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اسرار و معارف حج

ٌَ 1
امير مؤمنان 7فرمودَ« :فإِ َّن ِل ُك ِّل َشيٍء آفة».
َُ ْ ْ ِ
و نيز در روايات متعددي اين مضمون وارد ش��ده اس��ت که« :آَفُة ِّ
ي��ن هْالَ َوى ،و آفة ال ِعلم
الد ِ
2
الْل م ُّ
ِّس ُ
الـريا »...
يان ،و آَفُة حْ ِ
الذ ّل ،و آَفُة اْل ِعبَادَة ِّ
الن ْ
بر اين اس��اس ،اکنون پرس��ش اين اس��ت که حجگزار با ارتکاب چه ام��وري بر اعمال و
مناسک خود در حج آفت وارد ميکند و از ارزش حج خويش ميکاهد و بهره وثمرة اندک
عايدش ميشود؟
برخي از زائران خانة خدا ،گاهي در تح ّقق اعمال حج رنجها ميبرند و چنين ميانديشند که آنها
را تمام و کامل به انجام رساندهاند ،در حالي که چنين نبوده و از آفات عمل خويش غافلاند.

23

اينجا اس��ت که بايد گفت :آسيب شناسي در اعمال حج ،از مهمترين تکاليف و مشکلترين
عبادات است؛ زيرا چه بسا با نشناختن آسيبها ،اعمال آدمي باطل و حبطگردد و هدر رود! در
تشرف اين است که حجي مبرور و محفوظ از
حالي که آرزوي هر حاجي بعد از مدتها انتظا ِر ّ
هر نوع آسيب و گزند در صحيفة اعمالش ثبت شود.
بحث «آفات حج» در اينجا شامل همة مبطالت حج و نيز هر امري است که موجب تـضييـع
و ي��ا نقـصان در برکات آن ميش��ود؛ بهطوري که حاجي از اعمال خويش احس��اس نا رضايتي
ميکند و پس از انجام اعمال ميگويد :تازه متوجه ش��دهام که حج مبرور چيس��ت و حج مقبول
کدام است و من انجـامش ندادهام!
ـ ايکاش پي��ش از اعمال ،از تعليمات مناس��کآگاه و ازآفـ��ت جـهـل وبيخبري مصـون
ميشدم.
ـ ايکاش در حين اعمال ،کسي با تذکراتش از خواب غفلت بيدارم ميکرد.
ِ
تش��رف حاجيان ،براي
اين آس��يبها به حدّي مهم وحساس اس��تکه بايد از ماهها پيش از
مصوني��ت از آنها برنامهريزي کرد؛ از يک س��و آگاهيهاي الزم را به حاجيان منتقل کرد و از
سوي ديگر آمادگي روحي و اخالقي در آنان به وجود آورد تا از فرصت به دست آمده ،بهترين
بهره برداري را بنمايند.
آسيب هاي حج:
 .1عدم آگـاهـي از منـاسک
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حج ،عبادتي بيبديل و داراي فلسفهها ،حکمتها و معنويتها است و حجگزار با آگاهي و
ِ
حجي عارفانه ،عاشقانه و حکيمانه بهجا آورد ،به شرط آنکه با حضور در
شناخت آنها ميتواند ّ
جلسات آموزشي و مطالعات شخصي ،از آنها آگاه شود تا وظايف خويش را بهتر انجام دهد.
در روايات آمده است :عبادتيکه يک بار با علم و آگاهي انجام گيرد بهتر است از عبادتيکه
3
هفتاد هزار بار با نا آگاهي و ناداني به جا آورده شود.
و به قول حافظ :
به کوي عشق َمـنِـه بـي دلي ِ
که من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد
ل راه ،قـدم
درخواست ارائة مناسک
24

حضرت ابراهيم 7پس از بناي کعبه و نصب حجر األسود ،دو چيز از خدا خواست:

انقياد و تسليم در حج و مطيع اوامر الهي بودن ،نوعي آزمايش
اس�ت و بدينوس�يله آن�ان که پايبن�د به قوانين و دس�تورات
دين و احکام حج نيستند ،از همديگر تميز داده ميشوند؛ زيرا
آنانکه در قلبشان مرض و نفاق ريشه دوانيده ،اگر چه با جماعت
مس�لمانان در اعمال حج ش�رکت کردهاند ،ليکن چ�ون در باطن
بصيرت�ي ندارند ،بي مباالت�ي در انجام احکام حج مينمايند و
اين اعمال را بي معني و هجو ميپندارند.
 .1مقام تعبّد و تس��ليم  .2ارائة مناس��ک حج ( َو أَ ِرنا َمنا ِس َ
��كنَا) ،نه تعليم مناسک ،که تنها در
ذه��ن نقش ببندد .پس زائر بايد مناس��ک را چنان بيام��وزد که مانند ديد ِن با چشم باش��د وارائة
مناس��ک به تنهايي در تح ّقق حج کافي نيس��ت بلکه بايد توأم با تسليم و تعبد به آن باشد؛ ( َرَّبنا َو
4
ك َو ِم ْن ُذ ِّريتِنا ُأ َّمًة ُم ْسِل َمًة َل َ
ني َل َ
ناس َكنا).
ْ
ك َو أَ ِرنا َم ِ
اج َعْلنا ُم ْسِل َم ِ
 .2عدم تسـليم در مناسک
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مهمتر از آگاهي به مناس��ک ،داشتن روحية تعبّد وتس��ليم در برابر فرامين و دستورات شرع
تسليم محض در تمام عبادات ،بهخصوص در حج الزم است؛ چرا
مقدس اسالم است .انقياد و
ِ
که ،بس��ا ما با اعمال ديگر عبادات مأنوسيم وحکمت آنها را درک ميکنيم اما با مناسک حج،
که عبادتي اس��ت عظيم و پيچيده ،انس و آش��نايي نداريم و اسرار و حـکـمتش را نمي شناسيم و
در اين ميان ،آنچه انس��ان را به انجام اين اعمال وا ميدارد تنها امـر خداوند است و قصد امتثال
حکم او.
ِ
انقياد و تس��ليم در حج و مطيع اوامر الهي بودن ،نوعي آزمايش اس��ت و بدينوسيله آنان که
پايبند به قوانين و دس��تورات دين و احکام حج نيس��تند ،از همديگر تميز داده ميش��وند؛ زيرا
آنانکه در قلبشان مرض و نفاق ريشه دوانيده ،اگر چه با جماعت مسلمانان در اعمال حج شرکت
کردهان��د ،ليکن چون در باطن بصيرتي ندارند ،بي مباالتي در انجام احکام حج مينمايند و اين
اعمال را بي معني و هجو ميپندارند.
در روايات آمده اس��ت ،شخص فاس��قي از امام کاظم 7پرسيد :اي ابوالحسن ،نظر شما در
مورد اس��تـظـالل مر ِد مُحرم چيست؟ در حاليکه سوار بر مرکب شده ،جايز است در سايه قرار
گيرد؟ حضرت فرمودند :حرام است.

