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کسی که فردا را از عمر خود بداند
مرگ را نشناخته

بن
لب 
عن اســماعی 
الصاد ِ
ِقَ ،جع َف ِر ِ
الســکونى َع ِن ّ
ن مسلم ّ
قالَ ،
الم ) َعن اَبیهِ َعن آبائ ِهِ(ع) َ
ِى (ع):
الس ُ
ُم َح َّمدٍ ( َع َلی ِه َما َّ
قال َعل ٌّ
()1
مااَنز َ
وت َح َّق َمن ِزلَتِهِ َمن َع َّد َغدا مِن ا َ َجلِهِ.
َل ال َم َ
هرکسى که فردا را جزو مهلت عمر خود بداند ،مرگ را درست نشناخته
و آن را در جایگاه حقیقى خود قرار نداده است.
***
کونى؛
الس
عن ا
ِ
ِسماعیل ِ
بن ُمسلِم َّ
ّ
]راوی این روایت] معروف است که عا ّمى است؛ از روات و اصحاب امام
صادق(ع) است؛ معروف به عا ّمى بودن است لکن بعضى احتمال دادهاند
خواص
طبق یک قرائنى که ایشــان عا ّمى نباشد ،شیعه باشد و بلکه از
ّ
ایحال
امام صادق باشــد؛ بعضى قرائنى بر این دارند و ذکر کردهاند؛ علی
ٍ
ثقه است؛ همانى است که نوفلى از او نقل میکند.
الم) َعن اَبیهِ َعن
الس
الصاد ِ
ِق َجع َف ِر ِ
 ِعن ّ
بن ُم َح َّمدٍ ( َع َلی ِه َما َّ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
وت َح َّق َمن ِزلتِهِ َمن َع َّد
لى (ع)َ :مــا انزَل ال َم َ
آبائ ِهِ (ع)قال ،قال َع ٌّ
َغدا مِن ا َ َجلِه؛
تعبیر کوتاه و بســیار گویا و عبرتانگیزى است .میفرماید هر کسى
کــه فردا را جزو مهلت عمر خود و زندگى خود بداند ،مرگ را درســت
نشناخته؛ مرگ را در جاى حقیقى خود قرار نداده؛ اینکه ما خیال کنیم
جمله چیزهایى است که در

که حاال ما یک چند سال دیگر هستیم ،از
عامیانه ابلهانه

متعدد ،در دعاهاى مختلف مأثــور با این نگرش
روایــات
ّ
ً
مبارزه شده که شما خیال کنید که ما حاال که هستیم؛ حاال فردا مثال یا
یکسال دیگر .میفرماید که [چنین شخصی] مرگ را در جایگاه حقیقى
خود قرار نداده اســت ،یعنی کسى که فردا را جزو اجل خود یعنى جزو
مهلت خود و فرصت خود بداند مرگ را درســت نشناخته است .ممکن
اســت همین امروز ،امشب ،تا قبل از فردا ما نباشیم کمااینکه نظائرش
را فراوان دیدهایم.
سجادیّه تعبیر عجیبى است؛ میفرماید که پروردگارا!

در دعاى
صحیفه ّ
روحیه را عطا کن ،آن فهم را عطا کن که من امید رسیدن نفَس
به من آن
ّ
[حتّى الن ُ َؤ ّ ِم َلَ ]...والَات ِ َ
َس،
َس ب ِ َنف ٍ
ّصال نَف ٍ
بعدى را به این نفَس نداشته باشمَ :
َو الَ لُحوقَ َق َد ٍم بِق ََد ٍم؛( )2داریم راه میرویم ،اینکه قدم بعدى حتما از سوى
ما برداشته خواهد شد را ما خاطرجمع نباشیم؛ ممکن است برویم .این
حالت تر ّقب(انتظار) مرگ در انسان خیلى برکات دارد ،کار را انسان عقب
نمیاندازد؛ کارهاى الزمى را که باید انجام بدهد ،انجام میدهد؛ منافاتى
توجه به اینکه با همین احتمال که ممکن
هم ندارد با اینکه انســان با ّ
بلندمدت را
کارهاى
نباشد،
دیگر
روز
یک
اســت تا یک ساعت دیگر ،تا
ّ
بلندمدت حتما
هم شروع کند؛ با هم منافاتى ندارد .چون سود کارهاى
ّ
به شــخص ما که نخواهد رســید؛ به دیگران هم که برسد به این تعبیر
اک َکاَن َ َ
«اعمل ل ُِد َنی َ
َعیش
ّک ت ُ
بگوییم سودش به ما رسیده است .بنابراین َ
بدا»؛ کار آبادى دنیا ،ســامان دادن به امور زندگى دنیا را جورى انجام
اَ ً
بده که گویا تا ابد بنا است زنده بمانى ،یعنى حتما با استحکام انجام بده
ِک َکاَن َ َ
اعمــل الِخِ َرت َ
َموت َغدا»؛( )۳کار آخرت را هم اینجورى
ّک ت ُ
ا ّما « َو َ
انجام بده .معناى آن این اســت که هر دو را درست انجام بده؛ کار دنیا
را درســت انجام بده مثل کســى که تا ابد زنده خواهد بود ،کار آخرت
را هم درســت انجام بده مثل کسى که فردا خواهد ُمرد و دیگر فرصتى
برایش باقى نیست.
شرح حدیث در ابتدای درس خارج فقه.1393/10/7 ،
____________
.1امالی صدوق ،ص .۱۰۸
سجادیّه ،دعاى چهلم.

