 ‐ 23425آﺛﺎر ﮔﻨﺎه ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
ﺳﻮال

ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺣﺞ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش را در ﺧﻮدم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺮدم ـ ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺎت رو ﺑﯿﺎورم ـ ﺑﻠ
ﺑﺮﻋﺲ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻨﺎﻫﺎن واﻗﻊ ﺷﺪم .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺰم ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎدرم ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺞ ﮐﻨﻢ .از ﯾ از ﻣﺸﺎﯾﺦ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪم و اﯾﺸﺎن ﻓﺘﻮا داد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺮدهام ]ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎدرم[ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮوم و ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ
درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر زاری ﮐﻨﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﯾ از ﮐﺎروانﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻢ .ﯾ از دورﻫﺎی ﻃﻮاف و ﮐﻤ از دور ﺑﻌﺪی را اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ازدﺣﺎم اداﻣﻪی ﻃﻮاف را از ﺳﻘﻒ ﺣﺮم اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ
ﻃﻮاف ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺳﻌ ﮐﺮدﯾﻢ از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻃﻮاف را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و ﻃﻮاﻓﻤﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ...
ﺑﻌﺪ از ﺣﺞ اﺧﯿﺮم دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ـ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪم ـ و اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﻢ دﻟﻢ ﺳﻨ ﺷﺪه و
ﺣﺲ دﻟﺘﻨ ﺑﺪی دارم و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺎﻋﺎت ﺑﺮﻣﮔﺮدم اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑ دارم .ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪای دارم ...ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺣﺠ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهام و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آن ﻃﻮاﻓﻢ ﻧﺮاﻧﻢ .ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺎﺳﺨﻢ دﻫﯿﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ :ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ـ ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرﮔﺶ ـ دوری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت از ﮔﻨﺎه ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﮔﻨﺎه آﺛﺎر ﺷﻮﻣ ﺑﺮ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﮔﺬارد .اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧ از آﺛﺎر ﮔﻨﺎه را از ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﯿﻢ:
۱ـ »ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻋﻠﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ در ﻗﻠﺐ ﺑﻨﺪه ﻣاﻧﺪازد و ﻣﻌﺼﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮر را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﻨﺎﻣ
ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟ ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﺰد وی ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺎﻟ از ﻫﻮش و ﻧﺒﻮغ و ﮐﻤﺎل ﻓﻬﻤﺶ ﺑﻪ ﺷﻔﺖ آﻣﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺑﯿﻨﻢ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮری را ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾ ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﻧﻦ.
۲ـ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از روزی .در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﺛﻮﺑﺎن رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮد از روزی ﻣﺤﺮوم ﻣﮔﺮدد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) .(۴۰۲۲آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ
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ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۳ـ ﻧﻮﻋ دوری و دﻟﺘﻨ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﯿﻦ او ﻣﺮدم رخ ﻣدﻫﺪ .ﯾ از ﺳﻠﻒ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﻌﺼﯿﺖ اﻟﻪ را
ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮم و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ روی وﺳﯿﻠﻪی ﺳﻮاریام و اﺧﻼق ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺑﯿﻨﻢ.
۴ـ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای او .دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤزﻧﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ درﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺑﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺗﻘﻮای اﻟﻪ را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد ﮐﺎرش را آﺳﺎن ﻣﺳﺎزد ]ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﺷﻮد[.
۵ـ ﮔﻨﺎﻫﺎر در دل ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﺎرﯾ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾ ﺷﺐ ،آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﻌﺼﯿﺖ در دل او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾ ﺣﺴ
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﺲ ﻣﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﮔﻨﺎه ﺗﺎرﯾ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺎرﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﯿﺮﺗﺶ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑآﻧﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ در ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و ﮔﻤﺮاﻫﻫﺎ و اﻣﻮر ﻣﻬﻠ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ و
ﺑراﻫﻨﻤﺎ در ﺗﺎرﯾ ﺷﺐ ﺑﯿﺮون رود .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾ آﻧﻘﺪر ﻗﻮی ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ
ﭼﻬﺮهاش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﮔﺮدد و ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﻬﺶ ﻣﺷﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﯿ روﺷﻨ ﭼﻬﺮه و ﻧﻮری در ﻗﻠﺐ و ﮔﺸﺎﯾﺸ در روزی و ﻧﯿﺮوﯾ در ﺑﺪن و
ﻣﺤﺒﺘ در دل ﺧﻠﻖ ﻣآورد و ﮔﻨﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎرﯾ در ﭼﻬﺮه و ﻇﻠﻤﺘ در ﻗﻠﺐ و ﺳﺴﺘ در ﺑﺪن و ﻧﻘﺼ در روزی و ﺑﻐﻀ در
دل ﺧﻠﻖ ﻣﺷﻮد.
۶ـ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از ﻃﺎﻋﺖ؛ اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﺠﺎزاﺗ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﻃﺎﻋﺘ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰﯾﻨﺶ ﺷﻮد را ﺑﯿﺮد و راه را ﺑﺮ
ﻃﺎﻋﺘ دﯾﺮ ﺑﺒﻨﺪد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓ ﺑﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻨﺎه راه ﺳﻮم و ﺳﭙﺲ ﭼﻬﺎرم ]اﻧﺠﺎم ﻧﯿﻫﺎ[ را اﻟ آﺧﺮ ﻣﺑﻨﺪد و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻨﻪ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﮔﻨﺎه ﻃﺎﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری را از دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺶ ﺑﺮای او ﺑﻬﺘﺮ از دﻧﯿﺎ و ﻣﺎﻓﯿﻬﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻏﺬاﯾ ﺧﻮرد و آن ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎریاش ﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺧﻮردن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮ از آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ.