25
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مرد فاس��ق پرس��يد :همين مُحرم وقتي ميخواهد به مکان مستور و بيت الخالرود ،آيا جايز
است استـظـالل کند؟
امام 7فرمودند :آري ،استـظـالل در اين حال جايز است.
ش��خص فاس��ق در اين هنگام پوزخندي زد و بار ديگر همين پرس��ش را با حالت اس��تهـزا و
تمس��خر طرح کرد و پرسيد :چـه فرقـي اس��ت ميان اين دو حالت که يکي حرام است و ديگري
جايـز؟!
ام��ام 7فرمودند :اي ابا يوس��ف ،احکام الهي و دس��تورات ديني را ب��ا قياسهاي بچهگانه
نميتوان به دس��ت آورد .ش��ما دين را به بازي ميگيريد اما رفتار و عمل ما همان عمل پيامبر9
است .کالم ما نيز کالم همان حضرت است .پيامبر 9در حال احرام ،آنگاه که سوار بر مرکب
بودند ،استـظالل نميکردند و هرگاه تابش خورشيد موجب آزارشان ميگرديد ،قسمتي از بدنشان
را با قسمتي ديگر مي پوشاندند و يا صورت مبـارک خويش را با دستـشان استـتار ميکردند ،اما
وقتي از مرکب پياده ميش��دند ،استـظالل ميکردند و به بيت الخال و يا به خانه وارد ميشدند و
5
يا در ساية ديوار مينشستند.
در کافي از امام صادق 7نقل ش��ده اگر جماعتي از مس��لمانان تنها خدا را عبادت کنند و
شريکي براي او نگيرند و نماز هم به پا دارند و زکات بدهند و حج خانة خدا بگزارند و روزة ماه
رمضان بگيرند ،ولي در يک عمليکه خدا و رسول 9انجام داده ،چون و چرا کنند که:
چرا اين عمل اينگونه است
يا چرا اين دستور چنان است؟

اگر خالف اين را ميکرد بهتر بود و...
و ي��ا حتي اگر اين چون و چرا را به زبان نياورند و فقـط از دل آنها بگذرد ،به همين مقدار
َل ُ
مش��رک ش��دهاند .آنگاه حضرت فرمودند« :عَ
َّسِليم»؛ «بر شما باد که هميشه در مقابل
يك ْم ِبالت ْ
احکام و اوامر پيامبر خدا 9تسليم باشيد».

6

بدي��ن جهت ،روح تعبّد و انـقياد ،عالوه بر تعليم وآموزش مناس��ک ،دو رکن اساس��ي در
محفوظ ماندن حج از آفات اس��ت و بايد حاجي بداند خداوند که اعمال حج را تش��ريع کرده،
همة اعمال آن به س��ود اوست و توجه به اين حقيقت روح انضباط و تسليم در برابر اوامر الهي را
در انسان پرورش ميدهد.
تعظيم مناسک نمادي از تقوا

خداوند متعال در تبيين اعمال و مناسک حج فرموده است:
ِّ
ُْ
َ
َ
وب).
(ذِلك َو َم ْن ي َعظ ْم َشعاِئ َر اهللِ فإَِّنها ِم ْن َت ْق َوي الُقل ِ

7
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نکته اينجا اس��ت که خداوند نفرمود «هرکسکه مناس��ک حج را به جا آورد» بلکه فرمود:
«(مناسك حج) اين است! و هركس برنامههاي الهي را بزرگ دارد »...و اين همراه با نوعي تعظيم
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«مناسک و برنامههاي حج اين بود که بر شمرديم و هرکس از روي رضا و رغبت
ش��عائر دين خدا و مناس��ک حج را تعظيم و احترام نمايد و در مشاعر معظم اعمال
الزم را م��و به مو و با کمال انقياد رعايت کند ،در حقيقت اين کار او حاکي از پاکي
دل و مقام پرهيزکاري و خوف از خدا در دل اوست».

27

و احترام و مطيع فرمان خدا بودن اس��ت؛ همانطورکه سربازان ،در پادگان ،به پرچم کشور خود
احترام ميکنند .روش��ن اس��ت که پرچم پارچهاي بيش نيس��ت و احترام به آن ،از آن رو اس��ت
که نماد وطن اس��ت و تنها در اين صورت اس��ت که حس وطن پرستيِ سرباز جلوه و نمود پيدا
ميکند.
اگر قرآن کريم فرمودهَ { :و َم ْن ي َع ِّظ ْم َشعاِئ َر اهللِ }...و در آية ديگر فرموده استَ { :و اْلُب ْد َن
َج َعْلناها َل ُك ْم ِم ْن َش��عاِئ ِر اهلل}...؛« 8و (قرباني کردن) ش��ترهاي چاق و فربه را (در مراس��م حج)
براي ش��ما از ش��عائر الهي قرار داديم و »...در واقع مقصود از تعظيم قرباني حج در اينجا ،تعظيم
و بزرگداش��ت مقام و موقعيت دين خدا و آداب حج اس��ت و بدين ترتيب ،ارتباط و نشـأت اين
عمل از تقواي دلهـا است.
 .3تـوجـه به غير صاحب البيت
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   از امام صادق 7در بارة آداب حج نقل شده که فرمود« :هرگاه ارادة حج کردي ،پيش از
ّ
وجل ـ از هر مشغول کننده و تاريکي حجاب پاکيزه ساز و همة
سفر ،قلبت را براي خداوند ـ ع ّز
امور را به آفرينندهات واگذار و در همة حرکات و سکنات بر او تو ّکل کن و بر قضا و حکم و
9
تقدير تسليم شو و دنيا و راحتي مخلوق را واگذار.»...
توجه به خدا ،آن هم در کنار بيت اهلل الحرام ،که از هر نظر آمادگي براي راز و نياز و حضور
قلب فراهم است و عوامل اشتغال فکر و انصراف ذهن ،به حد ّ
اقل ميرسد ،از فيضها و مواهب
معنوي حج است؛ لذا تمام تالش حاجي بايد اين باشد که از هرچه او را غافل ميکند و از توجه
و ارتباط روحي با خداوند باز ميدارد ،بپرهيزد ،هر چند آن مانـع ،از امور مـبـاح باشد؛ چه رسد
مـحرمات ،آنهم در حرم امن الـهي!
به انجام
ّ
همانطورکه در نماز شب ،که بارزترين مظهر پيوند با خدا و طريق وصل به مقام محمود است،
ممکن اس��ت نمازگزار مشغول غير خدا شود .در اينصورت فرقي نيست ميان صالة الـليل او و
صـالة النهارش .
ال جُْ
وع َو َّ
يس َلُه ِم ْن ِصيا ِمِه إِ َّ
الظ َمُأ َو َك ْم ِم ْن َقاِئم
ال ُ
در نهج البالغه آمده استَ « :ك ْم ِم ْن َصاِئ ٍم َل َ
ٍ
10
يس َلُه ِم ْن ِقيا ِمِه إِ َّ
الس َهُر َو اْل َعنَاء».
َل َ
ال َّ
امام صادق 7در مورد نماز،که معراج مؤمن و ماية چش��م روش��ني اوس��ت ،به اسم جالله
س��وگند ميخوردند که :ممکن است شخصي پنجاه سال نماز بخواند اما خداوند حتي يک نماز
11
او را قبول نکند؛ «َفأَي َش يٍء أَ َش ُّد ِم ْن ه َ
َذا !؟»