.2
صحیفه ّ
 .3من الیحضره الفقیه ،ج  ،۳ص ۱۵۶

* پايگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب

استفتاء
از رهبر معظم انقالب اسالمی

کاشت ناخن مصنوعی و حکم وضو ،غسل و نماز با آن

س)
 .۱آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد و به دلیل عدم
امکان یا ضرر یا مشقت زیاد ،هنگام وضو یا غسل ،ناخن مصنوعی را
برنخواهد داشت ،جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟
 .۲کسی که بدون ضرورت ناخن مصنوعی کاشته است ،وظیفهاش
نسبت به وضو یا غسل و نماز چیست؟
ج)
 )۱در فرض سؤال ،کاشت ناخن جایز نیست.
 )۲اگر برداشــتن ناخن مصنوعی ممکن باشــد ،وضو یا غسل با آن باطل
اســت و در نتیجه نماز هم باطل اســت و چنانچه برداشتن آن تا پایان وقت
نماز ممکن نباشــد یا مشقت غیرقابل تحمل داشته باشد ،باید عالوهبر وضو یا
غسل جبیرهای ،تیمم کند و بعد از برداشتن ناخن ،بنا بر احتیاط واجب قضای
نمازها را نیز بخواند.

کفایت حج نیابتی از حج واجب

س) مادر بزرگم برای انجام فریضه حج ثبتنام کرد ولی بیمار شد
و نتوانست مشرف شود و مادرم به نیابت از ایشان به حج مشرف شد،
آیا وجوب حج از مادرم برداشته شده است یا همچنان حج بر مادرم
واجب است؟
ج) اگر کســی به نیابت از دیگری ،حج انجام داده باشد باید برای خود نیز
در صورت استطاعت ،حج بهجا آورد.

سپردن پول به دیگری برای تجارت و دریافت سود ماهانه

س) قصد دارم ســرمایهای را به شخصی بدهم تا با آن کار کند و
مبلغ ثابتی ،سود ماهانه بدهد ،آیا دریافت این سود ،حکم ربا را دارد؟
ج) اگر قرض بدهید و شرط کنید که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به
شما بپردازد ،قرض ربوی و حرام است ،اما اگر وکالت بدهید ،یعنی دریافتکننده
را وکیل مطلق کنید که با پول شما برای شما کار کند و مقداری از سودهای
حاصل را به شما بپردازد و باقیمانده را برای خود بردارد،اشکال ندارد.

نماز خواندن با غسل باطل

س)غسل جنابت به عهده من بود و بعد از انجام غسل و نماز متوجه
اندک چسبی شدم که از پانسمان شب قبل روی دستم باقی مانده بود،
آیا الزم است غسل و نماز خوانده شده اعاده شود؟
ج) غسل و نماز باید اعاده شود ،اگر مانع سمت چپ بدن بوده است،
کافی است پس از برطرف کردن مانع فقط همان قسمت را به نیت غسل
بشــوئید و اگر سمت راســت بوده است ،پس از رفع مانع و شستن آن به
نیت غسل ،بنابر احتیاط واجب تمام سمت چپ بدن مجددا به نیت غسل
شسته شود.

شستن اعضای وضو با رطوبت دست

س) اگر در وضو ،تنها دست را تر کنیم و به صورت و دستها بکشیم
(بدون ریختن آب) ،کفایت میکند؟
ج) اگر رطوبت دست به اندازهای باشد که شستن صدق کند،اشکال ندارد.

