منادی از آسمان ندا دھد: (ال لبیک 
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ام و نفقھ (حجت) حرام، و حجت مردود ات حر والسعدیک: خداوند سعادتت و یاریت نکند)، توشھ

  »))است

  [طبراني در األوسط ازابو ھریره ]

  باشد: عبادت حج برای توانگران است و آمادگی فقھی نیز از ملزومات حج می

ای است کھ خداوند بر توانگران فرض نموده و فقیر توانگر نیست بنابراین فقیر  از آنجا کھ حج فریضھ

  .نباید برای حج قرض بگیرد

: أََو یَْستَْقِرَض ؟ قَاَل: "الَ" )) ُجِل لَْم یَُحجَّ   (( َسأَْلُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم َعِن الرَّ

ی مردی کھ حج نکرده است: آیا قرض  ((از رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم پرسیدم درباره

  بگیرد؟ فرمود: "خیر"))

  بد هللا بن ابی اوفى][بیھقي در سنن كبرى از ع

بدھکار تنھا در صورتی حجش قبول است کھ طلبکارش راضی باشد. کسی کھ حج خود را با دروغ 

شروع کند یا جعل نماید و یا بر خالف ظاھرش چیز دیگری انجام بدھد یا ثروتی نامشروع را بھ 

ی  ا استناد بھ قاعدهشود. ب دستگاھی نامشروع بپردازد این ادای فریضھ تبدیل بھ یک کار حرام می

شود. راه حرام حرام است و  فقھی اصولی کھ ھر چیزی کھ مسلتزم حرام باشد خودش حرام می

  مؤمنان عاداتشان عبادت است و منافقان عباداتشان گناه است.

از آن جا کھ عبادت حج را خداوند برای توانگر تنھا یک بار در عمر فرض کرده است و اگر حاجی 

قص انجام دھد مثال رکنی را ادا نکند یا واجبی را فراموش کند و یا سنتی را ترک مناسک آن را نا

کند یا سنتی را انجام دھد کھ ممکن است بھ حرام بینجامد، و یا گناھی مرتکب شود و یا حرامی را 

ضل انجام دھد حجش باطل شده یا باید قربانی بدھد و یا اگر نادرست انجام دھد و یا کوتاھی کند و یا اف

ای را از دست داده است. فرصتی  را ترک نماید در این صورت فرصت منحصر بفرد تکرار نشدنی

ھا بھ دلیل نادانی است  توانست گناھانش را ببخشد و مستحق بھشت پروردگارش شود. تمام این کھ می

 کند کھ دشمنش با وی رود. پس نادان با خودش کاری می کھ بزرگترین دشمن انسان بھ شمار می

ای حاجیان پیش از حج آگاھی یابید چراکھ یک دانا نسبت بھ شیطان از  گوییم: کند. بنابراین می نمی

  تر است و اندکی فقھ و آگاھی بھتر از عبادت فراوان است: ھزار پارسا قوی

  ﴿ فَاْسأَلُواْ أَْھَل الِذّْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعلَُموَن ﴾

  ھاى آسمانى جویا شوید.) بدانید از پژوھندگان كتا (پس اگر نمی

  (نحل )
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رود ھم چنین آمادگی فقھی برای حج از حج بھ شمار  و از آن جا کھ انتظار نماز، نماز بھ شمار می

دھند و حج  یابند و طواف رکن را انجام نمی رود. چھ حاجیانی کھ پیش از حج از فقھ آگاھی نمی می

گذرند و قربانی برایشان  مکانی بدون احرام میشود و چھ بسا حاجیانی کھ از میقات  آنان باطل می

کند بھ خوبی کارش را انجام  شوند و فکر می ھا می شود و چھ حاجیانی کھ مرتکب ممنوعیت واجب می

  داده است.

  دفع مفاسد بر کسب منافع مقدم است:

انجام  ھا حرکت کند.اگر حج فرض را ھای انسان این است کھ بر اساس نردبان اولویت از جملھ آگاھی

داد و توانست برای بار دوم و سوم ھم حج کند و از نظر مالی و بدنی و موافقت اولی االمر نیز 

توانگر بود و با دروغ و خالف واقعیت چیزی نگفتھ باشد تا مسلمانی دیگر را از حج فرض محروم 

ن و ھمسایگانش کند، و تمام وظایفش را نسبت بھ پدر ومادر، فرزندان و برادران و خواھران و دوستا

انجام داده باشد اشکالی ندارد کھ برای بار دوم و سوم و چھارم حج کند. حج جھادی آسان و بزرگ 

  است و زن وناتوان، درحدیث قدسی آمده است:

لَْم یَِفْد إِلَيَّ  (( إَِذا أَْصَحْحُت ِلعَْبِدي ِجْسَمھُ، َوَوسَّْعُت َعلَْیِھ فِي اْلَمِعیَشِة، فَأَتَْت َعلَْیِھ َخْمَسةُ أَْعَوامٍ 

  ))لََمْحُرومٌ 

ام را سالم بدارم و رزق و معیشت فراوان بھ او عطا نمودم، و پنج سال بر او گذشت و  ((اگر تن بنده

  نزد من نیامد او محروم است.))