بزرگترين س��عادت و موفقيت حاجي ،داش��تن حالت دعا و رس��يدن به مق��ام اُنس با خدا و
توجه قـلبي به صورت مؤثر ونافذ
احساس شيريني مناجات با او است .اگر اين ارتبـاط روحـي و ّ
حاصل شود و رابطهاي ميان حاجي و صاحب البيت برقرار گردد و به رؤيت و شهود قلبي صاحب
خانه نايل شود؛ يعني همان کشف و شهودي که نيازمند سالها تهذيب نفس و عبادت و رياضت
اس��ت ،براي حاجيِ با اخالص يک ش��به به دست آيد و در اثر اين ش��هود عرفاني  ،نور حج در
دل او بتابد ،اثر آن در مرتبة اول در موافقت و اطاعت اوس��ت ،و به سبب اين اطاعت ،از هرگونه
مخالفت در افکار و اخالق و صـفات و اعمال و گفتار و رفتار دوري خواهد کرد و به عـبارت
ديگ��ر ،نـور حـج در دل او تابيده ميش��ـود .اين معرفت عرفاني ضيوف الرحمان تا حدي ش��بيه
است به رؤيت قلبي خدا توسط طوفان زدگان دريا که در بين امواج متالطم و در اثر قطع اميدها
12
و برطرف شدن غفلت ها دلشان ناگزير متوجه خداوند ميگردد.
به گفتة مرحوم شيخ بـهايـي:
حـاجـي به ره کـعبه و من طالب ديدار	 او خانه همي جويد و من صاحب خانه

هر در که زنم صاحب آن خانه تويي تو	  مقصود من از کعـبه و بتـخانه تـويي تو
مقصود تويي کـعبه و بتـخانه بهـانه
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اما در اين ميان ،غفلت زدگي و کاهلي کم نيس��ت ،هس��تند کس��انيکه در اعمال حجشان
مبتال به آفت جبران ناپذيري ميش��وند و از ذکر و توج��ه به صاحب البيت منحرف ميگردند،
جهتش هم روش��ن است؛ هر چه اش��تغال و س��رگرمي به امور مادي متراکمتر شود دلها کمتر
فراغت به دس��ت ميآورندکه به معنويات بپردازند وديگر در دلها جاي تهي براي توجه بهخدا
کمتر ميش��ود و در واقع اين افراد از حج ،تنها به پوس��تهاي از آن قناعت کرده و مـغـزش را به
دور افکندهاند و حج را وسيلهاي براي تفريح و سير وسياحت وکسب ماديات وعنـاوين ميدانند
و هرگز بهروح حـج واقـف نميشوند.
امام صادق 7فرمودند :در حج و مشاعر ،براي خودت هر دعايي را که دوست داري ،با تمام
ج ّد و جهد مطرح کن؛ چرا که روز عرفه روز دعا و مسألت است و پناه به خدا ببر از وسوسههاي
ش��يطان و فريب خوردن از آن؛ چرا که بـهترين محليکه ش��يطان ميکوشد انسان را به غفلت و
کاهلي و نس��يان بکشاند ،همين بيـت اهلل الـحرام و مشـاهد مشرفـه است و بر حذر باش از مشغول
ش��دن به اموري مانند تماشا کردن مردم و يا امـوري که چندان مهم نيست و پيوسته بگو :خدايا!
13
من از مـيهمـانهايت بـي بـهره نباشم و بر من که از راه دور آمدهام رحم کن!
البته يادآوري اين نکته الزم اس��ت که ويژگي ضيافت الهي و حج اين است که کسي از اين
ضيـافـت خانه با دس��ت تـهي و بي پاداش بر نميگردد ،هر چند با بهرهاي قـليل ومنـافـع دنيوي،
اما اين بـهـره کـجا و مرتبة عالـي حج مبرور که به منزلة تـولّـد ثـانـوي است کـجا؟ برگشت اين
حاجي خائـب و خاسـر کجا و برگشت حـاجي عارف و ذاکـر بـا بـرات بـهـشت کـجا؟{ذِل َ
ك
ن يشاء}.
َف ْض ُل اهللِ ي ْؤتيِه َم ْ