دربارۀ اعمال و مناســک ظاهری حج
(عمرۀ مفرده یا حج تمتع) کتابها ،رسالهها،
و مقاالت بسیار زیادی نوشته شده است.
حجــاج برای انجام صحیــح حج ،تمامی
دســتورات دینی را رعایت کرده و اعمال
خود را منطبق بر احکام شرعی ظاهری حج
میکنند؛ بهویژه در حج واجب(حج تمتع)
که در ماه ذیالحجه انجام میشــود .حج
و دیگر عبادات عالوه بر صورت و شرایط
ظاهری دارای باطن و شــرایط معنوی نیز
هستند که از آنها تعبیر به اسرار عرفانی
میشود .حجگذار با توجه به اسرار باطنی
حج و رعایت آن ،به مدارج باالتری از قرب
و رضایت الهی میرسد .در این نوشتار برخی
از اسرار باطنی حج بیان میشود ،هرچند که
حجاج به خاطر شرایط کرونایی از زیارت
خانه خدا و اعمال و مناســک حج محروم
هستند اما دانستن اسرار حج در موسم آن
خالی از لطف نیست.
***

حضور قلب در حج

در حج شایســته اســت حجگذار در تمامی
مدت انجام مناســک حضور قلب داشته و به یاد
خداوند متعال باشــد .خصوصیت حج نسبت به
عبادات دیگری مانند نماز و روزه این اســت که،
مناسک حج در اماکن خاصی مانند میقات ،منا،
مشعرالحرام ،مسجدالحرام ،و کعبه ،انجام میشود.
این اماکن جلوهگری داشته و ازدحام جمعیت در
آنجا زیاد میباشد؛ لذا سبب میشوند که حضور
قلب حجگذار از بین رود یا به قول معروف تمرکز
حواسش مخدوش شود .بنابراین ،مسئله حضور
قلــب در حج مهمتر و مشــکلتر بوده و مکلفی
که آن را رعایت کند ،به اجر و پاداش بیشــتری
میرسد.
حضور قلــب روح و مغز عبادات اســت .در
آموزههای دینی بر این مسئله تأکید شده است.
عدم حضور قلب و پریشــانی خاطر سبب نقص
در عبادت میشــود که چنین نقصی با عبادات
مســتحبی مانند تسبیحات حضرت زهرا(س) یا
نوافل مستحبی یومیه جبران میشود .در حدیث
آمده است که« :عن ابی جعفر(ع) قال :قالاهلل ...و
ی بالنافلهًْ» همانا بنده من با نوافل به
إنه ليتقرب ال 
من تقرب میجوید(محمدمحسن فیض کاشانی،
الوافی ،ج ،5ص .)733آیتاهلل سعادتپرور پس از
ِ
ب
ِالس َّنهًْ ل َِي ْك ُم َل ب ِها ما َذ َه َ
ذکر
حدیث «إِن َّما أُم ِْرنا ب ُّ
الم ْكتُوبَهًِْ» (احمدبنمحمد برقى ،المحاسن،
م َ
ِن َ
ص ،)29میفرماید :علت اينكه به سنت [نوافل]
امر شدهايم ،آن است كه نواقص نمازهاى واجب
با آن تكميل گردد(على ســعادتپرور ،راز دل،
ص.)202
اسرار حج در روایت امام زینالعابدین(ع)
حِ َكــم و فوايد عظيم اخالقى و اســرار لطيف
روحــى و نكات دقيق تربيتى كه در احكام متقن
الهى ،مخصوصاً در مناسک عاليه حج قرار داده شده
است ،وقتى از مجراى كالم نورانى امام معصوم و
حجت كبراى حضرتِ حق ،ابالغ و القا مىشود ،از
حيث هدايت دلهاى آماده و تربيت قلوب صافى
تأثيرى عميقتر و راسختر خواهد داشت و در نفوس
اهل ايمان جايگزينتر خواهد شــد (سیدمحمد
ضياءآبادى ،حج برنامه تكامل ،ص.)232

مراجعت فرمودند« ،شبلى» به استقبال حضرت
رفت و امام(ضمــن صحبت) فرمود« :حج بهجا
آوردهاى اى شــبلى؟» عرض كــرد« :بله يابن
رسول َ
الل!».
فرمود« :آيا در ميقات فرود آمدى ،جامههاى
دوختــه ،از تن كندى و غســل كردى؟» گفت:
«بله»
فرمود« :آيا در آن موقع ،نيت اين داشتى كه
لبــاس گناه از خود خلع مىكنى و جامه طاعت
مىپوشى؟» گفت« :خير»
فرمود« :آيا بههنگام برهنهگشتن از پوشاک
دوختهات ،توجه به اين معنى داشتى كه از ريا و
نفاق و ورود در كارهاى شبههناک ،مجرد و بركنار
مىگردى؟» گفت« :خير»
فرمود« :آيا موقع غسل و شستوشو دادن تن،
قاصد اين بودى كه خود را از خطيئات و گناهان،
شستوشو مىدهى؟» گفت« :نه»
فرمود« :بنابراين ،نه در ميقات فرود آمدهاى
و نه از لباس دوخته ،مجرد گشتهاى و نه غسلى
كردهاى»
ســپس فرمود« :آيا خــود را تنظيف كردى
(كثافات و موهاى زايد را از بدن زدودى) و لباس
احرام پوشيدى و پيمان حج بستى؟»
عرض كرد« :آرى»
فرمود« :آيا همزمان با تنظيف بدن ،نيت اين
كردى كه با داروى توبۀ خالص ،قذارت و كثافت
گناه از قلب و جان ،بزدايى؟»
گفت« :خير»
فرمود« :آيا موقع ُمحرم شــدن ،متوجه اين
معنى بودى كه تمام آنچه را كه خدا حرام كرده،
بر خود تحريم كنى و هرگز پيرامون آن نگردى؟»
گفت« :نه»
فرمود« :آيا بههنگام عقد حج و بستن پيمان
حج ،به اين نيت بودى كه هرگونه عهد و قرارداد با
غير خدا را (كه برخالف رضاى خدا است) ُم ّ
نحل
كنى (و زير پا بگذارى و تنها با خدا عقد عبوديّت