  [بیھقي درسنن الكبرى والترغیب والترھیب المنذري]

ن ازدواج داشتھ باشد و نگران ولی زمانی کھ مسلم حج فرض بھ جا آورد و فرزندانی در س

شان باشد بھتر است بھ جای حج نفل ابتدا فرزندش را ھمسر بدھد؛ زیرا دفع مفاسد بر کسب  گمراھی

  کند: منافع مقدم است و خداوند نفلی را کھ موجب ترک واجبی شود قبول نمی

  ﴿ َوَمْن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیراً َكثِیراً ﴾

، خیرى  بخشد و بھ ھر كس حكمت داده شود، بھ یقین ھر كس كھ بخواھد حكمت مى ((خدا) بھ 

  فراوان داده شده است.)

  (بقره )

  شود: ھا توبھ نشده باشد، نمی حج باعث بخشش گناھانی کھ از آن

  از دعاھای پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم است:
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ةٌ َال ِریَاَء فِیَھا َوَال ُسمْ    عَةَ ))(( اللَُّھمَّ َحجَّ

  ((بار خدایا حجی عطا فرما کھ نھ ریا در آن باشد و نھ شھرت.))

  [ابن ماجھ ازأَنَِس ْبِن مالک]

بھ این معنا کھ این امر گمراه شدن حاجی از ھدف و عدم اخالص وی در عبادت است و ھدف از حج 

شود. یعنی بر  شھرت و ریا است و باید مسلمان بداند کھ حج باعث بخشش گناھانی کھ توبھ نشده، نمی

گناھکار تا انجام گناھی اصرار داشتھ باشد و و بداند کھ گناه است این حج ھرگز برایش سودی ندارد. 

شود. بلکھ  ی گناھانش نمی زمانی کھ توبھ نکرده باشد و مشغول بھ انجام آن باشد این حج باعث کفاره

ی توبھ کار است کھ بھ سوی او باز گشتھ است و بھ رحمت او امیدوار  حج کفاره و پاداشی برای بنده

  است و برای ھمیشھ گناھانش را ترک کرده است و دلیل:

ِ، أَنَُؤاَخذُ بَِما َعِمْلنَا فِي اْلَجاِھِلیَِّة (( قَاَل أُنَا ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: یَا َرُسوَل �َّ ِ َصلَّى �َّ ا ٌس ِلَرُسوِل �َّ ؟ قَاَل: أَمَّ

ْسَالِم فََال یَُؤاَخذُ بَِھا، َوَمْن أََساَء أُِخَذ بِعََمِلِھ فِي اْلَجاِھِلیَّةِ  ْسَالِم )) َمْن أَْحَسَن ِمْنُكْم فِي اْإلِ   َواْإلِ

ای رسول هللا! آیا ما بھ خاطر اعمالی کھ در  ((مردمانی بھ رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم گفتند:

ھر کس از «شویم؟ آن حضرت صلی هللا علیھ وسلم فرمود:  ایم، مواخذه می زمان جاھلیت انجام داده

خاطر اعمال دوران جاھلیت، مؤاخذه شما، مسلمان خوبی شود (ظاھرا و باطنا مسلمان باشد)، بھ 

شود. و کسی کھ مسلمان خوبی نباشد (ظاھرا و باطنا مسلمان نشود)، بھ خاطر اعمال دوران  نمی

  گردد.)) جاھلیت و اسالم، مؤاخذه می

ِ ْبِن َمْسعُوٍد]   [مسلم از َعْبِد �َّ

خرج منھا نور أضاءت لھ  (( أنا دعوة أبي إبراھیم، وبشارة أخي عیسي، ورأت أمي حین حملتني أنھ

  قصور بصرى ))

((من فراخوان پدرم ابراھیم و بشارت برادرم عیسی ھستم و مادرم زمانی کھ مرا حاملھ بود دید 

  نوری از وی خارج شد کھ قصرھای شام را روشن کرد.))

