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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 دٍمَّحَا مُنَي ِّب ی نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ينعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِی آلِلَعَ وَ

زكات  پرداختنماز ، اقامه  بعد از اقرار به شهادتين ،             

كه انجام آن بر  نجمين ركن از اركان اسالمپ روزه اداي و

و منظور از  می باشد . اداي حجشخص مسلمان واجب است ، 

آن , طواف كعبه خانه ي خدا در شهر مکه و انجام ساير 

 توانايیبر كسانی كه متعال خداوند مراسمات حج می باشد  . 

ام عمر حداقل مالی داشته باشند , واجب كرده است كه در تم

خدا را برابر دستورات شرع اسالم به جاي  ييك بار طواف خانه 

ُآورند .  ُ ُ ُ ُ   ُُ  ُ ُ

 ُ (1)   حج  اين خانه واجب الهی است بر كسانی كه

 توانايی ) مالی و بدنی ( براي رفتن بدانجا را دارند . و هر كس )
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نسبت به انجام فريضه ي حج ( كفر ورزد ) به خود زيان كرده 

 است ( و خداوند از همه ي جهانيان بی نياز است . 

 َجة ًاحَ ج ِّحَالْ نَمِ عهُمنَم يَن لَمَ» پيامبر )ص( فرمايد :       

ان جائر او مرض حابس فمات و لم يحج لطَو سُاَ ة ًرَاهِظَ

كسی كه « انياً فليمت ان شاء يهودياً و ان شاء نصر

نيازمندي واقعی و سلطان ستمگر يا بيماري سخت مانع حج او 

نشود و ) در صورت عدم وجود اين موانع ( حج ننمايد پس به 

 انتخاب خود به مانند يك فرد يهودي يا نصرانی بميرد . 

حضرت عمر )رض( گويد : دلم می خواهد از كسانی كه توانايی  

 انند مشركان از آنها جزيه بگيرم . دارند و حج نمی گزارند به م

 هاي قبلي به بيان احكام نماز ، زكات و روزه  رساله در        

را بيان مي نماييم. اميد  اختيم در اين رساله هم احكام حجپرد

است مورد استفاده عزيزان قرار گرفته و آن را مورد توجه 

ن بدا در صورت توانايي مالي و بدني خاص خود قرار داده و

عمل نمايند و راهنماييهاي خود را از ما دريغ نداشته و از 

 دعاي خير خويش محروم ننمايند.
 موسسه فرهنکی قرأن و سنت نبوي روانسر
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 اهميت و فضيلت حج

                                  

             (1)  حج در ماههاي معينی انجام

می پذيرد پس كسی كه حج را بر خويشتن واجب كرده باشد ، 

در حج آميزش جنسی با زنان و گناه و جدالی نيست ) و نبايد 

  0( مرتکب چنين اعمالی شود

 وَ هِلَّلِ جَّن حَمَ» پيامبر )ص( در باره ي حج می فرمايد :       

هركس حج  (2)«  هُمُّاُ تهُدَلَوَ ومٍيَكَ عَجَق رَفسُم يَلَ ث وَرفَم يَلَ

زبان به سخنان بيهوده , و اعضاء به از آميزش بپرهيزد و  نمايد و

فسق و فجور آلوده ننمايد , از گناهانش پاك شود , هم چون 

روزي كه از مادر زاده شده است ، ) و بی گناه و معصوم ( به 

 خانه بر می گردد . 

يا عمره از خانه ي خود بيرون د حج و )) هر كس كه به قص

. و در راه بميرد , تا روز قيامت هر سال براي وي حج و رود

عمره نوشته می شود , و هر حاجی كه در مکه يا مدينه فوت 
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وز . و در رسئوال و بازخواست قرار نمی گيرد  نمايد . مورد

گار داخل : به بهشت پروردقيامت خطاب به وي گفته می شود

 . ((شو... 

ج اداش حپ  (1)« ه نَّجَالْ لََّاِ اءُُزَجَ هُلَ يسَلَ ور برُمَالْ جُحَ» 

 پذيرفته شده , بهشت است  .

