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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎ را ﻣﯿﺮاث ﺑﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ،
َ ۡ َ ُ ْٓ َ ۡ َ ّ ۡ
ُ ُۡ َ ََُۡ َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده﴿ :ف�ٔلوا أهل ٱ�ِكرِ إِن كنتم � �علمون ] ﴾٤٣اﻟﻨﺤﻞ .[۴۳ :و
درود و ﺳﻼم ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ دﯾﻦ اﻟﻠﻪ از او ﺳﻮال ﺷﺪ ﺑﻪ

آن ﺟﻮاب داد ،و ﻓﺮﻣﻮد» :درﻣﺎن اﻧﺴﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﺳﻮال ﮐﺮدن اﺳﺖ«)  (١و ﻓﺮﻣﻮده:
»ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ آﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ«)  .(٢ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ

وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره از ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﺮ آن ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺖ و

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺒﺎرﮐﺶ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮر و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ﺷﺪ ،از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ  ،Ìآن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه را
ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺮدم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﻓﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮاﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ،و
 -١رواه اﺑﻮ داود ) (۳۳۷و ﻣﻨﺬری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮداود آن را ﻣﻨﻘﻄﻊ رواﯾﺖ ﮐﺮده و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را
ﻣﺘﺼﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده ...ﻧﮕﺎ »ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺴﻨﺔ«  ۲۰۹/۱و آﻟﺒﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و اﺑﻦ
ﺧﺰﯾﻤﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن آن را در »ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ« ﺧﻮد آورده اﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺪﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎم ذﻫﺒﯽ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺖ أ .ه »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮ داود« ).(۳۶۵
 -٢ﺑﺨﺎری  ۳۶۱/۶در ﮐﺘﺎب اﻷﻧﺒﯿﺎء رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺑﺎب ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻋﻦ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺗﺮﻣﺬی ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره ) (۲۶۷۱ﻓﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﺎب ﻣﺎﺟﺎء ﻓﯽ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و رﺟﻮع ﺑﻪ ﺷﺮح
ﺣﺪﯾﺚ در »اﻟﻔﺘﺢ« .۱۸۱-۱۸۰/۱
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ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺮم ﻣﮑﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﻬﺎ -ﻋﻠﻤﺎ -را ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دورهﻫﺎ و
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺮم وﯾﮋه و
ﺧﺎص ﺑﻮده.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻌﻮدی ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪ ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﮐﺮد ،و
»ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎ و )ﳉﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎء( ﮔﺮوه داﺋﻤﯽ ﻓﺘﻮا« را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد.

و از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﻮر ﻋﲆ اﻟﺪرب« )ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ

راه( را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را از ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ،در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻌﻮدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﮔﯽ از ﻫﯿﺌﺖ ﻓﺘﻮا را اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
اﺳﻼﻣﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﺒﺎدات را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و در داﺧﻞ ﺧﻮد
ﮐﺸﻮر ﺳﻌﻮدی ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﺳﻮالﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺰء زﯾﺎدی از آن در ﻣﻮرد ﺣﺞ
و ﻋﻤﺮه و زﯾﺎرت ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺟﯿﺎن و ﻋﻤﺮه ﮔﺰاران از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﺬﻫﺐﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ارﺷﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺮم
ﻧﺒﻮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺟﯿﺎن و
ﻋﻤﺮهﮔﺰاران ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ،ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮابﻫﺎی آن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ را ﺟﻤﻊ
آوری ﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺳﻢﻫﺎی ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه در ﻫﺮ روز و ﻫﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺤﻘﻖ و ﮔﺮوه داﺋﻤﯽ ﻓﺘﻮا ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺳﻮالﻫﺎ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺖ.
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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر و ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ:

اﻣﺎ در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر :در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه و روش آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ اول :ﺳﻮالﻫﺎی در ﻣﻮرد اﺣﺮام و ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﻓﺼﻞ دوم :ﺳﻮالﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :در ﻣﻮرد ﺳﻮالﻫﺎی ﺧﺎص زﻧﺎن

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺳﻮالﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :زﯾﺎرت ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ و آداب آن.

رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﻮر ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﻤﺎﻣﯽ زاﺋﺮﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎج و
ﻋﻤﺮهﮔﺰار و زاﺋﺮﯾﻦ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻋﺒﺎدی ﺧﻮد را ﺧﻮب ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮهای ﻣﻘﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
واﷲ وﱄ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺎدي إﱃ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر:
ﻓﻀﻠﯿﺖ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه
واﺟﺐ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﺞ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ
اﺳﻼم ﺣﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ
َّ َ
اﻣﺎ در ﻗﺮآن اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ واﺟﺐ ﺑﻮدن ﺣﺞ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪَ ﴿ :و ِ� ِ � ٱ�َّ ِ
اس ح ُِّج
ٗ
َ َ
َ
� َعن ٱلۡ َ�ٰلَم َ
ۡٱ�َ ۡيت َمن ۡ
� َف َر فَإ َّن َّ َ
ٱ� َغ ٌّ
� ﴾٩٧
ٱس َت َطاع إ ِ ۡ�هِ َسبِي� ۚ َو َمن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
]آل ﻋﻤﺮان.[۹۷ :
ﯾﻌﻨﯽ »ﺣﺞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ را دارد ،واﺟﺐ
اﺳﺖ .و ﻫﺮ ﮐﺲ اﻧﮑﺎر ورزد ،ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ از ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ«.
اﻣﺎ دﻟﯿﻞ واﺟﺐ ﺑﻮدن ﺣﺞ ﮐﻪ از زﺑﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪه زﯾﺎد

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه

َ َ ََ ُ ُ
ُ َ َْ
َ َّ
َ َّ َ َ َ َ ُّ َ
اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ َوﺳﻠ َﻢ �ﻘﺎل��» :ﻬﺎ
رواﯾﺖ ﮐﺮده را ﻣﯽآورﯾﻢ :ﺧﻄﺒﻨﺎ َرﺳﻮل اﷲِ ﺻ�
َ َ َ ُ ٌ َ ُ َّ َ َ ُ َ
ُ َْ َ َ
ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ ُ ُّ
اﺤﻟﺞ ﻓﺤﺠﻮا«� .ﻘﺎل َرﺟﻞ :أ�ﻞ ﺎﻋمٍ ﻳﺎ َرﺳﻮل اﷲ؟
اﻨﻟَّﺎس ،ﻗﺪ ﻓ َﺮض اﷲ ﻋﻠﻴ�ﻢ
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ
ﺖ� :ﻌ ْﻢ،
ا� ﺻ� ا� ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ» :لﻮ ﻗﻠ
ﻓﺴﻜﺖ ﺣﻰﺘ ﻗﺎلﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ� ،ﻘﺎل رﺳﻮل ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ ْ ََ ْ ََ ُْ ُ َ َ َ
َ
َّ
َ
ْ
َ َ َ َ ْ َ
ُ
ُ ُ
َ
و� ﻣﺎ ﺗ َﺮ�ﺘ� ْﻢ ،ﻓﺈِ�ﻤﺎ ﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﺎﻛن �ﺒﻠ� ْﻢ
ل َﻮﺟﺒﺖ َولﻤﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘ ْﻢَّ � ،ﻢ ﻗﺎل :ذ ُر
ِ
َ َْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َُْ
ُْ َ
ﻲﺸ ٍء ﻓﺄﺗﻮا ﻣِﻨﻪ ﻣﺎ
ﺑِ�ﺮﺜةِ ﺳﺆال ِِﻬﻢ  ،واﺧﺘِﻼﻓ ِِﻬﻢ ﻰﻠﻋ أﻧبِﻴﺎﺋ ِِﻬﻢ ،ﻓﺈِذا أمﺮﺗ�ﻢ � ِ

١٠

ْ َ ُْ

َ ََُْ ُ

َ

َ

َ ُ

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

اﺳﺘ َﻄﻌﺘ ْﻢَ ،و�ذا �ﻬﻴﺘ� ْﻢ � ْﻦ ْ
ﻲﺷ ٍء ﻓ َﺪﻋﻮهُ«) » .(١رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮد
ِ

ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﺮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺞ را ﻓﺮض ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ« ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìآﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ

ﺟﻮاب ﻧﺪاد و آن ﻣﺮد ﺳﻪ ﺑﺎر ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ Ì
ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺗﻮان ﻫﺮ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم دادن آن را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ
و ﻓﺮﻣﻮد :در ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﺪادهام ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻮالﻫﺎی زﯾﺎدی آﻧﻬﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺸﺎن
ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎری اﻣﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺟﺎی ﺗﻮان آن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ واﮔﺮ ﺷﻤﺎ را از
اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﻨﻊ ﮐﺮدم ،از آن دوری ﮐﻨﯿﺪ«.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﺞ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺰ اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻣﺪه از ﺟﻤﻠﻪ

ُ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َّ
ا� ﻋﻠﻴ ِﻪ َوﺳﻠ َﻢ؛
 رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺳﺌِﻞ رﺳﻮل ا�ِ ﺻ�
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه
ْ
َ ُ َّ َ َ َ َ
َ ُّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ ُ
َ ٌ َّ َ َ ُ
ِ
اﺠﻟﻬﺎد ِﻲﻓ
»
:
ﺎل
ﻗ
ا؟
ﺎذ
ﻣ
ﻢ
�
:
ِﻴﻞ
�
،
«
ِ
ﻮﻪﻟ
ﺳ
ر
و
ﺎ�
ﺑ
ﺎن
ﻳﻤ
إ
»
ﺎل
ﺎل أﻓﻀﻞ؟ ﻗ
ِ
أي اﻷ�ﻤ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ﺮﺒ ٌ
ا�ِ«ِ� ،ﻴﻞَّ � :ﻢ َﻣﺎذا؟ ﻗﺎلَ » :ﺣ ٌّﺞ َﻣ ْ ُ
ﻴﻞ
ور«) » (٢از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﺪام
ﺳب ِ ِ

ﯾﮏ از اﻋﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ دارد؟ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ،

ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آن؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ،ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آن؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺞ

 -١ﺑﺨﺎری آن را در »اﻻﻋﺘﺼﺎم« -در ﺑﺎب اﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ص ،۱۸۲ﻣﺴﻠﻢ در
»اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ  -ﺑﺎب ﺗﻮﻗﯿﺮ اﻟﻨﺒﯽ ،ص ،۲۶۲ﺑﺨﺎری آورده :دﻋﻮﻧﯽ ،و ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ :ص-۵۰۸ج.۲
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎري  ۷۳ / ۱در ﮐﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن ،ﺑﺎب ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :إن اﻹﻳﲈن ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ« ،و در
ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﺤﺞ اﻟﻤﺒﺮور ،وﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ) (۸۳در ﮐﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن ،ﺑﺎب

ﺑﯿﺎن ﮐﻮن اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ أﻓﻀﻞ اﻷﻋﻤﺎل ،و اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ) (۱۶۵۸در ﻓﻀﺎﺋﻞ
اﻟﺠﻬﺎد ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أي اﻷﻋﻤﺎل أﻓﻀﻞ ،و اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  ۱۱۳ / ۵در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﺤﺞ.

ﻓﺼﻞ اول :اﺣﺮام و ﻣﻮاﻗﯿﺖ

١١

َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ﻣﻘﺒﻮل« .اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺚ ﯾﮕﺮی را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻣﻦ ﺣﺞ ﻓﻠﻢ ﻳ ْﺮﻓﺚ َولﻢ
ََ
َْ ُ ْ
َ ُْ ُ ُ
�ﻔﺴﻖ َر َﺟ َﻊ ﻛﻴ ْﻮ ِم َو َﺪﻟﺗﻪ أ ُّﻣﻪ«) .(١

»اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و
درﺣﺞ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ و ﮔﻨﺎه اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ روزی ﮐﻪ از

َ َ ُ ُ َّ َ َّ
ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ« اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده :ﻗﺎل َرﺳﻮل ا�ِ ﺻ�
َّ ُ
ا� َﻋﻠَ ْﻴﻪ َو َﺳﻠَّ َﻢ» :اﻟْ ُﻌ ْﻤ َﺮةُ إ َﻰﻟ اﻟْ ُﻌ ْﻤ َﺮةِ َﻛ َّﻔ َ
ور ﻟَيْ َﺲ َﻪﻟُ
ﺮﺒ ُ
ﺎر ٌة ل َِﻤﺎ ﺑَيْ َﻨ ُﻬ َﻤﺎ َ ،و ْ َ
اﺤﻟ ُّﺞ ال ْ َﻤ ْ ُ
ِ
ِ
َ َ ٌ َّ ْ َ َّ ُ
ﺟﺰاء إِﻻ
اﺠﻟﻨﺔ«)  » .(٢رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮد :اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﺮه ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮه دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺎره

ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن دو ﻋﻤﺮه رخ داده ،و ﺣﺞ ﻣﻘﺒﻮل ﭘﺎداش آن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ«.
ْ َ َ َْ َ َ ََْ َََ
ُ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ
اﺠﻟﻬﺎد أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻤ ِﻞ أ،ﻓﻼ
ﻋﺎﯾﺸﻪ áرواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل ا�ِ ،ﻧﺮى ِ
ُ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ
ﺮﺒ ٌ
اﺠﻟ َﻬﺎ ِد َﺣ ٌّﺞ َﻣ ْ ُ
ور«) » .(٣ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﻣﺎ ﺟﻬﺎد را
�ﺎﻫِﺪ؟ ﻗﺎل» :ﻟ ِ
�ﻦ أﻓﻀﻞ ِ

ﭘﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﺟﻬﺎد ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎ ﭘﺮﻓﻀﯿﻠﺖ

ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﺣﺞ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ« و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ áرواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َ َّ َ ُ َ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
ﺮﺜ ﻣ ِْﻦ َأ ْن ُ� ْﻌﺘ َﻖ َّ ُ
ﺎلَ » :ﻣﺎ ﻣ ِْﻦ ﻳَ ْﻮمٍ أ ْ� َ ُ
أن رﺳﻮل ا�ِ ﺻ� ا� ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ ﻗ
ا� �ِﻴ ِﻪ
ِ
ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ
ُ ََْ َ َ ََُ ُ َ ََ َ
َ ْ ً َ َّ
ﺎ� ﺑ ِ ِﻬﻢ الﻤﻼﺋ ِ�ﺔ� ،ﻴﻘﻮل :ﻣﺎ أراد
ﺎر ﻣِﻦ ﻳﻮ ِم ﻋﺮﻓﺔ ،و�ِﻧﻪ ﻴﻟﺪﻧﻮ �ﻢ �ﺒ ِ
�ﺒﺪا ﻣِﻦ اﻨﻟ ِ

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری  ۴۷۶ / ۳در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب وﺟﻮب اﻟﻌﻤﺮة وﻓﻀﻠﻬﺎ ،و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره
) (۱۳۴۹در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب ﻓﻲ ﻓﻀﻞ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة وﯾﻮم ﻋﺮﻓﺔ ،واﻟﻤﻮﻃﺄ  ۳۴۶ / ۱در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮة ،واﻟﺘﺮﻣﺬي ﺷﻤﺎره ) (۹۳۳در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻤﺮة،
واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  ۱۱۲ / ۵و  ۱۱۵در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﺤﺞ اﻟﻤﺒﺮور ،و ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻤﺮة.
 -٢ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ.
 -٣ﺑﺨﺎري ) ،(۲۶۳۲ ،۱۷۶۲ ،۱۴۴۸) (۱۰۲۶/۳ ،۶۵۸ ،۵۵۳/۲و اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ) ،(۱۱۴/۵وأﺣﻤﺪ
) ،(۷۹/۶واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ). (۳۷۰۲) (۱۵/۹
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ﻫﺆﻻءِ«) » .(١ﻫﯿﭻ روزی ﺑﻪ اﻧﺪازه روز ﻋﺮﻓﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ آزاد
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در آن روز ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺟﻠﻮ ﻣﻼﺋﮑﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ؟«.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﻤﺮه ﻧﯿﺰ اﺣﺎدﯾﺜﯽ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ

َُُْ َ َُْ ُ َ
ﺮﺒ ُ
� ِّﻔ ُﺮ َﻣﺎ ﺑَيْ َﻨ ُﻬ َﻤﺎ َ ،و َ
اﺤﻟ ُّﺞ ال ْ َﻤ ْ ُ
ور
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻌﻤﺮة إِﻰﻟ اﻟﻌﻤﺮةِ ﺗ
َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َّ َ َّ ُ
ﻟيﺲ ﻪﻟ ﺟﺰاء إِﻻ
اﺠﻟﻨﺔ«) » (٢اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﺮه ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮه دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن دو ﻋﻤﺮه رخ داده ،و ﺣﺞ ﻣﻘﺒﻮل ﭘﺎداش آن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ«.

ﺣﺞ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﻮن در آن وﺳﻌﺖ و
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﺠﻤﯽ ،ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎﺟﺮ و ﻓﻘﯿﺮ ﺣﺎﮐﻢ
و رﻋﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ،در ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ
ﻧﻮع ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
اﻧﺠﺎم ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻦ ﻧﻈﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدت ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و در ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ و ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﻣﺸﺨﺺ
و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ در روز ﻋﺮﻓﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻮاﯾﺪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ
ﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﯿﺎﻓﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻫﯿﭻ
ﻣﺼﻠﺤﺖ دﻧﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﻧﻬﻢ ﻋﺒﺎدت اﻟﻠﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (۱۳۴۸در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب ﻓﻲ ﻓﻀﻞ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﯾﻮم ﻋﺮﻓﺔ ،واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
) ۲۵۱/۵و  (۲۵۲در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻓﻲ ﯾﻮم ﻋﺮﻓﺔ.
ً
 -٢ﻗﺒﻼ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ اول :اﺣﺮام و ﻣﻮاﻗﯿﺖ
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در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ وار ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﺮه

ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد آﺷﻨﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:

 -۱زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺮهﮔﺰار ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﯿﻘﺎت رﺳﯿﺪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﺪ
و ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﮐﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ را ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻟﺒﺎس اﺣﺮاﻣﺶ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﻋﻤﺮهﮔﺰار اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﺪ ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻏﺴﻞ زدن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﺪ.
 -۲ﻣﺮد ﻟﺒﺎسﻫﺎی دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را از ﺗﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و ﻓﻘﻂ ازار و رداء
ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ .ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ازار و رداء ﺳﻔﯿﺪ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ زن در ﻟﺒﺎس
ﻋﺎدی ﮐﻪ زﯾﻨﺖ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪد.
 -۳ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺖ ﺣﺞ و ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻟﺒﻴﻚ ﻋﻤﺮة« ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﻚ ﻋﻤﺮة« و اﮔﺮ ﺗﺮس اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ

ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺒﺎدت ﻋﻤﺮهاش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﯾﺎ ﺗﺮس از دﺷﻤﻦ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﻮر ،اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺮام و ﻧﯿﺖ ﻋﻤﺮه ﺷﺮط را ﻧﯿﺰ

ذﮐﺮ ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻓﺈن ﺣﺒﺴﻨﻲ ﺣﺎﺑﺲ ﻓﻤﺤﲇ ﺣﻴﺚ ﺣﺒﺴﺘﻨﻲ« ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ

ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻣﻦ از اﺣﺮام ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ام .اﯾﻦ

ﺣﺪﯾﺚ را ﺿﺒﺎﻋﻪ ﺑﻨﺖ زﺑﯿﺮ áرواﯾﺖ ﮐﺮده)  .(١ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﺖ اﺣﺮام ،ﺑﻪ روش
 -١از ﻋﺎﯾﺸﻪ áرواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺿﺒﺎﻋﻪ ﺑﻨﺖ زﺑﯿﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮوی؟ ﺿﺒﺎﻋﻪ ﺟﻮاب داد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺑﺠﺰ ﻣﺮﯾﻀﯽ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺞ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و در ﻧﯿﺘﺖ ﺷﺮط ﻗﺮار ﺑﺪه و ﺑﮕﻮ :ﭘﺮوردﮔﺎرا
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َ ْ َ َ ْ َ
َ ْ َ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻟﺒﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﺒﻟَّﻴﻚ ا� ﺒﻟَّﻴﻚ ،ﺒﻟَّﻴﻚ
َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ ِّ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
ﺮﺷ�ﻚ ل
ﻚ« .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ
ﺮﺷ�ﻚ لﻚ ﺒﻟﻴﻚ ،إِن اﺤﻟﻤﺪ واﻨﻟﻌﻤﺔ لﻚ والﻤﻠﻚ ،ﻻ ِ
ﻻ ِ
َ َّ ْ َ
َ ْ َ
ﻚ «...و ذﮐﺮ و
از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ در ﺑﯿﻦ راه ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ »ﺒﻟَّﻴﻚ ا� ﺒﻟﻴ

دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۴زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وارد ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺷﻮد ﭘﺎی راﺳﺖ را ﺟﻠﻮ ﻣﯽﮔﺬارد و
َ ُ ُ
َْ
َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ
ﻴﻢ
ﻮل اﷲِ أﻋﻮذ ﺑِﺎﷲِ اﻟﻌ ِﻈ ِ
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ �» :اﷲِ والﺼﻼة والﺴﻼم ﻰﻠﻋ رﺳ ِ
ْ
َْ
َْ ْ
َ ْ
ْ َّ ْ َ
ُ َْ
َّ
ﻴﻢ .ا�ّ ا ِ�ﺘﺢ ِﻲﻟ
ﺟ ِ
�ﻢ َوﺳﻠﻄﺎﻧ ِ ِﻪ اﻟﻘﺪ ِ
َو�ِﻮﺟ ِﻬ ِﻪ الﻜ ِﺮ ِ
ﺎن الﺮ ِ
ِﻳﻢ ﻣِﻦ الﺸﻴﻄ ِ
ََْ َ َ َْ َ
ﻚ«) .(١
أﺑﻮاب رﻤﺣﺘِ

 -۵وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻌﺒﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا رﺳﯿﺪ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻦ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﻣﯽرود ﺑﺮ آن ﺳﻼم ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ اﻣﺎ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻼمدادن ﺑﻪ

ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻢ از اﺣﺮام ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮا ﺣﺒﺲ ﮐﻨﺪ .او ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد ﺑﻮد«
ﺑﺨﺎری ۱۱۴/۹در ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح ،ﺑﺎب اﻷﮐﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ،و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۲۰۷در ﺣﺞ ،ﺑﺎب ﺟﻮاز
اﺷﺘﺮاط اﻟﻤﺤﺮم اﻟﺘﺤﻠﻞ ﺑﻌﺬر اﻟﻤﺮض و ﻧﺤﻮه ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ۱۶۸/۵در ﺣﺞ ،ﺑﺎب ﮐﯿﻒ ﯾﻘﻮل إذا
اﺷﺘﺮط.
َ
 -١ﺣﯿﻮة ﺑﻦ ﺷﺮﯾﺢ :/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪَ :ﻋﻘﺒﺔ َﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻮ از
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رواﯾﺖ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ وارد
َ ُ ُ

َْ

ْ

ْ

ُ ْ

َْ

َّ ْ

ْ
َ
َ َ
َ َ
َّ
ﺟﻴﻢِ «.
ﺎن الﺮ ِ
ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أﻋﻮذ ﺑِﺎﷲِ اﻟﻌﻈِ ﻴﻢِ و�ِﻮﺟ ِﻬ ِﻪ الﻜ ِﺮ�ﻢِ وﺳﻠﻄﺎﻧ ِ ِﻪ اﻟﻘﺪِﻳﻢِ ﻣِﻦ الﺸﻴﻄ ِ
ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪای؟ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺗﻤﺎم روز از ﻣﻦ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ« .ﺑﻪ رواﯾﺖ أﺑﻮ داود ﺷﻤﺎره ) (۴۶۶در اﻟﺼﻼة ،ﺑﺎب ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻘﻮﻟﻪ
اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻪ اﻟﻤﺴﺠﺪ ،و ﺳﻨﺪ آن ﺟﯿﺪ اﺳﺖ ،و اﻣﺎم ﻧﻮوي در ﮐﺘﺎب »اﻷذﮐﺎر« ﮔﻔﺘﻪ:
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ أﺑﻮ داود ﺑﺎ إﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در »ﺗﺨﺮﯾﺞ
اﻷذﮐﺎر آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ.