آسیبشناسی معنوی در حج

شماره  - 65پاییز 1387

30

ادب تش ّرف در حضور با توجه

س��زاوار است در کنار بيت اهلل الحرام و مشاعر ،که ّ
محل نزول فيوض الهي است ،متوجه اين
مطلب باش��د که اين مشاهد شريفه ،قدمگاه و مطاف و مـصالّي انبـيا و ائـمه :و صلحا و محل
آمد و ش��د پاکيزگان است و کس��ي که گام در اين مکان ميگذارد ،بايد خود را از سـنـخ آنان
کند.
14
از امام صادق 7روايت ش��ده که فرمود« :هرگاه به د ِر مس��جدي رسيدي ،بدان که سلطان
بزرگ��ي را قصد کردهاي و ب��ه بارگاه او گام ننهند ،مگر پاکيزگان و همنش��ين او نش��وند ،مگر
تصديق کنندگان .مـتـوجـه بـاشکه او قادر است عملي را قبول کند و از راه تفـضل اجر و مزد
عطا فرمايد ،هر چند که عمل کم باشد و يا اين که از روي عـدل و حسـاب ،عمل را رد کند ،هر
چند بسيار باشد .پس بنگر که نامت از کدامين دفـتـر بيرون ميآيد.
اگر ش��يريني و حالوت مناجات پـروردگار را چش��يدي  ،پس داخل مس��جد ش��و که اذن
ِ
توقـف شخص مضـطر
ورود به تو دادهاند ،وگرنه درنــگ کـن و داخل مس��جـد مـش��ـو ،مانند
و بيچارهاي که اس��باب و وس��ايل از وي منقطع شده اس��ت .پس آنگاه که خداوند اذنت داد به
مسجد در آي؛ زيرا که خداوند اجابت کنندة مضطر و بيچاره است.
آري ،ه��رگاه حال��ت توجه در تو نبود و ش��يريني لذت حضور و ارتباط ب��ا خدا را در خود
احساس نکردي ،کنار د ِر مسـجد بنشين و از هـمانجـا دست به دعا بردار و بگو:
جييب مْالُ ْض َط َّر إِذا دَعاُه َو ْ
السوء).
(أَ َّم ْن ُ
يك ِش ُف ُّ

15

َ
يك ْن ِفي َما َتُق ُ
َ َ َ جَ ْ
« َو ْل ُ
ولُه َّ
�يري
يب َوْف ِد َك َو ا ْر َح ْم َم ِس ِ
الله َّ
ُم إِِّني َعبْ ُدك فال ت َعْليِن ِم ْن أ ْخ ِ
16
إَل َ
يك ِم َن اْل َف ِّج اْل َع ِميق».
ِ

«پيوس��ته بگ��و :خدايا ! من عبد تو هس��تم .پس از نا اميدترين اي��ن جماعت و کم
بهرهترين ش��ان قرارم مده .خدايا ! خائـب و حاجـت نگرفته نباشم .پروردگارا ! به
من که از راه دور آمدهام ،رحـم ،شفقت و مالطفت فـرما !»
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به يقين آنانکه خداوند منت نهاده و امکان عشق ورزي به ذات خويش را ارزانيشان کرده،
حتي لحظهاي از مناجات و زمزمة محبتآميز با او را به هستي دنيا نميفروشند.
افـلـح ،غالم امام جواد 7در بارة حاالت معنوي آن حضرت ،هنگام ورود به مس��جد الحرام
ميگويد :با حضرت براي انجام حج به مکه رفتيم .پس آنگاه که داخل مسجد الحرام شديم ،امام7
تاهلل الحرام افتاد ،با صداي بلند گريست؛
يکه چشمش به بي 
در حال ذکر و مناجات بودند ،لحظها 
بهطوري که مردم را متوجه خود ميکرد .عرض کردم :موالي من! پدر و مادرم به فدايت .آرامتر،
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وقت��ي صدايت را بلند ميکني مردم متوجه تو ميش��وند! حضرت فرمودن��د :واي بر تو! چرا گريه
نکنم؟ شايد از جانب صاحب اين خانه بر من نظر رحمتي شود و موجب فوز و رستگاريام گردد.
امواليکه از طريق کس�بهاي حرام؛ مانند غش در معامله ،ربا،
خيانت و يا سرقت به دست آيد ،نميتوان از آن زکات و صدقه داد
و ي�ا در راه حج و عمره صرف کرد؛ صرف آن در چنين اموري،
نزد خدا به اندازة پ ِر پشهاي ارزش ندارد و اين اموال که از حرام
به دس�ت آمده ،عالوه بر اينکه خود معصيت بزرگي اس�ت ،هر
چه در آن تصرف شود ،معصيت روي معصيت است.
امام 7طواف کردند و براي نماز طواف ،پش��ت مقام ابراهيم 7ايس��تادند و س��رانجام سر
برسجده نهادند .آنگاه که سر از سجده برداشتند ،ديدم ّ
محل سجدهاش از اشک چشمانش خيس
17
شده است.
چنانکه در مثنوي آمده:
تـا نگريـد طـفلک حلوا فـروش	  بحر رحمت در نميآيد به جوش...

***

تا نگريد طفل کي جـوشـد لـبن
تـا نگريد ابر کـي خنـدد چمـن
گـفت « َو لْيبْ ُكوا َ
 كثيراً» گوش دار	 تا بـريزد شـيـر فـضـل کـردگار
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آري ،نش��انة حج توأم با اش��تياق وتوجه به خدا اين اس��تکه زائر بيت اهلل احساس لذت و
حـالوت وسهولت در انجام اعمال حج ميکند ،بهخالف حـج توأم با غفـلت ونسيان ياد خدا که
عالمتش احساس مـرارت و شـدت در سفر حج است.
حضرت موسي 7درکوه طور ،در انتظار شنيدن کالم حق و در شوق مناجات با خدا چنان
بودک��ه چهل ش��بانه روز فکر طعام وآب را از خاطر برده بود ،اي��ن حال وهواي خوش ،نتيجة
عشق وشوق به خداستکه قلب بهطور کامل در اختيار توجه به خدا قرار ميگيرد.
راوي (يحيي الکاهلي) گويد :از امام صادق 7ش��نيدم ک��ه در يادآوري حج ميفرمود :تا
آنج��ا که توان داري ،هرگ��ز خودت را از آمدن به حج محروم نکن؛ آي��ا نمي بينيکه در اينجا
حال و هواي خوش��ي داري؟ بهطوريکه با س��ر و وضع ژوليده و غبار آلودي و پوست بر بدنت
جمع ش��ده و ميلرزد و از توجه و نگاه کردن به زنان خود داري ميکني؛ آنچنانکه گويي در
اثر تش��رف بهپيشگاه الهي از خود بيخود و مبهوت گشتهاي و به غير از پروردگارت و حالوت
18
مناجات با او به هيچ چيز ديگر توجه نداري.

