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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

                           م٢٦/١١/٢٠٠٩                                       عبدالرحمن فرقاني
 

  حكمت حج
  

 مختلف يان خداوند يكتا آه به زبان هاگوشه يى جهان بنده جهاني است آه از هر  با شكوه وبي نظير حج يك تجمع
 درآن اشتراك بطوربرادروار و ميآيند  تجمع براي شرآت درين مختلف تعلق دآرنديژاد ها نصحبت ميكنند و با

 ومنزلت دنيوي در يك مقام وبايك حيثيت با هم يكجا شده به خداوند رحيم ،زبان  ،ژاد  ن، با تفاوت رن ،مينمايند 
 ، درين تجمع آسي از آسي برتر نيست هم يكسان در برابر خداوند يكتا مي ايستند ،رت ميكنند تضرع و التجايى مغف

 ميتوانند رضاي خدواوند مهربان را ه است همهامير از غريب فرق شده نميتواند براي همه فرصت يكسان مهيا شد
پرستش نموده وطبق عملكرد يك رسول يك رب را گرديده  در برابر خداوند در يكجا ودر يك وقت جمع ،بدست آورند 

  .اين تجمع بي نظير را بجا ميآورندصلى اهللا عليه وسلم مناسك 
 را ميكند ودر  خداوند غفور رضايعالن بدست آوردن ا در واقعپردازدبه مجرد اينكه حاجي به طواف بيت العتيق م

 واز خداوند قادر براي برداشتن ،گيردفوه ومغفرت او تعالى قرار  به خداوند التجا ميكند تا مورد عجريان طواف
  . مشكالت خويش دعا ميكند 

ار بيبي هاجر خانم پرهيزه هم تسليم شدن به امر خداوند قهار است واقتدا به آن خانم  صفا ومرو بينچنان سعي درهم
گويد آه من  حضرت ابراهيم عليه السالم برايش ميپرسش مكرر بعد از ،حضرت ابراهيم عليه السالم است آن خانميكه

  آدام وبدونونه وسايلچ بدون هي دربين آن بيآبان سوزانا درين صحرا سوزان رها ميكنم به امر خداوند شما ر
براي ند ي ناله ميز وقتيكه فرزندش از تشن دكونت اختيار ميكنش سفته با فرزند به امر خداوند قادر لبيكپرست سر

پ وتالش وقتي نزد ردد بعد از تپي بدست آوردن آب ميش در بين صفا ومروه دوان دوان ي فرزندرفع تشن
  آب بر آمده استيه السالم بر روي زمينردد به امر خداوند قادر ميبيند آه از دست زدن اسماعيل علفرزندش بر مي

به زبان ميآورد وزم به معنى آرم باش استاده شو وفواره ميزند آه هاجر براي آرمش آن آب لفظ زبان عبري زم زم را 
فت همه  رهاجر براي آن آب زم زم نمي فته شده آه در يك حديث رسول اهللا صلى عليه وسلم آمده است آه  ا است 

چنين آب را آفريد آه ت قدرت خداوند قهار آه در آن بيآبان سوزان وخشك اين جهان را غرق ميكرد سبحان اهللا اين اس
مر خداوند وار است آه به اپس سعي ميآن صفا ومروه اقتدا آن خانم بزر ،پيمانه وجود داردتا اآنون به همان 

  .فته استګمخلصانه لبيك 
 ، واز قبيله ، وقوت ، قدرت ، مال ،نسان ازلباس  اچونكه وايستادن به عرفات اعتراف به وحدانيت خداوند يكتا است 

 وهمه به وحدانيت يك ذات اقدس اعتراف  مي ايستد عزيزگرديده در برابر خداوندچيز تجريد خانواده خالصه از همه 
آن روز محشر تصور  ودر ميدان عرفات انسان ،آرده و عملكرد يك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم را بجا ميآورند 

 در عرفات براي همه فرصت يكسان ،  آرده ميتواند يرد قرار مي رحيمب دهي را آه انسان در برابر خداوندوحسا
ردد براي همه از سوي خداوند مهربان وعد،رديده استګمهيا  بيآيد بنده ( وند فرو مآيد وندا خدا ۀ مغفرت صادرمي

سبحان اهللا وعده خداوند براي همه ) رددګكي تبدل  مغفرت است براي شما يقينًا آه بدي هاي شما به ني ،ان من
   يكسان است فرق ميآن امير وغريب نيست  

پذيرش عملكرد وروند شيطان است واظهار مبارزه با همه هم تعبير از عدم )  زدن شيطانګسن( ورمي الجمرات 
با دشمنان خداوند يكتا  اعالن جن ، سركش انسان را به تباهي ميكشاندچون شيطان است آه اغوت هاي سرآشط