گفت« :نه»
فرمود« :آيا موقع ذبح قربانىّ ،نيتت اين بود
تمســک به حقيقت پرهيز و ورع ،حنجره
كه با ّ
طمع را بريدهاى و از ســ ّنت ابراهيم(ع) پيروى
كردهاى كه با ذبح فرزند و ميوه قلب و آرامبخش
تقرب به درگاه
دلش ،ســ ّنت
ِ
بندگى بااخالص و ّ
خــدا را براى آيندگان بعداز خودش پايهگذارى
كرد؟ (معناى واقعى توحيد و رضا و تسليم را به
دنيا نشان داد)»
گفت« :خير»
فرمود« :آيــا بعداز اين كه از منى به ّ
مكه
مراجعت كردى و به طــواف بيت پرداختى،
متذ ّكر اين معنى بودى كه اكنون با بهره كافى
از رحمت خدا به محيط اطاعت و بندگى وارد

حضورقلبواسرارباطنی،روحعبادتاستودرمتوندینیاعمازقرآنوروایات
بر آن تأکید شده است .مسلمانان عالوهبر انجام دادن مناسک حج ،شایسته
است اخالص و رضای خدا و توجه کامل نسبت به مناسک را داشته باشند.
حب خدا زدهاى؟ وظايف
شده و دست بر دامن ّ
واجب بندگى را به پايان رسانيدهاى و در مقام
قرب خدا منزل گرفتهاى؟»
گفت« :خير»
در اين موقع ،امــام زينالعابدين(ع) فرمود:
«بنابراين ،تو ،نه به منى رفته و نه رمى جمرات
نمودهاى؛ نه ســر تراشيده و نه قربانى كردهاى،
نــه نماز در مســجد خيف خوانــده و نه طواف
بيــت ،انجام دادهاى و باالخره به مقام قرب خدا
نرسيدهاى .برگرد ،چه آنكه تو حج بهجا نياوردهاى!
ــبلى كه اين اســرار و دقايق مربوط به
شِ ْ
حج
اعمال حج را از امام شــنيد و ســپس با ّ
خودش كــه فاقد روح و عارى از توجه به آن
اسرار و دقايق بود ،سنجيد ،از قصور و تفريط
خود در عمل ،به خود پيچيد و سخت گريست
و از آن پس ،دائماً به تعلّم و آموختن اســرار

فرازهایی از روایت امام

شاخصهای کامل بودن ایمان

امام سجاد(ع) فرمود :چهار خصلت است که در هرکس وجود داشته باشد،
ایمانش کامل است ،گناهانش از او پاک میشود و پروردگارش را در حالی دیدار
میکند که از او راضی اســت -1 :کســی که به تعهدات خود در برابر مردم وفا
کند  -2زبانش با مردم صادقانه و راســت باشد  -3در حضور خدا و مردم ،از هر
()1
عمل زشتی شرم و حیا کند  -4و با خانوادهاش ،اخالق خوش داشته باشد.
____________
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پرسش و پاسخ
قلمرو و پوشش گزارههای دینی

پرسش:
قلمرو گزارههای دینی تا چه حدی نیازهای فردی و اجتماعی انسان را
پوشش میدهد؟ به بیان دیگر قلمرو و گستره دین در جوامع انسانی تا چه
حد و اندازهای است ،و آیا تمامی حوائج و نیازهای انسان را شامل میشود؟
پاسخ:

انواع دیدگاهها

و بندگى ببندى)؟
گفت« :نه»
فرمود« :پس با نداشــتن چنين قصدى ،در
حقيقت نه تنظيف كردهاى و نه محرم شدهاى و
نه پيمان حج بستهاى»
ســپس فرمود« :آيا به منى رسيدى و آنجا
َرمى جمرات كردى و ســر تراشــيدى و قربانى
كردى و در مســجد خيف نماز خواندى و بعد از
آن به مكه برگشتى و طواف افاضه بهجا آوردى؟»
(طواف افاضه ،همان طواف حج و زيارت اســت،
و چــون بعد از مراجعت و افاضه از منى به مكه
انجام مىشود به طواف افاضه تعبير شده است).
گفت« :آرى».
فرمــود« :هنگام رســيدن به منــى و رمى
جمرات ،اين توجه را داشتى كه بايد به نتيجه كار
و غايت اعمال ،رسيده باشى و خدا تمام حوايجت
را برآورده و خواستههايت را اعطا فرموده باشد؟»

