 ‐ 109234ﺑﺮﺧ از ﻓﻮاﯾﺪ ﺣﺞ
ﺳﻮال
ﺣﺞ ﭼﻪ ﻓﻮاﯾﺪی دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
»اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻋﺒﺎدات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ را ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪامﯾ ﻧﯿﻮﮐﺎرﺗﺮ و
ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧ اﻧﺠﺎم ﻧﻮﻋ ﻋﺒﺎدت را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﻣﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
زﯾﺮا ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎری دارد و ﻧﻮع دﯾﺮ را ﻧﻤﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﺑﯿﻨ در اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت اول ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ و ﺷﺘﺎﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻋﺒﺎدت دﯾﺮ ﺗﻨﺒﻠﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ .اﻣﺎ ﻣﻮﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﻮﻻﯾﺶ ـ ﻋﺰوﺟﻞ ـ ﮔﺮدن ﻣﻧﻬﺪ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ دﻟﺨﻮاه اوﺳﺖ.
ﺗﻨﻮع ارﮐﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻨﻮع در ﻋﺒﺎدات اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ارﮐﺎن ﺑﺪﻧ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﻤﻠ و ﺣﺮﮐﺖ
ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ،و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﺑﺪﻧ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ دوری از ﭼﯿﺰﻫﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد
ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه ،و ﺑﺮﺧ ﻣﺎﻟ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﮐﺎت ،و ﺑﺮﺧ ﺑﺪﻧ و ﻣﺎﻟ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺞ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯿﺎن ﺗﻠﯿﻒ ﺑﺪﻧ و ﻣﺎﻟ اﺳﺖ ،و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﺮ ارﮐﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺴﺘ و ﺳﻔﺮ دارد ،اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ
آن را ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺑﺎر در ﻋﻤﺮ واﺟﺐ ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾ را در اﻧﺠﺎم آن ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ در ﻫﻤﻪی ﻋﺒﺎدات ﺷﺮط اﺳﺖ اﻣﺎ
در ﻣﻮرد ﺣﺞ داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺞ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ دارد از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱ﺣﺞ اﻧﺠﺎم ﯾ از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ .ارﮐﺎﻧ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺟﺰ ﺑﺎ آن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺞ و
ﻣﺤﺒﺖ آن ﻧﺰ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
 ‐۲ﺣﺞ ﯾ از اﻧﻮاع ﺟﻬﺎد در راه اﻟﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺞ را ﭘﺲ از آﯾﺎت ﺟﻬﺎد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و در ﺻﺤﯿﺢ
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از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ وﻗﺘ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺎد دارﻧﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ؛ ﺟﻬﺎدی ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪن در آن ﻧﯿﺴﺖ :ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه.
 ‐۳ﭘﺎداش ﺟﺰﯾﻞ و اﺟﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﺞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن وﺟﻪ ﻣﺸﺮوﻋﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺣﺞ ﻣﺒﺮور ﭘﺎداﺷ ﺟﺰ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺪارد و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﺞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪ دﻫﺎﻧ) و زﻧﺎﺷﻮﯾ (و ﺑﺪﮐﺎری ﻧﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ روزی ﮐﻪ از ﻣﺎدر زاده ﺷﺪه از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،و از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺣﺎﺟﯿﺎن و ﻋﻤﺮهﮔﺰاران ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن اﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ از او ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﺟﺎﺑﺘﺸﺎن ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ از
وی آﻣﺮزش ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
 -۴ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن ذﮐﺮ اﻟﻪ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ او و اﻇﻬﺎر ﺷﻌﺎﺋﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﯿ و ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻌ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه
و وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﻪ و ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺰدﻟﻔﻪ و رﻣ ﺟﻤﺎر و ذﮐﺮ و ﺗﺒﯿﺮ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘ ﮐﻪ در ﭘ دارد .در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ و ]ﺳﻌ ﻣﯿﺎن[ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه و رﻣ ﺟﻤﺎر ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن
ذﮐﺮ اﻟﻪ ﻣﺸﺮوع ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۵اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن در ﯾ ﻣﺎن و رد و ﺑﺪل ﺷﺪن ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺖ و آﺷﻨﺎﯾ آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ و ﭘﻨﺪ و
اﻧﺪرز و ﻧﺼﯿﺤﺖ و ارﺷﺎد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع رخ ﻣدﻫﺪ.
 -۶ﻇﻬﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑﺎ آن ﺷﻮه و ﻋﻈﻤﺖ در ﯾ زﻣﺎن و ﯾ ﻣﺎن و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﯾ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾ
ﺷﻞ و ﻟﺒﺎس .ﻫﻤﻪ در ﯾ زﻣﺎن در ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﯾ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﯾ ﻟﺒﺎس ،ﯾ ازار و ردا ،در ﮐﻤﺎل
ﻓﺮوﺗﻨ و ﺧﺸﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ.
 ‐۷ﺧﯿﺮ دﯾﻨ و دﻧﯿﻮی ﮐﻪ در ﺣﺞ رخ ﻣدﻫﺪ و ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻟﻴﺸْﻬﺪُوا ﻣﻨَﺎﻓﻊ ﻟَﻬﻢ] ﺣﺞ[۲۸ :
)ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﻧﻔﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
و اﯾﻦ ﻧﻔﻊ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را در ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد.
 ‐۸ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﻫﺎی واﺟﺐ و ﻣﺴﺘﺤﺒ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻣﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﯾﺎ اﻫﺪای
اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻫﺎ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪﻗﻪای ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻤﺖﻫﺎ و اﺳﺮار ﺣﺞ
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ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ«.
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