  [طیالسي ودر مسند الشامیین از حدیث أبي أمامة ]

  مناسک حج از شعائر الھی است:

  فرماید: شعائر الھی است، خداوند میمناسک حج از 

ِ فَِإنََّھا ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب ﴾   ﴿ َوَمْن یُعَِظّْم َشعَائَِر �َّ

  ھاست.) (و ھر كس شعایر خدا را بزرگ دارد در حقیقت آن [حاكى] از پاكى دل

  (حج )
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. از جملھ اند: ادای شعائر یک چیز است و بزرگداشت آن چیز دیگری است برخی از علما گفتھ

بزرگداشت آن این است کھ حاجی آن را مانند رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم انجام دھد و نسبت 

بھ انجام آن شوق و آرامش درون داشتھ باشد و از روی خستگی و رفع تکلیف انجام ندھد. ھم چنین 

بارھا و بارھا آن را از بزرگداشت شعائر این است کھ حاجی آن را انجام دھد و آرزو داشتھ باشد 

ای است کھ قلب مؤمن  کند احساسات پاکی است. بن مایھ انجام دھد. احساساتی کھ حاجی درک می

ھا با قلبی پاک بیرون آید و نفس زاللی داشتھ باشد. این ھدف بزرگ  شود تا از پلیدی درآن ذوب می

  ه باشید.ای حاجیان مانند روزی کھ از مادر زاده شدید بی گنا حج است. یعنی 

  ی مردم در حج برابرند: ھمھ

  فرماید: پروردگار می

ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْیَت اْلَحَراَم قِیَاًما ِللنَّاِس َوالشَّْھَر اْلَحَراَم َواْلَھْدَي َواْلقََالئَِد َذِلكَ  َ یَْعلَُم َما  ﴿ َجعََل �َّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ �َّ

َ بُِكِلّ َشْيٍء َعِلیٌم (فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَرْ    )﴾٩٧ِض َوأَنَّ �َّ

((خداوند [زیارت] كعبھ بیت الحرام را وسیلھ بھ پا داشتن [مصالح] مردم قرار داده و ماه حرام و 

ھاى نشاندار را [نیز بھ ھمین منظور مقرر فرموده است] این [جملھ]  نشان و قربانی ھاى بى  قربانی

داند و خداست   ھا و آن چھ را در زمین است مى ا آن چھ را در آسمانبراى آن است تا بدانید كھ خد

  كھ بر ھر چیزى داناست.))

  (مائدة)

اند این است: با حج بیت هللا الحرام و  ی این آیھ نوشتھ ترین سخنانی کھ مفسران درباره از دقیق

ت رسول هللا، منافع ی محکم برای اطاعت از خداوند و پیروی از سن بزرگداشت شعائر خداوند و اراده

  شود: دنیا و آخرت مسلمان برآورده شده و بنابراین امتحان الھی متوقف می

ُ َشاِكًرا َعِلیًما( ُ بِعََذابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآَمْنتُْم َوَكاَن �َّ   ) ﴾١٤٧﴿ َما یَْفعَُل �َّ

پذیر  د و خدا ھمواره سپاسخواھد با عذاب شما چھ كن  ((اگر سپاس بدارید و ایمان آورید خدا مى

  شناس] داناست.))  [=حق

  (نساء )

آورد کھ بھ ھر شکل گاھا بیانگر دنیا و ثروت دنیایی و مقام  ھای دوختھ شده را بیرون می حاجی لباس

ھای دوختھ شده نوع وابستگی او  باشد. این لباس ی علمی و دینی او می اجتماعی و کارمندی و درجھ

کند. این  ھ، ایل، شغل، سطح اقتصادی، اجتماعی، مقام دینی او را بیان میبھ یک ملت، امت، قبیل

دھد. اگر مسلمان لباسش را در نیاورد وابستھ بھ دنیا و  ھای دوختھ شده ھویت انسان را نشان می لباس
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ماند ولی اسالم بنا بھ حکمتی واال یک رنگی و یک شکلی را تشریع کرده  قبیلھ و طبقھ و امثال آن می

ی  ھا یک وجود بھ نظر برسند. و از این جا با آنان با انگیزه تا ھویت خاص از بین رود و انسان است

ھای  ای و وابستگی ھای منطقھ ھای طبقاتی و ھویت ای برخورد نماید. پس از آن کھ تفاوت انسانی ویژه

این انسان، براساس متعدد از بین رفت تا این لباس نمایان شود گویی تمام مردم در ھمھ چیز برابرند. 

