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  مقدمه

�m¥��¤��£��¢����¡������~��}��|¦��l  
                                                                                                                          :����� �	
�  

    
]   و براى خدا بر مردم است كه كه [براى اداى مناسك حج «

  ».آهنگ خانه (او) كنند، آنها كه توانايى رفتن به سوى آن دارند.
   

دين اسالم است. در واقع سفر حج، فرمان خداي بزرگ و يكي از مهمترين اركان 
ادگاه محبوب حقيقي امت اسالمي، شركت در مدرسة خودشناسي و عانسان به سوي مي

خداشناسي و نيز پيوستن به اردوي آزادي و خودسازي، جهت درك محتواي اين فريضة 
الهي و فهم معناي عقيده و توحيد به صورت عملي و به خاطر برخورداري از منافع ديني 

  :فرمايد ي است. چنانكه خداوند ميو دنيو

�m��a�� � �`��_��~���}���|��{��z��y��x��w
��h��g���f��e��d��c�������������bl��������������������������������������������������������  :���� − ��    

(اي پيامبر)! به مردم اعالم كن كه (افراد مسلمان و مستطيع) پياده يا سواره بر «
وسائل خوب ديگري) ـ كه و ان باريك اندام (ورزيده و پرتحمل، و با مركبهاشتر

را طي كنند ـ به حج كعبه بيايند و نداي تو را پاسخ گويند، راههاي فراخ و دور 
(آنان به اين سرزمين مقدس بيايند) تا منافع خويش را مشاهده كنند (و به سود 

اجتماعي، سياسي، اقتصادي و  مادي و معنوي خود برسند و ناظر فوائد فردي،
  ». اخالقي حج باشند...

بنابراين، كساني كه (اعم از مرد و زن) عازم چنين سفر با فضيلت و سرشار از منافع 
وري هر چه بيشتر اعمال آن را از ابتداي  باشند، بايد به خاطر بهره ديني و دنيوي مي
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يزي صحيح و خداپسندانه و ر برنامهحركت تا بازگشت به وطن با آگاهي كافي از روي 
شده توأم با صداقت و اخالص كامل انجام دهند تا حج آنان  مطابق سلسله مراتب تعيين

مقبول پيشگاه خداي رحيم و رحمان گردد و پس از بازگشت دچار ندامت و پشيماني 
  نشوند.

 بارگاه لطف و كرماز اين رو الزم است كه راهيان كعبه و حاجيان حرم و اين عاشقان 
الهي، به هنگام خروج از خانه از هر نوع گناه و معصيتي توبه كنند، هرگونه ظلم و ستمي 
را كنار بگذارند، حقّ حقدار را پس دهند، وامهايشان را بپردازند، نفقة افراد تحت تكفّل 
خود را تا به هنگام بازگشت به وطن تأمين نمايند، امانتهايي را كه در پيش خود دارند به 

برند حالل  ن برگردانند و آنچه را ـ اعم از پول و توشة راه ـ كه با خود ميصاحبانشا
باشد، همچنين الزم است رفيق و همراه كسي شوند كه فردي صالح و پارسا، درستكار و 

مند گردند، و نيز بايد به  امانتدار باشد تا از هر جهت در مسائل ديني و دنيوي از او بهره
  :مفاد آيه

� Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿωuρ šXθ Ý¡ èù Ÿωuρ tΑ# y‰ Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# �  )197/  بقره(  

در طول سفر حج از هرگونه اعمال زشت و ناشايست، سركشي و نافرماني، ايذاء «
انگيز جداً بپرهيزند، و  و بدرفتاري، همچنين از مجادله و مناقشه و حركت اختالف

پسندند  ود نميبه حقوق ديگران احترام بگذارند و آنچه را براي خبكوشند تا 
  ». براي همسفران خود نيز روا ندارند...

وار عهد و پيمان  خواهند ابراهيم از جهت ديگر اين راهيان مركز ايمان و عمل كه مي
چون  :خويش را با خالق هستي تجديد كنند بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه

ذا الزم است همچون نماز ، لباشد حج فرمان الهي و يكي از عبادات بسيار بزرگ ديني مي
و ديگر عبادات به صورت ساده و بدون تكلّف، عاري از چشم و همچشمي، به و روزه 

طلبي و خودنمايي انجام گيرد و وسيلة تفريح و تجارت و كسب القاب و  دور از وجهه
از افراط در آوردن اجناس و هداياي گرانقيمت  مي بايست شهرت قرار نگيرد، او

از راه انداختن تشكيالت و برپايي محافل شود، همچنين پس از بازگشت،  خودداري
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االمكان پرهيز شود تا  آنچناني و پذيرائيهاي پرهزينه و نيز از تقبل كادوهاي اين و آن حتّي
خداي ناكرده حج ايشان به تظاهر و رياكاري كشيده نشود، به نحوي كه براي آنان ثواب 

ز خستگي سفر و هدردادن مال و كسب يك لقب بدعتي معنوي و حجي باقي نماند و ج
  و شهرت كاذب و زودگذر دنيوي چيز ديگري نصيبشان نشود.

  

  أقول قولي هذا و استغفراهللا لي و لكم

  والسالم عليك و رحمة اهللا و بركاته

  محمد صالح سعيدي



 

  راهنماي حج و عمره

  شرايط واجب شدن حج عبارت است از

  توانائي. -5آزادي،  -4عقل،  -3بلوغ،  -2اسالم،  -1
   :عبارتند از اركان حج

طواف اإلفاضه،  -3وقوف در عرفات،  -2احرام،  -1 :الف ـ در مذهب شافعي

  حلق يا تقصير موي سر. -5سعي بين صفا و مروه،  - 4

  طواف اإلفاضه. -2وقوف در عرافات،  -1 :ب ـ در مذهب حنفي

  :، عبارتند ازواجبات حج
ماندن تمام شب  - 3گانه،  رمي جمرات سه - 2حرام در ميقات مربوطه، بستن ا -1ـ الف 

طواف  -5در مني بعد از عيد تا پايان ايام التشريق،  ماندن - 4يا قسمتي از شب در مزدلفه، 
  الوداع

  فرق اركان و واجبات
فرق ميان اركان و واجبات حج، اين است كه اگر يكي از اركان حج و عمره ترك شود با 

گردد، در حالي كه هرگاه يكي از  (ذبح گوسفند، يا گرفتن ده روز روزه) جبران نمي :فديه
(ذبح گوسفند يا ده روز روزه ـ كه سه روز آن در مكه و  :واجبات حج ترك شود، با فديه

  گردد. هفت روز ديگر آن بعد از بازگشت به وطن است ـ) جبران مي

  انواع حج و عمره

  شود يحج به سه صورت انجام داده م

  تمتّع -1

بندد و  آن به اين صورت است كه حاجي در ميقات مربوطه ابتدا به نيت عمره احرام ميو 
پس از انجام اعمال عمره (يعني به دنبال طواف كعبه و سعي بين صفا و مروه و تراشيدن 
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شود و محرمات احرام بر او حالل  يا كوتاه كردن موي سر) از لباس احرام خارج مي
بندد و مناسك حج را انجام  الحجه كه مجدداً احرام به حج مي تا روز هشتم ذي شود، مي
  باشد. دهد. در حج تمتع قرباني (به عنوان فديه) واجب مي مي

اند بعد از اينكه در روز  اينگونه حجاج كه در ابتدا اعمال عمره را انجام داده :يادآوري
از احرام خارج شدند و جهت  دهم ذيحجه بعد از رمي جمرة عقبه و حلق و قرباني

طواف اإلفاضه به مكه برگشتند، به دنبال طواف كعبه بايد سعي بين صفا و مروه را نيز 
  انجام دهند.

  ناقر -2

شود كه حاجي در ميقات مسير خود، احرام به نيت حج و عمره با  به اين شكل انجام مي
ماند  و همچنان در احرام مي شود، بندد كه در ضمن اعمال حج، عمره نيز انجام مي هم مي

ن مانند حج تمتع قرباني واجب اتا روز عيد قربان و رمي جمرة عقبه. البته در حج قر
  است.

  افراد -3

بندد و عمره  به اين صورت است كه حاجي در ميقات مربوطه فقط به نيت حج احرام مي
عي بين صفا و ورود به مكه عمل طواف القدوم و سكند بلكه به محض  با حج جمع نمي
ماند و در روز هشتم پس از رفتن به مني و  دهد و همچنان در احرام مي مروه را انجام مي

عرفات و سپس مزدلفه و بازگشت به مني در روز عيد، بعد به دنبال رمي جمرة عقبه و 
االفاضه  آيد و طواف شود و به مكه مي تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر از احرام خارج مي

گردد و  دهد، سپس به مني برمي دهد. ديگر سعي بين صفا و مروه را انجام نمي جام ميرا ان
  باشد. دهد. ديگر قرباني بر او واجب نمي گانه را انجام مي در ايام التشريق رمي جمرات سه

گردد و بعد از  گانه در ايام التشريق، از مني به مكه برمي حاجي بعد از رمي جمرات سه
به آن نيز مسجد عايشه گويند ـ رگشت جهت انجام عمره، به تنعيم ـ كه اينكه به مكه ب

بندد و سپس طواف كعبه و سعي بين صفا و مروه را  رود و احرام به نيت عمره مي مي
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دهد. بدين صورت  دهد و به دنبال آن عمل حلق يا تقصير موي سر را انجام مي انجام مي
  يك عمرة كامل را انجام داده است.

الحجه است، اما عمرة  زمان عمرة تمّتع فقط از اول شوال تا هشتم ذي :ييادآور
  غيرتمتع در تمام سال جايز است انجام شود.

اكنون به شرح وبيان كيفيت انجام دادن هر يك از اركان و واجبات و سنن حج 
  :پردازيم مي

  

  احرام و كيفيت بستن آن

  الف ـ زمان و مكان بستن احرام

  تمّتع و قران و إفراد، ماه شوال و ذيقعده و دهة اول ذيحجه است. زمان احرام به حج
  :روند عبارتند از ميقاتهاي مكاني براي كساني كه خارج از مكه به حج مي

كيلومتري شمال مكه واقع شده، ميقات مردم مدينه و  450كه در » هَفيَلوالحذُ« -1
  باشد. بيار علي مشهور مياَروند، و اكنون به  كساني است كه از آن طريق به حج مي

2- »جكيلومتري شمال غربي مكه واقع شده، ميقات اهل شام، اردن،  183كه در » هَفح
فلسطين، سوريه، لبنان و همچنين مصر، مغرب، تونس، الجزاير و غيره كه از آن طرق به 

  ند.بند ـ كه نزديك به جحفه است ـ احرام مي» رابغ«و اكنون از  ،باشد روند مي حج مي
كيلومتري شرق مكه واقع شده، ميقات اهل نجد و  75كه در حدود » لنازِماْل نُرَْق« -3

  باشد. مشهور مي» السيل«فارس و ايران است، و اكنون به  كشورهاي حواشي خليج
4- »ذات كيلومتري شمال شرقي مكه واقع شده، ميقات اهل  94كه در حدود » قرْع

احرام » ضريبيه«روند و اكنون از  كه از آنجا به حج ميعراق و كردستان و كساني است 
  بندند. مي
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5- »َليَلمهمچنين  و كيلومتري جنوب مكه واقع شده، ميقات مردم يمن 92كه در » م
مالزي، اندونزي، هند، پاكستان و  :ماننداند،  جنوب آسيا قرار گرفته دركشورهايي است كه 

  باشد. يمشهور م» السعديه«غيره و اكنون به 
روند چون به  البته ايرانيان به ويژه غرب كشور كه به وسيلة هواپيما مستقيماً به جده مي

گذرند لذا از فرودگاه قبل از پرواز با توصية روحاني كاروان  هنگام پرواز از ميقات مي
  بندند. احرام به حج مي

  ب ـ كيفيت بستن احرام آقايان

م لباسهاي دوخته شدة خود را اعم از پيراهن و حاجي مرد بايد در ميقات مربوطه تما
زيرپيراهن، شلوار و زيرشلوار و شورت، كفش و جوراب، كاله و عمامه و غيره را بردارد 

همراه با نيت احرام حج » رداء«و » إزار«و به جاي آنها دو تكه پارچه يا لنگ سفيد به نام 
و از ناف به پايين را بپوشاند، و را به دور كمر خود ببندند » ازار«بندد، به طوري كه 

ها و  اي كه پشت و شكم و شانه را نيز بر روي دوش خود بيندازد به گونه» رداء«
بازوهايش را بپوشاند و نبايد آن را گره بزند، همچنين به جاي كفش يك جفت دمپايي 

  بپوشد به طوري كه پاژنه برآمدگي پاها پوشيده نشود.
را بياورد و بهتر است نيت را بر زبان  1احرام حج موردنظرهنگام بستن احرام بايد نيت 


	 �� � ������ :بندد بگويد جاري كند و اگر احرام به عمره مي�� � ������ 	���� 
بندد  ج ميحبندم براي خداوند متعال. و اگر احرام به  حرام به عمره ميإيعني نيت دارم 

بندم براي  يعني نيت دارم احرام به حج مي :»نويت الحج و أحرمت به هللا تعالي« :بگويد

  خداوند متعال. و به دنبال آن تلبيه را بگويد.

                                                           

 يعني: تعيين كند كه احرام به حج تمتع است يا افراد و يا قران. -1
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كمربند غير دوخته شده را (كه معموالً براي حفظ پول از  :تواند حاجي مي :يادآوري
ي روي دوش را  »رداء« :ببندد، اما جايز نيست كه» إزار«شود) به دور كمر و  آن استفاده مي

  گره بزند.

  ج ـ كيفيت بستن احرام خانمها

توانند لباس دوختة تميز بپوشند، از كفش و جوراب استفاده  خانمها به عكس آقايان، مي
  كنند، بهتر است لباس احرام آنان نيز سفيد باشد.

خانمها نيز بايد به هنگام پوشيدن لباس احرام نيت بياورند و نبايد دستها  -1 :يادآوري
. و اگر به هنگام ضرورت صورت خود را پوشاندند، بايد و صورت خود را بپوشانند

  مواظب باشند كه به پوست صورتشان تماس حاصل نكند.
در مذهب شافعي، طبق قول اصح پوشيدن دستكش براي زنان جايز نيست. اما در  -2

  باشد. مذهب حنفي جايز مي
ند و تواند غسل ك شود، بلكه مي حيض و نفاس مانع محرم شدن زن نميحالت  -3

  احرام ببندد و تمام مناسك حج را انجام دهد، به جز طواف كعبه و نمازگزاردن.

  د ـ سنن احرام

مستحب است حاجي قبل از پوشيدن لباس احرام غسل كند، موهاي زائد بدن را  -1
بتراشد، موي سر و سبيل را كوتاه و تميز كند، ناخنهايش را بچيند، بدن خود را خوشبو 

بوي خوش تا بعد از بستن احرام باقي بماند، سپس وضو بگيرد و دو  سازد اگر چه اثر
  ركعت نماز بگزارد.

بگويد، تلبيه، » تلبيه«مستحب است لباس احرام سفيد باشد و به دنبال بستن آن  -2

����� �� � ����, � � :يعني گفتن�� � ���� ��  ,�!�"� �� ��#� ,�!�"� �$%���� �!�"�

حاضرم، پروردگارا حاضرم، تو شريك نداري، من حاضرم، همة  من :يعني �#�� ��
  تو را شريكي نيست. پادشاهي مخصوص تو استستايشها و نعمت و 
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  :يادآوري
زن به هنگام تلبيه گفتن صدا بلند نكند، بلكه آن را طوري ادا كند كه خودش  -1

  بشنود.
تكرار كند، اما هنگام بعد از بستن احرام سنّت است حاجي تلبيه را در همة احوال  -2

طواف كعبه و سعي بين صفا و مروه همچنين در حين رمي جمرات تلبيه را قطع كند و 
  به جاي آن دعاهاي مأثورة مربوطه را بخواند.

تواند در فاصلة مدت زماني كه در احرام است، در  هر يك از مرد و زن محرم مي -3
  ده است بشويد و تميز كند.صورت لزوم غسل كند و لباس احرام را اگر كثيف ش

  باشند ـ چيزهايي كه در حال احرام حرام مي  ه

از اينكه حاجي در ميقات احرام بست، تا زماني كه در احرام است امور زير بر او پس 
ن اپوشانيدن سر، براي مرد -2پوشيدن لباس دوخته شده براي مردان.  -1 :باشند حرام مي

استفاده از عطرها، به كاربردن هر نوع مواد  -4زنان. پوشانيدن دستها و صورت براي  -3
كردن ناخن، و تراشيدن يا  كوتاه -5كرمهاي خوشبوكننده در بدن و لباس احرام. خوشبو و 

 -6اي كه باشد،  برداشتن موي سر و صورت و ساير اندام به هر نحوي و به هر وسيله
ه شخص محرم بداند كه در كردن موي سر و ريش و خاراندن موي سر و بدن چنانك شانه

نمودن موي  كاري و چرب روغن - 7شود.  اثر خاراندن، مويي يا مويهايي از آن كنده مي
عقد نكاح براي خود  -8سر، ريش، سبيل، ابرو و زلف اگرچه روغن خوشبو هم نباشد. 

 -10عمل مقاربت و مباشره با همسر خود از روي قصد و اختيار و آگاهي.  -9يا ديگران. 
شت، اعم از وشكاركردن حيوان بري حالل گ - 11اي كه باشد.  مناء به هر وسيلهاست

نشانده و  بريدن و از جاي كندن درخت و گياه سبز خودرو يا دست -12چرنده و پرنده. 
  كاشته شده.
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هرگاه شخص محرم در هر يك از موارد ممنوعة فوق تخلف كرد و مرتكب  :يادآوري
نگيني آنها فديه دهد، كه در كتب مربوطه مقدار آن براي آن شد بايد به تناسب سبكي و س

  هر يك از موارد فوق تعيين شده است.

  طواف كعبه

طواف عمرة  - 1 :يكي ديگر از اعمال حج طواف كعبه است كه انواع آن عبارتند از
ركن حج الزّياره كه  فاضه يا طوافاإل طواف - 2باشد.  تمّتع يا عمره، كه ركن آن مي

شود.  (دهم ذيحجه) بعد از رمي جمرة عقبه و حلق سرانجام مي :در روز عيدباشد و  مي
الوداع كه بعد از پايان يافتن اعمال حج و به هنگام ترك مكه و حرم به عنوان  طواف -4

  باشد. شود، و آن نيز واجب مي طواف خداحافظي انجام مي

  كيفيت طواف كعبه و احكام و سنن آن

االفاضه، بايد به اين  القدوم و طواف طواف عمرة تمّتع، طوافدادن طواف اعم از  انجام
كننده بدن خود را تا آنجا كه به عورت محسوب  واجب است طواف :صورت انجام شود

شود بپوشاند، وضو داشته باشد، بدن و لباس يا احرامش پاك و تميز باشد، (خانمها) از  مي
روي  ند، به هنگام شروع روبهحيض و نفاس و از هرگونه ناپاكي ديگر به دور باش

ي كه در مقابل آن كشيده شده است بايستد به طوري تر از خط جراألسود يك قدم عقبح
كه كعبه و حجراالسود در طرف چپ او قرار گيرد، سپس با نيت طواف حركت كند و 
هفت بار به دور كعبه بچرخد، و هر دور چرخيدن كامل به دور كعبه را يك شوط نامند، 

آيا شش دور، يا هفت دور چرخيده است، بايد  :كننده در شك افتاد كه نانچه طوافاگر چ
  يك دور ديگر بچرخد تا هفت دور طواف او كامل شود.
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اسماعيل بگذرد،  جرحكننده به هنگام طواف از داخل  اگر چنانچه طواف -1 :يادآوري
عبور كند و يا دست  كه قسمتي از ديوار كعبه است 1»شاذروان«و يا از روي زياده ديوار 

  شود. به ديوار كعبه كه باالي شاذروان است بزند طواف او باطل مي
اگر به هنگام طواف وضوي او باطل شد بايد مجدداً وضو بگيرد و از همانجا  -2

  طواف را دنبال كند و آن را به اتمام برساند.
ت اقامة نماز اگر چنانچه در اثناي طواف وقت نماز فرا رسيد و توسط امام جماع -3

اي كه قرار گرفته است طواف را  كننده در همان نقطه جماعت شروع شد بايد طواف
متوقف سازد همراه ديگران نماز مربوطه را با جماعت ادا نمايد، پس از سالم و خاتمة 

  نماز از همان نقطه طواف خود را ادامه دهد و آن را به پايان برساند.

  سنتهاي طواف كعبه

كند، » اضطباع«الوداع،  كنندة مرد از ابتداي هر طوافي به جز طواف طواف سنت است -1
را زيربغل راست عبور دهد و روي شانة چپ » رداء« :اضطباع يعني قسمتي از لنگ احرام

بگذارد و دست و شانة راست خود را برهنه كند، اما به هنگام خواندن نماز شانه و بغل را 
  بپوشاند.

ط اول، وطواف حج، در سه دور يا شده در طواف عمره و كنن سنت است طواف -2
دادن شانه و بازو، و  را انجام دهد، رمل يا هروله، يعني دويدن آرام و تكان» رمل«عمل 

و در چهار دور يا شوط بعدي به صورت عادي و بدون برداشتن قدمهاي نزديك بهم، 
  رمل راه برود.

  كنندگان زن جايز نيست. اي طوافيا هروله، بر» رمل«و عمل » اضطباع«عمل  -3
كننده در هر دور كه به مقابل حجراالسود رسيد آن را ببوسد،  سنت است طواف -4

اگر برايش ميسر نبود، آن را لمس كند، باز اگر اين كار برايش ميسر نشد، و يا ممكن بود 

                                                           

وار در زمان عبداهللا بن زبير كه يتاه سيما نواري است كه به بيت چسبيده است. اين دديوار كو» شاذروان« -1

 باشد. كعبه تعمير شد، از ديوار اصلي كعبه جدا شده است، پس اين ديوار نيز جزء كعبه مي
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كنندگان ديگر را دچار زحمت و مشكل  در اثر عمل بوسيدن يا لمس كردن آن، طواف
سازد، كافي است در مقابل آن دست راست خود را به طرف آن بلند كند و تكان دهد، و 

�& � � :اين دعا را بخواند،%�' (�)� � �'�*+' �,��-� � �' .��/�� �$%���� ,01� �� � �� $2'

 ��3 ��!"� ��2� �4�" '2$ �� 5 :اگر نتوانست تمام آن را بخواند كافي است بگويد �ص ��

�� ����� � � 01� 67 

دعاي به خصوصي  كننده به دور بيت، الزم نيست ن طوافبه هنگام چرخيد -5
تواند هر دعايي را با هر زباني كه بلد است بخواند. ـ اما همچنانكه گفته  بخواند، بلكه مي

شد ـ به هنگام رسيدن به مقابل حجراالسود سنت است ضمن دست بلند كردن و تكان 

همچنين در آخر هر دور مستحب  7666'2$ �� � �� �01 � 5 :آن، بگويد دادن به طرف

�� 8�94 «است در مقابل ركن يماني آية : � ��2� ��;<� �) � ��2� �!� ���� �) ���= �� �'>

>���  چنين كرده است. �را بخواند، چون پيامبراكرم ��7
ام ابراهيم دو ركعت كننده بعد از اتمام هفت دور كامل، پشت مق سنت است طواف -6

� ��+�(���666«نماز بجاي آورد، در ركعت اول سوره  را بخواند و در ركعت دوم  7:@ �� �?�

��سورة � �� �A @:���  را بخواند، اين دو ركعت نماز، به دو ركعت طواف معروف
  است.

در مذهب شافعي اين دو ركعت نماز طواف سنّت است، اما در مذهب  :يادآوري
  اجب است.حنفي و

كننده بعد از اتمام طواف از آب زمزم بنوشد و هر طور  مستحب است طواف -7
خواهد دعاي شفا و تندرستي و فزوني رزق و روزي و غيره را بخواند و به دنبال آن   مي
برود و خود را به بيت بچسباند و رخسار خود را بر آن نهد و هر دو بازو و  1»ملتزم«به 

��, ���� ����� � :تراند و اين دعا را بخواندكف دست را بر آن بگس���� �����  !� "#  $% &��

                                                           

 االسود و درب بيت قرار دارد، و آنجا مكان استجابت دعا است. ملتزم قسمتي از بيت است كه ميان حجر -1
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'()  *+ ,- �./��0 ,$�1  ��� �"2�  3�� ,- �./�� 0 �" 4�� ,-5  �� 6�"7 0 �4��8� 97 �4�4�0
����4��:	 9�العتيق! مرا از عذاب آتش دوزخ نجات ده و از  خدايا اي پروردگار بيت :�;

هر كار بدي در پناه خود مصونم بدار، و در برابر آنچه روزيم شيطان رانده شده و از 
  اي مبارك كن... اي قانع بگردان و هر آنچه را به من عطا فرموده گردانيده

  سعي بين صفا و مروه

سنتهاي بعد از آن را كننده اعمال طواف كعبه را به طور كامل و  بعد از اينكه طواف
براي سعي بين صفا و مروه » باب الصفا«ز در مشهور به كند و ا انجام داد، آنجا را ترك مي

  1افتد. راه مي

  كيفيت انجام سعي بين صفا و مروه و بيان احكام و سنن آن

پيمودن فاصلة بين صفا و مروه را ـ كه اكنون به صورت سالن عظيمي در دو طبقه ساخته 
تبه باشد، به اين شده است ـ سعي نامند. پيمودن مسير بين صفا و مروه بايد هفت مر

صورت كه از ابتداي كوه صفا همراه با نيت شروع شود و به مروه ختم گردد، كه اين يك 
آيد، بنابراين  شود، همچنين برگشتن از مروه به صفا بار دوم به شمار مي بار محسوب مي

شود، پس به اين  از صفا به مروه و برگشتن از مروه به صفا رويهم دو بار حساب مي
با پيمودن هفت بار مسير بين صفا و مروه، سرانجام عمل سعي در مروه به اتمام ترتيب 

  رسد. مي
                                                           

اند، اين دو كوه يا  صفا و مروه دو كوه كوچك هستند كه در قسمت شرقي كعبه و مقام ابراهيم واقع شده -1

تپه در اثر تعميرات زياد و توسعه چشمگيري كه به طور كلي در حياط بيت و اطراف اين دو كوه كوچك 

اند، كه  دو طبقه درآمده ارتفاع انجام گرفته است، اكنون به صورت سالن بسيار عظيم سر پوشيده در و كم

باشد، و هر دو كوه در مقابل همديگر و به فاصله  متر مي 9متر و ارتفاع طبقه دوم  12ارتفاع طبقه اول 

متر و  15متر است، ارتفاع كنوني كوه صفا تقريباً  20اند و عرض آنها  متر از هم واقع شده 400حدود 

 متر است. 8مروه نيز 
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آيا  :اگر حاجي در اثناي عمل سعي بين صفا و مروه در شك افتاد كه - 1 :يادآوري
شش بار آن را انجام داده است يا هفت بار؟ بايد مبنا را بر شش بار قرار دهد و يك بار 

  ي انجام دهد تا هفت بار كامل شود.ديگر از صفا به مروه سع
اگر در اثناي سعي بين صفا و مروه، وقت نماز و برگزاري جماعت فرا رسيد، بايد  -2

در همان نقطه عمل سعي را متوقف كند و نماز مربوطه را با جماعت برگزار نمايد، پس 
  د.دادن از همانجا عمل سعي را شروع كند و بقية آن را به اتمام برسان از سالم

  سنتهاي سعي بين صفا و مروه

 :بعد از خارج شدن از حياط كعبه سنت است در وسط راه اين دعا خوانده شود -1
5 �8>� � �BC�D�1E� �F4E� 	� ���  $��� �/4 G��H � $�>�� و بر  ايپروردگارا! مرا ببخش

و داني درگذر، به درستي كه تو، از هر كس تواناتر  من رحم كن و از آنچه مي
  تري. بخشنده

  سنت است سعي بين صفا و مروه با داشتن وضو انجام شود. -2
  سنت است به طور پياده انجام گيرد، مگر براي كسي كه نتواند. -3
سنت است به اندازة قد يك نفر باالي كوه صفا رفت و رو به كعبه كرد و بعد از  -4

�I�  � J  �� ��« :گفته شود اكبر گفتن، دست به دعا حمد و ثناي خداوند و سه بار اهللا�� 

I� ��# � K ���: (�L �@1 ��4 �A � ���� I� � ���� I�����:  هيچ معبود بحقي جز اهللا
باشد، ملك و فرمانروائي و حمد و ستايش فقط  وجود ندارد، او تنها و بدون شريك مي

  سزاوار اوست، و بر هر چيزي قادر و تواناست.
واندن دعاي فوق، از روي كوه پايين بيايد و به دنبال نيت، سعي كننده بعد از خ -5

خواهم سعي بين صفا و مروه را انجام دهم از من بپذير  خدايا من مي :سنت است بگويد
پس حركت از » صفا و مروه از شعاير اهللا است« :و بر من آسان نماي. به دنبال آن بگويد

  صفا به مروه را شروع كند.
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گان مرد (نه زن) در هر هفت دور، در وسط فاصله بين صفا كنند سنت است سعي -6
(دويدن آرام) حركت  :و مروه كه با دو مهتابي سبز مشخص شده است، به صورت هروله

  كنند.
رسد اندكي توقف كند و دعا كند همچنين وقتي  سنت است هر بار كه به مروه مي -7

  رسد رو به كعبه دعا كند. كه به صفا مي
تواند در اثناي سعي، هر نوع ذكر و دعائي را با هر زباني كه  ننده ميك سعي :يادآوري

بلد است در رابطه با عظمت و رحمت و مهر و محبت خدا بخواند و تمّناي عفو و 
  1بخشش و آرزوي فزوني خير و بركت كند.

  حلق يا تقصير

تمّتع بايد توجه داشت كساني كه اعم از مرد يا زن، كه در ميقات، احرام به عمرة 
دهند، و  اند بعد از انجام هفت دور سعي بين صفا و مروه، حلق يا تقصير را انجام مي بسته

شود.  پوشاند و محرمات احرام بر آنان حالل مي شوند و لباس عادي مي از احرام خارج مي
روند احرام  تا روز هشتم ذيحجه كه به مسجد تنعيم كه به مسجد عايشه مشهور است مي

  شوند). بندند و راهي عرفات (يا مني مي ميبه نيت حج 
اند، بعد از اتمام هفت دور  بسته» قران«يا » افراد«اما كساني كه در ميقات احرام به حج 

مانند تا  سعي بين صفا و مروه، نبايد حلق يا قصر كنند، بلكه همچنان در حال احرام مي
  روز عيد قربان و رمي جمرة عقبه.

  

                                                           

باشد اگر كسي  تمام مناسك حج از ابتدا تا اختتام آن به وفور موجود مي جزوه كوچك حاوي دعاهاي -1

 تواند به آساني آن را تهيه كند و مورد استفاده قرار دهد. مايل باشد مي
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  عرفات دروقوف 

حاجياني كه قبالً در  :عمل از اعمال حج توقّف در عرفات است، به اين ترتيبدومين 
اند، و يا حاجياني كه پس  بسته» قران«و يا به » افراد«ميقات مربوط به كشور خود احرام به 

بندند، بعد از ظهر روز هشتم ذيحجه  از انجام اعمال عمرة تمّتع، مجدداً احرام به حج مي
شوند و راهي  مشهور است، در حال احرام از شهر مكه خارج مي» هالترّوي  يوم«كه به 

مانند و به دعا و مناجات و به  اي از صحراي عرفات مي گردند و شب در گوشه عرفات مي
  پردازند. توبه و استغفار مي

  سنتهاي توقف در عرفات

سنت است روحاني و يا سرپرست كاروان در بعدازظهر (يا شب) روز هفتم  -1
اي، حاجيان را جهت رفتن به عرفات آماده سازد و واجبات و سنن  طي خطبه ذيحجه

  ف در عرفات را به آنان يادآوري نمايد.وهمچنين آداب مربوط به وق
» مني«شوند نخست به  سنت است روز هشتم ذيحجه كه حجاج از مكه خارج مي -2

رف عرفات حركت بروند و شب در آنجا بمانند و روز نهم به هنگام طلوع آفتاب به ط
كه نزديك عرفات است بمانند و پس از غسل و گرفتن وضو، » نمره«كنند و ظهر در 

  1نمازظهر را به جماعت برگزار نمايند و سپس به طرف توقفگاه عرفات حركت كنند.
(در جايي كه  :»الرّحمه جبل«سنت است بعدازظهر در عرفات، در پايين  -3

له بايستند به دعا و نيايش، به راز و نياز، توبه و توقف نموده) رو به قب �اكرم رسول
  بپردازند. �اكرم و فرستادن صلوات بر رسول ستغفار و تنزيه و تقديس ذات احديتا

                                                           

مانند، بلكه روز هشتم  نمي» مني«كنند و شب در  متأسفانه بعضي از كاروانها اين سنت بزرگ را ترك مي -1

 شوند. گاه عرفات ميمستقيماً از مكه راهي توقف
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����%$� « :سنت است دعاهايي كه آن حضرت خوانده است آنان نيز بخوانند از جمله -4

 �M��� I� �BN*O P� � �M�Q�� �BCيامرز و كساني را كه حاجيان خداوندا! حاجيان را ب :�
  كنند بيامرز. براي آنان طلب آمرزش مي

� � �A ��4 1@� 5 :همچنين اين دعا��� I� � ���� I� ,I� ��# � J��� �� ��� I�  �

���: (�L7:  هيچ معبود به حقي وجود ندارد جز خداي يكتا، او تنها است و هيچ شريك
فقط سزاوار اوست، او بر هر چيزي قادر و تواناست. و انبازي ندارد، ملك و فرمانروائي 

�� 8�94 5 :و نيز اين آيه را بسيار بخواند: � ��2� ��;<� �) � ��2� �!� ���� �) ���= �� �'>

>���پروردگارا! در دنيا به ما خير و نيكي عطا فرما، و در آخرت نيز نيكي به ما عطا  :��7
  ) بدور بدار.فرما، و ما را از عذاب آتش (دوزخ مصون و

  حركت از عرفات به طرف مزدلفه

بعد از توقف در عرفات، باالخره حجاج روز نهم پس از اداي نماز عصر و بعد از 
افتند،  غروب آفتاب، به طرف مزدلفه ـ كه مكان مقدسي است ميان عرفات و مني ـ راه مي

جمع التأخير آن را به  اند، پس از اينكه وارد مزدلفه شدند آناني كه نماز مغرب را نخوانده
مانند، سپس  شب در مزدلفه مينمايند و شب و يا قسمتي از  همراه با نماز عشا برگزار مي

دارند و به طرف  عدد سنگ ريزه (كه بزرگتر از نخود باشند) براي رجم شيطان برمي هفت
  افتند. الحرام، بعد مني راه مي مشعر

م رسيدند، رو به قبله بايستند و اين ذكر سنت است هنگامي كه از مزدلفه به مشعرالحرا

� �I�  � 01  �� �� � �� �01 �� �01, �� ��« :را بخوانند��و سنت است بيشتر  ��01 � � �

�� 8�94 5از هر دعائي، اين آيه را بخوانند : � ��2� ��;<� �) � ��2� �!� ���� �) ���= �� �'>

>�����67 
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�� « :دعا در مشعرالحرام خوانده شود همچنين سنت است اين*�> � I!) ��*B:� /1 �$%����

 � ��*��A /1 &�19� ��, �)�) J� �� 666 �R�� ���: � ���,' ����4� /1 ��S>� � ����BC7: 
اي، پس ما  اي و آن را به ما نمايانده خداوندا همانطوري كه ما را در مشعرالحرام ايستانده

اي  نام پاك خود موفق بگردان، و آنطوري كه ما را هدايت فرمودهرا هم براي ذكر و ياد 
  كه به اينجا بيايم ما را نيز مورد رحمت و آمرزش خود قرار ده، چنانكه به ما وعده

  اي، و قول و وعدة تو حق است. داده
پس هنگامي كه از عرفات (به مزدلفه) برگشتيد، در مشعرالحرام به واسطة آنكه 

دايت فرموده و به اينجا رسانده است او را بسيار ذكر و ياد كنيد، و به خداوند شما را ه
دعا و نيايش و طلب عفو و بخشش بپردازيد، چون به راستي خداوند بخشنده و مهربان 

  است...