ﻓﺼﻞ اول :اﺣﺮام و ﻣﻮاﻗﯿﺖ

١٥

ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﺑﺴﻢ اﷲ واﷲ أﻛﱪ« اﮔﺮ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﺑﺎ

دﺳﺘﺶ ﺳﻼم ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﺮ

ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺳﻼم داده را ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻼم و ﻟﻤﺲﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﻮد از راه دور اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ »اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ« اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ

ﺣﺠﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده را ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﺪ)  .(١ﺷﺮط درﺳﺖﺑﻮدن ﻃﻮاف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻃﻬﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ وﺿﻮ و ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﺴﻞ واﺟﺐ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻃﻮاف ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻃﻮاف اﺟﺎزه ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدن وﺟﻮد دارد) .(٢

 -۶ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻔﺖ دور ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺑﺮروی رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ آن ﺳﻼم ﻣﯽدﻫﺪ و

ﱠ
 -١ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس Èﮔﻔﺖ »رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدر ﺣﺠ ِﺔ اﻟﻮداع ﺳﻮار ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﺮد،

ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺑﺮ رﮐﻦ ﺳﻼم ﻣﯽداد« .ﺑﺨﺎري  ۳۷۸ / ۳در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب اﺳﺘﻼم اﻟﺮﮐﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺠﻦ ،و ﺑﺎب
ً
ﻣﻦ أﺷﺎر إﻟﯽ اﻟﺮﮐﻦ إذا أﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ،و ﺑﺎب اﻟﺘﮑﺒﯿﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﮐﻦ ،وﺑﺎب اﻟﻤﺮﯾﺾ ﯾﻄﻮف راﮐﺒﺎ ،و در

اﻟﻄﻼق ،ﺑﺎب اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻼق واﻷﻣﻮر ،و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۲۷۲در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب ﺟﻮاز اﻟﻄﻮاف ﻋﻠﯽ
ﺑﻌﯿﺮ وﻏﯿﺮه واﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺠﻦ ،وأﺑﻮ داود ﺣﺪﯾﺚ ) (۱۸۷۷ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ،ﺑﺎب اﻟﻄﻮاف
اﻟﻮاﺟﺐ ،و ﻧﺴﺎﺋﻲ  ۲۳۳ / ۵در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب اﺳﺘﻼم اﻟﺮﮐﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺠﻦ ،واﻟﺘﺮﻣﺬي ﺷﻤﺎره )(۸۶۵
ً
در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯽ اﻟﻄﻮاف راﮐﺒﺎ ،و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺷﻤﺎره ) (۲۹۴۸در اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ،ﺑﺎب ﻣﻦ
اﺳﺘﻠﻢ اﻟﺮﮐﻦ ﺑﻤﺤﺠﻦ ،وأﺣﻤﺪ در اﻟﻤﺴﻨﺪ  ۲۱۴ / ۱و  ۲۳۷و  ۲۴۸و .۳۰۴

ُ ْ َ ٌ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُّ َ ْ َ
َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
اﺤﻟﺎج � َ
� �ﺮﻣﺔ :اﺻﻨﻲﻌ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ َ
ﺖ َو ِ َ
� � َّﻻ َ� ُﻄ َ
 -٢ﺣﺪﯾﺚ�» :ﻧﻪ ﻗﺎل ﻟ ِﻌﺎ� ِﺸﺔ وﻗﺪ ﺣﺎﺿ
ﻮ�
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ ِّ
َ
ﺑ ْﺎﺒﻟَ ْﻴ ِ ُ ﱠ َ ٌ َ َ ْ
ﻮ� وﻻ ﺗﺼ�« »ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﺣﯿﺾ
ِ
ﺖ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿ ِﻪ .و در ﺑﺨ ِﺎري از ﺟ ِﺎﺑ ٍﺮ� ��» :ﻻ �ﻄ ِ

ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻮد ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه،
ﻓﻘﻂ ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮑﻦ«.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

١٦

ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ »ﺑﺴﻢ اﷲ اﷲ أﻛﱪ« اﻣﺎ آن را ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﺪ)  .(١اﮔﺮ ﺳﻼم دادن ﺑﺮ رﮐﻦ

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد آن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮاف ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﻮر از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìرواﯾﺖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ روﺑﺮوی ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد رﺳﯿﺪ ﺑﺮ آن ﺳﻼم ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ .در ﻃﻮاف ﻗﺪوم ﺑﺮای ﻣﺮد ،ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ دور اول در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﮔﺎمﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارد و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

آن رﻣﻞ در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ) .(٢

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺮد ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮاف ﻗﺪوم در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ

اﺿﻄﺒﺎع ﺑﺎﺷﺪ)  (٣اﺿﻄﺒﺎع ﯾﻌﻨﯽ :ﺣﺎﺟﯽ رداء را از وﺳﻂ آن زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺧﻮد رد ﮐﻨﺪ و دو ﻃﺮف آن را ﺑﺮ روی دوش ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﯿﻨﺪازد .ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ دورﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ذﮐﺮ و دﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻃﻮاف دﻋﺎ و ذﮐﺮ ﻣﺨﺼﻮص
َ
 -١ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب Èﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺠﺰ دو رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ« .اﻣﺎم ﻧﻮوي در »ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ«  ۴۱۲ / ۱ﮔﻔﺘﻪ :دو رﮐﻦ
ﯾﻤﺎﻧﯽ :ﯾﻌﻨﯽ رﮐﻦ ﺣﺠﺮاﻷﺳﻮد و رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ »دو رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﻠﯿﺐ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ أب و أم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻷﺑﻮان ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﻤﺮان ،ﺑﻪ
أﺑﻮ ﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻤﺮان ،و ﺑﻪ ﻣﺎء و ﺗﻤﺮ :اﻷﺳﻮدان ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
ْ
َ
ﱠ َ ُ َ ﱡْ
ْ َ ﱡْ
ْ
َ
َ ُ ْ َْ
اﻟﺮﮐ َﻨ ْﯿﻦ اﻵْﺧﺮﯾﻦ(.
اف دون
اﻟﺮﮐ َﻨ ْﯿﻦ اﻟ َﯿ َﻤ ِﺎﻧ َﯿ ْﯿﻦ ِﻓﻲ اﻟﻄﻮ
ﺎب اﺳ ِﺘﻼ ِم
ِ
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎب اﺳ ِﺘﺤﺒ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ
َ
َ ْ َْ
اﻟﻠﻪ  Ìرا دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت َر َﻣﻞ و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
اﻟﻠﻪ؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ِ
 -٢ﺟ ِﺎﺑ ِﺮ ﺑ ِﻦ ﻋﺒ َ ِﺪ ِ
َ َ ْ
از ْﺣﺠ ِﺮ اﻷ ْﺳ َﻮ ِد ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻪ دور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ اﻵن اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ / .اﻟﻤﻮﻃﺄ ۵۳۲/۳
َ َ ْ
ُ َ َْ
َ ْ ْ َْ َ ْ َُﱠَ َ ْ َ َْ َ َ ﱠ ﱠ ﱠ َ ﱠ
َ
 -٣ﻋﻦ ْاﺑﻦ ُﺟ َﺮ ْﯾﺞ ،ﻋ ْﻦ ﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ َﺤ ِﻤ ِﯿﺪ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ أﻣﯿﺔ ،ﻋﻦ أ ِﺑ ِﯿﻪ ﯾﻌﻠﯽ أن اﻟﻨ ِﺒﻲ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿ ِﻪ
ِ
َ َ َ ُ َ َِ
ِ
ِ
ﱠ
َ ٍَ ْ َ
َو َﺳﻠ َﻢ» ،ﻃﺎف ُﻣﻀﻄ ِﺒ ًﻌﺎ« ﻗﺎل ﻗ ِﺒﯿ َﺼﺔَ :وﻋﻠ ْﯿ ِﻪ ُﺑ ْﺮ ٌد  /ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ » ۹۸۴/۲رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
اﺿﻄﺒﺎع ﻃﻮاف ﮐﺮد«.
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وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ دﻋﺎی و ذﮐﺮی ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮارش راﺣﺖ ﻫﺴﺖ را
ٓ
ٗ
ُّ ۡ
ٱ�� َيا َح َس َنة َو ِ� ٱ�خ َِرة ِ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ دو رﮐﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪَ ﴿ :ر َّ� َنا َءات َِنا ِ�
َح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ َ
اب ٱ�َّارِ ] ﴾٢٠١اﻟﺒﻘﺮة .[۲۰۱ :در ﻫﺮ ﻫﻔﺖ دور آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﭼﻮن اﯾﻦ دﻋﺎ و ذﮐﺮ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìرواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ)  .(١و دور ﻫﻔﺘﻢ را ﺳﻼم دادن
ﺑﻪ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻮﺳﯿﺪن آن و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮن ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻃﻮاف ﻗﺪوم،
رداء ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ آن را ﺑﺮ دوش دو ﻃﺮف دوش ﺧﻮد
ﻣﯽاﻧﺪازد و از روی ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازد.
 -۷اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻃﻮاف دو رﮐﻌﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐﻪ
� َ� ُّ�هاَ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ در رﮐﻌﺖ اول آن ﺑﻌﺪ از ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ ﴿قُ ۡل َ ٰٓ
ۡ َٰ ُ َ
ٱ� أَ َ
ون  ،﴾١و در رﮐﻌﺖ دوم ﴿قُ ۡل ُه َو َّ ُ
ٱل�فِر
ح ٌد  ﴾١ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺳﻮرهﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻮرهﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺗﻼوت ﮐﺮد
ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد)  ،(٢ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ

ﺳﻤﺖ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﻣﯽرود اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد.
َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ﱠ َﱠ
ُ َ َ ْ َ َ ﱠ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ
َ ْ َْ ﱠ ْ ﱠ
�
 -١ﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠ ِﻪ ﺑ ِﻦ اﻟﺴ ِﺎﺋ ِﺐ ،ﻗﺎل :ﺳ ِﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠ ِﻪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿ ِﻪ وﺳﻠﻢ ﯾﻘﻮل» :ﻣﺎ �� الﺮﻛﻨ ِ
َ َّ َ َ
ُّ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ
ﺎر« »رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو رﮐﻦ
ر�ﻨﺎ آﺗ ِﻨﺎ ِﻲﻓ اﺪﻟ�ﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ و ِ� اﻵﺧِﺮة ِ ﺣﺴﻨﺔ ،وﻗ ِﻨﺎ ﻋﺬاب اﻨﻟ ِ
َ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ َ َّ َ َ
ُّ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ
ﺎر«
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺎ �� الﺮﻛﻨ ِ
� ر�ﻨﺎ آﺗ ِﻨﺎ ِﻲﻓ اﺪﻟ�ﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ و ِ� اﻵﺧِﺮة ِ ﺣﺴﻨﺔ ،وﻗ ِﻨﺎ ﻋﺬاب اﻨﻟ ِ
ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود  / ۱۷۹/۲ﺣﺴﻨﻪ اﻟﺸﯿﺦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ .
َ َ
 -٢أ ِﺑﻲ ذ ﱟر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﻦ ﮐﻌﺒﻪ و ﭘﺮدهاش ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìوارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ از ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد
ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﺮ آن ﺳﻼم داد ،ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺖ دور ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم داد و ﺳﭙﺲ ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم دو
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ] .ص «[۳۶۴:ﻣﺴﻨﺪ أﺑﻲ داود .۳۶۳/۱
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 -۸ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺎ ﻣﯽرود از آن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ﯾﺎ ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ  ۱۵۸ﺳﻮره
َ َٓ
َّ
َّ َّ َ ۡ َ
ٱ� ِ َ� َم ۡن َ
ح َّج
ﺑﻘﺮه را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ۞﴿ :إِن ٱلصفا َوٱل َم ۡر َوة مِن شعا�ِرِ ۖ
ۡ ۡ َ َ ََۡ ََ َُ َ ََ َ
َ
َ َ َ َ َ َّ َ َ
خۡٗ
��
اح عل ۡيهِ أن َ� َّط َّوف ب ِ ِهما ۚ ومن �طوع
ٱ�َيت أوِ ٱ�تم َر ف� جن
فَإ َّن َّ َ
ٱ� َشاك ٌِر َعل ٌ
ِيم ] ﴾١٥٨اﻟﺒﻘﺮة» .[۱۵۸ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه از ﺷﻌﺎﺋﺮ
ِ
)ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی( ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ )ﺧﺪا( ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ،ﺑﺮ او ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آن دو ﻃﻮاف )ﺳﻌﯽ( ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
رﻏﺒﺖ ﺧﻮد ﮐﺎر ﻧﯿﮑﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭘﺲ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار
داﻧﺎﺳﺖ« .ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﮑﺒﯿﺮ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﮕﻮ ﯾﺪ» :ﻻ � إﻻ اﷲ واﷲ أ�ﺮﺒ .ﻻ � إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ
ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ ،ﻪﻟ اﻤﻟﻠﻚ وﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻲﺷء ﻗﺪﻳﺮ .ﻻ � إﻻ اﷲ وﺣﺪه

أ�ﺰ وﻋﺪه وﻧﺮﺼ ﻋﺒﺪه وﻫﺰم اﻷﺣﺰاب وﺣﺪه«)  .(١ﺳﭙﺲ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازد و
دوﺑﺎره دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ روﺑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮوه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ
)ﺳﺒﺰ( اول رﺳﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺖ دوم ﺳﺮﯾﻊ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و زنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آراﻣﯽ ﺣﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮوه رﺳﯿﺪ ﺑﺮ آن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ﯾﺎ ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن آن
را داﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺖ ،و در ﻣﺮوه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ۸۸۶/۲
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و از ﻣﺮوه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻔﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه رﺳﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ رﻓﺘﻨﺶ از ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﺮوه ﯾﮏ
دور ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ از ﻣﺮوه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻔﺎ ﯾﮏ دور دﯾﮕﺮ .اﮔﺮ ﺳﻮار ﺑﺮ
ﭼﯿﺰی ،ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم داد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻨﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺳﻌﯽ دﻋﺎ و ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎک و ﺑﺎ وﺿﻮ ﺑﺎﺷﺪ و
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪون وﺿﻮ ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم داد ﺳﻌﯿﺶ
درﺳﺖ اﺳﺖ.
 -۹زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ﺳﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ اﯾﺎم ﺣﺞ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،اﻣﺎ زن از ﻣﻮﻫﺎی
ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ
ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﻋﻤﺮهاش را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺮام ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮام ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ) .(١
روش ﺣﺞ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ Ì

ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن :ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺗﻘﻮای ﺧﺪا را در ﻫﻤﻪ

ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در دﯾﻦ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻀﺐ
و ﺧﺸﻢ ﺧﺪا در آن ﻫﺴﺖ دوری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮضﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ واﺟﺐﻫﺎ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻟﻠﻪ و ﻫﻤﻪ ﻋﺒﺎدتﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای او ﻗﺮار دادن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﻢ در ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ،
 -١اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۲۶ :
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ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از دﺳﺘﻮرات رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìاﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎدت ﺣﺞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺒﺎدتﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﻮل و ﺧﻠﯿﻞ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻠﻘﺶ و اﻣﺎم و ﺳﯿﺪ ﻣﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  Ìﺑﻪ ﻣﺎ اﺑﻼغ ﮐﺮده را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﮑﺮات و ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮک ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ از ﯾﮏ ﻋﺒﺎدت را ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
َ
َ ٓ
ۡ
ُ َ َ َ
ﻓﺮﻣﻮد﴿ :إ َّن َّ َ
ٱ� َ� َ� ۡغ ِف ُر أن � ُ ۡ َ
� َك بِهِۦ َو َ�غ ِف ُر َما دون �ٰل ِك ل َِمن �َشا ُء ۚ﴾
ِ
]اﻟﻨﺴﺎء» .[۴۸ :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ اﯾﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺷﺮک ورزﻧﺪ ،ﻧﻤﯽآﻣﺮزد و ﺟﺰ ﺷﺮک را ﺑﺮای
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ« .در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  Ìرا ﻣﻮرد
َ ََ ۡ ُ َ َۡ َ َ
َ َ َ
�� َّٱ� َ
ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽﻫﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ولقد أ ِ
ِين مِن � ۡبل ِك ل� ِ ۡن
و� إِ�ك
َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ۡ َ
�ٰ ِ� َ
أ��ت �حبطن �ملك و�كو�ن مِن ٱل
�ن ] ﴾٦٥اﻟﺰﻣﺮ» .[۶۵ :و
ِ
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ وﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮک ﺑﻮرزی ،ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ
ﻋﻤﻠﺖ ﻧﺎﺑﻮد و ﺗﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮد و از زﯾﺎنﮐﺎران ﻣﯽﮔﺮدی«.
ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻫﺠﺮت
ﻧﻤﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﺞ ﮐﺮد و آن ﻫﻢ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮش
اﻧﺠﺎم داد؛ در آن ﺣﺞ روش اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﯾﺎد داد؛ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺬوا ﻋ� ﻣﻨﺎﺳﻜ�ﻢ«) » (١از ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺘﺎن را ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ« .واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ در اﻧﺠﺎم دادن اﻣﻮر ﺣﺞ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ Ì
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ،
زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻣﻌﻠﻢ و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را رﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ،و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ
ﮐﻪ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،راه ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﺠﺎت از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ را در ﭘﯿﺮوی از او ﻗﺮار
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۲۹۷
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داده ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش راﺳﺖ
ٓ َ ُ
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهاش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدهَ ﴿ :و َما َءاتٮٰ� ُم
َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ْ
ٱلرسول فخذوه وما �هٮ�م �نه ف
ٱنت ُه ۚوا﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ» .[۷ :آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد،
َ
َ ُ ْ َّ َ ٰ َ
آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺑﺎزآﯾﯿﺪ« .و ﻓﺮﻣﻮده﴿ :وأ�ِيموا ٱلصلوة
َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ ُ ْ َّ ُ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
وءاتوا ٱلزكوة وأطِيعوا ٱلرسول لعل�م تر
�ون ] ﴾٥٦اﻟﻨﻮر» .[۵۶ :و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ
دارﯾﺪ و زﮐﺎت دﻫﯿﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ ﺷﻮﯾﺪ« .و در ﺟﺎﯾﯽ
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ
اع َّ َ
دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدهَّ ﴿ :من يُطِعِ ٱلرسول �قد أط
ٱ�ۖ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۸۰ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
َّ َ َ َ َ ُ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،از اﻟﻠﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« .و ﻓﺮﻣﻮده﴿ :لق ۡد �ن ل� ۡم ِ�
َّ
ٱ� َكثِ��ٗ
ٱ� َو ۡٱ�َ ۡو َم ٱ�خ َِر َو َذ َك َر َّ َ
ٱ�ِ أُ ۡس َوةٌ َح َس َنة ٞل ّ َِمن َ� َن يَ ۡر ُجوا ْ َّ َ
َر ُسو ِل
] ﴾٢١اﻷﺣﺰاب» .[۲۱ :ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ )ﭘﺎداش( اﻟﻠﻪ و روز

ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ و اﻟﻠﻪ را ﻓﺮاوان ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ،اﻟﮕﻮ و ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ
َۡ
َّ َ َ َ ُ َ ُ ُ ۡ ۡ ُ َ َّ ٰ َ ۡ
ََ ُ
ت � ِري مِن �ت ِ َها
ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ« .و ﻓﺮﻣﻮده﴿ :ومن يطِعِ ٱ� ورسو�ۥ يدخِله ج� ٖ
ۡ َۡ َٰ ُ َ
و�ۥ َو َ� َت َعدَّ
يم َ ١٣و َمن َ� ۡع ِص َّ َ
ِين � َ
ٱ� َو َر ُس َ ُ
� ٰ ِ� َ
ِيها ۚ َو َ�ٰل َِك ٱلۡ َف ۡو ُز ۡٱل َع ِظ ُ
ٱ�ن�ر
َ
ۡ
ُ ُ َ
ِيها َو ُ�ۥ َع َذ ٞ
اب ُّمه ٞ
ارا َ� ٰ ِ ٗ�ا � َ
ودهُۥ يُ ۡدخِل ُه نَ ً
� ] ﴾١٤اﻟﻨﺴﺎء» .[۱۴-۱۳ :و ﻫﺮ
حد
ِ
ﮐﺲ از اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻟﻠﻪ او را وارد ﺑﺎغﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن

ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎ روان اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ در آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ
رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺰرگ .ﻫﺮ ﮐﺲ از اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻟﻠﻪ او را وارد دوزﺧﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺬاﺑﯽ
ُ ۡ َ َ ُّ َ َّ ُ ّ
ُ َّ
ﺧﻮارﮐﻨﻨﺪه) ،در ﭘﯿﺶ( دارد« .و ﻓﺮﻣﻮده﴿ :قل ٰٓ
���ها ٱ�
اس إ ِ ِ� َر ُسول ٱ� ِ
َ ُ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ َ
َ ُ َ ً َّ
�ض َ�ٓ إ َ� ٰ َه إ َّ� ُه َو يُ ۡ�ۦ َو�ُ ِم ُ
إ ِ ۡ�� ۡم �ِيعا ٱ�ِي �ۥ ملك ٱلس�ٰ� ٰ ِ
يتۖ
ت وٱ� ِ � ِ ِ
ِ
َّ ّ ۡ ُ ّ ّ َّ
َّ َ
ۡ
َّ
َ َ ُ ْ َّ
َ َّ ُ
ٱ� ِ َو َر ُ
ِ
ِ
و�
س
� ٱ�ِي يُؤم ُِن ب ِٱ� ِ َو� َِ� ٰتِهِۦ َوٱتب ِ ُعوهُ ل َعل� ۡم
ٱ�
� ٱ� ِ ِ
�ٔامِنوا ب ِ
ِِ
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َ
َ
� ۡه َت ُدون ] ﴾١٥٨اﻷﻋﺮاف» .[۱۵۸ :ﺑﮕﻮ :ای ﻣﺮدم! ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی

ﻫﻤﻪ¬ی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻫﯽ ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ از ِآن
اوﺳﺖ؛ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻘﯽ ﺟﺰ او وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ
و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درس ﻧﺨﻮاﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ
ُۡ
ُ ُ ُ َ
نت ۡم � ُِّبون
اﯾﻤﺎن دارد؛ و از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ« .و ﻓﺮﻣﻮده﴿ :قل إِن ك
ُ ۡ ۡ ُ َّ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ
َّ َ َ َّ ُ
� ۡم َو َّ ُ
ٱ� َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم .﴾٣١
و� �بِب� ُم ٱ� و�غفِ ۡر ل�م ذنو� ۚ
ٱ� فٱتبِع ِ
»ﺑﮕﻮ اﮔﺮ اﻟﻠﻪ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و اﻟﻠﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ« .آﯾﻪﻫﺎی
ﻓﺮاون دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دال ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺑﺎ ﺻﺪق و اﺧﻼص از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ
و ﮐﺮدار رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در
دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﺟﯿﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدر روز ﻫﺸﺘﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ از ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﯽ رﻓﺖ و دﺳﺘﻮر ﻧﺪاد ﮐﺴﯽ ﻃﻮاف وداع اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ در روز ﻫﺸﺘﻢ اﻓﺮادی از ﺧﻮد ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻗﺼﺪ ﺣﺞ را دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و از اﺣﺮام ﺑﯿﺮن آﻣﺪهاﻧﺪ )ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ(
و ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺟﯿﺎن در روز ﻫﺸﺘﻢ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﯽ ﻃﻮاف وداع اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺑﺮای ﺣﺞ را
ﻣﯽﺑﻨﺪد ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم داده ﻣﺜﻞ ﻏﺴﻞ زدن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ و
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ áوﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ وﻧﯿﺖ ﺣﺞ را ﻧﻤﻮد دﺳﺘﻮر داد ،ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﺮه ﮐﺮده ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﮑﻪ وارد ﺷﺪ ﺣﯿﺾ ﺷﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﯽ ﻃﻮاف اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
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رﺳﻮلاﻟﻠﻪ Ìﺑﻪ اﯾﺸﺎن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﺪ و ﻟﺒﯿﮏ ﺑﺮای ﺣﺞ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺣﻀﺮت
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ،ﺣﺞ و ﻋﻤﺮهاش ﺣﺞ ﻗﺮان ﺷﺪ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﮔﺮاﻣﯿﺸﺎن  Ôﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﻣﻐﺮب وﻋﺸﺎ را در ﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻧﻤﺎزﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìاﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ ،ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ذﮐﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ و ﺧﻮب دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮآﻣﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺻﺤﺎﺑﻪ  Ôﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮﻓﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻟﺒﯿﮏ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎت رﺳﯿﺪ وارد ﺧﯿﻤﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﺸﻢ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و در
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺮه ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ از ﺳﺎﯾﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر
اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ اﺟﺎزه دارد از ﺳﺎﯾﻪ ﺧﯿﻤﻪ و درﺧﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ وﻗﺖ زوال رﺳﯿﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﺮ ﺣﯿﻮان
ﺳﻮاریاش ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ را ﯾﺎ داد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ،آﻧﻬﺎ را از رﺑﺎ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﺮﺣﺬر
داﺷﺖ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺮام ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮر
داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮﻟﺶ  Ìﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﮋده را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ داد
ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮﻟﺶ  Ìﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ)  .(١ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ واﺟﺐ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺻﯿﺖﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و آن را در
ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دو
ﭼﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺘﺰم
 -١ﻧﮕﺎ:ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎب ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع .۸۸۶/۲
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ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ راه ﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت در اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را
ﺑﺮ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آن ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮداﻧﺪ .در آن روز رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﺼﺮ و ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻤﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ اذان و دو اﻗﺎﻣﻪ،
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎز ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﺖ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ
ﺣﯿﻮان ﺳﻮاری ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ دﻋﺎ و ذﮐﺮ ﮐﺮد ،دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و ﺗﺎ
ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ دﻋﺎ ﺷﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در روز ﻋﺮﻓﻪ روزه دار ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ روزه دار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ذﮐﺮ و دﻋﺎ و ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻨﻨﺪ ،روزه دار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
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َ ُْ
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روز ﻋﺮﻓﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،در آﻧﺮوز ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮ و در

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺨﺮ ﻣﯽورزد و ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ؟« و در ﺟﺎﯾﯽ
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ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻓﺨﺮ ﻣﯽورزد

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ از
ﻫﺮ درهﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪم«
 -١اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻻوﺳﻂ .۶۴/۹
 -٢ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ  ۲۶۳/۴آﻟﺒﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ :إﺳﻨﺎده ﺿﻌﯿﻒ ﻟﻌﻨﻌﻨﺔ أﺑﻲ اﻟﺰﺑﯿﺮ.
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ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﮕﺮی از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﻔﺖ ﻫﺎﻫﻨﺎ

وﻋﺮﻓﺔ ﻠﻛﻬﺎ مﻮﻗﻒ«) » ،(١ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدم و ﺗﻤﺎم ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮف ﻫﺴﺖ« رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارد ،ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺳﻪ رﮐﻌﺖ و ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎ را دو رﮐﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ
اذان و دو اﻗﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ،در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﺟﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﺮ و ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﯾﮏ اذان و دو اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ،
آﻧﻬﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ رﺳﯿﺪ و ﻫﻨﻮز در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوی از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻧﻤﺎز را ﺟﻤﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ در وﻗﺖ ﻣﻐﺮب ﺑﺨﻮاﻧﺪ،
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺷﺐ را در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﺳﻨﺖ آن را ﺑﺎ ﯾﮏ اذان و اﻗﺎﻣﻪ
ﺧﻮاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ذﮐﺮ و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ و دﻋﺎ ﮐﺮد دﺳﺘﺎن
ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﻔﺖ ﻫﺎﻫﻨﺎ وﻤﺟﻊ ﻠﻛﻬﺎ مﻮﻗﻒ«) » (٢ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ
اﺳﺘﺎدم اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺤﻞ وﻗﻮف ﻫﺴﺖ« .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮف ﺣﺠﺎج
ﻫﺴﺖ ،ﻫﺮ ﺣﺎﺟﯽ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ذﮐﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدر آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺮود .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺟﺎزه را داد ﮐﻪ در ﺷﺐ از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮان و ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن
و ﺑﯿﻤﺎر وﭘﯿﺮﻣﺮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
 -١أﺑﻮ داود ﺷﻤﺎره ) (۱۹۳۶و ) (۱۹۳۷در اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ،ﺑﺎب اﻟﺼﻼة ﺑﺠﻤﻊ ،و إﺳﻨﺎدش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و رواﯾﺖ أول ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﺷﻤﺎره ) (۱۲۱۸در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء أن ﻋﺮﻓﺔ ﮐﻠﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ،
و رواﯾﺖ دوم ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳۰۴۸ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ،ﺑﺎب اﻟﺬﺑﺢ.
 -٢ﻧﮕﺎه :ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬي ﺷﻤﺎره ) (۸۸۵در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء أن ﻋﺮﻓﺔ ﮐﻠﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ ،و أﺑﻮ داود ﺷﻤﺎره
) (۱۷۳۵در اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ،ﺑﺎب اﻟﺼﻼة ﺑﺠﻤﻊ ،وإﺳﻨﺎدش ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و ﺗﺮﻣﺬي ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ ،و در اﯾﻦ ﺑﺎب از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﻫﺴﺖ.