 عدم ، شيطان است عالن برأت از ا،اه خداوند قهاراستګده شده از بارعدم تسليم شدن به شيطان ربو و،وقهار است
 زدن شيطان سنت  سن،د مراهي ميبر انسان را به جاده تباهي وپيروي از همه آن طاغوت هاي سرآش است آه
  . له عليه وسلم را به جا آوردن استابراهيم عليه السالم و سنت حضرت محمد صلى ال

ذاشتن بدرفتاري  ذشته هاست از  يا بيرون رفتن احساس برآمدنوتراشيدن سر ناه آاري ، وآنار  وار ،    سلوك نا 
ناه واجرام است ،است  درست مطابق عملكرد رسول اآرم از يك روند  وآغ، وأغاز يك عهد نوين وتوبه آردن از 

  .صلى اهللا عليه وسلم است 
 ٨٩ وقتيكه ابراهيم عليه السالم بعد از ،رانبها است آه اطاعت خداوند يكتا در آن نهفته است پديده وقرباني هم آن 

انه اش چون امر خداوند در مورد ذبح سال صاحب يك فرزند ميشود  ه امر خداوند لبيك بدون ترديد بآيد يمفرزند ي
ويد و چنان پدر خويش سر تسليم را  به خواهش  استپرورش يافته خانه نبوت رچون اسماعيل عليه السالم دمي

ز   وقتيكه خداوند آريم امتحان اطاعت ابراهيم ،تصور تردد وهراس به دلش راه نميآبد شجاعانه خم ميكند آه هر 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

يرد برايش از بهشت آبش ميف ردد عليه السالم مي  از همان جا فلسفه ،رستد آه به جاي اسماعيل عليه السالم ذبح مي
   ،. ...پاآي نفس است و آه در آن صدقه براي مسكينان است و ،يرد چشمه ميقرباني سر

 حج همه عبادت ها را در بر ،پرعظمت براي انسانيت است  بزرك وۀ حج يك مدرس،گي است حج يك نظام آامل زند
 در ،در حج وحدت مسلمان ها تحقق ميآبد  و  ....، سعي ، احرام ، صدقه ، طواف ، تالوت ،دعا  ،ر حج نماز دآرد د

آبد در حج آسي هم باالي  ي تحقق مي ....، دوستي ، همكاري ، مساوات ، عدالت ،حج همه مفاهيم انسانيت برادري 
رد هم آمده اند ، يكسان اند  در حج امير وغريب همه با هم،آسي برتري ندارد  لباس ملك با ، يك لباس دآرند در يكجا 

 زدن غريب  سن زدن امير با سن، قرباني ملك با قرباني مسكين تفاوت ندارد ،لباس يك غريب تفاوت ندارد 
اين يك  ، طواف همه يكسان است آسي از آسي بهتر نيست ، تفاوت ندارد ادشاه با سعي مسكينپ سعي ،تفاوت ندارد 

 هر آس به زبان خود به ،جهان رباني است آه انسان را از مفاهيم دنيوي تجريد نموده در برابر خداوند قرار ميدهد 
ناه هاي خويش اظهار ، تا موجب مغفرت او تعالى شود  خداوند تضرع نموده خداوند قادر  ،پشيماني ميكند  از 

  .راي همه فرصت مغفرت برآورده ميشود  ب،خواسته هاي همه را در عرفات برآورده ميسازد 
 يكسانبطور   ماپردنآفن ورحلت ما ازين جهان وبه خاك س ، مرګ  يادآوري از وتجريد از لباساما دراحرام بستن

رديم ،است  نهفته  درحج انسان به خاتمه ، آفن امير وغريب تفاوت ندارد ، همه بدون آدام تفاوت آفن شده دفن مي
رددفكر آخرت وانديشد ودر خويش مي  و به ، ودر فكر حساب دهي در برابر خداوند يكتا مي شود ،  جهان اذلي مي

  . برد ميپيي پايان اين زند
فته به سرزمين مقدس ميروند و آن نشانه هاي ،آنانيكه آشورها  پرعظمت رسالت  اقارب ودوستان خويش را ترك 

فته  ايمان شان مي مشاهده ميكنند موجب قوت در آن سرزمين وحيمحمدي را ناه و بد رفتاري را ترك  ردد وراه 
 بنًا ،راهكرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم در دل هاي شان زنده ميشود پيوستن به  وشوق ،بسوي خداوند ميشتابند 

ي انسان ميۀحج يك موسس   وروحاني ورابطه ايماني،پردازد  تربيوي بزرګ است آه به تهذيب  همه جوانب زند
  .ان را با خداوند قادرتعمق ميبخشدسان
  

   .گ اسالم را عنايت فرمايد اين رآن بزر ادا آردنخداوند همه را توفيق
  

                                                                                                              
                                                                                     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


