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  سم اهللا الرحمن الرحيمب

  حمن المحمودالرقلم عالم فاضل دكتر عبده تقريظ ب

 وء نبيـا السالم علـي اشـرف األ   و ةوالصال الحمدهللا رب العالمين،
  : بعد وصحبه اجمين  علي آله و و محمد نبينا ،المرسلين

 ميرود، اسالم بشمار گانةهاي بزرگ وارجمند پنجبنا حج يكي از
 شـورو  شـوق و ين موسم عظـيم بـوده با  چشم براه االنه امسلمانان س

عبــادت  طاعــت و دنــبتوان تــا د،نــمينماي يپــذيراي بســيارآنرا عالقــة
 زودگذراين موسم جليـل القـدر،   و روزهاي محدود در را �خداوند

 حضـوريافته انـد،  ونزديك  رزمين هاي دورس كه از يساير مسلمانانبا
، ق، سپري نماينـد فراوان به بيت عتي شوق ، با شور ومشرفه كعبة گرد

اين روز هاي پر فيض هر مسلماني در هـر جـاي   شكي نيست كه در 
مي كند كه اي كاش مـن هـم مشـغول اداي     دنيا با شوق فراوان آرزو
كاش اينك در اين مراسم مقدس حضور  و ،اين فريضه بزرگ ميبودم

شدت آنرا دوست ه كاش چشمم به بيت عتيق مي افتاد كه ب ،ميداشتم
 ة عميـق و م رابطـ امسلمانان جهان با بيت اهللا الحر ةهمزيرا  .مي دارم

   .نا گسستني دارند پيوند
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به اين ركن عظيم واحكام آن با اري در رابطه بسي ليفاتتأ كتب و
ف نگاشته شده كـه همـه مـورد    روشهاي مختل حجم هاي متفاوت و

بـراي خـدمت    �ما از خداوند مسلمانان قرار گرفته است و استفادة
  . دعا داريمدانش پاداش بيشماري است و علم گذاران

 ما اسـتاد فيصـل بـن علـي     ارزشمند كه برادر عزيز اما اين رسالة
درحـج  صاحـوال النبـي  {بنـام  داني آنرا تهيه وترتيـب نمـوده و  بعال

حـج   بـارة ليف شده در}نامگذاري نموده است، با ساير كتاب هاي تأ
 برتري اين كتاب ارزشـمند و  امتياز دارد كه ميتوان مزيت و و تفاوت

  پر منفعت را در نكات ذيل ياد آورشد:
مـي   اين كتاب روش جديدي را در موضوع حج پيشـكش  :اول

برخي از نه هم  ، ون آنرا احكام متعلق به حج نا ميدنمايد كه نمي توا
، بلكه سفري دلپسندي بـا پيـامبر   فتاواي مر بوط به مسايل حج شمرد

گرد  است كه از البالي ماخذ موثوق كتب سنت برگزيده و صاكرم
بـا   صپيروي پيـامبر اكـرم   سي وأآورده شده است كه حجاج را با ت

بـا  را  ص، كيفيـت واحـوال آنحضـرت   سفر ساختههم خود همراز و
  .ت ايشان واضح و آشكار مي سازدام پروردگار و خانواده و

غيــر معــروف حــج نمــودن  : ايــن كتــاب جوانــب پنهــان ودوم
را منعكس مي سازد كه شايد بسـياري از مـردم از آن    صآنحضرت
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جز  صدر مورد حج پيامبر اكرم، زيرا اكثر مردم ندآگاهي نداشته باش
، كه البتـه ايـن مسـايل    كام فقهي، از ديگر مسايل آن آگاهي ندارنداح
، لكـن آنعـده امـور ومسـايل     اهميت فراواني بر خوردار اسـت  از نيز

ير بسـزايي در  ثكه ارتبـاط و تـأ   صشامل حج آن حضرت مفصل و
 ،در زنـدگي مسـلمان دارد  برجسـته  نقش  ، وفيضپر اداي اين فريضة

، مسلمان از پند هاي آموزنـده  ةا بند، تگردد حتوضي الزم است بيان و
، در در تمـامي عرصـه هـا    آن فوايـد بـزرگ   و ،ثرمؤ درسهاي مفيد و

  .برگيردبراي آخرت خود  اي غيره توشه اخالق و ،تاعباد ،عقيده
كـه شـايد برخـي از آن     نهفته اي و مسايل پنهان جمله امور و از

ي از آن اكتفا ند نمونه ابا ذكر چ و آگاهي نداشته باشند بطور مختصر
  :مي كنيم

مي خواستند آب بنوشند حضـرت   صهنگاميكه پيامبر اكرم -1
 يتا از خانه آب مخصوصخواست  �عباس بن عبدالمطلب

 صلكن پيامبر اكـرم   ، بياورد صبراي نوشيدن آنحضرت 
آبـي بـرايم    از ،(ضرورتي بـه آن نيسـت   مانع شده فرمودند:

ايـن خـود بيـانگر    كه  )دهيد كه همه مردم از آن مي نوشندب
  . است صتواضع و فروتني آنحضرت 

در طول مـدت ايـام حـج بـا امـت خـويش        صپيامبر اكرم -2
ــه و ــاه   آميخت ــن آگ ــاليم دي ــان را از تع ــد و آن پيوســته بودن
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اطـراف   در مينمودند، وكسي مانع ديـدار از ايشـان نشـده و   
ايشان نگهباناني وجود نداشته تا مردم را از ايشان با ضـرب  

يـا هـم بگوينـد از آنحضـرت      ، ودنفشار دور نماي طرد و و
  .  فاصله بگيريد ص

اجتماع مـردم را غنيمـت مـي     فرصت حج و صآنحضرت  -3
گرانبهـاي   انـدرز هـاي ارزشـمند و    شمردند تا به آنان پند و

نموده و بزرگي وعظمت پروردگار عالم را  خويش را تقديم
شان اي سيردر اثن ، چنانكه در عرفات وياد آور شوندبه آنها 

ايـام   روز عيد قربـان در منـا، و   شاعر حج ، ودر بين م ص
متنـوعي را بـه مـردم ايـراد      موعظه هـاي  ، اندرزها وتشريق
ودن مـ در عرفـات قبـل از غـروب ن    ص، آنحضرتنمودند

! از اي مـردم ( قـرار داده فرمودنـد:  آفتاب مردم را مخاطـب  
ز دنياي تان نسبت به آنچه كه گذشته باقي نمانـده اسـت جـ   

شما نسبت به آنچه كـه از آن  به اندازه زماني كه از اين روز 
 جمـع در ص) همچنان آنحضـرت  باقي مانده است ،گذشته

در اين جمعيت  �يقينا خداوندانبوه مردم چنين فرمودند: (
مردمـان   ، وم خـويش را ارزانـي داشـته   انبوه شما فضل وكر

ران بـه نيكوكـا   ، ونيكان تان بخشـيده  ردار شما را بخاطربدك
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، پس ، عطا نموده استو تعالي خواستندشما هر آنچه كه از ا
  .حركت نمايد) �بنام خداوند

تـا در روز   ندرا فرسـتاد  �بشر بن سحيم صچنانكه آنحضرت
مؤمن كسي ديگـر   ءجزابالغ نمايد كه: ( هاي تشريق به مردم اعالن و

   .)وارد بهشت نخواهد شد
نـه در روز هـاي   پرسيده شد كه چگو ص هنگاميكه از ايشان و

به آنـان   طعام بدهيد و : (به مردمفرمودند؟نماييم و احسان حج نيكي
    .)بگوييد نيك سخن

در روز هاي حج در مورد زنان سفارش  صهمچنان پيامبر اكرم
رسـاندن   به تبليـغ و  هشدار داده و ايشان از دروغ بستن بر و ،نمودند

 �اد دارد خداوندشايشان به مردم امر نموده فرمودند: (فرموده هاي 
آنرا به مرا شنيده و آنرا درست درك كرده سپس  شخصي را كه سخن

. همچنان از غلو و افراط در دين بـر حـذر   )ديگران تبليغ نموده است
داشتند وامر فرمودند تا از واليان امر اطاعت صورت گيـرد و ترغيـب   

را  خوبي نموده و روابط با خويشاوندان نمودند تا با والدين احسان و
  .پيوسته نگه دارند

فرصت خـوبي بـراي    ، وبركت ، موسم پر فيض وموسم حج ءبنا
  .مي باشد �دعوت بسوي خداوند
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بركـت حـج    فيض و در روز هاي پر صهمچنان آنحضرت -4
سـفارش نمـوده    مطهـر  سنت كريم و به چنگ زدن به قرآن

كه به  يان شما دو چيز را گذاشتم تا لحظةمن در مفرمودند: (
، كتاب يد هرگز گمراه نميشويديتمسك جو د وزني آن چنگ

  .سنت من) و �خدا
بدعتها  ز امور نو پيدا وبر دوري جستن ا صهمچنان آنحضرت

! مـن قبـل از شـما بـر     دنـد: (آگـاه باشـيد   كيد ورزيده فرمودر دين تأ
ز ميـان  ، ......وكسـاني ا ميكنمشما را مشاهده  حوض حاضر ميشوم و

از آنهـا يـاران (   !: اي پروردگارن ميگويمواردشدگان ربوده ميشوند، م
ه آنها بعـد از تـو   : تو آگاهي نداري كامت من اند) به من گفته ميشود

وامـر فرمودنـد تـا مسـلمانان      )!ايجاد كردنـد -در دين –چيزهاي چه 
اخـتالف بـر حـذر داشـته      از تفرقـه و  و ،يكپارچه باشند همدست و

ز شما گردن برخي ديگر ي ا، كه برخفرمودند: (بعد از من كافر نشويد
 اميـد شـده كـه مسـلمانان در جزيـرة      شيطان نارا بزند) و فرمودند: (

 دگرگون ساختن دلها و وليكن در فاسد نمودن و ،عرب او را بپرستند
  .)محبت ميان شان مي كوشد رك دوستي وت ايجاد
رهنمـود هـاي بسـا     هـدايات و  صدر اين حـج پيامبرخـدا   -5

) خانوادگي شان (همسران ايشان زرگي را در مورد زندگانيب
سـايراهل   ، در اين موسم بزرگ همسـران و شتندابه امت گذ
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ــانوادة ــه    صآنحضــرت خ ــد ك ــان بودن ــفر ايش ــز همس ني
كمـك مـي    يـاري و امـور  از را در بسـياري   صآنحضرت

فتنـه حفاظـت مـي     و شـر  ازرا  درعين زمان آنها ، ونمودند
 با مـردان   صن پيامبرخدااهرگاه همسربطور مثال، ، نمودند
را برروي خويش رها مي  شان سر هايچادر ،ميشدند روبرو
نگـامي متوجـه شـدند كـه     ه ص. چنانكه آنحضرت كردند

، گـردن وي را  بسوي زني نگاه مـي كنـد   �فضل بن عباس
(از عقـب  : فرمودنـد  ب. همچنان به ام سـلمه دندرگردانب

دور از مـردان طـواف مـي     ب. وعايشـه مردم طواف كن)
ــه همســران خــويش  بعــد از نمــود . همچنــان اداي حــج ب

، زمان خانه نشيني تان فرا مي رسد) از اين به بعدفرمودند: (
، مهربان، ، پر لطفخويش نرم ةبر اهل خانواد صآنحضرت

  . وبا حوصله بودندفروتن 
ليف شـده  كه اين كتاب برساير كتابهاي تـأ : امتيازي ديگري سوم

را مورد مربوط به حج در مسايل حج دارد آنست كه جوانب اعتقادي 
عرصه را بيـان و آشـكار    ثر در اينؤفوايد م درسها و ،بحث قرار داده

مخالفت با  ت از مشركين وئ، همچنان در مورد اعالن براساخته است
 و است بوسيلة برخي از صحابه اعالن داشتند اشاره نموده كه آنان را



   درحج صحوال پيامبرا     12
 

 

از دعاي ت ربا دو شق مهم آن كه عبا صدعا نمودن ايشان در مورد 
از شـعاير و   صتعظيم نمودن ايشـان   ، واستودعاي عبادت  طلب

خالصــه حــج . را مــنعكس ســاخته اســت غيــره و مقدســات دينــي
تربيتي و ايماني بزرگي  ، مدرسهمام عرصه هايشتدر  صآنحضرت 
 منان و پرهيزگاران از آن منافع بزرگ و درسـهاي متنـوع و  بود كه مؤ

 ان را پـرورش داده و مـي كنـد و ايمـ   ثري كه دلها را زنده مؤهاي پند
  .استفاده نمودند ،تقويت مي بخشد

تكلـف در آورده   دور از ساده و : اين كتاب بشكل آسان وچهارم
، وهيچ طالب علم از آن بي دنند از آن استفاده نماينشده كه همه ميتوا

كوششهايش مضامين آنرا  ص ولف با حرؤ، زيرا مشده نمي تواند نياز
Ĥهـر موضـوع را    موثق جمع آوري نموده و در معتبر ومصا خذ واز م

دلپسند توانسته  يبا وروش ز با و ،در جاي مناسب آن گنجانيده است
را بطور ساده و آسان  صارشادات واالي آنحضرت واست هدايات 

ايـن   لـف ؤبـراي م  �خداونـد  مـا از  . وواننده گان تقديم نمايدبه خ
خـش  هركسي كه در راه پ و ،كاركنان محترم انجمن اسالمي و كتاب،

دانش و معـارف اسـالمي سـعي مـي ورزد، پـاداش بـزرگ را       نشر  و
   .سلم صحبه و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و و. استدعا داريم

  
عبدالرحمن الصالح المحمود



 

  پيشگفتار

 –سبحانه وتعالى  –هو  ، وحج بيته العتيق هالحمد هللا الذي شرع لعباد
 ةقـدو  صالسالم علـى نبينـا محمـد     و ةالصال ، والغني عن العالمين

مـن   ، والميـامين  غرعلى آله وصحبه ال ، والمعتمرين ةأسو و، الحجيج
  وبعد:  ،ينسلك نهجهم إلى يوم الد اقتدى بهم و

بـار بـر   ي است كه در طول عمـر يك تمناسب شرعي و حج فريضة
خاطر رسيدن به اين نعمت ب ، وتوانمند فرض ميگردد مسلمان قادر و

 ،سر زمين هاي مختلفـي را پيمـوده بـا شـوق فـراوان      ها وزرگ راهب
تكاليف اين سفر را بدون احساس خسـتگي متحمـل مـي     زحمات و

 ، با مال وفرزند و دوستان را رها نموده ، ، خانهوي در اين راهگردد. 
خـاطر اداي ايـن   خود كه شايد سـالها قبـل آنـرا ب   ة ثروت دست داشت
نداي ابراهيمـي را   از خانه بيرون آمده و ،نموده بود فريضه پس انداز

  لبيك مي گويد ......
نـاداني و غفلـت دامنگيـر     ، جهل وطوريكه به همه آشكار است

 ،در بسـا مـوارد   بسياري از فرزندان اين امت شده كه آثار اين نـاداني 
آنـان از پديـده هـاي     يا عدم آگـاهي  دي يا علمي واقتعا امور در چه

هللا بطور چشـمگيري  جمعيت حجاج بيت ادر ميان  تمدن عصرحاضر
 ، برخي از اين عارضـه هـا كـه آميختـه بـا شـرك و      به نظر مي خورد

ديده ميشود كه حاجي  ، چه بسادعت مي باشد انسان را تكان ميدهدب
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آگـاهي نداشـته و مرتكـب     ،ژه حـج بوي آن آداب عبادات و از احكام
قب مانـدگي  ، همچنان عاليم عهاني ميگردد كه انتظار آن نميرفتگنا

آنها با اسباب  يعدم آشناي ، وانان و دوري آنها از تمدن امروزيمسلم
ــايل روز و ــرت در آورده و  وس ــه حي ــان را ب ــت   ، انس ــين وق در ع

 . ليكن چيزي كه بيشتر از همـه بـر غـم و   مي سازد متأثر و اندوهگين
، بخـاطر  نست كه برخي از مردمان دنيا پرستاندوه انسان مي افزايد آ

، ايـن  محقـق سـاختن آرزو هـاي شـان     دن منافع دنيوي وبدست آور
ناداني حجاج بيت  از جهل وشمرده و  يموسم عظيم را فرصت طالي

مناسك آنها خلـل ايجـاد    يا در اداي  استفاده نموده و سوء اهللا الحرام
بيشـتر از   ،همچـو احـوال   مي نمايند، كه انسان با درك، خويش را در

  . ل ميداندؤپيش مس
دانش  مي كه در راستاي دعوت اسالمي و نشر علم وانجمن اسال

ميدهـد ، همچنـان در    داده و چتمـام جـدي بخـر   هشرعي توجـه و ا 
 بمنظور توضـيح و  ،اسالمي متكرر ت و برنامه هاي هميشگي وامناسب

آگـاه سـاختن    ، وبيان موقف شريعت اسالمي در مورد اين برنامه هـا 
از فـرايض و   واننـد بت ، تـا زندان امت اسالمي سخني داشـته اسـت  فر

و در عين زمـان   ،واجبات ديني شان بطور درست ودقيق آگاهي يافته
بـا   ، واقتدا نماينـد  صرهنمود هاي پيامبر بزرگ اسالم به هدايات و

ه عـ منتشـر در جام منكـرات   از بدعت هـا و  ،دانستن اين مسايل مهم
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ين مناسـبت و برنامـه هـا قـرار     س اأحج در ر ة. فريضاجتناب ورزند
در يك مكان  ركني از اركان اسالم كه در يك زمان و، زيرا يگانه دارد

اين خود اهميت و عظمت اين مناسـبت   ، وعملي ميگردد، حج است
اند تا با احكـام و آداب ايـن   را ثابت ساخته و بر مسلمان الزم ميگرد

يگانـه راه   ، وصـحيح پيـدا نمايـد    يض آشنايي درسـت و پر ف فريضة
در ايـن   صحج و آگاهي احوال آنحضرت آشنايي به احكام و آداب

مـي   صدانستن هدايات و ارشـادات پيـامبر اكـرم    ،روز هاي ميمون
 بعـد از جسـتجو و   ،در اين كتاب ارزشـمند  ما باشد كه برادر ارجمند

 ،گـرد آورده آنرا ، غيره و اديثحام در كتب هاي پيه كوشش تالش و
حـاجي   ، طوريكـه آنرا ترسـيم نمـوده اسـت   رسا  با صورت زيبا و و

روش و چگـونگي حـج    بـا  محترم را در يك عالم روحـاني بـرده و  
رسـول   سـير  تـا گـام بگـام در خـط     ،ارتباط مسـتقيم داده  صپيامبر
  . دنمايعمل  حركت كرده و مطابق سنت ايشان صاكرم

 لت داريـم كـه ايـن رسـالة    ئو در پايان از ذات اقدس الهـي مسـ  
آنـرا مـورد قبـول     ، وفتـه ارزشمند و پربها را به درگـاه خـويش پذير  

   .وافر ببرند ةتا از آن بهر ،برادران حجاج قرار دهد
  .صحبه اجمين علي آله و صلي اهللا علي نبينا محمد و و

انجمن اسالمي 





 

  مؤلف ةمقدم

على آله  السالم على نبينا محمد و و ةالصال و ،الحمد هللا رب العالمين
  وبعد: نهج سبيله إلى يوم الدين، و ومن اقتفى أثره ،صحبه و

امـر   صاطاعت پيامبر گرامـي اش  بندگان را به پيروي و� اهللا

 �m�xw��v����u���t��s��r��q��pl نموده ومي فرمايد:
  7الحشر: 
ا چه شمآنهر از ، آنرا بگيريد وبه شما بدهد صچه پيامبرو هر (

  ) را منع كند، از آن باز ايستيد
ار داده اي بندگانش قـر شايسته بر را الگوي نيكو و صايشان  و

ــد ــي فرماي ������m��Ë���������Ê�����É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��������Â��Á:وم

��Ñ��Ð��Ï����Î��Í��Ìl  :21األحزاب  
، بـراي آن  شما در رسول خدا سـر مشـقي نيكوسـت    يقينا براي(

  ) د دارد وخدا را بسيار ياد مي كندكس كه به خدا و روز آخرت امي
محبـت   ا، نشـانة ر صپيـروي از آنحضـرت   �چنانكه خداوند

  ايشان خوانده مي فرمايد:  

�m��j��ih����g��f��e���d��c���b��a�����`��_��^

���l��kl31عمران: آل  



   درحج صحوال پيامبرا     18
 

 

بگو اگر خـدا را دوسـت     –به مدعيان دوستي من - !اي محمد(
ان ت) پس از من پيروي كنيد تـا خداونـد دوسـت   داريد (راستگو هستيد

   .)مهربان است ةآمرزندخداوند  بدارد و گناهان شما را بيامرزد و
در  صبيان داشته است كه پيروي و اطاعـت پيـامبر   �خداوند

�m��C��B��A: طوريكه ميفرمايد ،حقيقت پيروي او تعالي ميباشد

M��L���K��J��I��H��GF��E��Dl :80النساء  
 �، در حقيقـت از خداونـد  اطاعـت كنـد   صهركس از پيامبر(

ترا نگهبان ايشـان   س، پكرده است، و هركس رويگردان شود اطاعت
    .)نفرستاده ايم

 صرا بـراي كسـانيكه از ارشـادات آنحضـرت     يو پاداش بزرگ
قسـميكه   ،، آمـاده سـاخته اسـت   نموده و آنـرا  عملـي نمايـد   پيروي 

ــد ��m��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i :ميفرمايــ

��{��z���y��xw��v��u��tl  :النساء
69  

كسـاني   د، در زمـرة دا ورسـول اطاعـت كننـ   كساني كه از خـ  و(
 –اهـي  رهم –، ازبـر آنـان انعـام نمـوده اسـت      �هستند كه خداوند
نيــك  رفيقــاني ، و اينــانينحو صــال ءين و شــهيداپيــامبران و صــديق

   .)هستند
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كـه   ،عبـادت روشـن و آشكاريسـت   ، در ميان ساير عباداتحج 
، بصـورت واضـح در آن هويداسـت    صپيروي و اقتدا به آنحضرت

و طالبان علم در اين عصر توجه خاصي در مورد  برخي از دانشمندان
احكام و مسايل متعلق به حج نموده انـد كـه از اهميـت بسـزايي بـر      

بوده و توانسته اند راه هاي كه شـايد بـدعتي از آن بـه ديـن     خوردار 
 ،ومعارف اسـالمي  در راه نشر و پخش علم رخنه نمايد ، بسته اند ، و

