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چهار رکن ارزشمند اخالق 
توحیدی

ــن  ــزارش مضامی ــخن، گ ــوع س موض
پنجاه وچهارمیــن دعــای صحیفــه ی 
ــه ی  ــن نقط ــه ای ــت. ب ــجادیه اس س
ــار  ــام چه ــه ام ــیدیم ک ــیرین رس ش
ارزشــمند  فضیلت هــای  از  رکــن 
درخواســت  را  توحیــدی  اخــاق 
می کننــد کــه ایــن چهــار رکــن، 
شــخصیت  اساســی  پایه هــای 
ــد  ــاع می ده ــان ارتف ــدی را چن توحی
کــه انســان را بــه طــور کلــی از محیط 
غــم و حــزن و گرفتاری هــای عــادی 
زندگــی دنیایــی خــارج می ســازد.

خــوف  از  عبــارت  رکــن  اولیــن 
بــود؛ البتــه »َخــْوَف الْعابِدیــَن«. 
ــعیَن«  ــاَدَة الْخاِش ــن، »عِب ــن رک دومی
»یَقیــَن  رکــن،  ســومین  و  بــود 
رکــن  چهارمیــن  لیــَن«.  الُْمتََوكِّ

بــود.  الُْمْؤمِنیــَن«  َل  »تَــَوكُّ نیــز 
اســت  درخواســت هایی  اینهــا 
چهــار  عنــوان  بــه  امــام  کــه 
فرمودنــد. مطــرح  اصلــی  رکــن 

در مــورد دو محــور اول، در جلســه ی 
ــد و  ــم ش ــی تقدی ــته توضیحات گذش
دربــاره ی دو رکــن باقیمانــده )یقین و 
تــوکل( نکاتــی عــرض خواهیــم کرد.

 
مفهوم یقین

ــت  ــه ای اس ــه مرتب ــیدن ب ــن، رس یقی
ــدای  ــه خ ــبت ب ــان، نس ــه در انس ک
و  امامــت  نبــوت،  معــاد،  متعــال، 
قــرآن کریــم، شــک باقــی نمانــد 
انســان  بــرای  به قــدری  اینهــا  و 
ــد  ــفاف باش ــح و ش ــن و واض روش
کــه ماننــد اینکــه اکنــون شــب اســت 
یــا اکنــون مــا اینجــا نشســته ایم، 
یقیــن،  باشــد.  شــفاف  و  واضــح 
آن مرتبــه ای از اعتقــاد اســت کــه 
 تردیــد و شــک در آن راه نــدارد.
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مراتب یقین

ــاره ی مراتــب یقیــن بحــث  قبــًا درب
همیــن  در  فقــط  اکنــون  کردیــم. 
حــد بگویــم کــه شــامل »علــم 
ــن« و »حــق  ــن الیقی ــن« و »عی الیقی
همــه ی  کــه  می شــود  الیقیــن« 
اســت. قرآنــی  واژه هــای  اینهــا 

 
یقین و عافیت، دو خواسته ی 

دائمی مؤمن

ــا  ــورد تقاض ــد م ــه بای ــن همیش یقی
ــد.  ــن باش ــان مؤم ــت انس و درخواس
ــم  ــال تحکی ــه دنب ــواره ب ــن هم مؤم
مبانــی اعتقادی خود و در جســتجوی 
یقیــن اســت. بــه مــا توصیــه شــده و 
در بیانــی از امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
آمــده اســت کــه دو چیــز را همیشــه 
ــی  ــد؛ یک ــال بخواهی ــدای متع از خ
یقیــن  عافیــت.  دیگــری  و  یقیــن 
ــت  ــری و عافی ــل نظ ــور عق در مح
اســت. عملــی  عقــل  محــور  در 

ــه  ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــت ب عافی
انســان در کار هــا، اعمــال، جســم 
و محیــط اخاقــی اش، ویــروس و 
آفــت و عیــب نداشــته باشــد. همــه ی 
ــیم  ــمی را می شناس ــت جس ــا عافی م
ــم  ــی تعمی ــت عمل ــه عافی ــان ب و هم
پیــدا می کنــد. عافیــت در اخــاق 
ــه  ــت ک ــاق اس ــط اخ ــم در محی ه
ــدا  ــا راه پی ــده آنج ــوب شناخته ش عی
نکنــد. مــا دعایــی در صحیفــه ی 
ــت  ــای عافی ــه دع ــم ک ســجادیه داری
اســت و برایتــان خواهیــم خوانــد 
ــام ســجاد  ــه ام ــی ک ــم عافیت ــا ببینی ت
چــه  می کننــد،  تبییــن  )علیه الســام( 

ــدن  ــان مان ــود در ام ــادی دارد. خ ابع
از آســیب های جســمی و روحــی 
دارد. موضوعیــت  اخاقــی  و 

فرمودنــد:  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
»ســلوا اهلل الیقیــن... و ارغبــوا الیــه 
فــی العافیــه؛]۱[ از خداونــد یقیــن را 
ــت و  ــد... و در عافی ــت کنی درخواس
ســامت بــه آن روی آوریــد«. گاهــی 
انســان احســاس می کنــد دعایــش 
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ــدر  ــب ق ــل ش ــت؛ مث ــتجاب اس مس
امــام  حــرم  در  دعــا  هنــگام  یــا 
در  فرموده انــد  )علیه الســام(.  حســین 
ــن  ــال یقی ــع از خــدای متع ــن مواق ای
ــد. اگــر شــما عافیــت جامــع  بخواهی
ــای  ــد، کل تقاضاه ــدا کنی ــل پی و کام
می دهــد.  پوشــش  را  زندگی تــان 
ــه  ــی اســت ک ــا و حقیقت ــن، کیمی یقی
بــا خــودش، فهرســتی بســیار طوالنی 
ــی آورد  ــی را م ــای اخاق از زیبایی ه
و  بنیادیــن  و  اساســی  جنبــه ی  و 
دارد. رئیســیه  اعــراب  قــول  بــه 

 
آثار و برکات یقین

ــم  ــما نظ ــِن ش ــه دی ــه ب ــًا آنچ اساس
می دهــد و دیــِن شــما را منســجم 
می بخشــد،  اســتحکام  و  می کنــد 
»نِظــاُم  تعبیــر  اســت.  یقیــن 
ــان«]۳[  ــاُد اإلِیَم ــن«]۲[ و »عَِم ی الدِّ
ــر  ــت. اگ ــده اس ــن آم ــورد یقی در م
ــم،  ــی کنی ــا تلق ــا بن ــن را خیمــه ی دی
عمــاد و صیانت کننــده ی آن، یقیــن 
و  محکم تــر  هرچــه  کــه  اســت 

