
 پس از حج
  
و به فضلش، طاعات  رسد ها به انجام مي حمد و ستايش، از آن اهللا است كه به لطفش نيكي«

دهم كه معبود راستيني جز او  گويم و گواهي مي ستايم و سپاسش مي گردد؛ او را مي پذيرفته مي
، )كثيراً صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً(دهم كه محمد  وجود ندارد و شهادت مي

 .ي اوست بنده و فرستاده
 .ها و بركاتش سپري شد هاي حج با تمام خوبي حج پايان يافت و روزها و ماه

آن ايام گذشت و مسلمانان در آن، حج گزاردند؛ برخي از آنان حج فرض و برخي هم حج 
شدند، آمرزيده  سان روزي كه از مادرانشان زاده كه حجشان پذيرفته گشت، به و آنان .نفل ادا كردند

    +: شدگان خوشا به حالِ برندگان و خوشا به سعادت پذيرفته گرديدند؛ پس

  _: »پذيرداهللا، تنها از پرهيزكاران مي«. 

هايي دارد كه از آن جمله توفيقِ عبادت  مسلمان بايد بداند كه پذيرفته شدن هر عبادتي، نشانه
هاي رد شدن عبادت، اين است كه انسان پس از انجام آن در  ست و از نشانه هر عبادتيپس از 

 .مسير طاعت و عبادت نباشد
مند به خير و نيكي ديد  گزار بازگشت و خود را در مسير اطاعت اهللا و عالقه گاه كه حج پس آن

 -به اذن اهللا متعال -ها استقامت ورزيد و از گناهان دوري كرد، بداند كه اين و در انجام نيكي
 .باشد ي قبول شدن حجش مي نشانه

عالقه به خير و نيكي ديد و به گناهان  از اطاعت اهللا و بي گردانِ چه خويشتن را روي و چنان
اقتضاي حجي كه انجام داده است، در  بهروي آورد و به گناه و معصيت پرداخت، بداند كه بايد 

 .صادقانه نمايد خويشتن و اعمالش بازنگري كند و رجوعي
ها  ترين مكان و آن ايام خجسته را در مقدس ي اهللا به جاي آوردي كه حج خانه پس اي آن

ات در مسير هدايت و حقيقت  سزاوار است كه اين عمل بزرگت، سرآغاز پايداري! سپري كردي
 .باشد

بايد كه ! يدسر داد» لبيك اللهم لبيك«را لبيك گفتيد و بانگ نداي اهللا در حج اي كساني كه 
راستي كه  به. هاي اهللا لبيك گوييد و پيوسته در طاعتش بكوشيد ي امور به فرمان همواره و در همه

هاست و ما وظيفه داريم كه تا هنگام مرگمان تنها  هاي حج، همان پروردگارِ ساير ماه پروردگارِ ماه

و تا زماني كه «: _     +: از او ياري بخواهيم و تنها او را عبادت كنيم

 .»مرگت فرا رسد، پروردگارت را عبادت و پرستش كن



هاي خير و نيكي، تغييري گذرا و موقت در زندگي انسان نيست؛  هنگامه! اي برادر مسلمان
غفلت و تقصير و كوتاهي، به زندگيِ سرسپردگي و تحولي كامل از زندگاني دگرگوني و بلكه 

 . در برابر اهللا متعال است عبوديت كامل
هايي نيستند كه انسان  ايستگاه هاي خير و نيكي پندارند، هنگامه گونه كه برخي از مردم مي آن
ها از بار گناهانش بكاهد يا از معاصي رهايي يابد تا دوباره گناهاني ديگر بر دوش گيرد؛  در آن

. اند ها به خطا رفته اين هنگامه حقيقت شناخترند، در كه چنين پنداري دا ست و آنان بيني اين، كوته
اهل تقصير پند  آيند و غافالن به خود تاهستند بيدار كردن براي هايي  ها، ايستگاه آري؛ اين هنگامه