ثواب هر نماز در مسجد االقصی در شهر بيت المقدس برابر       

هزار نماز , و ثواب هر نماز  در مسجد النِّبی )ص( در شهر 

ز در مسجد الحرام در مدينه برابر ده هزار نماز , و ثواب هر نما

 شهر مکه برابر صدهزار نماز در ساير مسجدها  می باشد .  

 ،انان از تمام اقوام ، مللم مسلمساالنه ي تما حج كنگره      

نژادها و كليه ي كشورهاي جهان است . و همگی در يك لباس 

در پاك ترين سرزمين جمع و در يك مکان در كنار همديگر 

صحراي محشر را در همين دنيا به و صحنه ي  می شوند ،

 كه همه بنده  گذارند . تا به همگان نشان دهند ، نمايش می

 .ا هيچ كس بر ديگري برتري نداردند و در دين خدهست خداوند
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 حج انواع

 

ر زمان گامی به حج می رود اگهن حاجی   :تمتع حج -1 

 و ددبن می عمره احرام ، بتداا زيادي به اداي حج مانده باشد 

 ماتِرَحَمُ و ، خارج احرام لباس از عمره اعمال انجام از پس

 روز تا و لباس عادي به تن می كند شود می حالل او بر احرام

 مناسك و پوشد می احرام لباس دوباره كه الحجه ذي هشتم

 .دهد می انجام را حج
 

 از احرام يك با را حج و عمره اعمال حاجی :رانقِ حج  2-

   خارج احرام لباس از حج پايان تا و دهد یم انجام ميقات

 يا حلق و عقبه جمرة رمی تا مکه به ورود لاوّ از لذا شود، نمی

 .ماند می باقی احرام لباس در قربان عيد روز در تقصير

 

 و كند می را حج نيت فقط سفر وقت حاجی  :فراداِ حج 3- 

        جمع حج با را عمره و بندد می احرام حج براي فقط

 .كند نمی
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 عمرهحجّ 
 

جاي آورده  بهكه در تمام اوقات سال حجی است  ، حج عمره 

 و اركان آن عبارت است از :  می شود .

ميقات ) مکان  احرام : بعد از به جاي آوردن غسل در الف ـ

لباس احرام كه براي (،  خارج از شهر مکههاي مشحص شده در 

لباس بسيار ساده  و براي زنان يك مردان دو تکه پارچه سفيد

می باشد به نيت به جاي آوردن حج عمره پوشيده می شود . 

سپس دو ركعت نماز سنت احرام خوانده می شود . و با لبيك 

 گفتن به سوي مکه حركت می كند . 

شهر  طواف خانه ي خدا : بعد از پوشيدن احرام و ورود به ب ـ

ده و نيت در روبروي حجر االسود ايستا مکه , به كعبه رفته و

می آورد و طواف خانه خدا )هفت بار دور زدن  حج عمره  طواف

 به جاي آورده می شود .را به دور كعبه ( 

سعی بين صفا و مروه : بعد از طواف و خواندن دو ركعت  ج ـ

نماز سنت طواف در پشت مقام ابراهيم , و دعا و طلب مغفرت 

ر  كعبه ( ، به از خداوند متعال در ملتزم ) بين حجر االسود و د
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طرف صفا حركت كرده و از صفا به مروه رفته و تا هفت بار 

 مسافت بين صفا و مروه را  می پيمايد .

حلق سر : بعد از هفت بار سعی ) رفت و آمد ( بين صفا و  د ـ

مروه , در مروه موي سر تراشيده و يا اصالح می شود و يا تعداد 

 اندكی از آنها قيچی می شوند . 