اســتوارتر و واالتر باشــد، دیِن انســان، 
اســتحکام بیشــتری پیــدا می کنــد. 
ــن  ــتحکام دی ــکوه و اس ــی و ش زیبای
انســان، وابســته بــه یقیــن اســت 
و مؤمــن تــا حــد ممکــن بــرای 
می کنــد. فراهــم  یقیــن  خــودش 

پیامبــر عزیزمــان هــم روایــت  از 
بیــش  »آنچــه  کــه:  اســت  شــده 
می ترســم،  امــت  بــرای  همــه  از 
اســت«.]۴[ یقیــن  ضعــف 

و  گرفتــار شــک  وقتــی شــخص 
نمی تــوان  دیگــر  شــد،   تردیــد 
روی او حســاب کــرد و بــه دوام 
شــخص نمی تــوان امیــد داشــت. 
ــل  ــور عق ــهوت در مح ــا ش ــبهه ی ش
نظــری یــا عملــی بــه او آســیب 
می زنــد. آنچــه دیــن را در برابــر 
ــظ  ــهوات حف ــبهات و ش ــان ش طوف
ــام  ــال و انتظ ــن را کم ــد و دی می کن
ــه  ــس ب ــت. پ ــن اس ــد، یقی می بخش
دنبــال یقیــن باشــید و گزاره هــای 
ــی  ــرای شــما »كالشــمس ف ــی ب دین
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رابعــه النهــار؛ خورشــید وســط 
روز« و البتــه خردپذیــر و نشســته در 
ــل  عمــق وجــود شــما باشــد. تحصی
ــه،  ــد مطالع ــن، نیازمن ــت یقی و تقوی
ــت. ــت اس ــع و مراقب ــتجو، تتب جس

بــزرگ  آرزوهــای  جــزء  یقیــن 
و  بلندنظــر  و  بلندهمــت  مؤمنــان 
جــزء اهــداف اصلــی در زندگــی 
ــم  ــم ک ــی ه ــه خیل ــت. البت ــا اس آنه
ــن  ــه یقی ــده ک ــت آم ــت. در روای اس
ماننــد کبریــت احمــر اســت. کبریــت 
احمــر مثــال اســت بــرای چیــزی کــه 
یافــت نمی شــود. بایــد دنبــال چیــزی 
برویــم کــه کمتــر پیــدا می شــود 
می خواهــد. بلنــد  همــت  ایــن  و 

 
مفهوم توکل

امــام )علیه الســام( اینجــا  ترکیبــی را بــه ما 
معرفــی می کننــد کــه خیلــی شــیرین 
»َویَقیــَن  می فرماینــد:  و  اســت 
لیــَن َعَلیْــَك«؛ یعنــی مــن  الُْمتََوكِّ
یقیــن اهــل تــوکل را می خواهــم. 

ــت.  ــوکل چیس ــم ت ــد ببینی ــال بای ح
فرمودنــد:  بعــدی  درخواســت  در 
َل الُْمْؤمِنیــَن َعَلیـْـَك«. تــوکل  »َوتـَـَوكُّ
آنجایــی اســت کــه شــما از علت هــا 
ــد  ــور می کنی ــری عب ــباب ظاه و اس
ــه ی  ــب هم ــه صاح ــود را ب و دل خ
مســبّب  کــه  می ســپارید  اســباب 
همان جایــی  از  اســت.  االســباب 
ــاز  ــدای سبب س ــه خ ــان ب ــه انس ک
پیــدا  توجــه  سبب ســوز  و 
می شــود. آغــاز  تــوکل  می کنــد، 

و  علت هــا  دانش هــا،  روابــط، 
معلول هــای شــناخته و ناشــناخته، 
همــه را خــدای متعــال قــرار داده 
اســت؛ امــا اینها دســت خــدای متعال 
را نمی بنــدد و قــدرت حضــرت حــق 
ــه در  ــاری ک ــد. آث ــدود نمی کن را مح
هــر چیــزی قــرار دارد، خــدای متعال 
ــش و  ــیده و آن نق ــز بخش ــه آن چی ب
ــا  ــایر نقش ه ــا س ــش ب اتصــال آن نق
را نیــز خــدای متعــال داده اســت. آدمِ 
عاقــِل مؤمــن، هیچ وقــت بــه اســباب 
ــدود  ــودش را مح ــدد و خ دل نمی بن
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بلکــه  نمی کنــد؛  اســباب  بنــِد  و 
بی انتهایــی  قــدرت  بــه  توجهــش 
اســت کــه همــه ی ســبب ها را خلــق 
ــه  ــاع ب ــت. انقط ــاخته اس ــرده و س ک
ســوی خــدای متعــال و اعتماد بــه او، 
تــوکل اســت. آن کــس کــه سبب ســاز 
اســت، ســبب را هــم می ســوزاند.

ــن  ــه ی ای ــتیم از هم ــور هس ــا مأم م
قواعــد و اســباب اســتفاده کنیــم؛ 
ــتگی  ــاد و دلبس ــا اعتم ــه آنه ــا ب ام
نداشــته باشــیم. مؤمــن فقــط بــه 
می کنــد. اعتمــاد  متعــال  خــدای 

 
یک راه  خوب برای دستیابی به 

یقین

ــن، یکــی از  ــه یقی جهــت دســتیابی ب
ــوکل  ــِن ت ــا، تمری ــن تمرین ه بهتری
اســت. البتــه خــودِ یقیــن، توکل ســاز 
ــا  ــن م ــه یقی ــرای آنک ــا ب ــت؛ ام اس
ــوکل  ــد، ت ــدا کن ــاع پی ــق و ارتف رون
خیلــی پیش برنــده اســت. هرچــه 
انســان دلــش را از ظواهــر عالــم 