ـ  ،ميگـردد  حـج  بويژه آنچه كه مربوط به مناسك ثير بزرگـي داشـته   أت
  . است

آن توجه و اهتمام خاصـي  كه بايد به  يديگري ليكن جانب مهم
در  صپيـامبر  واحـوال  ،  آنست كه ارشادات و هداياتصورت گيرد
 انتـا بـرادر   ،بصورت واضح و مفصل بيان گردد پرفيض اين مناسبت

خـط  ، با آن آشنايي پيـدا نمـوده و در  كه عزم حج را دارند ما مسلمان
پـرفيض را بصـورت    ايـن فريضـة   ، گـام نهـاده   صسير آنحضـرت 

ايـن   اهميت دانستن .ندادا نماي صدرست و مطابق روش آنحضرت
 ميتـوان  ، بويژه حاجي بسيار مهم اسـت مسايل را كه براي هر مسلمان

  .در نكات ذيل بيان نمود
سپس عملي نمودن آن، حكمت  ،آگاهي اين مسايلآموزش و -*

، پرستش وبنده گـي پروردگارجهـان را   ح ساختهواهداف حج را واض
  .سازدمحقق مي 
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آگاهي كامل  درحج صبسياري از مسلمانان از احوال پيامبر -*
ي ايـن  ه، از اينرو كوشش آنها تنها در جهت آموختن احكام فقندارند

  .به آن خشنود و قانع ميگردند ، ومناسك بوده
 :جملـه  ، ازحـج در صاز احـوال پيـامبر  مسـلمانان   بسياري -*
، حتي برخي از طالبـان علـم   دآگاهي ندارنن آ، مقاصد واهداف معاني

از ، ايـن امـر  كه در زمينه سنت نبوي وغيره امورشرعي سروكار دارنـد 
  .عملي نميگردد پنهان مانده و آنها

روش خاصـي را بخـود    ات سـليقه و حج در ميان ساير عباد -*
مختلـف مـردم    بـا تـوده هـا واقشـار     ص، بنابراين پيـامبر اكـرم  دارد

مـردم ديـدار    مختلـف با گـروه هـاي   ايشان . داشتند تعامل برخورد و
امكان  ديگر  مكان ي درزمان واينچنين فرصت مناسب شايد نمودند كه

، جز در همين مناسبت بـزرگ برخي از مردم  هم شايد ، وپذير نميبود
از اينــرو در ايــن  ،نميشــدند صديگــر موفــق بــه ديــدار آنحضــرت

 تعامـل گوشه هـاي زيـادي از برخـورد و     ،وتاريخي بزرگكنفرانس 
و رسـيدگي و توجـه بـه     ،با گروه هاي مختلف مـردم  صآنحضرت

درموقـع   جز حج، كه ديگر موقع مناسبياحوال آنان آشكار مي گردد 
  .بودامكان پذير ن ديگر

 ةهمسـران وهمـه افـراد خـانواد     صدر اين سفر آنحضرت -* 
نمودند كـه ايـن    هبا خود همرارا  آنهااعم از ناتوان وتوانمند  ،خويش
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خورد و رفتار را در بر صاز رهنمود هاي ايشان  يديگر خود گوشة
  صورت نگرفته بود . كه قبالً ،با آنان واضح ميسازد

 سي كوشيده شده تا كيفيـت و چگـونگي  ردر اين تحقيق و برلذا 
احـوال   و، ترسـيم  جـامع  مفصـل و  شـامل و  بطـور  صحج پيـامبر 
، بصورت واضح به تصوير كشـيده شـود   حج اين در  صآنحضرت

تا باشد كه سرمشق و الگويي براي اقتدا كننـدگان و پيـروان خـط آن    
  .گردد صحضرت

آن واحكـام  حـج  كتب ورسـاله هـاي بيشـماري در مـورد     چون 
نخـواهيم  بحـث  در اين كتاب پيرامـون آن   ما ء، بنانگاشته شده است

، اشـاره خـواهيم كـرد    ،پرفيض ةكرد، بلكه به جوانب ديگر اين فريض
گـذر   اينچنين ،داشتهنياز سي و تحقيق مفصل رزيرا اين موضوع به بر

تشنگان سنت مطهر نبـوي را سـيراب نخواهـد كـرد      ،كوتاه ومختصر
، پـس بخـاطر نزديـك    بسـيار دارد  فـروع  و هـا  شاخهچون موضوع 

يكجا نمودن پراگندگي، آنرا بـه سـه فصـل تقسـيم      ساختن مسايل و
  : نموديم

  .ا پروردگار شان در حجب ص: احوال پيامبرولفصل ا
  .ايشان در حج ةبا خانواد ص: احوال پيامبرفصل دوم
  .با امت شان در حج ص: احوال پيامبرفصل سوم
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اين كتاب را براي حجاج و  كه استدعا مي نمايم �خداوند از و
ــرين ــودمند  ،معتمـ ــدهسـ ــدگان راه و روش   و ،گردانيـ ــدا كننـ اقتـ
آنـرا در درگـاه    وتوفيق داده ن مسير شان دپيمودر  را  صآنحضرت

  .بزرگ خويش بپذيرد
همكـاري نمـوده   كتـاب  اين  تهيه و نگارش و از برادراني كه در

 �و پاداش بـزرگ را از خداونـد   ، اجراند، ابراز شكر و امتنان نموده
    .مبراي آنان خواهان

  
  .وصلي اهللا علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه اجمين

*****  



 

  لفصل او

  با پروردگارشان در حج صاحوال پيامبر 

پيونـد  ، همانـا  �يگانه سرماية ناتمام وبي پايان بنـدگان راسـتين اهللا  
حج يكي از  ، مي باشد  �، و ارتباط قوي با اهللانا گسستني محكم و

در را بندگان مؤمن � يي است كه اهللا وگردهم آ تامهمترين منا سب
تقوا و بندگي واقعي پـرورش  برساية رحمت خود قرار داده و آنان را 

سـبحان   ة عميـق ميـان بنـده و پروردگـار    آن رابط ةبوسيل كهميدهد، 
ه بـه  ايمـاني بزرگـي اسـت كـ     ة، همچنان حج مدرستقويت مي يابد

، درسهاي بزرگ و فوايد ارزشمند و مسلمانان در عرصه هاي مختلف
نـدگي  و آنان را به مقام و منزلت واالي ب، اندرز هاي مفيد مي آموزد 

  . مشرف مي سازد �اهللا
مسلمان در اين مناسبت عظيم در مقابل پروردگارش بـا فروتنـي   

  .اعت را به او تعالي فرود مي آوردايستاده و سر تسليم و اط
 ديگـران  ، بـيش از هميشـه در حج نيز مانند  صپيامبر گرامي ما

، همچنـان ارتبـاط ايشـان بـا     مي پرستيدند و را ياد نموده �خداوند
با وجود همه مشـغوليت هـا و مسـؤليت هـاي كـه بـر دوش        �اهللا

در ايـن موسـم بـزرگ    . ايشان داشتند، مانند هميشه قوي ومحكم بود
هم آيي تاريخي حجاج بيت اهللا را رهبري نموده آنها را به امـور  وگرد
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، همچنان توجه خاص به همسران خـويش  دين شان آگاه مي ساختند
با آن هـا احسـان و   كار گرفته  داشتند و در مورد آنان از صبر وتحمل

، در . با وجود اين همـه مشـغوليت و مسـؤليت هـا    داشتند ونيك ةروي
ويـا   تكاسـل ارتباط ايشان با پروردگار سبحان هيچ گونه تفـاوت يـا   

در مقابـل   خيري صورت نگرفته وايشان را از تواضـع و شكسـتگي  أت
  .پروردگار باز نمي داشت

و شكســته نفســي  تواضــعواگــر بخــواهيم شــمايل وچگــونگي 
نمـاي   و منظـر و  ،حـج  موسـم در انبا پروردگارشـ را  صآنحضرت

آن در ايـن   ، گنجـايش و اطاعت ايشان را يك يـك بشـماريم   پيروي
رزترين نابر اين در اين فصل مهمتـرين و بـا  . بمقام امكان پذير نيست

با پروردگـار شـان    رانمونه هاي از شمايل و اوصاف و احوال ايشان 
  :قرار ميدهيممطالعه بحث و مورد قرار ذيل 

، �ويگانه پرستي خداوند توحيد ةدر زمين صاكرمپيامبر -1

  :داده آنرا محقق ساختند توجه جدي بخرچ
يگانگي پنداشتن از بـارزترين مسـايل   ه را ب �توحيد يا خداوند

آن حمايـت  در راه محقـق سـاختن و    صاست كه آنحضرتبنيادي 
رابصــورت رگ جهــان بزپروردگــارتااطاعت ،توجــه جــدي نمودنــد



   25     درحج صپيامبرحوال ا
 

 

¢������m:را عملـي نماينـد   �اهللافرموده درست ودقيق بجا آورده و

¥��¤��£l  :196البقرة  
 ي حـج و ) يعنـ حج وعمره را بـه تمـام رسـانيد    �براي خدا و(

 ،آن مناسـك  ، و بدون كاستن چيزي ازعمره را با رعايت همه حقوق
ن نداشـت  و �، وبا اخالص براي خداونـد وجه مطلوب شرعي آنه ب

. وهرگاه بـا دقـت بـه اعمـال آن     1، بپايان برسانيدقصد منفعتي دنيوي
، و بـه اتمـام   �ديده شود، اخالص ايشان بـه خداونـد   صحضرت

رساندن شروط و افعال حج، بصورت آشكار به نظر مـي خـورد كـه    
  ميتوان برجسته ترين نكات آنرا ذيال ياد آور شد: 

عـد وفوايـد   تلبيه گفتن، شعار حج اسـت وايـن كلمـات قوا    -*
، و تعهـد بـه    �مهمي مانند: اخالص عمل ويگانه پنداشتن خداوند

ــر     ــاد در براب ــاجزي و انقي ــودن در آن، ع ــدار ب ــت و پاي دوام عبودي
را در برداشـته، و   �، اعتـراف بـه نعمـت هـاي خداونـد     �خداوند

متضمن رد بر تمام باطل پرستان و دشـمنان توحيـد اسـت. چنانكـه     
 صالم روايت نموده است كه: (آنحضرتاز پيامبر بزرگ اس �جابر

 بـا آواز بلنـد آغـاز نمـوده فرمودنـد:      -تلبيه گفتن –حج را با توحيد 
                                                 

 90تيسيرالكريم الرحمن از سعدي : -1



   درحج صحوال پيامبرا     26
 

 

و  والنعمة لکلبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، ان الحمد (
يعني(حاضــرم اي اهللا، گــوش بفرمــانم، تــو 1.الملــك الشــريك لــك)

از آنِ توست شريكي نداري، همانا ستايش و نعمت، ملك و سلطنت 
  و شريكي نداري). 

 صآنـرا روايـت كـرده آنحضـرت     �يرهو در حديثي كه ابوهر
يعنـي (مـن برطاعـت تـو      2.(لبيك اله الحـق، لبيـك)   چنين فرمودند:

هميشه حاضـرم و پايـدار خـواهم بـود، اي پروردگـار حـق! گـوش        
  بفرمانم)  

توجه جدي بر آن داشـتند كـه عبـادات     صگرامي ماپيامبر  -*
باشد و خواهان آن بودند تا حج ايشان  �به رضاي خداشان خاص 

  �وسيله ريا وشهرت و افتخار بر ديگران قرار نگيرد طوريكه از انس
فرمودنـد: (خداونـدا! حجـي را آرزو     صروايت شده كه آنحضـرت 

. ايـن درسـي اسـت بـراي امـت      3دارم كه ريا وشهرت در آن نباشد)
انجـام   �ي خداوندتا حج وتمامي عبادات را خالص برا صايشان 

                                                 
  متفق عليه .  -1
  ).  2362با تصحيح الباني( ) 2920سنن ابن ماجه ( -2
  ).  2617با تصحيح الباني () 2890سنن ابن ماجه ( -3
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ــرا       ــد. زي ــاب ورزن ــران اجتن ــر ديگ ــار ب ــهرت و افتخ داده و از ش
  از هرگونه ريا كاري و شهرت طلبي دور و مبرا بودند.  صآنحضرت

ت سـورة (كـافرون و اخـالص) در دو ركعـت     ئهمچنان قرا -*
به يگانـه پرسـتي او    صطواف، دليل آشكار بر دقت و توجه ايشان 

در  صروايت است كـه آنحضـرت   �برتعالي است، قسميكه از جا
دو ركعت طواف دو سورة توحيد و اخالص را تالوت نمودند: (قـل  
يا ايها الكافرون) ودر روايتي ديگر: (در دو ركعـت طـواف دو سـورة    

   1.ت نمودند: (قل ياايها الكافرون) و (قل هو اهللا احد)ئاخالص را قرا
د، هنگاميكه بـر صـفا و مـروه بـاال مـي رفتنـ       صآنحضرت -*

 �را به يگانگي ياد مي نمودند قسميكه در حديث جـابر  �خداوند
  روايت شده كه:
در آغاز بر كوه صفا بر آمدند تا آنكه خانة كعبـه   ص(آنحضرت

را به يگانگي ياد نموده و(اهللا اكبر)  �به قبله، خداوند رورا ديدند و 
لحمـد،  گفته فرمودند: (ال اله اال اهللا وحده الشريك له، له الملك وله ا

و هوعلي كل شي قدير، ال اله االاهللا وحده......) يعنـي (معبـود برحـق    
جز اهللا نيست كه يكي است و شريكي برايش نيسـت، ملـك و ثنـا و    
ستايش خاص از آنٍ اوست و او بر هر چيز تواناست) سه بار تكـرار  

                                                 
  ). 689) با تصحيح الباني( 869) و ترمذي (1909ابو داود(سنن  -1
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نمودند، ونيز هنگاميكه بر كوه مروه رفتند ايستاد شدند همين دعـا را  
   1.)خواندند

در روز عرفه اين كلمة بـزرگ و بـا    صهمچنان آنحضرت  -*
عظمت را به كثرت تكرار مي نمودند. چنانكه فرمـوده انـد: (بهتـرين    
دعا، دعاي روز عرفه است و بهترين سخناني كه من و پيـامبران قبـل   
از من فرموده اند: (ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، لـه الملـك ولـه    

ودر روايت ديگر چنين آمـده   2.ل شي قدير) استالحمد وهو علي ك
در روز عرفـه (الإلـه إال اهللا) بـود.     ص: ( بيشترين دعاي پيامبراست

(خير همه بدسـت او تعـالي    :آمده است. يعني(بيده الخير) ودر لفظي
بهترين ذكـر(ال إلـه إالاهللا)   عرفه روز دعاست، و پس روز 3.مي باشد)

ز، بهترين ذكر ورد زبان مبـارك  در بهترين رو ص است، وپيامبرخدا
  شان بود.

مسـلمانان و بطـور    اما اگر امروز به شكل عام به وضع نـا گـوار  
انواع جهل و ناداني را كه  –با تأسف  -خاص به حجاج نظر بيندازيم

بر بندگان است، مشاهده خـواهيم كـرد.    �مربوط به حقوق خداوند
                                                 

  ) 1218سلم ( صحيح م -1
  ).  2837ترمذي با تحسين الباني ( سنن  -2
  ) حسن لغيره .  6961مسند احمد(  -3
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مـانبرداري  مفهوم عبـادت و پرسـتش كـه همانـا نيـايش، تعظـيم، فر      
در آشكار و پنهان مي باشـد، از برخـي    �اجالل خداونداحترام و و

مسلمانان امروزي رخت بر بسته است، دامنة خرافات، بدعت، و امور 
شركي چنان ميان مسلمانان وسعت يافته كه جلوگيري آن كاريسـت،  
دشوار! بنابر اين بردعـوتگران و اهـل علـم و دانـش مسـؤليت بـس       

تـا مـردم را از    –بـويژه در ايـن مناسـبت بـزرگ      –بزرگي قرار دارد 
اساسات دين اسالم آگاه ساخته، حقيقت يگانـه پرسـتي را كـه كليـه     
پيامبران به آن دعوت مي نمودند، بـه آنـان بيـان كـرده و از شـرك و      
بدعت و خرافات و گمراهي بر حذر شان دارند. چنانكـه هويداسـت   

نه پنداشـتن اوتعـالي   به مردم توحيد و يگا صاولين ارشاد آنحضرت
بود كه آنرا بر ساير اركان اسالم مقدم ميدانستند ، وهنگاميكـه ايشـان   

  را به يمن گماشتند بوي دستور داده فرمودند: �معاذ
(آنها را دعوت كن تا گواهي دهنـد كـه معبـود بـر حـق جـزاهللا       

مي باشـم. اگـر آنهـا در     �نيست، و اينكه من رسول و فرستاده خدا
در هرشب  �پيروي كردند آنها را آگاه كن كه خداوند اين امر از تو

و روز پنج وقت نماز برايشان فرض نموده است و اگر آن ها در ايـن  
امر از تو پيروي كردند، آنان را آگاه كن كه اهللا تعالي بـر آنهـا صـدقه    
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اي فرض نموده كه از ثروتمندان شان گرفته شده وبه فقراي شان بـاز  
  1گردانده ميشود ...)

ترا شايسته ايـن فريضـة    �س حاجي محترم! حاال كه خداوندپ
پرفيض وبزرگ ديده واز ميان ميليون ها مسلمان هموطنت ترا به اين 
سر زمين پاك مشرف ساخته است، بايد با خدايت عهد ببندي كه جز 

، فرايض او را ترك نكرده ذات يكتاي او، چيزي ديگر را نمي پرستي،
 در همه عرصه هاي زنـدگي ات  صمبرو براي زنده كردن  سنت پيا

ي تالش مي ورزي، ظلم بر كسي نكرده،و حق كسي را تلـف نخـواه  
اشـت، اگـر   ، دروغ نخواهي گفت، و قرآن را مهجور نخواهي گذكرد

  ، فرزندانت را براي خدمت قرآن آماده خواهي كرد.خود نتواني

  تعظيم مشاعر و مراسم(مناسك)ديني -2

وده تا شعاير و مراسم متعلق بـه ديـن   به بندگانش امر فرم �خداوند
را با عظمت شمرده و از آن تعظيم و تجليل به عمل بياورند، ودر راه 
حفظ و نگهداشت حرمت و قداست آن با هر وسـيله سـعي ورزنـد.    

تعظـيم حرمـات خـويش را جـزو اساسـي تقـوا، و        �زيرا خداونـد 
نـد بـه   شرطي از شروط بنده گي خوانده است، تا بنده بوسيلة آن بتوا

                                                 
 ).1395صحيح بخاري ( -1
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ثواب و پاداش بزرگي كه براي مؤمنان راستين آماده نموده است نايل 
 �بـاوي از خيـر وافـر برخـوردارگردد. خداونـد      ءآمده و هنگام لقا

ــد:  �m���_��^��]��\���[��Z��Y��Xميفرمايـــــــ
`l  :32الحج  
وهركس شعاير خدا راتعظيم كنـد پـس در    –حكم  –اين است(

: ميفرمايـد  �همچنان اهللاسـت) از تقـواي دلها  –تعظيم –اينحقيقت 
�m��±°��¯��®������¬��«��ª��©����¨���§��¦l  :30الحج   

را تعظيم كند پـس  اين است حكم و هر كس  حرمات خداوند (
كـه   صاين برايش نزد پروردگارش بهتر است). همچنان آنحضرت 

(از محرمـات   د:ن، مي فرمايندستبه بندگانش ه �مبلغ اوامر خداوند
   1.)باشي �عابدترين بندگان خداوندتا از يز، بپره �خداوند

در مقابل بزرگداشت ازحرمات، و از سبك شمردن شعاير دينـي  
وپايمال شدن حرمت آن، و تجاوز از حدود تعين شـده، وتمسـخر و   

در  �شوخي واستهزاء به امور دين برحـذر داشـته اسـت. خداونـد    

\��[����mت بيت اهللا الحرام چنـين ميفرمايـد:   يسمورد حرمت و قد

��d��c��b��a���`��_��^l  :25الحج  
                                                 

  ). 1876) با تحسين الباني ( 2305سنن ترمذي( – ١
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جرمـي را   –وهر كس بخواهد در آن از سر ستمگري الحاد كند (
  . ذابي درد ناك مي چشانيم)او را از ع –مرتكب شود 

ــد :   ــان ميفرمان ¿���m��È��Ç���Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��Àهمچن

��Ë��Ê���Él  :229البقرة  

د، وكسـاني كـه از   (اينها ست حدود الهي، پس از آن تجاوز نكني
   حدود احكام الهي تجاوز كنند، آنان همان ستمگارا نند). 