 ايت ترتيب طبق آنچه كه بيان گرديد .رع ه ـ

 

وند با پوشيدن احرام بسياري از امور مباح حرام می ش      

شانه كردن و   مانند : پوشيدن لباس معمولی ، استعمال عطر،

 اصالح سر و ناخن و شکار حيوانات ، كشتن موجودات زنده ،

حتی كندن گياه و شکستن شاخه ي درخت و .... و هر گونه 

وچك و بزرگی موجب باطل شدن احرام و حج و يا سبب گناه ك

 می شود . شدن كفاره و پرداخت جريمه  واجب

می   شوند می فمشر تمتع حج انجام براي كه حاجيانیـ  

 احرام از سپس و دهند انجام را تمتع عمرة اعمال ، اول توانند 

 احرام لباس مجدداً الحجه ذي هشتم روز در و شوند خارج

 .دهند انجام را تمتع حج عمالا و بپوشند
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 تمتع حج
  

اول دهه كه در سال فقط يك بار و در حجی است , تمتع  حج

  جاي آورده می شود . به  الحجهماه ذي 

 تمتع حج اعمال

    عرفه در وقوف  -3   ینَمِ در وقوف -2  نيت با احرام - 1

 عقبه ةرَمَجَ میرَ -5  ( الحرام رَشعَمَه ) فَلِزدَمُ در وقوف -4

 يا زيارت طواف -8    تقصير يا حلق -9  قربانی  -6    ینَدرمِ

 نماز -7    النحر يوم طواف يا الركن، طواف يا االفاضه طواف

     ینَمِ در بيتوته -11   مروه و صفا بين عیس -10  طواف

 طواف -13   دوازدهم و يازدهم روز گانه سه جمرات رمی -12

  وداع

 

 عتمت حج احرامـ   1 

 عمره مانند حج احرام ،احرام است   حج اعمال از عمل اولين

 .شود می محر مُ تمتع حج نيت به ولی است

 .است دهم روز تا الحجه ذي هشتم روز حج احرام زمان
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 و استراحت محل در، حاجی بايستی   حج اعمال شروع براي

 به و پوشدب را احرام لباس د ،كن غسل اول خود، ساختمان

 را طواف نماز ركعت دو وورده آبجا  طواف و برود مالحرا مسجد

و   كند حج نيت و بخواند احرام نماز ركعت دو سپس و كند ادا

 وييد :گب

 اراده را حج خدايا : ینِّمِ بَّلْهُقَتَوَ یلِ رْهُسِِّيَفَ جَّالحَ يدُاُر  یّنِإ  هُمَّللَّاَ

 پسس و بپذير من از و نما آسان من بر را آن انجام ام كرده

 إنَّ بْيّكَلَ لَكَ شَر يكَ الَ لَبَّيْكَ بَّيْكلَ هُمَّللَّاَ بَّيْكَلَ : گويد تلبيه

  .لَك شَريكَ ال والْمُلْك لَكَ لنَّعَمةَُوا الحَمْدَ

 مني در استقرار  2-

 و . كنند می حركت منی سمت به احرام از پس حجاج    

 عصر، ظهر، نماز و بگذرانند منی در را نهم شب كه است سنت

 .بخوانند چادرها در را نهم روز صبح و عشا مغرب،

 

 عرفات در وقوف  -3

 مستقر چادرها داخل عرفات صحراي در نهم روز ظهر از قبل

 واجب صحرا آن در ماندن،  غروب تا ظهر زوال از و شوند می

 نباشد ممکن اگر و كند غسل زوال از قبل نهم روز   .است
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 ظهر نماز زوال از بعد و ودبر نمره مسجد به و بگيرد وضو