ــال  ــدای متع ــه خ ــازد و ب ــارج س خ
ــادش را  ــد و اعتم ــته باش ــه داش توج
بــردارد،  همه چیــز  و  همه کــس  از 
ــن انســان جــا  آنجــا اســت کــه یقی
ــی  ــت توضیح ــن حال ــورد. ای می خ
دارد کــه مفصــل و دقیــق اســت و من 
ــی  ــم؛ ول ــه آن ورود نمی کن ــون ب اکن
ــَن  ــب »یَقی ــه ترکی ــد ک ــاالً بدانی اجم
لیــن«، بســیار زیبــا اســت. این  الُْمتََوكِّ
ــه  ــادق و اوج گرفت ــن ص ــن، یقی یقی
ــم  ــه ی عل ــن، از مرحل ــر م ــه نظ و ب
ــه ی  ــه مرحل ــرده و ب ــور ک ــن عب الیقی
اســت. رســیده  الیقیــن  عیــن 

وقتــی  امــام  کــه  اســت  جالــب 
تــوکل را می خواهنــد، می فرماینــد: 
َعَلیْــَك«. الُْمْؤمِنیــَن  َل  »َوتَــَوكُّ

 
حقیقت توکل از زبان جبرئیل

در  عزیزمــان  پیامبــر  روایتــی  در 
گفتگــو بــا جبرئیــل ـ کــه رفیــق 
ــت  ــأن اس ــر عظیم الش ــی پیامب صمیم
و پیام هــای خــاص از جانــب خــدای 
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متعــال، وحــی رســمی و غیررســمی، 
ــد ـ، در  ــر می رس ــه پیامب توســط او ب
ــوکل  ــه ت ــند ک ــوکل می پرس ــورد ت م
چیســت. جــواب ایــن اســت: »اَلْعِْلــُم 
ــُع  ـِـأنَّ اَلَْمْخُلــوَق اَل یَُضــرُّ َو اَل یَنَْف ب
ــتِْعَماُل  ــُع َو اِْس َو اَل یُْعِطــي َو اَل یَْمنَ
اَلْیـَـأِس مـِـَن اَلَْخْلــِق؛ دانســتن اینکــه 
ــان رســاندن  ــدرت زی ــه ق ــوق ن مخل
ــه  ــانی دارد، ن ــدرت سودرس ــه ق و ن
چیــزی مي دهــد و نــه از چیــزی 
جلوگیــری مي کنــد، و ناامیــدی از 
مخلــوق را در زندگــی بــه کار گیری«.

نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه انســان 
طبــق قواعــد ظاهــری زندگــی کنــد، 
ولــی در عیــن حــال بــه ایــن قواعــد 
دل نبنــدد. همــان مثــال معــروف 
مولــوی کــه »بــا تــوکل زانــوی اشــتر 
ــیار  ــن دو بس ــن ای ــع بی ــد«. جم ببن
ــه ی  ــان از هم ــه انس ــت ک ــق اس دقی
ــتفاده  ــود اس ــی خ ــباب در زندگ اس
ــه آنهــا دل نبنــدد. ایــن  کنــد، ولــی ب
همــان نگــرش توحیــدی اســت.

ــإَِذا  ــن اســت: »َف ــت ای ــه ی روای ادام
َكاَن اَلَْعبْــُد َكَذلِــَك لَــْم یَْعَمــْل 
ــه  ــی ک ِ؛]۵[ هنگام ــَوی اهلَلَّ ــٍد ِس ِلَح
ــرد،  ــدا ک ــی پی ــن حالت ــان چنی انس
خــدا  غیــر  بــرای  عملــی  هیــچ 
تــوکل  نشــانه  نمي دهــد«.  انجــام 
ــرای  ــز ب ــان ج ــه انس ــت ک ــن اس ای
مــن  ندهــد.  انجــام  کاری  خــدا 
بــرای شــما کار می کنــم و هدفــم 
ــن  ــت. ای ــما اس ــت ش ــب رضای جل
وقتــی اســت کــه شــما را سودرســان 
ــوکل  ــان مت ــا انس ــم. ام ــودم بدان خ
می کنــد  کار  خالــق  بــرای  فقــط 
بنیان هــای  دلیــل،  همیــن  بــه  و 
اخــاص از تــوکل ســاخته می شــود.

نگرانی هــا  و  اندوه هــا  از  بســیاری 
و غم هــا در زندگــی مــا، حاصــل 
ضعــف تــوکل اســت کــه آن هــم بــه 
ضعــف ایمــان و ضعــف ایمــان هــم 
بــه ضعــف یقیــن برمی گــردد. وقتــی 
تــوکل انســان ضعیــف باشــد، دائم در 
ــی غصــه دار می شــود و توجــه  زندگ
نــدارد کــه از اســباب عــادی اســتفاده 
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دلبســته ی حضــرت  ولــی  کــرده، 
حــق نبــوده اســت. بــه قــول حافــظ: 
بازی هــای  پــرده  انــدر  »باشــد 
ــرده،  ــت پ ــور«. پش ــم مخ ــان، غ پنه
مصالــح و مفاســد و داســتان هایی 
اســت. کســی کــه دل بــه خلــق داده و 
ــرای دیگــری ســرمایه گذاری کــرده  ب
ــا  ــنود، ام ــد و بش ــا او ببین ــت ت اس
ــت  ــت، شکس ــنیده اس ــده و نش ندی
ــان  ــن شکســت، بنی می خــورد و همی
ــتوار  ــی اس ــدوه را در زندگ ــم و ان غ
می کنــد و شــخص از زمیــن و زمــان 
گایه منــد می شــود. وقتــی کســی 
بــه خلــق اعتمــاد کنــد، حتمــًا و یقینــًا 
ــش،  ــر غیرت ــه خاط ــال ب ــدای متع خ
ــد  ــع خواه ــخص را قط ــد آن ش امی
ــود: »َو  ــودش فرم ــه خ ــرد؛ چراک ک
ــَل  ــَن أَم َع ــی َلَُقِطّ ِ ــی َو َجَلل ِ ت عِزَّ
ــٍل َغیْــرِی بِاإْلِیَــاِس؛]۶[ بــه  ِّ ُكِلّ ُمَؤم
ــر  ــه ه ــوگند ک ــم س ــزت و جال ع
کــس بــه غیــر مــن دل ببنــدد، امیدش 
را بــه ناامیــدی بــدل ســازم«. ممکــن 
ــب  ــه حس ــوکل ب ــان مت ــت انس اس
ظاهــر، آســیب ببینــد و شکســت 

بخــورد؛ امــا ایــن شکســت و آســیب، 
نمی شــود  او  رواِن  محیــط  وارد 
و در حــد ظاهــر باقــی می مانــد.

