فصل ششم
حج
فضيلت حج و عمره:
از ابوھريره tروايت ات که پيامبر rفرمود ) :العمرة إلی العمرة کفارة لما بينھما،
والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة(]» [839عمره تا عمره کفارهی گناھان بين آن
دواست وحج مقبول )که در آن گناه نباشد( جز بھشت پاداشی ندارد«.
از ابن مسعود tروايت است که پيامبر rفرمود ) :تابعوا بين الحج و العمرة فإنھما
ينفيان الذنوب و الفقر ،کما ينفی الکير خبث الحديد و الذھب و الفضة ،وليس لحجة
مبرورة ثواب إال الجنة(]» [840پی در پی حج و عمره کنيد زيرا آن دو گناھان و فقر را از
بين میبرند ھمانطور که دم آھنگری ناخالصی و زايدهی آھن و طال و نقره را میزدايد
وحج مقبول پاداشی جز بھشت ندارد«.
از ابوھريره روايت است  :از پيامبر rشنيدم که میفرمود :
)من حج ﷲ عزوجل فلم يرفث و لم يفسق ،رجع کيوم ولدته أمه(]» [841ھر کس برای
رضای خدای عزوجل حج کند ،و )ھنگام احرام( از آميزش و امور شھوانی با ھمسرش
پرھيز نمايد و معصيت نکند زمانی که از حج باز میگردد مانند روزی است که مادرش او
را زاييده است«.
از ابن عمر روايت است که پيامبر rفرمود ) :الغازی فی سبيل ﷲ ،والحاج و المعتمر،
وفد ﷲ دعاھم فأجابوه ،وسألوه فأعطاھم(]» [842مجاھد در راه خدا وکسی که به حج و
عمره برود ھيئت و نمايندگان خدا ھستند ،خدا آنان را )به عبادت( خود فرا خوانده و آنھا
اجابت کردهاند و از او خواستهاند ،خدا ھم به آنان عطا کرده است«.
فھرست
حج و عمره در زندگی يک بار بر ھر مسلمان بالغ و عاقل و آزاد و توانا واجب است
خداوند متعال میفرمايد :

س لِلﱠ ِذی بِبَ ﱠ
کةَ ُمبَا َرکا ً َو ُھدَی لِل َعا َل ِمينَ  ،فِي ِه آيَاتٌ بَيﱢنَاتٌ
) إنﱠ أ ﱠو َل بَي ٍ
ت ُو ِ
ض َع للنﱠا ِ
ت َم ِن استَ َ
طا َع إلَي ِه
َمقَا ُم إب َرا ِھي َمَ ،و َمن د ََخلَهُ َکانَ آ ِمناًَ ،و َ ِcعلَی النﱠاِس ِح ﱡج البَي ِ
سبِيالً َو َمن َکفَ َر فَإنﱠ ﷲَ َغنِ ﱞی َع ِن ال َعالَ ِمينَ (
َ
)آل عمران  96 :و (97
»نخستين خانهای که برای مردم )جھت عبادت( بنيانگذاری گشته است خانهای
است که در مکه قرار دارد) .کعبه نام و از لحاظ ظاھر و باطن( پربرکت و
نعمت است و )از آنجائی که قبلهگاه نماز مسلمانان و مکان حج آنان يعنی
کنگره بزرگساالنه ايشان است مايه( ھدايت جھانيان است .در آن نشانهھای
روشنی است .مقام ابراھيم) .يعنی مکان نماز و عبادت او از جمله آنھا است( و
ھر کس داخل آن )حرم( شود در امان است .و حج اين خانه الھی واجب است
بر کسانی که توانايی )مالی و بدنی برای رفتن به آنجا را دارند و ھر کس
وجوب حج را انکار کند کافر میشود و )به خود زيان رسانده نه به خدا( که
خداوند از ھمه جھانيان بینياز است«.
از ابوھريره روايت است  :پيامبر rبرای ما خطبه خواند و فرمود :
)يا أيھا الناس إن ﷲ قد فرض عليکم الحج فحجوا ،فقال رجل  :أکل عام يا رسول ﷲ؟
فسکت حتی قالھا ثالثا ،ثم قال : rلو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم ،ثم قال  :ذرونی ما
ترکتکم ،فإنما أھلک من کان قبلکم کثرة سوالھم و اختالفھم علی أنبياءھم ،فإذا أمرتکم
بأمر فأتوا منه ما استطعتم ،و إذا نھيتکم عن شيی فدعوه(]» [843أی مردم! خداوند حج را
بر شما فرض کرده است؛ پس حج کنيد .مردی گفت  :أی رسول خدا! آيا ھر سال؟ پيامبرr
ساکت شد تا آن مرد سه بار سؤالش را تکرار کرد .سپس پيامبر rفرمود  :اگر میگفتم بله،
حج )ھر سال( بر شما واجب میشد و شما توانايی انجام آن را نمیداشتيد ،سپس فرمود :
در آنچه شما را بر آن گذاشتهام مرا رھا کنيد؛ زيرا کسان قبل از شما را سؤاالت زياد و
اختالف با پيامبرانشان ھالک گردانيد ،پس ھرگاه شما را به کاری امر کردم در حد توانتان
آن را انجام دھيد و ھرگاه شما را از چيزی نھی کردم از آن دست برداريد«.
از ابن عمر روايت است که پيامبر rفرمود ) :بنی اإلسالم علی خمس؛ شھادة أن ال إله
إال ﷲ ،و أن محمدا رسول ﷲ ،و إقام الصالة ،و إيتاه الزکاة ،و حج البيت وصيام
رمضان(]» [844اسالم بر پنج رکن بنا شده است  :گواھی دادن به اينکه ھيچ معبود بر حقی
غير از ﷲ نيست و محمد rرسول ﷲ است و بر پايی نماز ،دادن زکات ،حج خانه خدا ،و
روزهی ماه رمضان«.
از ابن عباس روايت است که پيامبر rفرمود ) :ھذه عمرة استمتعنا بھا ،فمن لم يکن
عنده الھدی فليحل الحل کله ،فإن العمرة قددخلت فی الحج إلی يوم القيامة(]» [845اين
عمرهای است که ما با آن تمتع کرديم پس کسی که با خود ھدی ندارد از احرام بيرون
بيايد ،زيرا عمره تا روز قيامت ھمراه با حج جايز است.

از صبی بن معبد روايت است ) :أتيت عمر tفقلت  :يا أميرالمؤمنين ،إنی أسلمت ،وإنی
وجدت الحج و العمرة مکتوبين علی ،فأھللت بھما ،فقال  :ھديت لسنة نبيک(]» [846نزد
عمر tآمدم وگفتم  :ای اميرالمؤمنين من اسالم آوردم و ديدم که حج و عمره بر من واجب
است ،ھر دورا با ھم نيت کردم ،عمر گفت به سنت پيامبرت ھدايت شدهای«.
فھرست
حج کودک ،ديوانه و برده:
حج بر کودک و ديوانه و برده واجب نيست چون پيامبر rمیفرمايد :
)رفع القلم عن ثالثة  :عن المجنون حتی يفيق ،و عن النائم حتی يستيقظ ،و عن الصبی
حتی يحتلم(]» [847تکليف از سه دسته برداشته شده است  :از ديوانه تا ھوشيار شود ،از به
خواب رفته تا بيدار شود و از بچه تا بالغ شود«.
حج بر برده ھم واجب نيست؛ چون مشغول خدمت سيدش است و توانايی انجام حج را
ندارد ،البته اگر کودک يا برده مراسم حج را بجای آورند ،حج آنھا صحيح است ولی جای
حج واجبی را که بعد از بلوغ کودک و آزادی برده واجب میشود ،نمیگيرد :
از ابن عباس روايت است  :زنی ،کودکی را نزد پيامبر rآورد و گفت  :آيا حج اين بچه
صحيح است؟ پيامبر rفرمود ) :نعم و لک أجر(]» [848بله و برای تو نيز اجر ھست«.
ھمچنين از ابن عباس روايت است که پيامبر rفرمود ) :أيما صبی حج ثم بلغ فعليه حجة
أخری ،و أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخری(]» [849ھر کودکی که حج کرد سپس بالغ
شد حجی ديگر بر او واجب است و ھر بردهای حج را بجای آورد و سپس آزاد گرديد
حجی ديگر بر او واجب است«.
فھرست
استطاعت چيست؟
استطاعت در باب حج عبارت است از  :عالوه بر سالمت جسمی ،مازاد بر مخارج
افراد تحت تکفل ،مقدار مالی داشته باشد که در رفت و برگشت او را کفايت کند و امنيت
راه :
دليل شرط بودن سالمتی برای فرضيت حج ،حديث ابن عباس است ) :أن امرأة من
خثعم قالت  :يا رسول ﷲ ،إن أبی أدرکته فريضة ﷲ فی الحج شيخا کبيرا ،اليستطيع أن
يستوی علی الراحلة ،فأحج عنه؟ قال  :حجی عنه(]» .[850زنی از قبيله خثعم گفت ای
رسول خدا! حج بر پدرم واجب شده است اما او مردی مسن است و نمیتواند بر شتر
بنشيند آيا به جای او حج کنم؟ پيامبر rفرمود  :به جای او حج کن«.

دليل اينکه حجکننده بايد مقدار مالی داشته باشد که از نياز او و افراد تحت تکفلش
اضافی باشد ،فرموده پيامبر rاست :
)کفی بالمرء إثما أن يضيع من يقوت(]» [851برای گناھکار شدن شخصی ھمين کافی
است که حق افراد تحت تکفل خود را ضايع کند«.
امنيت راه به اين دليل شرط است که ادای حج بدون امنيت موجب ضرر میشود ،و
شريعت از ضرر در ھر صورت نھی کرده است.
فھرست
حج زن:
ھرگاه شرايط مذکور برای زن ھم فراھم شد ،کامالً مانند مرد حج بر او واجب میشود
البته برای زن شرط ديگری وجود دارد و آن اينکه برای رفتن به حج بايد شوھر يا
محرمی به ھمراه او باشد ،پس اگر شوھر يا محرمی را برای ھمراھی در سفر حج نيافت
جزو کسانی محسوب میشود که توانايی انجام حج را ندارد .از ابن عباس روايت است :
از پيامبر rشنيدم که میفرمود ) :اليخلون رجل بامرأة إال و معھا ذو محرم ،و التسافر
المرأة إال مع ذی محرم ،فقام رجل فقال  :يا رسول ﷲ ،إن امرأتی خرجت حاجة ،و إنی
اکتتبت فی غزوة کذا و کذا ،فقال  :انطلق فحج مع امرأتک(]» [852ھيچ مردی با زنی
)نامحرم( خلوت نکند مگر اينکه آن زن به ھمراھی محرمی باشد و ھيچ زنی مسافرت
نکند مگر به ھمراه محرمی ،مردی بلند شد و گفت ای رسول خدا ھمسرم برای رفتن به
حج آماده شده و من ھم برای غزوهی فالن و فالن نامنويسی کردهام ،پيامبر rفرمود  :برو
و با زنت حج کن«.
برای ادای حج بايد عجله کرد:
کسی که توانايی ادای حج را دارد ،بايد فوراً آن را ادا کند؛ به دليل فرموده پيامبر: r
][853
)من أراد الحج فليتعجل ،فإنه قد يمرض المريض ،تضل الضالة ،و تعرض الحاجة(
»ھر کسی اراده حج کرد ،شتاب کند؛ چون امکان دارد مريض شود يا مرکبش را از دست
بدھد و اينکه نيازی پيش آيد«.
فھرست
مواقيت:
مواقيت جمع ميقات است مانند مواعيد و ميعاد و آن دو نوع است :
][854

مواقيت زمانی و مواقيت مکانی.

مواقيت زمانی:
خداوند متعال میفرمايد :
الح ﱢج ( )بقره (189 :
س َو َ
) يَسأَلُونَ َ
ک َع ِن األ ِھلﱠ ِة قُل ِھ َی َمواقِيتُ لِلنﱠا ِ
»)ای پيامبر( درباره ھاللھای ماه ازتو میپرسند .بگو آنھا شناسهھای زمانی
)و تقويم طبيعی( برای )نظام زندگی( مردم و )تعيين وقت( حج است«.
و میفرمايد :
الح ﱡج أش ُھ ٌر َمعلُومات ( )بقره (197 :
) َ
»حج در ماهھای معينی انجام میپذيرد«.
ابن عمر میگويد ) :أشھر الحج شوال و ذوالقعدة و عشر من ذی الحجة(]» [855ماھھای
حج ،شوال ذوالقعده و ده روز از ذوالحجه میباشد«.
ابن عباس میگويد ) :من السنة أن اليحرم بالحج ذال فی أشھر الحج(]» [856سنت آن
است که فقط در ماھھای حج برای انجام آن احرام بسته شود«.
مواقيت مکانی:
از ابن عباس روايت است ) :إن النبی rوقت ألھل المدينة ذا الحليفة ،و ألھل الشام
الحجة ،و ألھل نجد قرن المنازل ،و ألھل اليمن يلملم ،و قال  :ھن لھن و لمن أتی عليھن
من غيرھن ممن أراد الحج و العمرة ،و من کان دون ذلک فمن حيث أنشأ ،حتی أھل مکة
من مکة(]» [857پيامبر» rذوالحليفه« را برای اھل مدينه و »جحفه« را برای اھل شام و
»قرن المنازل« را برای اھل نجد و »يلملم« را برای اھل يمن ميقات قرار داد ،سپس
فرمود  :اين اماکن برای آنان وکسانی که از مناطق دورتر ،برای ادای حج و عمره ،از اين
اماکن عبور میکنند ،ميقات محسوب میشود و کسی که محل سکونتش نزديکتر از اين
مواقيت به مکه باشد از ھر جايی که قصد حرکت به مکه کند ميقات او به حساب میآيد.
حتی برای اھل مکه ،خود مکه ميقات محسوب میشود«.
از عايشه روايت است ) :أن النبی rوقت ألھل العراق ذات عرق(]» [858پيامبر rميقات
اھل عراق را »ذات عرق« قرار داد«.
پس ھر کس که خواسته باشد برای انجام حج و عمره به مکه برود ،جايز نيست بدون
احرام از اين مواقيت عبور کند.
بستن احرام قبل از رسيدن به ميقات درست نيست وآنچه درباره تشويق و ترغيب به
احرام قبل از ميقات روايت شده غيرصحيح است ،در صورتی که احاديث صحيحی ھستند