 .4حـج و مـال نـامـشـروع

مال دنياکه از راه حالل و بيش��بهه به دست آيد و مصرف در عبادات مالي وکسب آخرت
شود ،بـهترين مالها است.
در روايتي از امام موسي کاظم 7نقل است که :اطيب اموال خود را در سه مورد به مصرف
19
رسانيد؛ الف) مـهرية زنان ب) انجام َح ّجـة االسـالم ج) تـهية کفن.
حج عبادتي است هزينهبر که نياز به انفاقات مالي دارد و از اين رو ،آن را در رديف عبادات
مالي ديگر؛ مانند زکات ،خمس و انفاقات مستحبي شمردهاند.
اين ويژگي در حج اقتضا ميکند هزينههايي که در راه تحقق اين عبادت صورت مي گيرد،
همگي از يک منبع مالي حالل و بي شبهه است و فقط در اين صورت است که در پاسخ َ«لبَّ َ
يك،
يك» او ،نداي َ«لبَّ َ
ُم َلبَّ َ
يك َو َسعـ َد َ
يك» ميشنود  ،اما کسيکه حجش با مال غير طيب باشد،
اََّلـلـه َّ
يك َو َ
پاسخي جز َ
«ال َلبَّ َ
ال َسع َد َ
يك» نخواهد شنيد و با حجي مردود برخواهد گشت.
ام��ام باق��ر 7ميفرمايد« :امواليکه از طريق کس��بهاي حرام؛ مانند غ��ش در معامله ،ربا،
خيانت و يا س��رقت به دس��ت آي��د ،نميتوان از آن زکات و صدقه داد و ي��ا در راه حج و عمره
ص��رف کرد؛ صرف آن در چنين اموري ،نزد خدا به اندازة پ ِر پش��هاي ارزش ندارد و اين اموال
که از حرام به دس��ت آمده ،عالوه بر اينکه خود معصيت بزرگي اس��ت ،هر چه در آن تصرف
20
شود ،معصيت روي معصيت است».
مراج��ع عظام تقليد ،در مورد پولهاييکه در راه حج؛ مانند ثبت نام ،لباس احرام ،قرباني و...
هزينه ميشود ،دستور به لزوم حسابرسي و تخميس قبل از سفر حج ميدهند.
حج همراه با کـبر و غرور
.5
ّ
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تشرف به بيت اهلل الحرام؛ براي گزاردن
از امام صادق 7نقل است که فرمود« :کسيکه قصد ّ
حج يا عمره دارد ،اگر با دوري از کبر و خود بزرگ بيني باشد ،از گناهان گذشته پاک ميشود؛
مانند روزيکه از مادر زاده شده است .بزرگ پنداشتن ِخود ،جهل بهحق و خرده گرفتن بر اهل
21
حق است .هرکس چنين کند ،منازعه و مجادله با خدا کرده است».
تکبر و خود بزرگ بيني؛ نسبت به خداي سبحان باشد (که أدنـي اإللـحاد است) و يا تکبر
ِف َ
به مردم (که « َ
ال ي ْعر ْ
أل َح ٍد ال ْ َف ْضل») ،از بـدترين رذايل اخالقي است و موجب آسيب ديدگي
اعمال حج ميشود؛ چرا که در حج روح بندگي وشکستگي نفس نـهفـته است.
روش��ن اس��ت که يک��ي از حکمتها و اس��رار حج ،تعيي��ن عـيـار بندگي و تس��ليم حاجي
است .بايد واقـعاً عبـد اهلل و بندة خدا باشي تا آنگاه که در مقابل بـاب بيت اهلل الحرام ايستادهاي
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«عبَ ُ
يد َك
بگوييَ « :سي ِدي! َعبْ ُد َك ِببَ ِابك» وبلکه بگويي :بندة کوچک و ذليلي هستم در پيشگاه تو؛ ُ
ني َ ،و أََذ ُّل اْ َ
احتِك» .بلکه امام سجاد 7گفتَ « :و أََنا َب ْع ُد أََق ُّل اْ َ
ري َك َنز َ
ب ِفنَاِئ َ
ألَذِّل َ
ألَقِّل َ
ني،
َل ِب َس َ
كَ ،ف ِق ُ
ِ
َ
22
َّ
ُ
َ
َو ِمثْل الذ َّرةِ أ ْو دُونهَا».
آري ،حاجي بايد اثبات کند که عبد اهلل است نه عبد الهوي و الدنيا و بايد عبد بود تا به حريم
کبريايي موال راه يافت.
 . 6سستي و کاهـلي در طـول سفر حج

پيامبرخ��دا 9در وصاي��ا و س��فارشهاي خود به امير مومن��ان 7ميفرماين��د « :آَفُة اْل ِعبَاَدةِ
اْل َفرَْ
تة» 23.واژة «فَت ْ َرة» به معناي سس��تي و بيحالي بعد از ش��ور و نشاط است و نيز احساس ضعف
روحي و کم همتي بعد از قـوت اراده و پايداري را «فَت ْ َرة» گويند .در اين حديث نبوي ،از آن به
عنوان «آفت عبادات» ياد شده است.
ديده ميش��ود برخي از افراد که رنج سف ِر حج را بر خود هموار ميکنند ،به اعمال ظاهري و
صوري و چند طواف مس��تحبي دلخوش ميش��وند و به همين مقدار از اعمال قناعت ميکنند و
ازباقي ماندة س��فرخود غافل ميشوند و و از فرصتهاي ارزشمندشان بهرهاي نميبرند وآنرا در
پـرس��ه زدن درخيابانها و مغـازهها و بازار و يا با گفتـگوهاي لـهـو و سرگرم کننده ميگذرانند.
در حالي که بايد حضور در اين مش��اهد مش��رفه را توفيقی بزرگ براي خود بش��مارند و در اين
انديشه باشند که ممکن است ديگر توفيق حضور در اين سرزمين را نيابند.
24
َع ِم َن اْال ْزِدَياِد».
إل ْع َج ُ
اب يمَْن ُ
امير مومنان 7ميفرمايد« :اْ ِ
پینوشتها:
آسیبشناسی معنوی در حج

 .1غرر الحكم  ،ص431

 .2ميزان الحكمه  ،ج  ،1ص84
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�ي َع َّم ْن َذ َك َر ُه َع ْن أَبِي َع ْب ِد اهلل ِ 7قَ َ
ال َر ْك َع ٌة يُ َص ِّلي َها ال ْ َف ِقي ُه أَف َْض ُل ِم ْن
 .3بحاراألن��وار  ،ج ، 2صَ « ،19عنِ الْبَ َزنْ ِط� ِّ
ين أَل ْ َف َر ْك َع ٍة يُ َص ِّلي َها ال ْ َعاب ِ ُد».
َس ْب ِع َ
 .4بقره 128 :