حِ َكم و فوايد عظيم اخالقى و اسرار لطيف روحى و نكات دقيق تربيتى كه در
احكام متقن الهى ،مخصوصاًدر مناسک عاليه حج قرار داده شده است ،وقتى
ِ
حضرت حق ،ابالغ و القا
از مجراى كالم نورانى امام معصوم و حجت كبراى
مىشود ،از حيث هدايت دلهاى آماده و تربيت قلوب صافى تأثيرى عميقتر
و راسختر خواهد داشت و در نفوس اهل ايمان جايگزينتر خواهد شد.

زینالعابدین(ع)(حدیثشبلی)
حج
وقتى امام زينالعابدين(ع) ،از سفر ّ

قالاالمام الباقر(ع) :اناهلل تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه
االمه اال انزله فی کتابه و بینه لرسوله ،و جعل لکن شیئ حدا ،و جعل علیه
دلیال ّ
یدل علیه ،و جعل علی من تعدی ذلک الحد حدا»
امام باقر(ع) فرمود :خداوند متعال چیزی را که مورد نیاز این امت است در
کتابش فروگذار نکرده و برای رســولش تبیین فرموده اســت و برای هر چیزی
حدی قرار داده ،و دلیل روشــنی برای آن نهاده ،و برای هر کسی که از این حد
()1
تجاوز کند ،حد و مجازاتی قائل شده است.
____________
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جایگاه و اهمیت بحث

اسـرارباطنـیحج
را بر خود تحريم كرده ،براى هميشه آنها
را ترک كنم (عليرضا بصيرى ،گلواژههاى
حج و عمره ،بصیری ،ص.)75-74
مرحــوم محــدث نــورى در كتــاب
«مستدر کالوســائل» حدیــث امــام
زینالعابدین(ع) معروف به حدیث شــبلی
را نقل کرده اســت .ترتيب برخى مناسک
در اين روايت ،براى ترتيبى كه در فقه ثابت
شده و حجگزار بايد آن را انجام دهد نيست.
شــايد بتوان گفت :دليل آن اين است كه
اما م سجاد(ع) در اين حديث شريف درصدد
بيان احكام مناسک حج و تكاليف ظاهرى
حجگزاران نبوده است (عبداهلل جوادى آملى،
جرعهاى از صهباى حج ،ص.)171

احمد نراقی است .وی از دانشمندان دورۀ قاجار
بوده و کتاب ارزشمند معراجالسعاده را نگاشته
است .کتاب وی مورد توجه اساتید اخالق کنونی
بوده و مطالعۀ آن را سفارش میکنند .نراقی در
اواخر کتاب معراجالسعاده به اسرار باطنی برخی
از عبادات ،از جمله حج ،پرداخته است .دربارۀ
اسرار باطنی حج چنین نوشته است:
حج از وطن
بدان كه آدمــى چون به قصد ّ
خود بيرون برود و داخل بيابان شود و گردنهها
و عقبات را مشاهده كند و رو به خانه خدا آورد
بايد متذ ّكر گردد بيــرون رفتن خود را از دنيا
و گرفتارى به گردنههاى عالم برزخ و محشــر،
تا مالقــات حضــرت داور و از تنهايى راه ،ياد
«قطاع ّ
تنهايى قبر كند .و از تشويش ّ
الطريق»
و درندگان صحرا ،ياد هول موذيات عالم برزخ
نمايد .و چون ميقات رسد و جامه احرام پوشد،

تمامی نیازهای امت در قرآن موجود است

قلمرو و گستره دین در حیات فردی و اجتماعی انسان یکی از مباحث مهم
و راهبردی دینپژوهی مدرن و انســان معاصر است که امروزه بخشی از مباحث
فلســفه دین و کالم جدید را به خود اختصاص داده است .پاسخهای گوناگونی
به این مســئله داده شــده و هر یک از دانشمندان از منظر خاصی به این بحث
نگریستهاند .عدهای پوشش و قلمرو گزارههای دینی را در دنیا حداقلی و در آخرت
حداکثری میدانند و عدهای دیگر نگاه جامعتری داشته و گستره آموزههای دینی
را حداکثری در دنیا و آخرت میدانند.