در ادامــه آن روایــت آمــده اســت 
ــدا  ــر خ ــه غی ــوکل ب ــان مت ــه انس ک
خــدا  غیــر  از  و  نمی بنــدد  امیــد 
نمی ترســد و بــه غیــر خــدای متعــال 
ــدارد. چقــدر انســان متــوکل  طمــع ن
نشــانه ی  تــوکل،  اســت!  جالــب 
صــدق ایمــان و درجــه ی ایمــان 
اســت و اگــر می خواهیــم بدانیــم 
وارد محیــط مؤمنــان شــده ایم یــا 
ــه، عامتــش همیــن اســت. تــوکل،  ن
اســت. ایمــان  صــدق  شــاخص 

 
زندگی با توکل و یقین، رنگ و 

بوی دیگری دارد

ایــن چهــار رکــن، رکن هــای زندگــی 
توحیــدی و زیســت موحدانــه اســت 
روی  اخاقــی  زیبایی هــای  کــه 
همیشــه  می شــود.  اســتوار  آنهــا 
ایــن مــوارد را بــرای خودتــان در 



9

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

خــدا  از  بخواهیــد.  توســل هایتان 
می خواهیــم کــه همتــی بــه مــا بدهــد 
کــه بــرای رســیدن بــه یقیــن زندگــی 
کنیــم و بــه حقیقــت بندگــی و بندگی 
ــی ای،  ــن زندگ ــیم. چنی ــی برس حقیق
ــگ  ــم دیگــر و حــال دیگــر و رن عال
شــهد  و  دیگــر  طعــم  و  دیگــر 
زندگی هــای  بــا  و  دارد  دیگــری 
دارد. فراوانــی  تفــاوت  معمولــی، 

 
ابعاد مختلف زیارت اربعین

ــن  ــازم ســفر اربعی ــزان ع بیشــتر عزی
ــرام  ــه احت ــده، ب ــه ی آین هســتند. هفت
دوســتان، جلســه نخواهیــم داشــت و 
دوشــنبه ی بعدی که شــما برگشــته اید 
بهره منــد  شــما  نــور  از  مــا  و 
ــم داشــت. ــویم، جلســه خواهی می ش

ایــن  مــورد  در  لحــاظ،  ایــن  بــا 
مســافرت پررمــزوراز و پربرکــت، 
ــه  ــد جمل ــر آداب، چن ــتر از منظ بیش
عــرض می کنــم. در مــورد ابعــاد 
واقعــه در دوران مــا و اینکــه عطیــه ی 

ــت  ــی و درخشــش لطــف و عنای اله
خــاص خــدای متعــال بــرای دوران ما 
اســت، قبــًا صحبــت کرده ایــم و بــاز 
بایــد بیشــتر صحبــت شــود. اربعیــن 
اجتماعــی،  سیاســی،  ابعــاد  دارای 
بین الملــل  فرهنگــی،  تربیتــی، 
جنبــه ای  مخصوصــًا  و  اســامی 
ــد،  ــا فرمودن ــرت آق ــراً حض ــه اخی ک
فوق العــاده ای  تمدن ســازِی  یعنــی 
گام  اســت و در هــر ســه مــوردِ 
جامعه پــردازی  )خودســازی،  دوم 
فوق العــاده  نقــش  تمدن ســازی(  و 
دارد. ایــن بحث هــا کــم و بیــش 
ــت. ــان اس ــده و در جری ــرح ش مط

 

فهم و شناخت اربعین، وظیفه ی 
همه ی شیعیان

ــتان  ــه ی دوس ــف هم ــی از وظای یک
ــع  ــن مقط ــام( در ای ــهدا )علیه الس سیدالش
فهــم  و  اربعین شناســی  زمــان،  از 
ــه ی  ــن واقع ــه ای ــبت ب ــی نس تمدن
باشــکوه اســت. مباحثــه، مطالعــه، 
دیــد  زاویــه ی  تغییــر  و  بررســی 
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می خواهــد تــا انســان آثــار ایــن 
پدیــده ی بســیار مهــم را بررســی کند. 
خــودِ اربعیــن حکایــت از پختگــی و 
ــد  ــم بای ــا ه ــگاه م ــت و ن ــق اس عم
بــه آن عمیــق باشــد و این طــور بهتــر 
)علیه الســام(،  حســین  امــام  می شــود 
معــارف و معاریــف عاشــورایی را 
شــناخت و زالل تــر و عمیق تــر دیــد.

یکــی از بهتریــن راه هــا برای رســیدن 
بــه تمــام اینهــا، همیــن زیــارت 
اربعیــن اســت کــه توســط امــام 
صــادق )علیه الســام( انشــاء شــده اســت. 
ــرار  ــو از اس ــا ممل ــاه، ام ــی کوت متن
و ِحَکــم و زیبایی هــا در تحلیــل و 
ــین  ــام حس ــورا و کار ام ــق عاش تدقی
خــود  شــناخت  اســت.  )علیه الســام( 

اربعیــن و شــناخت بهتــر عاشــورا 
در آینــه ی اربعیــن اســت. مخصوصــًا 
شــناخت از وجهــه ی قیامی آن اســت 
کــه اساســًا انقــاب بــه معنــای واقعی 
بهســازی  و  تحــول  بــرای  کلمــه 
زندگــی بشــر بــر اســاس قواعــد 
ــی اســت. ــت اله ــدی و حاکمی توحی

مذبوحانــه ای  تاش هــای  اخیــراً 
ــه  ــی در گوش ــای تحریف ــا روش ه ب
ــال  ــه دنب ــود ک ــده می ش ــار دی و کن
تقلیــل مســئله در حــد یــک آییــن و 
آداب اســت. قمه زنــی از ایــن جملــه 
ــا  ــر آق ــه تعبی ــه ب ــرادی ک اســت و اف
شــیعه ی انگلیســی هســتند، دقیقــًا 
ــد  ــال می کنن ــمن را دنب ــه ی دش نقش
حاشــیه ای  تقلیل یافتــه ی  دیــن  و 
ذیــل  کــه  می کننــد  تعریــف  را 
سکوالریســم جــا می گیــرد. حــال 
آنکــه اربعیــن وجهــه ی قیامــی نهضت 
بین المللــی  را  )علیه الســام(  اباعبــداهلل 
بــا  مبــارزه  جریــان  و  می کنــد 
ظلــم و تغییــر عالــم و تحــوالت 
و  می ســازد  پررنــگ  را  تمدنــی 
ــد. ــوض کن ــخ را ع ــد تاری می خواه