 .آورد جاي به جماعت به ظهر وقت در هم با را وعصر

 است، عرفه روز ظهر از بعد غروب تا ظهر زوال از وقوف وقت ـ

 تا شبانگاه و شود حاضر وقت اين در نتوانست كسی اگر ولی

 وقوف رساند، عرفات به را خودش قربان، عيد فجر طلوع از قبل

 .است داده انجام را

 » الحرام مشعر در وقوف  « مزدلفه ـ4  

 كه اي گونه به است نهم روز آفتاب غروب از بعد آن وقت  

 غروب از پس بلکه خوانند نمی عرفات در را مغرب نماز حجاج

 عشاء وقت در و كنند می حركت مزدلفه سوي به عرفات از

 . كنند می ادا و جمع قصر طريق به را عشاء و مغرب نماز

 دو و مغرب نماز ركعت سه و شود می گفته اذان اول يعنی

 ، عشاء نماز خواندن از پس .شود می اقامه عشاء نماز ركعت

  بخواند را وتر و عشاء هاي سنت و مغرب هاي سنت تواند می

 واجب خورشيد طلوع تا مزدلفه در دهم شب وقوف و بيتوته

 .است
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 انجام ار كامل وقوف توانند نمی كه مريض و ضعيف پير، افراد 

 جمره رمی جمعيت ازدحام در و بروند منی به سپس و دهند

 توانند می شود می كمك آنها به كه كسانی همچنين و ، كنند

 و آيند می شمار به معذور و بروند منی به فجر طلوع از قبل

 عذر بدون آن ترك اما .نيست الزم آنان بر اي كفاره گونه هيچ

 0گردد می قربانی  موجب

 دوازدهم و يازدهم دهم، روز براي مزدلفه از كه است معمول

     خود با و كنند می تهيه سنگريزه عدد نه و چهل جمعاً

 و يازدهم روز براي و عدد هفت دهم، روز براي كه دارند برمی

 .شود می استفاده عدد يك و بيست روز هر دوازدهم روز
 

 هبَقَعَ جمرة رمي  5-

 به آفتاب طلوع از قبل مزدلفه در صبح نماز خواندن از پس

و   .كنند می حركت )سوّم( عقبه جمرة رمی براي منی سمت

 رمی مسوّ جاي به مدوّ يا لاوّ جمره اشتباهاً كه كرد دقت بايد

 .نشود

 زوال تا خورشيد طلوع از دهم روز در سنگريزه هفت زدن وقت

 گفتن با راست دست با را سنگريزه هر است مستحب .است آن
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 لشَّيطان لِ رَغْماً .بخواند را دعا اين و بيندازد اكبر اهلل اهلل، بسم

 نباًذَ وَ شکوراًمَ وسعياً وراًبرُمَ جّاًحَ یلِ اجْعَ للِّهُمَّاَ للرَّحمْن   ور ضىً

 رضايت و شيطان كردن ذليل براي را سنگريزه اين (   اًغفورمَ

 افرم قبول را كوششم و بپذير را مجَحَ خدايا .زنم می پروردگار

 .ببخش را گناهم و

 

 تا نتوانند چنانچه بيماران زنان، پيرمردان، معذور، افراد ـ

 قبل تا شب طول در كنند رمی را جمره دهم روز آفتاب غروب

 واجب كنند رمی اگر يازدهم، روز يعنی بعد روز فجر طلوع از

 0 گردد می ادا

 و واجب آن قضاي نگيرد انجام خود وقت در رمی چنانچه ـ 

 .گردد می الزم نيز ی قربان

 عذر بدون را ديگري. كنند رمی خود دست با بايد افراد ـ

  .نيست جايز دادن قرار نائب شرعی

  .دهد نيابت يکی به بايد معذور ـ

 داخل آن نزديك ولی نخورد جمره به اگر ها سنگريزه - 

 از خارج چنانچه و ندارد ايرادي ، بيفتد شده ديوار محوطه

 .كند اعاده را آن بايد ، شود نمی ااد بيفتد محدوده
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 قرباني  6- 

 كه کر،شُ م دَ عنوان به گوسفند ذبح عقبه، جمرة رمی از پس    

 آن انجام روز سه تا و واجب شود، می گفته قربانی اصطالحاً

 .است جايز

 تقصير ويا حلق  -7

)كوتاه تقصير يا) تراشيدن (   حلق از حاجی است واجب   

 .دهد انجام را يکی ، كردن موي سر(

 بر جنسی مباشرت جز احرام محرمات همة بعج از قربانی  ـ

  آيد می بيرون احرام لباس از و ، شود می حالل حاجی

 مردان مانند زنان براي هم مو 3 حتی اندكی كردن كوتاهـ 

 .است كافی

 هفاضَاَالْ طوافُ يا زيارت طواف  8-

 زيارت طواف گيرد می انجام دهم روز در كه عملی بزرگترين   

 الحجه ذي دهم روز طواف اين اداي براي وقت بهترين .است

 انجام نيز دوازدهم روز آفتاب غروب از پيش تا اگر ولی است

 .است جايز گردد
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 روز اگر اما جايز نيست زيارت طواف ونفساء، حائض زن برايـ 