ھای  ی حسابگرش انسان است پس از آن کھ حاجی لباس فطرت سالم خود در تعامل با خالق یگانھ

شود. در  ی ممنوعات می اش را درآورد و لباس یک دست احرام را پوشید وارد کرانھ دوختھ شده

دارند. در حج جدل درون نباید بھ چیزی بیندیشد کھ احرامش را از بین ببرد. مردم فساد و فحشا ن

ھا  شود. گیاھان نباید قطع شود و لھ نشود و سنگ شود و کشتھ نمی وجود ندارد. حیوانات شکار نمی

شود تا حج سالم  ھا ممنوعیت ھایی است کھ از ملزومات حج شمرده می نباید شکستھ و کنده شود. این

  فرماید: برگزار شود. خداوند متعال می

َل بَْیٍت وُ  ) فِیِھ آَیَاٌت بَیِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِھیَم َوَمْن ٩٦ِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً َوُھًدى ِلْلعَالَِمیَن (﴿ إِنَّ أَوَّ

 َ ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْیِت َمِن اْستََطاَع إِلَْیِھ َسبِیالً َوَمْن َكفََر فَِإنَّ �َّ نِيٌّ َعِن  غَ َدَخلَھُ َكاَن آَِمناً َوِ�َّ

  ) ﴾٩٧(اْلعَالَِمینَ 

اى كھ براى [عبادت] مردم نھاده شده ھمان است كھ در مكھ است و   ((در حقیقت نخستین خانھ

ھایى روشن است [از جملھ] مقام ابراھیم   مبارك و براى جھانیان [مایھ] ھدایت است * در آن نشانھ

ن خانھ بر عھده مردم است [البتھ بر] است و ھر كھ در آن درآید در امان است و براى خدا حج آ

  نیاز است.)) كسى كھ بتواند بھ سوى آن راه یابد و ھر كھ كفر ورزد یقینا خداوند از جھانیان بى 

  (آل عمران )

  حج ارتباط با خداوند و سعادت تقرب و خروج بنده از ھدف خود بھ ھدف هللا است:

حاجی احرام بستھ نباید لباس دوختنی بپوشد. نباید بوی خوش استعمال کند. نباید موھایش را کوتاه کند 

ھا برای تحکیم ارتباطش با خدا  ی این ھای خارج از حج استفاده کند. ھمھ و یا بتراشد. نباید از لذت

الوه بر این ھر انسانی ھای دنیایی و ع است. تا با تقرب بھ او سعادتمند شود. بھ دور از تمام لذت

دھد و با آن منافع  خواھد آگاھی یابد. در اصل وی ھر کاری را پس از دانستن حکمتش انجام می می

آورد. و خودش را بسیار دوست دارد. این در فطرت او نھاده شده  اش را بدست می آنی و ظاھری

این نیازھای فطری،  ھا و مناسکی کھ در ظاھر حکمتش نامشخص است است. حج با این ممنوعیت

ی واالیی از ایمان بھ حکمت و علم خداوند  دھد بنابراین حاجی بھ درجھ فکری و مادی را پاسخ نمی

  ی واالیی از بندگی برای خداوند حسابگر دارد. نیاز دارد. نیاز بھ درجھ

  گوید: " پیش از حج گزاردن آگاھی کسب کنید ". عمر رضی هللا عنھ می
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باشد و این  بھ معنای خروج بنده از ھدف خودش بھ سوی ھدف پروردگارش میپس عبادت در حقیقت 

پرسند آیا با این تسلیم مطلق بھ حکمتی کھ دستور داده شدیم  رسد. برخی می در حج آشکارا بھ نظر می

شود ولی اجازه دارد  شود؟ پاسخ: خیر، زیرا عقل ھرگز بر روایت حاکم نمی عقل ھم بھ کار گرفتھ می

تواند در  ی اسالمی بھ تفکر بپردازد. می ی عرصھ یت را بفھمد. جایز است در زمینھحکمت روا

  ای اسالم شنا کند اما از آن منحرف نشود. ھای منطقھ آب

  روز عرفھ روز تکمیل شدن دین، اتمام نعمت، بخشش گناھان و نجات از آتش است:

شود و گناھان  رسد. روز عرفھ از بھترین روزھا است. دعاھا در آن قبول می جایگاه عرفھ فرا می

فروشد. این روز روزی است کھ  شود و خداوند بخاطر اھل عرفھ بھ فرشتگان فخر می بخشیده می