ــزرگ  پــس شــناخت ایــن حرکــت ب
جــزء وظایــف مشــترک همــه ی مــا، 
چــه زائــران و چه غیــر زائران اســت.
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آداب زیارت اربعین

۱. زیارت را از خداوند بخواهید
چنیــن  در  حضــور  بایــد  انســان 
ــال  ــدای متع ــی را از خ ــاق بزرگ اتف
حــج  کــه  همان طــور  بخواهــد؛ 
ــان  ــه ی انس ــورد مطالب ــًا م ــد دائم بای
باشــد. زیــارت اباعبــداهلل )علیه الســام( 
ــای دائمــی انســان  ــد جــزء تمناه بای
از  را  آن  همیشــه  و  باشــد  مؤمــن 
ــیر  ــا مس ــد ت ــال بخواه ــدای متع خ
ــه اذن اهلل،  ــرای او فراهــم شــود و ب ب
بــه زیــارت کربــا مشــّرف شــود. در 
ــی،  ــای زیارت ــه ی فرصت ه ــن هم بی
زیــارت اربعیــن، نشــانه ی مؤمــن 
ــد  ــود. هرچــه می توانی ــف می ش تعری
ــن  ــارت اربعی ــا زی ــد؛ ام ــا بروی کرب
ــد  ــت، بای ــن اس ــان مؤم ــه نش را ک
کارنامــه ی  در  بــار  یــک  حداقــل 
باشــید. داشــته  خــود  اعمــال 

 
۲. هیچ ادعایی نداشته باشید

دومیــن موضــوع ایــن اســت کــه در 
ــر  ــر فراگی ــه خاط ــن، ب ــارت اربعی زی
شــدن آن، اخــاص، بیشــتر متمّشــی 

برنامــه ی  یــک  وقتــی  می شــود. 
خــاص  گروهــی  بــه  عبــادی، 
ــرض  ــتر در مع ــاص دارد، بیش اختص
ــت؛  ــا هس ــی و ری ــای ذهن خلجان ه
ــد،  ــی ش ــزی عموم ــی چی ــا وقت ام
ــت. آن  ــر اس ــاص نزدیک ت ــه اخ ب
جهــت اخاصــی را بایــد در خودمان 
مراقبــت کنیــم تــا عــادی و تفریحــی 
نشــود و نگوییــم خوراکــی و موکــب 
کنــار  در  و  هســت  پذیرایــی  و 
دوســتان هســتیم و گشــت و گــذاری 
بــرای  نبایــد  محســوب می شــود. 
حــال کــردن برویــم؛ بلکــه بایــد 
بــرای ســاخته شــدن در ایــن مســیر و 
دنبــال کــردن آرمــان حســینی برویــم.

توفیــق  ایــن  کســی  بــرای  اگــر 
نعمت هــای  جــزء  شــود،  فراهــم 
بســیار بســیار بزرگــی اســت کــه 
ــنگین  ــم و س ــیار عظی ــکر آن بس ش
اســت. نعمــت زیــارت اباعبــداهلل 
الحســین )علیه الســام( خیلــی ســنگین 
انســان حیــرت می کنــد  اســت و 
ــات  ــه افاض ــت، چ ــن نعم ــه در ای ک
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اخاقــی  و  نعمت هــای روحــی  و 
و ... وجــود دارد. نعمــت بــزرگ، 
شــکر بــزرگ می خواهــد و حــاِل 
ــت،  ــن نعم ــر ای ــد در براب ــان بای انس
ــته  ــه داش ــد و توج ــکر باش ــال ش ح
ــد و  ــه او داده ان ــن را ب ــه ای ــد ک باش
ــد و  ــکرش برآی ــده ی ش ــد از عه بای
ــه قــول جــال، خســی  خــودش را ب
در میقــات بدانــد و بــه قــول عامــه 
ــن خســی  ــود: »م ــه فرم ــی ک طباطبای
بی ســر و پایــم کــه بــه ســیل افتــادم، 
ــه دل  ــم ب ــرا ه ــت، م ــه می رف او ک
دریــا بــرد«، ماننــد قطــره ای ناچیــز و 
ــاده  ــا افت ذره ای باشــد کــه در دل دری
ــه  ــد ک ــان می فهم ــا انس ــت. آنج اس
حســین )علیه الســام( چقــدر عاشــق دارد. 
ــان ذوب می شــوید  ــان آن شــما در می
ــی رود. ــن م ــما از بی ــای ش و ادعاه

 
۳. زاویه دید خود را اصلح 

نمایید
بگوییــد  بردیــد،  تشــریف  وقتــی 
مــن امیــد دارم امــام بــه برکــت ایــن 
زائــران خالــص، مــرا هــم قبــول 

کنــد. حــس شــما بایــد این طــور 
ــا خــود  ــت انســان ب ــک وق باشــد. ی
تــا  می رویــم  هــم  مــا  می گویــد 
ــت  ــینی را تقوی ــه ی حس ــن برنام ای
کنیــم. نبایــد این گونــه بیندیشــید. 
ــل  ــی نق ــام( دعای ــا )علیه الس ــام رض از ام
می فرماینــد  حضــرت  کــه  شــده 
مــرا در بیــن ایــن هدایت شــده ها 
زاویــه ی  چنانچــه  کــن.  هدایــت 
کل  باشــد،  داشــته  اختــال  دیــد 
توفیقــات انســان از بیــن مــی رود.