��m��À��¿��¾��½���Á:ميفرمايـــد �و خداونـــد

��È��Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Âl  :14النساء  
كه اهللا ورسول او را نا فرمـاني كنـد و از حـدود مقـرر او     (و هر 

آن  او را در آتشـي در آورد كـه جاودانـه در    �تجاوز كند، خداونـد 
   .است و اوراست عذاب خفت بار و رسوا كننده)

، عارفان و عاقالن به آن پي بردند و از �لذا برگزيدگان خداوند
بـاز ايسـتادند، كـه در رأس آنـان، امـام       �تجاوز حرمـات خداونـد  

مرسلين و سرور و سردار عالميان و پرهيزگارترين مردمان جهان قرار 
وتوقير مي نمودند و حرمات  را تعظيم �دارد، ايشان شعاير خداوند

و حدود مقرر الهي را مراعات نموده از آن حفاظـت و حمايـت مـي    
نمودند و از تجاوز و پايمال شدن مقدسات و حرمات او تعالي بدور 

 صبودند. در موسم حج به همه ثابت و آشكار گرديد كه آنحضرت
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را چقـدر تعظـيم وتـوقير و     �شعايرحج و حـدود تعـين شـدة اهللا    
مي نمودند، ودر حفظ و حمايت حرمت هاي ديني بـه كـدام    رعايت

پيمانه حرص داشتند، كه ما گوشه از نمونه هاي برجسته آنرا خدمت 
  خوانندگان گرامي به عرض مي رسانيم:

قبل از آنكه احرام بر تـن مباركشـان نماينـد،     صآنحضرت -*
غسل نمودند، سپس موهاي مباركشـان را بـا صـمغ يـا حنـا بـا هـم        

دند تا از پراكندگي و ژوليـدن موهـا جلـوگيري نمايـد، و بـا      چسپاني
بهترين عطر جسم خويش را خوشبو نمودنـد، قسـميكه از زيـد بـن     

را ديدم كـه غسـل    صروايت است كه فرمود: (پيامبرخدا  �ثابت 
روايـت اسـت كـه     �همچنان  از ابن عمـر  1.نمودند و احرام بستند)

ودند در حاليكـه سـر   نيت احرام نم صفرمود: (شنيدم كه آنحضرت
ملبد يا تلبيد: عبارت از چسپاندن موي سر ذريعة  2.ايشان (ملبد) بود)

صمغ و يا حنا و يا ختمي است، و سببش آن است كه موي ها بـاهم  
ــؤمنين    ــه از ام المـ ــي كـ ــود. و در روايتـ ــده نشـ ــپد و پراكنـ بچسـ

را قبـل از اينكـه    صروايت شده، ميفرمايد:( پيامبرخـدا بعايشه
                                                 

  ) .  664) با تصحيح الباني ( 830ترمذي(سنن  –١
  ) .  1540بخاري ( صحيح  -2
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و در روايت ديگـر   1.دند، با بهترين عطر خوشبو مي نمودم)احرام ببن
را با بهترين عطري كه داشـتند خوشـبو    صچنين آمده: (پيامبر خدا

مي ساختم، تا آنكه درخشش عطر را بر سر و ريش ايشـان مشـاهده   
   2.مي كردم)

از شـعاير   صنمونه اي ديگري از تعظيم نمـودن پيامبرخـدا   -*
از ذي الحليفه، ميقاتگاه اهل مدينه،  صآنست كه ايشان  �خداوند

بـا خـود بردنـد، وايـن خـود       �شتراني را بخاطر شكرانة خانه خدا
 �بزرگترين تعظيمي به يكي از شعاير الهي است، چنانكـه خداونـد  

  36الحج:  mz���y��x��w��v��ulميفرمايد
قـرار داديـم)    �(وشتران فربه را براي شما از جمله شعاير خـدا 

عزيمت بسوي مكـه، بـا دسـت شـريف شـان      قبل از  صآنحضرت
برگردن برخي از شتران قالده (گردن بند) انداختند و كوهـان آنهـا را   

اينكار بخـاطري   -با شمشير زخمي نمودند تا آنكه خون بيرون آمد، 
قسـميكه از ابـن    -است تا دانسته شود كه آنها شـتران قربـاني اسـت   

در ذي نمـاز چاشـت را    صروايت شده كه: (آنحضـرت  �عباس 
الحليفه ادا نمودند، سپس شتر خويش را طلب نموده و روي كوهـان  

                                                 
  ) . 1801مي ( سنن دار) و 1189صحيح مسلم (  -1
  ) .  5923( صحيح بخاري  -2
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راستش را با شمشير بريدند تا آنكه خونش ريخت و دو قـالده را بـر   
ميفرمايد: (از اين حديث آشكار مي گـردد   :ابن كثير 1.آن آويختند)

عالمت گذاري و قالده گذاشتن را بر اين شتر با  صكه رسول اكرم 
ان شروع نمودند، سـپس عالمـت وقـالده گذاشـتن     دستان شريف ش

و مصـداق آن روايـت    ،2باقي شتران را ياران ايشان به عهده گرفتنـد) 
امـر فرمودنـد تـا همـه      صديگر است كه چنين آمده: (وآنحضـرت 

شتران قرباني با بريدن كوهان راست و گذاشتن قالده بر گـردن آنهـا   
بـاني را از سـوار   . همچنان ايشان صاحبان شتران قر3مشخص گردند)

روايــت كــرده كــه  �شــدن بــر آنهــا منــع نمودنــد، چنانكــه جــابر 
فرمودند: (اگر ناچار شدي، به نيكويي برآن سوار شـو   صآنحضرت

   4.تا آنكه وسيلة سواري بيابي)
و بزرگداشـت   صديگر از تعظيم نمـودن آنحضـرت   نشانة -*

ت در تلبيه گفتن ايشان از اولين نقطـه عزيمـ   �ايشان از شعاير خدا
 �مدينه تا آنكه بر جمره بزرگ سنگ ريختند، مي باشد. ابـن عبـاس  

تلبيه گفتن را ترك نكردند تا  صدر اين مورد مي فرمايد: (پيامبرخدا
                                                 

  . )  1243صحيح مسلم (  -1
  ) . 228/  4ز ابن كثير (سيرت نبوي ا -2
  ) اسنادش صحيح است. 2609خزيمه ( صحيح ابن  -3
  .)  1324صحيح مسلم (  -4
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 �. همچنـان ابـن مسـعود   1آنكه بر جمره عقبه سنگ پرتاب نمودند)
را برحق فرستاده است! مـن   صميفرمايد: (سوگند به ذاتي كه محمد

منا تا عرفه همراه بـودم، ايشـان تلبيـه گفـتن را     از  صبا رسول خدا
ترك نكردند تا آنكه برجمره بزرگ سنگريزه ريختند، و در ميان تلبيه 

  . 2گفتن(ال إله إال اهللا) را نيز ذكرمي نمودند)
تلبيـه را بـا آواز بلنـد مـي گفتنـد حتـي كـه         صچنانكه ايشان 

ــر    ــن عم ــنيدند، اب ــي ش ــرا م ــان آن ــحاب ايش ــد:   �اص ــي فرماي م
بود نيت احرام نمـوده   3درحالي كه موي سرشان ملبد صيامبرخدا(پ

 �همچنان از عبـداهللا ابـن عبـاس    4.فرمودند: (لبيك اللهم لبيك .....)
فرمودنـد: (جبريـل نـزدم آمـد و امـر       صروايت شده كه آنحضرت

مي فرمايد:  �همچنان ابوسعيد 5.فرمود تا تلبيه را با آواز بلند بگويم)
                                                 

  ) .  2464با تصحيح الباني () 3040سنن ابن ماجه( -1
  )بااسنادحسن. 2806يمه ( خزو صحيح ابن  461/  1مستدرك حاكم  -2
  گذشت.)34معناي ملبد درصفحه( -3
  متفق عليه.  -4
يارانشان را امر فرمودند تا به آواز بلند و  ص) .همچنان پيامبر2950مسند احمد( -5

آمده و به ايشان فرمود كه به  �رسا تلبيه و تكبير بگويند، زيرا حضرت جبريل
له اال اهللا ) را با آواز بلند بگويند) نزد بيهقي با اصحاب امر فرمايند تا( تلبيه) ويا ( ال ا

ميفرمايند: (هيچ تلبيه گويي نيست  ص) همچنان پيامبر 1384تصحيح الباني ( 
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ـ  ص(ما با رسـول خـدا   مـي   –لبيـك  –راي حـج برآمـديم و نعـرة   ب
  1.كشيديم)

از شــعاير  صهمچنــان نشــانة تعظــيم و تــوقير آنحضــرت  -*
غسل نمـودن ايشـان قبـل از ورود بـه مكـه       در اين حج، �خداوند

مكرمه است تا آثارسفر و ژوليدگي آن برطرف گـردد، سـپس ايشـان    
ل مـي  نق: كعبه را معظم دانسته آغاز به طواف نمودند، چنانكه نافع

هنگام ورود به مكه شب را در منطقه ذي طـوي   �كند كه: (ابن عمر
مكرمه مي گرديد  آن روزغسل نموده وارد مكةمي گذشتاند و بامداد 

، و چنانكـه  2مي نمودنـد) عمل چنين  صو مي فرمود كه پيامبر خدا
هنگام قدوم بـه مكـه اولـين     صفرمود: (پيامبر بحضرت عايشه

  . 3بود، سپس طواف نمودند)كاري كه انجام دادند وضو 
ــدن حجراالســود مســرور و شــادمان   صآنحضــرت -* ــا دي ب

گرديدند و آنرا در برگرفتـه و بوسـه زدنـد، و سرمباركشـان را بـرآن      
                                                                                                        

=چپش اعم از سنگ و  =هنگاميكه تلبيه مي گويد مگر اينكه هر چيزي كه در راست و
اينجا وآنجا پاره درخت و گل و خاك قرار دارند باوي تلبيه مي گويند تا آنكه زمين از 

  ) . 2363گردد) سنن ابن ماجه با تصحيح الباني ( 
  ) .  1247صحيح مسلم (  -1
  ) . 1259صحيح مسلم (  -2
  ) . 1615صحيح بخاري (  -3
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سجده نموده و به گريه شدند، همچنـان ركـن    �گذاشته به خداوند
يماني را با كف دست مباركشان مسح كردند، چنانكـه از سـويد بـن    

را ديدم حجراالسود  �ت كه فرمود: (عمر فاروق روايت اس �غفله
را ديـدم   صرا بوسه كرده آنرا در برگرفت و فرمود: من رسول خدا

 �،و از عبداهللا بـن عبـاس  1كه با ديدن تو شادمان و خرسند ميشدند)
 –حجراالسـود   -بـر ركـن   �روايت است كـه فرمـود: (عمرفـاروق   

اگـر رسـول   خميده فرمود: (من خوب ميدانم كـه توسـنگي هسـتي،    
را نديده بودم كه ترا بوسه ومسح مي نمايد، هرگز ترا بوسه  صخدا

   2.و مسح نمي كردم)
را ديـدم كــه   �ودر روايتـي ديگـر چنـين آمــده: (عمـر فـاروق     

 �حجراالسود را بوسه زد،  وسرش را بر آن گذاشـته وبـه خداونـد   
را ديـدم ايـن چنـين     صسجده نمود، سپس فرمود: من رسول خـدا 

  .3هم به پيروي از ايشان اينكار را كردم) كردند، ومن
                                                 

  ).  1271صحيح مسلم (  -1
  ) .  131مسند احمد (  -2
  با روايت از ثقات. 5/74با اسنادحسن ،وسنن بيهقي : 5/74مسند طيالسي: -3
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طـواف را از   صروايـت اسـت كـه فرمود:(پيـامبر      �واز جابر
حجر االسود آغاز نموده آنرا لمس كردند وچشمان ايشان پر از اشك 

  ١.گرديد)

در هـر   صروايت است كه فرمود: (پيامبرخـدا  �و از ابن عمر
   2.)طواف، بر ركن يماني و حجر االسود دست مي كشيدند

از شعاير خداونـدي، نمـاز    صديگر نشانة تعظيم آنحضرت -*
و آغاز نمودن سـعي از كـوه    �گزاردن ايشان در پشت مقام ابراهيم

صفا و ايستادن ايشان برآن و همچنان كـوه مـروه، كـه همـه بمنظـور      
روايت شده كه:  �و دعا بود، چنانكه در حديث جابر �ذكرخداوند

´���m اين آيت را تالوت نمودند: (سپس بسوي مقام ابراهيم رفته

¹���¸��¶��µl  :125البقرة   
(واز مقام ابراهيم نماز گاهي بسازيد) و مقـام را ميـان خـويش و    
كعبة شريفه قرار دادند، سپس از دروازه بسوي صفا بيـرون رفتنـد، و   
هنگاميكه به كوه صفا نزديك شـدند ايـن آيـت را تـالوت نمودنـد :      

m���{z��y��x��w��v���ul  :158البقرة  
                                                 

    ابن كثيرفرمود: اسنادش خوب است . 5/74سنن بيهقي :  -1
  ). 1652) با تحسين الباني( 1876بو داود ( سنن ا -2
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در حقيقت صفا ومـروه از شـعاير الهـي اسـت) و فرمودنـد: از      (
 –آغـاز نمـوده اسـت    در كالمـش   �جايي آغاز مي كنم كه خداوند

برايشـان   �وبر كوه صفا بلند رفتند تا آنكه خانه خدا –يعني از صفا 
را بـه يگـانگي يـاد نمـوده      �خداونـد  ،نمايان شد، و روبسوي قبله

ن دعا را خواندند: (ال إله إالاهللا وحد ال شريك له، له تكبير گفتند و اي
الملك و له الحمد وهو علي كل شي قدير، ال إله إالاهللا وحـده، انجـز   
وعده، و نصرعبده، و هزم األحزاب وحده)يعني: (به جـز اهللا، معبـود   
ديگري بحق وجود ندارد، يگانه است وشريكي ندارد، پادشاهي از آن 

اوست، او بر هر چيز تواناسـت، بجـز او   اوست، وستايش مخصوص 
معبود ديگري بحق وجود ندارد، يگانه است، اوست كه وعـده اش را  
تحقق بخشيد، وبنـده اش را پيـروز كـرد، و بـه تنهـايي گـروه هـا را        
شكست داد). اين دعا را سه بار تكـرار كـرده و در هربـار خيـر دنيـا      

ين آمـده و بـه   وآخرت را براي امت خواستند، سپس از كوه صفا پـاي 
طرف كوه مروه رفتند و آنچه را كه در كوه صـفا انجـام داده بودنـد،    

و در روايت ديگر چنين آمده اسـت: (سـپس بـه     1.آنرا تكرار كردند)

�m��´���¸��¶��µ:تالوت نموداين آيت رامقام ابراهيم آمدند و

¹��l  :در حاليكـه   (و از مقام ابراهيم نمازگاهي بسازيد) و 125البقرة
                                                 

  ) . 1218صحيح مسلم (  -1
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دو ركعـت نمـاز ادا    ،ام ابراهيم ميان ايشان وخانة كعبه قرار داشتمق
  1.نمودند)
در  �با پيروي از فرموده خداونـد  صهمچنان پيامبر اكرم  -*

 �معشر الحـرام زمـان طـوالني بـه ذكـر و دعـا ايسـتادند، خداونـد        

�m��kj��i��h��g���f��e��d��cميفرمايد: 
���ut�����s��r��q��p��o���n��m��l

�w��v�������~��}���|��{��z��y��xl 
  198البقرة: 

يعني: (بر شما گناهي نيست كه در طلـب روزي پروردگـار تـان    
رخت بستيد، خـدا را در   –بسوي مزدلفه  –برآييد، وچون از عرفات 

مشعر الحرام ياد كنيد، ويادش كنيد به شكرانة آن كه شما را هـدايت  
  بوديد). نموده است، هرآينه پيش از اين، از گمراهان 

را بسيار ياد كردند وبا عاجزي  �ايشان درمشعر الحرام خداوند
وتذلل، اميد وتوجه ، انابت وتوكل و دعا وطلب ببارگاه ذات يكتا رو 

شب مشعر الحرام را چنين بـه تصـوير مـي     �آوردند، حضرت جابر
بـا   صكشيد: (بعد از اينكه روشني صبح(صادق) آشكار شد، پيـامبر 

ماز فجر را ادا نمودند، سپس بر شتر خويش سوار يك آذان واقامت ن
                                                 

  ). 679) با تصحيح الباني( 856سنن تر مذي( -1
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شدند ، تا اينكه به كوه مشعر الحرام رسيدند و روبسـوي قبلـه كـرده    
را  �دست به دعا شدند، و تكبير و تهليل (الإلـه إال اهللا) و خداونـد  

 �به يگانگي، بسيار ياد نمودند، و تا زماني به دعـا و ذكـر خداونـد   
شن شد و قبل از طلوع آفتاب از مزدلفـه  ادامه دادند كه فضا كامال رو

  1.بسوي منا حركت كردند)
در روز دهم ذوالحجه يا يـوم نحـر، بعـد از     صپيامبر اكرم  -*

آنكه تحلل اول نمودند، عطر وخوشبويي استعمال نمودند وبه سـوي  
كعبة معظمه رهسپار شدند تا طواف افاضـه را ادا نماينـد، چنانكـه از    

را درمنا، پيش از  صمود: (پيامبرخداروايت است كه فر بعايشه
   2.آنكه به خانة كعبه طواف نمايند عطرآگين نمودم)

از زمـان و   صهمچنان يكـي از مظـاهر تعظـيم آنحضـرت     -*
آنست كه ايشـان در خطبـة خـويش     �مكان نسك و شعاير خداوند

فرمودند: (همانا خونها و مالهاي شما در ميان شما حرام است همچو 
  ،3ما در اين ماه شما و در اين شهر شما)حرمت اين روز ش

                                                 
  ) .  1218صحيح مسلم (  -1
  ح . ) با اسناد صحي 3881)، وصحيح ابن حبان (  2934خزيمه ( صحيح ابن  -2
  ).  1218صحيح مسلم  (  -3
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،  �فرمودند: (ارجمندترين روز ها در نزد خداوند صهمچنان
مـي   (روز اسـتقرار) سپس روز بعد آن  يـوم قـر   روز نحر(عيد قربان)

، يوم قر يعني: روز يازده هم ذي الحجه يا روز دوم عيد قربان 1باشد)
ر منا اسـتقرار يافتـه   است زيرا حجاج بعد از انجام اعمال روز عيد، د

  راحت مي گيرند. 
ميفرمايند: (روز عرفه و روز نحر و ايـام   صهمچنان آنحضرت 

تشريق، روز هاي عيد ما اهل اسالم است، و اين روزهاي خـوردن و  
حجاج را بر حفظ حرمت  ص. چنانكه آنحضرت2نوشيدن مي باشد)

اين روز هاي پرفيض و عـدم پايمـال نمـودن حرمـت آن ترغيـب و      
ــ ــت    تش ــز بهش ــاتي ج ــول مكاف ــج مقب ــد: (وح ــوده فرمودن ويق نم

همچنان فرمودند: (كسي كه حج كند و فحش گويي نكرده و ،3ندارد)
تولد كـرده بـود،(بي گنـاه)     فسق ننمايد، مانند روزي كه مادرش او را

 اسـت كـه ميفرمايـد    �اين بيان مانند فرمودة خداونـد  4.گردد)باز مي

m��J��I��H��G��F��E��DC���B��A�����M��L��K
                                                 

  ). 1552) با تصحيح الباني ( 1765سنن ابو داود (  -1
  ). 620) با تصحيح الباني ( 773سنن ترمذي  (  -2
  متفق عليه.  -3
  متفق عليه.  -4
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��[��Z��Y��XW��V���U��T��S��R��QP��O��N
a��`���_��^]��\l  :197البقرة� �

(حج در ماهاي معيني است، پس هركس در اين ماه هـا، حـج را   
بـا  نه رفثـي اسـت (مقاربـت     –درحج   –بر خود الزم گردانيد، پس 

آميزش با زنان) و نه فسوقي و نه جدالي  و يا هرسخني در بارةهمسر
آنـرا   �رحج، وهر كارخيري كه انجـام مـي دهيـد ، خداونـد    است د

ميداند ، و توشه بگيريد كه در حقيقت بهترين توشه تقـوي اسـت، و   
). اما اگر در حج امروزه بـا دقـت ديـده    بترسيد اي خردمندان! از من

شود، اشكال و انواعي از بي حرمتي هاي آشكار به محرمات و حدود 
رخ  –حجـاج از بسـياري   –وسبك شمردن اعمـال حـج    �خداوند

 �ميدهد كه همه نتيجه عـدم قـدرداني حرمـت و عظمـت خداونـد     
چنان كه بايد و شايسته عظمت اوست، مي باشد. قسميكه عالمه ابـن  

را چنـان   �در اين مورد سخني نفيسي فرموده كه: (خداوند :القيم
كه سزاوار اوست، قدر نگذاشتن، به ايـن معناسـت: آنانيكـه اوامـر او     

را سبك و حقير شمرده اند، راه نافرماني و ارتكاب نواهي او را تعالي 
در پيش گرفته وحقوق و واجباتي كـه بـر آنهاسـت ضـايع نمودنـد،      

را فراموش كـرده و دلهايشـان از ذكـر وي    ��ازجانب ديگر خداوند 
مقـدم   �غافل شده تا بآلخره هـوي وهـوس را بـر خوشـنودي اهللا    
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شـمردند، تـا آنكـه     �طاعت اهللادانستند و طاعت مخلوق را بهتر از 
حقوق پروردگار در كردار وگفتار، و علم و عمل و مال شـان مسـألة   
بي اهميت وپسمانده گرديده، زيب و زينت دنيـا را هـدف آخـري و    

  ١.غايت زندگي قرار داده اند)

پس برادر عزيز! برمن و تو الزم است حدود، حرمـت وحريمـي   
ه همه كردار وگفتار خـويش را  تعيين كرده رعايت نمود �را كه اهللا 

ورسولش در همه عرصه هـاي زنـدگي    �مطابق وموافق فرامين اهللا 
خويش، اعم از فرايض، واجبات، سنن و مستحبات عيار سازيم، زيرا 
عمل صالح ومقبول آنست كه موافـق شـريعت باشـد، و اخـالص در     

  باشد. �آن رضا وخوشنودي اهللا عمل آنست كه انگيزة
روز هاي مبارك و پرفيض از ارتكاب گناه بپرهيـز  اين برادرم! در

و بايد سعي و تالشت برانجام فرايض و مناسك بـا صـبر وشـكيبايي    
بوده و ديگران را نيز برآن توصيه و سـفارش كـن، چـون راه نجـات     
ورستگاري درچهارخصلت خالصه شده : ايمان، عمل صالح، توصيه 

  به حق، وتوصيه به صبر.
ياري از مسلمانان دوخصلت اخير را كامالٌ ولي متأسفانه امروز بس

  ترك نمودند، و در دوخصلت اولي نيز كوتاهي مينمايند.
                                                 

  98الجواب الكافي ص -1
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  ميم مخالفت با آناناظهار بيزاري ازمشركان و تص -3
اسالم و شرك دو انديشة متضاديست كه با رسـيدن يكـي، دومـي آن    
مي كوچد، مثل شب و روز، آفتـاب و مهتـاب، ازينـرو اولـين اقـدام      

ان بعد از برقراري امنيت وثبات درمكه، پاك كاري و برچيـدن  مسلمان
اين موضوع را جدي گرفتـه   صمظاهر و آثار شرك بود، بلكه پيامبر

و با شتاب بخاطر محو آن دست بكار شدند، و در فتح مكه هنگاميكه 
وارد آن شدند درگرداگرد خانة كعبه سيصدوشسصت بت نصب شده 

بر آن بتان مـي كوبيـدن وايـن آيـة      بود، با چوبي كه در دست داشتند
  كريمه را مي خواندند: 

mm��l��k��j��il  :بگو! حق آمد وباطل (و 81اإلسراء

�m��D���C��B��Aنا بود شد) همچنان اين آيـه را نيـز مـي خواندنـد:     

���H��G���F��El   :حـق آمـد    –اي محمد به آنان  -(بگو 49سـبأ
نمـي گيـرد و بـر نمـي      (اسالم و توحيد و قرآن) و ديگر باطل از سر

از داخل شدن به كعبه امتنـاع ورزيدنـد تـا     صو آنحضرت 1.گردد)
فرمـود:   �زمانيكه بتها را از آن بيـرون آوردنـد، عبـداهللا ابـن عبـاس     

وارد مكه شدند از داخل شدن به خانة كعبه  ص(هنگاميكه پيامبرخدا
                                                 

  ) . 4287صحيح بخاري( -1
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خودداري نمودند، زيـرا داخـل آن بتهـا وجـود داشـت، سـپس امـر        
ايـن   �سپس هنگاميكه خداوند 1.د)بتها بيرون آورده شوتا  فرمودند

�m��U��T���S��R��Q��P��Oآيت را نازل كـرد:  

[��Z��Y��X��W��Vl  :28التوبة  
(اي مؤمنان! حقيقت اين است كه مشركان نجس اند، پس نبايـد  

بـه   صكه به مسجد الحرام نزديك شوند بعد از اين سال) آنحضرت
امـر   �ت ورزيـده بـه ابـوبكر صـديق     مبادر �اطاعت امر خداوند

سـال نهـم   بعـد از ايـن سال(  فرمودند تا به مردم اعـالن نمايـد كـه: (   
درايـن حـج    صپيامبرخـدا  2.مشرك حق ندارد حج كنـد)  )هجرت

سعي ورزيدند تا با مشركين بطور علني مخالفـت خـويش را اعـالن    
اسـالم را در بسـياري از    �داشته، و با پيروي از خط مشي ابراهيم 

عاير و احكام حج بپيمايد، و در يكـي از خطبـه هايشـان بـه مـردم      ش
 3.مخـالف اسـت)   مشـركان) (با آنهاراه و روش مااعالن نمودند كه: (

نمـوده، درخطبـة روز    ئـت سپس از اعمال و كردار مشركين اظهار برا
                                                 

  ) .1601صحيح بخاري( -1
 متفق عليه .  -2

فرمود: مطابق شرط شيخين است و  2/304، مستدرك حاكم : 5/125سنن بيهقي:  -3
  وذهبي با وي موافق است. 
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عرفه چنين فرمودند: (آگاه باشيد! هرآنچه از امور جاهليت اسـت در  
است و خونهاي جاهليت هدر است و اولـين   زير دو گامم نهاده شده

خوني را كه از خونهاي دورة جاهليت بي اعتبار مـي شـمارم، خـون    
ربيعه بن الحارث است كه در قبيلة بني سعد براي شـيرخوارگي داده  
شده بود و بوسيلة قبيلة هذيل بقتل رسيد، و سود زمان جاهليت بـي  

وران جاهليت را كه اعتبار است و نخستين سود از سودهاي مان در د
بي اعتبار ميشمارم، سود عباس بن عبدالمطلب است كه همـه اش را  

با مشـركين آشـكار    صمخالفت آنحضرت 1.بي اعتبار اعالن ميكنم)
بود، ايشان بر اين نكته تأكيد مي ورزيدند كه دين و آيين مسلمانان با 

يكـي بـوده واختالفـي وجـود نـدارد،       �ملت حق گـراي ابـراهيم  
را به عرفات فرستادند تا بـه مـردم اعـالن     �ن ايشان ابن مربعبنابراي

باقي بمانيد، زيرا شما  –در عرفه  –بدارد كه: (اي مردم بر مشاعر تان 
چون قـريش وقـوف در    2.قرار داريد) �بر سنت و طريقت ابراهيم

بخـاطر اظهـار    صمزدلفه را اختراع نموده بودند. همچنان آنحضرت
از تاريخ شـكوهمند   ننمودند كه امت ايشا مخالفت با مشركين اعالن

و عظيمي توحيد برخوردار اند كه مردمـان برگزيـده و يكتـا پرسـت     
                                                 

  ).  1218صحيح مسلم  (  -1
  ).  2438) با تصحيح الباني ( 3011سنن ابن ماجه ( -2
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در اداي اين نسك پيشقدم بودند از اينرو در چنـد مقـام،    �خداوند
حج انبياي پيشين را از كعبة مشرفه ياد آور شدند از جملـه: زمانيكـه   

(اين كـدام وادي   از وادي ازرق مي گذشتند پرسيدند: صآنحضرت
فرمودنـد: (مثـل    صاست؟ گفتند: اين وادي ازرق است آنحضـرت 

را مي بينم كه از گردنة كوه پايين مـي آيـد و بـا     �اينكه من موسي
ــد   ــاه خداون ــه درگ ــه ب ــپس    �تلبي ــد) س ــي كن ــرع و زاري م تض

بر كوه هرشا آمده پرسـيدند: ايـن كـدام كـوه اسـت؟       صآنحضرت
اينكه يونس بن متي را نگاه مي كـنم   گفتند: كوه هرشا. فرمودند: مثل

كه بر شتر سرخٍ پر پشم سوار است و پيراهني از پشم بر تـن دارد، و  
ــد)     ــه ميگوي ــت، تلبي ــف خرماس ــترش از لي ــار ش ــان  1.افس همچن

فرمودند: (قسم بذاتيكه جانم در دست اواست! عيسي  صآنحضرت
بـا   بن مريم از فج الروحاء نيت احرام حج يا عمـره، و يـا هـر دو را   

از روي  ص،اما شعاير و اعمالي كـه ايشـان   2همديگر خواهد بست)
قصد، بخاطر مخالفت با مشركين انجام دادند، عمده تـرين آنـرا ذيـال    

  ياد آور مي شويم: 
                                                 

  )و كوه هرشا  در راه مدينه و شام، نزديك جحفه قرار دارد.  166صحيح مسلم (  -1
  وي. با شرح نو)  166صحيح مسلم (  -2
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تلبيه: مشركان عهد جاهليت تلبيه را با كلمات شركي آميخته  -*
 :يعنـي  1.نموده مـي گفتنـد: (االشـريكا هولـك، تملكـه و مـا ملـك)       

شريكي داري كه در ملكيت تو قرار دارد و مالك چيزي نيست). رمگ(
به امتشان تعليم دادند ، تعهـد بـه دوام    صاما تلبيه اي كه پيامبرخدا

عبوديت و عاجزي و ذلت، اخالص، و اعتراف به يگانگي و عظمـت  
را در بر دارد، پس شـعار توحيـد، روح و مقصـد تمـامي      �خداوند

اين عبادت بـزرگ اسـت كـه فقـط بـا آن      عبادتها است، و تلبيه كليد 
  ميتوان به حج داخل شد. 

با حضور يافتن شـان در موقـف بـزرگ عرفـات      صپيامبر -*
مخالفت خويش را با كفار و مشـركين قـريش اظهـار نمودنـد، زيـرا      
قريش و قبايل هم كيش آن، قبال در مزدلفه وقوف مي كردنـد و مـي   

تيم، و جز از داخـل حـدود   گفتند: ما (اهل اهللا) و حرم نشينان او هس
   2.حرم، از جاي ديگر به سوي مني روانه نمي شويم)

بخاطر مخالفت با مشركين، از عرفـه   صهمچنان پيامبرخدا -*
بعد از غروب آفتاب روانه مزدلفه، و از مزدلفـه بسـوي منـي قبـل از     
طلوع آفتاب روانه شدند، زيرا مشركين عهد جاهليت، عرفه را قبل از 

                                                 
  متفق عليه  .  -1
  متفق عليه .  -2
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ترك مـي نمودنـد و مزدلفـه را بعـد از طلـوع آفتـاب،       غروب آفتاب 
 صروايت شده كه فرمود: (پيامبرخدا �چنانكه از مسور بن مخرمه

در اين خطبه بعد از ثنا و  صدر عرفه خطبة بما ايراد نمودند. ايشان
همانـا مشـركين و بـت پرسـتان     چنين فرمودند: ( �ستايش خداوند

كه آفتـاب بـر سـركوه هـا     هنگامي نزديك غروب آفتاب،)عرفه(اينجااز
مانند عمامه كه بر سرمردان مي باشد، حركت مي نمودند پـس روش  
ما با آنها مخالفت دارد ، و از مشعر الحرام هنگام طلـوع خورشـيد از   
باالي كوه ها كه مانند عمامة سر مردان مي باشد، روانه منا مي شدند، 

     1.پس راه و روش ما با آنها مخالف است)
مـرو بـن ميمـون چنـين آمـده كـه فرمـود: (مـا بـا          در روايت ع 

حج نموديم، هنگاميكه مي خواستيم از مزدلفـه روانـه    �عمرفاروق 
منا شويم فرمود: مشركين مي گفتند: (اي آفتاب! بر كوه ثبير بتاب تـا  
بسوي منا بشتابيم) و روانة منا نمي شدند تا آنكه آفتاب طلوع ميكرد، 

ان را اعالن نموده قبل از طلوع با آنها مخالفت ش صپس رسول خدا
  . 2آفتاب بسوي منا حركت نمودند)
                                                 

حاكم فرمود: اين حديث مطابق  2/304ومستدرك حاكم : 5/125سنن بيهقي: -1
فرموده : راويانش، راويان  3/255شروط شيخين ميباشد. وهيثمي درمجمع الزوائد 

  صحيح اند.
  ).  3022، وسنن ابن ما جه ( ) 1684صحيح بخاري (  -2
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ــرت  -* ــه آنحض ــومنين    صچنانك ــج، ام الم ــد از اداي ح بع
را عمره دادنـد، تـا بـا رسـم و رواج مشـركان مغـايرت        بعايشه

صورت گيرد، زيرا مشركان عمره بعد از حـج را روا نمـي ديدنـد تـا     
روايت است كـه   �عباسآنكه ماه صفر داخل گردد. قسميكه از ابن 

را در مـاه ذي   بعايشه صفرمود: (سوگند به خداوند! آنحضرت
الحجه بمنظور مخالفت با مشركان عمـره دادنـد، زيـرا قـريش وهـم      
كيشان شان مي گفتند: هرگاه پشم شـتران بسـيار گـردد، وزخمهـاي     
پشت آنها عافيت يابد، و ماه صفر داخل گردد، پس از آن عمره بـراي  

د، روا گردد، آنها عمره را در ماه ذي الحجـه و محـرم،   كسيكه بخواه
   1.حرام مي دانستند)

ن، در بمنظور به خشم آوردن مشـركي  صهمچنان پيامبرخدا -*
و پيامبرش كفر ورزيده و اعالن دشمني  �اماكني كه آنها به خداوند

نموده بودند، شعاير و مراسم دين اسالم را بـر پـا و عملـي نمودنـد،     
فرمودند: (فردا در خيف بنـي كنانـه از وادي محصـب     طوريكه درمنا

فرود خواهيم آمد، جايي كه مشركان قريش وبني كنانه گرد آمده و بر 
ضد بني عبدالمطلب با هم پيمان بستند كه با آنان خويشاوندي نكنند، 

را براي كشـتن   صو خريد و فروش ننمايند، تا آندم كه رسول خدا
                                                 

  ).  1750) با تحسين الباني ( 1987ابو داود(سنن  -1
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نـه تنهـا نيرنـگ و توطيـة      �خداونـد  لـيكن  1.به آنان تسليم نمايند)
را محو ونا بود ساخت، بلكه  صمصمم گشتة آنان عليه رسول اكرم

برنامه و دسيسه هاي شان را دگرگون ساخته و ناكام و نا اميد شده به 
مقصود نرسيدند. سـپس پيـامبر خـويش را نصـرت بخشـيد و كلمـة       

نمود. ابـن  توحيد را بلند و دين وآيين راست و مستقيم خود را كامل 
هميشه سعي مـي ورزيدنـد تـا در     صميفرمايد: (آنحضرت: قيم 

جاهايي كه مراسم و شعاير كفر به اجرا در مي آمد، شـعار توحيـد را   
بلند و پا برجا نمايند، چنانكه امر فرمودند تا در موضع بتهـاي الت و  

ن منحصـر بـه   مخالفت با مشـركي . 2عزي در طايف، مسجد بنا گردد)
نبوده بلكه اصحاب كرام را نيز در مـواردي كـه بـه    ص اعمال پيامبر

آنها ارتباط مي گرفت امر مي فرمودند، مانند امر ايشان بـه مسـلمانان   
غير قريش اينكه احرام ببندند تا با فرامين مشركين كه آنرا خود پديد 
آورده بودند، مخالفت صورت گيرد، زيرا مشركان قريش مردمان غيـر  

مي آمدند امر مينمودند تا با لباسـهاي شـان   قريش را كه براي طواف 
طواف نمايند و اگر كسي احـرام بـر تـن ميداشـت اجـازة طـواف را       

  نداشت، مگر اينكه برهنه طواف نمايد! 
                                                 

  ).  1590صحيح بخاري (  -1
  . 2/194زاد المعا د: -2
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در سال نهم هجرت امـر فرمودنـد تـا در حـج      صليكن پيامبر 
اعالن گردد كه(بعد از امسال نبايد شخصي برهنه به خانة كعبه طواف 

   1.نمايد)
به آن عده يارانشان كه قرباني را با خـود   صچنان آنحضرتهم

نبرده بودند امر فرمودند تا حج تمتع نمايند، تا مخالفـت بـا نسـك و    
مراسم مشركين صورت گيرد، زيرا مشركين عمره نمودن در ماه هاي 
حج را از زشت تـرين گناهـان و گسـتاخي بـا مـاه هـاي حـج مـي         

امر نمودند تا ميان صفا و مروه  انصار را ص.  چنانكه پيامبر2شمردند
مخالف با رسم جاهليت، سعي نمايند: (ميان صفا و مروه سعي نماييد 

انصـار در عهـد     3.آنرا برشما الزم گردانيـده اسـت)   �زيرا خداوند
جاهليت چنين عادت داشتند كه در وقت ارادة حج، بنـام بـت هـاي    

مـي   شان نيت حج مـي كردنـد و سـعي ميـان صـفا و مـروه را گنـاه       
اين موضوع را به عروه بـن   بشمردند، چنانكه ام المؤمنين عايشه
بـه خالـه اش حضـرت عايشـه      �زبير بيان نمـود: (عـروه بـن زبيـر    

گفت: بنابر اين آيه (كسي كه بـين صـفا و مـروه سـعي      بصديقه
                                                 

  ) .  1622صحيح بخاري (  -1
  ) .  7230صحيح بخاري (  -2
  اين حد يث صحيح ا ست. )  2764صحيح ابن خزيمه (  -3
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ننمايد، بروي گناهي نيست) بـاكي نيسـت كـه بـين ايـن دو طـواف       
زيزم! اگر معناي آيه طـوري  فرمود: خواهر زادة ع بننمايم، عايشه

كه تو تأويل نمودي مي بود، چنين مي گفت: (باكي نيست كه طواف 
ننمايد)، ولي اين آيه در بارة انصار نازل گرديد كه پـيش از مسـلمان   
شدن، در وقت ارادة حج به نام بت (منات) كه يكي از معبـودان آنهـا   

و از سـعي  بود، و روي تپة بلندي قرار داشت، نيت حج مـي كردنـد،   
نمودن بين صفا و مروه خـود داري نمـوده آنـرا گنـاه مـي شـمردند،       

از حكم سعي بين صـفا   صهنگامي كه مسلمان شدند، از پيامبرخدا 
و مروه پرسيده گفتند: يا رسول اهللا! ما از سعي نمـودن ميـان صـفا و    
مروه احساس گناه مي كرديم، و همان بود كه اين آيت مباركـه نـازل   

  158البقرة:  m��u�����{z��y��x��w��vlگرديد: 
 �همانا خداونـد  .(درحقيقت صفا و مروه از شعاير الهي است)

حج و عمرة كسي را كه ميان صفا و مـروه سـعي نكنـد، كامـل نمـي      
: (شريعت اسالم در همه امـور  شته استنگا :لذا ابن قيم 1.گرداند)

   2.بويژه مناسك، برمخالفت مشركين انجام يافته است)
                                                 

  متفق عليه.  -1
  .146/ 5حا شيه ابن قيم برسنن ابو داؤد:  -2
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را سرمشـق   صشا به حـال كسـيكه راه و روش پيـامبر   پس خو
زندگي خويش قرار داده در هر قدم پيرو سنت ايشان بوده و از واقـع  
شدن در مخالفت با ايشان بشدت حذر كرده و از پيروي يا مشـابهت  

در تمـام امـور    صبا مشركين اجتناب مـي نمايـد، زيـرا آنحضـرت    
: (كسـيكه از قـومي   زندگي با مشركان مخالفت نموده و فرمـوده انـد  

فرموده انـد:   صهمچنان آنحضرت 1.تقليد كرد پس وي از آنهاست)
   2.(كسيكه مردمي را دوست بدارد با آنها حشر خواهد شد)

در برابـر   صو اظهار عـاجزي پيـامبر خـدا   نيايش دعا و  -4

  :�پروردگار
ن وااليـي دارد، زيـرا بنـدة مسـلمان در     شأدعا مقام و منزلت رفيع و 

ر قلب داشته، خشوع و شكسـتگي و عـاجزي ببارگـاه    دعايش حضو
را اظهار مي نمايد، پس بنابر منزلت بـزرگ و مقـامي كـه     �خداوند

آنرا عبادت واقعـي و حقيقـي    صدعا ميان ساير عبادات دارد، پيامبر
                                                 

  ).  3401با تحسين و تصحيح الباني(  )4031سنن ابو داود( -1
بدون سند، ليكن حاكم بر صحت آن تاكيد ورزيده است، و  19/ 3مستدرك حاكم  -2

) ذكر است  6169شاهدي كه آنرا  تقويت مي بخشد حديثي كه در بخاري به شمارة (
( شخصي همراه كسي است كه دوستش ميدارد) وحديثي ديگر: (تو در روز قيامت 

  حشر ميشوي كه دوستش ميداري) متفق عليه.همراه كسي 
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: ركـن اساسـي   يعنـي  1.خوانده ميفرمايند: (دعا خودش عبادت است)
مسـألت   �ز خداونـد ، زيرا بنـده در دعـايش تنهـا ا   عبادت دعاست

از هيچكس اسـتعانت، نصـرت و شـفا نمـي      �وطلب نموده، جزاهللا
فرمـوده انـد: (هـيچ چيـزي گرامـي       صجويد، چنانكـه آنحضـرت  

   2.وجود ندارد)مانند دعا  �وارجمند در نزد خداوند
درحج با جديت كامـل بـه اطاعـت و عبـادت      صپيامبر گرامي

ودي او تعـالي  پروردگار مشغول بودند وبراي حصول رضـا وخوشـن  
و در هنگام ايستادن بر كـوه  3طوافدر بشدت تالش مي نمودند.ايشان

صفا و مروه، و در روز عرفه به زاري و التماس با اوقات طـوالني بـه   
در روز عرفه در حاليكـه برشـتر    صپرداختند. آنحضرت �خداوند

شان سوار بودند، دستان مباركشان را نزديك به سينه شان بلند نموده 
مسكيني كه طعام بخواهد، از آغاز ايستادن در موقـف عرفـات،    مانند

بعد از اداي نماز ظهر تا غروب آفتـاب رو بـه سـوي قبلـه دعـا مـي       
در مزدلفه و مشعرالحرام، بعـد از اداي   صكردند، چنانكه آنحضرت

نماز صبح آنقدر دعا كردند تا اينكه هوا روشـن شـد، قبـل از اينكـه     
                                                 

  ). 2590) با تحسين و تصحيح الباني(2969سنن ترمذي( -1
  ) با اسناد حسن. 870صحيح ابن حبان ( -2
  ).  1666) با تحسين الباني ( 1892سنن ابو داود( -3



   درحج صحوال پيامبرا     58
 

 

تشريق نيز ايشان بعد از سـنگ انـداختن    و در ايام 1.آفتاب طلوع كند
برجمرة كوچك و وسطي، جلو رفته فاصله مي گرفتند و آنگاه رو بـه  

دير دعا مي مدت طرف قبله ايستاده دستان شان را بلند مي كردند وتا 
بـه انـدازة تـالوت     صمي فرمايد: (آنحضـرت  :ابن قيم 2.نمودند

اتي است كه در مـورد  اين رواي 3.سورة بقره ايستاده و دعا مي كردند)
روايت شـده اسـت،    ص، از آنحضرت�دعاي طلب حاجات از اهللا

اما دعا هاي متعلق به ذكر و ثنـا و سـتايش پروردگـار كـه از ايشـان      
هيچگـاهي آنـرا تـرك     صروايت شده بسيار زياد است و آنحضرت

از اولين گامي كـه از   صنكرده اند، چنانكه ثابت است كه آنحضرت
برداشتند تا آخرين لحظـات برگشـت و ورود بـه     ميقات ذي الحليفه

، با �مدينة نبوي در تمام اين مدت، زبان مبارك شان به ذكرخداوند
گفتن ثنا و ستايش پروردگار طوريكـه شايسـتة آن اسـت، و تلبيـه و     
تكبير و تسبيح و ذكـر(ال إلـه إالاهللا)و(الحمـدهللا) مشـغول مـي بـود،       

                                                 
  ).  1218صحيح مسلم (  -1
  ).  1751صحيح بخاري (  -2
كه بيهقي آنرا نقل  �نادي وي فعل عبد اهللا ابن عمر ، شايد است2/285زاد المعا د:  -3

بعد از سنگ ريختن به  �نموده است باشد: از وبره نقل است كه فرمود: (ابن عمر
جمره درپهلوي چپ آن ايستاد ودعا نمود، به اندازة كه اگر ميخواستي، سورة بقره را 

  . 149/ 5تالوت مي كردي) سنن بيهقي 
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را رهـا   �ده، ذكر خداونـد خالصه در همه حاالت چه سوار و يا پيا
دقت نمايد، به ايـن   صنكرده اند، و هركه در صفات حج آنحضرت

نكتة مهمي ديگري كه بايد ياد آورشد آنست، و 1.نكته پي خواهد برد
با پروردگار شان نقل  صآنچه كه از دعا وثنا وستايش ونيايش پيامبر

 شده است، نسبت به ساير امورحج بسيار كـم اسـت، زيـرا ايـن امـر     
متعلق به رابطه و پيوند سري بنده با پروردگارش بوده وهر كسـي بـا   

راز و نياز و طلب حاجاتي داشته و بوي محتـاج اسـت،    �خداوند 
بمنظور تعليم امت بعضـي از دعـا هـا را جهـراً      صليكن آنحضرت

خوانده اند تا سرمشق هميشـگي بـه امـت گـردد، قسـميكه حـديث       
ايـن آيـت را    ص(آنحضـرت  براين امر داللت مي كند كـه:  �جابر

m¹���¸��¶��µ��´l   با آواز بلند تالوت نمودند تا مـردم
    2.بشنوند)

و آشكار است كه هدف از برپا نمودن مراسم حج، ذكر 
است طوريكه آيت كريمه ذيل به آن اشاره نموده است،  �خداوند

                                                 
، 1544ير مراجعه شود : صحيح بخاري شماره هاي: بطور مثال به احاديث ز -1

) با تصحيح 3585)، وسنن ترمذي(1218. وصحيح مسلم (1797، 1751، 1750، 1550
  ). 2837الباني(

  ).  2771) با تصحيح الباني( 2961نسا يي(سنن  -2
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]���\l 203- 199:البقرة   
س چون مناسكتان را ادا نموديد، پس همان گونه كه پدران تان (پ

را ياد كنيد. پس از  �را ياد مي كنيد يا بهتر و بيشتر ازآن، خداوند
مردمان كساني هستند كه ميگويد: پروردگارا در همين دنيا به ما عطا 
كن وحال آنكه، برايش در آخرت نصيبي نيست، و از آنان كساني 

پروردگارا! به ما در دنيا بهرة نيك و در آخرت هم هستند كه ميگويد: 
بهرة نيك عطا فرما و ما را از عذاب دوزخ در امان بدار، اينانند كه از 

آنچه كه به عمل آورده اند، آنان را بهره اي است و اهللا  –جنس  –
را در روزهايي معين ياد كنيد)  �سريع الحساب است، وخداوند
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��m��h��g���fفرمودة اوتعالي: يعني در ايام تشريق. همچنان

��s��r� �q��p� �o� � �n��m� �l� �k� �j� �i
��utl  :28الحج   

را در  �(تا شاهد منافعي براي خويش باشند و تا نـام خداونـد  
روز هاي معلومي ياد كنند برذبح آنچه كه اهللا به آنان از چهـار پايـان   

ر مواشي روزي داده است). بلكه همه اعمال و شعاير حج بمنظور ذك
بـر ايـن    بوضع شده است، قسميكه حـديث عايشـه   �خداوند

موضوع گواه است: (همانا طواف بـه كعبـه و ميـان صـفا و مـروه، و      
   1.است) �سنگ پرتاب كردن بر جمره ها از براي ذكرخداوند

فرمـوده انـد: (ايـام     صكه آنحضرت �و حديث نبيشه الهذلي 
   2.)است �تشريق روزها ي خوردن و نوشيدن و ذكر خداوند

درحج روايت شـده   صمالحظه مي گردد، دعاهاي كه از پيامبر
همه دعا هاي جامع وعام اسـت ماننـد دعـاي ايشـان ميـان دو ركـن       

و  حسـنة  ةاالخروفي حسنة (يماني وحجراألسود): (ربنا آتنا في الدنيا 
                                                 

)، و 1888) با تصحيح و تحسين ترمذي، و سنن ابي داود ( 902جامع ترمذي ( -1
با تصحيح حاكم و موافقيت ذهبي با وي، و مخالفت الباني با  459/ 1مستدرك حاكم:

  ).  2056آنها  بر تضعيف آن( 
  ). 1141صحيح مسلم ( -2
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يعني: (پروردگارا! در دنيا و آخرت به ما نيكي عطـا   1.قنا عذاب النار)
ز عـذاب دوزخ نجـات ده) لـذا خوشـبخت و رسـتگار      فرما و ما را ا

دانسـته و   صكسي است كه خود را ملزم به پيروي از رسـول خـدا  
اعمال خويش را باسنت ايشان مزين كند، و با حضور قلـب و توجـه   
كامل، وخشوع و شكستگي، و اظهار بيچاره گي و ذلت و عاجزي بـه  

وبه و استغفار بارگاه پروردگار روي آورده و قبل از عرض حاجاتش ت
خواسـته و   �صادقانه كرده و با اصرار شديد حاجتش را از خداوند

و صفات گرانقدرش به پييشگاه او توسل بجويد، و از ضايع  ءبه اسما
نمودن اوقات در اموريكه سودي بوي نمي رساند اجتناب ورزيـده و  
در دعاي خويش، زحمت، مشقت و سختي هاي دنيـا را از خداونـد   

          2طلب نكند.

و بازايسـتادن درحـريم    �خشم و غضب بخاطرخداوند -5 

  ارزشهاي شرعي
، وحيثيت، جان، مال و ساير �خشم در راستاي دفاع از دين خداوند

ارزشهاي مسلمان، وتوقف نمودن وي درحريم تعـين شـدة شـرعي،    
                                                 

  ). 1666) با تحسين الباني (1892داود(سنن ابي  -1
در مورد عدم طلب نمودن سختي در  �اثري از انس   1/559در تفسير ابن كثير -2

  عه شود.  دنيا ذكر است كه به آن مراج
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عالمة ايمان، تقواي عالي، صدق، اخالص وكمال بندگي بشـمار مـي   
پرهيزگـارترين مردمـان بودنـد، بخـاطرحفظ     كـه   صرود، پيامبرخدا

حرمت دين خشمگين مي شدند و در عين زمان آگاه تـرين مردمـان   
بــه حــدود و حرمــات دينــي بودنــد. در رابطــه بــا خشــم و غضــب 

و حفظ حرمـت و ارزشـهاي دينـي،     �بخاطرخداي  صپيامبرخدا
نمونه هاي از مواقف ايشان درحج هويدا شده است كه بـه برخـي از   

  قف اشاره مي نمايم : اين موا
در ميقاتگاه ذوالحليفه يك شبانه روز كامل را  صآنحضرت -*

سپري نمودند تا كسانيكه عزم حـج را دارنـد بـه ايشـان بپيوندنـد، و      
همچنان به امر پروردگـار سـبحان نمـاز بگذارنـد ، قسـميكه از ابـن       

در وادي عقيـق   صروايت است كه فرمود: (از رسول خدا �عباس
از جانب پروردگارم  �ي فرمودند: (شب گذشته جبريلشنيدم كه م

آمد وفرمود: در اين وادي مبارك نماز بخوان، ونيت كـن كـه اعمـال    
زيرا نظر به قـول برگزيـده    1.عمره را با اعمال حج يكجا انجام دهي)

روز شنبه بعد از آنكه نمـاز ظهـر را در مسـجد     صشده، آنحضرت
                                                 

)، وادي عقيق از شهر مدينه چهارميل فاصله دارد، همچنان 1534صحيح بخاري ( -1
در ذوالحليفه استراحت  صروايت است كه فرمود: (هنگامي كه پيامبر �از ابن عمر

كرده بودند، در خواب ديدند كه كسي برايشان گفت: تو در وادي مباركي قرار داري) 
  ). 1536صحيح بخاري( 
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ليفـه ميقـات اهـل مدينـه     شان چهار ركعت خواندند، رهسـپار ذوالح 
ظهـر،   از اداي دو ركعـت نمـاز مسـافرانة    شدند، و روز يكشنبه بعـد 

: چنين فرموده اسـت  :ابن كثير 1.بسوي مكه مكرمه حركت نمودند
بـه نمـاز در وادي    صچنان ظاهر مي گردد كه امـر شـدن ايشـان    (

بـر اقامـت گزيـدن     �عقيق، در حقيقـت امـري از جانـب خداونـد    
ماز ظهر روز بعدي را نيز ادا نمايند، زيـرا امـر   بود تا ن صآنحضرت

به نماز در وادي عقيق در شب صورت گرفـت، وايشـان اصـحاب را    
بعد از نماز صبح آگاهي دادند، كه در اين صورت جز نماز ظهر، نماز 

بوسيلة جبريل امـر فرمـود تـا     �ديگري در پيشرو نبود، لذا خداوند
پـس درچنـين توقـف و     2.يند)اين نماز را در آن وادي مبارك ادا نما

انتظار طوالني، زحمت و مشقت آشكارا بر مسافري كـه ده هـا هـزار    
  نفر را در ركاب دارد هويداست. 

در مكه از احرام بيرون نيامدنـد، زيـرا ايشـان     صآنحضرت -*
قرباني را با خود برده بودند، لـيكن بخـاطر رعايـت حـال اصـحاب،      

دند، دستور دادند تا بعـد از اداي  كساني را كه با خود قرباني نبرده بو
عمره، از احرام بيرون آيند، وبجاي نيت حج، نيت عمره نمايند، ولـي  

                                                 
  .2/102، و زاد المعاد  4/215نبي ابن كثير:   سيرت -1
  . 222/ 4سيرت نبي از ابن كثير :  -2
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در اجراي امرايشان تـاخير نمودنـد، بـه     صبرخي از اصحاب پيامبر
اين گمان كه مسأله شايد اختياري باشد، حتي بعضي از آنان نظـر بـه   

مـا بـه منـا ميـرويم     بي رغبتي شان در بيرون آمدن از احرام گفتنـد: ( 
درحاليكه از ذكرهاي ما مني بچكد!) يعني: اگر از احرام بيـرون بيـايم   
و سپس با همسران مان همبستر شده جماع نمايم چگونه ميشود كـه  
متصل به اين عمل، نيت حج نموده وبه طرف منا برويم، زيـرا انسـان   

ن در وقت حج بايد از انجام دادن چنين اعمالي دور باشـد، بـا شـنيد   
بخـاطر   صهمچو عبارات و عدم تنفيـذ دسـتور ايشـان، آنحضـرت    

، كه چون ايشان فرسـتادة اوسـت و از ايشـان نـا فرمـاني      �خداوند
ميان اصحاب برخواسته بر ام المؤمنين عايشه  صورت گرفته است، از

 صداخل شـدند، در حاليكـه در چهـرة مبـارك شـان      بصديقه
ود: (اي فرمـ  بآثارخشم و غضب ديـده ميشـد، حضـرت عايشـه    

رسول خدا! چه كسي شما را خشمگين و ناراحت نموده اسـت، كـه   
  با اين كار وارد دوزخ خواهدشد؟! 

فرمودند: آيا ندانستي كه مردم را به كاري دسـتور   صآنحضرت
دادم، ليكن در تنفيذ آن متردد هستند، و اگر آيندة كارم را مي دانسـتم  

ن را عمـره قـرار مـي    و آ –قرباني نمـي آوردم   -اينچنين نمي كردم، 
دادم، و قرباني را از مكه خريداري مـي كـردم، سـپس ماننـد آنهـا از      
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بيرون آمدند و ميان اصـحاب   صآنحضرت 1.احرام بيرون مي آمدم)
كرام ايستاده فرمودند: (چنانكه خوب ميدانيـد، مـن بـا تقـوا تـرين و      
صادق ترين و نيكو ترين بندة خدا نسبت به همة شما هستم، اگـرمن  

ي (قرباني) را با خود نمـي آوردم، همـين كـاري را كـه بـه شـما       هد
 �صـحابه   2.ميگويم، انجام مي دادم، پـس از احـرام خـارج شـويد)    

عمل نمودند  صچون اين سخن را شنيدند، موافق دستور پيامبرخدا
هنگاميكــه از عــادت ماهانــه ام  صهمچنــان آنحضــرت -.        *

نميدانستند كـه   صايشان آگاه شدند، درحاليكه بالمومنين صفيه
در روز نحر(عيد) طواف فرضي را انجام داده است، وبعد  بصفيه

فرمودنـد: آيـا او    صشده است، آنحضـرت  –معذور  –از آن قاعده 
   3است؟ –از بر گشتن به مدينه  –حبس كننده و نگهدارندة ما 

زيرا اگر اينكار ميشـد، مسـلمانان در تنگنـاه شـديدي قـرار مـي       
) بايد همه مردم انتطـار مانـده و   ببخاطر وي(صفيهگرفتند، چون 

  مشقت بزرگي را تحمل مي شدند. 
                                                 

  ) .  1211صحيح مسلم  (  -1
  متفق عليه .  -2
  ).  1772صحيح بخاري (  -3
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پس اي بندة خدا! بهترين مردمان روي زمين حضـرت مصـطفي   
را قدوة و سر مشق امورخويش گردان، و از جمله كساني بـاش   ص

كه هنگام پايمال شدن حرمت و ارزشهاي ديني، بخـاطر خوشـنودي   
و از حـريم خداونـدي و اوامـر و     خشـمناك مـي شـوند    �خداوند

سـر بـاز    صنواهي او تعالي سر نمي پيچند و از عمل به طاعت وي
نمي زنند، پس از اين چنين اعمـال زشـت پرهيـزكن، زيـرا يكـي از      

طوريكـه  ،اسباب هالكت و درفتنه واقع شـدن بنـدة مسـلمان ميگردد   

{��~����_��`���m��c��b���aفرموده اسـت:   �خداوند

������f��e��d����h��gl  :63النور  

) تمـرد مـي كننـد، بايـد     ص(پس كساني كه از فرمان او(پيـامبر 
برحذر باشند از آن كه، فتنه اي به ايشان رسد يا به عـذابي درد نـاك   

  گرفتار شوند). 
و اگر خواهان پيروزي و رستگاري در دنيا و آخرت هستي پـس  

مانبرداري فر صدرهمه برنامه هاي زندگي از فرامين و دساتير پيامبر
 صنموده و آنرا سرمشـق زنـدگي خـويش قـرارده، چنانكـه پيـامبر      

فرموده اند: (از آنچه شما را منع كردم پرهيز نماييد و به آنچه شما را 
دستور داده ام آنرا بجاي آوريد تا اندازة كه توانـايي آنـرا داريـد، كـه     
همانا كساني كه پيش از شـما بودنـد، بسـبب سـوال هـاي بسـيار و       
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و وصيت عارف  1.ف شان بر پيامبران شان نيست و نابود شدند)اختال
را هيچگاه فراموش مكن كه فرموده است: (هرگاه به ايـن عبـارت در   

برخوردي (يا أيها الذين آمنوا) (اي مومنان) پس به  �كتاب خداوند
آن گوش فرا داده و دقت نما كه ترا به خيري امرمي كند، و يا اينكـه  

مبادا از آن غافـل شـوي، زيـرا غفلـت و     و 2.دارد)از شري ترا باز مي 
روي گرداني از آن، يكي از اسباب بدبختي، و محروم شـدن بنـده از   

  سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت است. 

  فروتني، آرامش و وقار -6
حضور و سكون قلب، در متانت اعضا و وقار انسان آشكار ميگـردد،  

درحج  ص، پيامبرخدا3كندزيرا ظاهر بنده نمايندگي از باطن وي مي 
با قلب آرام و بدون  صبا اين دو صفت حميده آراسته بودند، ايشان

 �انديشه و نگراني به مناسك خويش را با كمال بنده گي به خداوند
نتهاي شكسته نفسي و اظهار عاجزي به خداونـد سـبحان، و بـا    درا و

رك چشمان پـر از اشـك، و گريـه و نالـه و زاري بـه بارگـاه اهللا تبـا       
                                                 

  متفق عليه  -1
مي باشد: سنن سعيد بن منصور(  �اين سخن از فرموده هاي عبداهللا ابن مسعود  -2

848   .(  
  . 264/  2از ابن حجر:  فتح  الباري -3
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، 1وتعالي، با دستان بلند به دعـا و ثنـاي خداونـد و ايسـتادن طـوالني     
انجام دادند كه روايات متعددي در اين مورد ذكر شده است از جمله: 

را در وقت طواف  صكه حالت آنحضرت  �فرمودة حضرت جابر
ــان نمــوده اســت:  ــين بي بعــد از لمــس نمــودن  ص(پيامبرخــدا چن

شمان شان جـاري بـود، سـه دور    حجراألسود، در حاليكه اشك از چ
طواف را شتابان، و چهار دور طواف ديگر را بـا رفتـار عـادي انجـام     
دادند، و هنگاميكه از طواف فارغ شدند، حجراالسـود را بوسـيدند و   
دســتان شــان را بــر آن گذاشــتند ســپس بــر روي مباركشــان مســح  

   2.نمودند)
به  جمرة كوچك را �نقل شده كه ابن عمر :همچنان از سالم

هفت سنگريزه مي زد و با زدن هر سنگريزه تكبير مي گفـت، بعـد از   
آن پيش مي رفت تا به همواري مي رسيد، درآنجا روي به قبله، مدت 
طوالني دست هايش را باال كرده دعا مي نمود. بعد از آن جمرة ميانه 
را با سنگريزه مي زد، بعد از آن طـرف شـمال را مـي گرفـت تـا بـه       

د، در اينجا نيز روي به قبلـه مـدت طـوالني دسـت     همواري مي رسي
                                                 

)  1751روايات زيادي در اين مورد ذكر شده بطور مثال: صحيح بخاري شمارة (  -1
  ) . 1218و صحيح مسلم شمارة( 

در سيرت نبي فرموده: اسناد آن جيد  �، و ابن كثير 74/ 5سنن كبري از بيهقي:  -2
   .   317/ 3است 
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هايش را باال كرده و دعا مي كرد، بعد از آن جمرة عقبه را از قسـمت  
پاياني وادي رمي مي كرد، و در آنجا توقف نمي كرد، بلكـه بـر مـي    

را ديـدم كـه همـين طـور مـي       صگشت و مـي فرمـود: پيامبرخـدا   
و آرامش خـاطر و   با متانت و وقار، صچنانكه آنحضرت 1.نمودند)

 �اعضا، با سير نـرم و آرام، مناسـك را ادا نمودنـد، قسـميكه جـابر     
درحالي روانـه منـا شـدند كـه     ص روايت نموده است كه آنحضرت

  2.سكون و آرامش برايشان هويدا بود)
ــاس   ــن عب ــل ب ــه     �فض ــه: (هنگاميك ــوده ك ــت نم ــز رواي ني

ي از عرفه حركت نمودند با سـكون و آرامـي سـير مـ     صپيامبرخدا
    3.نمودند تا آنكه به مزدلفه رسيدند)

                                                 
 صدر مورد عدم توقف آنحضرت  �) ، ابن قيم  1753، 1751صحيح بخاري (  -1

بعد از زدن جمره عقبه فرموده است : شايد بخاطر تنگي مكان در وادي منا توقف 
براين عادت بودند كه در وسط عبادت دعا  صنكردند، و گفته شده است: آنحضرت

مي نمودند وثابت نشده كه بعد از فارغ شدن از عبادت دعا  نموده باشند و هركسي 
بعد از فارغ شدن از عبادت  دعا نموده اند، مرتكب اشتباه  صيشان روايت كرده كه ا

  . 286/ 2بزرگي شده است، زاد المعاد: 
  ). 1816سند احمد با اسناد صحيح( -2
از اين حد يث استدالل نموده در  �)، عمر بن عبد العزيز  1671صحيح بخاري(  -3

اسپ و شتر نيست، بلكه  خطبه روز عرفه به مردم فرمود: (پيشي گرفتن در تيز راني
  . 3/522: قرارگرفته باشد ) فتح الباري �سبقت كسي جسته كه مورد عفو خداوند



   71     درحج صپيامبرحوال ا
 

 

روايت نموده كه وي در روز عرفـه   �همچنان عبداهللا بن عباس
ــدا ــا پيامبرخ ــام     صب ــن هنگ ــد، در اي ــي آم ــه م ــرف مزدلف ــه ط ب

از پشت سر هياهوي مـردم و زدن شـتران را شـنيدند،     صپيامبرخدا
و با تازيانة كه بدست داشتند، به سوي مردم اشاره نمـوده   صايشان

فرمودند: (اي مردم! آرام و با وقار باشيد، ثـواب و خيـر در شـتاب و    
  1.تيز رفتن نيست)

پس برادر عزيز، حاجي محترم! سعي و تالشت اين باشد كـه     
و مطـابق سـنت رسـول     �حج و ساير عباداتت صـرف بـراي خـدا   

باشد، و در اداي مناسك حج از شتاب اجتناب نموده، وقار  صاكرم
دركــردار و، مكــننــان و حضــورقلب را فرامــوش و آرامــش، و اطمي

وگفتارخويش دقت نموده معنا و هدف آنرا درسـت درك كـن، زيـرا    
اينكار باعث مي شود تا در همه اعمالت حكيمانـه تصـرف نمـوده و    

  باطل را از حق تميز نمايي. 
ان جاهـل كـه   حج را با راحت خاطر انجام بده و از اعمال مردمـ 

ودتر مراسم حج را بپايان برسانند و بـه  طور شود ولي زميخواهند هر
خانه هاي شان برگردند، درحذر باش، زيرا زبان حال آنها چنين مـي  

ه راحتي بيار، و نمي گوينـد  پروردگارا! ما را از اين مراسم ب گويد كه:
                                                 

  ). 1671صحيح بخاري( -1
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كه: پروردگارا! با برپا داشتن مراسم حج، بما اطمينان و راحت خـاطر  
  نصيب فرما. 

  دن آنخيرخواهي وپيشبر -7

بندگان را بـه تقـوا و سـبقت جسـتن در امـورخير تشـويق و        �اهللا

��m��Yميفرمايــد:  �ترغيــب نمــوده اســت، چنانكــه خداونــد
]��\��[��Zl  :197البقرة  

توشه بگيريد كه در حقيقت بهترين توشه تقواسـت) همچنـان   (و

m���H��G��F��E��D��C��Bميفرمايد:  �خداوند

L��K��J��Il 133عمران:  آل  

شتابيد بسوي آمرزشي از جانب پروردگار خـويش و بهشـتي   (وب
كه پهناي آن مانند عرض آسمانها و زمـين اسـت، بـراي پرهيزگـاران     

  آماده شده است). 
براساس پيشي گرفتن در امور خيـر و   صو همچنين آنحضرت

نيـز بـر آن تـالش مـي      هميشه، در ايام حـج مانند عهده دار شدن آن 
  ظاهر آنرا خدمت تان پيشكش مي نمايم:  كه چند مظهر از م ورزيدند،

در عملـي نمـودن    صحرص، دقت وتـالش جـدي پيـامبر    -*
مستحبات نسك حج  مانند: غسل نمودن براي احرام، خوشبو كـردن  
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جسم مباركشان قبل از نيـت احـرام وبعـد از بيـرون آمـدن از آن، و      
بريدن كوهان شتران قرباني و آويختن قـالده برآنـان، و تلبيـه گفـتن     
ايشان با صداي بلند تـا آنكـه بـه جمـرة بـزرگ رسـيده و سـنگريزه        
ريختند، و معظم شمردن كعبه و آغاز مناسك از آن كه با طواف آغاز 
يافت، و دويدن آرام ايشان در سه دور اول طواف، ولمس كردن ركن 
يماني، و ادا نمودن دو ركعت نماز بعداز طواف، پشت مقام، و دعاي 

وه، و سرعت ايشان در همواري وادي ميان كوه ايشان بركوه صفا ومر
 ركـن يمـاني  هنگام لمـس كـردن   صفا ومروه، و ذكرخدا گفتن ايشان 

، و سـاير  1، و هنگام پرتاب نمودن سنگريزه برجمره هاوحجر االسود
  سنت هاي حج كه بسيار اند.

در حركت از مزدلفه بسوي منا قصدا  صهمچنان پيامبرخدا -*
فضا قبل از طلوع آفتـاب كـامال روشـن شـد،      تأخير نمودند تا اينكه

هرچند كه ميتوانستند بخاطر وجود خـانواده و ضـعيفاني كـه همـراه     
    2داشتند، قبال حركت كنند.

                                                 
). و صحيح 1751)و(1615)و(1697)و(1545)و(1539صحيح بخاري شماره هاي ( -1

) با 856) و (830) وجامع ترمذي شماره هاي(1218) و(1184مسلم شماره هاي (
  ). 4686)ومسند احمد(679)  و(664الباني(تصحيح 

  متفق عليه  . -2
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بخاطر سبقت در كارهاي خيـر، صـد    صچنانكه آنحضرت -*
شتر را قرباني نمودند، هرچند ميتوانستند در هفتم حصة يك شتر يـا  

سفند را قرباني نمايند، لـيكن حـرص   گاو شريك شوند، و يا يك گو
شديد ايشان نسبت به اعمال خير بود كه تعداد زياد شتران را قربـاني  

  1.نمودند
همـه مناسـك و    صنكتة قابل مالحظه اينسـت كـه آنحضـرت   

مراسم حج را خودشان پيش بردند و در اموريكه امكان وكالـت و يـا   
ميدادنـد، مگـر    آنرا انجام نيابت وجود هم داشت، باز هم خود ايشان

اينكه ضرورتي ايجاب مي كرد، طوريكه در ذبح قرباني، بعد از آنكـه  
خود ايشان با دستان مباركشـان شصـت وسـه شـتر را ذبـح كردنـد،       

و در  ،2برگزيدندباقيمانده شتران  مقام خويش در ذبح را قايم �علي
را در قربـاني بـا خـود     �علـي  صروايتي آمده است كه آنحضرت

قايم مقام نـه، بلكـه    �كه در اين صورت علي ،3دندشريك نموده بو
  بخاطر شراكت در قرباني با ايشان، ذبح باقي شتران را بعهده گرفت.

                                                 
  ).  139، وحجه الوداع از ابن حزم (  2/221)، زاد المعاد: 1688صحيح بخاري( -1
  ). 2494سنن ابن ماجه تا تصحيح الباني( -2
  متفق عليه .  -3
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همه مناسك را خود پيش برده و قايم  صپس وقتيكه آنحضرت
مقامي در مناسك شان اختيار ننمودنـد، پـس ايـرادي نيسـت كـه در      

يـدن كوهـان شـتران    بعضي از امور خدمتگاراني برگزيننـد ماننـد، بر  
، و نصب نمودن قبه در نمرة عرفات، و جمع آوري سـنگريزه  1قرباني

، و نگهداشت و توجه بـه شـتران سـواري    2صاز مزدلفه براي ايشان
و غيره، زيرا اين اعمـال از دوحالـت خـالي نيسـت:      3صآنحضرت

يكي اينكه اين اعمال اصال مربوط به نسك نيست ، ويا اينكه امـوري  
  يشان تعلق نميگيرد.است كه به ا

بـا دقـت، برسـي وپيگيـري شـود،       صليكن اگرحج آنحضـرت 
درخواهيم يافت كه ايشان با سعي وكوشش جدي ورغبت شـديد، و  
با وجه احسن واكمل، اعمال حج را انجام مي دادند، ايشان تالش مي 
ورزيدند تا اعمال افضل را عملي نموده واز مفضول اجتناب ورزنـد،  

كه مصلحت بزرگي در آن نهفته مي بود ماننـد  مگر درحاالت خاصي 
دورخانة كعبه، و سوار شدن ايشان در سعي ميان  طواف نمودن ايشان

صفا ومروه  در حالت سوار بر شتر، و يا لمس كردن حجراالسـود بـا   
                                                 

  .4/228) با اسناد صحيح و سيرت نبي از ابن كثير:  2609صحيح ابن خزيمه(  -1
  ).  2455) با تصحيح الباني(3029سنن ابن ماجه( -2
آنرا كسي تجريح ) هيثمي در مورد اين حديث فرموده: اسناد  27290مسند احمد( -3

  و يا توثيق  نكرده است. 
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، اين همه اعمال را بخاطري سوار بـر شـتر   1عصاي كه سرش كج بود
گرفتـه بودنـد و هريـك    انجام دادند، چون مردم دور وپيش ايشان را 

را تقليـد كننـد، و    صپرسش داشت و همـه ميخواسـتند آنحضـرت   
بسياري از اصحاب بار اول بـود كـه حـج ميكردنـد، بـدين ملحـوظ       
خواستند تا به مردم نمايان شده به سواالت آنها پاسخ گوينـد و آنهـا   

  بياموزند.  صمناسك را از ايشان
م راسـخ بـه اعمـال    پس برادر عزيز! در اين مراسم پرفيض با عز

نزديـك   �خير سبقت بجو، وتا توان داري اعمالي كه تـرا بخداونـد  
مي سازد انجام بده، زيرا اين روزها، بهترين روزهاي زندگي توسـت،  

رجـوع نمـوده بـا پرسـتش      �اين موسمي است كه بنده به خداونـد 
صادقانه و نيايش و تعظيم، و احترام فوق العـاده، اوتعـالي را عبـادت    

ميرسد، اخالص و تقـواي شـخص    �د، وآنچه كه به خداوندمينماي
است، زيرا پروردگاربه هيچ چيزي بنـدگان محتـاج نيسـت و ازهمـه     

از بنـده ميخواهـد،    �مخلوقاتش بي نياز است، وآنچه كـه خداونـد  
                                                 

  متفق عليه.  -1
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چنانكه اوتعالي به مال و چهره بنده نمي نگرد بلكـه قلـب    1تقواست.
زده از تنبلـي و كسـالت   پـس آسـتين همـت را بـر      2را نگاه ميكنـد. 

ــدگي ات   ــرا ســال و روز زن ــاره زودحــذركن، زي ــوده و دوب گــذر ب
برنميگردد، و بدان كه امروز فرصت سعي و عمـل اسـت و محاسـبة    

پس كسيكه در  .نيست، ليكن فردا محاسبه است و عملي نخواهد بود
رسـتگار خواهدشـد،    ،اين دنيا تالش ورزيـده و سـعي بخـرچ دهـد    

از  واز آخرت و محاسبة آن غافل گـردد  ع نمايدوكسيكه وقت را ضاي
فرموده انـد: (كسـيكه    صجملة زيانكاران خواهد بود، چنانكه پيامبر

   3عملش او را عقب بيندازد، نسبش نمي تواند او را سبقت دهد).

  اعتدال و ميانه روي دركارها -8
اعتدال و ميانه روي در همه امور،كاريست پسنديده، درمقابل، افـراط  

تفـريط در همـه عرصـه هـا، زشـت و قابـل نكـوهش ميباشـد،          و يا
                                                 

�¾���m: فرموده است �چنانكه خداوند -1 �½�� � �¼��»� �º��¹� � �¸� �¶
ÁÀ� �¿l  :به خداوند –قه وقرباني صد –(هرگز گوشتهاي آنها  37الحج� 

  نمي رسد ونه خونهاي آنها، ولي اين تقواي شماست كه به وي مي رسد).
به پيكرها وچهره هاي شما نمي  �چنانكه در حديث شريف آمده: (خداوند -2

  ).2564نگرد، بلكه به دلها واعمال شما مي نگرد) نزدمسلم(
  ).  2699صحيح مسلم ( -3
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وهرصفت پسنديده، در ميان افراط و تفريط قرار دارد، دين اسالم كه 
كاملترين شريعتها، و از استوار ترين برنامه ها و روشن تـرين روشـها   
برخوردار است، برميانه روي در همه امور تأكيد مي ورزد، آري! امت 

يانه روترين آنها بوده و از هرگونه افراط و بهترين امتها و مصمحمد
تفريط بدور هستند؛ نه مانند يهود و مشركان مادي گرا هسـتند و نـه   
مانند برخي از مسيحيان،روحاني محـض، بلكـه پيـروان اسـالم حـق      

مـي باشـند،    هنـگ جسم و روح را ادا كرده وبا فطرت انسـاني هـم آ  
فرموده اند: (ميانه  به امت شان دستور صچنانكه پيامبر بزرگ اسالم

روي را در پيش گيريـد، زيـرا كسـي كـه در ديـن سـختگيري كنـد،        
ــد).  ــد شـ ــختگيري اش خواهـ ــرانجام مغلـــوب سـ ــان  1سـ همچنـ

ميفرمايند: (ميانه روي را پيشه كنيد تا اينكه به مقصود  صآنحضرت
   2برسيد).

دراين حج كه از البـالي اخـالق    صبارزترين احوال آنحضرت
ديد، ميانه روي و اعتدال ايشان در اداي مناسـك  عالي شان آشكار گر

از افراط وتفريط بود،  صو ساير امور، و نفرت و كراهت آنحضرت
بـا   صما براي آشنايي بيشتر به اين خصوص، در احـوال آنحضـرت  

                                                 
  اد صحيح .) با اسن19786مسند احمد( -1
  ). 6463صحيح بخاري( -2



   79     درحج صپيامبرحوال ا
 

 

شان، به نگرش و بررسي دقيق نياز داريم كه ميتوان آنرا در  پروردگار
  دو بخش خالصه كرد:

در عنايــت و توجــه  صروي آنحضــرت اعتــدال و ميانــه :اول
جدي ايشان به پيوسته بودن و بستگي با پروردگار سبحان ازيك سو، 
وآموزش و قيادت امت، و رعايت امور اهل بيت بخصوص همسـران  

  ايشان از سوي ديگر، و همدردي و دلسوزي بر آنها از جانب ديگر.
اعتدال و ميانه روي در حقوق معنوي و جسمي مربوط بـه   :دوم

خود ايشان، آشكار است كه در همچو فضاي ايماني پر از رحمـت و  
نور و بركت، امكان آن مي رود كه بسياري از مردم را به تفريط وبـي  
توجهي به جسد، و يـا افـراط در حـق روح شـان بكشـاند، لـيكن از       

در مي يـابيم كـه ايشـان توجـه و عنـايتي       صاحوال حج آنحضرت
در روز ترويـه   طـور مثـال ايشـان   شديد به جسد مباركشان داشتند، ب

(روز هشتم ذي الحجه) به منا تشـريف بردنـد تـا بـه عرفـه نزديـك       
و در شب عرفه و شب مزدلفه خوابيدنـد، و روز عرفـه روزه    ،1باشند

نداشتند، و در همين روز در زير قبـة كـه قـبالً بـراي ايشـان نصـب       
بعـد   گرديده بود، ايستادند، و درشب مزدلفه نماز هـاي نفلـي قبـل و   

                                                 
) 3004،3074، وسنن ابن ماجه()  1682) با تصحيح الباني ( 1911سنن ابي داود( -1

  ) .2494، 2433با تصحيح الباني( 
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نماز شام و خفتن را ترك كردند، و شـب را كـامالً بـدون قيـام ليـل      
خوابيدند، همچنان در سير و انتقال ميان مشاعر، و هنگام انجـام دادن  
بعضي از مناسك، مانند طواف و سعي و پرتاب سنگريزه برجمره هـا  
از شتر استفاده نمودند، چنانكه بخاطر خدمت گذاري خويش خادمي 

.....غيـره اموريكـه جسـد را راحـت و نيـرو بخشـيده و       و.1برگزيدند،
براداي هدف بزرگ كه عبارت از دعا و مناجات، و اداي مناسـك بـا   
حضور قلب و فكر، و اطمينان خاطر است، آماده، استوار و قادر مـي  

دليـل واضـحي براعتـدال و ميانـه      بگرداند. وحديث ام الحصين
 صپيامبرخـدا درحج است، وي فرمود: (من بـا   صروي آنحضرت

الوداع شركت داشتم، ايشانرا در حالي ديدم كه بر شتر سـوار   ةحج�در
با ايشان نيز سوار بودند، يكي آنها شتر را  �و اسامه �بودند و بالل

قـرار داده بـود تـا     صمي راند و ديگري چادر را بر سـر رسـول اهللا  
ضمن سـخنان شـان   در صازگرمي آفتاب جلوگيري كند، آنحضرت

نويد و فرمان بريد اگرچه برشـما غـالم سـياه و گـوش     فرمودند: (بش
    2بريده اي مقرر شود كه شما را به كتاب اهللا رهبري نمايد).

                                                 
  .2/247)، و زاد ا لمعا د: 27290، و مسند احمد(متفق عليه -1
  ). 1298صحيح مسلم( -2
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در اين حـديث امـوري مختلـف و متنـوعي از      بام الحصين
درحج را روايت نموده است مانند: پرتاب سنگريزه  صاحوال پيامبر

واسـتفاده از   بر شتر در اداي مناسـك،  برجمرات، و سوارشدن ايشان
سايه بان، و سيربا آرامي و وقار، و خدمت گذاري برخي از اصـحاب  

به ايشان، وآموختن تعاليم ديـن ومناسـك حـج، و تقـديم پنـد و       �
  اندرزها به مردم.

پس برادر محترم! اگر ميخـواهي بـه هـدفت نايـل آيـي، پـس از       
روش و طريقت كسي پيروي كن كه تو و ساير همراهانت را توصـيه  

ده، فرموده اند: (دين آسـاني اسـت و بـا ديـن بمقابلـه برخاسـته       نمو
نميشود، و هركه اينكار را كرده و در دين سختگيري كند، سرانجام او 
را مغلوب مي سازد. پس حق را طلب نموده خـود را بـه آن نزديـك    
سازيد و به ثواب آن شاد شويد، و با انجام كارهاي نيـك در صـبح و   

و از رهنمودهــا و ارشــادات  1بجوييــد). شــام و پــارة از شــب يــاري
سر باز مزن كه سـبب هالكتـت مـي شـود، قسـميكه       صآنحضرت

امت را از سر پيچي اوامر شان برحذر نموده و ميفرماينـد:   صايشان
بنـابراين همـه    2(وكسي كه از روش من روي بگرداند، از من نيست).

                                                 
  ) .  39صحيح بخاري  (  -1
  ) . 5063صحيح بخاري (  -2
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ل زندگي خويش اعتـدا  ئون مكلف هستيم كه در تمامي عبادات و ش
ــختگيري     ــدروي و س ــراط و تن ــه اف ــيم و از هرگون ــه رو باش و ميان
بپرهيزيم، همچنان از هرگونه تفريط و بي ميلي وبي توجهي به امـور  
دين نيز بايد بدور باشيم، و سعي نماييم تا عبادات را در نظر خـود و  
ديگران زشت و منفورجلوه ندهيم، و بايد راه دين را با نرمي و آرامي 

فرومانداي از قافله نشـويم، كـه از سـير و رسـيدن بـه      ثل مپيمود، تا 
همســفرانش عاجزگرديــده و وســيلة ســواري را نيــز از پــا در آورده 

   1است.

  به دنيا صآنحضرتزهد و بي ميلي  -9
هميشه با پروردگـار شـان بسـتگي داشـتند، سـعي و       صپيامبرخدا 

هاي كوشش شان براي آخرت و رضامندي او تعالي بود، از دنيا و لذت
آن روي گردان بودند، و اگر گاهي چيزي بدست شـان ميرسـيد، بـه    
فقرا و مستمندان مي بخشيدند، بدون اينكه براي خويش يا اهل بيـت  

 صشان چيزي را پس انداز نمايند، چنانكه در وصف زندگي ايشان 
   2زاهد ترين مردمان به امور دنيا بودند). صآمده كه: (آنحضرت 

                                                 
) ، وكشف  3885، نزد بيهقي درشعب االيمان ( �برگرفته از حديث مرسل جابر  -1

  ) . 2339الخفا  ازعجلوني ( 
  ) حديث صحيح است . 17773مسند احمد ( -2
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گي ايشـان در امـور دنيـوي و لـذتهاي آن     نمونه هاي از بي عالق
بسيار زياد است كه قابل شمارش نيست، ما بطور نمونه چنـد مثـالي   

  آنرا خدمت خوانندگان ياد آور ميشويم: 
هميشه اين دعا را نمـوده از پروردگـار شـان     صآنحضرت -*

و در روايـت   1مي خواستند كه: (خدايا! براي آل محمد قوتي برسان).
دند: (خدايا! رزق آل محمد را به اندازة كفايت شـان  ديگر چنين فرمو

    2بگردان).
به دنيا اين بود كه ايشان طول  صنمونة ديگر از زهد آنحضرت

روز را به گرسنگي مي گذشتاندند، حتي بعضي از روز هـا از شـدت   
گرسنگي و درد شكم خميده و بخود مي پيچيدند، و خرماي ناسره و 

را سير نماينـد، طوريكـه عبـداهللا ابـن      ناچيز را نداشتند تا شكم شان
را ديـدم كـه طـول     صحكايت نموده است كه: (پيامبرخـدا  �عمر

روز از گرسنگي بخود مي پيچيد، درحاليكه خرماي ناسره نمي يافت 
   3كه شكم خود را سير كند).

                                                 
  ). 6460صحيح بخاري ( -1
  ) . 1055صحيح مسلم( -2
  ) . 2978صحيح مسلم(  -3
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واهل بيت شان سه روز پي در پي از نان جـو   صآنحضرت -*
حكايت مـي كنـد    ب سير نشدند، چنانكه حضرت عايشه صديقه

سه روز پي درپي از نان جو سير نشدند تا زماني  صكه: (پيامبر خدا
سـه   صمحمـد  خانوادةو در روايت ديگرآمده: ( 1كه وفات يا فتند).

   2شبانه روز پي در پي از طعام نان جو سير نبوده اند).
ارتبـاط و   �بيشتر از پيش به خداوند صآنحضرت، اما درحج

ه داشته و آخرت را بسيار ياد مي كردند، ايشان تعلق خويش را پيوست
هنگام ايستادن در عرفه فرمودند: (حاضرم اي اهللا، گوش بـه فرمـانم!   

و در روايـت ديگـر    3همانا پاداش نيكو، پاداش روز آخـرت اسـت).  
چنين فرموده اند: (گوش بفرمانم! زنـدگي حقيقـي، زنـدگي آخـرت     

بـه دنيـا كـه در     صاما مظاهر زهد و بي رغبتـي آنحضـرت   4است).
موسم حج بـه مـردم آشـكار گرديـد، خـارج  از حسـاب اسـت كـه         

  بارزترين آن از قرار ذيل است: 
                                                 

  ) . 2970صحيح مسلم(  -1
  ) .  5438صحيح بخاري(  -2
  ) .  5058صحيح ابن خزيمه با تصحيح الباني(  -3
  .  مرسالً 45/ 5موصوال ، و سنن بيهقي:  3/442مصنف ابن ابي شيبه :  -4
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برشتري سوار بودند كه پـاالن آن كهنـه، و جامـة كـه      ايشان -*
عالمـه ابـن    1چهار درهم ارزش داشت يا نداشت، حج را ادا كردنـد. 

ادا  حـج را در حـالي   صدر اين مورد مي نگارد:(آنحضـرت  :قيم
نمودند كه برشترشان نه تختي و نه هودجي و نه وسيلة ديگري كه به 

بعد از گذشـت چنـد سـال،      2.راحت برآن سوار شوند، قرار داشت)
، گـروه همسـفر   صصاحب پيامبرخـدا  �هنگاميكه عبداهللا ابن عمر

يمني را ديدند كه پاالن شتران شان پوسيده، و حلقة بيني شتران آنهـا  
ــا  بافتــه از مــوي اســت ــه يــادش آورد كــه ب ، روزگــاران قــديم را ب

يكجـا حـج را ادا نمـوده بـود، سـپس فرمـود: (آنكـه         صپيامبرخدا
و همراهـانش كـه    صدوست دارد به گـروه شـبيه بـه رسـول خـدا     

الوداع  بايشان بودند را ببيند، پس به اين گروه همسـفر نگـاه    ةحجدر
   3كند).

ايـن بـود   به دنيا  صهمچنان يكي از مظاهر زهد آنحضرت -*
كه شتري مستقل بخاطر زاد و متاع سفرشان تخصيص داده نشده بود، 

برشتري حج كرد كـه   �وصف مي نمايد كه انس  �طوريكه ثمامه 
                                                 

  ) .  2337) با تصحيح الباني( 2831سنن ابن ماجه( -1
  .160/ 2زاد المعاد:  -2
ا اسناد ) ب 6016) ، مسند احمد ( 3491) با تصحيح الباني(4144سنن ابو داود( -3

  صحيح . 
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تنها پاالني برآن بوده، درحاليكه وي مردي بخيل نبود، ولي بـا تأسـي   
برشتري حج  صاينكار را انجام داد و فرمود: پيامبرخدا صبه پيامبر

    1د و متاع شان نيز بر باالي همان شتر بارشده بود).كردند كه زا
را  �و فضـل  �بر شترشان اسـامه   صهمچنان آنحضرت -*

و از  �سوار نمودند، قسميكه روايت است:(ازعرفات تا مزدلفه اسامه
   2سوار بودند).صپشت سر پيامبرخدا �مزدلفه تا منا فضل

ست آن بود كه دوصمظهر ديگر زهد و فروتني آنحضرت  -* 
نداشتند تا نسبت به ديگران امتياز و برتريـي داشـته باشـند، چنانكـه     

در جايي كه براي حجاج آب ميدهند  صروايت است كه پيامبرخدا
به فرزندش(فضـل) گفـت: نـزد     �آمدند و طلب آب نمودند، عباس

 صاز آنجا آب بيـاور! پيامبرخـدا   صوبراي پيامبرخدا مادرت برو،
گفت:يـا رسـول    �آب بـده) عبـاس   فرمودند: (از همـين جـا بـرايم   

 صاهللا!مردم دسـتهاي خـود را در آب داخـل مـي كننـد، پيامبرخـدا      
و در روايـت   3فرمودند: (ازهمين جا برايم آب بده) وآبـرا نوشـيدند.  

گفته شد: از خانه برايتان آب مي آوريم،  صديگر آمده كه به ايشان 
                                                 

) و درآن از 1602) وسنن ابو داود با تحسين الباني(1517صحيح بخاري (  -1
  با هم يكجا بود).  صوپيامبر �روايت است كه فرمود:(زاد ومتاع ابوبكر باسماء

  ). 1544صحيح بخاري(  -2
  ) . 1636صحيح بخاري( -3
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مـردم نيـز از آن   فرمودند: (به آن نيازي ندارم، از آبي برايم بدهيد كه 
   1مي نوشند).

بـه متـاع دنيـا،     صهمچنان نمونة بزرگي از زهد آنحضرت -*
قرباني نمودن صد شتر است، بديهي است كسيكه قلبش به دنيا ومتاع 

  آن بسته باشد بيشتر از قدر واجب، چيزي اضافه بيرون نمي آورد. 
قربـاني   )طوريكـه آشـكارمي گـردد    ( صايشانازهمچنان  -* 
قربـاني روز عيـد     ه مناسك حج را باخود به مكه برده بودندمربوط ب

در حالي كه براي حاجي تنهـا   2،بودند يكجا برده هابا آن نيزاضحي را 
  كفايت مي كند.  قرباني
صـدقه   صهمچنان نمونة ديگر از زهد و سخاي آنحضرت -*

يـك روز   –دادن بسيار ايشان به مردم است، قسميكه در روز ترويـه  
هفـت شـتر را بـه دسـت خـود درحالـت ايسـتاده ذبـح          –قبل عرفه 

را امر نمودند تا شتران ذبح شده را، اعـم از   �چنانكه علي 3نمودند،
گوشت و پوست و پوششهاي زير پاالن آنهـا را بـر مسـاكين تقسـيم     

  4نمايد).
                                                 

  ) حد يث  صحيح است.  1814مسند احمد (  -1
  .   301،  123) حجه الوداع از ابن حزم :  3180 صحيح مسلم ( -2
  ) .  1796)  وسنن ابو داود (  1551صحيح بخاري (  -3
  متفق عليه. -4
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ــرت  -* ــان آنحض ــر  صهمچن ــد  –در روز نح ــة از –عي رم
و هنگاميكــه  1.گوســفندان را خريــده وآنــرا بــه مــردم صــدقه دادنــد

صدقه را تقسيم مي كردند، دو مـردي آمـده از ايشـان     صآنحضرت
سراپاي آندو را نگاه كرده ديدند كـه   صصدقه خواستند، آنحضرت

هردو چابك و تنومند هستند، فرمودند: (اگر ميخواهيد برايتان ميدهم، 
بـراي ثروتمنـد و نيرومنـدي كـه روزي خـود را       –بدانيدكـه   -ليكن

   2يتواند، در آن نصيبي نيست).بدست آورده م
ساده و بـي آاليـش بـود، درخـورد و      صزندگي آنحضرت -*

نوش نيز متواضع و فـروتن بودنـد، هنگاميكـه قربـاني شـان را ذبـح       
 �امرفرمودنـد تـا از گوشـت آن بپـزد، ثوبـان      �نمودند، بـه ثوبـان  

را تنفيذ نموده گوشت را  صحكايت مي كند: من فرمودة آنحضرت
ايشــان تــا رســيدن بــه مدينــه نيــز از همــان گوشــت  آمــاده نمــودم،

                                                 
را به امر  و فئ پنجم حصة مال غنيمت ص، پيامبر) 3180صحيح بخاري( -1

را قرناني و يا صدقه  بر ميداشتند، بنابرين درحج شتران وگوسفندان بسيار �خداوند
مال را پس انداز نميكردند، وهمچو كسي كه از فقر نمي هراسد،  ص، ايشاننمودند

غذا پزيده نمي شد و با آب  صبخشش مي كردند، لذا به ماهها در خانة آنحضرت
  وخرما شب وروز را سپري مي كردند(مترجم).   

  ) . 1438) با تصحيح الباني( 1633سنن ابو داود( -2
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ميخوردند، و در روايت ديگري آمده كه فرمود: (تارسيدن بـه مدينـه   
    1تقديم نمودم). صنيز از همان گوشت به ايشان

پس برادر و خواهر مسلمان! اگر قلبت به زيب و زينت لـذتهاي  
، پـس  خود مـي پرورانـي   دنيا بسته است و آرزوهاي بي پايان آنرا در

حذر نما از اينكه بنـدة لـذتهاي آن نشـوي، عشـق و عالقـة بـيش از       
حدش بردلت چيره نشود، زيرا دنيا خانة بـي بقـا و ذلـت و خـواري     
است، قسميكه روايت است كه: (دنيا خانة كسي است كه خانه ندارد 

و مـال   –يعني از خانه و زندگي جاودانة آخرت بـي بهـره اسـت     –
يعني براي آخـرت خـويش توشـه نـه      –كسي است كه ثروت ندارد 

 –اندوخته و ثروت حقيقي را در بهشت براي خود آماده نكرده است 
 –و آنكه عقل و خرد ندارد، چشم به دنيا و مال و ثروت آن ميـدوزد  

زيرا از حقيقت آن و كوتاهي عمر خويش و رسيدن مرگ غافل شـده  
آنرا براي  �اگر دنيا قيمت و ارزشي مي داشت البته خداوند 2است)،

  بر مي گزيد،   صاولياي خود و بهترين بندگانش، حضرت محمد
                                                 

  ) .  1975صحيح مسلم(  -1
، هيثمي فرمود: رجال آن ب) به روايت عايشه صديقه 24464احمد (  مسند -2

  .  288/ 10: ئدهمه رجال صحيح اند، غير ذويد كه آن هم ثقه است، مجمع الزوا
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پس برادر مسلمان! هيچگاه به دنيا دل مبند، و حقيقت آنـرا درك  
كن كه بي ارزشتر از آن است كه عمر عزيزت را در حـرص و جمـع   
آوري آن ضايع نموده و از آخرت غافل شوي، پس الزم اسـت آن را  

، مورد استفاده قرار دهي. زندگي دنيا بـراي  به عنوان وسيله، نه هدف
كسانيكه به آن فريفته شده و براي آخرت خويش عمل نكننـد، بهـرة   
فريب و متاع غرور است، اما كساني كه با طلـب دنيـا بـراي آخـرت     
خويش ياري مي جويند، پس دنيـا برايشـان هـم بهـره اسـت و هـم       

  از دنيا ست.  وسيله اي كه ايشان را بسوي خيري مي رساند كه بهتر
اين بود برخي از مظاهر و نمايش روشن و آشكاري كه گوشة از 

وطاعت و فرمـانبرداري   �با پروردگار صپيوند و رابطة آنحضرت
تام و عاجزي و ذلت در برابر اهللا سبحان را، با وجود مسـؤليت هـاي   

  بزرگ شان در اين موسم عظيم به تصوير كشيد.
اسـت كـه بايـد بنـدة مـؤمن      به راستي كه حج فرصتي كم يافتي 

درآن براي آخرتش توشه برگيـرد، از توبـه آغـاز كنـد، و از گناهـان      
وسرپيچي ها و كوتاهي هاي كه مرتكب آن شده، مخلصـانه ببارگـاه   
پروردگار اعالن پشيماني نموده و با جديت كامل به طاعت و عبادت 
روي آورد، وبراي حصول رضـا وخوشـنودي پروردگـارش بشـدت     

. و ميدانيم كه هيچ انساني از گنـاه وخطـا خـالي نيسـت،     تالش ورزد
فرموده اند: (همه بني آدم خطا ميكنند  صطوريكه حضرت مصطفي
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پـس آيـا     1ليكن بهترين خطا كنندگان كساني اند كه توبه مي نمايند).
درحج اقتـدا نمـوده    صبه راه و روش و فرامين و دساتير پيامبرخدا

به كار خـويش را شـامل گردانيـده    اي؟! و درجمله بندگان نيك و تو
اي؟ آيا تالش بخـرچ داده اي تـا در نـزد خداونـد از پرهيزگـاران و      
فرمانبرداران محسوب شده و در راه رضا وخوشـنودي وي بـا تـرك    
گناه و معاصي، و انجام طاعات و حسنات گام هـاي جـدي برداشـته    

و اي؟ تا به اوتعالي نزديك شـده و از توفيـق و نصـرت وي در دنيـا     
آخرت برخوردار گردي! طوريكه اوتعالي درحـديث قدسـي فرمـوده    
است: (وبنده ام به هيچ عملي بهتـر از انجـام دادن فـرايض، بـه مـن      
تقرب نجسته است، بنده ام در انجام نوافل تا جايي به من تقرب مـي  
جويد كه او را مورد محبت خود قرار مي دهـم، و چـون او را مـورد    

رايش گوشي مي شوم كه با آن مي شـنود، و  محبت  خود قرار دادم، ب
چشمي مي شوم كه با آن مي بيند، و دستي مي شوم كه بـا آن كـاري   
انجام مي دهد، و پايي كه با آن راه مي رود، اگر از من چيزي بخواهد 
برايش مي دهم، اگر به من پناه بجويد، او را در پنـاه خـود قـرار مـي     

                                                 
  ).  3428) با تصحيح الباني ( 4251سنن ابن ماجه( -1
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كه به ما توفيـق عمـل صـالح     و از خداوند سبحان تمنا داريم 1دهم).
  عنايت فرمايد تا از بندگان مقرب و مطيع وي باشيم. 

                                                 
  ).  6502صحيح بخاري (  -1



 

  فصل دوم

  باخانواده و اقارب ايشان درحج صاحوال پيامبرخدا

صلة رحم و پيوند با اقـارب را بسـيار اهميـت داده و    ص پيامبرخدا
آنرا جدا مراعات مي نمودند، وهميشه از احسان و نيكي خويش آنها 

در ايـن مـورد    صمي گردانيدند، كسانيكه از احوال پيامبر را مستفيد
را چنين توصيف نموده اند:  صآگاهي داشتند، صفات حميدة ايشان

نيكوترين مردم بودند، و بيشتر از هركس با خويش و  ص(آنحضرت
   1اقارب شان پيوستگي داشتند).

درايـن   صيكي از نمونه هاي بزرگ و واضحي كـه آنحضـرت  
ونزديكان شان داشتند، دعوت نمودن آنهـا بسـوي   عرصه با خويشان 

به هدايت و نجات آنـان از   خير و صالح، و تالش بيش ازحد ايشان
آتش جهنم است، طوريكه درمكه بركوه  صفا باال رفته و از نهايـت و  
سرانجام شرك ورزيدن،آ نهارا آگاه و هراسـانيدند: (اي فاطمـه بنـت    

زندان عبدالمطلب خودتانرا محمد، اي صفيه بنت عبدالمطلب، واي فر
مالـك چيـزي    �ازآتش دوزخ نجات دهيد زيرا مـن از سـوي خـدا   

و فرمـودة  2براي شما نيسـتم، از مـالم هرچـه ميخواهيـد، بخواهيـد)،     
به ابوطالب هنگاميكه درلحظات اخير زندگي قرار داشـت:  صايشان

                                                 
  ) .5990،  4954،  3818، و صحيح بخاري شماره هاي () 1072صحيح مسلم ( -1
  ) .205صحيح مسلم( -2
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(اي عمو!بگوال إلـه إال اهللا)كلمـه ايكـه بدانوسـيله بـراي تـو در نـزد        
   1دگار حجت آورده و شفاعتت را كنم).پرور

ودر حج نيـز، احسـان و نيكـي و پيوسـتگي بـا خويشـاوندان و       
نزديكان ايشان در مواقف گوناگون بنظرخورده است، و قبـل ازآنكـه   

اشـاره   صبه برخي از نمونه و چگونگي اخالق حميـدة آنحضـرت  
دركليه مناسـك  صقابل يادآوريست كه اهل بيت آنحضرت –مينماي

پيروي نموده ص جا با مردم از فرامين و دستورات آنحضرتحج يك
و مستفيدگرديدند، بلكه بيشتر از ديگـران، مـورد توجـه و رعايـت و     

روايـت  بقرار ميگرفتند، طوريكه ازعايشهصدلسوزي آنحضرت
اســت كــه وي بــا رســيدن عــادت ماهانــه اش بــه گريــه شــد و بــه  

و به سبب  فرمود: آنچه را به اصحاب فرموديد شنيدم،ص آنحضرت
   2از عمره باز داشته شدم). -حيض–آن

و اگر با دقت به احكام حج و نسك آن ديـده شـود، درخـواهي    
روايت صيافت كه اكثر اين احكام از اهل بيت وخويشان آنحضرت

نزديـك بودنـد. مـا     شده است، زيرا آنان بيشتر از ديگران بـه ايشـان  
                                                 

  ) .3884صحيح بخاري( -1
  ) .  1788صحيح بخاري (  -2
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بيـت و  بـا اهـل   صبرجسته ترين نمونه هـاي از احـوال آنحضـرت   
  اقارب شان را ذكرمي نمايم: 

  آموزش احكام حج به آنان -1

درمورد تعليم و آموزش احكام و مسايل حج به اهـل   صپيامبراكرم
 بيت شان توجه و اهتمام خاصي داشتند، تا تقرب جستن آنها بـه اهللا 

در پرتو هدايات ايشان بوده، و عبـادات آنهـا بصـورت درسـت و     �
روايت بديثي از ام المؤمنين ام سلمهصحيح ادا گردد، ازجمله: ح

شـنيدم كـه فرمودنـد:اي آل     صكه فرموده انـد: (از رسـول اهللا  شده 
   1نيت عمره را باحج يكجا نماييد).صمحمد

هنگاميكـه  ببـه عايشـة صـديقه    صهمچنان فرمودة ايشان 
عادت ماهانه اش قبل از طواف رسيد فرمودند: (هركاري كـه حـاجي   

بده با اين تفاوت كـه تـا غسـل (ازحـيض)     انجام ميدهد تونيز انجام 
 صهمچنان فرمودة آنحضـرت  2نكرده اي، بيت اهللا را طواف مكن).

                                                 
) واسنادهردوحديث صحيح  3922) وصحيح ابن حبان ( 26590مسند احمد ( -1

  است .
  ) .1211صحيح مسلم (  -2
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به فرزندان بني عبدالمطلب در آخر شب مزدلفه: (تا زماني كه آفتـاب  
   1نتابد، برجمره سنگ پرتاب نكنيد).

نه تنها به توجيه و ارشاد و تعليم اهل بيـت شـان   ص آنحضرت
با آنها گفت و شنود نمـوده و بـه سـواالت شـان     ه بلكتوجه داشتند، 

پاســخ ميگفتنــد، چنانكــه حــديث ام المــؤمنين حفصــه دختــر       
همسران شانرا در صگواه برآن است كه: (آنحضرتبعمرفاروق

از ب الوداع امرفرمودند تا از احرام بيرون آينـد، حفصـه   ةحجسال 
د: پرسيد: پس شما چرا از احرام بيرون نمي شويد؟فرمودن صايشان

و بر شتران قرباني ام قـالده گذاشـته ام، وتـا     (موهايم را تلبيد نمودم
و در روايت ديگـري آمـده   2آنرا ذبح نكنم از احرام بيرون نمي شوم).

پرسيد: (چرا مردم از احرام بيـرون شـدند و شـما از     بكه حفصه
 �همچنـان حـديثي را كـه علـي     3احرام عمرة تان بيرون نشـديد؟). 

چـرا گـردن    فرمـود: اي رسـول خـدا!    �اسروايت نمـوده كـه عبـ   
فرمودند: (ديدم كـه پسـر و   صپسرعمويت را تاب داديد؟آنحضرت

                                                 
  ).  709) با تصحيح الباني (893جامع ترمذي( -1
  ) . 4398صحيح بخاري( -2
  ) . 1228لم(صحيح مس -3
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دخترجوان بسوي هم نگاه ميكنند، از مكر و فريب شيطان برآنـدو در  
   1هراس شدم).

اما امروز با تأسف شديد جهل و ناداني به احكام و اهداف حـج،  
هـا بـه تعلـيم و آمـوزش     مردم را فرا گرفته است، زيـرا بسـياري از آن  

احكام، مسايل، اهداف و مرام حـج بـه خـانواده هـاي شـان قبـل از       
عزيمت بسوي مكة مكرمه نمـي پردازنـد، و يـا هـم بـه سـواالت و       

، پاسخ نـداده و تـوجهي   خطور كنداشكاالتي كه شايد در اذهان شان 
  در اين مورد ندارند! 

باشـي كـه   تالش كن در زمرة مردمان فاضلي  پس برادر ارجمند!
از احكـام  به تعليم و آموزش افراد خانوادة خود مي كوشند، و آنها را 

آگـاه مـي نماينـد، تـا در پرتـوعلم و       آن قبل از ادايومسايل شرعي 
معرفت شرعي، اعمال شان را بدرستي به انجام برسانندكه ايـن عمـل   

بهره منـد خواهـد   � ترا از پاداش بزرگ و مقام عالي در نزدخداوند
در مـورد  ص ازجمله كساني خواهي بـود كـه پيامبرخـدا    ساخت، و

شان فرموده اند: (بهترين شما كسي است كـه در نـزد خـانوادة خـود     
ــن در نزدخــانواده ام نيكــو و شايســته    نيكــو و شايســته باشــد، و م

                                                 
  ) . 702با تصحيح الباني (  –) حسن و صحيح  885جامع ترمذي( -1
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وجيبه و مسؤليتي كه در قبال خانواده ات بـدوش داري بـا    1ميباشم).
بـاش و هميشـه آنـان را    وجه احسن ادا نموده و مراقب حـال شـان   

زيرنظرخود قرارداده به اموري كه برآنان واجب است رهنمـايي كـن،   
، و هـر  مي باشـي زيرا تو پاسـبان و نگهبـان و مسـؤل و زمامـدارآنها    

از رعيت و احـوال كسـاني كـه بـوي      �زمامدار در پيشگاه خداوند
ميفرمايد: (همـة شـما    صسپرده شده بود، باز پرس مي شود، پيامبر

و از رعيت خـود پرسـيده مـي شـود ........مـرد       –زمامداريد –شبانيد
و بـدان   2درخانوداه اش مسؤل است و مسؤليت آنها را بدوش دارد).

الگو و قدوة همه امت اند، راه و روش ايشان بايد ص كه رسول خدا
    كه سرمشق زندگي ما باشد. طوريكه ايشان بـه پيـروي فرمـان الهـي    

�mq��p��o��l����  و اقارب شان را قبل از ديگران خانواده
از عذاب دردناك دوزخ هشدار داده و درتعليم و تربيت آنـان تـالش   

  مي ورزيدند. 
  
  

                                                 
  ) . 3057با تصحيح الباني (  –) حسن غريب صحيح 3895سنن ترمذي (  -1
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  عزيمتبكارگماشتن خانواده در امور حج قبل از -2

عزيمـت بسـوي مكـه خـانوادة خـويش را       قبـل از صآنحضرت
درتهيه نمودن اسباب و سامان مراسـم حـج مشـغول نمـوده بودنـد،      

 -فرمـود: (مـن قـالده هـاي شـتران     بم المؤمنين عايشـه چنانكه ا
   1را قبل از احرام بستن شان با دستم بافتم).ص رسول اكرم -قرباني

اقتدا نموده، ص پس چه بهتر از آنكه به راه و روش رسول اكرم
خود و اهل خانواده ات را در امورحج و دانستن احكام و مسـايل آن  

ودكه خود وخانواده ات بـر  مشغول نمايي، و چه بسا خوب خواهد ب
عزم و ارادة متين بر اداي شعايرحج، وآگاهي به مرام، مقاصد، پاداش، 
و آداب آن معرفت حاصل نموده، رنج، زحمت و تكاليف حج را قبالً 
به تصويركشيده و به خاطرشان بسپاري، زيرا اينكارآنها را در راستاي 

پايـدار، يـاري    انجام دادن حج بطور درست و با عزم راسخ و ايمـان 
  ميدهد. 
  
  
  

                                                 
  ). 1704صحيح بخاري( -1
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  حرص و تالش بر رفع مسؤليت در برابر افراد خانواده -3
گردانيده اسـت،  فرض حج بيت اهللا را بر مردمان توانمند  �خداوند

 ��m��¦¥��¤��£��¢����¡������~��}��|lچنانكــه ميفرمايــد:
  97عمران: آل

 حج خانة خدا را بركسانيكه توانايي(مالي وبـدني) بـراي   �(اهللا 
  رفتن به آنجارا دارند، فرض گردانيده است).  

بنابراين كسي كه استطاعت و توانايي رفتن به آنجا را دارد، حـج  
  * 1از عهدة وي ساقط نميگردد، تا زمانيكه آنرا ادا نمايد.

 درحـج دقـت شـود، مـوارد     صو هرگاه به سـيرت آنحضـرت  
بـر  ص زيادي را درخواهيم يافت كه دليل برحرص و تالش ايشـان 

رفع مسؤليت دربرابرخانواده برادا نمودن اين واجب عظيم، و عدم بي 

در اين راستا وجود دارد، كه به برخي از آن اشـاره   دپروايي ايشان
  مي نمايم:

                                                 
باتأسف درسرزمين حرمين خانواده هايي وجود دارد كه بيش ازدهاسال زندگي  -1

ولي اعضاي اين خانواده ها تا بحال حج فرضي را  ادا نكرده اند و به بهانه هاي  دارند
بي اساس چون قرضداري و يا مشغوليت وغيره، از اداي حج در فراراند، ولي 
درمسايل سير و سياحت و خوش گذراني و يا رقابت هاي منفي، نسبت به همه پيش 

  قدم اند!! (مترجم).
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ه همسرخويش را در ايـن حـج بـا خـود     هرُن صآنحضرت -*
  1بردند.
ضعيفان و نا توانـان خـانوادة شـان را نيـز بـا       صآنحضرت -*

  2خود به حج بردند.
نه تنهـا افـراد سـالم و صـحتمند اهـل بيـت        صآنحضرت -*

خويش را بر اداي حـج تشـويق و ترغيـب نمودنـد، بلكـه مريضـان       
خانواده و اقارب را نيز به مبادرت در اداي اين فريضـه تشـويق مـي    

ضباعه  –نمودند، طوريكه روايت است كه ايشان نزد دختر عمويشان
رفتـه و فرمودنـد:    -بـود  بنت الزبيربن عبـدالمطلب درحاليكـه بيمـار   

فرمود: (به خدا سوگند مانعي  (شايد قصد حج رفتن را داشته باشي؟)
جز بيماري ام نيست، فرمودند: (به حـج بـرو وشـرط كـن و بگوكـه      

و در 3خدايا! به حج رفتنم تا جايست كه برايم توان رفـتن را بـدهي).  
   4.روايت ديگري چنين آمده: (آيا نميخواهي امسال به حج بروي؟!)