که خالف اين موضوع را ثابت میکنند .درباره علل اين احاديث مطالبی در »سلله احاديث
ضعيفه« ) (212/210آمده که میتوان به آن رجوع کرد.
چه زيبا است سخن امام مالک)ره( به مردی که میخواست قبل از ذوالحليفه احرام
ببندد .گفت » :اين کار را نکن ،میترسم دچار فتنه شوی ،آن مرد گفت  :چه فتنهای در اين
ھست؟ فقط چند مايلی دورتر از ذوالحليفه احرام میبندم.امام مالک گفت  :چه فتنهای
بزرگتر از اين که گمان کنی در فضيلتی بر پيامبر rپيشی گرفتهای .خداوند میفرمايد :
اب ألِي ٌم ( )نور
صيبَ ُھم َع َذ ٌ
صيبَ ُھم فِت َنةٌ أو يُ ِ
) فَلِيَح َذ ِر الﱠ ِذينَ يُ َخالِفُونَ عَن أم ِر ِه أن تُ ِ
(63 :
»پس بترسند کسانی که با فرمان او مخالفت میکنند از اينکه باليی گريبانگير
)دلھای(شان گردد ،يا اينکه دچار عذاب دردناکی شوند«.
عبور از ميقات بدون احرام:
ھر کس به قصد انجام حج و يا عمره بدون احرام از ميقات عبور کند ،و سپس احرام
ببندد ،گناھکار میشود و اين گناه او پاک نمیشود مگر اينکه به مقيات برگردد و از آنجا
احرام ببندد سپس ساير مناسکش را به اتمام برساند« و اگر باز نگردد ،حج يا عمرهاش
صحيح است ولی مرتکب گناه شده است و ذبح بر او واجب نيست .به دليل حديث صفوان
بن يعلی که به عمر tگفت ) :أرنی النبی rحين يوحی إليه .قال  :فبينما النبی rبالجعرانة –
و معه نفر من أصحابه – جاءه رجل فقال  :يا رسول ﷲ ،کيف تری فی رجل أحرم بعمرة
و ھو متضمخ بطيب؟ فسکت النبی rساعة ،فجاءه الوحی ،فأشار عمر tإلی يعلی ،فجاء
يعلی و علی رسول ﷲ rثوب قد أظل به – فأدخل رأسه ،فإذا رسول ﷲ rمحمر الوجه و
ھو يغط ،ثم سری عنه فقال  :أين الذی سأل عن العمرة؟ فأتی برجل .فقال  :اغسل الطيب
][859
الذی بک ثالث مرات ،و انزع عنک الجبة ،واصنع فی عمرتک کما تصنع فی حجتک(
»پيامبر rرا ھنگام نزول وحی به من نشان بده ،گفت  :در حاليکه پيامبر rھمراه با چند نفر
از اصحابش در جعرانه بود ،مردی آمد و گفت  :أی رسول خدا ،نظرت درباره شخصی
که احرام عمره بسته و خودش را معطر کرده چيست؟ پيامبر rلحظهای ساکت ماند .آنگاه
وحی بر او نازل شد ،عمر tبه يعلی إشاره کرد ،يعلی آمد در حالی که پارچهای باالی سر
پيامبر rقرار داشت که با آن سايه شده بود) .يعلی( سرش را زير پارچه برد ،ديد که
پيامبر rصورتش سرخ شده و به تندی نفس میکشد ،سپس اين حالت از او برطرف شد و
فرمود  :کسی که از عمره سؤال کرد ،کجاست؟ آن مرد را آوردند .پيامبر rفرمود :
عطری را که به خودت زدهای سه بار بشوی ،و عبايت را درآور و ھر کاری را که در
حجت انجام میدھی در عمرهات ھم انجام بده«.
»اين حديث بصورت آشکار داللت میکند بر اينکه اگر کسی در احرام مرتکب خالفی
يا امری ممنوع شود ،تنھا الزم است که از آن کار دست بردارد؛ چون پيامبر rبه مردی که
عبای معطر )به عطر زنان( را پوشيده بود دستوری نداد مگر به درآوردن عبا و شستن

بوی عطر آن ،و به او امر نکرد که حيوانی را بعنوان دم )جريمه( ذبح کند در حاليکه اگر
واجب میبود ،او را به ذبح آن امر میکرد؛ چون تأخير بيان ،از وقت حاجت جايز نيست
)*(
با توجه به اينکه در اينجا ضرورت ،بيان آن را ايجاب میکرد.
فھرست
احرام در ميقات:
کسی که میخواھد احرام ببندد چنانچه ھدی با خود دارد و میخواھد عمره را با حج
نيت کند )قرآن( بگويد » :لبيک اللھم بحجة و عمرة« و اگر ھدی ھمراه ندارد – و اين
افضل است – ھنگام احرام فقط نيت عمره کند و بگويد :
»لبيک اللھم بعمرة« چنانچه در زمان بستن احرام نيت حج مفرده کرده بود بايد آن را
فسخ و به عمره تبديل کند«] [860چون پيامبر rبه تمام اصحابش دستور داد تا از احرامشان
بيرون بيايند و طواف و سعیشان را به عمره تبديل کنند مگر کسانی که مانند پيامبر rھدی
آورده بودند و از کسانی که به اجرای امر او مبادرت نورزيدند ،ناراحت شد ،پيامبر rبر
اين نکته تأکيد کرد و فرمود ) :دخلت العمرة فی الحج إلی يوم القيامة( »تا روز قيامت
عمره داخل حج شده است« لذا اين حديث نيز نصی است بر اينکه عمره جزئی جدانشدنی
از حج است .و پيامبر rفرمود ) :لو استقبلت من أمری ما استدبرت لم أسق الھدی( »اگر
از آينده خودم خبر داشتم ،ھدی نمیآوردم )چون با آوردن ھدی تا روز قربانی خارج شدن
از احرام جايز نيست)*(( و اين تنھا احساسی از جانب پيامبر rبر اينکه با بستن احرام قران
رغبتی را از دست داده باشد نيست ،بلکه اعالمی از طرف او است که حج تمتع از قرآن
بھتر است.
پس بر ھر حاجی الزم است که با حج ،عمرهای را نيز انجام دھد ،اگر ھدی ھمراه
نياورده آن را قبل از حج انجام دھد - ،که اين ھمان تتمع است – و اگر ھدی آورده آن را
با حج انجام دھد – که اين ھمان قران است – پس ھر کدام از اين دو را اختيار کند موافق
سنت پيامبر rاست ،ھر چند ھمانطور که در ابتدا گفتيم ،تمتع افضلتر از قرآن است.
بايد دانست بر کسی که حج مفرده يا قرآن نيت کرده و ھدی نياورده ،واجب است که پس
از طواف وسعی ،از احرام خارج شود ،ليکن ممکن است کسی که احرام مفرده يا قرآن
بسته ،وقت کافی برای بيرون شدن از احرام و بستن احرام جديد برای حج قبل از پايان
وقت عرفه نداشته باشد ،لذا در اينصورت برايش جايز است که در ھمان احرام اول بماند
تا از رمی جمرة عقبه در روز دھم )يوم النحر( فارغ شود ،و سپس از احرام بيرون آيد.
مثالً اگر کسی در روز نھم شبانگاه به مکه رسيد و به دليل کمی وقت و نزديکی فجر بيم
فوت وقوف در عرفه را داشت ،بر او واجب است که برای وقوف )در عرفه( عجله کند،
تا رکنی از ارکان حج که بدون آن حج تحقق نمیيابد را ازدست ندھد و آن رکن ،وقوف در
عرفه است .پس حج مفرده تنھا در موارد محدود و نادر جايز و مشروع است و اگر کسی

حج مفرده را به قصد ترجيح بر حج تمتع و قرآن انجام دھد ،گناھکار میشود ،چون امر
پيامبر rرا آنگاه که به اصحابش دستور داد تا حجشان را با عمره انجام دھند ،اجابت نکرده
)**(
است .البته حجش صحيح است«.
فھرست
برای محرم جايز است ھنگام بستن احرام خروج از آن را به عذر بيماری و غيره شرط
کند:
از عايشه)رض( روايت است ) :دخل رسول ﷲ rعلی ضباعة بنت الزبير ،فقال لھا :
أردت الحج؟ قالت وﷲ ال أجدنی إال وجعة فقال لھا  :حجی واشترطی ،و قولی  :اللھم
محلی حيث حبستنی(]» [861پيامبر rبر ضباعة بنت زبير وارد شد و به او فرمود  :آيا اراده
حج کردی؟ گفت به خدا قسم من بيشتر اوقات بيمارم ،پيامبر rفرمود  :نيت حج کن و شرط
کن و بگو خداوندا! ھر جايی که مرا از حج باز داشتی ھمان جا محل بيرون آمدنم از
احرام است«.
پس ھر کس – زمان بستن احرام – چنين شرطی کرد ،ھر وقت چيزی مانند بيماری،
دشمن يا غيره ،او را از ادامه حج باز داشت ،میتواند از احرام بدوناينکه »دم« بر او
واجب شود ،بيرون آيد.
ولی کسی که اين را شرط نکرده باشد ،وقتی از ادامه حج بازداشته شد »دم« بر او
دی(
صرتُم فَ َما استَي َ
واجب میگردد به دليل فرموده خداوند متعال ) :فَإن أح ِ
س  َر ِمنَ ال َھ ِ
»واگر )از برگزاری بعضی از مناسک ،به وسيله دشمن يا بيماری و غيره( بازداشته شديد
ھر آنچه از ھدی فراھم شود )ذبح کنيد(« و ھدی فقط از انعام  :شتر ،گاو و گوسفند )يا بز(
است ،و اگر برايش گوسفند ميسر بود کافی است ،ولی شتر و گاو برای ذبح بھترند .پس
اگر ھدی برايش ميسر نشد ده روزه بگيرد قياس بر کسی که حج تمتع کند و ھدی نداشته
باشد.
فھرست
»مناسکتان را از من ياد بگيريد« حج پيامبرr
مسلم با سند خود] [862از جعفر بن محمد از پدرش روايت کرده  :بر جابر بن عبدﷲ
وارد شديم .او از ھمه سؤال کرد تا به من رسيد .گفتم  :من محمد بن علی بن حسين ھستم،
دستش را بر سرم کشيد ،سپس دکنه باالی سينهام را درآورد و بعد دکمهھای باال و پائين
يقهام را باز کرد و دستش را روی سينهام گذاشت ،من در آن ھنگام نوجوانی بودم ،گفت :
مرحبا به تو ای پسر برادرم ،ھرچه میخواھی سؤال کن ،پس در حالی که نابينا شده بود
از او سؤال کردم ،سپس وقت نماز فرا رسيد در حالی که پارچهای بافته شده را به خود
پيچيده بود برخاست .ھرگاه آن پارچه را روی دوش خود میانداخت چون کوچک بود از

شانهاش پايين میافتاد ،عبايش بر جالباسی آويزان بود ،برای ما امامت کرد ،سپس به او
گفتم  :از حج پيامبر rبرايم بگو ،او نُه انگشت دستش را مشت کرد سپس گفت :
پيامبر rتا نُه سال حج نکرد .سپس در سال دھم به مردم اعالم کرد که میخواھد به حج
برود .مردم زيادی به مدينه آمدند که ھمه آنھا میخواستند به پيامبر rاقتدا کنند تا مانند او
اعمال حج را به جای آورند .با او خارج شديم تا به ذوالحليفه رسيديم) ،در آنجا( اسماء
دختر عميس ،محمد بن ابوبکر را به دنيا آورد) ،لذا کسی را( پيش پيامبر rفرستاد که
چکار کند؟ پيامبر rفرمود ) :اغتسلی و استثفری)*( بثوب و أحرمی( »غسل کن و
پارچهای را روی محل خروج خون قرار بگذار و احرام ببند« .پيامبر rدر مسجد
)ذوالحليفه( نماز خواند و سپس سوار قصواء )لقب شتر پيامبر( شد تا به بيداء )نام محلی(
رسيد .نگاه کردم تا چشمم کار میکرد ،جلو ،راست و چپ و پشت سر پيامبر جمعيت
سواره و پياده ديده میشد ،پيامبر rدر ميان ما بود ،قرآن بر او نازل میشد و او تفسير آن
را میدانست و چيزی که به آن عمل میکرد ما ھم به آن عمل میکرديم ،با کلمه توحيد اين
چنين لبيک گفت ) :لبيک اللھم لبيک ،لبيک الشريک لک لبيک ،إن الحمد و النعمة لک و
الملک الشريک لک( و مردم نيز با اين تلبيه لبيک گفتند ،و پيامبر rبدون اينکه چيزی را
از آنان مانع کند تلبيهاش را ادامه داد.
جابر rگفت  :ما فقط نيت حج میکرديم و عمره را نمیدانستيم تا وقتی که با پيامبر rبه
بيتﷲ رفتيم ،او رکن )يمانی( را مسح کرد سپس سه دور شتابان و چھار دور آھسته زد
سپس به طرف مقام ابراھيم uرفت و آيه :
صلﱠی ( )بقره (125 :
) َواتﱠ ِخ ُذوا ِمن َم َق ِام إب َرا ِھي َم ُم َ
»از مقام ابراھيم نمازگاھی برای خود برگيريد«.
را خواند و مقام را بين خودش و بيتﷲ قرار داد .پدرم میگفت » :و يقين دارم که آن
را از پيامبر rنقل کرده است« پيامبر دو رکعت نماز خواند در آن دو رکعت »قل ھو ﷲ«
و »قل يا أيھا الکافرون« را تالوت کرد .سپس به طرف رکن يمانی باز گشت و آنرا مسح
کرد ،سپس به طرف رکن يمانی باز گشت و آنرا مسح کرد ،سپس به طرف صفا خارج
شد .ھمين که به صفا نزديک شد آيه
ش َعائِ ِر ﷲِ ( )بقره (158 :
ص َفا َو ال َمر َوةَ ِمن َ
) إنﱠ ال ﱠ
»بیگمان – سعی بين – صفا و مروه از شعائر دين الھی است«.
را خواند و فرمود ) :أبدأ بما بدأ ﷲ به( »به چيزی که خداوند با آن شروع کرده ،آغاز
میکنم« به صفا شروع کرد و از آن باال رفت تا بيتﷲ را ديد سپس رو به قبله خدا را به
يگانگی و بزرگی ياد کرد و فرمود ) :ال إله إال ﷲ ،وحده الشريک له ،له الملک و له
الحمد و ھو علی کل شيی قدير ال اله إال ﷲ وحده ،أنجز وعده ،و نصر عبده و ھزم

األحزاب وحده( »ھيچ معبود بر حقی غير از ﷲ نيست .او )در ربوبيت و الوھيت و
صفاتش( يکتا است و ھيچ شريکی ندارد ،مالکيت فقط برای او و حمد فقط اليق او است و
او بر ھر چيزی توانا است .ھيچ معبود بر حقی غير از او نيست .او يکتا است ،وعده خود
را قطعی ساخت و بندهاش را ياری داد و احزاب )کسانی که در روز خندق با پيامبر جنگ
کردند( را به تنھايی شکست داد« .اين ذکر را سه بار خواند و ميان آنھا دعا میکرد ،سپس
به طرف مروه پايين آمد و وقتی که به »بطن الوادی« رسيد ،شروع به دويدن کرد تا به
باال رسيديم سپس بصورت معمولی حرکت کرد تا به مروه رسيد ،اعمالی را که بر صفا
انجام داده بود بر مروه ھم انجام داد .وقتی که در آخرين بار به مروه رسيد فرمود ) :لو
أنی استقبلت من أمری ما استدبرت لم أسق الھدی و جعلتھا عمرة ،فمن کان منکم ليس
معه ھدی فليحل و ليجعلھا عمرة( »اگر آيندة کارم را میدانستم اينچنين نمیکردم ،ھدی
نمیآوردم ،و آن را عمره قرار میدادم .پس ھر کسی از شما که ھدی با خود ندارد ،بايد از
احرام خارج شود و آن را عمره قرار دھد«.
سراقه بن مالک بن جعشم بلند شد و گفت  :ای رسول خدا! آيا اين حکم تنھا برای امسال
است يا ھميشگی است؟ پيامبر rانگشتانش را در ھم فرو برد و دوبار فرمود ) :دخلت
العمرة فی الحج( »عمره داخل حج شد« )ال بل ألبد أبد( »نه )برای امسال( بلکه تا ابد«.
علی با شترھای پيامبر rاز يمن آمد ،ديد که فاطمه)رض( از جمله کسانی است که از
احرام بيرون آمدهاند ،لباس رنگی پوشيده و سرمه زده است) .علی( اين کار او را نادرست
دانست ،فاطمه گفت  :پدرم مرا به اين کار امر کرده) .جابر( گويد  :علی در عراق میگفت
 :در حاليکه از کار فاطمه ناراحت بودم نزد رسول ﷲ rرفتم و در مورد کار فاطمه از او
سؤال کردم و گفتم  :من از اين کار فاطمه ايراد گرفتم .پيامبر rفرمود ) :صدقت صدقت،
ماذا قلت حين فرضت الحج؟( »)فاطمه( راست گفته ،درست گفته ،ھنگام نيت حج چه
گفتی؟« )علی( گفت  :گفتم خداوندا! تلبيه میگويم )نيت میکنم( مانند تلبيهای )نيت(
پيامبرت .پيامبر rفرمود ) :فإن معی الھدی فالتحل( »من ھدی ھمراه دارم ،لذا از احرام
خارج نشو«.
)جابر( گويد  :تمام شترھايی که علی از يمن و پيامبر بھمراه خود آورده بود ،صد رأس
بود )جابر( گويد  :تمام مردم از احرام خارج شدند و موی سرشان را کوتاه کردند بجز
پيامبر rو کسانی که ھدی به ھمراه داشتند .سپس روز ترويه )ھشتم ذیالحجه( ،به منی
رفته و برای حج تبليه گفتند) ،نيت حج آوردند( ،پيامبر rسواره به آنجا رفت و نماز ظھر و
عصر و مغرب و عشاء و صبح را برای آنان به )جماعت( خواند .سپس کمی منتظر ماند
تا خورشيد طلوع کرد و دستور داد تا خيمهای از مو در نَ ِمره برايش برپا کنند .پيامبرr
حرکت کرد ،و قريش يقين داشتند که او در مشعرالحرام توقف میکند ھمچنان که آنان در
جاھليت اين کار را انجام میدادند .پيامبر rاز آنجا عبور کرد تا به عرفه رسيد ،ديد که
خيمه را برايش در نمره نصب کردهاند ،در آنجا ماند تا خورشيد )به طرف مغرب( زوال
کرد ،پس دستور داد تا شتر )قصواء( را آماده کنند .قصواء را آماده کردند ،به »بطن
الوادی« رفت و برای مردم سخنرانی کرد و فرمود :

)إن دمائکم و أموالکم عليکم حرام ،کحرمة يومکم ھذا ،فی شھرکم ھذا ،فی بلدکم ھذا،
أال کل شيی من أمر الجاھلية تحت قدمی موضوع ،و دماء الجاھلية موضوعة ،و إن أول
دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ،کان مسترضا فی بنی سعد فقتلته ھذيل ،و
ربا الجاھلية موضوع ،و أول ربا أضع ربانا ،ربا عباس ابن عبدالمطلب ،فإنه موضوع
کله ،فاتقوا ﷲ فی النساء ،فإنکم أخذتموھن بأمان ﷲ ،و استحللتم فروجھن بکلمة ﷲ،
ولکم عليھن أن ال يوطئن فرشکم أحدا تکرھونه ،فإن فعلن ذلک فاضربوھن ضربا غير
مبرح ،و لھن عليکم رزقھن و کسوتھن بالمعروف ،و قد ترکت فيکم ما لن تضلوا بعده إن
اعتصمتم به کتاب ﷲ ،و أنتم تسألون عنی فما أنتم قائلون؟ قالوا  :نشھد أنک قد بلغت و
أديت و نصحت .فقال بإصبعه السبابة يرفعھا إلی السماء و ينکتھا إلی الناس  :اللھم
اشھد ،اللھم اشھد ،ثالث مرات( »به راستی خونھا و اموالتان بر شما حرام است مانند
حرمت اين روز ،اين ماه ،و اين شھرتان ،بدانيد که تمام دستورات جاھليت را زير پا
نھادهام و خونھای جاھليت نيز ھدر است )کسی حق طلب خونی را که در جاھليت ريخته
شده ندارد( و اولين خونی که از خودمان زير پا میگذارم خون »ابن ربيعه بن حارث«
است که طفلی شيرخوار در ميان قبيله بنی سعد بود و قبيله ھذيل او را کشت .ربای
جاھليت نيز زير پای است و اولين ربايی را که از خودمان زير پا میگذاريم ،ربای عباس
بن عبدالمطلب است که تمام آن از اعتبار ساقط است ،پس در رفتار با زنان از خدا
بترسيد؛ چون شما آنان را با عھد و پيمانی از طرف خدا گرفته و به حکم خدا آنان را برای
خود حالل کردهايد و حق شما بر آنان اين است که کسانی را که دوست نداريد به
خانهھايتان راه ندھند ،اگرمرتکب اين کار شدند ،به صورت نه چندان شديد آنان را بزنيد.
و حق آنان بر شما اين است که خوراک و پوشاک آنان را به خوبی فراھم کنيد .در ميان
شما چيزی را از خود برجای گذاشتهام که اگر به آن تمسک جوييد ،ھرگز گمراه نمیشويد
و آن کتاب خدا) ،قرآن( است .درباره من از شما سؤال خواھد شد ،شما چه میگوييد؟ گفتند
 :شھادت میدھيم که به راستی پيام را رساندی و امانت را ادا و امت را نصيحت کردی؟
سپس در حالی که انگشت سبابهاش را به طرف آسمان بلند کرد و آن را به طرف مردم
تکان میداد ،فرمود  :خداوندا! شاھد باش ،خداوندا شاھد باش ،خداوندا شاھد باش«.
سپس اذان و اقامه گفته شد و نماز ظھر را خواند .آنگاه اقامه گفته شد و نماز عصر را
بجای آورد و بين آن دو نمازی نخواند ،سپس بر مرکبش سوار شد تا به موقف رسيد ،روی
قصواء را به طرف صخرهھا و مقابل )جبل المشاه(] [863رو به قبله کرد ھمچنان ايستاد تا
وقتی که خورشيد کامالً غروب کرد ،و مقداری از زردی آن نيز از بين رفت ،سپس اسامه
را پشت سر خود سوار کرده) .از عرفه( به سوی مزدلفه حرکت کرد ،در حاليکه زمام
شتر )قصواء( را به شدت میکشيد - ،طوريکه نزديک بود سر شتر به جلو پاالن برخورد
کند – و با دست راستش اشاره میکرد و میفرمود ) :أيھا الناس السکينة السکينة( »ای
مردم آرامش خود را حفظ کنيد ،آرامشخود را حفظ کنيد« .به ھر تپهای میرسيد افسار
شترش را ُشل میکرد تا باال رود تا اينکه به مزدلفه رسيد ،در آنجا نماز مغرب و عشاء را
با يک أذان و دو إقامه برگزار کرد و بين آن دو ،نمازی نخواند .سپس خوابيد تا طلوع
فجر ،پس از آن نماز صبح را با يک اذان و يک اقامه برگزار کرد.

سپس بر قصواء سوار شد تا به مشعرالحرام رسيد .آنگاه رو به قبله به دعا ،تکبير،
تھليل و بيان يگانگی خدا مشغول شد ،ھمچنان تا روشنايی کامل در آنجا ماند ،قبل از طلوع
خورشيد در حاليکه فضل بن عباس را که مردی زيباموی ،سفيد و خوشرو بود ،با خود
سوار کرده بود از آنجا حرکت کرد .وقتی پيامبر rحرکت کرد ،چند زن از کنار آنھا عبور
کردند ،فضل پيوسته به آنان نگاه میکرد .پيامبر rدستش را روی صورت فضل گذاشت
ليکن فضل رويش را به طرف ديگر برمیگرداند و باز ھم به آنھا نگاه میکرد .پيامبرr
دوباره دستش را روی صورت فضل قرار میداد و صورت فضل را به طرف ديگر
میچرخاند) ،حرکت کردند( تا به درهای بزرگ به نام محسر )محلی که اصحاب فيل در
آنجا از بين رفتند( رسيدند ،پيامبر rشترش را کمی حرکت داد و راه ميانهای را که به
جمره کبری )عقبه( ختم میشد در پيش گرفت ،تا اينکه به جمره که کنار درختی بود،
رسيد و ھفت سنگ – که ھر کدام به اندازة يک دانه باقال بود که با انگشت پرتاب میشود
– را از بطن وادی پرتاب کرد ،و با ھر پرتابی ﷲ اکبر میگفت ،آنگاه به محل قربانی
رفت و با دست خودش شصت و سه حيوان را قربانی کرد .سپس علی را مسئول قربانی
کردن بقيه ھدیھا نمود ،و او را در ھدی خود شريک کرد .سپس دستور داد تا از ھر
حيوانی ،تکهای را جدا کرده و در ديگی بپزند ،سپس از گوشت و آبگوشت آن خوردند.
پس از آن پيامبر rاز منی به سوی مکه حرکت کرد و طواف إفاضه را انجام داد .ونماز
ظھر را در مکه خواند ونزد بنی عبدالمطلب رفت در حالی که از چاه زمزم آب باال
میکشيدند ،فرمود ) :انزعوا بنی عبدالمطلب ،فلوال أن يغلبکم الناس علی سقايتکم لنزعت
معکم( »ای پسران بنی عبدالمطلب آب بکشيد ،اگر نمیترسيدم از اينکه مردم در کشيدن
آب به شمار فشار بياورند )به گمان اينکه باال کشيدن آب زمزم جزو مناسک حج است( من
ھم با شما آب میکشيدم« .پس سطلی از آب زمزم را برای آوردند و از آن نوشيد.
امام نووی)ره( در شرح مسلم ) (8/170گويد :
»اين حديث ،حديث بزرگی است که مشتمل بر فواي د عديده و قواعدی نفيسه است.
قاضی )عياض( گويد  :مردم درباره احکام فقھی اين حديث صحبت و احکام زيادی را از
آن استخراج کردهاند .ابوبکر بن منذر کتاب بزرگی را درشرح آن نوشته و بيش از يکصد
و پنجاه مسألة فقھی را از آن استنباط کرده است و اگر اين حديث بيشتر مورد بررسی قرار
گيرد مسائل فقھی بيشتری از آن استخراج میشود«.
فھرست
حج يکی از عبادات است که ارکان و واجبات و سنتھايی دارد
اوال -سنتھای حج:
أ -سنتھای احرام:
 -1غسل ھنگام احرام :

به دليل حديث زيد بن ثابت ) :أنه رأی النبی rتجرد إلھالله و اغتسل(]» [864پيامبر rرا
ديدم که غسل کرد و احرام بست«.
 -2استعمال بوی خوش قبل از احرام :
به دليل حديث عايشه ) :کنت أطيب رسول ﷲ rإلحرامه حين يحرم ،و لحله قبل أن
يطوف بالبيت(]» [865من پيامبر rرا قبل از احرامش و نيز ھنگام خارج شدن از آن ،قبل از
آنکه بيتﷲ را طواف کند بوی خوش میزدم«.
 -3احرام بستن با ازار و ردای سفيد :
به دليل حديث ابن عباس ) :إنطلق النبی من المدينه بعد ما ترجل و ادھن و لبس إزاره
ورداءه ھو و أصحابه(]» [866پيامبر rبعد از آنکه سرش را شانه و روغن زد و إزار و
ردايش را پوشيد با اصحابش از مدينه خارج شد«.
اما دليل استحباب سفيدی ازار و رداء حديث ابن عباس از پيامبر rاست که فرمود :
)إلبسوا من ثيابکم البياض ،فإنھا من خير ثيابکم ،و کفنوا فيھا موتاکم(]» [867از
لباسھايتان سفيد را بپوشيد زيرا که آن از بھترين لباسھايتان است و در آن مردهھايتان را
کفن کنيد«.
 -4نماز خواندن در »دره عقيق«)*( برای کسی که از آنجا عبور میکند :
به دليل حديث عمر که گفت  :در )دره عقيق( از پيامبر rشنيدم که میفرمود ) :أتانی
الليلة آت من ربی فقال  :صل فی ھذا الوادی المبارک و قل عمرة فی حجة(]» [868ديشب
فرستادهای از طرف پروردگارم نزد من آمد و گفت در اين دره مبارک نماز بخوان و بگو
عمره ھمراه حج است«.
 -5تلبيه گفتن با صدای بلند :
به دليل حديث سائب بن خالد که پيامبر rفرمود :
)أتانی جبريل فأمرنی أن آمر أصحابی أن يرفعوا أصواتھم باإلھالل أو التلبية(
»جبرئيل نزد من آمد و به من دستور داد تا به اصحابم بگويم  :با صدای بلند تھليل وتلبيه
بگويند« .و به ھمين دليل اصحاب پيامبر rصدايشان را ھنگام تھليل و تلبيه بسيار بلند
میکردند :
][869

ابوحازم میگويد  :اصحاب پيامبر rوقتی احرام میبستند تا صدايشان را بلند نمیکردند،
][870
به آرامش خاطر نمیرسيدند«.
 -6تحميد و تسبيح و تکبير قبل از تلبيه :

به دليل حديث أنس ) :صلی رسول ﷲ rو نحن معه بالمدينة الظھر أربعا و العصر بذی
الحليفة رکعتين ،ثم بات بھا حتی أصبح ،ثم رکب حتی استوت به علی البيداء حمدﷲ و
سبح وکبر ،ثم أھل بحج و عمرة(]» [871در حالی که با پيامبر rبوديم ،نماز ظھر را در
مدينه چھار رکعت و نماز عصر را در ذوالحليفه دو رکعت خواند و تا صبح در آنجا باقی
ماند سپس سوار )شترش( شد تا به بيداء رسيد ،و بعد از تحميد و تسبيح و تکبير به حج و
عمره تلبيه گفت«.
 -7رو به قبله تلبيه گفتن :
به دليل حديث نافع ) :کان ابن عمر إذا صلی بالغدادة بذی الحليفة أمر براحلته ،فرحلت
ثم رکب ،فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبی  ...و زعم أن رسول ﷲ rفعل
ذلک(]» [872وقتی ابن عمر نماز صبح را در ذوالحليفه میخواند ،دستور میداد تا شترش
را آماده کنند ،پس شتر برايش آماده میشد .سپس سوار میشد ،وقتی شتر بلند میشد رو به
قبله تلبيه میگفت و معتقد بود که پيامبر rاين کار را انجام داده است«.
فھرست
ب -سنت ھای ورود به مکه:
 8و  9و  -10بيتوته کردن در )ذو طوی( ،غسل ورود به مکه ،وارد شدن به مکه در
روز :
از نافع روايت است ) :کان ابن عمر tإذا دخل أدنی الحرم أمسک عن التلبية ،ثم يبيت
بذی طوی ثم يصلی به اصبح و يغتسل ،و يحدث أن النبی rکان يفعل ذلک(]» [873ابن
عمر tوقتی به نزديکترين مکان حرم میرسيد ،از تلبيه خودداری میکرد .سپس در ذو
طوی بيتوته مینمودو نماز صبح را ھمانجا میخواند و غسل میکرد و میگفت  :پيامبرr
اين کار را کرده است«.
 -11ورود به مکه از »ثنيه عليا« :
به دليل حديث ابن عمر ) :کان رسول ﷲ rيدخل من الثنية العليا ،و يخرج من الثنية
السفلی(]» [874پيامبر rاز ثنيه عليا وارد و از ثنيه سفلی خارج میشد«.
 -12ھنگام ورود به مکه پای راستش را مقدم کند و بگويد :
)أعوذ با cالعظيم ،و بوجھه الکريم ،و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم ،بسم ﷲ،
اللھم صل علی محمد و سلم ،اللھم افتح لی أبواب رحمتک(]» [875پناه میبرم به خداوند
بزرگ و به وجه کريم و سلطان قديم او از شيطان رانده شده )ازرحمت خدا( ،به نام خدا،
پروردگارا! بر محمد صلوات و سالم بفرست ،پروردگارا! درھای رحمتت را بر من
بگشای«.

 -13وقتی بيتﷲ را ديد در صورت تمايل دستھايش را بلند و در حد امکان دعا کند:
چون اين کار از ابن عباس ثابت شده است] .[876و اگر دعای زير را که از عمر ثابت
][877
است ،بخواند نيز خوب است ) :اللھم أنت السالم ،و منک السالم ،فحينا ربنا بالسالم(
»خداوندا! تو سالم )پاک از ھر عيب و نقصی( ھستی و سالمتی از توست ،پس ای
پروردگارمان! ما را با سالمتی زنده نگه دار«.
فھرست
جـ -سنت ھای طواف:
 -14اضطباع :
اضطباع حالتی است که طوافکننده إزارش را از زير بغل راست رد کرده و طرف
ديگر آن را بر شانه چپش قرار دھد به طوری که شانه راستش نمايان بماند :
به دليل حديث يعلی بن أميه ) :أن النبی rطاف مضطبعا(]» [878پيامبر rبه حالت
اضطباع طواف کرد«.
 -15لمس کردن حجر األسود :
به دليل حديث ابن عمر ) :رأيت رسول ﷲ rحين يقدم مکة إذا استلم الرکن األسود أول
مايطوف يخب ثالثة أطواف من السبع(]» [879پيامبر rرا ديدم وقتی که به مکه آمد ،بعد از
استالم )دست زدن( حجر األسود ،اولين کاری که کرد اين بود که ،سه طواف از ھفت
طواف را بصورت شتابان انجام داد«.
 -16بوسيدن حجراألسود :
به دليل حديث زيد بن أسلم از پدرش ) :رأيت عمر بن الخطاب tقبل الحجر و قال  :لو ال
أنی رأيت رسول ﷲ قبلک ما قبلتک(]» [880عمر بن خطاب tرا ديدم که حجراألسود را
بوسيد و گفت  :اگر پيامبر rرانديده بودم که تو را میبوسد ،تو را نمیبوسيدم«.
 -17گذاشتن پيشانی بر حجراألسود :
به دليل حديث ابن عمر ) :رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر ،و سجد عليه ،ثم عاد فقبله
و سجد عليه ثم قال  :ھکذا رأيت رسول ﷲ» [881](rعمر بن خطاب را ديدم که
حجراألسود را بوسيدو پيشانیاش را بر آن گذاشت .سپس برگشت و آن را بوسيد و
پيشانیاش را بر آن گذاشت .سپس گفت پيامبر rرا ديدم که اين کار را انجام میداد«.
 -18تکبير در کنار حجراألسود :

به دليل حديث ابن عباس) : tطاف النبی rبالبيت علی بعيره کلما أتی الرکن أشار إليه
بشيی کان عنده و کبر(]» [882پيامبر rسوار بر شتر بيتﷲ را طواف میکرد .ھر وقت به
رکن )حجراألسود( میرسيد با چيزی که به ھمراه داشت به آن اشاره میکرد و تکبير
میگفت«.
 -19دويدن آرام )ھروله کردن( در سه دور اول از اولين طواف :
به دليل حديث ابن عمر ) :أن رسول ﷲ rکان إذا طاف بالبيت الطواف األول ،رمل
ثالثة ،و مشی أربعة ،من الحجر إلی الحجر(]» [883پيامبر rوقتی که طواف اول را به دور
بيتﷲ انجام میداد سه دور را به صورت ھروله و چھار دور ديگر را با حرکت عادی
انجام میداد .از حجراألسود شروع میکرد و به آن پايان میداد«.
 -20لمس کردن رکن يمانی :
به دليل حديث ابن عمر ) :لم أر النبی rيستلم من البيت إال الرکنين اليمانيين(
»پيامبر rرا نديدم که چيزی از بيتﷲ را لمس کند مگر دو رکن يمانی«.
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 -21بين دو رکن اين دعا را بخواند :
اب النﱠا ِر(]» [885پروردگارا در دنيا
سنَةً َوقِنَا َع َذ َ
سنَةً َوفِي اآل ِخ َر ِة َح َ
) َربﱠنَا آتِنَا فِي ال ﱡد ْنيَا َح َ
و آخرت خوبی )حسنه( به ما عطا کن و ما را از عذاب آتش محفوظ بفرما«.
 -22دو رکعت نماز بعد از طواف ،پشت مقام :
به دليل حديث ابن عمر ) :قدم رسول ﷲ rفطاف بالبيت سبعا ،ثم صلی خلف المقام
س نَةٌ
رکعتين ،و طاف بين الصفا و المروة و قال ) لَقَد َکانَ لَ ُ
کم فِی َر ُ
سو ِل ﷲِ أس  َوةٌ َح َ
]» .([886پيامبر rآمد و ھفت بار بيتﷲ را طواف کرد سپس پشت مقام دو رکعت نماز
خواند و بين صفا و مروه طواف کرد و فرمود به راستی پيامبر rالگوی خوبی برای شما
است«.
ص لﱠی ( را
ام إِب َرا ِھي َم ُم َ
 -23قبل از خواندن نماز ،در کنار مقام ،آيه ) َواتﱠ ِخ ُذوا ِمن َمق ِ
تالوت کند ،و در دو رکعت سورهھای »الکافرون« و »اإلخالص« را بخواند :
به دليل حديث جابر ) :أن رسول ﷲ rلما انتھی إلی مقام إبراھيم uقرأ ) َواتﱠ ِخ ُذوا ِمن
صلﱠی ( ثم صلی رکعتين و کان يقرأ فيھما ) قل ھو ﷲ أحد ( و ) قل يا أيھا
قام إِب َرا ِھي َم ُم َ
َم ِ
صلﱠی ( را
قام إِب َرا ِھي َم ُم َ
الکافرون ( »وقتی پيامبر rبه مقام ابراھيم رسيد آيه ) َواتﱠ ِخ ُذوا ِمن َم ِ
تالوت کرد سپس دو رکعت نماز خواند و در آنھا ) قل ھو ﷲ أحد ( و ) قل يا أيھا
الکافرون ( را خواند«.

 -24قرار گرفتن بين حجر األسود و درب )ورودی( به طوری که سينه و صورت و
ساعدھايش را روی حجراألسود قرار دھد :
به دليل حديث عمرو بن شعيب از پدرش از جدش ) :طفت مع عبدﷲ بن عمرو ،فلما
فرغنا من السبع رکعنا فی دبر الکعبة ،فقلت أالتتعوذ با cمن النار؟ قال أعوذ با cمن
النار ،قال  :ثم مضی فاستلم الرکن ،ثم قام بين الحجر و الباب ،فألصق صدره و يديه و
خده إليه ،ثم قال  :ھکذا رأيت رسول ﷲ rيفعل(]» [887با عبدﷲ بن عمرو طواف کردم.
وقتی ھفت )دور طواف( را تمام کرديم ،پشت کعبه نماز خوانديم .به او گفتم آيا به خدا پناه
نمیبری از آتش؟ گفت پناه میبرم به خدا از آتش) ،عمرو( گويد  :سپس رفت و
حجراألسود را لمس کردف سپس بين حجراألسود و درب ايستاد و سينه و صورت و
دستھايش را به آن چسباند .سپس گفت  :پيامبر rرا ديدم که اين طور میکرد«.
 -25نوشيدن از آب زمز و شستن سر با آن :
به دليل حديث جابر  :پيامبر rاين کار را انجام داده است.
فھرست
د -سنتھای سعی )صفا و مروه(:
 -26لمس کردن رکن به شيوهای که گفته شد.
 -27خواندن آية.
اح َعلَي ِه أن
صفَا َو ال َمر َوةَ ِمن َ
) إِنﱠ ال ﱠ
ش َعائِ ِر ﷲِ فَ َمن َح ﱠج البَيتَ أ ِو اعتَ َم َر فَالَ ُجنَ َ
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يﱠطﱠ َوفَ بِ ِھ َما َو َمن تَ َ
(
ﷲ شَاک ٌر َع ِلي ٌم
ط ﱠو َع َخيراً فَإنﱠ َ
»بیگمان )دو کوه( صفا و مروه از نشانهھای )دين( خدا وعبادت ﷲ است .پس
ھر کس حج بيتﷲ يا عمره را به جای آورد بر او گناھی نخواھد بود که آن دو
)کوه( را بارھا طواف کند ،ھر که به دلخواه کار نيکی انجام دھد بیگمان خدا
سپاسگزار و آگاه است«.
سپس وقتی که برای سعی به صفا نزديک شد بگويد )نبدأ بما بدأ ﷲ به( »به آنچه
خداوند شروع کرده )صفا( شروع میکنيم«.
 -28روی کوه صفا ،رو به قبله ايستادن و گفتن ) :ﷲ أکبر ،ﷲ أکبر ،ﷲ أکبر ،ال إله إال
ﷲ وحده الشريک له ،له الملک و له الحمد و ھو علی کل شی قدير .ال إله إال ﷲ وحده
أنجز وعده ونصر عبده و ھزم األحزاب وحده( سپس ھر دعايی که خواست بخواند ،و اين
اذکار را سه بار تکرار کند.

 -29بين دو عالمت سبز با سرعت زياد حرکت کردن.
 -30اعمالی را که روی صفا انجام داده مانند رو کردن به قبله و ذکر و دعا ،روی
مروه ھم انجام دھد.
فھرست
ھ -سنتھای خروج به طرف منی:
)*( ][889

 -31بستن احرام حجر از منزل در روز ھشتم ذیالحجه.

 -32روز ھشتم ذیالحجه نماز ظھر و عصر و مغرب و عشاء را در منی بخواند و تا
ادای نماز صبح و طلوع خورشيد در آنجا بماند.
 -33روز عرفه نماز ظھر و عر را در نمره )به شکل( قصر و جمع بخواند.
 -34قبل از غروب خورشيد از عرفه خارج نشود.
فھرست
ارکان حج:
 -1نيت:
به دليل فرموده خداوند متعال:
صينَ لَهُ الدﱢينَ ُح َنفَا َء ( )بينه (5 :
) َو َما أ ِم ُروا إالﱠ لِيَعبُدُوا ﷲَ ُمخلِ ِ
»در حالی که جز اين بديشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حقگرايانه
خدای را عبادت کنند و تنھا شريعت او را آيين )خود( بدانند«.
و پيامبر rفرمود ) :إنما األعمال بالنيات(]» [890قبول و صحت اعمال به نيت بستگی
دارد«.
 -2وقوف در عرفه :
به دليل فرموده پيامبر) : rالحج عرفة(]» [891حج ،عرفه است« .و به دليل حديث عروه
طايی که گويد  :در مزدلفه ھنگامی که پيامبر rبرای ادای نماز خارج شد نزد ايشان آمدم،
گفتم ای رسول خدا من از دو کوه طی )سلمی و إجا( آمدهام شترم را ناتوان و خودم ارا
خسته کردهام .به خدا قسم ھيچ کوھی را پشت سر نگذاشتهام مگر اينکه بر آن توقف
کردهام ،آيا حج من صحيح است؟ پيامبر rفرمود ) :من شھد صالتنا ھذه ،ووقف معنا حتی

ندفع ،و قد وقف قبل ذلک بعرفة ليال أو نھارا فقد تم حجه و قضی تفثه(]» [892کسی که با
ما در اين نماز )صبح در مزدلفه( حاضر شود و تا وقتی که حرکت کنيم توقف کند و قبل
از آن در عرفه چه شب يا روز توقف کرده باشد ،حجش کامل و مناسکش را انجام داده
است«.
 -3بيتوته کردن در مزدلفه تا طلوع فجر و خواندن نماز صبح در آنجا :
به دليل فرموده پيامبر rبه عروه در حديث قبل ) :من شھد صالتنا ھذه ،و وقف معنا
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حتی ندفع ،و قدوقف قبل ذلک بعرفة ليال أو نھارا ،فقد تم حجه و قضی تفثه(.
 -4طواف إفاضه :
به دليل فرموده خداوند متعال :
يق ( )حج (29 :
) َولِيَطﱠ َوفُوا بِالبَي ِ
ت ال َعتِ ِ
»و خانه قديمی )بيتﷲ( را طواف کنند«.
و عايشه)رض( روايت است ) :حاضت صفية بنت حيی بعد ما أفاضت ،قالت  :فذکرت
ذلک لرسول ﷲ ،rفق ال  :أحابستنا ھی؟ قلت  :يا رسول ﷲ ،إنھا قد أفاضت ،و طافت
بالبيت .ثم حاضت بعد اإلفاضة .قال  :فلتنفر إذن(]» [894صفيه بنت حيی بعد از طواف
افاضه عادت ماھيانه شد) ،عائشه( گويد  :پيامبر rرا در جريان گذاشتم ،فرمود  :آيا او
نگھدارندهی ما )از برگشتن به مدينه( است؟ گفتم ای رسول خدا او )طواف( افاضه را
انجام داده و بعد از آن قاعده شده است ،پيامبر rفرمود  :در اين صورت )از منی به طرف
مدينه( خارج شود«.
بنابراين ،فرموده پيامبر» rآيا او نگھدارنده ی ما است« داللت میکند بر اينکه اين
طواف واجب است ،و آن )طوال افاضه( نگھدارنده و حبس کننده کسی است که آن را
انجام نداده تا آن را انجام دھد.
 -5سعی بين صفا و مروه :
به دليل سعی پيامبر rو نيز فرموده او ) :اسعوا فإن ﷲ کتب عليکم السعی(]» [895سعی
)بين صفا و مروه( کنيد چون خداوند سعی را بر شما واجب کرده است«.
فھرست
واجبات حج:
 -1بستن احرام از مقيات :

به طوری که لباسھايش را درآورد و لباس احرام بپوشد آنگاه نيت کند و بگويد ) :لبيک
اللھم بعمرة أو لبيک اللھم حجة و عمرة( »خداوندا فرمان تو را برای انجام عمره لبيک
میگويم يا بگويد  :خداوندا فرمان تو را برای انجام حج و عمره لبيک میگويم«.
 -2بيتوته کردن و ماندن در منی شبھای تشريق :
چون پيامبر rدر آنجا بيتوته کرد ) :رخص لرعاء اإلبل فی البيتوته ،يرمون يوم النحر،
ثم يرمون الغد و من بعد الغد بيومين و يرم ون يوم النفر(])» [896پيامبر( به شتربانان
اجازه داد که میتوانند شب در منی نمانند ،و روز قربانی و دو روز بعد از آن و روز
رفتن از منی به جمرات سنگ پرتاب کنند«.
بنابراين اجازه دادن پيامبر rبه شتربانان دليلی بر وجوب ماندن ديگران در منی است.
 -3پرتاب سنگ به طور مرتب :
به اين صورت که روز عيد قربان )قبل از زوال( ،جمره عقبه را با ھفت سنگ کوچک
بزند و در ايام تشريق )سه روز بعد از قربانی( به طرف ھر سه جمره سنگ پرتاب کند،
ھر روز بعد از زوال آفتاب )مايل شدن آب به طرف مغرب( ،ھر جمره را با ھفت سنگ
کوچک ھدف قرار دھد ،از جمره اول شروع کند ،سپس جمره وسطی و در نھايت جمره
عقبه را بزند.
 -4طواف وداع :
به دليل حديث ابن عباس ) :أمر الناس أن يکون آخر عھدھم بالبيت ،إال أنه خفف عن
المرأة الخائض(]» [897به مردم امر شده که پايان مناسکشان طواف بيتﷲ باشد ،ولی از
زن حائض تخفيف داده شد) ،میتواند طواف وداع را انجام ندھد(«.
 -5تراشيدن يا کوتاه کردن موی سر :
تراشيدن و کوتاه کردن موی سر از کتاب و سنت و اجماع ثابت شده است  :خداوند
متعال میفرمايد :
ق لَت ُ
الح ﱢ
الح َرا َم إن شَا َء ﷲُ آ ِمنِينَ
ص َد َ
سولَهُ ﱡ
ق ﷲُ َر ُ
َدخلُنﱠ ال َمس ِج َد َ
الرؤيَا بِ َ
) لَقَد َ
س ُ
ص ِرينَ الَت ََخافُونَ ( )فتح (27 :
کم َو ُم َق ﱢ
ُم َحلﱢقِينَ َرؤُو َ
»خداوند خواب را راست و درست به پيامبر خود نشان داده است .به خواست
خدا ھمه شما در امن و امان و سر تراشيده و مو کوتاه کرده و بدون ترس داخل
مسجدالحرام خواھيد شد«.

از عبدﷲ بن عمر روايت است که پيامبر rفرمود ) :اللھم ارحم المحلقين ،قالوا :
والمقصرين يا رسول ﷲ؟ قال  :اللھم ارحم المحلقين ،قالوا  :والمقصرين يا رسول ﷲ؟
قال  :اللھم ارحم المحلقين ،قالوا  :والمقصرين يا رسول ﷲ؟ قال  :والمقصرين( »خداوندا
به کسانی که سرشان را میتراشند رحم کن ،گفتند ای رسول خدا کسانی که موی سرشان
را کوتاه میکنند چی؟ فرمود  :خداوندا به کسانی که سرشان را میتراشند رحم کن ،گفتند
أی رسول خدا کسانی که موی رشان را کوتاه میکنند چی؟ فرمود  :خداوندا به کسانی که
سرشان را میتراشند رحم کن ،گفتند أی رسول خدا کسانی که موی سرشان را کوتاه
میکنند چی؟ فرمود  :خداوندا به کسانی که موی سرشان را کوتاه میکنند رحم کن«.
جمھور فقھاء در حکم تراشيدن يا کوتاه کردن موی سر اختالف نظر دارند .اکثرشان بر
اين عقيدهاند که تراشيدن يا کوتاه کردن موی سر واجب است و انجام ندادن آن با ذبح
حيوان )دم( جبران میشود ولی پيروان مذھب شافعی بر اين عقيدهاند که آن رکنی از
ارکان حج است .سبب اختالف آنھا نبودن دليل بر يکی از اين دو حکم است ھمانطوريکه
شيخ البانی – خدا حفظش کند)*( ) -به من( گفته است.
فھرست
شروط طواف ]:[898

از ابن عباس روايت است که پيامبر rفرمود ) :الطواف حول البيت مثل الصالة إال أنکم
تتکلمون فيه ،فمن تکلم فيه فاليتکلم إال بخير(]» [899طواف به دور بيتﷲ مانند نماز است
با اين تفاوت که میتوانيد در طواف صحبت کنيد پس ھر کس ھنگام طواف صحبت کرد،
به جز خير ،چيزی نگويد«.
لذا از آن جائيکه طواف به منزله نماز است ،بايد دارای شروط زير باشد :
 -1پاکی از دو حدث اکبر و اصغر به دليل فرموده پيامبر) : rاليقبل ﷲ صالة بغير
طھور(]» [900خداوند ھيچ نمازی را بدون وضو قبول نمیکند«.
و به دليل فرموده پيامبر rبه عايشه ھنگامی که در ايام حج ،قاعده شده بود ) :افعلی ما
يفعل الحاج ،غير أن التطوفی بالبيت حتی تغتسلی(]» [901ھر کاری که حاجی انجام میدھد
تو ھم انجام بده با اين تفاوت که تا غسل )حيض( نکردهای بيتﷲ را طواف نکن«.
 -2پوشاندن عورت :
به دليل فرموده خداوند متعال :
) يَا بَنِی آ َد َم ُخ ُذوا ِزينَ َت ُکم ِعن َد ُک ﱢل َمس ِج ٍد ( )أعراف (31 :

»ای بنیآدم ھنگام نماز خود را )با لباس مادی که عورت شما را بپوشاند و با
لباس معنوی که تقوی نام دارد( بپوشانيد«.
و به دليل حديث ابوھريره  :قبل از حجة الوداع در حجی که پيامبر rابوبکر را به عنوان
سرپرست حجاج تعيين کرده بود ،در روز عيد قربان )ابوبکر( مرا با گروھی فرستاد تا در
ميان مردم اعالم کنيم که ) :أال يحج بعد العام مشرک ،و اليطوف بالبيت عريان(]» [902از
امسال به بعد ھيچ مشرکی حج نگذارد و ھيچ عريانی بيتﷲ را طواف نکند«.
 -3ھفت دور کامل باشد :
چون پيامبر rھفت دور طواف کرده است ،ھمانطور که ابن عمر)رض( گويد ) :قدم
رسول ﷲ rفطاف بالبيت سبعا و صلی خلف المقام رکعتين ،و بين الصفا و المروة سبعا،
و لقد کان لکم فی رسول ﷲ أسوة حسنة( »پيامبر rآمد و ھفت دور بيتﷲ را طواف کرد
و پشت مقام دو رکعت نماز خواند و ھفت بار سعی بين صفا و مروه را انجام داد .به
راستی رسول ﷲ rالگوی خوبی برای شما است« .لذا انجام اين اعمال توسط پيامبر rمراد
يق ( »و خانه قديمی )بيتﷲ(
اين فرموده خداوند را روشن میکند َ ) :ولِيَطﱠ َوفُوا بِالبَي ِ
ت ال َعتِ ِ
را طواف کند« .پس اگر چيزی از ھفت دور طواف را ترک کرد ولو اينکه اندک باشد
طوافش جايز نيست ،و اگر در تعداد دفعات طواف دچار شک شد ،بايد حداقل را مبنی
قرار دھد تا يقين پيدا کند.
 4و  -5طواف را از حجراألسود شروع ،و به آن پايان دھد و بيتﷲ را در سمت چپ
خود قرار دھد :
به دليل گفته جابر) : tلما قدم رسول ﷲ rمکة أتی الحجر األسود فاستلمه ثم مشی عن
يمينه ،فرمل ثالثا و مشی أربعا( »وقتی پيامبر rبه مکه وارد شد به طرف حجراألسود آمد
و آن را لمس کرد .سپس از سمت راست آن حرکت کرد ،سه دور را با سرعت و چھار
دور را آھسته طی کرد«.
اگر کسی در حالی طواف کرد که بيتﷲ را در سمت راستش قرار داد ،طوافش صحيح
نيست.
 -6طواف بايد در قسمت خارجی بيتﷲ باشد :
يق ( »و خانه قديمی )بيتﷲ( را
به دليل فرموده خداوند متعال َ ) :ولِيَطﱠ ﱠوفُوا بِالبَي ِ
ت ال َعتِ ِ
طواف کنيد« واين ايجاب میکند که تمام خانه طواف شود واگر کسی در حجر )اسماعيل(
طواف کند ،طوافش صحيح نيست؛ چون پيامبر rفرموده است ) :الحجر من البيت( »حجر
جزو بيت است«.
 -7مواالت )انجام دورھای طواف پشت سر ھم( :

چون پيامبر rبه اين صورت )مواالت( طواف کرده و فرموده است ) :خذوا عنی
مناسککم( »مناسکتان را از من ياد بگيريد«.
اگر کسی طوافش را قطع کرد تا وضو بگيرد يا نمازی را که برگزار شده بخواند و يا
کمی استراحت کند ،طوافی را که انجام داده بحساب آورد و بقيه طواف را انجام دھد .ولی
اگر قطع طواف ،زياد طول بکشد ،بايد ان را از اول شروع کند.
فھرست
شروط سعی:
صحت سعی مشروط به موارد زير است :
 -1بعد از طواف باشد.
 -2ھفت بار مسير را طی کند.
 -3از صفا شروع و به مروه پايان دھد.
 -4سعی را در محل سعی )که راه ممتد بين صفا و مروه است( انجام دھد.
به دليل اين که پيامبر rاين طور سعی کرده و فرموده است ) :خذوا عنی مناسککم(
»مناسکتان را از من )ياد( بگيريد«.
فھرست
محرمات احرام:
 -1پوشيدن لباس دوخته شده:
به دليل حديث ابن عمر ) :أن رجال قال  :يا رسول ﷲ،ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال
رسول ﷲ : rاليلبس القمص و ال العمائم و ال السراويالت و ال البرانس و ال الخفاف ،إال
أحد اليجد تعلين فليلبس خفين و ليقطعھما أسفل من الکعبين و التلبسوا من الثياب شيئا
مسه زعفران أو ورس(]» [903مردی از پيامبر rسؤال کرد و گفت  :شخص محرم بايد چه
لباسی را بپوشد؟ پيامبر rفرمود  :نبايد پيراھن ،عمامه ،شلوار ،کاله و خف را بپوشد ،مگر
کسی که دمپايی در دسترس ندارد که میتواند خف بپوشد و بايد دو طرف آنھا را تا پايينتر
از قوزکھا ببرد)*( .ھمچنين نبايد لباسی که به زعفران و ورس )گياھی زردرنگ و
خوشبو( آغشته است ،بپوشد«.
به شخصی که میخواھد احرام بپوشد و غير از شلوار و خف در دسترس نداشته باشد،
اجازه داده شده که بدون بريدن ،آنھا را بپوشد  :به دليل حديث ابن عباس که گفت ) :سمعت

النبی rيخطب بعرفات؛ من لم يجد النعلين فليبلس الخفين ،ومن لم يجد إزارا فليلبس
سراويل للمحرم(]» [904پيامبر rدر عرفات خطبه ايرادکرد .شنيدم که فرمود  :شخص
محرم اگر دمپايی نداشته باشد میتواند خف به پا کند و اگر إزار نداشته باشد میتواند
شلوار بپوشد«.
 -2پوشاندن صورت و دستھا برای زن :
به دليل حديث ابن عمر که گفت  :پيامبر rفرمود ) :التنقب المرأة المحرمة والتلبس
القفازين(]» [905زنی که در احرام است نه نقاب بزند و نه دستکش به دست کند«.
ولی در حالت عبور مردان نامحرم از کنار او ،میتواند صورتش را بپوشاند  :به دليل
حديث ھشام بن عروه از فاطمه بنت منذر که گفت ) :کنا نخمر وجوھنا ،و نحن محرمات،
و نحن مع أسماء بنت أبی بکر الصديق(]» [906در حلی که با اسماء دختر ابوبکر صديق
در احرام بوديم ،صورتھايمان را میپوشانديم«.
 -3پوشاندن مرد سرش را با عمامه يا مانند آن :
به دليل فرموده پيامبر rدر حديث ابن عمر ) :اليلبس القمص و ال العمائم(]» [907نه
پيراھن بپوشد و نه عمامه«.
جايز است که با چادر و مانند آن سايبانی برای خود تھيه کند  :به دليل حديثی که از
جابر نقل شد ) :أن النبی rأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بھا( »پيامبر rدستور
داد تا خيمهای از مو برايش برپا کنند ،خيمه را در نمره برايش زدند و در آنجا مستقر
شد«.
 -4استعمال بوی خوش :
به دليل فرموده پيامبر rدر حديث ابن عمر ) :والتلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران
أو ورس(]» [908و لباس آغشته به زعفران و ورس را نبايد بپوشد«.
و به دليل فرموده پيامبر rدرباره شخصی که در حال احرام ،از شترش افتاد و گردنش
شکست و مرد ) :التحنطوه ،و التخمروا رأسه ،فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا(]» [909بوی
خوش به او نزنيد و سرش را نپوشانيد چوناو در روز قيامت لبيکگويان مبعوث میشود«.
 5و  -6گرفتن ناخن ،کندن يا تراشيدن يا کوتاه کردن مو :
به دليل فرموده خداوند متعال :
س ُ
ی َم ِحلﱠهُ ( )بقره (196 :
کم َحتﱠی يَبلُ َغ ال َھد ُ
) َوالَتَحلِقُوا ُرؤُو َ
»و سرھای خود را نتراشيدتا ھدی به قربانگاه خود برسد«.
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علماء بر حرمت کوتاه کردن ناخن برای محرم اجماع کردهاند.

کسی که مو او را اذيت میکند ،میتواند مويش را کوتاه کند ولی بايد فديه بدھد :
به دليل فرموده خداوند متعال :
) فَ َمن َکانَ ِمن ُ
ص َدقَ ٍة أو
صيَ ٍام أو َ
کم َم ِريضا ً أو بِ ِه أذ ً
س ِه فَفِديَةٌ ِمن ِ
ی ِمن َرأ ِ
ک ( )بقره (196 :
نُ ُ
س ٍ
»و اگر کسی از شما بيمار شد يا ناراحتی در سر داشت )به سبب زخم يا
سردرد و بيماریھای ديگر و ناچار شد موی سرش را بتراشد بايد که( فديه
بدھد از قبيل )سه روز( روزه يا صدقه و يا حيوان )که بايدذبح شود و در ميان
فقراء تقسيم شود(«.
از کعب بن عجره روايت است ) :أن النبی rمر به و ھو بالحديبية قبل أن يدخل مکة و
ھو محرم ،و ھو يوقد تحت قدر ،والقمل يتھافت علی وجھه ،فقال  :أيوذيک ھوامک ھذه؟
قال نعم .قال  :فاحلق رأسک ،و أطعم فرقا بين ستة مساکين و الفرق ثالثة آصع ،أو صم
ثالثة أيام ،أو انسک نسيکة(]» [911درحالی که قبل از ورود به مکه ،به صورت محرم در
حديبيه ،مشغول افروختن آتش زير ديگ بودم ،شپشھا روی سر و صورتم جمع شده
بودند ،پيامبر rاز کنار من رد شد و فرمود  :ايا اين حشرهھا أذيتت میکنند؟ گفتم  :بله،
پيامبر rفرمود  :پس سرت را بتراش و غذايی به اندازه سه صاع را بين شش مسکين تقسيم
کن يا سه روز روزه بگير يا حيواين راذبح کن«.
 -7جماع و مقدمات آن.
 -8ارتکاب معاصی.
 -9درگيری و جدال.
دليل بر حرمت اين سه مورد فرموده خداوند متعال است که میفرمايد :
ق َوالَ ِجدَا َل فِی
سو َ
الح ﱠج فَالَ َرفَ َث َوالَفُ ُ
ض فِي ِھنﱠ َ
الح ﱡج أش ُھ ٌر َمعلُو َماتٌ  ،فَ َمن فَ َر َ
) َ
الح ﱢج ( )بقره (197 :
َ
»حج در ماھھای معينی انجام میپذيرد .پس ھر کسی که )در اين ماھھا با
احرام يا تلبيه يا سوق دادن ھدی و شروع مناسک ديگر حج( حج را بر خود
واجب کرده باشد )و حج را آغاز نموده باشد بايد آداب آن را مراعات کند و
توجه داشته باشد که( در حج نزديکی با زنان و گناه و جدالی نيست«.
 10و  -11خواستگاری و عقد نکاح :

به دليل حديث عثمان از پيامبر rکه فرمود ) :الينکح المحرم والينکح و اليخطب(
»شخص محرم نکاح نمیکند و نکاح نمیشود و خواستگاری نمیکند.
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 -12مبادرت ورزيدن به شکار در خشکی با کشتن يا سربريدن يا اشاره و راھنمايی
کردن )کسی که قصد صيد دارد( :
به دليل فرموده خداوند متعال :
) َو ُح ﱢر َم َعلَي ُ
صي ُد ال َب ﱢر َما دُمتُم ُح ُرما ً ( )مائده (96 :
کم َ
»و مادامی که در حال احرام ھستيد شکار حيوانات خشکی )يعنی حيوانی که
در بيابانھا و دشتھا و کوھھا زندگی میکند و معموالً اھلی نمیگردد( برای
شما حرام است«.
و به دليل اينکه وقتی تعدادی از اصحاب که در احرام بودند ،دربارة گور خر مادهای که
ابوقتاده در حال احالل )غيرمحرم( صيد کرده بود ،از پيامبر rسؤال کردند ،به آنان فرمود
) :أمنکم أحد أمره أن يحمل عليھا ،أو أشار إليھا؟ قالوا  :ال ،قال  :فکلوا(]» [913آيا از
ميان شما کسی او را دستور حمله به آن داده و يا به آن اشارهای کرده است؟ گفتند خير،
فرمود پس )از گوشت آن( بخوريد«.
 -13خوردن از گوشت شکاری که برای شخص محرم يا به اشاره و يا به کمک او،
صيد شده باشد :
به دليل فرموده پيامبر) : rأمنکم أحد أمره أن يحمل عليھا ،أو أشار إليھا؟ قالوا  :ال ،قال
 :فکلوا(]» .[914آيا از ميان شما کسی او را دستور حمله به آن داده و يا به آن اشارهای
کرده است؟ گفتند  :خير ،فرمود پس )از گوشت آن( بخوريد«.
فھرست
مبطالت حج)*(:

حج با انجام يکی از دو عمل زير باطل میشود :
 -1جماع ،قبل از رمی جمره عقبه .اما اگر بعد از آن و قبل از طواف إفاضه باشد ،حج
باطل نمیگردد اگرچه گناھکار میشود.
بعضی از علماء بر اين عقيدهاند که حج با جماع باطل نمیشود؛ چون دليل صريحی
دراين باره وجود ندارد.
 -2ترک کردن يکی از ارکان حج :

چنانچه با انجام يکی از اين دو مورد حج شخص باطل شد ،در اينصورت بر او واجب
است که در سال آينده ،در صورت داشتن استطاعتی که قبالً آن را بيان کرديم مناسک حج
را انجام دھد .در غير اين صورت تا وقتی که توانايی نداشته باشد حج بر او واجب نيست،
چون حج وقتی واجب میشود که توانايی حاصل شود.
فھرست
اعمالی که در حرمين حرام است

)**(:

در صحيح بخاری و مسلم و غيره از حديث عباد بن تميم از عمويش روايت است که
پيامبر rفرمود ) :إن إبراھيم حرم مکة و دعا لھا ،و إنی حرمت المدينة کما حرم إبراھيم
مکة(» .ابراھيم مکه را حرام کرد و برای آن دعا کرد و من ھم مدينه را حرام کردم
ھمانطور که ابراھيم مکه را حرام کرد«.
پس تحريم آن دو )مکه و مدينه( از طريق وحی خداوند متعال ،برای دو رسول
بزرگوارش صلوات ﷲ و سالمه عليھما بوده است .وقتی که گفته میشود حرمين ،منظور
مکه و مدينه است و اطالق لفظ حرم شرعا ً بر غير آن دو ،جايز نيست؛ پس بکار بردن
لفظ حرم شرعا ً برای مسجداألقصی و يا مسجد ابراھيم خليل جايز نيست .چون وحی فقط
مکه و مدينه را حرم ناميده و اين تشريعی است که عقل بشر را در آن راھی نيست.
در سرزمين حرمين اعمالی ممنوع است و انجام آنھا برای کسی که در آنجا زندگی
میکند يا به عنوان زائر حج يا عمره يا غيره به آنجا میرود ،جايز نمیباشد ،اين اعمال
عبارتند از :
 -1شکار حيوان و پرنده و راندن آنان و ياری کردن ديگران برای صيد آنھا.
 -2بريدن گياھان و خارھا مگر به اندازهای که ضرورت و نياز ايجاب کند.
 -3حمل اسلحه.
 -4برداشتن گمشده در حرم مکه برای زائرين ،اما کسی که مقيم مکه است بايد آنرا
بردارد و صاحبش را پيدا کند ،فرق بين حاجی و مقيم در اين مورد واضح است – أھ -
میگويم  :دليل حرمت اين اعمال فرموده پيامبر rدر روز فتح مکه است :
)إن ھذا البلد حرمه ﷲ يوم خلق السماوات و األرض ،فھو حرام بحرمة ﷲ إلی يوم
القيامة ،و إنه لم يحل القتال فيه ألحد قبلی ،و لم يحل لی إال ساعة من نھار .فھو حرام
بحرمة ﷲ إلی يوم القيامة ،اليعضد شوکه ،والينفر صيده ،و اليلتقط لقطته إال من عرفھا،
و اليختلی خالھا فقال العباس  :يا رسول ﷲ ،إال اإلذخر ،فإنه لقينھم و بيوتھم ،فقال  :إال
اإلذخر(]» [915اين سرزمين )مکه( را خداوند از روزی که آسمانھا و زمين را آفريد،

حرام کرده است .لذا به حکم خداوند تا روز قيامت حرام است و جنگ و خونريزی در آن
برای ھيچ کسی قبل از من حالل نشده است ،و برای من نيز حالل نشده مگر مدت زمانی
از روز )جھت بيرون کردن کافران از مکه( بنابراين با حرام قرار دادن خداوند تا روز
قيامت حرام است ،نبايد خار آن کنده و صيد آن رانده شود و در آنجا نبايد چيز گمشده،
برداشته شود ،مگر بوسيله کسی که آنرا معرفی )اعالم( کند ،و گياه تر آن کنده نشود«
عباس گفت  :ای رسول خدا! مگر »إذخر« )گياه خوشبو( برای ساخت و ساز و استفاده در
خانهھايشان ،فرمود » :غير از إذخر«.
از جابر روايت است  :از پيامبر rشنيدم که میفرمود ) :اليحل ألحدکم أن يحمل بمکة
السالح(]« [916برای ھيچ کدام از شما حالل نيست که در مکه سالح حمل کند«.
از علی tروايت است که پيامبر rدرباره مدينه فرمود :
)اليختلی خالھا ،والينفر صيدھا ،والتلتقط إال لمن أشادبھا )أنشدھا( ،واليصلح لرجل أن
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يحمل فيھا السالح لقتال ،واليصلح أن يقطع منھا شجرة إال أن يعلف رجل بعيره(
»گياه تر آن کنده نشود و صيد آن رانده نشود و چيز گمشده در آن برداشته نشود مگر کسی
که آن را معرفی کند )و به دنبال پيدا کردن صاحب آن باشد( .ھيچ کسی نبايد در آن برای
جنگ ،سالح بردارد و يا درختی را از آن قطع کند مگر شخصی به اندازه علف شترش«.
شيخ شقره گويد :
»ھر کس يکی از اين ممنوعات را انجام دھد گناھکار شده و بايد توبه و استغفار کند،
غير از شکار کردن که شخص محرم بايد در مقابل آن عالوه بر توبه و استغفار حيوانی
رانيز ذبح کند«.
فھرست
فديه کشتن نخجير:
خداوند متعال میفرمايد :
صي َد َو أنتُم ُح ُر ٌم َو َمن قَتَلَهُ ِمن ُ
کم ُمتَ َع ﱢمداً فَ َج َزا ٌء
) يَا أ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا الَتَقتُلُوا ال ﱠ
کم ھَديا ً بَا ِل َغ ال َکعبَ ِة أو َکفﱠا َرةٌ َ
ک ُم بِ ِه َذ َوا عَد ِل ِمن ُ
عم َيح ُ
ط َعا ُم
ِمث ُل َما قَتَ َل ِمنَ النﱠ ِ
سلَفَ َو َمن عَا َد
صيَاما ً لِيَ ُذو َ
ق َو َبا َل أم ِر ِه َعفَا ﷲُ َع ﱠما َ
سا ِکينَ أو عَد ُل َذ ِل َ
َم َ
ک ِ
فَيَنتَقِ ُم ﷲُ ِمنهُ َو ﷲُ َع ِزي ٌز ُذو انتِقَ ِام ( )مائده (95 :
»ای مؤمنان ھنگامی که در حال احرام ھستيد )يا اينکه در سرزمين حرم به
سر میبريد( نخجير )صيد( نکشيد .و ھر کس از شما عمداً نخجير بکشد بايد
کفارهای معادل آن از چھارپايان )اھلی مانند  :بز و گوسفند و شتر و گاو( بدھد،
کفارهای که دو نفر عادل از ميان خودتان به معادل بودن آن قضاوت کنند و

برابری آن را تصديق نمايند ،چنين حيوانی قربانی میگردد و به مستمندان مکه
داده میشود ،يا کفارهای )معادل قيمت آن حيوان( خوراک )يک روز به ھر
يک از( فقرا میدھد ،و يا برابر آن )خوراک به عبارت ديگر به تعداد
مستمندان دريافت کننده کفاره روزھايی( روزه میگيرد ،تا متجاوز کيفر کار
خود را بچشد .خداوند از آنچه در گذشته )پيش از تحريم شکار( انجام پذيرفته
است گذشت مینمايد .ولی ھر کس )به کشتن نخجير( دوباره برگردد )و بعد از
آگاھی از تحريم ،باز به شکار بپردازد( خداوند از او انتقام میگيرد و خداوند
توانا و انتقامگيرنده است«.
ابن کثير)ره( در تفسيرش ) (2/98میگويد :
خداوند در اين آيه کشتن صيد و گرفتن آن را در حال احرام حرام کرده است.
اين تحريم از جھت معنی ،حيوانات حالل گوشت را شامل میشود اگرچه از اھلی يا
وحشی متولد شود و اما حيوان حرام گوشتی که در خشکی زندگی میکند به نظر شافعی
جايز است محرم آن را بکشد ولی جمھور علماء معتقد به تحريم قتل آن ھستند .و از اين
قاعده چيزی استثناء نمیشود مگر حديثی که در صحيحين از طريق زھری از عروه از
عايشه امالمؤمنين ثابت شده است که :
پيامبر rفرمود ) :خمس فواسق يقتلن فی الحل و الحرام  :الغراب ،والحدأة ،و العقرب و
الفأرة ،والکلب العقور(]» [918پنج نوع حيوان ھستند که حکم آنھا از ساير حيوانات جدا
است و در حرم و خارج آن کشته میشوند  :کالغ ،حدأة )زغن  :نوعی پرنده شکاری(،
عقرب ،موش و حيوان درنده)*(«.
ابن کثير گويد :
جمھور فقھاء بر اين عقيدهاند که کشتن صيد در حرم مکه ،عمدی باشد يا غيرعمدی
موجب کفاره میشود .زھری گويد  :قرآن بر مجازات قاتل عمد صيد و سنت بر مجازات
قاتل غيرعمد داللت میکند ،واين بدين معنی است که قرآن بر وجوب کفاره بر متعمد
ق َو
)کسی که عمداً صيد کرده باشد( و گناھکار بودن او داللت میکند و میفرمايد  ) :لِيَ ُذو َ
سلَفَ َ ،و َمن عَا َد فَيَنتَقِ ُم ﷲُ ِمنهُ ( »تا متجاوز کيفر خود را بچشد
بَا َل أم ِر ِه َعفَا ﷲُ َع ﱠما َ
خداوند از آنچه که در گذشته )پيش از تحريم شکار( انجام پذيرفته است گذشت مینمايد
ولی ھر کس )به کشتن نخجير( دوباره برگردد )و بعد از آگاھی از تحريم باز به شکار
برگردد( خداوند از او انتقام میگيرد ھمانطور که قرآن بر وجوب کفاره در قتل عمد صيد
داللت میکند« احاديث ثابت شده از پيامبر rو اصحابش بر وجوب کفاره در قتل غير عمد
صيد ،نيز داللت دارد .ھمچنين قتل صيد اتالف است و اتالف چه عمد باشد و چه غيرعمد
مضمون است با اين تفاوت که اگر از روی عمد ،صيد را کشته باشد گناھکار است و لی
اگر از روی اشتباه آن را کشته باشد گناھی بر او نيست.

عم ( داللت میکند بر صحت گفته مالک
زھری گويد  :آية  ) :فَ َج َزا ٌء ِمث ُل َما قَتَ َل ِمنَ النﱠ ِ
و شافعی و احمد و جمھور که میگويند اگر محرم نخجيری را کشت که نظير آن وجود
داشت ،واجب است در جزای آن ،حيوانی اھلی مانند آن را به عنوان کفاره بدھد .اما اگر
نظير حيوان صيد شده ،يافت نشد ،ابن عباس گويد که بايد قيمت آن برای مساکين مکه برده
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شود .اين گفته را بيھقی روايت کرده است«.
نمونه ھای قضاوت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم و اصحاب در مورد کفاره قتل حيوانات
)نظيردار( در حرم:
از جابر روايت است  :از پيامبر rدرباره کفتار سؤال کردم فرمود :
)ھو صيد ،و يجعل فيه کبش ،إذا صاده المحرم()*( »کفتار صيد است و اگر محرمی آن
را صيد کرد ،بايد گوسفندی دوساله را فديه بدھد«.
از جابر روايت است ) :أن عمر بن الخطاب قضی فی الضبع بکبش ،و فی الغزال بعنز،
و فی األرنب بعناق ،و فی اليربوع بجفرة(]» [920عمر بن خطاب کفاره کشتن کفتار را يک
گوسفند دوساله ،و کفاره )کشتن( آھو را يک بز ،و کفارة خرگوش را يک بزغاله يکساله،
و کفاره يربوع )حيوانی شبيه موش که دستھای کوتاه و پاھای بلند دارد( را يک بزغاله
چھارماھه حکم کرد«.
از ابن عباس روايت است ) :أنه جعل فی حمام الحرم علی المحرم و الحالل فی کل
حمامة شاة(]» [921او فديه کشتن کبوترھای حرم را برای محرم و غيرمحرم به ازای ھر
کبوتر ،يک گوسفند )بز( قرار داد«.
ابن کثير در ) (2/100گويد :
»آية  ) :ھَديا ً بَالِ َغ ال َکعبَ ِة ( يعنی ھديی که به کعبه برسد و منظور از آن اينست که ھدی
به حرم مکه فرستاده شود تا در آنجا ذبح گردد و گوشت آن بر مساکين حرم تقسيم شود و
بر اين کار با اين روش ھمه اتفاقنظر دارند.
و آية ) أو َکفﱠا َرةٌ َ
حرم
سا ِکينَ أو عَد ُل َذلِ َ
ط َعا ُم َم َ
ک ِ
صيَاما ً ( به اين معنی است که اگر ُم ِ
ھمانند حيوانی که کشته است را نيافت يا حيوان صيد شده از حيوانات نظيردار نبود در اين
صورت شخص بين فديه و طعام دادن و روزه گرفتن مختار است ،چراکه »أو« برای
تخيير است .چگونگی فديه )غير از ذبح حيوان( به اين صورت است که نخست قيمت
حيوان صيد شده يا مثل آن رامشخص کند ،سپس به اندازه آن غذايی بخرد و به عنوان
صدقه به ھر مسکينی يک مد از آن را بدھد .و اگر نتوانست قيمت آن را بپردازد اختيار
دارد که به جای طعام دادن ھر مسکين ،يک روز روزه بگيرد«.
فھرست

کفاره جماع در حج:
کسی که قبل از تحلل اول ،جماع کند ھمانطور که گفته شد حجش باطل شده و بر او
واجب است که شتری دو ساله را ذبح کند .ولی اگر بعد از تحلل اول و قبل از تحلل دوم
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جماع کرد ،بايد يک گوسفند را ذبح نمايد و حجش باطل نمیشود.
از ابن عباس روايت است ) :أنه سئل عن رجل وقع علی أھله و ھو محرم ،و ھو بمنی
قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة)*(( »از او درباره مرد محرمی که در منی ،قبل از
طواف إفاضه با ھمسرش جماع کرده بود ،سؤال شد ،به او دستور داد شتری دوساله را
ذبح کند« .ازعمرو بن شعيب از پدرش روايت است ) :أن رجال أتی عبدﷲ بن عمرو
يسأله عن محرم وقع بامرأة ،فأشار إلی عبدﷲ بن عمر ،فقال  :اذھب إلی ذلک فسله ،قال
 :فلم يعرفه الرجل ،فذھبت معه ،فسأل ابن عمر ،فقال بطل حجک ،فقال الرجل  :فما
أصنع؟ قال  :أخرج مع الناس ،واصنع ما يصنعون ،فإذا أدرکت قابال فحج واھد .فرجع إلی
عبدﷲ بن عمرو ،و أنا معه ،فأخبره ،فقال  :إذھب إلی ابن عباس فسله .قال شعيب :
فذھبت معه إلی ابن عباس فسأله ،فقال له کما قال ابن عمر ،فرجع إلی عبدﷲ بن عمرو،
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و أنا معه ،فأخبره بما قال ابن عباس ،ثم قال  :ما تقول أنت؟ فقال  :قولی مثل ماقاال(
»مردی نزد عبدﷲ بن عمرو آمد تا درباره محرمی که با ھمسرش جماع کرده بود ،سؤال
کند) .عبدﷲ بن عمرو( به عبدﷲ بن عمر اشاره کرد و گفت  :نزد آن شخص برو و از او
سؤال کن) ،پدرم( گفت  :آن مرد عبدﷲ بن عمر را نشناخت ،با او رفتم و سؤال را از ابن
عمر پرسيد ،ابن عمر در پاسخ او گفت  :حجت باطل است ،مرد گفت چکار کنم؟ )ابن
عمر( گفت  :با مردم برو و ھر کاری که آنھا انجام میدھند تو نيز انجام بده و اگر تا سال
آينده زنده ماندی )دوباره( حج کن و ھدی بده .با آن مرد نزد عبدﷲ بن عمرو برگشتيم،
جريان را برای او تعريف کرد )عبدﷲ بن عمرو( گفت  :نزد ابن عباس برو و از او سؤال
کن ،شعيب گفت با او نزد ابن عباس رفتيم و سؤال را از او پرسيد او ھمجوابی مانند
جواب ابن عمر به او داد .پس با آن مرد نزد عبدﷲ بن عمرو برگشتيم وآنچه که ابن عباس
به او گفته بود برايش تعريف کرد سپس گفت  :توچه نظری داری؟ گفت نظر من ھم مانند
نظر آن دو )ابن عمر ابن عباس( است«.
از سعيد بن جبير روايت است ) :أن رجال أھل ھو و امرأته جميعا بعمرة ،فقضت
مناسکھا إال التقصير ،فغشيھا قبل أن تقصر ،فسأل ابن عباس عن ذلک ،فقال  :إنھا
لشبقة ،فقيل له  :إنھا تسمع ،فأسحيا من ذلک و قال  :أال أعلمتمونی؟ و قال لھا  :أھريقی
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دما .قالت  :ماذا؟ قال  :انحری ناقة أوبقرة أو شاة .قالت  :أی ذلک أفضل :قال  :ناقة(
»مردی به ھمراه ھمسرش نيت عمره را آوردند و به عمره تلبيه گفتند .آن زن تمام اعمال
حج بجز کوتاه کردن مو را انجام داد و قبل از آنکه مويش را کوتاه کند ھمسرش با او
جماع کرد) .مرد( در اين باره از ابن عباس سؤال کرد ،ابن عباس در پاسخ گفت  :آن زن
دارای شھوت زيادی است .به او )ابن عباس( گفته شد  :او اين سخن را میشنود ،ابن
عباس از گفته خود شرم کرد و گفت چرا مرا آگاه نکردی که او اين سخنان را میشنود،

سپس به او )آن زن( گفت که حيوانی را ذبح کند ،زن گفت  :چه حيوانی؟ گفت  :شتر ،يا
گاوی يا گوسفند )با بز(ی را ذبح کن .گفت کدامشان بھتر است؟ ابن عباس گفت شتر«.
اگر کسی توانايی ذبح شتر يا گوسفند )يا بز( را نداشته باشد ،بايد سه روز در حج و
ھفت روز بعد از بازگشت روزه بگيرد :
به دليل فرموده خداوند متعال :
ص َيا ُم ثَالَثَ ِة
الح ﱢج فَ َما استَي َ
) فَ َمن تَ َمتﱠ َع بِال ُعمرةَ إِلَی َ
دی ،فَ َمن لَم يَ ِجد فَ ِ
س َر ِمنَ ال َھ ِ
سب َع ٍة إ َذا َر َجعتُم( )بقره (196 :
الح ﱢج َو َ
أيّ ٍام فِی َ
»پس کسی که از عمره بھرهمند گردد سپس حج را آغاز کند ،آنچه از ھدی
ميسر شد )ذبح میکند و به فقرای آنجا میدھد( .و کسی که )ھدی يا بھای آن
را( نبايد سه روز )در ايام( حج و ھفت روز ھنگامی که بازگشت )به خانه و
کاشانه خود( بايد روزه بگيرد«.
بھتر آن است که اين سه روز را قبل از روز عرفه ،روزه بگيرد و اگر اين کار را
نکرد میتواند در ايام التشريق روزه بگيرد .به دليل گفته ابن عمر و عايشه ) :لم يرخص
فی أيام التشريق أن يصمن إال لمن لم يجد الھدی(]» [925روز در ايام التشريق جايز نيست
مگر برای کسی که ھدی نيابد«.
يادآوری  :حکم مرد دقيقا ً مانند حکم زن است با اين تفاوت که اگر زن با زور مجبور به
جماع شده باشد ،ذبح بر او واجب نيست و حجش صحيح است ولی حج ھمسرش که با او
][926
جماع کرده صحيح نيست.
از سعيد بن جبير روايت است ) :جاء رجل إلی ابن عباس فقال  :وقعت علی امرأتی قبل
أن أزور .فقال  :إن کانت أعانتک فعلی کل منکما ناقة حسناء جمالء ،و إن کانت لم تعنک
فعليک ناقة حسناء جمالء(]» [927مردی نزد ابن عباس آمد و گفت  :قبل از آنکه )طواف(
زيارت کنم با ھمسرم جماع کردم) .ابن عباس( گفت  :اگر ھمسرش در جماع با تو
ھمکاری کرده باشد ،بر ھر کدام از شما شتری خوب و زيبا واجب است .ولی اگر با تو
مساعدت نکرده ،فقط بر توشتری خوب و زيبا واجب است«.
فھرست
ذبح در حج )*(:
 -1ذبح تمتع و قرآن :
اين ذبح به کسی که به حج تمتع يا حج قرآن احرام بسته واجب است .به دليل فرموده
خداوند متعال :

ص َيا ُم ثَالَثَ ِة
الح ﱢج فَ َما استَي َ
) فَ َمن تَ َمتﱠ َع بِال ُعم َر ِة إلَی َ
دی ،فَ َمن لَم يَ ِجد فَ ِ
س َر ِمنَ ال َھ ِ
سب َع ٍة إِ َذا َر َجعتُم( )بقره (192 :
الح ﱢج َو َ
أَيﱠ ٍام فِی َ
»پس کسی که از عمره بھرهمند گردد سپس حج را آغاز کند آنچه از ھدی
ميسر شد )ذبح میکند و به فقرای آنجا میدھد( وکسی که )ھدی يا بھای آنرا(
نيابد ،سه روز در )ايام( حج و ھفت روز ھنگامی که بازگشت )به خانه و
کاشانه خود( بايد روزه بگيرد«.
 -2ذبح )دم( فديه :
اين ذبح ھنگامی بر حاجی واجب میگردد که سرش را به سبب بيماری يا ناراحتی
ديگر بتراشد ،به دليل فرموده خداوند متعال :
) فَ َمن َکانَ ِمن ُ
ص َدقَ ٍة أو
صيَ ٍام أو َ
کم َم ِريضا ً أو بِ ِه أذ ً
س ِه فَفِديَةٌ ِمن ِ
ی ِمن َرأ ِ
ک ( )بقره (196 :
نُ ُ
س ٍ
»و اگر کسی از شما بيمار شد يا ناراحتی در سر داشت )به سبب زخم يا
سردرد و بيماریھای ديگر و ناچار شد موی سرش را بتراشد بايد که( فديه
بدھد از قبيل )سه روز( روزه يا صدقه و يا حيوان )که بايدذبح شود و در ميان
فقراء تقسيم شود(«.
 -3ذبح )دم( جزاء :
اين ذبح ھنگامی بر محرم واجب میگردد که حيوانی را از حيوانات خشکی شکار کند،
اما صيد حيوانات دريايی چيزی را بر محرم واجب نمیکند )در اين باره قبالً بحث شد(.
 -4ذبح )دم( احصار :
اين ذبح ھنگامی بر شخص واجب میگردد که از کامل کردن مناسک حج به سببی مانند
بيماری ،دشمن و غيره ،بازداشته شود ،البته اين در حالتی است که ھنگام بستن احرام آن
را شرط نکرده باشد ،به دليل فرموده خداوند متعال :
دی ( )بقره (196 :
صرتُم فَ َما استَي َ
) فَإن أُح ِ
س َر ِمنَ ال َھ ِ
»و اگر )از برگزاری بعضی از مناسک ،به وسيله دشمن يا بيماری و غيره(
باز داشته شديد ھر آنچه از ھدی فراھم شود )ذبح کنيد(«.
 -5ذبح )دم( به سبب ھمبستری :
اين ذبح ھنگامی بر حاجی واجب میگردد که در مدت احرام ،با ھمسرش ھمبستر شود.
)در اين باره قبالً بحث شد(.

فھرست

عمره
»عمره از بزرگترين عبادات و افضلترين اعمالی است که بوسيلة آن خداوند درجات
بندگانش را باال برده و گناھانشان را محو میکند .پيامبر rبا گفتار و کردار خود آنرا مورد
تشويق قرار داده و فرموده است ) :العمرة إلی العمرة ،کفارة لما بينھما(]» [928عمره تا
عمره کفاره گناھانی است که بين آن دو انجام داده میشود« .و در حديثی ديگر میفرمايد :
)تابعوا بين الحج و العمرة ،فإنھما ينفيان الفقر و الذنوب کما ينفی الکير خبث الحديد
والذھب و الفضة(]» [929حج و عمره را پی در پی انجام دھيد؛ زيرا آن دو فقر و گناھان را
از بين میبرند ھمچنان که دم آھنگری ناخالصی و زوايد آھن و طال و نقره را از بين
میبرد«.
پيامبر rعمره انجام داده و اصحابش با وی و بعد از وفات ايشان عمره را بجای
][930
آوردهاند«.
فھرست
ارکان عمره:
 -1احرام :
احرام نيت دخول در عمره است؛ به دليل فرموده پيامبر) : rإنما األعمال بالنيات(
»قبول و صحت اعمال بانيات است«.

][931

 2و  -3طواف و سعی :
به دليل فرموده خداوند معال :
يق ( )حج (29 :
) َولِيَطﱠ َوفُوا بِالبَي ِ
ت ال َعتِ ِ
»و خانه قديمی )بيتﷲ( را طواف کنند«.
و میفرمايد :
اح َعلَي ِه أن
ص َفا َو ال َمر َو َة ِمن َ
)إِنﱠ ال ﱠ
ش َعائِ ِر ﷲِ فَ َمن َح ﱠج ال َبيتَ أ ِو اع َت َم َر فَالَ ُجنَ َ
يﱠطﱠ َوفَ بِ ِھ َما(
)بقره.(158 :

»بیگمان )دو کوه( صفا و مروه از نشانهھای )دين( خدا وعبادت ﷲ است .پس
ھر کس حج بيتﷲ يا عمره را به جای آورد بر او گناھی نخواھد بود که آن دو
)کوه( را بارھا طواف کند،
 -4تراشيدن يا کوتاه کردن موی سر :
به دليل حديث ابن عمر از پيامبر rکه فرمود ) :من لم يکن معه ھدی فليطف بالبيت ،و
بين الصفا و المروة ،و اليقصر وليحلل(]» [932کسی که ھدی ھمراه ندارد ،بيتﷲ را
طواف و بين صفا و مروه سعی و )موی سرش را( کوتاه کند و از احرام بيرون بيايد«.
واجبات عمره:
کسی که میخواھد عمره را بجای بياورد ،اگر در سرزمينی قبل از ميقات اقامت دارد
بايد از ميقات احرام ببندد و اگر مقيم سرزمينی بعد از ميقات باشد ،بايد از منزلش احرام
ببندد ،اما کسی که در مکه اقامت دارد ،بايد به خارج از حرم برود و از آنجا احرام ببندد
][933
)چون پيامبر rبه عايشه دستور داد که از »تنعيم« احرام ببندد(.
وقت عمره:
تمام ايام سال وقت انجام عمره است ،البته در رمضان بھتر از ماھھای ديگر است،
چون پيامبر rفرمودهاند ) :عمرة فی رمضان تعدل حجة(]» [934عمرهای در رمضان معادل
يک حج است«.
جواز عمره قبل از حج:
از عکرمه بن خالد روايت است ) :أنه سأل ابن عمر tعن العمرة قبل الحج فقال :
البأس ،قال عکرمة  :قال ابن عمر  :اعتمر النبی rقبل أن يحج(]» [935از ابن عمر tدرباره
عمره قبل از حج سؤال کرد ،ابن عمر گفت  :اشکالی ندارد ،عکرمه گويد :ابن عمر گفت :
پيامبر rقبل از آنکه حج را بجای بياورد ،عمره کرد«.
فھرست
تکرار عمره

)*(:

پيامبر rدر چھار سال چھار عمره انجام داد ،و در ھر سفر بيش از يک عمره انجام
نداده .و ھمچنين ھيچ کدام از اصحاب وی ،yدر ھر سفر بيش از يک عمره انجام ندادهاند
و نشنيدهايم که ھيچ کدام از آنھا در يک سفر دو عمره بجای آورده باشند چه در زمان
حيات پيامبر rو چه بعد از وفات او ،به جز عايشه)رض( که وقتی با پيامبر rبه حج رفت و
عادت ماھيانه شد پس از آن پيامبر rبه برادرش عبدالرحمن بن ابوبکر دستور داد تا با او
به تنعيم برود و از آنجا برای عمره احرام ببندد؛ چون عايشه گمان کرد عمرهای که با

حجش انجام داده باطل شده است )و به اين خاطر( گري ه کرد ،سپس پيامبر rبمنظور
دلجويی عايشه به او اجازه داد تا عمره را به جای آورد.
و اين عمره فقط به عائشه اختصاص دارد چون کسی از اصحاب چه مرد و چه زن
ھمانند عائشه بعد از اتمام حج به قصد عمره به تنعيم نرفته و احرام نبستهاند ،در حاليکه
اگر اصحاب بر اين باور بودند که کار عايشه برای آنان نيز مشروعيت دارد ،چيزی در
اين باره از آنھا نقل میشد.
امام شوکانی)ره( گويد » :پيامبر rبه خاطر انجام عمره از مکه خارج نشده تا از ميقات
حرام ببندد و دوباره به مکه برگردد و عمره انجام دھد ،کاری که امروزه مردم انجام
میدھند ،و اين کار نيز از ھيچ کدام از صحابه ثابت نشده است«.
ھمانطوری که تکرار عمره بعد از حج ،از اصحاب yثابت نشده ،تکرار آن در ساير
ايام سال نيز از آنھا ثابت نشده است آنان به صورت فردی و جمعی برای عمره به مکه
میرفتند و میدانستند که عمره عبارت از طواف خانه خدا و سعی بين صفا و مروه است،
و ھمچنين به طور يقين میدانستند که طواف خانه خدا بھتر از سعی بين صفا و مروه
است .بنابراين به جای آن که خودشان را به رفتن به تنعيم و بستن احرام برای عمره
جديدی بعد از عمره اول مشغول کنند ،ترجيح میدادند که خانه خدا را طواف کنند .و
معلوم است مدت زمانی را که شخص برای رفتن به تنعيم و بستن احرام برای عمره جديد
صرف میکند ،میتواند به جای آن صدھا دور ،خانه خدا را طواف کند.
»طاووس«)ره( گويد » :کسانی که به تنعيم رفته و از آنجا برای عمره احرام میبندند
نمیدانم که آيا با اين کارشان پاداش داده میشوند يا عذاب!! )با تعجب( به او گفته شد :عذاب
داده میشوند؟ گفت  :بله چون اينھا طواف خانه خدا را ترک کرده و به چھار مايل دورتر
رفته و برمیگردند در حاليکه بجای پيمودن چھار مايل میتوانند دويست بار طواف انجام
دھند و ھر طواف بيتﷲ بھتر از اين است که برای کاری بیاساس خارج شوند«.
بنابراين عدم مشروعيت تکرار عمره چيزی است که سنت عملی پيامبر rو عمل
اصحاب)رضوان ﷲ عليھم( بر آن داللت دارد و پيامبر عليه الصاله والسالم ما را به
پيروی از سنت نبوی و سنت خلفای بعد از خود امر کرده و فرموده است ) :عليکم بسنتی
و سنة الخلفاء المھديين الراشدين من بعدی ،عضوا عليھا بالنواجذ( »به سنت من و سنت
خلفای راشدين و ھدايت يافته بعد از من تمسک جوييد و آن را با دندانھای آسياب
بگيريد)*(«[936].

فضيلت مدينه:

زيارت مدينه منوره )*(

فھرست

از جابر بن سمره روايت است  :از پيامبر rشنيدم که میفرمود ) :إن ﷲ تعالی سمی
المدينة طابة(]» [937خداوند متعال مدينه را طابه )فرحبخش و خوب( ناميد«.
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :إن المدينة کالکير ،تخرج الخبيث ،التقوم
الساعة حتی تنفی المدينة شرارھا ،کما ينفی الکير خبث الحديد(]» [938مدينه ھمچون دم
آھنگری خبيث را بيرون میکند ،و قيامت برپا نمیشود تا وقتی که مدينه انسانھای
شرورش را بيرون نراند ،ھمانطور که دم آھنگری ناخالصیھای آھن را بيرون میکند«.
فضيلت مسجد نبوی و نماز خواندن در آن:
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :التشد الرحال إال إلی ثالثة مساجد:
مسجدی ھذا ،و مسجد الحرام ،و مسجد األقصی(])» [939به قصد زيارت( بار و اثاث
)سفر( بسته نمیشود مگر به قصد سه مسجد ،اين مسجد من )مسجدالنبی( ،مسجدالحرام و
مسجداألقصی«.
ھمچنين از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود :
)صالة فی مسجدی ھذا خير من ألف صالة فی غيره من المساجد ،إال المسجد
الحرام(]» [940خواندن يک نماز در مسجد من )مسجدالنبی( بھتر از خواندن ھزار نماز در
ساير مساجد است به جز مسجدالحرام«.
از عبدﷲ بن زيد روايت است که پيامبر rفرمود ) :ما بين بيتی و منبری روضة من
رياض الجنة(]» [941بين خانه من و منبرم باغی از باغھای بھشت ھست«.
فھرست
آداب زيارت مسجد نبوی و قبر شريف:
خداوند منزلت و جايگاه ويژهای به مسجدالنبی ،مسجدالحرام و مسجداألقصی عطا
فرموده است ،بطوريکه نماز خواندن در آنھا بر ساير مساجد برتری دارد.
پس کسی که به اين مساجد میآيد بايد به قصد ثواب و اجابت دعوت پيامبر rکه رفتن به
زيارت آنھا را مورد تشويق قرار داده است ،بيايد.
البته برای زيارت اين مساجد ،آداب و دستورات خاصی وجود ندارد که آنھا را از ساير
مساجد جدا کند ولی وجود قبر پيامبر rدر مسجدالنبی ممکن است برای بعضی اين شبھه را

بوجود آورد که اين مسجد دارای آداب خاصی است و اگر قبر شريف داخل مسجد نمیبود،
شايد اين شبھه بوجود نمیآمد.
برای اينکه مسلمانی که وارد مدينه میشود و قصد زيارت مسجدالنبی را دارد ،اعمالش
از روی آگاھی باشد ،آداب زيارت مسجدالنبی را ذکر میکنيم :
 -1وقتی داخل مسجد شد با پای راستش داخل شود و بگويد ) :اللھم صل علی محمد و
سلم ،اللھم افتح لی أبواب رحمتک(]» [942خداوندا! بر محمد صلوات و سالم بفرست،
خداوندا! درھای رحمتت را بر من بگشای«.
 -2قبل از نشستن دو رکعت تحيه المسجد بخواند.
 -3از دعا کردن و خواندن نماز ،رو به قبر شريف پيامبر rخودداری کند.
 -4سپس برای سالم گفتن به طرف قبر شريف رفته و از گذاشتن دست روی سينهاش
خودداری نمايد ،سرش را پايين نياندازد و از ذلتی که فقط اليق است در مقابل خدای يکتا
داشته باشيم ،اجتناب ورزد و از پيامبر طلب کمک و فريادرسی نکند ،و با الفاظ و کلماتی
که پيامبر بر اھل بقيع سالم داده ،بر پيامبر rسالم گويد .الفاظ متعددی از پيامبر rدرباره
زيارت قبور به اثبات رسيده که عبارتند از :
)السالم علی أھل الديار من المؤمنين والمسلمين ،و يرحم ﷲ المستقدمين منا و
المستأخرين ،و إنا إن شاء ﷲ بکم الحقون(]» [943سالم بر مؤمنان و مسلمانان اين ديار،
خداوند به گذشتگان و آيندگان ما رحم کند و ما ھم انشاء ﷲ به شما ملحق میشويم« .سپس
به ھمين ترتيب بر دو بيار پيامبر rابوبکر و عمر)ض( سالم بفرستد.
 -5بلند کردن صدا در مسجدالنبی يا در کنار قبر پيامبر rدور از ادب است  :بلکه بايد
به آرامی صحبت کند؛ چون ادب با پيامبر rدر حال وفات مانند ادب در حال حياتش است.
 -6بايد بر ادای نماز در صفوف اول جماعت حريص باشد؛ چون نماز خواندن در صف
اول فضيلتی زياد و ثوابی فراوان دارد.
 -7نبايد حرص خواندن نماز در روضه ،او را از صف اول جماعت به تأخير بياندازد؛
چراکه نماز در روضه ھيچ گونه برتری بر نماز در ساير جاھای مسجد ندارد.
 -8حرص بر ادای چھل نماز متوالی در مسجدالنبی بر اساس حديث زير که در ميان
مردم مشھور شده و رواج پيدا کرده ،مستحب نيست ) :من صلی فی مسجدی أربعين صالة
اليفوته صالة کتبت له براءة من النار ،و نجا من العذاب ،و بری من النفاق(]» [944کسی
که در مسجد من چھل نماز بخواند و ھيچ نمازی را از دست ندھد از آتش و عذاب جھنم
نجات پيدا میکند ،و از نفاق پاک میشود« .چون اين حديث ضعيف و غير صحيح است.

 -9زياد رفتن نزد قبر شريف پيامبر rبمنظور سالم گفتن مشروعيت ندارد؛ ون از ھر
جا سالم گفته شود به او میرسد ،اگرچه از دورترين نقاط زمين ھم باشد ،لذا کسی که از
دورترين نقاط بر او سالم میگويد با کسی که کنار قبر او است در برخورداری از ثواب و
صلوات و سالم يکسان ھستند.
 -10در وقت بيرون رفتن از مسجد نبايد به صورت عقبگرد خارج شود بلکه بايد پای
][945
چپش را جلو گذاشته و بگويد ) :اللھم صل علی محمد ،اللھم إنی أسألک من فضلک(
»خداوندا! بر محمد صلوات )و سالم( بفرست خداوندا! از تو طلب فضل میکنم«.
فھرست
مسجد قباء:
سنت است کسی که به مدينه میرود به مسجد قباء رفته و به پيروی از پيامبر rدر آنجا
نماز بخواند؛ چون در حديث آمده ) :کان عليه الصالة و السالم يتعاھده بالزيارة ماشيا و
راکبا ،و يأتيه يوم السبت فيصلی فيه رکعتين(]» [946پيامبر rپياده و سواره پایبند رفتن به
مسجد قباء بود و روزھای شنبه به آنجا میرفت و دو رکعت نماز میخواند«.
در حديثی ديگر میفرمايد ) :من تطھر فی بيته ثم أتی مسجد قباء فصلی فيه ،کان له
کأجر عمرة(]» [947کسی که در خانهاش وضو بگيرد سپس به مسجد قباء رفته و در آن
نماز بخواند ،پاداش يک عمره را دريافت مینمايد«.
بقيع و أحد:
بقيع مقبره مسلمانان در مدينه است که گروه زيادی از اصحاب در آن دفن شدهاند و تا
امروز نيز مسلمانان در آن دفن میشوند و بسياری از آنھا کسانی ھستند که به اميد مردن
در مدينه و دفن در بقيع به آنجا میروند.
پيامبر rفرمودند ) :أحد جبل يحبنا و نحبه(]» [948أحد کوھی است که ما را دوست دارد
و ما ھم آن را دوست داريم« .در کنار آن ھفتاد و اندی شھيد ،از شھدای غزوهای که در
اطراف آن به وقوع پيوست ،دفن شدهاند .اين غزوه به نام آن کوه )غزوه احد( نام گرفته
است.
پس ھرگاه کسی به مدينه رفت اشکالی ندارد بقيع يا شھدای أحد را زيارت کند؛ چون
پيامبر rدر آغاز از زيارت قبور نھی کرد ،سپس به منظور بيادآوردن آخرت و عبرت
گرفتن از کسانی که در آنجا دفن شدهاند ،به آن اجازه داد .ولی بايد از تبرک جستن به قبور
و استغاثه از مردگان و شفيع قراردادن و توسل کردن به آنان خودداری شود.
باال رفتن و نماز خواندن در محلی از کوه احد که گفته میشود محل نماز پيامبر rبوده،
يا باال رفتن به آن جھت تبرک ،يا باال رفتن به کوه رماه جھت جستجوی آثار صحابه؛ و از

اين قبيل اعمال ،ھيچ مشروعيتی نداشته و مستحب نيست ،بلکه از امور مستحدثهای است
که شرع از آنھا نھی کرده است .در اين باره عمر tمیگويد ) :إنما ھلک من کان قبلکنم
بتتبعھم آثار أنبياءھم( »کسانی که قبل از شما بودند به سبب جستجوی آثار پيامبرانشان به
ھالکت رسيدند« .پس بايد سخن عمر tبرای ما قانعکننده و فصلالخطاب باشد.
فھرست
زيارتگاهھا:
در مدينه منوره اما کنی ھست که بعنوان زيارتگاه شناخته میشوند مانند ھفت مسجد
نزديک محل وقوع غزوه خندق ،مسجد قبلتين ،بعضی چاھھا ،مسجد غمامه و مساجدی که
به ابوبکر و عمر و عايشه yجميع ا ً نسبت داده میشود .تخصيص اين اماکن به زيارت
مشروع نيست و زيارتکننده اين اماکن نبايد گمان کند که با زيارت آنھا اجر و ثواب
بيشتری دريافت میکند؛ چون جستجوی آثار انبياء و صالحين سبب ھالکت امتھای قبل از
ما شده است ،و برای مسلمانان شايسته نيست که با سنت نبوی و روش اصحاب مخالفت
کنند؛ چون خير واقعی در پيروی از سنت نبوی و اصحاب ،و شر واقعی در مخالفت با
آنھا است.
فھرست
دو تذکر بسيار مھم:
 -1بسياری از حجاج بر اين حريصاند که ماندنشان در مدينه بيشتر از روزھايی باشد
که در مکه بودهاند در حالی که يک نماز در مسجدالحرام با صدا ھزار نماز در ساير
مساجد برابری میکند اما يک نماز در مسجدالنبی برابر با ھزار نماز در ساير مساجد
است و اين تفاوت بزرگ در فضيلت بين نماز در مکه و نماز در مدينه دليلی روشن برای
حجاج است تا ماندنشان در مکه بيشتر از مدينه باشد.
 -2بسياری از حجاج گمان میکنند که زيارت مسجدالنبی جزو مناسک حج است و به
اين خاطر به ھمان اندازه که بر مناسک حج حريصند بر زيارت مسجدالنبی ھم حرص
میورزند به طوری که اگر کسی حج کند و به مدينه نرود به نظر آنان حجش ناقص است.
در اين باره احاديثی موضوع و دروغين را ھم روايت میکنند مثل حديث )من حج فلم
يزرنی فقد جفانی( »کسی که حج کند و )قبر( مرا زيارت ننمايد ،به من جفا کرده است« .در
حالی که حقيقت برخالف پندار آنان است؛ چون زيارت مسجدالنبی سنتی است که پيامبر rبه
نماز خواندن در آن تشويق کرده است و ھيچ ربطی به حج ندارد ،و زيارت مسجدالنبی از
شروط صحت و حتی کمال حج نيست ،البته در ذات خود عملی مشروع است.