 معذور واال دارد طواف براي فرصت غروب تا شد پاك دوازدهم

 پاك تا كند صبر بايد زنی چنين نيست او بر اي ارهكف بوده

 .دهد انجام را زيارت طواف آنگاه ، شده

 از محرمات وكلية خارج احرام از طواف اين انجام از بعد ـ

  گردد می حالل همسر با مباشرت جمله

 طواف نماز  9-

 نماز نيت با نماز ركعت دو ، طواف هر از بعد بايد حاجی 

 آن به نزديك يا ابراهيم مقام پشتمکان در صورت او   طواف

 .نمايد اداء

 و طلوع هنگام)  است مکروه نماز خواندن كه اوقاتی در ـ

 نيست جايز طواف نماز خواندن (  زوال وقت و آفتاب غروب

  ومروه صفا بين سعي -11 

 و صفا بين ، زيارت طواف انجام از پس دهم روز در سعی   

  گيرد می انجام مروه

 احرام هشتم روز در منی به رفتن از قبلحاجی   چهچنان ـ

 نيز را ومروه صفا بين سعی و كند ادا مستحب طواف و بپوشد
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 لزومی ومروه صفا بين سعی و طواف  دهم روز در ، دهد انجام

  ندارد

 ينَمِ در بيتوته -11

 سرزمين در ( شب در ماندن)  بيتوته حج اعمال از ديگر يکی

 آفتاب غروب از دوازدهم و يازدهم بش حجاج تمام .است منی

 .گذرانند می منی در قربت قصد با را صبح اذان تا

 

 و  شب حاجی،  دوازدهم و يازدهم روز گانه سه جمرات رمی ـ

 دو اين در و گذراندمی  هاردچا در را دوازدهم و يازدهم روز

 اولی، جمره لاوّ ، است جمرات رمی وقت ، زوال از بعد روز

 بايد و كند می رمی را یقبَعُ جمره مسوّ و طیوس جمره مدوّ

 .بزند ريزه سنگ هفت كدام هر به

 وداع طواف  13-

 از قبل و گردند می بر مکه به دوازدهم روز اعمال پايان از پس

 .است واجب وداع طواف انجام مکه از خروج

 جلوي از توانند می ، باشند  حيضدر   وداع موقع كهزنانی  ـ 

 .كند می كفايت بيرون از و نشوند وارد و نندك وداع مسجد در 



 17 

 از يکی كه آنجا از وعمره حج به مربوط اعمال و كودكانـ 

 واجب كودكان بر عمره و حج و ، است بلوغ حج وجوب شرايط

  را او احرامبايستی   ، هستند او همراه كه مادر و پدر ، نيست

 باز را او احرام ممنوعات از و بگويند لبيك او طرف از و ندندبب

 ولی يا و وي بر چيزي هيچ شود خالفی مرتکب وچنانچه دارند

 0ت نيس الزم قربانی و صدقه از او

 

 حجفوايد و اثرات 
 مردمان معموالً به دو منظور مسافرت می نمايند :       

 كسب لذت  -2تجارت و بدست آوردن پول             -1

مسافرت هاي حج و تحمل رنج سفر و هزينه هاي آن برخالف 

عال و اداي آدمی ، فقط به منظور جلب رضايت خداوند مت

 ، انجام می گيرد .  اوست فريضه اي كه بر عهده 

حاجی به هنگام باال رفتن از هر نشيب و پايين آمدن از هر  -1

 الحَمْدَ إنَّ لبْيّكَ لَكَ شَر يكَ ال لَبَّيْك لبَّيْك اللهُمَّ لبَّيْك” فراز 

می گويد . حاجی با لبيك “  .لَك شَريكَ ال والْمُلْك كَلَ والنِّعْمَةَ

من هم همچون گفتن می خواهد اعالم بدارد كه پروردگارا 
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تسليم و فرمانبردار تو هستم و براي  حضرت ابراهيم  بنده

 اجراي دستورات شما  حاضر و آماده ام .

   

 اگر حج را با ورود به مدينه شروع نماييم ؛ ياد هجرت پيامبر -2

از پيامبر “ ينا لَعَ درُبَالْ عَلَطَ” )ص( و استقبال گرم مدينه با 

)ص( و زمزمه و ياد اين حماسه و منظره ي زيباي آن ، حضور 

در شهر پيامبر )ص( و برخوردار شدن از جو آرام بخش شهر، 

حلقه هاي پروانه وار  ود به مسجد پيامبر )ص( و مشاهدهور

سالم با حضور مسجد و اصحاب به دور شمع وجود پيامبر ا

ارت اصحاب صفه و ياران نشستن در كنار منبر آن حضرت ، زي

پيامبر )ص( در بخش ديگر مسجد ، فرود جبرئيل  پا برهنه

 امين در بخش ديگر مسجد و نزول بر قلب محمد امين )ص(،

برخورداري از  اجر و ثواب ده هزار برابر نمازهاي مستحب و 

طهر رسول اكرم )ص( و دو بزرگ يوميه ، زيارت مرقد پاك و م

ي بزرگ بانوي  يارش ابوبکر و عمر ) رضی اهلل عنهما( در حجره

ديگر مسجد ، عرض ادب اسالم حضرت عايشه مطهر در گوشه 

 و سالم ، ابراز عشق و سوز و گداز درون ، ابالغ اسالم خود ، و....
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 (1)« . ي تِايَي حَي فِنِارَا زَمَنَّاَكَي فَوتِمَ عدَني بَارَن زَمَ» 

س بعد از مرگم مرا زيارت كند چنان است كه مرا در دوران هرك

 حياتم زيارت كرده باشد . 

 

حضور بر مزار اصحاب بزرگوار در بقيع و ياد مرگ  در  -3

 بامدادان و شامگاهان ...

 

حضور در احد و خندق ، ياد جهاد پيامبر )ص( و اصحاب ،  -4

شمنان در كمال فقر و مقابله با دجانفشانی هاي آنان و 

 رسنگی ...گ

 

به سوي مکِّه و ياد صلح حديبيه ، فتح مکِّه ، حج  حركت -5

پيامبر )ص( و اصحاب ، حج ابوبکر صديق و .... و مقايسه با حج 

 خود .      

 كار پاكان را  قياس از خود مگير  

 گرچه در نوشتن باشد شير، شير                                 

                                                           
1
 قاضی عياض  - 
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دن احرام ، رها كردن فخر و مباهات ، اكتفا به پوشي -6

ضروريات و پرهيز از عياشی و خوشگذرانی و اسراف ، بازگشت 

نفس به طبيعت پاك و روحانی خود، از خود بريدن و به جمع 

پيوستن  و يك رنگ شدن ، حاضر شدن در ميقات پروردگار ، 

 ...  عروج به آسمان ، همدم شدن با مالئك ، تسبيح با آنان ، و

 

ورود به مکِّه ، حرم امن الهی ، گلدسته هاي نورانی مسجد  -9

الحرام بشارت می دهند كه تو در خواب نيستی ، بلی اين تواي 

و خداوند تو را به خانه خود فرا خوانده است . شرم نکن ، بار 

گناه بر زمين بگذار ، قدم بردار و برو ، با چشمان گريان برو ، او 

     خود از در   ت و تو بنده اويی . او بندهحم الراحمين اسار

 خانه اش نمی راند ... ..