34

 .5بحار االنوار ،ج ، 48ص171؛ اصول الكافي  ،ج ، 4ص350
«قَال الراوي َد َخ َل َهذَا ال ْ َف ِ
س قُبَالََة أَبِي ال ْ َح َسنِ  7ثُ َّم أَ ْقبَ َل َع َل ْي ِه فَ َق َ
ال ل َ ُه يَا أَبَا ال ْ َح َسنِ
اس ُق ( ابو يوسف ) آنِف ًا ف ََج َل َ
ال فَيَ ْستَ ِظ ُّل فِي ال ْ ِخبَا ِء فَ َق َ
ال قَ َ
ول فِي ال ْ ُم ْح ِر ِم أَ يَ ْستَ ِظ ُّل َع َلي ال ْ َم ْح ِملِ فَ َق َ
َما تَ ُق ُ
ال ل َ ُه َ
ال ل َ ُه ن َ َع ْم ف ََأ َعا َد َع َل ْي ِه ال ْ َق ْو َل ِش ْب َه
َ
َ
اس َك ِقيَ ِ
ال ْ ُم ْستَ ْهز ِِئ يَ ْض َح ُ
ال يَا أبَا ال ْ َح َسنِ ف ََما ف َْر ُق ب َ ْينِ َهذَا َو َهذَا فَ َق َ
ك فَ َق َ
س ب ِ ِقيَ ٍ
اس ُك ْم
وس َف إ َِّن َ
ال يَا أبَا يُ ُ
الدِّين ل َ ْي َ

ول اهلل َِ 9و قُ ْلنَا َك َما قَ َ
ان َر ُس ُ
ال َر ُس ُ
ون بِالدِّ ينِ إِن َّا َصنَ ْعنَا َك َما َصنَ َع َر ُس ُ
ول اهلل ِ 9يَ ْر َك ُب
ول اهللَ 9ك َ
أَنْتُ ْم تَ ْل َعبُ َ
َر ِ
اح َلتَ ُه فَ َ
س فَيَ ْستُ ُر َج َس َد ُه ب َ ْع َض ُه بِبَ ْع ٍ
ض َو ُرب َّ َما َستَ َر َو ْج َه ُه بِيَ ِد ِه َو إِذَا ن َ َز َل ْاستَ َظ َّل
ال يَ ْستَ ِظ ُّل َع َل ْي َها َو تُ ْؤ ِذي ِه الشَّ ْم ُ
َي ِء ال ْ ِج َدا ِر».
َي ِء الْبَ ْي ِت َو ف ْ
بِال ْ ِخبَا ِء َو ف ْ

ال قَ َ
 .6اص��ول الكاف��ي  ،ج ، 1صَ « ، 390ع ْن َع ْب ِد اهلل ِ ال ْ َكا ِهلِ ِّي قَ َ
ال أَبُو َع ْب�� ِد اهلل ِ 7ل َ ْو أَ َّن قَ ْوم ًا َعبَ ُدوا اهللَ َو ْح َد ُه
َ
ال َشر َ
َ
الص َ
ي ٍء َصنَ َع ُه اهللُ أَ ْو7
ان ثُ َّم قَالُوا ل ِ َش ْ
اموا َّ
اموا َش ْه َر َر َم َض َ
ال َة َو آتَ ُوا ال َّز َكا َة َو َح ُّجوا الْبَ ْي َت َو َص ُ
ِيك ل َ ُه َو أقَ ُ
َ
َ
�ول اهلل ِ 9أ َّ
ك فِي قُ ُلوبِه ِْم ل َ َكانُوا ب ِذَ ل ِ َ
ال َصنَ َع ِخال ََف ال َّ ِذي َصنَ َع أ ْو َو َج ُدوا َذل ِ َ
َصنَ َع ُه َر ُس� ُ
ين ثُ َّم تَ َ
ال َه ِذ ِه
ك ُم ْش ِر ِك َ
َ
اآليَ َة فَال َو َرب ِّ َ
ون َحتَّي يُ َح ِّك ُم َ
وك فِيما َش َج َر ب َ ْينَ ُه ْم ثُ َّم ال يَ ِج ُدوا فِي أنْ ُف ِسه ِْم َح َرج ًا ِم َّما قَ َض ْي َت َو يُ َس ِّل ُموا
ك ال يُ ْؤ ِمنُ َ
تَ ْسلِيم ًا ثُ َّم قَ َ
ال أَبُو َع ْب ِد اهلل َِ 7ع َل ْي ُك ْم بِالتَّ ْسلِي ِم».
 .7حج 32 :
 .8حج 36 :

 .9مصباحالشريعة  ،ص« ، 47قال الصادق 7إذا أردت الحج فجرد قلبك هلل عز و جل من قبل عزمك من كل

شاغل و حجب عن كل حاجب و فوض أمورك كلها إلي خالقك و توكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك

و سكونك و سلم لقضائه و حكمه و قدره و تدع الدنيا و الراحة و الخلق »...
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اسرار و معارف حج