گيرند و به سوي اهللا بازگردند و با ندامت و پشيماني دست از گناه و معصيت بكشند و عزم 

 +: مرتكب گناه و نافرماني نشوندخويش جزم كنند كه دگرباره       

       _ :»ي كسي هستم كه توبه نمايد و ايمان بياورد و كار شايسته  من، آمرزندهكه راستي  و به

 .»گاه هدايت يابد انجام دهد و آن
شوند  ها مي هاي شيطان ي نفس خويشتن و دام فريفته ، قرباني واز مردم در زندگي خود برخي

 !اند ها در همين وضعيت رسد و آن باره فرا مي يك كه مرگشان به تا اين
سان كسي مباش كه ساختماني بزرگ و استوار  به! اي الحرام به جاي آورده اهللا كه حج بيت اي آن

         +: كند نهد و سپس آن را از پايه ويران مي بنا مي

  _ :» كرد اش را پس از تابيدن محكم، باز مي هاي تابيده مانند آن زني نباشيد كه نخ«. 

مسلمان از آن آگاه باشد، اين است كه برخي از مردم حج بايد يكي از مسايل مهمي كه 
كنند؛  تر است، ترك مي تر و بزرگ مراتب از حج مهم كه بهگزارند، اما اركان و اعمالي را  مي

چنين كساني  يقين حج به! خوانند گزارند، اما نمازهاي فرض را نمي مردماني هستند كه حج مي
وارد شده نماز  ي افراد بي نمازند و وعيد شديدي درباره الصالت و بي قابل قبول نيست؛ زيرا تارك

 +: فرمايد مي گونه كه اهللا متعال است؛ همان                

    _ :»...فرمايد و مي .»ما از نمازگزاران نبوديم :گويند يچه چيزي شما رابه دوزخ كشاند؟ م :+  

                _ :» پس اگر توبه كردند و نماز را برپا داشتند و

+: فرمايد و مي. »زكات دادند، برادران ديني شما هستند         

   _ :»...و رهايشان كنيد(دادند، راهشان را باز بگذاريد جاي آوردند و زكات  ولي اگر توبه كردند و نماز را به(«. 



بـَْنيَ الرَُّجِل «: فرمود اهللا رسول: گويد مي جابركه است روايت كرده  /مسلم نيشابوري
ي هر شخصي با كفر و شرك است و اگر نماز  نماز، فاصله :يعني ؛»َوبـَْنيَ اْلُكْفِر والشِّرِک تـَْرُك الصَّالةِ 

از  /ترمذي. و مشرك و كافر شده است اي ندارد را ترك كند، ديگر، با كفر و شرك فاصله

: يعني ؛»الَْعْهُد الَِّذي بَــيْنَـنَا َوبَــيْنَـُهْم الصََّالةُ فََمْن تـَرََكَها فـََقْد َكَفرَ «: فرمود روايت كرده است كه پيامبر بريده
نماز را ترك كند، كفر ورزيده  باشد، نماز است؛ هركس كافران مي فرقي كه ميان ما و مشركان و«

كه تابعيِ  /عبداهللا بن شقيقبا اسناد صحيح روايت كرده است كه  /ترمذي. »است
 .»دانستند ترك هيچ عملي، جز ترك نماز را كفر نمي اصحاب پيامبر«: گويد ست، مي مشهوري

دهند؛ در صورتي كه در قرآن كريم، زكات در  گزارند، اما زكات نمي مردم حج مي برخي از

 +: كنارِ نماز ذكر شده است        _ :» را ) اموالتان(و نماز را بر پا داريد و زكات

 .»بدهيد

 َحىتَّ  النَّاسَ  أُقَاتِلَ  أَنْ  أُِمْرتُ «: فرمود اهللا اند كه رسول روايت كرده $عمر بخاري و مسلم از ابن
 ِدماَءُهمْ  ِمينِّ  َعصُموا ذلك، فـََعلُوا فَِإذَا الزَّكاَة، َويُؤتوا الصَّالَة، ويُِقيُموا اللَّه، رسولُ  ُحمَمَّداً  وَأَنَّ  اللَّه، ِإالَّ  إِلهَ  ال أَنْ  يَْشَهُدوا
مأموريت يافتم كه با مردم پيكار كنم تا گواهي «: ؛ يعني»تعاىل اللَّه عَلى وِحساـبُُهمْ  اِإلْسالم، ِحبَقِّ  ِإالَّ  وَأَْمواَهلُمْ 