٢٦

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻨﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺧﺼﺖ و اﺟﺎزه ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﺮه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻠﻮﻏﯽ وﺟﻮد دارد راﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ
آﻧﻬﺎ اﺟﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ام ﺳﻠﻤﻪ و اﺳﻤﺎء
ﺑﻨﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ Èﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را داد ،و ﺧﻮد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺷﺪ
وﻟﯽ ﻫﻨﻮز آﻓﺘﺎب ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ رﻓﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺗﺎب ﻫﺮ ﺳﻨﮕﯽ اﻟﻠﻪ
اﮐﺒﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ،ﺣﯿﻮان را ذﺑﺢ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺎﯾﺸﻪ áﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ زدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻌﺒﻪ رﻓﺘﻨﺪ و
ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .در آن روز ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮم اﻟﻨﺤﺮ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺖ ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺞ ﺑﻮدﻧﺪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ذﺑﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻌﺪ
ذﺑﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ اول ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻌﺪ ذﺑﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ،
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد و ﮔﻔﺖ ﻻ ﺣﺮج ،روای ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در آﻧﺮوز رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدر ﺟﻮاب ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﯾﺎ
ﻣﻘﺪم ﮐﺮدن ﮐﺎری ﺑﺮ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻮال ﮐﺮد ﻓﺮﻣﻮد» :اﻓﻌﻞ وﻻ ﺣﺮج«)  ،(١ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم
اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﺣﺎﺟﯽ اﺑﺘﺪا رﻣﯽ
ﺟﻤﺮه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ در روز ﻋﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ ﻗﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ذﺑﺢ
ﮐﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ  Ìﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﯿﺘﺮاﺷﻨﺪ دﻋﺎی ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﻮد و
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﻋﺎی ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﻮد ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ
 -١ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
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ﺣﺎﺟﯽ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از اﺣﺮام و ﺗﺤﻠﻞ اول ﻣﯽﺷﻮد؛ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی
دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﭙﻮﺷﺪ ،از ﻋﻄﺮ و ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺣﺮام
ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮام ﺑﻮده را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺠﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی و ﺟﻤﺎع ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ،ﺑﺮای ﺑﯿﺮون
آﻣﺪن از ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﻼل ﺷﺪن اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا؛ ﮐﻌﺒﻪ
ﺑﺮود و در روز ﻋﯿﺪ ﯾﺎ روز ﺑﻌﺪ از آن ،ﻃﻮاف اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﮔﺮ ﺣﺠﺶ ﺗﻤﺘﻊ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
اﺣﺮام ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮام ﺑﻮده را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ،ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺣﺞ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻗﺮان آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻃﻮاف ﻗﺪوم اﻧﺠﺎم داده ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ در زﻣﺎن ﻃﻮاف ﻗﺪوم
ﺳﻌﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،واﺟﺐ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ Ì
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻘﯿﻪ آﻧﺮوز را در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و روز ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ و
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،در روزﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺮات
ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﻣﯿﺰد ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﺮه ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺗﺎب ﻫﺮ
ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﻤﺮه اوﻟﯽ و دوﻣﯽ دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻨﮕﺎم دﻋﺎ ﺟﻤﺮه اول را ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺟﻤﺮه دوم را ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯿﺪاد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ ﺷﺪن از ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﻪ ﺟﻤﺮه ﺳﻮم ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ  Ìدر روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﻪ ﺟﻤﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺑﻄﺢ رﻓﺖ و در
آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺖ و ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻃﻮاف وداع را اﻧﺠﺎم داد ،و
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درود و
ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﺑﺎد.
از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ؛ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﻪ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدر روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﺠﺎم داده آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از
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زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺮات ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ روز ﺑﻌﺪ از زوال اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﺮه ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﺰﻧﻨﺪ ،در زﻣﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﭘﺮﺗﺎب
ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﻪ ﺟﻤﺮه اوﻟﯽ ﺗﻮﻗﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ و
دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﻤﺮه اوﻟﯽ را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎ از ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه
ﺑﻪ ﺟﻤﺮه دوم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و آن را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺗﺎت ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﻪ ﺟﻤﺮه ﺳﻮم ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ ،اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻃﺒﻖ
ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ رای ﻋﻠﻤﺎ در ﺷﺐ ،ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺤﺎم ﻣﯽدﻫﺪ
و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﯾﻦ رﺣﻤﺘﯽ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺑﺨﺎﻃﺮ راﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در روز دوازدﻫﻢ ﺑﻌﺪ از
رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮود اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و روز
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻧﯿﺰ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدر ﺣﺞ اﻧﺠﺎم داده ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺒﻬﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ را در ﻣﻨﯽ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،در ﻧﺰد ﺧﯿﻠﯽ
از ﻋﻠﻤﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﻣﻨﯽ در اﯾﻦ ﺷﺐﻫﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺷﺐﻫﺎ را آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﺟﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺬرﺷﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﭼﻮﭘﺎنﻫﺎ و
اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ را در ﻣﻨﯽ ﻧﺨﻮاﺑﻨﺪ ،ﺷﺐ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو روز رﻣﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﺗﺎ روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و از ﻣﻨﯽ ﻗﺒﻞ از
ﻏﺮوب روز دوازدﻫﻢ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﺟﺎزه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺳﯿﺰدﻫﻢ را ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ در ﻣﻨﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺷﺐ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از زوال
ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﯽ ﻣﯽرود ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ
رﻣﯽ و ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﻪ ﺟﻤﺮاﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ در ﻣﻨﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را دارد واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ
دور ﻃﻮاف وداع اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮده» :ﻻ ﻳﻨﻔﺮ أﺣﺪ ﻣﻨ�ﻢ ﺣﻰﺘ

ﻳ�ﻮن آﺧﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﺒﻟﻴﺖ«) » (١ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ از ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ« ﻣﮕﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻔﺎس
اﺳﺖ ،ﻃﻮاف وداع ﺑﺮ آﻧﻬﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس Èرواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :أﻣﺮ اﻟﻨﺎس أن ﻳﻜﻮن آﺧﺮ ﻋﻬﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ،إﻻ أﻧﻪ ﺧﻔﻒ ﻋﻦ اﳌﺮأة

اﳊﺎﺋﺾ«) » (٢رﺳﻮل اﻟﻠﻪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻃﻮاف وداع ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
را از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ« .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻧﻔﺎس ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ

ﻋﺎدت ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در زﻣﺎن ﺳﻔﺮ
ﻃﻮاف اﻧﺠﺎم داد اﯾﻦ ﻃﻮاﻓﺶ ﺟﺎی ﻃﻮاف وداع را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن
دو ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ اوﺳﺖ ،و ﻃﺎﻋﺎت و ﻋﺒﺎدات ﻫﻤﮕﯽ
ﻣﺎن را ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار دﻫﺪ ،و ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺟﺰو آزاد ﺷﺪﮔﺎن از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ ،او
ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ آن ،وﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ) .(٣

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۳۲۷در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب وﺟﻮب ﻃﻮاف اﻟﻮداع وﺳﻘﻮﻃﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺋﺾ ،وأﺑﻮ داود ﺷﻤﺎره
]ص (۲۰۰۲) [۲۰۱:در اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ،ﺑﺎب اﻟﻮداع ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۰۷۰در اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ،
ﺑﺎب ﻃﻮاف اﻟﻮداع ،و دارﻣﻲ در اﻟﺴﻨﻦ  ۷۲ / ۲در اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ،ﺑﺎب ﻃﻮاف اﻟﻮداع.
 -٢ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
 -٣اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء )ﺟﺰء ،۴۶ :ﺻﻔﺤﻪ.۸ :

ﻓﺼﻞ اول:
اﺣﺮام و ﻣﻮاﻗﯿﺖ
س :۱ﻣﻮاﻗﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
ج :ﻣﻮاﻗﯿﺖ ﭘﻨﺞ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
اول :ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ؛ ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺮوزه در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺑﯿﺎر ﻋﻠﯽ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
دوم :ﺟﺤﻔﻪ؛ ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﺷﺎم و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ از ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ﺷﻬﺮ راﺑﻎ ،اﻣﺮوزه ﻣﺮدم از ﺷﻬﺮ راﺑﻎ اﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ از راﺑﻎ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد درﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن راﺑﻎ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ ﻗﺮار دارد.
ﺳﻮم :ﻗﺮن اﻟﻤﻨﺎزل؛ ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﻧﺠﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺮوزه
ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻃﺎﺋﻒ.
ﭼﻬﺎرم :ﯾﻠﻤﻠﻢ؛ ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﯾﻤﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ :ذات ﻋﺮق ،ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﻋﺮاق و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿﻘﻘﺎتﻫﺎ را رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ اﺣﺮام
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را دارﻧﺪ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را
دارد ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﺮ او ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ ﺑﺪون اﺣﺮام ﺑﮕﺬرد ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد ﮐﻪ از راه
زﻣﯿﻨﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ﯾﺎ از راه ﻫﻮاﯾﯽ؛ ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮده رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ را ﻗﺮار داد ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪَّ » :
ﻫﻦ ﻬﻟﻦ وﻤﻟﻦ أﻰﺗ

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

٣٢

ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻏ� أﻫﻠﻬﻦ مﻦ أراد اﺤﻟﺞ واﻟﻌﻤﺮة«) » .(١اﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ و
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و ﻧﯿﺖ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را دارﻧﺪ« .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و
ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ازار و
رداء ﺑﺒﻨﺪد و اﮔﺮ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻟﺒﯿﮏ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺮده
و ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻤﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺒﯿﮏ ﺑﺮای ﺣﺞ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺣﺞ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه آﻣﺪه ﻟﺒﯿﮏ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﮔﺮ رداء و ازار
ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺒﻨﺪد ﻫﯿﭻ
اﺷﮑﺎﻟﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻧﯿﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن در ﻋﺒﺎدت ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
ﻟﺒﯿﮏ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎذات و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﻘﺎت ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ،ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدر اﻣﻮر ﺣﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر دﯾﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ را اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و ﺧﻮد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺧﺬوا ﻋ� ﻣﻨﺎﺳﻜ�ﻢ«

) (٢

»ﻣﻨﺎﺳﮏ )ﻋﺒﺎدت( ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﯾﺎد

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ« .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺟﺮ،
ﻧﺠﺎر و ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎن و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ
اﻧﺠﺎم آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻗﯿﺖ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ
اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و ﻧﯿﺖ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را دارﻧﺪ« ،از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﻧﺪارﻧﺪ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ رﺣﻤﺘﯽ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورﯾﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎري ﺑﺎب ﻣﻬﻞ أﻫﻞ ﻣﮑﺔ ج/۲ :ص.۱۳۴:
ً
 -٢ﻗﺒﻼ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺷﺪ.
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ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽاش .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìاﺳﺖ،
ﭼﻮن اﯾﺸﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎم اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪﻧﺪ اﺣﺮام ﻧﺒﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن
ﮐﻼه ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ و ﭘﺎک ﮐﺮدن
ﮐﻌﺒﻪ از ﺷﺮک آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﯿﺘﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ
ﺟﺪه و ام اﺳﻠﻢ و ﺑﺤﺮه و ﺷﺮاﺋﻊ و ﺑﺪر و ﻣﺴﺘﻮره و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮاﻗﯿﺖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮای اﺣﺮام ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش اﺣﺮام
ﻣﯽﺑﻨﺪد ،اﮔﺮ دارای دو ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ در ﺧﺎرج از ﻣﯿﻘﺎت و دﯾﮕﺮی داﺧﻞ
ﻣﯿﻘﺎت ﻗﺮار دارد اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،اﮔﺮ دوﺳﺖ دارد ﻣﯽرود و از
ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺶ اﺳﺖ اﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﯾﺎ از داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از
ﻣﯿﻘﺎت ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ اﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪد ،ﭼﻮن رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس Èاز رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدر ﻣﻮرد ﻣﯿﻘﺎت آورده ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :وﻣﻦ ﺎﻛن
َ َ ُّ ُ
دون ذلﻚ � ُﻤﻬﻠﻪ ﻣﻦ أﻫﻠِﻪ ﺣﻰﺘ أﻫﻞ مﻜﺔ ﻳﻬﻠﻮن ﻣﻦ مﻜﺔ«) » (١ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از

ﻣﯿﻘﺎت اﺳﺖ ﻣﺤﻞ اﺣﺮاﻣﺶ از ﺧﺎﻧﻪاش اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﻫﻞ ﻣﮑﻪ از ﺧﻮد ﻣﮑﻪ اﺣﺮام
ﻣﯽﺑﻨﺪد« ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
س :۲ﺣﮑﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ اﺣﺮام ﮐﻨﻨﺪه وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﺪ ،و ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺑﭙﻮﺷﺪ اﻣﺎ
ﻧﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﻧﮑﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت ،اﯾﻨﮑﺎر اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد،
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ و ﻟﺒﯿﮏ ﺑﺮای ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت ﻗﺮار دﻫﺪ
و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت رﺳﯿﺪ ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ) .(٢

 -١ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۱۶ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۳ :
 -٢ﻓﺘﺎوای ﻣﻔﺘﻲ ﺳﻌﻮدی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ آل اﻟﺸﯿﺦ )ﺟﺰء ۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۶ :
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س :۳ﺣﮑﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ در ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﻗﺒﻞ از ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن و ﻟﺒﯿﮏ

ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺣﺮام ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ در رداء و ازار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ در ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ و رﯾﺶ و زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و اﻣﺎﮐﻦ دﯾﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ را در ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽﺑﺮد؛ ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ Ì
ً

ّ

ﻓﺮﻣﻮده» :ﻻ ﺗﻠبﺴﻮا ﺷيﺌﺎ ﻣﻦ اﺜﻟﻴﺎب مﺴﻪ الﺰﻋﻔﺮان أو الﻮرس«) » (١ﻫﯿﭻ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ آن زﻋﻔﺮان ﯾﺎ ورس )ﻣﺎده ای زرد رﻧﮓ( رﺳﯿﺪه ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ« .ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن
ﻓﻘﻂ ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ از ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ
در ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس آن را ﺧﻮب ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﯾﺎ از ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ) .(٢

 -١ﻣﺎﻟﻚ » ،«۳۲۵ ،۳۲۴/۱ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻨﻬﯽ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺲ اﻟﺜﯿﺎب ﻓﻲ اﻹﺣﺮام ،ﺣﺪﯾﺚ
» ،«۸ﺑﺨﺎري » ،«۴۰۱/۳ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻣﺎ ﻻ ﯾﻠﺒﺲ اﻟﻤﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺜﯿﺎب ،ﺣﺪﯾﺚ »،«۱۵۴۲
و ﻣﺴﻠﻢ » ،«۸۳۴/۲ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﺒﺎح ﻟﻠﻤﺤﺮم ﺑﺤﺞ أو ﻋﻤﺮة ،وﻣﺎ ﻻ ﯾﺒﺎح ،وﺑﯿﺎن
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﻄﯿﺐ ﻋﻠﯿﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۱۷۷/۱وأﺑﻮ داود » ،«۴۱۱/۲ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ »اﻟﺤﺞ« :ﺑﺎب
ﻣﺎ ﯾﻠﺒﺲ اﻟﻤﺤﺮم ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۸۲۴و ﺗﺮﻣﺬي » ،«۱۹۵ ،۱۹۴/۳ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ
ﻟﺒﺲ اﻟﻘﻤﯿﺺ ﻟﻠﻤﺤﺮم ،واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ » ،«۹۷۷/۲ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ :ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻠﺒﺲ اﻟﻤﺤﺮم ﻣﻦ
اﻟﺜﯿﺎب ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۲۹۲۹وأﺣﻤﺪ » ،«۱۱۹ ،۷۷ ،۵۴ ،۴۱ ۳۲ ،۲۹ ،۴ ،۳/۲واﻟﺪارﻣﻲ
» ،«۳۲/۲۰ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻠﺒﺲ اﻟﻤﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺜﯿﺎب ،واﻟﻄﯿﺎﻟﺴﻲ » ،«۱۸۳۹واﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ
» «۲۰۰ ،۱۶۴ -۱۶۳/۴و دارﻗﻄﻨﻲ » ،«۲۳۰/۲و ﺣﻤﯿﺪي » ،«۲۸۱/۲ﺷﻤﺎره » ،«۶۲۶و اﺑﻦ
ﺟﺎرود » ،«۴۱۶و ﻃﺤﺎوي ﻓﻲ »ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر« » ،«۱۳۵ -۱۳۴/۲واﻟﺒﯿﻬﻘﻲ »،۴۶/۵
 ،«۴۹وأﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ » ،«۳۰۴/۹ﺷﻤﺎره » ،«۵۴۲۵واﺑﻦ ﺣﺒﺎن » ،«۳۷۹۳ ،۳۷۹۲ ،۳۷۸۹از
رواﯾﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ .و ﺗﺮﻣﺬي ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ.
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۲۶ :
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س :۴در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﺣﮑﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ و دﻣﭙﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﮐﻪ دوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ از ﮐﻔﺶ ﯾﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ) .(١

س :۵آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﯾﺎ ﺣﺞ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد واﺟﺐ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺣﺮام ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﺪ؟

ج :ﻏﺴﻞ زدن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺪون ﻏﺴﻞ ردن اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ﻏﺴﻞ زده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻏﺴﻞ زدن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ) .(٢

س :۶آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﯿﮏ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟
ج :ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﺖ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﻟﺒﻴﻚ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﻚ ،ﻟﺒﻴﻚ ﻻ ﴍﻳﻚ

ﻟﻚ ﻟﺒﻴﻚ ،إن اﳊﻤﺪ واﻟﻨﻌﻤﺔ ﻟﻚ واﳌﻠﻚ ،ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻚ« اﯾﻦ ﻟﺒﯿﮏ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪÌ
در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی دﮔﯿﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) .(٣

س :۷آﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺮام واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ج :ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻗﺒﻞ از اﺣﺮام ﺟﺰو ﺷﺮطﻫﺎی ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺮام آﻣﺪه
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺶ ﻧﯿﺖ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺎری ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﻚ ﻋﻤﺮة« ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرا دﻋﻮﺗﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﺎ »اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﻚ
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۷۱ :
 -٢ﻓﺘﺎوی ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۴۵ - ۲۴۴ :
 -٣ﻓﺘﺎوای ﻣﻔﺘﻲ ﮐﺸﻮر ﺳﻌﻮدی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز) /ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۶۸ :

٣٦

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

ﺣﺠﺔ« ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرا دﻋﻮﺗﺖ ﺑﺮای ﺣﺞ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﻧﯿﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﺣﺞ ﻗﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìو ﺻﺤﺎﺑﻪ  Ôاﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ) .(١

س :۸آﯾﺎ اﺟﺎز ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام را ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ؟
ج :ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ﻟﺒﺎس اﺣﺮام را ﺑﺸﻮﯾﺪ و اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ آن

را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﭙﻮﺷﺪ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﭙﻮﺷﺪ) .(٢

س :۹ﻣﻦ اﻫﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﻮدان و در ﯾﻤﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺞ

آﻣﺪم ﻗﺼﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻨﺒﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮوم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﯾﻤﻦ در ﯾﻠﻤﻠﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدم اﺣﺮام

ﻧﺒﺴﺘﻢ ،ﭼﻮن ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را داﺷﺘﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ را در

ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم دادم ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ذو اﻟﺤﻠﯿﻔﻪ -آﺑﺎر ﻋﻠﯽ -رﻓﺘﻢ ،آﻧﻬﻢ

ﻗﺒﻞ از روز ﺗﺮوﯾﻪ و در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺖ ﺣﺞ ﮐﺮدم و اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻢ؛ آﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻋﺒﻮرم از ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﯾﻤﻦ و اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ در ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭼﯿﺰی واﺟﺐ

ﻫﺴﺖ؟

ج :ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﯾﻤﻦ ﺑﺪون اﺣﺮام ﭼﯿﺰی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﻮن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪای ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯽ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﺧﺎرج ﺷﺪی در
ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪای ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدرﺑﺎره ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ
ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﻄﺮف

ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺖ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را دارﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«) .(١ )(٣
 -١ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۶۸ :
 -٢ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۵۷ :
 -٣ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
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س :۱۰آﯾﺎ ﺷﺤﺺ ﻣﺤﺮم اﺟﺎزه دارد ﮐﻔﺸﯽ را ﺑﭙﻮﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﻗﻔﻞ دارد و
از ﺟﻠﻮ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ؟

ج :ﭘﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﺶ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن از ﺟﻨﺲ دﻣﭙﺎﯾﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .(٢

س :۱۱اﮔﺮ ﺷﺨﺺ اﺣﺮام ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام

زده ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن ﺑﭙﻮﺷﺪ؟

ج :اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ در آن از ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده را ﺑﯿﺮون

ﺑﯿﺎورد ،و آن را ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ و رﻓﺘﻦ ﺑﻮ از آن ﺑﭙﻮﺷﺪ ،در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ اﻣﯿﻪ
روای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺟﻌﺮاﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìآﻣﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ
ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ -ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺒﻪ -ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﻮر زﯾﻨﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺑﺴﺘﻪ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﺮﺗﻨﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ زدهام ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺑﺮای ﺣﺞ اﺣﺮام
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدی ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدی؟ ﺟﻮاب داد :اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را از ﺗﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوردم و اﯾﻦ ﺑﻮ
ﺧﻮﺷﯽ را ﻣﯽﺷﺴﺘﻢ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺑﺮای

ﺣﺞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯽ ﺑﺮای اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه«)  (٣و در دو ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۲ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۱ :
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۲ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۹ :
 -٣ﺣﺪﯾﺚ از رواﯾﺖ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ أﻣﯿﺔ ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﯾﻌﻠﯽ :ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎري » ،«۹/۹ﮐﺘﺎب
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن :ﺑﺎب ﮐﯿﻒ ﻧﺰل اﻟﻮﺣﻲ ،وأول ﻣﺎ ﻧﺰل ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۴۹۸۵وﻣﺴﻠﻢ »،«۸۳۷/۲
ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﺒﺎح ﻟﻠﻤﺤﺮم ﺑﺤﺞ أو ﻋﻤﺮة ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۱۸۰/۸و أﺑﻮ داود »،۴۰۷/۲
 ،«۴۰۸ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ »اﻟﺤﺞ« :ﺑﺎب اﻟﺮﺟﻞ ﯾﺤﺮم ﻓﻲ ﺛﯿﺎﺑﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۸۱۹و ﺗﺮﻣﺬي
» ،«۱۹۷ ،۱۹۶/۳ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺮم وﻋﻠﯿﻪ ﻗﻤﯿﺺ أو ﺟﺒﺔ ،ﺣﺪﯾﺚ
» ،«۸۳۶و ﻧﺴﺎﺋﻲ » ،«۱۴۳ ،۱۴۲/۵ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮق ﻟﻠﻤﺤﺮم ،و اﺑﻦ اﻟﺠﺎرود
» ،«۴۴۷و اﻟﺤﻤﯿﺪي » ،«۳۴۷/۲ﺷﻤﺎره » ،«۷۹۱ ،۷۹۰واﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ » ،«۱۹۳ ،۱۹۱/۴ﺷﻤﺎره
» ،«۲۶۷۲ ،۲۶۷۱ ،۲۶۷۰و در »اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ« » «۲۵۱-۲۵۰/۲واﻟﺒﯿﻬﻘﻲ » ،«۵۶/۵ﮐﺘﺎب

٣٨
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رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺳﺌﻞ ﻋﲈ ﻳﻠﺒﺲ اﳌﺤﺮم ﻓﻘﺎل» :ﻻ ﻳﻠبﺲ
ً
) (١
اﻟﻘﻤﻴﺺ وﻻ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ وﻻ الﺮﺴاو�ﻞ وﻻ ﺛﻮ�ﺎ مﺴﻪ ورس وﻻ زﻋﻔﺮان«

اﻟﺤﺪﯾﺚ) » .(٢ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﺷﺨﺺ اﺣﺮام ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﻤﯿﺺ و ﻋﻤﺎﻣﻪ
و ﺷﻠﻮار ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﻧﮓ زرد ورس و زﻋﻔﺮان زده ﺷﺪه ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺪ«.

ً
ً
اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻟﺒﺲ اﻟﻤﺤﺮم وﻃﯿﺒﻪ ﺟﺎﻫﻼ أو ﻧﺎﺳﯿﺎ ﻹﺣﺮاﻣﻪ ،و در »دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة« » ،«۲۰۵/۵از
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻄﺎء ﮐﻪ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب  Óﮔﻔﺖ :ای
ﮐﺎش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ وﺣﯽ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽدﯾﺪم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ در ﺟﻌﺮاﻧﻪ ﺑﻮد و
ﺑﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدی آﻣﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ
زده ﺑﻮد ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻣﺪﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ،و وﺣﯽ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﻌﻠﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ،ﯾﻌﻠﯽ آﻣﺪ و ﺳﺮش را داﺧﻞ ﮐﺮد ،و دﯾﺪ ﭼﻬﺮه رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﻋﺮق
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ وﺣﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد ﻋﻤﺮه ﺳﻮال ﮐﺮد
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟" ﻣﺮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و آوردﻧﺪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ" :اﻣﺎ ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻫﺴﺖ ،آن را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺸﻮی و ﺟﺒﻪ را" از ﺗﻦ در ﺑﯿﺎور و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎﻧﮑﺎری ﮐﻪ درﺣﺞ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯽ
در ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ".ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﻚ » ،«۳۲۹ ،۳۲۸/۱ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻄﯿﺐ
ﻟﻠﺤﺞ » ،«۱۸از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﺎح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده.
ً
 -١ﻗﺒﻼ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺷﺪ.
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۲ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۸ :

ﻓﺼﻞ دوم:
ﺳﻮالﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه
س :۱در ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را

وﮐﯿﻞ ﮐﺮد ،و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺠﺎی ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺞ اﻧﺠﺎم داد؟

ج :ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را
اﻧﺠﺎم داد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش از ادای آن ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﭘﯿﺮی ﯾﺎ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻬﺒﻮدی آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم داد ،و
ﺷﺨﺺ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان رﻣﯽ ﺟﻤﺮات را ﻧﺪارد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدک و ﻣﺮﯾﺾ و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،وﻟﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻧﺎﯾﺐ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﻫﺴﺖ و ﺧﻮدش رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم داده

ﺑﺎﺷﺪ) .(١

س :۲آﯾﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف اﺿﻄﺒﺎع ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮد ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،و آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻃﻮاف ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺣﺠﺮ

اﻻﺳﻮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ؟ ﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﺣﺠﺰاﻻﺳﻮد را ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از دور ﺷﺪن از

ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد و در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﯿﺎد آورد و آن را ﺑﮕﻮﯾﺪ آﯾﺎ

ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او ﻫﺴﺖ؟

ج :اﺿﻄﺒﺎع ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم وﺳﻂ رداﯾﺶ را از زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺧﻮد ﻋﺒﻮر دﻫﺪ و دو ﻃﺮف آن را ﺑﺮ دوش ﭼﭗ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،دوش و ﺑﺎزوی راﺳﺘﺶ ﺑﯿﺮون
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۲ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۸ :
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و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻃﻮاف اول زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻃﻮاف ﻋﻤﺮه اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺣﺞ ﻗﺮان ﯾﺎ اﻓﺮاد آﻣﺪه در ﻫﻤﺎن ﻃﻮاف ﻗﺪوم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻃﻮاف ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻦ و ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺗﮑﺒﯿﺮ و ذﮐﺮ و دﻋﺎ در ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ واﺟﺐ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻃﻮاف ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ) .(١

س :۳ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه :ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻃﻮاف ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﯾﺎ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ آﯾﺎ اﯾﻨﮑﺎر

اﺻﻞ ﺷﺮﻋﯽ دارد ،آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺬرش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

ج :دﻋﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ اﺻﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻫﯿﭻ رواﯾﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺬر ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن دﻋﺎ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺬر در ﻃﻮاف ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در ﺣﺎل ﻃﻮاف ﮐﺮدن دﻋﺎی
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺪه دﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮﺗﺶ در آن ﻗﺮار دارد را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻫﯿﭻ دﻋﺎﯾﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻟﻠﻬﻢ إﲏ أﺳﺎﻟﻚ

اﳉﻨﺔ وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر« ،ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ و از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ

ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìاز ﻣﺮدی ﺳﻮال ﮐﺮد :در ﻧﻤﺎز ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯽ؟ آن ﻣﺮد
ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻢ» :اﻟﻠﻬﻢ إﲏ أﺳﺄﻟﻚ اﳉﻨﺔ وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر«،
و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ وردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ و ﻣﻌﺎذ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ

 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۱۱ :
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ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ)  .(١اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺘﻮرات دﯾﻦ ﭘﯿﺮوی و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ،
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺎد دﻋﺎ ﺑﮑﻨﯿﻢ و دﻋﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺻﻼح درون ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ) .(٢

س :۴آﯾﺎ اﯾﻦ دﻋﺎ ﮐﻪ در ﻃﻮاف ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺖ:
»أﺧﺮﺟﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﲈت إﱃ اﻟﻨﻮر« و آﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ دﻋﺎﻫﺎی

ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ آﻣﺪه و ﺣﺎﺟﯽ و ﻋﻤﺮه ﮔﺬار آن را

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ وﺟﻮد دارد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه را

ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن آن در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟

ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آن دﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اذﮐﺎر دﯾﻨﯽ آﻣﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﻮب ﻫﺴﺖ و از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ
دﻋﺎی ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺼﯽ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دور از
ٓ
َ َ ٗ
ُّ ۡ َ َ ٗ
ح َس َنة َو ِ� ٱ�خِرة ِ
ح َس َنة
ﻫﻔﺖ دور ﻃﻮاف دﻋﺎی ﻣﻌﺮوفَ ﴿ :ر َّ� َنا َءات َِنا ِ� ٱ��يا
َوق َِنا َع َذ َ
اب ٱ�َّارِ ] ﴾٢٠١اﻟﺒﻘﺮة .[۲۰۱ :را ﺑﯿﻦ دو رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ،
ﭼﻮن از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìرواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻦ و ﺑﻮﺳﯿﺪن
ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد دور اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
 -١أﺑﻮ داود ﺷﻤﺎره ) (۷۹۲و ) (۷۹۳در اﻟﺼﻼة ،ﺑﺎب ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﺼﻼة ،و أﺣﻤﺪ در »اﻟﻤﺴﻨﺪ« ۳
 ۴۷۴ /واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻲ ﻫﺮﯾﺮة  Óﺷﻤﺎره ) (۹۱۰در إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﻬﺪ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺒﻲ  ،Ìﺑﻮﺻﯿﺮي در اﻟﺰواﺋﺪ ﮔﻔﺘﻪ :إﺳﻨﺎدش ﺻﺤﯿﺢ ورﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز/ /اﻟﺪﻋﺎء ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف /ج/۱۷ص۲۲۳

٤٢

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻼم ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﻃﻮافﮐﻨﻨﺪه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳﻼم ﻣﯽدﻫﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﻢ اﷲ واﷲ أﻛﱪ«.

در ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìرواﯾﺖ ﺷﺪه

را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ و رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺷﺮوع ﺳﻌﯽ،
َ ٓ
َّ َّ َ
َّ
ۡ َ
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ۞﴿ :إِن
ٱلصفا َوٱل َم ۡر َوة مِن ش َعا�ِرِ ٱ�ِۖ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۵۸ :
َ َٓ
َّ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﻧﺠﺎم داده و ﻓﺮﻣﻮده۞﴿ :إِن ٱلصفا وٱلمروة مِن شعا�ِرِ
َّ
ٱ�ِۖ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۵۸ :ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ) .(١
س :۵آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﮔﺬار در اﺛﻨﺎء ﻃﻮاف وارد ﺣﺠﺮ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮد؟

ج :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻮاف ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻃﻮاف ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎء ﻃﻮاف وارد ﺣﺠﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮد ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ۡ ُ ْ ۡ
ت
دورش ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮدهَ ﴿ :و�َ َّط َّوفوا ب ِٱ�َ ۡي ِ
ۡٱل َ
ت
ع
يق ] ﴾٢٩اﻟﺤﺞ» .[۲۹ :و ﺑﻪ ﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻬﻦ )ﮐﻌﺒﻪ( ﻃﻮاف ﮐﻨﯿﺪ« و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ و
ِ
ِ
دﯾﮕﺮان از ﻋﺎﯾﺸﻪ áرواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :درﺑﺎرهی ﺣﺠﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ  Ìﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﺟﻮاب داد :آن ﺟﺰو ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﺳﺖ«)  .(٢در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ
ﻋﺎﯾﺸﻪ áﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﺬر ﮐﺮدهام ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ

ﻓﺮﻣﻮد :در ﺣﺠﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان ﭼﻮن ﺟﺰو ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﺳﺖ«) .(٤ )(٣

 -١ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،١٧ :ﺻﻔﺤﺔ.(٢٢٤ :
 -٢ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ .٢٣٨/٢
» -٣اﻟﻤﺴﻨﺪ«.(٩٣ -٩٢/٦) :
 -٤ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ١١ :ﺻﻔﺤﻪ.(٢٣٤ :
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٤٣

س :۶ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺢ و ﻣﺎﻟﯿﺪن دﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻌﺒﻪ و ﭘﺎرﭼﻪ دور ﮐﻌﺒﻪ و ﻣﻘﺎم
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìاﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم
ً

ﻧﺪاده اﺳﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد«) » (١ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﮐﺎر ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ« و ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﻦ أﺣﺪث ﻲﻓ أمﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟيﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد«) » (٢ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر ﻧﺪادهاﯾﻢ آن ﮐﺎر ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺮدود ﻫﺴﺖ« و ﻓﺮﻣﻮده:
»إﻳﺎ�ﻢ و�ﺪﺛﺎت اﻷمﻮر ،ﻓﺈن ﻞﻛ �ﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ ،و� ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ«) » (٣ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدﻫﻢ از ﻧﻮ آوری در دﯾﻦ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻧﻮ آوری ﺑﺪﻋﺖ و ﻫﺮ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮔﻤﺮاﻫﯽ
ﻫﺴﺖ« .اﮔﺮ ﻫﺪف ﺷﺨﺺ از ﻣﺴﺢ و دﺳﺖ زدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ دﯾﻮار و
ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮﮐﺖ را از ﺧﻮد اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ و دﯾﻮار ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺷﺮک اﮐﺒﺮ اﺳﺖ،
و اﮔﺮ ﻫﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ و دﯾﻮار ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ
دﯾﻮار ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺒﻮﺳﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن از ﺑﺪﻋﺖ را
ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﯾﻦ آن را ﻗﺮار داده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد را ﺑﺒﻮﺳﯿﻢ و ﺑﻪ آن
 -١ﺑﺨﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺎ ﺻﯿﻐﺔ ﺟﺰم آورده  ۲۹۸/۴در اﻟﺒﯿﻮع :ﺑﺎب اﻟﻨﺠﺶ ووﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ
 :۲۲۱/۵ﺑﺎب إذا اﺻﻄﻠﺤﻮا ﻋﻠﯽ ﺻﻠﺢ ﺟﻮر ﻓﺎﻟﺼﻠﺢ ﻣﺮدود ،و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (۱۷۱۸در
اﻷﻗﻀﯿﺔ :ﺑﺎب ﻧﻘﺾ اﻷﺣﮑﺎم اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ،وأﺑﻮ داود در اﻟﺴﻨﺔ :ﺑﺎب ﻟﺰوم اﻟﺴﻨﺔ  ،۵۰۶/۲و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
در اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :ﺑﺎب ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﺷﻤﺎره .۱۴
 -٢ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ.
 -٣أﺣﻤﺪ ،وأﺑﻮ داود ،و ﺗﺮﻣﺬی -ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ -واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،واﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،واﻟﺤﺎﮐﻢ ،واﻟﺒﯿﻬﻘﯽ از
اﻟﻌﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﯾﺔ( أﺣﻤﺪ ) ،۱۲۶/۴ﺷﻤﺎره  ،(۱۷۱۸۴وأﺑﻮ داود ) ،۲۰۰/۴ﺷﻤﺎره  ،(۴۶۰۷و
ﺗﺮﻣﺬی ) ،۴۴/۵ﺷﻤﺎره  (۲۶۷۶و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ .واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) ،۱۵/۱ﺷﻤﺎره ،(۴۲
واﻟﺤﺎﮐﻢ ) ،۱۷۴/۱ﺷﻤﺎره  (۳۲۹و ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﻋﻠﺔ .واﻟﺒﯿﻬﻘﯽ ) ،۱۱۴/۱۰رﻗﻢ
 . (۲۰۱۲۵و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ :اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) ،۱۷۸/۱ﺷﻤﺎره  ،(۵واﻟﺪارﻣﯽ ) ،۵۷/۱ﺷﻤﺎره .(۹۵

٤٤

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

ﺳﻼم ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìآن را اﻧﺠﺎم داده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ آن ﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ،اﻣﺎ رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ را
 ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد را ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ
ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺿﺮر و ﻧﻔﻌﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯽ ،اﮔﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ Ì
ﺗﻮ را ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺪم«)  .(١ﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìآن
 -١ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و ﮔﻔﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﻮد رﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﯽ و اﮔﺮ
ﻧﻤﯽدﯾﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻮ را ﺑﻮﺳﯿﺪ ،ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺪم« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻞ ﻧﯿﺰ از او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎری آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده در ،«۴۶۲/۳» :ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ
» ،«۱۵۹۷وﻣﺴﻠﻢ » ،«۹۲۶ -۹۲۵/۲ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﻘﺒﯿﻞ اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد ﻓﻲ
اﻟﻄﻮاف ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۲۷۰/۲۵۱وأﺑﻮ داود » ،«۵۷۷/۲واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ » ،«۲۲۷/۵ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ:
ﺑﺎب ﺗﻘﺒﯿﻞ اﻟﺤﺠﺮ ،واﻟﺘﺮﻣﺬي » -۵۰۷/۳ﺗﺤﻔﺔ« أﺑﻮاب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺒﯿﻞ اﻟﺤﺠﺮ،
ﺣﺪﯾﺚ » ،«۸۶۲وأﺣﻤﺪ » ،«۷۶/۱واﻟﺒﯿﻬﻘﻲ » ،«۷۴/۵واﻟﺒﻐﻮي در »ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ« »« -۶۸/۵
از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ .و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ .و ﻣﺴﻠﻢ » ،«۹۲۵/۲ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ:
ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﻘﺒﯿﻞ اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۲۷۰/۲۴۸و ﻧﺴﺎﺋﻲ در
»اﻟﮑﺒﺮی« » ،«۴۰۰/۲ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﺗﻘﺒﯿﻞ اﻟﺤﺠﺮ ﺷﻤﺎره » ،«۳۹۱۹و اﺑﻦ اﻟﺠﺎرود
» ،«۴۵۲واﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ » ،«۲۱۲/۵رﻗﻢ » ،«۲۷۱۱از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ وﻫﺐ از ﯾﻮﻧﺲ وﻋﻤﺮو ﺑﻦ
اﻟﺤﺎرث از اﻟﺰﻫﺮي از ﺳﺎﻟﻢ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺣﺠﺮ را
ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﯽ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺗﻮ را ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺪم .و ﺑﺨﺎري » ،«۵۵۵/۳ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب
ﺗﻘﺒﯿﻞ اﻟﺤﺠﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۶۱۰از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ از ﭘﺪرش از ﻋﻤﺮ .و ﻣﺴﻠﻢ »،«۹۲۵/۲
ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﻘﺒﯿﻞ اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ،ﺣﺪﯾﺚ »،«۱۲۷۰/۲۴۹
واﻟﺪارﻣﻲ » ،«۵۳ -۵۲/۲ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ :ﺑﺎب ﻓﻲ ﺗﻘﺒﯿﻞ اﻟﺤﺠﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﯾﺪ از
أﯾﻮب از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﻋﻤﺮ ،و ﻣﺴﻠﻢ » ،«۹۲۵/۲ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﻘﺒﯿﻞ
اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۲۷۰/۲۵۰اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ » ،«۹۸۱/۲ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ:
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را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﻢ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻃﺎﻋﺖ از اﯾﺸﺎن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺶ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ Ìﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺬوا ﻋ� ﻣﻨﺎﺳﻜ�ﻢ«) » (١ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺠﺘﺎن را از ﻣﻦ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ« و
ﻓﺮﻣﻮده» :ﺻﻠﻮا ﻛﻤﺎ رأﻳﺘﻤﻮ� أﺻ�«) » (٢ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ« .ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺞ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ دﺳﺖ ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ و آن را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ دﯾﻮرا دﺳﺖ
ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ و ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﯿﺞ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﺪارد و ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﺘﺰم ،اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎب اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۲۹۴۳ﻧﺴﺎﺋﻲ »اﻟﮑﺒﺮی« » ،«۴۰۰/۲ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﺗﻘﺒﯿﻞ
اﻟﺤﺠﺮ » ،«۳۹۱۸وأﺣﻤﺪ » ،«۳۵/۱واﻟﺤﻤﯿﺪي » ،«۷/۱ﺷﻤﺎره » ،«۹واﻟﻄﯿﺎﻟﺴﻲ »-۲۱۶/۱
ﻣﻨﺤﺔ« » ،«۱۰۴۵از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﺻﻢ اﻷﺣﻮل از ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺮﺟﺲ ﮔﻔﺖ :رأﯾﺖ اﻷﺻﻠﻊ »ﯾﻌﻨﻲ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب« ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺤﺠﺮ وﯾﻘﻮل :واﻟﻠﻪ إﻧﻲ ﻷﻗﺒﻠﻚ وإﻧﻲ أﻋﻠﻢ أﻧﻚ ﺣﺠﺮ وإﻧﻚ ﻻ ﺗﻀﺮ
وﻻ ﺗﻨﻔﻊ وﻟﻮﻻ أﻧﻲ رأﯾﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻗﺒﻠﻚ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺘﻚ ،و اﯾﻦ ﻟﻔﻆ را ﻣﺴﻠﻢ آورده و ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﻟﺤﻤﯿﺪي آوردهاﻧﺪ :رأﯾﺖ اﻷﺻﯿﻠﻊ ﺑﺎﻟﺘﺼﻐﯿﺮ .و ﻣﺴﻠﻢ » ،«۹۲۵/۲ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب
اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﻘﺒﯿﻞ اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۲۷۱/۲۵۲و ﻧﺴﺎﺋﻲ »،«۲۲۷/۵
ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد ،وأﺣﻤﺪ » ،«۳۹/۱واﻟﻄﯿﺎﻟﺴﻲ » -۲۱۶/۱ﻣﻨﺤﺔ«
ﺷﻤﺎره » ،«۱۰۴۴وأﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ » ،«۱۶۹/۱ﺷﻤﺎره » ،«۱۸۹واﻟﺒﯿﻬﻘﻲ ».«۷۴/۵
 -١ﻣﺴﻠﻢ » -۱۱/۵ﻧﻮوي« ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﺮﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف واﻟﻌﻤﺮة ،ﺣﺪﯾﺚ »-۲۳۵
 ،«۱۲۶۳واﻟﺘﺮﻣﺬي » ،«۲۰۳ ،۲۰۲/۳ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﮐﯿﻒ اﻟﻄﻮاف ،ﺣﺪﯾﺚ
» ،«۸۵۶وﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ إﻟﯽ اﻟﺤﺠﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۸۵۷وﻧﺴﺎﺋﻲ ﻧﺤﻮه
» ،«۲۳۵/۵ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪ رﮐﻌﺘﻲ اﻟﻄﻮاف ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۲۹۶۱از ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ.
 -٢ﺑﺨﺎري » :«۱۳۱/۲ﮐﺘﺎب اﻷذان :ﺑﺎب اﻷذان ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ إذا ﮐﺎﻧﻮا ﺟﻤﺎﻋﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﺣﺪﯾﺚ
» ،«۶۳۰وﻣﺴﻠﻢ » -۶۱۲/۲أﺑﻲ« :ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺼﻼة :ﺑﺎب ﻣﻦ أﺣﻖ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ،
ﺣﺪﯾﺚ » ،«۶۷۴ , ۲۹۲و ﻧﺴﺎﺋﻲ » :«۹/۲ﮐﺘﺎب اﻷذان :ﺑﺎب اﺟﺘﺰاء اﻟﻤﺮء ﺑﺄذان ﻏﯿﺮه ﻓﻲ
اﻟﺤﻀﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۳۵و أﺣﻤﺪ » ،«۴۳۶/۳واﻟﺪارﻣﻲ » :«۲۸۶/۱ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼة :ﺑﺎب ﻣﻦ
أﺣﻖ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ،واﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ﻓﻲ »ﺻﺤﯿﺤﻪ« » ،«۲۰۶/۱ﺣﺪﯾﺚ ».«۳۹۷
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ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدش ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﺻﻮرت ﺧﻮد و ﺳﯿﻨﻪاش را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻠﺘﺰم ﺑﯿﻦ
رﮐﻦ و در ﮐﻌﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺒﺮک ﺟﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺎﺷﻊ
ﺷﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻪ در ﮐﻨﺎر در ﮐﻌﺒﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در داﺧﻞ ﮐﻌﺒﻪ اﮔﺮ در اﻃﺮاف آن
ﻃﻮاف ﮐﺮد و در اﻃﺮاﻓﺶ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺘﺰم اﯾﺴﺘﺎد ﺳﯿﻨﻪ و دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮ آن ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ دﻋﺎ ﮐﺮده دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،و
ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن و ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻞ و ﻋﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .(١

س :۷اﻣﺴﺎل ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻋﻤﺮه را اﻧﺠﺎم دادهام ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ
دﭼﺎ ﺷﮏ ﺷﺪهام ،ﻣﻦ از ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺨﺎص ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻮی

ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ از ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮ را
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد ﻣﺜﻞ ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﺮ ،اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ ،در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺑﺎز دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪم ﭼﻮن ﻟﺒﺎس اﺣﺮام را ﻗﺒﻞ از
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮ ﺑﯿﺮون آوردم و ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﻮﺷﯿﺪم ،ﺣﮑﻢ اﯾﻦ

ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :اﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ
از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون آﻣﺪهای ،ﭼﻮن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻮی ﺳﺮ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد،
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯽ و ﻟﺒﺎس ﻋﺎدی ﭘﻮﺷﯿﺪهای اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدهای) .(٢

س :۸ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام اول و دوم ﯾﺎ ﺗﺤﻠﻞ اول و ﺗﺤﻠﻞ
دوم ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از اﺣﺮام اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﮐﺎر از ﺳﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
داده ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻮی ﺳﺮ را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد ،ﯾﺎ رﻣﯽ
 -١ﻓﺘﺎوی ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۵۸ :
 -٢اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎء )ﺟﺰء ۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۰۳ :

ﻓﺼﻞ دوم :ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه
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ﺟﻤﺮات و ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ و
ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از اﺣﺮام اول ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻞ
اول ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ -۱ :رﻣﯽ ﺟﻤﺮات و  -۲ﻃﻮاف و
ﺳﻌﯽ اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮاو واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ  -۳و ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد ،در
اﯾﻨﺼﻮرت از ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻠﻞ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،اﮔﺮ ﻓﻘﻂ دو ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم داد ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﻮﺷﺪ و از ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﺑﺮ او ﺣﺮام ﺑﻮده ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺠﺰ ﺟﻤﺎع ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ﺟﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎﻣﻼ
از ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﺟﯽ در روز ﻋﯿﺪ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از اﺣﺮام اول ﯾﺎ ﺗﺤﻠﻞ اول ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
اﯾﻦ رای و ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ رای را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎط اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر دوم را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮی
ﺳﺮ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻃﻮاف اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ
ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ áرواﯾﺖ ﺷﺪه -اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ

َ ّ
ُ
ُ
در ﺳﻨﺪ آن ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺖ -ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮد» :إذا رﻣﻴﺘﻢ وﺣﻠﻘﺘﻢ ﻓﻘﺪ ﺣﻞ ﻟ�ﻢ

اﻟﻄﻴﺐ و� ﻲﺷء إﻻ اﻟنﺴﺎء«) » (١اﮔﺮ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ و ﻣﻮی ﺳﺮ را
ﺗﺮاﺷﯿﺪﯾﺪ ﺣﻼل اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ ﺑﺠﺰ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ« .و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺿﻤﯿﻨﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ ،و ﭼﻮﻧﮑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ » Ìزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات روز ﻋﯿﺪ را اﻧﺠﺎم داد و

 -١أﺣﻤﺪ ) ،(۱۴۳/۶أﺑﻮ داود ) ،(۱۹۷۸) (۲۰۲/۲اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ) ،(۲۷۶/۲اﻟﺒﯿﻬﻘﻲ ) ،(۱۳۶/۵اﺑﻦ
ﺧﺰﯾﻤﻪ ). (۲۹۳۷) (۳۰۲/۴
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ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ذﺑﺢ ﮐﺮد ،و ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ﻋﺎﯾﺸﻪ áﺑﻪ او ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ زد«)  .(١از
ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از
رﻣﯽ ﺟﻤﺮات و ذﺑﺢ و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺧﻮد .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ و اﺣﺘﯿﺎط اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺤﻠﻞ
اول ﺑﻌﺪ از رﻣﯽ ﺟﻤﺮات و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﻣﯽ ﺟﻤﺮات و ﻗﺒﻞ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ،ﭼﻮن

ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ) .(٢

س :۹ﻣﺎدرم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در آن ﺣﺠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم

داد از روی ﻋﺪم آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ

آن ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از درﺧﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮد را

ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﻬﺎ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺣﺞ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﭼﻪ ﺑﻮده؟ ﺑﻌﺪ از آن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای

ﻋﺮﻓﺎت رﻓﺖ ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و آن ﻋﻼﻣﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻧﺼﺐ

ﮐﺮده را دﯾﺪه ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر آن را ﻟﻌﻦ ﮐﺮده و
در ﻫﻨﮕﺎم رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ ﺑﻮده ﻫﻤﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﯾﮏ دﻓﻌﻪ و ﺑﺎ

 -١ﻣﺴﻠﻢ » ،«۸۴۶/۲ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب اﻟﻄﯿﺐ ﻟﻠﻤﺤﺮم ﻋﻨﺪ اﻹﺣﺮام ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۱۸۹/۳۱ﻧﺴﺎﺋﻲ
» ،«۱۳۷ -۱۳۶۰/۵ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ :ﺑﺎب إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻄﯿﺐ ﻋﻨﺪ اﻹﺣﺮام ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ در »اﻟﻤﺴﻨﺪ«
ص » ،«۱۲۰واﻟﺤﻤﯿﺪي » ،«۱۰۵/۱ﺷﺎره » ،«۲۱۱و ﺑﯿﻬﻘﻲ » ،«۳۴/۵وأﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ »،«۳۵۳/۷
ﺷﻤﺎره » ،«۴۳۹۱از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺰﻫﺮي از ﻋﺮوة از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ زدم ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از اﺣﺮام ﻗﺒﻞ از ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ
زدم .و ﺑﺨﺎري » ،«۳۸۲/۱۰ﮐﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎس :ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﯿﺐ ،ﺣﺪﯾﺚ »،«۵۹۲۸
وﻣﺴﻠﻢ » ،«۸۴۷/۲ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب اﻟﻄﯿﺐ ﻟﻠﻤﺤﺮم ﻋﻨﺪ اﻹﺣﺮام » ،«۱۱۸۹/۳۷ ،۳۶وﻧﺴﺎﺋﻲ
» ،«۱۳۸-۱۳۷/۵ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ :ﺑﺎب اﻟﻄﯿﺐ ﻋﻨﺪ اﻹﺣﺮام ،وأﺣﻤﺪ » ،«۱۳۰/۲واﻟﺒﯿﻬﻘﻲ
».«۳۴/۵
 -٢ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۵۵ :
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ﻫﻢ ﭘﺮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻮض اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را از روی ﻧﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻤﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم

داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺣﺞ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﭼﻮن

ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺣﺠﺶ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ آن ﺣﺞ اوﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده؟

ج :ﺣﺞ ﻣﺎدرت ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻄﻊ درﺧﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن از ﺣﮑﻤﺶ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮده ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ
ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﮐﺎرش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﮑﻪ
ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮای ﺣﺮام ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ از آن ﺧﻮدش ﺑﺨﻮرد ،اﻣﺎ اﮔﺮ
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮان ذﺑﺢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ده روز روزه ﺑﮕﯿﺮد) .(١

س :۱۰ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺟﯿﺎن در روز دوازدﻫﻢ اﺑﺘﺪا ﻃﻮاف وداع اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ

ﺑﻪ ﻣﻨﯽ رﻓﺘﻪ و رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ آﯾﺎ ﻃﻮاﻓﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن

ﻗﺒﻞ از رﻣﯽ ﻃﻮاف اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ واﺟﺐ اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪه اﺳﺖ؟

ج :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ﻃﻮاف وداع اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرش درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻃﻮاف وداع ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺞ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از رﻣﯽ ﺟﻤﺮات
ﻃﻮاف وداع را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻨﺪ و در ﺑﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮان اﻫﻞ ﻣﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮔﻮﺷﺖ آن ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد و
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﯿﻮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد را ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﺪارد
ﺑﺎﯾﺪ ده روز روزه ﺑﮕﯿﺮد) .(٢

س :۱۱ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺣﺞ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﺑﺮای
رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮی را وﮐﯿﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ

 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۶۶ :
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۴۶ :

٥٠

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺷﺪه ﺑﻮد در روز دوم و ﺳﻮم رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ،

ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :اﺻﻞ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻮدش ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و اﺟﺎزه ﻧﺪارد
ﮐﺴﯽ را وﮐﯿﻞ اﻧﺠﺎم رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺮﺗﺎب
رﻣﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات را دارد
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را وﮐﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮔﻨﻬﮑﺎر اﺳﺖ ،و رﻣﯽ
ﺟﻤﺮات ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ
ﺧﻮدش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪارد اﺟﺎز دارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدش وﮐﯿﻞ ﻗﺮار
دﻫﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ آن ﮐﺎر را ﺑﻪ روش ﺷﺮﻋﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ،و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﻮال ذﮐﺮ ﮐﺮدهای ﺷﺨﺺ وﮐﯿﻞ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
اﺳﺖ ﮔﻨﻬﮑﺎر اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را وﮐﯿﻞ ﻗﺮار داده ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮک ﮐﺮدن آن ﮐﺎر ﺧﻮن
دﻫﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮای ﻣﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ) .(١

س :۱۲اﮔﺮ ﺣﺎﺟﯽ در ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﻋﺮﻓﺎت -اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن -ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ج :اﮔﺮ ﺣﺎﺟﯽ در زﻣﺎن وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﻓﺎت ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ ﺣﺠﺶ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﺤﻟﺞ ﻋﺮﻓﺔ«

) (٢

»ﺣﺞ اﯾﺴﺘﺎدن درﻋﺮﻓﺎت

 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۲۷ :
 -٢أﺑﻮ داود » ،«۴۸۶ -۴۸۵/۲ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ »اﻟﺤﺞ« :ﺑﺎب ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺪرك ﻋﺮﻓﺔ ،ﺣﺪﯾﺚ
» ،«۱۹۴۹و ﺗﺮﻣﺬي » ،«۲۳۷/۳ﮐﺘﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﻤﻦ أدرك اﻹﻣﺎم ﺑﺠﻤﻊ ﻓﻘﺪ أدرك اﻟﺤﺞ،
ﺣﺪﯾﺚ » ،«۸۸۹و ﻧﺴﺎﺋﻲ » ،«۲۵۶/۵ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب ﻓﺮض اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓﺔ ،و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
» ،«۱۰۰۳/۲ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ :ﺑﺎب ﻣﻦ أﺗﯽ ﻋﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﯿﻠﺔ ﺑﺠﻤﻊ ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۳۰/۵و
اﻟﻄﯿﺎﻟﺴﻲ » ،«۲۲/۱ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة :ﺑﺎب وﺟﻮب اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓﺔ وﻓﻀﻠﻪ ،واﻟﺪﻋﺎء ﻋﻨﺪ
ذﻟﻚ ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۰۵۶وأﺣﻤﺪ » ،«۳۳۵/۴واﻟﺪارﻣﻲ » ،«۵۹/۲ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ :ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﺘﻢ
اﻟﺤﺞ ،واﺑﻦ اﻟﺠﺎرود ص » ،«۱۶۵ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۴۶۸واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ »،۲۴۰/۲

ﻓﺼﻞ دوم :ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه

٥١

اﺳﺖ« اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺐ را ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺠﺶ
درﺳﺖ اﺳﺖ ،زﻣﺎن اﯾﺴﺘﺎدن در ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ در روز ﻋﺮﻓﺎت ﺗﺎ
ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻧﺤﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﻣﻮرد اﯾﺴﺘﺎدن در ﻋﺮﻓﻪ ﻗﺒﻞ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدن در ﻋﺮﻓﻪ ﻗﺒﻞ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از
زوال و ﯾﺎ ﺷﺐ در ﻋﺮﻓﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪ از زوال و ﯾﺎ
ﺷﺐ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻇﻬﺮ در ﻋﺮﻓﺎت
اﯾﺴﺘﺎده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻋﺮﻓﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد،
ﻧﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ او ﺧﻮن واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﯾﮏ ﮐﺎر واﺟﺒﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ،

 ،«۲۴۱ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب اﻟﻤﻮاﻗﯿﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ » ،«۱۹و ﺣﺎﮐﻢ » ،«۴۶۴/۱ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ،و
ﺑﯿﻬﻘﻲ » ،«۱۱۶/۵ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ :ﺑﺎب وﻗﺖ اﻟﻮﻗﻮف ﻹدراك اﻟﺤﺞ ،واﺑﻦ ﺣﺒﺎن » -۱۰۰۹ﻣﻮارد«،
واﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ » ،«۲۵۷/۴ﺷﻤﺎره » ،«۲۸۲۲و ﻃﺤﺎوي در »ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر« »-۲۰۹/۲
 ،«۲۱۰واﻟﺤﻤﯿﺪي » ،«۳۹۹/۲ﺷﻤﺎره » ،«۸۹۹وأﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ ﻓﻲ »اﻟﺤﻠﯿﺔ« » ،«۱۲۰ -۱۱۹/۷از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء از ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﻌﻤﺮ اﻟﺪﯾﻠﻲ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìرا در ﺣﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻣﺮدﻣﯽ از اﻫﻞ ﻧﺠﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺣﺞ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺣﺞ ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺖ :و اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﺔ ﮔﻔﺖ:
وﻫﺬا أﺟﻮد ﺣﺪﯾﺚ رواه ﺳﻔﯿﺎن اﻟﺜﻮري .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ -اﻟﺪﻫﻠﻲ -ﻣﺎ
ً
أری ﻟﻠﺜﻮري ﺣﺪﯾﺜﺎ أﺷﺮف ﻣﻨﻪ .ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ واﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن .وﺣﺪﯾﺚ
ﺷﺎﻫﺪ دارد از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس.أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ در »اﻷوﺳﻂ« و در »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ«
» ،«۲۵۴/۳از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺼﯿﻒ ازﻣﺠﺎﻫﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل :ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ » :Ìاﻟﺤﺞ ﻋﺮﻓﺎت«.
ﻫﯿﺜﻤﻲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺪﯾﺚ ﺧﺼﯿﻒ اﺳﺖ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ وﻏﯿﺮه او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ أﺣﻤﺪ و ﻏﯿﺮه او
را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ وﺧﺼﯿﻒ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺰري :اﻟﺤﺎﻓﻆ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ﮔﻔﺘﻪ »،«۲۲۴/۱
ﺻﺪوق ﺳﻲء اﻟﺤﻔﻆ ﺧﻠﻂ ﺑﺂﺧﺮه و رﻣﻲ ﺑﺎﻹرﺟﺎء.