 .10نهج البالغه  ،ص 495
ْ
َ
ون َسنَ ًة َو َما قَبِ َل اهللُ
 .11اصول الكافي  ،ج ، 3ص« ، 269قَ َ
الر ُجلِ َخ ْم ُس َ
ال أبُو َع ْب ِد اهلل َِ 7و اهلل ِ إِن َّ ُه لَيَأتِي َع َلي َّ
ال ًة َو ِ
ِم ْن ُه َص َ
ي ٍء أَ َش ُّد ِم ْن َهذَا َو اهلل».
اح َد ًة ف ََأ ُّي َش ْ
لصا ِدقِ « : 7يَا ابْ َن َر ُس ِ
 .12قَ َ
ون َو َحيَّ ُرونِي؟ فَ َق َ
ال ل َ ُه:
ال َر ُج ٌل ل ِ َّ
ول اهلل ِ ُدلَّنِي َع َلى اهلل ِ َما ُه َو فَ َق ْد أَ ْكثَ َر َع َل َّي ال ْ ُم َجا ِدل ُ َ
ُّ
اح َة تُ ْغنِ َ
ال َس ِفينَ َة تُ ْن ِج َ
�ر ب ِ َ
ال :ن َ َع ْم .قَ َ
يَا َع ْب َد اهللَِ ،ه ْل َر ِك ْب َت َس�ِ�فينَ ًة قَط ؟ قَ َ
يك َو َ
ك َح ْي ُث َ
يك؟
ال ِسبَ َ
ال :فَ َه ْل ُك ِس� َ
َ
َ
ك أ َّن َش ْيئ ًا ِم َن َ
ك ِم ْن َو ْر َطتِ َ
األ ْشيَا ِء قَا ِد ٌر َع َلى أ ْن يُ َخ ِّل َص َ
ك ُهنَال ِ َ
ال  :فَ َه ْل تَ َعلَّ َق قَ ْلبُ َ
ال :ن َ َع ْم .قَ َ
ك؟ قَ َ
ال :ن َ َع ْم .قَ َ
قَ َ
ال
الصا ِد ُق 7فَذَ ل ِ َ
إلغَاثَ ِة َح ْي ُث َ
ء ُه َو اهللُ ال ْ َقا ِد ُر َع َلى الإْ ِنْ َجا ِء َح ْي ُث ال ُم ْن ِج َي َو َع َلى ا ِ
يث».
ال ُم ِغ َ
َّ
ك الشَّ ْي ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ ...و تَ َخيَّ ْر لنَ ْفس َ
ب األحكام  ،ج  ، 5صَ « ، 182ع ْن أبِي َع ْبد اهلل 7قَ َ
 .13تهذي 
الد َعاء َما أ ْحبَ ْب َت َو ْاجتَه ِْد
ك م َن ُّ
ب إِلَي ِه ِم ْن أ ْنَ
َ
َ
ُّ
ان ل َ ْن يُذْ ِه َل َ
الر ِجي ِم فَإ َِّن الشَّ ْي َط َ
فَ ِإن َّ ُه يَ ْو ُم ُد َعا ٍء َو َم ْسأل َ ٍة َو تَ َع َّو ْذ بِاهلل ِ ِم َن الشَّ ْي َطانِ َّ
ك فِي َم ْو ِطنٍ قَط أ َح َّ ْ
َ
اس َو أ ْقبِ ْل قِبَ َل ن َ ْف ِس َ
ك فِي َذل ِ َ
يُذْ ِه َل َ
ك ال ْ َم ْو ِطنِ َو إِي َّ َ
اك أَ ْن تَ ْشتَ ِغ َل بِالنَّ َظ ِر إِلَي النَّ ِ
يما تَ ُقول ُ ُه اللَّ ُه َّم إِن ِّي
ك َو لْيَ ُك ْن فِ َ
ال تَ ْج َع ْلنِي ِم ْن أَ ْخيَ ِب َو ْف ِد َك َو ْار َح ْم َم ِسيرِي إِل َ ْي َ
َع ْب ُد َك فَ َ
ك ِم َن ال ْ َف ِّج ال ْ َع ِميقِ ».
��ج ِد َفا ْعَل ْم أَن َ
ح الش��ريعة  ،ص« ،130قَ َ
َّك َق ْد َق َصد َ
الصا ِد ُق 7إَِذا َبَل ْغ َ
اب َمِل ٍك
 .14مصبا 
ْت َب َ
ت َب َ
ال َّ
اب مْالَ ْس ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
مِجَُ
َ
مُْ
َ
ْ
َّ
َّ
مْ
��اطِه َهيْبََة الِل ِك
َعظ
��تِه إِال ِّ
ب الُقدُوَم إِلي ِب َس ِ
يم لمََا يَطأ ِب َس��اطُه إِال الط َّهُرو َن َو ال ُي ْؤذ ُن لال َس ِ
الصدِّيُقو َن َف َه ِ
ِ ٍ
َ
َلي َما يَ َش��اُء ِم َن اْل َع ْد ِل َو اْل َف ْضل َم َع َك َو ِب َك َفإ ْن ع َ
ت َفا ْعَل ْم أَّنُه َقاِدٌر عَ
َّك عَ
َفإن َ
َط َ
َظيم إِ ْن َغ َفْل َ
ف
َلي َخ َطر ع
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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ع ْ ِ َ مَِِْ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ َ ِ َ ْ
َ ِ ْ ِ ْ ِ ِّ ِ
َْ َ ِ َ ِ
َ
َ َ
َ
ً َ
َك َو إ ْن َكُث َر ْت َو ُه َو َف َّع ٌ
َ
ال مِلَا ُي ِر ُ
ري َك َو
يد َو ا ْعرَ ِ
ص َعدْال ِبك َح َجبَك َو َرَّد طا َعت ِ
َو ِ
اإل ْخ�لا ِ
ت ْف ِب َع ْج ِزك َو َت ْق ِص ِ
َ
َ
َ
َ
َ
مُْ
ت ِلْل ِعبَاَدةِ َو ال َؤاَن َسِة ِبِه َو ا ْع ِر ْ
ْك َس ِارك َو َف ْق ِرك َب نْ َ
ض أ ْس َر َار َك َع َل ْي ِه َو لْتَ ْع َل ْم أن َّ ُه َ
ي يَ َديِْه َفإِنَّك َق ْد َت َو َّج ْه َ
ال يَ ْخ َفي
ان ِ
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ك َع ْن ُك ِّل َشا ِغلٍ يَ ْح ُجبُ َ
النِيَتُ ُه ْم َو ُك ْن َك َأ ْف َق ِر ِعبَا ِد ِه ب َ ْي َن يَ َديْ ِه َو أَ ْخلِ قَ ْلبَ َ
ين َو َع َ
ك َع ْن
َع َل ْي ِه أَ ْس َر ُار ال ْ َخلْقِ أَ ْج َم ِع َ
َ
األ ْط َهر َو َ
ال يَ ْقبَ ُل إِالَّ َ
يو ٍان يُ ْخ َر ُج ْاس ُم َ
َرب ِّ َ
ك فَ ِإن َّ ُه َ
اجاتِ ِه َو ل َ ِذيذَ
األ ْخ َل َ
ك فَإ ِْن ُذ ْق َت َحال ََو َة ُمنَ َ
ص َو انْ ُظ ْر ِم ْن أ ِّي ِد َ
َ
ْ
ك َو إ َِجابَتِ ِه فَ َق ْد َص َل ْح َت ل ِ ِخ ْد َمتِ ِه فَا ْد ُخ ْل فَ َل َ
س َر ْح َمتِ ِه َو َك َر َاماتِ ِه ِم ْن ُح ْسنِ إِ ْقبَال ِ ِه َع َل ْي َ
ُم َخا َطبَاتِ ِه َو َشرِبْ َت ب ِ َكأ ِ
ك
األ َم ُل َو قَ َضي َع َل ْي ِه َ
وف َمنِ انْ َق َط َع َع ْن ُه ال ْ ِحيَ ُل َو قَ َصر َع ْن ُه َ
إلذ ُْن َو َ
ا ِ
األ َج ُل فَإ ِْن َعلِ َم اهللُ َع َّز
�ان َو إِالَّ فَ ِق ْ��ف ُوقُ َ
األ َم� ُ
َ
ك بِعينِ ْ
الر ْح َم ِة َو ال ُّل ْط ِ
ف َو َوفَّ َق َ
َو َج َّل ِم ْن قَ ْلبِ َ
ك ل ِ َما يُ ِح ُّب َو يَ ْر َضي فَ ِإن َّ ُه
الرأفَ ِة َو َّ
ك ِص ْد َق االلْتِ َجا ِء إِل َ ْي ِه ن َ َظ َر إِل َ ْي َ َ ْ َّ
َ
ين َع َلي بَاب ِ ِه ل ِ َط َل ِب َم ْر َضاتِ ِه قَ َ
يب ال ْ ُم ْض َط َّر إِذا
ين إِل َ ْي ِه ال ْ ُم ْحتَ ِرقِ َ
ِيم يُ ِح ُّب ال ْ َك َر َام َة ل ِ ِعبَا ِد ِه ال ْ ُم ْض َط ِّر َ
ال تَ َعالَي أ َّم ْن يُ ِج ُ
َكر ٌ
وء».
عاه َو يَ ْك ِش ُف ُّ
َد ُ
الس َ
 .15نمل 62 :