  حركت به سوي مني و رمي جمرة عقبه

حجاج، پس از اداي نماز صبح و قبل از طلوع آفتاب با آرامش و ذكركنان از 
نزديك مني » محسر«كنند و وقتي كه به وادي  حرام به سوي مني حركت ميمشعرال

شوند. و به پنجمين  كنند و سپس وارد مني مي رسيدند كمي تندتر، از اين وادي عبور مي
پس از اينكه وارد  :پردازند، به اين صورت عمل از اعمال حج كه رمي جمرات است مي

ها را ـ كه در مزدلفه  هفت عدد از سنگريزه مني شدند، و بعد از طلوع آفتاب هر كدام
دارند و به سوي جمرة عقبه كه در منتهااليه مني و نزديك مكه قرار  اند ـ برمي جمع كرده

كنند، البته روز اول (روز عيد) از جمرة اول و  گرفته است يكي پس از ديگري پرتاب مي
هفت سنگريزه به جمرة عقبه در كنند، بنابراين وقت زدن  گذرند و آنها را رمي نمي دوم مي

  باشد. (روز عيد قربان) پس از طلوع خورشيد مي :روز دهم
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جمرة اولي، جمرة وسطي و  :گانه هاي سه ها به جمره كيفيت انداختن سنگريزه

  جمرة كبري يا عقبه

روز دهم يعني روز عيدقربان بعد از طلوع آفتاب فقط هفت سنگريزه آنهم به  -1
  شود. پرتاب مييكي  يكي» الكبري جمرة«طرف جمرة عقبه يا 

(روز يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذيحجه) هر روز  :در مدت ايام التشريق -2

يكي بعد از ديگري رمي  ،����T � �VO����T U0+� T ���E�,�� :بعدازظهر هر سه جمره
دوم، أولي،  سنگريزه كه اول هفت عدد به جمرة 21گردند، به اين صورت هر روز  مي

شود  هفت عدد به جمرة وسطي و سوم هفت عدد به طرف جمرة كبري يا عقبه پرتاب مي
متر و فاصلة جمرة  155وسطي  و بايد اين ترتيب رعايت گردد. فاصلة جمرةأولي يا جمرة

  متر است. 155وسطي با جمرة كبري نيز 
آجر و ها بايد از جنس سنگ باشد، پس رمي با كلوخ و سفال و خرده  سنگريزه -3

  غيره صحيح نيست.
ها با دست (نه با فالخن و غيره) پرتاب شود و مستحب است هر  بايد سنگريزه -4

��4�W ��4 ,01  ��� :يك از آنها را با دو انگشت پرتاب كند و در حين پرتاب بگويد

��V!X�� $C> � PS ����� 
پرتاب شود، پس  يكي (نه يكباره) به سوي جمره ها يكي ريزه بايد هر يك از سنگ -5

اگر هر هفت سنگريزه يكباره پرتاب شود و يا اينكه در بيرون از حوضچه افتد عمل  او 
  باشد. صحيح نمي
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  ساير اعمال حج در روز عيد قربان

كساني كه  :گيرد به اين صورت رمي جمرة عقبه عمل قرباني انجام ميپس از  -1
يا سنت با دست خود و يا با گرفتن حيوان قرباني داشته باشند خواه قرباني نذر باشد 

  كنند. وكيل ذبح مي
 :گيرد عمل حلق يا تقصير بعد از قرباني سومين عملي كه در روز عيد انجام مي -2

شود و  (تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر) است كه به دنبال آن تحليل اول حاصل مي
ر آنچه كه در حال پوشند و ه گذارند و لباس عادي مي حجاج لباس احرام را كنار مي

گردد به جز مسائل نكاح و همبستر شدن با  احرام براي آنان ممنوع و حرام بود حالل مي
  همسر خود.

گردد و  مكه برميحاجي در روز عيد به دنبال تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر، به  -3
ايد دهد، سپس قبل از غروب آفتاب ب باشد انجام مي طواف اإلفاضه را كه طواف ركن مي

  گانه بپردازد. التشريق به رجم جمرات سه به مني برگردد، و در مني بماند تا در مدت ايام

  چند يادآوري

اول رمي جمرة عقبه، دوم قرباني،  :شود در روز عيد قربان چهار عمل انجام مي -1
اإلفاضه يا طواف ركن، البته بنابر  كردن موي سر و چهارم طواف سوم تراشيدن يا كوتاه

  باشد. التشريق جايز مي االفاضه تا روز دوم ايام تأخير طواف قولي
شود به اين معني كه  اإلفاضه تحليل دوم براي حاجي حاصل مي بعد از انجام طواف -2

  گردد. مسائل مربوط به نكاح و همبستر شدن با همسر خود برايش حالل مي
حرام بسته است ا» قرآن«يا » افراد«كسي كه در ميقات كشور خود به نيت حج  -3

دهد، اما اگر به نيت  ن صفا و مروه را انجام نميياالفاضه عمل سعي ب ديگر به دنبال طواف
االفاضه، سعي بين صفا و مروه  عمره، و يا حج تمّتع احرام بسته است بايد به دنبال طواف
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باشد. و در مذهب حنفي نيز واجب  را انجام دهد چون در مذهب شافعي براي او ركن مي
  است.
تواند فرد ديگري را وكيل قرار دهد تا به  اگر كسي نتوانست رمي جمرات كند مي -4

جاي او رمي جمرات كند. به اين صورت نخست رمي جمرات خودش را انجام دهد، 
  سپس رمي جمرات موكلش را.

واجب است حداقل دو شب بعد از عيد قربان در مني بمانند و هر روز بعدازظهر  -5
  گانه بپردازند. اما در مذهب حنفي خوابيدن در مني سنّت مؤكده است. ت سهبه رمي جمرا

اند فديه بر  احرام بسته» قران«و يا به نيت » حج تمتّع«كساني كه در ميقات به نيت  -6
  باشد. آنان واجب مي

افتند، به جز طواف بيت،  مي» عادت ماهانه«زناني كه در ايام حج در حيض  -7
عمال حج را انجام دهند. اما براي طواف بيت بايد صبر كنند تا پاك شوند توانند ساير ا مي

  سپس غسل كنند و عمل طواف را انجام دهند.
  حيوان قرباني بايد سالم و از هرگونه عيب و نقص بدني و عضوي به دور باشد. -8
 توانند مشتركاً يك گاو يا يك شتر به عنوان قرباني در صورت توافق، هفت نفر مي -9

  نذر، فديه و يا سنت ذبح كنند. اما گوسفند و بز هر كدام براي يك نفر جايز است.
در فقه حنفي تا قرباني انجام نگيرد حلق يا قصر صحيح نيست و حاجي با حلق  -10

تواند از احرام خارج شود، اما در فقه شافعي اوالً ترتيب فوق الزم نيست، ثانياً  يا قصر نمي
  شود. رة عقبه و حلق يا قصر قبل از قرباني حاصل ميتحلل اول با رمي جم

(تراشيدن يا كوتاه كردن) موي سر،  :در مذهب شافعي به هنگام حلق يا تقصير -11
كنند و آنهم به اندازة سرانگشت از يك طرف سر  زنان فقط موي سر خود را كوتاه مي

و يا حداقل سه تار از موي توانند تمام يا قسمتي از سر خود را بتراشند  خود، اما مردان مي
تراشند و يا يك چهارم  كوتاه كنند. ولي در مذهب حنفي مردان سر خود را ميسر خود را 

  كنند. آن را كوتاه مي
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�� '+@� �L�� � :پس از عمل حلق يا تقصير سنت است اين دعا خوانده شود�= �$%����

 � ���BC � �Y>Z �� �� [)> � �\�!O �� ���4 ]
� � ��2� [!�^ � P� �_,�� � `,��Q���

خدايا به هر تار مويي يك پاداش نيك به من عطا كن، و گناهي نيز از من بردار  :�����2`
اي از عبادتم را باال ببر و گناهان مرا و همة حلق يا تقصيركنندگان مسلمانان را  و درجه
  ببخش.

اند، بعد  فراد بستهإحج كساني كه در ميقات مربوط به كشور خود احرام به  :يادآوري
روند و احرام به عمره  از انجام تمام مناسك حج و فارغ شدن از آن، به مسجد تنعيم مي

بندند و اعمال عمره را كه عبارتند از طواف كعبه، سعي بين صفا و مروه و حلق يا  مي
ج دهند. همچنين ساير حجا تقصير ـ آنطوري كه قبالً گفته شد ـ به طور كامل انجام مي

كه بخواهند به همان ترتيب انجام   هاي ديگري را هر اندازه توانند داوطلبانه عمره نيز مي
  دهند.

  طواف الوداع

بعد از اينكه حاجي از اعمال كامل واجب و سنت حج و عمره فارغ شد و قصد 
خروج از مكه و بازگشت را داشت بايد تمام كارهايش را انجام دهد و رخت سفر و 

ا بربندد سپس خانة كعبه را وداع كند به اين صورت كه به مانند همان خروج از مكه ر
االفاضه يا طواف ركن هفت بار به دور كعبه بچرخد اما بدون عمل  آداب و شرايط طواف

اضطباع و رمل يا هروله. هنگامي كه از طواف فارغ شد در پشت مقام ابراهيم دو ركعت 
بيايد و به  »ملتزم«بنوشد و بعد از آن به محل نماز طواف به جاي بياورد و از آب زمزم 

دعا و تضرع و التماس رضا و به طلب عفو و مغفرت بپردازد و سپس مكة معظّّمه را ترك 
  كند.
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  چند يادآوري

الوداع از مكة مكرّمه  باشد، پس اگر كسي بدون طواف الوداع واجب مي طواف -1
بدهد. اما اگر بدون طواف از مكه  الوداع را انجام ندهد بايد فديه خارج شود و طواف

كيلومتري مكه) نرسيده بود واجب است برگردد و  96( :خارج شد و به مسافت قصر
الوداع را انجام دهد و اگر چنين كاري را كرد طواف او صحيح است و قرباني (يا  طواف

  فديه) الزم نيست.
تواند  مياگر زن در حين ترك مكة مكرّمه در حال حيض يا نفاس باشد ن -2

الوداع از مكه خارج شود و فديه بر او واجب  الوداع را انجام دهد بلكه بدون طواف طواف
نيست، اما اگر پس از خروج از مكه، در محدودة شهر و قبل از رسيدن به محل قصر از 
آن پاك شود، واجب است برگردد و پس از غسل و گرفتن وضو و ستر عورت 

  الوداع را انجام دهد. طواف
  

  و ساير اماكن ����و آداب زيارت مرقد پيامبر مدينهرفتن به 

 �الوداع را انجام دادند، براي زيارت قبر پيامبراكرم اهللا طواف پس از آنكه حاجيان بيت
سنت است اما زيارت قبر  �زيارت قبر پيامبرشوند، چون اگرچه  عازم مدينة منوره مي

� ��O � � :فرموده است �امبراكرمباشد، زيرا كه پي شريف و روضة مباركه الزم ميY� P


���BY �,) ��>F� a�  هركس توانائي و امكان داشته باشد و مرا زيارت نكند، در حق من

� 5 :فرمايد وفائي كرده است. و مي بي �� ��4 .� �,� ��1 ��>��G ��� I ��? � .��b�G ��(�Y P


��!BL I� ��1ز زيارت من نداشته باشد، هركس به زيارت من بيايد و مقصودي ج :7
  گرداند. خداوند شفاعت مرا براي او محقق مي
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بنابراين راهيان مدينة منوره در تمام مسير خود، پيوسته صلوات و سالم بر پيامبراكرم 
و ياران با وفايش بفرستند، و هنگامي كه چشمشان به درختان و ساختمانهاي شهر مدينه 


� �9A �$%���� (�O � 8�9��� P�5O> D :افتاد بگويند ���
 � ,>����� P
 ���:� �� I��Yc) ���

8�2�خدايا اين حرم رسول توست، پس آن را ماية مصون داشتن من از آتش دوزخ  :�7
  و وسيلة در أمان داشتن از عذاب و بدي حساب و كتاب در روز آخرت قرار ده.

باس تميز بپوشد پس وقتي كه زائر وارد مدينه شد نخست غسل كند و وضو بگيرد و ل
الّنبي شود و  و خود را معطر نمايد، سپس با كمال تواضع و نهايت احترام داخل مسجد

��� � :بگويد� P
 �� @�Y � d�e M�f ��Y�; � d�e @;�
 ���;Z �8> �� $2'

 � �b�!�� 	:G> �
 ���O> �>��G P
 ��:>G � �*S> 8��' �� ]*) �$%���� ,.�g-� ���V�O

�W @A g; � ���"�� J9A g; ��\O ���  �$%���� ,h�i2
 g; �� ��S> � ���BC � �*4

�%!) �
 �# � �%�A �# � �A �# P
 �'j�4 �%!) �
 g; � �%�Aبه نام خداوند، پروردگارا!  :»
مرا صادقانه وارد كن و صادقانه بيرون آور، و از جانب خود چنان قدرت و توانائي به من 

يار و مددكار باشد، خداوندا! در رحمت خويش را به رويم بگشا و از زيارت  عطا كن كه
اي و به اهل طاعت خود عطا  آنچه را كه روزي اولياي خويش گردانيده �پيامبرت

اي روزيم گردان و مرا بيامرز و به من رحم كن اي كسي كه بهترين مورد درخواست  كرده
و مردمانش و بهترين چيزي كه در آن است مني، خداوندا از تو بهترين چيز اين شهر 

مسألت دارم و از شرّ اين شهر و شرّ و بدي مردمانش و شرّي كه در آن است به تو پناه 
  برم. مي

 �آري، زائر پس از خواندن دو ركعت نماز تحية المسجد، براي زيارت قبر حضرت
�k ��4 � :داخل شود و بگويد» باب السالم«از در  �-�� � �� $2' ���BC �8> ,�� h�O>

 P
 $��,�� I��V�O � $��+�� I%Y�' � $!l��� ��' j�4 ,��*�> 8��' �� ]*) � �'��j

$!Y ���� ��V! �X���:  به نام خداوند و با درود و سالم بر رسول اكرم، خداوندا! گناهانم را
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خداوند بيامرز و درهاي رحمت خود را به رويم بگشا، و از دست شيطان رانده شده به 
  برم. بزرگ و به ذات كريم و قدرت قديمش پناه مي

سپس زائر با وقار و احترام هرچه بيشتر به سوي قبر شريف و روضة مطهره كه در 
بين منبر شريف و مرقد مبارك حضرت است برود، بعد رو به روي سر حضرت و پشت 

در حال ممات و  �اكرمبه قبله در حدود چهار ذراع دور از آن بايستد، زيرا احترام پيامبر

�h�O> �� �!�4 Dk :حيات يكسان است، آنگاه آهسته و آرام بگويد �2��  �� �!�4 Dk �2�� ��

 ��� ��!O �� �!�4 Dk �2�� ,�� m!"� �� �!�4 Dk �2�� ,�� �g; �� �!�4 Dk �2�� ,�� R�; g;

k �2�� ,I��1�' � �� �S> � ��"���� � �? �!�4 Dk �2�� DZ= `�O��� � (�!"�E� $��; �� �!�4 D

� �
E� [!BL �� �!�4 Dk سالم بر تو اي بهترين  �خدا  سالم بر تو اي رسول :�������2
مخلوق خدا، سالم بر تو اي برگزيدة خدا، سالم بر تو اي حبيب خدا، سالم بر تو اي 

اي خاتم سردار اوالد آدم، سالم بر تو اي نبي و رحمت و بركت خدا، سالم بر تو 
  كننده براي امت و پيروان خود... پيامبران، سالم بر تو اي شفاعت

� öθs9uρ öΝßγ‾Ρr& Œ Î) (# þθ ßϑ n= ¤ß öΝßγ|¡ à�Ρr& x8ρ â!$ y_ (#ρ ã� x�øó tG ó™ $$ sù ©!$# t� x� øó tG ó™ $# uρ ÞΟ ßγs9 

ãΑθß™ §�9$# (#ρ ß‰ ỳ uθs9 ©!$# $ \/# §θs? $ VϑŠÏm   )64/  نساء(  �  ‘§

آمدند و از خدا  به خود ستم كرده بودند، پيش تو ميو اگر آنان بدان هنگام كه «
را كرد، قطعاً خدا  خواستند و پيامبر (نيز) براي آنان طلب آمرزش مي آمرزش مي

  ». يافتند پذير و مهربان مي توبه
 :�اهللا بعد از اداي سالم و دعا، به اندازة يك گام به عقب برگردد و بر خليفة رسول

و رازدار پيامبر خدا، خداوند سالم بر تو اي يار غار « :گويدسالم كند و ب �ابوبكر صديق
  خيرت دهد كه به پيامبر و امت پيامبر خدمت كردي... پاداش

عمر بن  :تر بايستد و بر فاروق اعظم خليفه دوم سپس به اندازة يك گام عقب
 سالم بر تو اي اميرمؤمنان، اي يار و ياور مسلمانان، اي« :سالم كرده بگويد �خطاب
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كسي كه خداوند به وسيلة تو اسالم را عزيز و نيرومند گردانيد خداوند جزاي خير 
  ».را به تو دهد �خدمت به امت محمد

مراسم، زائر رو به قبله بايستد براي خود و ساير مسلمانان دعا كند، بعد از پس از اين 
ا و طلب آن نزديك روضة مبارك بيايد و در آنجا دو ركعت نماز بخواند و سپس به دع


n��> P � :فرموده است �آمرزش بپردازد، چرا كه پيامبراكرم �o�> U0�
 � U0: `' �


���  هاي بهشت. اي است از باغچه در ميان قبر و منبر من باغچه :��^

  زيارت ساير اماكن

پس از زيارت قبر مبارك و روضة مطهرة حضرت و سالم بر دو وزير باوفايش، به 
و ساير اصحاب آن  �خدا رود، بقيعي كه ازواج مطهرات، اوالد رسولزيارت قبور بقيع ب

حضرت مانند حضرت عثمان، حضرت عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ حضرت امام حسن و 
  باشند. حضرت فاطمة زهراء و ساير بزرگان و پيشوايان ديني در آن مدفون مي

ر جاهاي مختلف آن تا زماني كه زائر در مدينه است هر روز به مسجدالّنبي برود و د
ن صلوات بر پيامبراكرم و به دعا و طلب آمرزش مشغول شود. دنماز بگزارد و به فرستا

چون ثواب نمازي كه در آنجا گزارده شود، هزار برابر ثواب نمازگزاردن در خارج از 
تواند به جاهاي متبركه و  مسجد است. همچنين زائر در مدت زماني كه در مدينه است مي

رود و نماز بگزارد، مانند مسجد قبا، مسجد قبلتَين، مسجد الفتح، مسجدالجمعه، تاريخي ب
مسجدالفضيح، مسجداالحزاب، و نيز به ديدن چاههايي كه حضرت از آنها آب نوشيده 
است برود مانند چاه ادريس، چاه اهاب كه به زمزم مدينه معروف است. چاه بيرحاء، چاه 

ن بن عفان معروف است، چون او آن را خريد و به بضاعه، چاه روحه كه به چاه عثما
  صورت خيريه و صدقة جاريه وقف مسلمانان كرد.
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  ترك مدينه

زائر به هنگام ترك مدينه به مسجد الّنبي برود و دو ركعت نماز تحية المسجد بخواند 
مطهره حاضر شود در ضمن فرستادن صلوات و سالم زياد و بعد نزد قبر شريف و روضة 

براكرم و ياران باوفايش خاضعانه از خداي بزرگ بخواهد تا زيارت او و تمام بر پيام
ها و آرزوهاي مشروع همگان را برآورده نمايد و از  مسلمانان را قبول فرمايد و خواسته

خداوند بخواهد طواف كعبة معظّمه و زيارت روضة مطهره و به طور كلي حج و زيارت 
  را نصيب همة مسلمانان بگرداند.
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 چند درس عقيدتي بيان

  برگرفته از حج
  

  

  

  

  

  

  

  تأليف: 

  عبدالرّزاق بن عبدالمحسن البدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

  برگرفته از حج چند درس عقيدتي بيان

  تقريظ

  به قلم استاد صالح بن فوزان بن عبداهللا الفوزان

��' � I"Qe � I�= ��4 � � ��3 ���!"� ��4 Dk �2�� � �k �-�� � ,J��� �����: 
��p 5اي تحت عنوان  رساله� P
 �Z�B*2
 ����,4 q�>Z7  نوشتة دكتر عبدالرّزاق بن

اي بسيار مفيد و  نمودم به راستي رسالهه دستم رسيد و آن را مطالعه عبدالمحسن البدر، ب
پرمحتوا يافتم كه در واقع شامل چند درس باارزش و آموزندة عقيدتي و مفاهيم توحيدي 

باشد، اگرچه همة عبادات در اسالم بر اساس توحيد استوار  مستفاد از مناسك حج مي
حج به شكل خاصي در بردارندة امور باشند، اما شكي نيست كه اعمال مناسك  مي

عقيدتي و مسائل توحيدي است كه هر سال تعداد زيادي از مسلمانان در سراسر جهان 
آيند و در يك لباس (به نام احرام) و با يك عقيده  براي انجام آنها به شهر مكة مكرّمه مي

انجام اين شوند و با اعمال و گفتار، و شعار و رمز خاصي به  و هدف گرد هم جمع مي
باشند، از اين رو حج براي  پردازند، مناسكي كه برگرفته از قرآن و سنت مي مناسك مي

آنان به منزلة دورة آموزش (عقيدتي، توحيدي، اخالقي و اجتماعي) است تا بعد از اتمام 
مراسم آن با آگاهي كامل همراه با دستاوردهاي مطلوب ديني و دنيوي به وطن خود 

اي كه بسياري از گفتار و رفتار ناشايست گذشتة خود را اصالح كنند و  برگردند به گونه
اند كنار بگذارند و بكوشند ديگر دچار آنها  گناهان و لغزشهايي را كه قبالً مرتكب شده

  نشوند.
بنابراين، حج و مناسك آن بسيار بزرگ و آموزنده است و به اين سبب است كه 

  :فرمايد خداوند دربارة آن مي
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(اي پيامبر!) به مردم اعالم كن كه (افراد مسلمان و مستطيع) پياده يا سواره بر «
ابك و پرتحمل، و مركبهاي خوب ديگري) ـ كه راههاي شتران باريك اندام (و چ

فراخ و دور را طي كنند ـ به حج كعبه بيايند و نداي تو را پاسخ گويند، تا منافع 
خويش را با چشم خود ببينند (و به سود مادي و معنويشان برسند و شاهد فوائد 

  ». فردي و اجتماعي، اقتصادي و اخالقي ديني و دنيوي باشند)
ن رو، بر علماي اعالم به ويژه روحانيون كاروانهاي حج واجب است كه اين از اي

منافع ديني و دنيوي مناسك حج را براي آنان بيان كنند و تمام مراحل آن را (همراه با 
مفاهيم عقيدتي و توحيدي) براي مردم تشريح نمايند تا به صورت درستي (و با اعتقاد 

  آن را انجام دهند. استواري) حج و مناسك راسخ و ايمان
براستي مؤلف اين رسالة مفيد و گزيدة پرمحتوا، استاد عبدالرّزاق بن عبدالمحسن 
البدر، به نحو احسن اقدام به توضيح و بيان اين امر واجب نموده و به خوبي دين خود را 
ادا نموده است، خداوند پاداش نيك او را دهد و به خاطر سعي و تالشي كه در راه تأليف 

تدوين اين رساله و كارهاي ديگري كه تقبل كرده است مورد لطف و رحمت و عفو و و 
  مغفرت خود قرار دهد ـ آمين ـ
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  پيشگفتار مؤلف

، درود و سالم بر بهترين پيامبران و حمد و ستايش سزاوار پروردگار عالميان است
و بر آل و  �پيشواي رسوالن، پيامبر بزرگوار ما مسلمانان حضرت محمد مصطفي

  اصحابش باد.
ترديدي نيست كه حج در واقع مدرسة بزرگ و با عظمت ايماني و عقيدتي است كه 

از عقايد  هاي گوناگون و در تمام بخشهاي دين اعم و عرصهها  مسلمانان در آن در صحنه
و عبادات و سلوك و غيره درسهاي بسيار مهم و فوائد ارزشمند و اندرزهاي مفيدي را 

آموزند و طبيعي است كه چون آنان در اين آموزش از لحاظ كيفيت و حجم  مي
باشند، لذا بر آن شدم كه بعضي از اينگونه درسهاي  هايشان با هم بسيار متفاوت مي آموخته

توان آموخت و آنها را  را به ويژه در باب اعتقاد و توحيد كه مي مفيد و قابل توجه حج
درك كرد برشمارم، زيرا شكي نيست كه اعتقاد و باور راستين زيربنايي است كه همة 

باشد، از اين رو كوشيدم فقط به  اعمال بلكه تمام احكام دين بر آن استوار و پابرجا مي
توان  اي كه مي جانبه ، وگرنه درسها و فوائد همهها اشاره كنم برخي از اين درسها و آموخته

از حج و مناسك حج آموخت به قدري زيادند كه احاطه و برشمردن آنها بسيار مشكل (و 
  باشد. حتي غيرممكن) مي

ام  ام سيزده درس است، و كوشيده بنابراين آنچه كه من در اينجا برشمرده و برگزيده
ز لحاظ اسلوب طرح نسبت به هم مشابهت همة آنها هم از نظر حجم مطالب و هم ا

خواهم كه اين سعي و تالش بنده را مثمرثمر  داشته باشند، و از خداي رحيم و رحمان مي
  كننده است. گرداند و مقبول بارگاه خود قرار دهد، براستي كه او بهترين اجابت

  
دكتر عبدالرّزاق بن عبدالمحسن البدر



 

  

  درس اول

  عقيده و توحيد استحج بزرگترين مدرسة آموزش 

ترديدي نيست كه حج يكي از بزرگترين طاعات و بهترين قُرُباتي است كه هر فرد 
تواند خود را به وسيلة آن به پروردگار خويش نزديك كند، عالوه بر اين،  مسلماني مي

حج يكي از پنج عبادتي است كه از جانب خداوند فرض گرديده و آن را يكي از پنج 
 �باشد، چنانكه پيامبراكرم است كه دين راستين اسالم بر آنها استوار مي ستوني قرار داده

�� �}�yz ��4 DkO :در حديث صحيح فرموده است':  .�� ��3 �� � �� ��  I�  � � �Z�%L

��}
> D�e � �p�� � ��1 �F�� (�*�  � �k �-�� D�:  � �� h�O>�1:  اسالم بر پنج ستون استوار
حقّي جز خداوند شايستة پرستش  گواهي دادن به اينكه هيچ معبود بر -1 :گرديده است

روزه ماه  - 4پرداختن زكات  -3برپا داشتن نماز   - 2نيست و محمد فرستادة او است. 
  اهللا. حج بيت -5رمضان 

خود را تشويق و ترغيب امت  �در احاديث و روايات زيادي آمده است كه پيامبراكرم
اهللا الحرام بروند تا فريضة بزرگ حج و  (در صورت توانائي) به بيت نموده است بر اينكه

مناسك آمرزندة آن را انجام دهند، همچنين غنائم بسياري را از قبيل پاداش بزرگ و 
بخشش گناهان و تجارب بيشمار حج را براي ايشان بيان فرموده است. چنانكه مسلم در 

(مسلمان شد)  :بن عاص اسالم آوردهنگامي كه عمرو  :صحيح خود، روايت كرده است


� �1� 5 :به او گفت �پيامبراكرم D�~ ����� �� � I�": ��1 �
 D�? DkO{� �� 	��4 �


?I�": ��1 �
 D�? �p�� ��اي كه اسالم اثر هر آنچه كه قبل از او بوده  آيا ندانسته :72:"�%� � 
  برد؟! تار ناپسند گذشته را از بين ميكند، و هجرت و حج همة گناهان و رف است نابود مي

                                                           

 به روايت بخاري و مسلم و ترمذي و نسائي. -1

 به روايت مسلم. -2
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�9A �p� P ��"!	 (�$ ��(� � 5 :فرموده است �از ابوهريره روايت شده كه پيامبراكرم

I �
 I��� � D�!1 [Y> R2B� a71: اهللا كند (و در مدت  هر كس (با اخالص كامل) حج بيت
اري نسبت به گونه اذيت و آز حج) مرتكب عمل زشت نشود و گناه و نافرماني (و هيچ

ديگران و همسفران) از او سر نزند چنان پاك شود مانند كودكي كه تازه از مادرش متولد 
  شده باشد.

��p 5 :پيامبراكرم فرمود :در روايت ديگر آمده است� � /%�!' �� �>� �B1 ������ ��  ������

���^� ��  (�FY I� y!� >�0��72: است كه بين آن دو  عمره تا عمرة ديگر كفارة گناهاني
  عمره سر زده شده باشد، و حج مقبول پاداشي جز بهشت ندارد.