٥٢

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﺮ در ﻋﺮﻓﺎت اﯾﺴﺘﺎده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺐ و روز را ﺑﺎ ﻫﻢ

ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .(١

س :۱۳در روز ﻋﺮﻓﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﺷﺪﯾﻢ ،ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﻄﺎر از ﻋﺮﻓﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﯽ رﻓﺘﻪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ رﻓﺘﻪ و در

آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون
اراده ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ازﻋﺮﻓﺎت ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ؟

ج :اوﻻ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ
روز و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺐ را در ﻋﺮﻓﺎت ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﺑﯿﺮون ﺑﺮود
ﺧﻮن ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﮔﺮ راﻧﻨﺪه ﻗﻄﺎر ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺟﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻗﻄﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد) .(٢

س :۱۴ﻣﻦ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ راﻧﻨﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﻋﺮﻓﺎت ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ
ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ دو ﺷﺐ ،ﻣﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ رﻓﺘﯿﻢ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و

ﻋﺸﺎء را در آﻧﺠﺎ ادا ﮐﺮدﯾﻢ ،دوﺳﺘﺎﻧﻢ را در ﻣﺰدﻟﻔﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻪ وﻗﺖ

ﻏﺮوﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺧﻮدم ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﺣﺎﺟﯽﻫﺎ در آن ﺑﻮد ﺑﻪ

ﻣﻨﯽ رﻓﺘﻢ ،و ﻗﺼﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدم ،وﻟﯽ

در ﺑﯿﻦ راه در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدم ،ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدم و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ

ﺑﺎزﮔﺮدم و وارد ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ ﺷﺪم ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻮد

ﭘﻠﯿﺲ از ورود ﻣﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﺮﺳﻢ ،و در
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ )در ﻣﺰدﻟﻔﻪ( ﻣﺎﻧﺪم و در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ

ﺑﻮدم و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻢ ﺷﺐ را در

ﻣﻨﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ در ﺧﯿﻤﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در

 -١ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ (۲۶۲ :ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز./
 -٢ﻓﺘﺎوی ﺟﻨﺎب ﻣﻔﺘﻲ )ﺟﺰء ۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۵۹ :

ﻓﺼﻞ دوم :ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه

٥٣

اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ ،و ﺣﮑﻢ ﮐﺎر ﻣﻦ اﮔﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز دوم ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻨﻮز
در ﺧﯿﻤﻪام در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﺎﺷﻢ اﮔﺮ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ روز ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ رﻣﯽ

ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟

ج :اوﻻ :اﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهای ﺑﻪ ﻣﻨﯽ
وارد ﺷﻮی اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ و در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻣﺎﻧﺪهای ﭼﻮن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در
ﻣﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهای ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﻮاﻟﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮدهای ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن از
ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺻﺒﺢ دوﺑﺎره ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪای ،و ﺗﻮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ و در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ در
َ
َ ُّ
ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻣﺎﻧﺪهای ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ �﴿ :يُ�ل ِف
َّ
َّ ُ َ ۡ
ٱ� �ف ًسا إِ� ُو ۡس َع َها ۚ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[۲۸۶ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺶ
َ
ّ
َ َ َ ََ َ َۡ ُ ۡ
ج﴾
ِين م ِۡن ح َر ٖ �
ﻣﮑﻠﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ« ،وﻗﻮﻟﻪ﴿ :وما جعل علي�م ِ� ٱ� ِ
]اﻟﺤﺞ» .[۷۸:و در دﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاد«.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﮔﺮ ﺗﻮ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز دوازدﻫﻢ ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاﺑﯿﺪن در
ات روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻮ در ﺧﺎرج از ﻣﻨﯽ
ﻣﻨﯽ و رﻣﯽ روز ﺟﻤﺮ ِ
ﺑﻮدهای) .(١

س  :۱۵وﻗﺖ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات در ﺳﻪ روز اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ از ﮐﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪ

وﻗﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟ آﯾﺎ ﺣﺎﺟﯽ اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ ﺷﺐ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﻦ دوران ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﺷﺪه و ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮاوﻧﯽ وﺟﻮد
دارد ﺑﺮای رﻣﯽ ﺟﻤﺮات در روز؟

ج :وﻗﺖ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات در روزﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎم
ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﺟﺎﺑﺮ
 رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۷۰ :
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ﻓﺮﻣﻮد» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدر روز ﻧﺤﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در وﻗﺖ ﺿﺤﯽ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم داد،

اﻣﺎ در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ«)  .(٢ )(١و ﺑﺨﺎری
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ Èرواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ

زوال ﻣﯽرﺳﯿﺪ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ«)  .(٣ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رای و ﻧﻈﺮﺷﺎن

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد،

 -١أﺣﻤﺪ ) (۳۱۲/۳ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ إدرﯾﺲ ،وﻓﻲ ) (۳۱۹/۳ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﯾﺤﯿﯽ .و در ) (۳۹۹/۳ﻗﺎل:
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻔﺎن ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎد -ﯾﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ،-واﻟﺪارﻣﻲ ) (۱۹۰۲ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﻮﺳﯽ .وﻣﺴﻠﻢ ) (۸۰/۴ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﻪ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ اﻷﺣﻤﺮ ،واﺑﻦ
إدرﯾﺲ) .ح( وﺣﺪﺛﻨﺎه ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﺸﺮم ،ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﯿﺴﯽ .وأﺑﻮ داود ) (۱۹۷۱ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺣﻤﺪ
اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ .واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۰۵۳ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺮﻣﻠﺔ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ
اﻟﻤﺼﺮي ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ وﻫﺐ .واﻟﺘﺮﻣﺬي ) (۸۹۴ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﺸﺮم ،ﻗﺎل:
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ .و ﻧﺴﺎﺋﻲ ) (۲۷۰/۵ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ
اﻟﺜﻘﻔﻲ اﻟﻤﺮوزي ،ﻗﺎل :أﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ إدرﯾﺲ .واﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ) (۲۹۶۸ ۲۸۷۶ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﺸﺮم ،ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﯿﺴﯽ) .ح( وﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ -ﯾﻌﻨﻲ
اﺑﻦ ﺑﮑﺮ ،-و در ) (۲۹۶۸ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﮐﺮﯾﺐ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ) .ح( وﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺳﻌﯿﺪ اﻷﺷﺞ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﻲ اﺑﻦ إدرﯾﺲ .ﺛﻤﺎﻧﯿﺘﻬﻢ -اﺑﻦ إدرﯾﺲ ،وﯾﺤﯿﯽ ،وﺣﻤﺎد ،وﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ،
وأﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ ،وﻋﯿﺴﯽ ،واﺑﻦ وﻫﺐ ،واﺑﻦ ﺑﮑﺮ -ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ.
 -٢ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
 -٣ﺑﺨﺎري  ۴۶۲ / ۳در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب رﻣﻲ اﻟﺠﻤﺎر ،واﻟﻤﻮﻃﺄ  ۴۰۸ / ۱در اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ
رﻣﻲ اﻟﺠﻤﺎر ،وأﺑﻮ داود ﺷﻤﺎره ) (۱۹۷۲در اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ،ﺑﺎب ﻓﻲ رﻣﻲ اﻟﺠﻤﺎر ،اﻟﺤﺎﻓﻆ در
»اﻟﻔﺘﺢ« ﮔﻔﺘﻪ :در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ در روز ﻏﯿﺮ از روز ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻌﺪ از
زوال رﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ راﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻋﻄﺎء وﻃﺎوس ﻣﺨﺎﻟﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ً
ﻗﺒﻞ از زوال ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﺣﻨﻔﻲﻫﺎ در روز ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از زوال اﺟﺎزه رﻣﯽ دادهاﻧﺪ .إﺳﺤﺎق
ﮔﻔﺘﻪ :اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از زوال رﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در روز ﺳﻮم اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد.

ﻓﺼﻞ دوم :ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه
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ﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎط اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب رﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ) .(١

س :۱۶ﺣﮑﻢ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺎرج از ﻣﻨﯽ در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﭼﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﯾﻦ

ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎن؟

ج :ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻨﯽ در ﺷﺐﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازﻫﻢ
واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮ ﻣﺮد و زن ﺣﺞ ﮔﺬار واﺟﺐ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ،
اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آﻧﻬﺎ واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﺬری آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﺑﺪﻫﺪ) .(٢

س :۱۷ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؛ ذﺑﺢ ﻧﺰد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﻮدم ﺣﯿﻮان را ذﺑﺢ ﮐﻨﻢ و

ﮔﻮﺷﺖ آن را ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻢ؟

ج :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ راﺟﺤﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
و ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ وﮐﯿﻞﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ورد اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎورﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮدش ﺣﯿﻮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮا ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ Ì
ﺧﻮدش ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ذﺑﺢ ﮐﺮد در ﺣﯿﻮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺪی آورده ﺑﻮد
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و در ﺑﻘﯿﻪ ﺣﯿﻮانﻫﺎ وﮐﺎﻟﺖ داد) .(٣

س :۱۸ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ازدﺣﺎﻣﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

 -١اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )ﺟﺰء ،۱۳ :ﺻﻔﺤﻪ.(۸۹ :
 -٢ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﺔ.(۳۵۹ :
 -٣ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ۱۸ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۸ :
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ج :ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ دور ﺳﻨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺎﻟﺖ و اوﺿﺎع را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ اﻃﺮاف ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ازدﺣﺎم ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رد ﺷﺪن از ازدﺣﺎم و ﻫﻞ دادن ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﺪن را
ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ آن را ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ اوﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ آن
ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد را ﻟﻤﺲ و ﻣﺴﺢ ﮐﺮده ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﯾﮏ راﺣﺘﯽ و رﺣﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ .اﮔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دور و ﺑﺮ
ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﺠﺮ
اﻻﺳﻮد را ﺑﺒﻮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﯾﺎد داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ
در ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻗﺎﻃﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮد؛
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﮐﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻗﺮاردارﻧﺪ ،واﺟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺮدﻫﺎ دوری ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ،اﮔﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
زﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﯾﺎ وﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺳﺎﻧﯽ وراﺣﺘﯽ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﯾﺎ
ﻟﻤﺲ و ﻣﺴﺢ آن ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ و ﺑﻮﺳﯿﯿﺪن آن ﭼﯿﺰ و ﯾﺎ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ آن

از دور وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روﺑﺮوی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)  .(١واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.

س :۱۹اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻃﻮاف ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﯿﻦ اﺛﻨﺎء
اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﻮد ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮاف ﯾﺎ ﺳﻌﯽ
ﺧﻮد را از ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دور ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪا

ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ؟

 -١ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۶۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۷۲ :
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ج :اﮔﺮ ﺗﻮ در ﺣﺎل ﻃﻮاف ﺑﺎﺷﯽ و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﺪ و ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪی ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم
ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﺗﻮ دور ﺧﻮد را از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدهای ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯽ ،آن دورﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدی درﺳﺖ اﺳﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .(١

س :۲۰ﺷﺨﺼﯽ اﻣﺴﺎل ﺣﺞ ﻗﺮان اﻧﺠﺎم داد ،و ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف ﻗﺪوم از ﺣﺮم

ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش رﻓﺖ و ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺮم

ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم داد ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده

ﺑﺮ ﺣﺠﺶ اﺛﺮی دارد؟

ج :ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داد و اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اذن اﻟﻠﻪ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮود ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺮم و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﯿﻦ ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ را ﻃﻮﻻﻧﯽ و زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻃﻮاف را دو ﺑﺎره از ﻧﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،واﻟﻠﻪ

اﻋﻠﻢ) .(٢

س :۲۱ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻮن

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﻦ ﺑﺮ ﻗﺒﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺨﻮان؟

ج :اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﺪﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ،ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و در راه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼوت ﺷﻮد ،رﺳﻮل

ً
ﻗﺒﻮرا«
اﻟﻠﻪ Ìﻓﺮﻣﻮده» :اﺟﻌﻠﻮا ﻲﻓ ﺑﻴﻮﺗ�ﻢ ﻣﻦ ﺻﻼﺗ�ﻢ ،وﻻ ﺗﺘﺨﺬوﻫﺎ

) (٣

 -١ﻓﺘﺎوی ﻣﻔﺘﻲ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ آل اﻟﺸﯿﺦ )ﺟﺰء ۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۵۶ :
 -٢ﻓﺘﺎوی ﻣﻔﺘﻲ ﻋﺎم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ آل اﻟﺸﯿﺦ )ﺟﺰء ۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۵۶ :
 -٣ﺑﺨﺎري  ۴۴۱ / ۱در اﻟﺼﻼة ،ﺑﺎب ﮐﺮاﻫﯿﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ،ودر اﻟﺘﻄﻮع ،ﺑﺎب اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ
اﻟﺒﯿﺖ ،وﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (۷۷۷ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ وﻗﺼﺮﻫﺎ ،ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺻﻼة اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ
ﺑﯿﺘﻪ ،وأﺑﻮ داود ﺷﻤﺎره ) (۱۴۴۸ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ،ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ،واﻟﺘﺮﻣﺬي ﺷﻤﺎره

٥٨

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

»ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎزﺗﺎن )ﺳﻨﺖ( را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﮑﻨﯿﺪ« .و ﻓﺮﻣﻮده» :ﻻ ﺠﺗﻌﻠﻮا ﺑﻴﻮﺗ�ﻢ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻓﺈن الﺸﻴﻄﺎن ﻳﻔﺮ ﻣﻦ اﺒﻟﻴﺖ اﺬﻟي

ﺗﻘﺮأ ﻓﻴﻪ ﺳﻮرة اﺒﻟﻘﺮة«) » (١ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺷﯿﻄﺎن از
ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮﯾﺰان اﺳﺖ« اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
ﻣﺮدهﻫﺎ ﺳﻼم داده ﻣﯽﺷﻮد و دﻋﺎی ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدهﻫﺎ
ﺳﻼم ﻣﯽداد و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرت
ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻼم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺳﻨﺖ
ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻧﺰد ﻗﺒﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìو ﻧﺸﺴﺘﻦ و دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ دﻋﺎ ﺳﺮ ﻗﺒﺮﺷﺎن زودﺗﺮ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ،و

از ﺑﺪﻋﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ) .(٢

س :۲۲ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺞ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم دادم ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻣﯽ ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ
اوﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ و ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻗﺒﻞ از ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن

ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺤﻈﻮر در ﺣﺞ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره اﺣﺮام ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ و ﻣﻮی ﺳﺮ را ﺑﺘﺮاﺷﯿﻢ و ﺧﻮن

ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از رﻣﯽ ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ ،ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﻮﺷﯿﺪهاﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ
) (۴۵۱ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﻀﻞ ﺻﻼة اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ،و ﻧﺴﺎﺋﻲ  ۱۹۷ / ۳ﻓﻲ ﺻﻼة
اﻟﻠﯿﻞ ،ﺑﺎب اﻟﺤﺚ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮت واﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
 -١ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺘﺎب ﺻﻼة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ  .۷۸۰ص.
 -٢ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۱۴ :
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ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دو ﮐﺎر از ﺳﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ رﻣﯽ ﺟﻤﺮه و ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮ و ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ و
ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻌﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺑﻮده را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻓﺪﯾﻪدادن و ﺧﻮندادن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺣﺞ ﺷﻤﺎ

ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .(١

س :۲۳ﭘﺪر ﺧﺎﻟﻪام وﻓﺎت ﮐﺮده و ﺧﺎﻟﻪام ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺒﺮش را زﯾﺎرت ﮐﺮده اﺳﺖ،

ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ رﻓﺘﻦ زﻧﺎن را ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ

ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن او ﻫﺴﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎره ﺑﺪﻫﺪ؟

ج :ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺤﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎن
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدی؛ و از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìرواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت
ﻗﺒﺮ ﻣﯽروﻧﺪ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ زﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ را ﺗﺮک
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﮐﺎرش را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻧﺠﺎم داد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻮﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﺒﻠﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :زوروا اﻟﻘﺒﻮر ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮ�ﻢ اﻵﺧﺮة«) » (٢ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺑﺮوﯾﺪ
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد« .در اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع دﻋﻮت اﺳﻼم زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ
ﺑﺮ ﻣﺮد و زن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ در آن دوران ﺗﺎزه دﺳﺖ از ﭘﺮﺳﺘﺶ و ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺮ و ﮐﻼ ﺷﺮک از آﻧﻬﺎ
ﭘﺎک ﺷﻮد از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ اﺳﻼم در دروﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ
و در اﺳﻼم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﺳﻼم واﻗﻌﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۴۷ :
 -٢اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) ،۵۰۰/۱ﺷﻤﺎره .(۱۵۶۹
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را داد ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮگ و آﺧﺮت ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای
ﻣﺮدﮔﺎن دﻋﺎ و ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮل زﻧﺎن را از زﯾﺎرت ﻗﺐ ﻣﻨﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن زﻧﺎن ﻣﺮدﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ
ﺻﺒﺮﺷﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از رﺣﻤﺖ و ﻧﯿﮑﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ از روی رﺣﻤﺘﺶ زﻧﺎن را از زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن زﻧﺎن
ﺑﺮ ﻣﯿﺖ ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،زن اﺟﺎزه دارد در ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻓﻘﻂ زﯾﺎرت
ﻗﺒﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮل ﻋﻠﻤﺎء زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،،ﭼﻮن اﺣﺎدﯾﺜﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ زن ﺑﻪ زﯾﺎرت
ﻗﺒﺮ رﻓﺖ ﮐﻔﺎرهای ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ) .(١

س :۲۴ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﯿﺴﺖ ،در

ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻨﻌﯿﻢ ﻣﯽرود و از آﻧﺠﺎ اﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪد؟

ج :ﺗﮑﺮارﻋﻤﺮه ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪه در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ،از روش
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻧﺒﻮده ﺻﺤﺎﺑﻪ  Ôﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ ،اﮔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ وﺟﻮد
داﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دراﻧﺠﺎم آن؛ ﻣﺸﺮوع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه آﻣﺪه
اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻋﻤﺮه را اﻧﺠﺎم داده زﯾﺎد ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻗﺮآن را
ﺗﻼوت ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﻋﺒﺎدتﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه ﻧﺎﺗﻮان
ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮی ﯾﺎ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺷﻔﺎ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻫﯿﭻ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را دﭼﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﻫﺴﺖ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ Ì
 -١ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۱۳ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۲۴ :

ﻓﺼﻞ دوم :ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه
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ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ ﻋﻤﺮه ﺑﻌﺪی ﮐﻔﺎره ﺑﯿﻦ آن دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺞ ﻣﻘﺒﻮل ﻫﯿﭻ
ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﺪارد ﺑﺠﺰ ﺑﻬﺸﺖ و رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪá
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻌﯿﻢ ﺑﺮود ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از اﺣﺮام ﺣﺞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد و اﺟﺎزه داد ﮐﻪ

از ﺗﻨﻌﯿﻢ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ) .(١

س :۲۵ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺮه ﮔﺬاری ﻗﺒﻞ از ﻃﻮاف اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم داد ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ

را ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ؟

ج :ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ,ﭼﻮن اﺑﻮداود در ﺳﻨﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ
 رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه رﺳﻮل اﻟﻠﻪ Ì
ﺻﺤﯿﺢ از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﮏ
ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻢ ،ﻣﺮدم ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻃﻮاف
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را زودﺗﺮ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را دﯾﺮ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم دادم ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﻮاب داد :اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮس و ﺷﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
را ﻟﮑﻪ دار ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﮑﺎل داﺷﺖ و ﻫﻼک ﺷﺪ«) .(٣ )(٢

س :۲۶ﻣﻦ و ﻣﺎدرم ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﻮاف را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﻣﺎدرم
اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﻣﺮﯾﺾ و ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ

اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ او را ﺳﻮار وﯾﻠﭽﺮ ﮐﺮدم و ﺳﻮار ﺑﺮ وﯾﻠﭽﺮ ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم داد آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر

ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ج :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدرت ﺳﻮار ﺑﺮ وﯾﻠﭽﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه اﻧﺠﺎم داده اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد؛

ﭼﻮن ﻋﺬر دارد و ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ) .(٤

 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۵۵ :
ً
 -٢أﺑﻮ داود ﺷﻤﺎره ) (۲۰۱۵در اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ،ﺑﺎب ﻓﯿﻤﻦ ﻗﺪم ﺷﯿﺌﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺣﺠﻪ ،و إﺳﻨﺎدش ﺟﯿﺪ.
 -٣ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۲۱ :
 -٤ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۲۱ :
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س :۲۷وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﺮه ﮐﺮد و آن را اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﻃﻮاف

و ﺳﻌﯽ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ﻣﻮ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﺮ ﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮد؟

ج :واﺟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻮی ﺳﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه

ﮐﺮدن آن ﺑﮕﯿﺮد) .(١

س :۲۸اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم داد و ﻣﻮی ﺳﺮ را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺘﻪ

ﺑﻌﺪی دوﺑﺎره ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم داد؛ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻮن ﻣﻮی ﺳﺮش ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ

و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.

ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮی ﺳﺮ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ در ﺳﺮش ﻣﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ واﺟﺐ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺣﺞ و ﻋﻤﺮهاش ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ) .(٢

س :۲۹ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺎﺋﻒ اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺑﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮه را اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﻃﺎﺋﻒ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﻟﯽ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ،

اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؟

ج :ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ در ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ) .(٣

س :۳۰ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ از ﻣﻄﺎر ﺟﺪه ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره رﻓﺖ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﯿﻘﺎت ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ )آﺑﺎر ﻋﻠﯽ( اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد؟

ج :اﮔﺮ ﺣﺎﺟﯽ از ﻣﻄﺎر ﺟﺪه ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﻗﺼﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه از ﺟﺪه
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺑﺮود ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎن داد و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﺔ.(۳۲۷ :
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۲۷ :
 -٣ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۰۴ :
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ﻣﮑﻪ ﺑﺮای ادای ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﺑﺮود ،از ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه
ﺑﻪ آﺑﺎر ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪد ﭼﻮن آن ﺷﺨﺺ ﺣﮑﻢ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮده» :اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺮد آﻧﺠﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻏﯿﺮ ﻣﺮدم
آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را دارﻧﺪ« ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﺻﺤﺘﺶ
ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .(١

س :۳۱اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا در

ﺷﺐ اول ﺷﻮال ﺑﺮﺳﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ج :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در آﺧﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد و ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﻣﮕﺮ
در ﺷﺐ اول ﺷﻮال ،ﺳﭙﺲ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﺞ آن ﺳﺎل را اﻧﺠﺎم داد اﯾﻦ
ﺣﺠﺶ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮه ﺣﺞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ از
ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺞ اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
س :۳۲اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺟﺪه اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ و از ﻣﯿﻘﺎت اﺣﺮام ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا

رﻓﺘﻪ و ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﺮود و وﻗﺘﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد از ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد و ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ و
ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻮاﻓﺶ ﺟﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﺮه اوﻟﯽ

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﺴﺘﻦ اﺣﺮام ﺑﺮ او ﻫﺴﺖ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﯿﻘﺎت اﺣﺮام ﺑﺴﺖ و ﻋﻤﺮه را اﻧﺠﺎم داد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ و ﻋﻤﺮه دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ از ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم داد اﯾﻦ ﻋﻤﺮه
دوﻣﯽ از او آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻋﻤﺮه اوﻟﯽ واﺟﺐ ﺑﻮد را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﻤﺮه

اوﻟﯽ از ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺪون اﺣﺮام ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﺑﺪﻫﺪ) .(٢

 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۹۴ :
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۳۰ :

٦٤

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

س :۳۳ﺷﺨﺼﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﻧﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی او
ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﺮه درﺳﺖ اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﺟﺮ و ﺛﻮاب اﯾﻦ ﻋﻤﺮه ﺑﻪ

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﮐﺮده ﻣﯽرﺳﺪ؟

ج :اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﮐﺮده درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺨﺺ
ﻋﻤﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﺧﻮد ﻋﻤﺮه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻋﻤﺮهاش ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺛﻮاب آن ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﺮه ﺣﺞ
ﻧﯿﺰ ﺑﺠﺎی ﻣﺮده درﺳﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﻪ ﺣﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدش ﺑﺮای ﺧﻮد زودﺗﺮ ﺣﺞ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ) .(١

 :۳۴آﯾﺎ ذﺑﺤﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ در ﻣﮑﻪ در روز ﻧﺤﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﺎی ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ در روز ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮ ﺑﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد؟

ج :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن روز ﻋﯿﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ذﺑﺢ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮان ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ در ﺣﺞ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺣﺎﺟﯽ در ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻫﺴﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻨﯽ ﯾﺎ در ﻣﮑﻪ در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺞ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺤﺮ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺖ اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮد ﯾﺎ زن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺞ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه اﺣﺮام ﺑﺴﺖ و
ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﻧﺠﺎم داد ،ﯾﺎ ﺣﺞ ﻗﺮان اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ ﻟﺒﯿﮏ
ﮔﻔﺖ ﺑﺮ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻢ از ﺳﻬﻢ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﺎو ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮده:
َ َ َ َ َّ َ ۡ
ۡ ۡ
ٱ� ّج َ� َما ۡ
ٱستَ ۡي َ َ
ٱل ُع ۡم َرة ِ إ ِ َ� ۡ َِ
ي﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[۱۹۶ :ﻫﺮ
� م َِن ٱل َهد ِ �
﴿�من �متع ب ِ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﻤﺮه را ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ،ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ) ،ذﺑﺢ
ﮐﻨﺪ(« و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دو ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﻮچ اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻢ از ﯾﮏ ﮔﺎو ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ از ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از دادن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﺗﻮان
ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ده روز روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﻪ روز در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺞ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از روز
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۷۶ :
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٦٥

ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺖ و ﻫﻔﺖ روز وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ،اﻣﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ
ﺣﺎﺟﯽ در روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ و ﻗﺮﺑﺎن ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و آﺑﺎدیﻫﺎی ﺧﻮد

اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .(١

س :۳۵آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪن ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ و دوﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف وداع ﺟﺎﯾﺰ

ﻫﺴﺖ؟

ج :ﺧﺮﯾﺪن اﺷﯿﺎی ﻋﺎدی اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ،ﺧﺮﯾﺪن ﻟﻮازم ﺿﺮوری و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد) .(٢

س :۳۶آﯾﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺞ ،ﻋﻤﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺞ ﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻧﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﺞ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﻣﺎه ذواﻟﻘﻌﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدر اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﻤﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﯾﮏ
ﻋﻤﺮه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﺮه در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر واﺟﺐ ﻫﺴﺖ و ﺣﺞ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر
در ﻋﻤﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ،ﺳﻨﺖ

اﺳﺖ) .(٣

س :۳۷آﯾﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه رﺟﺐ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﻣﺎهﻫﺎ دارد؟
ج :ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﻣﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﻤﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ،رواﯾﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
 در ﻣﺎه رﺟﺐ ﻋﻤﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ
ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و ﺳﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﻤﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ رﺟﺐ/
در ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪÌ
در ﻣﺎه رﺟﺐ ﻋﻤﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء اﯾﻦ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ Ì
در ﻣﺎه ذی اﻟﻘﻌﺪه ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮهﻫﺎی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در ذی اﻟﻘﻌﺪه
 -١ﻓﺘﺎوی ﺟﻨﺎب ﻣﻔﺘﻲ )ﺟﺰء ،۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۰۲ :
 -٢ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۸ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۹۸ :
 -٣ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰ ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۴۴ :
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ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮهﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺑﻮده ﻧﻪ در
رﺟﺐ ،اﻣﺎ ﻋﻤﺮ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ  Ôدر اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﻤﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از

ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد) .(١

س :۳۸آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارم ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺣﺞ را ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ دو ﺳﺎل
ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازم ،ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺮوم و اﮔﺮ
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮوم ﺗﺎ دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ؟

ج :ﻫﺮ وﻗﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﺣﺞ را داﺷﺖ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ
ﺑﺮود ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻣﯽآﯾﺪ و آﯾﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ،
َ َ َ
ْ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮدهَ )) :وﻟ ﱠﻠﻪ َﻋ َﻠﯽ ﱠ
) (٢
ﺎس ِﺣ ﱡﺞ اﻟ َﺒ ْﯿ ِﺖ َﻣﻦ ْاﺳ َﺘﻄﺎع ِإﻟ ْﯿ ِﻪ َﺳ ِﺒﯿﻼ((
اﻟﻨ
ِ ِ
ِ
ِ
»ﺣﺞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ را دارد ،واﺟﺐ اﺳﺖ« از
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìرواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻌﺠﻠﻮا إﻰﻟ اﺤﻟﺞ -ﻳﻌ� اﻟﻔﺮ�ﻀﺔ -ﻓﺈن

أﺣﺪ�ﻢ ﻻ ﻳﺪري ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻪﻟ«) » (٤ )(٣ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ -ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺞ ﻓﺮض -ﺟﻠﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽآﯾﺪ«.
س :۳۹زﻧﯽ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم داده ،ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺼﺮ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻏﺴﻞ زده ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ

دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺎد آورد ﮐﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻮی ﺳﺮ

ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ زن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﻣﻤﻨﻮع ﻫﺴﺖ را اﻧﺠﺎم داده ﻣﻌﺬور ﺑﻪ
 -١ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۶۷ :
 -٢ال ﻋﻤﺮان۹۷ :
 -٣أﺣﻤﺪ ) ،(۳۱۳/۱و ﺑﯿﻬﻘﻲ ).(۳۴۰/۴
 -٤ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۷ :

ﻓﺼﻞ دوم :ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه

٦٧

ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺟﻤﺎع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮان ﺣﺮم ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .(١

س :۴۰ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﺪام ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ؛ روزه ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ اﻓﻄﺎر ﺑﮑﻨﺪ؟

ج :اوﻻ :ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﻣﯽآﯾﺪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ
اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه را داده اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ روزه ﺑﮕﯿﺮد اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد) .(٢

س :۴۱ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪم ﮐﻪ ﮐﻢ ﺳﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﺮه آﻣﺪﯾﻢ ،دور و ﺑﺮ

ﺣﺮم و ﻃﻮاف ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد ﭼﻮن  ۲۶ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻮد؛ دور ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻃﻮاف

ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺎزان ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ
ﺧﻮدم ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ﻋﻤﺮه را را اﻧﺠﺎم دادم ،اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از

ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮم ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﻧﯿﺰ ﺟﻤﺎع ﮐﺮدهام ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﻤﺮه اوﻟﯽ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ ،اﻵن ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪم ﭼﻪ ﭼﯿﺰی واﺟﺐ ﻫﺴﺖ؟

ج :اوﻻ :ﻓﺮزﻧﺪت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮهاش را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﺮ او واﺟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻣﻼﺑﺲ اﺣﺮام را ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد و ﻋﻤﺮهاش را ﺑﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدن
ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ،
دوﻣﺎ :ﺑﺮ ﺗﻮی ﭘﺪر واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدی و از آن ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن
اﺣﺮام ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎع آن را ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮده ای دوﺑﺎره از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪی،
و ﻋﻤﺮهات را ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯽ ﺗﺎ ﻗﻀﺎی ﻋﻤﺮهای ﮐﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدهای را اﻧﺠﺎم
داده ﺑﺎﺷﯽ.
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۰۹ :
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۶ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۲۸ :
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد آن را ذﺑﺢ ﮐﻨﯽ و ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮای ﺣﺮم ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ذﺑﺢ
ﮐﺮدن را ﻧﺪاری ده روز ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮی) .(١

س :۴۳ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﺮه ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن

ﻫﻔﺖ دور ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری و ﺑﯽدﻗﺘﯽ و ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ،
ﻣﻮی ﺳﺮم را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑﺮدم ،ﺳﭙﺲ از ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺷﻬﺮم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ،

آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ ﻫﺴﺖ؟

ج :ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮن ﻣﻮ ،ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ﻋﻤﺮه ﻫﺴﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را
ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻟﺒﺎس اﺣﺮام را ﺑﭙﻮﺷﯽ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮی ﺳﺮ را
ﺑﺘﺮاﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﻮن اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﻮﺷﯿﺪهای ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻫﯽ؛ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را
ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯽ و آن را ﺑﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮان ﺣﺮم ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺣﺮم
ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ و ﻧﯿﻢ ﻏﺬا ﻣﯽﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﻫﻢ ﺳﻪ روز در ﻫﺮ

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ روزه ﺑﮕﯿﺮی ،و ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزه در ﺧﻮد ﻣﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .(٢

س :۴۳آﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه )ﺣﺞ ﻣﺒﺮور( ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد؟

 رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم رﺳﻮل
ج :اوﻻ :در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه
اﻟﻠﻪ  Ìﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺣﺞ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓﺚ ولﻢ ﻳﻔﺴﻖ رﺟﻊ ﻛﻴﻮم وﺪﻟﺗﻪ أﻣﻪ«) » (٣ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺣﺞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺟﻤﺎع ﻧﮑﻨﺪ و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه
و ﻣﺎﻧﻨﺪ روزی ﮐﻪ از ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ،ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﯽﺷﻮد« .و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۶۱ :
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۵۷ :
 -٣ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۵۷ :
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٦٩

 Ìﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻌﻤﺮة إﻰﻟ اﻟﻌﻤﺮة ﻛﻔﺎرة ﻤﻟﺎ ﺑيﻨﻬﻤﺎ ،واﺤﻟﺞ اﻤﻟﺮﺒور ﻟيﺲ ﻪﻟ ﺟﺰاء إﻻ

اﺠﻟﻨﺔ«) » (١اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﺮه ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮه دﯾﮕﺮ ،ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺣﺞ ﻣﻘﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﯿﭻ ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﺪارد ﺑﺠﺰ ﺑﻬﺸﺖ« ﺣﺞ و اﻋﻤﺎل
ﻧﯿﮏ دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻋﺒﺎدتﻫﺎ را ﺑﻪ روش ﺷﺮﻋﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ از اﺳﺒﺎب ﺑﺨﺸﺶ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه
 رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮد» :الﺼﻠﻮات اﺨﻟﻤﺲ،
واﺠﻟﻤﻌﺔ إﻰﻟ اﺠﻟﻤﻌﺔ ،ورمﻀﺎن إﻰﻟ رمﻀﺎن ،ﻣ�ﻔﺮات ﻣﺎ ﺑيﻨﻬﻦ إذا اﺟﺘنﺒﺖ

الﻜﺒﺎﺋﺮ«) » (٢ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ،و ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ دﯾﮕﺮ ،و رﻣﻀﺎن ﺗﺎ رﻣﻀﺎن دﯾﮕﺮ،
ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ رخ داده اﺳﺖ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه دوری ﮐﻨﺪ«
ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم اﺑﻦ ﻣﻨﺬر /و ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺞ ﻣﻘﺒﻮل ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﭼﻮن از ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد) .(٣

س :۴۵ﭼﻪ وﻗﺖ ﺗﺠﺎرت در ﺣﺞ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺗﺠﺎرت ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﺰ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎم ﻃﺒﺮی در ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮش ﺑﺎ
َۡ َ َ َۡ ُ ۡ ُ َ ٌ َ َ ُ ْ َ ۡ ٗ
ﺳﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﴿ليس علي�م جن
اح أن ت ۡب َتغوا فض� ّمِن

ُ
َّر ّ�ِ� ۡ ۚم﴾ »ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ )در اﯾﺎم ﺣﺞ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش( از ﻓﻀﻞ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن )روزی( ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ« از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس Èآورده :ﻫﯿﭻ ﺣﺮﺟﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺣﺮام و ﺑﻌﺪ از اﺣﺮام ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﯿﺪ) .(٤

 -١ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرة ﺑﺎب اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﺷﻤﺎره » «۱۶ص.
 -٣ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۳ :
 -٤ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۳ :

٧٠

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

س :۴۵ﺣﮑﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﻮراب و ﻃﻮاف ﻗﺪوم اﻧﺠﺎم دادن ﺑﺎ آن ﺣﺎﻟﺖ در اﯾﺎم

ﺣﺞ ﯾﺎ ﻃﻮاف ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﭼﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﺟﻮراب ﺟﺰو ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﻫﺴﺖ؟

ج :ﻣﺮدی ﮐﻪ اﺣﺮام ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻮراب
ﺑﭙﻮﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ و اﻣﻮری دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺷﺪ اﺟﺎزه دارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻓﺪﯾﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻪ روز روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺴﮑﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﯾﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .(١

س :۴۶ﺣﺞ ﻓﺮض را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم ،در ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﻬﺎ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﯽ ﺑﻮدم

ﺟﻨﺐ ﺷﺪم و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﻢ ،آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ ﻫﺴﺖ؟

ج :ﺟﻨﺐ ﺷﺪن در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﺟﻨﺎﺑﺖ

اﻣﺮی اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ) .(٢

س :۴۷آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺞ زن ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ؛ آﯾﺎ زن اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﭽﺴﺒﺪ و ﺑﻪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺮدان ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻠﻮغ ﻫﺴﺖ و ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ
ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﻮد؟

ج :زن اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ از ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ،

 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۸۴ :
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۸۹ :
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٧١

 زن اﺟﺎزه دارد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻠﻮغ ﻫﺴﺖ ﻟﺒﺎس و ﻋﺒﺎ وﭘﻮﺷﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣﺶ ﻧﯿﺴﺖ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد را از ﺷﻠﻮﻏﯽ
ﻧﺠﺎت دﻫﺪ) .(١

س :۴۸آﯾﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﻣﮑﻤﻞ وﻗﻮف در ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﻪ ﻫﺴﺖ ،آﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر دﻟﯿﻠﯽ از ﺳﻨﺖ دارد؟

ج :از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻫﯿﭻ رواﯾﺖ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﮐﻮه ﻋﺮﻓﺎت ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺖ ،ﺧﻮد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آن را در ﺣﺞ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ Ì
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﺧﺬوا ﻋ� ﻣﻨﺎﺳﻜ�ﻢ«) » (٢ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ« و
ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان واﻗﻌﯽ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﺎر
را ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺞ از اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آن را ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ،
از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﮐﻨﺎر ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮده» :وﻗﻔﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎ

وﻋﺮﻓﺔ ﻠﻛﻬﺎ مﻮﻗﻒ ،وارﻓﻌﻮا ﻋﻦ ﺑﻄﻦ ﻋﺮﻧﺔ«) » (٣ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدم و ﺗﻤﺎم ﻋﺮﻓﻪ
ﻣﻮﻗﻒ و ﻣﺤﻞ اﯾﺴﺘﺎدن اﺳﺖ و از وادی ﻋﺮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ« ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ اﻣﺎم ﻧﻮوی و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﺷﯿﺦ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ راه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه را وﺳﯿﻊ ﮐﺮد
و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن راه درﺳﺖ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﯾﮏ ﺑﺪﻋﺘﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،و راه را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﻤﻮار ﮐﺮدهاﯾﻢ ،رﺳﻮل
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۹۱ :
 -٢ﻗﺒﻼ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺷﺪ.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﺎﺑﺮ.
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اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ آن ﮐﺎر
ﻣﺮدود و ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺴﺖ«)  (١از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻋﺮﻓﺎت ﻧﻤﺎز
ﺳﻨﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را در ﻣﺴﺠﺪه ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﺮ و
ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎﻻی ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﯾﺎ ﺳﻨﺖ را در روز ﻋﺮﻓﺎت آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ و
ﺗﮑﺒﯿﺮ و ﻟﺒﯿﮏ و دﻋﺎ و زاری ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻠﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﺮد.
ﻗﺮار دادن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ،
آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺎ آﮔﺎه آن را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﻓﻌﻼ وﺟﻮد دارد را ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ راه
وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖ ،و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻞ ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺣﺎﺟﯿﺎن را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ ،راه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻣﻮال ﺣﺎﺟﯿﺎن آﻧﻬﺎ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺠﺪ را

ﻧﻤﯽﮔﺮد) .(٢

س :۴۹ﺣﮑﻢ ﻟﺒﯿﮏﮔﻔﺘﻦ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻟﺒﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ

و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

ج :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìو از ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ  Ôﺛﺎﺑﺖ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ) .(٣

س :۵۰ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻦ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ً
 -١ﻗﺒﻼ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺷﺪ.
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۰۷ :
 -٣ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۵۸ :
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ج :اﮔﺮ اﺣﺮام ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﻮاف ﮐﺮد ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻦ را
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺣﺞ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
رﻣﯽ ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻌﺪ از رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ﺻﺒﺢ روز ﻋﯿﺪ ﻟﺒﯿﮏ را ﻗﻄﻊ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) ،(١

س :۵۱آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟
ج :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﺳﯿﺪ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﻏﺴﻞ
ﺑﺰﻧﺪ ،ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìاﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ) .(٢
س :۵۲آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻌﯽ و ﻃﻮاف در ﺣﺎﻟﺖ و ﺿﻮ و ﻃﻬﺎرت ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ج :ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮاف در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻬﺎرت ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻃﻮاف ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز را
دارد ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس Èﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﺎز ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن را در آن ﻣﺒﺎح ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ áﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم وارد ﻣﮑﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام رﻓﺖ اﺑﺘﺪا
وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﻃﻮاف ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﺎز ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺺ در
ﺣﺎﻟﺖ وﺿﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻃﻮاف ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﻌﯽ وﺿﻮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ در
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺑﺎ وﺿﻮ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﺪون وﺿﻮ ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم داد ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد) .(٣

س :۵۳ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﻃﻮاف وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ و رﻓﺘﻪ دوﺑﺎره وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و

ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻃﻮاﻓﺶ را ﺑﻌﺪ از وﺿﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﭼﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻦ زﯾﺎد وﺿﻮﯾﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ

وﺿﻮﯾﻢ را ﻧﮕﻬﺪارم؟

 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۶ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۷۳ :
 -٢ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۱۶ :ﺻﻔﺤﻪ.(۶۰ :
 -٣ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۹۴ :
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ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎ ﻃﻮاف وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻞ ﻃﻮاﻓﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و ﻃﻮاف را از اول ﺷﺮوع ﺑﮑﻨﺪ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﺿﻮ آن
دورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن وﺿﻮ اﻧﺠﺎم داده را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورد و اداﻣﻪ آن را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ) .(١

س :۵۴ﻣﺮدی در ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺪن زﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﺤﺮﻣﺶ ﻧﺒﻮده ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻗﯿﺎس ﺑﺮ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ آﯾﺎ ﻃﻮاﻓﺶ ﺑﺎﻃﻞ

ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ از اول ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ؟

ج :در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ رای ﻋﻠﻤﺎ ،ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﺑﺪن زن در ﺣﺎل ﻃﻮاف ﯾﺎ در ﺷﻠﻮﻏﯽ
در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮاف ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و وﺿﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در ﻣﻮرد
ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن زن ﮐﻪ آﯾﺎ وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد؛ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه :اﺻﻼ وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :در ﻫﻤﻪ ﺻﻮرت وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﻮت ﺑﺎﺷﺪ وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﻮل راﺟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ
وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﯾﮏ زن دﺳﺖ زد ،ﯾﺎ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎﻧﺶ را
ﺑﻮﺳﯿﺪه و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه و دوﺑﺎره وﺿﻮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻮ
درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻃﻬﺎرت از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﯿﺰی وﺿﻮ
را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻮ ﺑﺎ دﺳﺖ
َ ۡ َٰ َ ۡ ُ ُ ّ َ ٓ
َ
زﻧﺪ ﺑﻪ زن ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده﴿ :أو �مستم ٱلنِساء﴾

]اﻟﻤﺎﺋﺪة» .[۶ :ﯾﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻣﯿﺰش اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ« ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ
َ
آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﻗﺮاءت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ﴿ :أ ۡو
ّ ٓ
َ
� ٰ َم ۡس ُت ُم ٱلن ِ َسا َء﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة .[۶ :ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﮐﺴﺎﻧﯽ

 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ۱۰:ﺻﻔﺤﻪ.(۲۴۰:
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دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺲ و دﺳﺖ زدن ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ
 رای و ﻧﻈﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ وﺿﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ درﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﺴﻌﻮد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪن زﻧﯽ را در ﻃﻮاف ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﻃﻮاﻓﺶ
ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ زن ﺧﻮد دﺳﺖ زد ﯾﺎ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ ﺑﺎزﻫﻢ وﺿﻮﯾﺶ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی از او ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد) .(١

س :۵۵آﯾﺎ درﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮاف ﺳﻮار ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺷﺪ؟
ج :اﻓﻀﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﻃﻮاف ﮐﺮده ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدن و ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﻣﺮدم ﯾﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ او اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺳﻮاره ﻃﻮاف ﮐﺮد اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﺬری ﻧﯿﺰ ﺳﻮاره ﻃﻮاف ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻫﺴﺖ و ﻣﮑﺮوه ﻧﯿﺴﺖ.

وﻟﯽ ﺧﻼف اوﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ) .(٢

س :۵۶اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن و ﻗﺒﻞ از دﯾﺪن ﻫﻼل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن

اﺣﺮام ﺑﺴﺖ و ﻋﻤﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺷﺮوع

ﺷﺪ ﻃﻮاف ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داد آﯾﺎ ﻋﻤﺮهاش در رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ؟

ج :ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ اﻣﻮر ﻋﻤﺮهاش از اﺣﺮام ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﻤﺮه در رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ روز ﺷﻌﺒﺎن اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺑﺴﺖ و ﻋﻤﺮهاش را در رﻣﻀﺎن
اﻧﺠﺎم داد ﻋﻤﺮهاش در رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﺟﺮ
ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﻘﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ در رﻣﻀﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺣﺮام
ﺑﺒﻨﺪد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﺧﺮ ﻣﺎه اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﺧﺮﯾﻦ روز رﻣﻀﺎن اﺣﺮام ﺑﺴﺖ

 -١ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۲۹ :ﺻﻔﺤﻪ.(۸۷ :
 -٢ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ )ﺟﺰء ۲۴ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۰۰ :
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ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺮه را را در ﺷﺐ ﻋﯿﺪ اﻧﺠﺎم داد ﺑﺎزﻫﻢ ﻋﻤﺮهاش در رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽآﯾﺪ) .(١

س :۵۷آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دور ﮐﻌﺒﻪ ﺷﺮﯾﻒ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ دو

رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﺣﺮم ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ج :واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﻠﻮغ
ﻧﺒﻮد اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﮔﺮ در ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﺣﺮم ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻫﺴﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻃﻮاف ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ
از ﺟﺎﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﭼﻮن
 دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ را در ﺑﻌﻀﯽ از ﻃﻮافﻫﺎی ﻋﻤﺮهای ﮐﻪ
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ
اﻧﺠﺎم داده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ذی ﻃﻮی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰو ﺣﺮم ﻫﺴﺖ اﻣﺎ
ﺑﯿﺮون از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻗﺮار دارد ،ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ام ﺳﻠﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮدن اﻃﺮاف ﺣﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻧﻈﺮ دﯾﻦ راﺣﺘﯽ و وﺳﻌﺖ ﻗﺮار
دارد و ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد اﺟﺎزه ﻫﺴﺖ) .(٢

س :۵۸ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻃﻮاف را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و آن را ﺑﻌﺪ از ﺳﻌﯽ

ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ،دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ آن را ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﻃﻮاﻓﺶ
ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺖ ،ﺣﺞ و ﻋﻤﺮهاش درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻃﻮاف ﺟﺰو ﺳﻨﺖ
ﻣﻮﮐﺪه ﻫﺴﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ آن را ﺗﺮک ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﯿﻢ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﯾﺎ در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
 -١ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.
 -٢ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۲۹ :
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و اﮔﺮ در ﺑﻘﯿﻪ ﺣﺮم اﻧﺠﺎم داد ﺑﺎز ﻫﻢ درﺳﺖ ﻫﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺎز

ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ) ،(١

س :۵۹ﺣﮑﻢ ﺷﮏ ﮐﺮدن در ﺗﻌﺪاد دور ﻃﻮاف ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ﯾﺎ ﮐﻢ
اﻧﺠﺎم داده و ﯾﺎ زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم داده؟

ج :ﺷﮏ ﮐﺮدن در ﻃﻮاف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮏ ﮐﺮدن در ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺷﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ
دو دور ﯾﺎ ﺳﻪ دور ﻃﻮاف ﮐﺮده ،آن را دو دور ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮ ﺷﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻪ دور ﯾﺎ
ﭼﻬﺎر دور اﻧﺠﺎم داده آن را ﺑﺮ ﺳﻪ دور ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺶ دور ﯾﺎ
ﻫﻔﺖ دور اﻧﺠﺎم داده آن را دور ﺷﺸﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻃﻮاف ﻫﻔﺘﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر را ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﯾﻘﯿﻦ دارد اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و دور ﻫﻔﺘﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ

ﺗﺎ ﯾﻘﯿﻨﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻫﺴﺖ) .(٢

س :۶۰ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش از ﻣﯿﻘﺎت اﺣﺮام

ﺑﺴﺘﯿﻢ ،در ﺑﯿﻦ راه ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﻋﻤﺮه

ﻣﺎن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،در زﻣﺎن ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﺷﺮط ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ» :إن

ﺣﺒﺴﻨﻲ ﺣﺎﺑﺲ ﻓﻤﺤﲇ ﺣﻴﺚ ﺣﺒﺴﺘﻨﻲ«» .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺎ را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ از اداﻣﻪ

ﻋﻤﺮه ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از اﺣﺮام ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ« ﺑﺮ ﻣﺎ

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ادا ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﯾﻢ و ﻋﻤﺮه را

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ؟ اﮔﺮ ﺧﻮن دادن ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﻫﺴﺖ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﯿﻮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟

ج :ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ و دوﺑﺎره ﻋﻤﺮه را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺟﻤﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ آن را ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮای ﻣﮑﻪ
 -١ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۶۶ :
 -٢ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۶۰ :
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ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺮهاش را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﻋﻤﺮه اوﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﺎع ﮐﺮدن ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮهاش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و ﻗﻀﺎی آن را ﺑﺠﺎ آورد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﺎع
ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر اول اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ دوﺑﺎره اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﮔﺮ از روی ﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ آن ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻏﺬا
دﻫﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از ﻏﺬای ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻫﺪ ،ﯾﺎ ﺳﻪ روز روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﺎ ﯾﮏ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﺮ ،ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ زدن،
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺑﻐﻞ و ﻣﻮی زﯾﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﺳﺒﯿﻞ و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ

ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺮده ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ) .(١

 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۵۵ :

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﺳﻮالﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن
س :۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ روزاﻧﻪ) ،ﺷﻤﺴﯽ( دﺧﺘﺮی ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ

 ۱۵ﺳﺎﻟﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم داده
و ﺑﻌﺪ از دوﻣﺎه از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺞ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺣﺞ
اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺟﺎ آورده اﺳﺖ؟

ج :اﮔﺮ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدی ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺐ ﺷﻮد و آب را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮی ﺳﻔﺘﯽ اﻃﺮف ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺣﺠﯽ ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم داده ﺣﺞ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﺷﺪ را
ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺞ اوﻟﯽ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻮده

اﺳﺖ و ﺟﺎی ﺣﺞ ﻓﺮض را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد) .(١

س :۲ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه رﻓﺘﻪام ،در ﺣﯿﻦ ﻃﻮاف ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ

ﺷﺪم ،ﺑﻪ ﻃﻮاﻓﻢ اداﻣﻪ دادم و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم و ﻋﻤﺮهام را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﻢ
ﮐﻪ ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا در آن ﺣﺎﻟﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻋﻤﺮهام

ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻋﺎدتﺷﺪن ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻋﻤﺮهام ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺣﺮام
ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ازدواج ﮐﺮدم ،ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﺰاﮐﻢ اﻟﻠﻪ ﺧﯿﺮا.

