ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ی ﻣﮭرﺑﺎن
ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﺑﺎدات ﺷﻌﺎﺋری و آﺋﯾﻧﯽ ـ ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺣﺞ و ﻋﻣره ـ درس  :03ﻓراﺋض ﺣﺞ
ﺳﭘﺎس ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را و درود و ﺳﻼم ﺑر ﺳرورﻣﺎن ﻣﺣﻣد راﺳﺗﯾن وﻋدهی اﻣﺎﻧت دار .ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ
ﺗﻧﮭﺎ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ را ﻣﯽداﻧﯾم و ﺗو ﺑﺳﯾﺎر داﻧﺎ و ﺣﮑﯾم ھﺳﺗﯽ .ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﺎﻣوز ﮐﮫ ﻣﺎ
را ﺳود رﺳﺎﻧد و ﻣﺎ را از آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺳﺎز و ﻋﻠم ﻣﺎ را ﺑﯾﻔزای و ﺣﻖ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﻧﺎن
ﮐﮫ ھﺳت ﺣﻖ ﺑﻧﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺗوﻓﯾﻖ ﭘﯾروی از آن ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣﺎ و ﺑﺎطل را ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﻧﺎنﮐﮫ ھﺳت ﺑﺎطل ﺑﻧﻣﺎ و
ﻣﺎ را ﺗوﻓﯾﻖ ﭘرھﯾز از آن ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣﺎ و ﻣﺎ را از زﻣرهی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﺑده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔوش ﻓرا
ﻣﻰدھﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن آن را ﭘﯾروى ﻣﻰﻛﻧﻧد و ﺑﺎ رﺣﻣت ﺧود ﻣﺎ را از ﺟﻣﻠﮫی ﺑﻧدﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧود ﻗرار ﺑده.
ﻓراﺋض ﺣﺞ :
 1ـ اﺣرام :
ﺑرادران ﻣؤﻣن ،ھمﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺣﺞ در ﺧدﻣت ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم ،در درس ﮔذﺷﺗﮫ در ﻣورد ﻓرﯾﺿﮫی
ﺣﺞ  ،ﻓواﺋد ،ﺷروط ،وﺟوب ادا ،ﺷروط درﺳﺗﯽ ادای آن و ﻧﯾز درﺑﺎرهی اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ واﺟب
اﺳت ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ،ﺳﺧن ﮔﻔﺗﯾم .ھم ﭼﻧﯾن .اﻣروز ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣوﺿوع دﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷوﯾم :ﻣوﺿوع اول:
ﻓراﺋض ﺣﺞ .ﻣوﺿوع دوم :واﺟﺑﺎت ﺣﺞ و ﻣوﺿوع ﺳوم :ﺳﻧتھﺎی ﺣﺞ.
اﺣرام ،ﯾﮑﯽ از ﻓراﺋض ﺣﺞ اﺳت و ﻧزد اﺋﻣﮫی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﯾﮏ رﮐن و ﻧزد اﻣﺎم اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﺷرط اﺳت و
ﻣﻧظور از ﺷرط اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در طول ادای ﻓرﯾﺿﮫ ،اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ،ﻣﺎﻧﻧد وﺿو ﮐﮫ در طول ﻧﻣﺎز ﺑﺎﯾد
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد و روی ﮐردن ﺑﮫ ﻗﺑﻠﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷروط ﻧﻣﺎز اﺳت .ﭘس ﺷرط ﺑﺎﯾد در طول ادای ﻋﺑﺎدت
اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﺑد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ رﮐن؛ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺷدن اﻓﻌﺎﻟش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،اﺣرام در ﺣﻘﯾﻘت،
ﻋﺑﺎرت از ﻧﯾت ﻗﻠﺑﯽ و ﻟﺑﯾﮏ زﺑﺎﻧﯽ ﺑدون ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣوﺿوع دﯾﮕری ﺑﯾن ﻧﯾت و ﺗﮑرار اﺳت.
ﭘس اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾت ﺣﺞ ﻧﻣود و ﺑﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری روﺑﮫ رو ﺷد و ﭘﯾراﻣون ﻣوﺿوﻋﯽ ﺗﺟﺎری ﺑﺎ ھم
ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻧد ﺳﭘس او ﺑﺎزﮔﺷت و ﮔﻔت :ﻟﺑﯾﮏ اﻟﻠﮭم ﻟﺑﯾﮏ ،اﯾن اﺷﺗﺑﺎه اﺳت .ﻧﯾت ﻗﻠﺑﯽ و ﻟﺑﯾﮏ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد
ﺑدون ھﯾﭻ ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از ﺣﺞ ﺻورت ﺑﮕﯾرد و ﻟﺑﯾﮏ ،ﭼﻧﺎنﮐﮫ از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
رواﯾت ﺷده اﺳت؛ ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﺳت :ﻟﺑﯾﮏ اﻟﻠﮭم ﻟﺑﯾﮏ ،ﻟﺑﯾﮏ ﻻ ﺷرﯾﮏ ﻟﮏ ﻟﺑﯾﮏ ،أن اﻟﺣﻣد واﻟﻧﻌﻣﺔ
ﻟﮏ واﻟﻣﻠﮏ ،ﻻ ﺷرﯾﮏ ﻟﮏ.
ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﯾت را ﺑر زﺑﺎن آورد ،اﮔر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾت ،ﻗﻠﺑﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺣﺎﺟﯽ
ﻣﯽﮔوﯾد :ﻟﺑﯾﮏ ﺑرای ﺣﺞ و ﻋﻣره .ﭘروردﮔﺎرا ،اﯾن دو را از ﻣن ﻗﺑول ﺑﻔرﻣﺎ و ﺑر ﻣن آﺳﺎن ﺑﮕردان ﯾﺎ
ﺑﮕوﯾد :ﻟﺑﯾﮏ ﺑرای ﺣﺞ ،ﭘروردﮔﺎرا ،آن را از ﻣن ﻗﺑول ﮐن و ﺑر ﻣن آﺳﺎن ﺑﮕردان .اﯾن در ﺻورﺗﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺣﺞ ﻣﻔرد ﺑﺎﺷد اﻣﺎ اﮔر ﺣﺞ ﺗﻣﺗﻊ ﯾﺎ ﻗران ﺑﺎﺷد؛ ﻣﯽﮔوﯾد :ﻟﺑﯾﮏ ﺑرای ﻋﻣره و ﺣﺞ .ﺳﭘس ﺑﺎ
ﻋﻣره ﺷروع ﻣﯽﮐﻧد و اﮔر ﺣﺞ ﻣﻔرد ﺑﺎﺷد؛ ﻣﯽﮔوﯾد :ﻟﺑﯾﮏ ﺑرای ﺣﺞ .اﺣرام ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن ھﻣراه ﺑﺎ ﻟﺑﯾﮏ ﺑر زﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد.
 2ـ اﯾﺳﺗﺎدن در ﻋرﻓﮫ در زﻣﺎن ﻣورد ﻧظر:
ﻓرض دوم ،اﯾﺳﺗﺎدن در ﻋرﻓﮫ در زﻣﺎن ﺧﺎص ﺧودش اﺳت ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ رواﯾت ﺗرﻣذی:
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ﺳﻠﱠ َم َو ُھ َو ﺑِﻌَ َرﻓَﺔَ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ َ
))ﻋ َْن َ
ﺳو َل ﱠ ِ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺳﺎ ﻣِ ْن أَ ْھ ِل ﻧَﺟْ ٍد أَﺗَ ْوا َر ُ
اﻟرﺣْ َﻣ ِن ﺑ ِْن َﯾ ْﻌ َﻣ َر أَنﱠ ﻧَﺎ ً
ﻋ ْﺑ ِد ﱠ
ﺳﺄَﻟُوهُ ﻓَﺄ َ َﻣ َر ُﻣﻧَﺎ ِدﯾًﺎ ﻓَﻧَﺎدَى ا ْﻟﺣَ ﱡﺞ ﻋ ََرﻓَﺔُ َﻣ ْن ﺟَﺎ َء ﻟَ ْﯾﻠَﺔَ ﺟ َْﻣ ٍﻊ ﻗَ ْﺑ َل ُ
طﻠُوعِ ا ْﻟ َﻔﺟْ ِر ﻓَ َﻘ ْد أَد َْركَ ا ْﻟﺣَ ﱠﺞ أَﯾﱠﺎ ُم ﻣِ ﻧًﻰ
ﻓَ َ
ﻋﻠَﯾْﮫ((
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َﻣ ْن ﺗَﺄ َ ﱠﺧ َر ﻓَ َﻼ إِﺛْ َم َ
ﺛَ َﻼﺛَﺔٌ ﻓَ َﻣ ْن ﺗَﻌَ ﱠﺟ َل ﻓِﯾﯾَ ْو َﻣﯾ ِْن ﻓَ َﻼ إِﺛْ َم َ
»از ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﯾﻌﻣر آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻋده ای از اھل ﻧﺟد وﻗﺗﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر در ﻋرﻓﮫ ﺑود؛ ﻧزد رﺳول
ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم آﻣدﻧد و در اﯾن ﺑﺎره از او ﭘرﺳﯾدﻧد .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﮫ ﻧدا دھﻧدهای ﻓرﻣﺎن داد و او
ﻧدا ﺳر داد :ﺣﺞ ،ﻋرﻓﮫ اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷب و ﭘﯾش از طﻠوع ﺧورﺷﯾد ﺑﯾﺎﯾد ،ﺣﺞ را درﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت،
اول اﯾّﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻖ اﻧﺟﺎم دھد
روزھﺎی ﻣﻧﯽ ﺳﮫ روز اﺳت و ﻛﺳﻲ ﮐﮫ )ﻋﺑﺎدت ﺳﮫ روزه را در دو روز ّ
و( ﺷﺗﺎب ﻧﻣﺎﯾد ،ﮔﻧﺎھﻲ ﺑر او ﻧﯾﺳت و ﻛﺳﻲ ﻛﮫ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺷود ﮔﻧﺎھﻲ ﻧﺧواھد داﺷت«.
]ﺗرﻣذی از ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﯾﻌﻣر[

زﻣﺎﻧش ،از زوال روز ﻋرﻓﮫ از ﺑﻌد از ظﮭر ﺗﺎ اﻧدﮐﯽ ﭘﯾش از طﻠوع ﻓﺟر روز ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن
دوﻣﯾن ﻓرض اﺳت .ﭘس اﺣرام اوﻟﯾن ﻓرﯾﺿﮫ و اﯾﺳﺗﺎدن در ﻋرﻓﮫ ،دوﻣﯾن ﻓرﯾﺿﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 3ـ طواف زﯾﺎرت :
ﺳوﻣﯾن ﻓرض ،طواف زﯾﺎرت اﺳت .طواف ھﻔت دور اﺳت ،ﭼﮭﺎر ﺗﺎ از آنھﺎ ﻓرض اﺳت .طواف
زﯾﺎرت ،طواف رﮐن اﺳت .ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯽ از ﻋرﻓﺎت ﺑﮫ ﻣزدﻟﻔﮫ و رﻣﯽ ﺟﻣرات ﻣﯽآﯾد ،ﺑﮫ ﺳﻣت
ﮐﻌﺑﮫ ﻣﯽرود ﺗﺎ طواف رﮐن را اﻧﺟﺎم دھد .اﯾن طواف ،ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺣﺞ اﺳت .ھم ﭼﻧﯾن طواف در
زﻣﺎن ﺧودش ﺑﮫ دور ﮐﻌﺑﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ورھُ ْم َو ْﻟﯾَ ﱠ
ِﯾﻖ )﴾ (29
ط ﱠوﻓُوا ِﺑﺎ ْﻟﺑَ ْﯾ ِ
﴿ﺛ ُ ﱠم ْﻟﯾَ ْﻘﺿُوا ﺗَﻔَﺛ َ ُﮭ ْم َو ْﻟﯾُوﻓُوا ﻧُذُ َ
ت ا ْﻟﻌَﺗ ِ
»ﺑﻌد از آن ﺑﺎﯾد آﻟودﮔﻲھﺎ را از ﺧود ﺑرطرف ﺳﺎزﻧد و ﺑﮫ ﻧذرھﺎي ﺧوﯾش وﻓﺎ ﻛﻧﻧد و ﺧﺎﻧﮫ ﻗدﯾﻣﻲ و
ﮔراﻣﻲ را طواف ﻧﻣﺎﯾﻧد«.
]ﺳوره ﺣﺞ[29 :

ﺗرﺗﯾب ﻓراﺋض :
ﻓرﯾﺿﮫی دﯾﮕر ،ﺗرﺗﯾب ﻓراﺋض اﺳت .آﯾﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﭘﯾش از ﺑﺳﺗن اﺣرام در ﻋرﻓﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗد؟
اﯾن ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در اﻧﺟﺎم ﻓراﺋض ﺑﺎﯾد ﺗرﺗﯾب را رﻋﺎﯾت ﮐرد .اول اﺣرام ،ﺳﭘس اﯾﺳﺗﺎدن
در ﻋرﻓﮫ و ﭘس از آن طواف اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب .ﺗرﺗﯾب ﯾﮑﯽ از ﺑﺧش ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ارﮐﺎن ﺣﺞ
ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﮐﻧون ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻓراﯾض ﺣﺞ در زﻣﺎن ﺧودش اﻧﺟﺎم ﺷود .ھر ﯾﮏ از ﻓراﺋض ﺣﺞ وﻗت و
ﻣﮑﺎن ﺧﺎص ﺑﮫ ﺧود را دارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر در ﺗﻌرﯾف ﺣﺞ ﮔﻔﺗﮫاﻧد :ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﺑدﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ،
زﻣﺎﻧﯽ و روﺣﯽ اﺳت .اﯾﺳﺗﺎدن در ﻋرﻓﮫ در وﻗﺗش ﭼﻧﺎنﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم از زوال روز ﻋرﻓﮫ ﺗﺎ اﻧدﮐﯽ ﭘﯾش از
ﺳﭘﯾده دم روز ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧش ﻋرﻓﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷد .وﻗت طواف ،ﭘس از ﻓﺟر روز ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر و
اﮔر آن را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر اﻧداﺧت ،طواف رﮐن ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت و ﻣﮑﺎﻧش ﻣﺳﺟد اﻟﺣرام و ﭘﯾراﻣون ﮐﻌﺑﮫ
اﺳت.
اﯾنھﺎ ﻓراﺋﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺞ ﺑدون آنھﺎ ﻗﺑول ﻧﯾﺳت .اﮔر ﺣﺎﺟﯽ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﭼﮫ از روی ﻋﻣد ،
ﭼﮫ ﺳﮭو ،ﭼﮫ اﺷﺗﺑﺎه و ﭼﮫ ﻧداﻧﺳﺗن ﺗرک ﮐﻧد؛ ﺣﺞ وی ﻧﺎدرﺳت اﺳت .در ھر ﺻورت ﺣﺟش ﻗﺑول
ﻧﻣﯽﺷود .اﮔر ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻓراﺋض را از روی ﻋﻣد ﯾﺎ ﺳﮭو ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﺗرک ﮐرد؛ ﺣﺟش ﺑﺎطل
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ﻣﯽﮔردد .در اﯾن ﺟﺎ ﺳؤاﻟﯽ ﻣطرح ﻣﯽﺷود :اﮔر اﯾن ارﮐﺎن را ﺗرک ﮐرد ،ﺑﯾن اﯾن ﮐﮫ از روی ﻋﻣد ،ﯾﺎ
ﺳﮭو ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﯽ اﻧﺟﺎم دھد؛ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟود دارد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔوﯾﯾم :اﯾن ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﺗرک
ﮐردن اﺳت ،ﮔﻧﺎه ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از روی ﻋﻣد ﺗرک ﮐﻧد؛ ﮔﻧﺎه ﮐﺑﯾره اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از روی ﺳﮭو ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه
آن را ﺗرک ﮐﻧد؛ ﮔﻧﺎھش ﮐﻣﺗر اﺳت .در ھر ﺻورت اﮔر ﻋﻣدی ﺑﺎﺷد؛ ﺣﺟش ﺑﺎطل اﺳت اﻣﺎ ﮔﻧﺎھﮑﺎر
ﺑودن ﺑر ﺣﺳب اﺳﺑﺎب و دﻻﯾﻠش ،ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رﮐن دﯾﮕری را ﺑﮫ ﺣﺞ
اﻓزوده اﺳت و آن ﺳﻌﯽ ﺑﯾن ﺻﻔﺎ و ﻣروه ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧزد اﺣﻧﺎف واﺟب و ﻧزد ﺷﺎﻓﻌﯾﮫ رﮐﻧﯽ از ارﮐﺎن
ﺣﺞ اﺳت .ﭘس ﻧزد ﺷﺎﻓﻌﯾﮫ ،اﺣرام ،اﯾﺳﺗﺎدن در ﻋرﻓﮫ ،طواف رﮐن و ﺳﻌﯽ ﺑﯾن ﺻﻔﺎ و ﻣروه و ﻧزد
اﺣﻧﺎف :اﺣرام ،اﯾﺳﺗﺎدن در ﻋرﻓﮫ و طواف رﮐن ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﯾنھﺎ واﺟﺑﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗرک ھر ﮐدام از آنھﺎ ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﺟﺑران ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ ﻣﯽﺗوان در ﻣﻘﺎﺑل
ﺗرک طواف زﯾﺎرت؛ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرد؟ ﺧﯾر .از او ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود ﭼون ﺑﺎﯾد در ﻋرﻓﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗد و ﺑﺎﯾد
طواف رﮐن را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺣﺟش ﺑﺎطل اﺳت.
 1ـ ﺑﺳﺗن اﺣرام از ﻣﯾﻘﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ :
اﻣﺎ اﮔر ﺣﺎﺟﯽ ﯾﮑﯽ از واﺟﺑﺎت ﺣﺟش را ﺗرک ﮐﻧد؛ ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﻗﺎﺑل ﺟﺑران اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ
واﺟﺑﺎت :ﺑﺳﺗن اﺣرام از ﻣﮑﺎن ﻣﯾﻘﺎت اﺳت .اﮔر ﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺣﺞ ﻣﯽﮐﻧد ،اﺣرام
ﺳﻔﯾدش را در ﭼﻣدان ﮔذاﺷﺗﮫ و اﯾن ﭼﻣدانھﺎ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺑﺎر در ﭘﺎﯾﯾن ھواﭘﯾﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و وﻗﺗﯽ ﺳوار
ھواﭘﯾﻣﺎ ﺷدﻧد و ﻣﮭﻣﺎﻧدار ھواﭘﯾﻣﺎ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣﯾﻘﺎت رﺳﯾده اﯾم و او ﻟﺑﺎس اﺣراﻣش را
درﺧواﺳت ﮐرد اﻣﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آن اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد و ﺑدون ﺑﺳﺗن اﺣرام ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از واﺟﺑﺎت اﺳت از
ﻣﺣل ﻣﯾﻘﺎت رد ﺷدﻧد؛ در اﯾن ﺻورت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑر او واﺟب ﻣﯽﺷود .ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟده از
راه ﺧﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣﯾﻘﺎت ﺑﺎزﮔردد و اﺣرام ﺑﺑﻧدد ﯾﺎ اﯾن اﺷﺗﺑﺎه را ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻗﺑل از ﻣﺣل ﻣﯾﻘﺎت ﯾﻌﻧﯽ از ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن اﺣرام ﺑﺑﻧدﯾد اﻣﺎ در اﯾن روش ھم ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ھﺳت.
ﺷﺎﯾد ﭘرواز ھواﭘﯾﻣﺎ ﻟﻐو ﺷود و ﻣرﺗﮑب ﺑرﺧﯽ ﻣﻣﻧوﻋﺎت اﺣرام ﺷوﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﺑرادران ﺣﺎﺟﯽ
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ از داﺧل ھواﭘﯾﻣﺎ اﺣرام ﺑﺑﻧدﻧد و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺗذﮐر ﻣﯽدھم ﮐﮫ اﮔر ﻣﺳﺎﻓران ﻣﻧﺗظر
اﻋﻼن ﻣﺣل ﻣﯾﻘﺎت ﺷدﻧد ،اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺄﻣورﯾت اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷﺗﮫ اﺳت؛ اﺷﺗﺑﺎه ﮐﻧد و
ﭼﻧد ﻣﺗری از ﻣﺣل ﻣﯾﻘﺎت رد ﺷوﻧد ،ﻣﺷﮑل اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﭘس از ﺑﻠﻧد ﺷدن ھواﭘﯾﻣﺎ
اﺣرام ﺑﺑﻧدﯾد ،اﯾن درﺳت ﺗرﯾن روش اﺳت .از ﻣﻧزل اﺣرام ﻧﺑﻧدﯾد و ﻣﻧﺗظر اﻋﻼن ﻣﮭﻣﺎﻧدار ھواﭘﯾﻣﺎ ھم
ﻧﺑﺎﺷﯾد .ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﭘس از ﺣرﮐت ھواﭘﯾﻣﺎ اﺣرام ﺑﺑﻧدﯾد.
 2ـ ﻧﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس دوﺧﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣردان:
از دﯾﮕر واﺟﺑﺎت ﺣﺞ ،ﺗرک ﻟﺑﺎس دوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﻣرد ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ اﺣرام ﻣردان ردا و ازار اﺳت.
ازار را روی ﮐﻣر ﻣﯽﺑﻧدد .ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ :اﮔر ازار ﭘﺎﯾﯾنﺗر از ﻧﺎﻓش ﺑﺎﺷد؛ اﺷﺗﺑﺎه اﺳت ،زﯾرا ﻓﺎﺻﻠﮫی ﺑﯾن
ﻧﺎف و زاﻧو ﻋورت اﺳت ﺑﻧﺎﺑرﯾن ﺑﺎﯾد ازار ﺑﺎﻻﺗر از ﻧﺎف ﺑﺳﺗﮫ ﺷود .ردا ﻧﯾز روی دو ﮐﺗف اﻧداﺧﺗﮫ
ﻣﯽﺷود و ﺗﻧﮭﺎ در وﻗت طواف ﯾﮏ ﺷﺎﻧﮫ ﻟﺧت ﻣﯽﺷود .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ردای دوم را ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب روی
ﮐﺗﻔت ﺑﯾﺎﻧدازد و ﻣرد ﻧﺑﺎﯾد ﺳرش را ﺑﭘوﺷﺎﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮔذاﺷﺗن ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﻼه ﯾﺎ ﭘوﺷﺷﯽ روی ﺳر ﺟﺎﯾز
ﻧﯾﺳت .ﺳر ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﯾد ﻟﺧت ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ زن در وﻗت روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣردان ﭼﮭره اش را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽﭘوﺷﺎﻧد و آن را از ﺻورﺗش دور ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻورﺗش ﻧﭼﺳﺑد .در زﻣﺎن رﺳول ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻣﯾﺎن ﻣردان و زﻧﺎن اﺧﺗﻼط ﻧﺑود .در اﯾن ﺻورت ﻧﭘوﺷﯾدن ﭼﮭرهی زن ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﻣردان روﺑﮫ رو ﻣﯽﺷود ،دﺳﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑر ﭼﮭره اش آوﯾزان ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ﺻورﺗش ﺟدا ﺑﺎﺷد و
آن را ﺑﮫ ﺻورت ﻧﭼﺳﺑﺎﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧواھران ﻣؤﻣﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻏذی ﻣﻘواﯾﯽ روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯾﺷﺎن ﻗرار دھﻧد و
ﭘس از آن دﺳﺗﻣﺎل را آوﯾزان ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از ﺻورت ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 3ـ ﺳﻌﯽ ﺑﯾن ﺻﻔﺎ و ﻣروه :
از دﯾﮕر واﺟﺑﺎت ﺣﺞ ،ﺳﻌﯽ ﺑﯾن ﺻﻔﺎ و ﻣروه در ﻣﺎهھﺎی ﺣﺞ اﺳت .اﯾن ﻋﻣل ﺑﻌد از طواف اﻧﺟﺎم
ﻣﯽﺷود .ﺳﻌﯽ ﺑﯾن ﺻﻔﺎ و ﻣروه ﭘس از طواف ﻗدوم ھم ﮐﺎﻓﯾﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ ﭘس از طواف ﻗدوم،
ﺳﻌﯽ را اﻧﺟﺎم ﻧداد ﻣﯽﺗواﻧد ﭘس از طواف رﮐن ﺳﻌﯽ را اﻧﺟﺎم دھد .ﭼرا ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﺑﯾن ﺻﻔﺎ و ﻣروه در
ﻣﺎهھﺎی ﺣﺞ ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻋذر ﻣوﺟﮭﯽ ﻧدارد؛ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺳﯾر را ﭘﯾﺎده ﺑرود .اﮔر
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ﺣﺎﺟﯽ راه رﻓﺗن را ﺑدون ھﯾﭻ ﻋذری ﺗرک ﮐﻧد؛ ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره آن را اﻧﺟﺎم دھد و ھر ﮐس آن را اﻋﺎده
ﻧﮑﻧد؛ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑر او واﺟب ﻣﯽﮔردد .ﻋدهی زﯾﺎدی را ﺳوار ﺑر ﺧودرو ﻣﯽﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد :ﺑرای ﻣﺎ
اﯾن طور راﺣت ﺗر اﺳت .راﺣﺗﯽ ﺑرای ﺷﺧص ﻣﻌذور اﺳت اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟم اﺳت و ﺑرای ﺳﻌﯽ ﺑﯾن
ﺻﻔﺎ و ﻣروه ﺳوار وﯾﻠﭼر ﯾﺎ ﭼرخ ﻣﯽﺷود؛ از او ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود .اﮔر ﭼﻧﯾن ﮐﻧد؛ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑر او واﺟب
ﻣﯽﮔردد اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧظر اﺣﻧﺎف اﺳت .اﻣﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔوﯾد :ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗدرت راه رﻓﺗن دارد؛ ﺳوار
ﺷدن ﻧﯾز ﺟﺎﯾز اﺳت اﻣﺎ اﯾن ﺑر ﺧﻼف ﻗول اوﻟﯽ ﺗر اﺳت .در ﻗول اوﻟﯽ و ارﺟﺢ ،ﺑﺎﯾد راه ﺑرود اﻣﺎ ﻧزد
اﺣﻧﺎف ﺑر او ﻗرﺑﺎﻧﯽ واﺟب ﻣﯽﮔردد .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر رﺣﻣت و ﺷﻔﻘت ﺑر
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،اﺣﮑﺎم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و اﺧﺗﻼف اﻣﺗم رﺣﻣت اﺳت و اﺗﻔﺎق ﻧظر اﺋﻣﮫ ﺣﺟﺗﯽ ﻗﺎطﻊ و اﺧﻼف
ﻧظرﺷﺎن رﺣﻣﺗﯽ ﭘﮭﻧﺎور ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 4ـ اﯾﺳﺗﺎدن در ﻋرﻓﮫ از زوال ﺧورﺷﯾد روز ﻧﮭم ذی اﻟﺣﺟﮫ ﺗﺎ ﺑﻌد از ﻏروب:
از ﺟﻣﻠﮫ واﺟﺑﺎت ﺣﺞ ،اﯾﺳﺗﺎدن در ﻋرﻓﮫ از زوال ﺧورﺷﯾد روز ﻧﮭم ذی اﻟﺣﺟﮫ ﺗﺎ ﺑﻌد از ﻏروب آن
روز ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﺷب را در آن ﺟﺎ در ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﻋرﻓﮫ
ھﻣراه ﺑﺎ اﻣﺎم ﯾﺎ ﻧﺎﺋب اﻣﺎم اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﭘس از اﻗدام اﻣﺎم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﻋرﻓﮫ و اﻓﺎﺿﮫ ،اﻗدام ﺑﮫ
ﺣرﮐت ﻧﻣﺎﯾد.
از دﯾﮕر واﺟﺑﺎت ﺣﺞ ،اﯾﺳﺗﺎدن در ﻣزدﻟﻔﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺗﺻوﯾر و ﻣﺎھﯾت ﻣﻧﺎﺳﮏ:
ﺑرادران ﺑزرﮔوار ،اﯾن ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺗﺻوﯾر و ﻣﺎھﯾﺗﯽ دارد .ﺷﮑل ظﺎھریاش اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻋرﻓﮫ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣﺎ ﻣﺎھﯾت و اﺻل آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺟﺎت ﺑﺎﺷد .اﯾﺳﺗﺎدن در ﻣزدﻟﻔﮫ ﻧﯾز ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﺳت ﮐﮫ
ظﺎھرا در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗش اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻣزدﻟﻔﮫ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺷﯾد.
اﺳم ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻔﮭوم اﺳت .رﻣﯽ ﺟﻣرات در ظﺎھر ،اﻧداﺧﺗن ﺳﻧﮕرﯾزه در ﻣﮑﺎن ﻣﻘرر ﺷده اﺳت اﻣﺎ
ﺣﻘﯾﻘﺗش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﺳﻧﮓ ﻣﯽزﻧﯾد و ﺑدون ھﯾﭻ ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ ﺗﺎ اﺑد ﺑﺎ او ﻣﺑﺎرزه و دﺷﻣﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺷﮑﻠﯽ ظﺎھری دارد ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﯾد آن را ادا ﮐﻧد و ھم ﭼﻧﯾن در دروﻧش
ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﺎھﯾﺗش ﻧﯾز ﭘﯽ ﺑﺑرد .ﭘس اﮔر ﺷﮑل ظﺎھری ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﺎھﯾت ﻣطﺎﺑﻖ ﺑود؛ ﺣﺞ درﺳت
اﺳت اﻣﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﮏ و آداب را ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ آن اﻧﺟﺎم داد؛ اﯾن ﺣﺞ ﺑﺎﯾد اﻋﺎده ﺷود زﯾرا
ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺗو ﻓرﻣﺎن ﻧداده ﮐﮫ از ﺳرزﻣﯾﻧﯽ دوردﺳت ﺑﯾﺎﯾﯽ و ﺧﺎﻧواده ،ﻓرزﻧد و ﺷﻐﻠت
را رھﺎ ﮐرده و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﮔزاﻓﯽ ﺑﭘردازی و ﺑﺳﺎن ﯾﮏ ﮔردﺷﮕر ﻋﻣل ﮐﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ از ﺗو ﻣﯽﺧواھد ﻣطﯾﻊ
و ﻓرﻣﺎﻧﺑر ،ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧده ،دوﺳﺗدار و ﻣﻧﺎﺟﺎت ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺳوﯾش ﺑروی .ﺑﻧﺎﺑراﯾن طﻌم اﯾن ﻣﻧﺎﺳﮏ را ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺳﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ آن را ﺑﭼﺷد و ﺳﺧﺗﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯽ در ﺣﯾن اﻧﺟﺎم آن ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯽﮔردد را ﻧﯾز ﺗﺟرﺑﮫ
ﮐﻧد.
 5ـ اﯾﺳﺗﺎدن در ﻣزدﻟﻔﮫ:
اﯾﺳﺗﺎدن در ﻣزدﻟﻔﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﭘس از ﻓﺟر روز ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﭘﯾش از طﻠوع ﺧورﺷﯾد و
ﺧواﺑﯾدن ﺷﺑﺎﻧﮫ در آن ﻧزد اﺣﻧﺎف ﺳﻧت اﺳت.
 6ـ ﺗﺎﺧﯾر ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب و ﻋﺷﺎ ﺗﺎ ﻣزدﻟﻔﮫ:
از دﯾﮕر واﺟﺑﺎت ﺣﺞ ،ﺗﺄﺧﯾر در ادای ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب و ﻋﺷﺎ ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣزدﻟﻔﮫ اﺳت .اﮔر در ﻋرﻓﺎت
اذان ﻣﻐرب داده ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب و ﻋﺷﺎ در ﻣزدﻟﻔﮫ ﺟﻣﻊ ﺧواﻧده ﺷود .اﺑﺗدا ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب ،ﺳﭘس
ﻧﻣﺎز ﻋﺷﺎ را ﻣﯽﺧواﻧﯾد .ﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﻐرب و ﻋﺷﺎ در ﻣزدﻟﻔﮫ ،ﺟﻣﻊ ﺗﺄﺧﯾر اﺳت درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻊ ﺑﯾن
ظﮭر و ﻋﺻر ،ﺟﻣﻊ ﺗﻘدﯾم اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺟﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ اذان و دو اﻗﺎﻣﮫ دارد درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺟﻣﻊ ﺗﺄﺧﯾر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ اذان و ﯾﮏ اﻗﺎﻣﮫ دارد .ﻧزد اﺣﻧﺎف ﻧﯾز ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب را در راه ﯾﺎ
ﻋرﻓﮫ ﺧواﻧد؛ ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب را ﺑﮫ ﺻورت ﺟﻣﻊ ﺗﺄﺧﯾر ھﻣراه ﺑﺎ ﻋﺷﺎ در ﻣزدﻟﻔﮫ ﺑﺧواﻧد.
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 7ـ رﻣﯽ ﺟﻣرات ﺑﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻧظم در روزھﺎی ﺧﺎص آن:
رﻣﯽ ﺟﻣرات در روزھﺎی ﻣﺧﺻوص آن ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﺗب ﻧﯾز ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از واﺟﺑﺎت ﺣﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺗﺎ
رﻣﯽ ﺟﻣرات ﺑﮫ روز ﺑﻌدش ﻣوﮐول ﻧﺷود ﯾﻌﻧﯽ اﮔر رﻣﯽ ﺟﻣرات را ﺑﮫ وﻗت دﯾﮕری ﻣوﮐول ﻧﻣود؛
ﯾﮑﯽ از واﺟﺑﺎت را ﺗرک ﮐرده اﺳت.
 8ـ ﺗراﺷﯾدن ﯾﺎ ﮐوﺗﺎه ﮐردن ﻣو:
ﺗراﺷﯾدن ﯾﺎ ﮐوﺗﺎه ﮐردن ﻣوی ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﺳر .ﺑرای ﻣردان ﺗراﺷﯾدن و ﺑرای زﻧﺎن ﮐوﺗﺎه ﮐردن
اوﻟﯽ ﺗر اﺳت .ﺷرﯾﻌت ﭘﺎک ﺑﮫ زﻧﺎن رﺣم ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ آﻧﺎن ﻓرﻣﺎن ﻧداده ﺗﺎ ﻣوی ﺳرﺷﺎن را
ﺑﺗرﺷﺎﻧﻧد و اﯾن رﺣﻣﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﻋزو ﺟل اﺳت .ﺗراﺷﯾدن ﺑرای ﻣردان و ﮐوﺗﺎه ﮐردن ﺑرای
زﻧﺎن اوﻟﯽ ﺗر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
در اﯾن ﺟﺎ ﻧﮑﺗﮫ ای ﻣطرح ﻣﯽﺷود :ﮔﺎھﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣردی ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯽ ﺷود اﻣﺎ در زﻧﺎن ﭼﻧﯾن
اﻣری ﻣﺷﺎھده ﻧﺷده اﺳت و اﯾن ﺑﯾﺎﻧﮕر رﺣﻣت ﺧداوﻧد ﻧﺑﺳت ﺑﮫ اوﺳت .ﺧداوﻧدی ﺣﮑﯾم اﺳت؛ زﯾرا
ﻣوی زن ﺑﺧﺷﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ اش اﺳت و اﮔر آن را از دﺳت ﺑدھد؛ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺳﺧت دﭼﺎر ﻣﯽﮔردد.
ﺗراﺷﯾدن ﯾﺎ ﮐوﺗﺎه ﮐردن ﻣوی ﺳر ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم آن ﺑﺎﯾد در داﺧل ﺳرزﻣﯾن ﺣرم ﯾﺎ داﺧل ﻣرزھﺎﯾش
ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ،ﻣﯾﻘﺎتھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﻣﯾﻘﺎت اھل ﺷﺎم ،ﻣﯾﻘﺎت اھل ﻋراق ،ﻣﯾﻘﺎت اھل
اﻟﺣل«
ﯾﻣن از طرف ﺟده .اﮔر اﯾن ﻣﯾﻘﺎتھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ھم وﺻل ﮐﻧﯾم؛ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ » ِ
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود .اﮐﻧون ﺑﯾت اﻟﺣرام ﻣﯾﻘﺎتھﺎی ﺧﺎص ﺧودش را دارد ،از ﺟﮭت ﻣدﯾﻧﮫ ﺗﻧﻌﯾم و از ﺳوی
دﯾﮕرش ﺟﻌراﻧﮫ و ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﺳﻣت طﺎﺋف .اﯾنھﺎ ﺣدودی اﺳت ﭘﯾراﻣون ﺣرم ﮐﮫ ﺑﺎ وﺻل ﮐردن آنھﺎ
ﺑﮫ ھم دو ﺷﮑل ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾد ،ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﯾﻘﺎتھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳرزﻣﯾن ﻣﻘدس اﺳت و ﺷﮑل
دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣدود ﺣرم ﻣﯽﺑﺎﺷد و ﻓﺎﺻﻠﮫی ﺑﯾن ﻣﯾﻘﺎتھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ اﯾﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻟﺣل«.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ای از ﺣﺞ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ ﺷﮑل »اﻟﺣل« را ﻣﯽﺑﯾﻧد .ھر ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯾﻘﺎﺗﯽ دارد.
ﺷﮑل دوم ﮐﻌﺑﮫ ﻧﯾز ﻣﯾﻘﺎتھﺎﯾﯽ دارد .اﯾن ﻣﻧطﻘﮫی دور ﮐﻌﺑﮫ ﻧﯾز ﺣرم اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻣﯽﮔوﯾﯾم در
ﻣﺣدودهی ﺣرم ﺳرش را ﺑﺗراﺷد؛ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﮐﻌﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﺣدودهی
ﮔرداﮔرد ﮐﻌﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد .ﻣﻧطﻘﮫی ﺗﻧﻌﯾم در ﺳﻣت ﻣدﯾﻧﮫی ﻣﻧوره اﺳت و ﻣﻧطﻘﮫی ﺣدﯾﺑﯾﮫ
ﻧﯾز در ﺟﮭت ﺟده و ﺟﻌراﻧﮫ از ﺳﻣت طﺎﺋف ،اﯾنھﺎ ﭘﯾراﻣون ﺣرم ھﺳﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗراﺷﯾدن ﺗﻣﺎم ﺳر ﯾﺎ
ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم آن ﺑﺎﯾد در ﻣﺣدودهی ﺣرم ﯾﺎ داﺧل آن و دﻗﯾﻘﺎ در اوﻟﯾن روز از روزھﺎی ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺑﮫ آن روز اول ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،و ﺑﮫ روز دوم :روز دوم ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﺑﮫ روز ﺳوم؛ روز ﺳوم ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮔوﯾﻧد.
ﭘس از روز ﻋرﻓﮫ ﺳﮫ روز ،روز ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﺳت .از طرف دﯾﮕر دوﻣﯾن روز ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،اوﻟﯾن روز از
روزھﺎی ﺗﺷرﯾﻖ اﺳت ،ﺳوﻣﯾن روز ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،دوﻣﯾن روز ﺗﺷرﯾﻖ و ﭼﮭﺎرﻣﯾن روز ،ﺳوﻣﯾن روز از
اﯾﺎم ﺗﺷرﯾﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اوﻟﯾن روز ﻓﻘط روز ﻗرﺑﺎﻧﯽ و آﺧرﯾن روز ﻧﯾز ﻓﻘط از اﯾﺎم ﺗﺷرﯾﻖ
اﺳت و روز دوم و ﺳوم ﺑﯾن روزھﺎی ﻗرﺑﻧﯽ و ﺗﺷرﯾﻖ ﻣﺷﺗرک اﺳت .ﺗراﺷﯾدن ﺳر ﺑﺎﯾد در ﻣﺣدودهی
ﺣرم ﯾﺎ داﺧل آن و در ورزھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد .در ﺣﺞ ﻣﻔرده ﺗراﺷﯾدن ،ﭘس از رﻣﯽ ﺟﻣرات
در ﻋﻘﺑﮫ و ﺑرای ﺣﺞ ﻗران وﺗﻣﺗﻊ ﮐرده؛ ﭘس از ﻗرﺑﺎﻧﯽ و در ﻋﻣره ﭘس از ﺳﻌﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
ﺗراﺷﯾدن ﺳﮫ ﺣﺎﻟت دارد ،در ﺣﺞ ﻣﻔرده ﭘس از رﻣﯽ ﺟﻣرات ،در ﺣﺞ ﻗران و ﺗﻣﺗﻊ ﭘس از ذﺑﺢ و در
ﻋﻣره ﭘس از ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 9ـ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرﯨن ﮔوﺳﻔﻧد ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺞ ﻗران ﯾﺎ ﺗﻣﺗﻊ ﻣﯽ ﮔزارد:
از واﺟﺑﺎت ﺣﺞ ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﮔوﺳﻔﻧد ﺑرای ﺣﺞ ﻗران ﯾﺎ ﺗﻣﺗﻊ اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﯾت ﺣﺞ ﻗران ﮐرده اﺳت
و ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﻘدس ﺳﻔر ﮐرده و ﺑرای ﻋﻣره و ﺣﺞ اﺣرام ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و در ﻓﺎﺻﻠﮫی اﯾن دو ﻣﺣرم
ﺑوده اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ده روز ﻗﺑل رﺳﯾده و ﻋﻣره ﺑﮫ ﺟﺎی آورده و ﺗﺎ رﺳﯾدن اﯾﺎم ﺣﺞ ھم ﭼﻧﺎن ُﻣﺣرم ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧده اﺳت .اﯾن ﺷﺧص ﻗﺎرن اﺳت و ﺑﺎﯾد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷﮑر اﻧﺟﺎم دھد .اﻣﺎ ﻣﺗﻣﻊ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﮫ رﻓﺗﮫ
اﺳت ،ﻋﻣره اﻧﺟﺎم داده ،از اﺣرام ﺧﺎرج ﺷده و ﺑﺎ ﻓرا رﺳﯾدن زﻣﺎن ﺣﺞ ،از ﻣﮑﮫ اﺣرام ﺑﺳﺗﮫ و ﻣﻧﺎﺳب
ﺣﺞ را اداﻣﮫ داده اﺳت .اﯾن ﺷﺧص ﻣﺗﻣﺗﻊ اﺳت و ﺑﺎﯾد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﺑر ﺑدھد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺎرن ﺑﺎﯾد ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﺷﮑر ﺑدھد و در ﺣﺞ ﻣﻔرد ھﯾﭻ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻻزم ﻧﯾﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻗﺎرن و ﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﮔوﺳﻔﻧد ﻗرﺑﺎﻧﯽ
دھﻧد ،ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﻓرﻣﺎﯾش اﻟﮭﯽ:
5

ﻓﺮاﺋﺾ ﺣﺞ

ْی﴾
﴿ﻓَ َﻣ ْن ﺗَ َﻣﺗ ﱠ َﻊ ِﺑﺎ ْﻟﻌُ ْﻣ َر ِة إِﻟَﻰ ا ْﻟﺣ ّ
َﺞِ ﻓَ َﻣﺎ ا ْ
ﺳﺗَ ْﯾ َ
ﺳ َر ﻣِ نَ ا ْﻟ َﮭد ِ
ﺳر ﺷد ) ذﺑﺢ ﻣﯽﻛﻧد و ﺑﮫ
»ﮐﺳﯽ از ﻋﻣره ﺑﮭره ﻣﻧد ﮔردد ﺳﭘس ﺣ ّﺞ را آﻏﺎز ﻛﻧد ،آﻧﭼﮫ از ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾ ّ
ﻓﻘرای آﻧﺟﺎ ﻣﯽدھد («
]ﺳوره ﺑﻘره[196 :

اﻣﺎ ﺑر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﻔرد اﺳت ،ھﯾﭻ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑراﯾش ﺳﻧت اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻧتھﺎی ﺣﺞ آن
اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻧﻔرد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ اﮔر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑرد؛ ﮔﻧﺎھﯽ ﺑر او ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑر ﺷﺧص
ﻣﺗﻣﺗﻊ واﺟب اﺳت و اﮔر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑﻧد ،ﻣرﺗﮑب ﺧﻼف ﺑزرﮔﯽ ﺷده اﺳت .ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺗراﺷﯾدن
ﺑﺎﺷد و ذﺑﺢ ﺗﻧﮭﺎ در اﯾﺎم ﺣﺻر ﺑﺎﺷد زﯾرا ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﺷﮑر ﺑر ادای ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺣﺞ و ﻋﻣره اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد
آن را ﺑر روز ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘدم ﺷﻣﺎرد.
 10ـ ﺗرﺗﯾب ﺑﯾن رﻣﻰ ﺟﻣرات و ﻗرﺑﺎﻧﻰ و ﺗراﺷﯾدن:
از ﺟﻣﻠﮫ واﺟﺑﺎت ﺣﺞ ،ﺗرﺗﯾب ﺑﯾن رﻣﯽ ﺟﻣرات ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن و ﺗراﺷﯾدن اﺳت .ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎرن و ﻣﺗﻣﺗﻊ
ﺑﺎﯾد اﯾن اﻣور را ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ اﺑﺗدا رﻣﯽ را اﻧﺟﺎم دھد ،ﺳﭘس ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد ﺳﭘس
ﺳرش را ﺑﺗراﺷد اﻣﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻧﻔرد ﻧﺑﺎﯾد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد و ﻓﻘط رﻣﯽ و ﺗراﺷﯾدن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد.
 11ـ طواف وداع:
از دﯾﮕر واﺟﺑﺎت ﺣﺞ ،طواف ﺻدر ﯾﺎ طواف وداع ﺑﮫ ﺻورت ﭘﯾﺎده اﺳت ﻣﮕر ﺑرای ﺷﺧص ﻣﻌذور
آﻓﺎﻗﯽ .آﻓﺎﻗﯽ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﺣﺞ از ﺳرزﻣﯾنھﺎی دور دﺳت آﻣده ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺣل
ﺳﮑوﻧﺗش در ﻣﻧطﻘﮫی »اﻟﺣل« و در ﻣﺣدوده ی ﻣواﻗﯾت اﺳت ،ﺣﺞ وداع ﺑر وی ﻻزم ﻧﯾﺳت ﭼون او
ھﻣواره در ﺧﺎﻧﮫ اﺳت و طواف وداع ﺑر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از راه دور ﻣﯽآﯾد؛ واﺟب اﺳت و از زن ﺣﺎﺋﺿﮫ و
زﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﻔﺎس اﺳت ﻧﯾز ﺳﺎﻗط ﻣﯽﮔردد .اﻣﺎ زﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﯾض ﻧﯾﺳت؛ ﺑﺎﯾد طواف وداع را اﻧﺟﺎم دھد.
ﺑرای زﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﯾض ﺷده و طواف وداع را اﻧﺟﺎم ﻧداده ،ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ ﺟﻠوی دروازهی ﺣرم ﺑﺎﯾﺳﺗد و
از ﺑﯾرون دﻋﺎ ﮐﻧد.
 12ـ اﻧﺟﺎم طواف اﻓﺎﺿﮫ در ﯾﻛﻰ از روزھﺎى اول ﯾﺎ دوم ﯾﺎ ﺳوم ﻗرﺑﺎﻧﻰ:
از دﯾﮕر واﺟﺑﺎت ﺣﺞ طواف اﻓﺎﺿﮫ ﯾﻌﻧﯽ طواف رﮐن اﺳت ﮐﮫ در روز اول ،دوم ﯾﺎ ﺳوم ﻗرﺑﺎﻧﯽ
اﻧﺟﺎﻣﯽ ﻣﯽﺷود.
 13ـ طواف ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺎده اﻧﺟﺎم ﺷود ﻣﮕر در ﺻورت ﻋذر ﻣوﺟﮫ:
ﭘﯾﺎده رﻓﺗن در ﺻورت ﻧﺑود ﻋذر ،از دﯾﮕر واﺟﺑﺎت ﺣﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷد .در ﺑراﺑر ﮐﻌﺑﮫ ﮐﻣﺎﻧﮫ ای ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣوطﮫی داﺧل ﻗوس از داﺧل ﮐﻌﺑﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود و اﮔر اﻧﺳﺎن در ﺣﯾن طواف از داﺧل
اﯾن ﮐﻣﺎﻧﮫ ﻋﺑور ﮐﻧد؛ طواﻓش ﺑﺎطل اﺳت و در طواف ﺑﺎﯾد ﺑﯾرون از آن ﺣرﮐت ﮐﻧد.
 14ـ ﭘﺎک ﺑودن از ﺣدث اﻛﺑر و اﺻﻐر در طواف اﻓﺎﺿﮫ:
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از واﺟﺑﺎت ﺣﺞ ،ﭘﺎک ﺑودن از ﺣدث اﮐﺑر و اﺻﻐر در طواف اﻓﺎﺿﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﮔر ﺷﺧص
طواف ﮐﻧﻧده در ﺣﺎﻟت ُﺟﻧُب ،ﺣﯾض ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﺑﺎﺷد؛ ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺑوده و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑر او واﺟب اﺳت زﯾرا
طواف ھﻣﺎن ﻧﻣﺎز اﺳت و ﻧﻣﺎز ﻧﯾﺎز ﺑﮫ طﮭﺎرت دارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت زن در ﯾﮏ ﺣﺎﻟت اﻣﯾر ﻣردان
اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم طواف رﮐن ﺣﯾض ﺷود .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺧﺎﻧواده اش ﺑﺎﯾد ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﮐﯽ
اش ﻣﻧﺗظرش ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻣﯾرﺷﺎن ﻣﯽﮔردد .زن ﻣﯽﺗواﻧد ھر ﮐﺎری ﺟز طواف ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھد.
اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﺑدون وﺿو طواف ﮐﻧد؛ ﺑﺎﯾد ﮔوﺳﻔﻧدی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺧودش ﺑﺎﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد :ﺑرﮔردد و
وﺿو ﺑﮕﯾرد ﯾﺎ ﮔوﺳﻔﻧدی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑر ﺣﺳب ﻗﯾﻣت .اﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻋﻠﻣﺎ در ﻣورد طﮭﺎرت ﻟﺑﺎس ،ﺑدن و
ﻣﮑﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد :ﺳﻧت اﺳت و ﺑرﺧﯽ آن را واﺟب داﻧﺳﺗﮫ اﻧد.
 15ـ ﭘوﺷﺎﻧدن ﻋورت:
ﭘوﺷش ﻋورت ﻧﯾز واﺟب اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽﺧواھد ﺣﺞ ﮐﻧد و اﺣرام ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﺷﺎﯾﺳﺗﮫی ﯾﮏ
ﺣﺎﺟﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻧﺷﺳﺗن ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﮐﻧد و ﻋورﺗش ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮔردد .ﭘدﯾدار ﺷدن ﻋورت ﺑراﯾش
ﺑﺳﯾﺎر زﺷت و ﻧﺎﭘﺳﻧد اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻟﺑﺎس اﺣرام ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر دارد .وﻗﺗﯽ ﻟﺑﺎس دوﺧﺗﮫ ﺷده
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ﻣﯽﭘوﺷد؛ ﺷﺎﯾد ﻧﯾﺎز زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ در ﺷﮑل ﻧﺷﺳﺗن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ در ﻣورد ﻟﺑﺎس اﺣرام ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر
دﻗت و ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 16ـ رﻋﺎﯾت ﻣوارد ﻣﻣﻧوﻋﮫ در ھر طواف:
از ﺟﻣﻠﮫ واﺟﺑﺎت ﺣﺞ ،ﺗرک ﻣﻣﻧوﻋﺎت در ھر طواف اﺳت .ﻣوارد ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس دوﺧﺗﮫ ﺷده،
ﭘوﺷﺎﻧدن ﺳر ،ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎز زﻧﺎن ،ﻓﺳوق ،ﻣﺟﺎدﻟﮫ و دﻋوا ،ﮐﺷﺗن ﺷﮑﺎر ،دﺳﺗور ﺑﮫ آن و ﻧﺷﺎن دادن آن و
ﺷﮑﺎر و در ﺑﺣث ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑدان اﺷﺎره ﺧواھﯾم ﮐرد.
 17ـ ﺧواﺑﯾﯨن در ﻣﻧﻰ در ﺷب ھﺎى رﻣﻰ ﺟﻣرات:
ﻧزد ﺷﺎﻓﻌﯾﮫ ،ﺧواﺑﯾدن در ﻣﻧﺎ در ﺷبھﺎی رﻣﯽ ﺟﻣرات ﻧﯾز واﺟب ﻣﯽﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻧزد اﺣﻧﺎف ﺧواﺑﯾدن در
ﻣﻧﺎ ﺳﻧت اﺳت و اﯾن ﮐﮫ ﭘس از در ﺑﻐل ﮔرﻓﺗن ﺣﺟر اﻻﺳود طواف را ﺷروع ﮐﻧﯽ و طواف از ﭘﺷت
ﺳﻧﮓ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﺎﺷد و ﭘﯾﺎده اﻧﺟﺎم ﺷود ﻣﮕر در ﺻورت وﺟود ﻋذر و ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ھﻔت دور ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد.
ﺣﮑم واﺟب ﻣﺎﻧﻧد ﺣﮑم ﻓرض اﺳت .اﮔر ﻓرﺿﯽ ﺗرک ﺷود؛ ﺣﺞ ﺑﺎطل ﻣﯽﺷود اﻣﺎ اﮔر ﺣﮑﻣﯽ واﺟب
ﺗرک ﺷود ،ﺟرﯾﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﭘرداﺧت ﮔردد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﮔوﺳﻔﻧد ﯾﺎ ﯾﮏ ھﻔﺗم ﯾﮏ ﺷﺗر اﺳت .ھﻔت
ﻧﻔر در ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﯾﮏ ﺷﺗر ﯾﺎ ﮔﺎو ﺷرﯾﮏ ﻣﯽﺷوﻧد و ﺣﺞ ﺑﺎ ﺗرک ﺳﮭوی ،ﻋﻣدی ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎھﯽ آن ﯾﺎ
در اﺛر ﻓراﻣوﺷﯽ ،ﭼﮫ ﺣﮑم وﺟوب را ﺑداﻧد و ﭼﮫ ﻧداﻧد؛ ﺑﺎطل ﻧﻣﯽﮔردد ،اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻣد اﯾن ﮐﺎر
را ﺑﮑﻧد؛ ﮔﻧﺎه ﺑزرﮔﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷده وﻟﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت .ان ﺷﺎء ﷲ در درس ﺑﻌد ،درﺑﺎرهی
ﺳﻧتھﺎی ﺣﺞ ﺳﺧن ﺧواھﯾم ﮔﻔت.
ﺣﻛم وارد ﺷدن زن ﺣﺎﺋﺿﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺟد :
اﮐﻧون ﺑﮫ ﺳؤاﻟﯽ ﮐﮫ از ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش ﭘﯾراﻣون ﺣﮑم وارد ﺷدن زن ﺣﺎﺋﺿﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺟد وارد ﺷده ﺑود؛
ﻣﯽﭘردازﯾم .در واﻗﻊ ﻋﻠﻣﺎی ارﺑﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ اﺣﻧﺎف ،ﺷﺎﻓﻌﯾﮫ ،ﺣﻧﺎﺑﻠﮫ و ﻣﺎﻟﯾﮑﮫ ﯾﮏ رأی دارﻧد و ﺑر اﺳﺎس
ﻣذاھﺑﺷﺎن ﺟزﺋﯾﺎﺗﯽ ھم دارﻧد .دﺧول ﻣﺳﺟد ﺑر ُﺟﻧُب ﺣرام اﺳت ،ﭼرا ُﺟﻧُب؟ ﭼون ﺣﮑم ﺟﻧب و ﺣﮑم
ﺣﺎﺋﺿﮫ و زﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﻔﺎس اﺳت؛ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت .ﺑرای ﺷﺧص ُﺟﻧب اﻧﺟﺎم اﻋﻣﺎل ﺷرﻋﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد وﺿو
ﺣرام اﺳت .ھر ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﺿو دارد؛ ﺑر ﺷﺧص ُﺟﻧب ﺣرام اﺳت .از ﺑﺎب اوﻟﯽ ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺣدث اﺻﻐر ھم دارد ،ﻧﺑﺎﯾد آن را اﻧﺟﺎم دھد و ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣدث اﮐﺑر دارد ،اوﻟﯽ ﺗر آن اﺳت ﮐﮫ
ﻏﺳل ﮐﻧد .ﭘس ﺑرای ﺷﺧص ﺟﻧب ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻧﻔل ﯾﺎ ﻓرض ﺑﺧواﻧد ﻣﮕر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آب در
دﺳﺗرﺳش ﻧﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺗواﻧد از آب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در ﺑﺣث ﭘﯾراﻣون ﺗﯾﻣم ﺧواھد آﻣد.
اﻣﺎ ﻣردی ﮐﮫ ﺟﻧب اﺳت ﻣﯽﺗواﻧد روزهی ﻧﻔل ﯾﺎ ﻓرض ﺑﮕﯾرد و ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ﻏﺳل ﮐﻧد و روزه
اش درﺳت اﺳت اﻣﺎ روزهی زن در ﺣﺎﻟت ﺣﯾض و ﻧﻔﺎس ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت .از دﯾﮕر اﻋﻣﺎل دﯾﻧﯽ ای ﮐﮫ
ﺑرای ﺟﻧب ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ،ﺧواﻧدن ﻗرآن اﺳت .ﻣذاھب ارﺑﻌﮫ ﺧواﻧدن ﻗرآن در ﺣﺎﻟت ﺟﻧب را ﺣرام
داﻧﺳﺗﮫ اﻧد و از ﺑﺎب اﺣﺗﯾﺎط ﻟﻣس ﻗرآن ﻧﯾز ﺑر او ﺣرام ﻣﯽﮔردد .ﭘس اﮔر ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑر او ﺟﺎﯾز
ﻧﯾﺳت ،اوﻟﯽ ﺗر آن اﺳت ﮐﮫ ﻟﻣس آن ﻧﯾز ﺑراﯾش ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻟﻣس ﻗرآن ﺑدون وﺿو ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت
اﮔر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﺧص ﺟﻧب ﻧﺑﺎﺷد .اﮔر ﺟﻧب ﺑﺎﺷد؛ از ﺑﺎب اوﻟﯽ ﺗر ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت .در درسھﺎی ﭘﯾﺷﯾن در
اﯾن ﺑﺎره ﻣﻔﺻل ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ام .ﭘس ﻟﻣس ﻗرآن ﺑرای ﺷﺧص ﺟﻧب از ﺑﺎب اوﻟﯽ ﺗر ﻣﻣﻧوع ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻣوﺿوع ﺳؤال ﻣﺎ ،ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد اﺳت .دﺧول ﻣﺳﺟد ﺑر ﺷﺧص ﺟﻧب ﺣرام اﺳت .از طرف دﯾﮕر
ﺷرﯾﻌت ﺣﻧﯾف و ﭘﺎک ،ﺗﻼوت ﻣﻘدار اﻧدک و ﻧﺎﭼﯾز ﻗرآن را ﺑر ﺷﺧص ﺟﻧب ﺟﺎﯾز ﺷﻣرده و در ﻣورد
ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ھم ﺷروطﯽ ھﺳت ﮐﮫ در ﻣذاھب ﺑﮫ طور ﻣﻔﺻل وﺟود دارد .ﻣﺎدر ﻣوﺿوع ﺗﻼوت
ﻗرآن و ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺗوﺳط ﺷﺧص ﺟﻧب ،رأی ﻣذھب ﺣﻧﻔﯽ را ﺧواھﯾم ﮔرﻓت.
ﻧظر ﻣذھب ﺣﻧﻔﻰ در ﻣوﺿوع ﻗراﺋت ﻗرآن و دﺧول ﻣﺳﺟد ﺑرای ﺷﺧص ﺟﻧب :
اﺣﻧﺎف ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ :ﺗﻼوت ﻣﻘدار ﮐم ﯾﺎ زﯾﺎد ﻗرآن ﺑرای ﺷﺧص ﺟﻧب ﺣرام اﺳت ﺟز در دو ﺣﺎﻟت :ﯾﮑﯽ
اﯾن ﮐﮫ اﻣر ﻣﮭﻣﯽ را ﺷروع ﮐﻧد ،ﻣﺛﻼ ﺑﮕوﯾد :ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم.
از اﺑوھرﯾره رواﯾت ﺷده ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود:
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ﺢ ِﺑ ِذﻛ ِْر ﱠ ِ ﻋ ﱠَز َوﺟَ ﱠل ﻓَ ُﮭ َو أَ ْﺑﺗَ ُر أَ ْو ﻗَﺎ َل أَ ْﻗ َط ُﻊ ((
))ﻛُ ﱡل ﻛ ََﻼ ٍم أ َ ْو أَ ْﻣ ٍر ذِی ﺑَﺎ ٍل َﻻ ﯾُ ْﻔﺗَ ُ
»ھر ﺳﺧن ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧدا آﻏﺎز ﻧﺷود آن دو ﺑرﯾده ﯾﺎ ﭘﺎره ﺷده اﺳت«.
]اﺣﻣد از اﺑو ھرﯾره[.

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺳم ﷲ ﮔﻔﺗن ﺑرای ﺟﻧب ﻣﺑﺎح اﺳت .دوم :آﯾﮫی ﮐوﺗﺎھﯽ را ﺑﺧواﻧد ﯾﺎ ﺑرای ﮐﺳﯽ دﻋﺎ ﮐﻧد ﻣﺎﻧﻧد
اﯾن ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد:
َی﴾
َ
﴿رﺑﱠﻧَﺎ ا ْﻏﻔ ِْر ﻟِﯽ َوﻟ َِوا ِﻟد ﱠ
»ﭘروردﮔﺎرا ! ﻣرا و ﭘدر و ﻣﺎدرم را ﺑﯾﺎﻣرز«.
] ﺳوره ﻧوح [28 :

ﯾﺎ ﺑﮕوﯾد:
ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻛﻔﱠ ِﺎر ُر َﺣ َﻣﺎ ُء ﺑَ ْﯾﻧَ ُﮭ ْم﴾
ﺷدﱠا ُء َ
﴿أَ ِ
»در ﺑراﺑر ﻛﺎﻓران ﺗﻧد و ﺳرﺳﺧت و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﻛدﯾﮕر ﻣﮭرﺑﺎن و دﻟﺳوزﻧد«.
]ﺳوره ﻓﺗﺢ[29 :

ﭘس ﺗﻼوت ﺑرﺧﯽ آﯾﺎت ﺑراﯾش ﺟﺎﯾز اﺳت .ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻧﯾز ﺟز در ﺻورت ﺿرورت ،ﺑر ﺟﻧب
ﺣرام اﺳت .ﭼﮫ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﺿرورت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻏﺳل ﻓﻘط در ﻣﺳﺟد آب ﺑﯾﺎﺑد.
ﯾﻌﻧﯽ اﮔر آب ﻏﺳل ﻓﻘط در ﻣﺳﺟد ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷد و او در ﺣﺎﻟت ﺟﻧب ﺑود؛ ﭘس ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾد وارد ﻣﺳﺟد
ﺷود ﯾﺎ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺣل ﻏﺳل ،ﺑﺎﯾد از داﺧل ﻣﺳﺟد ﻋﺑور ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﻋﺑور
از داﺧل ﻣﺳﺟد ،ﺗﯾﻣم ﺑزﻧد.
ﺣﺎﻟت دوﻣﯽ ھم ھﺳت .اﮔر دﺷﻣن در ﺗﻌﻘﯾب ﺷﺧص ﺟﻧب ﺑود و ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد از ﺷرﺷﺎن در اﻣﺎن
ﻣﯽﻣﺎﻧد؛ ﺟﺎﯾز اﺳت ﺷﺧص ُﺟﻧب ،زن ﺣﺎﺋﺿﮫ ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻔﺎس اﺳت ﺑرای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧدن از ﺷرﺷﺎن،
وارد ﻣﺳﺟد ﺷوﻧد .اﯾن رأی اﺣﻧﺎف در ﻣورد ﺗﻼوت ﻗرآن و ورود ﺷﺧص ﺟﻧب ،ﺣﺎﺋﺿﮫ و زﻧﯽ ﮐﮫ
ﻧﻔﺎس ﺷده؛ ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻣﯽﺑﺎﺷد.
راى ﺷﺎﻓﻌﯾﮫ در ﻣوﺿوع ﻗراﺋت ﻗرآن و ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺗوﺳط ُﺟﻧب:
ﻧزد ﺷﺎﻓﻌﯾﮫ ﺗﻼوت ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺣرف از ﻗرآن ﺑرای ﺷﺧص ﺟﻧب ﺣرام ﻣﯽﺑﺎﺷد اﮔر ھدﻓش ﺗﻼوت ﺑﺎﺷد
اﻣﺎ اﮔر ﺑﮫ ﻗﺻد ذﮐر ﯾﺎ ﻏﯾر ﻋﻣد ﺑر زﺑﺎﻧش ﺟﺎری ﺷد؛ ﺣرام ﻧﯾﺳت .اﮔر در وﻗت ﺧوردن »ﺑﺳم ﷲ«
ﮐﮫ ﯾﮏ آﯾﮫ اﺳت؛ ﮔﻔت ﯾﺎ ﺳوار ﻣرﮐﺑش ﺷد و ﮔﻔت:
ﺳ ﱠﺧ َر ﻟَﻧَﺎ َھ َذا َو َﻣﺎ ُﻛﻧﱠﺎ ﻟَﮫُ ُﻣ ْﻘ ِرﻧِﯾنَ ﴾
ﺳ ْﺑ َﺣﺎنَ اﻟﱠذِی َ
﴿ ُ
»ﭘﺎك و ّ
ﻣﻧزه ﺧداﺋﯽ اﺳت ﻛﮫ او اﯾنھﺎ را ﺑﮫ زﯾر ﻓرﻣﺎن ﻣﺎ درآورد ،و ﮔرﻧﮫ ﻣﺎ ﺑر ) رام ﻛردن و
ﻧﮕﮭداری( آنھﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻧداﺷﺗﯾم«.
]ﺳوره زﺧرف[13 :

اﯾن ذﮐر اﺳت و ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد دو طﮭﺎرت اﺳت ،ﺟﺎﯾز اﺳت ﻗرآن را در درود و ﺻﻼﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑراﯾش ﻣﺑﺎح اﺳت؛ ﺗﻼوت ﮐﻧد .اﮔر ﺷﺧص ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﻔر ﺟﻧب ﺷد و آﺑﯽ ﺑرای ﻏﺳل ﯾﺎ وﺿو
ﻧﯾﺎﻓت ،ﺗﯾﻣم ﻣﯽزﻧد ،وارد ﻣﺳﺟد ﺷده و ﻧﻣﺎز ﻣﯽﺧواﻧد و ﻗرآن ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن اﻣر ﺑرای او ﺟﺎﯾز
اﺳت زﯾرا ﻓﺎﻗد ھر دو طﮭﺎرت اﺳت و ﺣﮑﻣش ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
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ﻋﻔُ ّوا ً َ
ﻏﻔُوراً ﴾
ﺳ ُﺣوا ِﺑ ُو ُﺟو ِھﻛُ ْم َوأَ ْﯾدِﯾﻛُ ْم ِإنﱠ ﱠ َ ﻛَﺎنَ َ
﴿ﻓَﻠَ ْم ﺗ َ ِﺟدُوا َﻣﺎ ًء ﻓَﺗ َ َﯾ ﱠﻣ ُﻣوا َ
ﺎﻣ َ
ﺻﻌِﯾدا ً َط ِﯾّﺑﺎ ً ﻓَ ْ
»و )در ھﻣﮫی اﯾن اﺣوال( آﺑﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﯾد ،ﺑﺎ ﺧﺎك ﭘﺎك ﺗﯾ ّﻣم ﻛﻧﯾد و )ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ،ﺑﺎ ﺧﺎك( ﭼﮭره و
دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﻣﺳﺢ ﻛﻧﯾد .ﺑﯾﮕﻣﺎن ﺧداوﻧد ﻋﻔوﻛﻧﻧده و آﻣرزﻧده اﺳت«.
]ﺳوره ﻧﺳﺎء[43 :

ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ھر دو طﮭﺎرت اﺳت؛ وﻧﯾز زن ﺣﺎﺋﺿﮫ و ﻧﻔﺎس ﺷده ،ﺣﮑﻣش ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﻋﺑور
از ﻣﺳﺟد ﺑرای ﺟﻧب ،ﺣﺎﺋﺿﮫ و زن ﻧﻔﺎس ﺷده ﺑدون ﻣﮑث ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗردد ،ﺑﮫ ﺷرط اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗن از
ﻋدم اﻧﺗﻘﺎل ﻧﺟﺎﺳت ﺑﮫ ﻣﺳﺟد اﯾرادی ﻧدارد .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺟد ﺑﮫ ﺧون آﻏﺷﺗﮫ
ﺷود؛ در اﯾن ﺻورت ﺑراﯾش ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﭼون ﻋﺑور از ﻣﺳﺟد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷرط اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗن از ﻋدم
اﻧﺗﻘﺎل ﻧﺟﺎﺳت ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺟﺎﯾز اﺳت .اﮔر از دری وارد ﺷد و از دری دﯾﮕر ﺧﺎرج ﺷد؛ ﻧزد ﺷﺎﻓﻌﯾﮫ ﺟﺎﯾز
ﻣﯽﺑﺎﺷد اﻣﺎ اﮔر از دری وارد ﺷد و از ھﻣﺎن در ﺧﺎرج ﺷد؛ ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﭼون ﺗردد ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.
ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣدث اﮐﺑر در او اﯾﺟﺎد ﺷده ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻗول اﺣﻧﺎف ﺟﺎﯾز اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﺿرورت در
ﻣﺳﺟد ﻣﮑث ﮐﻧد .ﻣﺛل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﺟد ﺧواﺑﯾده و ﺟﻧب ﺷده و ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﻣﺳﺟد ﺧﺎرج ﺷود و در
ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﺣﺎﻟت دوﻣﯽ وﺟود ﻧدارد ﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺎن ﯾﺎ ﻣﺎﻟش ﻣﯽﺗرﺳد اﻣﺎ در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺳرﻋت ﺑﺎ ﭼﯾزی ﻏﯾر از ﺧﺎک ﻣﺳﺟد ﺗﯾﻣم ﺑزﻧد اﻟﺑﺗﮫ اﮔر آﺑﯽ ﻧﯾﺎﻓت و اﯾن ﻧظر ﺷﺎﻓﻌﯾﮫ اﺳت.
ﻧظر ﻣذھب ﻣﺎﻟﮑﯽ در ﻣورد ﺧواﻧد ﻗرآن و دﺧول ﻣﺳﺟد ﺑرای ﺟﻧب:
ﻧظر ﻣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد .ﻣﺎﻟﮑﯾﮫ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت :ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑرای ﺟﻧب ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دو ﺷرط ﺟﺎﯾز اﺳت:
اول :ﻣﯽﺗواﻧد در دو ﺣﺎﻟت آن ﭼﮫ از ﻗرآن ﺑراﯾش ﻣﯾﺳر ﺑود ﻣﺛﻼ ﺑﮫ اﻧدازهی ﯾﮏ آﯾﮫ و ﻣﺎﻧﻧد آن ﺗﻼوت
ﮐﻧد .ﺣﺎﻟت اول :در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻣن ﻗﺻد ﺣﻔﺎظت ﺟوﯾﯽ در ﺑراﺑر دﺷﻣن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد» :رب
اﻏﻔر ﻟﯽ وارﺣﻣﻧﯽ« و آﯾﮫ ای از ﻗرآن را ذﮐر ﮐرد ﻣﺎﻧﻧد اﯾن ﻓرﻣﺎﯾش اﻟﮭﯽ:
ﻖ * ِﻣ ْن ﺷ ِ َّر َﻣﺎ َﺧﻠَﻖَ ﴾
﴿ﻗُ ْل أَﻋُوذُ ﺑِ َر ِّ
ب ا ْﻟﻔَﻠَ ِ
»ﺑﮕو ﭘﻧﺎه ﻣﯽﺑرم ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺳﭘﯾده دم .از ﺷر ھر آﻧﭼﮫ ﺧداوﻧد آﻓرﯾده اﺳت«.
]ﺳورة اﻟﻔﻠﻖ[2-1 :

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﮔر ﺑﺎ دﺷﻣﻧﯽ روﺑﮫ رو ﺷد و ﺑﮫ ﻧﯾت در اﻣﺎن ﻣﺎﻧدن از دﺷﻣن آﯾﮫای را ﺗﻼوت ﮐرد؛
اﯾن ﮐﺎر ﻧزد ﻣﺎﻟﮑﯾﮫ ﺟﺎﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺣﺎﻟت دوم :ﺑرای اﺳﺗدﻻل ﺣﮑﻣﯽ ﺷرﻋﯽ در ﺣﯾن ﺑﺣث و ﻣﻧﺎظره آﯾﮫ
ای ﺗﻼوت ﮐﻧد .ﻣﺛﻼ ﺣﮑﻣﯽ ﺷرﻋﯽ ذﮐر ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ او ﻣﯽﮔوﯾد :اﺳﺎس اﯾن ﺣﮑم ،اﯾن آﯾﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﺑرای ﺟﻧب ،ﺣﺎﺋض ﯾﺎ زن ﻧﻔس ﺷده ﺟﺎﯾز اﺳت و در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑرای او ﺟﺎﯾز
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ ھر ﭼﻧد ﮐم و ﯾﺎ زﯾﺎد را از ﻗرآن را ﺗﻼوت ﮐﻧد .ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﺎﻧدن در آن
ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان راه ﻋﺑور و ﻣرور ﺣرام اﺳت ﻣﮕر در دو ﺻورت :اول زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آب ﺑرای
ﻏﺳل ﻓﻘط در ﻣﺳﺟد ﯾﺎﻓت ﺷود ﻣﺎﻧﻧد اﺣﻧﺎف و ﺷﺎﻓﻌﯾﮫ و راھﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺣل ﻏﺳل ﺟز ﻋﺑور از
ﻣﺳﺟد وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﻋﺑور از ﻣﺳﺟد ﺑرای او ﺟﺎﯾز اﺳت .ﺣﺎﻟت دوم :زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﺟﺎﻧش ﭘﻧﺎھﮕﺎھﯽ ﺟز ﻣﺳﺟد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در اﯾن ﺻورت ﺗﯾﻣم زده و ﺗﺎ ﺑرطرف ﺷدن
آن ﭼﮫ ﻣوﺟب ﺗرﺳش ﻣﯽﮔردد؛ ﻣﯽﺗواﻧد در آن ﺑﻣﺎﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﻣﺳﺎﻓر ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺑود و ﺟﻧب ﺷد و
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت از آب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺗﯾﻣم ﺑزﻧد و وارد ﻣﺳﺟد ﺷود و ﺑﺎ ﺗﯾﻣم ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد اﻣﺎ ﻓﻘط در
ﺻورت ﺿرورت در ﻣﺳﺟد ﺑﻣﺎﻧد و اﮔر در ﻣﺳﺟد دﭼﺎر اﺣﺗﻼم ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از آن ﺧﺎرج ﺷود و
اﮔر ﺑراﯾش اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﺑود ،ﺗﯾﻣم ﺑزﻧد.
ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد اﯾن اﺣﮑﺎم ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﻧدن ﻗرآن ﻓﻘط در ﺣﺎﻟت ذﮐر ﺑﺳم ﷲ و
ﺗﻌوذ ،ﭘﻧﺎه ﺑردن ﺑﮫ ﺧدا ،و اﺳﺗدﻻل ﺑر ﺣﮑﻣﯽ ﺷرﻋﯽ ﺟﺎﯾز اﺳت و ﻣﮑث ﮐردن در ﻣﺳﺟد ﺗﻧﮭﺎ در
ﺣﺎﻟت ﺿرورت ﺟﺎﯾز اﺳت .اﯾن ﻧظر اﺋﻣﮫی ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ در ﻣورد ﺗﻼوت ﻗرآن و ورود ﺣﺎﺋﺿﮫ و ﺟﻧب
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و زﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻔﺎس ﺷده؛ ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻣﯽﺑﺎﺷد.
در ﭘﯾوﺳت اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت در ﻣورد ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ،اﯾن اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ ﺑﮫ طور ﻣﻔﺻل در ﻣذاھب
ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ در ﮐﺗﺎب »اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﯽ اﻟﻣذاھب اﻷرﺑﻌﺔ« ﺻﻔﺣﮫی ) (120ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑرای دﺳت
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب و اﯾن ﺻﻔﺣﺎت ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ اﻟﻧﻌﻣﺎن :
اﮐﻧون ﺑﮫ داﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻣﯽﭘردازﯾم .داﺳﺗﺎن اﻣروز در ﻣورد اﻣﺎم اﻋظم اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ اﺳت .اﻣﺎم
اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ رﺣﻣﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣردی زﯾﺑﺎ ﭼﮭره ،ﺧوش ﻗﯾﺎﻓﮫ ،ﺷﯾرﯾن ﺑﯾﺎن ،ﺧوش ﺳﺧن ﺑود ،ﻧﮫ طوﻻﻧﯽ
ﺳﺧن ﻣﯽﮔﻔت و ﻧﮫ آن ﻗدر ﻣﺧﺗﺻر و ﮐوﺗﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺗوﺟﮫ ﻧﺷود و ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش ﻟﺑﺎس ﺑود» .ﻣرﮐﺑﺗﺎن
را اﺻﻼح و ﻣرﺗب ﮐﻧﯾد ،ﻟﺑﺎﺳﺗﺎن را آراﺳﺗﮫ ﺳﺎزﯾد ﺗﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣردم اﻧﮕﺷت ﻧﻣﺎ ﺑﺎﺷﯾد« .ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم
ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧوﺷﺑوﯾﯽ ﻣﻌروف ﺑود .ﻟﺑﺎﺳﯽ داﺷت ﮐﮫ ﻓﻘط در ﻣراﺳم ھﺎ و در وﻗت ﺣﺿور ھﯾﺋتھﺎ
ﻣﯽﭘوﺷﯾد .ﺧوش ﻟﺑﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻓت ﺑرای ﻣؤﻣن ﻣطﻠوب اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺧوش ﻟﺑﺎس و ﺷﯾﮏ ﭘوش ﺑود.
ﺧوش ﻗﯾﺎﻓﮫ و ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش ﺑو اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑوی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯾوخ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻋطری ﺑﺎ ﺑوی ﺳﺑﮏ
و ﺷﯾرﯾن ﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣود .اﮔر در ﻣﯾﺎن ﻣردم راه ﻣﯽرﻓت ،ﻣردم ﭘﯾش از آن ﮐﮫ وی را ﺑﺑﯾﻧﻧد؛ از
ﺑوی ﺧوﺷش وﺟودش را ﺣس ﻣﯽﮐردﻧد .او ﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﺛﺎﺑت و ﮐﻧﯾﮫ اش اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ اﺳت .اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
در ﻓﻘﮫ آﺳﺗﯾن ﺑﺎﻻ زد و زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل آن را اﺳﺗﺧراج ﻧﻣود.
اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ آﺧرﯾن ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻧﯽ اﻣﯾﮫ و اوﻟﯾن ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺻر ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس را درﯾﺎﻓت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر دو ﻋﺻر
ﯾﻌﻧﯽ ھم اﻣوﯾﺎن و ھم ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن را درﯾﺎﻓت .در زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻔﺎ و واﻟﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣرﻓﮭﯽ ﺑرای
اﻓراد ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد ﻣﮭﯾﺎ ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ روزﯾﺷﺎن از ھر ﺳو راﺣت و ﻓراوان ﺑدون اﯾن ﮐﮫ اﺣﺳﺎس
ﮐﻧﻧد؛ در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت .از ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﭘﯾﺷرﻓت اﻣتھﺎ آن اﺳت ﮐﮫ اﻓراد ﺑﺎھوش و
ﺑﺎاﺳﺗﻌداد در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾش زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد و از ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﺧردﻣﻧدان و زﯾرﮐﺎن
و ﻧﺎﺑﻐﮫھﺎ ﮐﻣﺗرﯾن درآﻣد را در ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ در زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻔﺎ و واﻟﯾﺎن اﻓراد
ﺑﺎاﺳﺗﻌداد را ﻏرق در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾش ﻗرار داده ﺑودﻧد ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ روزﯾﺷﺎن از ھر ﺳو و ﺑدون اﯾن ﮐﮫ
اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد؛ ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﯽآﻣد .ﺷﺎﻋر ﮔوﯾد:
»اﮔر رزق و روزی ﺑر اﺳﺎس ﻋﻘل و ﺧرد داده ﻣﯽﺷد؛ ﭘس ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺳﺗوران و ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺟﮭل و ﻧﺎداﻧﯽ ھﻼک ﺷوﻧد«.
اﻣﺎم اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﻋﻠم و ﻧﻔس ﺧود را از اﯾن اﻣر ﭘﺎک ﻧﮕﮫ داﺷت و از اﻣواﻟﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﻣرار ﻣﻌﺎش ﻧﮑرد
ﺑﻠﮑﮫ ﻋزم ﺑر اﯾن ﺟزم ﻧﻣود ﮐﮫ از دﺳت رﻧﺞ ﺧودش اﻣرار ﻣﻌﺎش ﮐﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ ﺳرش را ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯾرد.
روزی ﻣﻧﺻور او را ﺑﮫ ﺣﺿور طﻠﺑﯾد .وﻗﺗﯽ اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﺑر او وارد ﺷد؛ وی را ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ داﺷت و
ﺑﮫ او ﺧوش آﻣد ﮔﻔت و او را ﺑﮫ ﻣﺟﻠﺳش ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣود و از اﻣور دﯾن و دﻧﯾﺎ از او ﺑﺳﯾﺎر ﭘرﺳﯾد .وﻗﺗﯽ
ﺧواﺳت ﻣﺟﻠس را ﺗرک ﮐﻧد ،ﺑﺎ وﺟود ﺧﺳﯾس ﺑودﻧش ،ھﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﯽ ھزار درھم ﺑﮫ او داد .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﺑﮫ
او ﮔﻔت :ای اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣن در ﺑﻐداد ﻏرﯾﺑم و ﺟﺎﯾﯽ ﻧدارم ﺗﺎ اﯾن ﭘول را ﻧﮕﮫ دارم و ﺑر آن
ﻣﯽﺗرﺳم ،ﭘس آن را در ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﺑراﯾم ﻧﮕﮫ دار و ھرﮔﺎه ﺑدان اﺣﺗﯾﺎج ﭘﯾدا ﮐردم؛ آن را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺧواھم
ﮐرد .ﻣﻧﺻور ﺧواﺳﺗﮫ اش را اﺟﺎﺑت ﻧﻣود اﻣﺎ ﭘس از آن اﺟل اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ را ﻣﮭﻠت ﻧداد .وﻗﺗﯽ اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ
درﮔذﺷت ،در ﺧﺎﻧﮫ اش ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر اﯾن ﻣﺑﻠﻎ از اﻣﺎﻧتھﺎی ﻣردم را در ﺧﺎﻧﮫ اش ﯾﺎﻓﺗﻧد .اﯾن ﺧﺑر ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮔوش ﻣﻧﺻور رﺳﯾد؛ ﮔﻔت :ﺧداوﻧد رﺣﻣت ﮐﻧد اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ را ،ﻣﺎ را ﻓرﯾب داد و ﻧﺧواﺳت از ﻣﺎ ﭼﯾزی
ﺑﮕﯾرد و ﺑﺎ اﯾن روش ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗراﺷﯽ ﮐرد.
ﺑﺎری ﺑﮫ او ﮔﻔت :ای اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ،ﮐﺎش ﺑﮫ ﻣﺎ ﺳر ﻣﯽزدی .او در ﺟواب ﮔﻔت :ﭼرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺳر ﺑزﻧم
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧزد ﺷﻣﺎ ﭼﯾزی ﻧدارم ﮐﮫ از آن ﺑﺗرﺳم؟ آﯾﺎ ﺟز ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧزد ﺷﻣﺎﺳت؛ ﺑﯾم
دارد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺳر ﻣﯽزﻧد؟ اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺿر ﺟواب ﺑود .ﺑﺎری ﻧزد اﺑوﻣﻧﺻور ﺑود
و ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺿﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺷﻣن ﺳرﺳﺧﺗش ﺑود؛ ﻧﯾز در آن ﺟﺎ ﺣﺿور داﺷت .وی ﻣﯽﺧواﺳت اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ
را ﺑﮫ ﺣرج اﻧدازد ،ﭘس ﮔﻔت :ای اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ،اﮔر ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻓرﻣﺎن ﻗﺗل ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﻣن ﺑدھد ،ﺑﺎﯾد او را ﺑﮑﺷم
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ﯾﺎ درﻧﮓ ﮐﻧم؟ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻧﯾز در آن ﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﮔﻔت :آﯾﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑر ﺣﻖ اﺳت ﯾﺎ ﺑر ﺑﺎطل؟ ﺑﮫ او
ﮔﻔت :ﺑر ﺣﻖ اﺳت .ﮔﻔت :ﭘس ھﻣراه ﺣﻖ ﺑﺎش .وﻗﺗﯽ ﺧواﺳت ﺧﺎرج ﺷود ،ﮔﻔت :ﻣﯽﺧواﺳت ﻣرا در
ﺑﻧد ﮐﺷد اﻣﺎ ﻣن اول او را ﺑﺳﺗم .او ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺿر ﺟواب و ﺑدﯾﮭﮫ ﺳﺧن ﺑود.
ﮐرم و ﺑﺧﺷش اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ و ﻧﯾﮑﯽاش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردم :
اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ ﻟﻘﻣﮫای ﭘﺎکﺗر و ﺑﺎﻋزتﺗر از ﻟﻘﻣﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳت رﻧﺞ
ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷود؛ ﻧﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺧﺷﯽ از وﻗﺗش را ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽداد .او ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت
ﭘﺎرﭼﮫ ﻣﺷﻐول ﺑود .ﻗوﻟﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد :اﮔر ﻣؤﻣﻧﺎن در ﺑﮭﺷت ﺗﺟﺎرت ﻣﯽﮐردﻧد؛ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﭘﺎرﭼﮫ
ﻣﯽﭘرداﺧﺗﻧد و اﮔر ﮐﻔﺎر در ﺟﮭﻧم ﺗﺟﺎرت ﻣﯽﮐردﻧد ،ﭘول ﺻرف ﻣﯽﮐردﻧد .او ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﭘﺎرﭼﮫ و ﻟﺑﺎس
ﻣﺷﻐول ﺑود .ﺗﺟﺎرﺗش در ﻣﯾﺎن ﺷﮭرھﺎی ﻋراق در ﮔردش ﺑود اﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﭘول اﺣﮑﺎم ﺧﺎص ﺧودش را
دارد و ﻣطﻠﻖ ﻧﯾﺳت .ﮔﺎھﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺟﺑور اﺳت ﺑﮫ ﮐﺷور دﯾﮕری ﺳﻔر ﮐﻧد و ﭘول راﯾﺞ آن ﺟﺎ را ﺗﮭﯾﮫ
ﮐﻧد ﭘس ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر اﻓرادی ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑﭘردازﻧد اﻣﺎ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗول ،ﺣﮑﻣﯽ ﺷرﻋﯽ
اﺳت .ﺣﮑم اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﻔﺻل اﺳت و در وﻗﺗﯽ دﯾﮕر ﭘﯾراﻣون آن ﺑﺣث ﺧواھﯾم ﮐرد .اﻣﺎ اﯾن ﯾﮏ
ﺣﮑم ﺷرﻋﯽ ﻧﯾﺳت .او ﻣﻐﺎزهی ﻣﻌروﻓﯽ داﺷت ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ آن ﺗردد ﻣﯽﮐردﻧد .در اﯾن دﮐﺎن ﺻداﻗت
در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ،اﻣﺎﻧت در داد و ﺳﺗد وﺟود داﺷت .ﺑدون ﺷﮏ آﻧﺎن در آن ﺟﺎ اﻧواع ﺗﻧوع ھﺎ ﭘﺎرﭼﮫھﺎی
ﺟدﯾد ،ﮔزﯾﻧﮫھﺎ و اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﺧوب را ﻧﯾز ﻣﯽﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺗﺟﺎرت ﺧﯾری ﻓروان ﺑراﯾش ﮐﺳب
ﻣﯽﮐرد و از ﻓﺿل ﺧداوﻧد ﺛروت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽ اﻧدوﺧت .او ﻣﺎل را از راه ﺣﻼل ﺑﮫ دﺳت آورده و در راه
ﺣﻼل ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽﮐرد .ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ در ﺣﻼل و آن را در ﻣﮑﺎن درﺳﺗش ﺻرف
ﻣﯽﮐرد .ﻣﻌروف ﺑود ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ھر ﺳﺎل ﺳود ﺗﺟﺎرﺗش را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﮐرد ،ﺑﮫ اﻧدازه ی ﻻزم و ھزﯾﻧﮫ
ھﺎﯾش ﺑر ﻣﯽ داﺷت و ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻗﺎرﯾﺎن ،ﻣﺣدﺛﺎن ،ﻓﻘﮭﺎ و طﻼب ﻋﻠم را از ﻏذا و ﻟﺑﺎس ﻏﯾره
ﺑرطرف ﻣﯽﺳﺎﺧت .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻧﺎﻣوﺳم را ﺣﻔظ ﮐرده و ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرم ﺗﻘرب ﺟوﯾم.
ﺑرای ھر ﯾﮏ از آﻧﺎن ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﻧﺎر ﻣﯽﮔذاﺷت و ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔت :اﯾن ﺳود ﮐﺎﻻی ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺗوﺳط ﻣن ﺑﮫ دﺳﺗﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ﯾﻌﻧﯽ او اﯾن ﻣﺎل و ﺛروت را اﻣوال ﻓﻘرا ﻣﯽداﻧﺳت و ﻣﯽﮔﻔت:
اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫی ﺷﻣﺎﺳت و ﺧداوﻧد آن را در دﺳت ﻣن ﻗرار داده اﺳت .او در ﻋطﺎ و ﺑﺧﺷش ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر
ﻟطﯾف ﺑود .ﻧﻣﯽﮔﻔت :ﺑﮕﯾر ،ﺑﮕﯾر و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻗﻠﺑﯽ را ﻧﻣﯽﺷﮑﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﮔﻔت :اﯾن ﺳود ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد در دﺳﺗﺎن ﻣن ﻗرار داده اﺳت ،ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد از ﻣﺎل ﺧودم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽدھم ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻓﺿل
ﺧداوﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣن اﺳت .اﯾنھﺎ اﻣوال ﺷﻣﺎﺳت ،در رزق و روزی ﺧداوﻧد ،ﮐﺳﯽ ﺟز ﷲ ﺣول و ﻗوه
ای ﻧدارد .ﮔوﯾد :اﺧﺑﺎر ﺑذل و ﺑﺧﺷش و ﺟود اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﯾﺎن ھم ﻧﺷﯾﻧﺎن و ﯾﺎراﻧش ﺑﮫ ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن رﺳﯾده ﺑود .روزی ﯾﮏ از ھم ﻧﺷﯾﻧﺎﻧش ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه اش رﻓت و ﮔﻔت :ای اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ،ﺑﮫ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﭘﺎرﭼﮫ
ای ﻧﯾﺎز دارم .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﮔﻔت :ﭼﮫ رﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﮔﻔت :ﭼﻧﯾن و ﭼﻧﺎن ﺑﺎﺷد .ﮔﻔت :ﺻﺑر ﮐن ﺗﺎ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺑﺎ
اﯾن وﯾژﮔﯽھﺎ ﺑﮫ دﺳﺗم ﺑرﺳد .ﺟﻣﻌﮫ ﺷد و ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ھﻣﺎن وﯾژﮔﯽھﺎ ﺑﮫ دﺳﺗش رﺳﯾد ،ﭘس آن را ﻧزد
دوﺳﺗش ﺑرد و ﮔﻔت :آن ﭼﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﺳﺗم رﺳﯾد و ﻟﺑﺎس را ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن داد .دوﺳﺗش از ﻟﺑﺎس
ﺧوﺷش آﻣد و ﮔﻔت :ﭼﻘدر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻏﻼﻣت ﺗﻘدﯾم ﮐﻧم؟ ﮔﻔت :ﯾﮏ درھم .دوﺳﺗش ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔﻔت :آﯾﺎ ﻣرا
ﻣﺳﺧره ﻣﯽﮐﻧﯽ؟ ﮔﻔت :ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻗﺳم ،ﭘﯾش از ﺗو و ﺑﻌد از ﺗو ﮐﺳﯽ را ﻣﺳﺧره ﻧﮑرده ام و ﻧﺧواھم
ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻟﺑﺎس را ﺑﺎ ﻟﺑﺎﺳﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺑﯾﺳت و ﯾﮏ درھم ﺧرﯾدم ،آن ﯾﮑﯽ را ﺑﮫ ﺑﯾﺳت درھم
ﻓروﺧﺗم ﭘس ﻗﯾﻣت اﯾن ﻟﺑﺎس ﯾﮏ درھم ﻣﯽﺷود و ﺑﺎﯾد ﯾﮏ درھم ﮐﺳب ﮐﻧم و ﻣن ھرﮔز از ھم ھﻣﻧﺷﯾﻧم
ﺳودی ﻧﻣﯽﮔﯾرم .از ﺟواﻧﻣردی اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣراﻋﺎت ﺣﺎل ﺑرادراﻧش را ﺑﮑﻧد ،و ﺑرادرش اﺣﺳﺎس
ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧزد او ﻣﺣﺗرم و ﮔراﻣﯾﺳت .اﮔر ﭘﻧﺟﺎه درﺻد ﺳود را ﺑراﯾش ﮐم ﮐﻧﯾد ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﻧزد ﺷﻣﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ دارد .اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫی ﻣروت و ﺟواﻣردی اﺳت .ھم ﻧﺷﯾن ،ﺑرادر ،ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ،دوﺳت ،ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه
ات ﻣﯽآﯾد .ﭼﻧﯾن اﻓرادی ﻗﯾﻣت ﺧﺎﺻﯽ دارﻧد .روزی ﭘﯾر زﻧﯽ ﻧزد اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ آﻣد و ﻟﺑﺎﺳﯽ ﭘﺎرﭼﮫ ای از
او ﺧواﺳت .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﻟﺑﺎس ﻣورد ﻧظرش را ﺑراﯾش آورد .ﭘﯾر زن ﮔﻔت :ﻣن زﻧﯽ ﺳﺎﻟﺧورده ھﺳﺗم و از
ﻗﯾﻣتھﺎ اطﻼﻋﯽ ﻧدارم ،ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ھم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
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»ﻏﺑن اﻟﻣﺳﺗرﺳل رﺑﺎ ،ﻏﺑن اﻟﻣﺳﺗرﺳل ﺣرام«.
»ﮔول زدن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣت را ﻧﻣﯽداﻧد رﺑﺎ ھﺳت و ﮔول زدن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣت را ﻧﻣﯽ داﻧد ﺣرام اﺳت«.
ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﻣﺷﺗری ﻓردی ﺳﺎده و ﻧﺎآﮔﺎه ﺑود ،ﻓروﺷﻧدهی ﻣؤﻣن از ﺧدا ﻣﯽﺗرﺳد و ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﻗﯾﻣت را ﺑﮫ
او ﻣﯽدھد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓروﺷﻧدهی ﻓﺎﺟر او را ﻟﻘﻣﮫی ﭼرﺑﯽ ﻣﯽداﻧد و ﮐﺎﻻی ﻧﺎﻣرﻏوب را ﺑﺎ ﻗﯾﻣﺗﯽ
ﮔزاف ﺑﮫ او ﻣﯽﻓروﺷد و ﺧوﺷﺣﺎل ھم ﻣﯽﺷود .زن ﮔﻔت :ﻣن ﭘﯾرزﻧﯽ ﺳﺎﻟﺧورده ھﺳﺗم و از ﻗﯾﻣتھﺎ
اطﻼﻋﯽ ﻧدارم و اﯾن ﮐﺎر اﻣﺎﻧت اﺳت ،ﭘس ﻟﺑﺎس را ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ھﻣراه اﻧدﮐﯽ ﺳود ﺑﮫ ﻣن
ﺑﻔروش .ﻣن زﻧﯽ ﺿﻌﯾف و ﻧﺎﺗوان ھﺳﺗم .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔت :ﻣن دو ﻟﺑﺎس را در ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ھم
ﺧرﯾدهام .ﯾﮑﯽ از آن دو را ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﭼﮭﺎر درھم ﮐﻣﺗر از ﺳرﻣﺎﯾﮫام ﻓروﺧﺗﮫ ام اﮐﻧون ﺗو آن را ﺑﮫ ﭼﮭﺎر
درھم ﺑﺧر و ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﻗﯾﻣت را ﺑﺎ او ﺣﺳﺎب ﮐرد.
روزی ﺑر ﺗن ﯾﮑﯽ از ھﻣﻧﺷﯾﻧﺎن و دوﺳﺗﺎﻧش ﻟﺑﺎﺳﯽ ﮐﮭﻧﮫ دﯾد .وﻗﺗﯽ ﻣردم رﻓﺗﻧد و او و دوﺳﺗش ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺎﻧدﻧد ،ﺑﮫ او ﮔﻔت :ﺟﺎﻧﻣﺎز را ﺑﻠﻧد ﮐن و ھر ﭼﮫ زﯾر آن ھﺳت؛ ﺑردار .ﻣرد ﺟﺎﻧﻣﺎز را ﮐﻧﺎر زد و ھزار
درھم زﯾرش ﯾﺎﻓت .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﮔﻔت :آن را ﺑردار و ﺑﮫ اوﺿﺎع و اﺣواﻟت ﺑرس ،ﻟﺑﺎﺳت را ﻋوض ﮐن.
ﻣرد ﮔﻔت :ﻣن ﻣردی ﺗواﻧﻣﻧد ھﺳﺗم و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻌﻣت داد و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾن ﭘول ﻧدارم.
اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﮔﻔت :اﮔر ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺗو ﻧﻌﻣت داده ،ﭘس اﺛر اﯾن ﻧﻌﻣت ﮐﺟﺎﺳت؟ ﺗو ﻓردی ﺛروﺗﻣﻧد ھﺳﺗﯽ و
ﻟﺑﺎس ﮐﮭﻧﮫ ﻣﯽﭘوﺷﯽ؟ ﺧداوﻧد دوﺳت دارﻧد اﺛر ﻧﻌﻣﺗش را ﺑر ﺑﻧده اش ﺑﺑﯾﻧد .ﺑﮫ او ﮔﻔت :ﻣﮕر از ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة و اﻟﺳﻼم ﺑﮫ ﺗو ﻧرﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﺧداوﻧد دوﺳت دارد اﺛر ﻧﻌﻣﺗش را ﺑر ﺑﻧده
اش ﺑﺑﯾﻧد «.ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳر و وﺿﻌت ﺑرﺳﯽ ﺗﺎ دوﺳﺗت ﻧﮑوھش ﻧﺷود.
از ﺟود و ﮐرم اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ و ﻧﯾﮑﯽ اش ﺑﮫ ﻣردم ﺧﺑر رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﭘوﻟﯽ را ﺑرای ﺧﺎﻧواده اش
ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽﮐرد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺑر ﻧﯾﺎزﻣﻧدان ﻧﯾز اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐرد .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﻟﺑﺎﺳﯽ را ﺑرای ھﻣﺳرش ﺗﮭﯾﮫ
ﻣﯽﮐرد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻓرادی ﻓﻘﯾری ھم ﻣﯽﺑودﻧد ،ﺑر آﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧدازهی ﺧﺎﻧواده اش ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽﮐرد و
ھرﮔﺎه ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ﻣﯽﭘوﺷﯾد ،ﺑﮫ اﻧدازهی ﻗﯾﻣﺗش ﺑر ﺑﯾﻧواﯾﺎن ﻟﺑﺎس ﻣﯽﭘوﺷﺎﻧد و ھرﮔﺎه ﻏذا ﺑراﯾش
ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷد ،ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﻘداری از آن ﺑرﻣﯽ داﺷت و دو ﺳوم ﻏذاﯾش را ﺑﮫ ﻓﻘرا ﻣﯽداد.
از دﯾﮕر اﻣوری ﮐﮫ از وی رواﯾت ﺷده اﯾن اﺳت ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺧودش ﻋﮭد ﺑﺳت ﮐﮫ در ﺧﻼل ﺳﺧﻧﺎﻧش
ھرﮔز ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﻧﺧورد و اﮔر ﺳوﮔﻧد ﺧورد؛ درھﻣﯽ ﻧﻘره ﺑﭘردازد .او ﺑﺎ ﺧود ﭼﻧﯾن ﻋﮭد ﺑﺳﺗﮫ ﺑود
ﺳﭘس اﯾن ﻋﮭد را ﻣﺣﮑم ﺗر ﮐرد و ﺑﺎ ﺧودش ﻋﮭد ﺑﺳت اﮔر ﺑر درﺳﺗﯽ ﺳﺧﻧﺎﻧش ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐرد؛
دﯾﻧﺎری طﻼ ﺑدھد ﺗﺎ ﺧود را ﻋﺎدت ﺑدھد ﮐﮫ ھرﮔز ﻗﺳم ﻧﺧورد و ھرﮔﺎه ﺳوﮔﻧد ﻣﯽﺧورد ،دﯾﻧﺎری طﻼ
ﺻدﻗﮫ ﻣﯽداد.
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