ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ی ﻣﮭرﺑﺎن
ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ – ﻋﺑﺎدات آﯾﯾﻧﯽ – ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺣﺞ وﻋﻣره  -درس  : 04ﺳﻧت ھﺎی ﺣﺞ
ﺳﭘﺎس ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و درود و ﺳﻼم ﺑر ﺳرورﻣﺎن ﻣﺣﻣد راﺳﺗﯾن وﻋده ی اﻣﺎﻧت دار .ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ
داﻧش ﻣﺎ آن اﺳت ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ .ﺗو داﻧﺎی ﺣﮑﯾم ھﺳﺗﯽ .ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﻣﺎ را ﭼﯾزی ﺑﯾﺎﻣوز ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺳود ﺑﺧﺷد و از آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺳود رﺳﺎن و داﻧش ﻣﺎ را ﺑﯾﻔزای .ﺣﻖ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺑﻧﻣﺎ و ﻣﺎ
را ﺗوﻓﯾﻖ ﭘﯾروی آن ﺑده و ﺑﺎطل را ﺑﺎطل ﺑﻧﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺗوﻓﯾﻖ ﭘرھﯾز از آن ﺑده و ﻣﺎ را از ﺟﻣﻠﮫ ی
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﺑده ﮐﮫ ﺳﺧن را ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و از ﺑﮭﺗرﯾن آن ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺎ را ﺑﺎ رﺣﻣت ﺧود در
زﻣره ی ﺑﻧدﮔﺎن ﻧﯾﮏ ﺧود ﻗرار ﺑده.
ﺳﻧت ھﺎی ﺣﺞ:

 1ـ ﻏﺳل در ھﻧﮕﺎم اﺣرام :
ھﻧوز در درس ﺣﺞ ھﺳﺗﯾم .ﺑﮫ ﻟطف ﺧدا و ﺗوﻓﯾﻘﺎت او در درس ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ درﺑﺎره ی ارﮐﺎن ﺣﺞ و
واﺟﺑﺎت آن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﯾم .و اﮐﻧون ﺑﮫ ﺳﻧن ﺣﺞ ﻣﯽ ﭘردازﯾم:
ﺳﻧت ھﺎ زﯾﺎد اﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﻏﺳل در ھﻧﮕﺎم اﺣرام ﮔرﭼﮫ ﺣﯾض ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﺗرﺗﯾب ﻏﺳل اﻋم از
ﭼﯾدن ﻧﺎﺧن ھﺎ ،ﮐوﺗﺎه ﮐردن ﻣوی ﺳﯾﺑﯾل ،زدودن ﻣوھﺎی زﯾر ﺑﻐل ،ﻋورت و اﻣﺛﺎل آن  .اﮔر ﻣﺣرم
ﻏﺳل ﻧﮑرد در ﺻورت ﻗﺻد اﺣرام ﺑﺎﯾد وﺿو ﺑﮕﯾرد .ﻣرد ﺑﺎﯾد ﺷﻠوار و ﻟﻧﮓ ﺑﭘوﺷد و ﺑﮭﺗر اﺳت ﻧو و
ﺳﻔﯾد ﯾﺎ ﺗﻣﯾز ﺑﺎﺷد .اﮔر ﺗﺎزه و ﺳﻔﯾد ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺗﻣﯾز وﺳﻔﯾد ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻣﯾز ﺷﺳﺗﮫ ﺷده
ﺑﺎﺷد .ﭘﯾش از آن ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋطر ﺧود ﺧوﺷﺑو ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻣرد و زن ﺳﻧت اﺳت
ﮐﮫ ﭘس از اﺣرام دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﻧد .و ﭘس از اﺣرام ﺑﺳﯾﺎر ﻟﺑﯾﮏ ﮔوﯾﻧد؛ ﻟﺑﯾﮏ اﻟﻠﮭم ﻟﺑﯾﮏ.
 2ـ طواف ﻗدوم :
از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻧت ھﺎی ﺣﺞ طواف ﻗدوم اﺳت .طواف ﻗدوم ﺳﻧت اﺳت .طواف اﻓﺎﺿﮫ ﻓرض اﺳت .طواف
وداع واﺟب اﺳت .ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺣﺎﺟﯾﺎن ﯾﺎ ﻓﻘط آﻧﺎن ﮐﮫ از دور ﻣﯽ آﯾﻧد؟ ﺑرای آﻧﺎن ﮐﮫ از ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕر
ﻣﯽ آﯾﻧد .و ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﯾد ﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم درود ﻓرﺳﺗﺎد.
 3ـ ﺑوﺳﯾدن ﺣﺟراﻻﺳود:
از ﺳﻧت ھﺎی ﺣﺞ ﺑوﺳﯾدن ﺣﺟراﻻﺳود اﺳت .ﺑوﺳﯾدن ﺑﺎ دھﺎن و ﯾﺎ دﺳت ﮐﺷﯾدن ﺑر روی آن .ﺳﮫ ﺣﺎﻟت
وﺟود دارد .ﯾﺎ آن را ﺑﺑوﺳﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳت روی آن ﺑﮑﺷﯾد و دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺑوﺳﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐﻧﯾد.

1

ﺳﻨﺖ ھﺎی ﺣﺞ

 4ـ ﺑرھﻧﮫ ﺑودن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزوان ]ﻓﻘط[ ﻣرد در ﺗﻣﺎم دورھﺎی طواف :
از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻧت ھﺎی ﺣﺞ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣردان در ﺗﻣﺎم دورھﺎی طواﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از آن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزوان ﺧود را ﺑرھﻧﮫ دارﻧد .ھر طواﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از آن ﺳﻌﯽ اﺳت ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزوان ﺑرھﻧﮫ
ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎﻧﮫ ی راﺳت را ﺑرھﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﻟﻧﮓ را زﯾر ﺑﻐل راﺳت ﺑﺑﻧدﯾد و ﺑر روی ﺷﺎﻧﮫ ی ﭼپ
ﺑﯾﻧدازﯾد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑرھﻧﮫ ﮐردن ﺑﺎزو در طواﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از آن ﺳﻌﯽ وﺟود دارد.
 5ـ رﻣل :
ﺳﻧت رﻣل ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺗﺎب رﻓﺗن در ﺳﮫ دور اول طواف ﯾﺎ طواف ﻓرض ﯾﻌﻧﯽ در طواف ﮐﻌﺑﮫ ﺳﻧت
اﺳت ﮐﮫ ﺷﺗﺎب ﺷود ﮔرﭼﮫ ﭘس از اﯾن طواف ﺳﻌﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 6ـ ﺑﺎ ﺷﺗﺎب رﻓﺗن ﻣﯾﺎن دو ﺧط ﺳﺑز ﻣﯾﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣروه ﺑرای ﻣردان :
ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ ﻣردان در دو ﺧط ﺳﺑز ﻣﯾﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣروه در ھر دور از دورھﺎی ﺳﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﺗﺎب ﺑروﻧد
و ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ در دﯾﮕر دورھﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑرود.
 7ـ طواف ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺣﺎﺟﯾﺎن دور دﺳت ھﺎ :
ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺳﯾﺎر طواف ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣﯾت اﻟﻣﺳﺟد در ﺧﺎﻧﮫ ی ﮐﻌﺑﮫ ھﻣﺎن طواف
اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﺎﺟد دﯾﮕر دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﺗﺣﯾت اﻟﻣﺳﺟد ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود.
 8ـ ﺧروج از ﻣﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﯽ ﭘس از طﻠوع ﺧورﺷﯾد در روز ھﺷﺗم ذی اﻟﺣﺟﮫ :
ﺧروج از ﻣﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﯽ ﭘس از طﻠوع ﺧورﺷﯾد در روز ھﺷﺗم ذی اﻟﺣﺟﮫ ﺳﻧت اﺳت زﯾرا ﺧواﺑﯾدن در
روز ھﺷﺗم ذی اﻟﺣﺟﮫ ﺗﺎ روز ﻧﮭم در ﻣﻧﯽ ﺳﻧت اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﺎﺟﯾﺎن زﯾﺎدی از ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﻣﮑﮫ ﺑﮫ
ﻋرﻓﺎت ﻣﯽ روﻧد و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد .اﻣﺎ ﺳﻧت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯽ در ﻣﻧﯽ ﺑﺧواﺑد و در آن ﭘﻧﺞ وﻋده
ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد؛ ظﮭر ،ﻋﺻر ،ﻣﻐرب ،ﻋﺷﺎء روز ھﺷﺗم و ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ روز ﻧﮭم و ﭘس از آن ﺑﮫ ﺳوی
ﻋرﻓﺎت ﺑرود .ﺧواﺑﯾدن در ﻣﻧﯽ در روزھﺎی رﻣﯽ ﺟﻣرات ﻧﯾز ﺳﻧت اﺳت .ﻧزد ﺳﺎدات ﺣﻧﻔﯽ ﺧواﺑﯾدن
در ﻣﻧﯽ ﺳﻧت اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ آن را ﺗرک ﮐﻧد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد اﻣﺎ ﺳﺎدات ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺧواﺑﯾدن در ﻣﻧﯽ را
واﺟب ﻣﯽ داﻧﻧد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑﻧد ﺑﺎﯾد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ذﺑﺢ ﮐﻧد.
 9ـ ﺧروج از ﻣﻧﯽ ﭘس از طﻠوع ﺧورﺷﯾد در روز ﻧﮭم ﺑﮫ ﺳوی ﻋرﻓﺎت و دﻋﺎ و ذﮐر ﮐردن:
از دﯾﮕر ﺳﻧت ھﺎی ﺣﺞ ﺧروج از ﻣﻧﯽ ﭘس از طﻠوع ﺧورﺷﯾد در روز ﻧﮭم ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋرﻓﺎت ھﻣراه ﺑﺎ
ذﮐر ﮐردن اﺳت .ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ دﻋﺎھﺎی رواﯾت ﺷده از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم در ﺟﺎی ﺧود
ﺧواﻧده ﺷود.
 10ـ ورود ﺑﮫ ﮐﻌﺑﮫ :
ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ وارد ﮐﻌﺑﮫ ﺷوﻧد اﻣﺎ اﯾن اﻣر اﮐﻧون اﻣﮑﺎن ﻧدارد اﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد :دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز
ﺧواﻧدن در ﺣﺟر اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺟﺎﯾﮕزﯾن ورود ﺑﮫ ﮐﻌﺑﮫ اﺳت .طواف ﺑﺎطل اﺳت زﯾرا ﻣﯾﺎن ﮐﻌﺑﮫ و ﺣﺟر
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ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﻧﯾﺳت و ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﻌﺑﮫ اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﮑﺎن دو رﮐﻌت ﺑﺧواﻧد ﮔوﯾﺎ در ﺧود ﮐﻌﺑﮫ
ﺧواﻧده و وارد آن ﺷده اﺳت.
 11ـ طﮭﺎرت داﺷﺗن در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺣﺞ :
ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺣﺞ طﮭﺎرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻧﮕﮫ داﺷﺗن زﺑﺎن از اﻣور ﻣﺑﺎح دﻧﯾوی و ﻗﯾﻣت
ھﺎی ارز و ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ در ﺷﺎم وﺟود ﻧدارد و ﭼﮫ زﯾﺑﺎ اﺳت اﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ
درﺑﺎره ی ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ وﮐﺎﻻھﺎ و ﻏرق آن ﺷدن از ﺳﻧت ﻧﯾﺳت.
 12ـ ﺣﻔظ زﺑﺎن از ﻧﺎﭘﺳﻧدی ھﺎ:
ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ زﺑﺎن ﺧود را از ﺳﺧﻧﺎن ﻧﺎﭘﺳﻧد ﺣﻔظ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺣﻔظ زﺑﺎن از ﺳﺧﻧﺎن ﻣﮑروه ﺗﺣرﯾﻣﯽ
واﺟب اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از زﻧﺎن و ﯾﺎ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از ﻣﻘدﻣﺎت ﺟﻣﺎع ﻗرﺑﺎﻧﯽ را واﺟب ﻣﯽ ﮐﻧد؛
زﯾرا ﺳﺧن ﮔﻔﺗن در اﯾن ﻣوارد در اﺣرام ﻣﻣﻧوع اﺳت و اﯾن ﮐﺎر زﯾر ﭘﺎﮔذاﺷﺗن آن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود
اﻣﺎ ﺣﻔظ زﺑﺎن از ﻣﮑروھﯽ ﺗﺣرﯾﻣﯽ واﺟب اﺳت و ﺣﻔظ آن از ﻣﮑروه ﺗﻧزﯾﮭﯽ ﺳﻧت اﺳت.
 13ـ ﺧواﺑﯾدن در ﻣزدﻟﻔﮫ در ﺷب ﻗرﺑﺎﻧﯽ :
ﺧواﺑﯾدن در ﻣزدﻟﻔﮫ در ﺷب ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺳﻧت اﺳت .اﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ زﻧﺎن و
ﻧﺎﺗواﻧﺎن اﺟﺎزه داده اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑرای رﻣﯽ ﺟﻣرات ﮐﺑری ﺑروﻧد و ﭘﯾش از طﻠوع ﺻﺑﺢ
ﺑﮫ طواف رﮐن ﺑﭘردازﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﯾﮑﯽ از ﺑرادران ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎ ﺧود زﻧﺎﻧﯽ دارد ﺑﮭﺗر اﺳت ﭘس از ﻧﯾﻣﮫ
ﺷب آﻧﺎن را از ﻣزدﻟﻔﮫ ﺑﺑرد ﺗﺎ در ھﻧﮕﺎم ﺷﻠوﻏﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻧﯾﻔﺗد و ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎﻟت
ﺧﺷﻧود ﻧﯾﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣﯾﺎن ﻣردان ﺑﮫ ھم ﺑﭼﺳﺑﻧد و ﯾﺎ ﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ﺷوﻧد.
 14ـ رﻣﯽ ﺟﻣرات در ﻋﻘﺑﮫ ﮐﺑری :
ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ در روز اول در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی طﻠوع ﺧورﺷﯾد و زوال آن در روز ﻗرﺑﺎﻧﯽ رﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود
ﻣﮕر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻠوﻏﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺑﺎﻗﯽ روزھﺎ در ﻣﯾﺎن زوال ﺧورﺷﯾد ﺗﺎ ﻏروب ﺳﮫ ﺑﺎر اﯾن
ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .رﻣﯽ ﺟﻣرات ﻋﻘﺑﮫ ی ﮐﺑری در ﻣﯾﺎن طﻠوع ﺧورﺷﯾد و ﻣﯾﺎن زوال روز اول از
روزھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﻧت اﺳت اﻣﺎ دﯾﮕر روزھﺎ رﺟم ﭘس از زوال ﺗﺎ ﻏروب ﺳﻧت اﺳت اﻣﺎ اﮔر زﻧﺎن
ھﻣراه ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘس از ﻧﯾﻣﮫ ﺷب رﻣﯽ ﺟﻣرات اﻧﺟﺎم دھد.
 . 15ﺣﺞ ﻣﻔرده ﻗرﺑﺎﻧﯽ دارد:
ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺞ ﻣﻔرده ﮔزار ﻧﯾز ﻗرﺑﺎﻧﯽ دھد اﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ دادن ﺑر ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺞ ﺗﻣﺗﻊ واﺟب اﺳت
ﮐﮫ ھدی ﺟﺑر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑر ﺣﺞ ﻗران ﻧﯾز واﺟب اﺳت ﮐﮫ ھدی ﺷﮑر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑر ﺣﺞ ﻣﻔرده ﺳﻧت اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ آن را ﺗرک ﮐﻧد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد و ﻧﯾز ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ از
ﮔوﺷت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧورده ﺷود .و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﮔوﺷت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺣﺞ ﻗران و ﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧورﯾد اﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﻧﺎﯾﺎت
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را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺧورد اﮔر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮔﻧﺎھﯽ اﻧﺟﺎم داد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑر او واﺟب ﺷد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺣﺎﺟﯾﺎن از آن
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﺧورﻧد.
 16ـ ﻧوﺷﯾدن آب زﻣزم :
ﻧوﺷﯾدن آب زﻣزم و ﺑﺳﯾﺎر ﻧوﺷﯾدن از آن ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾراب ﺷدن و ﭘرﻧوﺷﯽ و ﻧﮫ ﻣزﻣزه ﮐردن آن ﺳﻧت
اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد از اﯾن آب آن ﭼﻧﺎن ﺑﺧورﯾد ﺗﺎ ﺳﯾراب ﺷوﯾد واﯾن ھﻣﺎن ﺳﯾراب ﺷدن ﻧﺎم دارد.
 17ـ ﭘﺎﯾﺑﻧدی در اﻟﺗزام :
ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻟﺗزام ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﺣﺟراﻻﺳود و درب ﮐﻌﺑﮫ اﺳت ،ﭘﺎﯾﺑﻧدی ورزﯾده ﺷود .از ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم رواﯾت اﺳت ﮐﮫ» :ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻠﺗزم ﺑﺎﯾﺳﺗد و از ﺧداوﻧد ﻧﯾﺎز
دﻧﯾﺎﯾﯽ و اﺧروی طﻠب ﮐﻧد ﺧداوﻧد ﺣﺗﻣﺎ آن را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﺑﺧﺷد«
 18ـ آوﯾﺧﺗن ﺑﮫ ﭘرده ھﺎی ﮐﻌﺑﮫ :
ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﭘرده ھﺎی ﮐﻌﺑﮫ ﺑﯾﺎوﯾزﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ اﻟﺗﻣﺎس ﮐﻧﻧده ی ﭘﻧﺎه ﺟوﯾﻧده دﺳت ﺑﮫ
ﭘرده ھﺎ ﺑرد و از ﺧداوﻧد ﯾﺎری ﺟوﯾد.
 19ـ ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗن ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد :
ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﺑﺎﻋث آزار دادن ﺧود ﯾﺎ دﯾﮕران ﻧﺷود و زﻧﺎن
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻠﻧد ﻟﺑﯾﮏ ﮔوﯾﻧد زﯾرا ﺑﻠﻧد ﺷدن ﺻدای زن ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓﺗﻧﮫ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .و زﻧﺎن زﯾﺎدی در ﺣﺞ ﺑﮫ اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺻدای ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ ﻟﺑﯾﮏ و دﻋﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرﻧد ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺻدای آﻧﺎن
ﻋورت اﺳت و اﯾن ﺑﺎﻋث آزار ﺣﺎﺟﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود.
 20ـ ﻏﺳل ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻣﮑﮫ و ﻣزدﻟﻔﮫ:
ﻏﺳل در ﻣﮑﮫ ﻣﮑرﻣﮫ و ﻣزدﻟﻔﮫ ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻣﮑﮫ ﺑرای ﺣﺎﺟﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن دو ﻣﮑﺎن ﻓرود ﻣﯽ آﯾﻧد،
ﺳﻧت اﺳت.
 21ـ ﺟﻣﻊ ﻣﯾﺎن ﻧﻣﺎز ظﮭر و ﻋﺻر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﻓﻘط در ﻋرﻓﮫ:
ﺟﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﻣﯾﺎن ظﮭر و ﻋﺻر ﻓﻘط در ﻋرﻓﮫ ﺳﻧت اﺳت و اﻣﺎم اﺑوﯾوﺳف و ﻣﺣﻣد ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﻗﺎﺋل اﻧد.
 22ـ ﻧﻣﺎز در ﻋرﻓﮫ ﭘﺷت ﺳر اﻣﯾر ﺣﺞ :
از ﻧظر ﺣﻧﻔﯽ ھﺎ ﻧﯾز ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯾﺎن ﭘﺷت ﺳر اﻣﯾر ﺣﺞ ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﻧد و ﻓرادا ﻧﻣﺎز ﻧﺧواﻧﻧد.
 23ـ دﻋﺎی ﺑﺳﯾﺎر در ﺟﺑل اﻟرﺣﻣﮫ :
ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ در ﻣﮑﺎن ﺟﺑل اﻟرﺣﻣﮫ ﺑﺳﯾﺎر دﻋﺎ ﺷود .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم روی
ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮓ ھﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .اﯾن روز روز ﺑزرﮔﯽ اﺳت و دﻋﺎ در آن ﺑﮫ ﻟطف ﺧداوﻧد ﻣﺳﺗﺟﺎب ﻣﯽ
ﺷود.
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 24ـ طواف اﻓﺎﺿﮫ در روز اول از روزھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد :
طواف اﻓﺎﺿﮫ در روز اول از روزھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﻧت اﺳت .ﻓراﯾض ،واﺟﺑﺎت و ﭘس از آن ﺳﻧت ھﺎ
اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ارﮐﺎن ﻓرض را اﻧﺟﺎم ﻧدھد ﺣﺞ وی ﺑﺎطل اﺳت و ﺑﺎﯾد در ﺳﺎل ﺑﻌد ﺣﺞ ﺑﮫ ﺟﺎ آورد
ﭼراﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
﴿وأَﺗِ ﱡﻣوا ا ْﻟ َﺣ ﱠﺞ َوا ْﻟﻌُ ْﻣ َرةَ ِ ﱠ ِ﴾
َ
)و ﺑراى ﺧدا ﺣﺞ و ﻋﻣره را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾد(
]ﺳوره ﺑﻘره[196 :

ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﻣﻣﻧوﻋﺎت ﺣﺞ ﺷود ﺑﺎﯾد ﻗرﺑﺎﻧﯽ دھد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﻧﺗﯽ را ﺗرک ﮐﻧد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد .اﻣﺎ
ﮐﺎر ﺧوﺑﯽ ﻧﮑرده اﺳت .ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم اﺟﺎزه رھﺎ ﮐردن آن را در ﺑرﺧﯽ
از ﻣوارد ﺧﺎص داده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗرک آن در اﯾن ﻣوارد ﺑﮭﺗر اﺳت .ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣراه وی ﭼﻧد زن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺟواز را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ﺑرای ﺣﺞ ﺧودش و آﻧﺎن ﺑﮭﺗر اﺳت.
اﺣﮑﺎم زﻧﺎن در ﺣﺞ :
ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐوﭼﮏ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ اﺣﮑﺎم ﺧﺎص زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ در ﺣﺞ ﻣﯽ دﯾدم زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺗﺎب ﻣﯽ روﻧد .اﯾن ﺧﻼف ﺳﻧت اﺳت .زن اﺣﮑﺎم ﺧﺎﺻﯽ دارد .زن
در اﺣﮑﺎم ﺣﺞ ﺑﮫ ﺟز ﻣوارد اﻧدﮐﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯾﺎن ﻣرد و زن ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔردد ،ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
ْس اﻟذﱠﻛ َُر ﻛ َْﺎﻷ ُ ْﻧﺛَﻰ﴾
َ
﴿وﻟَﯾ َ
)ﭘﺳر ﭼون دﺧﺗر ﻧﯾﺳت(
] ﺳوره آل ﻋﻣران[36 :

اﮔر ﺑﮫ ﻣرد ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم :ﻟﺑﺎس اﺣرام ﺑﭘوش و دو ﻟﺑﺎس ﯾﺎ ﻟﻧﮓ و ﯾﺎ ﻟﻧﮓ و ﺷﻠوار دوﺧﺗﮫ ﻧﺷده ﺑﭘوﺷد اﯾن
ﺑرای زن ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت و اﮔر ﺑﮫ ﻣرد ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم :ﺷﺗﺎب ﮐن ﺑرای زن ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت .زن در ھﻧﮕﺎم
اﺣرام ﻧﺑﺎﯾد ﺧودش را ﺧوﺷﺑو ﮐﻧد زﯾرا ﺧوﺷﺑو ﮐردن در ﻣﯾﺎن ﻣردان ﻣﻣﻧوع اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﮑﯽ از
ﺳﻧت ھﺎی ﻣردان ﮐﮫ ﺧوﺷﺑوﯾﯽ اﺳت ﺑرای زﻧﺎن ﻟﻐو ﻣﯽ ﺷود .زن ﻧﺑﺎﯾد ﻟﺑﺎس دوﺧﺗﮫ ﻧﺷده ﺑﭘوﺷد زﯾرا
اﯾن ﻟﺑﺎس زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﺎی او را ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن زن ﺑرای اﺣرام ﻟﺑﺎس ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﭘوﺷد و اﺣرام
او ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس دوﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .و ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻟﺑﺎس ھﺎی ﮔﺷﺎد و دو ﻻﯾﮫ ﺑﭘوﺷد زﯾرا اﯾن ﺑﮫ
ﺗﻘوا ﻧزدﯾﮏ ﺗر اﺳت و ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﻧﯾز ﻣﻘرب ﺗر ﺧواھد ﺑود .اﯾن ھﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای زن
ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻧﺑﻊ ﻓﺗﻧﮫ و آزار ﺣﺎﺟﯾﺎن ﺑﺎﺷد .ﻋﻠﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد :ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﮐﮫ زن ﭼﯾزی ﺑر
روی ﭼﮭره اش اﻧدازد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻘﺎﺑﯽ روی ﭼﮭره ﺑﮕذارد و ﺑﺎ ﭼﮭره ﻓﺎﺻﻠﮫ دھد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرﺧﯽ از
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ﺧواھران ﻣوﻣن روی ﺳر ﺧود ﮐﻼھﯽ ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻧﻘﺎب ﺑزﻧﻧد اﯾن ﻧﻘﺎب از ﭼﮭره دور ﺑﺎﺷد و
ﺳﻧت را اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﻧد و دﻟﯾل ﮐﺎری ﮐﮫ ﺳﯾده ﻋﺎﺋﺷﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم داده ﺑود و زﻧﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم آن را اﻧﺟﺎم دادﻧد اﯾن اﺳت:
ﺳﻠﱠ َم ُﻣﺣْ ِر َﻣﺎتٌ ﻓَ ِﺈذَا
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ َ
ﺳو ِل ﱠ ِ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
اﻟر ْﻛﺑَﺎنُ ﯾَ ُﻣ ﱡرونَ ﺑِﻧَﺎ َوﻧَﺣْ ُن َﻣ َﻊ َر ُ
))ﻋ َْن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔَ ﻗَﺎﻟَتْ  :ﻛَﺎنَ ﱡ
ﺷ ْﻔﻧَﺎهُ ((
ﺳﮭَﺎ َ
َﺎو ُزوﻧَﺎ َﻛ َ
ﺳ َدﻟَتْ إِﺣْ دَاﻧَﺎ ِﺟ ْﻠﺑَﺎﺑَﮭَﺎ ﻣِ ْن َرأْ ِ
ﺣَﺎ َذ ْوا ﺑِﻧَﺎ َ
ﻋﻠَﻰ َوﺟْ ِﮭﮭَﺎ ﻓَ ِﺈذَا ﺟ َ
))از ﻋﺎﺋﺷﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔت :ﮐﺎرواﻧﯾﺎن از ﮐﻧﺎر ﻣﺎ ﻋﺑور ﻣﯽﮐردﻧد و ﻣﺎ ھﻣراه رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم در اﺣرام ﺑودﯾم ،ھرﮔﺎه آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﯾدﻧد ،ھرﯾﮏ از ﻣﺎ ﻧﻘﺎﺑش را از
ﺑﺎﻻی ﺳر ﺑﮫ روی ﺻورت ﻣﯽاﻧداﺧت ،و ھر وﻗت ﮐﮫ از ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﻣﯽﮔذﺷﺗﻧد و دور ﻣﯽﺷدﻧد ،ﻣﺎ ﻧﻘﺎب
ﺧود را ﺑﺎز ﻣﯽﮐردﯾم((
] اﺑو داود از ﻋﺎﺋﺷﮫ [

اﯾن ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ اﺳت و ﻋﻠﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد :ﻣﺳﺗﺣب اﺳت زﻧﺎن ﭼﯾزی ﺑر ﭼﮭره اﻧدازﻧد ﮐﮫ از ﭼﮭره
ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻣوﺿوع و ﺣدﯾث دﻟﯾل آن اﺳت ﮐﮫ زن از ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮐردن ﭼﮭره ی ﺧود ﺑرای
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑدون ﺿرورت ﻧﮭﯽ ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم :زن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭼﮭره ی ﺑﺎز ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد ﺑﮫ
ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎ اﺳت؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﻣردان ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻧﺎﻣﺣرم ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺷف
ﭼﮭره در ﻧﻣﺎز ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﯾز اﺳت ﭼﮭره ﺑﺎز ﺑﺎﺷد .و زن ﻧﺑﺎﯾد ﺻداﯾش را در ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗن
ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد ﭼرا ﮐﮫ در ﺑﻠﻧد ﺷدن ﺻدای زن ﻓﺗﻧﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن زن ﻧﺑﺎﯾد ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم اذان
ﺑﮕوﯾد .وﻗﺗﯽ ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ زن اذان ﺑﮕوﯾد ﭼطور ﺗراﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد؟! و اﮔر ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرد
ﺻدای زن را در ﺣﺎﻟت ﺗﺳﺑﯾﺢ وذﮐر ﺑﺷﻧود ﭼطور ﺑﮫ ﺻدای او در ھﻧﮕﺎم ﺗراﻧﮫ ﺧواﻧدن ﮔوش ﻣﯽ
دھد؟! و زن ھرﮔز ﻟﻧﮓ ﻧﻣﯽ اﻧدازد و در طواف ﺷﺗﺎب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺣل طواف ﺧﻠوت ﺑﺎﺷد.
ﻣرد ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﻠوﻏﯽ ﮔﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺗﺎب ﮐﻧد و طواف اﻓﺎﺿﮫ اﻧﺟﺎم دھد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای زن
ﻣﺣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷﺗﺎﺑد و ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺣل طواف ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد زن اﺟﺎزه ﻧدارد در طواف و ﺳﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﺗﺎب
ﺑرود .و ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ در ﺳﻌﯽ ﻣﯾﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣروه ﻣد ﻧظر اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣرد ﺑﺎ ھﻣﺳرش
ﺑرود و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن دو ﺑﮫ دو ﺧط ﺳﺑز ﺑرﺳﻧد ﺑﺎ ھم ﺑﺷﺗﺎﺑﻧد .زن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺟﺎ ﺑﺷﺗﺎﺑد؟ اﯾن زن ﺷﻣﺎ
اﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آراﻣش ﺑرود و ﺷﻣﺎ در ﻣﯾﺎن دو ﺧط ﺳﺑز ﺑﺎﯾد از او زودﺗر ﺑﺷﺗﺎﺑﯾد و او ﺧود را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑرﺳﺎﻧد اﻣﺎ اﮔر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺗﺎب ﺑﯾﺎﯾد اﯾن ﺧﻼف ﺳﻧت اﺳت .و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده
اﺳت» :ﭘﯾش از ﺣﺞ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﯾد«.
زن در ھﻧﮕﺎم ﺷﻠوﻏﯽ ﺣﺟر اﻻﺳود را ﻧﻣﯽ ﺑوﺳد و ﮔﺎھﯽ زن ﻣﯾﺎن ﻣردان ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺳﻧﮓ را ﺑﺑوﺳد
و وﻗﺗﯽ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑر ﺳرش ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﻓﻘﮫ ﮐﺟﺎ رﻓت؟ زن ﻧﺑﺎﯾد در ﺷﻠوﻏﯽ
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ﺣﺟراﻻﺳود را ﺑﺑوﺳد و ﺧودش را ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺑوﺳﯾدن آن ﻧﮑﻧد و در ھﻧﮕﺎم ﺷﻠوﻏﯽ در ﻣﻘﺎم اﺑراھﯾم ﻧﻣﺎز
ﻧﺧواﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭘﺷت ﺳرش دﯾوار ،ﺳﺗون ﯾﺎ ﺗﯾر ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن
ﭘﺷت ﻣﻘﺎم اﺑراھﯾم در ﺷﻠوﻏﯽ ﺑﺳﯾﺎر از ﻧظر ﻓﻘﮭﯽ ھﯾﭻ ﻓﺎﯾده ای ﻧدارد.
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ اﺧﺗﻼط زن و ﻣرد ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﺣﺞ ﺣرام اﺳت؛ زﯾرا ﺑﺎﻋث ﻓﺗﻧﮫ اﺳت و زن ﺑﺎﯾد
ﻓرﺻت ھﺎ را در زﻣﺎن ﺧﻠوت ﺑودن ﻏﻧﯾﻣت ﺷﻣﺎرد و ﺑﮫ طواف ﺑﭘردازد .وﻗت ﺻﺑﺢ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد.
دو ﺳﺎﻋت ﭘﯾش از ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ﯾﺎ ﺳﺎﻋت دو ﺷب ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﯾﺎ ﺳﺎﻋت ﺳﮫ ﺑﻌد از ظﮭر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد.
ﺑﺎﯾد وﻗﺗﯽ را ﺑرﮔزﯾﻧد ﮐﮫ ﺷﻠوﻏﯽ ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻧﮫ آزار ﺑﺑﯾﻧد و ﻧﮫ آزار دھد ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎری ﮐﮫ ﺳﯾده ﻋﺎﺋﺷﮫ
رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ اﻧﺟﺎم داد.
ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ زن دور از ﮐﻌﺑﮫ طواف ﻧﻣﺎﯾد؛ زﯾرا ﻧزدﯾﮏ ﮐﻌﺑﮫ ﺷﻠوﻏﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت و در ﺷﻠوﻏﯽ
ﻣردان ﻧﯾﻔﺗد .و در ﻣﯾﺎن دو ﺧط ﺳﺑز در ﺳﻌﯽ ﻣﯾﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣروه ﺷﺗﺎب ﻧﮑﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن ﻣﮑﺎن ﺧﻠوت
ﺑﺎﺷد و ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣزدﻟﻔﮫ ھم ﻧﺧواﺑد زﯾرا زن اﺳت و ﺑﺗواﻧد در زﻣﺎن ﺧﻠوت ﺑﮫ رﻣﯽ ﺟﻣرات
ﺑﭘردازد و در ﻣﺷﻌر اﻟﺣرام ﻧﯾز ﺟﺎﯾز اﺳت ﮐﮫ ﺗوﻗف ﻧﮑﻧد زﯾرا زن اﺳت و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ
وﺳﻠم زﻧﺎن و ﻧﺎﺗواﻧﺎن ﺧﺎﻧواده اش را در ﻣﻘﺎﺑل ﺧود ﻣﯽ ﺑرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﯽ ﺑروﻧد و در ﻣزدﻟﻔﮫ ﻧﻣﯽ
ﺧواﺑﯾدﻧد .ﻓﻘﮫ و آﮔﺎھﯽ اﯾن اﺳت .اﮔر ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﺳت ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﯾد .و ﺑﮭﺗر اﺳت در روز
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘس از زوال در رﻣﯽ ﺟﻣرات ﺗﺎﺧﯾر ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻠوﻏﯽ ﻧﯾﻔﺗد و ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﮕراﻧﯽ و
ﭘوﺷش او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز طول ﺑﮑﺷد.
و ﺗﻔﺎوت رﯾز ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد در اﻣور ﺣﺞ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﺳت .در ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﯾﺎن ﻣرد و زن در
ﺳﮫ ﻣورد ﺗﻔﺎوت وﺟود دارد :اﯾﻧﮑﮫ در ﺳﻔر ﺷوھرش ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺎرﻣش ھﻣراه او ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻘد او
ھرﮔز ﺑراﯾش ﺟﺎﯾز ﻧﺑﺎﺷد .ﺷوھر ﺧواھرش در ﺻورت ﻣرگ ھﻣﺳر ﻣﺛﻼ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ زن ازدواج ﮐﻧد.
و ﻧﯾز اﮔر ﺧواھرش را طﻼق دھد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن ﻣرد ﺑرای زن ﻣﺣرم
ﻧﯾﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺣرم ﺑﺎﯾد ﻣﺣرم اﺑدی زن ﺑﺎﺷد .و ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﻣﺣرم ﺑﺎﯾد ﺗواﻧﺎ و ﻋﺎﻗل و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷد و
ﻓﺎﺳﻖ ﻧﺑﺎﺷد و اﮔر ﺑرادر ﻓﺎﺳﻘﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺣرم او ﺑﺎﺷد و ﮔﺎھﯽ ﺧواھر ﺛروﺗﻣﻧد اﺳت
و ﺑرادرش ﺳﺳت اﯾﻣﺎﻧش را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ رﻓﺗن ﺑﺎ ﺧودش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣرم ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺣﺎﺟﯾﺎن را
آزار ﻣﯽ دھد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت از او اھﻣﯾت ﻧدھد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺷوھر ﯾﺎ ﻣﺣرم
اﺑدی زن ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺣرم ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗل ﻏﯾر ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺎﺷد و در اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﭘﯾر و ﺟوان
ﻧﯾﺳت .ﭘﯾر زن ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣن ﭼﯾز ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻧدارم .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﯾن را ﺑﮫ ﺗو ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ﭘﯾرﻣردی را ﺑﺑﯾﻧﯽ و ﻧظر او را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﮐﻧﯽ .و در اﯾن ﻣورد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﭘﯾر و ﺟوان وﺟود
ﻧدارد .اﯾن ﮐﺎر ﺑرای زن ﻣﮑروه ﺗﺣرﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺑدون ﻣﺣرم ﺣﺞ ﮐﻧد و اﮔر زﻧﯽ ﺷوھر ﯾﺎ
ﻣﺣرﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد از ﻧظر ﺷرﻋﯽ ﺗوان ﺣﺞ ﻧدارد .اﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣرد از ﻧظر ﻣﺎﻟﯽ ﻣدﻧظر اﺳت؛
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ﺧودرو ،ﺗوﺷﮫ ،ﻣﺎل و ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺗوان زن ﺑﺎ ﻣﺎل و ﺗوﺷﮫ ووﺳﯾﻠﮫ و ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﻣﺣرم اﺳت و زﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺣرم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺣﺞ ﺑر او واﺟب ﻧﯾﺳت.
زن ﻧﺑﺎﯾد در ﻋده اﻋم از ﻋده طﻼق ﯾﺎ وﻓﺎت ﺑﺎﺷد .اﮔر در ﻋده ﺣﺞ ﮐﻧد ﻧﺎﻓرﻣﺎن و ﮔﻧﺎه ﮐﺎر اﺳت .ﻣﯽ
ﮔوﯾد :زﻧﯽ ﮐﮫ ﻋده ی طﻼق ﯾﺎ وﻓﺎت دارد ﺣﺞ ﺑر او ﻧﯾﺳت .و ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﻧﻔﻘﮫ ی ﺧود و ﻣﺣرم ﺧود را
ﺑﭘردازد زﯾرا از ﻟوازم ﺣﺞ او اﺳت و اﮔر ﻣﺛﻼ ﺑرادرش را ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺧود ﮐرد و او ﻧﺎﺗوان
ﺑود ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی او را ﺑدھد اﻣﺎ اﮔر ﺷوھرش را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣرم ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺣﺞ رﻓﺗن ﺑﺎ ﺧود ﮐرد
ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺣﺞ او را ﺑﭘردازد .اﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧوراک و ﻧوﺷﯾدن ﮐﮫ در اﻗﺎﻣت ﺑر ذﻣﮫ ی ﺧودش
اﺳت در ﺣﺞ ﻧﯾز ﺧودش ﺑﺎﯾد ﺑدھد ﻧﮫ ﺧواھرش و اﯾن ﻋﯾن ﻋداﻟت اﺳت .اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ زن ﺑرادرش را
ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺑﻠﯾط ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ده ھزار ﮐﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷوھرش ﺣﺞ ﮐﻧد.
ﺣﯾض وﻧﻔﺎس زن ﺑﮫ ﺟز طواف ﻣﺎﻧﻊ از ادای دﯾﮕر ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ ﺣﯾض ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋرﻓﺎت
ﺑرود ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﯾض وﻧﻔﺎس ھﯾﭻ ﮐدام از ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺑﮫ ﺟز طواف را ﻣﺎﻧﻊ ﻧﯾﺳت .در ﺣﯾض ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﺣرام ﺑﺑﻧدد و ﻟﺑﯾﮏ ﺑﮕوﯾد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد طواف ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣﺳﺟد اﻟﺣرام وارد ﺷود و اﮔر در ﺣﯾض ﯾﺎ
ﻧﻔﺎس طواف ﮐﻧد طواف او از ﻧظر ﺣﻧﻔﯽ ھﺎ درﺳت اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺷﺗر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣدود ﭼﮭل ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺎه
ھزار ﻟﯾره ﻗﯾﻣت دارد .اﻣﺎ اﮔر طواف را ﺗﺎ ﭘﺎﮐﯽ اش ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧدازد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد .اﯾن در طواف
رﮐن ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎک ﺷود ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧدازد اﺷﮑﺎل ﻧدارد .اﻣﺎ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽ
ﮔوﯾد :طواف زن در ﺣﺎﻟت ﺣﯾض و ﻧﻔﺎس درﺳت ﻧﯾﺳت.
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ َ
ف َطﻣِ ﺛْتُ
ﻲ َ
ﺳﻠﱠ َم َﻻ ﻧَ ْذﻛ ُُر ِإ ﱠﻻ ا ْﻟﺣَ ﱠﺞ ﻓَﻠَ ﱠﻣﺎ ِﺟﺋْﻧَﺎ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺳ ِر َ
)) ﻋ َْن ﻋَﺎ ِﺋﺷَﺔَ ﻗَﺎﻟَتْ َ :ﺧ َرﺟْ َﻧﺎ َﻣ َﻊ اﻟﻧﱠ ِﺑ ِّ
ﺳﻠﱠ َم َوأَﻧَﺎ أَ ْﺑﻛِﻲ ﻓَﻘَﺎلََ :ﻣﺎ ﯾُ ْﺑﻛِﯾكِ ؟ ﻗُ ْﻠتُ ﻟَ َو ِددْتُ َو ﱠ ِ أَﻧِّﻲ ﻟَ ْم أ َ ُﺣ ﱠﺞ ا ْﻟﻌَﺎ َم؟
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ َ
ﻓَ َد َﺧ َل َ
ﻲ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﻲ اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱡ
ﻋﻠَ ﱠ
ت آ َد َم ﻓَ ْ
ج َ
ﻏﯾ َْر أ َ ْن
ﺷ ْﻲ ٌء َﻛﺗَﺑَﮫُ ﱠ ُ َ
ﺳتِ؟ ﻗُ ْﻠتُ  :ﻧَﻌَ ْم ،ﻗَﺎلَ :ﻓَ ِﺈنﱠ ذَﻟِكِ َ
ﺎﻓﻌَﻠِﻲ َﻣﺎ ﯾَ ْﻔﻌَ ُل ا ْﻟﺣَﺎ ﱡ
ﻋﻠَﻰ ﺑَﻧَﺎ ِ
ﻗَﺎلَ :ﻟَﻌَﻠﱠكِ ﻧُ ِﻔ ْ
َﻻ ﺗَ ُ
ت َﺣﺗﱠﻰ ﺗ َ ْط ُﮭ ِري ((
طوﻓِﻲ ﺑِﺎ ْﻟ َﺑ ْﯾ ِ
))از ﻋﺎﺋﺷﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔت :ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﺞ ﺑﯾرون رﻓﺗﯾم
و وﻗﺗﯽ رﺳﯾدﯾم ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺣﯾض ھﺳﺗم .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم وارد ﺷد و
ﻣن ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردم ﻓرﻣود :ﭼﮫ ﭼﯾز ﺗو را ﺑﮫ ﮔرﯾﮫ واداﺷﺗﮫ اﺳت؟ ﺑﮫ ﺧدا دوﺳت دارم اﻣﺳﺎل ﺣﺞ ﮐﻧم؟
ﻓرﻣود :ﺣﯾض ﺷده ای؟ ﮔﻔﺗم :آری .ﻓرﻣود :اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر دﺧﺗران آدم ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت و
ﺗﻣﺎم اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯾﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ﺑﮫ ﺟز طواف را اﻧﺟﺎم ﺑده ﺗﺎ ﭘﺎک ﺷوی((.
] ﺑﺧﺎری از ﻋﺎﺋﺷﮫ[

از اﺣﮑﺎم زﻧﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺧﺎﻧواده ،ﻣﺣرم ،و ﯾﺎ ﺷوھرش را ﺑﺎ ﺧود در ﺳﻔر ﺑﺑرد و ﺧودش
ﺣﯾض ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﺑﺎﺷد طواف وداع از ﮔردن او ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑر او ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد:
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ﻣﺳﺗﺣب اﺳت دم درب ﺣرم ﺑﺎﯾﺳﺗد و ﭘﯾش از ﺗرک آن ﺳرزﻣﯾن دﻋﺎ ﮐﻧد .و ﮐوﺗﺎه ﮐردن ﻣوھﺎ ﺑراﯾش
ﺳﻧت اﺳت .از اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ از رﺳول ﷲ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم
ﻓرﻣود» :زﻧﺎن ﺳر ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺗراﺷﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣوھﺎی ﺧود را ﮐوﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد« و اﯾن ﻟطﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺷﺎﻣل آﻧﺎن ﺷده اﺳت.
اﯾن ھﺎ اﺣﮑﺎم زﻧﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﺞ ﺑود و ﻓراﯾض و واﺟﺑﺎت و ﺳﻧت ھﺎ و اﺣﮑﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻧﺎن را
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدﯾم.
***
وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﻧﻌﻣﺎن :
اﮐﻧون ﺑﺎر ﺳﻔر ﺑﮫ ﺳوی اﻣﺎم اﻋظم اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﺑﻧدﯾم .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ رﺣﻣﮫ ﷲ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش ﺑرﺧورد ﺑود.
ف َو َﻻ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ َ
ﻲ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺳﻠﱠ َم ﻗَﺎل َ:ا ْﻟ ُﻣؤْ ِﻣ ُن ُﻣؤْ ﻟَ ٌ
ف َو َﻻ َﺧﯾ َْر ِﻓﯾ َﻣ ْن َﻻ ﯾَﺄْﻟَ ُ
)) وﻋ َْن أَ ِﺑﻲ ھ َُرﯾ َْر َة أَنﱠ اﻟﻧﱠﺑِ ﱠ
ف((
ﯾُؤْ َﻟ ُ
))از اﺑوھرﯾره رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :ﻣوﻣن ﻣﺎﻧوس اﺳت و ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ اﻧس ﻧﮕﯾرد و ﺑﺎ او اﻧس ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷود ،ﺧﯾری ﻧدارد((
] اﺣﻣد از اﺑوھرﯾره[

او ﺧوش ﺑرﺧورد و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺎﻧوس ﺑود .ھﻣﻧﺷﯾﻧﺎن او از ﻧﺷﺳﺗن ﺑﺎ او ﺧرﺳﻧد ﺑودﻧد .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از او
ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﮐرد ﺣﺗﯽ اﮔر دﺷﻣﻧش ﺑود ﺑﮫ او ﮐﺎری ﻧداﺷت .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧش ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺷﻧﯾدم
ﮐﮫ ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺑﺎرک ﺑﮫ ﺳﻔﯾﺎن ﺛوری ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭼﻘدر اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ از ﻏﯾﺑت ﺑﮫ دور اﺳت؟ ﻣن ﻧﺷﻧﯾدم
ھرﮔز از دﺷﻣن ﺧود ﺑﮫ ﺑدی ﯾﺎد ﮐﻧد .ﺳﻔﯾﺎن ﺑﮫ او ﮔﻔت :ای اﺑوﻋﺑدﷲ اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﻋﺎﻗل ﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎ ﮔﻧﺎھﺎن ﻧﯾﮑﯽ ھﺎﯾش را از ﺑﯾن ﺑﺑرد.
اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ دوﺳت دار ﺑود ﯾﻌﻧﯽ دوﺳت داﺷت ﻣﺣﺑت ﻣردم را ﺟﻠب ﮐﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم
ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﻧﻣود .ﭘس از اﯾﻣﺎن واﻻﺗرﯾن ﺣﮑﻣت ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ﻣردم اﺳت .او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻداﻗت
آﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺣرﯾص ﺑود .رواﯾت اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣردی از ﮐﻧﺎر او ﻣﯽ ﮔذﺷت و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ در ﻣﺟﻠس او
ﻣﯽ ﻧﺷﺳت وﻗﺗﯽ ﺑر ﻣﯽ ﺧﺎﺳت از اﺣوال او ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد و اﮔر ﺑﯾﻧوا ﻣﯽ ﺑود ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐرد و اﮔر
ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺑود ﺑﮫ ﻋﯾﺎدت او ﻣﯽ رﻓت و اﮔر ﻧﯾﺎزی ﻣﯽ داﺷت ﺑرآورده ﻣﯽ ﮐرد و ﺣﺗﯽ او را ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .اﯾن اﺧﻼق اﺳت .اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧزد ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺳت از اﺣوال او ﺟوﯾﺎ ﺷوﯾد .از
ﮐﺎر او ﺑﭘرﺳﯾد .ﺷﺎﯾد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾد ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد و داروﯾش ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾد
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ و دﻟداری ﯾﺎ ﺗﺳﻠﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻣردم ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧد آﻧﺎن ﺑر ﮔردن او
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ﺣﻘﯽ دارﻧد .اﯾن اﻣﺎم ﺑزرﮔوار اﮔر در ﻧﺷﺳت زودھﻧﮕﺎم و ﻏﯾرﻋﻣدی ﺑﺎ ﮐﺳﯽ رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ
ﻗﺻد ﻧﺷﺳﺗن ﺑﺎ او را ﻧداﺷت اﺣوال او را ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد و ﻧﺎم و ﮐﺎر و ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت او را ﻧﯾز ﺟوﯾﺎ ﻣﯽ
ﺷد .اﮔر ﻓﻘﯾر ﯾﺎ ﺑﯾﻧوا ﺑود ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐرد و اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺑود ﺑﮫ ﻋﯾﺎدت او ﻣﯽ رﻓت و اﮔر ﻧﯾﺎزی
ﻣﯽ داﺷت ﺑرآورده ﻣﯽ ﮐرد و ﺣﺗﯽ او را ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑرادر او
ﺷود .و اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﭘﯾش از ﺗﻣﺎم اﯾن ھﺎ و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ھﺎ روزھﺎ روزه ﺑود و ﺷب ھﺎ ﻧﻣﺎز ﺷب ﻣﯽ
ﺧواﻧد .دوﺳت ﻗرآن ﺑود و ﺳﺣرﮔﺎھﺎن اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻣﯽ ﮐرد و ﻏرق ﻋﺑﺎدت ﺷدن او و ﭘرداﺧﺗن زﯾﺎد ﺑﮫ
ﻋﺑﺎدان ﺑرای او داﺳﺗﺎن ﺷده اﺳت .روزی رو ﺑﮫ ﮔروھﯽ از ﻣردم ﮐرد و ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾن ﻣردی
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﺷب ھﺎ ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧد و ھﻧوز اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را ﻧﺷﻧﯾده ﺑود ﮐﮫ ﮔﻔت :ﻣن از ﻧزد ﻣردم ﺑﺎ ﻧزد
ﷲ ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﻣردم درﺑﺎره ی ﻣن ﭼﯾزی ﻧﮕوﯾﻧد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ آن را اﻧﺟﺎم دھم ﯾﻌﻧﯽ او
را ﻣﯽ ﺳﺗودﻧد .ﮔﻔﺗﻧد :اﯾن ﻣرد ﻧﻣﺎز ﺷب ﻣﯽ ﺧواﻧد .و ﺷﺎﯾد ﻧﻣﺎز ﺷب ﻣﯽ ﺧواﻧد اﻣﺎ داﺋﻣﯽ ﻧﺑود و اﯾن
ﺳﺧﻧﺎن او را ﺑﮫ درد آورد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺑود ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ھﻣﺎن ﺳﺗودن ﻣردم ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر ﻧﻣﺎز
ﺷﺑش ﺗرک ﻧﺷد و ﭼون ﺷب ﭘرده ﻣﯽ اﻓﮑﻧد و ﻣردم ﺑﮫ ﺧواب ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و ﮐﺳﯽ ﺑﯾدار ﻧﺑود ﺑر ﻣﯽ
ﺧﺎﺳت و ﺑﮭﺗرﯾن ﻟﺑﺎس ﺧود را ﻣﯽ ﭘوﺷﯾد و رﯾش ﺧود را ﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ زد و ﺧودش را ﻣﯽ آراﺳت و
ﺧوش ﺑو ﻣﯽ ﻧﻣود و ﺳﭘس در ﻣﺣراب ﺧود ﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎد و ﺷب را در ﻧﻣﺎز ،رﮐوع ،ﻗﻧوت ،و ﺳﺟود ﻣﯽ
ﮔذراﻧد و ﺳوره ھﺎی طوﻻﻧﯽ در دو رﮐﻌت ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﮔﺎھﯽ ﺗﻣﺎم ﺷب را ﺑﺎ ﯾﮏ آﯾﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧد
و آن آﯾﮫ را ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﯽ ﮔرﯾﺳت و رواﯾت ﺷده ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷب را در ﻧﻣﺎز ﺑود و اﯾن آﯾﮫ را
ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐرد:
ﺳﺎﻋَﺔُ أَ ْد َھﻰ َوأ َ َﻣ ﱡر ﴾
ﺳﺎﻋَﺔُ َﻣ ْوﻋِ ُدھُ ْم َواﻟ ﱠ
﴿ﺑَ ِل اﻟ ﱠ
)ﺑﻠﻛﮫ ﻣوﻋدﺷﺎن ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و ﻗﯾﺎﻣت ]ﺑﺳﻰ[ ﺳﺧت ﺗر و ﺗﻠﺦﺗر اﺳت(
]ﺳوره ﻗﻣر[46 :

و ﮔﺎھﯽ ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ را ﺑﺎ وﺿوی ﻋﺷﺎء ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﭼون ﺳوره ی زﻟزﻟﮫ را ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺑﮫ ﻟرزه ﻣﯽ
اﻓﺗﺎد و ﻗﻠﺑش ﻣﯽ ﺗﭘﯾد و رﯾﺷش را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﺷروع ﺑﮫ ﮔﻔﺗن اﯾن ﻋﺑﺎرات ﻣﯽ ﻧﻣود :ای
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺛﻘﺎل ﻧﯾﮑﯽ را ﭘﺎداش و ﯾﮏ ﻣﺛﻘﺎل ﺑدی را ﻋذاب ﻣﯽ دھﯽ ﺑﻧده ات ﻧﻌﻣﺎن را از آﺗش
ﻧﺟﺎت ﺑده و ﻣﯾﺎن او و ﮔﻧﺎھﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾﻧداز و ای ﺑﺧﺷﻧده ی ﺑﺧﺷﻧده ھﺎ او را در رﺣﻣت ﺑﯽ ﻣﻧﺗﮭﺎی
ﺧود ﻗرار ﺑده.
ﺑرﺧورداری اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ از ﻗدرت اﻗﻧﺎع ﻋﺟﯾب :
اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﻧﻌﻣﺎن ﺑر اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ وارد ﺷد و ﺗﻌدادی از ﯾﺎران او ھﻣراه او ﺑودﻧد .وﻗﺗﯽ از ﻧزد او ﺑﯾرون
رﻓت اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮫ ﺣﺎﺿران ﮔﻔت :ﻣﯽ داﻧﯾد اﯾن ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑود؟ ﮔﻔﺗﻧد :ﺧﯾر ،ﮔﻔت :او ﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﺛﺎﺑت
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ﺑود .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﮔر ﺑﮕوﯾد اﯾن ﺳﺗون از طﻼ اﺳت ﺑرای ﮔﻔﺗﮫ اش دﻟﯾل ﻣﯽ آورد .او ﻗدرت اﻗﻧﺎع ﻋﺟﯾﺑﯽ
دارد و اﮔر ﺑﮕوﯾد :اﯾن ﺳﺗون از طﻼ اﺳت ﺑراﯾﺗﺎن دﻟﯾل ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﯾﻘﯾن ﮐﻧﯽ ﮐﮫ از طﻼ اﺳت.
در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﮐوﻓﮫ ﻣردی ﮔﻣراه ﺑود .از ﻧظر ﺑرﺧﯽ از ﻣردم ﻣﻘﺎﻣﯽ داﺷت .و ﺣرف او را ﮔوش ﻣﯽ
دادﻧد .اﯾن ﻣرد ﮔﻣراه در ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﮔﻔت ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﯾﮭودی ﺑوده اﺳت .در
ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺷﺎﯾﻌﮫ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ی ﺳوم راﺷدﯾن ﯾﮭودی ﺑوده اﺳت .و ﭘس از اﺳﻼم آوردن ھﻣﭼﻧﺎن
ﯾﮭودی ﻧﯾز ﺑوده اﺳت .وﻗﺗﯽ اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ اﯾن را ﺷﻧﯾد ﻧزد او رﻓت .ﺑﮫ او ﮔﻔت :ﺑرای ﺧواﺳﺗﮕﺎری دﺧﺗرت
ﻓﻼﻧﯽ ﺑرای ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧم آﻣده ام .ﮔﻔت :ﺧوش آﻣدی .ای اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗو رد ﻧﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ
ﺧواﺳﺗﮕﺎر ﮐﯾﺳت؟ ﮔﻔت :ﻣردی ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻗوم ﺧود ﺑﮫ ﺷراﻓت و ﺛروت ﻣﻌروف اﺳت .ﺑﺳﯾﺎر
ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧد و دﺳت و دل ﺑﺎز اﺳت .ﺣﺎﻓظ ﮐﺗﺎب ﺧدا و ﻧﻣﺎز ﺷب ﻣﯽ ﺧواﻧد و از ﺗرس ﺧداوﻧد ﺑﺳﯾﺎر
ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ای اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ .ﺑرﺧﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣرد ﮔﻔﺗﯽ او را
ھﻣﺗﺎی دﺧﺗر اﻣﯾراﻟﻣوﻣﻧﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﮔﻔت :اﻣﺎ ﯾﮏ وﯾژﮔﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯽ .ﮔﻔت:
ﭼﮫ وﯾژﮔﯽ ای؟ ﮔﻔت :او ﯾﮭودی اﺳت .ﻣرد ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧورد و ﮔﻔت :ﯾﮭودی اﺳت؟ ای اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﻣﯽ
ﺧواھﯽ دﺧﺗرم را ﺑﮫ ﺷوھری ﯾﮭودی ﺑدھم؟ ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ھﻣﺳری او ﻧﺧواھم داد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺗﻣﺎم
ﺻﻔﺎت ﭘﺳﻧدﯾده ی ﻧﯾﮑﺎن ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺎل در او ﺟﻣﻊ ﺑﺎﺷد .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﮔﻔت :دوﺳت ﻧداری دﺧﺗرت را ﺑﮫ
ﻋﻘد ﻣردی ﯾﮭودی در ﺑﯾﺎوری و ﺑﺳﯾﺎر از اﯾن ﮐﺎر ﺑدت ﻣﯽ آﯾد آﻧﮕﺎه در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺷﺎﯾﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم دو دﺧﺗرش را ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﮭودی داده اﺳت؟ آن ﻣرد ﺷﮕﻔت زده ﺷد و
او را وﺣﺷت ﻓرا ﮔرﻓت و از ﮔﻔﺗن اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﻧﺎﭘﺳﻧد اﺳﺗﻐﻔﺎر و ﻓوری ﺗوﺑﮫ ﮐرد .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ او را
درﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐرد.
روزی ﯾﮑﯽ از ﺧوارج ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽ ﺧﻧدﯾد و ﻧزد اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ آﻣد و ﮔﻔت :ای اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﺗوﺑﮫ ﮐن .ﮔﻔت :از
ﭼﮫ؟ ﮔﻔت از ﮔﻔﺗﮫ ی ﺧود درﺑﺎره ی داوری ﻣﯾﺎن ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺗوﺑﮫ ﮐن .اﯾن داوری ﻧﺎدرﺳت اﺳت.
او ﭘﯾش ﺗر ﮐﺎﻓر ﺑوده اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﯽ .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﮔﻔت :آﯾﺎ دوﺳت داری در اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ھم ﻣﻧﺎظره
ﮐﻧﯾم؟ آن ﻣرد ﮔﻔت :آری .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﮔﻔت :اﮔر در ﻣﻧﺎظره ﺑﮫ اﺧﺗﻼف ﺑرﺧوردﯾم ﭼﮫ ﮐﺳﯽ داوری ﮐﻧد؟
ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻔت :ھر ﮐس را ﻣﯽ ﺧواھﯽ داور ﮐن .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران آن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﮕﺎه ﮐرد و
ﮔﻔت :ای ﻣرد اﮔر اﺧﺗﻼف ﭘﯾدا ﮐردﯾم ﺗو ﻣﯾﺎن ﻣﺎ داوری ﮐن .ﺳﭘس ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻔت :ﻣن داوری
دوﺳت ﺗو را ﻣﯽ ﭘذﯾرم و آﯾﺎ ﺧودت او را ﻗﺑول داری؟ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎد ﺷد و ﮔﻔت  :آری .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﮔﻔت:
وای ﺑر ﺗو آﯾﺎ داوری ﺑرای ﺧودت را در اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟﺎﯾز ﻣﯽ داﻧﯽ و آن را ﺑر دو ﺗن از ﯾﺎران ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻧﺎروا ﻣﯽ ﺷﻣﺎری؟! وﻗﺗﯽ اﯾن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ داوری رﺿﺎﯾت داد و ﺑراﯾش دﻟﯾل
آورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺗﻣﺎم ﺷد.
ﻋﻠﻣﺎ رواﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دو ﺗن از ﺧوارج ﻧزد او آﻣدﻧد و ﺧوارج ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﻌروف اﺳت ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب
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ﮔﻧﺎه ﺻﻐﯾره ﺷﺧص را ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮔﻧﺎه ﺻﻐﯾره ای اﻧﺟﺎم دھد او را ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .آن دو در ﺧﻠوت ﻧزد او رﻓﺗﻧد و ﺑر او ﺷﻣﺷﯾر ﮐﺷﯾدﻧد و ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﻧد :درﺑﺎره ی ﻣردی ﮐﮫ زﻧﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﻓﻼن و ﻓﻼن ﮐرده ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ آﯾﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت ﯾﺎ ﮐﺎﻓر؟ اﮔر ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺳرش را ﻣﯽ
ﺑرﯾدﻧد .ﮔﻔت :اﯾن ﻣردی ﮐﮫ از او ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﻣﺳﯾﺣﯽ اﺳت؟ ﮔﻔﺗﻧد :ﺧﯾر ،ﮔﻔت :ﯾﮭودی اﺳت؟
ﮔﻔﺗﻧد :ﺧﯾر ،ﮔﻔت :او ﮐﯾﺳت؟ ﮔﻔﺗﻧد :ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت .ﮔﻔت :ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن ﺟواب ﺧودﺗﺎن را دادﯾد .ﺷﻣﺎ
ﮔﻔﺗﯾد ﻧﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﻧﮫ ﯾﮭودی اﺳت ﭘس ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت .اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن او ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت و
ﮐﺎﻓر ﻧﯾﺳت.
از ھﻣﯾن ﻣوارد اﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﮔروھﯽ از ﻣﻠﺣدان را دﯾد ﮐﮫ وﺟود ﺧداوﻧد را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ آﻧﺎن ﮔﻔت :درﺑﺎره ی ﮐﺷﺗﯽ ﭘر از ﺑﺎر و ﮐﺎﻻ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣوج طوﻓﺎﻧﯽ آن را اﺣﺎطﮫ ﮐرده
اﺳت و ﺑﺎدھﺎی ﺷدﯾدی آن را در ﺑرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ آن ﮐﺷﺗﯽ ھﻣﭼﻧﺎن در راه ﺧود آرام ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﺑﺎ آراﻣش ﺑﮫ ھدف ﺧود ﻣﯽ رﺳد و ھﯾﭻ ﻧﮕراﻧﯽ ﻧدارد و ﺑدون ﻧﻘص و اﻧﺣراف از ﻣﺳﯾر ﻣﯽ رﺳد.
ﺣﺗﯽ ﻧﺎﺧداﯾﯽ ﺑرای راﻧدن آن ﻧﯾﺳت و ﻣﻠواﻧﯽ ﺑرای ﻣﺳﯾرﯾﺎﺑﯽ اش وﺟود ﻧدارد .آﯾﺎ اﯾن از ﻧظر ﻋﻘﻠﯽ
درﺳت اﺳت؟ ﮔﻔﺗﻧد :ﺧﯾر ،اﯾن را ﻋﻘل ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﺑﮫ درک ﻧﻣﯽ آﯾد ای ﺷﯾﺦ .ﮔﻔت :ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ﺷﻣﺎ
رﻓﺗن آرام و درﺳت ﮐﺷﺗﯽ را ﺑر روی درﯾﺎ ﺑدون ﻧﺎﺧدا اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﺣﺎل ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ
ﺑﺎ درﯾﺎھﺎی ﻟﺑرﯾز و آﺳﻣﺎن ھﺎی روﻧده و زﻣﯾن در ﺣﺎل ﺣرﮐﺗش ﺑدون آﻓرﯾﻧﻧده و ﺗدﺑﯾرﮔر ﺑر ﭘﺎ ﺷده
اﺳت؟ وای ﺑر ﺷﻣﺎ و ﺑر دروغ ﭘردازی ھﺎﯾﺗﺎن.
دﻓﺎع اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ از دﯾن ﺧداوﻧد :
رواﯾت ﺷده ﮐﮫ اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ رﺣﻣﮫ ﷲ ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم وﻓﺎت ﻧﯾز ﺑﺎ ﻗدرت اﺳﺗدﻻل زﯾﺎدی ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ او
ﺑﺧﺷﯾده ﺑود از دﯾن ﷲ دﻓﺎع ﻣﯽ ﻧﻣود .از ﺷرﯾﻌت او ﺑﺎ ﻗدرت ﺳﺧﻧوری ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺧود دﻓﺎع ﻣﯽ
ﻧﻣود .وﻗﺗﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓت در وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ اش دﯾدﻧد ﮐﮫ از ﺧﺎﻧواده اش ﺧواﺳﺗﮫ او را در ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﭘﺎک
دﻓن ﮐﻧﻧد .و از دﻓن او در ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺑﮭﮫ ی ﻏﺻب در آن ﺑﺎﺷد ﺧودداری ﮐﻧﻧد .ﮔورﺳﺗﺎن در
ﺳرزﻣﯾن ﻏﺻﺑﯽ ،ﺗﻘوا اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد اﻧﺳﺎن در آن دﻓن ﺷود .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش وﺻﯾت ﻧﻣوده و
ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده او را در ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﻏﺻﺑﯽ دﻓن ﻧﮑﻧﻧد .وﻗﺗﯽ وﺻﯾت او ﺑﮫ ﻣﻧﺻور رﺳﯾد ﮔﻔت :در زﻣﺎن
زﻧدﮔﯽ و وﻓﺎت اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ از دﺳت او در اﻣﺎن و راﺣت ﻧﺑودﯾم؟ ﯾﻌﻧﯽ ﻣرده وھﻧوز ﻣﺎ را راﺣت ﻧﻣﯽ
ﮔذارد .اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ وﺻﯾت ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺣﺳن ﺑن ﻋﻣﺎره ﻏﺳل او را ﺑرﻋﮭده ﮔﯾرد .وﻗﺗﯽ او را ﻏﺳل داد
ﮔﻔت :ای اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﺧداوﻧد ﺗو را رﺣﻣت ﮐﻧد و ﭘﺎداش آﻧﭼﮫ ﭘﯾش ﻓرﺳﺗﺎدی ﺑﮫ ﺗو ﻋﻧﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد ﺗو اﻓطﺎر
ﻧﮑرده ای ﯾﻌﻧﯽ در روز روزه ﺑود و در ﺷب ﻧﻣﺎز ﺷب ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﭘس از ﺧود ﻓﻘﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﻧﮓ
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آوردی .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﺗﻣﺎم ﻓﻘﮭﺎ ﻣدﯾون اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ اﻧد و او را اﻣﺎم اﻋظم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﻣذھب
ﺣﻧﻔﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﮔﺳﺗرده ﺗرﯾن ﻣذھب و دﻗﯾﻖ ﺗرﯾن آن ھﺎ اﺳت.
***
ﺳﺧن ﭼﯾﻧﯽ:
اﮐﻧون ﺑﮫ اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم دﯾن ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
اﻣروز ﺑﮫ آن ﮔرﻓﺗﺎر اﻧد و آن ﺳﺧن ﭼﯾﻧﯽ اﺳت .ﺧداوﻧد در ﺗوﺻﯾف ﺳﺧن ﭼﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﻋﺗ ُ ٍ ّل ﺑَ ْﻌ َد ذَ ِﻟكَ َز ِﻧ ٍﯾم ﴾
﴿ َھ ﱠﻣ ٍﺎز َﻣﺷﱠﺎءٍ ِﺑﻧَ ِﻣ ٍﯾم * َﻣﻧﱠﺎعٍ ِﻟ ْﻠ َﺧﯾ ِْر ُﻣ ْﻌﺗَ ٍد أَﺛِ ٍﯾم * ُ
)]ﻛﮫ[ ﻋﯾﺑﺟوﺳت و ﺑراى ﺧﺑرﭼﯾﻧﻰ ﮔﺎم ﺑرﻣﻰ دارد * ﻣﺎﻧﻊ ﺧﯾر ﻣﺗﺟﺎوز ﮔﻧﺎه ﭘﯾﺷﮫ * ﮔﺳﺗﺎخ ]و[
ﮔذﺷﺗﮫ از آن زﻧﺎزاده اﺳت(
]ﺳوره ﻗﻠم[13-11 :

ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺑﺎرک ﻣﯽ ﮔوﯾد :زﻧﯾم ﯾﻌﻧﯽ زﻧﺎزاده ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ رازدار ﻧﯾﺳت و ﻣﻧظور از آن ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﻌﮫ رازدار ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺳﺧن ﭼﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دﻻﻟت ﺑر آن دارد ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ زﻧﺎ زاده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣرام
زاده ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﻣردم دو ﺑﮫ ھم زﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و دوﺳﺗﺎن ،ﺑرادران ،ﺷرﮐﺎ ،زن وﺷوھر و ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن
ﺗﻔرﻗﮫ ﻣﯽ اﻧدازد و ﺳﺧﻧﺎن ﻓﻼﻧﯽ را ﺑرای ﻓﻼﻧﯽ ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﯾﻧﮫ در ﺳﯾﻧﮫ ی ﻣردم ﻣﯽ ﮐﺎرد و ﻣﯾﺎن
آﻧﺎن دﺷﻣﻧﯽ ﻣﯽ اﻧدازد و ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑزرگ ﻣﯾﺎن آﻧﺎن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺎر او ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺑﯾﮫ ﮐﺎر زﻧﺎزاده
اﺳت .ﻋﻠﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد :زﻧﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﺣرام زاده ﯾﻌﻧﯽ زﻧﺎ زاده و ﺧداوﻧد ﻓرﻣوده اﺳت:
﴿و ْﯾ ٌل ِﻟ ُﻛ ِ ّل ھُ َﻣ َز ٍة ﻟُ َﻣ َز ٍة ﴾
َ
)واى ﺑر ھر ﺑدﮔوى ﻋﯾﺑﺟوﯾﻰ(
]ﺳوره ھﻣزه[1 :

ﮔﻔﺗﮫ ﺷده :ھﻣزه ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺧن ﭼﯾن ،ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
اﻣ َرأَﺗُﮫُ َﺣ ﱠﻣﺎﻟَﺔَ ا ْﻟ َﺣ َ
ب﴾
﴿و ْ
َ
ط ِ
)و زﻧش آن ھﯾﻣﮫ ﻛش ]آﺗش ﻓروز[(
]ﺳوره ﻣﺳد[4 :

و ﻣﻌﻧﺎی ھﯾزم ﮐش ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺧن ﭼﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺧﻧﯽ را از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑرد و ﮐﯾﻧﮫ و دﺷﻣﻧﯽ ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن
ﻣﯽ اﻧدازد ﮔوﯾﯽ آﺗش ﻣﯾﺎن آﻧﺎن اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت.

13

ﺳﻨﺖ ھﺎی ﺣﺞ

ﺳﺧن ﭼﯾﻧﯽ ﺑﻼﯾﯽ ﺑزرگ اﺳت:
ھﻣﺳر ﺣﺿرت ﻟوط و ھﻣﺳر ﺣﺿرت ﻧوح ﮐﮫ ﺧداوﻧد درﺑﺎره ﺷﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﻋ ْﺑ َدﯾ ِْن ِﻣ ْن ِﻋﺑَﺎ ِدﻧَﺎ ﺻَﺎ ِﻟ َﺣﯾ ِْن ﻓَ َﺧﺎﻧَﺗَﺎ ُھ َﻣﺎ
اﻣ َرأَةَ ﻟُوطٍ ﻛَﺎﻧَﺗَﺎ ﺗَﺣْ تَ َ
ب ﱠ ُ َﻣﺛَﻼً ِﻟﻠﱠ ِذﯾنَ َﻛﻔَ ُروا ا ِْﻣ َرأَةَ ﻧُوحٍ َو ْ
﴿ﺿ ََر َ
ﺷﯾْﺋﺎ ً َوﻗِﯾ َل
ﻓَﻠَ ْم ﯾُ ْﻐﻧِﯾَﺎ َ
ﻋ ْﻧ ُﮭ َﻣﺎ ِﻣنَ ﱠ ِ َ
ﱠاﺧ ِﻠﯾنَ ﴾
ﺎر َﻣ َﻊ اﻟد ِ
﴿ا ْد ُﺧ َﻼ اﻟﻧﱠ َ
)ﺧدا ﺑراى ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﻛﻔر ورزﯾده اﻧد آن ﻧوح و آن ﻟوط را ﻣﺛل آورده ]ﻛﮫ[ ھر دو در ﻧﻛﺎح دو ﺑﻧده
از ﺑﻧدﮔﺎن ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻣﺎ ﺑودﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﯾﺎﻧت ﻛردﻧد و ﻛﺎرى از دﺳت ]ﺷوھران[ آﻧﮭﺎ در ﺑراﺑر ﺧدا
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﺑود و ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺑﺎ داﺧل ﺷوﻧدﮔﺎن داﺧل آﺗش ﺷوﯾد(
]ﺳوره ﺗﺣرﯾم[10 :

ﮔﻔﺗﮫ ﺷده :زن ﻟوط آﻣدن دو ﻣﮭﻣﺎن را ﺳﺧن ﭼﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑود .وﻗﺗﯽ دو ﻣﮭﻣﺎن ﻧزد ﺷوھرش آﻣده ﺑود
ﻗوم ﺧود را ﺧﺑر داد ﺗﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد و ﺑﺎ آن دو ﻓﺣﺷﺎ ﮐﻧﻧد و زن ﻧوح ﺑﮫ ﻣردم ﺧﺑر ﭼﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺷوھرش
دﯾواﻧﮫ اﺳت؛
)) وﻋ َْن ُﺣ َذ ْﯾ َﻔ َﺔ أَﻧﱠﮫُ َﺑﻠَﻐَﮫُ أَنﱠ َر ُﺟ ًﻼ ﯾَﻧُ ﱡم ا ْﻟ َﺣد َ
ﺳﻠﱠ َم َﯾﻘُو ُل:
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ َ
ﺳو َل ﱠ ِ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ِﯾث َﻓ َﻘﺎ َل ُﺣ َذ ْﯾﻔَﺔُ َ
ﺳ ِﻣﻌْتُ َر ُ
َﻻ ﯾَ ْد ُﺧ ُل ا ْﻟ َﺟﻧﱠﺔَ ﻧَ ﱠﻣﺎ ٌم* ،و ﻓﻲ ﺣدﯾث آﺧر ،ﻋ َْن َھ ﱠﻣ ٍﺎم ﻗَﺎ َل ﻛُﻧﱠﺎ َﻣ َﻊ ُﺣ َذ ْﯾﻔَﺔَ ﻓَ ِﻘﯾ َل ﻟَﮫُ إِنﱠ َر ُﺟ ًﻼ ﯾَ ْرﻓَ ُﻊ ا ْﻟ َﺣد َ
ِﯾث ِإﻟَﻰ
ﺳﻠﱠ َم ﯾَﻘُو ُلَ :ﻻ ﯾَ ْد ُﺧ ُل ا ْﻟ َﺟﻧﱠﺔَ ﻗَﺗﱠﺎتٌ ((
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ َ
ُ
ﻲ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﻋﺛْ َﻣﺎنَ ﻓَﻘَﺎ َل ﻟَﮫُ ُﺣ َذ ْﯾﻔَﺔُ َ
ﺳ ِﻣﻌْتُ اﻟﻧﱠﺑِ ﱠ
))از ﺣذﯾﻔﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ اطﻼع ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺳﺧن ﭼﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﺧﻧﺎن ﯾﮑﯽ
را ﺑﮫ دﯾﮕری اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ دھد ،ﮔﻔت :از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﮔﻔت :ﺷﺧص ﺳﺧن ﭼﯾن
داﺧل ﺑﮭﺷت ﻧﻣﯽ ﺷود *.در ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕر آﻣده اﺳت ،از ھﻣﺎم رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔت ﺑﺎ ﺣذﯾﻔﮫ ﺑودﯾم و
ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻣردی ﺑرای ﻋﺛﻣﺎن ﺧﺑرﭼﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣذﯾﻔﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔت از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ
وﺳﻠم ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣود :ﺳﺧن ﭼﯾن وارد ﺑﮭﺷت ﻧﻣﯽ ﺷود.
]ﺑﺧﺎری از ﺣذﯾﻔﮫ[

ﻗﺗﺎت ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺧن ﭼﯾن:
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ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ َ
ﺳﺎ َﻣ َﻊ َ
ﺳو ُل ﱠ ِ َ
)) ﻋ َْن َﻣ ْ
ﻋ ْﺑ ِد ﱠ ِ ﺑ ِْن ﻋ َْﻣ ٍرو ﯾُ َﺣ ِ ّدﺛُﻧَﺎ ِإ ْذ ﻗَﺎلَ :ﻟَ ْم ﯾَﻛ ُْن َر ُ
وق ﻗَﺎ َل ﻛُﻧﱠﺎ ُﺟﻠُو ً
ﺳ ُر ٍ
ﺳﻧُﻛُ ْم أ َ ْﺧ َﻼﻗًﺎ((
ﺎرﻛُ ْم أَﺣَﺎ ِ
َو َ
ﺳﻠﱠ َم ﻓَﺎﺣِ ﺷًﺎ َو َﻻ ُﻣﺗَﻔَ ِ ّﺣﺷًﺎ َوإِﻧﱠﮫُ ﻛَﺎنَ ﯾَﻘُولُ :إِنﱠ ﺧِ ﯾَ َ
))از ﻣﺳروق رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔت ﻧزد ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣرو ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت :ﻧﺑﻲ اﻛرم ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻧﮫ اﺧﻼق ﻧﺎﺳزاﮔوﯾﻲ داﺷت و ﻧﮫ ﻧﺎﺳزا ﻣﻲ ﮔﻔت .و ﻣﻲ ﻓرﻣود » :ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﻣﺎ ﻛﺳﺎﻧﻲ
ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ از اﺧﻼق ﺑﮭﺗري ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد((
] ﺑﺧﺎری از ﻣﺳروق [

ﺳﺧن ﭼﯾﻧﯽ ﺑﻼﯾﯽ ﺑزرگ اﺳت و ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺳطﺢ ﺧﺎﻧواده ،ﻗﺑﺎﯾل ،طواﯾف ھﻣﯾﺷﮫ در ﭘﯽ ﺳﺧن ﭼﯾﻧﯽ
دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻓﺎت و درﮔﯾری ھﺎ وﮐﯾﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت:
)) أﻻ أﺧﺑرﻛم ﺑﺷرارﻛم ؟ ﻗﺎﻟوا ﺑﻠﻰ ،ﻗﺎل :اﻟﻣﺷﺎءون ﺑﺎﻟﻧﻣﯾﻣﺔ ،اﻟﻣﻔﺳدون ﺑﯾن اﻷﺣﺑﺔ ،اﻟﺑﺎﻏون ﻟﻠﺑرآء
اﻟﻌﯾب ((
))آﯾﺎ ﺷﻣﺎ را از ﺑدﺗرﯾن اﻓرادﺗﺎن ﺧﺑر ﻧدھم؟ ﻋرض ﻛردﻧد :ﭼرا  ،اى رﺳول ﺧدا  .ﻓرﻣود  :آﻧﺎن ﻛﮫ
ﺳﺧن ﭼﯾﻧﻰ ﻣﻰ ﻛﻧﻧد  ،ﻣﯾﺎن دوﺳﺗﺎن ﺟداﯾﻰ ﻣﻰ اﻓﻛﻧﻧد ،و ﺑراى ﺑﻰ ﮔﻧﺎه ﻋﯾب ﻣﻰ ﺗراﺷﻧد((
] اﺑن ﻣﺎ
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