ـ الوداع  حجةج خود را ـ كه مشهور است به ي تنها حهجردر سال دهم  �پيامبراكرم
انجام داد و در آن عمالً چگونگي انجام اين فريضة بزرگ را  صحابهبا عدة كثيري از 

ويق و ترغيب نمود بر اينكه تمام گفتار و كرداري كه ترسيم و تبيين فرمود و آنان را تش
شود فراگيرند و آن را عملي كنند، و  صادر مي �در رابطه با حج و مناسك حج از او

�4
� 5�9A :فرمود ��' $1�,� � �����) $++O��
 ���C ��9;73:  چگونگي انجام مناسك حج
  كنم (و در ميان شما نباشم).خود را از من بياموزند شايد سال ديگر شما را مالقات ن

شهرت يافت. در روز عرفة همين حج بود كه اين آيه » حجةالوداع«ـ اين حج به پس 
   :نازل شد
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  )3/  مائده(  

                                                           

 به روايت بخاري و مسلم از حديث ابوهريره. -1

 به روايت مسلم از حديث ابوهريره. -2

 .1297صحيح مسلم حديث شماره /  -3
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امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، «
  ». و اسالم را به عنوان آيين خداپسندانه براي شما برگزيدم

د واجب را بياب اداي اين فريضة بزرگ الهيبنابراين، بر هر فرد مسلماني كه توفيق 
است كه حداكثر سعي و تالش خود را بكند تا به درستي و به صورت كامل رهنمودها و 

را در مراسم حج و چگونگي اداي مناسك آن به خوبي  �راه و روشهاي پيامبراكرم
حج كند و از  �بياموزد و به كار گيرد تا اينكه بتواند مطابق همان راه و روش حضرت

يد، همچنين توانسته باشد حج و كلية مناسك آن را به طور تمام و سنت پاكش پيروي نما
كمال انجام داده باشد. زيرا بديهي است كه درواقع هيچ عبادتي اعم از حج و غيرحج 

تواند كامل باشد مگر اينكه فرد مسلمان در انجام آن دقيقاً گام به گام در خط و  هرگز نمي
  عمل نمايد. �مطابق سنت و رهنمودهاي او حركت كند و به درستي �مسير پيامبراكرم

شكي در اين نيست كه در اين ايام پرفيض و بركت حج، هر مسلماني در هر جاي 
اي كاش من هم اكنون مشغول  :كند كه كرة زمين با شوق و عالقة فراوان آرزو مي

فع بودم و كاش در اين مراسم مقدس و تجمع سرشار از منا برگزاري اين فريضة بزرگ مي
داشتم، و اي كاش من نيز همچون آنان چشمم به اين بيت عتيق  ديني و دنيوي حضور مي

دارم، زيرا كه همة مسلمانان جهان  افتاد، بيت عتيقي كه به شدت آن را دوست مي مي
اهللا الحرام رابطة بسيار عميق و پيوند استوار و ناگسستني دارند چون پيوند  نسبت به بيت

همان ابتداي توّلدشان آغاز شده و تا زماني كه جان در بدن دارند ادامه آنان با اسالم از 
خوهد داشت، زيرا بر كسي پوشيده نيست كه كودك هر مسلماني هنگامي كه پا به دنيا 

رسد همان  گذاشت بعد از تلقين شهادتين، اولين چيزي كه دربارة دين به گوشش مي
باشد، همچنين فرد  اهللا الحرام مي بيت اركان پنجگانة اسالم است كه يكي از آنها حج

شود پس از اداي كلمة شهادتين، بقية اركان اسالم يعني نماز، روزه،  كافري كه مسلمان مي
شود، بايد دانست كه پس از اجراي كلمة  اهللا الحرام به او آموخته مي زكات و حج بيت

روز  خداوند در هر شبانهشهادتين، اولين ركني از اركان اسالم نمازهاي پنجگانه است كه 
كردن  بالغ و عاقلي فرض كرده است، و روپنج مرتبه برگزاري آنها را بر هر فرد مسلمان 
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از اينرو  اساسي آن قرار داده است اهللا الحرام را يكي از شروط و توجه نمودن به بيت
  :فرمايد مي
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بينيم، پس (باش تا) تو را به  ما (به هر سو) گردانيدن رويت را در آسمان نيك مي«
نيم، پس روي خود را به سوي مسجدالحرام اي كه بدان خشنود شوي برگردا قبله

  ». كن، و (اي مؤمنان! شما نيز) هر جا بوديد روي خود را به سوي آن بگردانيد
روز  اهللا الحرام به طور مستمر در هر شبانه بنابراين، ارتباط هر فرد مسلمان به بيت

خواند به  شود، در هر نمازي اعم از فرض يا سنت كه مي تجديد و تكرار ميچندين بار 
شود، همچنين به هنگام دعا و نيايش روي به سوي  كند و متوجه آن مي اهللا روي مي بيت

نمايد. و به همين خاطر است كه اين پيوند استواري كه به وسيلة آن، چنين رابطة  آن مي
محكم و ناگسستني ميان قلب هر فرد مسلمان و خانة پروردگارش به طور مداوم برقرار 

سازد به اينكه با عالقه و اشتياق زياد، در هر عبادت و نيايشي  و را وادار ميگرديده است ا
امكان روي به بيت عتيق كند تا با ديدن آن لذّت ببرد و تا اينكه اگر توانائي راه يافتن و 

رسيدن به آن خانة بافضيلت را پيدا كرد بالفاصله حجي را كه خداوند بر او فرض 
درنگ  مسلمان هر وقت چنين توانائي و امكاني را پيدا كرد بيگردانيده ادا كند. پس فرد 

عازم آنجا خواهد شد تا هم اين فريضة الهي را به جاي آورد و هم چشمش به جمال 
اي بيفتد كه سالها است در نمازها و دعاها و نيايشهاي خود بدان روي آورده و  خانه
   :داند كه آورد. زيرا او مي مي
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هاي روشني است، مقام ابراهيم (يعني مكان نماز و عبادت او از  در آن نشانه«
  ». جملة آنهاست)، و هركس داخل آن (حرم و خانة خدا) شود در امان است

اهللا! بر تو واجب است كه شكر  زائر بيتدر اين صورت، اي برادر و خواهر مسلمان 
اين نعمت عظيمي را كه خداوند به تو عنايت فرموده است بجاي آوري، و آن عبارت 
است از اينكه به تو، توفيق داده است تا اين فريضة الهي را انجام دهي، و اين عبادت 

ة مسلمانان در هم اي كه قبله خدا مشرّف شوي، خانه بزرگ را ادا نمائي و به ديدار خانة
سراسر جهان است، بنابراين بر تو واجب است كه با تمام وجود تالش  كني تا اين 

االمكان با بهترين و كاملترين وجه بجاي آوري، بدون اينكه  فريضة بزرگ الهي را حتي
كوچكترين افراط و تفريطي در آن روي دهد بلكه بايد بكوشي تا اين فريضه بزرگ در 

انجام  �روش درست و مستقيم و با پيروي از رهنمودهاي پيامبراكرم تمام مراحل آن با
اي كه در همة گفتار و كردار خود فقط رضا و خشنودي خداي متعال را در  گيرد به گونه

هر عملي پاداش نيكو و تمناي عفو بخشش گناهان و مدنظر داشته باشي و در حين انجام 
آنكه پس از بازگشت از اين سفر مبارك به  لغزشهايت را تنها از خدا بخواهي، به اميد

خانة خود، كلية خطاها و گناهانت بخشوده شده باشد و سعي و تالشت مقبول بارگاه 
ات مورد پذيرش او واقع شود،  لطف و كرمش قرار گرفته باشد، و اعمال نيك و خالصانه

ي زندگي و اين توفيق نصيبت گردد كه پس از بازگشت از اين سفر پرخير و بركت، يك
اي سرشار از ايمان و تقوي، مملو از اعمال نيكو، توأم با  جديدي را آغاز كني، زندگي

ات در مسير  استقامت و پايداري، به طوري كه در هر حال و موقعيتي سراسر زندگي
طاعت و عبادت پروردگارت، و سعي و تالشت به خاطر تأمين زندگي شرافتمندانه و در 

  باشد.راه خدمت به بني نوعت 
شوند، تا  براستي حج يك فرصت طالئي است براي مؤمناني كه موفّق به انجام آن مي

اي براي آخرت خويش برگيرند، و  اينكه (در كنار منافع اخالقي و اجتماعي) توشه
نخستين گام را براي اندوختن آن از توبة خالصانه و صادقانه شروع كنند و با خضوع و 

ه بارگاه پروردگار خويش اعالن ندامت و پشيماني خشوع و تضرع و خلوص كامل ب
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نمايند و با اخالص و جديت كامل به طاعت و عبادت روي آورند و براي حصول رضا و 
انگاري به خود  گونه سستي و سهل خشنودي پروردگار خود به شدت تالش كنند و هيچ

  راه ندهند.
سك فريضة حج فرصتهاي آري، بايد دانست كه براي راهيان حرم الهي در خالل منا

زيادي (در عين حال زودگذر) در اختيار آنان هست تا از آنها پندها و اندرزهايي برگيرند، 
هاي بيادداشتني در  اي و آموخته بياموزند، فوائد بزرگ و ارزندهدرسهاي مفيد و مؤثري را 

ر مسائل در عقيده، در عبادت، در توحيد، در اخالق و د :ها و جوانب مختلف تمام صحنه
ديگري براي خود كسب كنند. اينها درسهايي هستند كه از نخستين اعمال حج كه همان 

اي كه  شوند تا آخرين لحظه بستن احرام در ميقات باشد براي افراد حاجي شروع مي
گويند، و در تمام اين مدت و در  دهند و خانة خدا را وداع مي طواف الوداع را انجام مي

ناسك حج درواقع در يك مدرسة تربيتي و ايماني بزرگي به سر خالل انجام كلية م
اي كه عالوه بر اينكه مؤمنان و پرهيزگاران، در پايان از آن مدرك بخشش  برند، مدرسه مي

از جهت ديگر نيز در آن شاهد منافع بزرگي خواهند بود، آورند،  گناهانشان را به دست مي
اي كه دلها را زنده  تهاي مؤثّر و سازندهمنافعي همچون درسهاي متنوع، پندها و عبر

نمايند،  كنند اعتقاد راسخ را تقويت مي كنند و ايمان و باور راستين را پرورش مي مي
  :فرمايد چنانكه خداوند متعال مي

� βÏiŒ r&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ptø: $$ Î/ š‚θ è?ù'tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’n?tã uρ Èe≅à2 9� ÏΒ$ |Ê š Ï?ù'tƒ 

ÏΒ Èe≅ä. ?dk sù 9,ŠÏϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρß‰ yγô± uŠÏj9 yì Ï�≈ oΨtΒ öΝßγs9  �  )28-27/  حج(  

و در ميان مردم براي (رفتن به) حج ندا در ده كه پياده و سواره بر شتران باريك «
آيند ـ به سوي تو  اندام (و پر تحمل و سوار بر وسائل ديگري) ـ كه از راه دور مي

ان هست حضور داشته باشند روي آورند تا در منافع (ديني و دنيوي) كه براي آن
  ». مند گردند.) (و از آنها بهره



 

  

  درس دوم

  بيان منافع مادي و معنوي حج

در درس گذشته دربارة فضيلت حج و مكانت رفيع آن، و اينكه از بزرگترين عبادتها و 
يكي از بهترين وسائل نزديكي به خداست سخن گفتيم، همچنين دربارة اينكه حج ركني 

هاي متين و محكمي است كه اسالم و مباني اسالمي  اي از پايه اسالم و پايه از اركان مهم
باشد بحث كرديم، و به اين نكته نيز اشاره  آنها استوار و پابرجا ميبر آنها و به وسيلة 

درواقع فوائد و منافع ديني و دنيوي در حج به قدري زياد است كه برشمردن و  :كرديم كه
باشد، و به همين سبب است كه خداوند  ج از توان انسان مينمودن بر آنها خار احاطه

   :فرمايد مي

� βÏiŒ r&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ptø: $$ Î/ š‚θ è?ù'tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’n?tã uρ Èe≅à2 9� ÏΒ$ |Ê š Ï?ù'tƒ 

ÏΒ Èe≅ä. ?dk sù 9,ŠÏϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰ yγô± uŠÏj9 yì Ï�≈ oΨtΒ öΝßγs9 (#ρã� à2 õ‹ tƒuρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 

5Θ$ −ƒr& BM≈ tΒθè= ÷è ¨Β 4’n?tã $ tΒ Νßγs% y—u‘ .ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγt/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ( (#θ è= ä3 sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ Ïè ôÛr&uρ 

}§Í←!$ t6ø9$# u��É) x� ø9$# ∩⊄∇∪ ¢Ο èO (#θ àÒ ø) u‹ø9 öΝßγsWx� s? (#θèùθ ã‹ø9 uρ öΝèδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θ èù§θ ©Ü u‹ø9uρ 

ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,ŠÏF yè ø9$#  �  )29-27/  حج(  

دم اعالن كن كه (افراد مسلمان و مستطيع)، پياده يا سواره (اي پيامبر!) در ميان مر«
بر شتران باريك اندام (و چابك و پرتحمل، و وسائل خوب ديگر) ـ كه راههاي 

كنند ـ به حج كعبه بيايند و نداي تو را پاسخ گويند، تا منافع  فراخ و دور طي مي
ند) و در ايام خويش را با چشم خود ببينند (و به سود مادي و معنويشان برس

معيني نام خدا را (به هنگام ذبح قرباني) بر چهارپاياني (همچون گوسفند و بز و 
شتر و گاو) ببرند كه خدا نصيب ايشان كرده است، پس خودتان (نيز) از 
(گوشت) آنها بخوريد و به بينوايان مستمند هم بخورانيد، بعد از آن بايد آلودگيها 
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اند) وفا كنند و خانة  نذرهاي خويش (اگرنذر كرده را از خود برطرف سازند و به
  ». قديمي و گرامي (خدا، كعبه) را طواف نمايند

  :در آية كريمة» الم«بنابراين در حج منافع بزرگ ديني و دنيوي زيادي وجود دارد، و 
� <$= >? >@A;">4 >- �0 =B >% <3>�A� �}:p�خداوند كه باشد و متعلق است به اين فرمودة  الم تعليل مي }�27

�C � :فرمايد مي A-" >D E* =+ >F >� >0 GH" >1 A� >I(=: <J ># E�>"A7 AK"L4�� AM <� EN>� >0 �}:p�كه درواقع مفهوم آن،   }�27
اگر در بين مردم براي رفتن به حج اعالن كني، به طور حتم جهت حصول « :شود اين مي

  .»آمدمنافع ديني و دنيوي خود، پياده و سواره بدانجا خواهند 
آورده » نكره«است، همچنين لفظ منافع را » منفعة«در آية كريمة، جمع » منافع«و كلمة 

منافع عام ديني و دنيوي است كه مربوط به اين عبادت » منافع«است چون منظور از 
باشند، به طوري كه چنين منافعي نيز در هيچ يك از سايرعبادتها جمع  بزرگ مي

  آيند. ي ديگري بدست نميشوند، و جز در حج در جا نمي
ابن أبي حاتم در تفسير خود از ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ در تفسير اين قسمت از 

=$> �آية كريمة  >? >@A;">4 >- �0 =B >% <3>�A� �منافعي در دنيا و منافعي در آخرت « :كند كه مراد نقل مي
يا نيز عبارت است است، منافع آخرت عبارت است از خشنودي خداوند متعال، و منافع دن

  1»از گوشت قرباني و تجارت و داد و ستد.
=$> �كند كه در تفسير   اهللا ـ نقل مي عبدالرّزاق از مجاهد ـ رحمه >? >@A;">4 >- �0 =B >% <3>�A�� 

منظور تجارت و هر چيزي از امور دنيا و آخرت است كه موجب رضا و « :گويد مي
  2»خشنودي خدا گردد

 :در تفسير آية :اهللا ـ نقل كرده كه خود از مجاهد ـ رحمهابن جرير طبري در تفسير 
� <$= >? >@A;">4 >- �0 =B >% <3>�A� �  3».مراد پاداش در آخرت و تجارت در دنياست« :گويد مي
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منافعي كه  :شود از اينرو بنابر توضيحات و برداشتهايي كه بيان گرديد مشخص مي
باشد، پس  متنوع و گوناگون ميآورند  حجاج در اثناي حجشان به خانة خدا بدست مي

عبادات و طاعات فاضله و پر از اجر و ثوابي كه  :آيند عبارتند از منافع ديني كه بدست مي
آيند، و منافع دنيوي نيز منافع و  فقط در اين مقام و مكان مقدس به دست مي

 شوند، چنانكه خداوند در آية آوردهايي هستند كه از راه كسب و تجارت حاصل مي دست
  :فرمايد ديگري در رابطه با حج مي

� }§øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$ oΨã_ βr& (#θ äó tG ö; s? Wξ ôÒ sù ÏiΒ öΝà6În/§‘ �   )198/  بقره(  

گناهي بر شما نيست اينكه از فضل پروردگار خويش برخوردار شويد (و در ايام «
  ». حج به كسب و تجارت بپردازيد)

در « :عنهما ـ روايت كرده كه گفته است ابوداود و ديگران از ابن عباس ـ رضي اهللا
پرداختند از تجارت و  رفتند و به انجام مناسك حج مي ابتداي اسالم، كساني كه به حج مي

كردند و از هرگونه معامله و داد و ستدي خودداري  خريد و فروش در ايام حج پرهيز مي
خداوند اين آيه را نازل اين ايام، روزهاي ذكر و عبادت است، پس  :گفتند كردند و مي مي

  :فرمود

� }§øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$ oΨã_ βr& (#θ äó tG ö; s? Wξ ôÒ sù ÏiΒ öΝà6În/§‘ �   )198/  بقره(  

گناهي بر شما نيست اينكه از فضل پروردگار خويش برخوردار شويد (و در ايام «
  ». حج به كسب و تجارت بپردازيد)

خريد و « :در تفسير اين آيه گفته استاز ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ نقل شده كه 
همچنين  1»فروش (بعضي از اجناس) چه قبل از احرام و چه بعد از احرام مانعي ندارد

نظر دارند بر اينكه  علماي تفسير اتفاق« :گويد اهللا ـ مي شيخ محمد امين شنقيطي ـ رحمه
واهد در ايام حج براي حاجي گناه و مانعي نيست كه اگر بخ :معني آية فوق، اين است كه

از راه تجارت منافعي بدست آورد، به شرطي كه اين كار، (هدف اصلي او از اين سفر 

                                                           

 ).2/534به روايت ابن جرير ( -1
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و نيز يكي از منافع دنيوي كه حاجي در  1»نباشد و) او را از انجام مناسك حج باز ندارد
آورد، عبارت است از استفاده نمودن از گوشت قرباني، چنانكه  ايام حج بدست مي

   :رمايدف خداوند مي

� ö/ ä3 s9 $ pκ� Ïù ßì Ï�≈oΨtΒ #’n< Î) 9≅y_ r& ‘ wΚ|¡ •Β ¢Ο èO !$ yγ(= ÏtxΧ ’n< Î) ÏM ø�t7ø9$# È,ŠÏF yè ø9$# �    

  )33/  حج(  

در اين حيوانات قرباني، منافع (دنيوي از قبيل سوارشدن و باركردن و استفاده «
ه روز نمودن از شير و پشم و توليدمثل آنها برايتان آزاد) است تا زمان معين (ك

ذبح آنها است) و بعد هم كه در كنار خانة قديمي و گرامي (كعبه، يعني در 
توانيد از  قربانگاه مني و ديگر جاهاي حرم) آماده گرديدند (و ذبح شدند شما مي

  ». منافع مادي و معنوي آنها برخوردار شويد)
د، در مقابل آور اما بايد دانست آن مقدار منافع دنيوي كه حاجي در ايام حج بدست مي

منافع ديني و معنوي آن بسيارناچيزند و هرگز قابل مقايسه نيستند، لذا اگر حاجي واقعاً از 
اش بخوبي بپرهيزد، مسلماً خداوند  خدا بترسد، اوامرش را درست بجاي آورد و از نواهي

در مقابل آن پاداشهاي بزرگ و ثوابهاي ارزشمندي از قبيل بخشش گناهان و خطاها، 
از شمارش و تصور خارجند نصيب او خواهد كرد، پس  صدها جايزة ديگري كه همچنين

اي بزرگتر و چه سعادتي بهتر از اينكه حاجي پس از به پايان رساندن مناسك  چه فايده
گردد كه تازه از مادرش متولد  شود همچون طفلي مي حج چنان از گناهانش پاك مي

  :فرمايد شود. خداوند مي مي

� (#ρã� ä.øŒ $# uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒr& ;N≡yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 yϑ sù Ÿ≅¤f yè s? ’ Îû È÷ tΒ öθtƒ Iξ sù zΝøOÎ) Ïµ ø‹n= tã 

tΒ uρ t� ¨zr's? Iξ sù zΝøOÎ) Ïµ ø‹n= tã 4 Çyϑ Ï9 4’s+̈?$#  �  )203/  بقره(  

و در روزهاي مشخصي (كه سه روز ايام التشريق، يعني يازدهم و دوازدهم و «
برند) خدا را ياد كنيد (و  ن در مني به سر ميالحجه است و حاجيا سيزدهم ماه ذي

                                                           

 .489ص  5اضواء البيان ج  -1
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عبادات اين سه با اذكار و ادعيه به عبادت و پرستش او بپردازيد) و اگر كسي (
روز را در دو روز اول ايام التشريق انجام دهد و) عجله كند، گناهي بر او نيست 

گار (و مانعي نخواهد بود كه روز سوم براي رمي جمرات نباشد) و كسي كه ماند
شود و (از رخصت استفاده نكند بهتر هم خواهد بود و) گناهي نخواهد داشت. (و 

خشم) خداوند اين كار تنها) براي كسي است كه تقوا را پيشة خود سازد، و از (
  ». بپرهيزد

ابن جرير از آنكه اقوال مفسرين را در ذيل اين آيه نقل كرده است، معنايي كه خودش 
كسي كه عجله كند، در  :معناي آيه اين است« :دارد چنين بيان ميانتخاب و اختيار نموده 
التشريق) در مني راه بيفتد و از آنجا خارج شود گناهي  گانة (ايام روز دوم از روزهاي سه

آنچه كه و از  بر او نيست، زيرا اگر در انجام مناسك حج خود از خدا ترسيده باشد
را بازداشته باشد و از آنچه كه خداوند او را ز آن منع كرده است، خودش ا خداوند او را

بدان مأمور كرده بدرستي توأم با اخالص كامل انجام داده باشد و در همة اموري كه 
بدانها مكلّف شده است، نسبت به انجام دادن آنها به خوبي از خداوند اطاعت كرده باشد، 

التشريق)صبر  وم (ايامبدون شك خداوند گناهانش را بخشيده است، و اگر كسي تا روز س
كند باز هم گناهي بر او نيست، زيرا اگر در حين مراسم حج خود از خدا ترسيده باشد و 
بدرستي از او اطاعت كرده باشد بدون ترديد خداوند گناهان و خطاهاي گذشتة او را 

  1»بخشد. مي
نقل  �در اين باره روايات زيادي از پيامبراكرم :دارد كه سپس ابن جرير اظهار مي


D�!1 I'��j P � :فرمايد اند از آن جمله مي شده M�; R2B� a � �)�� a � 	!"�� �9A �p� P


I �
 I��را حج كرده باشد و (در خالل آن) عمل زشت و  اكسي كه اين خانة خد :��2 �
كه تازه از مادر  گردد همچون كسي د از گناهانش پاك ميفسق و بدرفتاري نكرده باش

  .متولد شده باشد
                                                           

 .309ص  2البيان ج  جامع -1
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�O 4P�  HQ '�R1 S« :همچنين فرموده است T�� �0UV�  �(قبول شده)  :حج مبرور :��1

9 � :هيچ پاداشي جز بهشت نخواهد داشت. و نيز فرموده است  WX; Y����� 0  �� Z7 �(�7":
�� �"�[4#[B#B� \�] ^_�� �[4# 9+ !(.  /�بعد از اداي هر حجي، عمره  :0 �`�2 �

برند و  ي را نيز انجام دهيد، زيرا كه حج و عمره (قبول شده) فقر را از بين مي(جداگانه)ا
سازد  كنند همچون دم كورة آهنگر كه چرك و زنگار را از آهن جدا مي گناهان را پاك مي

  برد. و از بين مي
كسي كه حج و مناسك آن را  :پس اين احاديث و عبارات صريح داللت دارند بر اينكه

اوند دستور فرموده و مطابق همان دستور و روش انجام دهد به طور حتم آنطوري كه خد
�V S, �: `�� :فرمايد گردد، چنانكه خداوند مي از گناهانش پاك مي&� $aQ b;�:  پس هركس

  از خدا بترسد (و تقوا پيشه كند) بر او گناهي نيست.
ه ترك آنچه كه منظور اين است كه حاجي در به جا آوردن آنچه بدان مأمور شده و ب

  از آن نهي شده است از خدا بترسد و تقوا را پيشة خود سازد.
بنابراين، ترديدي نيست كه اين همان فضيلت بزرگ و منفعت بسيار ارزشمندي است 

باشند.  كه همة دلهاي مؤمنان صادق براي نايل شدن به آن پيوسته در تالش و تكاپو مي
است براي انسانهاي مؤمني كه پس از به براستي اين يك سعادت و خوشبختي بزرگي 

گردند، همة گناهان و خطاهايشان  جاي آوردن فريضة حج، وقتي كه به خانة خويش برمي
بخشيده شده باشد، و چنان از گناهان و لغزشها پاك شده باشند همچون كودكي كه تازه 

ته شد ـ به شرط گونه گناهي ندارند، البته ـ همچنانكه گف شود، كه هيچ از مادرش زاده مي
گونه  آنكه در خالل انجام مناسك حج اخالص عمل و ترس خدا را داشته باشند و هيچ

  خطا و نافرماني از آنان سر نزده باشد.

                                                           

 به روايت مسلم. -1

صحيح دانسته ) و آلباني نيز آن را 11196) و طبراني در الكبير حديث شماره (5/115به روايت نسائي ( -2

 است. 
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و احسان عالوه بر اين پروردگار مهربان نسبت به حجاج خانة خود به حدي كرم 
ان بر فرشتگانش شوند، به وسيلة آن دارد، هنگاميكه در صحراي وسيع عرفات جمع مي

�l���  �� �gC ���L ����= UZ�"4 � :فرمايد ورزد و خطاب به آنان مي افتخار و مباهات مي

o �� $1�%L R!�4 �p) �@1 P
 `��$� ��BC �به بندگانم بنگريد كه چگونه ژوليده  ��1 :
گيرم كه  ياند، شما را شاهد م و غبارآلود از راهها و مسافتهاي دور و نزديك به اينجا آمده

  براستي من آنان را بخشيدم، (و مورد عفو مغفرت خويش قرار دادم).
پس با اين توضيحاتي كه داده شد، روشن گرديد كه حاجي به هنگام بازگشت به وطن 

آورد، و آن بخشودگي  خويش بزرگترين منفعت وغنيمت را همراه خود به ارمغان مي
لذا او پس از اداي فريضة حج، يك است، گناهان و لغزشهايش توسط پروردگار مهربانش 

اش آغاز خواهد كرد، زندگي نويني كه سرشار از  زندگي نويني را غير از زندگي گذشته
ايمان و تقوا، صداقت و اخالص، گفتار و كردار درست، استقامت و مداومت بر طاعت و 

روط بر آن است عبادت خواهد بود. اما ـ همچنانكه قبالً بيان گرديد ـ حصول اين امر مش
ترين وجه ممكن، با بهترين اخالص و صداقت، همراه با توبة  كه فريضه حج را با درست

خالصانه و صادقانه و توأم با پرهيز از هرگونه گناه و نافرماني و خطا و خالفكاري انجام 
داده باشد. پس اگر حج و كلية مناسك آن را با چنين كيفيتي انجام دهد به طور حتم 

دهد، در نتيجه  د عفو و بخشش قرار ميشتة او را مورگناهان و لغزشهاي گذ خداوند
گونه گناه و لغزشي در  گردد كه اثري از هيچ شخص حاجي به چنان كيفيت و حالتي برمي

اكنون از مادر متولد شده  او كودكي است كه هم :ماند به طوري كه تو گوئي  او باقي نمي
  است ...

                                                           

ـ جمله  679)، شيخ آلباني آن را ضعيف دانسته است و در السلسلة الضعيفة 2840صحييح ابن خزيمه ( -1

از حديث عبداهللا بن عمروبن العاص، شاهد دارد كه نزد امام احمد آمده است » غبرا«اول يعني: تا كلمه 

و حاكم در مستدرك  2840و ابن خزيمه  2/305همچنين از حديث ابوهريره باز نزد امام احمد  2/224

 و ديگران. 1/486



 

  

  درس سوم

  شود سك آن نداي توحيد بلند ميدر حج و منا

آموزد  بديهي است يكي از بزرگترين درسهايي كه فرد مسلمان از حج و مناسك آن مي
اين است كه بايد كلية اعمال و عبادتهاي خود را همراه با اخالص كامل فقط براي خداي 

ل يكتا و بدون انباز، و به خاطر جلب رضا و خشنودي او انجام دهد، پس به خاطر حصو
اي كه احرام حج را در ميقات  چنين هدفي است كه فرد مسلمان از ابتداي همان لحظه

كند و اينگونه نداي توحيد را سر  بندد آن را با اعالن توحيد و ترك شرك آغاز مي مي
���� �� � ���� � � :دهد مي�� � ���� ��  ,�!�"� �� ��# � �!�"� ,�!�"� �$%���� �!�"�

م، پروردگارا حاضرم، تو شريك و انبازي نداري، من حاضرم، همة حاضر :�#�� ��
  مخصوص تو است و تو را شريكي نيست.ستايشها و نعمت و ملك و فرمانروايي 

كند و در عين حال اين احساس را  حاجي پيوسته اين ندا را با صداي بلند تكرار مي
(لبيك... گفتن) كه  :ي تلبيه سازد كه براساس اين در اعماق دل و درون او زنده و بيدار مي

نمايد واجب است كه به طور كلّي انواع عبادت و مناسك را فقط  دارد آن را تكرار مي
مختص به خداي يكتا گرداند و صرفاً براي او انجام دهد و از شريك قرار دادن و هرگونه 

ن همتا اش يگانه و بدو آميزي بپرهيزد، زيرا خداي يكتا در همة صفات كماليه عمل شرك
باشد، بنابراين در دعا و نيايش نبايد جز خداي واحد، كسي يا چيز ديگري را خواند،  مي

بلكه بايد فقط بر او توكل كرد و تنها از او كمك و ياري طلبيد و عبادت و پرستش را 
  مختص به او گردانيد.

پس شخص مؤمن همچنانكه در حج مكلّف است خدا را به يكتايي پرستش كند، الزم 
اي  ست در همة عبادتها و پرستشها نيز چنين باشد، زيرا نبايد ترديد داشت كسي كه ذرها

از عبادت را براي غير خدا انجام دهد، قطعاً براي خداي بزرگ و يكتا شريك قائل شده 
است و به خسران و زيانمندي آشكاري دچار گرديده و عملش نيز بر باد رفته است، و 

لش را قبول نخواهد كرد، چون اسالم آمده است تا نداي خداوند مناسك و ساير اعما
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توحيد را بلند كند آري نداي توحيد و يكتاپرستي و پذيرفتن دين خداپسند و 
گردانيدن پرستش و عبادت فقط براي خداي واحد و پرهيز از هر نوع شركي اعم  خالص

  از شرك كوچك و بزرگ و نهان و آشكار.
پديد آمد كه تي نداي يكتاپرستي اسالم در شرايطي بايد دانست كه اين فرياد ملكو

كه » لبيك گفتن«كردند، حتي در  شرك را با توحيد مخلوط ميپرستان  مشركان و بت
�"�!� � :گفتند كردند و مي گفتند شرك را عمالً آشكار و برمال مي حج ميهمزمان با احرام 

��
 �
 � I+�� �� �A �+�# ��  �� ��# ��: ا! به خدمت حاضرم شريك پروردگار
  نداري مگر شريكي كه از آن توست، تو مالك آني و مالك آنچه كه او مالك آن است.