ج :اﮔﺮ ﻗﺼﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﮔﻔﺘﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﻮن ﺗﻮ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدی و ﻋﻘﺪ ﮐﺮدهای ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۵۵ :
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ﺷﻮﻫﺮت دوری ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدی و ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯽ و ﻣﻮی ﺳﺮ را
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯽ ،ﺗﺎ ﻋﻤﺮهای را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻤﺎع ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدهای را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯽ ،ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر اول از آن اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪای ﺑﺎز ﮔﺮدی و اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪی ﺗﺎ ﻗﻀﺎی
ﻋﻤﺮهای ﮐﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎوری ،و اﮔﺮ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﻋﻘﺪ ازدواج
ﺑﺴﺘﻪای ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻋﻘﺪ ﺑﺒﻨﺪی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻫﯽ ،ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی
ﮐﻪ در ﺣﺞ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد را در ﻣﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯽ و ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮای ﺣﺮم ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ) .(١

س :۳در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻋﻤﺮه ﮐﺮدم و ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را اﻧﺠﺎم دادم و در ﻫﻨﮕﺎم
ﺳﻌﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﮐﻤﯽ از ﻣﻦ ﺟﺎری ﺷﺪه ،ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ

اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪم ،وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وارد ﺣﺮم ﺷﺪم و ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را
ﺧﻮاﻧﺪم ،آﯾﺎ ﻋﻤﺮهام ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮی ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪهام؟

ج :در ﻣﻮرد ﺳﻌﯽ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻬﺎرت و وﺿﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺪون
وﺿﻮ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻃﻬﺎرت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺖ ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ در ﺳﻌﯽ
ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺿﻮ و ﻃﻬﺎرت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻮ داﺷﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ ﺑﺪون ﻃﻬﺎرت و وﺿﻮ ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ دﻫﻨﺪ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ،در
ﻃﻮاف ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻬﺎرت و وﺿﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺪون وﺿﻮ ﻃﻮاف درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪهای و ﺗﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ آﻣﺪه
ﻧﻤﺎزت درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﮐﯽ دوﺑﺎره
ﻧﻤﺎزی را ﮐﻪ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪهای را ﺑﺨﻮاﻧﯽ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮن ﻋﺎدی ﺑﻮده آن را ﭘﺎک ﮐﻦ
و وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮ و دوﺑﺎره ﻧﻤﺎزت را ﺑﺨﻮان ،اﮔﺮ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺑﻮده ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد
ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻮدی و وﻗﺖ آن داﺧﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺣﯿﺾ
ﺷﺪهای ،اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﮐﯽ ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎوری ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و اﻻ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎوری ،ﭼﻮن آﻣﺪن ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽﺷﻮد ،و
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۷۳ :
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اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ از روی اﺣﺘﯿﺎط ﻗﻀﺎی آن را ﺑﺠﺎی ﺑﯿﺎوری
اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد) .(١

س :۴ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ﺣﮑﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺮای زن در
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و اﯾﺎم ﺣﺞ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ زن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟

ج :اﮔﺮ ﻗﺮصﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻃﻮاف درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮن

ﮐﻢ و زﯾﺎد در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻤﺶ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ) .(٢

س :۵ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ ﺷﺪه آﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪدی وﺟﻮد
دارد ﺗﺎ ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟

ج :ﻣﺪت و زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎک ﺷﺪ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ و اﮔﺮ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﻫﻢ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم دادن ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ) .(٣

س :۶اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ آﻣﺪه در اﯾﺎم ﺣﺞ در ﺣﺮم دﭼﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪ
ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟

ج :اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ دﭼﺎر ﺣﯿﺾ ﺷﺪه ﺣﺠﺶ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻃﻮاف وداع اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﮔﺮ از ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻫﻨﻮز ﻋﺎدت ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﻮن زاﯾﻤﺎن
داﺷﺖ ،ﻃﻮاف وداع از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ دﭼﺎر
ﺣﯿﺾ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﮑﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﮑﻪ ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد
ﮐﻪ زن در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس در ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﯾﺎ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
ﯾﺎ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﯽ ﺑﺨﻮاﺑﺪ.

) -١ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز( ﺟﺰء ۲۹ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۱۷ :
 -٢ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۶ :ﺻﻔﺤﻪ.(۹۰ :
 -٣ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب)ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۸۹ :
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ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﻓﻘﻂ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮاف اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺞ
اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس اﻧﺠﺎم دﻫﺪ- ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ -ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮاف ﻧﮑﻨﺪ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎک ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻃﻮاف ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﻋﺎدت
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﻮد ﻃﻮاف وداع از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس Èﻓﺮﻣﻮد» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
 Ìﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر دارد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ،ﻃﻮاف وداع ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ از زﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﯿﺾ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮد«)  (١زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮن زاﯾﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺎس

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارﻧﺪ) .(٢

س :۷اﮔﺮ زن ﻧﻘﺎب ﯾﺎ ﺑﺮﻗﻊ ﺑﺰﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺠﺎب را روی ﺧﻮد

اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎری ﮐﻪ از آن ﻧﻬﯽ ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ؟

ج :ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎب ﺑﭙﻮﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی را ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد

دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻬﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ) ،(٣

س :۸آﯾﺎ زن اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ در ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ ﺑﺼﻮرت ﺷﺘﺎب و ﻫﺮوﻟﻪ راه ﺑﺮود؟
ج :اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺪ راه رﻓﺘﻦ در ﺣﯿﻦ ﻃﻮاف ﺑﺮای زﻧﺎن وارد ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺳﻌﯽ ،و آﻧﻬﺎ اﺿﻄﺒﺎع را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن در
ﺳﺮﯾﻊ راه رﻓﺘﻦ و اﺿﻄﺒﺎع ﺑﺪن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای زن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ زن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺘﺎب رﻓﺘﻦ و اﺣﺮام را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺿﻄﺒﺎع

ﭘﻮﺷﯿﺪن ،ﺳﺘﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود) .(٤
 -١ﺑﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 -٢ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۹۳ :
 -٣ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۹۳ :
 -٤اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺷﻤﺎره ﻓﺘﻮی ۸۸۲۰:ﺟﺰء ۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۲۷ :
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س :۹زﻧﯽ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺑﺒﻨﺪد ﺧﺎﻧﻮادهاش را

ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺎک ﺷﻮد آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮدهاش ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ،

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﮐﯽ ﻗﺼﺪ ﻋﻤﺮه ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺠﺎ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﻘﺎت اﺣﺮام
ﺑﺒﻨﺪد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺣﺮم ﺑﺮود و ﻧﯿﺖ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ؟

ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه را دارد و در ﻣﮑﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺣﺮم ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺧﺎرج از ﺣﺮم اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﻋﺎﯾﺸﻪ áوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه را داﺷﺖ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادرش از
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺮم در ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد و از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻌﯿﻢ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﺮه ﮐﺮد
و ﺧﺎرج از ﺣﺮم ﻫﺴﺖ از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ اﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪد) .(١

س :۱۰آﯾﺎ ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﯾﺎ در ﺳﻌﯽ و ﯾﺎ در اﺛﻨﺎء

ﻃﻮاف ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ؟

ج :ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب ﺧﻮد را در ﺣﯿﻦ ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم اﻃﺮاف او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻧﺎﻣﺤﺮم اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ،اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ در
ﻧﻤﺎز ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب
را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺤﺮم اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
َ َ َُُۡ ُ
وه َّن َم َ�ٰعاٗ
ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده�﴿ :ذا س��م
َ ُ َ
ُ ُُ
ُ ُ
ٓ
َ ۡ َُ ُ
َ
اب � ٰل ِ� ۡم أ ۡط َه ُر ل ِقلو�ِ� ۡم َوقلو� ِ ِه َّنۚ﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۵۳:
ف�ٔلوه َّن مِن َو َراءِ حِج ٖ �
»و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی )از وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ( ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﺎن )زﻧﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ )ﮐﺎر( ﺑﺮای دلﻫﺎی ﺷﻤﺎ و دلﻫﺎی آﻧﺎن ﭘﺎﮐﯿﺰهﺗﺮ
َ
َّ
َ
ََ ُۡ َ َ
ِين زِ�ن َت ُه َّن إِ� �ِ ُ ُعو� ِ ِه َّن أ ۡو
اﺳﺖ« در آﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده﴿ :و� �بد
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۲ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۳ :
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َ
َ
ٓ
ٓ
َءابَا� ِ ِه َّن أ ۡو َءابَاءِ ُ� ُعو� ِ ِه َّن﴾ ]اﻟﻨﻮر .[۳۱ :اﻟﯽ آﺧﺮ آﯾﻪ »و زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر
ﻧﺴﺎزﻧﺪ؛ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ،ﯾﺎ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ،ﯾﺎ ﭘﺪر ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ،ﯾﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن ﯾﺎ

ﭘﺴﺮان ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن« ،و ﺻﻮرت زن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ زﯾﻨﺖ ﻫﺴﺖ) .(١

س :۱۱ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ و ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد

ﺻﻮرﺗﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﯿﺰ دور و ﺑﺮم ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ از ﺣﺮم ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﻢ و
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﺮم رﻓﺘﻪام؟

ج :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮاف و
ﺳﻌﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻫﺴﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ از اﯾﻦ زن رخ
داده از روی ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﺪ ،و ﺳﻌﯽ و ﻃﻮاﻓﺶ ﺻﺤﯿﺢ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .(٢

س :۱۲اﮔﺮ از زﻧﯽ ﮐﻪ در اﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﺪون اراده ﻣﻮی ﺳﺮش ﺑﺮﯾﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎری
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟

ج :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ -ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد -در ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ
ﻏﺴﻞ زدن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮش ،ﻣﻮی ﺳﺮش ﺑﺮﯾﺰد ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺒﯽ در ﺣﺞ و
اﺣﺮاﻣﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﻮی رﯾﺶ و ﺳﺒﯿﻠﺶ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﺎﺧﻨﺶ
ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﺑﻪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮهاش ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﺧﻮد را در
ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﺑﮕﯿﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﮑﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ از روی
ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﭼﯿﺰی از ﻣﻮﯾﺶ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ارادی

ﻣﯽاﻓﺘﺪ) .(٣

 -١ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۹۸ :
 -٢ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۹۹ :
 -٣ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ۱۷:ﺻﻔﺤﻪ.(۱۱۳ :

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن

٨٥

س :۱۳زﻧﯽ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آ ﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ

ﺑﻪ ﺣﺮم رﻓﺘﻪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :اﯾﻦ زن ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮم ﺷﺮﯾﻒ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدت
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﺾ دارد و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر دﭼﺎر ﯾﮏ
ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از دو ﺟﻬﺖ :اول اﯾﻨﮑﻪ :اﺻﻼ ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﺾ ﺷﺪه اﺻﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎرش
ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺟﻬﺖ دوم اﯾﻨﮑﻪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﻋﺎدت ﻫﺴﺖ اﺟﺎز ﻧﺪارد ﮐﻪ وارد ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
ﺷﻮد و در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺸﯿﻨﺪ ،زن ﺣﺎﺋﺾ و ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺐ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺴﺠﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺿﺮورت اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ
در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای زن ﺣﺎﺋﺾ و ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺐ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ زن ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ ﮐﺎرش ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﯿﺾ ﭘﺎک ﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﯿﺾ ﭘﺎک ﺷﺪ اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽرود ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻪ و
آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ
و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ ﺑﺰرگ )ﺣﺪث اﮐﺒﺮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ( و ﯾﺎ ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ
ﮐﻮﭼﮏ )ﺣﺪث اﺻﻐﺮ؛ ﻣﻨﻈﻮر وﺿﻮﺳﺖ( ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻻ
ُ
ُْ
ٌَ
ﻃﻬﻮر ،وﻻ َﺻ َﺪﻗﺔ ﻣِﻦ ﻏﻠﻮل«) » .(٢ )(١ﻧﻤﺎز ﺑﺪون وﺿﻮ درﺳﺖ
�ﻘﺒﻞ ﺻﻼة ﺑِﻐ�
ٍ

ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺪﻗﻪ از ﻣﺎل دزدی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ«.

 -١رواه ﻣﺴﻠﻢ ـ ﺑﺎب وﺟﻮب اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻠﺼﻼة .۲۰۴/۱
 -٢ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۲۹ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۱۴ :
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س :۱۴زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺖ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ

ﺑﻪ ﻋﻤﺮه؟

ج :اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﯾﺎ ﺣﺞ ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﻣﯽرﺳﺪ ،در آﻧﺠﺎ
ﻏﺴﻞ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻧﯿﺖ دﺧﻮل درﻋﺒﺎدت را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﻮد ،وارد ﻣﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
اﻣﺎ ﻃﻮاف اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎک ﺷﻮد و ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﺪ ،اﮔﺮ از ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺪون اﺣﺮام
ﻋﺒﻮر ﮐﺮد؛ ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ اﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪد ،ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﮐﯽ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ

ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﮐﯽ و ﻏﺴﻞ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ) .(١
س :۱۵ﻟﺒﺎس زن در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ج :زن ﻟﺒﺎس ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎس ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ دارد اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد
درﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺑﭙﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﻬﺮت ﻧﺸﻮد در آن زﯾﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس

ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ) .(٢

س :۱۶آﯾﺎ زن اﺟﺎزه دارد در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام از ﺑﺮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ زن اﺟﺎزه
دارد در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام از ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻃﻼ ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ

اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻫﺴﺖ؟

ج :ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮﻗﻊ ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ Ì
ﻓﺮﻣﻮده» :وﻻ ﺗنﺘﻘﺐ اﻤﻟﺮأة ،وﻻ ﺗﻠبﺲ اﻟﻘﻔﺎز�ﻦ« )ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری(.
»و زن ﻧﻘﺎب ﻧﻤﯽزﻧﺪ و دﺳﺖ ﮐﺶ ﻧﻤﯽزﻧﺪ« اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از روی ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮﻗﻊ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺮام ﻫﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺠﺶ ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺑﻌﺪ از اﺣﺮام از ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ،
 -١ﻓﺘﺎوای ﻣﻔﺘﻲ )ﺻﻔﺤﺔ .(۲۴
 -٢ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۵۷ :

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن

٨٧

ً
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زن ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮده» :وﻻ ﺗﻠبﺴﻮا ﺷيﺌﺎ ﻣﻦ

اﺜﻟﻴﺎب مﺴﻪ الﺰﻋﻔﺮان أو الﻮرس«) » (١ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن زﻋﻔﺮان و رﻧﮓ زرد ﮔﯿﺎه ورس
زده ﺷﺪه را ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ« ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ áﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻨﺶ ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ زدم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از اﺣﺮام ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮاف ﮐﻨﺪ
ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ زدم«)  ،(٢و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدر ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام وﻓﺎت ﮐﺮده
ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﺗﻤﺴﻮه ﻃﻴﺒﺎ«) » .(٣ﺑﻪ او ﺑﻮ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺰﻧﯿﺪ«.
 زن اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻨﺒﺪ ﻃﻼ ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻃﻼ و ﻣﺎﻧﻨﺪاﯾﻦ را ﭘﻮﺷﯿﺪه ،وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را از دﯾﺪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ دارد ،ﺗﺎ ﻓﺘﻨﻪ
ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ) .(٤

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎري ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻨﻬﯽ ﻣﻦ اﻟﻄﯿﺐ ﻟﻠﻤﺤﺮم واﻟﻤﺤﺮﻣﺔ .۱۵/۳
ً
 -٢ﻗﺒﻼ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺷﺪ.
 -٣ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺤﺘﻪ.
 -٤ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۹۱ :

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﺳﻮالﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه
س :۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ روی ﮐﺮﺳﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﻦ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮدش از ﻟﺤﺎظ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دو دﺳﺖ و ﮐﺞ ﺷﺪن ﻓﺮق وﺟﻮد داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد راﺣﺘﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺰاﮐﻢ اﻟﻠﻪ
ﺧﯿﺮا؟

ج :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺮﺳﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺠﻮدش را ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از رﮐﻮﻋﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل رﮐﻮع دو دﺳﺘﺶ را
روی زاﻧﻮ ﺑﮕﺬارد و در ﺣﺎل ﺳﺠﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻬﺎ را روی زاﻧﻮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﭼﻮن از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìرواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :أمﺮت أن أﺳﺠﺪ ﻰﻠﻋ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻈﻢ :اﺠﻟﺒﻬﺔ ،وأﺷﺎر إﻰﻟ أﻧﻔﻪ ،واﻴﻟﺪﻳﻦ

والﺮ�ﺒت� وأﻃﺮاف اﻟﻘﺪﻣ�« »ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺠﺪه
ﮐﻨﻢ :ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ،و ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽاش اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،و دو دﺳﺖ و دو زاﻧﻮ و ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎ« .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و روی ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َّ
ٱ� َما ۡ
ٱ� ُقوا ْ َّ َ
﴿ف
ٱس َت َط ۡع ُت ۡم﴾ ]اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ» .[۱۶ :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ« ،و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :إذا أمﺮﺗ�ﻢ ﺑﺄمﺮ ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ«

) (١

»وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎری اﻣﺮ ﮐﺮدم ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ.
 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻄﺐ و اﻟﻤﺮﺿﯽ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺻﻔﺤﻪ.(۵۳ :

٩٠

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

س :۲ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ادرای ﯾﺎ ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل دﭼﺎرم؛ ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺘﻬﺎ از ﻣﻦ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﯾﺎ دو ﻗﻄﺮه ﻣﯽرﯾﺰد ،ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮم

آﯾﺎ ﻣﻦ اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را دارم ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ج :اﮔﺮ ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل ،ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادرار از ﺗﻮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد
ﭘﺲ وﺿﻮ ﻧﮕﯿﺮ ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز داﺧﻞ ﺷﺪ ،وﻗﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻮ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻫﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻪ آن زن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﺎزی وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﻮن ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽاش داﺋﻤﯽ ﻫﺴﺖ و ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
وﺿﻊ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ادراش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﺎزی
وﺿﻮﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب داﺧﻞ ﺷﺪ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﻮد و
ﺷﻔﻖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎ ﺷﺪ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ
وﻗﺘﯽ از ﻧﻤﺎزﻫﺎ وﺿﻮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﻠﺲ
اﻟﺒﻮل ﻫﺴﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻣﺮدم ﻧﺸﻮی ،ﭼﻮن ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل ﻫﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﺎم ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﮐﺮدهای ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﻮده ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را

ﺗﺮک ﮐﻨﯽ اوﻟﯽﺗﺮ اﺳﺖ) .(١

س :۳ﺣﮑﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن ﺟﻠﻮ ﻧﻤﺎز ﮔﺬاران در ﺣﺮم ﻣﮑﯽ و ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در ﺣﺮم ﻣﮑﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺰد اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد
و ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﻘﯿﻪ اﻣﺎﮐﻦ
و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ
 -١ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۵ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۵۸ :

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه

٩١

ﺳﺘﺮه ﻗﺮارد دﻫﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺑﻄﺢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﺘﺮه
ﻗﺮار داد ،اﻣﺎ در داﺧﻞ ﺣﺮم ﺷﻠﻮﻏﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺘﺮه
ﻗﺮار دﻫﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺟﻠﻮ ﻧﻤﺎز ﮔﺰار در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﮔﻨﺎه ﻧﺪارد،
اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺮدم از ﺟﻠﻮش رد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺪﯾﺜﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺖ ،آﻣﺪه ﮐﻪ ﺿﺮورت ﻧﯿﺴﺖ داﺧﻞ ﺣﺮم ﺳﺘﺮه ﮔﺮﻓﺖ؛ و
اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺘﺮه ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻋﻠﻤﺎء ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل
ﻧﺪارد ،در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻠﻮغ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﺎن
اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺘﺮه
ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮ دﯾﻮار ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدﺳﺘﻮر داده در ﻧﻤﺎز ﺳﺘﺮه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،و
ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ از دﯾﻮار ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﺮه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﯿﻦ او و ﻋﺒﻮر ﻣﺮدم

ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ از ﺟﻠﻮ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر ﺷﺪ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮد را
از ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮد و ﺷﺨﺼﯽ

ﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﻠﻮش رد ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ او را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ«)  (١ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻨﺒﯽ ﺟﻠﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از روﺑﺮی ﻧﻤﺎزﮔﺰار رد ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎد
َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ
َ َ ُ ُ
إذا َم َّﺮ ال ْ َﻤ ُّ
ﺎر ﺑ� ﻳﺪي أﺣﺪِ� ْﻢ َوﻫ َﻮ ِﻲﻓ الﺼﻼة ِ ﻓﻠﻴﺪ�ﻌﻪ ﻓﺈِن أﻰﺑ ﻓﻠﻴﺪ�ﻌﻪ ﻓﺈِن
 -١ﻧﺺ ﺣﺪﯾﺚ» :
َ
َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ ٌ
أﻰﺑ ﻓﻠﻴﻘﺎﺗ ِﻠﻪ ﻓﺈِﻧﻪ ﺷﻴ َﻄﺎن« اﻟﺒﺨﺎري » :«۵۸۱/۱ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼة :ﺑﺎب ﯾﺮد اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺮ ﺑﯿﻦ

ﯾﺪﯾﻪ » ،«۵۰۹وﻣﺴﻠﻢ » :«۳۶۳ -۳۶۲/۱ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼة :ﺑﺎب ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺎر ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻤﺼﻠﻲ،
» ،«۲۵۹وأﺑﻮ داود » :«۴۴۹/۱ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼة :ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﺆﻣﺮ اﻟﻤﺼﻠﻲ أن ﯾﺪرأ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ
» ،«۷۰۰وﻧﺴﺎﺋﻲ » :«۶۶/۲ﮐﺘﺎب اﻟﻘﺒﻠﺔ :ﺑﺎب اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮور ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻤﺼﻠﻲ وﺑﯿﻦ

ﺳﺘﺮﺗﻪ ،واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ » :«۳۰۷/۱ﮐﺘﺎب إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة :ﺑﺎب إدرأ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ »،«۹۵۴
وأﺣﻤﺪ » ،«۶۳/۳واﻟﺪارﻣﻲ ».«۳۲۸/۱
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ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

ﺷﻠﻮغ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺟﻠﻮ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺣﺮف از ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
َ َّ
ٱ� َما ۡ
ٱ� ُقوا ْ َّ َ
ﻓﺮﻣﻮده﴿ :ف
ٱستَ َط ۡع ُت ۡم﴾ ]اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ» .[۱۶ :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻘﻮای

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ« ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت اﺣﺘﻤﺎل
ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺟﻠﻮ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻋﻠﻤﺎء در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام آﺳﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﺎم ﺣﺞ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻠﻮ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺖ ،و
ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﻣﺎ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻠﻮغ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻠﻮغ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﺮر
ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را ﻧﺎﺗﻮان ﻧﮑﺮد و ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ) .(١

س :۴آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﻣﺤﻮﻃﻪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ زﯾﺮ ﭼﺘﺮﻫﺎ
ﺣﮑﻤﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

ج :اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ﺟﺰوی از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻌﺪ از ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﻣﺴﺠﺪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و وارد ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﺷﻮد ﺣﮑﻢ آن را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺟﺮ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در آن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ اﺟﺮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در ﺻﻒ اول ﯾﺎ در ﺻﻒ دوم و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت) .(٢

س :۵اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ ﺧﻮاﻧﺪن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ اوﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ؟
ج :اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در آن ﻧﻬﯽ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ :از زﻣﺎن ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ وﺳﻂ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ زوال
ﺑﺮﺳﺪ ،از ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﻀﺮ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
 -١ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۲۹ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۲۶ :
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۶ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۲۹ :

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه
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ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺳﺒﺒﯽ وﺟﻮد دارد اﺟﺎزه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﮐﺴﻮف و دو رﮐﻌﺖ
ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز ﺗﺤﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ) .(١

س :۶ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ )ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮآن
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯽ دﺳﺖ روی ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎﺻﯽ

ﻣﯿﺰﻧﯽ و ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺎزه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺿﻮ

ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﺳﺖ زد ،ﺑﻌﺪ از ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن

ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن ﻫﺴﺖ وارد ﺣﻤﺎم ﺷﻮﯾﻢ؟ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻞ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ آن
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮده و اﻵن ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﻔﻞﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه،

ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ ،ﺟﺰاﮐﻢ اﻟﻠﻪ ﺧﯿﺮا؟

ج :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ وارد ﺣﻤﺎم ﺷﺪ ،ﭼﻮن
ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮآن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺴﺘﻪ،
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺣﻤﺎم و دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﺪون وﺿﻮ از روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺎﯾﺰ
ﻫﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎری ﻧﺒﺎﯾﺪ ُﺟ ُﻨﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺟﻨﺐ ﻣﻤﻨﻮع ﻫﺴﺖ،
اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﭼﻮن ﺟﺰو دﺳﺖزدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ و ﺻﻔﺤﻪای وﺟﻮد دارد ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،واﻟﻠﻪ

اﻋﻠﻢ) .(٢

س :۷ﺣﮑﻢ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ و روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم در روز اول ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽروﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و
ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ

 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۶ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۷۲ :
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۰۲ :

٩٤

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

ﺑﺮای ﭘﻨﺪ ﮔﺮﻓﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﻌﺪ از

ﻣﺮگ ﻣﯽاﻧﺪاز؟

ج :زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر ﺑﺮای دو ﭼﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ :اوﻻ :ﺑﺮای ﯾﺎد آوری آﺧﺮت؛ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
 Ìﻓﺮﻣﻮده» :ﻛﻨﺖ ﻧﻬﻴﺘ�ﻢ ﻋﻦ ز�ﺎرة اﻟﻘﺒﻮر ﻓﺰوروﻫﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮ�ﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮة«

) (١

»ﺷﻤﺎ را از زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،آن را زﯾﺎرت ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آﺧﺮت
ﻣﯿﺎﻧﺪازد« .دوﻣﺎ :دﻋﺎ ﺑﺮای ﻣﺮده ،از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìرواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ» :ﺎﻛن ﻳﻘﻮل إذا زار
ﻗﺒﻮر اﻤﻟﺴﻠﻤ� ﻲﻓ اﺒﻟﻘﻴﻊ :الﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ أﻫﻞ اﺪﻟﻳﺎر ﻣﻦ اﻤﻟﺆﻣﻨ� واﻤﻟﺴﻠﻤ�،
و�ﻧﺎ إن ﺷﺎء اﷲ ﺑ�ﻢ ﻻﺣﻘﻮن ،أﻧﺘﻢ ﻓﺮﻃﻨﺎ و�ﻦ ﻟ�ﻢ ﺗﺒﻊ� ،ﺴﺄل اﷲ ﻨﻟﺎ وﻟ�ﻢ

اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،ا� اﻏﻔﺮ ﻬﻟﻢ ا� ارﻤﺣﻬﻢ«) » .(٢زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮرﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ
در ﺑﻘﯿﻊ ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻫﻞ دﯾﺎر از ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،و ﻣﺎ ان
ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ زودﺗﺮ رﻓﺘﯿﺪ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺮای
ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻓﯿﺖ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ،ﺧﺪاﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮز ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺣﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎ«.
اﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ و ﺧﻮردن در آﻧﺠﺎ و ﺷﺎدی و ﺳﺮور راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮده ﻃﻠﺐ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺧﻮدش ﺑﻪ دﻋﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

اﺳﺖ) .(٣

 -١ﻣﺴﻠﻢ در »ﺻﺤﯿﺤﺶ« ) (۱۹۷۵ﮐﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ  -ﺑﺎب ادﺧﺎر ﻟﺤﻮم اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻓﻮق ﺛﻼث،
وأﺻﺤﺎب »اﻟﺴﻨﻦ« ،از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﯾﺪة .Ó
 -٢إﺳﻨﺎدش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ،رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﺟﺎل اﻟﺸﯿﺨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺑﻦ
ﺑﺮﯾﺪة وﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم -و او ﱠ
اﻟﻘﺼﺎر اﻟﮑﻮﻓﻲ اﺳﺖ -از رﺟﺎل ﻣﺴﻠﻢ .أﺑﻮ أﺣﻤﺪ :ﮐﻪ اﺳﻤﺶ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻷﺳﺪي ﱡ
اﻟﺰ ﺑﯿﺮي اﺳﺖ ،وﺳﻔﯿﺎن :ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺜﻮري اﺳﺖ .و أﺑﻮ ﺑﮑﺮ
َ
اﻟﺨﻼل ﻓﻲ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ« آورده ) (۱۰۸۰از ﻃﺮﯾﻖ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺑﺎ اﯾﻦ إﺳﻨﺎد.

