دين و اخالق

حج و منافع آن

از :ا.ح.د ّري

پرسمان زند گي

سؤال 1 :ـ حج تمتّع (واجب) با چه شرايطي و بر چه
كساني واجب ميشود؟

پاسخ :بر كساني واجب ميشود كه شروط زير را
دارا باشند  1ـ بالغ باشند  2ـ عاقل و آزاد باشند
 3ـ به واس��طه رفتن به حج مجبور نشود كه كار
حرامي كه اهميتش در ش��رع بيش از حج است
انج��ام ده��د يا عمل واجبي را ك��همهمتر ازحج
است ترك كند  4ـ مستطيع باشد

س��ؤال 2 :ـ منظور از مس��تطيع بودن براي رفتن به
حج چيست؟

پاس��خ :مستطيع بودن عبارت است از  1ـ توشه
راه و چيزهايي را كه بر حس��ب حالش در س��فر
به آن نياز دارد مانند مركب يا مالي كه در س��فر
به آن احتياج داش��ته باش��د به قدر كافي كسب
كند  2ـ س�لامتي جس��مي و بدني به قدري كه
بتواند اعمال حج را به جا آورد  3ـ در راه مانعي
برايرفتننباش��دواگرراهبس��تهباشدياانسان
بترس��د كه در راه جان او از بين ميرود حج بر او
واجب نيس��ت ولي اگ��ر از راه ديگري بتواند راه
ب��رود اگرچه دورتر باش��د و خيلي غيرمتعارف
نباش��د بايد از آن راه رود  4ـ مخارج كس��اني را
كه خرجي آنها بر او الزم اس��ت مانند زن و بچه،
داش��ته باش��د  5ـ بعد از برگش��ت كسب يا كار
ديگري براي معاش خود داشته باشد كه مجبور
نشود به زحمت زندگي كند.

كوتاه سخن آنكه حج از عباداتي است كه از
جهاتي نسبت به ديگر عبادات حساس تر است و
براي شيطان جوالنگاه بيشتري در آن وجود دارد.
از اين رو زائراني كه توفيق حضور به بيت ا ...الحرام
را دارند بايد بسيار مواظب باشند كه تنها براي
كسب رضاي الهي حج را به جا آورند و هيچ كس و
هيچ چيز را در آن شركت ندهند .آنچنان كه امام
صادق (ع) فرمودند :׳׳حج بر دو نوع است ،حجي
براي خدا و حجي براي مردم .پس كسي كه براي
رضاي خدا حج به جا آورد پاداشش با خداست و
كسي كه براي مردم حج به جا آورد پاداشش بر
عهده مردم است.׳׳
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منافع اخالقي و عبادي
مهمترين فلسفه حج ،بعد اخالقي و عرفاني
آن است كه خداوند بندهاش را به سوي خود فرا
ميخواند تا او را از هر گونه آلودگيهاي دنيوي و
هواهاي نفساني پاك كرده و به معنويت و نور
عرفان واردكند.ازهمينروخداونددرقرآنكريم
ميفرمايد ׳׳پس به سوي خدا حركت كنيد كه من
از سوي او براي شما بيم دهندهاي آشكارم .׳׳ از امام
صادق (ع) سوال شد مقصود از حركت به سوي
خدا در اين آيه چيست؟ امام در پاسخ فرمودند:
مراد رفتن به حج است و بدانيد حج قصد و عزم
به سوي خداست و حركت از دنيا و خارج شدن
از گناه و رفتن به سوي نور و پاكيها׳׳ يكي ديگر از
رواياتي كه به روشني فلسفه عرفاني اخالقي حج
را بيان ميكند ،توصيه امام زين العابدين (ع) به
ِشبلي يكي از بزرگان صوفيه است آن حضرت
خطاب به او فرمودند ׳׳به درستي چرا بايد حاجيها
لباسهاي دوخته را از تن خارج كنندو دو قطعه
لباس سفيد بپوشند؟ چرابايددر مدت احرام از
برخي از امور اجتناب كنند و يا به دور كعبه هفت
مرتبه طواف كنند؟ برخي گمان ميكنند همين
كه اعمال حج را انجام دادهاند به درگاه خداوند
نزديك خواهندشد .به درستي كه سخت در اشتباه
هستند .چرا كه حج را ظاهر و باطني است ظاهر
آن احرام و طواف و قرباني كردن و تراشيدن سر
و ساير اعمال است و باطن و راز اصلي عظمت حج
دور شدن از دنيا و ماديات و توجه به خدا و قيامت
است .׳׳ از حديث فوق ميتوان نتيجه گرفت كه
حج پاك شدن از گناه و رفتن به سوي حق است و
كسي كه آهنگ حج ميكند بايد به دنبال كسب
اين هدف باشد.
منافع سياسي و اجتماعي
حج عالوه بر داشتن جنبههاي عبادي و عرفاني،
ابعاد سياسي و اجتماعي نيز دارد .در حقيقت بيان
اين نكته ضروري است كه روح اخالقي عرفاني
حج با بعد سياسي و اجتماعي آن عجين است و
هرگز از يكديگر جدا نميشوند .يكي از مسائل
بسيار مهمي كه در اين مراسم بزرگ مورد توجه
قرار ميگيرد ،اعالم انزجار و برائت از كفّار و
دشمنان اسالم است چرا كه بيشتر مشكالت همه
مسلمانان از توطئههاي كفّار و تسلط آنان بر منافع

و منابع مسلمانان است .در روايتي از اميرالمومنين
(ع) نقل است كه در مورد فلسفه سياسي اجتماعي
حج فرمودند ׳׳در بسياري از بالد اسالمي برادران
مسلمان ما تحت سلطه كفّار و مشركان هستند و
از اين رو تحت فشار هستند .پس ديگر مسلمانان
بايد در اجتماع حج با اعالم برائت از كفّار با آنان
همراهي كنند.׳׳ همچنين در قرآن كريم خداوند
حضرت ابراهيم (ع) و ديگر پيروان آن حضرت
را اسوه تمام مومنان در ابراز انزجار از مشركان
معرفي كرده و ميفرمايد ׳׳براي شما در زندگي
ابراهيم و كساني كه با او بودند ،سرمشق خوبي
وجود داشت در آن هنگام كه به قوم مشرك خود
گفتند :ما از شما و آنچه غير از خدا ميپرستيد،
بيزاريم و نسبت به شما كافريم .ميان ما و شما
عداوت و دشمني هميشگي آشكار شده است تا
زماني كه به خداي يگانه ايمان بياوريد׳׳ از همين
رو خداوند متعال با نزول آيات آغازين سوره توبه
فرمان برائت از مشركان و كافران را صادر كرد .׳׳
و اين اعالمي است از ناحيه خداوند و پيامبرش به
عموم مردم در روز حج اكبر كه خدا و پيامبرش از
همه مشركان بيزارند با اين حال اگر توبه كنند به
نفع شماست و اگر سرپيچي كنند بدانند نميتوانند
خدارا ناتوان سازند و كساني را كه كافر شدند به
عذابي دردناك بشارت ده.׳׳
منافع اقتصادي
يكي ديگر از منافع بزرگي كه حج براي حاجيان
و ديگر مسلمانان جهان دارد ،منافع اقتصادي آن
است.مسلمانانوحاجياناگربرنامهريزيصحيحو
مطلوبي در اين زمينه داشته باشند ميتوانندعالوه
بر استفاده از منافع عبادي ،سياسي و اجتماعي حج،
به منافع اقتصادي نيز دست پيدا كنند .آنچنان
كه خداوند در قرآن كريم ميفرمايد ׳׳گناهي بر
شما نيست كه از فضل پروردگارتان در ايام حج
طلب نماييد.׳׳ البته بايد توجه كرد در شرايطي كه
توليدات ملي ما احتياج هر چه بيشتر به حمايتهاي
مسئولين و مردم دارد خريد كاالهاي مشابه كه
در بازارهاي كشورمان يافت ميشوند،خريد آن
با عنوان سوغات از كشورهاي ديگر آسيبهاي
فراواني به اقتصاد جامعه خواهد زد و زنجيره
توليدات ملي از توليدكننده تا مصرف كننده را از
هم خواهد گسست.

پاسخ به
مسائل شرعي
از مقام معظم رهبري

امام صادق ع

حج از عبادتهايي است كه جايگاه ويژهاي در اسالم
عزيز دارد و براي آن فضايل فراواني ذكر ش��ده است،
ب��ه گونهاي كه در برخي روايات يكي از اركان اس�لام
و حت��ي ب��ا فضيلت تر از عباداتي همچ��ون نماز و روزه
دانس��تهش��دهاست.برطبقروايتواردههرعبادتو
عمل��ي كه خداوند بر مومنان واج��ب و يا مومنان را به
انجام آن ترغيب و تشويق ميكند ،اسرار و منافعي براي

آنان دارد ،هرچند گاهي ممكن است اين اسرار و منافع
بروزوظهورنداش��تهباش��دوبهظاهرعلتآنبرايما
روش��ن نباشد .حج نيز از آن دسته از عباداتي است كه
ب��ركات ظاه��ري و باطني فراوان��ي دارد كه با توجه به
آنكه در روزهايي به س��ر ميبريم كه زائران عزيزمان
عازم بيت ا… الحرام هس��تند به برخي از اين منافع و
اسرار اشاره ميكنيم:

