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ﺗﻘﺮﯾﻆ
اﻟﺪﮐﺘﻮر /ﻋﺒﺪ اﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ آل ﻏﻀﯿﻪ ﻣﻔﺘﯽ ﺣﺮم ﻧﺒﻮی -ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻫﺮوی در ﺑﺎره ی ﺣﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا 
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ،آﻧﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺘﻤﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ را
ﺑﺮای ﺣﺠﺎج و زاﺋﺮﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام در ﺑﺮدارد.
و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ )زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ( ﺑﻪ
ً
ﻧﺸﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادر ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﯽ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ دارد و از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه از آن
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻠﻤﺎء ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده و از رﻫﻨﻤﺎﺋﯽﻫﺎ و ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻢ.
وﺻ ﹼﻠ ﯽ اﷲ وﺳ ﹼﻠ ﻢ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻴﻨﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏ ﹼﻤ ﺪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ:
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ آل ﻏﻀﯿﻪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﻟﻬﺎﺷﻤﯽ
ﻣﻔﺘﯽ ﺣﺮم ﻧﺒﻮی -ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
واﻟﺼ ﻼة
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬی ﻫﺪاﻧﺎ ﳍﺬا وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪی ﻟﻮﻻ أن ﻫﺪاﻧﺎ اﷲ
ﹼ

ﳏﻤ ﺪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ
واﻟﺴ ﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻌ ﱢﻠ ﻢ اﻟﺒﴩﻳﺔ وﻣﻨﻘﺬﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻼﻟﺔ ﻧﺒﻴﹼ ﻨﺎ ﹼ
ﹼ
وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ وﻣﻦ اﻗﺘﻔﯽ أﺛﺮه وﳖﺞ ﺳﺒﻴﻠﻪ إﻟﯽ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ اﻣﺮ ﮐﺮده ،و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ
� ۡم َ� ۡن ُه فَٱ َ
نت ُه ۚوا ْ َوٱ َّ� ُقوا ْ ٱ َّ َ
﴿ وما ءاتٮ�م ٱلرسول فخذوه وما �هٮ
�ۖ
َّ َّ َ َ ُ ۡ َ
اب﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۷ :
إِن ٱ� شدِيد ٱل ِعق ِ
»و ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺮای ﺷﻤﺎ )از اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ( ﺑﺪﻫﺪ آﻧﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ را از
آن ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﺪ و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﻫﺮ آﺋﯿﻨﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﺪا ﺳﺨﺖ اﺳﺖ«.

و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را اﻟﮕﻮی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده ،و
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ُ
َّ َ ۡ َ َ َ ُ
� ۡم � َر ُسول ٱ َّ�ِ أ ۡس َوةٌ َ
ح َس َنة ٞل ّ َِمن َ� َن يَ ۡر ُجوا ْ ٱ َّ َ
﴿لقد �ن ل
�
ِ
ِ
� َكث ِ ٗ
َوٱ ۡ�َ ۡو َم ٱ�خ َِر َو َذ َك َر ٱ َّ َ
�� ] ﴾٢١اﻷﺣﺰاب.[۲۱ :

»ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﭘﯿﺮوی ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﻮاب ﺧﺪا و روز

آﺧﺮت ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪا را ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎد ﮐﻨﺪ«.

و ّ
رب اﻟﻌﺰت ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﻣﺰ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

ُۡ
ُ ۡ ۡ ُ ُ َّ ُ ۡ
َ ُ
ُ ُ ۡ ُ ُّ َ َّ َ َ َّ ُ
و� �بِب�م ٱ
� َو�َغ ِف ۡر ل� ۡم
﴿قل إِن كنتم �ِبون ٱ� فٱتبِع ِ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

ُُ َ ُ
� ۡم َوٱ َّ ُ
� َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم ] ﴾٣١آلﻋﻤﺮان.[۳۱ :
ذنو� ۚ
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»)ای ّ
ﻣﺤﻤﺪ( ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ ،از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را

دوﺳﺖ ﺑﺪارد و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻣﺮزد و ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.

و ﺧﺪاوﻧﺪ واﺿﺢ و ﻣﺒﺮﻫﻦ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﺰء از اﻃﺎﻋﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َّ
ۡ
َ
َ
َ ٓ
ََ ۡ َ َ
َ
َ َ
اع ٱ َّ َ
﴿ َّمن يُطِعِ ٱ َّلر ُسول �قد أط
�ۖ َو َمن ت َو ٰ� � َما أ ۡر َسل َ�ٰك عل ۡي ِه ۡم
ٗ
َحفِيظا ] ﴾٨٠اﻟﻨﺴﺎء.[۸۰ :

»ﻫﺮ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده و ﻫﺮﮐﻪ روی ﮔﺮداﻧﺪ
ﭘﺲ ﺗﻮ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ«.

و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪو اﻣﺮ او را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﻮاب ﺑﺰرﮔﯽ وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
َ
َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ
﴿ َو َمن يُطِعِ ٱ� وٱلرسول فأو ٰٓ��ِك مع ٱ�ِين ��عم ٱ
� عل ۡي ِهم ّم َِن
ٗ
َّ ّ َ َ ّ ّ َ َ ُّ َ َ ٓ َ َّ
ُ َ َ
ل� ٰلِح َ
لصدِيقِ� وٱلشهداءِ وٱ
ٱ�ب ِ ِ ۧ
� ۚ َو َح ُس َن أ ْو ٰٓ��ِك َر�ِيقا ﴾٦٩
�ن وٱ ِ
ِ
]اﻟﻨﺴﺎء.[۶۹ :
»و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل را ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ّ
اﻧﻌﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺻﺪﯾﻘﺎن و ﺷﻬﯿﺪان و ﺻﺎﻟﺤﺎن ،و آﻧﻬﺎ ﭼﻪ دوﺳﺘﺎن
ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ!«.

و ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺣﺞ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع و اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا  را
در آن ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ّ
ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهی از ﻋﻠﻤﺎء و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺼﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻮاﻧﺒﯽ از اﺣﮑﺎم ﺣﺞ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺻﺤﺖ و ﺑﻄﻼن ﻣﻨﺎﺳﮏ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﺧﻄﺎی ﺣﺠﺎج و
 ...را در ﮐﺘﺐ و رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در ﺗﻼش ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮﻋﻠﻢ
و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺞ ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻫﺎﻧﺪ.

۸

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

اﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺖ و آن اﺣﻮال و ﺳﯿﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ روز ﻣﺮه ،ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﺎ اﻫﻞ و اﻗﺎرب ،رﻓﺘﺎر
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام و ﺑﺎﻵﺧﺮه رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ اﻣﺖ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ؟!.
ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﻮر و ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﺞ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺪﻣﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﺴﻮی ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﺣﻮال و ﺳﯿﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﻣﻮﺳﻢ
ﺣﺞ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ اﺣﮑﺎم و ﻣﻨﺎﺳﮏ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﻞ و اﻗﺎرب اﯾﺸﺎن در
اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی از ﺳﯿﺮت ﭘﺎک آن ﺣﻀﺮت را ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان و ﺧﻮ ﯾﺸﺎوﻧﺪان واﺿﺢ
ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده از اﻫﻤﯿﺖ و ﯾﮋه ی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا  در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد
و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻼﻗﺎت و دﯾﺪار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ازاﯾﻦ
اﻓﺮادّ ،اوﻟﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻧﺤﻀﺮت ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰای دارد.
و ﺑﺎﻵﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺻﺪی واﺿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ از ﺧﻼل ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺳﻔﺮی ﻣﺒﺎرک و ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺒﺎ و
دﻟﭽﺴﺐ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا  در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﺎدر ﻣﻮﺛﻖ ﺣﺪﯾﺜﯽ و از ﺑﯿﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  را درﺣﺞ ﻃﻮری
واﺿﺢ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮرﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﺰار و
ّ
ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﻤﺴﻔﺮ اﺳﺖ.
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ،دراﺛﻨﺎی ﺳﻔﺮ و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ
ﻣﻌﻈﻤﻪ و اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت و ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺑﺴﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻋﺒﺎدت ،ﻗﯿﺎدت و ﺑﺮﺧﻮرد

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم  ﺑﺎ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از اﻫﻞ و اﻗﺎرب ،دوﺳﺘﺎن و ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﮐﺮام ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻗﯿﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و اﻣﺮوزه ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و ﻓﻼ ﮐﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪه و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺿﺪ دﯾﻨﯽ )ﺳﯿﮑﻮﻟﺮ ،ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ و (...ﺑﺎ اﻫﺪاف و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻨﺠﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ دﻋﻮﺗﮕﺮان و اﺻﻼحﮔﺮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺣﺞ ،اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای
ّ
ﺣﺠﺎج درس ﻣﺤﺒﺖ و وﺣﺪت و دوری از ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف داده ،در ذﻫﻦﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ّ
}اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ{ و ﻋﺮوج دوﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺖ را ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﺣﺠﺎج
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﻨﺎره ﻧﻮر و رﻣﺰ وﺣﺪت در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ازﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ،ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ و ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی
اﻓﮑﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺳﯿﺮ ﻫﺠﻮﻣﯽ و ﺻﻌﻮدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻦ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻋﻤﻼ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﺎرای ﺟﻮاﺑﺪﻫﯽ و
رﻣﻘﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮ ﯾﺸﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
و ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﺑﺎره ﻧﺴﮏ و اﺣﮑﺎم ﺣﺞ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺞ ﺧﯿﻠﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻬﺬا درﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺣﮑﺎم،
ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از
رﺳﻮل ﺧﺪا درﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺒﺎرک ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر.
اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ اﻫﻞ و اﻗﺎرب.
اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ّاﻣﺖ.
ﺟﻮاﻧﺐ دﯾﮕﺮی از ﻗﯿﺎدت آن ﺣﻀﺮت  در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ.

۱۰

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل أ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﮐﺮم ﺧﻮ ﯾﺶ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را داد ،آﻧﺮا ﮐﺘﺎب ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺣﺠﺎج و ﻣﻌﺘﻤﺮﯾﻦ و ﺗﻮﺷﻪ آﺧﺮت ﺑﺮای ﮔﺮد
آورﻧﺪه ﺑﺪارد.

ّ
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ.
ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ »ﻫﺮوی« دوازدﻫﻢ رﺑﯿﻊ ّ
اﻻول  ۱۴۲۷ﻫ ﻣﺪﯾﻨﻪ ّ
ﻣﻨﻮره.

ﯾﺎدآوري
ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺤﺎث ﮐﺘﺎب در دﺳﺖ داﺷﺘﻪی ﺷﻤﺎ در واﻗﻊ ﻣﺄﺧﻮذ از
ّ
ﮐﺘﺎب )اﺣﻮال ّاﻟﻨﺒﯽ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ( ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﻼﻣﻪ )اﻟﺒﻌﺪاﻧﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺤﺪ
ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﺘﺎب ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدی و ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ روا داﺷﺘﻪ اﯾﻢ؛ ﻟﻬﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺮﺟﻤﻪ »اﺣﻮال اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺪارم ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﻘﺼﺎﻧﺎت و
ﮐﻤﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ دوش ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻌﺪاﻧﯽ ﻧﯿﻨﺪازد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﮐﻤﺎل و
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و آﻧﭽﻪ ازﻧﻘﺺ دﯾﺪه ﺷﺪ ،اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در
اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ در ﭼﺎپﻫﺎی ﺑﻌﺪی رﻓﻊ ﮔﺮدد.
و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ
ّ
اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻮد و از آوردن اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ و ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه ،و اﮔﺮ
ّ
در ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭘﺎ ورﻗﯽ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﮐﻪ در ﻃﺒﻌﺎت و ﭼﺎپﻫﺎی ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻬﺬا ﺷﻤﺎره ﺣﺪﯾﺚ
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮد.
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل ﮐﺘﺎب ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﯿﺪوی ،ﻓﻘﻬﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﭘﺎورﻗﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻋﻼم را ﻧﯿﺰ از ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻦ آوردهاﯾﻢ.

ّ
ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﻪﻫﺎی ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺼﺮف از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺪث

دﻫﻠﻮی  /اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.

ّ
واﻟﺴﻼم

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ

اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر.
اﻇﻬﺎر ﺑﺮاﺋﺖ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪود اﷲ
ﺧﺸﻮع و آراﻣﺶ
ﺗﻮازن و اﻋﺘﺪال

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ
اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﭘﯿﻮﻧﺪ وﺳﯿﻊ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر و ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی ﺑﺎذات ﭘﺎک او داراﺋﯽ ّﻣﺘﻘﯿﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﮑﻮ
ﮐﺎران اﺳﺖ.
و ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺣﺞ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎی روﺣﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﺷﻤﺮده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﺲﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎﮔﺮدش در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻨﺎزل ﮐﺮﻧﺶ و اﻧﮑﺴﺎر
در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪای ﭘﺎک ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا  در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ،
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻗﯿﺎدت ّاﻣﺖ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮ ﯾﺶ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ و ﺑﻘﯿﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﮐﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ را ﻧﯿﺰ ﺑﺠﺎی آوردﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ آن ﺣﻀﺮت و راﺑﻄﻪ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺎﻟﻘﺶ داﺷﺖ ﺣﺎﺋﻞ واﻗﻊ
ﻧﺸﺪه و اﯾﺸﺎن را از اﻧﮑﺴﺎر و ﺧﻀﻮع ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ّ
رب اﻻرﺑﺎب ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ.
و اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻮاﺿﻊ و اﻧﮑﺴﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر را -در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ -ﺑﺮ
ﺷﻤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ درازا ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻟﻬﺬا ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ:
 -1ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ از واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  در
ﺣﺞ ﺑﻪ آن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮده و اﻫﻤﯿﺖ آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺗﻮﺣﯿﺪ در آن ﺑﻮﺿﻮح ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻮاردی را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

۱۴

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

اﻟﻒ  -ﺗﻠﺒﯿﻪ  :١ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺣﺞ ﺑﻮده ،و ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻓﺮاد ﺧﺪای ﻻ ﺷﺮﯾﮏ در ﻣﻠﮏ و
ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺣﺞ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ
ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻠﺒﯿﻪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ّ
ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری  ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻠﺒﯿﻪ را از آن ﺣﻀﺮت اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻘﻞ
ْ َ َ َ
َ َّ ْ َ َّ ُ َّ َ َّ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ
ﺮﺷ�ﻚ لﻚ َّﺒﻟﻴْﻚ إِن اﺤﻟ َ ْﻤﺪ َواﻨﻟِّﻌ َﻤﺔ لﻚ
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺒﻟﻴﻚ الﻠﻬﻢ ﺒﻟﻴﻚ ﺒﻟﻴﻚ ﻻ ِ
َ ُْ ْ َ َ َ َ َ َ
ﺮﺷ�ﻚ لﻚ« .٢
والﻤﻠﻚ ﻻ ِ
ب  -اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﺑﻪ اﺧﻼص ﻋﻤﻞ :و دﻋﺎی آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻪ او را از رﯾﺎء و ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ دور ﻧﮕﻪ دارد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ  آﻣﺪه ﮐﻪ
َّ ُ َّ َّ ٌ َ َ َ َ َ
َ
ﻴﻬﺎ َوﻻ ُﺳ ْﻤ َﻌﺔ« .٣
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺮام ﻓﺮﻣﻮد» :الﻠﻬﻢ ِﺣﺠﺔ ﻻ ِر�ﺎء ِ�
ّ
ﺣﺠﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ رﯾﺎء و ﺷﻬﺮت در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ«.
»ای ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! ﺗﻮﻓﯿﻖ
ج  -ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهﻫﺎی اﺧﻼص در دو رﮐﻌﺖ ﻃﻮاف :اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
ُۡ َ َ
ۡ َ
َ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت  ﺳﻮرهﻫﺎی اﺧﻼص ﴿قل ٰٓ
�� ُّ� َها ٱل� ٰفِ ُرون﴾ -و-
ُ ۡ ُ َّ ُ َ
﴿قل ه َو ٱ
� أ َح ٌد﴾ را در دو رﮐﻌﺖ ﻃﻮاف ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .٤
د -ﺗﺒﻠﻮر ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻧﯿﺎﯾﺶ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه:
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎﺑﺮ اﻧﺼﺎری  در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮ ﯾﻠﯽ ﺣﺞ اﯾﺸﺎن را ﺑﻄﻮر ّ
ﻣﻔﺼﻞ ﺑﯿﺎن
ّ
ّ
ّ
ﻣﻌﺘﻤﺮ از زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻦ
 - ١ﻣﺮاد از ﺗﻠﺒﯿﻪ ،ﮔﻔﺘﻦ »ﻟﺒﯿﻚ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﯿﻚ «...اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ ﯾﺎ ِ
اﺣﺮام ﺗﺎ رؤ ﯾﺖ ﮐﻌﺒﺔ ﻣﺸﺮﻓﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٣ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۸۹۰ :ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری
ﺟﻠﺪ ۳ﺻﻔﺤﮥ ۴۴۶ :ﺿﻌﯿﻒ ﮔﻔﺘﻪ ،و ﻋﻼﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮق ﺣﺪﯾﺚ آﻧﺮا در
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۶۱۷ :ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار دادهاﺳﺖ.
 - ٤ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره. ۸۶۹ :

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
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ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ...» :ﺑﻌﺪا ﺑﺮ ﺗﭙﻪ "ﺻﻔﺎ" ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ را دﯾﺪ ،رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﻮده
"اﻟﻠﻪ" را ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد و ﺑﺰرﮔﯿﺶ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﮑﺘﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮای او اﺳﺖ ،و او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . .ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت و ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ﭘﺲ از آن ﺑﻪ "ﻣﺮوه"
آﻣﺪه و اﻋﻤﺎل و دﻋﺎﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد در ﻣﺮوه ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد« .١
ﻫ -ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺗﻮﺣﯿﺪي آن ﺣﻀﺮت در ﻋﺮﻓﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

دﻋﺎ ،دﻋﺎی روز ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﯾﻢ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ
َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ ُ َ ْ
ُ َ ُ ِّ
ََ
ﻪﻟ ال ُﻤﻠﻚ َوﻪﻟُ اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ َوﻫ َﻮ َﻰﻠﻋ ﻞﻛ
ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ ا� وﺣﺪه ﻻ ِ
ﻲﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌ
َ ْ
ﻳﺮ«  ٢اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ ﺷﺪﯾﺪ اﻣﺮوزه ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و ﺧﺮاﻓﺎت ﺣﺘﯽ
در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرگ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺞ درﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ارﺷﺎد و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺴﻮی اﺻﻞ دﯾﻦ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﻪ
اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺷﺮک و ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻪ دوش ﻋﻠﻤﺎء و دﻋﻮﺗﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﻘﺪﯾﻢ آن ﺑﺮﺳﺎﯾﺮ ارﮐﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻼم از ﺳﯿﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرگ
اﺳﻼم اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻌﺎذ  را ﺑﺴﻮی "ﯾﻤﻦ" ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ّ
ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ )ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ( و ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ دﻋﻮت ﺑﺪه،
اﮔﺮاﯾﻦ دﻋﻮت ﺗﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻔﻬﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﺮض ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺧﺪای
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٢ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۵۸۵ :

۱۶
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ﺑﺰرگ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻗﻪ در ﻣﺎﻟﻬﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮐﻪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪانﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻓﻘﺮاﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .١
ﭘﺲ ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ و ﻻﯾﻖ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﺠﺎج ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺧﻮ ﯾﺸﺘﻦ را داﻋﯽ و ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻮای ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 -2ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ

2

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ و ﺣﻔﻆ و اﺣﺘﺮام آﻧﻬﺎ
ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا رﮐﻦ ﺗﻘﻮی و ﺷﺮط ﺑﻨﺪﮔﯽ و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﻮاب و ﺣﺼﻮل ﺧﯿﺮ ﻗﺮار
داده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َۡ َ ُۡ ُ
﴿ َ� ٰل َِك َو َمن ُ� َع ّ ِظ ۡم َش َ ٰٓ َ َّ َ َّ َ
وب ] ﴾٣٢اﻟﺤﺞ[۳۲ :
ۖ
��ِر ٱ�ِ فإِ�ها مِن �قوى ٱلقل ِ
»)ﺣﮑﻢ( اﯾﻨﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﺪا را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ از ﺗﻘﻮای
دلﻫﺎﺳﺖ«.

و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از اﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻦ و ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ آﻧﻬﺎ و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺪود اﻟﻬﯽ و ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوع ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ و ﺧﺼﻮﺻﺎ در
ﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ۡ ُّ ۡ ُ ۡ َ َ َ
﴿ َو َمن يُر ۡد �ِيهِ �إ ۡ َ
اب أ ِ� ٖ�﴾ ]اﻟﺤﺞ.[۲۵ :
ذ
ع
ِن
م
ه
ِق
ذ
ن
�
ل
ظ
ب
د
ا
�
ِۢ
ٖ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
»و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از روی ﺳﺘﻢ در آﻧﺠﺎ ﮐﺠﺮوی ﺧﻮاﻫﺪ ،او را از ﻋﺬاب دردﻧﺎک
ﻣﯽﭼﺸﺎﻧﯿﻢ«.
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۹۵ :
 - ٢ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻌﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺸﺎﻧﻪ وﻋﻼﻣﻪ اﺳﺖ .وﻣﺮاد ازﺷﻌﺎﺋﺮاﻟﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﺒﺎدت او
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻄﺎ ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻌﺎﺋﺮاﻟﻠﻪ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ آن اﻣﺮﻧﻤﻮده وﯾﺎ از آن ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺴﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﯽ دﯾﻦ اﻟﻠﻪ ﮐﻠﻪ«.
ﺑﺮایﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ »اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن« از ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺮﻃﺒﯽ ۳۷/۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
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ﭘﯿﺸﻮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺳﺮدار اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ  ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﺻﺎن
ﺧﺪا و ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﻼم اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺪوه ﻧﯿﮏ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
و در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺞ  ،١ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﺪود ،ﺣﻔﻆ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
آن در ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ:
اﻟﻒ :ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮای اﺣﺮام ،ﺗﻠﺒﯿﺪ ﺳﺮ  ٢و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻋﻄﺮ ﮐﻪ آن
ﺣﻀﺮت در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪ اﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ  آﻣﺪه ﮐﻪ» :او ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﮑﺠﺎﻧﺐ رﻓﺖ و ﺑﺮای اﺣﺮام ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .«٣
ّ
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪ ل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آن ﺣﻀﺮت را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،ﺑﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻢ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﺧﺸﺶ و
ﻟﻤﻌﺎن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ را در ﺳﺮ و رﯾﺶ ﻣﺒﺎرک آﻧﺤﻀﺮت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم .٤
ب :ﺑﺮدن ﺷﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮ ﯾﺶ از "ذو اﻟﺤﻠﯿﻔﻪ" ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ :و ﺷﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.
 - ١ﻣﺮاد از ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺞ ،اﻋﻤﺎل ﻧﺴﮏ و ﺟﺎﻫﺎی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﻧﮕﺎ :ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذی از ﻋﻼﻣﻪ
ﻣﺒﺎرﮐﭙﻮری .۵۰۹/۳
 - ٢در ﺗﻠﺒﯿﺪ ﺳﺮّ ،
ﻣﺎدة ﭼﺴﭗ ﻣﺎﻧﻨﺪی را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﻮیﺳﺮﺟﻤﻊ و ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪه و از ﻧﺸﺮ و
ﭘﺨﺶ ﻣﻮی و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﺛﻨﺎی اﺣﺮام در آن ﺷﭙﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﻧﮕﺎه :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری
از ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ .۴۰۰/۳
 - ٣ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﺬی ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۳۰ :
َ
َ
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۵۹۲۳ :ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎده "و ﺑﺺ"
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

۱۸
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
َ ُۡ ۡ َ َ َ ۡ ََٰ َ ُ
�م ّمِن َش َ ٰٓ
��ِرِ ٱ� ِ﴾ ]اﻟﺤﺞ.[۳۶ :
﴿وٱ�دن جعل�ها ل
»و ﺷﺘﺮان )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻠﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﯾﻢ«.

و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﻌﺎر  ١و ﺗﻘﻠﯿﺪ  ٢ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺘﺮان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد ﭼﺎﻧﭽﻪ در
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس  آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را در "ذو اﻟﺤﻠﯿﻔﻪ"
ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻌﺪا ﻣﺎده ﺷﺘﺮش را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﻃﺮف راﺳﺖ ﮐﻮﻫﺎن آن را اﺷﻌﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ
ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن دو ﻧﻌﻞ )ﮐﻔﺶ( را ﺑﻪ ﮔﺮدن آن آو ﯾﺰان ﮐﺮد .٣
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ  /ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ 
اﺷﻌﺎر و ﺗﻘﻠﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺘﺮ را ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده و اﺷﻌﺎر و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ
واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ .٤
و رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺷﺘﺮاﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آوردهاﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﮐﻮﻫﺎن اﺷﻌﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .٥
و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮدن آن ﺣﻀﺮت از ﺳﻮار ﺷﺪن ﻣﺎلﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻮاری دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ.
ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪی ﺗﺎ وﻗﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻮاری دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺘﺮﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺳﻮار
 - ١ﻣﺮاد از اﺷﻌﺎر ﺷﺘﺮ ﺑﺮﯾﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻮﻫﺎن آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 - ٢ﺗﻘﻠﯿﺪ :آو ﯾﺰان ﮐﺮدن ﻗﻼده "ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ"ﺑﺮﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫﺎن و ﯾﺎ ﮔﺮدن ﺷﺘﺮ ،ﺗﺎ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺘﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۴۳ :
 -٤اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮ ﯾﺔ ﻹﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ.۲۲۸/۴ :
 - ٥ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۲۶۰۹ :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن  ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۸۸۱ :
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ﺷﻮی .١
ج :ﺗﻠﺒﯿﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻧﺴﮏ ﺗﺎ وﻗﺖ زدن »ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ« در روز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
)روز دﻫﻢ( :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺗﺎ وﻗﺖ زدن
ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ ﺗﻠﺒﯿﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ .٢

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ  را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎد،

ﻣﻦ از ﻣﻨﯽ ﺗﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم ،ﺗﻠﺒﯿﻪ را ﺗﺎ وﻗﺖ زدن ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ ﺗﺮک ﻧﮑﺮد ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ .٣

و آن ﺣﻀﺮت ﺗﻠﺒﯿﻪ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ّ
ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﻧﯿﺰ

ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮ ﯾﺶ ّ
ﻣﺎده ﭼﺴﭙﻨﺎﮐﯽ زده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ّ
» َّﺒﻟﻴﻚ الﻠﻬﻢ َّﺒﻟﻴﻚ.٤ «...

د :ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮدن آن ﺣﻀﺮت ﻗﺒﻞ از داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ،ﺗﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺳﻔﺮ

را دور ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم وارد ﻣﮑﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻠﻪ
اﺳﺖ ،و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام داﺧﻞ ﺷﺪ ّاول ﺑﻪ ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
"ﻧﺎﻓﻊ  "٥رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺷﺐ را در
"ذو ﻃﻮی" ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪا ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮده و در روز ﺑﻪ ﻣﮑﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ و
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۲۴:
 - ٢ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۴۰:
 - ٣اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻟﻠﺤﺎﮐﻢ.۴۶۱/۱ :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۸۰۶ :ﺑﺎ اﺳﻨﺎد"ﺣﺴﻦ".
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۵۹۱۵:ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۱۸۴:
 - ٥ﻧﺎﻓﻊ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﺎل ۱۱۷ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .و در
ّ
اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ،رواﯾﺖ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ از ﻧﺎﻓﻊ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ"ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﻼﺋﯽ" ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻬﺮت دارد .ﻧﮕﺎ :ﺗﻘﺮﯾﺐ ّ
اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ از ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺻﻔﺤﻪ ،۶۲۵ :راوی ﺷﻤﺎره.۷۰۸۶ :

۲۰

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .١
ﻫ :در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ »ﺣﺠﺮ اﻷﺳﻮد« و ﺑﻮﺳﯿﺪن آن ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن درآن ﻟﺤﻈﻪ و ﻟﻤﺲ
ﮐﺮدن رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ:
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق » ﺣﺠﺮ اﻷﺳﻮد« را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﺳﯿﺪ
و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ دارم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﻨﮓ ﻫﺴﺘﯽ )ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻊ و ﯾﺎ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯿﺪه
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ( و اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ )رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  (ﺗﻮ را ﺑﻮﺳﯿﺪه و در ﺑﻐﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺪم و در ﺑﻐﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .2
و :ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن آن ﺣﻀﺮت ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮدن ﺳﻌﯽ از »ﺻﻔﺎ« و
اﯾﺴﺘﺎدن آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮ ﺻﻔﺎ و ﺑﺮ ﻣﺮوه :ﮐﻪ ﻫﻢ ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻫﻢ دﻋﺎء ﻣﯽﮐﺮد.
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺟﺎﺑﺮ اﻧﺼﺎری  رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ... :ﺑﻌﺪا آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ
آﻣﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ را ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮد:
َّ ُ ْ
ّٗ
﴿ َوٱ�ِذوا مِن َّم َق ِ
� َم ُم َص�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۲۵ :دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺠﺎی آورد
ام إِبۡ َ� ٰ ِ ۧ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ  ...ﭘﺲ از آن
َ ٓ
َّ
َّ َّ َ ۡ َ
ﺑﻄﺮف ﺻﻔﺎ آﻣﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺻﻔﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﴿إِن ٱ
لصفا َوٱل َم ۡر َوة مِن ش َعا� ِ ِر ٱ�ِ﴾
]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۵۸ :را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را ﺧﻮب
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد روی ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ آورده ،ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ و ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ
ﻴﺖ َوﻫ َﻮ َﻰﻠﻋ
ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ ﻪﻟ الﻤﻠﻚ وﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪ � ِ� و� ِﻤ
»ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ ا� وﺣﺪه ﻻ ِ
َ
َ
ْ
ُ ِّ َ ْ َ ٌ َ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
ﺣ َﺰ َ
اب
ﺮﺼ �ﺒْﺪ ُه َوﻫ َﺰ َم اﻷ
ﻞﻛ ﻰﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳﺮ ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ ا� وﺣﺪه أ�ﺰ وﻋﺪه وﻧ
ْ َ
َوﺣﺪ ُه« .ﺑﻌﺪا دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد.

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۵۹ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۲۷۱ :ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۱۳۱ :ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ و ﻗﻮی.
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ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮوه ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﺑﺮ
ﺑﺎﻻی ﻣﺮوه ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد .١

ز :اﯾﺴﺘﺎدن دوام دار در ﻣﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام :ﺑﻪ ّ
ﺗﺄﺳﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ:
َ َ ٓ َ َ ۡ ُ ّ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
� َر ِام َوٱ ۡذ ُك ُروهُ
َ
ت فٱذكروا ٱ� عِند ٱلمشع ِر ٱ
﴿فإِذا أفضتم مِن عر� ٰ ٖ
�
َ
َ َ َّ
َ َ َ َ ٰ ُ
� ۡم �ن ُك ُ
لضآلّ َ
نتم ّمِن � ۡبلِهِۦ ل ِمن ٱ
كما هدٮ
ِ�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۹۸ :
»ﭘﺲ ﭼﻮن از ﻋﺮﻓﺎت )ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺰدﻟﻔﻪ( روان ﺷﺪﯾﺪ ،ﺧﺪا را ﻧﺰد ﻣﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام

)ﻣﺰدﻟﻔﻪ( ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﮑﺮ آﻧﮑﻪ راه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ
ﭘﯿﺶ ازﯾﻦ از ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻮدﯾﺪ«.

در اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ذﮐﺮ ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد و ﺗﻀﺮع و زاری ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺟﺎﺑﺮ 
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ» ،ﻗﺼﻮا  «٢را ﺳﻮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام
)ﻣﺰدﻟﻔﻪ( رﺳﯿﺪ ،روی ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﻮده از ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﺮد و ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ...و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﻮا روﺷﻦ ﺷﺪ ،و ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﻧﺠﺎ
را ﺗﺮک ﮐﺮد .٣
ح :ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﻦ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﺴﮏ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮﻧﻬﺎ و

ﻣﺎلﻫﺎیﺗﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ روز ،در اﯾﻦ ﻣﺎه و در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ .٤
و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و روز ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٥

 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۲۱۸ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۵۶ :
 - ٢ﻗﺼﻮاء ،اﺳﻢ ﻧﺎﻗﺔ آن ﺣﻀﺮت  ﺑﻮده اﺳﺖ.
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٥ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۶۵ :

۲۲

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

 -3اﻇﻬﺎر ﺑﺮاﺋﺖ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ

اﺳﻼم و ﺷﺮک ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ دو ﻣﺜﻞ ﺷﺐ و روزاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ دو ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮی.
و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت در ﻣﮑﻪ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺷﺮک و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﺳﺖ.
آن ﺣﻀﺮت ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام دا ﺧﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺖﻫﺎ را ﺑﺎ
ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﯾﻦ آﯾﻪﻫﺎ را ﺗﻼوت ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
َ ۡ ُ َّ ۡ َ َ َ ُ ٗ
﴿ َوقُ ۡل َجا ٓ َء ٱ ۡ َ
� ُّق َو َزه َق ٱل َ�ٰ ِطل ۚ إِن ٱل َ�ٰ ِطل �ن َزهوقا ] ﴾٨١اﻹﺳﺮاء.[۸۱ :
»و ﺑﮕﻮ دﯾﻦ ﺣﻖ آﻣﺪ و دﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ﻫﺮ آﺋﯿﻨﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ«.
ُ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ُّ َ َ ُ ۡ ُ
ِئ ٱلۡ َ�ٰط ُل َو َما يُعِ ُ
يد ] ﴾٤٩ﺳﺒﺄ.[۴۹ :
﴿قل جاء ٱ�ق وما �بد
ِ

»ﺑﮕﻮ ﺣﻖ آﻣﺪ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻪ ﮐﺎر ﺗﺎزهای را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و ﻧﻪ ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪای را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد«.

اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺖﻫﺎ در آن ﺑﻮد داﺧﻞ ﻧﺸﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺖﻫﺎ را ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ ﺑﻌﺪا داﺧﻞ ﺷﺪ.
و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
س فَ َ� َ� ۡق َر�ُوا ْ ٱل ۡ َم ۡ
ون َ�َ ٞ
��
ج َد
س
ِ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا إِ�ما ٱلم ِ
َ َ
� َر َ
ٱ َۡ
ام َ� ۡع َد َ� ِم ِه ۡم � ٰذا﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۲۸ :
»ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﭘﻠﯿﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎلﺷﺎن
ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮﻧﺪ«.

ﻧﺎزل ﺷﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮﺻﺪﯾﻖ  را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻋﻼن ﮐﻨﺪ :ﺑﻌﺪ از اﻣﺴﺎل
ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺮک اﺟﺎزۀ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ را ﻧﺪارد .١
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۳۶۹ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۴۷ :

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
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و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺳﻔﺮﺣﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻌﺎﺋﺮ و اﺣﮑﺎم ﺣﺞ ﺳﻌﯽ
ﺑﻠﯿﻎ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﻧﻬﺞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ  رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺧﻄﺒﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮ ﯾﺶ در روز ﻋﺮﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎﻧﻪ
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ زﯾﺮ ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻮنﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻫﺪر اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺧﻮﻧﯽ را
ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارم )ﻫﺪر اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﻢ( ﺧﻮن "رﺑﯿﻌﻪ اﺑﻦ اﻟﺤﺎرث" ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در

"ﺑﻨﻮﺳﻌﺪ" ﺷﯿﺮ ﻣﯿﺦورد  ١و ﻓﺮدی از ﻗﺒﯿﻠﻪ "ﻫﺬﯾﻞ" او را ﮐﺸﺖ ،و ﺳﻮدﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻫﺪر اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺳﻮدی را ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺳﻮد ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﺒﺪ

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﻪ اش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .٢

در ﻣﻮاﻗﻊ زﯾﺎدی از ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﻪ
وﺿﻮح ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ:

اﻟﻒ -ﺗﻠﺒﯿﻪ :ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺷﺮﮐﯽ را در آن داﺧﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
َ َ َ َ
َ َ
َ َّ ْ َ
َ
ُ َ َ َ ُ ُ
ﺮﺷ��ﺎ ﻫ َﻮ لﻚ � ْﻤ ِﻠﻜﻪ َو َﻣﺎ َمﻠﻚ«.
ﺮﺷ�ﻚ لﻚ ِإﻻ ِ
» ...ﺒﻟﻴﻚ ﻻ ِ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﯽ را دور ﮐﺮده و از آن ﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺖ .3
ب -اﯾﺴﺘﺎدن آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ّ
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم در "ﻋﺮﻓﻪ" :و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻗﺮﯾﺶ ﮐﻪ در

»ﻣﺰدﻟﻔﻪ« اﯾﺴﺘﺎد ﺷﺪه و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ از زﻣﯿﻦ ﺣﺮم ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮ ﯾﻢ .4

ج -اﺟﺎزه ﻋﻤﺮه ﺑﺮای ﻋﺎﺋﺸﻪ ل :در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺘﺎ
َ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺗﺎ داﺧﻞ ﺷﺪن ﻣﺎه "ﺻﻔﺮ" ،ﺑﺠﺎ آوردن ﻋﻤﺮه را ﺟﺎﺋﺰ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا
 - ١ﻋﺮب را ﻋﺎدت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻔﺎل ﺧﻮد را در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ در
ﻫﻮای ﭘﺎک و ّ
ﺟﻮ آزاد ﺻﺤﺮا ﻧﺸﺄت ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻋﺎدات اﺻﯿﻞ ﻋﺮب ﺧﻮی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۱۸۵ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۶۶۵ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۹ :

۲۴

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮا ی ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻣﺎه "ذواﻟﺤﺠﻪ" اﺟﺎزه ﻋﻤﺮه ﻧﺪاد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ رواج اﻫﻞ
ﺷﺮک را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ "ﻗﺮﯾﺶ" و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮی ﺷﺘﺮان زﯾﺎد ﺷﺪ و زﺧﻤﻬﺎی ﭘﺸﺖ ﺷﺎن ﺧﻮب ﺷﺪه و ﻣﺎه ﺻﻔﺮ
داﺧﻞ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻋﻤﺮه ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اراده ﻋﻤﺮه دارد روا ﻣﯽﮔﺮدد.

و آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎی آوردن ﻋﻤﺮه در ﻣﺎﻫﻬﺎی ذواﻟﺤﺠﻪ و ﻣﺤﺮم را ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .١
د -ﺗﺬﻟﯿﻞ و ﺧﻮار ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ :ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼم در ﺟﺎﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن

درآن ﺟﺎیﻫﺎ ﮐﻔﺮ و دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را اﻇﻬﺎرﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
در "ﻣﻨﯽ" ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﻓﺮدا ﺑﻪ"ﺧﯿﻒ ﺑﻨﻮﮐﻨﺎﻧﻪ" ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮ ﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد
ّ
اﻟﻤﺤﺼﺐ ﺑﻮد(.
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ) .ﻫﺪف آن ﺣﻀﺮت وادی
داﺳﺘﺎﻧﺶ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻗﺮﯾﺶ" و "ﮐﻨﺎﻧﻪ" ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ "ﺑﻨﻮ
ّ
ﻫﺎﺷﻢ" و "ﺑﻨﻮﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ" رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﮑﺎح و داد و ﺳﺘﺪ
ﻧﮑﻨﻨﺪ )2ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﻮﻫﺎﺷﻢ و ﺑﻨﻮﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ را ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(.
ﻫ -ﺑﯿﺮون ﺷﺪن آن ﺣﻀﺮت از "ﻣﺰدﻟﻔﻪ" ﺑﻄﺮف "ﻣﻨﯽ" ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب :ﻋﻤﺮو

ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن  3ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب  ﺣﺞ ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از
ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ،ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب از ﻣﺰدﻟﻔﻪ
 - ١ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۹۸۷ :اﻟﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره" ۱۷۵۰ :ﺣﺴﻦ" ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻣﺮاد ازﺟﻤﻠﻪ :وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﻮی ﺷﺘﺮان زﯾﺎد ﺷﻮد وزﺧﻢﻫﺎی
ﭘﺸﺖﺷﺎن ﺧﻮب ﺷﻮد ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻔﺮ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺸﺖ
ﺷﺘﺮﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ وﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ زﺧﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ. ...
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۵۹۰ :
 - ٣ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن اﻷودی ،در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ اﻣﺎ آن ﺣﻀﺮت را ﻧﺪﯾﺪ .در ﺳﺎل ۴۷
ّ
ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .اﻟﮑﺎﺷﻒ ﻟﻠﺬﻫﺒﻲ ،راوی ﺷﻤﺎره.۵۱۲۲ :

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
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ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب از

ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ .1

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن آن ﺣﻀﺮت از "ﻋﺮﻓﻪ" ﺑﺴﻮی "ﻣﺰدﻟﻔﻪ" ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ

ﻣﺒﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .2

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ  /ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﻋﺎدات ﺷﺮﯾﻔﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺗﻮﺣﯿﺪ
را در ﺟﺎی ﺷﻌﺎر ﮐﻔﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻃﺎﺋﻒ را در ﺟﺎی

"ﻻت و ﻋﺰی" ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .3

آن ﺣﻀﺮت  در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام را ﻧﯿﺰ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ دﺳﺘﻮر آن
ﺣﻀﺮت در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻃﻮاف ﺑﺮای آن ﻋﺪه از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻗﺮﯾﺶ در ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺺ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻻ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،٤ﭼﺮا

ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ )در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی( ،دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﻋﻼن ﺷﻮد

»ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﻫﻨﻪ در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻃﻮاف ﻧﮑﻨﺪ« .٥

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮای آﻧﻌﺪه از اﺻﺤﺎب ﮐﻪ َ"ﻫﺪی" ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ُ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺞ "ﺗﻤﺘﻊ" ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﮏ ﺷﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻤﺮه در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺣﺞ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ . ٦
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۶۸۴ :
 - ٢ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۳۸ :
 - ٣زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻣﻦ ﻫﺪی ﺧﯿﺮاﻟﻌﺒﺎد .۱۹۴/۲
 - ٤ﻧﮕﺎ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.۵۶۵/۳ :
 - ٥ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۲۲ :
 - ٦ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۷۲۳۰ :

۲۶

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

و -دﺳﺘﻮر ﺻﺮﯾﺢ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮای اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺳﻌﯽ درﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ،ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ

ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد" :ﺳﻌﯽ" ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .١

و در اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ رواج اﻧﺼﺎر در زﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻌﯽ در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮای
"ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ  "٢واﺿﺢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ؛ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﯿﭻ ﭘﺮواﺋﯽ
)اﺷﮑﺎﻟﯽ( ﻧﺪارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﻢ! ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ
ﮔﻔﺖ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََ
َ ٓ
َّ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
َّ َّ َ ۡ َ
﴿إِن ٱ
ت أوِ ٱ� َت َم َر ف�
لصفا َوٱل َم ۡر َوة مِن ش َعا� ِ ِر ٱ�ِۖ �من حج ٱ�ي
َ
َُ َ ََ
َ
اح عل ۡيهِ أن َ� َّط َّوف ب ِ ِه َما﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۵۸ :
جن
»ﻫﺮ آﺋﯿﻨﻪ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه از ﺷﻌﺎﺋﺮ )ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی( ﺧﺪا اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ
)ﺧﺪا( ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﺑﺠﺎ آرد ﭘﺲ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ در آﻧﮑﻪ ﻃﻮاف )ﺳﻌﯽ( ﮐﻨﺪ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺮ دو )ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه(«.

َ
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﭘﻨﺪاری ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﯽﺑﻮد» :ﻓﻼ
َُ َ َ َ َ َ
ﺎح َﻋﻠﻴْ ِﻪ أﻻ � َّﻄ َّﻮف ﺑِ َﻬﺎ«.
ﺟﻨ
ﯾﻌﻨﯽ» :ﭘﺲ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ در آﻧﮑﻪ ﻃﻮاف )ﺳﻌﯽ( ﻧﮑﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺮدو«.
اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺑﺎره ﻣﺮدﻣﯽ از اﻧﺼﺎر ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )و ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه دو ﺑﺖ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﺷﺪ( و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﻪ
ﺣﺞ آﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ آﯾﻪ را
 - ١ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۷۶۴ :
 - ٢ﻋﺮوه اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ،ﺧﻮاﻫﺮ زاده و ﺷﺎﮔﺮد ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ،در اواﺋﻞ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن  ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪه و در
ﺳﺎل  ۹۴ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺗﻘﺮﯾﺐ ّ
اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ :ﺻﻔﺤﻪ  ،۴۲۵راوی ﺷﻤﺎره.۴۵۶۱ :

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
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ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﺞ آن ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .١
ﻟﺬا ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ  -ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ -ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ .٢

ﭘﺲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺑﺸﺎرت ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮده ،و در ﺗﻤﺎم
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را ﻧﺼﺐ اﻟﻌﯿﻦ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را اﺧﺘﯿﺎرﻧﮑﻨﺪ؛ »ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ از آﻧﻬﺎ
َْ َ َ َ َ
َ َّ ٤
٣
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  .و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :الﻤ ْﺮ ُء ﻣﻊ ﻣ ْﻦ أﺣﺐ«  .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺷﺨﺺ ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد )در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
 -4ﮐﺜﺮت ﻣﻨﺎﺟﺎت و دﻋﺎء

ّ
دﻋﺎ در اﺳﻼم دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺬﻟﻞ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ

درﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :دﻋﺎ،

ﺧﻮدش ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ .٥

ﯾﻌﻨﯽ رﮐﻦ ﺑﺰرگ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ روی آوردن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﯿﺰاری از

ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ را ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .٦

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﯿﺶ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻘﯿﻪ اوﻗﺎت دﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

آن ﺣﻀﺮت  در وﻗﺖ ﻃﻮاف دﻋﺎ ﻧﻤﻮده  ،٧درﺣﯿﻦ وﻗﻮف ﺑﺮ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻧﯿﺰ دﻋﺎ
 - ١ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۶۴۳ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۷۷ :
 - ٢ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود.۱۴۶/۵ :
 - ٣ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۴۰۳۳ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۶۱۶۹ :
 - ٥ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۹۶۹ :
 - ٦ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذی از ﻣﺒﺎرﮐﭙﻮری.۲۲۰/۹ :
 - ٧ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۸۹۲ :

۲۸
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ﮐﺮده اﺳﺖ .و در روز ﻋﺮﻓﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻗﻪ )ﺷﺘﺮ( ﺧﻮ ﯾﺶ ﺳﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﻬﺎ را ﺗﺎ
ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺸﻌﺮاﻟﺤﺮام "ﻣﺰدﻟﻔﻪ"
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز را در اول وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ دﻋﺎ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮ ﯾﺶ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .١

و در روزﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ ﭘﺲ از زدن دو ﺟﻤﺮه اول ،رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،دﺳﺖﻫﺎی
ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد .٢
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد .٣
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ در دﻋﺎی ﻣﺴﺄﻟﻪ از آن ﺣﻀﺮت  رواﯾﺖ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺛﻨﺎ و
ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را از زﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ﻣﺪﯾﻨﻪ ّ
ﻣﻨﻮره ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﺮک ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﺄن او ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺛﻨﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .٤
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﺮای ﻣﺎ
رﺳﯿﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻞ در دﻋﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻔﺎ و ّ
ﺳﺮی در ﺑﯿﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﻨﺪه اش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ اﻧﺴﺎن از ﺧﺪای
ﺧﻮ ﯾﺶ آن ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ,ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد.

اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ّاﻣﺖ را

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮاﻧﺼﺎری 
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۵۱ :
 - ٣زاد اﻟﻤﻌﺎد ،۲۸۵/۲ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻨﻦ ﺑﯿﻬﻘﯽ.۱۴۹/۵ :
 -٤ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ وداﻧﺴﺘﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﻨﺎﺟﺎت و اذﮐﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا  در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﻤﺎره -۱۷۹۷ ،۱۷۵۱ ،۱۷۵۰ ،۱۵۵۰ ،۱۵۴۴ :و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎ ره ۱۲۱۸ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
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ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﻋﺎی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ... :ﺑﻌﺪا اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َّ ُ ْ
ّٗ
﴿ َوٱ�ِذوا مِن َّم َق ِ
� َم ُم َص�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۲۵ :و ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد
ام إِبۡ َ� ٰ ِ ۧ
ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .١
و ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ و دﻋﺎ از اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺰرگ ﺣﺞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻠﻤﯿﺢ ﺷﺪه:
َ َ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ ۡ ُ
ٓ ُ َ ََ
� كذِ� ِر� ۡم َءابَا َء� ۡم أ ۡو أش َّد
﴿فإِذا قضيتم م�ٰسِك�م فٱذكروا ٱ
ۡ
ذِك ٗر�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۰۰ :
»ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺧﻮ ﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺧﻮ ﯾﺶ را

ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪا را ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن«.

ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻤﺎل و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  آﻣﺪه :ﻃﻮاف ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ ،ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه و
زدن ﺟﻤﺮه ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .2
و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از دﻋﺎﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ دﻋﺎی آن ﺣﻀﺮت در ﺑﯿﻦ دو رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ :3
﴿ َر َّ� َنا ٓ َءات َِنا � ٱ ُّ� ۡ� َيا َ
ح َس َن ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ َ
اب ٱ�َّارِ﴾
ِ
ِ
]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۰۱ :
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ّ
ﺗﺄﺳﯽ و اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮده ،ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﺑﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل و ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﺗﻀﺮع ﺑﻪ درﮔﺎه إﻟﻬﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ.

 - ١ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۹۶۱ :
 - ٢ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ، ۹۰۲ :ﺳﻨﻦ أﺑﯽ داود :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۸۸۸ :
 - ٣ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۸۹۲ :

۳۰
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و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ﺑﻮده و دﻋﺎ ﺑﺎ اﺧﻼص ﮐﺎﻣﻞ و از ﻋﻤﻖ دل
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ وﻗﺘﺶ را در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺿﺎﯾﻊ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﻮد.
 -5رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪود اﷲ

ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﺑﻨﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮﺧﺪا و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪود او ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻘﻮی ،ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻤﺎل

ﺑﻨﺪﮔﯽ و دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺻﺪق اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﺧﻼل ﻣﺜﺎل زﯾﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا - ﺧﺼﻮﺻﺎ -در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ
در ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮدن ﺣﺪود اﻟﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮده و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ آن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
و ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ازﻣﺪﯾﻨﻪ ّ
ﻣﻨﻮره ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد "ﻫﺪی  "١ﺑﺮده ﺑﻮد ...
ﺑﻌﺪا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻬﻮﻟﺖ و آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب ،دﺳﺘﻮر داد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد َﻫﺪی ﻧﯿﺎورده

اﺳﺖ اﺣﺮام ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺣﺞ ﺧﻮد را ﻋﻤﺮه ﺑﮕﺮداﻧﺪ .و ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﭼﻮن
ﻫﺪی داﺷﺖ ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺮام ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺣﻼل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام  ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ رﺧﺼﺖ
ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا  وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ اﺻﺤﺎب از دﺳﺘﻮر آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮﺧﺪا ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رﻓﺖ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ؟!.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮐﺎری دﺳﺘﻮر دادم و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻢ
آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮدد ﻫﺴﺘﻨﺪ! و اﮔﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽداﻧﻢ ﻗﺒﻼ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻫﺪی را ﺑﺎ ﺧﻮد
 - ١ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد.
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ﻧﻤﯽآوردم و ﻓﻌﻼ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺣﻼل ﻣﯽﮐﺮدم  ،١ﺑﻌﺪا از ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،در
ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎده و ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ّﻣﺘﻘﯽﺗﺮﯾﻦ ،راﺳﺘﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ و
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮ ﯾﺶ ﻫﺪی ﻧﻤﯽآوردم ،ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را

ﺣﻼل ﻣﯽﮐﺮدم .ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺣﻼل ﮐﻨﯿﺪ .٢

ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام دﺳﺘﻮر آن ﺣﻀﺮت را ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻤﻊ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺗﺎ در وﻗﺖ اﻧﺘﻬﺎک ﻣﺤﺎرم ،ﻧﺎراﺣﺖ و
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد .ﺣﺪود اﻟﻠﻪ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ
دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪی ﺣﺬر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻼ ﮐﺖ و ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ
َ ۡ َ ۡ َ َّ َ ُ َ ُ َ
يب ُه ۡم ف ِۡت َن ٌة أ ۡو يُ ِص َ
ون َ� ۡن أ ۡمره ِۦٓ أن تُ ِص َ
يب ُه ۡم
﴿فليحذرِ ٱ�ِين �ال ِف
ِ
َ َ ٌ َ
عذ
اب أ ِ� ٌم﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۶۳ :
»ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻼ و ﯾﺎ ﻋﺬاب

دردﻧﺎک ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ«.

و ﺗﻮ ای ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺘﻌﻬﺪ! اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ از ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺣﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ،آن را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺳﻮال و اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ,آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﻫﻼک ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .٣
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۱ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۷۳۶۷ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۶:
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۷۲۸۸ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره) ۱۳۳۷ :ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ
از ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ(.

۳۲

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ای ﻣﺴﻠﻤﺎن!( وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده اﯾﺪ! ﺧﻮب ﮔﻮش ﺑﺪه؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ
ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ را ﻧﻬﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .1
 -6ﺧﺸﻮع و آراﻣﺶ

ﺣﻀﻮر دل و ﺧﺸﻮع آن ,ﺑﻪ آراﻣﺶ اﻋﻀﺎ و وﻗﺎر آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ,
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ.
و در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﺑﺎ ﻗﻠﺐ آﻣﺎده ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺴﮏ ،ﻓﺮوﺗﻦ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻮاﺿﻊ در ﺟﻠﻮ ّ
رب ﺧﻮ ﯾﺶ ،ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن و اﺷﮏ رﯾﺰان ﺑﺎ

ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻨﺎﺟﺎت و زاری ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ّ
رب اﻻرﺑﺎب  ،٢ﻣﺜﺎل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﺼﻮری را از اﯾﻦ ﻧﻮع اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از
آن ﺟﻤﻠﻪ :
اﻟﻒ :ﺟﺎﺑﺮ اﻧﺼﺎری  ﺣﺎﻻت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در اﺛﻨﺎی ﻃﻮاف را اﯾﻦ ﻃﻮر وﺻﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ... :از ﺳﻨﮓ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮده و آن را در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،از ﭼﺸﻢﻫﺎی
ﻣﺒﺎرک آن ﺣﻀﺮت اﺷﮏ ﺟﺎری ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪا ﺳﻪ ﻃﻮاف ّاول را در ﺣﺎل َرﻣﻞ )ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ(  ٣و
ﭼﻬﺎر ﻃﻮاف دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ّ
ﻋﺎدی اﻧﺠﺎم داد ،و ﭼﻮن از ﻃﻮاف ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد
 - ١ﺳﻨﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۴۸ :
 - ٢درﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی در ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری،
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۷۵۱ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
ََْ
ﻣﻌﺘﻤﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮاف ﻗﺪمﻫﺎﯾﺶ را
 - ٣رﻣﻞ و ﯾﺎ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ و ﯾﺎ ِ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮاف
ﻧﻤﺎﯾﺪ .رﻣﻞ ﻓﻘﻂ در ﺳﻪ ﺷﻮط اول ﻃﻮاف ﻗﺪوم ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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را ﺑﻮﺳﯿﺪ ،دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ روی ﻣﺒﺎرک ﺧﻮ ﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ .1
ب :ﺳﺎﻟﻢ  ٢از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﮐﺮده :آن ﺣﻀﺮت ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ اوﻟﯽ را زد و
ّ
ﺑﻌﺪا ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ و ﻣﮑﺚ ﻧﻤﻮد ،و درآن ﺟﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎد -و
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد -دﻋﺎ ﮐﺮد .و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻤﺮه وﺳﻄﯽ را زد،
و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ وادی ,ﻣﺪت زﯾﺎدی رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرﮐﺶ
ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻮد دﻋﺎ ﮐﺮد ،و ﭘﺲ از آن ﺟﻤﺮه ﮐﺒﺮی را زده و ﻧﺰدﯾﮏ آن ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد.
و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻓﻌﺎل را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﯾﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا  اﯾﻦ اﻣﻮر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .٣
آن ﺣﻀﺮت  ﻫﻤﭽﻨﺎن آرام و ﺑﺎ وﻗﺎر راه ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ را ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن و
آراﻣﺶ ﺗﻤﺎم ادا ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ:
در روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدم  ...ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ،ﺻﺪای ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺮدم را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮﻫﺎ را ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ در
دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﺮدم! آراﻣﺶ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ّ -١
اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی ،۷۴/۵ :اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ۳۱۷/۴ :ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ "ﺟﯿﺪ" اﺳﺖ.
ّ
ّ
 - ٢ﺳﺎﻟﻢ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﻬﺎی ﺳﺒﻌﻪ ،در ﺳﯿﺮت و ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ
زﯾﺎد داﺷﺖ ،در آﺧﺮ ﺳﺎل ۱۰۶ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺐ ّاﻟﺘﻬﺬﯾﺐ ،راوی ﺷﻤﺎره.۲۱۷۶ :
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری  ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۷۵۱،۱۷۵۳ :وﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻋﻠﺖ دﻋﺎ ﻧﮑﺮدن آن ﺣﻀﺮت
ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﺮة ﻋﻘﺒﻪ ﮐﺒﺮی را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻋﺎدت ﺷﺮﯾﻔﺔ آن ﺣﻀﺮت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی
ﻋﺒﺎدت و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از آن ﻓﺎرغ ﺷﻮد ،دﻋﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﺮة ﻋﻘﺒﺔ ﮐﺒﺮی را زد ،از
ﻋﺒﺎدت )رﻣﯽ( ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﻟﻬﺬا دﻋﺎ ﻧﮑﺮد .و دﻋﺎ در اﺛﻨﺎی ﻋﺒﺎدت )ﻗﺒﻞ از ﻓﺎرغ ﺷﺪن از آن( ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ از دﻋﺎ ﮐﺮدن ﭘﺲ از آن.
و ّ
ﺳﻨﺖ آن ﺣﻀﺮت در دﻋﺎی ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻠﺐ ﻧﻤﺎز و اﺛﻨﺎی آن دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﺮده ،و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﺎدت آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ دﻋﺎ ﮐﺮدن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن
ﺣﻀﺮت ﻧﻘﻞ ﮐﺮده در اﺷﺘﺒﺎه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻣﻦ ﻫﺪی ﺧﯿﺮاﻟﻌﺒﺎد.۲۸۶/۲:

۳۴
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ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ در ﺗﯿﺰ و ﺗﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .١
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ ﯾﺰ  ٢ /ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﻋﺮﻓﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد،
ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق را ﺑﺮای ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﻧﺪه ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺐ و ﺷﺘﺮ او ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن او
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .٣
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ و ﯾﺎ زدن ﺟﻤﺮه،
ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺮ و ﺑﺎر )ﺷﻠﻮغ( ﻧﻤﻮده و ﺳﺒﺐ آزار و اذﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺣﺠﺎج ﻣﯽﺷﻨﻮ ﯾﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 -7اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﯿﺮ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ َ
﴿ َو َسارِ ُع ٓوا إ ِ ٰ�
ُ َّ ۡ ۡ
َّ
َ
ُ
أعِدت ل ِلمتقِ� ] ﴾١٣٣آلﻋﻤﺮان.[۱۳۳ :

َ ۡ َ ّ َّ ّ ُ ۡ َ َ َّ َ ۡ ُ َ َّ َ ٰ َ ٰ ُ ۡ َ ُ
ت َوٱ��ض
مغفِر� ٖ مِن ر�ِ�م وجن ٍة عرضها ٱلس��

»و ﺷﺘﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﻮی آﻣﺮزﺷﯽ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮ ﯾﺶ ،و ﺑﺴﻮی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎﯾﯽ آن
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ«.

 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۷۱ :
 - ٢اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﻣﺎدرش دﺧﺘﺮ ﻋﺎﺻﻢ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق  ﺑﻮده اﺳﺖ .در
زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ )ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻣﻮی( واﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ّ
ﻣﻨﻮره ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،او را در زﻣﺮة ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﺎه
"رﺟﺐ" ﺳﺎل ۱۰۱ﻫﺠﺮی ،ﺑﻌﻤﺮ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ :دو ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه.
ر.ک .ﺗﻘﺮﯾﺐ ّ
اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ ص ،۴۵۷ :راوی ﺷﻤﺎره.۴۹۴۰ :
 - ٣ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.۵۲۲/۳ :

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
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ﻋﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ -اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﺘﺤﺐ :ﻣﺜﻞ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای اﺣﺮام  ،١اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ.

ﻗﺒﻞ از اﺣﺮام و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺣﺞ  ،٢ﺗﻠﺒﯿﻪ ﻣﺪاوم و ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻦ آن ﺗﺎ زدن ﺟﻤﺮة

اﻟﻌﻘﺒﻪ ) ٣آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﺮه( ،اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻃﻮاف ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ و رﻣﻞ )ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ( در ﺳﻪ ﺷﻮط
اول  ،٤دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ  ،٥دﻋﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ،٦
ذﮐﺮ در وﻗﺖ اﺳﺘﻼم ﻫﺮ دو رﮐﻦ و در وﻗﺖ زدن ﺟﻤﺮه  ٧و اﻣﻮر دﯾﮕﺮ.
ب -ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از "ﻣﺰدﻟﻔﻪ" ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻫﻮا ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع
ﺧﻮرﺷﯿﺪ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ زودﺗﺮ از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺿﻌﯿﻔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .٨
ج -ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدن ﺻﺪ ﺷﺘﺮ  :٩در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺎو ،و ﯾﺎ ﯾﮏ

رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .١٠

و ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮ ﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ را ﺷﺨﺼﺎ ادا
ﻧﻤﻮده و اﺣﺪی را ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻣﮕﺮ در وﻗﺖ ﺿﺮورت.

 - ١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۳۰ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۳۹:
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۵۷۳ ،۱۵۴۴ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۱۸۴ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۱۵،۱۶۱۶ :
 - ٥ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۵۶ :
 - ٦ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۶۱ ،۱۲۱۸ :
 - ٧ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۷۵۱ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٨ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۶۸۰ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۹۳ :
 - ٩ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۱۸ :
 - ١٠ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۶۸۸ :زاد اﻟﻤﻌﺎد.۲۲۱/۲
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل:
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺷﺘﺮ را ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮ ﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ  را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻧﺎﺋﺐ و وﮐﯿﻞ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺘﺮﻫﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

١

 ...و در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ  ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  ٢ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﺋﺐ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﻋﺘﺮاض ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮر ﺣﺞ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮ ﯾﺶ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ
و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ اﺷﻌﺎر )ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری( ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﺪی  ،٣ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮن ّﻗﺒﻪ
ﺑﺮای آن ﺣﻀﺮت در ﻧﻤﺮه  ،٤ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻣﯽ
ﺟﻤﺮات  ٥و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ َﻣﺮﮐﺐ )ﺳﻮاری( آن ﺣﻀﺮت  ٦و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﺎ اﻣﻮر
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺻﺎﻟﺘﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی "ﻧﺴﮏ" ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن  ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺼﺪ
ﺗﺸﻮ ﯾﻖ و دادن ﺷﺮف ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ّ
ﻣﺘﺄﻣﻞ در ﻧﮕﺎه اول درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎد و
رﻏﺒﺖ ﺗﺎم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﮏ را ﺑﻪ وﺟﻪ اﮐﻤﻞ و ﺑﺮﺗﺮ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ در
ﮐﺎر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺜﺎل ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ "ﺻﻔﺎ" و "ﻣﺮوه" را ﺳﻮاره اﻧﺠﺎم داد  ،٧و ﺣﺠﺮ
اﻻﺳﻮد را ﺑﺎ ﻋﺼﺎ اﺳﺘﻼم ﮐﺮد  ،٨ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم در اﻃﺮاﻓﺶ زﯾﺎد ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
 - ١ﻧﮕﺎ :ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۷۴ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۵۰۶ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۶۰۹ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۲۱۸:
 - ٥ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۲۹ :
 - ٦ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۷۲۹۰ :
 - ٧ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۰۸ :
 - ٨ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۷۱۵ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
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ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام اﯾﺸﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮادر ﻋﺰ ﯾﺰ ،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﺘﺮم! ﺷﻤﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺎم ﻋﻤﺮﺗﺎن ﻗﺮار
دارﯾﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺧﯿﺮ از ﺑﻘﯿﻪ دوﺳﺘﺎن و
ﻫﻤﺴﻔﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات و اﻋﻤﺎل ﻣﺎ
ﺿﺮورت ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺗﻘﻮی و ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻓﺎﯾﺪه اش ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ،
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت و داراﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ دل ﭘﺎک و ﻋﻤﻞ ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ
و ﺑﯽرﯾﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮدا ﺣﺴﺎب اﺳﺖ و
ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﺳﺮﻓﺮاز
اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻼک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .١
 -8ﺗﻮازن واﻋﺘﺪال

در دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﺬﻣﻮم ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﻼم ﺗﻮازن و ﻣﯿﺎﻧﻪ

روی را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد.
از ﺧﻼل ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ واﺿﺢ
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ :ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر  ،٢ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ّاﻣﺖ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮان و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ  3و ...از ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺗﻤﺎم
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 - ١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۶۹۹ ،۲۵۶۴ :
 - ٢ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۷۵۱ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٣ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۳۰۵،۱۵۵۶ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :

۳۸

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻓﻀﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺞ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در ﺣﻖ ﺟﺴﺪ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آن ﺣﻀﺮت ﺗﻮازن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق روح و ﺟﺴﺪ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد.
در رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺷﺐ »ﻋﺮﻓﻪ« و »ﻣﺰدﻟﻔﻪ« را ﺧﻮاب ﺷﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ

ﻧﻤﻮد  ،١و در روز ﻋﺮﻓﻪ روزه ﻧﮕﺮﻓﺖ  .٢و در روز ﻋﺮﻓﻪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﯽ از ﻣﻮی ﮐﻪ از

ﻗﺒﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .٣

در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ  ٤و اﺛﻨﺎی ﺑﻌﻀﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﻣﺜﻞ ﻃﻮاف ،ﺳﻌﯽ و

رﻣﯽ ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ  .٥و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮔﻤﺎﺷﺖ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺪﻣﺖ آن

ﺣﻀﺮت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ  ،٦و ازﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادای ﻣﻨﺎﺳﮏ را ﺑﺮای آن ﺣﻀﺮت
آﺳﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ راز و ﻧﯿﺎز و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر اداﻣﻪ دﻫﺪ.
در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﻮازن و اﻋﺘﺪال رﺳﻮل ﺧﺪا  در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ را
ّ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ واﺿﺢ ﻣﯿﺴﺎزد؛ ّام اﻟﺤﺼﯿﻦ ل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﻮدم ،ﺳﻮاره از )زدن( ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ" ،ﺑﻼل" و "اﺳﺎﻣﻪ"
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آن دو ﺟﻠﻮ ﺳﻮاری )ﻣﺮﮐﺐ( را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ و دﯾﮕﺮی
ﭘﺎرﭼﻪ ای را ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آن ﺣﻀﺮت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻓﺘﺎب اﯾﺸﺎن را اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ 
در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻏﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی
ﻣﺠﻌﺪ )آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن( ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد،
ﺳﺨﻨﺶ را ﺑﺸﻨﻮ ﯾﺪ و از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .7

 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۲۱۸
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۵۸ :
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٤ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۶۶۶ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٥ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۶۰۷ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۷۳،۱۲۹۷ :
 - ٦ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۱۳ :
 - ٧ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۹۸ :
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از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻣﻮری ﻣﺜﻞ ﺳﻮار ﺷﺪن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﻪ ،وﻗﺎر و آراﻣﺶ آن ﺟﻨﺎب و
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدن اﺻﺤﺎب ﺑﺮای آن ﺣﻀﺮت ،و ...ﺑﻮﺿﻮح ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
 -9زﻫﺪ و ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ دردﻧﯿﺎ

ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﺪاﺷﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ در دﺳﺘﺮس آن ﺣﻀﺮت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ و ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ذﺧﯿﺮه اﻧﺪوزی ﺑﺮای ﺧﻮد و اﻫﻠﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﺮد.
در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  دﻋﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاﯾﺎ! آل ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﻗﺪر

ﮐﻔﺎﯾﺖ رزق و روزی ﺑﺪه .١

ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻤﺎم روز را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق  رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روز ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ

ﺧﺮﻣﺎی ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .٢

و از ﻣﻈﺎﻫﺮ زﻫﺪ آن ﺣﻀﺮت ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺳﯿﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:

اﻟﻒ -ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ و ﺳﺎﻣﺎن ﮐﻬﻨﻪای ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر درﻫﻢ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن

ارزش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .٣

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻗﯿﹽﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در َرﺣﻞ )وﺳﺎﺋﻞ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ( ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺠﺎوه ،ﻫﻮدج و ّ
ﻋﻤﺎرﯾﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .٤
ّ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ﮔﺮوﻫﯽ از ﺣﺠﺎج "ﯾﻤﻦ" را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ
زﯾﻦﻫﺎی ﺷﺘﺮﻫﺎی آنﻫﺎ از ﭘﻮﺳﺖ دﺑﺎﻏﯽ ﺷﺪه و ﭘﻮزﺑﻨﺪ ﺷﺘﺮﻫﺎیﺷﺎن از ﻣﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،

 - ١ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۶۴۶۰ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۰۵۵ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۹۷۸ :
 - 3ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۸۹۰ :
 - ٤زاد اﻟﻤﻌﺎد .۱۶۰/۲ :و اﯾﻦﻫﺎ اﻧﻮاع ﭘﺎﻻنﻫﺎ و زﯾﻦﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ وﮔﺮان ﺑﻬﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﺘﺮﻫﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

۴۰

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ﺣﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم را در ذﻫﻦ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
دوﺳﺖ دارد ﻣﺸﺎﺑﻪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺻﺤﺎﺑﺶ  -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع

آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ -ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺴﻮی اﯾﻨﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .١

ب -و از ﺻﻮرتﻫﺎی زﻫﺪ آن ﺣﻀﺮت  در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺗﻮاﺿﻊ و ﻣﺤﺒﺖ "اﺳﺎﻣﻪ اﺑﻦ زﯾﺪ" را از ﻋﺮﻓﺎت ﺗﺎ ﻣﺰدﻟﻔﻪ و "ﻓﻀﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس" را از
ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺳﻮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .2
َ َّ ْ َ َّ ُ َّ َ َّ ْ َ َّ ُ َّ َّ ْ
اﺨﻟ َ ْ َ
� َﺧ ْ ُ
ج -و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﻪ اﯾﺴﺘﺎد ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺒﻟﻴﻚ الﻠﻬﻢ ﺒﻟﻴﻚ الﻠﻬﻢ إِن
�
ّ
اﻵﺧ َﺮهْ«  .٣ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ آﺧﺮت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ِ

د -آن ﺣﻀﺮت  در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ از ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ "ﺳﻘﺎﯾﻪ" آﻣﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آب ﺑﻨﻮﺷﺪ ،ﻋﺒﺎس  ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ای ﻓﻀﻞ!
ﻧﺰد ﻣﺎدرت ﺑﺮو ،و ازآن ﺟﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﯿﺎور.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﺒﺎس! ﺑﺮاﯾﻢ آب ﺑﺪه.
ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﻣﺮدم دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را در ﺳﻘﺎﯾﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ از ﻫﻤﺎن آﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم از آن ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ .٤
ﻫ -آن ﺣﻀﺮت در ﺣﺞ ﺧﻮ ﯾﺶ ﯾﮑﺼﺪ ﺷﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد  5و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ

 - ١ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ، ۴۱۴۴ :ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۶۰۱۶ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۴۴ :
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۸۳۱ :
 - ٤ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۸۱۴ :و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻤﺎل ﺗﻮاﺿﻊ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ
اﺳﻼم  ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 - ٥ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۱۸ :

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
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دﻧﯿﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻘﺪار واﺟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .1

ّ
و -ﮐﺜﺮت ﺻﺪﻗﻪ و ﻃﻌﺎم دادن ﻣﺮدم :در روز ﺗﺮو ﯾﻪ )روز ﻫﺸﺘﻢ ذواﻟﺤﺠﺔ( ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻣﺒﺎرک ﺧﻮ ﯾﺶ ﻫﻔﺖ ﺷﺘﺮ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد  ،2و در روز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ  را دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ،
ﭘﻮﺳﺖ و ﻫﻤﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮان ذﺑﺢ ﺷﺪه را در ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .٣
ز -ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﺪﻗﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم :در روز ﻧﺤﺮ )دﻫﻢ ذواﻟﺤﺠﺔ( ﺗﻌﺪادی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را

در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد  ٤و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻮد ،دو ﻧﻔﺮ آﻣﺪﻧﺪ و
ﺻﺪﻗﻪ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎل ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻗﻮی و اﻫﻞ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .٥
ح -ﻏﺬای ﺳﺎده :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ را در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻘﺪاری ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺮای ﺧﺎدﻣﺶ )ﺛﻮﺑﺎن  (داد و ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ را ﭘﺨﺘﻪ ﮐﻦ.
ﺛﻮﺑﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮔﻮﺷﺖ را ﭘﺨﺘﻪ و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
رﺳﯿﺪ از آن ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻨﺎول ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .6
ّ
 - ١ﮐﻪ ﯾﮏ رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺰ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻬﺪاﯾﻪ از ﻋﻼﻣﻪ
ﻣﺮﻏﯿﻨﺎﻧﯽ ﺣﻨﻔﯽ .۲۰۱/۱
 - ٢ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۵۱ :ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۹۶ :
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۶۰۲ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۱۷ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۱۸۰ :
 - ٥ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۳۳ :
 - ٦ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۹۷۵ :

۴۲

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ﺑﺮادر ﻋﺰ ﯾﺰ و ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣﯽ! ﻗﻠﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻦ ،از دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖﻫﺎی آن ﺧﻮ ﯾﺸﺘﻦ را
دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻨﺪه آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻓﻨﺎ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای دﻧﯿﺎ
ّ
ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاری و ذﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺎﺑﺎن ازﺟﻮاﻧﺐ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖﻫﺎ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﻨﻘﺎد و
ﻣﻄﯿﻊ در ﺣﺎل ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺞ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻟﻐﺰشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺎرﻧﺪ ،و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .1
ﭘﺲ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  اﻗﺘﺪا ﮐﺮده ،ﮐﻤﺎل ﻋﺒﻮدﯾﺖ و اﻧﻘﯿﺎد ﺧﻮ ﯾﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﺮوردﮔﺎر را در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ از
دﯾﮕﺮان ﺳﺒﻘﺖ داﺷﺘﻪ و از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﮔﺮﯾﺰان ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 - ١ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۴۲۵۱ :

ﻓﺼﻞ دوم

اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و
اﻗﺎرب

ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﯿﺮ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ
ﭘﯿﺶﮔﯿﺮي اﻫﻞ از وﻗﻮع در ﻓﺘﻨﻪ
آﺳﺎﻧﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ

ﻫﻤﺪردي ﺑﺎ اﻫﻞ و اﻗﺎرب

اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن

ﻓﺼﻞ دوم

اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و اﻗﺎرب
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق را داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻗﺎرب
ﺧﻮ ﯾﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﮑﯽ و ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﮐﻪ در ﺣﻖ اﯾﺸﺎن روا داﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ دﻋﻮﺗﺸﺎن ﺑﺴﻮی
دﯾﻦ و ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎد آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﻮم و ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ از ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آن ﺣﻀﺮت در ّاوﻟﯿﻦ روزﻫﺎی ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺮ ﺗﭙﻪ "ﺻﻔﺎ" ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ای
ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ای ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ،ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ! ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از
ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﺠﺎت دﻫﻢّ ،اﻣﺎ از ﻣﺎل ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ .1
و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و اﺣﺘﺮام
ّ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺎﮐﺎ ﺟﺎن! ﺑﮕﻮ )ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ( ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
آن از ﺗﻮ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻢ .2
و در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻧﯿﮑﯽ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و اﻗﺎرب ,ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﺷﺪه ،ﺻﻠﻪ
رﺣﻢ و اﺣﺴﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮاﻗﻊ و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎر.۲۰۵ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۸۸۴ :

ﻓﺼﻞ دوم :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و اﻗﺎرب

45

ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺎ اﻫﻞ و اﻗﺎرﺑﺶ را در ﺣﺞ ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
 -1آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻫﻞ و ﻋﯿﺎﻟﺶ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻧﺸﺎن داده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺞ از آﻧﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ّأم ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ای آل ﻣﺤﻤﺪ! ﺑﻪ ﻋﻤﺮه در ﺣﺞ )ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ( ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .1
و آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﯿﺾ ﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﻮاف ﻧﮑﻦ .2
در ﺷﺐ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻨﻮﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺟﻤﺮه
ﻧﺰﻧﯿﺪ .3
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻫﻞ و اﻗﺎرﺑﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﮐﺘﻔﺎ
ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺟﻮاب داده و اﯾﺸﺎن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻔﺼﻪ ل آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮ ﯾﺶ را اﻣﺮ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﯿﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﻠﺒﯿﺪ  ٤ﮐﺮدم ،و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آوردم و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻮد را ﺣﻼل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .5
 -١ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۶۵۹۰ :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۳۹۲۲ :ﺑﺎ اﺳﻨﺎد
ﺻﺤﯿﺢ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۱ :
 -٣ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۹۳ :
 -٤ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻠﺒﯿﺪ ﮔﺬﺷﺖ.
 - ٥ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۴۳۹۸ :

۴۶

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

و آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻓﻀﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس )ﭘﺴﺮ ﮐﺎﮐﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( ﺑﻄﺮف دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ
»ﺧﺜﻌﻢ« ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا  ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺻﻮرت ﻓﻀﻞ را ﺑﻄﺮف دﯾﮕﺮ
ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ دﺧﺘﺮ را ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﺪ .ﻋﺒﺎس ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا! ﭼﺮا ﮔﺮدن ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﻮ ﯾﺖ را ﺑﻄﺮف دﯾﮕﺮ دور دادی؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺴﺮ ﺟﻮان و دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ را دﯾﺪم ،ﺗﺮﺳﯿﺪم
ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﯿﻨﺪازد .1

اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﻣﻮر ﺣﺞ در ﺑﯿﻦ ﺣﺠﺎج زﯾﺎد ﺷﺪه
ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ از ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ
اﻫﻞ و اﻗﺎرب و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽﺷﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ اﻫﻞ و ﻋﯿﺎﻟﺶ را ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ داده در ﻧﺰد
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻘﺎم ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻠﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺧﻮ ﯾﺶ

ﻫﺴﺘﻢ .2

و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻫﻞ و اوﻻد ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ از زﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮ ﯾﺪ ،ﻣﺮد
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .3

ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ ﻗﺮار داده و دﻋﻮت و اﻧﺬار را از اﻫﻞ و اﻗﺎرب ﺧﻮ ﯾﺶ
ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََ ۡ َ ََ َ
ك ٱ ۡ�َقۡ َر� َ
� ] ﴾٢١٤اﻟﺸﻌﺮاء.[۲۱۴ :
﴿وأنذِر عشِ�ت
ِ
»و ﺧﻮ ﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮﺳﺎن)ﻫﺸﺪار ﺑﺪه(«.
 - ١ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۸۸۵ :اﻟﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را درﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎرهَ " ۷۰۲ :
ﺣﺴﻦ" ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
 - ٢ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۸۹۵ :
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری  ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۵۵۳ :
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 -2ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﻮدن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺮون ﺷﺪن

رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ّ
ﻣﻨﻮره ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﺞ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود ،اﻓﺮاد

ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﻧﻤﻮد ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،ﺑﺮای ﺷﺘﺮﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﺣﻀﺮت ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻓﺘﻢ .1
ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ،ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام،
اﻧﺴﺎن ﺧﻮد و اﻫﻠﺶ را ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﻮر ﺣﺞ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﺞ را درک ﮐﻨﺪ و
اﺣﮑﺎم آن را ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺣﺞ آﮔﺎه ﺷﺪه و آداب آﻧﺮا ﻓﺮا ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻗﻠﺐ
ﻣﺸﺘﺎق و ﺧﺎﻃﺮ آﺳﻮده رﻫﺴﭙﺎر اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻋﺒﺎدی و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﮔﺮدد.
 -3ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺞ را ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ َ
ٗ
ۡ
َ َ
﴿ َو ِ�ِ � ٱ�َّ ِ
ت َم ِن ٱ ۡس َت َطاع إ ِ ۡ�هِ َسبِي�﴾ ]آلﻋﻤﺮان.[۹۷ :
اس ح ُِّج ٱ�َ ۡي ِ
»و ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ّ
ﺣﻖ ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن؛ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻮی آن را -از
ﺟﻬﺖ اﺳﺒﺎب راه -دارد«.

و ﺑﺎ ّ
ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ در ﻣﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺳﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و اﻗﺎرب ﺷﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرگ ﺣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل:
 -۱ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﮐﻪ در آن وﻗﺖ ﻧﻪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ( در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .2
 -۲آن ﺣﻀﺮت اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .3
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۰۴ :
 - ٢ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۲۲ :ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در زاد اﻟﻤﻌﺎد ۱۰۶/۲وﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در
اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﻪ ۲۲۲/۴ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
 - ٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۱۶۷۸ :؛ .۱۶۸۸ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره.۱۲۹۳ :

۴۸

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

 -۳ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ّ -
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ:
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﺰد ﺿﺒﺎﻋﻪ ﺑﻨﺖ زﺑﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﺎﮐﺎی /دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮی
آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽﺷﻮد رﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮوی؟!.

ﺿﺒﺎﻋﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻣﺮاﺳﻢ را ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورم و در ﻧﯿﻤﻪ
راه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻢ.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮد :اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪ و ﺷﺮط ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯽ .١
ﺗﻨﺒﯿﻪّ :
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن -ﺧﺼﻮﺻﺎ زﻧﺎن -ﺑﺎ وﺟﻮد

اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،در ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺣﺞ اﻫﻤﺎل روا ﻣﯽدارﻧﺪ؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در
ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﺑﺠﺎ آوردن ﺣﺞ )ﻓﺮﺿﯽ( ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .٢

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺎﻣﯿﻞ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪهای دارد و اﮔﺮ زﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺣﺞ
را ادا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ ﺛﻮاب و اﺟﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ زﻧﯽ،
ﻃﻔﻠﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﺣﺞ اﺳﺖ؟
رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﯽ و ﺑﺮای ﺗﻮ ،ﺛﻮاب اﺳﺖ .٣

و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﻮاب ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺞ
ﺑﺮ اﻫﻞ و ﻋﯿﺎﻟﺶ ﻓﺮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺞ ﺑﺮای آن ﻃﻔﻞ ﻓﺮض ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 -4ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر ﺣﺞ

ّ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع از ﺧﻮ ﯾﺸﺎوﻧﺪان و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ و ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﺳﺖ .و در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﻣﺜﺎل از آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ:
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۵۰۸۹ :ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۹۳۷ ،۲۹۳۶ :
 - ٢ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۲۸۶۸ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ دارد.
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۳۶ :

ﻓﺼﻞ دوم :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و اﻗﺎرب
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 -۱ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮدن ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪ ل ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﮔﺮدن ﺑﻨﺪﻫﺎی از ﭘﺸﻢ ﺑﺮای ﺷﺘﺮﻫﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺒﻞ از اﺣﺮام .١

 -۲ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در روز ﻋﻘﺒﻪ -در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺑﺮ ﻣﺎده ﺷﺘﺮش ﺳﻮار ﺑﻮد -ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه ﺟﻤﻊ ﮐﻦ .و ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻔﺖ

ﺳﻨﮓ رﯾﺰه ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم .٢

 -۳ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﯽ  ﺑﺮای ذﺑﺢ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺘﺮﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ٣؛ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ﺷﺘﺮﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .٤

 -۴و آن ﮔﺎه ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت  دﯾﺪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺮدم را از "زﻣﺰم" آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﻨﺪ،
از ﮐﺎﮐﺎﯾﺶ )ﻋﻤﻮﯾﺶ( ﻋﺒﺎس  آب ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪ .٥

اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  آب )زﻣﺰم( دادم ،و آن ﺣﻀﺮت-

درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد -آب را ﻧﻮﺷﯿﺪ .٦

 -۵ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﻌﺪ از اﺣﺮام
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو دﺳﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ )و ﺑﻪ
دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد .(٧

 - 5ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﯿﺮ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ

ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺣﺞ دروازه ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﺋﯽ ﺑﺮای ازدﯾﺎد ﻃﺎﻋﺎت و

اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﻨﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۰۴،۱۷۰۵ ،۱۶۹۶ :
 -٢ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۲۹ :
 - ٣ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۷۴ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۲۲۹۹ ،۱۷۱۸ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۱۷ :
 - ٥ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۳۵ :
 - ٦ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۳۷ :
 - ٧ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۷۵۴ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۱۸۹ :

۵۰

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد.
از آن ﺟﻤﻠﻪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﭘﺴﺮ ﮐﺎﮐﺎﻫﺎﯾﺶ ازﭼﺎه زﻣﺰم آب ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
و ﻣﺮدم را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ! ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن
اداﻣﻪ داده و ﺑﺮای ﻣﺮدم آب ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﻫﺴﺘﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﺮس از
ازدﺣﺎم ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮدم .١
ﺑﻠﮑﻪ آن ﺣﻀﺮت  ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﻗﺎرب ﺧﻮ ﯾﺶ آﺳﺎن
ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺷﺒﻬﺎی "اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ" را در ﻣﮑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ آب دادن ﺑﻪ ﺣﺠﺎج را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .٢
 -6وﻗﺎﯾﮥ اﻫﻞ از وﻗﻮع در ﻓﺘﻨﻪ

ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ دﻟﻬﺎ را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻮده و ﻋﻘﻞ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪد.
و ﺳﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﻓﺘﻨﻪ زﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﺷﺮﻋﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ دور ﻧﮕﻬﺪارد.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ﻓﻀﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻄﺮف دﺧﺘﺮی از ﻗﺒﯿﻠﻪ "ﺧﺜﻌﻢ" ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روی ﻓﻀﻞ را ﺑﻄﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﺮداﻧﺪ .3
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۶۳۶ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۲۱۸ :ﻫﺪف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ 
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ از ﺳﻮاری ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﻮم و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آب ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﻢ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻗﺘﺪا ﮐﺮده و اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ را ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آب ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﺮدم را آب ﺑﺪﻫﺪ.
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۴۵ :
 - ٣ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۸۸۵ :ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۵۶۴:
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و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮاف ﺑﺎ
ﻣﺮدﻫﺎ اﺧﺘﻼط ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ّام ﺳﻠﻤﻪ ل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﯾﻀﯽاش ﺑﻪ آن

ﺣﻀﺮت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺮای او ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮاره ،از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻃﻮاف ﮐﻦ .1
ﺗﻔﺼﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ را از اﯾﻦ رواﯾﺖ درﻣﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ  ٢ﮔﻔﺖ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ "اﺑﻦ ﻫﺸﺎم  "٣زﻧﻬﺎ را از ﻃﻮاف ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد" ،ﻋﻄﺎ  "٤ﮔﻔﺖ :ﭼﻄﻮر
آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﻃﻮاف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺎب ﺑﻮده ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺎب.
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ اﺧﺘﻼط داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ ﻋﻄﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ اﺧﺘﻼط ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﻋﺎﺋﺸﻪ ل دور از ﻣﺮدﻫﺎ و در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻃﻮاف ﻣﯽﻧﻤﻮد ،زﻧﯽ آﻣﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ:
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۱۹ :
ّ
 - ٢ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ در ﺳﺎل ۸۰ﻫﺠﺮی ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪّ ،اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ّ
ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﭘﺮداﺧﺖ .از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان "ﻋﻄﺎ" ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ "،اوزاﻋﯽ" و "ﻟﯿﺚ اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ" ﻓﻘﯿﻪ اﻫﻞ ﻣﺼﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان او ﻫﺴﺘﻨﺪ .او در ﺳﺎل ۱۵۰ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﻧﻤﻮد.ﻧﮕﺎ :ﺳﯿﺮاﻋﻼم
ّاﻟﻨﺒﻼ  .۳۳۲/۶ﺗﻘﺮﯾﺐ ّ
اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ ﺻﻔﺤﻪ ،۳۹۴ :راوی ﺷﻤﺎره.۴۱۹۳ :
 - ٣إﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،ﻣﺎﻣﺎی )داﯾﯽ( ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ )ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻣﺸﻬﻮر اﻣﻮی( ،و از ﻃﺮف
ﻫﺸﺎم واﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ّ
ﻣﻨﻮره ﺑﻮده اﺳﺖ .و در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻫﺸﺎم ،اﻣﯿﺮاﻟﺤﺞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و او ّاوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼط زﻧﺎن و ﻣﺮدان را در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮاف ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد .اﺑﻦ ﻫﺸﺎم و ﺑﺮادرش
ّ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ را ﮐﻪ واﻟﯽ "ﻣﮑﻪ" ﺑﻮد ،ﯾﻮﺳﻒ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺛﻘﻔﯽ ﺑﺪﺳﺘﻮر وﻟﯿﺪ )ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻣﻮی ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺎم(
ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.ﻧﮕﺎ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری .۶۰۶/۳
 - ٤ﻋﻄﺎ اﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﺸﻬﻮر و از ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ
ّ
ّ
ّ
ﻣﮑﺔ ّ
ﻣﮑﺮﻣﻪ« ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪ ...و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺘﯽ ﺣﺮم ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺠﺎﻫﺪ اﺑﻦ ﺟﺒﺮ
ﻋﺜﻤﺎن  در »
و اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ  /از ﺷﺎﮔﺮدان او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺳﺎل ۱۱۴ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺗﻘﺮﯾﺐ
ّ
اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ ﺻﻔﺤﻪ ،۴۲۷:راوی ﺷﻤﺎره .۴۵۹۱ :ﺳﯿﺮ اﻋﻼم ّاﻟﻨﺒﻼء.۸۷/۵ :

۵۲

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ای ّام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﺑﺮو ﯾﻢ و "ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد" را ﺑﻮﺳﻪ زﻧﯿﻢ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :از ﻣﻦ دور
ﺷﻮ ،وﺑﺎ آن زن ﻧﺮﻓﺖ.
ﺑﻠﯽ! ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﻃﻮاف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .و
ﻣﻦ و "ﻋﺒﯿﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ  "١ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و او در "ﺟﻮف ﺛﺒﯿﺮ" ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد.
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺣﺠﺎﺑﺶ ﭼﯽ ﺑﻮد؟ ﻋﻄﺎ ﮔﻔﺖ :او در ّﻗﺒﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻮد ودر ﺑﯿﻦ ﻣﺎ
و او ﭘﺮده وﺟﻮد داﺷﺖ .2

و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮ ﯾﺶ اﺟﺎزه َر َﻣﻞ )ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ( ﮐﺮدن در

ﺣﯿﻦ ﻃﻮاف ،و ﺳﻌﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را ﻧﺪاد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻗﻮل ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
ّ
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪهای از زﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد و ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻣﺎ )زﻧﻬﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺪوه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ در وﻗﺖ ﻃﻮاف و دو ﯾﺪن ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و
ﻣﺮوه ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .3
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ درﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻨﻔﺲ از ﺑﯿﺮ و ﺑﺎر )ﺷﻠﻮﻏﯽ( و
ازدﺣﺎم زﯾﺎد ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و زﻧﺎن ﺑﯽ ﺣﺠﺎب و ﺳﺎده ﻟﻮح را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن
ّ
ﮔﻨﻬﮑﺎر ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
ﮔﻨﺎه ﺧﻮ ﯾﺶ ﭘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮف ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﻣﻮاﻇﺐ و ﻣﺮاﻗﺐ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
اﻟﻠﻪ اﺑﻦ ّﻋﺒﺎس  .ﻧﮕﺎ :ﺗﻘﺮﯾﺐ ّ
اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ راوی ﺷﻤﺎره.۴۳۸۶ :
 - ١ﻋﺒﯿﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﺒﺪ
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۱۸ :ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ:
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.۶۰۷-۶۰۶/۳
 - ٣اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی  .۸۴/۵ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۹۵۱ :
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 -7ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ

رﺳﻮل ﺧﺪا  ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ و اﻗﺎرب ﺧﻮ ﯾﺶ را از ﮔﻨﺎﻫﻬﺎ دور داﺷﺘﻪ و از

ﻣﻨﮑﺮات ﺑﺎز دارد و اﮔﺮ ﻣﯽدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ او
را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﻓﻀﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﻄﺮف دﺧﺘﺮی از ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺧﺜﻌﻢ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،او را از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن دوﺑﺎره ﺑﺎز داﺷﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻋﻤﻼ ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داد .1
آن ﺣﻀﺮت وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ﻓﻀﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او را از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﻬﯽ ﮐﺮد .2
و آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺧﻮ ﯾﺶ را در "ﻋﺮﻓﺎت" اﻟﻘﺎء ﮐﺮد،
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﺎری از اﻣﻮر ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ )ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم( زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮد زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه )ﺑﺎﻃﻞ( اﺳﺖ .و ّاوﻟﯿﻦ ﺳﻮدی را ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼن
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺳﻮد ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد .3
 -8آﺳﺎﻧﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ

آن ﺣﻀﺮت  در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ  -ﺑﻄﻮر ﺧﺎص -ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﻔﯿﻖ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮ
ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺎن دﻟﺴﻮزی ﻣﯽﮐﺮد و اﻣﺮ آﺳﺎن را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل:
 -۱آﻧﮕﺎه ﮐﻪ دﯾﺪ ﺿﺒﺎﻋﻪ ﺑﻨﺖ زﺑﯿﺮ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮد :از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺣﺞ
ﺑﯿﺮون ﺷﻮ و ﺷﺮط ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯽ .4

 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۱۳ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۵۰۸۹ :

۵۴

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

 -۲و ﭼﻮن ّام ﺳﻠﻤﻪ ل از ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد ،ﺑﺮای او
ﻓﺮﻣﻮد :از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺳﻮاره ﻃﻮاف ﮐﻦ .1

 -۳ﺑﺮای ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎی ِﻣﻨﯽ را در ﻣﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﻣﻮر
ﺳﻘﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .2

 -۴ﺑﺮای ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن و ﺿﻌﯿﻔﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺟﺎزه داد ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم از"ﻣﺰدﻟﻔﻪ" ﺑﻄﺮف
"ﻣﻨﯽ" ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ از ازدﺣﺎم در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .3

ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺠﺎج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ اﻫﻞ و ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ اﯾﻨﻘﺪر آﺳﺎنﮔﯿﺮی ﮐﺮده
و از ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻼﻃﻔﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺠﺎج ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ رﻓﻖ و آﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﺮورت دارﯾﻢ.
ﭘﺲ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ -ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن و زﻧﺎن  -از رﻓﻖ
و آﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 -9ﺻﺒﺮ و ﺑﺮد ﺑﺎري

ّ
ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ آن ﺣﻀﺮت  در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ اﻣﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا
ّ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی اﻫﻞ و ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﺑﻮد،
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻫﻞ آن ﺣﻀﺮت اﺷﺨﺎص ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻫﻤﺴﺮش
"ﺳﻮده ﺑﻨﺖ زﻣﻌﻪ  "٤و ﻣﺮﯾﺾ ﻣﺜﻞ "ﺿﺒﺎﻋﻪ  "٥و "ام ﺳﻠﻤﻪ  "٦وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۴۶۴ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۳۴ :
 - ٣ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۳۰۳۴:ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۷۸ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۸۱ :
 - ٥ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۵۰۸۹ :
 - ٦ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۴۶۴ :
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ّ
و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﻫﻞ و ﻋﯿﺎﻟﺶ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ) ١دﺧﺘﺮ آن

ﺣﻀﺮت(

وﻫﻤﻪ ﻫﻤﺴﺮان آن ﺟﻨﺎب  ٢ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻨﻮﻫﺎﺷﻢ و

ﺑﻨﻮﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ  ٣ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺒﺮ ،ﺗﺤﻤﻞ ،ﺑﺮدﺑﺎری و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ از ﺧﻮ ﯾﺶ

ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن ﻫﺮﮔﺰ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﻮد  ،٤ﺑﺎ آﻧﻬﺎ

ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده  ٥و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﻤﻮد .٦

ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺪردی ﮐﺮد  ،٧ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻼﻃﻔﺖ و ﻣﺰاح ﻧﻤﻮد  ،٨ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را ﺣﻔﻆ

ﮐﺮد  ٩و آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮد  ....١٠و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎز ،ﭼﻬﺮهی ﺧﻨﺪان و ﻗﻠﺐ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﻧﺠﺎم داد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل أ اﺧﻼق و اوﺻﺎف ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ را در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﯾﺎد
آوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ َ َ َ ٰ ُ ُ َ
ي� ] ﴾٤اﻟﻘﻠﻢ.[۴ :
﴿�نك لع
� خل ٍق ع ِظ ٖ
»و ﻫﺮآﺋﯿﻨﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻮی و اﺧﻼق ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﯽ«.
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٢ﻧﮕﺎه :ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۷۲۲ :زاد اﻟﻤﻌﺎد.۱۰۶/۲
 - ٣ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۵۱۳ :
 - ٤ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۱ :
 - ٥ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۴۳۹۸ ،۱۶۷۸ :
 - ٦ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۵۵۴۸ ،۱۵۴۴ :
 - ٧ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۱۷۸۸ :و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۱ :
 - ٨ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۵۰۷ :
 - ٩ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۳۶ :
 - ١٠ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :

۵۶
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رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺣﺎل اﻫﻞ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد؛ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ -اﮔﺮ

ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ ﻧﺒﻮدی -ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺮ آورده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .و اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﮐﺎری ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،آﻧﻬﺎ را دﻟﺪاری ﻣﯽداد.
ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز ﻫﻤﺪردی رﺳﻮل ﺧﺪا  در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ل داﺧﻞ ﺷﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﯿﺾ از ﻋﻤﺮه ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد( ،در اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  او را
ّ
ﺗﺴﻠﯽ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮ از دﺧﺘﺮان آدم ﻫﺴﺘﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﺾ ﻋﺎم اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺣﯿﺾ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ( ،ﺑﻪ
ﺣﺞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪه ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮه ﻧﯿﺰ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﮐﻨﺪ .
و ﭼﻮن ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! آﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ )ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺞ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ،
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ب )ﺑﺮادر ﻋﺎﺋﺸﻪ( را دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪ را ﺑﻪ "ﺗﻨﻌﯿﻢ"
ﺑﺒﺮد ،و ﻋﺎﺋﺸﻪ ل از آن ﺟﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه » ّﻟﺒﯿﻚ« ﮔﻔﺖ .1
 -11اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن

وﺟﻮه اﺣﺴﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﺧﻮ ﯾﺸﺎوﻧﺪان آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ
ّ
ﻣﺘﺄﻣﻞ را وادار ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﻮال آن ﺣﻀﺮت اﺣﺴﺎن ،ﻧﯿﮑﯽ و ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺎ اﻫﻞ و ﻋﯿﺎﻟﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪ واﻗﻌﻪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ:
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺑﺮای "ﺿﺒﺎﻋﻪ ﺑﻨﺖ زﺑﯿﺮ" ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ اﻣﺴﺎل ﻗﺼﺪ ﺣﺞ
ﻧﺪاری؟ ﺿﺒﺎﻋﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۵۶۱،۱۷۸۸ :ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۱ :
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺞ ﮐﻦ وﺷﺮط ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯽ .!١
از آن ﺟﻤﻠﻪ :ﺷﺮﮐﺖ دادن ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ ّ
)اﻣﻬﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ( در ﺣﺞ  ،٢و اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺪل اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﯿﭽﮑﺪام را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮ ﯾﺶ ﻧﺒﺮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﯿﻨﺪازد.
و از آن ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﻮار ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ از "ﻣﺰدﻟﻔﻪ" ﺗﺎ
"ﻣﻨﯽ" .٣
و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدن از ﻃﺮف ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺴﺮان ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮان آن
ﺣﻀﺮت در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﻃﺮف ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ،ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد .٤
در ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻓﻮق ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﻤﺎل ﺑﺸﺮی آن ﺣﻀﺮت و رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻫﻞ و اﻗﺎرب ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻫﻠﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ .٥
اﺣﺴﺎن آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،اﻗﺎرب و ﺧﻮ ﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد...
ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻓﻮق را ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن آن
ﺣﻀﺮت ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ...و ﭼﻮن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﺨﺺ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌﺎون
ﺑﺮای آن ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻦ و ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ارﺷﺎد
آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ.

 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۵۰۸۹ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۰۷ :
 - ٢ﻧﮕﺎ :زاد اﻟﻤﻌﺎد  ،۱۰۶/۲اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮ ﯾﻪ . ۲۲۲/۴
 - ٣ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۱۵۴۴ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۰۹ :
 - ٥ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۸۹۵ :

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ اﻣﺖ
درس و ﺗﻌﻠﯿﻢ
اﻓﺘﺎء
ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺼﺪر ﺗﻠﻘﯽ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واﺣﺪ(
وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ و دوري از ﻓﺘﻨﻪ و اﺧﺘﻼف

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ 

در ﺣﺞ ﺑﺎ اﻣﺖ

ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ،ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ وا ﻣﯽدارد!.
رﺳﻮل ﺧﺪا در ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﻗﺎﺋﺪ و اﻣﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام 
ﺑﻮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻠﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،آن را ﺧﻼف
اوﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ اﻣﺖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ،ﺑﺰرﮔﻮاری و
ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﺣﻮال را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ:
 -1درس و ﺗﻌﻠﯿﻢ:

ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ "ﻣﻌﻠﻢ" ﻓﺮﺳﺘﺎد  ،1و آن ﺣﻀﺮت  در وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﻘﺪس ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻪ اوج ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﻮد" ،ﻣﻌﺎو ﯾﻪ اﺑﻦ ﺣﮑﻢ اﻟﺴﻠﻤﯽ  "رﺳﻮل ﺧﺪا
را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻗﺒﻞ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻤﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ و زﯾﺒﺎ ﺗﺮ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .٢
و اﮔﺮ در ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ّ 
ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،در ﻣﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ اﺑﻦ ﺣﮑﻢ 
آن ﺣﻀﺮت را ﭼﻪ ﺧﻮب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺞ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۴۷۸ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۵۳۷ :

۶۰

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

اﻋﻼن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﻣﺴﺎل اراده ﺣﺞ را دارد ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻣﺮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮدار ﺑﻮده وآ ﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮد.
و ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ در ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ )ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ( اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ  ...١از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺮدم زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ
ﺣﺞ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎﺷﻨﺪ ٢؛ ّ
ﺣﺘﯽ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎرﮐﯿﻦ در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ .٣
در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ،آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و آ ﻧﻬﺎ را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد  ،٤ﻫﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ را از اﯾﺸﺎن
دور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .٥

ّ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی
آن ﺣﻀﺮت  ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و اﻣﻮر ﺣﺞ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و

ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام را ﺑﻪ ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮ ﯾﺶ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،از ﻫﻤﻪ اﺳﺎﻟﯿﺐ ﺧﻄﺎب و
روشﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺼﻮرت ﺻﺤﯿﺢﺗﺮی ﻣﺴﺎﯾﻞ را درک ﮐﻨﻨﺪ ،و اﻣﺮ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﮏ را از او ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺞ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺞ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎﺷﺪ .٦
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب )ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ( ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ را دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﺗﺎ
ﻣﺮدم را ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ  ،٧ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺮﯾﺮ  رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم را ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻦ .و ﭘﺲ از آن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮ ﯾﺪ ﮐﻪ
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۵۱ :
 - ٢ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۹۰۵ :
 - ٣ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺴﯿﺮة ،ﺻﻔﺤﻪ .۵۷۲ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۷۳ ،۱۲۱۸ ،۱۱۸۷ :
 - ٥ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۷۴ :
 - ٦ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۹۷ :
 - ٧ﻧﮕﺎه :ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۲۴ :
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ﮔﺮوﻫﯽ ازﺷﻤﺎ ،ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی را ﺑﺰﻧﺪ .١
و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻼل  رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺮاﯾﺶ دﺳﺘﻮر داد ﻣﺮدم را ﺳﺎﮐﺖ
ﮐﻨﺪ  ٢و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت دﯾﻦ را ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ و ارﺷﺎد از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮد :ﺧﺒﺮ دار! آ ﯾﺎ
دﯾﻦ را رﺳﺎﻧﺪم ٣؟!.
و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﺷﻬﺎدت داده و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :دﯾﻦ را ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪی و
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮدی . ٤
در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و رﺳﺎﻧﺪن دﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ در وﻗﺖ ﺧﻄﺒﻪ ﻋﺮﻓﻪ،
"رﺑﯿﻌﻪ اﺑﻦ اﻣﯿﻪ  "را دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻄﺒﻪ آن ﺣﻀﺮت را ﺗﮑﺮا ر ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺸﻨﻮاﻧﺪ .٥
و در "ﻣﻨﯽ" ،ﻋﻠﯽ  ﺳﺨﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت را ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد و
ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدادﻧﺪ .٦
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺣﺠﺎج ﺑﺮوﻧﺪ و
ﺳﺨﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .٧
و ﮔﺎﻫﯽ در اﻣﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ از ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻼﻃﻔﺖ و ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻨﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺳﻮار ﺧﺮﻫﺎ ﻧﺰد آن
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱ :
 - ٢ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۲۴ :
 - ٣ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۴۱ :
 - ٤ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٥اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮ ﯾﺔ.۳۴۲/۴ :
 - ٦ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۹۵۶ :
 - ٧ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۸۳ :
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ﺣﻀﺮت آﻣﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮ ﯾﺶ آرام ﺑﺮ راﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﯽزد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ! ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ،ﺟﻤﺮه ﻧﺰﻧﯿﺪ .١
ارﺷﺎد و ﺗﺪرﯾﺲ آن ﺣﻀﺮت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺤﺘﻤﻨﺪان و ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺮﯾﻀﻬﺎ و ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای "ﺿﺒﺎﻋﻪ" ل ﮔﻔﺖ:
ﺣﺞ ﮐﻦ و ﺷﺮط ﺑﮕﺬار ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯽ .٢
و ﭼﻮن ّام ﺳﻠﻤﻪ ل از ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد ،ﺑﺮاﯾﺶ
ﻓﺮﻣﻮد :از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺳﻮاره ﻃﻮاف ﮐﻦ .٣
و ﺑﺮای ﺿﻌﯿﻔﺎن و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ از "ﻣﺰدﻟﻔﻪ" ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ و ﻗﺒﻞ از
ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﻧﺪ .٤
ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ارﺷﺎد و رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ آن ﺣﻀﺮت ،ﺧﻮرد ﺳﺎﻻن و اﻃﻔﺎل را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد،
و از آن ﺟﻤﻠﻪ:
ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺟﻤﻊ ﮐﻦ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺒﺎرک او
ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .٥
ّ
و ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺟﻤﺮه ﻧﺰﻧﯿﺪ .٦
ارﺷﺎد و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن واﺿﺢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻣﻮده آن ﺣﻀﺮت:
 - ١ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۲۵ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۰۷ :
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۴۶۴ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۷۹ :
 - ٥ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۵۹ :
 - ٦ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۹۴۰ :
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ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ،ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه و رﻣﯽ ﺟﻤﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦ ﯾﺎد
ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .١

و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻓﻀﺎﯾﻞ ّ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ اﻋﻤﺎل ،ﻣﻌﻨﻮ ﯾﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺑﺎﻻ

ﺑﺮده و ﻋﺰم و ارادهﺷﺎن را ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ:
* ﻓﺮﻣﻮده آن ﺣﻀﺮت  :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎ ،دﻋﺎﺋﯽ روز ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ .و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ
َ َ
َّ ُ َ ْ
ﮐﻪ ﻣﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻻ إ َ َ
ﻪﻟَ ،ﻪﻟُ
�ﻚ َ ُ
ﺣ َﺪ ُ
ﺮﺷ
ﻻ
ه
و
ا�
ﻻ
إ
ﻪﻟ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ِّ
ﻲﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌ
ﻞﻛ َ ْ
ﻳﺮ« .٢
الﻤﻠﻚ وﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻰﻠﻋ
* و ارﺷﺎد ﻣﺒﺎرک :ﻣﺴﺢ "ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد" و "رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ" ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﯽرﯾﺰاﻧﺪ .٣

* و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﯾﺸﺎن :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻃﻮاف ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دو

رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻼم آزاد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .٤

ّ
* و آن ﮔﺎه ﮐﻪ از آن ﺣﻀﺮت ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﺪام ﺣﺞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺠﯽ ﮐﻪ در

آن ﺗﻠﺒﯿﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﺣﺞ ﮔﺬار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .٥

* وﻗﺘﯿﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﺼﺎر در "ﻣﻨﯽ" از ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻤﺎل ﺳﻮال ﮐﺮد ،آن
ﺣﻀﺮت ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮد :و ﭼﻮن از ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﯿﺮون ﺷﺪی و ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﺤﺮام را ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻮاری ات ﺑﺮدارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾﮏ
 - ١ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۸۸۸ :ﺷﻌﯿﺐ ارﻧﺎؤوط اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در"ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل"
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎرهَ ،۱۵۰۵ :
"ﺣﺴﻦ" ﻗﺮار دادهاﺳﺖ.
 - ٢ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۵۸۵ :
ّ
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۷۲۹ :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۳۶۹۸ :ﺑﺎ اﺳﻨﺎد
ﻗﻮی.
 - ٤ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۹۵۶ :
 - ٥ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۲۷ :
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ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﯾﮏ ﺑﺪی را ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و آن ﮔﺎه ﮐﻪ در "ﻋﺮﻓﻪ" اﯾﺴﺘﺎدی ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺑﺰرگ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ آﻣﺪه  ،١ﺑﻪ ﻣﻼﯾﮑﻪ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻓﺨﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر زده و ﺧﺎک آﻟﻮده از راﻫﻬﺎی دور آﻣﺪه اﻧﺪ؛
رﺣﻤﺖ ﻣﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و از ﻋﺬاﺑﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻦ را ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﭼﻄﻮر اﮔﺮ ﻣﻦ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ«!؟
ﭘﺲ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازه رﯾﮕﻬﺎی ﻋﺎﻟﺞ )اﺳﻢ رﯾﮕﺰار وﺳﯿﻌﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن( ،ﯾﺎ
روزﻫﺎی دﻧﯿﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮهﻫﺎی ﺑﺎران ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺗﻮ ﺷﺴﺘﻪ و ﺗﻮ را
از ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ّاﻣﺎ "رﻣﯽ ﺟﻤﺎر" ﺛﻮاﺑﺶ ﺑﺮای ﺗﻮ ذﺧﯿﺮه اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻃﻮاف
ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم دادی از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮ ﯾﺶ ﻃﻮری ﺑﯿﺮون ﻣﯽآ ﺋﯽ )ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮی( ﻣﺜﻞ
روزی ﮐﻪ از ﻣﺎدر ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪی )و ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻮدی .(٢
و از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ آن اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ورزﯾﺪهاﻧﺪ:
اﻟﻒ :اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ :ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  آن را زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻌﺪا ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن داد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ روز ﻗﺒﻞ از ﯾﻮم ّ
اﻟﺘﺮو ﯾﻪ )روز ﻫﺸﺘﻢ ذواﻟﺤﺠﻪ( ﺑﺮای
ﻣﺮدم ،ﺧﻄﺒﻪ ارﺷﺎد ﮐﺮده و ﻣﻨﺎﺳﮏ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد  ...٣و ﺑﻌﺪا در وﻗﺖ اﻧﺠﺎم دادن ﻫﺮ ﯾﮏ
ُ
از "ﻧﺴﮏ" ﺣﮑﻢ آن را ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .٤
- ١ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﺷﺄن او ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺗﻤﺜﯿﻞ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ،ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪة ﻃﺤﺎوﯾﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺰ ﺣﻨﻔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 - ٢ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۸۸۳۰ :و ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ از او اﺳﺖ .اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
ﻣﯽﺗﻮان در :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۳۸۴ :و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۳۵۸۵ :ﯾﺎﻓﺖ.
 - ٣ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ  ،۶۳۲/۱ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎﻧﯽ در "ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ" ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۴۷۷۴ :اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 - ٤ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۲۱۸ :ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره ،۸۸۵ :ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۹۵۹ :
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ب :ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ ارﮐﺎن و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼم؛ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد :از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺞ وﻗﺖ ﺗﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را روزه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و زﮐﺎت ﻣﺎلﻫﺎی ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،از وﻟﯽ اﻣﺮ ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮ ﯾﺪ .1

ج :ﻧﻬﯽ اﮐﯿﺪ از ﺷﺮک و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎت )ﻣﺜﻞ ﺧﻮن ،ﻣﺎل و آﺑﺮو( ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن
ﺳﻤﺎوی ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﻮﻧﻬﺎ ،ﻣﺎﻟﻬﺎ و آﺑﺮوﻫﺎﯾﺘﺎن در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ روز در اﯾﻦ ﻣﺎه

و در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ . ٢

و اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﻣﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ از اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ّ
ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮ راﻫﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﺋﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎ و
دﻋﻮﺗﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻠﯿﻮﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ،اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم دﯾﻦ
را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و از ﻋﻠﻤﺎی
ﮐﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺒﺮﻧﺪ.
 -2اﻓﺘـﺎء

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺣﻮال و وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ و اﻓﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻮد؛
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ و ﯾﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت
رﺟﻮع ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻓﺘﺎوای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ را
ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ:
 - ١ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۶۱۶ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۶۷ :

۶۶

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

زﻧﯽ ازﻗﺒﯿﻠﻪ »ﺧﺜﻌﻢ« ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﭘﺪرم ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ و ﺣﺞ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮض ﺷﺪه و او ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﺘﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ از

ﺟﺎی ﭘﺪرت ﺣﺞ ﮐﻦ . 1

و ﻫﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻋﻤﺎل روز ﻧﺤﺮ )روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن( ﺳﻮال
ﻣﯽﮐﺮد ،آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
»إﻓﻌﻞ وﻻ ﺣﺮج  «2ﯾﻌﻨﯽ :اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارد.

از ﺧﻼل ﻓﺘﻮاﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در روزﻫﺎی ﺣﺞ اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ واﺿﺢ ﻣﯽﺷﻮد:
 آن ﺣﻀﺮت  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻫﻤﮕﺎن او را ﻣﯽدﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﺳﻮالﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎﺑﺮ  رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ،ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻮاره ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد،
"ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد" را ﺑﺎ ﻋﺼﺎﯾﺶ اﺳﺘﻼم ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﺸﺎن را ﺧﻮب ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
از آن ﺣﻀﺮت  ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ .3

و در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب آﻣﺪه ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا روﺑﺮوی ﻣﺮدم اﯾﺴﺘﺎده

و ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎیﺷﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد .4

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۳۵ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ، ۸۳ :اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﻋﻤﺎل ﺣﺞ در ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ واﺟﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ اﻋﻤﺎل روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن را ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ -۱ :زدن ﺟﻤﺮه
 -۲ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮﯽ ﺳﺮ  -۳ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﭘﺲ از آن ﺧﻮد را ﺣﻼل ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﺗﺮک
ﮐﺮدَ ،دم )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( ﺑﺮاﯾﺶ ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮاز ﮐﻤﺎل
اﺑﻦ ﻫﻤﺎم ﺣﻨﻔﯽ  .۴۸۸/۲و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻇﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﻬﺎﻧﻮی در "إﻋﻼءاﻟﺴﻨﻦ "دﻟﯿﻞ اﺣﻨﺎف را
ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ :ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ
ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻧﮕﺎه :إﻋﻼءاﻟﺴﻨﻦ ،۱۶۰/۱۰:ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎری .۷۴۰/۴
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۷۳ :
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۶۲۲۸ :
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ّ
 ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  در ﻓﺘﻮاﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎﻧﺐ آﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮای ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﺪتﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل:
اﻟﻒ -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻧﺤﻀﺮت  ﺑﺮای ﺿﺒﺎﻋﻪ ل اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺗﺎ در ﺣﺞ ﺧﻮ ﯾﺶ

ﺷﺮط ﺑﮕﺬارد .1

ب -ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ :او ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را دﯾﺪ ﮐﻪ در روز ﻧﺤﺮ
)روز دﻫﻢ( ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻄﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ
ﻓﻼن ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ از ﻓﻼن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪا ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﺎده و ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻢ ﺳﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺗﺮاﺷﯿﺪم و ﭘﯿﺶ از »رﻣﯽ ﺟﻤﺎر« ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدم و ﮐﺴﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﻗﻮال ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺣﺞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪه و ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارد .٢
ج -در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ّﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎی ِ"ﻣﻨﯽ" را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻘﺎﯾﻪ در "ﻣﮑﻪ" ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ
اﺟﺎزه دادﻧﺪ .٣

 آن ﺣﻀﺮت ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه را ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ درذﻫﻨﺶ ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا! ﭘﺪرم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و
او ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺳﻮاری )ﻣﺮﮐﺐ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺠﺎی او ﺣﺞ ﮐﻨﻢ؟
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﺑﺮ ذﻣﻪ ﭘﺪرت ﻗﺮض ﺑﺎ ﺷﺪ و ﺗﻮ ﻗﺮض او را ادا ﻧﻤﺎﺋﯽ ،آﯾﺎ
ﻗﺮض اداء ﻣﯽﺷﻮد؟ آن ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ادا ﻣﯽﺷﻮد.
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۰۷ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۳۶ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۳۴ :

۶۸

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ از ﺟﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ﺣﺞ ﮐﻦ )1ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ادا
ﻣﯽﺷﻮد(.
ﺑﺮدﺑﺎري آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺟﻤﻊ ﻏﻔﯿﺮی از ﻣﺮدم در اﻃﺮاف آن ﺣﻀﺮت ﺣﻠﻘﻪ زده و
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ّ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ  -ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون
ﺷﺪﻧﺪ  -و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ازدﺣﺎم ﮐﺴﯽ را از ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻫﻢ
اﻓﺮادی ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺎز ﮐﺮدن راه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن ازدﺣﺎم ﻣﺮدم زﯾﺎد ﺷﺪ ،آن ﺣﻀﺮت ﻧﺎﻗﻪ
ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺳﻮار ﺷﺪ .2
ّ
ﺣﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ "ﺻﻔﺎ" و "ﻣﺮوه" را ﻧﯿﺰ ﺳﻮاره ﺑﺮﺷﺘﺮاﻧﺠﺎم داد ) ٣در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺳﺨﻦ او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ(.
"ﻗﺪاﻣﻪ ﻋﺎﻣﺮی  "ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را دﯾﺪم ﮐﻪ در روز ﻧﺤﺮ )روز ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن( ﺳﻮار ﺑﺮ"ﺻﻬﺒﺎ" )اﺳﻢ ﻧﺎﻗﻪ آن ﺣﻀﺮت( ﺟﻤﺮه زد ،در اﻃﺮاف آن ﺣﻀﺮت زدن و
دﻓﻊ ﮐﺮدن ﻧﺒﻮد ،و ﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ دور ﺷﻮ ﯾﺪ ،دور ﺷﻮ ﯾﺪ .4
ﻓﺘﺎواي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در اﻣﻮر ﺣﺞ
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل  :ﭼﻮن "اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ ل" در" ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ" وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد،
ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﺪ؟
 - ١ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۸۱۲ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۶۴ :
َ
 - ٣ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۸۴۲ :واﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ "ﺣﺴﻦ" اﺳﺖ.
 - ٤ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۳۵ :
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻓﺮﻣﻮد :ﻏﺴﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ای ﻣﮑﺎن ﺧﻮن )ﻓﺮج( را ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ
از آن اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد .1
 -و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺘﺎواي آن ﺣﻀﺮت در اﻣﻮر ﻏﯿﺮ ﺣﺞ

»اﺑﻮﻗﺘﺎده  «ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ...و در

ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺼﻪ ﺷﮑﺎر ﮔﻮرﺧﺮ وﺣﺸﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن اﺑﻮﻗﺘﺎده  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺮم ﺑﻮدﻧﺪ از آن ﺧﻮردﻧﺪ -و ﺑﻌﺪا ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮔﻮﺷﺖ ﺷﮑﺎر را در ﺣﺎﻟﺖ
اﺣﺮام ﺧﻮردهاﻧﺪ؟! ...و ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا آﻣﺪﻧﺪ و
ﺳﻮال ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا! ﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و اﺑﻮ ﻗﺘﺎده ﻫﻨﻮز اﺣﺮام ﻧﺒﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﮔﻮره ﺧﺮﻫﺎی وﺣﺸﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ،اﺑﻮ ﻗﺘﺎده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﮔﻮرﺧﺮ ﻣﺎدهای ازآﻧﻬﺎ
را ﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد.
ً
ﺑﻌﺪا در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و از ﮔﻮﺷﺖ آن ﮔﻮرﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری ﺧﻮردﯾﻢ و ﭘﺲ
از آن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻢ از ﮔﻮﺷﺖ ﺷﮑﺎر ﺧﻮردﯾﻢ؟
و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﯾﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ اﺑﻮ
ﻗﺘﺎده را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﮐﺮد ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮑﺎر اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .2
ﺗﻨﻮع ﺟﻮاﺑﺪﻫﯽ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮاي ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻮاب ﮐﻮﺗﺎه وﺧﺎص ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽداد ،ﻣﺜﻞ ﺟﻮاب آن

ﺣﻀﺮت ﺑﺮای دﺧﺘﺮی از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺜﻌﻢ ﮐﻪ ﺳﻮال ﻧﻤﻮد :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﺣﺞ ،ﺑﺮ ﭘﺪرم ﮐﻪ
ﭘﯿﺮ و ﻧﺎ ﺗﻮان اﺳﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ و او ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﺳﻮاری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﻪ دارد ،آﯾﺎ
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۱۹۶ :

۷۰

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺣﺞ ﮐﻨﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﯽ .1
و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب ﻋﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ "ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﯾﻌﻤﺮ  "آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﮔﺮوﻫﯽ از اﻫﻞ "ﻧﺠﺪ "2
ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در "ﻋﺮﻓﺎت" رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺳﻮال ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﻨﺎدی را
اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ :ﺣﺞ ،ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ .٣
 ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ،آن ﺣﻀﺮت ﻓﺘﻮاﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﻮ ﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻫﻤﺮاهﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل :زﻧﯽ در "روﺣﺎ" ﻃﻔﻠﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺳﻮال ﻧﻤﻮد :آﯾﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﺣﺞ ﻫﺴﺖ؟ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﯽ و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺛﻮاب دارد ) ٤ﮐﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻃﻔﻞ ﻫﺴﺘﯽ و او را از ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزی(.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﺎوای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ آن ﺣﻀﺮت در
ﻣﺪﯾﻨﻪ ّ
ﻣﻨﻮره ) ٥ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ( و در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ در ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ  ،٦در
ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام  ،٧در ﻋﺮﻓﺎت  ،٨در ﻣﺰدﻟﻔﻪ  ١و ِﻣﻨﯽ  ،٢در وﻗﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ

ﻣﻘﺪﺳﻪ  ٣و در راه ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﺑﺴﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ  ٤ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﺣﺠﺎج ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ.
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۱۳ :

 - ٢ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻘﺎﺑﻞ آن "ﺗﻬﺎﻣﻪ" اﺳﺖ ،ﺷﻬﺮ رﯾﺎض )ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن( ﺟﺰء ﻧﺠﺪ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود.
 - ٣ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۸۹ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۳۶ :
 - ٥ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۷۳۶ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۶۶ :
 - ٦ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٧ﻧﮕﺎه :ﻓﺘﻮای آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮای "ﺳﺮاﻗﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ" در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٨ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۸۹ :
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و اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﻋﻮﺗﮕﺮان و ﻋﻠﻤﺎی ﮐﺮام ﮐﻪ وارﺛﯿﻦ اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺮﭼﻢ داران اﺳﻼم
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ارﺷﺎد و رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را از ﺳﺮ درﮔﻤﯽ در آورﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﻫﺮﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮ ﯾﺶ و ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد ،ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ
از ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و آﺳﺎﻧﯽ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ رﺟﻮع ﻧﮑﻨﻨﺪ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺗﻘﻮی ،ﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻬﻢ ﻃﺮف را دﯾﺪه و ﺑﻌﺪا از او ﻓﺘﻮی ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
 -3ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز

دﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ .ارﺷﺎد و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﺮدم و اﻧﺪرز دادن اﯾﺸﺎن از

وﻇﺎﯾﻒ اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ و دﻋﻮﺗﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮ ﯾﺶ را دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻃﺮف اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش
دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ و از ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﯾﺎد او آورده ﺑﺎﻋﺚ
اﻣﺘﺜﺎل دﺳﺘﻮرﻫﺎ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﻮاﻫﯽ او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل أ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ّ ۡ َ َّ ّ ۡ َ ٰ َ َ
نف ُع ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِ� ] ﴾٥٥اﻟﺬارﯾﺎت.[۵۵ :
﴿وذكِر فإِن ٱ�ِكرى ت
»و ﭘﻨﺪ ِده ،ﻫﺮ آﺋﯿﻨﻪ ﭘﻨﺪ دادن ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺳﻮد ﻣﯿﺪﻫﺪ«.

از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ و اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎﺻﯽ اﺻﺤﺎب ﺧﻮ ﯾﺶ را ﯾﺎد

دﻫﺎﻧﯽ )اﻧﺪرز( داده ،و ﺑﺎ روشﻫﺎ و اﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ آﻧﻬﺎ
 - ١ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۹۱ :
 - ٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۳ :
 - ٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۷۳ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۳۶ :
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ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖّ ،اﻣﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ ارﺷﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آن ﺗﺮﻏﯿﺐ داد ،از ﺷﺮ
و ﺑﺪی ﻧﻬﯽ ﻧﻤﻮد و از آن ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ.
از ﻋﺎدات ﺷﺮﯾﻔﻪ آن ﺣﻀﺮت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﺠﯿﺪه ،و ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
ﺧﻮ ﯾﺶ ارﺷﺎد ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد 1؛ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﯿﻎ و ﻓﺼﯿﺢ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ را اﺷﮑﺒﺎر و دﻟﻬﺎ را
ﻧﺮم ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .2
و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ زﺣﻤﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان وﻋﻆ و
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻗﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺞ ﻧﯿﺰ آن ﺣﻀﺮت ،ﻓﺮﺻﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮدم را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده ،و آﻧﻬﺎ را
در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
ّ
و اﮔﺮ ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ و دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﺼﺎﯾﺢ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ
واﺿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
اﻟﻒ -ﮐﺜﺮت وﻋﻆ آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ و ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ :از آن ﺟﻤﻠﻪ

ﺧﻄﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽﺷﺎن در "ﻋﺮﻓﺎت  ،"٣و در وﻗﺖ ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ  ،٤و ﺧﻄﺒﻪ در
روز ﻧﺤﺮ در "ﻣﻨﯽ  ،"٥و در روزﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ  ،٦و در راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺴﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ّ
ﻣﻨﻮره .٧
 - ١ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۷۰:
 - ٢ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۶۷۶ :
 - ٣ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۶۷۱ :ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۲۶۴ :
 - ٥ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۵۵۵۰ ،۴۴۰۶ ،۴۴۰۳ ،۱۷۴۱ :
 - ٦ﻧﮕﺎه :ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۰۶۹۵ :
ُ
 - ٧ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﻣﺮدم در "ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ" اﺛﻨﺎء ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺣﺞ ﮐﻪ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ از رواﯾﺖ ﻋﻠﯽ  و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ آﻧﺮا آوردهاﻧﺪ،
داﺳﺘﺎﻧﺶ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻋﻠﯽ  را در رأس ﮔﺮوﻫﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ
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ﮐﺜﺮت ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و وﻋﻆﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ّ
اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺗﺄﺛﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ب -آن ﺣﻀﺮت  ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮ ﯾﺶ و
ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺮدم ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم در روز ﻧﺤﺮ ﺧﻄﺒﻪ
داد ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭼﻪ روزﯾﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﯾﻢ آن روز را اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ اﻣﺮوز ،روز ﻧﺤﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ  :ﺑﻠﯽ ﻫﺴﺖ.
ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﮐﺪام ﻣﺎه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﭘﺲ آن ﺣﻀﺮت
ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد و در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﯽ  و ﺳﺎﺋﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ی ﮐﺮام ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﺎﺟﺮات ﺑﻮﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﻞ و ﺷﺪت ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده
ّ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا  در ﻣﮑﻪ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ و
در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﺎم ﺣﺞ و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﻠﯽ  و
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﻞ و ﻗﺴﺎوت رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻪ
ﮔﻮش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  رﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ﻣﮑﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ در "ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ" )ﺟﺎﯾﯽ در ﺳﻪ
ّ
ﻣﯿﻠﯽ ﺟﺤﻔﻪ در ﺑﯿﻦ راه ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ( ،روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ذواﻟﺤﺠﻪ در زﯾﺮ درﺧﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎده و
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻄﺒﻪ داد ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ  را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪای ﮐﻪ در ذﻫﻦ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ  ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد را از ذﻫﻦﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﭘﺎک ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ را دوﺳﺖ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﯽ را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! ﻫﺮﮐﻪ ﻋﻠﯽ را دوﺳﺖ
دارد ،دوﺳﺖ ﺑﺪار ،و ﻫﺮﮐﻪ او را دﺷﻤﻦ ﺑﺪارد دﺷﻤﻦ ﺑﺪار  ...ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ :ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﺷﻤﺎره ۹۰۶،۹۱۵،۱۲۴۲،۲۲۴۶۱ :و اﻟﺒﺪاﯾﺔ ّ
واﻟﻨﻬﺎﯾﺔ از ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
 ۲۴۰-۲۳۳/۵و اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮ ﯾﺔ از اﺑﻦ ﻫﺸﺎم  ۴۱۶/۴و ﮐﺘﺎب ﻋﻘﯿﺪة اﻣﺎﻣﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺪﯾﺮ از
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﻮد اﺷﺮف ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ دﯾﻮﺑﻨﺪی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
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ّ
ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ذواﻟﺤﺠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻠﯽ ،ﻣﺎه ذواﻟﺤﺠﻪ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ "ﺑﻠﺪ اﻟﺤﺮام" ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻠﺪ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ.
و آن ﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺎلﻫﺎﯾﺘﺎن در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ روز
ﺷﻤﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﺎه و در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .١
و آن ﮔﺎه ﮐﻪ از آن ﺣﻀﺮت از ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻋﻤﺎل ﯾﻮم اﻟﻨﺤﺮ )روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن(
ﺳﻮال ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺮﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ )ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارد( ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺑﺮوی ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺧﻮ ﯾﺶ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ،آن ﺣﺮج اﺳﺖ و ﻫﻼ ﮐﺖ .٢
ج -رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ  ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ را در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﺎ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ آن
ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ،ﻣﺎل وآﺑﺮو ﮐﻪ در روز ﻋﺮﻓﻪ  ،٣روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن  ٤و در اﯾﺎم
ﺗﺸﺮﯾﻖ  ٥اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ در روز ﻧﺤﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را
ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد  ٦ﺗﺎ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
د :و از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در وﻋﻆ و ارﺷﺎد آن ﺣﻀﺮت ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮ ﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن
در ﻧﻬﺎﯾﺖ روﺷﻨﯽ و ﻓﺼﺎﺣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده ،از اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻔﺎظ ﺳﺨﺖ و ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮد داری
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﮔﻬﺮﺑﺎر او اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 - ١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۴۱ :
 - ٢ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۰۱۵ :
 - ٣ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 - ٤ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۶۷ :
 - ٥ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۰۶۹۵ :
 - ٦ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۳۹ :
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و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﺣﻀﺮت آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم وﻋﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرک  ﺑﻪ
آن ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .و از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت از آن
ّ
ﭼﯿﺰ ﺧﻮ ﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ.
و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل دﯾﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ آن را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده
و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺒﺎد را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ....و در ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎی ﺧﻮ ﯾﺶ
از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽﺟﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ "ﺑﺸﺮ اﺑﻦ ﺳﺤﯿﻢ  "ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺑﻪ او
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼن ﮐﻨﺪ :ﺑﻪ ﺟﻨﺖ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ

ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ . ...1

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﺣﻀﺮت در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺮﻫﯿﺐ )ﺑﯿﻢ دادن
و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن( اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺎﻫﺎی زﯾﺎدی ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام را ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﻣﯿﺪاد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺣﺞ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺮ
ّ
ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ روزی ﮐﻪ از ﻣﺎدر ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ) ٢ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎک از ﮔﻨﺎﻫﺎن(.
و در روز ﻋﺮﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺗﺎن ﻓﻀﻞ و ﮐﺮم ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﻮده،
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﺗﺎن ﻫﺮﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﻮد ،دادهاﺳﺖ .٣

آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎ و ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮ ﯾﺶ ﻗﻀﺎﯾﺎی ّ
ﻣﻬﻤﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و

روی آن ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .از آن ﺟﻤﻠﻪ:

اﻟﻒ :اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮی و ﺧﻮف اﻟﻬﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ

داﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺞ وﻗﺖ را
 -١ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۲۹۶۰ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۲۱ :
 -٣ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۲۴ :

۷۶

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ادا ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،زﮐﺎت اﻣﻮال ﺗﺎن را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و از وﻟﯽ اﻣﺮ ﺧﻮد
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮ ﯾﺪ .١

ب :ﯾﺎد دﻫﺎﻧﯽ و اﻧﺪرز ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻨﺎه ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دوش
ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎن در ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل ﻓﺮدی ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن ﮐﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻮاﻗﺐ
آن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺪر از ﮔﻨﺎه ﭘﺴﺮ و ﭘﺴﺮ از ﮔﻨﺎه ﭘﺪر ﺳﻮال ﻧﻤﯽﺷﻮد .٢
ج :ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ و ﺗﺮک ﮔﻨﺎه و ﻧﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻣﻮده
آن ﺣﻀﺮت :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺞ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﮔﻨﺎه ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ روزی ﮐﻪ
از ﻣﺎدر زاده ﺷﺪه .٣
و ﭼﻮن از آن ﺣﻀﺮت ﺳﻮال ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﯿﮑﯽ ﺣﺞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻃﻌﺎم دادن
وﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﻦ .٤
د :ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻦ از ﻏﻠﻮ )زﯾﺎده روی( در دﯾﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ای ﻣﺮدم! از ﻏﻠﻮ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰ ﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن از ﺷﻤﺎ را ﻏﻠﻮ در دﯾﻦ
ﻫﻼک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٥
ﻫـ :وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺧﻮ ﯾﺸﺎوﻧﺪی ،ﮐﻪ آن
ﺣﻀﺮت در ﺧﻄﺒﻪ ِ"ﻣﻨﯽ" اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ زﯾﺎد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد:

ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺧﻮ ﯾﺶ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ

ﺑﺎﺷﺪ  .١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﻮاﺳﺎت و ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ
 -١ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۶۱۶ :
 -٢ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۶۶۹ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۸۱۹ :
 -٤ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ از آﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۸۱۹ :ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ.۶۵۸/۱
 -٥ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۲۹ :
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ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﻣﺎدر و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺪر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻗﺮاﺑﺖ ﺧﻮﻧﯽ و رﺷﺘﻪای.
و :وﺻﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ درﺑﺎره زﻧﺎن و ﺑﺮدهﻫﺎ و دﺳﺘﻮر اﮐﯿﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺴﺎن ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ :در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮد :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺑﺎره زﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ زﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻣﺎن از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﻓﺮجﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪای ازﻃﺮف ﺧﺪا )ﻧﮑﺎح ﺷﺮﻋﯽ( ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﺣﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ .٢
و ﭘﺲ از آن ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :از ﺣﻘﻮق
ﻣﺮد ،ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش راه ﻧﺪﻫﺪ و
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ،ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮش را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .٣
و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .٤
و در ﺑﺎره ﺑﺮدهﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮدهﻫﺎﯾﺘﺎن ،ﺑﺮدهﻫﺎﯾﺘﺎن ،از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮرﯾﺪ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
و ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ از آﻧﻬﺎ درﮔﺬرﯾﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺬاب ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .5
ز :ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﺑﺮ اﺟﺘﻨﺎب از اذﯾﺖ دﯾﮕﺮان ،و ﺗﺮک ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ؟! ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم او را ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻬﺎ و
 -١ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۱۴۰۰ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 -٣ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ.
 -٤ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۸۷ :
 -٥ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۶۴۰۹ :ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺿﻌﯿﻒ .اﻣﺎ اﺻﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ
از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮذر  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۳۰ :ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۶۱ :

۷۸
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ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮ ﯾﺶ اﻣﯿﻦ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از زﺑﺎن و دﺳﺘﺶ
ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
ﺟﻬﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮ آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﻬﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ .١
ح :ﺗﺸﻮ ﯾﻖ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ را از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا دروغ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺖ ،و در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﻣﻦ را دﯾﺪﯾﺪ و از ﻣﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ و ﻣﺮدم از ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻣﻦ
ﺳﻮال ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﺒﻨﺪد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮ ﯾﺶ را در آﺗﺶ
ﺟﻬﻨﻢ آﻣﺎده ﺳﺎزد .2

و ﺑﺎﻵﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ دادن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﺑﻪ ّ
ﺗﻀﺮع ،ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ّ
ّ
رب اﻟﻌﺰت ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻫﯿﭻ روزی ﺑﯿﺸﺘﺮ از
روز ﻋﺮﻓﻪ ،ﺑﻨﺪهﻫﺎ را از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ آزاد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ روز ) ﺑﻪ آﺳﻤﺎن

دﻧﯿﺎ( ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ او ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺗﻤﺜﯿﻞ( ،ﺑﻪ
ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﻬﺎ )اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ( ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ٣؟!.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم! رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺎﮐﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﮐﺮام رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ را ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ّ
ﻧﺒﻮت و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﮔﺎن داﻣﺎن
ﭘﺎک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،را ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ اﻣﺮوزه -
ّ
ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ -ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻬﻞ و ﺑﯿﺴﻮادی ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ و
رﺳﻮﻣﺎت را روش زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻗﺮار داده و از ّ
ﺳﻨﺖ و اﺗﺒﺎع آن دور ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز
 -١ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۹۳۶ :
 -٢ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۳۵۴۴ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۴۸ :
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ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﮐﺮام واﺟﺐ دﯾﻨﯽ ﺷﺎن را ادا ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺮدم را ارﺷﺎد و رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ راﻫﺸﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم را
ﺳﺮﻣﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 -4ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺼﺪر ﺗﻠﻘﯽ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واﺣﺪ(

اﺳﻼم ،ﺧﻀﻮع و ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻻﺷﺮﯾﮏ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از
دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان ﺧﻮ ﯾﺶ درس ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ ُ ْ
﴿ف� ور�ِك � يؤمِنون ح ٰ
�دوا
� �كِموك �ِيما شجر بينهم �م � ِ
ٓ َ ُ
سه ۡم َ
ت َو� ُ َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل ٗ
ح َر ٗجا ّم َِّما قَ َض ۡي َ
ِيما ] ﴾٦٥اﻟﻨﺴﺎء.[۶۵ :
� أنف ِِ
ِ
»ﭘﺲ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ داور ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮ را در
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﺑﺎز در دﻟﻬﺎی ﺧﻮ ﯾﺶ ﺗﻨﮕﯽ از آﻧﭽﻪ ﺣﮑﻢ

ﻓﺮﻣﻮدی ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﮔﺮدن ﻧﻬﻨﺪ«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻔﺲ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺗﺎﺑﻊ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ آوردهام ﻗﺮار دﻫﺪ .١
از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ :اﺟﻤﺎع اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ّ
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای او واﺿﺢ ﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ .2
و ﺣﺞ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درآن درس اﻧﻘﯿﺎد و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮرات
ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﺮ
ّ
 -١اﻹﺑﺎﻧﺔ اﻟﮑﺒﺮی از اﺑﻦ ﺑﻄﻪ ،۲۹۸/۱ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم ﻧﻮوی  /در آﺧﺮ ارﺑﻌﯿﻦ ﻧﻮوی ،ﺻﺤﯿﺢ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.۳۶۴/۲۰ :
 -٢ﻣﺪارج ّ
اﻟﺴﺎﻟﮑﯿﻦ از ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ.۳۳۵/۲ :
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اﺗﺒﺎع و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﺳﯽ و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و رﻓﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در
ﻧﻔﻮس آﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی زﯾﺮ را از زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ:
اﻟﻒ :ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق  ﺑﻪ "ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد" ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و آﻧﺮا ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ و ﭘﺲ از آن
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﻨﮓ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺎﯾﺪه و ﯾﺎ ﺿﺮری رﺳﺎﻧﺪه
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ .و اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮرا ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺪم .١
ََ ْ
"اﺿﻄﺒﺎع  "٢ﭼﺮا؟ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﻼم را
و ﻓﺮﻣﻮد :اﻧﺠﺎم دادن "رﻣﻞ" و ِ
ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮐﻔﺮ و اﻫﻞ آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ! اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﮐﺎری را ﮐﻪ در زﻣﺎن
رﺳﻮل ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .١

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۹۷ :
ْ
"َ -٢ر َﻣﻞ" در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﯿﺰرﻓﺘﻦ و ﺗﮑﺎن دادن ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺳﻪ ﺷﻮط اول ﻃﻮاف ﻗﺪوم را ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ .و
اﺿﻄﺒﺎع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪه ردا )اﺣﺮاﻣﯽ( را از زﯾﺮ ﺷﺎﻧﺔ راﺳﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﺿﻄﺒﺎع
ْ
ﺧﺎص ﺑﻪ ﻃﻮاف ﻗﺪوم اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎی َر َﻣﻞ و اﺿﻄﺒﺎع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ
ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻻﺛﺮ ،۲۶۵/۲ :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب.۲۱۶/۸ :
و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از رﻣﻞ و اﺿﻄﺒﺎع در اول اﻣﺮ ،اﻇﻬﺎر ﻗﻮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ )ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮة اﻟﻘﻀﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( ﺗﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آب و ﻫﻮای ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت و دوری از وﻃﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﻬﺎی ﻫﺠﺮت آﻧﻬﺎ را ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﻮز
ﻗﻮیاﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ و ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﻃﻮاف را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ .و رﻣﻞ و اﺿﻄﺒﺎع ﺑﻌﺪ از زوال ﺳﺒﺐ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﺣﺞ ﺧﻮ ﯾﺶ )ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ و ﻗﺪرت
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ( َرﻣﻞ و اﺿﻄﺒﺎع را ﺗﺮک ﻧﮑﺮد.
ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۶۰۴ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۲۱۸ :زاد
اﻟﻤﻌﺎد.۲۲۵/۲ :
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و ﺷﺨﺼﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در ﺑﺎره ی اﺳﺘﻼم ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﺳﻮال ﻧﻤﻮد .اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد را در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ.
آن ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﯿﺮو ﺑﺎر )ﺷﻠﻮغ( زﯾﺎد ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺮا زﯾﺮدﺳﺖ و ﭘﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟

اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﮔﺮ را ﺑﻪ "ﯾ َﻤﻦ" ﺑﮕﺬار ،ﻣﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ را دﯾﺪم ﮐﻪ آن را در

ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ .٢
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ،اﻣﯿﺮﻣﻌﺎو ﯾﻪ  را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن ﮐﻌﺒﻪ را اﺳﺘﻼم
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ( .ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﯾﻦ دو رﮐﻦ )رﮐﻦ ﻋﺮاﻗﯽ و رﮐﻦ ﺷﺎﻣﯽ(
را اﺳﺘﻼم ﻣﯽﮐﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا آن دو را اﺳﺘﻼم ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد؟! ﻣﻌﺎو ﯾﻪ ﮔﻔﺖ:
َّ َ َ َ َ ُ
ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻬﺠﻮر ﻧﯿﺴﺖ! اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ﴿ :لق ۡد �ن ل� ۡم ِ�
َّ ُ ۡ َ ٌ َ َ َ ٞ
َر ُسو ِل ٱ�ِ أسوة حسنة﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۲۱ :
»ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ و اﻟﮕﻮی ﻧﯿﮏ اﺳﺖ«.

ﻣﻌﺎو ﯾﻪ  ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ) ٣و از ﻗﻮل ﺧﻮ ﯾﺶ رﺟﻮع ﮐﺮد(.
ﻃﻮری ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام
ّ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ وﺣﺪت ﻣﺼﺪر ﺗﻠﻘﯽ و اﺗﺒﺎع رﺳﻮل ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم او روان ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد :ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ از
اﯾﻦ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢ .٤
 -١ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۸۸۷ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۱۱ :
 -٣ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۸۷۷ :
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۹۷ :

۸۲

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ب :ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﻣﺮدم در ﺧﻄﺒﻪ روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ،ﭼﺮا ﮐﻪ وﺣﯽ
ﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﮐﺠﺮوی اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮد :در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ
ﭼﯿﺰی را ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ :آن

ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( اﺳﺖ .١
ج :ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻦ ّاﻣﺖ از ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺲ و ﺑﺪﻋﺖﮔﺬاری در دﯾﻦ،

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در"ﻋﺮﻓﺎت" در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮش ﺳﻮار ﺑﻮد ﻣﺮدم را از ﺑﺪﻋﺖﮔﺬاری در دﯾﻦ ﺑﺮ

ﺣﺬر داﺷﺖ .2

د :ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺑﺎره اﻋﻤﺎل ﺣﺞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم
دادن آﻧﻬﺎ و ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﻏﻠﻮ در دﯾﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﻣﺪه
ّ
اﺳﺖ :درﺻﺒﺢ روزدﻫﻢ ذواﻟﺤﺠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻗﻪ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺳﻮار ﺑﻮد،
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه ﺟﻤﻊ ﮐﻦ .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم...و ﭘﺲ از آن ﻣﺮدم را از ﻏﻠﻮ در دﯾﻦ ﺑﺎز داﺷﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﻏﻠﻮ در دﯾﻦ
ّاﻣﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٣
ّ
ﻫـ :آن ﺣﻀﺮت  در ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻘﺪﺳﻪ ،ﮔﺎﻫﯽ اﺳﺎﻣﻪ اﺑﻦ
زﯾﺪ ) ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ِﺣ ّﺐ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ( و ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺴﺮ ﮐﺎﮐﺎی )ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی( ﺧﻮ ﯾﺶ ﻓﻀﻞ
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ را
ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺻﺤﺎﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ اﺳﺎﻣﻪ  از "ﻋﺮﻓﺎت" ﺗﺎ "ﻣﺰدﻟﻔﻪ" ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﻮار اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :دوﺳﺖ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 -٢ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۳۰۵۷ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.۳۹۳/۱۱ :
 -٣ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۲۹ :
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و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻓﻀﻞ را از "ﻣﺰدﻟﻔﻪ" ﺗﺎ "ﻣﻨﯽ" ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻓﻀﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ .1
و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺗﺒﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ از
آن ﺣﻀﺮت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر
داد ،آﻧﻌﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮ ﯾﺶ "ﻫﺪی" ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ادای ﻋﻤﺮه ﺧﻮد
را ﺣﻼل ﮐﻨﻨﺪ و ّ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی ﺧﻮ ﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس 
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ... :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد
"ﻫﺪی" ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮه ﺧﻮد را ﺣﻼل ﻧﻤﺎﯾﺪ ) 2و
ﺑﻌﺪا در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮای ﺣﺞ دو ﺑﺎره اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد(.
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ،ﻣﺸﺮﮐﺎن را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮه در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺣﺞ روا ﻧﯿﺴﺖ
و اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .3
در اﯾﻦ وﻗﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ّ 
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز از رﺳﻢ و رواجﻫﺎی
زﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﺷﻮﻧﺪ )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮق واﻓﺮ ﺑﻪ زﻧﻬﺎی ﺧﻮ ﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﺷﻮﻧﺪ .(٤
رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ،ﺑﺮﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺣﻼل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﻢ و رواج زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﻮز در ذﻫﻦ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻗﺎﺑﻞ
 -١ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۱۸۶۱ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۴۰ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۶۴ :
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۶ :
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اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداری ﺑﺎﺷﻨﺪ...و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﻧﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وﻓﺎداری ﺧﻮ ﯾﺶ
را ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .١
و اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺮاﻓﺎت در ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان اﺳﻼم زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم
در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ از آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ...و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﯿﺮون
ﺷﺪن از ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و اﺻﻼح ﻣﺠﺪد ،رو آوردن ﺑﻪ ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﻄﻬﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺿﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوری از ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و رو آوردن ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼ ﮐﺖ و داﺧﻞ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺒﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﻫﻤﻪ اﻣﺖ ﻣﻦ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮدش ﻧﺨﻮاﻫﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد ،داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد،

ﺧﻮدش ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد .2
 -5وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ و دوري از ﻓﺘﻨﻪ و اﺧﺘﻼف

ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺻﻔﻮف آﻧﻬﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف و
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﻧﺼﻮص زﯾﺎدی در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﺧﺘﻼف و اﻓﺘﺮاق اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ ٰ ٓ ُ َّ ُ ُ ۡ ُ َّ ٗ َ ٰ َ ٗ َ َ َ ۠ َ ُّ ُ ۡ َ َّ ُ
ون ] ﴾٥٢اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[۵۲ :
ق
﴿�ن � ِذه ِۦ أمت�م أمة �حِدة و�نا ر��م فٱ� ِ
»و ﻫﺮآﺋﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﺷﻤﺎ ،ﻣﻠﺖ ﯾﮑﺘﺎ و ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﯾﻢ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ«.
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۷۳۶۷ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۶ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۷۲۸۰ :

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ اﻣﺖ

85

و در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از آن
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .١

و ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ وﺣﺪت ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در

اﺛﻨﺎی ادای اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ،اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎ و رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﻋﺎﻟﻢ آﻣﺪه و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺪف واﺣﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده ،اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت را ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن
ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺗﺄﮐﯿﺪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ:
اﻟﻒ :ﻣﺴﺎوات در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ّاﻣﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺗﻘﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،

ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺷﺨﺺ
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﺠﻤﯽ )ﻏﯿﺮﻋﺮب( ،و ﻋﺠﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﺪارد و ﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮی )٢ﺧﻮف از ﺧﺪاوﻧﺪ(.
ب :دﺳﺘﻮر آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداری و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای وﻻه اﻣﺮ)اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ( ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮﻏﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﺳﺨﻦ او را ﺑﺸﻨﻮ ﯾﺪ و از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ .٣
ج :ﻧﻬﯽ ﺷﺪﯾﺪ آن ﺣﻀﺮت از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺘﺮاق در دﯾﻦ و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺘﻨﻪ در
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺮدم
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ از ﻣﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮ ﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﻧﻬﺎی
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۴۴۶ :
 -٢ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۳۵۳۶ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۹۸ :
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ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺰﻧﺪ .١
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﻣﺜﻞ ﻧﻬﯽ ﺷﺪﯾﺪ از ﺑﯽ ﭘﺮواﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮن ،ﻣﺎل و آﺑﺮوی
دﯾﮕﺮان؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﻄﺒﻪ )ﺧﻄﺒﻪ ﻋﺮﻓﺎت ،ﺧﻄﺒﻪ روز ﻋﯿﺪ و ﺧﻄﺒﻪ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ(،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داده و ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﻮﻧﻬﺎ ،ﻣﺎﻟﻬﺎ و آﺑﺮوﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ روز در
اﯾﻦ ﻣﺎه و در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ .٢
و ﻧﻬﯽ از ﻇﻠﻢ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل دﯾﮕﺮان ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺒﺮدار!
ﻇﻠﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ )اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮارﻧﻤﻮد( ،ﺧﻮردن ﻣﺎل ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ آن ﺷﺨﺺ .٣
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎز داﺷﺘﻦ از وﺻﯿﺖ ﺑﺮای وارث :و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺣﻖ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ روا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای وارﺛﯿﻦ
)ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده( وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .٤
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﯽ از ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و دﺳﺖ درازی ﺑﻪ آﺑﺮوی ﻣﺆﻣﻦ :ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ از آن ﺣﻀﺮت درﺑﺎره ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻋﻤﺎل روز ﻧﺤﺮ )روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن( ﺳﻮال
ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﯿﭻ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارد ،ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺑﺮوی ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن
را ﺑﺮﯾﺰد ،اﯾﻦ ﺣﺮج و ﻫﻼ ﮐﺖ اﺳﺖ .٥

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۶۷ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 -٣ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۰۶۹۵ :
 -٤ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۲۱۸ :
 -٥ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۰۱۵ :
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و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر آن ﺣﻀﺮت ّ اﻣﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ را از ﻓﺘﻨﻪ ّ
دﺟﺎل ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ و ﻓﺮﻣﻮد:

ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺖ ﺧﻮد را از دﺟﺎل ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﭘﺲ از آن
ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دﺟﺎل را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد .١
 -6ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎب

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ آن
ﺣﻀﺮت در ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺟﺎی داﺷﺖ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﮐﻪ از اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر آن ﺣﻀﺮت ﻧﻬﺎﯾﺖ
ّ
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺪﻣﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  اﻋﻼن ﺣﺞ ﻧﻤﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰارﺗﻦ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آرزوی اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﯿﻮﺿﺎت و ﺑﺮﮐﺎت ﻧﺒﻮی ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮواﻧﻪ وار اﻃﺮاف
آن ﺣﻀﺮت ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ آن ﺣﻀﺮت را

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﻣﺜﻞ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .٢

اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺒﺎرک ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺟﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﻮس آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ واﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﻧﻤﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻮﺷﺶ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺒﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﺑﺮ ﺧﻮرد و روش ﻋﺎﻟﯽ
آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﯿﻦ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ:

اﻟﻒ -اﺳﻮة ﺣﺴﻨﻪ :در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری اﻣﺮ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد آﻧﺮا اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار داده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََُ ۡ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ َ
َ َّ
� َمقتًا ع
ام ُنوا ل َِم �قولون َما � �ف َعلون  ٢ك
﴿���ها ٱ�ِين ء
ِند ٱ� ِ
َ َُ ُ ْ َ َ َۡ َُ َ
أن �قولوا ما � �فعلون ] ﴾٣اﻟﺼﻒ.[۳-۲ :
ﻧﺰد
»ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯿﺪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ؟ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ِ

 -١ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۴۴۰۳ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :

۸۸

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ
ﺧﺪا آﻧﮑﻪ ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ!«.

و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﻼق آن ﺣﻀﺮت ﻗﺮآن ﺑﻮد  ،1و ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ّاﻣﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎری اﻣﺮ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮدش آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و اﮔﺮ از ﭼﯿﺰی ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰ را ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ اﺧﻼق ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  در ﻣﻮاﻗﻊ زﯾﺎدی از ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ
ﺑﻮﺿﻮح ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل:
در ﺧﻄﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻓﺮﻣﻮد :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺗﻤﺎم ﺑﻘﺎﯾﺎی اﻣﻮر ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ زﯾﺮ
ﭘﺎﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد( ،ﺧﻮنﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ّاوﻟﯿﻦ ﺧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻫﺪر اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﻢ )از ﺧﻮنﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ( ﺧﻮن ﭘﺴﺮ رﺑﯿﻌﻪ
اﺑﻦ ﺣﺎرث اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﯽ ﺳﻌﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮرد و ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺬﯾﻞ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
و ﺳﻮد زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺳﻮدی را ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼن
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺳﻮد ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﺳﺖ .٢
و از آن ﺟﻤﻠﻪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام را ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ،اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر و
ﺧﻀﻮع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ذات ﭘﺎک اﻟﻬﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺴﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺗﻌﺎﻟﯽ ّ
ﺗﻀﺮع و ﮐﺮﻧﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .٣
و از آن ﺟﻤﻠﻪ :و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ در دﻧﯿﺎ و ﺗﻌﻠﻖ
ﺑﻪ آﺧﺮت ﻣﯽﻧﻤﻮد  ،٤ﺧﻮد ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮد ﺣﺞ ﻣﯽﮐﺮد و ﻗﻄﯿﻔﻪای)ﭘﺘﻮ ﯾﺎ
 -١ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﯾﺸﻪ ل آن ﺣﻀﺮت را وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺎ :ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم ﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی
ﺷﻤﺎره.۲۳۴۶۰،۲۴۱۳۹،۲۴۶۲۹ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 -٣ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۵۱ :
 -٤ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۶۱۷۳ :
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ﺷﺎل( داﺷﺖ ﮐﻪ ارزش آن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر درﻫﻢ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .١

ُ
و از آن ﺟﻤﻠﻪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آراﻣﺶ و وﻗﺎر در ادای "ﻧ ُﺴﮏ" دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد،

ﺧﻮد ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻤﺎم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮن و آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ از "ﻣﺰدﻟﻔﻪ" ﺑﻄﺮف
"ﻣﻨﯽ " ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد .٢
و از آن ﺟﻤﻠﻪ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﻮی و ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ
ﻫﺮ دو ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻠﻖ )ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ( ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد )و آن ﺣﻀﺮت
ﺑﺮاﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد  ،(٣ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک
ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺗﺮاﺷﯿﺪ .٤

ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ! ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم  ﺧﻮ ﯾﺶ را

ﻗﺪوه و اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﻗﺮارداده ﺑﻮد ﺗﺎ اﻋﻤﺎل و ﺣﺮﮐﺎت او را دﯾﺪه و
ﻋﻤﻼ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن و ﺗﻮزﯾﻊ
ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪن آب ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎزﻋﻪ
آب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺗﺮس از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ِ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آب ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم .٥

ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آب ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﻢ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ّ
ﺳﻨﺖ داﻧﺴﺘﻪ و

ﺑﻪ ﻣﻦ اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آب ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﺪ و ﺷﻤﺎ را
ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮ ﯾﺶ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
ﭘﺲ ﭼﻪ ﺧﻮﺑﺴﺖ ﮐﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺑﺰرگ و اﻣﺎم ﺧﻮد اﻗﺘﺪا
 -١ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۸۹۰ :
 -٢ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۸۶ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۷۲۸ ،۱۷۲۷
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره .۱۷۲۹ :و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﺔ ﮐﺮام
ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮ ﯾﺶ را ﮐﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﻮ ﯾﺸﺘﻦ را ﻗﺪوه ﺣﺴﻨﻪ و اﺳﻮه ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادرانﺷﺎن ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ ...در
اﻣﻮر ﺧﯿﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﺮ و از ﻣﻨﻬﯿﺎت دور ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ب -اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ :اﻣﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺑﺎز داﺷﺘﻦ از
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ،ﻣﺤﻮر ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ و وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ و دﻋﻮﺗﮕﺮان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻌﯿﺮه ﺗﺮک ﺷﻮد ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮ ﯾﺶ رﺳﯿﺪه و
اﺻﻼحِ ،دﯾﻨﺪاری و ﻫﻤﺪردی ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد .1

و اﮔﺮ ﺳﺎﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﻟﻢ و داﻋﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ

ﭘﯿﻐﺎم ﺣﻖ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،ﭼﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ٓ ُ َ َۡ
َ ۡ َ ۡ َۡ َ َ
َّ َ َ َ
� َّن ٱ َّ َ
﴿إِنك � � ۡهدِي من أحبب
� َ� ۡهدِي َمن �َشا ُء ۚ َوه َو أعل ُم
ت َو� ٰ ِ
بٱل ۡ ُم ۡه َتد َ
ِين ] ﴾٥٦اﻟﻘﺼﺺ.[۵۶ :
ِ
»)ای ّ
ﻣﺤﻤﺪ(! ﻫﺮ آﺋﯿﻨﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺗﻮ دوﺳﺖ ﻣﯽداری ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا

ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و او ﺑﻪ راه ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ«.

و اﮔﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  دﻗﺖ و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،درﻣﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ آن
ﺣﻀﺮت ﺣﯿﺎت ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﺑﻪ آن ،و ﻧﻬﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی
زﺷﺖ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﺻﺖ را
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪ
و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل در اﯾﻨﺠﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -۱اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ
ُ
ﮔﻔﺖّ :ﻟﺒﯿﮏ از ﻃﺮف "ﺷ ُﺒﺮﻣﻪ" )ﮔﻮ ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮف ﺷﺒﺮﻣﻪ ﺣﺞ ﮐﻨﺪ( .آن
ﺣﻀﺮت ﺳﻮال ﮐﺮد :ﺷﺒﺮﻣﻪ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺷﺨﺺ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ.
 - ١ﻧﮕﺎ :إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ّ
ﻏﺰاﻟﯽ.۳۰۶/۲ :

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ اﻣﺖ
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﺞ ﮐﺮدهای؟! آن ﺷﺨﺺ ﺟﻮاب داد :ﻧﻪ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ُ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮدّ :اول از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺣﺞ ادا ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﺷﺒﺮﻣﻪ ﺣﺞ ﮐﻦ .١
 -۲ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮ ﯾﺶ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ

وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﺣﺮام ﺑﺪر آﯾﻨﺪ  ،٢ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺧﻮد را
ﺣﻼل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! )از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ﯾﺪ( ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﮐﺮده و
٣
از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ .

 -۳در اﺛﻨﺎی ﻃﻮاف ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام ﺷﺨﺼﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﻧﺦ
)ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن( ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  آن ﻧﺦ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ

ﻓﺮﻣﻮد :از دﺳﺘﺶ ﺑﮕﯿﺮ .٤

 -۴اﻧﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﻓﻀﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آ ﻧﮕﺎه ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ "ﺧﺜﻌﻢ"
را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻓﻀﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﻮار ﺑﻮد )و ﻓﻀﻞ ﺟﻮان ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎ ،ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی
ّ
ﺟﺬاب ﺑﻮد( ﮐﻪ زﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺜﻌﻢ آﻣﺪ واز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم
ﻓﻀﻞ ﺑﻪ آن زن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ ﻓﻀﻞ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻬﺮه ﻓﻀﻞ را

ﺑﻄﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﺮداﻧﺪ .5 ...و در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺸﺘﺮ
ً
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﺜﺮا ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺖ ﺑﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﮔﻨﺎه و ﯾﺎ ﺣﺮام
واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ را ﺑﺮای ﻋﻮام ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ .و ﭼﻪ ﺧﻮﺑﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺆﻣﻦ در ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﻋﻠﻢ دارد ،راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
 -١ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۸۱۱ :
 -٢ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۱ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۷۳۶۷ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۶ :
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۲۰ :
 -٥ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۸۵۵ :

۹۲
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ج -ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ آن ﺣﻀﺮت  :ﺗﻮاﺿﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،و
در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻗﺎرّ ،
ﻋﺰت وﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺮای آن ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻨﺪه ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮده و ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺗﻮاﺿﻊ ﮐﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺮد ) ١ﻣﻨﺰﻟﺖ و رﻓﻌﺖ ﻣﯽدﻫﺪ(.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺗﻨﯽ اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ
ك م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِ� ] ﴾٢١٥اﻟﺸﻌﺮاء.[۲۱۵ :
﴿وٱخفِض جناحك ل ِم ِن ٱ�بع
»و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻦ ﺑﺎل )ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت( ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی ﺗﻮ ﮐﺮدﻧﺪ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﺿﻊ ﮐﻦ(«.

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮ ﯾﺶ را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،و در ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﻨﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم را ﻧﺪارد.
آن ﺣﻀﺮت ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اش را ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﺑﺮای اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﻮ ﯾﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس ﺧﻮ ﯾﺶ را ﻣﯽدوﺧﺖ ،ﺑﺰ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد ﻣﯽدوﺷﯿﺪ ،اﺳﺒﺎب و ﮐﺎﻻی ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺧﻮد ﺑﺪوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،اﻃﻔﺎل را ﺳﻼم
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﻘﯿﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮ ﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺳﯿﺎه وﺳﻔﯿﺪ و ﯾﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ اﮔﺮ او را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد دﻋﻮت او را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .2
و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ آن ﺣﻀﺮت آﻣﺪه و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .3
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۵۸۸ :
 -٢ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻪ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺜﻬﺎی ﺷﻤﺎره ۶۲۴۷ ،۶۰۷۲ ،۶۷۶ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۶۰۷۲ :
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ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪّ ،اﻣﺖ را از ﻏﻠﻮ در ﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮ ﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﻣﻨﻊ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او را از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او داده ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻧﺒﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
درﺑﺎره ﻣﻦ ﻏﻠﻮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ  ﻏﻠﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻨﺪه
ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ :ﺑﻨﺪه ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا .١

ّ
و در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﺿﻊ آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮﺿﻮح ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد:
 -۱ﺑﺎاﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻬﻨﻪ ﺳﻔﺮ و ﻗﻄﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر درﻫﻢ ارزش ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺣﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ .٢

 -۲آن ﺣﻀﺮت  ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن ﻋﺒﺎس اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ  ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ آب آورد ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ آب
٣
ﺿﺮورت ﻧﺪارم از آﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻫﯿﺪ .

 -۳اﺳﺎﻣﻪ اﺑﻦ زﯾﺪ  را ﮐﻪ ﻏﻼم آزاد ﺷﺪه ای ﺑﻮد از"ﻋﺮﻓﻪ" ﺗﺎ "ﻣﺰدﻟﻔﻪ" ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺧﻮ ﯾﺶ ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم او را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .٤

 -۴ﺑﺮای زﻧﯽ از ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی آن زن ﮔﻮش ﻓﺮا داده و ﺑﻌﺪ از آن
ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮد .٥

 -۵ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ آن ﺣﻀﺮت ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دروازه ﺑﺎن ،ﺣﺎﺟﺐ و

ﯾﺎ ﭘﻬﺮه دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .6

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۴۴۵ :
 -٢ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۸۹۰ :
 -٣ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۳۶ :
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۴۴ :
 -٥ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۳۵ :
 -٦ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۷۴ :

۹۴

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

 -۶آن ﺣﻀﺮت در روز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮ ﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﺸﮑﻞ و ﯾﺎ ﮐﺴﺮ ﺷﺄن ﻧﺪاﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻧﺎﺋﺐ ﺑﮕﯿﺮد .1

و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،رﺳﻮل ﺧﺪا  دلﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺴﻮی
ﺧﻮ ﯾﺶ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ او ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮ ﯾﺸﺘﻦ
را ﻓﺪای آن ﺣﻀﺮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ...
و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻠﻢ و داﻋﯿﺎن راه ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار
ﺧﻮ ﯾﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ،زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﺗﻮاﺿﻊ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ّ
ﻧﺸﺎن داده ،ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻌﺎون آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺠﺎج و زاﯾﺮﯾﻦ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و دﻋﻮت ﺷﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﮔﺮدد.
د -رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ :ﺟﺎی ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺷﮏ وﺷﺒﻬﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻦ رﺣﻤﺖ
ﺑﻮده و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻔﻘﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ  ﻧﯿﺰ از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََٓ َۡ َ َۡ َ
ك إ َّ� َر ۡ َ
� ٗة ّل ِۡل َ� ٰلَم َ
� ] ﴾١٠٧اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۱۰۷ :
ِ
﴿وما أرسل�ٰ ِ
»و ﺗﻮ را ﺟﺰ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﯾﻢ«.
آن ﺣﻀﺮت  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺴﺘﻢ  ...ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮﺑﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .2
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺮدم رﺋﻮف و رﺣﯿﻢ ﺑﻮد.
رواﯾﺎت زﯾﺎدی از ﺻﺤﺎﺑﮥ ﮐﺮام آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل رﺣﻤﺖ آن ﺟﻨﺎب و ﺷﻔﻘﺖ و
 -١ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۷۴ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۳۵۵ :
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ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اش را وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .1
و در ﺣﺞ ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ آن ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد:
 -۱دﺳﺘﻮر اﮐﯿﺪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ آﻧﻌﺪه از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ "ﻫﺪی" ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺣﻼل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ٢ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس و

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﻮ ﯾﺪ ﻣﯽداد؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را از روی
رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﮥ ﺧﻮ ﯾﺶ داﺷﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.

 -۲ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ در "ﻋﺮﻓﺎت  ،"٣و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺗﺎ وﻗﺖ رﺳﯿﺪن
٤
ﺑﻪ "ﻣﺰدﻟﻔﻪ" ،ﺗﺎ ﺣﺠﺎج دﭼﺎر ﻣﺸﻘﺖ وﺳﺨﺘﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ .

 -۳آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﺿﻌﯿﻔﺎن و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن اﺟﺎزه داد ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم از
" ﻣﺰدﻟﻔﻪ" ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ " ِﻣﻨﯽ" زود ﺗﺮ رﺳﯿﺪه و اﻋﻤﺎل روز ﻧﺤﺮ )روز دﻫﻢ( را
ﻗﺒﻞ از ازدﺣﺎم و ﻫﺠﻮم ﺣﺠﺎج اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .٥

 -۴آﺳﺎن ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺣﺠﺎج در ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﻤﺎل روز دﻫﻢ )ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن( ﮐﻪ در ﺟﻮاب
ﺳﻮال آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :اﻓﻌﻞ و ﻻﺣﺮج« ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و ﻫﯿﭻ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارد .6
ّ
 -۵آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮای آﻧﻌﺪه از اﺻﺤﺎب ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺿﺮوری داﺷﺘﻨﺪ )و از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎس  ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻘﺎﯾﺔ اﻟﺤﺎج را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ( اﺟﺎزه داد ﺗﺎ

ﺷﺒﻬﺎی ِ"ﻣﻨﯽ" را در ﻣﮑﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ  .٧و ﺑﺮای ﺳﺎرﺑﺎﻧﺎن )ﺷﺘﺮﭼﺮاﻧﺎن( اﺟﺎزه داد ﮐﻪ رﻣﯽ
 -١ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۶۲۸ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره.۲۳۱۶ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۳ ،۲۱۳۱ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۶ :
 -٥ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۶۷ :
 -٦ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۳ :
 -٧ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۴۵ :

۹۶

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ
١

روز ﺑﻌﺪ از روز ﻧﺤﺮ را در ﯾﮏ روز ﺑﺰﻧﻨﺪ .
دو ِ

 -۶رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺞ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮد ﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
٢
ﺣﺞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ  ،اﺟﺎزه داد ﺗﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از آﻧﻬﺎ ﺣﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

 -۷ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺖ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻔﻘﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﻌﻞ اﻓﻀﻞ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و
ﺑﻪ ﻗﺪر ﺟﺎﯾﺰ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل " :ﻃﻮاف" و "ﺳﻌﯽ" را ﺳﻮاره اﻧﺠﺎم داد در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺸﯽ )ﺑﺎ ﭘﺎی رﻓﺘﻦ( ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ
٣

ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام آن ﺣﻀﺮت را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 -۸ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺷﻔﻘﺖ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺮﯾﻀﻬﺎ و ﻋﯿﺎدت آﻧﻬﺎ و دﺳﺘﻮرآن ﺣﻀﺮت ﮐﻪ آﻧﭽﻪ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .٤

ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺰول رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ،ﺿﻌﯿﻔﺎن ،ﻣﺮﯾﻀﻬﺎ و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن را
ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .5
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ از ﺑﺪ ﺑﺨﺖ.

6

ﻫ -اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم  :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﯿﺎ و آن زﻫﺪ و از ﺧﻮد
ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻧﯿﮑﯽ و اﺣﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎن ﺷﺪه و ﻋﺎدی ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 -١ﻧﮕﺎه :ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۹۶۸ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۳۵ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۲۱۷ :
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۴۶۹۹،۴۸۵۳،۵۸۹۶ :

 -5ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۵۹۹۷ :و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﺷﻤﺎره.۷۳۷۶،۱۵۸۴ :

 -٦ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۹۲۳ :
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َ
َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ
َّ
َۡ
ََۡ َ
ك َو َ� ۡي َن ُهۥ َع َ� ٰ َوة َ ٞك�نَّ ُهۥ َو�ٌّ
﴿ٱد� ۡع ب ِٱل ِ� ِ� أحسن فإِذا ٱ�ِي بين
ِ
َ� ٞ
ِيم﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ.[۳۴ :

»ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ِﺑﺪه ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺎه آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و ﻣﯿﺎن وی
دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮔﻮ ﯾﺎ وی دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ«.

ﻃﻮری ﮐﻪ از آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﺷﻤﻨﯽ را ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده و اﺣﯿﺎﻧﺎ اﮔﺮ ﮐﺪورت و ﻧﺎراﺣﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺤﺒﺖ و ّ
ّ
ﻣﻮدت را ﺟﺎﮔﺰ ﯾﻦ آن ﺳﺎزد.
و اﮔﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،در ﻣﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف در ﮐﻤﺎل
زﻫﺪ و ﺑﯽرﻏﺒﺘﯽ در اﻣﻮر دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬراﻧﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روزﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ آن
ﺣﻀﺮت آﺗﺶ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻏﺬای آن ﺣﻀﺮت و اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ آب و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد  ١و از
ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎد دارد  ٢و ﻃﻮری ﻋﻄﺎ و ﺑﺨﺸﺶ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ از ﻓﻘﺮ ﻧﺘﺮﺳﺪ  .٣و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
ُ
اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮه »اﺣﺪ« ﻣﺎل ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻪ روز
ﺑﮕﺬرد ﻫﻤﻪ را در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻣﮕﺮ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮض ﻧﮕﻪ دارم .4
و در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ اﺣﺴﺎن آن ﺣﻀﺮت  ﺑﺎ ّاﻣﺖ ﺑﻪ اوج ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -۱ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ در "ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ" )ﻣﯿﻘﺎت اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ( اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ اراده
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۵۶۷ :
 -٢ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۶ :
 -٣ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۳۱۲ :
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۳۱۲ :

۹۸

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ﺣﺞ دارد ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .١
 -۲در روز ﻧﺤﺮ )روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن( ﺻﺪ ﺷﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻤﻪ را در ﺑﯿﻦ
ّ
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد  2و ﺑﻪ ﻋﻼوه از آن در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺪﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .3
ّ
 -۳اﺣﺴﺎن ﺧﺎص ﺑﺎ "اﺳﺎﻣﻪ اﺑﻦ زﯾﺪ" و "ﻓﻀﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس" ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در اﺛﻨﺎی ﺗﻨﻘﻞ ﺑﯿﻦ
٤
"ﻋﺮﻓﻪ"" ،ﻣﺰدﻟﻔﻪ" و ِ"ﻣﻨﯽ" ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺳﻮار ﻧﻤﻮد .

 -۴وﺻﯿﺖ و ﺳﻔﺎرش ﺧﺎص در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺿﻌﯿﻔﺎن  5و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ و
٦
رﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن .

 -۵ﺣﺮص آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﻧﺠﺎت اﻣﺖ و ﻗﺒﻮل ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ،و آن
ﮔﺎه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب از آن ﺣﻀﺮت دﻋﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻓﻪ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻋﺎ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد .7

 -۶ﺣﺮص آن ﺣﻀﺮت ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮ ﯾﺶ را از ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻬﻤﺖ دور ﻧﮕﻪ دارد،
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل:

"ﺧﯿﻒ"
دو ﺗﻦ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﻧﻤﺎز را در ﮐﺎروانﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ِ
آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ادا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن دو ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪﯾﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻞ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .8
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۵۱ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۳۳۷ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۷۹ :
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۱۵۴۴ :
 -٥ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۱۸ :
 -٦ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۴۸۵۳ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۰۷ :
 -٧ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۹۷۲ :
 - ٨ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۱۹ :
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 -۷ﺣﺮص ﺷﺪﯾﺪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام و ﻣﺸﺎرﮐﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ
ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی آن ﺣﻀﺮت را ﺑﻄﻮر اﺣﺴﻦ درک ﮐﻨﻨﺪ و آن ﺣﻀﺮت
دﯾﻦ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .١
ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺿﺎی اﻟﻬﯽ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﻀﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﺧﻼق و ﮐﺮدار رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﭽﻪ از ﻋﻠﻢ ،ﻣﺎل و ﺛﺮوت
دارد از ﻧﯿﺎز ﻣﻨﺪان ﺑﺎز ﻧﺪارد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ۡ ُ ٓ ْ َّ َّ َ ُ
ِب ٱل ۡ ُم ۡ
سن َ
ُّ
�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۹۵ :
ح
�
﴿وأحسِن ۚوا إِن ٱ�
ِ ِ
»و ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮآﺋﯿﻨﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد«.
و -ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ

ﺻﺒﺮ :ز ِاد راه ﻣﺘﻘﯿﺎن ،ﺗﻮﺷﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮان ،دروازه ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون از آن ﺑﻪ ﻓﺘﺢ و ﻇﻔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻐﯿﺮ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه
و ﻗﯿﺎدت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺨﻮﺑﯽ درک ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .٢
و ﻋﻠﯽ  ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺻﺒﺮ ،ﺳﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .٣
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدار ﺑﻮد و ﮐﻮﺷﺶ
ّ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ادای ﻧﺴﮏ ﮐﻤﺎل ﺗﺬﻟﻞ و اﻧﮑﺴﺎر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد  ...و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آن ﺣﻀﺮت ﻗﺎﯾﺪ ،ﺳﺮدار و رﻫﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﯽ و
ﻣﺴﺌﻮل وﺣﺪت و رﻣﺰ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد ...ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ارﺷﺎد آن
 -١ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۶۱۶ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری  ،ص.۱۱۲۲ :
 -٣ﻣﺪارج ّ
اﻟﺴﺎﻟﮑﯿﻦ.۱۲۸/۲ :

۱۰۰

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ﺗﻮدهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ از رﻧﮕﻬﺎ و زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ ...و ﺑﻪ ﻋﻼوه آن
ادای ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ درآن زﻣﺎن ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و رﻓﺎه اﻣﺮوزی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻟﯽ از
ُ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺒﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻔﺎن
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮد.
و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎرﮐﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ زﯾﺎد ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ از
اﻗﻮام ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ رزﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﺗﺎزه اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز روح اﺳﻼم درآﻧﻬﺎ ﺧﻮب راﺳﺦ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ...وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت را ﺑﺎ ﻫﻢ ّ
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،درﻣﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ آن
ّ
ﻣﺸﻘﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺣﻀﺮت ﭼﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻪ اﻧﺪازه
ّ
ﺣﺞ ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ درس وﺣﺪت و ﺷﻔﻘﺖ ،ﺻﺒﺮ و از ﺧﻮد
ّ
ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،اﯾﺜﺎر و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻌﻠﻢ را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.
ز -رﻓﻖ و ﻧﺮﻣﯽ

ﻧﺼﻮص زﯾﺎدی در ﻗﺮآن ّ
وﺳﻨﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﻓﻖ و اﻫﻤﯿﺖ آن را در زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ رﻓﻖ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،آن اﻣﺮ را زﯾﻨﺖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و از ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ رﻓﻖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ آن ﮐﺎر زﺷﺖ )ﺑﯽﺑﺮﮐﺖ( ﻣﯽﺷﻮد .١
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از رﻓﻖ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ از ﻫﻤﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ .٢

رﻓﻖ و ﻧﺮﻣﯽ در ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻋﻼﻣﺖ داﻧﺎﺋﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﺒﺖ و

دوﺳﺘﯽ را زﯾﺎد ﻧﻤﻮده و در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد.
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۵۹۴ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۵۹۲ :وﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ در :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره.۶۰۲۴ :

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﺎ اﻣﺖ
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل رﻓﻖ و ﻧﺮﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
َ
ْ
َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ًّ َ َ ۡ َ ۡ
َ ُّ
َ َ َ ۡ َ ّ َ َّ
ب �نفضوا م ِۡن
ل
﴿فبِما ر�ةٖ مِن ٱ�ِ �ِ ت لهمۖ ولو كنت �ظا غلِيظ ٱلق ِ
َۡ
ۡ َ
َ ُ
َ َ ۡ ُ َۡ
َح ۡول ِك ۖ فٱ�ف �ن ُه ۡم َوٱ ۡس َتغفِ ۡر ل ُه ۡم َوشاوِ ۡره ۡم ِ� ٱ� ۡم ِر�﴾ ]آلﻋﻤﺮان.[۱۵۹ :
»ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺧﺪا ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﺮم ﺷﺪی و اﮔﺮ درﺷﺖ ﺧﻮی ﺳﺨﺖ دل
ﻣﯽﺑﻮدی از دور و ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ در ﮔﺬر از اﯾﺸﺎن و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
آﻣﺮزش ﺧﻮاه و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻮرت ﮐﻦ«.

ّ
در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻌﺪدی از ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام رﻓﻖ و ﻧﺮﻣﯽ آن

ﺣﻀﺮت را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .١

ّ
و اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪ واﻗﻌﻪ را ﺑﻄﻮر

ﻣﺜﺎل را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
 -۱آن ﺣﻀﺮت  ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺎر ﺷﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺘﺮ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﺘﺮ را ﺳﻮار ﺷﻮ ،ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎر دوم ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه در دﻓﻌﻪ
ّ
ﺳﻮم ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﺘﺮ را ﺳﻮار ﺷﻮ .٢
 -۲در ﻫﻨﮕﺎم "رﻣﯽ ﺟﻤﺮات" ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﻣﺮدم! ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آزار و اذﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .3

 -۳آن ﺣﻀﺮت  ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ادای ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﻫﺮ ﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع اﺣﺴﺎن و رﻓﻖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ
 -١ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺜﻬﺎی ﺷﻤﺎره۶۲۸،۶۷۴،۲۳۳۹ :و ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۴۸ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۸۹ :
 -٣ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۰۸۷ :

۱۰۲

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

ﺳﻔﺮ ﻗﻄﻌﻪای از ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺣﺞ ﺧﻮ ﯾﺶ را ادا
ﻧﻤﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺴﻮی اﻫﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ﮐﻪ ﺛﻮاب ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .١

و ﺷﻤﺎ ای ﺑﺮادر ﻋﺰ ﯾﺰ! ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ دﻋﻮت را ﺑﺪوش داریّ ،
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎش! ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺣﺠﺎج ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺠﺎ
ً
ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺷﺪﯾﺪا اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ از
رﻓﻖ و ﻧﺮﻣﯽ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺣﺠﺎج ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺮادر ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺸﻔﻖ و دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻧﻤﻮده و از ﺳﺨﺘﯽ و درﺷﺘﯽ در
ﺻﺤﺒﺖ و ﻏﻀﺐ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎ ،و آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ.

 -١ﻣﺴﺘﺪرکّ ،۶۵۰/۱ :
اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی.۵۲۹/۵ :

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺟﻮاﻧﺐ دﯾﮕﺮي از ﻗﯿﺎدت آن ﺣﻀﺮت در
ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ

ﻧﻈﻢ و اداره
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي داوﻃﻠﺐ
ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت
ﻣﺘﺎﻧﺖ و زﯾﺒﺎﺋﯽ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺟﻮاﻧﺐ دﯾﮕﺮي از ﻗﯿﺎدت آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺗﺪاﺑﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ واﺿﺢ در ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
ﻗﯿﺎدت آن ﺣﻀﺮت داﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺮدم ،اواﻣﺮی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ آن ﺣﻀﺮت ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده و از دل و ﺟﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ از آﻧﺠﻤﻠﻪ:
 -1ﻧﻈﻢ و اداره

ّ
ّ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﺮدم را در ِﻣﻨﯽ ﻣﻨﻈﻢ وﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﺮوه را در ﻣﻨﺰل ﻣﻌﯿﻦ ﺟﺎی

دادﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﻣﻌﺎذ  از ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب آن ﺣﻀﺮت رواﯾﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا در ِﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻣﻨﺎزل آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ در آﻧﺠﺎ ،ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ )و ﺑﻄﺮف راﺳﺖ ﻗﺒﻠﻪ اﺷﺎره

ﮐﺮد( ،اﻧﺼﺎر در آن ﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ )و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد( و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم
اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .1
 -2رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان

آن ﺣﻀﺮت ﺳﻌﯽ زﯾﺎد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ
ّ
ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از ﺿﺎﯾﻊ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
 -١ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻤﺎره.۱۹۵۱ :
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ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮ ﯾﺶ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﯽ در " ﻣﻨﯽ " ﺑﺴﺎزد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ و
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪِ :ﻣﻨﯽ ﺟﺎی ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زودﺗﺮ ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮد .1
ّ
و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺪه ای دﻧﯿﺎ دوﺳﺖ )از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺠﺎج ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺰرگ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ( ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل وﻗﺎﺣﺖ ﺣﻘﻮق ﺣﺠﺎج را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎی ﺑﯽ
ﺟﺎ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺮای اﻋﻤﺎل ﺣﺞ را ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﻬﺎی ﮐﻪ ﺣﺠﺎج  -ﺧﺼﻮﺻﺎ -در ِﻣﻨﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﻌﻒ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺠﺎج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺠﺎج ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮده را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮدی ﺧﻮ ﯾﺶ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ازدﺣﺎم ﺷﺪﯾﺪ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن و ﻣﺠﺮوح
ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﺮدد.
 -3ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي داو ﻃﻠﺐ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ،ﺑﺎزوﻫﺎی را ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻮ ﯾﻖ و

ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای
ﻋﺒﺎس اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎی ِﻣﻨﯽ را در ﻣﮑﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﺮای ﻣﺮدم آب

ﻣﯿﺪاد .2

ّ
و ﺑﺮای آﻧﻌﺪه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل آب دادن ﺣﺠﺎج ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﯿﺪ؛

ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .3

 -١ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۸۸۱ :ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ.۶۳۸/۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۷۳۴ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۶۳۶ :

۱۰۶

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

 -4ﺗﺮك ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻄﺎﮐﺎر

ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام در ﺧﻄﺎ و ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ واﻗﻊ ﻣﯿﺸﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﺑﺎ آن
ﺷﺨﺺ ﺳﺨﺘﯽ و ﯾﺎ درﺷﺖ ﺧﻮﺋﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻄﺎ را در ذﻫﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن ﺷﺨﺺ ارﺷﺎد ﺷﺪه و
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دﺳﺖ از ﺧﻄﺎ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻮن ﺑﻪ رﻏﺒﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺧﻄﺎ را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮده دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن ﻣﯿﺮود.
و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺟﺒﺎر و ﺗﻌﻨﯿﻒ از ﺧﻄﺎی
ﺧﻮ ﯾﺶ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ّ
ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ
و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮ ﯾﺶ و ﻟﻮ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ،ﺧﻄﺎﮐﺎر را ارﺷﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل:
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ دو ﺗﻦ از ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﮐﺎروانﻫﺎی ﺧﻮ ﯾﺶ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻌﺪا ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
آﻣﺪﻧﺪ  -و در اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ادا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ -و آن دو
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﭼﻮن ﻗﺒﻼ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﻬﺬا در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺸﺪه و در
ﮔﻮﺷﻪ ای ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﭼﻮن از ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،آﻧﺪو ﺷﺨﺺ را ﺳﺮزﻧﺶ و ﻋﺘﺎب ﻧﻔﺮﻣﻮده
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اوﻟﯽ اﺳﺖ آﻧﺮا اﻧﺠﺎم داده و ﺧﻮ ﯾﺸﺘﻦ را از ﻣﻮﺿﻊ

ﺗﻬﻤﺖ دور ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .١
 -5ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت

 -١ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۱۹ :
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ،اﺧﻼق ﻋﺎﻟﯽ ،ﭼﻬﺮه ﮔﺸﺎده و ﻗﻠﺐ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺮدم را
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ّ
ﺗﺒﺴﻢ ﺑﺮ ﻟﺐﻫﺎی ﻣﺒﺎرک اﯾﺸﺎن ﺟﺎی داﺷﺖ و ﺑﺎ
اﺻﺤﺎب ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﺰاح ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮور را ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎی اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﻣﯽﮐﺮد .١
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﻣﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻨﻮﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺳﻮار ﺑﺮ ﺧﺮﻫﺎ از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻄﺮف ِﻣﻨﯽ آﻣﺪﯾﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮ ﯾﺶ آرام ﺑﺮ
راﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﯿﺰد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ! ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺟﻤﺮه ﻧﺰﻧﯿﺪ .٢

 -6ﻣﺘﺎﻧﺖ و زﯾﺒﺎﺋﯽ

رﺳﻮل ﺧﺪا در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﮑﻪ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﯿﺌﺖ زﯾﺒﺎ و ﻇﺎﻫﺮی ﻧﯿﮑﻮ داﺷﺖ و اﯾﻦ زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻈﺮ را در
وﻗﺖ ﺣﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ّ
ﺧﺎﺻﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ اﻫﺘﻤﺎم ﻧﻤﻮده
و ﺳﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺗﻠﺒﯿﺪ ﻧﻤﻮد .٣

و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﻌﺪ ازﯾﻨﮑﻪ از اﺣﺮام ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮ و

ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮد .٤

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در وﻗﺖ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ  ٥و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ "ﻣﮑﻪ ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ" داﺧﻞ ﺷﻮد

ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد  ٦ﺗﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺳﻔﺮ را از ﺧﻮ ﯾﺸﺘﻦ زدوده ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﻗﺎر و ﻣﺘﺎﻧﺖ ّ
ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺞ را ﺑﺠﺎ آورد  ١ﮐﻪ ّ
اﺑﻬﺖ ،ﺟﻼل و
ﻋﻈﻤﺖ آن ﺣﻀﺮت را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎرث اﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﺴﻬﻤﯽ 
 -١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﻤﺎﺋﻞ ﺗﺮﻣﺬی ،اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۰۵-۲۰۰ :
 -٢ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۲۵ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۴۳۹۸ :
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۱۱۸۹ :
 -٥ﻧﮕﺎ :ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی  ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۸۳۰ :
 -٦ﻧﮕﺎه :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۲۵۹ :

۱۰۸

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ

در ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺞ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ... :ﺑﻪ ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت  رﺳﯿﺪم ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در
ﻣﻨﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻮد ،ﻣﺮدم اﻃﺮاف او ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺤﺮا ﻧﺸﯿﻨﺎن )ﮐﻮﭼﯿﺎن( ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ
و ﭼﻮن ﭼﻬﺮه اﻧﻮر آن ﺣﻀﺮت را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺒﺎرﮐﯽ اﺳﺖ .2

و ﺑﺮای ﺑﺮادر دﻋﻮﺗﮕﺮ ﮐﻪ ﻗﺪوه ای ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرگ اﺳﻼم دارد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ اﻫﺘﻤﺎم ﻧﻤﻮده و ﻫﯿﺌﺖ ﻧﯿﮑﻮ و زﯾﺒﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ...ﺣﺸﻤﺖ و وﻗﺎر ﺧﻮد
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﻇﺎﻫﺮ آراﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪّ ،
ﻣﺤﺒﺖ و
ّ
اﺑﻬﺖ او در ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ او روی آورده و دﻋﻮت او را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.

 -١ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۰۲۴ :
 -٢ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۷۴۲ :و ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۱۵۳۲ :

ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ! ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی از اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  در ﺣﺞ ،و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﯿﺎدت ّاﻣﺖ
در اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻟﻬﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و اﻗﺎرب ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام و آﺣﺎد
ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪ.
وﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن
را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺟﺎن و دل ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻃﺎﻋﺖ و اﺗﺒﺎع آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ّ
و ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺪم ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
و آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻮر و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻮده و ﻗﯿﺎدت ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﯿﺮوی ﮔﻔﺘﺎر ،اﺧﻼق
و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺣﻀﺮت  ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واﻟﺴ ﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲﹼ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﹼ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
 -۱ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 -۲ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری.
 -۳ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.
 -۴ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی.
 -۵ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود.
 -۶ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ.
 -۷ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
 -۸ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ.
 -۹ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰ ﯾﻤﻪ.
ْ
ّ -۷
اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی ﻟﻠ َﺒﯿ َﻬﻘﯽ.
 -۸زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻣﻦ ﻫﺪی ﺧﯿﺮ اﻟﻌﺒﺎد.
 -۹اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن.
 -۱۰ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ از ﮐﻤﺎل اﺑﻦ ﻫﻤﺎم ﺣﻨﻔﯽ.
 -۱۱إﻋﻼء ّ
اﻟﺴﻨﻦ از ﻇﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ.
ّ
 -۱۲اﻟﮑﺎﺷﻒ ﻟﻠﺬﻫﺒﯽ.
 -۱۳ﺗﻘﺮﯾﺐ ّ
اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ از ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ.
ّ
 -۱۴اﻹﺑﺎﻧﺔ اﻟﮑﺒﺮی از ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺑﻄﻪ.
 -۱۵ﻣﺪارج ّ
اﻟﺴﺎﻟﮑﯿﻦ از ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ.
ِ -۱۶ﺳﯿﺮ أﻋﻼم ّاﻟﻨﺒﻼء.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
ّ
ّ -۱۷
اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮ ﯾﺔ.

 -۱۸ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.
 -۱۹اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﻬﺎﯾﺔ.
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