معبودان باطلشان را با خدا شريك » لبيك گفتن« :بنابراين آنان در گفتن اين تلبية حج
سپردند، پس اين در واقع همان مفهومي است  كردند و سپس اختيار ايشان را به خدامي مي
   :فرمايد  قرآن هنگام بيان اوضاع و احوال مشركين دربارة آن مي كه

� $ tΒ uρ ßÏΒ ÷σãƒ Νèδ ç� sYò2 r& «!$$ Î/ āωÎ) Νèδ uρ tβθ ä.Î� ô³ •Β  �  )106/  يوسف(  

گيرند.  آورند جز اينكه (با او چيزي را) شريك مي و بيشترشان به خدا ايمان نمي«
ان داشتند كه او خالق و رازق و (يعني اگرچه آنان از طرفي ظاهراً به خداوند ايم

  ». دادند) مدبر كائنات است اما از سوي ديگر در عبادت شريك براي او قرار مي
ساختند كه قادر به  و مصنوعي را براي خدا شريك ميجان  آري، آنان بتهاي بي

دادند و نه كسي را از چيزي  ي و دفع ضرري نبودند نه چيزي را به كسي مي رساندن فايده
داشتند و فاقد هرگونه اختياري بودند و حتي اختيار و توانائي دفاع از خود را  ز ميبا

  باشند. نداشتند تا چه رسد به اينكه حافظ مال و جان ديگران
يكي از ايمان مشركان اين « :ابن جرير طبري از ابن عباس نقل نموده كه گفته است

ا را چه كسي آفريده است؟ آسمان و زمين و كوهه :است كه اگر از آنان سؤال شود
همچنين از عكرمه روايت » باشند. خداوند، در حالي كه آنان مشرك مي :خواهند گفت

آسمانها و زمين و خود آنان را چه  :وقتي كه از مشركان پرسيده شود« :شده كه گفته است
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خداوند، پس چنين بود ايمان و اعتقادشان  :كسي آفريده است؟ در جواب خواهند گفت
  »پرسيدند!! داوند، اما در عين حال غيرخدا را نيز ميبه خ

آفريدگار  :گويند ايمان مشركان اين است كه مي« :از مجاهد روايت شده كه گفته است
ميراند، در صورتي كه در كنار چنين  دهندة ما خداست و تنها اوست كه ما را مي و روزي

» سازند! د با خدا شريك ميايمان و اعتقادي نيز غير خدا را در پرستش و عبادت خو
ترديدي نيست هركسي كه غيرخدا را « :همچنين از ابن زيد نقل شده كه گفته است

داند كه پروردگارش خداوند است و  بپرستد، به طور حتم به خداوند نيز ايمان دارد و مي
باشد اما با اين وصف شريك براي او  دهندة او مي داند كه خداوند آفريدگار و روزي مي
است كه قرآن، آن را اينگونه بيان  �تراشد، و اين همان داستان حضرت ابراهيم مي
  :كند مي

� tΑ$ s% Ο çF ÷ƒut� sùr& $ ¨Β óΟ çFΖ ä. tβρ ß‰ ç7÷è s? ∩∠∈∪ óΟ çFΡr& ãΝà2 äτ!$ t/# uuρ tβθ ãΒ y‰ ø% F{$# 

∩∠∉∪ öΝåκ̈Ξ Î*sù Aρß‰ tã þ’ Ík< āωÎ) ¡>u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9$#  �  )77- 75/  شعراء(  

پرستيد؟! هم  بينيد كه چه چيز را مي كنيد و) مي دانيد كه چه كار مي يآيا (م :گفت«
) همة آنها به جز پروردگار جهانيان دشمن :شما و هم پدران پيشين شما؟ (بدانيد

  ». دانيد!!) من هستند (آنهائي كه شما ايشان را معبود خود مي
دگار جهانيان پرستند پرور ميدانست آنان همراه آنچه كه  مي �پس حضرت ابراهيم

ترديد نيست هركس در پرستش شريك  :گفت كنند!! و مي را نيز در كنارش پرستش مي
ايد مشركين چگونه تلبيه  براي خدا سازد به طور حتم به خدا نيز ايمان دارد، مگر نشنيده


��« :گفتند خواندند؟ مي مي �
 � I+�� ,�� �A .�+�# ��  �� ��# � �!�"��1  
مشركان به ظاهر اقرار  �داي ظهور اسالم و در زمان پيامبراكرمهمچنين در ابت

كنندة همة كارهاي آنان خداوند است، اما با  دهنده و اداره كردند كه آفريدگار و روزي مي
دادند و مختص به او  اين وصف دين و احكام ديني را خالص براي خدا انجام نمي

                                                           

 .78و  77ص  8ج » البيان جامع«نقل از  -1
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تراشيدند، از سنگ و چوب و  ي خدا ميگرداندند بلكه در پرستش، شريك و همتا برا نمي
ساختند!! كما اينكه خداوند اين وضع و حالت متناقض آنان را در  غيره بتهاي مختلف مي

   :فرمايد چندين جا در قرآن كريم بيان نموده از آن جمله مي

� È⌡ s9uρ ΝßγtF ø9r'y™ ô̈Β t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{$# uρ t�¤‚ y™uρ }§ôϑ ¤±9$# t� yϑ s) ø9$# uρ 

£ä9θ à) u‹s9 ª!$# ( 4’ ‾Τr'sù tβθ ä3 sù÷σãƒ  �  )61/  عنكبوت(  

دانند) بپرسي چه كسي  و اگر از آنان (كه كساني و يا بتهايي را شريك خدا مي «
آسمانها و زمين را آفريده است وخورشيد و ماه را (براي منافع شما انسانها) 

دانند اين بتها و  ميخدا! (چرا كه  :مسخر كرده است؟ به طور قطع خواهند گفت
معبودهاي دروغين توانائي چنين كاري را نداشته و ندارند) پس چگونه (با وجود 

  ». گردند؟! اين اعتراف و به يگانگي خدا، از حق) منحرف مي
تفسير خود  در باشند بسيارند. حافظ ابن كثير البته آياتي كه مؤيد اين معني مي

خواهد  را بيان فرموده و مي ��  ���A ��  Iجملة  خداوند در چندين جا از قرآن :گويد مي
شريكي خدا را تأكيد نمايد و هر معبود ديگري را باطل بدارد، چون مشركيني  يكتائي و بي

كنندة  پذيرفتند كه آفريدگار آسمانها و زمين، رام پرستيدند در واقع مي كه غير خدا را مي
گار جهانيان است، اوست آفريدگار و خورشيد و ماه و چرخانندة شب و روز فقط پرورد

كنندة ميزان عمر و تدبير همة كارها در دست قدرت و  دهندة بندگانش، و تعيين روزي
داند كه مصلحت هركسي در چيست؟ و چه كسي شايستة  مشيت اوست، و تنها او مي

دة تمام دانند كه خالق و آفرينن باشد؟ از اينرو مشركان خوب مي دارابودن و يا نداربودن مي
كائنات تنها خداست و تدبير و ارادة كائنات فقط در دست قدرت اليزال اوست. بنابراين 
وقتي كه واقعيت امر چنين است، پس چرا غير پرستيده شود؟ و چرا بر غير خدا توكّل 
بسته شود؟ چون نبايد ترديد داشت همچنانكه او در آفريدگاري وتدبير كائنات يكتا و 

  باشد. انباز مي  رستش نيز يكتا و بيشريك است در پ بي
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عالوه بر اين، خداوند در چند جاي ديگر قرآن نيز توحيد الوهيت را براي كساني بيان 
كنند و مشركين هم به اين امر اعتراف  كند كه به توحيد و يگانگي ربوبيت اقرار مي مي

��+�A .�+�#   � I ���"�!� � #�� ��  �� � :گفتند گفتنشان مي داشتند، چنانكه در تلبيه

��
 �
كفار و مشركيني كه به  :البته اين معني و گفتار در قرآن بسيار تكرار شده است �1
توحيد ربوبيت خداوند اعتراف داشتند از آنان خواسته شده است كه در كنار 

داشتن به توحيد ربوبيت واجب است كه به توحيد الوهيت نيز ايمان داشته باشند،  اعتراف
اين معني كه خدا را در پرستش يكتا بدانند و همة عبادتها را خالصاً و مخلصاً فقط  به

بينيم  براي او، و به خاطر رضاي او انجام دهند، و به همين سبب است كه به روشني مي
خداوند در بيان توحيد ربوبيت به شكل خطاب استفهامي به اين عده از كّفار و مشركان 

آنان به ربوبيت خداي متعال اقرار كردند آنان را ملزم به اعتراف دهد، پس اگر  هشدار مي
باشد فقط  كند كه بايد اين واقعيت را بپذيريد يگانه ذاتي كه اليق و شايستة پرستش مي مي

 :كند به اينكه شريك خداست و بس، آنگاه آنان را مالمت و سرزنش مي ذات واحد و بي
گار و پروردگار عالميان فقط ذات يگانة اوست كنيد كه آفريد وقتي كه شما اعتراف مي«

چون كسي كه به يگانگي پروردگار » داريد؟ پس چرا غير او را در پرستش با او شريك مي
جهانيان اعتراف داشته باشد واجب است كه كلية عبادتها را تنها براي او و به خاطر 

  شريك او نسازد.چيزي را در آن  كس و هيچ اي كه هيچ رضاي او انجام دهد به گونه
از اين رو با توضيحاتي كه داده شد مشخص گرديد كه تنها اقرار و اعتراف به اينكه 

باشد، در توحيد و يكتاپرستي  خالق و رازق و مدبر و متصرّف مخلوقات عالم خداوند مي
كافي نيست بلكه تا زماني كه تمام عبادتها و پرستشها خالص براي خدا انجام نگيرد، 

اي در روز قيامت براي رهائي از عذاب خدا كافي نخواهد بود،  غيرمخلصانه چنان توحيد
پذيرد كه در كنار  زيرا ترديدي نيست خداوند توحيد ربوبيت را زماني از بندگان خود مي
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آن توحيد عبادت نيز كامل و بدون وابسته به چيز ديگري باشد، و هرگونه عبادت و 
  .پرستشي را خالص براي خدا انجام دهند

بنابراين الزم است در هر عبادتي و در هر حالت و موقعيتي هيچ شريك و همتائي 
مثل و مانند قرار ندهيم، بلكه فقط او را يگانه معبود بر حق بدانيم  براي خداي يگانه و بي

اي از عبادت را جز براي ذات پاك  و تنها او را به فرياد بخوانيم و بر او توكّل كنيم و ذره
او براي كسي يا چيز ديگري انجام ندهيم، زيرا همچنانكه ذات پاك خداوند  يهمتا و بي

شريك است، در پرستش نيز فقط او شايسته و سزاوار پرستيدن  در آفرينش يكتا و بي
باشد. و به همين سبب است كه خداوند خطاب به كساني كه علم و آگاهي كامل دارند  مي
باشد اما با اين وصف باز غير او را پرستش  ميشريك  اينكه او در آفرينش تنها و بيبه 
  :فرمايد كنند مي مي

� Ÿξ sù (#θè= yè øgrB ¬! #YŠ# y‰Ρr& öΝçFΡr&uρ šχθ ßϑ n= ÷è s?  �  )22/  بقره(  

دهيد در حالي كه شما (از روي نپس شركاء و همانندهائي براي خدا قرار «
  ». دانيد (كه او شريك ندارد) فطرت) مي

معني آية فوق اين است كه براي خدا « :هما ـ گفته استابن عباس ـ رضي اهللا عن
رسانند و نه دفع ضرر و زياني  ميشريك قرار ندهيد، شركايي كه نه به شما سودي 

دانيد كه جز خداي يكتا پروردگار ديگري وجود ندارد كه  كنند، و شما به خوبي مي مي
چيزي است كه به خوبي  شما را روزي دهد و بال و مصيبت را از شما دور گرداند و اين

شما را به  �اش شريكي كه پيامبر گرامي ايد كه ذات يكتا و بي آن را فهميده و آموخته
 1»اي در وجود اليزال او نيست. خواند ذاتي بر حق است و هيچ شك و شبهه سوي او مي

دانيد كه خداوند خود  كه شما مي :مراد از آيه فوق اين است« :همچنين قتاده گفته است
  2»دهيد!! باز با اين وصف براي او شريك قرار مي و آسمانها و زمين را آفريده است ماش
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آري شكي نيست كه نعمتهاي پروردگار عالم بر امت اسالمي بيشمارند و بزرگترين 
آنها اين است كه آنان را هدايت و ارشاد نموده است، هدايت به سوي توحيد كامل، به 

اش  و الوهيت، و در اسماء حسني و صفات ازلي و ابدي اين معني كه خدا را در ربوبيت
كنند، و به آنان نيز اين هدايت و توفيق را  دانند و فقط او را پرستش مي مانند مي و بييكتا 

آري نداي توحيد براي زدودن و از عنايت نموده است تا اينكه نداي توحيد را بلند كنند، 
كردند، بنابراين برماست كه پيوسته و در هر  بين بردن شركي كه ديگران آن را اظهار مي

حالت و موقعيتي خداوند را به خاطر اين نعمت و توفيق، و هدايت و نيكيهايي كه به ما 
  ارزاني فرموده است سپاسگزار باشيم سپاس و ستايشي كه سزاوار او و موردپسند او باشد.



 

  

  درس چهارم

  بيان شعار حج و پرهيز از شرك

دربارة فضيلت تلبيه و اهميت آن مطالبي بيان گرديد و توضيح  در درسهاي گذشته
باشد. و اين همان  داديم كه تلبيه مشتمل بر اعالن توحيد و ترك هر نوع شركي مي

تعريف و توصيف فضيلت تلبيه است كه صحابي بزرگوار جابربن عبداهللا ـ رضي اهللا 
نداي توحيد را بلند كرد  :گويد يكند، م را تعريف مي �عنهما ـ هنگامي كه حج پيامبراكرم

����� �� � ���� � � :فرمود�� � ���� ��  ,�!�"� �� ��# � �!�"� ,�!�"� �$%���� �!�"�

A@� 5 :را اعالن توحيد ناميد و گفت �پس اين شعار حضرت ��#�1 �� �� h�O> ��1

�اي توحيد را بلند كرد. ند �7"�!� ����%$� �"�!�5666با گفتن  �خدا رسول :يعني �'��*���!
زيرا در اين تلبيه معني و مفهوم اخالص براي خداي يكتا و ترك هر نوع شركي نهفته 

محتوا نيستند به  رساند كه كلمات تلبيه در واقع كلمات خشك و بي است و اين را مي
ا دانست كه آنهطوري كه هيچ معنا و مفهومي و پيام و ندائي در برنداشته باشند، بلكه بايد 

اي كه روح  باشند، به گونه داراي معناي بس بزرگ و وسيع و محتواي بسيار عميق مي
در تلبيه » توحيد«باشد يعني  دين، اساس و زيربنايي كه شالودة دين بر آنها استوار مي

اهللا كه اين كلمات تلبيه را بر زبان  درخشد. بنابراين هركسي كه به ويژه حاجي بيت مي
كند بايد معني بزرگ و مفهوم عميق چنين كلماتي را در  عالن توحيد ميآورد و با آنها ا مي

آورد و چه هدفي  ذهن و خاطر خود داشته باشد و بداند كه دارد چه چيزي را بر زبان مي
توأم با آگاهي كامل   كند؟ تا اينكه مطابق اين اعالن بزرگ، صادقانه و خالصانه را دنبال مي

ال و موقعيتش سازگار باشد و نسبت به آن تطابق كرده عمل كند و گفتارش با حقيقت ح
اش بايد از آن حفاظت كند و در  كند كه گوينده باشد، چون مقتضاي توحيد ايجاب مي

تمام گفتار و كردار خود حقوق آن را مراعات نمايد، و از تمام چيزهايي كه مخالف با 
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و جلي برحذر باشد،  رياي خفيباشد دوري جويد و از هرگونه شرك و  روح توحيد مي
كس و هيچ چيزي را نخواند، و جز از خداي قادر و منان از كسي كمك  جز خدا هيچ

تجويد، فقط بر خدا توكل كند و تنها از او نصرت و ياري بطلبد، و هيچ نوع عبادتي از 
عبادات را جز براي خداي يكتا انجام ندهد، خدايي كه بخشيدن و نبخشيدن، كم كردن و 

چنانكه  نه نفع و ضرري در قبضة قدرت اوست,و به طور كلّي هرگو زياد كردن
  :فرمايد مي

� ̈Β r& Ü=‹Ågä† §�sÜ ôÒ ßϑ ø9$# # sŒ Î) çν% tæ yŠ ß# Ï± õ3 tƒuρ uþθ �¡9$# öΝà6è= yè ôf tƒuρ u!$ x� n= äz 

ÇÚ ö‘F{$# 3 ×µ≈ s9Ïr& yì ¨Β «!$# 4 WξŠÎ= s% $ ¨Β šχρ ã� ā2 x‹ s?  �  )62/  نمل(  

كه هرگاه شخص درمانده او را به كمك طلبد اجابت  (آيا بتها بهترند) يا كسي«
نمايد و شما را (برابر  رسد و بال و گرفتاري را برطرف مي كند و به فريادش مي مي

قانون حيات بشري به طور متناوب) جانشين (يكديگر در) زمين سازد آيا معبودي 
  ». گيريد! با خدا است؟! واقعاً شما بسيار كم اندرز مي

بايد نخست نسبت  ��#�� ������  :گويد د مسلمان به هنگام تلبيه كه ميبنابراين فر
به ذات و ماهيت شرك آشنا باشد و خطر آن را درك كند و به شدت از افتادن در آن 

و حتي از افتادن در اسباب و عوامل و همچنين وسائل و راههايي كه انسان برحذر باشد، 
به خاطر اينكه شرك بزرگترين گناهي است كه در كشاند جداً پرهيز كند،  را به شرك مي

گيرد، لذا عقوبتي كه شرك در دنيا و آخرت به دنبال دارد،  باب نافرماني خدا انجام مي
هيچ يك از گناهان ديگر ندارد، و اگر شخص مشرك توبه نكند خون و اموالش مباح 

  :فرمايد گردد. خداوند مي مي

� ¨βÎ) ©!$# Ÿω ã� Ï� øó tƒ βr& x8 u� ô³ ç„ Ïµ Î/ ã� Ï�øó tƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t± o„ 4 tΒ uρ 

õ8 Î� ô³ ç„ «!$$ Î/ Ï‰ s)sù #“u� tIøù$# $ ¸ϑ øOÎ) $ ¸ϑŠÏà tã  �  )48/  نساء(  
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بخشد (ولي) غير  بيگمان خداوند، اين را كه به او شرك ورزيده شود (هرگز) نمي«
، به يقين بخشد و هركس به خدا شرك ورزد از آن را براي هركه بخواهد مي

  ». مرتكب گناه بزرگي شده است
   :فرمايد همچنين مي

� ¨βÎ) ©!$# Ÿω ã� Ï�øó tƒ βr& x8 u� ô³ ç„ Ïµ Î/ ã� Ï� øó tƒuρ $ tΒ šχρ ßŠ š�Ï9≡ sŒ yϑ Ï9 â!$ t± o„ 4 
tΒ uρ õ8 Î� ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰ s) sù ¨≅|Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹Ïè t/  �  )116/  نساء(  

تر از آن  آمرزد ولي پايين ) نميورزيدن به خود را (از كسي بيگمان خداوند شرك«
بخشد و هر كه به خدا شرك ورزد  را از هر كسي كه بخواهد (و صالح بداند) مي

  ». قطعĤً دچار گمراهي دور و درازي شده است.
  :فرمايد و مي

� …çµ ‾ΡÎ) tΒ õ8 Î� ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰ s) sù tΠ §� ym ª!$# Ïµ ø‹n= tã sπ ¨Ψyf ø9$# çµ1uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒ uρ 

š Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr&  �  )72/  مائده(  

گرداند و  مسّلماً هركس شريك براي خدا قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام مي«
جايگاه او آتش (دوزخ) است، و ستمكاران يار و ياوري ندارند (تا ايشان را از 

  ». عذاب جهنم برهاند)
  :فرمايد همچنين مي

� ô‰ s) s9uρ zÇrρ é& y7 ø‹s9Î) ’n< Î) uρ tÏ%©!$# ÏΒ š�Î= ö6s% ÷È⌡ s9 |M ø.u� õ° r& £sÜ t6ós u‹s9 y7 è= uΗ xå 

£tΡθ ä3 tG s9uρ zÏΒ zƒÎ� Å£≈ sƒø: $# ∩∉∈∪ È≅t/ ©!$# ô‰ ç7ôã $$ sù ä.uρ š∅ ÏiΒ tÌ� Å3≈ ¤±9$#  �

  )66-65/  زمر(  

كه اگر شرك  :بيگمان به تو و به پيامبراني كه پيش از تو بودند وحي شده است«
تم كردارت تباه و قطعاً از زيانكاران خواهي شد، بلكه فقط خدا ورزي به طور ح

  ». را پرستش كن و از (زمرة) سپاسگزاران باش
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اند بسيارند و خداوند به وسيلة  بايد دانست آياتي كه در تأييد اين معنا در قرآن آمده
اي دارد و آنان را از شدت خطر و پيامده ورزيدن برحذر مي آنها بندگانش را از شرك

كند، چون به راستي  ناگواري كه شرك در دنيا و آخرت به دنبال دارد آگاه مي
پيامدها و تبعات بس خطرناك و پايان دردناكي به ورزيدن عاقبت بسيار وخيم،  شرك

شدن به آن جز محروميت و ناكامي، ذلت و خواري،  دنبال خواهد داشت، و مرتكب
د. بنابراين نبايد ترديد داشت كه شرك خسران و زياتمندي فايدة ديگري در بر ندار

ورزيدن بزرگترين گناه و باالترين ستمي است كه به وسيلة آن از خدايي واحد نافرماني 
شود، زيرا كه شرك باالترين ستم است، به اين خاطر كه مضمون و محتواي آن  مي

لص جسارت و گستاخي به مقام واالي پروردگار جهانيان و دخالت در حق و فرمان خا
اي كه او را با  اوست و در عين حال سپردن و واگذار نمودن آن به ديگري است، به گونه

پروائي با مقصود و هدف  جسارت و بيپندارد!! در حالي كه چنين  خدا شريك و برابر مي
آفرينش و تصرف و ارادة مطلق خداوند تناقض و منافات كلّي دارد، و نهايت عناد و 

دبي است در برابر پروردگار جهانيان، چون اين حركت وتصور ا سركشي و گستاخي و بي
زيرا جاهالنه و در عين حال خصمانه، تشبيه مخلوق ناتوان به خالق يكتا و توانا است، 

توان كسي و مخلوقي را كه حتي قادر به جلب منفعت و دفع مضرت، گريز از  چگونه مي
ل، صاحب اختيار تام و مرجع و مرگ و تأمين حيات خود نيست به خالق مطلق، پادشاه ك

پناه عالم هستي تشبيه و همانند كرد؟! آن هم تشبيه و همانندسازي با ذات اليزالي كه 
چيز اين جهان هستي در دست قدرت و ارادة اوست و همه بايد به او رجوع كنند،  همه

نخواهد گيرد و آنچه را كه نخواهد هرگز انجام  كه بخواهد انجام ميذاتي كه هر آنچه را 
گرفت، ذاتي كه اگر ببخشد كسي ياراي مانع شدن آن را ندارد، و اگر باز دارد هيچ كس 

تواند آن را ببخشد، ذاتي كه اگر دروازة مهر و رحمتش را به روي انسانها باز كند  نمي
چيزي قادر به بستن آن نيست، و آنچه را كه ببندد كسي به جز خود او  كس و هيچ هيچ
  باز كند. تواند آن را نمي
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آميز  بنابراين بر هر فرد مسلماني واجب است كه هوشيارانه از شرك و هر عمل شرك
و از افتادن در دام آن به شدت برحذر باشد، پيوسته در هر وضع و حالتي و در هر پست 

دست به دعا و مقامي كه هست، با تأسي از حضرت ابراهيم اين پيامبر و خليل خدا، 
  :بگويد

� Í_ ö7ãΨô_ $# uρ ¢Í_ t/uρ βr& y‰ ç7÷è ‾Ρ tΠ$ oΨô¹F{$# ∩⊂∈∪ Éb>u‘ £åκ̈Ξ Î) zù= n= ôÊ r& # Z��ÏV x. zÏiΒ 

Ä¨$ ¨Ζ9$#  �  )36-35/  ابراهيم(  

(پروردگارا!) مرا و فرزندانم را از پرستيدن بتها دور بدار، پروردگارا، آنها بسياري «
  ». اند... از مردم را گمراه و منحرف كرده

شود حضرت ابراهيم با وجود اينكه او پيامبر و خليل  پس چنانكه مالحظه مي
كند كه خداوند او و فرزندانش را از شرك  ترسد و دعا مي خداست، باز از شرك مي

 دييامبر و دوست خدا چنين است پس بامصون بدارد. بنابراين وقتي كه وضع و حالت پ


P � :گويد اهللا ـ مي و آنطوري كه ابراهيم تيمي ـ رحمهديگران چكار كنند؟!  P
c� P
 �

!?$!A��'  ��' (k"���: (بدون دعا و انابت) از بال  �پس كيست كه بعد از ابراهيم خليل
  1و مصيبت نجات يابد؟

اي و هر عقل و انديشة بيداري  بنابراين بايد با هوشياري و جديت تمام هر قلب زنده
از خداي توانا بخواهد كه آميز بپرهيزد و همواره دست به دعا  جداً از شرك و اعمال شرك

آميزي مصون و به دور دارد. بايد  او را از ملوث شدن به چنان شرك و اعمال شرك
كند كه هر فرد مؤمني قبل از هر چيز الزم است  دانست كه چنين امري درواقع اقتضا مي

كه حقيقت شرك، اسباب و عوامل و ماهيت و مبادي و انواع آن را به خوبي بشناسد تا 
اليمان در اين رابطه  از افتادن و مرتكب شدن به آن در امان بماند، چنانكه حذيفة ابن اينكه

�����c2� q� h�O> ��� :گفته است�� ��1�  �)�f ���� P4 I�cO 	�1 � ,g�� P4 �

                                                           

 .228ص  8تفسير ابن جرير ج  -1
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��1>�پرسيدم از  پرسيدند، اما من از بديها مي مي �خدا مردم دربارة خوبي از رسول :��1
  در آنها افتم و گرفتار شوم!! بيم آنكه مبادا

شناسد ممكن است گرفتار بدي نيز  بديهي است كسي كه فقط خير و خوبي را مي
شناسد، ديگران را از آن باز  شناسد، و يا مانند كسي كه آن را مي بشود، چون آن را نمي

�,� � :گفت �ندارد و منكرش نشود، پس به همين سبب بود كه عمربن خطاب� /�� 

{� U�4 ���4 DkO ���4��!�A�^� ���� a P
 DkO{� �) cX� �j �2:  اگر در اسالم فقط
تكه و  اند به طور قطع شيرازة اسالم تكه كساني رشد كنند كه در واقع جاهليت را نشناخته

  از هم پاشيده خواهد شد.
دوري جستن از تمام انواع شرك، خالص و منحصر گردانيدن توحيد براي خداي  آري
شريك، يك اصل و زيربناي عقيدتي و توحيدي است كه بايد همة عبادتها و  و بيواحد 

شوند اعم از حج و  يك ميطاعتهايي را كه افراد انسان به وسيلة آن به پروردگار خود نزد
   :فرمايد ريزي و استوار گردد. چنانكه خداوند در سورة حج مي غيرحج براساس آن پايه

� βÏiŒ r&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ptø: $$ Î/ š‚θ è?ù'tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’n?tã uρ Èe≅à2 9� ÏΒ$ |Ê š Ï?ù'tƒ 

ÏΒ Èe≅ä. ?dk sù 9,ŠÏϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰ yγô± uŠÏj9 yì Ï�≈ oΨtΒ öΝßγs9 (#ρã� à2 õ‹ tƒuρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 

5Θ$ −ƒr& BM≈ tΒθè= ÷è ¨Β 4’n?tã $ tΒ Νßγs% y—u‘ .ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγt/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ( (#θ è= ä3 sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ Ïè ôÛr&uρ 

}§Í←!$ t6ø9$# u��É) x� ø9$# ∩⊄∇∪ ¢Ο èO (#θ àÒ ø) u‹ø9 öΝßγsWx� s? (#θèùθ ã‹ø9 uρ öΝèδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θ èù§θ ©Ü u‹ø9uρ 

ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,ŠÏF yè ø9$#  �  )29-27/  حج(  

(اي پيامبر!) به مردم اعالن كن كه (افراد مسلمان و مستطيع) پياده، يا سواره بر «
شتران باريك اندام (و پرتحمل، و وسائل خوب ديگر) ـ كه راههاي فراخ و دور 

                                                           

 به روايت بخاري و مسلم. -1

 و در اين كتاب توضيح جالب و رسائي پيرامون اين حديث وجود دارد. 201ص » الفوائد«نقل از كتاب:  -2



  61    رس چهارم / بيان شعار حج و پرهيز از شركد

 

 

اهللا (كعبه) بيايند و نداي تو را پاسخ گويند، تا منافع  را طي كنند ـ به حج بيت
دي و معنوي خود برسند) و در ايام معيني (كه روز سود ماخويش را ببينند (و به 

عيد و دو يا سه روز بعد از آن است، به هنگام ذبح قرباني) نام خدا را بر 
چهارپاياني (همچون بز و گوسفند و شتر و گاو) ببرند كه خدا نصيب ايشان كرده 

نيز  است، پس خودتان از (گوشت) آنها بخوريد و به بينوايان و مستمندان
بخورانيد، بعد از آن بايد آلودگيها را از خود برطرف سازيد و به نذرهاي خويش 

  ». اند) وفا كنند و خانة قديمي و گرامي (خدا، كعبه) را طواف نمايند  (اگر نذر كرده
باشند،  اي كه در رابطه با حج مي شود خداوند در آيات كريمه پس چنانكه مالحظه مي

دارد، و به  آميز برحذر مي اعمال شركرا به شدت از شرك و  انسان (به ويژه زائران)
دهد، و به روشني زشتي و ناپسندي اين عمل شنيع و زننده  دوري جستن از آن دستور مي

  :فرمايد كند و مي و پيامدهاي بد و تبعات ناگوار آن را بيان مي

� tΒ uρ õ8 Î� ô³ ç„ «!$$ Î/ $ yϑ ‾Ρr( s3 sù §� yz š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# çµ à� sÜ ÷‚ tF sù ç� ö�©Ü9$# ÷ρ r& “Èθ ôγs? 

Ïµ Î/ ßw† Ìh�9$# ’ Îû 5β% s3 tΒ 9,‹Ås y™ �  )31/  حج(  

و هر كس به خدا شرك ورزد چنان است كه گويي از آسمان فرو افتاده و «
اند يا اينكه تند باد او را به مكان بسيار  هاي بدن) او را ربوده پرندگان (شكاري تكه

  ». كند دوري پرتاب مي
فرمان  �حضرت ابراهيم :داوند در آية قبل از اين آيه به خليل خوددر صورتيكه خ
اش (كعبه) را پس از آنكه او را در آنجا مستقر نمود از شرك پاك  داده است كه خانه

  :فرمايد گرداند و خودش را از ارتكاب به شرك بازدارد. مي

� øŒ Î) uρ $ tΡù&§θt/ zΟŠÏδ≡t� ö/\} šχ% s3 tΒ ÏM ø�t7ø9$# βr& āω ñ‚Î� ô³ è@ ’ Î1 $ \↔ø‹x© ö� ÎdγsÛuρ 

zÉL ÷�t/ š Ï� Í←!$ ©Ü= Ï9 š Ïϑ Í←!$ s) ø9$# uρ Æì ā2 ”�9$# uρ ÏŠθ àf   )26/  حج(  �  9$#¡�

با من ) چيزي را :چون براي ابراهيم جاي خانه (كعبه) را معين كرديم (بدو گفتيم«
كنندگان  كنندگان و ركوع كنندگان و قيام ام را براي طواف مگردان و خانه  شريك

  ». كنندگان پاكيزه دار سجده(و) 
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بديهي است آياتي كه پيرامون حج بيان گرديدند سراسر هشداري هستند دربارة شرك 
باشند، و به طور صريح و آشكاري  و اجتناب از آن، و همچنين بيانگر پيامدهاي بد آن مي

بر پليدي و زشتي شرك و خطرات عظيم آن داللت دارند. پس از خداي رحيم و رحمان 
آميز آن بدور بدارد و اخالص كامل  خواهيم كه همة ما را از شرّ شرك و اعمال شرك مي

  را در كلية گفتار و كردار خود به فرد فرد ما عنايت فرمايد ـ آمين يا رب العالمين ـ



 

  

  درس پنجم

  بيان چند فايدة برگرفته از تلبيه

و مفاهيم عميقي شكي نيست كه كلمات تلبيه داراي منزلتي بزرگ و داللتهاي ژرف 
در صفحات گذشته پيرامون اين معاني ژرف و پربار كلمات تلبيه كه هدف و باشند.  مي

سازد سخن گفته شد، و معلوم   زيربناي توحيد و زدودن شرك را روشن و محقق مي
باشند و داراي معاني  گرديد كه براستي اين كلمات، كلماتي بسيار بزرگ و پرمحتوا مي

اي هستند، به  اهدافي ارزشمند و دربردارندة فوائد عظيم و گستردهبس دقيق و روشن، 
العادة مقام و منزلت بزرگ و واالي آنها  طوري كه علما همواره دربارة اهميت فوق

در ميان اين عده از  اند وائد بيشمار آنها سخنها گفتههمچنين در رابطه با مفاهيم عميق و ف
اي شاملتر و  به گونه» تهذيب السنن« :ر كتاب خودعلما، عالمه ابن قيم بيشتر از همه د

كلمات تلبيه قواعد و ضوابط « :گويد مفصلتر بحث و بررسي نموده است به طوري كه مي
سپس بيست و يك فايدة مربوط  1»آوردهاي مهمي را در بردارند بزرگ و منافع و دست

ترين اين  مترين و برجستهكوشم در اينجا تعدادي از مه به آنها را ذكر كرده است. و من مي
  :ي را كه او برشمرده است به طور خالصه ذكر كنم، از آن جمله فوائد

شامل اجابت دعوت دعوتگري است كه تو » لبيك«كلمة  :نخست بايد دانست كه -1

را فرا خوانده است، و درواقع جواب دادن به نداي كسي است كه تو را صدا زده است، 
ي و گفتاري، و از نظر عقل سليم، درست نيست كه انسان دستوربديهي است از لحاظ 

 »لبيك«خواند، پس كلمة  گويد و كسي را فرا نمي جواب كسي را بدهد كه سخن نمي

  بيانگر اثبات صفت كالم براي خداوند است.

معناي محبت را نيز دربردارد، چون آن جز براي كسي كه او را » لبيك«كلمة  -2

شود، و به همين خاطر است  دهي گفته نمي و احترام قرار مي دوست داري و مورد تعظيم
                                                           

 .340-337ص  2تهذيب السنن ج  -1
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من به هر نحوي كه تو  :»أنا مواجه لك بما تحب« :كه در معناي آن گفته شده است

 :شود داري به بارگاهت حاضر و گوش به فرمانم، همچنين در عربي گفته مي دوست مي
5��"� ��
  ورزد. عشق مييعني زني كه فرزندش را دوست دارد و به آن  7 

رساند، وبه اين خاطر است كه  ميتلبيه، درواقع تعهد و التزام به دوام عبوديت را  -3
تلبيه از معني استقامت و استواري گرفته شده است، يعني من پيوسته بر طاعت  :گفته شده

  تو پايدار خواهم بود.
و كرنش به  تلبيه معني كرنش و فروتني را در بردارد، يعني خضوع بعد از خضوع -4

   :شود رساند، چنانكه گفته مي دنبال كرنش را مي

باشم و در پيش تو كامالً  يعني من پيوسته فرمانبردار تو مي» أنا ملب بين يديك«

  فروتن و ناتوان و گوش به فرمانم.
تلبيه از  :اند باشد، و به همين دليل است كه گفته تلبيه، متضمن معني اخالص مي -5

  رفته شده است.لب يعني خالص گ
(شنوايي) پروردگار است، چون  :تلبيه، متضمن اقرار و اعتراف به صفت سمع -6

  محال است كه انسان لبيك براي كسي بگويد كه او دعايش را نشنود.
تلبيه مشتمل بر معناي تقرّب و نزديكي با خداوند متعال است، و به همين دليل  -7

  عني تلبيه به معناي تقرّب و نزديكي جستن است.ي � �� 
P �}�"��8 :است كه گفته شده
يكي ديگر از فوائد تلبيه اين است كه آن در حين بستن احرام در ميقات، به عنوان  -8

شعاري قرار داده شده است كه حاجي با تكرار نمودن آن از يك حالت به حالتي ديگر و 
به ركن ديگر منتقل از يك رنگ و لباسي به رنگ و لباس ديگري درآمده و از يك ركن 

شده است. و به اين خاطر است كه بعد از بستن احرام سنت است كه پيوسته تلبيه بگويد، 
اما به هنگام طواف كردن كعبه آن را قطع كند، سپس وقتي كه به طرف عرفات راه افتاد 

ام تلبيه را مجدداً شروع كند، و به موقع بازگشت به مزدلفه نيز تلبيه بگويد، ولي به هنگ
توقف در مزدلفه تلبيه را قطع كند، و بعد از راه افتادن از مزدلفه آن را شروع كند، و وقتي 
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كه به مني رسيد به هنگام رمي جمره عقبه تلبيه را قطع كند. بنابراين تلبيه شعار حج و 
خواهد از ركني به  نشانه منتقل شدن از ركني به ركن ديگر است و حاجي وقتي كه مي

» لبيك الّلهم لبيك...« :از واجبي به واجب ديگر داخل شود سنت است بگويدركن ديگر و 
گويد و پس  مي» اهللا اكبر«همچنانكه نمازگزار در حال منتقل شدن از ركني به ركن ديگر 

كند، پس حاجي نيز هرگاه  را ترك مي» اهللا اكبر«از سالم دادن نماز و فارغ شدن از آن 
  كند. ، تلبيه را قطع ميمناسك حج را به اتمام رساند

يكي ديگر از فوائد تلبيه اين است كه تلبيه عالوه بر اينكه شعار توحيد است، شعار -9
ه روح و مقصد باشد كه درواقع روح حج و مقصد آن بلك نيز مي �ملت و دين ابراهيم

و به همين خاطر است كه تلبيه (بعد از نيت) كليد ورود به اين  همة عبادتها آن است
  توان داخل آن شد. دت (يعني حج) است، عبادتي كه به وسيلة تلبيه ميعبا

توان وارد  تلبيه متضمن كليد بهشت و دروازة اسالم است كه به وسيله آن مي -10
بهشت گرديد، زيرا كه تلبيه در حقيقت كلمة اخالص و گواهي دادن به اين واقعيت است 

  ي ندارد.كه خداوند ذاتي است يكتا، و هيچ شريك و انباز
شود و با آن پايان  همچنانكه نمازهاي پنجگانه همراه با حمد و ثناي خدا آغاز مي -11

يابند، تلبيه نيز مشتمل بر معناي حمد و ثنا براي خداوند متعال است، حمد و ثنايي كه  مي
شود، و  درواقع از محبوبترين طاعاتي است كه فرد مؤمن به وسيلة آن به خدا نزديك مي

  خاري است براي گويندة آن كه قبل از همه به بهشت دعوت خواهد شد.اين افت

���Oچون كلمة  خداوند است,و اعتراف به همة نعمتها  بيانتلبيه مشتمل بر  -12 4��� 
پروردگارا! انواع نعمتها و همة آنها  :شود با الف و الم استغراق آمده است پس معني آن مي

  قط توئي.از آن تو است و بخشندة كلية آنها ف
تلبيه در بردارندة اقرار و اعتراف است به اينكه ملك و فرمانروائي جهان هستي  -13

فقط از آن خداي يكتاست، و جز او هيچ كس در جهان داراي چنين قدرت مطلق و 
  چون و چرا نيست. اختيار بي
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داشتن اختيار ملك و نعمت و حمد را  از فوائد تلبيه اين است كهيكي ديگر  -14
زيرا همچنانكه  گردد. رساند و شامل مجموع هر سه آنها مي ي خداوند متعال ميبرا
توان  تك كلمات فوق و جدا از هم خداوند را مورد حمد و ثنا قرار داد، مي توان با تك مي

كه » ملك«يكجا با هر سه آنها خداوند را مورد ستايش قرار داد، بنابراين اجتماع كلمة 
كه متضمن نهايت نفع و احسان و رحمت  »نعمت«ا كلمة متضمن معناي قدرت است، ب

كه شامل عموم جالل و اكرام خداوند است، رويهم فرد را به » حمد«باشد با كلمة  مي
خواند و در اين امر چنان عظمت و جالل، و كمال و  سوي محبت بيكرانش فرا مي

را دارد، و به بزرگواري نهفته است كه فقط ذات پاك خداوند استحقاق و شايستگي آن 
شناسد، خود به خود دل و درونش به  كند و مي محض اينكه فرد مسلمان او را ياد مي

گردد كه فوري به طرف او روي  كند و چنان مجذوب مي سوي او عالقه و رغبت پيدا مي
شود كه هدف و مقصود از عبادت و  آورد و با كمال عشق و محبت متوجه او مي مي

  ن است.چكيده و عصارة آن همي

�� � � :فرموده است �از فوائد ديگر تلبيه اين است كه پيامبراكرم -15 	�: �
 @})

��": P
 ���!"����:  (�L �@1 ��4 �A � ���� I� � ���� I� ,I� ��# � J��� �� ��  I�  �

��� هيچ معبود به :ايم اين است كه بهترين كلماتي كه من و پيامبران قبل از من گفته :�:
حقي جز خداي يكتا كه شريك ندارد، شايسته پرستش نيست، بلكه اختيار و ستايش فقط 

  شريك است و او بر هر چيز توانا است. از آن خداوند واحد و بي
  بايد دانست كه تلبيه دقيقاً تمام اين كلمات و معاني آن را در برگرفته است.