 -٣ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۴۱ :

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه

٩٥

س :۸ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺷﺮط ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻧﯿﺖ

ﺑﮑﻨﯿﻢ؟

ج :ﻧﯿﺖ از ﺷﺐ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺖ ﮐﺮد،
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮد» :إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻨﻟﻴﺎت«) » .(١اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد« .ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻧﯿﺖ ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ روزه
ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در روز ﺷﺮوع ﺑﻪ روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﺷﺐ ﻧﯿﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﭼﯿﺰی در ﺻﺒﺢ
ﻧﺨﻮرد ﻧﻪ ﺧﻮردﻧﯽ و ﻧﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ وﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روز ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم
داد ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد ،درﺳﺖ اﺳﺖ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،از ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ áرواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و

ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻫﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﻣﻦ روزه ﻫﺴﺘﻢ«)  (٢ﭘﺲ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم در وﺳﻂ روز روزه ﮔﺮﻓﺖ) .(٣

 -١ﺑﺨﺎري  ۱۵ - ۷ / ۱در ﺑﺪء اﻟﻮﺣﻲ ،و در اﻹﯾﻤﺎن ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء أن اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﯿﺔ واﻟﺤﺴﺒﺔ وﻟﮑﻞ
اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮی ،و در اﻟﻌﺘﻖ ،ﺑﺎب اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻨﺴﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺘﺎﻗﺔ واﻟﻄﻼق وﻧﺤﻮه ،ودر ﻓﻀﺎﺋﻞ
أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ  ،Ìﺑﺎب ﻫﺠﺮة اﻟﻨﺒﻲ  Ìوأﺻﺤﺎﺑﻪ إﻟﯽ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،و در اﻟﻨﮑﺎح ،ﺑﺎب ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺮ أو
ً
ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮا ﻟﺘﺰوﯾﺞ اﻣﺮأة ﻓﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﻮی ،و در اﻷﯾﻤﺎن واﻟﻨﺬور ،ﺑﺎب اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﯾﻤﺎن ،و در اﻟﺤﯿﻞ،
ﺑﺎب ﻓﻲ ﺗﺮك اﻟﺤﯿﻞ وأن ﻟﮑﻞ اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮی ،و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۹۰۷در اﻹﻣﺎرة ،ﺑﺎب ﻗﻮﻟﻪ » :Ìإﻧﻤﺎ

اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻨﻟﻴﺔ« ،وأﺑﻮ داود ) (۲۲۰۱در اﻟﻄﻼق ،ﺑﺎب ﻓﯿﻤﺎ ﻋﻨﯽ ﺑﻪ اﻟﻄﻼق واﻟﻨﯿﺎت ،و ﺗﺮﻣﺬي
) (۱۶۴۷در ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺠﻬﺎد ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻘﺎﺗﻞ رﯾﺎء وﻟﻠﺪﻧﯿﺎ ،و ﻧﺴﺎﺋﻲ  ۵۹ / ۱و  ۶۰در
اﻟﻄﻬﺎرة ،ﺑﺎب اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ .۸۰۹/۲
 -٣ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۶ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۸۴ :

٩٦
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س :۹اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺻﺪای اذان را از ﻃﺮﯾﻖ رادﯾﻮ ﺷﻨﯿﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﺮد
ﮐﻪ اذان ﺑﻪ اﻓﻖ ﺷﻬﺮ ﺧﻮدش اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ

از ﺷﻬﺮش ﻫﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن روز را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورد؟

ج :اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻓﻄﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎ ﺑﺠﺎ

ﺑﯿﺎورد) .(١

س :۱۰ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ روزه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای اذان ﺻﺒﺢ را ﺷﻨﯿﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮردن و
ﻧﻮﺷﯿﺪن اداﻣﻪ داده ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﮐﺎرﻫﺎی اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ وﻗﺖ ﺻﺒﺢ داﺧﻞ ﺷﺪه دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ
روزهﻫﺎی ﻓﺮض ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه رﻣﻀﺎن و روزه ﻧﺬری ﯾﺎ روزه ﮐﻔﺎرات ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
َۡ
َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ُ ْ َ َّ ٰ َ َ َ َّ َ َ ُ
ٱ� ۡي ُط ۡٱ�َ ۡ� َي ُض م َِن ۡ َ
� ُم ۡ َ
ٱ� ۡي ِط ٱ� ۡس َودِ
اﺳﺖ﴿ :و�وا وٱ��وا ح� يتب� ل
ٱلص َي َ
َۡ ۡ ُ َ ْ ّ
ام إ ِ َ� َّ ۡ
ٱ� ِل�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[۱۸۷ :و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ،ﺗﺎ
م َِن ٱلفجرِ� � َّم أت ُِّموا ِ
رﺷﺘﻪی ﺳﻔﯿﺪ ﺻﺒﺢ از رﺷﺘﻪی ﺳﯿﺎه )ﺷﺐ( ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ روزه را ﺗﺎ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ« ،اﮔﺮ ﺻﺪای اذان را ﺷﻨﯿﺪ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای اذان ﺻﺒﺢ
ﻫﺴﺖ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن دﺳﺖ ﺑﺮدارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺆذن ﻗﺒﻞ از داﺧﻞ
ﺷﺪن وﻗﺖ ﺻﺒﺢ اذان ﻣﯽﮔﻔﺖ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎک ﮐﻨﺪ و از ﺧﻮرد و ﻧﻮش دﺳﺖ
ﺑﮑﺸﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺆذن ﺑﺮای ﺻﺒﺢ اذان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ ،اوﻟﯽ و اﺣﺘﯿﺎط
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎک ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ از ﺧﻮردن ﺑﺮدارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ در وﻗﺖ اذان ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺰی
ﺧﻮرد ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺻﺒﺢ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در زﻣﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺑﺮق و ﻧﻮر ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش
 -١ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۶ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۷۶ :
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وﻗﺖ دﺧﻮل ﺻﺒﺢ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اذان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ وﻗﺖ ﺻﺒﺢ را ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ و دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮده» :دع ﻣﺎ ﻳﺮ�ﺒﻚ إﻰﻟ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮ�ﺒﻚ«) » (١رﻫﺎ ﮐﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﮏ
ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺑﮕﯿﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﮏ ﻧﻤﯽاﻧﺪازد« .و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﻦ

اﺗﻰﻘ الﺸﺒﻬﺎت ﻓﻘﺪ اﺳتﺮﺒأ ﺪﻟﻳﻨﻪ وﻋﺮﺿﻪ«) » .(٣ )(٢ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺷﺒﻬﺎت ﻧﮕﻪ
داﺷﺖ دﯾﻦ و ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎه ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
س :۱۱ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ دارم از اﺳﭙﺮی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،روزه دار ﻫﺴﺘﻢ و ﯾﮏ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺨﯽ را در دﻫﺎﻧﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ

اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻢ؟

ج :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮورت ﻫﺴﺖ ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺟﺰو
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﺧﻮردﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻮا و ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮی
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در

ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮورت از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ) .(٤

س :۱۲ﺣﮑﻢ روزه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮری روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از

ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﻗﺖ ﮐﺸﻮر اول ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖ؟

ج :از ﺷﯿﺦ /ﺳﻮال ﺷﺪه :ﺣﮑﻢ روزه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﯾﮏ روز دﯾﺮﺗﺮ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
 -١ﺗﺮﻣﺬي ) (۲۵۲۰در ﺻﻔﺔ اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ،ﺑﺎب ﺷﻤﺎره ) ،(۶۱و ﻧﺴﺎﺋﻲ  ۳۲۷ / ۸و  ۳۲۸در اﻷﺷﺮﺑﺔ،
ﺑﺎب اﻟﺤﺚ ﻋﻠﯽ ﺗﺮك اﻟﺸﺒﻬﺎت ،وإﺳﻨﺎدش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ أﺣﻤﺪ و ﻏﯿﺮه رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﺑﺨﺎري ) ،(۵۲و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۵۹۹
 -٣اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ )ﺟﺰء ،۳۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۱۶ :
 -٤ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۶ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۲۴ :
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ﻫﻤﺮاه و ﺗﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺳﯽ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ؟ ﺷﯿﺦ
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ دﯾﺮﺗﺮ روزهﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮ روزه را
ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ روزی ﮐﻪ ﻣﺮدم روزه ﻫﺴﺘﻨﺪ او ﻧﯿﺰ روزه ﺑﺎﺷﺪ و روزی ﮐﻪ ﻣﺮدم
روزه را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ او ﻧﯿﺰ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ،و روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯽ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮی ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﯾﺮﺗﺮ از ﺷﻬﺮ ﺧﻮدش ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﺪ و روزه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ از روز ﻋﺎدی دو ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺳﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﯽرود ﻫﻼل در
آﻧﺠﺎ روﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ و روزه را ﺗﻤﺎم
ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از روﯾﺖ ﻣﺎه ،ﻓﺮﻣﻮده» :ﺻﻮﻣﻮا ﻟﺮؤﯾﺘﻪ ،وأﻓﻄﺮوا ﻟﺮؤﯾﺘﻪ«) » (١ﺑﺎ دﯾﺪن
ﻣﺎه روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺎه روزه را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ«.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ رخ داد ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﺸﻮری ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در
آن ﮐﺸﻮر دوم روزه را زودﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روزه را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ و ﻗﻀﺎی روزی را
ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﺮده را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورد ،اﮔﺮ ﯾﮑﺮوز را اﻓﻄﺎر ﮐﺮد ﻗﻀﺎی ﯾﮑﺮوز را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد
و اﮔﺮ دو روز را اﻓﻄﺎر ﮐﺮد ﻗﻀﺎی دو روز را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد ،اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ
روز از رﻣﻀﺎن ﮐﻪ روزه رﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻓﻄﺎر ﮐﺮد ،دو را ﻗﻀﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﮔﺮ روزﻫﺎی ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن در ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ در ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ

رﻣﻀﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯽ روز ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ روز را ﻗﻀﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد) .(٢
س :۱۳آﯾﺎ روزه دار اﺟﺎز دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻮﺳﺪ؟

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎري ﺑﺎب ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ  Ìإذا رأﯾﺘﻢ اﻟﻬﻼل .۲۷/۳
 -٢ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ )ﺟﺰء ۱۹ :ﺻﻔﺤﻪ.(۴۴ :
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ج :روزه دار اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺰال ﻣﻨﯽ رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ ﺑﺒﻮﺳﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻧﺰال ﻣﻨﯽ رخ دﻫﺪ ﻣﮑﺮوه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎزی ﮐﺮد و اﻧﺰال ﻣﻨﯽ رخ داد روزهاش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﺎء ﻓﺎﺳﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ روزه را ﻗﻀﺎ ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ ﮐﻔﺎره ﻧﺪارد ،ﻋﺎﯾﺸﻪ áﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ » Ìدر ﺣﺎﻟﺖ روزه ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارد«،ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ) .(١

س :۱۴آﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدن از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻀﻼت ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رگ ﺣﮑﻤﺶ ﯾﮑﺴﺎن

ﻫﺴﺖ؟

ج :در ﻫﯿﭻ ﺻﻮرت روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ

رﺳﺎﻧﺪن ﻏﺬا و ﺧﻮراک ﺑﺎﺷﺪ) .(٢

س :۱۵آﯾﺎ روزه دارد اﺟﺎزه دارد در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﺪ؟ و

آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺐ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرد؟ آﯾﺎ ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ج :اوﻻ :روزه دار اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ در روز رﻣﻀﺎن ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﺪ.
دوﻣﺎ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روزه ﻫﺴﺖ در روز رﻣﻀﺎن ُﺟ ُﻨﺐ ﺷﺪ روزهاش ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﺑﺮﻧﺪ اﮔﺮ اﻧﺰال ﻣﻨﯽ رخ داد.
ﺳﻮﻣﺎ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روزه ﻫﺴﺖ در روز رﻣﻀﺎن از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﻮﺧﻮﺷﯽ در رﻣﻀﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ از ﺑﺨﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺨﻮر را ﺑﻮ ﻧﮑﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮﺧﻮﺷﯽﻫﺎی ﮐﻪ ﭘﻮدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روی آﺗﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﮏ) .(٣

 -١اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۰۸ :
 -٢ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء،۱۶ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۲۵ :
 -٣ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۷۲ :
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 :۱۶در ﻣﻮرد ﻣﺴﻮاک زدن در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺳﻮال دارد ،آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻫﺴﺖ در
وﺳﻂ روز رﻣﻀﺎن از ﻣﺴﻮاک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ج :روزه دار اﺟﺎزه دارد در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی رﻣﻀﺎن از ﻣﺴﻮاک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﺎم ﺑﻮدن اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﻮاک آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی از
 رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ از
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ
ﺷﻤﺎرش ﺧﺎرج اﺳﺖ دﯾﺪهام ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزه ﺑﻮد ﻣﺴﻮاک ﻣﯽزد« ،و ﺗﺮﻣﺬی

ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ) .(١

س :۱۷آﯾﺎ روزه دار اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ در ﺣﺎل روزه از ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟ ﺑﯿﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ روزه دار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از ﻣﺴﻮاک ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،و ﺣﮑﻢ
داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺘﺴﺸﻮی دﻫﺎن اﺳﺖ )ﺑﺎ آن ﻣﻀﻤﻀﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در روز رﻣﻀﺎن ﻫﻨﮕﺎم روزه از ﺧﻤﯿﺮدﻧﺪان
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻫﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰد ،و اﮔﺮ
ﭼﯿﺰی ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﺑﻪ ﺣﻠﻘﺶ وارد ﺷﺪ ﺑﻪ روزهاش ﺿﺮری وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ از دﻫﺎن ﺷﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺸﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻀﻤﻀﻤﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻤﺪ ﭼﯿﺰی را ﻓﺮو ﻧﺒﺮد ،و ﭼﺸﯿﺪن ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ
دﻫﺎن ﺑﺰﻧﺪ وﻟﯽ آن را ﻧﺨﻮرد) .(٢

س :۱۸ﺣﮑﻢ ﺧﻮردن آب دﻫﻦ ﺑﺮای روزه دار ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺧﻮردن آب دﻫﻦ ﺑﺮای روزه دار اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ،و ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در آن ﺳﺨﺘﯽ وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﯿﺘﻮان آن را ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ ،اﻣﺎ
آب ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻠﻐﻢ ،اﮔﺮ ﺑﻪ دﻫﺎن وارد ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ ،و روزه دار اﺟﺎزه ﻧﺪارد آن را

 -١ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۵ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۳۰ :
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۹ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۹۹ :

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .(١

س :۱۹ﺣﮑﻢ ﺟﻤﺎع ﮐﺮدن در روز رﻣﻀﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﻢ زن و ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ از ﺣﮑﻢ

آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺟﻤﺎع در روز رﻣﻀﺎن و ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻔﺮ اﺟﺎزه اﻓﻄﺎر ﮐﺮدن را داﺷﺖ ،اﻣﺎ

زن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺒﻮد؟

ج :ﻫﻢ زن و ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن روز را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎره
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﮐﻔﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮده را آزاد ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺎه ﭘﺸﺖ
ﺳﺮﻫﻢ ،ﻫﺮ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد ،اﮔﺮ ﺗﻮان آن را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻏﺬا
ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﯿﻪ
روز را ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﺖ اﻣﺴﺎک ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن

ﺳﻔﺮش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد) .(٢

س :۲۰ﺣﮑﻢ اﻧﺠﺎمدادن ﻋﺎدت ﺳﺮی )اﺳﺘﻤﻨﺎء( در روز رﻣﻀﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﻧﺠﺎم دادن ﻋﺎدت ﺳﺮی )اﺳﺘﻤﻨﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ( ﺣﺮام اﺳﺖ ،و در روز رﻣﻀﺎن
ﺣﺮﻣﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی روزی ﮐﻪ در آن روز

اﺳﺘﻤﻨﺎ اﻧﺠﺎم داده را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورد ،ﭼﻮن روزه را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .(٣

 -١ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۱۵ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۱۳ :
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ۱ :ﺻﻔﺤﻪ.(۶۴۲ :
 -٣ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ۱۰ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۵۹ :

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
زﯾﺎرت ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﺣﮑﺎم آن
س :۱ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮادران ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻫﻤﻪ زﯾﺎرتﮔﺎهﻫﺎ در
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﯾﺎ در ﻣﮑﻪ -ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ -ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺎر ﺣﺮا و ﻏﺎر ﺛﻮر و

ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﻪ را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﺰو اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ج :اﯾﻦ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺰو اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻏﺎر ﺛﻮر و ﻏﺎر ﺣﺮا و ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﻼﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ،ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìآن را ﻣﻘﺪس ﻗﺮار ﻧﺪاده
اﺳﺖ ،ﭼﻮن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در ﻏﺎر ﺣﺮا وﺣﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ
زﯾﺎرت ﻏﺎر ﺣﺮا ﻧﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن در ﻏﺎر ﺣﺮا ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﺪ ،و ﻣﺮدم را ﺑﻪ
زﯾﺎرت آن دﻋﻮت ﻧﮑﺮد ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺎرت آن ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺎرت ﻧﺸﺪه و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﺷﻮد در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ  Ìﻣﯽرود آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﻗﺒﺎ ﻣﯽرود و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ ﻣﯽرود و ﺑﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﺳﻼم
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدان اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺪای اﺣﺪ ﺑﺮود و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻼم دﻫﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدان
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ :ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و
ﺧﻮدش ﻋﺒﺮت و درﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽرود ،ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ
و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮگ اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﺳﻼم دﻫﺪ و
ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìو ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام  Ôﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ،
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اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ از ﻣﺮده ﻃﻠﺐ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﻨﮑﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽرود ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﺮوع
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪای اﺣﺪ و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﻼه در ﻣﺪﯾﻨﻪ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﻼم ﮐﺮدن ﺑﺮ اﻣﻮات و
دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮود اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮش ﺧﺎص ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﯿﺘﺶ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ زﯾﺎرت
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن آﻧﺠﺎ رﻓﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ زﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،ﭼﻮن از رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ  Ìﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻣﯽروﻧﺪ را ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﺒﺮﺷﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺮام ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ زﯾﺎرت ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭼﺎهﻫﺎ و ﮐﻮه و ﻣﺴﺎﺟﺪ دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﺷﻮد ،در زﯾﺎرﺗﺸﺎن ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﻓﻘﻂ
ﭼﻬﺎر اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرت ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ  Ìﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در آن ،ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن
و دﻋﺎ ﮐﺮدن ،و ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در آن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ ،و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ ﺑﺮای ﺳﻼم ﮐﺮدن ﺑﺮ اﻣﻮات و دﻋﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ،و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪای
اﺣﺪ ،ﺑﺮای دﻋﺎ ﮐﺮدن و ﺳﻼم دادن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ،و اﮔﺮ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد در آﻧﺠﺎ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘﻨﺪ
و اﻧﺪرز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻣﯽرود ،اﻣﺎ ﻣﻮاﻟﺪ را زﯾﺎرت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ وﻻدت
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﯾﺎ ﻣﺤﻞ وﻻدت ﻋﻠﯽ
 ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ زﯾﺎرت اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺸﺮوع
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﮐﻨﯽ از ﻧﻈﺮ
ﺷﺮﻋﯽ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯿﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای زﯾﺎرت رﻓﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  Ìو ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﺒﺎس ﯾﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ  ،Ôﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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 Ìو ﺻﺤﺎﺑﻪ  Ôﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ً

 Ìﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» ،ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد«) » (١اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎری را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺎ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﮐﺎر ﻣﺮدود اﺳﺖ« .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﻦ أﺣﺪث ﻲﻓ أمﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟيﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد«) » (٢اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در دﯾﻦ
ﻣﺎ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ از آن ﻧﯿﺴﺖ آن ﭼﯿﺰ ﻣﺮدود اﺳﺖ« ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮﯾﻌﺖ را در ﻣﻮرد آن ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات دﯾﻦ
ﺑﻮد آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮع و دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،راه ﻧﺠﺎت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻋﻠﻤﺎ و اﻫﻞ ﺑﺼﯿﺮت
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ) .(٣

س :۲ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìدر ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره را ز ﯾﺎرت ﮐﻨﻢ ،روش

ﺳﻼم دادن ﺑﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ز ﯾﺎرت ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ واﺟﺐ
اﺳﺖ؟

ج :زﯾﺎرت ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ  Ìواﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره
ﺑﺮوی و در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻗﺒﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﺮو و ﺑﮕﻮ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ أﳞﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ورﲪﺔ

اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ،ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ وﻋﲆ آﻟﻚ وأﺻﺤﺎﺑﻚ« ،زﯾﺎد ﺳﻼم و درود ﺑﻔﺮﺳﺖ،
ﭼﻮن از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìرواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :وﺻﻠﻮا ﻲﻠﻋ ﻓﺈن ﺻﻼﺗ�ﻢ ﺗﺒﻠﻐ�

ً
 -١ﻗﺒﻼ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺷﺪ.
ً
 -٢ﻗﺒﻼ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺷﺪ.
 -٣ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب )ﺟﺰء ،۱۷ :ﺻﻔﺤﻪ.(۳۰۹ :
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ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زاﺋﺮان ﺣﺮﻣﯿﻦ

ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺘﻢ«) » (١ﺑﺮ ﻣﻦ درود ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﭼﻮن در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ درود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
رﺳﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد« ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺳﻼم ﻣﯽدﻫﺪ و از آﻧﻬﺎ اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺒﺮ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ دﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìرواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ �ﺸﺪ الﺮﺣﺎل إﻻ

إﻰﻟ ﺛﻼﺛﺔ مﺴﺎﺟﺪ :اﻤﻟﺴﺠﺪ اﺤﻟﺮام  ،ومﺴﺠﺪي ﻫﺬا ،واﻤﻟﺴﺠﺪ اﻷﻗﻰﺼ« »)ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﻋﺒﺎدت( ﺳﻔﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪ :ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ
)ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ( و ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﯽ« ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺣﻤﺪ و اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ اﯾﻦ

ﺣﺪﯾﺚ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .(٢

س :۳ﺟﻮاب ﻣﺎ را ﺑﺪﻫﯿﺪ -ﺟﺰاﮐﻢ اﻟﻠﻪ ﺧﯿﺮا -آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ:
»ﻣﻦ ﺻ� ﻲﻓ مﺴﺠﺪي ﻫﺬا أر�ﻌ� ﺻﻼة ﻻ ﺗﻔﻮﺗﻪ ﺻﻼة دﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ« »اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﭼﻬﻞ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎزی از او ﻓﻮت ﻧﺸﻮد وارد ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﯽﺷﻮد«

ج :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﺻ� ﻲﻓ مﺴﺠﺪي
أر�ﻌ� ﺻﻼة ﻻ ﺗﻔﻮﺗﻪ اﺘﻟﻜﺒ�ة اﻷو� ﻛﺘﺐ ﻪﻟ ﺑﺮاءة ﻣﻦ اﻨﻟﺎر و�ﺮاءة ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب

و�ﺮاءة ﻣﻦ اﻨﻟﻔﺎق«) » (٣اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﭼﻬﻞ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺗﮑﺒﯿﺮه اﻻوﻟﯽ از
او ﻓﻮت ﻧﺸﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺠﺎت از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ و ﻧﺠﺎت از ﻋﺬاب و ﻧﺠﺎت از ﻧﻔﺎق ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد« ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻣﺎ
ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﺧﯿﺮ و ﺛﻮاب ﺑﺰرﮔﯽ دارد،

 -١ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود  .ﺷﯿﺦ أﻟﺒﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٢ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺟﺰء ،۹ :ﺻﻔﺤﻪ.(۱۱۷ :
 -٣إﺳﻨﺎدش ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮدن ﻧﺒﯿﻂ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺮﺟﺎل از
او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن او را در ﮐﺘﺎب »ﺛﻘﺎﺗﻪ«  ،۴۸۳/۵ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺻﻼة ﻲﻓ مﺴﺠﺪي ﻫﺬا ﺧ� ﻣﻦ أﻟﻒ ﺻﻼة ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاه

إﻻ اﻤﻟﺴﺠﺪ اﺤﻟﺮام«) » .(١ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ )ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ( ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺰار ﻧﻤﺎز
در ﻣﺴﺠﺪی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺠﺰ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام« .ﭘﺲ ﺛﻮاب ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن در ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻨﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﻧﺠﺎت از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ و ﻋﺬاب و ﻧﻔﺎق در

آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ) .(٢

 -١ﺑﺨﺎري  ۵۴ / ۳در اﻟﺘﻄﻮع ،ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮑﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۳۹۴در
اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة ﺑﻤﺴﺠﺪي ﻣﮑﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،و اﻟﻤﻮﻃﺄ  ۱۹۶ / ۱ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء
ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻲ  ،Ìو ﺗﺮﻣﺬي ) (۳۲۵در اﻟﺼﻼة ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أي اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ أﻓﻀﻞ ،و
ﻧﺴﺎﺋﻲ  ۳۵ / ۲در اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،ﺑﺎب ﻓﻀﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺼﻼة ﻓﯿﻪ.
 -٢ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )ﺟﺰء ،۲۶ :ﺻﻔﺤﻪ.(۲۸۶ :

ﻣﺂﺧﺬ
 -۱ﺻﺤﯿﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري.
 -۲ﺻﺤﯿﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ.
 -۳اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻻوﺳﻂ.
 -۴ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ.
 -۵ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود.
 -۶ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي.
 -۷ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
 -۸ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
 -۹اﻷذﮐﺎر ﻟﻠﻨﻮوي.
 -۱۰ﺷﺮح اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي )ﻋﻠﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.
 -۱۱ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻌﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰداد ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ.
 -۱۲ﻓﺘﺎوی ﺳﻤﺎﺣﺔ ﻣﻔﺘﻲ ﻋﺎم اﻟﻤﻤﻠﮑﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ آل اﻟﺸﯿﺦ.
 -۱۳اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء.
 -۱۴ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب.
 -۱۵ﻓﺘﺎوی اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز./
 -۱۶ﻓﺘﺎوی اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ./
 -۱۷ﻓﺘﺎوی ﻫﯿﺌﺔ ﮐﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء .

