سخنان بزرگان در خصوص حج
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

امام صادق (ع)
o

:

نماز خواندن در کنار مقام ابراهیم  ،تکرار هاجر وار سعی صفا و مروه و هماهنگی با
فرشتگان عرش الهی  ،بخشی از محتوای عمیق و انسان ساز حج است .

o

حج آیین دیرین همه ی پیا م آوران خداست.

o

حج کانون دعا و نیایش است و جایگاه وحی و تالوت قرآن است .

o

هرگاه خواستی حج کنی  ،برآن باش که دلت را برای خدا  ،از چیزی که تو را به خود مشغول
سازد  ،خالی کنی.

o

چه بسیار ثروتمندانی که تو فیق طواف بیت ندارند مگر که حق تعالی دعوتشان کرده و تو
فیق عنایت کند
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

امام علی (ع) :
o

خداوند سبحان حج را برای پاک سازی و خالص شدن قرار داد .

o

نخستین خانه ای که برای مردم قرار داده شده  ،درسرزمین مکه است که پر برکت و مایه ی
هدایت جهانیان است.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

امام سجاد (ع) :
o

به حج و عمره بروید تا بدن های شما سالم بماند .
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

امام محمد باقر (ع) :
o

چون خداوند آدم را از بهشت فرود آورد  ،فرمود  :من همراه تو خانه ای فرود آوردم که برگرد
آن طواف شود .
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

امام خمینی (ره) :
o

الزم است زائرین محترم بیت اهلل الحرام از هر ملت و مذهبی که هستند به فرامین قرآن
کریم گردن نهند .

o

حجاج محترم مواظب باشند که رضای غیر خداوند را در اعمال خود شرکت ندهند .

o

اعالن برائت از مشرکان از ارکان توحیدی و واجبات سیاسی حج است .

o

مردم باید دنبال این باشند که مسئله ی حج را یاد بگیرند نه این که ما فقط حج برویم و دیگر
هر چه شد شد ،نه ،این جا غیر از سایر جاهاست .

o

مراتب معنوی حج حاصل نخواهد شد مگر آن که به دستورات عبادی حج به طور صحیح و
کامل و مو به مو عمل شود.

o

شما امروز در سفر حج در بوته ی امتحان قرار دارید چون نمونه و الگویی از ملّت ایران هستید.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مقام معظم رهبری :
o

می توان حج را در حرکت هدف مند و آگاهانه و متنوع همگان در جهتی واحد خالصه کرد.

o

حج محل دفن آرزو ها و آمال انسان ها است .

o

حج برنامه و دستوری است برای سازندگی انسان ها

o

حج یک سفر روحانی است و بهترین سوغاتش  ،طهارت روح برای خود و دعا و زیارت نیابت
برای مسلمین است (کتاب ره توشه ی حج ج)2

o

حج یک هجرت است ،هجرت از خود ماست .هجرت از نیت هاست ،هجرت از زندانی است
که ما را احاطه کرده.

o

حج در جوهـر و ذات خود دارای دو عنصر اصلی است « :تقرّب » به خدا در اندیشه و عمل و
« اجتناب » از طاغوت و شیطان با جسم و جان
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
×××××××××××××××××××××××××××××××××××
روابط عمومی مدیریت حج وزیارت مازندران