پرستان و  ا و حركات باطله يكي ديگر از فوائد تلبيه اين است كه تمام گفته -16
كند، و همة  باشند رد مي دشمنان توحيد را به ويژه كساني كه منكر صفات خداوند مي

هاي  سازد، همچنين گفته اعتبار مي مشركين و كلية ديدگاههاي باطل آنان را كنار و بي
ار اند و صفات خداوند را انك فالسفه و كسان ديگري را كه تحت تأثير آنها قرار گرفته

را كه افعال بندگان » قدريه«كند، و نيز پندار غلط و طرز تفكر باطل گروه   كنند رد مي مي
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خداوند اعم از فرشتگان و جنها و انسانها را از اختيار پروردگار و قدرت او خارج 
در آن افعال، نه براي خداوند قدرتي ثابت » دريهق«نمايد، چون گروه  اند، رد مي دهكر

  اند!! نه او را خالق آنها دانستهاند، و  ه كرد
محتواي آنها آورد و در معني و  كسي كه كلمات تلبيه را بر زبان مي ،از اينرو

انديشاني كه منكر صفات خداوند  پرستان و كج انديشد، به طور طبيعي از تمام اين باطل مي
  جويد. شود و از آنها دوري مي شوند، جدا مي مي

ئد اين شعار مقدس و پرمحتوا اين است كه در تكرار همچنين يكي ديگر از فوا -17
 :در آن، نكته باريك علمي نهفته است و آن اين است كه �� #�� ��� :نمودن جمله

��c :كه فرمود» لبيك«نخست بعد از كلمة  c#d H�  ا بار دومنفي شريك كرد، و ام

��c&V� 0 c :كه بعد از O�� 4�� 0 B��  �Q كه مجدداً گفت�: �c� c#d H�  يعني

همچنانكه خداوند در اجابت اين دعوت شريك ندارد، در حمد و ثنا، و نعمت و  :اينكه
ملكش نيز يكتاست و هيچ شريكي ندارد، و اين از قبيل اين فرمودة خداوند متعال است 

   :فرمايد كه مي

� y‰ Îγx© ª!$# …çµ ‾Ρr& Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ èπs3 Í×‾≈ n= yϑ ø9$# uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟ ù= Ïè ø9$# $ Jϑ Í←!$ s% ÅÝ ó¡ É)ø9$$ Î/ 

4 Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ â“ƒÍ– yêø9$# ÞΟŠÅ6y⇔ø9$#  �  )18/  عمران آل(  

دهد به اينكه معبودي جز او نيست و اينكه او (در كارهاي  خداوند گواهي مي«
اي  كند، و فرشتگان و صاحبان دانش (هر يك به گونه آفريدگان خود) دادگري مي

جز او معبودي نيست كه او هم توانا و هم حكيم  :دهند ره) گواهي ميدر اين با
  ». است

يعني خداوند و  :��  ���A ��  I :خداوند در اول آيه فرمود :شود چنانكه مالحظه مي
اند كه او تنها و يكتاست. در آخر آيه نيز بعد  فرشتگانش و دانشوران راستين شهادت داده

كند، مجدداً شهادت  انا و حكيمش با قسط و عدل دادگري مياز اينكه خبر داد كه ذات تو
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يعني خداوند همچنانكه در ذات و صفاتش يكتا 5�A ��  I�  � 7 :را تكرار كرد و فرمود
  اش نيز يكتا است. است، در عدالت و دادگري
هاي زيبا و فرحبخش و فوائد عظيم و  اي از گلها و شكوفه آري اين بود مجموعه

كلمات تلبية حج، كلمات شعار مقدس حج  :اين كلمات بزرگ و پرمحتواارزشمندي كه 
كنند به  اند، كه بدون ترديد انسان را وادار مي كه با خود به همراه دارند و در آنها نهفته

اينكه تا هرچه بيشتر و بهتر در عمق و ژرفاي اين كلمات بينديشد و معاني و مفاهيم عالي 
مجسم كند و به حافظه خود بسپارد، زيرا كه شكي نيست و توحيدآميز آنها را در ذهن 

كند به  دقت و تأمل در فهم معاني اين كلمات تلبيه هر فرد مؤمني را كمك و ترغيب مي
  اي بهتر و كاملتر انجام دهد... اينكه عبادت بزرگ حج را به گونه



 

  

  درس ششم

  اهللا الحرام بيان طواف بيت

بست و وارد مكه و وط به كشور خود احرام به حج بعد از اينكه حاجي در ميقات مرب
پردازد، (و  به عبادت حج كه طواف كعبة معظّمه باشد ميسپس حرم شريف گرديد 

چرخد) حاجي به هنگام  اين محور توحيد مي :اهللا الحرام وار هفت بار به گرد بيت پروانه
بيند  قتي كه ميكند به ويژه و در خود احساس ميطواف كعبة معظّمه، حالت عجيبي را 

از اوامر او با هزاران پروانة سفيد ديگر مانند او به خاطر طاعت پروردگار و فرمانبرداري 
كنان پيرامون اين محور توحيد در  انگيز زمزمه شور و شوق زياد و عشق و عالقة دل

پردازند و در عالمي از رؤياهاي  حركتند همه با هم به راز و نياز و دعا و التماس مي
برند، در چنين عالمي است كه بندة مؤمن ارزش اين عبادت بزرگ  ين خود به سر ميشير

كند و عمالً حالوت و شيريني آن را در دل و درون خويش  و فريضة الهي را احساس مي
اي بس بيادماندني است، چرا كه هزاران  كند، براستي منظرة بسيار جالب و خاطره درك مي

تفاوت، از كشورهاي مختلف، از قبائل مختلف، با نژادها و انسان از قشرها و مليتهاي م
اخالقهاي گوناگون، اما در عين حال همرنگ و همشكل، همدل و همعقيده در اين مكان 

اند، كه فقط ايمان به خداست كه دلهاي آنان را بهم نزديك  مقدس گرد هم جمع شده
احرام خويش با زبان حال گوئي با يك رنگ ساختن لباس  ه و به اينجا كشانده است,كرد

كه همة ما يكي هستيم و فرزندان يك پدر و مادريم، پس به همين خاطر  زنند فرياد مي
است كه فرد فرد آنان با يك حالت و يك عقيده و شعار همه با هم مشغول يك عبادتند، 

با دعا و نيايش گويان همراه  �� �01گويان و  �  �I  �� ��گويان،  �� �Q"O�اي كه  به گونه

دهند، همة آنان  چرخند. در حالي كه اين عمل طواف را انجام مي اهللا الحرام مي به دور بيت
پردازند و طبق نظم و  با هر زباني كه بلد باشند با پروردگار خويش به راز و نياز مي

اهللا دور بزنند، آري اين عبادت  اسمش طواف  ترتيب خاصي بايد هفت بار بر گرد بيت
ت كه حاجي از ابتداي خط كشيده شدة از مقابل حجراالسود همراه با نيت ويژه آن اس
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كند به طوري كه حجراالسود و بيت در طرف چپ او قرار گيرد، پس درواقع او  شروع مي
كند، خويشتن را پيش  با اين عمل و به وسيلة چنين عبادتي خودش را به خدا نزديك مي

دينوسيله ناتواني و نيازمندي خود را در بارگاه او ظاهر گرداند، ب خدا شيرين و محبوب مي
كند  سازد، طبيعي است كه اين عمل همچون هر عبادت ديگري زماني ارزش پيدا مي مي

انجام گيرد و شكي نيست هركس درجه و ميزان  �اكرم كه مطابق امر الهي و سنت رسول
به همان نسبت نيز سطح بيشتر باشد قطعاً  �اش از امر خدا و سنت پيامبرخدا پيروي

  نمرات و جوايز او باالتر و بهتر خواهد بود.
دهد طواف  بديهي است كه پس از وارد شدن حاجي به مكه اولين عملي كه انجام مي

المؤمنين  دهد، چنانكه از أم اهللا الحرام است و قبل از هر عمل ديگري آن را انجام مي بيت
��"�� � :گفته است عايشه ـ رضي اهللا عنها ـ روايت شده كه�� D�: `� I'�' (�L h �� �� � 

 �o�� I��� 	!"��' ��W �$��1 (از مدينه) به مكه آمد اولين كاري كه  �هنگامي كه پيامبر
  اهللا الحرام را انجام داد. انجام داد اين بود كه وضو گرفت و سپس طواف بيت

�� 6665  :گويد چنين مي �دربارة چگونگي حج پيامبر �جابر ابن عبداهللا!� �j  ��*�

��'> �X
 � ��k� @
�) P1 ���� $�*O I�
... تا اينكه با او به كنار كعبه آمديم ركن  ��72"!	 
االسود طواف را شروع كرد) سه  االسود) را لمس كرد و سپس (در كنار حجر ( يعني حجر

آرام و راه دور اول را به صورت رمل (يعني دو كوتاه) و چهار دور بعدي را به صورت 
  رفتن عادي انجام داد.

داد  شد اول طواف كعبه را انجام مي براي حج يا عمره وارد مكه مي �هرگاه پيامبراكرم
كرد) سه دور اول را  به طوري كه طواف را (در كنار حجراالسود و در مقابل آن شروع مي

داد،  انجام ميبه صورت دويدن كوتاه و چهار دور بقيه را آهسته و با راه رفتن عادي 

                                                           

 .1641صحيح بخاري ح شماره  -1

 به روايت مسلم. -2
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و به دنبال آن سعي بين صفا و  ،خواند سپس (در پشت مقام ابراهيم) دو ركعت نماز مي
  1»داد. مروه را انجام مي
اهللا الحرام در كتاب و سنت زياد است، و احاديثي كه در  بودن طواف بيت دالئل مشروع

ابراين عمل حج يكي از اند، بن اند به حد تواتر رسيده روايت شده �اين باب از پيامبراكرم
طاعاتي است كه خداوند آن را براي افراد مؤمن مشروع داشته است، آنان نيز با 

كنند و (اگر آن را به درستي و مطابق  دادنش خود را به پروردگار خويش نزديك مي انجام
پذيرد. پس به اين  انجام دهند) به طور حتم خداوند آن را از ايشان مي �روش پيامبر

ست كه به مسلمانان امر كرده و آنان را تشويق نموده است به اينكه عمل طواف را خاطر ا
باشد.  اهللا الحرام ركني از اركان مهم حج مي به درستي انجام دهند چون طواف بيت

   :فرمايد خداوند مي

� βÏiŒ r&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ptø: $$ Î/ š‚θ è?ù'tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’n?tã uρ Èe≅à2 9� ÏΒ$ |Ê š Ï?ù'tƒ 

ÏΒ Èe≅ä. ?dk sù 9,ŠÏϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰ yγô± uŠÏj9 yì Ï�≈ oΨtΒ öΝßγs9 (#ρã� à2 õ‹ tƒuρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 

5Θ$ −ƒr& BM≈ tΒθè= ÷è ¨Β 4’n?tã $ tΒ Νßγs% y—u‘ .ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγt/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ( (#θ è= ä3 sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ Ïè ôÛr&uρ 

}§Í←!$ t6ø9$# u��É) x� ø9$# ∩⊄∇∪ ¢Ο èO (#θ àÒ ø) u‹ø9 öΝßγsWx� s? (#θèùθ ã‹ø9 uρ öΝèδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θ èù§θ ©Ü u‹ø9uρ 

ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,ŠÏF yè ø9$# �  )29-27/  حج(  

(اي پيامبر!) به مردم اعالن كن كه (افراد مسلمان و مستطيع) پياده يا سواره بر «
شتران باريك اندام (و پرتحمل، و وسائل خوب ديگر) ـ كه راههاي فراخ و دور 

به) بيايند و نداي تو را پاسخ گويند، تا منافع اهللا (كع را طي كنند ـ به حج بيت
خويش را ببينند (و به سود مادي و معنوي خود برسند) و در ايام معيني (كه روز 

قرباني) نام خدا را بر عيد و دو يا سه روز بعد از آن است به هنگام ذبح 
رده چهارپاياني (همچون بز و گوسفند و شتر و گاو) ببرند كه خدا نصيب ايشان ك

                                                           

 ).1261حيح مسلم ح شماره () و ص1616صحيح بخاري ح شماره ( -1
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است، پس خودتان از (گوشت) آنها بخوريد و به بينوايان و مستمندان نيز 
آلودگيها را از خود برطرف سازيد و به نذرهاي خويش بخورانيد، بعد از آن بايد 

  ». اند) وفا كنند و خانة قديمي و گرامي (خدا، كعبه) را طواف نمايند (اگر نذر كرده
(دوست بسيار مهربان) خودش  :كه او را خليل �ابراهيم :خداوند پيامبر اولوالعزم

اهللا) را بسازند و پاك  اش (بيت را مأمور كرده كه خانه �اسماعيل :خوانده و فرزندش
كنندگان آماده كنند، چنانكه  كنندگان و ركوع كنندگان و قيام  كنند و آن را براي طواف

  :فرمايد مي

� !$ tΡô‰ Îγtã uρ #’n< Î) zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ βr& #t� ÎdγsÛ zÉL ø‹t/ t Ï� Í←!$ ©Ü= Ï9 

š Ï� Å3≈ yè ø9$# uρ Æì ā2 ”�9$# uρ ÏŠθ àf   )125/  بقره(  � 9¡�

كنندگان  خانة مرا براي طواف :و به ابراهيم و (فرزندش) اسماعيل فرمان داديم كه«
كنندگان (از پليديهاي همچون شرك و  كنندگان و ركوع و سجده و اعتكاف

  ». پاك و پاكيزه كنيدگوئي)  پرستي و ياوه بت
  :فرمايد و مي

� øŒ Î) uρ $ tΡù&§θt/ zΟŠÏδ≡t� ö/\} šχ% s3 tΒ ÏM ø�t7ø9$# βr& āω ñ‚Î� ô³ è@ ’ Î1 $ \↔ø‹x© ö� ÎdγsÛuρ 

zÉL ÷�t/ š Ï� Í←!$ ©Ü= Ï9 š Ïϑ Í←!$ s) ø9$# uρ Æì ā2 ”�9$# uρ ÏŠθ àf   )26/  حج(  �  9$#¡�

هاي قديمي) آن  (پايهديم و و وقتي كه محل خانة كعبه را براي ابراهيم معين كر«
و نمايانديم (و دستور داديم به بازسازي آن بپردازد، بعد از اينكه آماده شد به را بد

وحيد كن و) چيزي را شريك من قرار ابراهيم سفارش كرديم كه آن را كانون ت
از كنندگان و ركوع و سجودبرندگان ( كنندگان و قيام ام را براي طواف ده و خانهم

ظاهر شرك و از هرگونه آلودگي ظاهري و باطني ديگر) پاك و وجود بتها و م
  ». پاكيزه گردان

اهللا  يابيم كه براستي طواف بيت بنابراين با توضيحاتي كه داده شد، به خوبي در مي
الحرام عبادتي بزرگ و طاعت بسيار پرمعنايي است كه خداوند آن را براي بندگان خود 
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ان را به انجام آن امر فرموده است، و در مقابل انجام پسنديده و روا داشته است، لذا ايش
اين عبادت بزرگ و پرمعنا اجر و پاداش بسيار عظيمي به آنان عنايت خواهد فرمود، بلكه 

باشد، پس  ركن مهمي از اركان حج و عمره ميـ همچنانكه قبالً گفته شد ـ طواف كعبه 
داراي منزلت رفيع و ارزش بس وااليي اهللا الحرام  رساند كه طواف بيت درواقع اين امر مي

  باشد. است، تا جايي كه حج و عمره بدون طواف كعبة معظمه صحيح و كامل نمي
اهللا  (بيت :رود و به امر خداوند اين مقام بزرگ آري هر فرد مسلماني كه به حج مي

كند فايدة عظيم و درس مهمي را كه از اين فرمان خداي متعال  الحرام) را طواف مي
طواف و هفت بار چرخيدن به دور كعبه عبادتي است فقط دراين  :آموزد اين است كه يم

شد، كما اينكه آيات و احاديثي را اب اهللا الحرام مشروع مي مكان مقدس و تنها به دور بيت
كنند، و  كه قبالً و همچنين در چند سطر قبل بيان نموديم، به صراحت اين امر را ثابت مي

دهند  آيات و احاديث ديگري كه چنين امري را مورد تأكيد و تأييد قرار ميعالوه بر آنها، 
كردن هر مكان ديگري به صورت دور  يابيم كه طواف درميبسيارند. بنابراين به خوبي 

باشد،  اهللا الحرام امري مشروع نمي زدن و چرخيدن به گرد آن در هر جايي از دنيا بجز بيت
رساند، بلكه اين كارنوعي انحراف  مشروعيت آن را نمي و دليل و برهاني و آيت و حديثي

و گمراهي و نافرماني از فرمان خداست، و مساوي قراردادن خانة مخلوق خدا به خانه و 
اي كه خداي پاك و منزه دستور فرموده  محور توحيد آفريدگار عالميان مي باشد خانه

رد و تمام مسلمانان در است كه فقط محل ذكر و طاعت و عبادت و نيايش او قرار گي
اهللا الحرام) شوند. از  آن مكان مقدس (يعني بيتعبادت و نمازگزاردن خود تنها متوجه 

كردن  جهت ديگر، در ميان علما و دانشمندان اسالم هيچ اختالفي در اين نيست كه طواف
و اهللا الحرام امري باطل  اي و چرخيدن به دور آن در هر جاي دنيا بجز بيت هر بقعه

ها، درختها و  ها، مقبره باشد. بنابراين طواف كردن و چرخيدن به دور قبه غيرمشروع مي
قولها از اهل علم در اين  باشد، روايتها و نقل وجه جايز نمي سنگها و امثال اينها به هيچ

اي از  وار نمونه باب بسيارند. من در اينجا سعي خواهم كرد كه به طور اختصار و خالصه
  :ي مسلمين را ذكر كنماقوال علما
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� � ��G � :المجموع شرح المهذب، گفته است :اهللا ـ در كتاب خود امام نووي ـ رحمه

J0,' ��V� �جايز نيست...، سپس  �خدا چرخيدن و دورزدن گرداگرد قبر رسول :����6


�D����� P � :گويد به دنبال ذكر مطالب زيادي در اين رابطه مي P�g�1 �B����' ��N���  �

 ��  	B*�� � � (/���� h��: � ��Z��<�' ��+� /��  @����� (��*:{� ���) ��j ,$%��)

$~� �%Y� $AgC � D����� ��� ��نبايد به مخالفت بسياري از عوام و كردار آنان فريب  :�3
خورد، زيرا كه (پس از قرآن كريم) فقط احاديث (صحيحه) و اقوال علماء است كه معيار 

  ناآگاهيهاي آنان توجه كرد. پس نبايد به بدعتهاي عوام و ديگرباشد،  ء و عمل مياقتدا
المؤمنين عايشه ـ رضي اهللا عنها  در صحيحين بخاري و مسلم از أم :گويد همچنين مي

��Z>�%) I � :فرموده است �مراك ـ روايت شده كه پيامبر
 y!� �
 �9A ���
 �) ��� P
�1: 
باشد. همچنين از  مردود ميچيزي پديد آورد كه از آن نيست كسي كه در اين دين ما 


��� (%�<�Z 5 :مسلم روايت شده كه پيامبر فرموده است I!�4 y!� .k�4 @�4 P
كسي  :72
  باشد. كه عملي را انجام دهد مطابق دين ما نباشد عملش باطل و مردود مي

, �5��H :از ابوهريره روايت شده كه پيامبراكرم فرموده است ���4 ����e � ,��!4 U0: ��

$*�1 /�!� ��N�"� $+�ke ���)73:  قبر مرا جشنگاه قرار ندهيد، (بلكه) بر من درود و
  رسد. صلوات بفرستيد كه هرجا باشيد درود و صلوات شما به من مي

راههاي هدايت و راهنمائي را پيروي كن و كمي پيروان « :گويد فضيل ابن عياض مي
آن زيادند بپرهيز، و از اينكه پيروان گمراهي  نكند، از راههاي ضاللت وآن تو را ناراحت 

  »فريب مخور و دلگير مباش.
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اي  كشيدن بر چيزي و يا انجام پاره  كند دست كسي كه گمان مي« :گويد همچنين مي
گردد در غفلت و ناآگاهي است، زيرا كه  حركات نامشروع موجب فزوني خير و بركت مي

در چيزي است كه موافق با شرع و دستور اسالم باشد، چگونه ممكن خير و بركت فقط 
 1»است كه فضيلت و بركت در راههاي نادرست و مخالف با دستور شريعت به دست آيد.

كردن به  نظر دارند بر اينكه طواف مسلمانان اتفاق« :اهللا ـ گفته است االسالم ـ رحمه شيخ
الحرام جايز نيست، بنابراين دور زدن و اهللا  چيز جز بيت صورت چرخيدن به دور هيچ
و قبة كوه عرفات و ديگر جاها  �المقدس و حجرة پيامبر چرخيدن به دور صخرة بيت

  2»باشد. جايز نمي
چرخند در  شود و مردم به گرد آن مي آنطوري كه كعبه طواف مي« :همچنين گفته است

ر كسي معتقد باشد كه شود، و اگ هيچ جاي ديگري در روي كرة زمين آنگونه طواف نمي
جايز است جاي ديگري همچون كعبه طواف گردد، بدتر از كسي است كه معتقد باشد به 

وقتي كه از مكه به  �باشد، زيرا پيامبراكرم هنگام نماز، غيركعبه را قبله قراردادن جايز مي
ز المقدس كه قبله بود، نما مدينه هجرت كرد، هيجده ماه (يا شانزده ماه) به طرف بيت

گزاردند، سپس خداوند قبله را تغيير داد و كعبه را قبله قرار داد، چنانكه اين مسأله و  مي
و  �رخداد، در قرآن مجيد سورة بقره بيان شده است، پس به دستور خداوند، پيامبراكرم

بقية مسلمين از آن به بعد رو به سوي كعبه نماز خواندند و كعبه براي هميشه قبلة 
و بقية پيامبران نيز كعبه بود ـ  �رفت، همانطوري كه قبلة ابراهيممسلمانان قرار گ

المقدس را قبله قرار دهد و رو به طرف آن نماز  بيت بنابراين اگر امروزه كسي صخرة
المقدس پيش از اين قبله  كند، با وجود اينكه بيت بخواند كافر و مرتد است كه بايد توبه

كند بايد  ا به صورت دور زدن طواف ميهم بوده است، پس كسي كه جاي ديگري ر
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چگونه باشد؟ در حالي كه خداوند دور زدن و چرخيدن به دور جاي ديگري غير از كعبه 
  1».را هرگز مشروع نفرموده است

اإلسالم و ديگر علما در  بنابراين به وسيلة تحقيق و بررسيهايي كه امام نووي و شيخ
كه دور زدن و چرخيدن به دور هر مكان يا شود  اند، مشخص مي اين باب به عمل آورده
باشد، زيرا چنين كاري خداي ناكرده  اهللا الحرام بسيار خطرناك مي چيز ديگري غير از بيت

ممكن است انسان را به طرف شرك بكشاند، در حالي كه امكان دارد شخص، از روي 
آشكار انسان  ارادت و محبت اين كار را انجام دهد، اما بايد دانست كه شيطان دشمن

كرد. ولي متأسفانه امروزه است پس نبايد زمينه را براي چنين دشمن فريبكاري فراهم 
بينيم كه در بعضي جاها مردم مسلمان از روي غفلت و سادگي و در اثر ناآگاهي و  مي

ها و امثال آنها به چرخيدن و دورزدن  ها و قبه باوري احياناً در پيرامون بعضي مقبره خوش
گونه سند و  باشد، زيرا چنين عملي هيچ ازند در صورتي كه اين عملي نادرست ميپرد مي

باشد چون در هيچ جاي  مدرك شرعي ندارد بلكه صد درصد نادرست و غيرشرعي مي
باشند ـ نيامده است كه جايز است  قرآن و سنت ـ كه دو منبع اصلي و اساسي اسالم مي

الحرام، چرخيد و دور زد، بنابراين  اهللا غير از بيتمثالً گرداگرد فالن مقبره يا فالن مكان 
بايد دانست كه اين اشتباه بزرگ كه ابتداء از روي ارادت و محبت ناآگاهانه شروع 

شود ممكن است خداي ناكرده در اثر كمك و فريب شيطان انسان را به طرف شرك  مي
كنند و  توصيف ميبكشاند، در حالي كه خداوند پاك و برتر است از آنچه او را بدان 

  گردانند. واالتر از آن چيزي است كه شريك او مي
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  درس هفتم

  دربارة بوسيدن حجراالسود و لمس ركن يماني

اهللا الحرام و فضيلت آن توضيحات كافي داده  گذشته دربارة اطراف بيت در صفحات
و عمره  و يكي از اركان حج ي بزرگاهللا طاعت و عبادت شد و بيان نموديم كه طواف بيت

اهللا الحرام جايز  كردن و دورزدن فقط به گرد بيت باشد، همچنين ثابت كرديم كه طواف مي
   :فرمايد باشد، چنانكه خداوند مي مي

� (#θ èù§θ ©Ü u‹ø9 uρ ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,ŠÏF yè ø9$#  �  )29/  حج(  

و بايد خانة قديمي و گرامي خدا (كعبه) را طواف كنيد (به گرداگرد آن دور  «
  ». )بزنيد

همچنين با نقل احاديث رواياتي چند ثابت بنابراين با استناد به اين آيه و آيات ديگر 
اهللا الحرام چرخيد و آن  شده است كه جايز نيست به دور هيچ قبر و قبه و مكاني بجز بيت

را دور زد، چون اين امر با اصول شريعت منافات دارد و مخالف با فرمان خدا و روح 
داند و  كننده با اين عمل خود مخلوق را با خالق يكي مي طواف زيرا كه  باشد، توحيد مي

  سازد. خانه و مكان بشر را با خانة خدا (كعبه) مساوي و همرديف مي
اينك در اينجا ـ با خواست خداوند ـ دربارة درس ديگر و فايدة ديگري برگرفته از 

كه براي انجام اعمال  حج بحث خواهيم كرد، و آن اين است كه شخص مسلمان هنگامي
كند، براي او جايز است كه به عنوان  شود و طواف كعبه را شروع مي حج وارد حرم مي

حجراألسود را ببوسد و ركن يماني را  �اطاعت از اوامر خدا و تبعيت از سنت پيامبراكرم
  نيز استالم كند و آن را لمس نمايد.

دالئل زيادي وجود دارد، زيرا كه دربارة مشروعيت بوسيدن يا لمس كردن حجراالسود 
شخصاً آن را بوسيده است، چنانكه از عبداهللا بن عمر ـ رضي اهللا عنهما  �خود پيامبراكرم

�	 <�h�O :ـ روايت شده كه گفته است> ���  Z�OE� P1 ���� $�*O �j  � �+
 D�,� `� h ���
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��k� �m� ��V� �
 [" �2�� P
 ���Wآمد او را  به مكه مي �خدا هنگامي كه رسول :�1
كرد، سپس سه دور (يا شوط) اول طواف را از  االسود را استالم مي  ديدم كه ركن حجر مي

  داد. هفت دور (يا شوط) به صورت دو آهسته انجام مي

�D 5 :روايت شده و گفته استعنهما ـ  همچنين از جابر بن عبداهللا ـ رضي اهللا: ��

 ��"�����  $�*Oc) ��2�� @;Z � �+
666.��'> �X
 � ��k� @
�) ,I�!�� ��4 �}
 �$� ����72: 
وارد مسجدالحرام شد (بعد از شروع به طواف از ابتداي حجراالسود)  �هنگامي كه پيامبر

اي كه) سه  آن را استالم كرد، سپس از طرف راست آن، طواف بيت را آغاز نمود (به گونه
رفتن عادي  (يا شوط) ديگر را آرام و با راهدو كوتاه و چهار دور  بادور (يا شوط) اول را 

  انجام داد...
 �مسلمانان فقط به قصد و نيت اطاعت و پيروي از سنّت و روش پيامبربنابراين 

كنند، نه به اين اعتقاد و  بوسند يا لمس مي اهللا) مي حجراألسود را (به هنگام طواف بيت
و به همين خاطر بود كه  تواند نفع يا ضرري به آنان برساند. باور كه سنگ مي

اميرالمؤمنين عمربن خطاب ـ رضي اهللا عنه ـ به هنگام طواف كعبه قبل از بوسيدن 

�	 <5h�O :حجراألسود گفت> ��� ���� , ��� � � [B�� �
 ��� ��� $�4E ���  ��� 

�*��": �
ي األسود!) سنگي هست دانم كه تو (اي حجر بيگمان من به خوبي مي :�73,"��� 
بوسيد هرگز تو را  ديده بودم كه تو را مي خدا را نمي رساني، اگر رسول نفع و ضرري نمي

  بوسيدم. نمي
به اين دليل چنين  �عمر بن خطاب« :گويد اهللا ـ مي همچنين ابن جرير طبري ـ رحمه

االسود بيان نمود كه مردم هنوز تازه از پرستش بتها فاصله گرفته  مطالبي را راجع به حجر
كردن  ترسيد كه مبادا مردم جاهل و ناآگاه تصور كنند كه بوسيدن يا لمس ند، لذا او ميبود
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حجراألسود از باب تعظيم و تكريم در برابر سنگهاست، كمااينكه در جاهليت عربها چنين 
خواست با اين گفتار و كردار خود، به  مي �كردند، بنابراين عمربن خطاب كاري را مي

األسود، فقط به خاطر  كردن حجر بوسيدن يا لمس« :اهي را بدهد كهاين آموزش و آگمردم 
تواند نفعي يا ضرري به كسي  است، نه اينكه خود سنگ مي �پيروي از سنت پيامبراكرم

پايان كالم » برساند، كما اينكه در جاهليت مردم دربارة بتها چنين اعتقاداتي را داشتند!!
  طبري.

هنگامي كه  �روايت شده است كه عمربن خطاب و اما آنچه كه از حديث ابوسعيد
 :خطاب به او گفته است �مطالب فوق را دربارة حجراالسود بيان نمود، علي بن أبيطالب

هنگامي كه خداوند از  :و اينكه گويا گفته است» رساند! حجراألسود نفع و ضرري مي«
دل و درون  ذريه آدم عهد و پيمان گرفت، اين امر را در لوحي نوشت و آن را در

شنيدم  �خدا از رسول :ابيطالب گفته است بن حجراألسود انداخت، همچنين در اينكه علي
�5 :فرمود!���*��' I��*O  P� �%X� ,R�j ��2� I� � Z�OE� ����' �
�!,�� D�� ��i��1 بايد .