علی قنبریان

از احادیثــی که در آن حکم و فواید اخالقی
وارد شده است ،حديث معروف «شبلى» است که
حج
داللت بر لزوم حضور قلب در مناسک و اعمال ّ
داشته و اسرار و لطايف فراوانى درباره حج را دربر
دارد .حرم امن الهى و سرزمين حج ،خصوصيات و
ويژگىهايى دارد كه هيچ نقطهاى از زمين چنين
ويژگىهايى ندارد .در اين سرزمين نمىتوان بدون
احرام از ميقات گذشــت و وارد منطقه توحيد و
مهبط وحى گرديد؛ گرچه برخى از امور ،موقتاً و
در حال احرام بر انسان حرام است (مانند كندن
مو ،نگاه كردن به آينه ،صيد كردن ،و عطر زدن)،
ولى برخى از امور مطلقاً حرام است .مطابق بيان
امام ســجاد(ع) ،در حديث شبلى ،حجگزار بايد
هنگام احرام بســتن قصد كنــد هرچه را خدا
بر وى حرام كــرده ،او هم بر خود تحريم كند.
منظور همه گناهان است .پس احرام در ميقات
يعنى خدايا من تعهد مىكنم كه همه محرمات

و اقتصادى را كه مولود وحدت و اتّحاد جوامع
اسالمى است ،بهوجود نخواهد آورد .در نتيجه،
ن سيادت و عظمت چشمگير جهانى كه يكى
آ
از اهداف عالى شــارع اقدس اســامى است،
براى جامعه مســلمين ،محقّق نخواهد شد.
س منظور امام سجاد(ع) از بيانات منقول در
پ 
حج كاملى
انجام
به
مسلمين
ترغيب
روايت،
ّ
اســت كه منشــأ تح ّوالت عظيم اجتماعى و
روحى است و در تأمين سيادت و سعادت هر
محمد ضیاء
(سید
ّ
دو جهان اثربخش اســتّ .
آبادی ،حج برنامه تكامل ،ص)246
گفتاری از احمد نراقی در معراجالسعاده
یکی از دانشــمندان بزرگ اسالمی که در
زمینۀ اخالق تتبع و پژوهش کرده اســت ،مال

گفت« :خير»
فرمود« :آيا موقع رمى جمار ،اين نيت در تو
بود كه با اين عمل ،دشمن خود ،ابليس را كوبيده
و با پايان دادن به حج گرانقدر و نفيست ،تخلف
فرمان شيطان كردهاى؟»
گفت« :خير»
فرمود« :موقعى كه ســر مىتراشيدى ،به اين
ّنيت بودى كه از تمام پليدىها و كثافات روحى،
تعدى به)
پا 
ک گشــته و از تَبِعات ســوء (ظلم و ّ
آدميــان (با تصفيه حقوق آنان) تطهير شــده و
همچــون روز والدت از مادر ،عــارى از گناهان
گرديدهاى؟»
گفت« :نه»
فرمــود« :از نمــازى كه در مســجد خيف
خواندى ،به درک اين حقيقت رســيدى كه جز
خدا و گناهت از كسى نترسى و جز رحمت خدا
به چيزى اميدوار نباشى؟»

مجددا ً سال دیگر ،عازم
مناسک پرداخت تا آنكه ّ
حج ديگرى
حج شد و با معرفت و يقين كاملّ ،
بهجا آورد( .محدث نورى ،مستدرکالوسائل و
مستنبطالمسائل ،ج ،10ص)172 -166

دفع شبهه

با مطالعۀ حدیث شــبلی ،ممکن اســت
شبههای برای خواننده پیش آید .آن هم این
اســت که حجگذار اگر به اســرار باطنی حج
توجــه نکند و آنها را نیت نکند ،حجش قبول
نیست و از ذمهاش ساقط نشده است؛ چون امام
حج
سجاد(ع) به شبلی فرمود« :برگرد كه توّ ،
بهجا نياوردهاى ».جواب این است که در حج و
دیگر عبادات مانند نماز و روزه ،چنانچه مکلف
ضوابط و شــرایط مطرح در رسالههای عملی
مراجع تقلید را انجام دهد ،بریءالذمه شــده
و واجب از گردن او ساقط میشود؛ اگرچه به
اسرار باطنی عبادت که روح عبادت است ،توجه
نداشته باشد .زیرا توجه به اسرار باطنی عبادات،
سبب قبولی عبادات نیست بلکه زمینهساز ثواب
اخروی بیشتر و قرب و خشنودی الهی است.
آیت ّ
الل ضیاءآبادی با بیانی شیوا به تقریر
شبهه و پاسخ آن پرداخته است:
حاج كه
مقصود امام از اينكه به آن شخص ّ
اعمال و مناســكش ،عارى از توجه به مقاصد
حج بوده است ،فرمود:
عالى و اســرار لطيف ّ
حج بهجا نياوردهاى»،
«برگرد ،چه آن كه توّ ،
و هم ،منظور حكيم ناصرخسرو علوى در گفتار
منظومش «گفتم اى دوست پس نكردى حج»
اين نيست كه ً
حج خالى از توجه
اصل عبادت ّ
به اسرار و لطايف ،باطل بوده و ا ِسقاط تكليف
و ابراء ذ ّمه ،نمىكند و احتياج به اعاده و تجديد
عمل دارد .خير ،مقصود اين نيست ،بلكه عبادت
حج ،وقتى با همان شرايط و آدابى كه فقیهان
در مناسک بيان فرمودهاند انجام شد؛ اگرچه
عارى از توجه به مقاصد و اسرار و دقايق باشد،
صحيح انجام شــده و ُمسقِط تكليف است و
نيازمند به قضا و انجام دوبارۀ عمل نيست.
حج كاملى كه منشأ آثار عظيم
منتها ،آن ّ
روحى مىشود و جوهر روح را حركت مىدهد
و به سيروسلوک ،وامىدارد و به درجات عالى
قرب خدا مىرســاند و مقبــول درگاه الهی و
خاص حضرت حق مىسازد،
مشمول عنايات
ّ
نخواهد بود و انوا ع تح ّوالت درخشان اجتماعى