آسیبشناسی معنوی در حج
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 .16وسائل الشيعه ،ج  ،13ص 538
َ
َ
 .17بحار األنوار ،ج ، 46صَ « ،290ع ْن أ ْف َل َح َم ْولَي أبِي َج ْع َفرٍ 7قَ َ
اج ًا فَ َل َّما َد َخ َل
ال َخ َر ْج ُت َم َع ُم َح َّم ِد بْنِ َعلِ ٍّي َح ّ
ُ
َ َ
ك فَ َل ْو َرف َْع َت ب ِ َص ْوتِ َ
ون إِل َ ْي َ
ال ْ َم ْس ِج َد ن َ َظ َر إِلَي الْبَ ْي ِت فَبَ َكي َحتَّي َع َ
ك
اس يَ ْن ُظ ُر َ
ال َص ْوتُ ُه فَ ُق ْل ُت بِأبِي أنْ َت َو أ ِّمي إِ َّن النَّ َ
�ال لِي َو ْي َح َ
ال أَبْ ِكي ل َ َع َّل اهللَ تَ َعالَي أَ ْن يَ ْن ُظ َر إِل َ َّي ِم ْن ُه ب ِ َر ْح َم ٍة ف ََأفُو َز ب ِ َها ِع ْن َد ُه غَدا ً قَ َ
لا فَ َق� َ
ك يَا أَ ْف َل ُح َو ل ِ َم َ
قَ ِلي� ً
ال ثُ َّم
وع َع ْينَ ْي ِه
َط َ
اء َحتَّي َر َك َع ِع ْن َد ال ْ َم َقا ِم ف ََرف ََع َر ْأ َس ُه ِم ْن ُس ُجو ِد ِه فَ ِإذَا َم ْو ِض ُع ُس ُجو ِد ِه ُم ْبتَ ٌّل ِم ْن َك ْث َر ِة ُد ُم ِ
اف بِالْبَ ْي ِت ثُ َّم َج َ
ان إِذَا َض ِح َ
ك قَ َ
ال اللَّ ُه َّم َ
ال تَ ْم ُق ْتنِي».
َو َك َ
َ
ال َس ِم ْع ُت أبَا َع ْب ِد اهلل ِ 7يَ ُق ُ
ل الشيعه  ،ج ، 11صَ « ، 110ع ْن َع ْب ِد اهلل ِ بْنِ يَ ْحيَي ال ْ َكا ِهلِ ِّي قَ َ
ول َو يَذْ ُك ُر
 .18وسائ 
ال ْ َح َّج فَ َق َ
الَ ...
ال تَ َد ِع ال ْ َح َّج َو أَنْ َت تَ ْق ِد ُر َع َل ْي ِه أَ َما تَ َري أَن َّ ُه يَ ْش�َ�ع ُث فِي ِه َر ْأ ُس َ��ك َو يَ ْق َش ُف فِي ِه ِج ْل ُد َك َو تَ ْمتَنِ ُع فِي ِه
ِم َن النَّ َظ ِر إِلَي الن َِّسا ِء».
ال َ
الس�ْ�ن ِد َّي بْ َن َش��ا َه َ
ك قَ َ
وسي بْنِ َج ْع َفرٍ7
«رو َِي أَ َّن ِّ
 .19منال يحضرهالفقيه  ،ج ، 1صُ ، 189
ألبِي ال ْ َح َسنِ ُم َ
َ
َ
ك فَ َق َ َ
أُ ِح ُّب أَ ْن تَ َد َعنِي َع َلي أَ ْن أُ َك ِّفنَ َ
ور ن ِ َسائِنَا َو أ ْك َفانُنَا ِم ْن َط ُهو ِر أ ْم َوالِنَا».
ورتِنَا َو ُم ُه ُ
ال إِن َّا أ ْه ُل ب َ ْي ٍت َح ُّج َص ُر َ
َ
ل الشيعه  ،ج  ، 11ص َ ، 145ع ْن أَبِي َج ْع َف ٍر الْبَاقِرِ 7قَ َ
اب َما ً
ال ِم ْن أَ ْرب َ ٍع ل َ ْم يُ ْقبَ ْل ِم ْن ُه فِي
 .20وسائ 
«م ْن أ َص َ
ال َ :
َ
َ
ال ِم ْن ُغ ُل ٍ
ال َح ٍّج َو َ
ال َص َدقَ ٍة َو َ
ول أَ ْو ِربًا أَ ْو ِخيَان َ ٍة أَ ْو َس ِرقَ ٍة ل َ ْم يُ ْقبَ ْل ِم ْن ُه فِي َز َكا ٍة َو َ
اب َما ً
ال ُع ْم َر ٍة».
أ ْرب َ ٍع َم ْن أ َص َ
َ
ن ال يحضرهالفقيه  ،ج ، 2ص  ، 205قَ َ
اج ًا أَ ْو ُم ْعتَ ِمرا ً ُمبَ َّرأً ِم َن ال ْ ِك ْب ِر
 .21م 
ال َّ
«م ْن أ َّم َهذَا الْبَ ْي َت َح ّ
الصا ِد ُقَ : 7
َ
َ
ُ
ك فَ َق ْد نَا َز َع اهللَ
َر َج َع ِم ْن ُذنُوب ِ ِه َك َه ْيئَ ِة يَ ْو َم َول َ َد ْت ُه أ ُّم ُه َو ال ْ ِك ْب ُر ُه َو أ ْن يَ ْج َه َل ال ْ َح َّق َو يَ ْط ُع َن َع َلي أ ْه ِل ِه َو َم ْن ف ََع َل َذل ِ َ

ِر َد َاء ُه».
 .22الصحيفة السجاديه  ،دعاي روز عرفه.
ن ال يحضرهالفقيه  ،ج ، 4ص371
 .23م 
ج البالغه ،ص500
 .24نه 