به اثبات نرسيده است، و  �دانست كه چنين روايتي، با سند موثقي از علي ابن ابيطالب
در سند آن أبو هارون العبدي وجود دارد و  :گويد مي :الباري افظ ابن حجر نيز در فتحح

ناگفته نماند أبوهارون كه اين روايت را نقل نموده،  2باشد. روايت او بسيار ضعيف مي
شود، چون بعضي از آنان او را  شخصي است كه نزد علما نقل حديث از او پذيرفته نمي

» باشد متروك الحديث مي« :گويد چنانكه نسائي دربارة او مي دانند. فردي دروغگو مي
أبو هارون العبدي، شخص دروغگوئي است به طوري كه صبح « :گويد حماد ابن زيد مي
  گويد و شب نوع ديگري). يك نوع دروغ مي

                                                           

گردد و براي هر كسي  يعني در روز قيامت حجراألسود در حالي كه زباني گويا و روان دارد حاضر مي -1

 دهد. كه او را بوسيده يا لمس كرده است گواهي توحيد مي
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و باالخره ابن » باشد زن مي أبو هارون بسيار دروغگو و تهمت« :گويد جوزجاني مي
كرد در واقع از احاديث او  هارون رواياتي را كه از ابوسعيد نقل مي أبو«:گويد حبان مي

نبودند، از اينرو جايز نيست از او احاديث و روايات نقل شود مگر اينكه به عنوان نمونه و 
كسي كه در نزد علما چنين حالتي ومعروفيتي دارد  بنابراين 1»ابراز تعجب نوشته شوند

  عتماد كرد و آنها را پذيرفت؟!توان به رواياتش ا پس چگونه مي
دربارة حجراالسود جايز  داشت به هنگام طواف كعبه آنچه عالوه بر اين بايد توجه
اگر بوسيدن آن براي زائر ميسر شد، پس آن را ببوسد، اما اگر  :است انجام گيرد اين است

پذير نبود  مكانپذير نبود فقط دست بر آن بكشد، و اگر هم اين كار ا اين كار براي او امكان
شد، كافي است فقط با دست  انداختن ديگران مي  رساندن و به زحمت و يا موجب اذيت

  كشيدن به ركن يماني نيز جايز است. راست به آن اشاره كند. همچنين استالم و دست

��"�� � :از عبداهللا بن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ روايت شده كه گفته است�� > a�  $�*2�

 	!"�� P
`!�/!�� `�1 به چيزي از خانه كعبه دست بزند  �كه پيامبراكرم  ام نديده :�2 �� ����
  (حجراألسود و ركن يماني). :و آن را لمس كند مگر دو ركن يماني

                                                           

 .236- 232ص  21نقل از تهذيب الكمال، تأليف حافظ مزي ج  -1

 صحيح بخاري و مسلم. -2



 

  

  درس هشتم

  و لزوم پايبند بودن به آن ����بيان اهميت سنت پيامبر

ن سفر پربركت خود اهللا الحرام در اي يكي ديگر از درسهاي بزرگي كه حجاج بيت
و  �بردن به اهميت سنت پيامبراكرم گردند پي مند مي  آموزند واز فوائد مهم آن بهره مي

باشد و اين امر در عمل و موقعيت آنان به  لزوم پايبندبودن به آن در تمام اعمال حج مي
و شود كه اكثر آنان در مجالس ذكر  باشد، به عنوان نمونه مالحظه مي روشني نمايان مي

شوند و آزادانه با عالقة زياد  هاي علمي حاضر مي نيايش و در جلسات سخنرانيها و حلقه
گي انجام اركان و واجبات آن را از علما نمسائل مربوط به ويژگيهاي حج و چگو

پرسند، همچنين در رابطه با چيزهايي كه باعث باطل شدن و يا ناقص گرديدن حج  مي
تا هر چه بهتر آنها را بياموزند و با دقّت و پايبندي بيشتر كنند  گردد از آنان سؤال مي مي

را در  �آنها را بكار گيرند، به ويژه كسي كه به هنگام انجام اعمال حج اين فرمودة پيامبر

��9 4��� � :فرمايد سازد آنجا كه مي كند و آن را مجسم مي پيش خود احساس مي;

 ��� ��' �p� � ����� U>Z� ����) ,$++O��
J9A �*�1:  انجام مناسك حج را از چگونگي
  من فراگيريد، چون معلوم نيست شايد بعد از اين ديگر در مراسم حج در ميان شما نباشم.

اإلمكان مناسك آن  شود كه فرد مسلمان حتي بنابراين زماني حج نزد خداوند قبول مي
ها از سنّت او پيروي انجام دهد و در تمامي آن �را مطابق طريقه و رهنمودهاي پيامبراكرم

انگاري جداً پرهيز نمايد، اگر فرد  كند و در عين حال از افراط و تفريط و غفلت و سهل
ملزم به تبعيت از سنت و مسلمان بتواند در حين انجام دادن مناسك حج، خودش را 

وئي گرداند، قطعاً اين كار براي او درسي و الگ �پايبند به ارشاد و راهنمائيهاي پيامبراكرم
خواهد شد تا در ساير عبادتها و در هر طاعت و عبادت واجب يا مستحبي خودش را 
ملزم بداند به اينكه آن را مطابق سنّت و روش پيامبر انجام دهد، و به همين خاطر است 
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 :فرمايد دربارة انجام دادن نماز و رعايت كلية اقوال و افعال آن مي �بينيم پيامبر كه مي

��*�> /1 ����e���eخوانم. پس به  آنگونه نماز بخوانيد كه مرا ديديد نماز مي :����1 

�� 5 :فرمايد همين سبب است كه به طور كلّي دربارة تمام احكام و اعمال ديني مي� P


 �Z>�%) I�
 y!� �
 �9A ���
كسي در دين ما چيزي پديد آورد كه از آن نباشد عملش  :72(� 


k�4 @�4 P. 5 :فرمايد اشد. و نيز در روايت ديگري ميب مردود و غير قابل پذيرش مي

 �Z>�%) ���
 I!�4 y!�73:  هركس عملي را انجام دهد كه مطابق دستور دين و روش ما
 باشد. نباشد باطل و مردود مي

نباشد مسلماً مقبول پيشگاه پروردگار  �بنابراين هر عملي كه مطابق سنّت پيامبراكرم
عتي چه قولي و چه عملي تعبدي در دين پديد آيد و مطابق نخواهد شد. همچنين هر بد

دستور قرآن و سنّت پيامبر نباشد، امري است باطل و مردود. پس با استناد به اين روايات 
آن را نگفته باشند، و يا عملي را  �خدا هركس خبر يا حديثي را نقل كند كه خدا و رسول
آن و حديث نبوي براي جايز بودن آن به عنوان عبادت انجام دهد كه هيچ سندي از قر

نباشد و از احكام ديني و اعمال شرعي به حساب نيايد، به طور قطع چنين عملي در نزد 
شود، اما ـ  اش برگردانده مي دهنده شود بلكه به صاحب و انجام خدا پذيرفته نمي

انجام  �خدا همچنانكه قبالً گفته شد ـ هر عملي كه مطابق فرمودة خدا و سنّت رسول
گيرد، شكي نيست كه چنين عملي در پيشگاه رحيم و رحمان قبول خواهد شد، البته 

اين است كه اگر فرد مسلمان گفتار  �خدا منظور از مطابقت با فرمودة خدا و سنّت رسول
اي كه از او  و كردار، عقايد و باورهايش را درست كند و تمام عبادات و اعمال صالحه

واجب و سنت، طبق اين عقيده و باور راستين انجام دهد،  خواسته شده است اعم از
  مسلما عملش مقبول و سعي و تالشش مشكور خواهد بود.
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براي ما نماز  �خدا روزي رسول« :روايت شده كه گفته است �از عرباض ابن ساريه
جماعت خواند و پس از سالم دادن و فارغ شدن از آن، رو به طرف ما كرد و موعظة 

ماند كه خداحافظي  خدا! اين موعظه، به موعظة كسي مي كرد، گفتيم اي رسول بليغي ايراد
شما را به تقوا و طاعت و گوش دادن  :فرمود �كند، پس ما را سفارشي كن؟ حضرت مي

اي بر شما  كنم اگرچه برده و توجه كردن به فرمان خدا و رسول خدا سفارش مي
مر طوالنيتري داشته باشد اختالف زيادي فرمانروائي كند، زيرا هر كس از شما بماند و ع

���خواهد ديد از اينرو  �}4 U��' P
 `��%�� P��L� ���� (�B��� ���O � �*��2' $+!��)  �%!�4

��ko �4�' �@1 ���) >�
E� ����3 � $1� ��  � 9Y����پس بر شما الزم است كه بايد به  :�1'��
ايت شده چنگ بزنيد (با تمام قدرت و سنّت من و سنّت خلفاي راشدين راه يابندگان هد

امكانات خود آنها را محكم بگيريد) و از ايجاد بدعت و نوآوري در دين جداً بپرهيزيد، 
  زيرا كه هر بدعتي و نوآوري در دين گمراهي است.

اين جمله، يكي از  �1@� '����ko �4 :در اين حديث فرمودند �اينكه پيامبراكرم
اي كه هيچ استثنائي در آن وجود  به گونهباشد،  امع و پرمعني مياه اما بسيار جتجمالت كو

رساند كه هر نوع بدعتي در دين گمراهي است، و اين خود در واقع  ندارد، و اين را مي
 �باشد و شباهت زيادي به اين فرمودة ديگر پيامبراكرم اصل بزرگي از اصول دين مي


�� :فرمايد دارد كه مي �9A ���
 �) ��� P
  �Z>�%) I�
 y!��:  كسي در دين ما چيزي
  باشد. پديد آورد كه از آن نباشد عملش مردود و غيرقابل پذيرش مي

داشتن  بنابراين هر كس چيزي در دين و اعمال ديني پديد آورد و آن را بدون در دست
هيچ سند و دليلي به دين و دستورات ديني نسبت دهد به طور قطع عمل او بدعت و 

شود و هرگز از او  و دين از آن بيزار است، لذا به صاحبش برگردانده مي گمراهي است
پذيرفته نخواهد شد. زيرا كه دين مبين اسالم بر دو اصل بزرگ و دو پاية محكم، استوار 

  :باشد مي
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كنيم چون جز او  اول ـ اينكه فقط خداي واحد و بدون شريك و انباز را پرستش مي
  ستش نيست.كس يا چيز ديگري قابل پر هيچ

ثابت و  �نحوة اين پرستش و يكتاپرستي بايد از گفتار و كردار پيامبرش :دوم ـ اينكه
مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته شده باشد، به طوري كه اين پرستش، خالي از هوا و هوس 

  :فرمايد و بدور از هرگونه نوآوري امور خالف شرع و دين باشد، چنانكه خداوند مي

� ¢Ο èO y7≈ oΨù= yè y_ 4’n?tã 7π yèƒÎ� Ÿ° zÏiΒ Ì�øΒ F{$# $ yγ÷è Î7̈?$$ sù Ÿωuρ ôì Î7®K s? u!# uθ ÷δ r& tÏ%©!$# Ÿω 

tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇∇∪ öΝåκ̈Ξ Î) s9 (#θ ãΖ øó ãƒ š�Ζ tã zÏΒ «!$# $ \↔ø‹x© �  )19-18/  جاثيه(  

ايم،  سپس ما، تو را برخوردار از شريعتي و بر آيين و راه و روشي از دين كرده«
آيين پيروي كن (و براساس آن حركت كن) و از هوا و هوس افراد پس از اين 

اطالعند) پيروي مكن، كه آنان هرگز تو را از عذاب خدا  نادان (كه از دين بي
  ». رهانند (و از تو حمايت نخواهند كرد) نمي

  :فرمايد همچنين مي

� ÷Π r& óΟ ßγs9 (# àσ‾≈ Ÿ2 u� à° (#θ ãã u� Ÿ° Ο ßγs9 zÏiΒ É Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 .βsŒ ù'tƒ Ïµ Î/ ª!$# �    

  )21/  شوري(  

اند كه  آيا مگر براي آنان شريكاني است كه براي آنان احكام ديني مقرر داشته«
  ». خداوند به آن اجازه نداده است؟

اش مشروع و  گرامي در اين صورت بايد هركس خداوند را مطابق آنچه كه رسول
ه عبادت واجب باشد و يا مستحب، خوامقرر فرموده است بپرستد و براي او عبادت كند، 

پس نبايد او را به وسيلة بدعتها و نوآوريهائي كه هيچ اصل و اساسي در دين ندارند 
پرستش كنيم، بلكه مطابق دستور خدا و رسولش و براساس احكام شرعي خداوند را 
پرستش كنيم، به اين معني فقط براي او عبادت شود، نماز براي او برگزار گردد، روزه 
براي او گرفته شود، حج تنها بر گرد خانة او انجام گيرد، بايد فقط بر او توكل كرد و به 
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طور كلّي نبايد هيچ جزئي از اجزا و هيچ نوعي از انواع عبادات را جز براي خداي واحد 
  1انجام داد.

  :خداوند اين دو اصل بزرگ را در اين آية كريمه جمع فرموده است

� yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u!$ s) Ï9 Ïµ În/u‘ ö≅yϑ ÷è u‹ù= sù Wξ uΚtã $ [s Î=≈ |¹ Ÿωuρ õ8 Î� ô³ ç„ Íο yŠ$ t7Ïè Î/ 

ÿÏµ În/u‘ # J‰ tnr&  �  )110/  كهف(  

پس هركس به لقاي پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد و هيچ «
  ». كس را در پرستش پروردگارش شريك نسازد

و  ت كه موافق شريعت پاك اسالم باشد،كو آن اسيبايد دانست كه عمل صالح و ن
شود كه فقط براي خدا و به خاطر رضا و خشنودي  عمل خالص نيز به عملي گفته مي

و اين دو امر در واقع دو ركن اساسي هستند براي عمل صالح و نيكو، خدا انجام گيرد، 
شود، همچنين  چون بديهي است كه عمل اگر خالص باشد ولي درست نباشد قبول نمي

شود، پس عمل بايد هم درست و هم  اگر درست باشد اما خالص نباشد باز هم قبول نمي
خالص باشد، و خالص آن است كه فقط براي خدا و جلب رضاي او باشد، و درست نيز 

  انجام گيرد. �آن است كه مطابق سنّت و رهنمودهاي پيامبراكرم
لماني كه اميد و آرزو دارد در هر فرد مس :بنابراين الزم است به اين نكته توجه داشت

دنيا و آخرت سعادتمند و خوشبخت گردد بايد خودش را ملزم و پايبند به پيروي از 
نمايد و اعمال خودش را با ارشادها و راهنمائيهاي  �سنّت و راه و روش پيامبراكرم

ي گرفتن از سنّت و رهنمودها منطبق و آراسته كند و از مخالفت ورزيدن و دوري �پيامبر
از هيچ راه و روش ديگري پيروي  �جداً بپرهيزد، و جز از راه و روش حضرت �او

باشد، چنانكه  نكند، زيرا كه پيامبراكرم به حقيقت براي امت خويش الگو و أسوة حسنه مي
   :فرمايد خداوند دربارة شأن و مقام او مي
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� ô‰ s)©9 tβ% x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©!$# 

tΠ öθu‹ø9$# uρ t�ÅzFψ $# t� x.sŒ uρ ©!$# # Z��ÏV x. �  )21/  احزاب(  

سرمشق نيكويي است براي شما و  �خدا براستي در (نحوة گفتار و كردار) رسول«
كساني كه به خدا و روز بازپسين (ايمان و) اميد دارند و خداوند را بسيار ياد 

  ». كنند مي
  :مايدفر همچنين خداوند مي

� ÷É< ¨Ζ9$# 4’n< ÷ρ r& š ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ôÏΒ öΝÍκÅ¦à�Ρr&  �  )6/  احزاب(  

در  �پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر (و نزديكتر) است. يعني پيامبراكرم«
باشد، پس به  تر مي حق تر و ذي تمام امور دين و دنيا از خودشان به آنها شايسته

را نسبت به  �رو آنان بايد پيامبر است، از اينتر  طريق أولي از ديگران شايسته
اموال ايشان كه اراده كند ـ اگرچه خودشان به آن نيازمند باشند ـ ترجيح آنچه از 

بيشتر از وجود خودشان دوست داشته باشند،  �دهند، همچنين واجب است او را
 و نيز واجب است كه حكم او را هم دربارة ايشان بر حكم خودشان دربارة خود

  ». مقدم بدارند
آنان را براي چيزي فراخواند اما نفسشان ايشان را براي  �به طور كلّي اگر پيامبراكرم

را بر دعوت و فراخواني  �چيز ديگري فرا خواند، واجب است دعوت و فراخواني پيامبر
مقدم دارند و خواسته و فراخواني نفس خويش به تأخير بيندازند، همچنين نفس خويش 

واجب است كه بيشتر از خودشان از پيامبر اطاعت كنند، و اطاعت و فرمانبرداري  بر آنان
  1از او را بر اطاعت و فرمانبرداري از نفس خود ترجيح دهند.

خواهد كه دربارة شناخت  شكي نيست كه مطالب اين درس از هر فرد مسلماني مي
وقت  �يامبراكرمسنّت بسيار كوشا باشد و در راه شناختن ارشادها و رهنمودهاي پ

بيشتري صرف كند، و براي حصول اين كار از علما و افراد آگاه بپرسد، در كالسها و 
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كنند حاضر شود،  نشستهايي كه در آنها از حالل و حرام و امور ديني و فقهي صحبت مي
هاي مفيد و آموزنده را در اين زمينه به دقّت مطالعه كند تا اينكه خداوند  كتابها و نوشته

توفيق و امكان كافي به او عنايت فرمايد كه هر عبادتي را با روش صحيح و براساس  اين
  انجام دهد... �برنامه منظم و سالمي مطابق با سنّت و هدايت پيامبراكرم



 

  

  درس نهم

  1دربارة وقوف حجاج در عرفات، در روز عرفه

اي پرفيض شكّي در اين نيست كه روز عرفة روز بسيار بزرگي است و يكي از روزه
باشد و درواقع بزرگترين مجمعي از مجامع خير و نيكي، ايمان و  و بركت خداوند مي

تقوي و زمان بسيار مهمي است براي انجام طاعت و عبادت، آري، عرفه روزي است كه 
شود، دعاها و خواهشها، تضرع و زاريها  ها آموخته و شناخته مي در آن پندها و ناشناخته

شود، اميدها  آيد، گناهان و لغزشها بخشيده مي رحمتها و بركتها فرود مي رود، به آسمان مي
گردد، بيگمان روز عرفه روزي بسيار بزرگ و  و آرزوها، فروتنيها و پشيمانيها ابراز مي

تر از آن نتابيده  مبارك است به طوري كه خورشيد بر هيچ روزي بزرگتر و بافضيلت
نان مزاياي ارزشمند، خصوصيات عظيم، صفات است، بنابراين در حقيقت روز عرفه، چ

نمودن بر آنها بسيار   انتهايي را به همراه دارد كه برشمردن و احاطه عالي و فضائل بي
باشد، از همه مهمتر اينكه روز عرفة عيد بزرگ را براي امت  مشكل بلكه غيرممكن مي

   :فرمايد مسلمان كامل فرمود، چنانكه مي

                                                           

  درباره وجه تسميه عرفه چند قول وجود دارد از آن جمله: -1

 مناسك را انجام داد و از آنها فراغت يافت، جبرئيل در آن توقفگاه خطاب به �بعد از اينكه ابراهيم -1

  او گفت: آيا آن را دريافتي و به خوبي انجام دادي؟ گفت: آري، دريافتم.

  وقتي كه آدم و حواء از بهشت خارج شدند، در آنجا مجدداً به هم رسيدند و يكديگر را يافتند. -2

كنند و از بارگاه خداي  مسلمانان (به ويژه حجاج) در آنجا به گناهان و لغزشهاي خود اعتراف مي -3

  كنند. ب آمرزش ميرحمان طل

نماياند. نقل از  خداوند در آنجا خير و بركت و رحمت و مغفرت خود را به بندگان مؤمن خود مي -4
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امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل «
  ». نمودم و اسالم را به عنوان آيين خداپسند (و جاودان) براي شما برگزيدم

  بعد از نزول اين آيه، ديگر حكم هيچ حالل و حرامي نازل نشد. بايد دانست
اي را در كتاب آسمانيتان  اي اميرمؤمنان! شما آيه :آمد و گفت �از طارق ابن شهاب

 :، پرسيدگرفتيم شد هر سال آن روز را جشن مي خوانيد كه اگر بر ما يهوديان نازل مي مي
�+$�!�� :اين آيه :كدام آيه؟ آن مرد يهودي گفت�Z $+� 	��1 D����� تا آخر آيه. عمر� 

دانم كه اين آيه در كجا و در چه روزي و در  به خدا سوگند من به طور دقيق مي :گفت
نازل گرديده است، و آن در (عرفات) شامگاه روز عرفه  �چه ساعتي بر پيامبرخدا

  1»مصادف با روز جمعه بود.
بندگان خود را از آتش دوزخ رها  خداوند در اين روز خجسته و پربركت بسياري از

دهد، و با بندگان مؤمنش بر فرشتگان مقرّب  كند و آنان را مورد عفو و بخشش قرار مي مي
المؤمنين عايشه ـ رضي اهللا عنها ـ  ورزد، چنانكه از ام و معتبر خود فخر و مباهات مي

� ��*�R :فرموده است �روايت شده كه پيامبراكرم P
 ��1 D�� P
 �
  >����� P
 .��"4 I!) ��

h�,!) �+bk�� $� �A�"� �$� ���!� I��  � �)�4 D�� P
: (�iA Z�> �
خداوند در روز  :�2?
كند، خداوند مهربان   عرفه، بيشتر از هر روز ديگري بندگان خود را از آتش دوزخ آزاد مي

شود، آنگاه با  داند ـ به بندگانش نزديك مي در آن روز ـ آنطوري كه فقط خودش مي
اينان چه  :فرمايد ورزد و از روي فخر و مباهات مي حضور آنان بر فرشتگانش فخر مي

  »خواهند؟ (مگر جز خشنودي من، و آمرزش گناهانشان آرزوي ديگري دارند؟!) مي
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باشند زيرا ممكن  اين روايت داللت دارد بر اينكه آنان آمرزيده مي« :گويد ابن عبدالبرّ مي
وند به كساني فخر و مباهات ورزد كه اهل گناه و خطا باشند مگر بعد از اينكه نيست كه خدا

طلب آمرزش  از تمام گناهان و لغزشهاي خود توبه كنند و خالصانه از پيشگاه خداوند
 �پيامبراكرم :همچنين از عبداهللا بن عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ روايت شده كه 1»نمايند،


4 �!X4 I*+bk�4 @Ac' �)�h�,� ,�)  �� �� ������ :فرموده است �A�"�:  UZ�"4 ��  ���l�

�0C ���L ����بيگمان خداوند متعال در شامگاه روز عرفه به وسيلة كساني كه در  :�2
ببينيد  :فرمايد ورزد و مي اند بر فرشتگان فخر مي عرفه (و در صحراي عرفات) حاضر شده
  اند. آلود پيش من آمدهكه بندگانم چگونه با حالت ژوليده و غبار

  :گويد معروف خود مي» قصيدة ميميه«ابن قيم در 
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خدايا! (اين عرفات) چه توقفگاه بزرگي است!! بسان توقفگاه (روز) محشر است، ولي 

  باشد. آن بزرگتر مي
 خداوند قادر و مسّلط ـ جل جالله ـ (در اين روز عرفه با رحمت و عطوفت بيشتر) به

ورزد، پس خداوند  شود، و با آنان بر فرشتگانش فخر مي حاضرين در آن نزديك مي
  تر است. گراميتر و بخشنده
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اند و من نسبت به آنان (از  بندگانم از روي محبت و عالقه پيش من آمده :گويد مي
  متر هستم.يرحاند) سخاوتمندتر و  ه تصور كردهآنچ

هان ايشان را بخشيدم و آنچه را كه آرزو گيرم كه بيگمان گنا پس شما را گواه مي
  اند به آنان دادم و بخشش من بيشتر از آن است. كرده

ايد مژده باد شما را كه خداوند به  پس اي كساني كه در اين توقفگاه (جمع شده)
  بخشد. كند و گناهانتان را مي بركت اين روز به شما رحم مي

بود، شامگاه آن روز ناگاه گريه و  فضيل بن عياض در روز عرفه در عرفات ايستاده
آيا به نظر شما اگر همة اين افراد پيش كسي « :زاري مردم توجه او را جلب كرد و گفت

بروند و از او يك دانه (مثالً گندم) بخواهند آيا او اين خواستة ناچيز آنان را رد خواهد 
از دادن يك دانة گندم به خدا قسم آمرزش گناهان نزد پروردگار  :خير، گفت :كرد؟ گفتند

  1».هم آسانتر است
بنابراين هر فرد مسلماني كه در اين روز خجسته و مبارك خواهان سود بيشتر و طالب 

باشد، الزم است در پيشگاه پروردگار خويش، با حالت تواضع و  فيض و بركت زيادتر مي
اش شود،  يفروتني و عجز و پشيماني هرچه بيشتر خواستار رحمت و مغفرت ذات كبرياي

گناه و اشتباهي و هرگونه و پيوسته بيم خشم و عذاب او را در دل داشته باشد، و از هر 
خطا و لغزشي كه مرتكب شده است صادقانه و از ته دل توبه كند و خواهان عفو و 
بخشش شود، الزم است در اين زمان بسيار كوتاه توقفگاه و در اين لحظات طالئي و 

سلماني دگرگون و عوض شود، با ن است هر آن زندگي هر مز آن كه ممكسا سرنوشت
انگاري وقت خود را ضايع نكند، و  رفتن به اين سو و آن سو، و يا در اثر غفلت و سهل

هوشيار باشد با پرت و پالگفتن و حرفهاي بيهوده يا حداقل غيرضروري، اين فرصت 
وتني و با صداقت و خلوص بزرگ و استثنائي را از دست ندهد، بلكه با كمال تضرّع و فر

نيت به موال و پروردگار خويش روي آورد و هر چه در توان دارد خود را به ذكر و دعا و 
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;g � :نقل شده كه فرموده است �توبه و استغفار مشغول سازد، چنانكه از پيامبراكرم

��": P
 ���!"���� � �� I*�: �
 g; � ,�)�4 D�� (�4Z (�4 ����: � ��  I�  � I� ,I� ��# � J��� I�

���: (�L �@1 ��4 �A � ���� I� � �����1:  بهترين دعا، دعاي روز عرفه است و بهترين
هيچ معبود برحقي جز اهللا « :ايم اين گفتار است گفتاري كه من و پيامبران قبل از من گفته

سزاوار  باشد، ملك و فرمانروائي و حمد و ستايش فقط نيست، او تنها و بدون شريك مي
  ».اوست، و او بر هر چيزي تواناست

بنابراين روز عرفه، روز دعا و نيايش و روز التماس عفو و بخشش است و بهترين ذكر 
دانستند  نيز روز عرفه را بهترين روز مي �است، و پيامبراكرم ��  �I  �� ��� :در آن گفتن

ند، زيرا سردار روزها روز عرفه، داد و پرمحتواترين ذكر را انجام مي ينو در آن روز بهتر
است، از اين رو بسيار شايسته و بجاست كه بهترين  I�  �7  �� ��5و سردار همة اذكار 

پيروي  �ذكر را در بهترين و مناسبترين روز انجام دهيم، تا اينكه از روش پيامبر گراميمان
آن را در روز عرفه  �راكرمكه پيامب ��  �I  �� ���كرده باشيم، زيرا شكي نيست جملة 

ترين جمله است،  كرد، به طور قطع بزرگترين و ارزشمندترين و مناسب بسيار تكرار مي
باشد،  چون آن در واقع ريسمان محكم، كلمة تقوي، كليد بهشت، اصل و اساس دين مي

اند، تمام  كه آسمانها و زمين آفريده شده به خاطر فضل و بركت همين جمله است
اند و كتابهاي آسماني فرود  اند، پيامبران مبعوث شده روي زمين آفريده شدهمخلوقات 

اند، بنابراين فضايل و برتريهاي اين جمله و نقش و موقعيت آن در دين باالتر و  آمده
كنندگان بتوانند آن را تعريف و توصيف كنند، و يا عارفان  فراتر از آن است كه وصف

ه فضائل و مزاياي آن به قدري زياد و بيشمار است كه در قادر به شناساندن آن باشند، بلك
گنجد. اما با اين حال بايد هر فرد مسلماني بداند كه تنها با جاري  خيال و تصور هم نمي
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��f�  HQ Sنمودن و بر زبان آوردن جملة Q H� اش حق آن را ادا نمايد و  بدون آنكه گوينده
شود، زيرا  و بايسته است بجاي آورد قبول نميشروط و ضوابطش را آنطوري كه شايسته 

��f�  HQ Sكلمة Q H�  اسمي نيست كه بدون معني باشد، و گفته و يا لفظي نيست كه
حقيقتي و مفهومي نداشته باشد، بلكه اين كلمة بزرگ داراي چنان مدلول و مصداقي است 

پذيرفتن هدف و  كه درك و فهم آن امري ضروري است و حفظ معنا و مفهوم، و تحقق
باشد، چون به اجماع و اتفاق علما تنها گفتن و بر زبان آوردن اين  آرمان آن واجب مي

اش معنا و مدلول آن را بفهمد و بدون اينكه به  كلمة بزرگ و بنيادي، بدون آنكه گوينده
مقتضاي آن عمل كند، قطعاً هدف موردنظر برآورده نخواهد شد، چنانكه خداوند 

  :فرمايد مي

� Ÿωuρ à7 Î= ôϑ tƒ š Ï%©!$# šχθ ãã ô‰ tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ sπ yè≈ x� ¤±9$# āωÎ) tΒ y‰ Íκy− 

Èd, ys ø9$$ Î/ öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ  �  )86/  زخرف(  

پرستند) اختيار  خوانند (و مي كساني كه معبودهاي غيرخداي واحد را به فرياد مي«
آگاهانه به  و توانائي هيچگونه شفاعت و ميانجيگري را ندارند، مگر كساني كه

  ». حق شهادت و گواهي داده (و خدا را به يگانگي پرستيده) باشند

آورند و به آن گواهي  را كه بر زبان مي ��  �I  ��  ���مگر كساني كه  :منظور اين است
(درواقع زباناً و قلباً آن را تصديق و گواهي  :دهند، از اعمال دل نيز به آن گواهي دهند مي

ي و مفهوم آن را به حقيقت درك كنند. پس شكّي نيست كه اين امر بسيار نمايند) و معن
العاده داشته باشد، زيرا كه  باشد و بايد هر مسلماني به آن توجه فوق قابل اهميت مي

��f�  HQ Sبديهي است گفتن كلمة Q H� باشد كه به  زماني براي گويندة آن سودبخش مي
طور كلي اعم از بعد نفي و بعد اثبات درك كند و درستي مدلول و مصداق آن را به 

بشناسد و با ايمان و اعتقاد كامل و راسخ به آن عمل كند، اما اگر كسي آن را به ظاهر بر 
زبان آورد و اعتقاد قلبي و حقيقي به آن نداشته باشد مسلماً چنين فردي هر چند هم 

ن را بگويد ولي بر ضد و باشد، و اگر كسي آ برحسب ظاهر بدان عمل كند منافق مي
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باشد. همچنين كسي كه آن  آميز را انجام دهد، كافر مي خالف آن تبليغ كند، و اعمال شرك
دهد، به اين معني كه  گويد اما بعضي از عبادتها را خالص براي خدا انجام نمي را مي

نمودن  فراهمدادن و  هايي كه فقط خداوند قادر به انجام خواند، و يا در زمينه غيرخدا را مي
جويد، و يا كسي كه بخشي از عبادات را كه  باشد، از غير خدا نصرت و ياري مي آنها مي

چيزي شايستگي آن را ندارد براي غيرخدا انجام  كس و هيچ به جز خداوند بزرگ هيچ

را بر زبان آورد، زيرا » ال إله إالّ اهللا«باشد اگرچه  دهد، قطعاً چنين فردي مشرك مي مي

هيچ معبودي جز اهللا نيست،  :ين كلمة بزرگ ـ همچنانكه قبالً گفته شد ـ اين استمعناي ا
شريك است، بايد هر نوع عبادت و پرستشي فقط براي او انجام شود و  او تنها و بي

چيزي در آن شريك و انباز او نگردد،  كس و هيچ اي كه هيچ گونه مختص به او گردد، به
و فروتني، اميد و توكّل، انابت و پشيماني و دعا و طلب  بلكه ابراز عجز و ناتواني، تضرع

�  �I  �� �گويندة كلمة   فقط به بارگاه آن ذات يكتا و ملكوتي انجام گيرد و الغير، پس

كند، هيچ بخشي از  خواند، جز براي خدا ذبح نمي جز خداي متعال كسي را نمي� ��
كردن  دهد پرسيدن و طلب نجام نميعبادت و پرستش را جز براي خدا و جلب رضاي او ا

داند، و از تمامي اعمال و كارهاي غيرخدايي در پيشگاه  هر چيزي از غير خدا را جايز نمي
  1كند. با عظمت پروردگار يكتا اعالن برائت و بيزاري مي
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  درس دهم

  وجوب اخالص در ذبح حيوانات

اه ذيحجه است، اين يكي ديگر از روزهاي بزرگ و مبارك روز عيد قربان در دهم م
يا عيد قربان ناميده شده است كه مسلمانان در آن » نحر«به روز  بروز مبارك به اين سب

جويند، از اين  با ذبح و قرباني كردن چهارپايان حالل گوشت، به پروردگارشان تقرّب مي
اهللا الحرام هداياي خود را در سرزمين مني، و ساير مسلمانان در سراسر  رو حجاج بيت

كنند و گوشت آنها را  نياز تقديم مي دنيا قربانيهاي خود را به پيشگاه پروردگار بزرگ و بي
نياز تقرّب  خورانند و بدينوسيله به بارگاه ملكوتي آن ذات يكتا و بي به فقرا و نيازمندان مي