برد. روز کامل  شمرد. ارزش آن را از روزھای دیگر باالتر می خداوند کارخودش را بزرگ می

دین و اتمام نعمت و بخشش گناھان و نجات از آتش است. روز دیدار بزرگ میان بنده و  کردن

ی مشتاق  ی توبھ کننده پروردگار مھربان توبھ پذیرش است. میان این انسان فانی کوتاه عمر حقیر، بنده

ستی ی ھ و میان خالق مطلق ازلی ھمیشھ جاوید کھ انسان در این ھنگام از ذات حقیر خود بھ گستره

ھای ھستی بزرگ و از عمر کوتاھش  ھای ناچیز و ضعیفش بھ قدرت رود و از قدرت بزرگ فراتر می

داند چیست. روز عرفھ روز شناخت و بخشش  گذارد کھ تنھا خداوند می ھای بی پایانی پا می بھ کرانھ

شده کسی کھ  ھا و زمین بر بندگان استو بنابراین گفتھ ھای الھی آفریدگار آسمان و روز نزول رحمت

  در روز عرفھ بماند و احساس کند خداوند او را نیامرزیده است؛ حج وی مقبول نیست .

  (( وقف النبي صلى هللا علیھ وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تثوب فقال:

یا بالل أَنِصت لي الناس، فقام بالل فقال: أنصتوا لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأنصت الناس، فقـال 

یھ الصالة والسالم: معشر الناس أتاني جبریل آنفاً فأقرأني من ربـي السالم، وقال: إن هللا عز وجل عل

غفر ألھل عرفات، وأھل المشعر الحرام، وضمن عنھم التبعات، فقام عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ 

ة، فقال عمر رضي قال: یا رسول هللا ھذه لنا خاصة، قال ھذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى یوم القیام

  هللا عنھ: كثر خیر هللا وفاض ))

((پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم در عرفات در حالی ایستادند کھ خورشید تقریبا داشت طلوع 

ای بالل مردم را ساکت کن. بالل برخاست و گفت: بھ رسول خدا صلی هللا علیھ   کرد و فرمود: می

ای مردم جبرئیل اندکی قبل  لی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود:ای مردم. ایشان ص وآلھ وسلم گوش دھید 

نزد من آمد و سالم پروردگار را بھ من رساند و گفت: خداوند اھل عرفات و اھل حج را بخشیده 

ای رسول خدا این فقط برای ما  است و گناھانشان را آمرزیده است. عمر بن خطاب برخاست و گفت:
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برای کسانی کھ پس از شما تا قیامت بھ اینجا بیایند. عمر گفت: است. فرمود این برای شما است و 

  خیر و برکت خداوند بی منتھا است.))

  ]٢/٢٣[ابن المبارك از سـفیان الثوري اززبیر بن عدى از أنس رضي هللا عنھ الترغیب 

ل ثم یباھي (( ما من یوم أكثـــر من أن یعتق هللا فیھ عبداً من النار من یوم عرفة، وإنھ لیدنو عز وج

  بھم المالئكة فیقول ماذا أراد ھؤالء. انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً، اشھدوا أني غفرت لھم))

ی روز عرفھ بندگان را از آتش جھنم آزاد نمی کند، او عز وجل  ((در ھیچ روزی خداوند بھ اندازه

بھ این بندگان ژولیده  فرماید: کند و می  شود سپس بھ وسیلھ آن ھا بر مالئکھ مباھات می نزدیک می

  »ام. و غبار آلود من بنگرید، گواه باشید کھ آنان را آمرزیده

  [مسلم عن عائشة رضي هللا عنھا]

شود بخشیده شده است. بنابراین  کند کھ بھ وی الھام می بخشد و آن قدر اکرام می خداوند حاجی را می

  تولد از مادر پاک گشتھ است. کند خداوند او را بخشیده و مانند روز حاجی صادق احساس می

(( ما رئي الشیطان یوماً ھو فیھ أصغر وال أدحر وال أغیظ منھ من یوم عرفة وما ذاك إال لما رأى من 

  تنزل الرحمة وتجاوز هللا عن الذنوب العظام ))

گیرد و از تمام  ((شیطان درروز عرفھ بیش ازھروقت دیگرمورد تحقیر و اھانت و راندگی قرار می

، چون ھمھ مردمان عرفھ مورد لطف و بخشش خداوند قرار  تر است ی دیگرخشمگینروزھا

  گذرد.)) ھا در می گیرند و خداوند از گناھان بزرگ آن می

  [مالك وبیھقي وھو مرسل از طلحھ بن عبید هللا بن كریز رضي هللا عنھ ]

لھ إال هللا وحده ال شریك لھ، (( خیر الدعاء دعاء یوم عرفة، وخیـر ما قلت أنا والنبیون من قبلي ال إ

  لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر))

اند ال إلھ  ((بھترین دعا دعای روز عرفھ است و بھترین چیزی کھ من و پیامبران پیش از من گفتھ

  إال هللا وحده ال شریک لھ، لھ الملک و لھ الحمد و ھو علی کل شیء قدیر است.))

  و بن شعیب از پدرش از پدربزرگش رضي هللا عنھ ][أحمد وترمذي از حدیث عمر

گوید: شب روز عرفھ نزد سفیان ثوری آمدم و او زانوانش را در بغل گرفتھ بود  عبدهللا بن مبارک می

و اشک از چشمانش سرازیر شده بود. بھ من نگاه کرد و بھ او گفتم: حال کدام یک از افراد این گروه 

  احساس کند خداوند او را نبخشیده است.بدتر از ھمھ است؟ گفت: کسی کھ 
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  حج یک تصویر کوچک از حشر روز قیامت است:

آیند.  عرفات جایگاه عجیبی است. درخت انسانیت آن را پر کرده است. با ھر رنگ و نژادی می

ھا و زمین باال رفتھ اند. حاجی میان  ھایش دستانی است کھ بھ دعا بھ درگاه آفریدگار آسمان شاخھ

بیند. انسان بھ وطن خود شوق دارد.  ای از حشر بزرگ روز قیامت می صویر کوچک شدهدستانش ت

اما روز رستاخیز بزرگ را باید از ھمین اکنون آمادگی حاصل کند. زیرا از سفر حج بھ خانھ باز 

گردد اما از سفر روز قیامت برگشتی برای کسی نیست. حج سفری پیش از سفر قیامت است.  می

خرت است. ھمھ با یک لباس و با یک دعا و با یک صدا و ھمھ با ھم و تک تک ی سفر آ مقدمھ

ی کوچکی از سفر آخرت ھستند. حج سفر ماقبل سفر آخرت و آمادگی برای آن است. برخی از  نمونھ

اش شنا کردند و الھامات درخشانی دریافت  علما در آسمان حج بھ پرواز درآمده و در دریاھای گسترده

ی اقیانوسی برخورد کرده است  گویی اسالم مانند سنگی بر گستره«اند:  ی طواف گفتھ ربارهاند. د نموده

ھای متوالی و پیاپی بھ خاطر آن درست شده است. بیت هللا الحرام نیز چنین است. طواف  و دایره

پیرامون خانھ چرخش عاشق بھ دور معشوق است. و تحکیمی برای ارتباط میان بنده و پروردگار 

ی جھان گرد آورده  و بیانگر عشق واال بھ نماد توحید است. بیت الحرام مؤمنان را از پنج قارهاست 

اند تا در  ی خود را آورده است. آمده اند. ھر کدام از آنان درد جامعھ است. آنان در انواع نژادھا آمده

زگردند کھ وحی ی درخشان این امت بازگردند. و در بعد مکانی بھ مکانی با قالب زمان بھ گذشتھ

ھایی  اند تا بھ مکانی بازگردند کھ این رسالت جاودان را در بر دارد. تا درس نازل شده است. آمده

بگیرند کھ آنان را در دنیا و آخرت موفق گرداند و بھ دینشان کھ حافظ زندگی شان است، سود ببخشد. 

بود کھ این خانھ را بزرگ  منافع دنیوی و اخروی آنان تنھا در صورتی براساس روش الھی خواھد

دارند و با خداوند آشتی کنند. و در زمین بر اساس روش او زندگی کنند. حج عبادتی است کھ بھ 

ھای زندگی دنیایی و مادیات و  ھا و آدابی آراستھ شده است. اگر حج دست کشیدن از خواستھ زیبایی

اید بھ منھیاتی کھ خداوند وی را تمرین بنده در این مسیر و قناعت باشد پس شخص احرام بستھ نب

  بازداشتھ است دست بیاالید.

دست برداشتن از این منھیات کافی نیست بلکھ باید امر بھ معروف نیز بکنید و از منکر باز دارید. 