به فكر پوشــيدن كفن ،افتد و ياد آورد زمانى
را كه به كفن خواهنــد پيچيد و با آنجامه به
حضور پروردگار خواهند برد ،زيرا جامه احرام،
شبيه به كفن است ،و چون احرام بست و زبان
لبيک» گشود بداند كه معنى
«لبيك اللّ ّ
هم ّ
به ّ
اين كالم اجابت نداى پروردگار است اگرچه بايد
لبيک او باشد .ا ّما از ر ّد آن نيز
اميدوار به قبول ّ
خوفناک باشد و بترسد كه :مبادا جواب او رسد
كه «ال ّلبيك و ال ســعديك» .پس بايد متر ّدد
ميان خوف و رجا باشــد و از خود و عمل خود
نوميد ،و به فضل و كرم الهى اميدوار باشــد .و
حج
بدانــد كه وقت ّلبيک گفتن ،ابتداى عمل ّ
است و محل خطر است.
و چون صداى مردمان به تلبيه بلند شــود
متذ ّكر شود كه :اين اجابت نداى پروردگار است
ِالح ّ ِج يَ ْأت َ
ُوك
كه فرموده استَ { :و أَ ّ ِذ ْن فِى ال َّن ِ
اس ب َ
ِرجاالً} (حج )27/22 :خالصه معنى آنكه« :ندا
حج حاضر شوند».
كن مردمان را كه به ّ
و از اين ندا به ياد نفخ صور و برآمدن مردم
از قبــور افتد ،كه كفنها در گردن به عرصات
قيامت ايشان را مىخوانند.
و چــون داخل ّ
مكه شــد به فكر افتد كه:
حال ،داخل حرمىگرديد كه هركه داخل آن
شود در امن و امان است .و اميدوار شود كه :به
اين واسطه از عقاب الهى ايمن گردد .و دل او
مضطرب باشد كه :آيا او را قبول خواهند كرد
صالحيت قرب حرم الهى را خواهد داشــت
و
ّ
مســتحق غضب و
يا نه ،بلكه به دخول حرم،
ّ
راندن خواهد شد .و بايد اميد او در همه حاالت
غالب باشــد ،زيرا شرف خانه ،عظيم است ،و
صاحب خانه كريم ،و رحمت او واسع ،و فيض
حق زيارتكنندگان خود را منظور
او نازل ،و ّ
دارد .و كسى كه پناه به او آورد ر ّد نمىنمايد.
و چون نظر او به خانه افتد مستشــعر عظمت
آن گردد ،و چنان تص ّور كند كه :گويا صاحب
خانه را مىبيند .و اميدوار شــود كه :چنانكه
به مالقات خانه فايز شد به مالقات صاحبخانه
مشرف خواهد شد .و شكر خدا را بهجا آورد
نيز ّ
كه :به اين موهبت كبرى رسيد (احمد نراقی،
معراجالسعاده ،ص)885 - 883

نتیجهگیری

حضور قلب و اســرار باطنی ،روح عبادت
اســت و در متون دینی اعم از قرآن و روایات
بر آن تأکید شده است .مسلمانان عالوهبر انجام
دادن مناســک حج ،شایسته است اخالص و
رضای خدا و توجه کامل نســبت به مناسک
را داشته باشند .امام سجاد(ع) با مخاطب قرار
دادن شبلی نسبت به اعمالی که در مناسک
حــج انجام داد ،او را به حضور قلب و توجه به
اسرار باطنی راهنمایی کرد .الزم است از این
روایت برای انجام تمامی اعمال عبادی خویش
الگو بگیریم.

