
 

 

 

 

 

 

 شباهت حج و زیارت امام رضا علیه السالم

 

ٖ شَد.  ثَاب سٗارت اهام رضا)ع( تا ّفتاد حج تزاتز است، ٗعٌٖ سٗارت حضزت، حجٖ است، ًص٘ة سائز ه

 تْتز است اٍ هحزهات حج را تز خَد فزض وٌد.

 حج ٗعٌٖ لصد ٍصال هعشَق ٍ سٗارت اهام رضا)ع( لصد دٗدارِ جلَٓ رافت خدإ سثحاى است.

 ّز لثلِ ًوا وِ عاشك رٍٕ رضاست

 اًگشت اشارُ إ تِ اتزٍٕ رضاست

   «إ فالد استطاعت »حجّ الث٘ت

 حج تَ فمط سٗارت وَٕ رضاست

اگز سائز لصد حج وٌد ٍ لثل اس اعوال، اس دً٘ا تزٍد گَٗا در حج هزدُ است. در سٗارت اهام رضا)ع( اگز 

ٖ شَد.  دل لصد وٌد اها تَف٘ك جسواًٖ ًص٘ثش ًشَد، سائز هحسَب ه

 تزإ حج ساد ٍ تَشِ السم است، ساد ٍ تَشٔ سٗارت اهام رضا)ع( هعزفت ًسثت تِ حضزت است.

ِ ّإ  السهٔ حج، تزن تعلمات است در سٗارت حضزت تاٗد تزن خَد وٌٖ تا اًَار شوس الشوَس اس الٗ

 ٍجَدت عثَر وٌد.

 



 

 

 

احزام، لثاس حج است، لثاس سائز حزٗن رضَٕ اس جٌس رضاٗت است وِ تا دست هثارن حضزت تِ 

ٖ شَد.  سائز عطا ه

 لزتاًٖ در حج ٍاجة است. تاٗد لثل اس ٍرٍد تِ حزم اهام رضا)ع(، ٍجَد ًفساًٖ لزتاًٖ شَد.

 در حج تاٗد اس ص٘د حَ٘اًات پزّ٘ش وزد در سٗارت اهام رضا)ع( ً٘ش تاٗد اس ّز فىز غ٘ز الْٖ تپزّ٘شٗن.

ٖ شَد اال دٍ حزم، هسجد الحزام ٍ  درب توام حزم ّا در ٗه سهاى خاص تاس ٍ در ساعتٖ هع٘ي تستِ ه

ٖ الزضا)ع( ٗعٌٖ حج اغٌ٘ا ٍ حج فمزا ّو٘شِ تزإ سائز فزاّن است. ٖ تي هَس  حزم عل

   »اَطَُفُ تِثَاتِىُن فِٖ وُلِّ حِ٘يٍ

     وَأَىَّ تِثَاتِىُن جُعِلَ الطَََّافُ «

ٖ خَاّن در اٗي صحي ٍ سزا طَاف وٌن. ًگزاًٖ ٍ اضطزاب را پإ  حزم تَ ت٘ت العت٘ك تٌدگٖ است ه

 حضَر در آى حزٗن ً٘ست. »ٍَ هَي دَخَلَُِ واىَ آهٌِا« »ّز وس لدم در حزٗن تَ گذاشت اٗوي شد.

   فزهاٌٗد: آًجا وعثٔ ظاّز است ٍ اٌٗجا وعثٔ  آٗت اهلل حاج س٘د هحود حس٘ي حسٌٖ٘ طْزاًٖ هٖ

  ]1[.تاطي، آًجا تىل٘ف است ٍ اٌٗجا هحثت، آًجا جسن است ٍ اٌٗجا رٍح

تَص٘ٔ حضزت آٗت اهلل العظوٖ گلپاٗگاًٖ تزإ سٍار ت٘ت اهلل الحزام اٗي تَدُ وِ سٗارت پ٘اهثز را حتواً 

 تِ ً٘اتت اس اهام رضا)ع( اًجام تدّ٘د.
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