ي اوست، و نماز را برپا دارند و  دهند كه معبود راستيني جز اهللا وجود ندارد و محمد، فرستاده
زكات دهند؛ هرگاه چنين كردند، جان و مال خود را از هرگونه تعرضي از سوي من، مصون 

 .»مگر در حقّي كه اسالم تعيين كرده است، و حسابشان با اهللا متعال است ؛ندا داشته
با كساني كه از اداي زكات امتناع ورزيدند، پيكار نمود و آن سخن مشهورش  ابوبكر صديق

جنگم؛ چراكه زكات، حق  با كسي كه ميان نماز و زكات فرق بگذارد، مي ،سوگند اهللابه «: را فرمود
 اهللا به رسول) به عنوان زكات(را كه  -اي يا بزغاله -زانوبند شتربه خدا قسم اگر . مال است

 .»جنگم ها مي با آندند، از من بازدارند، دا مي
در صورتي كه روزه از حج ! گيرند روزه نميرا گزارند، اما ماه رمضان  برخي از مردم حج مي

ركان اسالم را ساير اگزارند و  حج ميها كه  آن. باشد و پيش از حج، فرض شده است تر مي مهم
 !كند مانند كسي هستند كه عضوي از پيكرِ يك شخصِ سربريده را درمان مي كنند، به ترك مي

داري از  بر مسلمان واجب است كه با دقت و اشتياق فراوان در جهت حفظ دينش و پاس
اش را ادا كند و از  كمال و سالمت آن در برابر زوال و هرگونه خللي بكوشد و واجبات ديني

  +: فرمايد كه مرگش فرارسد؛ اهللا متعال مي محرمات بپرهيزد و بر دينِ اهللا استقامت ورزد تا آن

                                

        _ :»استقامت ) بر توحيد(پروردگارمان، اهللا است و سپس : همانا كساني كه گفتند



و اندوهگين نباشيد و شما را به بهشتي مژده باد  نترسيد:) گويند و مي(شوند  بر آنان نازل مي) هنگام مرگ(ورزيدند، فرشتگان، 
 .»شديد كه وعده داده مي

يكي از كارهاي مهم و مورد تأكيد پس از انجام مناسك حج، اين است كه مسلمان در خود 
اي بريزد كه با  اش محاسبه نمايد و براي خود برنامه بازنگري كند و خويشتن را در رابطه با گذشته

 .اتمام برساند ريزي نموده است، به متعال، ساختمانِ اعمالي را كه در حج پايهاستعانت از اهللا 
گاه كه اهللا متعال به او  ي حج و آن ها براي اين است كه مسلمان پس از اداي فريضه ي اين همه

 .بندي كند ترين اعمال پاي توفيق حج داد، بر مهم
شايسته و مقبول،  را بپذيرد و حجشان را حجي كنم كه حج همگان از اهللا متعال درخواست مي

خواهم كه  و سعيشان را پذيرفته و قابل قبول بگرداند و گناهانشان را بيامرزد؛ و از او عاجزانه مي
عمل را قرار دهد و اين  گفتار و كردارمان را خالصانه و مطابق روش آقايمان، سرور مردمان

و درود . رداند؛ به راستي كه او بر هر كاري تواناستي زندگي و پس از مرگ اين بنده بگ ذخيره
 .ي خاندان و يارانش اهللا بر پيامبرمان، محمد و بر همه