به طور کلی در باب قلمرو و گستره دین در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی
انسان دو دیدگاه عمده وجود دارد:
 -1دیدگاه حداقلی  -2دیدگاه حداکثری
 -1دیدگاه حداقلی
دیــدگاه حداقلی دین و آموزههای دینی را محدود به قلمرو خاصی کرده و
گزارههای دینی را در بسیاری از امور اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فقهی و ...با
پوشش حداکثری تعمیم نمیدهد .دیدگاه حداقلی یا انتظارات حداقلی از دین،
قلمرو و گســتره دین در امور اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و اخالقی و فقهی را
به حداقلهای الزم و ضروری تنزل داده و معتقدند شارع مقدس در این حوزهها
حداقلهای الزم و ضروری را به ما آموخته اســت ،نه بیشــتر! بنابراین دیدگاه
حداقلی خود را در امور آخرتی منحصر و محدود کرده و در امور دنیایی هم به
حداقلهای الزم بسنده کرده است .نظریه دین حداقلی امروزه میان روشنفکران
و نواندیشان دینی رواج دارد و آنها با محصور کردن دین در سعادت اخروی ،منکر
دخالت و حضور دین در عرصه اجتماع و ساحت سیاسی هستند ،و بدین طریق
دین را سکوالریزه کرده و به جدایی دین از سیاست یا دین و دنیا قائل هستند.
 -2دیدگاه حداکثری
دیدگاه حداکثری ،با رویکردی جامعگرایانه در برابر قلمرو و گستره گزارههای
دینی اتخاذ میکند ،که هر دو جهان هم دنیا و هم آخرت را شامل میشود .به
عبارت دیگر رســالت و جهتگیری انبیا محدود به تأمین سعادت آخرتی انسان
نیست ،و نیازمندیهای بشر در عرصه اجتماع و سیاست ،و اقتصاد تعلیم و تربیت
و ...را نیز دربرمیگیرد .شهید مطهری(ره) از نظریه دین حداکثری دفاع کرده و
از همگرایی و همسویی دین و دنیا سخن گفته و دیدگاهی جامعگرایانه در این
باب اتخاذ کرده است.

اهداف رسالت و بعثت پیامبر(ص)

به طور کلی اهداف رسالت و بعثت پیامبر(ص) را به سه هدف عمده میتوان
تقسیم کرد:
 -1تصویر دنیاگرایانه :دیدگاهی که هدف رسالت و بعثت پیامبر(ص) را در
امور دنیایی و حیات این جهانی جستجو میکند.
 -2تصویر آخرتگرایانه :دیدگاهی که هدف رســالت و بعثت پیامبر(ص) را
در مقوله اخالق و حیات اخروی نشان میدهد.
 -3تصویر جامعگرایانه :دیدگاهی که اهداف رســالت و بعثت پیامبر(ص) را
جامع و فراگیر و شامل هر دو بعد حیات دنیوی و اخروی تلقی میکند.
دیدگاه اول و دوم جامعه را به ســمت و ســوی فرهنگ سکوالریسم سوق
خواهد داد .شــهید مطهری(ره) در این رابطه مینویســد« :اسالم مکتبی است
جامع و واقعگرا ،در اسالم به همه جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی یا آخرتی،
جسمی یا روحی ،عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی فرد یا اجتماع توجه شده
اســت( .مجموعه آثار استاد مطهری ،ج  ،2ص  )63استاد مطهری(ره) در ادامه
آموزههای اســام را به سه بخش تقسیم میکند که بیانگر جامعیت دین مبین
اســام و گستردگی قلمرو آن است .این سه بخش عبارتند از -1 :اصول عقاید:
یعنی چیزهایی که وظیفه هر فرد کوشــش درباره تحصیل عقائد حقه اســت و
تقلید درباره آنها جایز نیســت  -2اخالقیات :یعنی خصلتهایی که وظیفه یک
فرد مسلمان است که خویشتن را به آن خصلتها و فضائل بیاراید و از اضداد آن
یعنی رذایل خویشتن را دور نگهدارد.
 -3احــکام :یعنی اوامر و نواهی که مربوط اســت به فعالیتهای خارجی و
عینی انســان ،اعم از فعالیتهای معاشــی و معادی ،دنیایی و آخرتی ،فردی و
اجتماعی (همان ،ص )63

نمیگویم مقدس نباش! ولی مقدس عاقل باش

(بدان ای ســالک راه خدا!) با عهداهلل که قرآن مجید اســت هر روز
تجدید عهد کن .صمیمانه دســت توسل به دامن پیامبر(ص) و آلش در
زن که آن خوبان خدا وسائط فیض حقند .نمیگویم مقدس نباش ولی
مقدس عاقل باش .بس بسی مباش که سخریه این و آن میشوی .فرزانه
()1
باش و دیوانه باش.
____________
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