 
۴. آماده سختی های احتمالی 

باشید
چــه  کــه  داریــد  توجــه  وقتــی 
ــرای  ــده، ب ــما داده ش ــه ش ــی ب نعمت
باطنــی  رضایــت  حالــت  شــما 
ــو آن،  ــه در پرت ــود ک ــل می ش حاص
دشــواری ها،  کاســتی ها،  کمی هــا، 
ــود  ــان می ش ــا آس ــا و فرود ه فرازه
ــد.  ــیب نمی بین ــما آس ــت ش و رضای
ــام  ــواع و اقس ــرای ان ــد ب ــان بای انس
نامایماتــی کــه ممکــن اســت در 
ایــن مســیر پیــش آیــد، آمــاده باشــد. 
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۵. وصیت بنویسید و حللیت 
بطلبید

ــج  ــه ح ــتانی ک ــه دوس ــی ب ــا گاه م
می گوییــم  می شــوند،  مشــّرف 
ــاید  ــه ش ــد ک ــه  بریزی ــوری برنام ط
برویــد و دیگــر برنگردیــد. حــال 
کــه می خواهیــد ســفری بــا ایــن 
خصوصیــات برویــد، حالــت انقطــاع 
داشــته باشــید، وصیــت بنویســید 
چه بســا  بخواهیــد.  حالیــت  و 
)علیه الســام(  اباعبــداهلل  وصــال  بــه 
ــت  ــود وصی ــنهاد می ش ــید. پیش برس
حالیــت  و  بنویســید  را  خــود 
دریــای  در  ســبک بال  و  بطلبیــد 
ــوید. ــینی وارد ش ــق حس ــّواج عش م

۶. در مسیر پیاده روی، حالت 
زیارت داشته باشید

ــت  ــن مســیر، حال ــد در ای انســان بای
زیــارت را در خــود حفــظ کنــد 
و همــان حالــت داخــل حــرم را 
در مســیر داشــته باشــد. انســان از 
لحظــه ی خــروج از منــزل، زائــر 
اســت؛ امــا مهــم این اســت کــه حس 

زیــارت را در مســیر حفــظ کنــد.
 

۷. برای بهتر شدن اخلقتان 
بکوشید

بهتریــن  از  یکــی  مســیر،  ایــن 
ــل  ــل و تکمی ــرای تحصی ــیر ها ب مس
ــت.  ــای آن اس ــق و ارتق ــن خل حس
بــاب معاشــرت در کتاب هــای مــا در 
ذیــل کتــاب الحــج آمــده اســت. مثــًا 
ــیعه،  ــائل الش ــریف وس ــاب ش در کت
ــره  ــاب الُعش ــج، کت ــاب الح ــل کت ذی
ــت،  ــه ی حرک ــه از لحظ ــده؛ چراک آم
و  هم کاروانی هــا  و  همراهــان  بــا 
داریــد. برخــورد  هم موکبی هــا 

انســان مراقــب در پیــاده روی اربعیــن 
بــه عنصــری مــؤدب، لطیــف الخلــق، 
انرژی بخــش  و  مثبــت  باصفــا، 
تبدیــل می شــود و دائــم مراقــب 
ــد و  ــت نکن ــه کســی را اذی اســت ک
ــدان،  ــاند. می ــیب نرس ــی آس ــه کس ب
میــدان تمریــن حســن خلــق و توجــه 
داشــتن بــه زّوار اســت. تحســین 
بهتریــن چیز هــا  از  یکــی  الخلــق 
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در ایــن ســفر اســت. الحمــدهلل شــما 
ــی  ــا وقت ــتید؛ ام ــق هس ــن الُخل َحَس
ــده شــود. ــد دی ــر آن بای ــد، اث برگردی

ایــن  در  خدمــت  بــرای  میــدان 
اجتماعــات فراهــم اســت و هــر 
نــوع خدمتــی کــه انســان بتوانــد 
ــی  ــت دارد. کس ــد، اهمی ــام ده انج
و  انداختــه  زیــر  را  ســرش  کــه 
مــی رود، بــا کســی کــه در حــال 
ــی دارد،  ــاری برم ــت و ب ــت اس خدم
خیلــی تفــاوت دارد. تألیــف قلــوب، 
ــارت  ــن زی ــژه ی ای ــای وی از جلوه ه
خدمــت  فرصــت  از  و  اســت 
ــد.  ــغ نکنی ــد، دری ــش آم ــه پی هرچ
ــیده اند،  ــی رس ــه جای ــه ب ــانی ک کس
رســیده اند. خدمــت  مســیر  از 

 
۸. كتاب حماسه ی حسینی را 

بخوانید
ــم  ــنهاد می کن ــتان پیش ــه دوس ــن ب م
ــد،  ــت دارن ــر فرص ــن، اگ ــل رفت قب
ــاب شــریف حماســه ی  ــار کت ــک ب ی
حســینی، اثــر عامــه مطهــری را 

بخواننــد. آقــای مطهــری عجــب 
را  کتابــش  وقتــی  اســت!  کســی 
ــه  ــرد ب ــن م ــد ای ــد، می بینی می خوانی
عقــل قدســی متصــل بــوده و فهــم و 
دریافت هــای خاصــی داشــته اســت. 
ــا  ــد ت ــینی را بخوانی ــه ی حس حماس
بــا معرفــت صحیــح نســبت بــه قیــام 
ــد. ــریف ببری ــام( تش ــداهلل )علیه الس اباعب

 
۹. نایب دیگران باشید

نیابــت  مســئله ی  دیگــر  نکتــه ی 
اســت. وقتــی دســت انســان بــه 
ــی  ــد، خیل ــی می رس ــره ی خوب ذخی
ــم  ــران را ه ــه دیگ ــت ک ــوب اس خ
ــی  ــد. روایات ــا خــودش شــریک کن ب
ــرای  ــان را ب ــت انس ــه دس ــم ک داری
ــما  ــد. ش ــاز می کن ــی ب ــت خیل نیاب
می توانیــد از ارواح همــه ی انبیــا و 
اولیــا نیابــت بگیریــد. عــاوه بــر اینها 
ــهدای  ــهدا و بعضــی ش ــه ی ش از هم
خــاص نیابــت کنیــد. طرحــی هســت 
ــا در  ــتان م ــه دوس ــده ام ک ــن دی و م
انجمــن اســامی آن را اجــرا می کنند. 
عکــس شــهدا را می دهنــد و بــه طــور 
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خــاص از طــرف فــان شــهید نیابــت 
امــام  طــرف  از  نیابــت  می کننــد. 
مســلمین هــم رازهــای خاصــی دارد. 
ــدم  ــودم، دی ــّرف ب ــه مش ــی ک اوقات
می آمدنــد  برخــی گریه کنــان  کــه 
قدم به قــدمِ  در  مــا  می گفتنــد  و 
مســیر بــه یــاد آقــا بودیــم. آنهــا کــه 
ــیر،  ــول مس ــتند، در ط ــلیقه هس باس
تقســیماتی بــرای خــود دارنــد و 
چنــد قــدم بــرای پــدر و مــادر، چنــد 
ــد. ــرای دوســتان و ... برمی دارن گام ب