تواند در حج با آن بھ  خوش اخالقی و سخنان خوب و اطعام از بزرگترین چیزھایی است کھ بنده می

ارتکاب گناھان در ھمھ زمان حرام است در مکھ و در حال احرام بھ شدت خداوند نزدیک شود. اگر 

  حرام است و پیش از ھر چیز باید از آن دست کشید و نھی نمود.
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  ھایی برای حج: توصیھ

منطقی و قابل قبول نیست کھ حاجی بھ حج رود پیش از آن کھ ارکان حج و واجبات و سنن و 

   علیھ وآلھ وسلم و اخالق مناسب حج را بداند.مستحبات و نوع حج نمودن پیامبر صلی هللا

  دوم این کھ منطقی و پذیرفتھ نیست کھ این عبادت با شکوه را بھ دور از مقاصد و نتایج آن ادا کنید

  سوم این کھ منطقی و پذیرفتھ نیست کھ حاجی ھمان طور کھ آمده از این عبادت باز گردد.

اجی در جای ادای مناسک مقدس حج باشد بدون آن کھ چھارم این کھ منطقی و پذیرفتھ نیست کھ ح

  احساسی مقدس داشتھ باشد.

پنجم این کھ منطقی و پذیرفتھ نیست کھ حاجی در پی دقت در سنت یا مستحب مرتکب گناھی شود یا 

  فرضی را ترک کند.

  ششم این کھ منطقی و پذیرفتھ نیست کھ حاجی از ھر چیزی بھ جز حج برایتان تعریف کند.

ی دشمنی با شیطان رمی جمرات کند و بھ  این کھ منطقی و پذیرفتھ نیست کھ حاجی بھ نشانھ ھفتم

  ی شیطان شود. کشورش بازگردد و بازیچھ

ھشتم این کھ منطقی و پذیرفتھ نیست کھ دستور الھی در این فریضھ منحصر بھ ھمین شود کھ حاجی 

ی دنیا سخن  بخورد و بخواب و درباره از کشوری دور بیاید تا در مکان مقدس مناسک حج بنشیند و

بگوید. دستور الھی در این عبادت چنین نیست بلکھ بزرگتر و واالتر از این است. این کھ از کشوری 

دور بیایید تا در جایی ابراز وجود مادی بکنید. و این زمان را بر خالف دستورات الھی بگذرانید. این 

خرت مسلمانان در آن باشد. قطع بھ یقین الزم است کھ سطح حج آن چیزی نیست کھ منافع دنیا و آ

کند. گناه کار توبھ نکرده و دست آلوده  دانستھ شود حج گناھانی کھ از آن توبھ نشده را پاک نمی

ی توبھ کار است کھ  شود. حج تنھا کفاره و پاداشی برای بنده ھمچنان بھ گناه گناھانش با حج پاک نمی

و امید بھ رحمت و بخشش او دارد. کسی کھ دست از گناھانش برداشتھ  گردد بھ سوی خداوند باز می

  و دیگر بھ آن بازنمی گردد.

با این کھ اسالم ھمھ چیز پیش از خود را رد کرد اما اگر کسی در اسالمش گناھی کرد ھم در اسالم و 

توبھ کرده  شود. این یعنی حج تنھا برای کسی سودمند است کھ ھم اعمال پیش از اسالمش مجازات می

باشد. کسی کھ بھ خدا باز گشتھ و دست از گناھان برداشتھ است اما کسی کھ ھمچنان دست بھ گناه 

گویم و از خداوند برای خودم و  برد. این را می دارد در این حالت حج گناھان پیشین او را از بین نمی

  رزش خواھان.ای امید آم  شما طلب آمرزش دارم خداوند شما را بیامرزد. ما را ببخش

* * *  
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  ی دوم:  خطبھ

دھم  دھم کھ تنھا معبود او است. دوست نیکان است و گواھی می سپاس خداوند جھانیان را. گواھی می

باشد. اخالق واالیی دارد. خداوندا درود و سالم بر سیدنا محمد و  اش می کھ سیدنا محمد بنده و فرستاده

  آل و اصحاب او بفرست.

  شمار حج را خواھد دید: ج در اطاعت از خداوند پایبند باشد نتایج بیانسان وقتی پیش از ح

ناگزیر باید این را اشاره کرد کھ انسان وقتی پیش از حج در اطاعت از خداوند پایبند باشد و خداوند 

ی خدا برود شگفتی خواھد دید. از نزدیک شاھد لطف  را بشناسد و او را اطاعت کند وقتی بھ خانھ

  ود. نتایج بی شمار حج را خواھد دید.الھی خواھد ب

کنید بھ حدی کھ آرزو  بینید حاالت و احساسات و تقرب او را مشاھده می وقتی حاجی صادقی را می

ای کاش در سال آینده شما ھم حج کنید. اما وقتی انسان در کشور خودش با گناه و نافرمانی از   دارید

اشتھ باشد این دوری در سرزمین حتی اگر انسان بھ حج ھم خداوند بھ دور مانده باشد و تعلق بھ دنیا د

برود بدون آن کھ با خداوند آشتی نکند و توبھ نکند شاید چیز خاصی در آن جا مشاھده و درک نکند. 