۷ـ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ دﯾﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻫﺮﯾ دﯾﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﺗﺮک ﮔﻨﺎه و
دوری از آن دﺷﻮار ﻣﺷﻮد.
۸ـ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ارادهی ﻗﻠﺒ ﻣﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارادهی اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه را ﻗﻮی ﻣﮐﻨﺪ و ارادهی ﺗﻮﺑﻪ را ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺳﺴﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﻠ از دل ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ...در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺗﻮﺑﻪی دروﻏﯿﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺷﺨﺺ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎری ﻣﺷﻮد ﺣﺎل آﻧﻪ دﻟﺶ واﺑﺴﺘﻪی ﮔﻨﺎه و ﻣﺼﺮ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻋﺰم اﻧﺠﺎﻣﺶ را دارد ﮐﻪ
اﯾﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺐ و ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ.
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۹ـ زﺷﺘ ﮔﻨﺎه را از دل رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺎدی ﻣﺷﻮد و ﺣﺘ از اﯾﻨﻪ ﻣﺮدم او را در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از ﺣﺮﻓﺸﺎن ﻫﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﮐﺸﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺰد ﻓﺎﺳﻘﺎن اوج ﺑﺣﯿﺎﯾ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻟﺬت اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از
ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻼﻧ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﺮدهام .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ
ﻗﺮار ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ و دروازهی ﺗﻮﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ روﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻤﻪی اﻣﺖ
ﻣﻦ در ﻋﺎﻓﯿﺖ ]و ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﺶ[ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺟﺰ ﻣﺠﺎﻫﺮان و از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺠﺎﻫﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺑﻨﺪهای را ﺳﺘﺮ ﮐﻨﺪ ]و
ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ ﮐﺮده را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ[ ﺳﭙﺲ ﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎم ﺧﻮدش را رﺳﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻮﯾﺪ :ای ﻓﻼﻧ ،اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﺮدم ...ﭘﺲ
ﺧﻮد را رﺳﻮا ﮐﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﺷﺐ را در ﺣﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش او را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۵۹۴۹و
ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۴۴
۱۰ـ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎر و ﭘ در ﭘ رخ دﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻣﻬﺮ ﻣﮐﻮﺑﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻏﺎﻓﻼن ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﯾ
از ﺳﻠﻒ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻛﱠ ﺑﻞ رانَ ﻋﻠَ ﻗُﻠُﻮ ﺑِﻬِﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﺴﺒﻮنَ )ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮ دﻟﻬﺎﯾﺸﺎن
زﻧﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﭘﺲ از ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
اﺳﺎﺳﺶ ﭼﻨﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ در ﭘ ﮔﻨﺎه دﭼﺎر ﮐﺪورت ﻣﺷﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺪورت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و زﻧﺎر
ﻣﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ زﻧﺎر آن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻪ ﻣﻬﺮ و ﻗﻔﻞ ﻣﮔﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻠﺐ در ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﺣﺠﺎب ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﻫﺪاﯾﺖ و ﺑﺼﯿﺮت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻓﺮد دﭼﺎر ﻋﻘﺐﮔﺮد ﺷﺪه و زﯾﺮ و رو ﻣﮔﺮدد و ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘ ﻣﮔﯿﺮد و
او را ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺑﺮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺣﺞ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺞ را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ،در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ:
ﭘﺬﯾﺮش از ﺳﻮی اﻟﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻣﻮﻣﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﻤداﻧﺪ آﯾﺎ اﻟﻪ از وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﻟﻪ ﯾ ﻧﯿ ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎﯾﺐ
ﻣﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
اﻧﱠﻤﺎ ﻳﺘَﻘَﺒﻞ اﻟﻪ ﻣﻦ اﻟْﻤﺘﱠﻘﻴﻦ] ﻣﺎﺋﺪه[۲۷ :
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)ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻟﻪ از ﻣﺘﻘﯿﺎن ﻣﭘﺬﯾﺮد(.
ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ اﻣﺮ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﯿﻔﺶ را اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ از اﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻠﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺣﺞﺗﺎن ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺷﺮﻋ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻋﺎدهاش ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ
ﺷﺪهاﯾﺪ رﺑﻄ ﺑﻪ درﺳﺘ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘ ﺣﺞ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آن ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﺎﺳﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ و ﭘﯿﺶ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اﺟﻞ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :درﺑﺎرهی اﯾﻨﻪ ﻃﻮاف را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ازدﺣﺎم ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺣﺮم رﻓﺘﻪاﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﻮاﻻت در
ﻃﻮاف ﮔﻮﯾﻨﺪ .از اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﺳﻮاﻟ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﻃﻮاف را
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ و اداﻣﻪاش را در ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .ﻧﺎ :ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ) ۲۳۰ /۱۱ـ .(۲۳۱
اﻣﺎ آﻏﺎز ﻃﻮاف از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻮاف را ]ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ[ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪهای و در ﻣﻮرد ﺗﻼﺷ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺤﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻃﻮاف داﺷﺘﻪاﯾﺪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ از روی ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻣﻮرد ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷ دارد آﯾﺎ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﭼﻬﺎر رﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﻌ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ]ﺗﻌﺪاد[
درﺳﺖ ]رﮐﻌﺎت[ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ـ ﯾﻌﻨ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ ـ ﺧﻮد ]ﻧﻤﺎزش[ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻼم دﻫﺪ و دو
ﺳﺠﺪه ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۴۰۱و ﻣﺴﻠﻢ ) .(۵۷۲ﻧﺎ :اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۴۶۱ /۳
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻃﻮاف ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﺗﻼﺷ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﻞ اداﻣﻪی ﻃﻮاف داﺷﺘﻪاﯾﺪ
درﺳﺖ اﺳﺖ و ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﻣﺸﻠ در آن ﻧﯿﺴﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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