  :فرمايد جويند، لذا خداوند در اين باره مي مي

� Èe≅à6Ï9uρ 7π ¨Β é& $ oΨù= yè y_ % Z3 |¡ΨtΒ (#ρ ã�ä.õ‹ u‹Ïj9 zΝó™ $# «!$# 4’n?tã $ tΒ Νßγs% y—u‘ .ÏiΒ 

Ïπ yϑ‹Îγt/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# 3 ö/ ä3 ßγ≈ s9Î*sù ×µ≈s9Î) Ó‰ Ïn≡uρ ÿ…ã& s#sù (#θ ßϑ Î= ó™r& 3 Î� Åe³ o0uρ t ÏG Î6÷‚ ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ 

tÏ%©!$# # sŒ Î) t� Ï.èŒ ª!$# ôM n= Å_ uρ öΝßγç/θ è= è% tÎ� É9≈ ¢Á9$# uρ 4’n?tã !$ tΒ öΝåκu5$ |¹r& 

‘ ÏϑŠÉ) ßϑ ø9$# uρ Íο 4θn= ¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθ à) Ï�Ζ ãƒ ∩⊂∈∪ šχ ô‰ ç7ø9$# uρ $ yγ≈ oΨù= yè y_ 

/ ä3 s9 ÏiΒ Î�È∝‾≈ yè x© «!$# ö/ ä3 s9 $ pκ� Ïù ×� ö�yz ( (#ρ ã�ä.øŒ $$ sù zΝó™ $# «!$# $ pκö� n= tæ ¤∃!# uθ|¹ ( # sŒ Î*sù 

ôM t7y_ uρ $ pκæ5θ ãΖ ã_ (#θ è= ä3 sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ Ïè ôÛr&uρ yì ÏΡ$ s) ø9$# §� tI÷è ßϑ ø9$# uρ 4 y7 Ï9≡x‹ x. $ yγ≈ tΡö� ¤‚ y™ 

öΝä3 s9 öΝä3 ª= yè s9 tβρ ã� ä3 ô± s? ∩⊂∉∪ s9 tΑ$ uΖ tƒ ©!$# $ yγãΒθçté: Ÿωuρ $ yδ äτ!$ tΒ ÏŠ Å3≈ s9uρ ã& è!$ uΖ tƒ 

3“uθ ø) −G9$# öΝä3Ζ ÏΒ 4 y7 Ï9≡x‹ x. $ yδ t� ¤‚ y™ ö/ä3 s9 (#ρ ç� Éi9 s3 çG Ï9 ©!$# 4’n?tã $ tΒ ö/ ä31y‰ yδ 3 Î�Åe³ o0uρ 

š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$#  �  )37-34/  حج(  
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ايم تا (به هنگام ذبح) نام  اي براي قرباني كردن قرار داده و براي هر امتي طريقه«
اي كه روزي آنان گردانيده ياد كنند، و (بدانيد كه)  خدا را بر دامهاي زبان بسته

خداي شما خدايي يگانه است پس به (فرمان) او گردن نهيد، و بشارت ده 
را كه چون (نام) خدا ياد شود خوف و بيم دلهايشان را فروتنان را، همان كساني 

گانند و  فرا گيرد، و آناني كه (در مقابل) آنچه بر سرشان آيد صبر پيشه
كنند، و  ايم انفاق مي برپادارندگان نمازند، و از آنچه كه روزي ايشان گردانيده

داديم  شتران چاق و فربه را براي شما (در موسم حج) از جملة شعائر خدا قرار
كه براي شما در آنها خير و بركت است، پس نام خدا را بر آنها ـ در حالي كه 

اند ـ ببريد و چون (بعد از ذبح) به پهلو  برپاي ايستاده  (براي ذبح) در صف
درغلتيدند (و سرد شدند) از (گوشت) آنها بخوريد و به فقيران قانع و نيز فقيراني 

نها را براي شما رام كرديم، تا اينكه شكرگزار طلبند بخورانيد، اينگونه آ كه مي
باشيد، هرگز (نه گوشتهاي آنها و نه خونهايشان به خدا نخواهد رسيد، بلكه اين 

رسد، بدينگونه (خداوند) آنها را براي شما رام كرد  تقواي شما است كه به او مي
كوكاران را يتا خدا را به (پاس) آنكه شما را هدايت نموده به بزرگي ياد كنيد و ن

  ». مژده ده
بلكه  پس مراد اين است كه هدف فقط سر بريدن اين چهارپايان حالل گوشت نيست،

به اين سبب ذبح (يا سر بريدن) آنها براي شما مشروع گردانيده شده است تا اينكه در 
دهندة شما است، و بديهي  هنگام ذبح، نام خدا را بر زبان آوريد، زيرا او آفريدگار و روزي

ست كه پروردگار عالم به هيچ چيزي از گوشت و خون آنها نيازمند نيست، او از همة ا
خواهد همان تقوا و پرهيزگاري شما  نياز است، اما آنچه كه خدا مي هاي خود بي آفريده

باشد  (قرباني) و ساير عبادتها مطلوب مي :است و بس، بنابراين آنچه كه در اين عبادت
ت و پاك است و همچنين انتظار پاداش و طلب رضا و تقوي و اخالص و نيت درس

  باشد. خشنودي خداوند در هر عمل نيكو مي
آموزيم عبارت است  بنابراين آنچه را كه در رابطه با اين عبادت (يعني قرباني) كه مي

از ترغيب و تشويق هرچه بيشتر به اخالص عمل و پاكي نيت در قرباني، و اينكه بايد 
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د از آن فقط كسب رضا و خشنودي خداوند متعال باشد، زيرا يگانه هدف و مقصو
پذيرد مگر اينكه خالص براي او انجام گيرد و جز جلب  خداوند هيچ عملي را نمي

رضايت و خشنودي او هيچ قصد و غرض ديگري در كار نباشد، چنانكه خداوند 
  :دفرماي مي

� ö≅è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹øtxΧ uρ †ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb>u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪  Ÿω 

y7ƒÎ� Ÿ° …çµ s9 ( y7 Ï9≡x‹ Î/uρ ßN ö�ÏΒ é& O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& t ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ$#  �   / 163-162(انعام(  

در حقيقت نماز من و (ساير) عبادات من و زندگي و مرگ من، براي  :بگو«
خدايي است كه پروردگار جهانيان است، او خدايي است هيچ شريك و انبازي 

ام و من (در ميان امت خود) اولين مسلمان  ارد، و من بر اين (كار) دستور يافتهند
  ». هستم

دهد كه به مشركين و به  خداوند به او فرمان مي« :گويد ابن كثير در تفسير اين آيه مي
كنند خبر دهد كه او با آنان در اين  پرستند و به نام غير او ذبح مي كساني كه غيرخدا را مي

ف است، زيرا نماز و قرباني او بايد فقط براي خدا و به نام خدا انجام گيرد، و كار مخال
   :فرمايد اين شبيه اين آيه است كه مي

� Èe≅|Á sù y7 În/t� Ï9 ö�ptùΥ$# uρ  �  )2/  كوثر(  

قط براي رضا و خشنودي او فات را براي خدا خالص گردان (و  نماز و قرباني«
  ». انجام ده)

بودند و به نام  پرست خاطر است كه چون مشركين بت د بدانبايد دانست اين تأكي
كردند لذا خداوند به پيامبر خود دستور داد كه با آنان مخالف كند و از آنچه  آنها ذبح مي

اند روي برگرداند و با نيت پاك و عزم راسخ بر اخالص عمل  كه آنان بدان دچار شده
  براي خدا استوار بماند.

_�gA :فرمايد قسمت از آية فوق كه ميمجاهد در تفسير اين  =h=. >0 Ai >b >j L�AQ <*=�� 

عبارت است از ذبح قرباني در حج و عمره. همچنين سفيان  ����2 :گويد مي }162}������:
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 ���k7Nيعني  �.h_�� :ثوري از سدي و او نيز از سعيدبن جبير نقل كرده كه گفته است
  1سدي و ضحاك چنين نظري دارند.

مسلمانان به وسيلة آن به ين ذبح يا سر بريدن قرباني، عبادت بزرگي است كه بنابرا
جويند، خواه اين قرباني به عنوان هدي، يا نذر و يا به خاطر  پروردگار خويش تقرّب مي

عقيقة نوزاد باشد و يا مسائل ديگري. البته گوسفند يا گاو يا شتري كه حاجي آن را در 
شود، و انجام اين عبادت  گفته مي» هدي«صطالح قرآن كند در ا حج يا عمره ذبح مي

  باشد. همچون ساير عبادات جز براي خداي يگانه جايز نمي
اين چهار جمله را  �خدا رسول :روايت شده كه گفته است �بن ابيطالب از علي 

��P�� �� P�� � ,I ��� :براي من بيان فرمودند��� P�� P
 �� P�� � ,�� gN' ]'j P
  P


n>E� >��
 �gC P
 �� P�� � ,.���3 U�=�2:  هنگام ذبح خداوند لعنت كند كسي را كه به
د، و خداوند لعنت كند كسي را كه پدر و مادرش را نفرين كند، و نزنام غير خدا را بر آن 

خداوند لعنت كند كسي را كه شخص بدعتگزار (در دين) را پناه دهد، و خداوند لعنت 
  را تغيير دهد.(حد و حدود ارضي) كه منارة زمين كند كسي را 

دي كه در ردوري و متروك از رحمت خداوند است، و از ميان چهار مو :معني لعنت
از موارد ديگر » ذبح براي غير خدا و بردن نام غيرخدا بر آن«اند  ن شدهاحديث فوق بي
كر كرده است، نخست آن را ذ �خدا باشد، و به همين سبب است كه رسول خطرناكتر مي

آميز، زيرا بديهي است  پس اين خود هشداري است به خطر بزرگ اين امر ناپسند و شرك
د ديگري كه امور اباشد، ام نام غيرخدا بر آن شرك مي ذكر نوخدا و بد كه ذبح براي غير

باشند و از نظر گناه و عقوبت به درجة  اند از گناهان كبيره مي در اين حديث ذكر شده
رسند، در حالي كه هر حيواني كه به خاطر غيرخدا و با نام غيرخدا ذبح گردد  شرك نمي
ارزشي همچون مگس و امثال آن  باشد اگرچه آن حيوان موجودي حقير و بي شرك مي
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باشد، بنابراين اگر كسي حتي مگسي را هم با نام غير خدا ذبح كند مرتكب شرك 
وند مانند گاو و شتر و ازرگ و حالل خدگردد تا چه رسد به اينكه يكي از نعمتهاي ب مي

  گوسفند و غيره را با چنين روي و هدفي ذبح كند.
مردي در اثر يك مگس « :با سند صحيح روايت شده كه گفته است �فارسي از سلمان

 :داخل بهشت شد و مرد ديگري نيز به واسطة يك مگس وارد دوزخ گرديد!! گفتند
از  جمعيدر امتهاي پيشين دو نفر از كنار  :فتچگونه چنين كاري ممكن است؟! سلمان گ

پرست گذشتند، و در آن زمان رسم بر اين بود كه هر كس از آن مسير  مردم بت
 :داد، پس آنان به يكي از اين دو نفر گفتند بايستي چيزي به نام بت آنان مي گذشت مي مي

گفتند هر چه داراي چيزي به عنوان نزديكي به اين بت بده، آن مرد گفت هيچ چيز ندارم، 
بده ولو اينكه يك مگس باشد! پس آن مرد نيز يك مگس گرفت و آن را به نام نزديكي 
به آن بت داد و رفت، پس به سبب اين عملي كه با نام غيرخدا انجام داد داخل دوزخ 

من هرگز  :گرديد، سپس به مرد دومي گفتند چيزي به خاطر نزديكي به اين بت بده، گفت
ه خاطر نزديكي به غير خدا نخواهم داد، آنان گردنش را زدند و او را كشتند، چيزي را ب

  1»خاطر خودداري از اين عمل وارد بهشت گرديد.پس اين مرد نيز به 
باشد، تا آنجا  شود اين روايت بيانگر خطر بسيار بزرگ شرك مي چنانكه مالحظه مي

داخل شدن به آتش دوزخ  ارزش باشد باز سزاي آن اگر هم در اثر چيزي اندك و بي
ارزش را  بخت اولي بود كه يك مگس بي است، و نمونة اين عمل زشت همان مرد نگون

قرباني آن بت كرد جزايش دوزخ بود، به خاطر اينكه او در عبادت (قرباني براي خدا) آن 
ارزشي  بت را شريك خدا گردانيد. بنابراين وقتي كه وضع و حالت كسي كه حيوان بي

ك مگس را براي غيرخدا و با نام يك بت قرباني كند چنين باشد، پس بايد همچون ي
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 :كسي كه گوسفند و شتر و گاو فربه را براي تقرب جستن به معبودهاي باطلي از قبيل
  كند چگونه باشد؟! چوب و سنگ و درخت و امثال اينها قرباني مي

بسيار بزرگ و  يكي از مفاسد« :گفته است» الصدور شرح«امام شوكاني در كتاب 
كند و او را از باالترين قلة دين با  خطرناكي كه صاحبش را به پشت ديوار اسالم پرت مي

بسياري از كافران و مشركان، بهترين چهارپايان حالل كوبد اين است كه  سر بر زمين مي
اي از اماكن و بتها و چيزهاي ديگر به عنوان تقرّب سر  گوشت خود را در كنار پاره

ها و  آورند به اميد آنكه خواسته د و به هنگام ذبح نام غيرخدا را بر آنها بر زبان ميبرن مي
آرزوهايشان از جانب آنها حاصل و برآورده گردد، در حالي كه بجز خداي يكتا هيچ كدام 
از آنها قادر به چنين كاري نخواهد بود، بنابراين قرباني با هر نامي غير از نام خداي متعال 

باشد، چون اين عمل صورت آن را دارد كه فردي  د امري حرام و نامشروع ميانجام گير
شراب بنوشد اما آن را با نام ديگر بنوشد! در حالي كه به اتفاق همة مسلمانان كسي كه 

نوشد به هر شكل و نامي كه باشد مرتكب امري حرام شده است و خواه آن را  شراب مي
آبجو، كونياك و شامپاين و غيره) بر  :يگري (از قبيلبه اسم همان شراب بنوشد و يا نام د

  آن بگذارد، حكمش يكي است.
آري شكي در اين نيست كه قرباني كردن نوعي عبادت است كه خداوند مسلمانان را 

هدي، فديه و قرباني و غيره، بنابراين كسي كه اين  :به انجام آن مكلّف كرده است مانند
كند قطعاً قصد و نيت چنين شخصي  ار چيزي ذبح ميقرباني را براي غيرخدا و در جو

تعظيم و تكريم آن چيز است به اين اميد كه برايش جلب منفعت و يا دفع مضرتي بكند و 
فهم كند، لذا براي  براي آن چيز پيدا ميترديدي نيست چنين قصد و نيتي صورت عبادت 

و نيتي، مل با چنين قصد آن كافي است بدانيم و بشنويم كه اين ع اين گناه و خطر بد
� � � :فرمايد ميكه  گيرد و كامالً با مصداق اين عبارت منافات دارد براي غيرخدا انجام مي

$!l��� ������ ��' ��  � ��: � � h���  5و���Y�> I!�  ���  � � ��� 7:  لي رويهيچ تغيير و تحو
زاري طاعت و عبادتي و يا پرهيز و هيچ قدرت و توانائي بر انجام كاري يا برگ ،دهد نمي
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ما «پذيرد مگر با مشيت خداي بزرگ و باعظمت، (چون)  از كاري يا معصيتي صورت نمي
  ».گرديم از آن خدائيم و به سوي او باز مي

كشتن نيست.  كردن و اسالم پيدر  :,4 �7� 5DkO{� �) :فرموده است �پيامبراكرم

مردم در كنار قبر، گاو و  :ن حديث اين است كهمفهوم اي :گويد عبدالرزاق صنعاني مي
اين حديث را با سند صحيح از أنس بن مالك روايت كرده  زدند، ابوداود گوسفند پي مي

پايان گفتة امام شوكاني، براستي او در اين گفتار خود به صورت خيرخواهانه و  1است.
دن مردم از اين عمل دلسوزانه اقدام به نصيحت و راهنمائي كرده و دربارة برحذر نمو

  آميز بسيار درست و بجا عمل و اظهارنظر كرده است. خطرناك و شرك
خواهيم كه همة ما را از وقوع در  در خاتمة اين مبحث، از خداي بخشنده و مهربان مي

آن عمل پرخطر محفوظ بدارد و كلية اعمال ما را مطابق سنت و گفتار و كردار 
ص براي رضا و خشنودي خود قرار دهد. ـ آمين بمّنه و گرداند و آن را خال �پيامبراكرم

  كرمه ـ
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  درس يازدهم

  كردن موي سر تراشيدن يا كوتاه

دهد   الحجه چهار عمل معروف و مشهور انجام مي دهم ذي :حاجي در روز عيد قربان
  :كه به ترتيب عبارتند از

صحبت ما در اينجا اإلفاضه، كه البته  طواف -4حلق  - 3قرباني  -2رمي جمرة عقبه  -1
باشد كه در اين روز بزرگ به  دربارة حلق ـ يعني تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر ـ مي

گيرد، و حلق يكي از واجبات حج  نيت عبادت و تقرّب جستن به بارگاه خداوند انجام مي
باشد و به هيچ عنوان ترك آن جايز نيست به دليل اين فرمودة خداوند كه  و عمره مي

   :مايدفر مي

� £è= äzô‰ tG s9 y‰ Éf ó¡ yϑ ø9$# tΠ# t� ys ø9$# βÎ) u!$ x© ª!$# š ÏΖ ÏΒ# u t É) Ïk= ptèΧ öΝä3 y™ρ ââ‘ 

zƒÎ� Å_Çs) ãΒ uρ Ÿω šχθ èù$sƒrB �  )27/  فتح(  

بدون شك با خواست خدا همة شما در امن و أمان و در حال سر تراشيده و «
  ». شدكرده و بدون ترس داخل مسجدالحرام خواهيد  موي كوتاه
بود، آن را بدان  اگر حلق و تقصير موي سر از مناسك حج نمي« :ابن قدامه مي گويد
عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ روايت شده كه همچنين از ابن  1»كردند. تعريف و توصيف نمي

 :وارد مّكه شد به اصحاب دستور داد كه خانة خدا �هنگامي كه پيامبراكرم« :گفته است
ا طواف كنند و به دنبال آن سعي بين صفا و مروه را انجام دهند، سپس اهللا الحرام) ر (بيت

  2»كردن موي سر از احرام خارج و آزاد شوند. با تراشيدن يا كوتاه
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كردن موي سر يكي از واجبات حج و عمره  پس ـ چنانكه گفتيم ـ تراشيدن يا كوتاه
به عنوان جبران آن  (يعني گوسفندي 1دهد» فديه«است و اگر كسي آن را ترك كند بايد 

باشد، در عين حال  شدن از آن مي سر ببر)، اين عمل در واقع نمايانگر پايان احرام و خارج
در پايان احرام  :است، چون به اصحاب خود دستور فرمود �تبعيت از عمل پيامبراكرم

و موي سر خود را بتراشند و يا مقداري از آن را كوتاه كنند و به نظافت خود بپردازند، 
خواهد با كمال خضوع و فروتني پيشاني  دهد كه مي حاجي با اين عمل خود نشان مي

خويش را در پيشگاه خداوند و در برابر جالل و عظمت او بگذارد، پس اين امر يكي از 
  ترين أنواع عبوديت و بندگي براي آفريدگار جهانيان است. جالب

را به خاطر اطاعت و  بنابراين وقتي كه حاجي اين عبادت بزرگ و بااهميت
كند بايد بداند كه  شروع مي �فرمانبرداري از خداي متعال و پيروي از عمل رسول خدا

كردن موي سر به قصد تعبد و تقرّب جستن فقط به بارگاه پروردگار با  تراشيدن يا كوتاه
باشد. چنانكه در رابطه با بعضي از اقوام و طوائفي كه در پيش مشايخ  عظمت جايز مي

دهند و عمل سر  اي از قبوري كه آنها را مورد احترام و اكرام قرار مي ود و يا نزد پارهخ
 :اإلسالم سؤال شد كه آورند، از شيخ تراشيدن را به عنوان عبادت و قربت به حساب مي

آيا عمل اين افراد و طوائف سنت است يا بدعت؟! و آيا به طور مطلق سر تراشيدن سنت 
  :باشد تراشيدن سر بر چهار نوع مي :اب گفتاست يا بدعت؟! در جو

به انجام آن دستور  �خدا تراشيدن موي سر در حج و عمره كه خدا و رسول :اول
اند، عملي است كه با كتاب و سنت و اجماع امت ثابت و مشروع گرديده است،  داده

  :فرمايد چنانكه خداوند مي

                                                           

اهللا ـ حلق يا تقصير، يكي از اركان حج و عمره است، و اگر اين عمل ترك  در مذهب امام شافعي ـ رحمه -1

(فصل  513، جلد اول ص المحتاج شود. مغني گرديد و انجام داده نشد به وسيله دادن فديه جبران نمي

 اركان حج) (م).
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zƒÎ� Å_Çs) ãΒ uρ Ÿω šχθ èù$sƒrB �  )27/  فتح(  

بدون شك با خواست خدا همة شما در أمن و أمان و در حال سر تراشيدن و «
  ». كرده و بدون ترس داخل مسجدالحرام خواهيد شد موي كوتاه

در (يك) حج كه انجام داد،  :كه به اثبات رسيده است �همچنين به تواتر از پيامبراكرم
اي كه به جاي آورد عمل حلق سر را انجام داد، و اصحاب بزرگوارش  و در (چهار) عمره

اند، كه البته تراشيدن  دادند، يعني سر خود را تراشيده يا كوتاه كردهنيز اين عمل را انجام 
BC� � :تدر اين باره فرموده اس �خدا كردن است، چنانكه رسول بهتر از كوتاه �$%����

����: ,`,��Q���: h�O> ��  h�: P� �_,�� � ��: ����: ,`,��Q��� �BC� �$%����: h�O> ��  � ��

h�: ,P� �_,������: ,`,��Q��� �BC �$%���� :h�O> �� :  h�: P� �_,�� � ��: P� �_,�� ��1: 

پروردگارا  :كنندگان؟ فرمود و كوتاه خدا! اي رسول :پروردگارا! سر تراشان را بيامرز، گفتند
پروردگارا! سرتراشان را بيامرز،  :كنندگان؟ فرمود  و كوتاه :گفتند ،سر تراشان را بيامرز

  كنندگان را. و كوتاه :كنندگان؟ فرمود  خدا! و كوتاه گفتند اي رسول
پس از  :دادند دستور داد الوداع، به اصحابي كه عمره را انجام مي در حجة �پيامبراكرم

اهللا الحرام و انجام سعي بين صفا و مروه، موي سر خود را كوتاه كنند، اما بعد  طواف بيت
از انجام عمره، وقتي كه آنان احرام به حج بستند و اعمال حج (و رمي جمرة عقبه) را 
 :انجام دادند، به ايشان دستور داد كه سر خود را بتراشند، تا بدين ترتيب هر دو عمل

  كردن موي سر) را انجام داده باشند. و كوتاه(تراشيدن 
دوم ـ امكان دارد تراشيدن موي سر به خاطر ضرورتي باشد، به اين صورت كه گاهي 

شود موي سر خود را به خاطر معالجه بتراشد، كه اين عمل هم از كتاب  حاجي ناچار مي
د، هر چند باش هرگاه حاجي كه در احرام مي سنت و اجماع امت ثابت شده است، پسو 
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تراشيدن با كوتاه كردن و حتي كندن مو براي او جايز نيست اما با وجود اينكه او در 
باشد اگر در اثر بيماري حادي تراشيدن سر الزم باشد، خداوند به او اجازه داده  احرام مي

  :فرمايد است كه آن را بتراشد، چنانكه مي

� Ÿωuρ (#θà)Î=øtrB óΟä3y™ρââ‘ 4®Lym x̀ è=ö7tƒ ß“ô‰oλù;$# …ã&©#ÏtxΧ 4 uΚsù tβ%x. Νä3ΖÏΒ $³ÒƒÍ÷£∆ 
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  )196/  بقره(  

و تا قرباني به قربانگاه نرسيده سر خود را متراشيد و هركس از شما بيمار باشد يا «
(و ناچار شود در احرام سر بتراشد) به كفّارة (آن،  در سر ناراحتي داشته باشد

  ». اي دهد، يا قرباني بكند اي بدارد، يا صدقه بايد) روزه
 :ه به اثبات رسيده است كهاق مسلمين اين داستان كعب ابن عجربه اتف همچنين

 :افتد! فرمود حديبيه، از كنار او گذشت و ديد كه شپش از سرش مي ةدر عمر �پيامبراكرم
پس سرت  :فرمود �دهد، حضرت آري مرا رنج مي :كند؟ گفت ا شپش تو را اذيت ميآي

را بتراش و در عوض (به عنوان كّفاره) يك گوسفند قرباني كن، يا سه روز، روزه بگير و 
اند و به آن  اين حديث را همة مسلمين پذيرفته 1»يا اينكه شش نفر مسكين را اطعام كن

  اند. عمل كرده
اي به قصد  غير مراسم حج و عمره، تراشيدن موي سر از جانب عده سوم ـ گاهي در

كند  مثالً كسي كه توبه مي :شود، به اين صورت تعبد و تدين و زهد و پارسائي انجام مي
دهد كه سرش را بتراشد، يا اينكه گمان برده شود كه سر  مرشدش به او دستور مي

پارسائي است، يا اينكه تصور شود آنكه  نشانة زهد و دينداري و مكمل عبادت وتراشيدن 
سرش را بتراشد بهتر و برتر از كسي است كه سرش را نتراشيده است، و يا اينكه تا گمان 

باشد، يا اينكه او به اين  برده شود سر تراشيدنش نمايانگر فزوني تقوا و دينداري او مي
كار را  و سر شخص توبه كار است او توبه :تراشد تا اينكه برساند خاطر موي سرش را مي
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تراشند، كما اينكه بعضي از افراد صوفي نماها هرگاه توبه كنند قسمتي از سر خود را ـ  مي
دهد كه آنان  تراشند و حتماً دستور مي كند ـ مي كه شيخ و فرد قيچي به دست تعيين مي

(به آن كردن موي سر  نيز بر سجادة مخصوصي نماز بگزارند تا مردم تصور كنند كه كوتاه
باشد و او نيز حق دارد كه  شكل تعيين شده) از عالمات فالن گروه از اهل تصوف مي

كنندگان باشد!! در صورتي كه همة اينها بدعتهايي است كه خدا و  پيشوا و سر حلقة توبه
اند و در نزد هيچ يك از ائمة دين واجب و حتي مستحب  به آن دستور نداده �رسولش
اند همچنين هيچ  ردي از صحابه و تابعين چنين كاري را نكردهباشد، و هيچ ف هم نمي

كدام از شيوخ مشهور مسلمين كه به زهد و عبادت معروفند اينگونه حركات از آنان 
فوج  گروه و فوج صادر نشده است، عالوه بر اين در زمان پيامبراكرم كه پيوسته مردم گروه

اي  چون تو مسلمان شده :داد كه يبه كسي دستور نم �گاه حضرت شدند هيچ مسلمان مي
پس سرت را بتراش، و نه خودش سر كسي را تراشيده و نه بر سجادة مخصوصي نماز 

رهبر تمام مسلمين بود، بر همان سجاده يا چيزي نماز  �گزارده است، بلكه با اينكه او
ن نشست كه ديگرا خواندند و بر همان فرش يا چيزي مي خواند كه ساير مسلمانان مي مي

از جنس سجاده و نه از  گاه چيز مخصوصي نداشت بر آن بنشيند نه نشستند، هيچ بر آن مي
  كرد. و هرگز خود را از ديگران متمايز نمي جنس ديگري

بنابراين هر كس به بدعتهايي كه در دين واجب و حتي مستحب نيستند معتقد باشد و 
دن به خدا و جزو امور دين يرسآنها را طاعت و وسيلة قربت به خدا بداند و نيز طريقة 

كننده و زاهد و عابد به  بشمار آورد و در عين حال معتقد باشد به اينكه اشخاص توبه
اند به طور حتم چنين فردي گمراه بوده و از راه خدا و روش  انجام آن، ملزم و مأمور شده

  پيامبرش منحرف شده و مسير شيطان را در پيش گرفته است.
سر به اين صورت است كه شخص در غير ايام حج و عمره و بدون چهارم ـ تراشيدن 

ضرورت و همچنين بدون اينكه قصد و نيت تقرب و عبادت داشته باشد سرش را 
شود كه هر دو ديدگاه  تراشد، پس در اينگونه سر تراشيدن دو ديدگاه از علما نقل مي مي

  :اهللا ـ نقل گرديده است از امام احمد ـ رحمه
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باشد، و اين مذهب امام مالك و غير  ، اين است كه چنين عملي مكروه ميديدگاه اول
داند، و اين در نزد اصحاب امام ابوحنيفه و  باشد. ديدگاه دوم، آن را عملي مباح مي او مي

اإلسالم دالئل هر يك از صاحبان   امام شافعي ـ رحمهمااهللا ـ معروف است، سپس شيخ
  1كند. اين دو ديدگاه را بيان مي

بندي چهارگانة  مطالبي شبيه اين تقسيم» زادالمعاد« :ابن قيم نيز در كتاب ارزشمند خود
اي از انواع تراشيدن سر، چه  كند كه پاره ذكر شده، بيان نموده است و اين را نيز اضافه مي

گيرد و آن در صورتي است كه شخص موي سر  آميز قرار مي بسا در دائرة بدعت شرك
خدا بتراشد، كما اينك بعضي از مريدان ناآگاه چنين كاري را صرفاً  خود را به خاطر غير

من سرم را براي  :گويد دهند، به عنوان نمونه يكي مي براي خشنودي شيوخ خود انجام مي
فالني تراشيدم! در حالي كه تو سر خود را به خاطر فالني تراشيدي! در صورتي كه اين 

من براي فالني سجده كردم! و تو نيز  :ست كه بگويدگفتار و كردار او عيناً به منزلة آن ا
براي فالني سجده كردي!! زيرا كه در حقيقت تراشيدن سر با چنين قصد و نيتي نمايانگر 
عبوديت و بندگي، و اظهار عجز و ناتواني است، و اين چيزي است كه بايد تنها براي 

مين سبب است كه سر خدا انجام گيرد، و به ه خدا و در برابر دستور خدا و رسول
اند، عالوه بر اين نيز بعضي از شيوخ گمراه (و  تراشيدن را از جملة اعمال حج قرار داده

اند كه طبق دستور آنان سر خود  اطالع از حقيقت تصوف) به مريدان خود گوشزد كرده بي
يشان اند در برابر ا را به خاطر انتساب به ايشان بتراشند، همانطوري كه به آنان آموخته

در حالي كه شكي نيست كه عبادت و پيشاني بر  2كرنش كنند و پيشاني بر زمين نهند!
زمين نهادن براي غيرخدا شرك و بهتان آشكاري است كه خداوند همة انسانها را از آن 

هرگونه گمراهي و نافرماني خواهيم كه از  برحذر داشته و ما نيز خاضعانه از او مي
  ه و كرمهمصونمان بدارد. آمين بمن

                                                           

 .119-116ص  21مجموع الفتاوي ج  -1

 .160و  159ص  4زادالمعاد، ج  -2



 

  

  درس دوازدهم

  داشتن اخالص و عقيدة راستين در دعا

بايد دانست كه يكي از عبادات بزرگ و مهمي كه مسلمانان به ويژه در مراسم و 
دهند دعاست به طوري كه آن  آورند و به آن بسيار اهميت مي مناسك حج به آن روي مي
وبه خاطر منزلت بزرگ و مكانت  دانند، ترين انواع عبادت مي را از بهترين و قابل توجه
آن را در حديث صحيحي به عنوان عبادت تعريف و توصيف  �وااليي كه دارد پيامبراكرم

كرده است، پس به اين سبب است كه نصوص و عبارات صريح زيادي در كتاب و سنت 
اي كه از جهات  دادن به آن آمده است بگونه شأن و مقام و اهميت  دال بر بزرگي و بلندي

باشد، موضوعاتي كه در واقع شأن  مختلف مشتمل بر موضوعات و مقاصد متنوعي مي
همچنين  رساند شدن به آن را مي به متوسل ومقام عالي دعا، تشويق و ترغيب و احياناً امر

باشد، از  دال بر تجليل و ستايش از دعاكنندگان و برخوردار شدن آنان از پاداش عظيم مي
دارد، باالخره  تفاوتي نسبت به دعا برحذر مي ستي و بيجهت ديگر ايشان را از س

  :فرمايد نمايد، چنانكه خداوند مي چگونگي و طريقه دعا كردن را نيز ارائه مي

� (#θ ãã ÷Š $# öΝä3 −/u‘ % Yæ •� |Øn@ ºπ uŠø� äzuρ 4 …çµ ‾ΡÎ) Ÿω �= Ïtä† š Ï‰ tF ÷è ßϑ ø9$# ∩∈∈∪ Ÿωuρ 

(#ρ ß‰Å¡ ø� è? †Îû ÇÚ ö‘F{$# y‰ ÷è t/ $ yγÅs≈ n= ô¹Î) çνθ ãã ÷Š $# uρ $ ]ùöθyz $ �è yϑ sÛuρ 4 ¨βÎ) |M uΗ ÷qu‘ 

«!$# Ò=ƒÌ� s% š∅ ÏiΒ t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$#  �  )56- 55/  اعراف(  

پروردگار خود را با حالت زاري و فروتنانه و پنهاني به كمك بخوانيد (و در دعا «
با بلندگردانيدن صدا يا درخواست ناروا) از حد اعتدال تجاوز نكنيد كه او 

اصالح آن، فساد و تباهي براه  دارد، و در زمين بعد از ا دوست نميتجاوزكاران ر
ندازيد و خدا را (پيوسته) بيمناكانه و اميدوارانه بفرياد و ياري بخوانيد، بيگمان مي

  ». رحمت خدا نسبت به نيكوكاران نزديك است.
  :فرمايد و مي
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� uθ èδ �†ys ø9$# Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ çνθ ãã ÷Š $$ sù t ÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! š Ïe$!$# 3 ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! 

Éb>u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9$#  �  )65/  غافر(  

او خدائي است زندة جاويد جز او خدائي نيست، پس او را به فرياد خوانيد و «
دين (و عبادت) را خاص او گردانيد، فقط او سزاوار سپاس و ستايش است كه 

  ». پروردگار جهانيان است
  :فرمايد و مي

� #sŒ Î) uρ y7 s9r'y™ “ÏŠ$ t6Ïã Íh_ tã ’ ÎoΤÎ*sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$!$# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ( 
(#θ ç6‹Éf tG ó¡ uŠù= sù ’ Í< (#θ ãΖ ÏΒ ÷σã‹ø9uρ ’ Î1 öΝßγ‾= yè s9 šχρ ß‰ ä© ö�tƒ  �  )186/  بقره(  

) من :و چون بندگانم از تو دربارة من بپرسند (: كه من نزديكم يا دور، بگو«
كنم، (و نيازش را  ه را هنگامي كه مرا بخواند، اجابت مينزديكم و دعاي دعاكنند

سازم) پس آنان هم دعوت مرا (با ايمان و عباداتي كه برايشان فرض  برآورده مي
  ». ام) بپذيرند و به من ايمان بياورند باشد كه راه يابند نموده

  :فرمايد همچنين مي

� tΑ$ s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™r& ö/ ä3 s9 4 ¨βÎ) š Ï%©!$# tβρ ç� É9 õ3 tG ó¡ o„ ôtã 

’ ÎAyŠ$ t6Ïã tβθ è= äzô‰ u‹y™ tΛ©yγy_ š Ì� Åz# yŠ �  )60/  غافر(  

مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم، در حقيقت كساني  :پروردگارتان فرموده است«
  ». ورزند به خواري و پستي وارد دوزخ خواهند شد كه از پرستش من كبر مي

اند بسيارند، اما آنچه كه در ايام حج و در حين انجام  باره آمدهالبته آياتي كه در اين 
كند اين است كه براستي  آوردن به آن مي مناسك آن حجاج را بيشتر تشويق به دعا و روي

آوردن به دعا در پيشگاه خداي  آنان چه از نظر زماني و چه از لحاظ مكاني براي روي
زيرا به واسطه همين شرافت مكاني و زماني به ويژه اند،  يكتا در بهترين شرايط قرار گرفته

كنند و با رقت و  در توقفگاه عرفات در روز عرفه است كه دلها حالت خاصي پيدا مي
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آورند به خصوص در روز عرفه كه در واقع  به خداي خود روي ميخشوع تمام 
 :گويد م مياإلسال باشد، و به اين خاطر است كه شيخ ترين روزها مي بزرگترين و شريفت

امري است بديهي كه حجاج در شامگاه عرفه چنان ايمان و رحمت و نور و بركتي بر «
  1»گردد كه به هيچ عنوان قابل تعريف و توصيف نيست. دلهايشان چيره مي

دربارة شأن و منزلت عرفه و عظمت و فضيلت دعا  �به اين سبب است كه پيامبراكرم
��4 :در آن روز فرموده است ���� g;�)�4 D�� (�4Z (�2: .بهترين دعا، دعاي روز عرفه است  

رساند كه دعا كردن در روز عرف (در عرفات)  اين حديث مي« :ابن عبدالبر گفته است
از ساير روزها و جاها بهتر است و اين دليل بر آن است كه درواقع همة دعاهاي روز 

  3»شوند. عرفه غالباً مستجاب مي
ويژة ديگر هستند كه بهتر است حاجي سعي كند در  عالوه بر اين، در حج اماكن

آفرين  اإلمكان بايستد دعا كند تا اينكه از سنت پاك و روش سعادت اينگونه اماكن حتي
پيامبراكرم در چنين  :پيروي كرده باشد، زيرا در حديث آمده است كه �پيامبراكرم

  :مكان زيركرد، مخصوصاً در شش  ايستاد و دعا مي مكانهايي رو به قبله مي
روز عرفه در عرفات، چنانكه دربارة فضيلت و بزرگي آن به قدر كافي توضيح داده  -1
  شد.

  :فرمايد مشعرالحرام (واقع در مزدلفه) چنانكه خداوند دربارة آن مي -2

� !# sŒ Î*sù Ο çF ôÒ sùr& ï∅ ÏiΒ ;M≈ sùt� tã (#ρã� à2 øŒ $$ sù ©!$# y‰ΨÏã Ì� yè ô± yϑ ø9$# ÏΘ# t�ys ø9$#  �    

  )198/  بقره(  

پس هنگامي كه از عرفات (به سوي مزدلفه) بازگشتيد خدا را (با تهليل و تكبير «
  ». و تلبيه) در نزد مشعرالحرام ياد كنيد

                                                           

 .374ص  5مجموع الفتاوي، ج  -1

 احمد.به روايت ترمذي و  -2

 .41ص  6التمهيد، ج  -3
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باالي كوه  �پيامبراكرم« :كوچك) صفا، چنانكه در حديث آمده استبر روي كوه ( -3

�J � � :فرمود گفت سپس مي اكبر مي ايستاد سه مرتبه اهللا صفا رو به بيت مي�� �� ��  I�  

���: (�L �@1 ��4 �A � ���� I� � ���� I� ,I� ��#� و دعا  نمود سه بار آن را تكرار مي
  1»كرد. مي

لي را كه در باالي كوه صفا انجام مايستاد، همان ع بر باالي كوه مروه رو به بيت مي -4
  كرد. داد در اينجا نيز تكرار مي مي

عبداهللا بن عمر ـ « :گريزه به طرف جمره، چنانكه آمده استبه هنگام انداختن سن -5
انداخت و همراه  مي» أولي«رضي اهللا عنهما ـ هفت سنگريزه به طرف جمرة كوچك يا 

رفت و از جمرة  گفت در پايان هفت عدد، جلو مي مي» اكبر... اهللا«انداختن هر سنگريزه 
كرد مدت  دستانش را بلند ميايستاد و  گرفت و سپس رو به قبله مي كوچك فاصله مي

  كرد. زيادي دعا مي
رفت و به همان ترتيب سنگريزه به  بعد از جمرة كوچك به طرف جمرة وسطي مي -6

ايستاد و به مدت زيادي  گرفت و رو به قبله مي انداخت و سپس از آن فاصله مي آن مي
رفت و هفت  مي »بريك«كرد، به دنبال آن به طرف جمرة عقبه يا  نمود و دعا مي توقّف مي

انداخت و بعد از انداختن هفت سنگريزه بدون اينكه بايستد و يا  سنگريزه هم به آن مي
  2كرد. را ديدم اينگونه عمل مي �پيامبراكرم :گفت گشت، و در پايان مي دعا كنند برمي

در هر يك از اين شش  �آري، طبق روايت و حديث ثابت شده است كه پيامبراكرم
كرد و دعاهاي ويژه و مناسب هر يك از  ايستاد و دستانش را بلند مي قبله مي اماكن رو به
خواند. بنابراين دعا در حج شأن و موقعيت بسيار بزرگ و منزلت وااليي دارد،  آنها را مي

باشد، و حتي خود  بلكه دعا كردن در تمام اعمال و عبادات داراي مقام و منزلت باالئي مي

                                                           

 .1318صحيح مسلم، ح شماره /  -1

 .1751صحيح بخاري، ح شماره /  -2
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�A (�4 « :فرموده است �خدا ، چنانكه آمده است كه رسولباشد دعا نيز عبادت مي ����

�Z�"����1: .خود دعا كردن عبادت است  
بنابراين وقتي كه دعا چنين مقام و منزلت رفيع و مرتبة بلندي در دين دارد پس الزم 
است كه هر فرد مسلماني به دعا عنايت خاص و توجه زيادي داشته باشد و بايد به خوبي 

اب آن را بياموزد، مراتب و ضوابط آن را مراعات نمايد و اوقات فاضله و شروط و آد
ايد كه چنان اشتباه و خالف واقعي پيش ني اماكن مناسب را جستجو كند تا اينكه براي او

مانع اجابت و قبولي دعايش گردد. لذا مهمترين چيزي كه در اين باب عظيم و با اهميت 
جه زيادي شود اين است كه دعاي شخص مسلمان الزم است مراعات گردد و به آن تو

بايد خالص براي خداي عزّوجلّ باشد و جز خداي يكتا، هيچكس و هيچ چيز ديگر را در 
دعايش به فرياد نخواند بلكه فقط از او كمك و ياري و شفا و پيروزي طلب كند، چون او 

 :گويد بله) ميهر روز و هر شب در نمازهاي واجب و مستحب (دست به سينه و رو به ق

�`�*2� &���  � �  طلبيم. پرستيم و فقط از تو ياري مي خدايا! تنها تو را مي :�����& ��"
باشد، لذا عبادت را  خود دعا نيز عبادت مي :عالوه بر اين، همچنانكه قبالً گفته شد

مي ك اكبر است و انسان را از دايرة ملّت اسالا انجام دادن ـ پناه بر خدا ـ شربراي غيرخد
   :فرمايد بدارد ـ خداوند مي كند. ـ خداوند همه را از خطر شرك مصون خارج مي

� Ÿωuρ äíô‰ s? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω y7 ãè x�Ζ tƒ Ÿωuρ x8 •� ÛØtƒ ( βÎ*sù |M ù= yè sù y7 ‾ΡÎ* sù # ]Œ Î) 

zÏiΒ t Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∉∪ βÎ) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ª!$# 9h� ÛØÎ/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! āωÎ) uθ èδ ( 
χ Î) uρ x8 ÷Š Ì� ãƒ 9� ö�sƒ¿2 Ÿξ sù ¨Š !# u‘ Ï& Î#ôÒ x� Ï9 4 Ü=ŠÅÁ ãƒ Ïµ Î/ tΒ â!$ t± o„ ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6Ïã 4 

uθ èδ uρ â‘θ à� tó ø9$# ÞΟŠÏm   )107- 106/  يونس(  � �9$#§

                                                           

 .271ص  4مسند امام احمد، ج  -1
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و به جاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان كه به تو نه «
كاران خواهي شد، و اگر رساند و نه زياني، اگر چنين كني از ستم سودي مي

تواند آن را برطرف گرداند، و اگر  كس جز او نمي خداوند زياني به تو برساند، هيچ
تواند فضل و لطف او را از تو  كس جز او نمي بخواهد خيري به تو برساند هيچ

برگرداند، خداوند فضل و لطف خود را شامل هركس از بندگانش كه بخواهد 
  ». مانع آن گردد) و او داراي مغفرت و مهر فراوان است تواند كند (و كسي نمي مي

  :فرمايد و مي

� tΒ uρ äíô‰ tƒ yì tΒ «!$# $ �γ≈ s9Î) t� yz# u Ÿω z≈ yδ ö�ç/ …çµ s9 Ïµ Î/ $ yϑ ‾ΡÎ*sù …çµ ç/$ |¡ Ïm y‰Ζ Ïã 

ÿÏµ În/u‘ 4 …çµ ‾ΡÎ) Ÿω ßx Î= ø� ãƒ tβρ ã� Ï�≈s3 ø9$#  �  )117/  مؤمنون(  

به فرياد خواند ـ و مسلماً هيچ دليلي بر  هر كس كه با خدا، معبود ديگري را«
حقانيت آن نخواهد داشت ـ حساب او با خدا است، قطعاً كافران رستگار 

  ». گردند نمي
  :فرمايد و مي

�  �†ys ø9$# Iω tµ≈s9Î) āωÎ) uθ èδ çνθ ãã ÷Š $$ sù t ÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! š Ïe$!$#  �   )65/  غافر(  

رد، پس او را به فرياد خوانيد و زندة جاويد او است جز او خدائي وجود ندا«
  ». عبادت را خاص او بدانيد

  :فرمايد همچنين مي

� ¨βr&uρ y‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «!$# # Y‰ tnr&  �  )18/  جن(  

مساجد ويژه پرستش خدا است، پس (در آنها) كسي را با خدا پرستش نكنيد و «
  ». بفرياد مخوانيد

  :فرمايد ميآداب دعا را در اين آيه ذكر كرده باالخره خداوند بعضي از 
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� (#θ ãã ÷Š $# öΝä3 −/u‘ % Yæ •� |Øn@ ºπ uŠø� äzuρ 4 …çµ ‾ΡÎ) Ÿω �= Ïtä† š Ï‰ tF ÷è ßϑ ø9$# ∩∈∈∪ Ÿωuρ 

(#ρ ß‰Å¡ ø� è? †Îû ÇÚ ö‘F{$# y‰ ÷è t/ $ yγÅs≈ n= ô¹Î) çνθ ãã ÷Š $# uρ $ ]ùöθyz $ �è yϑ sÛuρ 4 ¨βÎ) |M uΗ ÷qu‘ 

«!$# Ò=ƒÌ� s% š∅ ÏiΒ t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$#  �  )56- 55/  اعراف(  

پروردگار خود را با حالت زاري و فروتنانه و پنهاني به كمك بخوانيد (و در دعا «
با بلندگردانيدن صدا يا درخواست ناروا) از حد اعتدال تجاوز نكنيد كه او 

دارد، و در زمين بعد از اصالح آن، فساد و تباهي براه  تجاوزكاران را دوست نمي
(پيوسته) بيمناكانه و اميدوارانه بفرياد و ياري بخوانيد، بيگمان  ميندازيد و خدا را

  ». رحمت خدا نسبت به نيكوكاران نزديك است
بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اگر شخص مسلمان به هنگام دعاكردن حضور 

و دعاي او با يكي از اوقات اجابت مصادف قلب و توجه كامل و پاكي نيت داشته باشد، 
د، سپس همراه با خضوع و خشوع دروني و فروتني و تذلل در پيشگاه پروردگار گرد

جهانيان، با داشتن وضو رو به طرف قبله كند و با تضرّع و زاري هرچه بيشتر دستهايش 
را به سوي خداي رحيم و رحمان بلند كند و توأم با حمد و ثناي او و درود و صلوات 

دعاي خود را آغاز كند، و قبل از  �مدمصطفيحضرت مح :اش فرستادن بر رسول گرامي
ابراز حاجت و نياز خويش، صادقانه و با اخالص كامل توبه و استغفار كند، سپس با 
اصرار و خلوص نيت حاجت و نياز معقول و مشروع خود را از خداي مهربان خواستار 

توحيد  شود و عالوه بر اصرار و خلوص نيت، به وسيلة اسماء حسني و صفات عليا و
بدون چون و چرايش همراه با ترس و اميد به او توسل جويد و به بارگاه با عظمتش 
شروع به دعا و التماس كند، قطعاً چنين دعا و التماسي رد نخواهد شد. به ويژه اگر دعاي 

كرد، حتماً به اجابت و قبول نزديك  مي �اش او همان دعايي باشد كه پيامبرگرامي
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عاي او متضمن و دربردارندة اسم اعظم او باشد، زيرا هرگاه حاجت و باشد، يا اينكه د مي
  1نياز به وسيلة آن اسم اعظم خواسته شود احتمال عنايت و اجابت بيشتر است.

آن  �پيامبراكرم :باشد دعايي است كه يكي از اينگونه دعاهايي كه مقرون به اجابت مي
���c' ��cO � :گفت يرا از زبان شخصي كه مشغول خواندنش بود شنيد كه م ���  �$%����

�� .��B1 I� P+� a � ���� a � ��� a U9��� �� �-�� ��E� 	� ��  I�  � �� 	� ��� �%L�: 
دهم به اينكه  خواهم كه اين را از من بپذيري كه به حقيقت گواهي مي پروردگارا! از تو مي

نيازي. (آري  نيست، يكتا و بي يگانه خدا و كارساز فقط توئي، جز تو خداي ديگري
خداوند ذاتي است) كه نه كس را زاده و نه زاييده از كس است، و براي او هيچ همتايي 

  نيست.

� �cO	 �� I' @\O �j  U9��� $l4E� I�O�' � :خطاب به آن شخص فرمود �پيامبراكرم,�

8�Y I' �4Z �j  � �V4به وسيلة اسم  به راستي كه تو خواستة خود را از خداوند :�2
كند و اگر به  اعظمش طلبيدي اسمي كه هرگاه به وسيلة آن از خدا خواسته شود عطا مي

  كند. وسيلة آن فراخوانده شود اجابت مي
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  درس سيزدهم

  پرهيز از افراط و تفريط در دين و احكام ديني

به دادن  آموزد، اهميت اهللا الحرام مي يكي ديگر از درسهايي كه حاجي از حج بيت
روي و اعتدال در همة امور است و اينكه پيوسته و در هر امري از غلو و خشونت و  ميانه

  :فرمايد روي مي افراط و تفريط بپرهيزد، چنانكه خداوند دربارة چنين امت ميانه

� y7 Ï9≡x‹ x.uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 u!# y‰ pκà− ’n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθ ä3 tƒuρ 

ãΑθß™ §�9$# öΝä3 ø‹n= tæ # Y‰‹Îγx©  �  )143/  بقره(  

رو قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد، و  و بدينگونه شما را امتي معتدل و ميانه«
  ». پيامبر (نيز) بر شما گواه باشد
گرداند و نه  رو است، امتي كه نه از حق روي مي بنابراين، مراد از امت وسط، امت ميانه

كند، بلكه همواره از تندروي و خشونت و از  روي مي يادهدر پيروي از حق، غلو و ز
روي را در تمام كارها در پيش  جويد، و راه اعتدال و ميانه مهري و افراط دوري مي بي
اهللا الحرام بدانند كه حج مملو  گيرد، از اينرو، بايد هر فرد مسلماني به ويژه حجاج بيت مي

روي را بخوبي  ده است كه اهميت ميانههاي آموزن از درسهاي بزرگ و نكات و تجربه
هاي  ترين آموزه سازد، يكي از مهمترين اين نكات آموزنده و با اهميت آشكار و هويدا مي

سازنده در اين باب، نگرش دقيق به سنت و توجه كامل به ارشاد و رهنمودهاي 
(جمرات  :يا به اصطالح سنگريزه انداختن به طرف شيطان» رمي جمار«در  �پيامبراكرم

گانه) است، سپس نگرش به حركات مردم است كه متأسفانه بسياري از آنان ارشاد و  سه
را ناديده گرفته دچار افراط و تفريط زيادي و خشونت و  �رهنمودهاي حضرت

گردند، مگر كساني كه خداوند به آنان توفيق عنايت فرموده باشد كه از سنت  مهري مي بي
  ابعت و پيروي كنند.به خوبي مت �و ارشاد پيامبر
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 :چنانكه از عبداهللا بن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ روايت شده كه گفته است
هفت عدد سنگريزه « :بر شترش بود. فرمود رصبح روز عقبه در حالي سوا �پيامبراكرم«

برايم جمع كن، من نيز هفت عدد سنگريزه (بزرگتر از نخود) برايش جمع كردم و به او 

�� :داد فرمود آنها را در دست خود تكان ميدادم، هنگامي كه ��
>�) (�iA @�:  مثل اينها

�l&)  ;� � :بيندازيد. سپس فرمود� $_&�� �"+ ,- c&m� 9 .X; ,#  B�� �;  (&l�� 0 $+"  #Q K" 4�� "  n�
,#  B�گيري و افراط  روي در دين بپرهيزيد، زيرا سخت اي مردم! از سختگيري و زياده :��1

  ي را كه قبل از شما بودند هالك كرد.در دين كسان
تا  :از آن اين بود �منظور حضرت» مثل اينها بيندازيد« :فرموده است �در اينكه پيامبر

ها را از لحاظ درشتي و كوچكي براي حاجيان مشخص كند كه  اينكه حجم سنگريزه
رگتر ي بزكوچك باشد، بلكه داراي حجمي اندك نه بزرگ و نه خيليحجم هر يك از آنها 

  اي كه در ميان انگشت سبابه و شست پرتاب شود.) از نخود باشد (به گونه
به عنوان يك امر  �بنابراين آنچه كه از اين بيانات و ارشاد و راهنمائي پيامبراكرم

روي است، اما با وجود اين  گردد همان اعتدال و ميانه مشروع براي ما مشخص مي
باز اگر حركات و وضعيت بعضي از مردم را كه يا  بر آن، �روشنگري و تأكيد پيامبراكرم

گيرند در  آشنائي ندارند و يا متأسفانه آنها را ناديده مي �با اين ارشاد و بيانات حضرت
نظر بگيريم و با سنت پيامبر مقايسه كنيم رفتار و حاالت بسيار عجيب و غريبي از آنان به 

دارد، به اين معني كه از يك جهت خورد كه هيچ ربطي به سنت و روش پيامبر ن چشم مي
شود و از جهت ديگر  روي و سختگيري و تندروي از آنان مشاهده مي افراط و زياده

اهللا  گردد!! در حالي كه مسلمانان به ويژه حجاج بيت توجهي مالحظه مي مهري و بي بي
ا سعي و را در هر امري از امور بياموزند و ب �الحرام مكّلفند روش و عملكرد پيامبراكرم

و دوري جستن از  روي تالش زياد از آن پيروي كنند، و با تمام وجود اعتدال و ميانه

                                                           

 .3069و سنن ابن ماجه شماره /  268ص  5و سنن نسائي ج  215ص  1مسند امام احمد ج  -1
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تعيين فرموده است، در پيش گيرند و آن را الگو و  �آنطوري كه حضرت افراط و تفريط
  سرمشق خود سازند.

����N�� � $1 � :فرموده است �همچنين در اينكه پيامبراكرم  از سختگيري و تندروي :� ��
گيرد، چه در اعتقادات و چه در اعمال و گفتار، زيرا  بپرهيزيد، تمام امور ديني را در برمي

��o :طبق قاعدة شرعي  h�� p(qr7 H s[ &�� t(��7 YU��در نصوص شرعي عموم  :��
لفظ اعتبار دارد نه مورد خاص، بنابراين، فرد مسلمان در تمام امور و در همة حاالت از 

شده و مكلّف است در كلية شئون و مراحل زندگي از آثار  غلو و تندروي منع
پيروي كند و در تمام احوال سنت پاك او را الگو و سرمشق خود قرار دهد،  �پيامبراكرم

به خاطر اينكه شكي نيست كه شيطان به شدت حريص و مصر است بر اينكه به هر 
منحرف كند و از صراط  نحوي شده فرد مؤمن و باتقوا را از مسير درست و جادة حقيقت

مستقيم خداوند به دورش سازد، به اين صورت كه به هر وسيلة ممكن كه شده او را يا به 
مهري و سستي و  سوي غلو و تندروي بكشاند و يا به طرف تفريط در جفا و بي

�� HQ �-J7  0 � :توجهي وادار كند، چنانكه يكي از بزرگان سلف گفته است بي"�: f� �-� "-
��[u 9  nJ7 ��"�# H 0  (&v 0 Y�0"w ��Q "  -Q 0 ^q`: 0 x#�[: ��Q "  -Q �"��R. S�; �"2�3&�: 

گيرد،  خداوند به هر كاري دستور دهد شيطان دربارة آن دو حركت و گرايش در پيش مي
كشاند و يا به طرف غلو و تندروي، و برايش مهم  توجهي مي يا آن را به سوي تفريط و بي

  در كدام يك از آنها پيروز گردد.نيست كه 
بنابراين شيطان پيوسته در كمين افراد مؤمن و مسلمان نشسته است و براي گمراه 
ساختن آنان از صراط مستقيم و منحرف نمودنشان از هدايت و ارشاد راستين غافل 

ماند بلكه از هر مكر و نيرنگ و توطئه و فرصت مناسب براي عملي ساختن اين نقشه  نمي
  شود. گاه خسته و دستبردار نمي كند و هيچ م خود استفاده ميشو

3�2"�� :ابن قيم در كتاب باارزش خود�� By"q- ,- �"[%&�� Oa"v�� يكي « :گفته است
كوشد تا نفس و روحية  ديگر از مكر و نيرنگهاي شيطان اين است كه قبل از هر چيز مي
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باشد؟ آيا نيروي  و نيرو بر او غالب ميانسان مؤمن را بيازمايد تا بداند كه كدام يك از د
ميلي؟ پس  دالوري و عمل، و عاطفه و حميت بر او غالب است؟ يا نيروي ترسويي و بي

اگر ديد كه نفس و روحية او به ترس و سستي تمايل دارد فوري شروع به كارشكني و 
به  كند، و كند، و آنقدر همت و ارادة او را تضعيف و سست مي تضعيف روحية او مي

دهد كه سرانجام يا به طور كلّي  اي عبادت و عمل را بر او سنگين و دشوار جلوه مي اندازه
ميلي آن را انجام  گذارد و يا اينكه با سستي و بي عمل را ترك و عبادت را كنار مي

دهد. و اگر ديد كه نيروي شجاعت و حميت و عمل و همت عالي بر او غالب  مي
آنچه تو انجام  :كند كه كند، و به او چنان وانمود مي تكبر وادار ميباشد او را به غرور و  مي
باشد و عملي كافي و بدردخور نيست، لذا تو بايد بيشتر  دهي بسيار اندك و ناچيز مي مي

كند به اينكه آنچه  و بهتر از اين انجام دهي!! بنابراين شيطان در حالت اولي، او را وادار مي
انجام دهد، كمتر و ناچيزتر انجام دهد! و در حالت دوم نيز او را را بايستي بهتر و بيشتر 

روي پا فراتر بگذارد و به غلو و تندروي بپردازد!  دارد تا از حد اعتدال و ميانه بر آن مي
اند، به طوري كه يا به  متأسفانه در اينجا است كه بيشتر مردم دچار لغزش و اشتباه شده

اند.  انگاري پرت شده اند و يا به وادي تفريط و سهل ردهروي سقوط ك درة افراط و زياده
بنابراين بسيار كم هستند كساني كه پيوسته و در هر حال و موقعيتي، بر صراط مستقيمي 

كردند، ثابت و استوار و  و اصحاب بزرگوارش براساس آن حركت مي �كه پيامبراكرم
  1»پايدار بمانند.مقاوم و 

نمايد و در اين باب  طور مفصل بحث و بررسي مي سپس ابن قيم در اين باره به
كند كه بخشها و جواب مختلفي از دين و مباحث ديني را شامل  مثالهاي زيادي را ذكر مي

گردند، تا آنجا كه بر اين باور است كه مردم در اين باره از نظر طرز انديشه و عملكرد  مي
توجهي از خود  د، يا تفريط و بيكنن يا افراط و تندروي مي :شوند به سه قسم تقسيم مي

  باشند. رو مي دهند و يا معتدل و ميانه نشان مي
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روي را پيشة خود سازيم و از  بنابراين الزم است در تمام امور زندگي اعتدال و ميانه
توجهي بپرهيزيم، چون اين يگانه برنامة راست و  هرگونه افراط و تندروي و جفا و بي

كه تمام مؤمنان مكّلفند آنطوري كه خداوند در كتاب درست و صراط مستقيمي است 
اند عمل كنند و كامالً  در سنت مطهرش دستور و مقرر فرموده �مقدسش و پيامبراكرم

روي حركت كنند، چون در واقع معناي اعتدال و  مطابق آن و بر همان مسير اعتدال و ميانه
اند عمل  ر داده و مقرر كردهدستو �خدا روي آن است كه طبق آنچه كه خدا و رسول ميانه

شود به طوري كه نه چيزي به آن افزوده گردد و نه چيزي از آن كاسته شود چون خداوند 
همين روشي را به مؤمنان دستور داده و ايشان را مورد تمجيد قرار داده است، چنانكه 

   :فرمايد مي

� tÏ%©!$# uρ !# sŒ Î) (#θ à) x�Ρr& öΝs9 (#θ èùÌ� ó¡ ç„ öΝs9uρ (#ρ ç� äIø) tƒ tβ% Ÿ2 uρ š ÷ t/ š�Ï9≡sŒ 

$ YΒ# uθs%  �  )67/  فرقان(  

كنند و نه تنگ و  و كساني هستند كه چون انفاق كنند نه اسراف و ولخرجي مي«
  ». گزينند گيرند، (بلكه) ميان اين دو (روش) حد وسط و اعتدال برمي سخت مي

  :فرمايد و مي

� Ÿωuρ ö≅yè øgrB x8 y‰ tƒ »' s!θ è= øó tΒ 4’n< Î) y7 É) ãΖ ãã Ÿωuρ $ yγôÜ Ý¡ ö6s? ¨≅ä. ÅÝ ó¡ t6ø9$# y‰ ãè ø) tF sù 

$ YΒθè= tΒ #�‘θ Ý¡ øt¤Χ  �  )29/  اسراء(  

دست خود را بر گردن خويش بسته مدار (و بسيار خشك و بخيل مباش) و «
حساب مكن و اسراف مورز،  العاده (هم) گشاده دستي مكن (و بخشش بي فوق

  ». زده بنشيني بدانگونه) كه مالمت شده و حسرت
   :فرمايد مي و

� ÏN#uuρ #sŒ 4’n1ö�à)ø9$# …çµ¤)ym tÅ3ó¡Ïϑø9$#uρ tø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# Ÿωuρ ö‘Éj‹t7è? #��ƒÉ‹ö7s?  �    

  )26/  اسراء(  
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و حق خويشاوند و مستمند و درمانده را بده (و از آنان دستگيري كن) و «
  ». ولخرجي و اسراف مكن

θ#) � :فرمايد و مي è= à2 uρ (#θç/u� õ° $# uρ Ÿωuρ (# þθ èùÎ� ô£ è@ �     )31/  اعراف(  

  ». روي نكنيد بخوريد و بياشاميد (ولي) زياده«

‰ô � :فرمايد همچنين مي ÅÁ ø% $#uρ ’ Îû š�Í‹ô± tΒ ôÙàÒ øî $# uρ ÏΒ y7 Ï?öθ|¹ �  )19/لقمان(  

  ». رو باش و (به هنگام سخن گفتن) از صداي خود بكاه و در راه رفتن خود ميانه«

� �"����N :فرموده است �پيامبراكرم-,�� �روي را در پيش  اعتدال و ميانه :����1,-
گيريد تا اينكه به هدف و مقصود خود برسيد. يعني در كلية كارها و در هرگونه گفتار و 

روي را مراعات نمائيد و از افراط و تفريط پرهيز كنيد. چنانكه  كردار خود اعتدال و ميانه
�_$ z"3# ,- S .X; G�Bj"� "#Bm  � :فرموده است �در روايت ديگر آمده است كه پيامبراكرم&�

S�&l# ,#  B�راه و روش اعتدال و ميانه را در پيش گيريد، زيرا كسي در دين و امور ديني  :��2
  شدت و سختگيري ورزد در نتيجه مغلوب شدت و سختگيري خويش خواهد شد.

[^ -, �}O4) �; z"q��{� �; z"%�1 � :گفت عبداهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنهما ـ مي
O�B7�3: ورزيدن در انجام سنت بهتر از خستگي و تالش در راه ايجاد بدعت  كوتاهي

است. بنابراين دين خداوند، دين اعتدال و ميانه است، و بيزار و بدور از افراط و تفريط 
روي را پيشه  باشد، پس بهترين مردم كساني هستند كه پيوسته و در هر كاري ميانه مي

سازند به طوري كه هرگز و در هيچ حالي نه چيزي از دين و احكام ديني را  ميخود 
زنند به طوري كه هرچه  روي در آنها مي دهند و نه دست به افراط و زياده كاهش مي

دلشان خواست در دين و مسائل ديني بيفزايند و آن را به نام دين قلمداد كنند، بلكه آنان 
رشاد سيد مرسلين و بهترين مخلوقات و الگو و سرمشق پيوسته راه و روش و هدايت و ا
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گيرند و خود را به شدت ملزم به  را در پيش مي �تمام بشريت حضرت محمد مصطفي
  دانند. رعايت و مقيد به پيروي از آن مي

اهللا  اي كه مسلمانان در سفر حج بيت آري اين بود بيان سيزده درس برگزيده :خاتمه
مند گردند، گرچه همانطوري كه در ابتداي اين  فوائد ارزشمند آنها بهره توانند از الحرام مي

اي است كه مملو از درسهاي متعدد، پند و  كتاب گفته شد، حج بزرگترين مدرسه
باشد، و سفر حج فرصت  اندرزهاي زيبا و آموزنده، فوائد مؤثر و پرخير و بركتي مي

ستفاده را ببرند، اما چيزي كه هست اين مناسبي است براي مسلمانان تا از آنها حداكثر ا
است كه آنان به حسب سطح بينش و آگاهي و ظرفيت دل و درون خود در تحصيل و به 

باشند، به اين معني كه بعضي از آنان  دست آوردن آنها نسبت به يكديگر متفاوت مي
دارند  داراي چنان دل و درون بزرگ و بيداري هستند كه گنجايش علم و آگاهي زيادي را

اي ديگر  تواند آب فراواني را در خود جاي دهد، عده مانند كه مي و به درياي وسيعي مي
باشند كه گنجايش علم و آگاهي  ظرفيتي مي نيز داراي دل و درون بيدار اما كوچك و كم

مانند كه فقط آب اندكي در آن جاي   اندكي را دارند و به جويبار باريك و كوچكي مي
عت سومي وجود دارند كه متأسفانه داراي چنان دل و درون غافل و گيرد، جما مي
يابد، هر چند به طور كلّي  توجهي هستند كه به هيچ عنوان علم و نور به آنها راه نمي بي

  توفيق و هدايت فقط از جانب خداي قادر و منان است.
واهيم كه بر خ در پايان از ذات يكتا و پروردگار رحيم و رحمان خاشعانه و عاجزانه مي

همة ما منت بگذارد و به ما توفيق علم نافع و عمل صالح عنايت فرمايد، دل و درون ما را 
به طاعت و عبادت و به نعمت فرمانبرداري از اوامر و پرهيز از نواهي خود شاد و آباد 

هاست، لذا بايد تنها به رحم  گرداند، بيگمان ذات پاك او شنوندة دعاها و پذيرندة خواسته
و كرم و عفو و بخشش او اميدوار بود و بس، چرا كه براستي او براي ما كافي و بهترين 

  باشد. كارساز مي
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