 
۱۰. برای همه دعا كنید

یکــی از بهتریــن کارهــا در مســیر 
ــرای  ــا ب ــان آن، دع ــا پای ــارت ت زی
در  آنچــه  شــبیه  اســت.  دیگــران 
عرفــات نقــل شــده کــه حضــرت در 
ــه  ــر ب ــزار نف ــرای ه ــس ب ــک مجل ی
ــان  ــبیه هم ــد و ش ــا کرده ان ــم دع اس
کاری کــه حضــرت صدیقــه ی طاهره 
ــتند،  ــه داش ــحر جمع ــام اهلل علیها( در س )س

می شــود انجــام داد. بــرای اهالــی 
عــراق و یمــن و دوســتان اهــل بیــت 
ــد. ــا کنی ــا دع ــار دنی ــه و کن در گوش

 
۱۱. حال حزن داشته باشید

ــظ  ــان حف ــزن را در خودت ــت ح حال
ــن  ــه در ای ــده ام ک ــی دی ــد. گاه کنی
ســفر ها بگــو و بخنــد و ... اســت 
ــر  ــتان تذک ــه دوس ــا ب ــن آنج ــه م ک
مــی دادم. اینکــه انســان بّشــاش و 
ــئله اســت؛  ــک مس ــد، ی ــیرین باش ش
ــارت  ــای زی ــان از فض ــه انس و اینک
دیگــری  خــارج شــود، مســئله ی 
زیارتــی  ســفر  غفلــت،  اســت. 
تبدیــل  تفریحــی  ســفر  بــه  را 
انســان  عمومــی  حالــت  می کنــد. 
ــد. ــدوه باش ــزن و ان ــت ح ــد حال بای

 
۱۲. مراقب نگاهتان و حق مردم 

باشید
و  شــرعی  احــکام  رعایــت 
مخصوصــًا حــق النــاس و محــرم 
داشــته،  نظــر  مــد  را  نامحــرم  و 
ارتباطــات  و  چشــم  مراقــب 
خــود باشــید تــا آســیب نبینیــد.
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۱۳. حرمت میزبان و قوانین را 
نگه دارید

میزبــان  آداب  و  قواعــد  و  زبــان 
آنهــا  بــه  و  کنیــد  مراعــات  را 
قوانیــن  بگذاریــد.  احتــرام 
کشــورمان را نیــز رعایــت کنیــد.

 
۱۴. مراقب حاشیه ها باشید

مــن حاشیه ســازی را در ایــن ســال ها 
گزارش هــای  هــم  بعــد  و  دیــده 
ــال  ــه س ــنیده ام. البت ــی از آن ش مفصل
ــًا  ــود. مث ــر ب ــداری کمت ــته مق گذش
گفتگــو و دعــوا راه می اندازنــد و 
ــی  ــیعه ی انگلیس ــا ش ــاب ی ضدانق
آنجــا،  می گوینــد.  مطالبــی  آنجــا 
جــای مجادلــه و مباحثــه نیســت. 
وقتــی ایــن مــوارد را دیــدم، یــاد 
ــه  ــی در مکــه و مدین ــات وهاب جریان
ــط  ــا محی ــیم ت ــب باش ــادم. مراق افت
کامــًا متحــد و یکپارچــه باشــد. 
ــی از  ــتن نه ــای نداش ــه معن ــه ب البت
منکــر نیســت؛ امــا نبایــد بحــث 
بــود  مراقــب  بایــد  بیندازیــد.  راه 
تــا بــه حاشــیه ها مبتــا نشــویم.

۱۵. جلوی شکم خود را بگیرید!
هــر چنــد آنجــا مواکــب فعــال اســت 
ــا انســان  ــی هســت، ام ــوع غذای و تن
بایــد مراقــب خــودش باشــد. کســانی 
تســت  را  غذاهــا  کــه  دیــده ام  را 
ــان  ــورد نظرش ــذای م ــا غ ــد ت می کنن
حــال  کار  ایــن  پیــدا  کننــد!  را 
ــد. ــراب می کن ــان را خ ــوی انس معن

 
۱۶. در طول راه با قرآن انس 

بگیرید
ــرای  ــیر ب ــن مس ــیر، بهتری ــن مس ای
تقویــت انــس بــا قــرآن کریــم اســت. 
را  خــود  محفوظــات  و  ســوره ها 
تکــرار کنیــد، آیــات جدیــدی حفــظ 
کنیــد و در آنهــا تدبــر داشــته باشــید. 
دوســتان صــوت  برخــی  دیــده ام 
ــوره های  ــیر، س ــد و در مس می گذارن
ــتماع  ــد و اس ــوش می کنن ــرآن را گ ق
دارنــد. کار بســیار خوبــی اســت.

۱۷. نماز را در اول وقت و به 
جماعت بخوانید

نمــاز اول وقــت و بــه جماعــت بایــد 
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ــیر  ــه در مس ــدی هم ــتور کار ج دس
باشــد و مســیر را طــوری تنظیــم 
کننــد کــه نزدیــک نمــاز بــه مواکــب 
ــاده روی  ــژه ی پی ــوه ی وی ــند. جل برس
اســت؛  جماعــت  نمــاز  اربعیــن، 
ــه شــود. ــد دســت کم گرفت ــس نبای پ

 
۱۸. ذكر بگویید و صلوات 

بفرستید
در مــورد ذکــر، توصیــه بــه اذکار 
عمومــی می شــود کــه در رأس آن 
عمومی تــر  مــا  اســت.  صلــوات 
از  کارســازتر  و  شــیرین تر  و 
تســبیحات  نداریــم.  صلــوات 
چــه  و  جــدا  چــه  نیــز،  اربعــه 
اســت. عالــی  بســیار  متصــل، 

 ۱۹. حالت استغفار به خود 
بگیرید

ــه  ــت ک ــنهادها آن اس ــه پیش از جمل
ــت  ــان حال ــیر، انس در بخشــی از مس
اســتغفار بــه خــودش بگیــرد. انســان 
ابتائاتــی دارد کــه آنهــا را بایــد مــد 
ــتَْغفُِر  نظــر داشــته باشــد و دائــم »أْس

ــد.  ــی اهلل« بگوی ــوُب إِلَ ــا »أتُ اهلل« ی
خــوب اســت انســان اشــکاالت خــود 
را شناســایی کنــد و بــا خــدای متعــال 
و در حضــور اباعبــداهلل )علیه الســام( قــرار 
ــا را برطــرف ســازد. ــا آنه بگــذارد ت

۲۰. زیارت امین اهلل، عاشورا و 
آل یاسین بخوانید

شــروع  در  اهلل  امیــن  زیــارت 
پیــاده روی، یعنــی در نجــف، مناســب 
ــم  ــتان می گفت ــه دوس ــن ب ــت. م اس
ــرای  ــارت را در مســیر ب کــه ایــن زی
خــود روان ســازی کنیــد. بعضــی 
دوســتان پســندیده بودنــد و در تمــام 
مســیر ایــن زیــارت را قرائــت کردند. 
زیــارت امیــن اهلل بســیار عالی اســت.

