
 فصل ششم
 حج
  

  فضيلت حج و عمره:

(العم��رة إل��ی العم��رة کف��ارة لم��ا بينھم��ا، فرم��ود :  rرواي��ت ات ک��ه پي��امبر tاز اب��وھريره
ی گناھ��ان ب��ين آن  عم��ره ت��ا عم��ره کف��اره« [839]والح��ج المب��رور ل��يس ل��ه ج��زاء إ' الجن��ة)

  ».ز بھشت پاداشی ندارددواست وحج مقبول (که در آن گناه نباشد) ج

(ت��ابعوا ب��ين الح��ج و العم��رة فإنھم��ا فرم��ود :  rرواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر tاز اب��ن مس��عود
ينفي��ان ال��ذنوب و الفق��ر، کم��ا ينف��ی الکي��ر خب��ث الحدي��د و ال��ذھب و الفض��ة، ول��يس لحج��ة 

پی در پی حج و عم�ره کني�د زي�را آن دو گناھ�ان و فق�ر را از « [840]مبرورة ثواب إ' الجنة)
زداي�د  ی آھ�ن و ط�: و نق�ره را می برن�د ھم�انطور ک�ه دم آھنگ�ری ناخالص�ی و زاي�ده بين می

  ».وحج مقبول پاداشی جز بھشت ندارد

  فرمود :  شنيدم که می rاز ابوھريره روايت است : از پيامبر

ھ�ر ک�س ب�رای « [841](من حج هللا عزوجل فلم يرفث و لم يفسق، رجع کي�وم ولدت�ه أم�ه)
س�رش رضای خدای عزوجل ح�ج کن�د، و (ھنگ�ام اح�رام) از آمي�زش و ام�ور ش�ھوانی ب�ا ھم

گردد مانند روزی است که م�ادرش او  پرھيز نمايد و معصيت نکند زمانی که از حج باز می
  ».را زاييده است

(الغازی ف�ی س�بيل هللا، والح�اج و المعتم�ر، فرمود :  rاز ابن عمر روايت است که پيامبر
مجاھ��د در راه خ��دا وکس��ی ک��ه ب��ه ح��ج و « [842]وف��د هللا دع��اھم فأج��ابوه، وس��ألوه فأعط��اھم)

عمره برود ھيئت و نمايندگان خدا ھستند، خ�دا آن�ان را (ب�ه عب�ادت) خ�ود ف�را خوان�ده و آنھ�ا 
  ».اند، خدا ھم به آنان عطا کرده است اند و از او خواسته اجابت کرده

  فھرست

  حج و عمره در زندگی يک بار بر ھر مسلمان بالغ و عاقل و آزاد و توانا واجب است

  فرمايد :  خداوند متعال می



َل بَيٍت ُوِضَع للنَّ  ( اِس لِلَِّذی بِبَکَّةَ ُمبَاَرکاً َو ُھَدی لِلَعالَِميَن، فِيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت إنَّ أوَّ
َمقَاُم إبَراِھيَم، َوَمن َدَخلَهُ َکاَن آِمناً، َو cِ َعلَی النَّاِس ِحجُّ البَيِت َمِن استََطاَع إلَيِه 

  )َسبِيfً َو َمن َکفََر فَإنَّ هللاَ َغنِیٌّ َعِن الَعالَِميَن 

  )97و  96ل عمران : (آ

ای  ای که برای مردم (جھت عبادت) بنيانگذاری گشته است خانه نخستين خانه«
است که در مکه قرار دارد. (کعبه نام و از لحاظ ظاھر و باطن) پربرکت و 

گاه نماز مسلمانان و مکان حج آنان يعنی  نعمت است و (از آنجائی که قبله
ھای  ھدايت جھانيان است. در آن نشانه ساOنه ايشان است مايه) کنگره بزرگ

روشنی است. مقام ابراھيم. (يعنی مکان نماز و عبادت او از جمله آنھا است) و 
ھر کس داخل آن (حرم) شود در امان است. و حج اين خانه الھی واجب است 
بر کسانی که توانايی (مالی و بدنی برای رفتن به آنجا را دارند و ھر کس 

شود و (به خود زيان رسانده نه به خدا) که  ر کند کافر میوجوب حج را انکا
  ».نياز است خداوند از ھمه جھانيان بی

  برای ما خطبه خواند و فرمود :  rاز ابوھريره روايت است : پيامبر

(يا أيھا الناس إن هللا قد فرض عليکم الحج فحجوا، فقال رج�ل : أک�ل ع�ام ي�ا رس�ول هللا؟ 
: لو قلت نع�م لوجب�ت و لم�ا اس�تطعتم، ث�م ق�ال : ذرون�ی م�ا  rم قالفسکت حتی قالھا ثfثا، ث

ترکتکم، فإنما أھلک من ک�ان ق�بلکم کث�رة س�والھم و اخ�تfفھم عل�ی أنبي�اءھم، ف�إذا أم�رتکم 
أی م�ردم! خداون�د ح�ج را « [843]بأمر فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نھيتکم عن شيی فدعوه)

 rبر شما فرض کرده است؛ پس حج کنيد. مردی گفت : أی رسول خدا! آيا ھ�ر س�ال؟ پي�امبر
گفتم بل�ه،  فرمود : اگ�ر م�ی rساکت شد تا آن مرد سه بار سؤالش را تکرار کرد. سپس پيامبر

داش�تيد، س�پس فرم�ود :  ن�ايی انج�ام آن را نمیش�د و ش�ما توا حج (ھر سال) بر شما واجب می
ام م�را رھ�ا کني�د؛ زي�را کس�ان قب�ل از ش�ما را س�ؤاOت زي�اد و  در آنچه شما را بر آن گذاشته

اخت:ف با پيامبرانشان ھ:ک گردانيد، پس ھرگاه شما را به کاری امر کردم در حد توانت�ان 
  ».از آن دست برداريدآن را انجام دھيد و ھرگاه شما را از چيزی نھی کردم 

(بنی اlسfم عل�ی خم�س؛ ش�ھادة أن ' إل�ه فرمود :  rاز ابن عمر روايت است که پيامبر
إ' هللا، و أن محم���دا رس���ول هللا، و إق���ام الص���fة، و إيت���اه الزک���اة، و ح���ج البي���ت وص���يام 

اس:م بر پنج رکن بنا شده است : گواھی دادن به اينکه ھ�يچ معب�ود ب�ر حق�ی « [844]رمضان)
رسول هللا است و ب�ر پ�ايی نم�از، دادن زک�ات، ح�ج خان�ه خ�دا، و  rغير از هللا نيست و محمد

  ».ی ماه رمضان روزه

ھ�ا، فم�ن ل�م يک�ن (ھ�ذه عم�رة اس�تمتعنا بفرم�ود :  rاز ابن عباس روايت است ک�ه پي�امبر
اي��ن « [845]عن��ده الھ��دی فليح��ل الح��ل کل��ه، ف��إن العم��رة ق��ددخلت ف��ی الح��ج إل��ی ي��وم القيام��ة)

ام بي�رون ای اس�ت ک�ه م�ا ب�ا آن تمت�ع ک�رديم پ�س کس�ی ک�ه ب�ا خ�ود ھ�دی ن�دارد از اح�ر  عمره
  بيايد، زيرا عمره تا روز قيامت ھمراه با حج جايز است.



فقلت : يا أميرالمؤمنين، إنی أسلمت، وإن�ی  t(أتيت عمراز صبی بن معبد روايت است : 
ن�زد « [846]وجدت الحج و العمرة مکتوبين عل�ی، فأھلل�ت بھم�ا، فق�ال : ھ�ديت لس�نة نبي�ک)

آمدم وگفتم : ای اميرالمؤمنين من اس:م آوردم و دي�دم ک�ه ح�ج و عم�ره ب�ر م�ن واج�ب  tعمر
  ».ای است، ھر دورا با ھم نيت کردم، عمر گفت به سنت پيامبرت ھدايت شده

  فھرست

  حج کودک، ديوانه و برده:

  فرمايد :  می rحج بر کودک و ديوانه و برده واجب نيست چون پيامبر

الص�بی (رفع القلم عن ثfثة : عن المجنون حتی يفيق، و عن النائم حتی يستيقظ، و عن 
تکليف از سه دسته برداشته شده است : از ديوانه تا ھوش�يار ش�ود، از ب�ه « [847]حتی يحتلم)

  ».خواب رفته تا بيدار شود و از بچه تا بالغ شود

حج بر برده ھم واجب نيست؛ چون مش�غول خ�دمت س�يدش اس�ت و توان�ايی انج�ام ح�ج را 
ندارد، البته اگر کودک يا برده مراسم حج را بجای آورند، حج آنھا ص�حيح اس�ت ول�ی ج�ای 

  گيرد :  شود، نمی حج واجبی را که بعد از بلوغ کودک و آزادی برده واجب می

آورد و گف�ت : آي�ا ح�ج اي�ن بچ�ه  rا نزد پيامبراز ابن عباس روايت است : زنی، کودکی ر
  ».بله و برای تو نيز اجر ھست« [848](نعم و لک أجر)فرمود :  rصحيح است؟ پيامبر

(أيما صبی حج ثم بلغ فعليه حج�ة  فرمود : rھمچنين از ابن عباس روايت است که پيامبر
ھر کودکی که حج ک�رد س�پس ب�الغ « [849]أخری، و أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخری)

و س��پس آزاد گردي��د ای ح��ج را بج��ای آورد  ش��د حج��ی ديگ��ر ب��ر او واج��ب اس��ت و ھ��ر ب��رده
  ».حجی ديگر بر او واجب است

  فھرست

  استطاعت چيست؟

اس�تطاعت در ب�اب ح�ج عب��ارت اس�ت از : ع�:وه ب�ر س��:مت جس�می، م�ازاد ب�ر مخ��ارج 
افراد تحت تکفل، مقدار مالی داشته باش�د ک�ه در رف�ت و برگش�ت او را کفاي�ت کن�د و امني�ت 

  راه :

(أن ام��رأة م��ن دلي�ل ش��رط ب��ودن س��:متی ب�رای فرض��يت ح��ج، ح��ديث اب�ن عب��اس اس��ت : 
خثعم قالت : يا رسول هللا، إن أب�ی أدرکت�ه فريض�ة هللا ف�ی الح�ج ش�يخا کبي�را، 'يس�تطيع أن 

زن��ی از قبيل��ه خ��ثعم گف��ت ای . «[850]ف��أحج عن��ه؟ ق��ال : حج��ی عن��ه) يس��توی عل��ی الراحل��ة،
توان��د ب��ر ش��تر  رس��ول خ��دا! ح��ج ب��ر پ��درم واج��ب ش��ده اس��ت ام��ا او م��ردی مس��ن اس��ت و نمی

  ».فرمود : به جای او حج کن rبربنشيند آيا به جای او حج کنم؟ پيام



کنن��ده باي��د مق��دار م��الی داش��ته باش��د ک��ه از ني��از او و اف��راد تح��ت تکفل��ش  دلي��ل اينک��ه حج
  است : rاضافی باشد، فرموده پيامبر

ب�رای گناھک�ار ش�دن شخص�ی ھم�ين ک�افی « [851](کفی بالمرء إثما أن يض�يع م�ن يق�وت)
  ».است که حق افراد تحت تکفل خود را ضايع کند

ش�ود، و  امنيت راه ب�ه اي�ن دلي�ل ش�رط اس�ت ک�ه ادای ح�ج ب�دون امني�ت موج�ب ض�رر می
  شريعت از ضرر در ھر صورت نھی کرده است.

  فھرست

  حج زن:

ش�ود  ھرگاه شرايط مذکور برای زن ھم فراھم شد، کام:ً مانند م�رد ح�ج ب�ر او واج�ب می
البت��ه ب��رای زن ش��رط ديگ��ری وج��ود دارد و آن اينک��ه ب��رای رف��تن ب��ه ح��ج باي��د ش��وھر ي��ا 
محرمی به ھمراه او باشد، پس اگر شوھر يا محرمی را ب�رای ھمراھ�ی در س�فر ح�ج نياف�ت 

شود که توانايی انج�ام ح�ج را ن�دارد. از اب�ن عب�اس رواي�ت اس�ت :  جزو کسانی محسوب می
('يخل��ون رج��ل ب��امرأة إ' و معھ��ا ذو مح��رم، و 'تس��افر فرم��ود :  ش��نيدم ک��ه می rاز پي��امبر

فق�ام رج�ل فق�ال : ي�ا رس�ول هللا، إن امرأت�ی خرج�ت حاج�ة، و إن�ی  المرأة إ' مع ذی مح�رم،
ھ��يچ م��ردی ب��ا زن��ی « [852]اکتتب��ت ف��ی غ��زوة ک��ذا و ک��ذا، فق��ال : انطل��ق فح��ج م��ع امرأت��ک)

ن زن ب��ه ھمراھ��ی محرم��ی باش��د و ھ��يچ زن��ی مس��افرت (ن�امحرم) خل��وت نکن��د مگ��ر اينک��ه آ
نکند مگر به ھمراه محرمی، مردی بلن�د ش�د و گف�ت ای رس�ول خ�دا ھمس�رم ب�رای رف�تن ب�ه 

فرم�ود : ب�رو  rام، پي�امبر نويس�ی ک�رده ی ف:ن و ف:ن نام حج آماده شده و من ھم برای غزوه
  ».و با زنت حج کن

  برای ادای حج بايد عجله کرد:

:  rان��ايی ادای ح��ج را دارد، باي��د ف��وراً آن را ادا کن��د؛ ب��ه دلي��ل فرم��وده پي��امبرکس��ی ک��ه تو
 [853](من أراد الحج فليتعج�ل، فإن�ه ق�د يم�رض الم�ريض، تض�ل الض�الة، و تع�رض الحاج�ة)

حج کرد، شتاب کند؛ چون امکان دارد مريض شود يا م�رکبش را از دس�ت ھر کسی اراده «
  ».بدھد و اينکه نيازی پيش آيد

  فھرست

  مواقيت:

  ت : مواقيت جمع ميقات است مانند مواعيد و ميعاد و آن دو نوع اس

[854]مواقيت زمانی و مواقيت مکانی.
  



  مواقيت زمانی: 

  فرمايد :  خداوند متعال می

  )189(بقره :  )يَسأَلُونََک َعِن اuِھلَِّة قُل ِھَی َمواقِيُت لِلنَّاِس َوالَحجِّ  (

ھای زمانی  پرسند. بگو آنھا شناسه ھای ماه ازتو می ھ:ل  ای پيامبر) درباره«(
  ».(و تقويم طبيعی) برای (نظام زندگی) مردم و (تعيين وقت) حج است

  فرمايد :  و می

  )197(بقره :  )الَحجُّ أشُھٌر َمعلُومات  (

  ».پذيرد ھای معينی انجام می حج در ماه«

ماھھ�ای « [855]الحج شوال و ذوالقعدة و عشر من ذی الحجة)(أشھر گويد :  ابن عمر می
  ».باشد حج، شوال ذوالقعده و ده روز از ذوالحجه می

س��نت آن « [856](م��ن الس��نة أن 'يح��رم ب��الحج ذ' ف��ی أش��ھر الح��ج)گوي��د :  اب��ن عب��اس می
  ».است که فقط در ماھھای حج برای انجام آن احرام بسته شود

  مواقيت مکانی:

الحليف��ة، و uھ��ل الش��ام وق��ت uھ��ل المدين��ة ذا  r(إن النب��یاز اب��ن عب��اس رواي��ت اس��ت : 
الحجة، و uھل نجد قرن المنازل، و uھل اليمن يلملم، و ق�ال : ھ�ن لھ�ن و لم�ن أت�ی عل�يھن 
من غيرھن ممن أراد الحج و العمرة، و من کان دون ذلک فمن حيث أنش�أ، حت�ی أھ�ل مک�ة 

را ب�رای اھ�ل ش�ام و » جحف�ه«را ب�رای اھ�ل مدين�ه و » ذوالحليف�ه« rپي�امبر« [857]من مک�ة)
را ب��رای اھ��ل يم��ن ميق��ات ق��رار داد، س��پس » يلمل��م«را ب��رای اھ��ل نج��د و » ق��رن المن��ازل«

فرمود : اين اماکن برای آنان وکسانی که از مناطق دورتر، برای ادای حج و عمره، از اي�ن 
ش�ود و کس�ی ک�ه مح�ل س�کونتش نزديکت�ر از اي�ن  کنن�د، ميق�ات محس�وب می کن عب�ور میاما

آي�د.  مواقيت به مکه باشد از ھر جايی که قصد حرک�ت ب�ه مک�ه کن�د ميق�ات او ب�ه حس�اب می
  ».شود حتی برای اھل مکه، خود مکه ميقات محسوب می

ميق�ات  rپي�امبر« [858]وق�ت uھ�ل الع�راق ذات ع�رق) r(أن النبیاز عايشه روايت است : 
  ».قرار داد» ذات عرق«اھل عراق را 

پس ھر کس که خواسته باشد برای انج�ام ح�ج و عم�ره ب�ه مک�ه ب�رود، ج�ايز نيس�ت ب�دون 
  احرام از اين مواقيت عبور کند.

قب�ل از رس�يدن ب�ه ميق�ات درس�ت نيس�ت وآنچ�ه درب�اره تش�ويق و ترغي�ب ب�ه بستن احرام 
احرام قبل از ميقات روايت شده غيرصحيح است، در صورتی که احادي�ث ص�حيحی ھس�تند 



س�لله احادي�ث «کنند. درباره علل اين احاديث مطالبی در  که خ:ف اين موضوع را ثابت می
  وع کرد.توان به آن رج ) آمده که می210/212» (ضعيفه

خواس��ت قب��ل از ذوالحليف��ه اح��رام  چ��ه زيب��ا اس��ت س��خن ام��ام مال��ک(ره) ب��ه م��ردی ک��ه می
ای در اي�ن  ترسم دچار فتنه شوی، آن مرد گفت : چه فتن�ه اين کار را نکن، می«ببندد. گفت : 

ای  بن��دم.امام مال��ک گف��ت : چ��ه فتن��ه ھس��ت؟ فق��ط چن��د م��ايلی دورت��ر از ذوالحليف��ه اح��رام می
  فرمايد :   ای. خداوند می پيشی گرفته rن که گمان کنی در فضيلتی بر پيامبربزرگتر از اي

(نور  )فَلِيَحَذِر الَِّذيَن يَُخالِفُوَن َعن أمِرِه أن تُِصيبَُھم فِتنَةٌ أو يُِصيبَُھم َعَذاٌب ألِيٌم  (
 :63(  

کنند از اينکه ب:يی گريبانگير  پس بترسند کسانی که با فرمان او مخالفت می«
  ».(دلھای)شان گردد، يا اينکه دچار عذاب دردناکی شوند

  عبور از ميقات بدون احرام:

ھر کس به قصد انجام حج و ي�ا عم�ره ب�دون اح�رام از ميق�ات عب�ور کن�د، و س�پس اح�رام 
شود مگ�ر اينک�ه ب�ه مقي�ات برگ�ردد و از آنج�ا  شود و اين گناه او پاک نمی ببندد، گناھکار می

اش  و اگ�ر ب�از نگ�ردد، ح�ج ي�ا عم�ره» مناس�کش را ب�ه اتم�ام برس�انداحرام ببندد سپس س�اير 
صحيح است ولی مرتکب گناه شده است و ذبح بر او واجب نيس�ت. ب�ه دلي�ل ح�ديث ص�فوان 

 –بالجعران�ة  rحين يوحی إليه. قال : فبينم�ا النب�ی r(أرنی النبیگفت :  tبن يعلی که به عمر
ا رسول هللا، کيف ت�ری ف�ی رج�ل أح�رم بعم�رة جاءه رجل فقال : ي –و معه نفر من أصحابه 

إل�ی يعل�ی، فج�اء  tس�اعة، فج�اءه ال�وحی، فأش�ار عم�ر rو ھو متضمخ بطيب؟ فسکت النبی
محم�ر الوج�ه و  rفأدخ�ل رأس�ه، ف�إذا رس�ول هللا –ثوب قد أظ�ل ب�ه  rيعلی و علی رسول هللا

ل : اغس�ل الطي�ب ھو يغط، ثم سری عنه فقال : أين الذی سأل عن العمرة؟ ف�أتی برج�ل. فق�ا
 [859]الذی بک ثfث مرات، و انزع عنک الجبة، واصنع فی عمرتک کما تصنع فی حجتک)

ا چن�د نف�ر ھمراه ب� rرا ھنگام نزول وحی به من نشان بده، گفت : در حاليکه پيامبر rپيامبر«
از اصحابش در جعرانه بود، م�ردی آم�د و گف�ت : أی رس�ول خ�دا، نظ�رت درب�اره شخص�ی 

ای س�اکت مان�د. آنگ�اه  لحظ�ه rکه احرام عمره بسته و خودش را معطر کرده چيس�ت؟ پي�امبر
ای ب�اOی س�ر  به يعلی إشاره کرد، يعلی آمد در ح�الی ک�ه پارچ�ه tوحی بر او نازل شد، عمر

ش��ت ک��ه ب��ا آن س��ايه ش��ده ب��ود. (يعل��ی) س��رش را زي��ر پارچ��ه ب��رد، دي��د ک��ه ق��رار دا rپي��امبر
کش�د، س�پس اي�ن حال�ت از او برط�رف ش�د و  صورتش سرخ شده و به تندی نفس می rپيامبر

فرم��ود :  rفرم��ود : کس��ی ک��ه از عم��ره س��ؤال ک��رد، کجاس��ت؟ آن م��رد را آوردن��د. پي��امبر
را درآور و ھ�ر ک�اری را ک�ه در  ای س�ه ب�ار بش�وی، و عباي�ت عطری را که ب�ه خ�ودت زده

  ».ات ھم انجام بده دھی در عمره حجت انجام می

کند بر اينکه اگ�ر کس�ی در اح�رام مرتک�ب خ:ف�ی  اين حديث بصورت آشکار دOلت می«
به مردی ک�ه  rيا امری ممنوع شود، تنھا Oزم است که از آن کار دست بردارد؛ چون پيامبر

يده ب�ود دس�توری ن�داد مگ�ر ب�ه درآوردن عب�ا و شس�تن عبای معطر (به عطر زن�ان) را پوش�



بوی عطر آن، و به او امر نکرد که حيوانی را بعنوان دم (جريمه) ذبح کن�د در حاليک�ه اگ�ر 
کرد؛ چون ت�أخير بي�ان، از وق�ت حاج�ت ج�ايز نيس�ت  بود، او را به ذبح آن امر می واجب می

(*)کرد. می با توجه به اينکه در اينجا ضرورت، بيان آن را ايجاب
  

  فھرست

  احرام در ميقات:

خواھ�د عم�ره را ب�ا ح�ج  خواھ�د اح�رام ببن�دد چنانچ�ه ھ�دی ب�ا خ�ود دارد و می کسی که می
و اي�ن  –و اگ�ر ھ�دی ھم�راه ن�دارد  »لبي�ک اللھ�م بحج�ة و عم�رة«نيت کند (ق�رآن) بگوي�د : 

  ھنگام احرام فقط نيت عمره کند و بگويد :  –افضل است 

چنانچه در زمان بستن احرام ني�ت ح�ج مف�رده ک�رده ب�ود باي�د آن را  »لبيک اللھم بعمرة«
به تمام اص�حابش دس�تور داد ت�ا از احرامش�ان  rچون پيامبر [860]»فسخ و به عمره تبديل کند

ھ�دی  rشان را به عمره تبديل کنند مگر کسانی که مانند پي�امبر یبيرون بيايند و طواف و سع
ب�ر  rآورده بودند و از کسانی که به اج�رای ام�ر او مب�ادرت نورزيدن�د، ناراح�ت ش�د، پي�امبر

ت�ا روز قيام�ت « (دخل�ت العم�رة ف�ی الح�ج إل�ی ي�وم القيام�ة)اين نکته تأکي�د ک�رد و فرم�ود : 
نيز نصی است ب�ر اينک�ه عم�ره جزئ�ی جدانش�دنی لذا اين حديث » عمره داخل حج شده است

اگ�ر « (لو استقبلت من أمری ما اس�تدبرت ل�م أس�ق الھ�دی)فرمود :  rاز حج است. و پيامبر
آوردم (چون با آوردن ھدی تا روز قرب�انی خ�ارج ش�دن  از آينده خودم خبر داشتم، ھدی نمی

بر اينکه با بستن اح�رام ق�ران  r) و اين تنھا احساسی از جانب پيامبر(*)از احرام جايز نيست
رغبتی را از دست داده باشد نيست، بلکه اع:م�ی از ط�رف او اس�ت ک�ه ح�ج تمت�ع از ق�رآن 

  بھتر است.

ای را ني��ز انج�ام دھ��د، اگ�ر ھ��دی ھم��راه  پ�س ب��ر ھ�ر ح��اجی Oزم اس�ت ک��ه ب�ا ح��ج، عم�ره
و اگ�ر ھ�دی آورده آن را  –ک�ه اي�ن ھم�ان تتم�ع اس�ت  -نياورده آن را قبل از حج انجام دھد، 

پس ھر ک�دام از اي�ن دو را اختي�ار کن�د مواف�ق  –که اين ھمان قران است  –با حج انجام دھد 
  چند ھمانطور که در ابتدا گفتيم، تمتع افضلتر از قرآن است. است، ھر rسنت پيامبر

بايد دانست بر کسی که حج مفرده يا قرآن نيت کرده و ھدی نياورده، واجب است که پ�س 
از طواف وسعی، از احرام خارج شود، ل�يکن ممک�ن اس�ت کس�ی ک�ه اح�رام مف�رده ي�ا ق�رآن 

رام جدي�د ب�رای ح�ج قب�ل از پاي�ان بسته، وقت کافی ب�رای بي�رون ش�دن از اح�رام و بس�تن اح�
وقت عرفه نداشته باشد، لذا در اينصورت برايش جايز اس�ت ک�ه در ھم�ان اح�رام اول بمان�د 

  تا از رمی جمرة عقبه در روز دھم (يوم النحر) فارغ شود، و سپس از احرام بيرون آيد.

يکی فجر ب�يم مث:ً اگر کسی در روز نھم شبانگاه به مکه رسيد و به دليل کمی وقت و نزد
فوت وقوف در عرفه را داشت، بر او واجب است ک�ه ب�رای وق�وف (در عرف�ه) عجل�ه کن�د، 

يابد را ازدست ندھد و آن رکن، وق�وف در  تا رکنی از ارکان حج که بدون آن حج تحقق نمی
عرفه است. پس حج مفرده تنھا در موارد محدود و نادر جايز و مش�روع اس�ت و اگ�ر کس�ی 



ش�ود، چ�ون ام�ر  قصد ترجيح بر حج تمت�ع و ق�رآن انج�ام دھ�د، گناھک�ار می حج مفرده را به
را آنگاه که به اصحابش دستور داد تا حجشان را با عمره انجام دھند، اجابت نک�رده  rپيامبر

(**)».است. البته حجش صحيح است
  

  فھرست

برای محرم جايز است ھنگام بستن اح�رام خ�روج از آن را ب�ه ع�ذر بيم�اری و غي�ره ش�رط 
  کند:

عل�ی ض�باعة بن�ت الزبي�ر، فق�ال لھ�ا :  r(دخل رس�ول هللاز عايشه(رض) روايت است : 
أردت الح��ج؟ قال��ت وهللا ' أج��دنی إ' وجع��ة فق��ال لھ��ا : حج��ی واش��ترطی، و ق��ولی : اللھ��م 

شد و به او فرم�ود : آي�ا اراده  بر ضباعة بنت زبير وارد rپيامبر« [861]محلی حيث حبستنی)
فرمود : نيت ح�ج ک�ن و ش�رط  rحج کردی؟ گفت به خدا قسم من بيشتر اوقات بيمارم، پيامبر

ک��ن و بگ��و خداون��دا! ھ��ر ج��ايی ک��ه م��را از ح��ج ب��از داش��تی ھم��ان ج��ا مح��ل بي��رون آم��دنم از 
  ».احرام است

ن�د بيم�اری، چن�ين ش�رطی ک�رد، ھ�ر وق�ت چي�زی مان –زمان بستن احرام  –پس ھر کس 
ب��ر او » دم«توان��د از اح��رام بدوناينک��ه  دش��من ي��ا غي��ره، او را از ادام��ه ح��ج ب��از داش��ت، می

  واجب شود، بيرون آيد.

ب��ر او » دم«ول��ی کس��ی ک��ه اي��ن را ش��رط نک��رده باش��د، وقت��ی از ادام��ه ح��ج بازداش��ته ش��د 
 )َس��َر ِم��َن الَھ��دیِ فَ��إن أحِص��رتُم فََم��ا استَي(گ��ردد ب��ه دلي��ل فرم��وده خداون��د متع��ال :  واج��ب می

واگر (از برگزاری بعضی از مناسک، به وسيله دشمن يا بيماری و غيره) بازداشته ش�ديد «
و ھدی فقط از انعام : شتر، گاو و گوسفند (ي�ا ب�ز) » ھر آنچه از ھدی فراھم شود (ذبح کنيد)

پ�س است، و اگر برايش گوسفند ميسر بود کافی اس�ت، ول�ی ش�تر و گ�او ب�رای ذب�ح بھترن�د. 
اگر ھدی برايش ميسر نشد ده روزه بگيرد قياس ب�ر کس�ی ک�ه ح�ج تمت�ع کن�د و ھ�دی نداش�ته 

  باشد.

  فھرست

  rحج پيامبر» مناسکتان را از من ياد بگيريد«

از جعف�ر ب�ن محم�د از پ�درش رواي�ت ک�رده : ب�ر ج�ابر ب�ن عب�دهللا  [862]مسلم ب�ا س�ند خ�ود
وارد شديم. او از ھمه سؤال کرد تا به من رسيد. گفتم : من محمد بن عل�ی ب�ن حس�ين ھس�تم، 

ھای ب�اO و پ�ائين  ام را درآورد و بع�د دکم�ه س�پس دکن�ه ب�اOی س�ينهدستش را بر سرم کش�يد، 
ام گذاشت، من در آن ھنگ�ام نوج�وانی ب�ودم، گف�ت :  ام را باز کرد و دستش را روی سينه يقه

خواھی سؤال ک�ن، پ�س در ح�الی ک�ه نابين�ا ش�ده ب�ود  مرحبا به تو ای پسر برادرم، ھرچه می
ای بافت�ه ش�ده را ب�ه خ�ود  رس�يد در ح�الی ک�ه پارچ�هاز او سؤال کردم، سپس وقت نم�از ف�را 

ان�داخت چ�ون کوچ�ک ب�ود از  پيچيده بود برخاست. ھرگاه آن پارچ�ه را روی دوش خ�ود می



افتاد، عبايش بر جالباس�ی آوي�زان ب�ود، ب�رای م�ا امام�ت ک�رد، س�پس ب�ه او  اش پايين می شانه
  شت کرد سپس گفت : برايم بگو، او نُه انگشت دستش را م rگفتم : از حج پيامبر

خواھ�د ب�ه ح�ج  تا نُه سال حج نکرد. سپس در سال دھم به مردم اع:م ک�رد ک�ه می rپيامبر
اقت�دا کنن�د ت�ا مانن�د او  rخواس�تند ب�ه پي�امبر برود. مردم زيادی به مدينه آمدند که ھمه آنھ�ا می

آنج�ا) اس�ماء اعمال حج را ب�ه ج�ای آورن�د. ب�ا او خ�ارج ش�ديم ت�ا ب�ه ذوالحليف�ه رس�يديم، (در 
فرس��تاد ک��ه  rدخت��ر عم��يس، محم��د ب��ن اب��وبکر را ب��ه دني��ا آورد، (ل��ذا کس��ی را) پ��يش پي��امبر

غس���ل ک���ن و « بث���وب و أحرم���ی) (*)(اغتس���لی و اس���تثفریفرم���ود :  rچک���ار کن���د؟ پي���امبر
در مس���جد  rپي���امبر». ای را روی مح���ل خ���روج خ���ون ق���رار بگ���ذار و اح���رام ببن���د پارچ���ه

(ذوالحليفه) نماز خواند و سپس سوار قصواء (لقب شتر پيامبر) شد ت�ا ب�ه بي�داء (ن�ام محل�ی) 
ک��رد، جل��و، راس��ت و چ��پ و پش��ت س��ر پي��امبر جمعي��ت  رس��يد. نگ��اه ک��ردم ت��ا چش��مم ک��ار می

ش�د و او تفس�ير آن  در ميان ما ب�ود، ق�رآن ب�ر او ن�ازل می rشد، پيامبر میسواره و پياده ديده 
کرديم، با کلمه توحي�د اي�ن  کرد ما ھم به آن عمل می دانست و چيزی که به آن عمل می را می

(لبيک اللھم لبيک، لبيک 'شريک لک لبيک، إن الحمد و النعم�ة ل�ک و چنين لبيک گفت : 
ب�دون اينک�ه چي�زی را  rبا اين تلبي�ه لبي�ک گفتن�د، و پي�امبرو مردم نيز  الملک 'شريک لک)
  اش را ادامه داد. از آنان مانع کند تلبيه

ب�ه  rدانستيم ت�ا وقت�ی ک�ه ب�ا پي�امبر کرديم و عمره را نمی گفت : ما فقط نيت حج می rجابر
هللا رفتيم، او رکن (يم�انی) را مس�ح ک�رد س�پس س�ه دور ش�تابان و چھ�ار دور آھس�ته زد  بيت

  رفت و آيه : uسپس به طرف مقام ابراھيم

  )125(بقره :  )َواتَِّخُذوا ِمن َمقَاِم إبَراِھيَم ُمَصلَّی  (

  ».از مقام ابراھيم نمازگاھی برای خود برگيريد«

و يق�ين دارم ک�ه آن «گف�ت :  هللا ق�رار داد. پ�درم می را خواند و مقام را ب�ين خ�ودش و بي�ت
 »ق�ل ھ�و هللا«پيامبر دو رکعت نم�از خوان�د در آن دو رکع�ت » نقل کرده است rرا از پيامبر

را ت:وت کرد. سپس به طرف رکن يمانی باز گش�ت و آن�را مس�ح  »قل يا أيھا الکافرون«و 
کرد، سپس به طرف رکن يمانی ب�از گش�ت و آن�را مس�ح ک�رد، س�پس ب�ه ط�رف ص�فا خ�ارج 

  شد. ھمين که به صفا نزديک شد آيه 

فَا َو الَمرَوةَ ِمن َشَعائِِر هللاِ إنَّ ا (   )158(بقره :  )لصَّ

  ».صفا و مروه از شعائر دين الھی است –سعی بين  –گمان  بی«

به چيزی که خداون�د ب�ا آن ش�روع ک�رده، آغ�از « (أبدأ بما بدأ هللا به)را خواند و فرمود : 
پس رو ب�ه قبل�ه خ�دا را ب�ه هللا را دي�د س� به صفا شروع کرد و از آن باO رفت تا بيت» کنم می

(' إل��ه إ' هللا، وح��ده 'ش��ريک ل��ه، ل��ه المل��ک و ل��ه يگ��انگی و بزرگ��ی ي��اد ک��رد و فرم��ود : 
الحم��د و ھ��و عل��ی ک��ل ش��يی ق��دير ' ال��ه إ' هللا وح��ده، أنج��ز وع��ده، و نص��ر عب��ده و ھ��زم 



 ھ��يچ معب���ود ب��ر حق��ی غي���ر از هللا نيس��ت. او (در ربوبي��ت و الوھي���ت و« اuح��زاب وح��ده)
صفاتش) يکتا است و ھيچ شريکی ندارد، مالکيت فقط برای او و حم�د فق�ط Oي�ق او اس�ت و 
او بر ھر چيزی توانا است. ھيچ معبود بر حقی غير از او نيست. او يکتا اس�ت، وع�ده خ�ود 

اش را ياری داد و احزاب (کسانی که در روز خندق با پي�امبر جن�گ  را قطعی ساخت و بنده
ک�رد، س�پس  اين ذکر را سه بار خواند و ميان آنھا دعا می». ی شکست دادکردند) را به تنھاي

رس�يد، ش�روع ب�ه دوي�دن ک�رد ت�ا ب�ه » بط�ن ال�وادی«به طرف مروه پايين آمد و وقتی که ب�ه 
باO رسيديم سپس بصورت معمولی حرکت کرد ت�ا ب�ه م�روه رس�يد، اعم�الی را ک�ه ب�ر ص�فا 

(ل�و قت�ی ک�ه در آخ�رين ب�ار ب�ه م�روه رس�يد فرم�ود : انجام داده بود بر مروه ھم انج�ام داد. و
أنی استقبلت من أمری ما استدبرت لم أس�ق الھ�دی و جعلتھ�ا عم�رة، فم�ن ک�ان م�نکم ل�يس 

ک�ردم، ھ�دی  دانس�تم اينچن�ين نمی اگ�ر آين�دة ک�ارم را می« معه ھدی فليحل و ليجعلھ�ا عم�رة)
که ھدی با خود ندارد، باي�د از  دادم. پس ھر کسی از شما آوردم، و آن را عمره قرار می نمی

  ».احرام خارج شود و آن را عمره قرار دھد

سراقه بن مالک بن جعشم بلند شد و گفت : ای رسول خدا! آيا اين حکم تنھا ب�رای امس�ال 
(دخل��ت انگش��تانش را در ھ��م ف��رو ب��رد و دوب��ار فرم��ود :  rاس��ت ي��ا ھميش��گی اس��ت؟ پي��امبر

  ».نه (برای امسال) بلکه تا ابد« (' بل uبد أبد) »عمره داخل حج شد« العمرة فی الحج)

از يم�ن آم�د، دي�د ک�ه فاطم�ه(رض) از جمل�ه کس�انی اس�ت ک�ه از  rعلی با شترھای پيامبر
اند، لباس رنگی پوشيده و سرمه زده است. (علی) اين ک�ار او را نادرس�ت  احرام بيرون آمده

گف�ت  جابر) گويد : علی در عراق میدانست، فاطمه گفت : پدرم مرا به اين کار امر کرده. (
رف�تم و در م�ورد ک�ار فاطم�ه از او  r: در حاليکه از کار فاطمه ناراحت بودم نزد رس�ول هللا

(ص�دقت ص�دقت، فرم�ود :  rسؤال کردم و گفتم : من از اين ک�ار فاطم�ه اي�راد گ�رفتم. پي�امبر
گفت��ه، ھنگ��ام ني��ت ح��ج چ��ه فاطم��ه) راس��ت گفت��ه، درس��ت «( م��اذا قل��ت ح��ين فرض��ت الح��ج؟)

ای (ني��ت)  کنم) مانن��د تلبي��ه گ��ويم (ني��ت م��ی (عل��ی) گف��ت : گف��تم خداون��دا! تلبي��ه می» گفت��ی؟
م�ن ھ�دی ھم�راه دارم، ل�ذا از اح�رام « (فإن مع�ی الھ�دی فfتح�ل)فرمود :  rپيامبرت. پيامبر

  ».  خارج نشو

آورده ب�ود، ص�د رأس  (جابر) گويد : تمام شترھايی که علی از يمن و پيامبر بھمراه خ�ود
بود (ج�ابر) گوي�د : تم�ام م�ردم از اح�رام خ�ارج ش�دند و م�وی سرش�ان را کوت�اه کردن�د بج�ز 

الحج�ه)، ب�ه من�ی  و کس�انی ک�ه ھ�دی ب�ه ھم�راه داش�تند. س�پس روز تروي�ه (ھش�تم ذی rپيامبر
و  سواره به آنجا رفت و نم�از ظھ�ر rرفته و برای حج تبليه گفتند، (نيت حج آوردند)، پيامبر

عصر و مغرب و عشاء و صبح را برای آنان به (جماعت) خوان�د. س�پس کم�ی منتظ�ر مان�د 
 rای از م�و در نَِم�ره ب�رايش برپ�ا کنن�د. پي�امبر ت�ا خورش�يد طل�وع ک�رد و دس�تور داد ت�ا خيم�ه

کن�د ھمچن�ان ک�ه آن�ان در  حرکت کرد، و قريش يقين داشتند که او در مشعرالحرام توق�ف می
از آنج�ا عب�ور ک�رد ت�ا ب�ه عرف�ه رس�يد، دي�د ک�ه  rدادن�د. پي�امبر انج�ام می جاھليت اين ک�ار را

اند، در آنجا مان�د ت�ا خورش�يد (ب�ه ط�رف مغ�رب) زوال  خيمه را برايش در نمره نصب کرده
بط��ن «ک��رد، پ��س دس��تور داد ت��ا ش��تر (قص��واء) را آم��اده کنن��د. قص��واء را آم��اده کردن��د، ب��ه 

  د و فرمود : رفت و برای مردم سخنرانی کر» الوادی



(إن دمائکم و أموالکم عليکم حرام، کحرمة يومکم ھذا، فی شھرکم ھذا، فی بل�دکم ھ�ذا، 
أ' کل شيی من أمر الجاھلي�ة تح�ت ق�دمی موض�وع، و دم�اء الجاھلي�ة موض�وعة، و إن أول 
دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع�ة ب�ن الح�ارث، ک�ان مسترض�ا ف�ی بن�ی س�عد فقتلت�ه ھ�ذيل، و 

ة موض�وع، و أول رب�ا أض�ع ربان�ا، رب�ا عب�اس اب�ن عب�دالمطلب، فإن�ه موض�وع ربا الجاھلي�
کل�ه، ف�اتقوا هللا ف�ی النس�اء، ف�إنکم أخ�ذتموھن بأم�ان هللا، و اس�تحللتم ف�روجھن بکلم�ة هللا، 
ولکم عليھن أن ' يوطئن فرشکم أح�دا تکرھون�ه، ف�إن فعل�ن ذل�ک فاض�ربوھن ض�ربا غي�ر 

بالمعروف، و قد ترکت فيکم ما لن تض�لوا بع�ده إن  مبرح، و لھن عليکم رزقھن و کسوتھن
اعتصمتم به کتاب هللا، و أنتم تسألون عنی فما أنتم ق�ائلون؟ ق�الوا : نش�ھد أن�ک ق�د بلغ�ت و 
أدي��ت و نص��حت. فق��ال بإص��بعه الس��بابة يرفعھ��ا إل��ی الس��ماء و ينکتھ��ا إل��ی الن��اس : اللھ��م 

موالت��ان ب�ر ش��ما ح�رام اس��ت مانن��د ب��ه راس��تی خونھ�ا و ا« اش�ھد، اللھ��م اش�ھد، ث��fث م�رات)
حرم��ت اي��ن روز، اي��ن م��اه، و اي��ن ش��ھرتان، بداني��د ک��ه تم��ام دس��تورات جاھلي��ت را زي��ر پ��ا 

ھای جاھليت نيز ھدر است (کسی حق طلب خ�ونی را ک�ه در جاھلي�ت ريخت�ه  ام و خون نھاده
» ارثاب�ن ربيع�ه ب�ن ح�«گ�ذارم خ�ون  شده ندارد) و اولين خ�ونی ک�ه از خودم�ان زي�ر پ�ا می

اس��ت ک��ه طفل��ی ش��يرخوار در مي��ان قبيل��ه بن��ی س��عد ب��ود و قبيل��ه ھ��ذيل او را کش��ت. رب��ای 
گ�ذاريم، رب�ای عب�اس  جاھليت نيز زير پای است و اولين ربايی را که از خودمان زير پا می

ب��ن عب��دالمطلب اس��ت ک��ه تم��ام آن از اعتب��ار س��اقط اس��ت، پ��س در رفت��ار ب��ا زن��ان از خ��دا 
را با عھد و پيمانی از طرف خدا گرفته و به حکم خدا آن�ان را ب�رای  بترسيد؛ چون شما آنان

اي��د و ح��ق ش��ما ب��ر آن��ان اي��ن اس��ت ک��ه کس��انی را ک��ه دوس��ت نداري��د ب��ه  خ��ود ح��:ل کرده
ھايتان راه ندھند، اگرمرتکب اين کار شدند، به صورت ن�ه چن�دان ش�ديد آن�ان را بزني�د.  خانه

وش�اک آن�ان را ب�ه خ�وبی ف�راھم کني�د. در مي�ان و حق آنان بر شما اين است ک�ه خ�وراک و پ
ش�ويد  ام که اگر به آن تمسک جوييد، ھرگ�ز گم�راه نمی شما چيزی را از خود برجای گذاشته

گويي�د؟ گفتن�د  و آن کتاب خدا، (قرآن) است. درباره من از شما سؤال خواھد شد، شما چه می
ادا و ام�ت را نص�يحت ک�ردی؟  دھيم که به راستی پي�ام را رس�اندی و امان�ت را : شھادت می

اش را ب�ه ط�رف آس�مان بلن�د ک�رد و آن را ب�ه ط�رف م�ردم  سپس در حالی که انگش�ت س�بابه
  ».داد، فرمود : خداوندا! شاھد باش، خداوندا شاھد باش، خداوندا شاھد باش تکان می

ا سپس اذان و اقامه گفته شد و نماز ظھر را خواند. آنگاه اقام�ه گفت�ه ش�د و نم�از عص�ر ر
بجای آورد و بين آن دو نمازی نخواند، سپس بر مرکبش سوار شد تا به موقف رس�يد، روی 

رو به قبل�ه ک�رد ھمچن�ان ايس�تاد ت�ا  [863]ھا و مقابل (جبل المشاه) قصواء را به طرف صخره
تی که خورشيد کام:ً غروب کرد، و مقداری از زردی آن نيز از بين رفت، س�پس اس�امه وق

را پشت سر خ�ود س�وار ک�رده. (از عرف�ه) ب�ه س�وی مزدلف�ه حرک�ت ک�رد، در حاليک�ه زم�ام 
طوريکه نزديک بود سر شتر ب�ه جل�و پ�اOن برخ�ورد  -کشيد،  شتر (قصواء) را به شدت می

ای « (أيھ�ا الن�اس الس�کينة الس�کينة)فرم�ود :  کرد و می و با دست راستش اشاره می –کند 
رس�يد افس�ار  ای می ب�ه ھ�ر تپ�ه». م�ردم آرام�ش خ�ود را حف�ظ کني�د، آرامش�خود را حف�ظ کني�د

کرد تا باO رود تا اينکه به مزدلفه رسيد، در آنجا نماز مغ�رب و عش�اء را  شترش را ُشل می
و، نم��ازی نخوان��د. س��پس خوابي��د ت��ا طل��وع ب��ا ي��ک أذان و دو إقام��ه برگ��زار ک��رد و ب��ين آن د

  فجر، پس از آن نماز صبح را با يک اذان و يک اقامه برگزار کرد.



سپس ب�ر قص�واء س�وار ش�د ت�ا ب�ه مش�عرالحرام رس�يد. آنگ�اه رو ب�ه قبل�ه ب�ه دع�ا، تکبي�ر، 
تھليل و بيان يگانگی خدا مشغول شد، ھمچنان تا روشنايی کامل در آنجا ماند، قبل از طل�وع 

رو ب�ود، ب�ا خ�ود  ورشيد در حاليکه فضل بن عباس را ک�ه م�ردی زيب�اموی، س�فيد و خ�وشخ
حرکت کرد، چند زن از کن�ار آنھ�ا عب�ور  rسوار کرده بود از آنجا حرکت کرد. وقتی پيامبر

دس�تش را روی ص�ورت فض�ل گذاش�ت  rک�رد. پي�امبر کردند، فضل پيوسته ب�ه آن�ان نگ�اه می
 rک�رد. پي�امبر گردان�د و ب�از ھ�م ب�ه آنھ�ا نگ�اه می برمی ليکن فضل رويش را به ط�رف ديگ�ر

داد و ص��ورت فض��ل را ب��ه ط��رف ديگ��ر  دوب��اره دس��تش را روی ص��ورت فض��ل ق��رار م��ی
ای ب�زرگ ب�ه ن�ام محس�ر (محل�ی ک�ه اص�حاب في�ل در  چرخاند، (حرکت کردند) تا به دره می

ای را ک��ه ب��ه  يان��هش��ترش را کم��ی حرک��ت داد و راه م rآنج��ا از ب��ين رفتن��د) رس��يدند، پي��امبر
ش�د در پ�يش گرف�ت، ت��ا اينک�ه ب�ه جم�ره ک�ه کن�ار درخت�ی ب��ود،  جم�ره کب�ری (عقب�ه) خ�تم می

ش�ود  که ھر کدام به اندازة يک دانه باق: بود که ب�ا انگش�ت پرت�اب می –رسيد و ھفت سنگ 
گف��ت، آنگ��اه ب��ه مح��ل قرب��انی  را از بط��ن وادی پرت��اب ک��رد، و ب��ا ھ��ر پرت��ابی هللا اکب��ر می –
فت و با دست خودش شصت و سه حي�وان را قرب�انی ک�رد. س�پس عل�ی را مس�ئول قرب�انی ر

ھا نم��ود، و او را در ھ��دی خ��ود ش��ريک ک��رد. س��پس دس��تور داد ت��ا از ھ��ر  ک��ردن بقي��ه ھ��دی
  ای را جدا کرده و در ديگی بپزند، سپس از گوشت و آبگوشت آن خوردند. حيوانی، تکه

حرکت کرد و طواف إفاضه را انج�ام داد. ونم�از  از منی به سوی مکه rپس از آن پيامبر
 Oظھ��ر را در مک��ه خوان��د ون��زد بن��ی عب��دالمطلب رف��ت در ح��الی ک��ه از چ��اه زم��زم آب ب��ا

(انزعوا بنی عبدالمطلب، فلو' أن يغلبکم الناس علی س�قايتکم لنزع�ت کشيدند، فرمود :  می
اينک�ه م�ردم در کش�يدن  ترس�يدم از ای پسران بن�ی عب�دالمطلب آب بکش�يد، اگ�ر نمی« معکم)

آب به شمار فشار بياورند (به گمان اينکه باO کشيدن آب زمزم جزو مناسک حج است) م�ن 
  پس سطلی از آب زمزم را برای آوردند و از آن نوشيد.». کشيدم ھم با شما آب می

  ) گويد :170/8امام نووی(ره) در شرح مسلم (

د عدي��ده و قواع��دی نفيس��ه اس��ت. اي��ن ح��ديث، ح��ديث بزرگ��ی اس��ت ک��ه مش��تمل ب��ر فواي��«
قاضی (عياض) گويد : مردم درباره احکام فقھی اي�ن ح�ديث ص�حبت و احک�ام زي�ادی را از 

اند. ابوبکر بن منذر کتاب بزرگی را درشرح آن نوش�ته و ب�يش از يکص�د  آن استخراج کرده
رسی قرار و پنجاه مسألة فقھی را از آن استنباط کرده است و اگر اين حديث بيشتر مورد بر

  ».شود گيرد مسائل فقھی بيشتری از آن استخراج می

  فھرست

   حج يکی از عبادات است که ارکان و واجبات و سنتھايی دارد
  ھای حج: سنت -او'

  ھای احرام: سنت -أ

  غسل ھنگام احرام :  -1



را  rپي�امبر« [864]تج�رد lھfل�ه و اغتس�ل) r(أنه رأی النبیبه دليل حديث زيد بن ثابت : 
  ».ديدم که غسل کرد و احرام بست

  احرام : استعمال بوی خوش قبل از  -2

lحرام��ه ح��ين يح��رم، و لحل��ه قب��ل أن  r(کن��ت أطي��ب رس��ول هللاب��ه دلي��ل ح��ديث عايش��ه : 
 را قبل از احرامش و نيز ھنگام خارج ش�دن از آن، قب�ل از rمن پيامبر« [865]يطوف بالبيت)

  ».زدم هللا را طواف کند بوی خوش می آنکه بيت

  احرام بستن با ازار و ردای سفيد : -3

(إنطلق النبی من المدين�ه بع�د م�ا ترج�ل و ادھ�ن و ل�بس إزاره به دليل حديث ابن عباس : 
بع��د از آنک��ه س��رش را ش��انه و روغ��ن زد و إزار و  rپي��امبر« [866]ورداءه ھ��و و أص��حابه)

  ».ردايش را پوشيد با اصحابش از مدينه خارج شد

اس��ت ک��ه فرم��ود :  rام��ا دلي��ل اس��تحباب س��فيدی ازار و رداء ح��ديث اب��ن عب��اس از پي��امبر
از « [867]م)(إلبس���وا م���ن ثي���ابکم البي���اض، فإنھ���ا م���ن خي���ر ثي���ابکم، و کفن���وا فيھ���ا موت���اک

ھايت�ان را  ھايت�ان اس�ت و در آن مرده ھايتان سفيد را بپوشيد زيرا که آن از بھترين لباس لباس
  ».کفن کنيد

  کند : برای کسی که از آنجا عبور می (*)»دره عقيق«نماز خواندن در  -4

(أت�انی فرم�ود :  ش�نيدم ک�ه می rبه دلي�ل ح�ديث عم�ر ک�ه گف�ت : در (دره عقي�ق) از پي�امبر
ديش�ب « [868]الليلة آت من ربی فقال : صل فی ھذا ال�وادی المب�ارک و ق�ل عم�رة ف�ی حج�ة)

ای از طرف پروردگارم نزد من آمد و گفت در اين دره مب�ارک نم�از بخ�وان و بگ�و  فرستاده
  ».راه حج استعمره ھم

  تلبيه گفتن با صدای بلند : -5

  فرمود :  rبه دليل حديث سائب بن خ:د که پيامبر

 [869](أت��انی جبري��ل ف��أمرنی أن آم��ر أص��حابی أن يرفع��وا أص��واتھم ب��اlھfل أو التلبي��ة)
جبرئيل نزد من آمد و به من دستور داد تا ب�ه اص�حابم بگ�ويم : ب�ا ص�دای بلن�د تھلي�ل وتلبي�ه «

صدايش��ان را ھنگ��ام تھلي��ل و تلبي��ه بس��يار بلن��د  rو ب��ه ھم��ين دلي��ل اص��حاب پي��امبر». بگوين��د
  کردند :  می

کردن�د،  بستند تا صدايش�ان را بلن�د نمی وقتی احرام می rگويد : اصحاب پيامبر ابوحازم می
[870]».رسيدند به آرامش خاطر نمی

  

  تحميد و تسبيح و تکبير قبل از تلبيه : -6



و نحن معه بالمدينة الظھ�ر أربع�ا و العص�ر ب�ذی  r(صلی رسول هللابه دليل حديث أنس : 
ة رکعتين، ثم بات بھ�ا حت�ی أص�بح، ث�م رک�ب حت�ی اس�توت ب�ه عل�ی البي�داء حم�دهللا و الحليف

ب�وديم، نم�از ظھ�ر را در  rدر ح�الی ک�ه ب�ا پي�امبر« [871]سبح وکب�ر، ث�م أھ�ل بح�ج و عم�رة)
کعت و نماز عصر را در ذوالحليفه دو رکعت خواند و ت�ا ص�بح در آنج�ا ب�اقی مدينه چھار ر

ماند سپس سوار (شترش) شد تا به بيداء رسيد، و بع�د از تحمي�د و تس�بيح و تکبي�ر ب�ه ح�ج و 
  ».عمره تلبيه گفت

  رو به قبله تلبيه گفتن :  -7

م�ر براحلت�ه، فرحل�ت (کان ابن عمر إذا صلی بالغدادة بذی الحليف�ة أبه دليل حديث نافع : 
فع��ل  rث��م رک��ب، ف��إذا اس��توت ب��ه اس��تقبل القبل��ة قائم��ا ث��م يلب��ی ... و زع��م أن رس��ول هللا

داد ت�ا ش�ترش  خوان�د، دس�تور م�ی وقتی ابن عمر نماز صبح را در ذوالحليف�ه می« [872]ذلک)
ش�د رو ب�ه  شد، وقتی شتر بلند می شد. سپس سوار می را آماده کنند، پس شتر برايش آماده می

  ».اين کار را انجام داده است rگفت و معتقد بود که پيامبر قبله تلبيه می

  فھرست

  سنت ھای ورود به مکه: -ب

بيتوته ک�ردن در (ذو ط�وی)، غس�ل ورود ب�ه مک�ه، وارد ش�دن ب�ه مک�ه در  -10و  9و  8
  روز : 

إذا دخل أدنی الح�رم أمس�ک ع�ن التلبي�ة، ث�م يبي�ت  t(کان ابن عمراز نافع روايت است : 
اب��ن « [873]ک��ان يفع��ل ذل��ک) rب��ذی ط��وی ث��م يص��لی ب��ه اص��بح و يغتس��ل، و يح��دث أن النب��ی

ک�رد. س�پس در ذو  رس�يد، از تلبي�ه خ�ودداری می ترين مک�ان ح�رم می وقتی به نزدي�ک tعمر
 rرگف�ت : پي�امب ک�رد و می خوان�د و غس�ل می نمودو نماز صبح را ھمانج�ا می طوی بيتوته می

  ».اين کار را کرده است

  » :ثنيه عليا«ورود به مکه از  -11

ي�دخل م�ن الثني�ة العلي�ا، و يخ�رج م�ن الثني�ة  r(ک�ان رس�ول هللابه دليل حديث اب�ن عم�ر : 
  ».شد از ثنيه عليا وارد و از ثنيه سفلی خارج می rپيامبر« [874]السفلی)

  ھنگام ورود به مکه پای راستش را مقدم کند و بگويد :  -12

(أعوذ باc العظيم، و بوجھ�ه الک�ريم، و س�لطانه الق�ديم م�ن الش�يطان ال�رجيم، بس�م هللا، 
ب�رم ب�ه خداون�د  پن�اه می« [875]اللھم صل علی محمد و سلم، اللھ�م اف�تح ل�ی أب�واب رحمت�ک)

بزرگ و به وجه کريم و سلطان قديم او از شيطان رانده ش�ده (ازرحم�ت خ�دا)، ب�ه ن�ام خ�دا، 
پروردگ��ارا! ب��ر محم��د ص��لوات و س��:م بفرس��ت، پروردگ��ارا! درھ��ای رحمت��ت را ب��ر م��ن 

  ».بگشای



  هللا را ديد در صورت تمايل دستھايش را بلند و در حد امکان دعا کند: وقتی بيت -13

. و اگ�ر دع�ای زي�ر را ک�ه از عم�ر ثاب�ت [876]چون اين کار از ابن عباس ثابت ش�ده اس�ت
 [877](اللھم أنت السfم، و منک السfم، فحين�ا ربن�ا بالس�fم)ند نيز خوب است : است، بخوا

خداون��دا! ت��و س��:م (پ��اک از ھ��ر عي��ب و نقص��ی) ھس��تی و س��:متی از توس��ت، پ��س ای «
  ».با س:متی زنده نگه دارپروردگارمان! ما را 

  فھرست

  سنت ھای طواف: -جـ

  اضطباع : -14

کنن��ده إزارش را از زي��ر بغ��ل راس��ت رد ک��رده و ط��رف  اض�طباع ح��التی اس��ت ک��ه طواف
  ديگر آن را بر شانه چپش قرار دھد به طوری که شانه راستش نمايان بماند : 

ب��ه حال��ت  rپي��امبر« [878]ط��اف مض��طبعا) r(أن النب��یب��ه دلي��ل ح��ديث يعل��ی ب��ن أمي��ه : 
  ».اضطباع طواف کرد

  لمس کردن حجر ا�سود : -15

حين يقدم مک�ة إذا اس�تلم ال�رکن اuس�ود أول  r(رأيت رسول هللابه دليل حديث ابن عمر : 
را ديدم وقتی ک�ه ب�ه مک�ه آم�د، بع�د از  rپيامبر« [879]مايطوف يخب ثfثة أطواف من السبع)

اس�ت:م (دس�ت زدن) حج�ر ا�س�ود، اول�ين ک�اری ک�ه ک�رد اي�ن ب�ود ک�ه، س�ه ط�واف از ھف��ت 
  ».طواف را بصورت شتابان انجام داد

  بوسيدن حجرا�سود : -16

قبل الحجر و ق�ال : ل�و '  t(رأيت عمر بن الخطاببه دليل حديث زيد بن أسلم از پدرش : 
را دي�دم ک�ه حجرا�س�ود را  tعم�ر ب�ن خط�اب« [880]ول هللا قبل�ک م�ا قبلت�ک)أنی رأي�ت رس�

  ».بوسيدم بوسد، تو را نمی رانديده بودم که تو را می rبوسيد و گفت : اگر پيامبر

  جرا�سود :گذاشتن پيشانی بر ح -17

(رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر، و سجد عليه، ثم عاد فقبل�ه به دليل حديث ابن عمر : 
عم���ر ب���ن خط���اب را دي���دم ک���ه « r([881]و س���جد علي���ه ث���م ق���ال : ھک���ذا رأي���ت رس���ول هللا

اش را ب���ر آن گذاش���ت. س���پس برگش���ت و آن را بوس���يد و  ا�س���ود را بوس���يدو پيش���انیحجر
  ».  داد را ديدم که اين کار را انجام می rاش را بر آن گذاشت. سپس گفت پيامبر پيشانی

  تکبير در کنار حجرا�سود : -18



ه بالبي�ت عل�ی بعي�ره کلم�ا أت�ی ال�رکن أش�ار إلي� r: (ط�اف النب�ی tبه دليل حديث ابن عب�اس
ک�رد. ھ�ر وق�ت ب�ه  هللا را ط�واف می سوار بر شتر بي�ت rپيامبر« [882]بشيی کان عنده و کبر)

ک��رد و تکبي��ر  رس��يد ب��ا چي��زی ک��ه ب��ه ھم��راه داش��ت ب��ه آن اش��اره می رک��ن (حجرا�س��ود) می
  ».فتگ می

  دويدن آرام (ھروله کردن) در سه دور اول از اولين طواف : -19

ک��ان إذا ط��اف بالبي��ت الط��واف ا�ول، رم��ل  rب��ه دلي��ل ح��ديث اب��ن عم��ر : (أن رس��ول هللا
وقت�ی ک�ه ط�واف اول را ب�ه دور  rپي�امبر« [883]ث:ثة، و مشی أربعة، من الحجر إلی الحجر)

داد س�ه دور را ب�ه ص�ورت ھرول�ه و چھ�ار دور ديگ�ر را ب�ا حرک�ت ع�ادی  هللا انجام می بيت
  ».داد کرد و به آن پايان می داد. از حجرا�سود شروع می انجام می

  لمس کردن رکن يمانی :  -20

 [884]يس��تلم م��ن البي��ت إ' ال��رکنين اليم��انيين) r(ل��م أر النب��یب��ه دلي��ل ح��ديث اب��ن عم��ر : 
  ».هللا را لمس کند مگر دو رکن يمانی را نديدم که چيزی از بيت rپيامبر«

  بين دو رکن اين دعا را بخواند :  -21

ْنيَا َحَسنَةً َوفِي ا�ِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعَذاَب النَّ�اِر)(َربَّنَا آتِنَ  پروردگ�ارا در دني�ا « [885]ا فِي الدُّ
  ».و آخرت خوبی (حسنه) به ما عطا کن و ما را از عذاب آتش محفوظ بفرما

  دو رکعت نماز بعد از طواف، پشت مقام : -22

فط�اف بالبي�ت س�بعا، ث�م ص�لی خل�ف المق��ام  r(ق�دم رس�ول هللاب�ه دلي�ل ح�ديث اب�ن عم�ر : 
 لَقَ��د َک��اَن لَُک��م فِ��ی َرُس��وِل هللاِ أس��َوةٌ َحَس��نَةٌ  (رکعت��ين، و ط��اف ب��ين الص��فا و الم��روة و ق��ال 

هللا را ط��واف ک��رد س��پس پش��ت مق��ام دو رکع��ت نم��از  آم��د و ھف��ت ب��ار بي��ت rپي��امبر. «)[886]
الگ�وی خ�وبی ب�رای ش�ما  rخواند و بين صفا و مروه طواف کرد و فرمود ب�ه راس�تی پي�امبر

  ».است

را  )َواتَِّخ��ُذوا ِم��ن َمق��اِم إِب��َراِھيَم ُمَص��لَّی  (قب��ل از خوان��دن نم��از، در کن��ار مق��ام، آي��ه  -23
  را بخواند :  »اlخfص«و  »الکافرون«ھای  و در دو رکعت سورهت:وت کند، 

َواتَِّخ�ُذوا ِم�ن  ( ق�رأ uلم�ا انتھ�ی إل�ی مق�ام إب�راھيم r(أن رس�ول هللابه دليل حديث جابر : 
ق�ل ي�ا أيھ�ا  (و  ) ق�ل ھ�و هللا أح�د ( ثم صلی رکعتين و کان يقرأ فيھم�ا )َمقاِم إِبَراِھيَم ُمَصلَّی 

را  )َواتَِّخُذوا ِمن َمق�اِم إِب�َراِھيَم ُمَص�لَّی (به مقام ابراھيم رسيد آيه  rوقتی پيامبر« ) الکافرون
ق��ل ي��ا أيھ��ا  (و  ) ق��ل ھ��و هللا أح��د (ت��:وت ک��رد س��پس دو رکع��ت نم��از خوان��د و در آنھ��ا 

  ».خواند را ) الکافرون



ق�رار گ�رفتن ب�ين حج�ر ا�س��ود و درب (ورودی) ب�ه ط�وری ک�ه س�ينه و ص��ورت و  -24
  ساعدھايش را روی حجرا�سود قرار دھد : 

فلم�ا (طف�ت م�ع عب�دهللا ب�ن عم�رو، به دليل حديث عمرو بن ش�عيب از پ�درش از ج�دش : 
فرغنا من السبع رکعن�ا ف�ی دب�ر الکعب�ة، فقل�ت أ'تتع�وذ ب�اc م�ن الن�ار؟ ق�ال أع�وذ ب�اc م�ن 
النار، قال : ثم مض�ی فاس�تلم ال�رکن، ث�م ق�ام ب�ين الحج�ر و الب�اب، فألص�ق ص�دره و يدي�ه و 

ب�ا عب�دهللا ب�ن عم�رو ط�واف ک�ردم. « [887]يفع�ل) rخده إليه، ثم قال : ھکذا رأي�ت رس�ول هللا
وقتی ھفت (دور طواف) را تمام کرديم، پشت کعبه نماز خوانديم. به او گفتم آي�ا ب�ه خ�دا پن�اه 

ب���رم ب���ه خ���دا از آت���ش، (عم���رو) گوي���د : س���پس رف���ت و  ب���ری از آت���ش؟ گف���ت پن���اه می نمی
لم��س ک��ردف س��پس ب��ين حجرا�س��ود و درب ايس��تاد و س��ينه و ص��ورت و حجرا�س��ود را 

  ».کرد را ديدم که اين طور می rدستھايش را به آن چسباند. سپس گفت : پيامبر

  نوشيدن از آب زمز و شستن سر با آن : -25

  اين کار را انجام داده است. rبه دليل حديث جابر : پيامبر

  فھرست

  ھای سعی (صفا و مروه): سنت -د

  ای که گفته شد. لمس کردن رکن به شيوه -26

  خواندن آية. -27

فَا َو الَمرَوةَ ِمن َشَعائِِر هللاِ فََمن َحجَّ البَيَت أِو اعتََمَر فfََُجنَاَح  ( َعلَيِه أن إِنَّ الصَّ
َع َخيراً فَإنَّ هللاَ َشاکٌر َعِليٌم     )[888]يَّطََّوَف بِِھَما َو َمن تََطوَّ

ھای (دين) خدا وعبادت هللا است. پس  گمان (دو کوه) صفا و مروه از نشانه بی«
هللا يا عمره را به جای آورد بر او گناھی نخواھد بود که آن دو  کس حج بيت ھر

گمان خدا  (کوه) را بارھا طواف کند، ھر که به دلخواه کار نيکی انجام دھد بی
  ».سپاسگزار و آگاه است

ب��ه آنچ��ه « (نب��دأ بم��ا ب��دأ هللا ب��ه)س��پس وقت��ی ک��ه ب��رای س��عی ب��ه ص��فا نزدي��ک ش��د بگوي��د 
  ».کنيم (صفا) شروع می خداوند شروع کرده

(هللا أکبر، هللا أکبر، هللا أکب�ر، ' إل�ه إ'  روی کوه صفا، رو به قبله ايستادن و گفتن : -28
هللا وحده 'شريک له، له الملک و ل�ه الحم�د و ھ�و عل�ی ک�ل ش�ی ق�دير. ' إل�ه إ' هللا وح�ده 

بخوان�د، و اي�ن  سپس ھر دعايی ک�ه خواس�ت أنجز وعده ونصر عبده و ھزم اuحزاب وحده)
  اذکار را سه بار تکرار کند.



  بين دو ع:مت سبز با سرعت زياد حرکت کردن. -29

اعم��الی را ک��ه روی ص��فا انج��ام داده مانن��د رو ک��ردن ب��ه قبل��ه و ذک��ر و دع��ا، روی  -30
  مروه ھم انجام دھد.

  فھرست

  ھای خروج به طرف منی:  سنت - ھ

[889] )(*ه.الحج بستن احرام حجر از منزل در روز ھشتم ذی -31
  

و ت�ا  الحجه نماز ظھر و عص�ر و مغ�رب و عش�اء را در من�ی بخوان�د روز ھشتم ذی -32
  ادای نماز صبح و طلوع خورشيد در آنجا بماند.

  به شکل) قصر و جمع بخواند.روز عرفه نماز ظھر و عر را در نمره ( -33

  قبل از غروب خورشيد از عرفه خارج نشود. -34

  فھرست

  ارکان حج:

  نيت: -1

  به دليل فرموده خداوند متعال: 

يَن ُحنَفَاَء َو َما أِمُروا إ'َّ  (   )5(بينه :  )لِيَعبُُدوا هللاَ ُمخلِِصيَن لَهُ الدِّ

گرايانه  در حالی که جز اين بديشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حق«
  ».خدای را عبادت کنند و تنھا شريعت او را آيين (خود) بدانند

قب��ول و ص��حت اعم��ال ب��ه ني��ت بس��تگی « [890](إنم��ا اuعم��ال بالني��ات)فرم��ود :  rو پي��امبر
  ».دارد

  وقوف در عرفه :  -2

و ب�ه دلي�ل ح�ديث ع�روه ». حج، عرفه است« [891](الحج عرفة):  rبه دليل فرموده پيامبر
برای ادای نماز خ�ارج ش�د ن�زد ايش�ان آم�دم،  rطايی که گويد : در مزدلفه ھنگامی که پيامبر

ام ش�ترم را ن�اتوان و خ�ودم ارا  گفتم ای رس�ول خ�دا م�ن از دو ک�وه ط�ی (س�لمی و إج�ا) آم�ده
ام مگ��ر اينک��ه ب��ر آن توق��ف  ھ��يچ ک��وھی را پش��ت س��ر نگذاش��تهام. ب��ه خ��دا قس��م  خس��ته ک��رده

(من شھد صfتنا ھذه، ووق�ف معن�ا حت�ی فرمود :  rام، آيا حج من صحيح است؟ پيامبر کرده



کس�ی ک�ه ب�ا « [892]ندفع، و قد وقف قبل ذلک بعرفة ليf أو نھارا فقد تم حجه و قضی تفث�ه)
ما در اين نماز (صبح در مزدلفه) حاضر شود و تا وقت�ی ک�ه حرک�ت کن�يم توق�ف کن�د و قب�ل 
از آن در عرفه چ�ه ش�ب ي�ا روز توق�ف ک�رده باش�د، حج�ش کام�ل و مناس�کش را انج�ام داده 

  ».است

  تا طلوع فجر و خواندن نماز صبح در آنجا : بيتوته کردن در مزدلفه  -3

(م�ن ش�ھد ص�fتنا ھ�ذه، و وق�ف معن�ا ب�ه ع�روه در ح�ديث قب�ل :  rبه دليل فرموده پي�امبر
[893].حتی ندفع، و قدوقف قبل ذلک بعرفة ليf أو نھارا، فقد تم حجه و قضی تفثه)

  

  طواف إفاضه :  -4

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

  )29(حج :  )َولِيَطََّوفُوا بِالبَيِت الَعتِيِق  (

  ».هللا) را طواف کنند و خانه قديمی (بيت«

(حاضت صفية بنت حي�ی بع�د م�ا أفاض�ت، قال�ت : ف�ذکرت و عايشه(رض) روايت است : 
ال : أحابس��تنا ھ��ی؟ قل��ت : ي��ا رس��ول هللا، إنھ��ا ق��د أفاض��ت، و طاف��ت ، فق��rذل��ک لرس��ول هللا

ص��فيه بن��ت حي��ی بع��د از ط��واف « [894]بالبي��ت. ث��م حاض��ت بع��د اlفاض��ة. ق��ال : فلتنف��ر إذن)
را در جري��ان گذاش��تم، فرم��ود : آي��ا او  rئش��ه) گوي��د : پي��امبرافاض��ه ع��ادت ماھيان��ه ش��د، (عا

ی م��ا (از برگش��تن ب��ه مدين��ه) اس��ت؟ گف��تم ای رس��ول خ��دا او (ط��واف) افاض��ه را  نگھدارن��ده
فرمود : در اين صورت (از من�ی ب�ه ط�رف  rانجام داده و بعد از آن قاعده شده است، پيامبر

  ».مدينه) خارج شود

کن��د ب��ر اينک��ه اي��ن  دOل��ت می» آي��ا او نگھدارن��ده ی م��ا اس��ت« rبن��ابراين، فرم��وده پي��امبر
ط��واف واج��ب اس��ت، و آن (ط��وال افاض��ه) نگھدارن��ده و ح��بس کنن��ده کس��ی اس��ت ک��ه آن را 

  انجام نداده تا آن را انجام دھد.

  سعی بين صفا و مروه : -5

س�عی « [895](اسعوا فإن هللا کت�ب عل�يکم الس�عی)و نيز فرموده او :  rبه دليل سعی پيامبر
  ».(بين صفا و مروه) کنيد چون خداوند سعی را بر شما واجب کرده است

  فھرست

  واجبات حج:

  بستن احرام از مقيات :  -1



(لبي�ک ھايش را درآورد و لباس احرام بپوشد آنگاه نيت کند و بگويد :  به طوری که لباس
انج�ام عم�ره لبي�ک خداون�دا فرم�ان ت�و را ب�رای « اللھم بعمرة أو لبيک اللھم حجة و عم�رة)

  ».گويم گويم يا بگويد : خداوندا فرمان تو را برای انجام حج و عمره لبيک می می

  ھای تشريق : بيتوته کردن و ماندن در منی شب -2

(رخص لرعاء اlبل ف�ی البيتوت�ه، يرم�ون ي�وم النح�ر، در آنجا بيتوته کرد :  rچون پيامبر
پي��امبر) ب��ه ش��تربانان «( [896]ون ي��وم النف��ر)ث��م يرم��ون الغ��د و م��ن بع��د الغ��د بي��ومين و يرم��

توانن��د ش��ب در من��ی نمانن��د، و روز قرب��انی و دو روز بع��د از آن و روز  اج��ازه داد ک��ه می
  ».رفتن از منی به جمرات سنگ پرتاب کنند

  به شتربانان دليلی بر وجوب ماندن ديگران در منی است. rين اجازه دادن پيامبربنابرا

  پرتاب سنگ به طور مرتب :  -3

به اين صورت که روز عيد قربان (قبل از زوال)، جمره عقبه را با ھف�ت س�نگ کوچ�ک 
بزند و در ايام تشريق (سه روز بعد از قربانی) به ط�رف ھ�ر س�ه جم�ره س�نگ پرت�اب کن�د، 

روز بعد از زوال آفتاب (مايل شدن آب به طرف مغ�رب)، ھ�ر جم�ره را ب�ا ھف�ت س�نگ ھر 
کوچک ھدف قرار دھد، از جمره اول ش�روع کن�د، س�پس جم�ره وس�طی و در نھاي�ت جم�ره 

  عقبه را بزند.

  طواف وداع :  -4

(أمر الن�اس أن يک�ون آخ�ر عھ�دھم بالبي�ت، إ' أن�ه خف�ف ع�ن به دليل حديث ابن عباس : 
هللا باش�د، ول�ی از  ش�ان ط�واف بي�ت به مردم امر شده که پايان مناسک« [897]لخائض)المرأة ا

  ».تواند طواف وداع را انجام ندھد) زن حائض تخفيف داده شد، (می

  سر :تراشيدن يا کوتاه کردن موی  -5

تراش��يدن و کوت��اه ک��ردن م��وی س��ر از کت��اب و س��نت و اجم��اع ثاب��ت ش��ده اس��ت : خداون��د 
  فرمايد :  متعال می

ؤيَا بِالَحقِّ لَتَدُخلُنَّ الَمسِجَد الَحَراَم إن َشاَء هللاُ آِمنِيَن  ( لَقَد َصَدَق هللاُ َرُسولَهُ الرُّ
ِريَن 'َتََخافُونَ    )27(فتح :  ) ُمَحلِّقِيَن َرُؤوَسُکم َو ُمَقصِّ

خداوند خواب را راست و درست به پيامبر خود نشان داده است. به خواست «
خدا ھمه شما در امن و امان و سر تراشيده و مو کوتاه کرده و بدون ترس داخل 

  ».مسجدالحرام خواھيد شد



: (اللھ��م ارح��م المحلق��ين، ق��الوا فرم��ود :  rاز عب��دهللا ب��ن عم��ر رواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر
والمقصرين يا رسول هللا؟ ق�ال : اللھ�م ارح�م المحلق�ين، ق�الوا : والمقص�رين ي�ا رس�ول هللا؟ 

خداون�دا « قال : اللھم ارحم المحلقين، قالوا : والمقصرين يا رسول هللا؟ قال : والمقص�رين)
تراشند رحم کن، گفتند ای رس�ول خ�دا کس�انی ک�ه م�وی سرش�ان  به کسانی که سرشان را می

تراش�ند رح�م ک�ن، گفتن�د  کنند چی؟ فرمود : خداوندا به کسانی ک�ه سرش�ان را می یرا کوتاه م
کنند چ�ی؟ فرم�ود : خداون�دا ب�ه کس�انی ک�ه  أی رسول خدا کسانی که موی رشان را کوتاه می

تراش��ند رح��م ک��ن، گفتن��د أی رس��ول خ��دا کس��انی ک��ه م��وی سرش��ان را کوت��اه  سرش��ان را می
  ».کنند رحم کن سانی که موی سرشان را کوتاه میکنند چی؟ فرمود : خداوندا به ک می

جمھور فقھاء در حکم تراشيدن يا کوتاه کردن موی سر اخت:ف نظر دارند. اکثرش�ان ب�ر 
ان��د ک��ه تراش��يدن ي��ا کوت��اه ک��ردن م��وی س��ر واج��ب اس��ت و انج��ام ن��دادن آن ب��ا ذب��ح  اي��ن عقيده

ان��د ک��ه آن رکن��ی از  يدهش��ود ول��ی پي��روان م��ذھب ش��افعی ب��ر اي��ن عق حي��وان (دم) جب��ران می
ارکان حج است. سبب اخت:ف آنھا نبودن دليل ب�ر يک�ی از اي�ن دو حک�م اس�ت ھمانطوريک�ه 

  (به من) گفته است. - (*)خدا حفظش کند –شيخ البانی 

  فھرست

:[898]شروط طواف 
  

الص�fة إ' أنک�م (الطواف حول البيت مث�ل فرمود :  rاز ابن عباس روايت است که پيامبر
مانند نماز اس�ت هللا  طواف به دور بيت« [899]تتکلمون فيه، فمن تکلم فيه فfيتکلم إ' بخير)

توانيد در طواف صحبت کنيد پس ھر ک�س ھنگ�ام ط�واف ص�حبت ک�رد،  با اين تفاوت که می
  ».به جز خير، چيزی نگويد

  لذا از آن جائيکه طواف به منزله نماز است، بايد دارای شروط زير باشد : 

غي��ر ('يقب��ل هللا ص��fة ب:  rب��ه دلي��ل فرم��وده پي��امبر پ��اکی از دو ح��دث اکب��ر و اص��غر -1
  ».کند خداوند ھيچ نمازی را بدون وضو قبول نمی« [900]طھور)

به عايشه ھنگامی که در اي�ام ح�ج، قاع�ده ش�ده ب�ود : (افعل�ی م�ا  rو به دليل فرموده پيامبر
دھ�د  ھر کاری که ح�اجی انج�ام می« [901]طوفی بالبيت حتی تغتسلی)يفعل الحاج، غير أن Oت

  ».هللا را طواف نکن ای بيت تو ھم انجام بده با اين تفاوت که تا غسل (حيض) نکرده

  پوشاندن عورت :  -2

  رموده خداوند متعال : به دليل ف

  )31(أعراف :  )يَا بَنِی آَدَم ُخُذوا ِزينََتُکم ِعنَد ُکلِّ َمسِجٍد  (



آدم ھنگام نماز خود را (با لباس مادی که عورت شما را بپوشاند و با  ای بنی«
  ».لباس معنوی که تقوی نام دارد) بپوشانيد

ابوبکر را به عن�وان  rو به دليل حديث ابوھريره : قبل از حجة الوداع در حجی که پيامبر
سرپرست حجاج تعيين کرده بود، در روز عيد قربان (ابوبکر) مرا با گروھی فرستاد ت�ا در 

از « [902](أ' يحج بعد الع�ام مش�رک، و 'يط�وف بالبي�ت عري�ان)ميان مردم اع:م کنيم که : 
  ».هللا را طواف نکند امسال به بعد ھيچ مشرکی حج نگذارد و ھيچ عريانی بيت

  ھفت دور کامل باشد : -3

(ق�دم ھف�ت دور ط�واف ک�رده اس�ت، ھم�انطور ک�ه اب�ن عم�ر(رض) گوي�د :  rچون پي�امبر
فطاف بالبيت سبعا و صلی خلف المقام رکعت�ين، و ب�ين الص�فا و الم�روة س�بعا،  rرسول هللا

هللا را ط�واف ک�رد  آمد و ھف�ت دور بي�ت rپيامبر« و لقد کان لکم فی رسول هللا أسوة حسنة)
و پش��ت مق��ام دو رکع��ت نم��از خوان��د و ھف��ت ب��ار س��عی ب��ين ص��فا و م��روه را انج��ام داد. ب��ه 

م�راد  rلذا انجام اين اعم�ال توس�ط پي�امبر». رای شما استالگوی خوبی ب rراستی رسول هللا
هللا)  و خانه ق�ديمی (بي�ت« ) َولِيَطََّوفُوا بِالبَيِت الَعتِيقِ  (کند :  اين فرموده خداوند را روشن می

پ�س اگ�ر چي�زی از ھف�ت دور ط�واف را ت�رک ک�رد ول�و اينک�ه ان�دک باش�د ». را طواف کن�د
دفع��ات ط��واف دچ��ار ش�ک ش��د، باي��د ح��داقل را مبن��ی  ط�وافش ج��ايز نيس��ت، و اگ��ر در تع�داد

  قرار دھد تا يقين پيدا کند.

هللا را در س�مت چ�پ  طواف را از حجرا�سود شروع، و ب�ه آن پاي�ان دھ�د و بي�ت -5و  4
  خود قرار دھد : 

مکة أتی الحجر اuسود فاس�تلمه ث�م مش�ی ع�ن  r(لما قدم رسول هللا:  tبه دليل گفته جابر
fوقتی پيامبر« ثا و مشی أربعا)يمينه، فرمل ثr  به مکه وارد شد ب�ه ط�رف حجرا�س�ود آم�د

و آن را لمس کرد. س�پس از س�مت راس�ت آن حرک�ت ک�رد، س�ه دور را ب�ا س�رعت و چھ�ار 
  ».دور را آھسته طی کرد

هللا را در سمت راستش قرار داد، ط�وافش ص�حيح  اگر کسی در حالی طواف کرد که بيت
  نيست.

  هللا باشد :  قسمت خارجی بيتطواف بايد در  -6

فُوا بِالبَي�ِت الَعتِي�قِ  (به دليل فرموده خداوند متعال :  هللا) را  و خان�ه ق�ديمی (بي�ت« ) َولِيَطَّوَّ
کند که تمام خانه طواف شود واگ�ر کس�ی در حج�ر (اس�ماعيل)  واين ايجاب می» طواف کنيد

حج�ر « (الحج�ر م�ن البي�ت)فرموده است :  rطواف کند، طوافش صحيح نيست؛ چون پيامبر
  ».جزو بيت است

  مواOت (انجام دورھای طواف پشت سر ھم) :  -7



(خ��ذوا عن��ی ب��ه اي��ن ص��ورت (م��واOت) ط��واف ک��رده و فرم��وده اس��ت :  rچ��ون پي��امبر
  ».مناسکتان را از من ياد بگيريد« مناسککم)

ن�د و ي�ا اگر کسی طوافش را قطع کرد تا وضو بگيرد ي�ا نم�ازی را ک�ه برگ�زار ش�ده بخوا
کمی استراحت کند، طوافی را که انجام داده بحساب آورد و بقيه طواف را انج�ام دھ�د. ول�ی 

  اگر قطع طواف، زياد طول بکشد، بايد ان را از اول شروع کند.

  فھرست

  شروط سعی:

  صحت سعی مشروط به موارد زير است : 

  بعد از طواف باشد. -1

  ھفت بار مسير را طی کند. -2

  از صفا شروع و به مروه پايان دھد. -3

  سعی را در محل سعی (که راه ممتد بين صفا و مروه است) انجام دھد. -4

 ی مناس�ککم)(خ�ذوا عن�اي�ن ط�ور س�عی ک�رده و فرم�وده اس�ت :  rبه دليل اي�ن ک�ه پي�امبر
  ».مناسکتان را از من (ياد) بگيريد«

  فھرست

  محرمات احرام:

  پوشيدن لباس دوخته شده:  -1

هللا،ما يل�بس المح�رم م�ن الثي�اب؟ ق�ال (أن رجf قال : يا رسول به دليل حديث ابن عمر : 
: 'يل�بس القم�ص و ' العم�ائم و ' الس�راويfت و ' الب�رانس و ' الخف�اف، إ'  rرسول هللا

أحد 'يجد تعلين فليلبس خف�ين و ليقطعھم�ا أس�فل م�ن الکعب�ين و 'تلبس�وا م�ن الثي�اب ش�يئا 
سؤال کرد و گفت : شخص مح�رم باي�د چ�ه  rمردی از پيامبر« [903]مسه زعفران أو ورس)
فرمود : نبايد پيراھن، عمامه، شلوار، ک:ه و خف را بپوش�د، مگ�ر  rلباسی را بپوشد؟ پيامبر

تر  طرف آنھا را تا پ�ايينتواند خف بپوشد و بايد دو  کسی که دمپايی در دسترس ندارد که می
. ھمچن���ين نباي���د لباس���ی ک���ه ب���ه زعف���ران و ورس (گي���اھی زردرن���گ و (*)از قوزکھ���ا بب���رد

  ».خوشبو) آغشته است، بپوشد

و خ�ف در دس�ترس نداش�ته باش�د،  خواھد احرام بپوشد و غير از شلوار به شخصی که می
(س�معت اجازه داده شده که بدون بريدن، آنھا را بپوشد : به دليل حديث ابن عباس که گف�ت : 



يخط��ب بعرف��ات؛ م��ن ل��م يج��د النعل��ين فلي��بلس الخف��ين، وم��ن ل��م يج��د إزارا فليل��بس  rالنب��ی
در عرف��ات خطب��ه ايرادک��رد. ش��نيدم ک��ه فرم��ود : ش��خص  rپي��امبر« [904]س��راويل للمح��رم)

توان��د  توان��د خ��ف ب��ه پ��ا کن��د و اگ��ر إزار نداش��ته باش��د می مح��رم اگ��ر دمپ��ايی نداش��ته باش��د می
  ».شلوار بپوشد

  ھا برای زن : دن صورت و دستپوشان -2

('تنق�ب الم��رأة المحرم�ة و'تل��بس فرم��ود :  rب�ه دلي�ل ح��ديث اب�ن عم��ر ک�ه گف��ت : پي�امبر
  ».به دست کندزنی که در احرام است نه نقاب بزند و نه دستکش « [905]القفازين)

توان�د ص�ورتش را بپوش�اند : ب�ه دلي�ل  ولی در حالت عبور مردان نامحرم از کن�ار او، می
(کنا نخم�ر وجوھن�ا، و نح�ن محرم�ات، حديث ھشام بن عروه از فاطمه بنت منذر که گفت : 

در حل�ی ک�ه ب�ا اس�ماء دخت�ر اب�وبکر ص�ديق « [906]و نحن مع أسماء بنت أبی بکر الصديق)
  ».پوشانديم ھايمان را می در احرام بوديم، صورت

  پوشاندن مرد سرش را با عمامه يا مانند آن :  -3

ن��ه « [907]('يل��بس القم��ص و ' العم��ائم)در ح��ديث اب��ن عم��ر :  rب��ه دلي��ل فرم��وده پي��امبر
  ».پيراھن بپوشد و نه عمامه

جايز است ک�ه ب�ا چ�ادر و مانن�د آن س�ايبانی ب�رای خ�ود تھي�ه کن�د : ب�ه دلي�ل ح�ديثی ک�ه از 
دس�تور  rپي�امبر« أمر بقبة من شعر فضربت له بنم�رة فن�زل بھ�ا) r(أن النبیجابر نقل شد : 

ای از م��و ب��رايش برپ��ا کنن��د، خيم��ه را در نم��ره ب��رايش زدن��د و در آنج��ا مس��تقر  داد ت��ا خيم��ه
  ».شد

  استعمال بوی خوش :  -4

(و'تلبس�وا م�ن الثي�اب ش�يئا مس�ه زعف�ران در حديث ابن عم�ر :  rبه دليل فرموده پيامبر
  ».و لباس آغشته به زعفران و ورس را نبايد بپوشد« [908]أو ورس)

درباره شخصی ک�ه در ح�ال اح�رام، از ش�ترش افت�اد و گ�ردنش  rو به دليل فرموده پيامبر
ب�وی « [909]('تحنط�وه، و 'تخم�روا رأس�ه، فإن�ه يبع�ث ي�وم القيام�ة ملبي�ا)شکست و مرد : 

  ».شود گويان مبعوث می خوش به او نزنيد و سرش را نپوشانيد چوناو در روز قيامت لبيک

  گرفتن ناخن، کندن يا تراشيدن يا کوتاه کردن مو :  -6و  5

  ند متعال : به دليل فرموده خداو

  )196(بقره :  )َو'َتَحلِقُوا ُرُؤوَسُکم َحتَّی يَبلَُغ الَھدُی َمِحلَّهُ  (

  ».و سرھای خود را نتراشيدتا ھدی به قربانگاه خود برسد«



[910]اند. علماء بر حرمت کوتاه کردن ناخن برای محرم اجماع کرده
  

  تواند مويش را کوتاه کند ولی بايد فديه بدھد :  کند، می کسی که مو او را اذيت می

  به دليل فرموده خداوند متعال :

فََمن َکاَن ِمنُکم َمِريضاً أو بِِه أذًی ِمن َرأِسِه فَفِديَةٌ ِمن ِصيَاٍم أو َصَدقٍَة أو  (
  )196(بقره :  )نُُسٍک 

و اگر کسی از شما بيمار شد يا ناراحتی در سر داشت (به سبب زخم يا «
ھای ديگر و ناچار شد موی سرش را بتراشد بايد که) فديه  سردرد و بيماری

بدھد از قبيل (سه روز) روزه يا صدقه و يا حيوان (که بايدذبح شود و در ميان 
  ».فقراء تقسيم شود)

مر به و ھو بالحديبية قب�ل أن ي�دخل مک�ة و  r(أن النبیاز کعب بن عجره روايت است : 
ھو محرم، و ھو يوقد تحت قدر، والقمل يتھافت علی وجھه، فقال : أيوذيک ھوام�ک ھ�ذه؟ 
قال نعم. قال : فاحلق رأسک، و أطعم فرقا ب�ين س�تة مس�اکين و الف�رق ثfث�ة آص�ع، أو ص�م 

درحالی که قبل از ورود به مکه، به ص�ورت مح�رم در « [911]ثfثة أيام، أو انسک نسيکة)
ھا روی س��ر و ص��ورتم جم��ع ش��ده  حديبي��ه، مش��غول اف��روختن آت��ش زي��ر دي��گ ب��ودم، ش��پش

کنن�د؟ گف��تم : بل��ه،  یھا أذيت��ت م از کن�ار م��ن رد ش��د و فرم�ود : اي��ا اي�ن حش��ره rبودن�د، پي��امبر
فرمود : پس سرت را بتراش و غذايی به اندازه سه صاع را بين شش مسکين تقس�يم  rپيامبر

  ».کن يا سه روز روزه بگير يا حيواين راذبح کن

  جماع و مقدمات آن. -7

  ارتکاب معاصی. -8

  درگيری و جدال. -9

  مايد : فر دليل بر حرمت اين سه مورد فرموده خداوند متعال است که می

الَحجُّ أشُھٌر َمعلُوَماٌت، فََمن فََرَض فِيِھنَّ الَحجَّ فfََ َرفََث َو'َفُُسوَق َو'َِجَداَل فِی  (
  )197(بقره :  )الَحجِّ 

پذيرد. پس ھر کسی که (در اين ماھھا با  حج در ماھھای معينی انجام می«
يا تلبيه يا سوق دادن ھدی و شروع مناسک ديگر حج) حج را بر خود احرام 

واجب کرده باشد (و حج را آغاز نموده باشد بايد آداب آن را مراعات کند و 
  ».توجه داشته باشد که) در حج نزديکی با زنان و گناه و جدالی نيست

  خواستگاری و عقد نکاح :  -11و  10



 [912]('ي�نکح المح�رم و'ي�نکح و 'يخط�ب)ه فرم�ود : ک� rبه دليل حديث عثمان از پي�امبر
  کند. شود و خواستگاری نمی کند و نکاح نمی شخص محرم نکاح نمی«

در خش�کی ب�ا کش�تن ي�ا س�ربريدن ي�ا اش�اره و راھنم�ايی مبادرت ورزي�دن ب�ه ش�کار  -12
  کردن (کسی که قصد صيد دارد) : 

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

َم َعلَيُکم َصيُد الَبرِّ َما ُدمتُم ُحُرماً  (   )96(مائده :  )َو ُحرِّ

و مادامی که در حال احرام ھستيد شکار حيوانات خشکی (يعنی حيوانی که «
گردد) برای  کند و معموOً اھلی نمی ھا و کوھھا زندگی می و دشت ھا در بيابان

  ».شما حرام است

ای ک�ه  و به دليل اينکه وقتی تعدادی از اصحاب که در احرام بودند، دربارة گور خر ماده
سؤال کردند، ب�ه آن�ان فرم�ود  rابوقتاده در حال اح:ل (غيرمحرم) صيد کرده بود، از پيامبر

آي��ا از « [913]ه أن يحم��ل عليھ��ا، أو أش��ار إليھ��ا؟ ق��الوا : '، ق��ال : فکل��وا)(أم��نکم أح��د أم��ر: 
ای ک�رده اس�ت؟ گفتن�د خي�ر،  ميان شما کسی او را دستور حمل�ه ب�ه آن داده و ي�ا ب�ه آن اش�اره

  ».گوشت آن) بخوريد فرمود پس (از

خوردن از گوشت ش�کاری ک�ه ب�رای ش�خص مح�رم ي�ا ب�ه اش�اره و ي�ا ب�ه کم�ک او،  -13
  صيد شده باشد : 

(أمنکم أحد أمره أن يحمل عليھا، أو أشار إليھا؟ قالوا : '، ق�ال :  rبه دليل فرموده پيامبر
ای  آي��ا از مي��ان ش��ما کس��ی او را دس��تور حمل��ه ب��ه آن داده و ي��ا ب��ه آن اش��اره. «[914]: فکل��وا)

  ».کرده است؟ گفتند : خير، فرمود پس (از گوشت آن) بخوريد

  فھرست

مبطfت حج(*):
  

  شود :  حج با انجام يکی از دو عمل زير باطل می

آن و قبل از ط�واف إفاض�ه باش�د، ح�ج ، قبل از رمی جمره عقبه. اما اگر بعد از جماع -1
  شود. گردد اگرچه گناھکار می باطل نمی

ش�ود؛ چ�ون دلي�ل ص�ريحی  ان�د ک�ه ح�ج ب�ا جم�اع باط�ل نمی بعضی از علماء بر اي�ن عقيده
  دراين باره وجود ندارد.

  ترک کردن يکی از ارکان حج :  -2



ت ب�ر او واج�ب چنانچه با انجام يکی از اين دو مورد حج شخص باط�ل ش�د، در اينص�ور
است که در سال آينده، در صورت داشتن استطاعتی که قب:ً آن را بيان ک�رديم مناس�ک ح�ج 
را انجام دھد. در غير اين صورت تا وقتی که توانايی نداشته باشد حج ب�ر او واج�ب نيس�ت، 

  شود که توانايی حاصل شود. چون حج وقتی واجب می

  فھرست

:(**) اعمالی که در حرمين حرام است
  

در صحيح بخاری و مس�لم و غي�ره از ح�ديث عب�اد ب�ن تم�يم از عم�ويش رواي�ت اس�ت ک�ه 
(إن إبراھيم حرم مکة و دعا لھ�ا، و إن�ی حرم�ت المدين�ة کم�ا ح�رم إب�راھيم فرمود :  rپيامبر
اب��راھيم مک��ه را ح��رام ک��رد و ب��رای آن دع��ا ک��رد و م��ن ھ��م مدين��ه را ح��رام ک��ردم . «مک��ة)

  ».رام کردھمانطور که ابراھيم مکه را ح

پ���س تح���ريم آن دو (مک���ه و مدين���ه) از طري���ق وح���ی خداون���د متع���ال، ب���رای دو رس���ول 
ش�ود ح�رمين، منظ�ور  بزرگوارش صلوات هللا و س:مه عليھما بوده است. وقتی ک�ه گفت�ه می

مکه و مدينه است و اط:ق لف�ظ ح�رم ش�رعاً ب�ر غي�ر آن دو، ج�ايز نيس�ت؛ پ�س بک�ار ب�ردن 
حرم شرعاً برای مسجدا�قصی و يا مسجد اب�راھيم خلي�ل ج�ايز نيس�ت. چ�ون وح�ی فق�ط لفظ 

  مکه و مدينه را حرم ناميده و اين تشريعی است که عقل بشر را در آن راھی نيست.

در س��رزمين ح��رمين اعم��الی ممن��وع اس��ت و انج��ام آنھ��ا ب��رای کس��ی ک��ه در آنج��ا زن��دگی 
باش�د، اي�ن اعم�ال  رود، ج�ايز نمی غي�ره ب�ه آنج�ا م�یکند يا به عنوان زائر حج يا عمره ي�ا  می

  عبارتند از : 

  شکار حيوان و پرنده و راندن آنان و ياری کردن ديگران برای صيد آنھا. -1

  ای که ضرورت و نياز ايجاب کند. بريدن گياھان و خارھا مگر به اندازه -2

  حمل اسلحه. -3

کس�ی ک�ه مق�يم مک�ه اس�ت باي�د آن�را ام�ا  برداشتن گمشده در ح�رم مک�ه ب�رای زائ�رين، -4
  -  أھ –بردارد و صاحبش را پيدا کند، فرق بين حاجی و مقيم در اين مورد واضح است 

  در روز فتح مکه است :  rگويم : دليل حرمت اين اعمال فرموده پيامبر می

(إن ھ��ذا البل��د حرم��ه هللا ي��وم خل��ق الس��ماوات و اuرض، فھ��و ح��رام بحرم��ة هللا إل��ی ي��وم 
امة، و إنه لم يحل القت�ال في�ه uح�د قبل�ی، و ل�م يح�ل ل�ی إ' س�اعة م�ن نھ�ار. فھ�و ح�رام القي

بحرمة هللا إلی يوم القيامة، 'يعضد شوکه، و'ينفر صيده، و 'يل�تقط لقطت�ه إ' م�ن عرفھ�ا، 
و 'يختلی خfھا فقال العباس : يا رس�ول هللا، إ' اlذخ�ر، فإن�ه لقي�نھم و بي�وتھم، فق�ال : إ' 

lھا و زم��ين را آفري��د،  اي��ن س��رزمين (مک��ه) را خداون��د از روزی ک��ه آس��مان« [915]ذخ��ر)ا



روز قيام�ت ح�رام اس�ت و جن�گ و خ�ونريزی در آن حرام کرده است. لذا به حکم خداوند تا 
برای ھيچ کسی قبل از من ح:ل نشده است، و برای من نيز ح�:ل نش�ده مگ�ر م�دت زم�انی 
از روز (جھت بيرون ک�ردن ک�افران از مک�ه) بن�ابراين ب�ا ح�رام ق�رار دادن خداون�د ت�ا روز 

ج��ا نباي��د چي��ز گمش��ده، قيام�ت ح��رام اس��ت، نباي��د خ��ار آن کن��ده و ص��يد آن ران��ده ش��ود و در آن
» برداشته ش�ود، مگ�ر بوس�يله کس�ی ک�ه آن�را معرف�ی (اع�:م) کن�د، و گي�اه ت�ر آن کن�ده نش�ود

(گياه خوشبو) برای ساخت و ساز و اس�تفاده در » إذخر«عباس گفت : ای رسول خدا! مگر 
  ».غير از إذخر«ھايشان، فرمود :  خانه

('يح�ل uح�دکم أن يحم�ل بمک�ة رم�ود : ف ش�نيدم ک�ه می rاز جابر روايت است : از پي�امبر
  ».برای ھيچ کدام از شما ح:ل نيست که در مکه س:ح حمل کند» [916]السfح)

  درباره مدينه فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز علی

خfھا، و'ينفر صيدھا، و'تلتقط إ' لمن أشادبھا (أنشدھا)، و'يص�لح لرج�ل أن ('يختلی 
 [917]يحم��ل فيھ��ا الس��fح لقت��ال، و'يص��لح أن يقط��ع منھ��ا ش��جرة إ' أن يعل��ف رج��ل بعي��ره)

نده نشود و صيد آن رانده نشود و چيز گمشده در آن برداشته نشود مگ�ر کس�ی گياه تر آن ک«
که آن را معرفی کند (و به دنبال پيدا کردن ص�احب آن باش�د). ھ�يچ کس�ی نباي�د در آن ب�رای 

  ».جنگ، س:ح بردارد و يا درختی را از آن قطع کند مگر شخصی به اندازه علف شترش

  شيخ شقره گويد : 

ين ممنوعات را انج�ام دھ�د گناھک�ار ش�ده و باي�د توب�ه و اس�تغفار کن�د، ھر کس يکی از ا«
غير از شکار کردن که ش�خص مح�رم باي�د در مقاب�ل آن ع�:وه ب�ر توب�ه و اس�تغفار حي�وانی 

  ».رانيز ذبح کند

  تفھرس

  فديه کشتن نخجير:

  فرمايد :  خداوند متعال می

داً فََجَزاٌء  ( يَد َو أنتُم ُحُرٌم َو َمن قَتَلَهُ ِمنُکم ُمتََعمِّ يَا أيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا 'ََتقتُلُوا الصَّ
ِمنُکم َھدياً بَالَِغ الَکعبَِة أوَکفَّاَرةٌ َطَعاُم ِمثُل َما قَتََل ِمَن النَّعِم َيحُکُم بِِه َذَوا َعدِل 

ا َسلََف َو َمن َعاَد  َمَساِکيَن أو َعدُل َذِلَک ِصيَاماً لِيَُذوَق َو بَاَل أمِرِه َعفَا هللاُ َعمَّ
  )95(مائده :  )فَيَنتَقُِم هللاُ ِمنهُ َو هللاُ َعِزيٌز ُذو انتِقَاِم 

م ھستيد (يا اينکه در سرزمين حرم به ای مؤمنان ھنگامی که در حال احرا«
بريد) نخجير (صيد) نکشيد. و ھر کس از شما عمداً نخجير بکشد بايد  سر می

ای معادل آن از چھارپايان (اھلی مانند : بز و گوسفند و شتر و گاو) بدھد،  کفاره
ای که دو نفر عادل از ميان خودتان به معادل بودن آن قضاوت کنند و  کفاره



گردد و به مستمندان مکه  ن را تصديق نمايند، چنين حيوانی قربانی میبرابری آ
ای (معادل قيمت آن حيوان) خوراک (يک روز به ھر  شود، يا کفاره داده می

دھد، و يا برابر آن (خوراک به عبارت ديگر به تعداد  يک از) فقرا می
کيفر کار گيرد، تا متجاوز  مستمندان دريافت کننده کفاره روزھايی) روزه می

خود را بچشد. خداوند از آنچه در گذشته (پيش از تحريم شکار) انجام پذيرفته 
نمايد. ولی ھر کس (به کشتن نخجير) دوباره برگردد (و بعد از  است گذشت می

گيرد و خداوند  آگاھی از تحريم، باز به شکار بپردازد) خداوند از او انتقام می
  ».گيرنده است توانا و انتقام

  گويد :  ) می98/2ثير(ره) در تفسيرش (ابن ک

  خداوند در اين آيه کشتن صيد و گرفتن آن را در حال احرام حرام کرده است.

ش�ود اگرچ�ه از اھل�ی ي�ا  اين تح�ريم از جھ�ت معن�ی، حيوان�ات ح�:ل گوش�ت را ش�امل می
کن�د ب�ه نظ�ر ش�افعی  وحشی متولد شود و اما حيوان حرام گوش�تی ک�ه در خش�کی زن�دگی می

ز است محرم آن را بکشد ول�ی جمھ�ور علم�اء معتق�د ب�ه تح�ريم قت�ل آن ھس�تند. و از اي�ن جاي
ش�ود مگ�ر ح�ديثی ک�ه در ص�حيحين از طري�ق زھ�ری از ع�روه از  قاعده چيزی اس�تثناء نمی

  المؤمنين ثابت شده است که :  عايشه ام

(خمس فواسق يقتلن فی الحل و الحرام : الغراب، والحدأة، و العق�رب و فرمود :  rپيامبر
پ�نج ن�وع حي�وان ھس�تند ک�ه حک�م آنھ�ا از س�اير حيوان�ات ج�دا « [918]الفأرة، والکلب العق�ور)

ش�وند : ک�:غ، ح�دأة (زغ�ن : ن�وعی پرن�ده ش�کاری)،  آن کش�ته می است و در حرم و خ�ارج
  ».(*)عقرب، موش و حيوان درنده

  ابن کثير گويد : 

ان�د ک�ه کش�تن ص�يد در ح�رم مک�ه، عم�دی باش�د ي�ا غيرعم�دی  جمھور فقھاء ب�ر اي�ن عقيده
شود. زھری گويد : قرآن بر مجازات قات�ل عم�د ص�يد و س�نت ب�ر مج�ازات  موجب کفاره می

کن��د، واي��ن ب��دين معن��ی اس��ت ک��ه ق��رآن ب��ر وج��وب کف��اره ب��ر متعم��د  قات��ل غيرعم��د دOل��ت می
لِيَ�ُذوَق َو  (فرماي�د :  کند و می گناھکار بودن او دOلت می(کسی که عمداً صيد کرده باشد) و 

�ا َس�لََف، َو َم�ن َع�اَد فَيَن�تَقُِم هللاُ ِمن�هُ  ت�ا متج�اوز کيف�ر خ�ود را بچش�د « ) بَاَل أمِرِه َعفَ�ا هللاُ َعمَّ
نماي�د  خداوند از آنچ�ه ک�ه در گذش�ته (پ�يش از تح�ريم ش�کار) انج�ام پذيرفت�ه اس�ت گذش�ت می

ه کش�تن نخجي�ر) دوب�اره برگ�ردد (و بع�د از آگ�اھی از تح�ريم ب�از ب�ه ش�کار ولی ھر ک�س (ب�
گيرد ھمانطور که قرآن بر وجوب کف�اره در قت�ل عم�د ص�يد  برگردد) خداوند از او انتقام می

و اصحابش بر وجوب کف�اره در قت�ل غي�ر عم�د  rاحاديث ثابت شده از پيامبر» کند دOلت می
صيد ات:ف است و ات:ف چه عم�د باش�د و چ�ه غيرعم�د  صيد، نيز دOلت دارد. ھمچنين قتل

مضمون است با اين تفاوت که اگر از روی عمد، ص�يد را کش�ته باش�د گناھک�ار اس�ت و ل�ی 
  اگر از روی اشتباه آن را کشته باشد گناھی بر او نيست.



ت گفت�ه مال�ک کن�د ب�ر ص�ح دOل�ت می ) فََجَزاٌء ِمثُل َما قَتََل ِمَن النَّعمِ  (زھری گويد : آية : 
گوين�د اگ�ر مح�رم نخجي�ری را کش�ت ک�ه نظي�ر آن وج�ود  و شافعی و احم�د و جمھ�ور ک�ه می

داشت، واجب است در جزای آن، حيوانی اھلی مانن�د آن را ب�ه عن�وان کف�اره بدھ�د. ام�ا اگ�ر 
نظير حيوان صيد شده، يافت نشد، ابن عباس گويد که بايد قيمت آن برای مساکين مک�ه ب�رده 

[919]».گفته را بيھقی روايت کرده استشود. اين 
  

نمونه ھای قض�اوت پي�امبر ص�لی هللا علي�ه وس�لم و اص�حاب در م�ورد کف�اره قت�ل حيوان�ات 
  (نظيردار) در حرم: 

  باره کفتار سؤال کردم فرمود : در rاز جابر روايت است : از پيامبر

کفتار ص�يد اس�ت و اگ�ر محرم�ی آن « (*)(ھو صيد، و يجعل فيه کبش، إذا صاده المحرم)
  ».را صيد کرد، بايد گوسفندی دوساله را فديه بدھد

الضبع بکبش، و فی الغزال بعن�ز، (أن عمر بن الخطاب قضی فی از جابر روايت است : 
عمر بن خطاب کفاره کشتن کفت�ار را ي�ک « [920]و فی اuرنب بعناق، و فی اليربوع بجفرة)

گوش را ي�ک بزغال�ه يکس�اله، گوسفند دوساله، و کفاره (کشتن) آھو را يک بز، و کفارة خر
ھای کوت�اه و پاھ�ای بلن�د دارد) را ي�ک بزغال�ه  و کفاره يربوع (حيوانی شبيه موش ک�ه دس�ت

  ».چھارماھه حکم کرد

(أن��ه جع��ل ف��ی حم��ام الح��رم عل��ی المح��رم و الح��fل ف��ی ک��ل از اب�ن عب��اس رواي��ت اس��ت : 
او فديه کشتن کبوترھ�ای ح�رم را ب�رای مح�رم و غيرمح�رم ب�ه ازای ھ�ر « [921]حمامة شاة)

  ».کبوتر، يک گوسفند (بز) قرار داد

  ) گويد : 100/2ابن کثير در (

ھ�دی يعنی ھديی که به کعبه برسد و منظور از آن اينس�ت ک�ه  )َھدياً بَالَِغ الَکعبَِة  (آية : «
به حرم مکه فرستاده شود تا در آنجا ذبح گردد و گوش�ت آن ب�ر مس�اکين ح�رم تقس�يم ش�ود و 

  نظر دارند. بر اين کار با اين روش ھمه اتفاق

ب�ه اي�ن معن�ی اس�ت ک�ه اگ�ر ُمح�ِرم  )أو َکفَّاَرةٌ َطَعاُم َمَساِکيَن أو َعدُل َذلِ�َک ِص�يَاماً  ( و آية
فت يا حيوان صيد شده از حيوانات نظيردار نبود در اي�ن ھمانند حيوانی که کشته است را نيا

ب��رای » أو«ص��ورت ش��خص ب��ين فدي��ه و طع��ام دادن و روزه گ��رفتن مخت��ار اس��ت، چراک��ه 
تخيي�ر اس��ت. چگ��ونگی فدي��ه (غي��ر از ذب��ح حي��وان) ب��ه اي��ن ص��ورت اس��ت ک��ه نخس��ت قيم��ت 

و ب��ه عن��وان حي�وان ص��يد ش�ده ي��ا مث��ل آن رامش�خص کن��د، س��پس ب�ه ان��دازه آن غ��ذايی بخ�رد 
صدقه به ھر مس�کينی ي�ک م�د از آن را بدھ�د. و اگ�ر نتوانس�ت قيم�ت آن را بپ�ردازد اختي�ار 

  ».دارد که به جای طعام دادن ھر مسکين، يک روز روزه بگيرد

  فھرست



  کفاره جماع در حج:

کسی که قب�ل از تحل�ل اول، جم�اع کن�د ھم�انطور ک�ه گفت�ه ش�د حج�ش باط�ل ش�ده و ب�ر او 
واجب است که شتری دو س�اله را ذب�ح کن�د. ول�ی اگ�ر بع�د از تحل�ل اول و قب�ل از تحل�ل دوم 

[922] شود. جماع کرد، بايد يک گوسفند را ذبح نمايد و حجش باطل نمی
  

(أنه سئل عن رجل وقع علی أھله و ھو مح�رم، و ھ�و بمن�ی از ابن عباس روايت است : 
ک��ه در من��ی، قب��ل از از او درب��اره م��رد محرم��ی « )(*)قب��ل أن يف��يض ف��أمره أن ينح��ر بدن��ة

طواف إفاضه با ھمس�رش جم�اع ک�رده ب�ود، س�ؤال ش�د، ب�ه او دس�تور داد ش�تری دوس�اله را 
(أن رج��f أت��ی عب��دهللا ب��ن عم��رو ازعم��رو ب��ن ش��عيب از پ��درش رواي��ت اس��ت : ». ذب��ح کن��د

يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلی عبدهللا بن عمر، فقال : اذھب إلی ذل�ک فس�له، ق�ال 
عرف��ه الرج��ل، ف��ذھبت مع��ه، فس��أل اب��ن عم��ر، فق��ال بط��ل حج��ک، فق��ال الرج��ل : فم��ا : فل��م ي

أصنع؟ قال : أخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، فإذا أدرکت قابf فحج واھد. فرج�ع إل�ی 
عب��دهللا ب��ن عم��رو، و أن��ا مع��ه، ف��أخبره، فق��ال : إذھ��ب إل��ی اب��ن عب��اس فس��له. ق��ال ش��عيب : 

فقال له کما قال ابن عمر، فرج�ع إل�ی عب�دهللا ب�ن عم�رو، فذھبت معه إلی ابن عباس فسأله، 
 [923]و أنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال : ما تقول أنت؟ فق�ال : ق�ولی مث�ل ماق�ا')

آمد تا درباره محرمی که ب�ا ھمس�رش جم�اع ک�رده ب�ود، س�ؤال مردی نزد عبدهللا بن عمرو «
کند. (عبدهللا بن عمرو) به عبدهللا بن عمر اشاره ک�رد و گف�ت : ن�زد آن ش�خص ب�رو و از او 
سؤال کن، (پدرم) گفت : آن مرد عبدهللا بن عمر را نشناخت، ب�ا او رف�تم و س�ؤال را از اب�ن 

باط�ل اس�ت، م�رد گف�ت چک�ار ک�نم؟ (اب�ن  عمر پرس�يد، اب�ن عم�ر در پاس�خ او گف�ت : حج�ت
دھند تو نيز انج�ام ب�ده و اگ�ر ت�ا س�ال  عمر) گفت : با مردم برو و ھر کاری که آنھا انجام می

آينده زنده ماندی (دوب�اره) ح�ج ک�ن و ھ�دی ب�ده. ب�ا آن م�رد ن�زد عب�دهللا ب�ن عم�رو برگش�تيم، 
ابن عباس ب�رو و از او س�ؤال جريان را برای او تعريف کرد (عبدهللا بن عمرو) گفت : نزد 

ک��ن، ش��عيب گف��ت ب��ا او ن��زد اب��ن عب��اس رفت��يم و س��ؤال را از او پرس��يد او ھمج��وابی مانن��د 
جواب ابن عمر به او داد. پس با آن مرد نزد عبدهللا بن عمرو برگشتيم وآنچه ک�ه اب�ن عب�اس 

مانن�د  به او گفته بود برايش تعريف کرد سپس گفت : توچه نظری داری؟ گف�ت نظ�ر م�ن ھ�م
  ».نظر آن دو (ابن عمر ابن عباس) است

(أن رج��f أھ��ل ھ��و و امرأت��ه جميع��ا بعم��رة، فقض��ت از س��عيد ب��ن جبي��ر رواي��ت اس��ت : 
مناس��کھا إ' التقص��ير، فغش��يھا قب��ل أن تقص��ر، فس��أل اب��ن عب��اس ع��ن ذل��ک، فق��ال : إنھ��ا 

ال لھ�ا : أھريق�ی لشبقة، فقيل له : إنھا تسمع، فأسحيا من ذلک و قال : أ' أعلمتمونی؟ و ق�
 [924]دما. قالت : ماذا؟ قال : انحری ناقة أوبقرة أو شاة. قالت : أی ذلک أفضل: قال : ناق�ة)

. آن زن تم�ام اعم�ال مردی به ھمراه ھمسرش نيت عمره را آوردند و به عم�ره تلبي�ه گفتن�د«
ح��ج بج��ز کوت��اه ک��ردن م��و را انج��ام داد و قب��ل از آنک��ه م��ويش را کوت��اه کن��د ھمس��رش ب��ا او 
جماع کرد. (مرد) در اين باره از ابن عباس سؤال کرد، اب�ن عب�اس در پاس�خ گف�ت : آن زن 

ش��نود، اب��ن  دارای ش��ھوت زي��ادی اس��ت. ب��ه او (اب��ن عب��اس) گفت��ه ش��د : او اي��ن س��خن را می
ش�نود،  از گفته خود شرم کرد و گفت چ�را م�را آگ�اه نک�ردی ک�ه او اي�ن س�خنان را می عباس



سپس به او (آن زن) گفت که حيوانی را ذب�ح کن�د، زن گف�ت : چ�ه حي�وانی؟ گف�ت : ش�تر، ي�ا 
  ».گاوی يا گوسفند (با بز)ی را ذبح کن. گفت کدامشان بھتر است؟ ابن عباس گفت شتر

وس�فند (ي�ا ب�ز) را نداش�ته باش�د، باي�د س�ه روز در ح�ج و اگر کسی توان�ايی ذب�ح ش�تر ي�ا گ
  ھفت روز بعد از بازگشت روزه بگيرد :

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

فََمن تََمتََّع بِالعُمرةَ إِلَی الَحجِّ فََما استَيَسَر ِمَن الَھدِی، فََمن لَم يَِجد فَِصيَاُم ثfََثَِة  (
  )196(بقره :  )َذا َرَجعتُمأيّاٍم فِی الَحجِّ َو َسبَعٍة إ

مند گردد سپس حج را آغاز کند، آنچه از ھدی  پس کسی که از عمره بھره«
دھد). و کسی که (ھدی يا بھای آن  کند و به فقرای آنجا می ميسر شد (ذبح می

را) نبايد سه روز (در ايام) حج و ھفت روز ھنگامی که بازگشت (به خانه و 
  ».بگيردکاشانه خود) بايد روزه 

بھت��ر آن اس��ت ک��ه اي��ن س��ه روز را قب��ل از روز عرف��ه، روزه بگي��رد و اگ��ر اي��ن ک��ار را 
(ل�م ي�رخص تواند در ايام التشريق روزه بگيرد. به دلي�ل گفت�ه اب�ن عم�ر و عايش�ه :  نکرد می

روز در اي�ام التش�ريق ج�ايز نيس�ت « [925]فی أيام التشريق أن يصمن إ' لمن لم يجد الھدی)
  ».مگر برای کسی که ھدی نيابد

يادآوری : حکم مرد دقيقاً مانند حکم زن است با اين تفاوت که اگر زن با زور مجبور ب�ه 
ب�ا او  جماع شده باشد، ذبح بر او واجب نيست و حجش صحيح اس�ت ول�ی ح�ج ھمس�رش ک�ه

[926]جماع کرده صحيح نيست.
  

: وقعت علی امرأتی قب�ل (جاء رجل إلی ابن عباس فقال از سعيد بن جبير روايت است : 
أن أزور. فقال : إن کانت أعانتک فعلی کل منکما ناقة حسناء جمfء، و إن کان�ت ل�م تعن�ک 

ب�ل از آنک�ه (ط�واف) مردی نزد ابن عباس آم�د و گف�ت : ق« [927]فعليک ناقة حسناء جمfء)
زي��ارت ک��نم ب��ا ھمس��رم جم��اع ک��ردم. (اب��ن عب��اس) گف��ت : اگ��ر ھمس��رش در جم��اع ب��ا ت��و 
ھمکاری کرده باشد، بر ھر کدام از شما ش�تری خ�وب و زيب�ا واج�ب اس�ت. ول�ی اگ�ر ب�ا ت�و 

  ».مساعدت نکرده، فقط بر توشتری خوب و زيبا واجب است

  فھرست

  :(*)ذبح در حج 

  ذبح تمتع و قرآن : -1

اين ذبح به کسی که به حج تمت�ع ي�ا ح�ج ق�رآن اح�رام بس�ته واج�ب اس�ت. ب�ه دلي�ل فرم�وده 
  خداوند متعال : 



بِالعُمَرِة إلَی الَحجِّ فََما استَيَسَر ِمَن الَھدِی، فََمن لَم يَِجد فَِصيَاُم ثfََثَِة فََمن تََمتََّع  (
  )192(بقره :  )أَيَّاٍم فِی الَحجِّ َو َسبَعٍة إَِذا َرَجعتُم

مند گردد سپس حج را آغاز کند آنچه از ھدی  پس کسی که از عمره بھره«
ھد) وکسی که (ھدی يا بھای آنرا) د کند و به فقرای آنجا می ميسر شد (ذبح می

نيابد، سه روز در (ايام) حج و ھفت روز ھنگامی که بازگشت (به خانه و 
  ».کاشانه خود) بايد روزه بگيرد

  ذبح (دم) فديه :  -2

گ��ردد ک��ه س��رش را ب��ه س��بب بيم��اری ي��ا ن��اراحتی  اي��ن ذب��ح ھنگ��امی ب��ر ح��اجی واج��ب می
  ل : ديگر بتراشد، به دليل فرموده خداوند متعا

فََمن َکاَن ِمنُکم َمِريضاً أو بِِه أذًی ِمن َرأِسِه فَفِديَةٌ ِمن ِصيَاٍم أو َصَدقٍَة أو  (
  )196(بقره :  )نُُسٍک 

و اگر کسی از شما بيمار شد يا ناراحتی در سر داشت (به سبب زخم يا «
ھای ديگر و ناچار شد موی سرش را بتراشد بايد که) فديه  سردرد و بيماری

ز قبيل (سه روز) روزه يا صدقه و يا حيوان (که بايدذبح شود و در ميان بدھد ا
  ».فقراء تقسيم شود)

  ذبح (دم) جزاء :  -3

گردد که حيوانی را از حيوانات خش�کی ش�کار کن�د،  اين ذبح ھنگامی بر محرم واجب می
  د).کند (در اين باره قب:ً بحث ش اما صيد حيوانات دريايی چيزی را بر محرم واجب نمی

  ذبح (دم) احصار :  -4

گردد که از کامل کردن مناسک حج به سببی مانن�د  اين ذبح ھنگامی بر شخص واجب می
بيماری، دشمن و غيره، بازداشته شود، البته اين در ح�التی اس�ت ک�ه ھنگ�ام بس�تن اح�رام آن 

  را شرط نکرده باشد، به دليل فرموده خداوند متعال : 

  )196(بقره :  )يَسَر ِمَن الَھدِی فَإن أُحِصرتُم فََما استَ  (

و اگر (از برگزاری بعضی از مناسک، به وسيله دشمن يا بيماری و غيره) «
  ».باز داشته شديد ھر آنچه از ھدی فراھم شود (ذبح کنيد)

  ذبح (دم) به سبب ھمبستری : -5

ش�ود. گردد که در مدت احرام، با ھمسرش ھمبس�تر  اين ذبح ھنگامی بر حاجی واجب می
  (در اين باره قب:ً بحث شد).



  فھرست

  عمره

درج�ات ترين اعم�الی اس�ت ک�ه بوس�يلة آن خداون�د  عمره از بزرگترين عبادات و افض�ل«
با گفتار و کردار خ�ود آن�را م�ورد  rکند. پيامبر بندگانش را باO برده و گناھانشان را محو می

عم�ره ت�ا « 92][8(العم�رة إل�ی العم�رة، کف�ارة لم�ا بينھم�ا)تشويق قرار داده و فرم�وده اس�ت : 
فرماي�د :  و در حديثی ديگ�ر می». شود عمره کفاره گناھانی است که بين آن دو انجام داده می

(ت��ابعوا ب��ين الح��ج و العم��رة، فإنھم��ا ينفي��ان الفق��ر و ال��ذنوب کم��ا ينف��ی الکي��ر خب��ث الحدي��د 
حج و عمره را پی در پی انجام دھيد؛ زيرا آن دو فقر و گناھ�ان را « [929]والذھب و الفضة)

برن��د ھمچن��ان ک��ه دم آھنگ��ری ناخالص��ی و زواي��د آھ��ن و ط��: و نق��ره را از ب��ين  از ب��ين می
  ».برد می

عم���ره انج���ام داده و اص���حابش ب���ا وی و بع���د از وف���ات ايش���ان عم���ره را بج���ای  rپي���امبر
[930]».اند آورده

  

  فھرست

  ارکان عمره:

  احرام :  -1

 [931](إنم�ا اuعم�ال بالني�ات):  rاحرام نيت دخول در عمره است؛ ب�ه دلي�ل فرم�وده پي�امبر
  ».قبول و صحت اعمال بانيات است«

  طواف و سعی :  -3و  2

  به دليل فرموده خداوند معال : 

  )29(حج :  )َولِيَطََّوفُوا بِالبَيِت الَعتِيِق  (

  ».هللا) را طواف کنند و خانه قديمی (بيت«

  فرمايد :  و می

فَا َو الَمرَوةَ ِمن َشَعائِِر هللاِ فََمن َحجَّ الَبيَت أِو اعتََمَر فfََُجنَاَح َعلَيِه أن ( إِنَّ الصَّ
   )يَّطََّوَف بِِھَما

  ). 158(بقره: 



ھای (دين) خدا وعبادت هللا است. پس  گمان (دو کوه) صفا و مروه از نشانه بی«
هللا يا عمره را به جای آورد بر او گناھی نخواھد بود که آن دو  ھر کس حج بيت

  (کوه) را بارھا طواف کند،

  تراشيدن يا کوتاه کردن موی سر : -4

(من لم يک�ن مع�ه ھ�دی فليط�ف بالبي�ت، و که فرمود :  rبه دليل حديث ابن عمر از پيامبر
هللا را  کس��ی ک��ه ھ��دی ھم��راه ن��دارد، بي��ت« [932]ب��ين الص��فا و الم��روة، و اليقص��ر وليحل��ل)

  ».و از احرام بيرون بيايد طواف و بين صفا و مروه سعی و (موی سرش را) کوتاه کند

  واجبات عمره:

خواھد عمره را بجای بي�اورد، اگ�ر در س�رزمينی قب�ل از ميق�ات اقام�ت دارد  کسی که می
بايد از ميقات احرام ببندد و اگر مق�يم س�رزمينی بع�د از ميق�ات باش�د، باي�د از من�زلش اح�رام 

ب�رود و از آنج�ا اح�رام ببن�دد ببندد، اما کسی که در مکه اقامت دارد، بايد ب�ه خ�ارج از ح�رم 
[933]احرام ببندد).» تنعيم«به عايشه دستور داد که از  r(چون پيامبر

  

  وقت عمره:

ی ديگ��ر اس��ت، تم��ام اي��ام س��ال وق��ت انج��ام عم��ره اس��ت، البت��ه در رمض��ان بھت��ر از ماھھ��ا
ای در رمض�ان مع�ادل  عمره« [934](عمرة فی رمضان تعدل حجة)اند :  فرموده rچون پيامبر

  ».يک حج است

  جواز عمره قبل از حج:

ع��ن العم��رة قب��ل الح��ج فق��ال :  t(أن��ه س��أل اب��ن عم��راز عکرم��ه ب��ن خال��د رواي��ت اس��ت : 
درباره  tاز ابن عمر« [935]قبل أن يحج) r'بأس، قال عکرمة : قال ابن عمر : اعتمر النبی

: اشکالی ندارد، عکرمه گويد: ابن عم�ر گف�ت : عمره قبل از حج سؤال کرد، ابن عمر گفت 
  ».قبل از آنکه حج را بجای بياورد، عمره کرد rپيامبر

  فھرست

(*):تکرار عمره 
  

چھ��ار س��ال چھ��ار عم��ره انج��ام داد، و در ھ��ر س��فر ب��يش از ي��ک عم��ره انج��ام در  rپي��امبر
ان�د  ، در ھر سفر ب�يش از ي�ک عم�ره انج�ام ندادهyنداده. و ھمچنين ھيچ کدام از اصحاب وی

ايم ک��ه ھ��يچ ک��دام از آنھ��ا در ي��ک س��فر دو عم��ره بج��ای آورده باش��ند چ��ه در زم��ان  و نش��نيده
به حج رف�ت و  rبه جز عايشه(رض) که وقتی با پيامبرو چه بعد از وفات او،  rحيات پيامبر

به برادرش عب�دالرحمن ب�ن اب�وبکر دس�تور داد ت�ا ب�ا او  rعادت ماھيانه شد پس از آن پيامبر
ای ک�ه ب�ا  به تنع�يم ب�رود و از آنج�ا ب�رای عم�ره اح�رام ببن�دد؛ چ�ون عايش�ه گم�ان ک�رد عم�ره



بمنظ��ور  rه ک��رد، س��پس پي��امبرحج��ش انج��ام داده باط��ل ش��ده اس��ت (و ب��ه اي��ن خ��اطر) گري��
  دلجويی عايشه به او اجازه داد تا عمره را به جای آورد.

و اي�ن عم��ره فق��ط ب��ه عائش�ه اختص��اص دارد چ��ون کس��ی از اص�حاب چ��ه م��رد و چ��ه زن 
اند، در حاليک�ه  ھمانند عائشه بعد از اتمام حج ب�ه قص�د عم�ره ب�ه تنع�يم نرفت�ه و اح�رام نبس�ته

دند ک�ه ک�ار عايش�ه ب�رای آن�ان ني�ز مش�روعيت دارد، چي�زی در اگر اصحاب بر اين باور بو
  شد. اين باره از آنھا نقل می

به خاطر انجام عمره از مکه خ�ارج نش�ده ت�ا از ميق�ات  rپيامبر«امام شوکانی(ره) گويد : 
ح��رام ببن��دد و دوب��اره ب��ه مک��ه برگ��ردد و عم��ره انج��ام دھ��د، ک��اری ک��ه ام��روزه م��ردم انج��ام 

  ».ر نيز از ھيچ کدام از صحابه ثابت نشده استدھند، و اين کا می

ثاب�ت نش�ده، تک�رار آن در س�اير  yھمانطوری ک�ه تک�رار عم�ره بع�د از ح�ج، از اص�حاب
ايام سال نيز از آنھا ثابت نشده اس�ت آن�ان ب�ه ص�ورت ف�ردی و جمع�ی ب�رای عم�ره ب�ه مک�ه 

فا و م�روه اس�ت، دانستند که عمره عبارت از طواف خانه خدا و سعی بين ص� رفتند و می می
دانس��تند ک��ه ط��واف خان��ه خ��دا بھت��ر از س��عی ب��ين ص��فا و م��روه  و ھمچن��ين ب��ه ط��ور يق��ين می

اس��ت. بن��ابراين ب��ه ج��ای آن ک��ه خودش��ان را ب��ه رف��تن ب��ه تنع��يم و بس��تن اح��رام ب��رای عم��ره 
دادن��د ک��ه خان��ه خ��دا را ط��واف کنن��د. و  جدي��دی بع��د از عم��ره اول مش��غول کنن��د، ت��رجيح می

دت زمانی را که شخص برای رفتن به تنعيم و بستن اح�رام ب�رای عم�ره جدي�د معلوم است م
  تواند به جای آن صدھا دور، خانه خدا را طواف کند. کند، می صرف می

بندن��د  کس��انی ک��ه ب��ه تنع��يم رفت�ه و از آنج��ا ب��رای عم��ره اح��رام می«ره) گوي��د : »(ط�اووس«
يا عذاب!! (با تعجب) به او گفته ش�د: ع�ذاب شوند  دانم که آيا با اين کارشان پاداش داده می نمی

شوند؟ گفت : بله چون اينھا ط�واف خان�ه خ�دا را ت�رک ک�رده و ب�ه چھ�ار ماي�ل دورت�ر  داده می
توانن�د دويس�ت ب�ار ط�واف انج�ام  گردند در حاليک�ه بج�ای پيم�ودن چھ�ار ماي�ل می رفته و برمی

  ».اساس خارج شوند یهللا بھتر از اين است که برای کاری ب دھند و ھر طواف بيت

و عم��ل  rبن��ابراين ع��دم مش��روعيت تک��رار عم��ره چي��زی اس��ت ک��ه س��نت عمل��ی پي��امبر

اصحاب(رض��وان هللا عل��يھم) ب��ر آن دOل��ت دارد و پي��امبر علي��ه الص��:ه والس��:م م��ا را ب��ه 

(عل�يکم بس�نتی پيروی از سنت نبوی و سنت خلفای بعد از خود امر کرده و فرموده اس�ت : 

به س�نت م�ن و س�نت « ء المھديين الراشدين من بعدی، عضوا عليھا بالنواجذ)و سنة الخلفا

ھای آس���ياب  خلف���ای راش���دين و ھ���دايت يافت���ه بع���د از م���ن تمس���ک جويي���د و آن را ب���ا دن���دان

  [936]».(*)بگيريد



  فھرست

  (*)زيارت مدينه منوره 
  فضيلت مدينه:

(إن هللا تع�الی س��می فرم�ود :  ش�نيدم ک�ه می rاز ج�ابر ب�ن س�مره رواي�ت اس�ت : از پي��امبر
  ».بخش و خوب) ناميد خداوند متعال مدينه را طابه (فرح« [937]المدينة طابة)

(إن المدينة کالکير، تخرج الخبي�ث، 'تق�وم فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
مدين�ه ھمچ�ون دم « [938]الساعة حتی تنفی المدين�ة ش�رارھا، کم�ا ينف�ی الکي�ر خب�ث الحدي�د)

ھای  ش��ود ت��ا وقت��ی ک��ه مدين��ه انس��ان کن��د، و قيام��ت برپ��ا نمی گ��ری خبي��ث را بي��رون میآھن
  ».کند ھای آھن را بيرون می شرورش را بيرون نراند، ھمانطور که دم آھنگری ناخالصی

  فضيلت مسجد نبوی و نماز خواندن در آن:

مس��اجد:  ('تش��د الرح��ال إ' إل��ی ثfث��ةفرم��ود :  rاز اب��وھريره رواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر
ب��ه قص��د زي��ارت) ب��ار و اث��اث «( [939]مس��جدی ھ��ذا، و مس��جد الح��رام، و مس��جد اuقص��ی)

شود مگر به قصد سه مسجد، اي�ن مس�جد م�ن (مس�جدالنبی)، مس�جدالحرام و  (سفر) بسته نمی
  ».قصیمسجدا�

  فرمود :  rھمچنين از ابوھريره روايت است که پيامبر

(ص���fة ف���ی مس���جدی ھ���ذا خي���ر م���ن أل���ف ص���fة ف���ی غي���ره م���ن المس���اجد، إ' المس���جد 
من (مسجدالنبی) بھت�ر از خوان�دن ھ�زار نم�از در خواندن يک نماز در مسجد « [940]الحرام)

  ».ساير مساجد است به جز مسجدالحرام

فرم�ود : (م�ا ب�ين بيت�ی و منب�ری روض�ة م�ن  rاز عبدهللا ب�ن زي�د رواي�ت اس�ت ک�ه پي�امبر
  ».ھای بھشت ھست بين خانه من و منبرم باغی از باغ« [941]رياض الجنة)

  فھرست

  آداب زيارت مسجد نبوی و قبر شريف:

عط��ا  ای ب��ه مس��جدالنبی، مس��جدالحرام و مسجدا�قص��ی خداون��د منزل��ت و جايگ��اه وي��ژه
  فرموده است، بطوريکه نماز خواندن در آنھا بر ساير مساجد برتری دارد.

ک�ه رف�تن ب�ه  rآيد بايد به قصد ثواب و اجابت دعوت پيامبر پس کسی که به اين مساجد می
  زيارت آنھا را مورد تشويق قرار داده است، بيايد.

که آنھ�ا را از س�اير البته برای زيارت اين مساجد، آداب و دستورات خاصی وجود ندارد 
در مسجدالنبی ممکن است برای بعضی اي�ن ش�بھه را  rمساجد جدا کند ولی وجود قبر پيامبر



ب�ود،  بوجود آورد که اين مسجد دارای آداب خاصی است و اگر قبر شريف داخل مسجد نمی
  آمد. شايد اين شبھه بوجود نمی

مس�جدالنبی را دارد، اعم�الش شود و قصد زيارت  برای اينکه مسلمانی که وارد مدينه می
  کنيم :  از روی آگاھی باشد، آداب زيارت مسجدالنبی را ذکر می

(اللھ�م ص�ل عل�ی محم�د و وقتی داخل مسجد شد با پای راستش داخ�ل ش�ود و بگوي�د :  -1
خداون��دا! ب��ر محم��د ص��لوات و س��:م بفرس��ت، « [942]س��لم، اللھ��م اف��تح ل��ی أب��واب رحمت��ک)

  ».خداوندا! درھای رحمتت را بر من بگشای

  قبل از نشستن دو رکعت تحيه المسجد بخواند. -2

  خودداری کند. rاز دعا کردن و خواندن نماز، رو به قبر شريف پيامبر -3

اش  سپس برای س:م گفتن ب�ه ط�رف قب�ر ش�ريف رفت�ه و از گذاش�تن دس�ت روی س�ينه -4
خودداری نمايد، سرش را پايين نياندازد و از ذلتی که فقط Oي�ق اس�ت در مقاب�ل خ�دای يکت�ا 
داشته باشيم، اجتناب ورزد و از پيامبر طلب کمک و فريادرسی نکن�د، و ب�ا الف�اظ و کلم�اتی 

درب�اره  rس�:م گوي�د. الف�اظ متع�ددی از پي�امبر rس�:م داده، ب�ر پي�امبر که پيامبر بر اھل بقيع
  زيارت قبور به اثبات رسيده که عبارتند از : 

(الس���fم عل���ی أھ���ل ال���ديار م���ن الم���ؤمنين والمس���لمين، و ي���رحم هللا المس���تقدمين من���ا و 
س�:م ب�ر مؤمن�ان و مس�لمانان اي�ن دي�ار، « [943]المستأخرين، و إنا إن شاء هللا بکم 'حقون)

س�پس ». ش�ويم خداوند به گذشتگان و آيندگان ما رحم کند و ما ھم انشاء هللا به ش�ما ملح�ق می
  ابوبکر و عمر(ض) س:م بفرستد. rبه ھمين ترتيب بر دو بيار پيامبر

دور از ادب اس�ت : بلک�ه باي�د  rکردن صدا در مس�جدالنبی ي�ا در کن�ار قب�ر پي�امبر بلند -5
  در حال وفات مانند ادب در حال حياتش است. rبه آرامی صحبت کند؛ چون ادب با پيامبر

بايد بر ادای نماز در صفوف اول جماعت حريص باشد؛ چون نماز خواندن در ص�ف  -6
  رد.اول فضيلتی زياد و ثوابی فراوان دا

نبايد حرص خواندن نماز در روضه، او را از صف اول جماعت ب�ه ت�أخير بيان�دازد؛  -7
  چراکه نماز در روضه ھيچ گونه برتری بر نماز در ساير جاھای مسجد ندارد.

حرص بر ادای چھل نم�از مت�والی در مس�جدالنبی ب�ر اس�اس ح�ديث زي�ر ک�ه در مي�ان  -8
(من صلی فی مسجدی أربع�ين ص�fة ب نيست : مردم مشھور شده و رواج پيدا کرده، مستح

کس�ی « [944]'يفوته صfة کتبت له براءة من الن�ار، و نج�ا م�ن الع�ذاب، و ب�ری م�ن النف�اق)
از دس�ت ندھ�د از آت�ش و ع�ذاب جھ�نم که در مسجد من چھل نم�از بخوان�د و ھ�يچ نم�ازی را 

  چون اين حديث ضعيف و غير صحيح است.». شود کند، و از نفاق پاک می نجات پيدا می



بمنظ�ور س�:م گف�تن مش�روعيت ن�دارد؛ ون از ھ�ر  rزياد رفتن نزد قبر شريف پي�امبر -9
ک�ه از رسد، اگرچه از دورترين نقاط زم�ين ھ�م باش�د، ل�ذا کس�ی  جا س:م گفته شود به او می

گويد با کسی که کنار قبر او است در برخ�ورداری از ث�واب و  دورترين نقاط بر او س:م می
  صلوات و س:م يکسان ھستند.

گرد خارج ش�ود بلک�ه باي�د پ�ای  در وقت بيرون رفتن از مسجد نبايد به صورت عقب -10
 [945]ض�لک)(اللھم صل علی محمد، اللھ�م إن�ی أس�ألک م�ن فچپش را جلو گذاشته و بگويد : 

  ».کنم خداوندا! بر محمد صلوات (و س:م) بفرست خداوندا! از تو طلب فضل می«

  فھرست

  مسجد قباء:

در آنج�ا  rرود به مسجد قباء رفت�ه و ب�ه پي�روی از پي�امبر سنت است کسی که به مدينه می
(ک�ان علي�ه الص�fة و الس�fم يتعاھ�ده بالزي�ارة ماش�يا و نماز بخواند؛ چون در حديث آمده : 

بن�د رف�تن ب�ه  پياده و س�واره پای rپيامبر« [946]راکبا، و يأتيه يوم السبت فيصلی فيه رکعتين)
  ».خواند رفت و دو رکعت نماز می مسجد قباء بود و روزھای شنبه به آنجا می

مس�جد قب�اء فص�لی في�ه، ک�ان ل�ه (من تطھر فی بيته ث�م أت�ی فرمايد :  در حديثی ديگر می
اش وض��و بگي�رد س��پس ب��ه مس�جد قب��اء رفت��ه و در آن  کس��ی ک�ه در خان��ه« [947]ک�أجر عم��رة)

  ».نمايد نماز بخواند، پاداش يک عمره را دريافت می

  بقيع و أحد:

اند و ت�ا  يع مقبره مسلمانان در مدينه است ک�ه گ�روه زي�ادی از اص�حاب در آن دف�ن ش�دهبق
شوند و بسياری از آنھا کس�انی ھس�تند ک�ه ب�ه امي�د م�ردن  امروز نيز مسلمانان در آن دفن می
  روند. در مدينه و دفن در بقيع به آنجا می

أحد کوھی اس�ت ک�ه م�ا را دوس�ت دارد « [948](أحد جبل يحبنا و نحبه)فرمودند :  rپيامبر
ای ک�ه در  در کن�ار آن ھفت�اد و ان�دی ش�ھيد، از ش�ھدای غ�زوه». و ما ھم آن را دوس�ت داري�م

ب�ه ن�ام آن ک�وه (غ�زوه اح�د) ن�ام گرفت�ه  اند. اي�ن غ�زوه اطراف آن به وقوع پيوست، دفن ش�ده
  است.

پس ھرگاه کسی به مدينه رف�ت اش�کالی ن�دارد بقي�ع ي�ا ش�ھدای أح�د را زي�ارت کن�د؛ چ�ون 
در آغ��از از زي��ارت قب��ور نھ��ی ک��رد، س��پس ب��ه منظ��ور بي��ادآوردن آخ��رت و عب��رت  rپي��امبر

ز تبرک جستن ب�ه قب�ور اند، به آن اجازه داد. ولی بايد ا گرفتن از کسانی که در آنجا دفن شده
  و استغاثه از مردگان و شفيع قراردادن و توسل کردن به آنان خودداری شود.

ب�وده،  rش�ود مح�ل نم�از پي�امبر باO رفتن و نماز خواندن در محلی از کوه احد که گفته می
يا باO رفتن به آن جھت تبرک، يا باO رفتن به کوه رماه جھت جستجوی آث�ار ص�حابه؛ و از 



ای اس�ت  قبيل اعمال، ھيچ مشروعيتی نداشته و مس�تحب نيس�ت، بلک�ه از ام�ور مس�تحدثهاين 
(إنم�ا ھل�ک م�ن ک�ان قبلک�نم گوي�د :  می tکه شرع از آنھا نھی کرده است. در اي�ن ب�اره عم�ر

کسانی که قبل از شما بودند به سبب جس�تجوی آث�ار پيامبرانش�ان ب�ه « بتتبعھم آثار أنبياءھم)
  الخطاب باشد. کننده و فصل برای ما قانع tبايد سخن عمرپس ». ھ:کت رسيدند

   فھرست

  ھا: زيارتگاه

ش�وند مانن�د ھف�ت مس�جد  در مدينه منوره ام�ا کن�ی ھس�ت ک�ه بعن�وان زيارتگ�اه ش�ناخته می
وع غزوه خندق، مسجد قبلتين، بعضی چاھھا، مس�جد غمام�ه و مس�اجدی ک�ه نزديک محل وق

ش��ود. تخص��يص اي��ن ام��اکن ب��ه زي��ارت  جميع��اً نس��بت داده می yب��ه اب��وبکر و عم��ر و عايش��ه
کنن��ده اي��ن ام��اکن نباي��د گم��ان کن��د ک��ه ب��ا زي��ارت آنھ��ا اج��ر و ث��واب  مش��روع نيس��ت و زيارت

ھای قبل از  ياء و صالحين سبب ھ:کت امتکند؛ چون جستجوی آثار انب بيشتری دريافت می
ما شده است، و برای مس�لمانان شايس�ته نيس�ت ک�ه ب�ا س�نت نب�وی و روش اص�حاب مخالف�ت 
کنند؛ چ�ون خي�ر واقع�ی در پي�روی از س�نت نب�وی و اص�حاب، و ش�ر واقع�ی در مخالف�ت ب�ا 

  آنھا است.

  فھرست

  دو تذکر بسيار مھم:

اند ک�ه ماندنش�ان در مدين�ه بيش�تر از روزھ�ايی باش�د  بسياری از حجاج بر اين حريص -1
ھ��زار نم��از در س��اير  ان��د در ح��الی ک��ه ي��ک نم��از در مس��جدالحرام ب��ا ص��دا ک��ه در مک��ه بوده

کن�د ام��ا ي��ک نم�از در مس��جدالنبی براب�ر ب��ا ھ��زار نم�از در س��اير مس��اجد  مس�اجد براب��ری می
است و اين تفاوت بزرگ در فضيلت بين نماز در مکه و نماز در مدينه دليل�ی روش�ن ب�رای 

  حجاج است تا ماندنشان در مکه بيشتر از مدينه باشد.

ه زي�ارت مس�جدالنبی ج�زو مناس�ک ح�ج اس�ت و ب�ه کنند ک� بسياری از حجاج گمان می -2
اين خاطر به ھمان ان�دازه ک�ه ب�ر مناس�ک ح�ج حريص�ند ب�ر زي�ارت مس�جدالنبی ھ�م ح�رص 

  ورزند به طوری که اگر کسی حج کند و به مدينه نرود به نظر آنان حجش ناقص است. می

ح��ج فل��م  (م��نکنن��د مث��ل ح��ديث  در اي��ن ب��اره اح��اديثی موض��وع و دروغ��ين را ھ��م رواي��ت می
در ». کسی که حج کند و (قبر) مرا زي�ارت ننماي�د، ب�ه م�ن جف�ا ک�رده اس�ت« يزرنی فقد جفانی)

ب�ه  rحالی که حقيقت برخ:ف پندار آنان است؛ چ�ون زي�ارت مس�جدالنبی س�نتی اس�ت ک�ه پي�امبر
نم��از خوان��دن در آن تش��ويق ک��رده اس��ت و ھ��يچ ربط��ی ب��ه ح��ج ن��دارد، و زي��ارت مس��جدالنبی از 

 و حتی کمال حج نيست، البته در ذات خود عملی مشروع است. شروط صحت