 

، آن سرزمين كوچکی كه  و وطن من اي واي برمن سرزمين -8

امپرياليزم برايم در نظر گرفته است ، نيست . سرزمين اسالم 

ال اله االِّ اهلل و ” وطن من است . آن سرزمين بزرگ ، كه اهل 

 تند . اين وطن من است.محمّد رسول اهلل )ص( هس



 21 

ناً ، جز اسالم وطنی براي خود طَی و لِ م سالَاِي الْوَي سِدر اَ ستُلَ

 سراغ ندارم . 

 

هانی مسلمانان از تمام نژادها حضور در كنگره بزرگ ج -7

عنوان عضوي از اعضاي كنگره و افتخار به عضويت در اين ب

و  ت. پدرم اسالم اس اهُوَسِی لِ بُُاَ الَ مُسالَاَی الْب كنگره ساالنه . اَ

   جز اسالم پدر ديگري سراغ ندارم ، و نژادي برتر از اسالم 

 نمی شناسم .

   

آگاهی از اوضاع و احوال مسلمانان جهان ، و ياد اينکه اگر  -10

قدرت سياسی در دست مسلمانان می بود ايام حج فرصت 

اهی مناسبی براي امضاي قردادهاي فرهنگی ، اقتصادي و... آگ

 از منابع طبيعی و مادي و معنوي يکديگر بود.

 

آور صلح و صفا و عشق و عالقه به دلباس سفيد احرام يا  -11

تعدي و تجاوز به  ن ،آ صلح جهانی است ، زيرا با پوشيدن

 تمامی حريم هاي انسانی ، نباتی و حيوانی ممنوع می شود. 
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عاشقانه معشوق و ابراز احساسات طواف كعبه ، طواف خانه  -12

 خود او . ز با معبود در خانهو عارفانه ، راز و نيا

 

سعی بين صفا و مروه ، دويدن هاي هاجر در جستجوي  -13

آب براي فرزند تشنه اش ، امّا فوران آب زمزم در زير پاي 

اسماعيل در جنب كعبه ، يادآور تالش و فعاليت در راستاي 

تعانت مداوم از هدف و از همه مهم تر توجه قلبی به خدا و اس

اوست ، زيرا فعاليت هاي ظاهري هاجر سودي نبخشيد ، بلکه 

آنچه كه آب را از درون سنگ هاي سخت آن ديار بيرون كشيد 

و جاري ساخت ، چشمان گريان و توجه قلبی هاجر به خداوند 

براي ! رحمان بود ... حاجی با سعی اعالم می نمايد : پروردگارا 

 نمايم .اجراي دستوراتت سعی می 

 

هم شکستن ديوارهاي زدلفه يادآور در ی و عرفات و مُنَمِ -14

نژادپرستی و قوم گرايی و نمايشی بزرگ از  سست و پوسيده

مساوات و همبستگی جهانی است . هم چنين عرفات بازگشت 

تمثيلی از صحراي محشر ، توبه و رجوع به خدا و تجديد عهد و 

ين و منزه از آلودگی هاي پيمان با پروردگار و شروع زندگی نو
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قبلی است . و اردو زدن و شب ماندن در آنجا ، اعالم سرباز 

 بودن براي دين خدا و آمادگی براي حضور در لشکرگاه است . 

 

رمی جمرات ، اصحاب فيل كه براي منهدم ساختن كعبه  -15

تا محل رمی جمرات پيشروي كردند . حاجی با پرتاب كردن 

رد ؛ هر كس براي از بين بردن دين تو سنگريزه اعالم می دا

قيام كند من در مقابل آنها به مبارزه بر می خيزم و با آنها پيکار 

می نمايم . همچنين طرد و راندن شيطان ، اعالم دشمنی با او 

سه ها و خطوات او و دار و دسته و تعهد بر عدم پيروي از وسو

 اوست . 

 

خون و فدا كردن  قربانی و ريختن خون ، عزم بر ريختن -16

 جان در راه خدا ست. 

 

برخورداري از لذت عبادت دسته جمعی و افتخار قرار  -19

 گرفتن در ميان اجتماع جهانی مسلمانان .
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