بــا  مخصوصــًا  عاشــورا،  زیــارت 
صــد لعــن و صــد ســام، نیــز خیلــی 
زیــارت  ســامِ  در  اســت.  عالــی 
عاشــورا، بخــش اخیــرش را کــه 
ــر  ــه اگ ــت و البت ــی اس ــد کاف بگویی
ــت. ــر اس ــد، بهت ــل بگوی ــی کام کس
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در ایــن ســفر، هــر روز، زیــارت 
چــه  )علیه الســام(،  اباعبــداهلل 
زیــارت عاشــورا و چــه زیــارت 
آن،  کنــار  در  و  بخوانیــد  اربعیــن، 
عصــر  امــام  روزانــه ی  زیــارت 
دســت  از  را  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

ــارت آل  ــن، زی ــن مت ــد. بهتری ندهی
ــرت  ــه حض ــه ب ــت. توج ــین اس یاس
دارد. فتوحاتــی  ســفر  ایــن  در 

 
کسانی که نرفته اند، چه کنند؟

ــانی  ــرای کس ــم ب ــنهاد ه ــد پیش چن
نشــدند  موفــق  کــه  داریــم 
برونــد. اربعیــن  زیــارت  بــه 

۱. معرفت حسینی كسب كنند
در اول بحــث گفتیــم کــه کســب 
مشــترک  وظیفــه ی  شــناخت 
ــار  ــه آث ــه ب ــًا توج ــت؛ مخصوص اس
اباعبــداهلل  زیــارت  شــگفت انگیز 
ــب  ــه در قل ــن ک ــام( در اربعی ــه الس )علی

ــد. ــت حســرت  ایجــاد می کن ــا حال م

۲. با زائران همراه شوند
ــان  ــه خودت ــارت ب ــس زی ــًا ح کام
بگیریــد و از همیــن حــاال بــا زائــران 
برویــد و احســاس کنیــد در آن مســیر 
ــارت  ــارت عاشــورا و زی هســتید. زی
اربعیــن بخوانیــد و در ایــن چنــد روز 
ــید. ــته باش ــی داش ــه ی مطالعات برنام

۳. برای زائران صدقه دهند
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــر م ــنهاد دیگ پیش
ــه  ــین )علی ــداهلل الحس ــرای ُزّوار اباعب ب
الســام(، هــر روز صدقــه کنــار بگذارید.

۴. برای زائران دعا كنند
ــل  ــرای خی ــه ب ــدی اینک ــه ی بع نکت
ــعادت  ــد و س ــا کنی ــم ُزّوار دع عظی
و  ازدواج  و  اخــروی  و  دنیــوی 
بخواهیــد. خــدا  از  را  آنهــا   ...

۵. نایب بفرستند
کســانی را از طــرف خودتان بفرســتید 
ــی  ــر کس ــد. اگ ــرار دهی ــب ق و نای
می خواهــد بــرود و مبلغــی کــم دارد، 
ــا  ــد ت ــه دهی ــه او هدی ــغ را ب آن مبل
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ــد. ــارت کن ــا زی ــما آنج ــرف ش از ط

۶. به زیارت حرم های در 
دسترس بروند

ایــن  در  مقــدس  اماکــن  زیــارت 
ــر در  ــت. اگ ــوب اس ــی خ ــام خیل ای
تهــران باشــید، زیــارت حضــرت 
عبدالعظیــم خیلــی خــوب اســت. 
جامانــدگان،  پیــاده روی  مــورد  در 
ورود و وجهــی نــدارد؛ امــا ایــن 
راهپیمایــی چیــز بــدی نیســت و 
ــت  ــده اس ــندیده ش ــردم پس ــش م پی
و البتــه مقــداری حاشــیه در آن پیــدا 
ــن  ــن اربعی ــود م ــر خ ــود. اگ می ش
می دهــم  باشــم،  ترجیــح  تهــران 
ســیدالکریم  محضــر  صبــح  اذان 
آرام  انســان  دل  این گونــه  باشــم. 
می شــود. آنهــا کــه قــم و مشــهد 
هســتند کــه وضعشــان معلــوم اســت.

۷. زیارت اربعین را تبلیغ و 
ترویج كنند

ــه کار  ــد چ ــت، ببین ــی نرف ــر کس ه
انجــام  اربعیــن  بــرای  می توانــد 

دهــد. هــزاران نــوع کار می شــود 
یــا  بنویســد  مطلبــی  داد.  انجــام 
باشــد.  داشــته  ترویــج  و   تبلیــغ 
می شــود. پیشــنهاد  هــم  ایــن 

را مشــمول  متعــال شــما  خــدای 
ــن  ــرار دهــد و ای الطــاف خاصــش ق
ســفر غیرقابــل توصیــف را روزِی 
ــرار  ــرر ق ــرر در مک ــا، مک ــه ی م هم
دهــد. ان شــاءاهلل برنامــه ی اربعیــن 
امســال، بــه کــوری چشــم دشــمنان، 
پرشــکوه تر و باکیفیت تــر و زیباتــر 
و مؤثر تــر از هــر ســال برگــزار شــود.
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منابع و مآخذ
]۱[. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، 

ص۱۵۰.

]۲[. آمدی، غرر الحکم، حدیث ۹۹۷۶.

]۳[. لیثی واسطی، عیون الحکم، ج۱، 
ص۳۳.

]۴[. متقی هندی، كنز العّمال، حدیث 
.۷۳۴۱

]۵[. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، 
ج۶۸، ص۱۳۸.

]۶[. همان، ص۱۳۰.
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