شوند را بسیار شنیده باشید. حتی دوست ندارد دوباره حج کند زیرا  شاید گناھانی کھ حجاج مرتکب می

است. با بدن حج کرده است و قلب او حج نکرده است. قلب او حاضر اصل حج برایش محقق نشده 

  نبوده و یا توبھ نکرده است.

  کسی کھ قصد حج دارد باید پیش از حج خودش را برای حج آماده کند:

ی نصوح و ادای حقوق  کسی کھ قصد حج دارد باید پیش از حج خودش را برای حج آماده کند. با توبھ

ی خدا رفت چنان احساس تقربی پیدا  خودش را آماده کند. اگر بھ سوی خانھ دیگران و پایبندی تمام

کند کھ وصف ناپذیر است. این عبادت را بزرگ خواھد یافت. نتایج بی شماری برداشت خواھد  می

نمود. اما اگر با بدن و تنھا برای رفع تکلف یک فرض حج نمودید و ظاھری بی باطن بود و بدون 

ھای فراوان حج نصیبتان شده  ھا و کوتاھی ام شد وقتی از حج برگردید تنھا سختیتقرب بھ خداوند انج

  است.

پیش از حج آگاھی یابید و روش الھی را پایبند باشید و پیش از آن با خداوند آشتی نمایید و حقوق 

  بندگان را ادا کنید و سپس حج نمایید.

دھد.  بادتی کھ حاالت شما را تغییر میحج از بزرگترین عبادات است. در حقیقت عبادت عمر است. ع

  کشاند. ھا بھ تقرب می برد. از شھوت از وابستگی بھ دنیا بھ وابستگی بھ آخرت می
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تان نشدید؛  ھا و روابط و پایبندی بطور خالصھ اگر پس از حج انسانی دیگر در تصورات، ارزش

  اید. نتایج حج را کھ خداوند برای حاجیان صادق نھاده است، حاصل نکرده

  دعا:

ای ھمراه  بارالھا ما را در زمره ھدایت یافتگان درگاھت قرار ده. وبا آنان کھ گناھانشان را آمرزیده

ای برکت نِھ. و ما را در پناه  گردان. و بھ دوستی گیر با دوستانت و در آن چھ بما ارزانی داشتھ

توست و کسی را قدرت  خویش از زشتی و پلیدیھا دورگردان چرا کھ قضا و قدر در دست توانای

شود و کسی کھ تو او را دشمن باشی  محاسبھ تو نیست و کسی کھ تو یاری گرش باشی خوار نمی

ای و ما از تو آمرزش  عزت نیابد. تو بزرگ و واالیی ای پروردگار ما. ھر چھ بخواھی ستوده

باش کھ تنھا تو ما را کنیم. خداوندا ما را بھ کارھای نیک رھنمون  خواھیم و بھ سوی تو توبھ می می

دانی  نمایی. خداوندا ما را بھ اخالق نیک مزین نما کھ تنھا تو بھترین آن را می بھ کارھای نیک ره می

و رھنمایی. دین ما را برای ما نیک بفرما کھ این دین عصمت ایمان ماست. و دنیای ما را نیک 

کھ بازگشت ما بھ آن جاست. و از ھمھ بگردان کھ ما را در آن زندگی است. و آخرتمان را نیک بدار 

ای  ای موالی ما   ای سرور ما چیز در زندگی برای ما خیر قرار بده و مرگ را بر ما آسان کن 

پروردگار جھانیان. بار خدایا با حالل خود ما را از حرام بی نیاز کن و با طاعت خود ما را از 

غیر خود بی نیاز بفرما. بار خدایا با فضل و نافرمانی حفظ بفرما و با فضل و کرم خویش ما را از 

ی حق و دین را واالیی ببخش و اسالم را پیروز گردان ومسلمانان را در تمام  رحمت خود کلمھ

ای   ای پروردگار جھانیان یاری فرما و عزت ببخش و قدرت خود را  ھا و در تمام کشورھا مکان

  نشان بده. ی دشمنانت بھ ما بزرگوارترین بزرگواران در باره

    

 