                                                 
، سيرت نبي از 2/106) وزاد المعاد:1515صحيح الباني () با ت1722سنن ابوداود( -1

  . 4/222ابن كثير:
  . متفق عليه -2
فظ از ) و ل2375) با تصحيح الباني(2936)، سنن ابن ماجه( 5089صحيح بخاري ( -3

  سنن ابن ماجه است. 
  ) .  2376) با تصحيح الباني (2937سنن ابن ماجه( -4
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اما امروز ديده مي شود كه بسياري مـردان بـزرگ سـال و زنـان     
اين فريضة الهي را بـا وجـود تـوان مـالي و      قادر و توانا براداي حج،

جاني به تعويق مي اندازند! پس اي سرپرست خانواده! اگر از جملـة  
احسان كننده گان بـه اهـل و فرزنـدان خـود هسـتي بايـد مسـؤليت        

دا نمايي، زيرا به عمر، صـحت ومـال انسـان    خويش را در قبال آنها ا
اعتباري نيست، و شايد پيش از آنكه سالي ديگر برسد، اجلـت فـرار   
سيده و بميري، و يا به مريضي مزمني گرفتار شوي، كه قـدرت حـج   
كردن از تو براي هميشه سلب گردد، و يا دارايي ات از بين برود، كه 

به شـتاب   صپيامبراكرمديگرتا هيچ وقت نتواني حج را انجام دهي، 
و عجله در اداي حج ترغيب و تشـويق نمـوده ميفرماينـد: (هـركس     
ارادة حج كرده است شتاب كند، چون امكـان دارد مـريض شـود يـا     

و در روايتـي   1مركبش را از دست بدهد و يا اينكه نيازي پيش آيـد). 
شتاب كنيد، زيرا كسـي از   -فرضي –چنين آمده است: (در اداي حج

و تو در اين عملـت از   2اند كه چه چيزي بوي پيش ميĤيد).شما نميد
به زنـي   صپاداش عظيمي برخوردار خواهي شد، چنانكه آنحضرت

آورده وگفت: آيا حج ايـن بچـه صـحيح    صكه كودكي را نزد ايشان
                                                 

  ). 2331باني() با تحسين ال2883سنن ابن ماجه( -1
 حديث حسن لغيره .) 2868مسند احمد( -2
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.بلكـه اجـر وپـاداش    1است؟ فرمودند: بلـي و بـراي تونيزاجرهسـت)   
ــانواده ات ح   ــل وخ ــج اه ــود،زيرا ح ــترخواهد ب ــت  توبيش ــي اس ج
  فرضي،وحج دادن آن زن به پسرفرضي نبود،واهللا اعلم. 

  تشويق آنان بر انجام امورخير -4
ن خـويش را بـر انجـام دادن    ونداخـانواده و خويشـا   صپيامبر اكرم

امورخير و طاعات، و اندوختن توشة آخـرت تشـويق وترغيـب مـي     
 نمودند، بطورمثال: هنگاميكه بر پسران عموي شان گذشتند درحاليكه

فرمودنـد:   صآنها مشغول آب كشيدن از چاه زمزم بودند، آنحضرت
(اي فرزندان بني عبدالمطلب آب بكشيد، اگرخـوف ايـن نباشـد كـه     
مردم بسبب آب دادن با شما منازعـه نمـوده و مشـكالتي بـراي تـان      
ايجاد نكنند،(به گمان اينكه باال كشيدن آب زمزم جزو مناسـك حـج   

و در روايتـي ديگـر    2مـي كشـيدم).  است) ورنه من نيز بـا شـما آب   
فرمودند: (به كار خود ادامه بدهيد، زيرا شما بـر انجـام كـار نيـك و     
پسنديده اي قرار داريد، اگر بـيم آن نباشـد كـه مـردم از ديـدن مـن       
ازدحام نموده و مشكالتي براي شما ايجاد كنند، مي آمدم و ريسـمان  

                                                 
  ) . 1336صحيح مسلم( -1
  ) .  1218صحيح مسلم (  -2
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 1ادم)،مــي نهــ -يعنــي بــر گــردن خــود –آب كشــي را بــر همينجــا 
نه تنها آنها را بر اين كار نيـك تشـويق مـي نمودنـد،      صآنحضرت

 �بلكه راه آنرا براي شان هموار مي سـاختند، طوريكـه بـه عبـاس     
اجازه دادند تا بمنظور آب دادن براي حجاج، شبهاي منـا را در مكـه   

حج درب و وسيلة احسان و نيكي، و موسم كارهاي خيـر   2بگذراند).
مناسبي براي كمـك و همكـاري بـه نـا توانـان و       وپسنديده، و زمينة

مسكينان مي باشد، پس اگر مي خواهي كه نيكـي هايـت چنـد برابـر     
شده وترازوي حسنات توسنگين گردد، و مصدر خدمت بـه حجـاج   
بيت اهللا گردي، پس اهل بيت خـويش را بـر اعمـال نيـك توصـيه و      

د گردان تا توجيه و تشويق نموده و زمينه را براي شان هموار و مساع
مصدر خدمت به همه مسلمانان، بويژه محتاجان و مستمندان گردنـد،  

فرموده اند: (آنكه بسوي خوبي دعوت كنـد بـراي او    صزيرا پيامبر
مزد كساني كه از او پيروي مي كننـد داده مـي شـود بـدون اينكـه از      

به شخصي كـه ديگـران را    صو ايشان  3مزدشان چيزي كم شود )،
ونت مسلماني رهنمايي كرد فرمودند: (آنكه به كـار  به همكاري و معا

                                                 
  ) .  1636صحيح بخاري (  -1
  ) .  1745صحيح بخاري (  -2
  ) . 2674صحيح مسلم( -3
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 1.خيري راهنمايي كند براي او مانند مزد انجام دهندة آن داده ميشود)
فرمودنـد: (درحقيقـت راهنمـايي     صو در روايتي ديگـر آنحضـرت  

. و بپرهيـز از آنكـه آنـان را    2بسوي خيرمانند انجام دهندة آن اسـت ) 
و يا اينكه اسباب و وسايل آنرا  بسوي گمراهي و فساد تشويق نمايي،

به آنها مهيا و آمـاده نمـوده و بـه گنـاهي فرمـان دهـي، زيـرا پيـامبر         
ترا از همچوكاري برحذر داشته و فرموده اند: (و آنكـه بـه    صاكرم

آنانيكـه از وي   ياهـ  دعوت كند بروي گناهيست مثل گنـاه  گمراهي
  3پيروي كردند، واين امر از گناه شان چيزي نمي كاهد).

  طلب ياري و كمك از آنان -5 
كمك و طلـب   بدر بعضي امور از آل بيت شان  صپيامبر اكرم

ياري جسته اند، همچنان در برخي امور آنهـا را جـا نشـين و وكيـل     
خويش تعيين نموده اند كه به بعضـي از نمونـه هـاي آن اشـاره مـي      

  نمايم : 
                                                 

  ) . 1893صحيح مسلم( -1
  ) . 2151) با تصحيح و تحسين الباني(2670سنن ترمذي( -2
  ) . 2674(صحيح مسلم -3
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قبل از اينكه احرام ببندند همسرشـان عايشـه    صآنحضرت -*
را دربافتن قالده هاي شـتران قربـاني، از پشـمي كـه در      بصديقه

  .1نزدش بود، موظف ساختند)
بامـداد روز   صروايت نمـوده كـه آنحضـرت    �ابن عباس -*

نحركه برجمرة عقبه سنگ پرتاب ميشود، درحاليكه برشترشان سـوار  
بودند، بمـن فرمودنـد: (بـرايم سـنگريزه بـرچين) و مـن هـم هفـت         

  2چيدم. ص سنگريزه براي شان
را در ذبح شتران بعد از آنكه  �علي صهمچنان آنحضرت -*

خود شان بيشتر از شصت شتر را ذبح نمودند، وظيفه دادنـد تـا بقيـه    
شتران را ذبح نموده و سر پرستي آنرا اعم از تقسيم گوشت و پوست 

  3و پوشهاي زير پاالن آنها را بعهده گيرد.
موي شـان بـراي   درجايي كه پسران ع صچنانكه آنحضرت -*

فرمودند:  �حجاج آب ميدادند آمده و آب طلب نمودند و به عباس
  4(برايم آب بده و آب را نوشيدند).

                                                 
  ) . 1705،  1704،  1696صحيح بخاري شماره هاي (  -1
  ) .  2455) با تصحيح الباني ( 3029سنن ابن ماجه( -2
  ).  2494) با تصحيح الباني(3074سنن ابن ماجه( -3
  متفق عليه. -4
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روايـت نمـوده دليـل     �همچنان حديثي ديگري كه ابن عبـاس 
بـا ايشـان اسـت،     صواضحي بر كمك و ياري خويشان آنحضـرت 

يكـه  از آب زمـزم دادم، و درحال  صقسميكه فرمود: (براي پيامبرخدا
  * 1ايستاده بودند، آن آب را نوشيدند).

را قبـل از   صسـر و بـدن آنحضـرت    بهمچنان عايشه -*
عطريسـت  (احرام و بعد از آنكه از احرام بيرون شدند، با عطر بـذيره 

وعطري كه در آن مشك بود، خوشبو مـي نمـود،    )كه از هند مي آمد
 را صفرمود: (بـا ايـن دو دسـتم، پيـامبر خـدا      بچنانكه عايشه 

هنگام احرام نمودن و بعد از اينكـه از احـرام بيـرون شـدند، قبـل از      
   2).-و دستانش را باز كرد  –طواف فرضي خوشبو ساختم 

پس اي كسيكه در جستجوي يار و همكار بعيد هستي، و قريبت 
ســـراغ را فرامـــوش نمـــوده و شـــادماني ات را در جـــاي ديگـــر 

ــامبرت  داري.... ــت راه و روش پي ــاير ان صاينس ــيش  وس ــاي پ بي
����������������������������از پروردگـارش چـه مـي طلبـد:     �، ببـين كـه موسـي   �ازايشان

                                                 
)،* سنت در نوشيدن آب اين است كه بايد نشسته نوشيده  1637صحيح بخاري(  -1

  ايستاده ميتوان نوشيد(مترجم).   ص را نظر به عمل پيامبر شود، اما آب زمزم
  متفق عليه . -2
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�m��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â���Á��À�����¿��¾��½��¼��»

��Ò��������Ñ��Ð��Ï�����������Î���Í����Ì��Ë��Êl  :34 - 29طه  
قرارده، برادرم هـارون   –دستياري  –(برايم از خانواده ام وزيري 

او استوار كن، و او را شـريك كـارم گـردان،     -وسيلة -را، پشتم را به
ترا فراوان تسبيح گـوييم، و بسـيار يـادت     -من و برادرم هارون –تا 

هنگاميكه از دفع اذيت و آزار قومش عاجز و ناتوان  �لوطو كنيم).
گشت، آرزو و تمناي قـوم وقبيلـه را كـرد تـا از وي حمايـت كننـد،       

��m��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��Àحكايت نموده است: طوريكه قرآن كريم

����Ê��É�����Èl������:80هود   
م يـا بـه   گفت: كاش براي مقابله با شما قوتي مي داشت �(لوط

قـوم و قبيلـة قـوي و زورآوري     :يعنـي  ركني شديد پناه مي جسـتم) 
ميداشتم تا از من حمايت مي كردند. پس شريك سـاختن خـويش و   

ندگي امريست فطري، كه در راستاي اتمام و انجام نزديكان در امور ز
كارها، و رسيدن به هدف، نسبت به ديگران نقش فعالي را بازي مـي  
كنند، برعكس بي پروايي در مورد آنهـا و محـروم سـاختن شـان در     
سهمگيري كارهاي نيك، نتايج غير مثبـت ببـار آورده و بـا ايـن كـار      

  م ميگردد. دعوتگر از خير بسيار، و نعمت بزرگ محرو
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  حمايت و نگهداري آنها از فتنه ها -6
گناه و عصـيان وگمراهـي برقلـب انسـان چيـره شـده و آنـرا فاسـد         
ميگرداند، همچنان عقل وخرد را منحرف ساخته و به ارتكاب اعمـال  
زشت مي كشاند، بويژه در گردهم آيي بزرگـي كـه زن و مـرد در آن    

يابي براي اوباشـان و   وجود داشته باشند، فرصتي مناسب، و موقع كم
و مراسـم دينـي    �بي خردان و مفسـداني كـه بـه حرمـت خداونـد     

اعتنايي ندارند مهيا مي گردد، بخصوص فتنة زنها در همچـو گـردهم   
آيي و مراسم، انسان هاي پست و بي حيا را بي صبر و كم طاقت مي 

در موسـم حـج در مـورد آل بيـت      صگرداند. بنـابراين آنحضـرت  
داشـتند و برحمايـت و نگهـداري آنـان از      توجه شـديدي  بشان

شرشيطان تالش مي ورزيدند، تا سرمشقي براي امت گـردد، كـه بـه    
  برخي از نمونه هاي آن اشاره مي نماييم: 

مشــاهده كردنــد كــه فضــل بــن  صهنگاميكــه آنحضــرت -*
بسوي دختري از قبيلة خثعم نگاه مي كند، گـردن فضـل را    �عباس

تا راه شيطان مسـدود گرديـده و بـر     با دست شريف شان تاب دادند،
روايت مي كند كه:  �دلهايشان سهم شيطان اثرنگذارد، طوريكه علي

فرمود: يا رسـول اهللا! چـرا گـردن پسـر عمويـت را تـاب        �(عباس
فرمودند: ديدم كه پسر و دختر بسوي هم نگاه  صداديد؟ آنحضرت
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در  و 1مي كنند، از شر و فتنة شيطان در مـورد شـان هراسـان شـدم).    
بسوي  –روايت ديگري چنين فرمودند: (ديدم كه پسر و دختر جوان 

   2از شرشيطان در مورد شان نگران شدم). –هم نگاه مي كردند 
در اين حج، درحاليكه با ايشـان   صهمچنان همسران پيامبر -*

يكجا بودند، هنگام روبرو شدن با مردان طواف كننده چادر هاي شان 
ن مي نمودند، و وقتيكه آنهـا مـي گذشـتند    را بر چهره هاي شان پايي

  .3دوباره چادرهاي شان را بلند مي نمودند
به همسران شان توصيه مي نمودند تا با مردان  صآنحضرت-*

با آنكه زنان و مردان بـاهم يكجـا طـواف     –در طواف آميخته نشوند 
در اين مورد نقل است كه وي  بچنانكه از ام سلمه –مي نمودند 

 صشــكايت كــرد، آنحضــرت صد بــه آنحضــرتاز بيمــاري خــو
                                                 

  ). 702) با تحسين و تصحيح امام ترمزي و تحسين الباني( 885جامع ترمذي( -1
  ). 564مسند احمد با اسناد حسن( -2
) در سند آن يزيد بن ابي زياد است كه ضعيف مي باشد ليكن  1833سنن ابوداود(  -3

)  2690نزد ابن خزيمه شماره ( بءديگر تقويت مي يابد چنانكه از اسما با شواهد
 بءنقل است كه فرمود: (ما روي هاي مان را از مردان مي پوشانيديم )و اسما

نيست، پس واضح= =ميگردد كه پوشانيدن روي زنها  تنها  صازهمسران پيامبر
  واجب است.  نه، بلكه برهمه زنان و به طريق اولي صمخصوص همسران پيامبر
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. و در روايـت  1فرمودند: (از عقب مردم سـوار برشـتر طـواف كـن )    
بوي فرمودند: (هرگاه نماز صبح برپاشد ومـردم   صديگر، آنحضرت

به نماز ايستادند تو برشتر سوار شده طواف كن، ام سلمه نيز فرمـودة  
رسـاند،   را نافذ نموده و هنگاميكه طواف را بـه پايـان   صآنحضرت

بـر مـي    :همچنان از سخن ابن جـريج  2بيرون آمده و نماز خواند).
آيد كه زنان با مردان يكجا طواف مينمودند، طوريكه فرمـوده اسـت:   

امـر   –حـاكم مسـلمانان    –بمن حكايت نمود كه ابن هشام  :(عطا
نمود تا زنان از مردان جداگانه طواف نمايند، گفت : چگونه زنـان را  

با مـردان   صدان منع ميكنيد درحاليكه همسران پيامبراز طواف با مر
طواف نمودند، پرسيدم آيا اينكار قبل از امر به حجـاب بـود يـا بعـد     
ازآن؟ فرمود: سوگند كه بعد از امر به حجاب بود، پرسـيدم: چگونـه   
آميخته با مردان طواف مي نمودند؟ فرمود: آنان با مردان آميخته نمـي  

 3گوشة دور از مردان طواف مي نمود، در بشدند، چنانكه عايشه 
و به مردان نزديك و يا آميخته نميشد، و در هنگـام طـواف زنـي بـه     

گفت: اي مادر مؤمنان! بياييد كه حجراالسـود را لمـس    بعايشه 
                                                 

  ) .  1619صحيح بخاري ( -1
  ) .  1626صحيح بخاري (  -2
  .  3/596فتح الباري از ابن حجر : -3
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فرمود: از جانـب خـود لمـس كـن و      بكنيم؟ ام المؤمنين عايشه
و از جانب شب با شـكل   صخودش اينكار را نكرد. همسران پيامبر

سيماي نا آشنا براي طواف بيرون مي آمدند و هرگاهي مي خواسـتند  
وارد كعبه شريفه شود، انتظار مي شدند تا مردان بيرون آينـد، سـپس   

افزود: من و عبيد بـن عميـر نـزد     :آنها داخل كعبه مي شدند، عطا
جايي كـه   –كوهي معروف در منا است  –درجوف ثبير  بعايشه

د مي رفتـيم، پرسـيدم خيمـة ام المـومنين     ام المومنين مجاور شده بو
چگونه بود؟ فرمود: قبة تركي بود كه با غشايي پوشانيده شده بود كه 
ميان ما و ام المؤمنين حايل بـود، و ديـدم كـه ام المـؤمنين پيراهنـي      

فرمــوده اســت:  :در روايــت ديگــر عطــا 1گالبــي بــرتن داشــتند).
ين پيـراهن سـرخ   (درحاليكه من پسر كوچكي بودم، بـرتن ام المـومن  

به بـردة آزاد   بچنانكه سخن ام المؤمنين عايشه  2رنگي را ديدم).
و سـاير   صشده اش، دليل واضحي برآن است كه همسـران پيـامبر  

زنـان دور از مــردان طـواف مــي نمودنـد و بــا آنـان نمــي آميختنــد،     
هفـت بـار بركعبـه     بهنگاميكه زن آزاد شدة ام المـومنين عايشـه  

سه بار حجراالسود را لمس كـرد، بـوي فرمـود:    طواف نمود و دو يا 
                                                 

  ) . 1618صحيح بخاري( -1
  ) . 9018منصف عبد الرزاق( -2
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(خداوند پاداشت ندهد، خداوند پاداشت ندهد، آيا برمردان تنگـي و  
پـس اگـر همچـو     1فشار مي آوري، چرا تكبير گفته عبور نكـردي؟). 

آنرا ترك نمي كرد و  صكاري مشروع و جايز مي بود، همسر پيامبر
  ت. يا هم ديگر زنان را از انجام آن باز نمي داش

دويدن آرام در سه دور اول طـواف،   صهمچنان آنحضرت -*
و به سرعت حركت نمودن ميان صفا و مروه را بر زنان غيـر مشـروع   

برمـي آيـد: (اي گـروه     بقرار داده اند، چنانكه از فرمودة عايشـه  
زنان! ما براي شما الگو هستيم، پس دويدن در طـواف بـر شـما الزم    

ود: (ما براي شـما الگـو وسـر مشـق     و در روايت ديگر فرم 2نيست).
   3هستيم، برشما دويدن در طواف و ميان صفا و مروه الزم نيست ).

به همسرانشان توصيه نمودند تا بعـد   صچنانكه آنحضرت -*
 ةحج� حج، نشستن درخانه هاي شان را برگزينند، قسميكه درداي از ا

بـود،   الوداع آنها را مخاطب قرار داده فرمودند: (اين آخـرين سـفري  
اما امروز در نتيجـة   4وبعد از اين زمان خانه نشيني تان فرا مي رسد).

جهل و ناداني و ازدحام شديد درحج، فرصت مناسبي براي اوباشـان  
                                                 

  .  5/81بيهقي: سنن  -1
  .  5/84سنن بيهقي :  -2
  ) . 12951مصنف ابن ابي شيبه( -3
  ) . 1515الباني() با تصحيح 1721سنن ابو داود( -4
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و مفسدان بي وجدان مهيا گرديـده و مرتكـب اعمـال ناشايسـته مـي      
شوند ، كه بايد اولياي امور زنان در اين مسـأله توجـه جـدي بخـرچ     

در مورد ننگ و ناموس خـويش بترسـند، و در    �ونددهند و ازخدا
هنگام طواف و ديگر اماكن پرجمعيـت از زنـان خـويش حفاظـت و     
نگهباني نمـوده و زمينـه را بـراي مردمـان بـي حيـا و اوبـاش و بـي         

و امـاكن مقدسـه را نمـي     �وجداني كـه قـدر و عظمـت خداونـد    
ماني و شناسند، مساعد نسازند، هر چند اگر بعضي از امور مستحب ز

مكاني را هم ترك كنند باكي نيست، زيرا حفاظت عزت و كرامـت و  
ناموس مقدم تر است بر مستحباتي كه درحج خلل وارد نمي كنند، و 
دفع مفاسد مقدم برجلب چنين مصالح است. اولياي امـور بايـد ايـن    
نكتة مهم را بدانند و درك كنند كه زنان تحت مسؤليت و رعايت آنها 

بايـد در راه حفاظـت و حمايـت آنهـا هميشـه سـعي        قرار دارنـد، و 
مي فرمايند: (هيچ بنده اي نيسـت   صورزيده و متوجه باشند، پيامبر

هرچند اگـر كوچـك هـم    (او را به زمامداري رعيتي  �كه خداوند 
بـراي رعيـت خـود خيانـت      حالي بميـرد كـه  برگزيده و او در )باشد

و در  1).دبهشـت را بـروي حـرام ميسـاز     �خداونـد   باشـد ورزيده 
روايت ديگري فرموده اند: (هر كسي كه امور مسلمين به وي سـپرده  

                                                 
  متفق عليه .  -1
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شود، سپس او براي شان كوشش و خير خواهي نكند، از داخل شدن 
   1با آنها در بهشت محروم ميشود).

  بازداشتن آنها ازمنكرات و زشتي ها -7
ازگنـاه، زشـتي و منكـرات      برپاگيزگي آل بيت شـان  صپيامبر اكرم

ي ورزيدند، و اگر كسي از آنها درگناه يا خطايي واقع ميشـد،  تالش م
  بال فاصله آنرا تقبيح و انكار نموده و از آن باز ميداشتند. بطورمثال: 

هنگاميكـه بسـوي دختـري     �ايشان عمالً برفضل بن عباس -*
براي پرسيدن مسـألة آمـده بـود، نگـاه      صخثعمي كه نزد آنحضرت

   2ر نظر وي جلوگيري نمودند.ميكرد، انكار نموده و از تكرا
فضــل بــن عبــاس را از نگريســتن  صهمچنــان آنحضــرت -*

  3بسوي دختراني كه مي دويدند منع نمودند.
در اين راستا آل بيت شان را نمونه و سرمشق  صآنحضرت -*

ديگران قرار دادند، قسميكه در عرفه برخواسـتند و بـه مـردم خطبـة     
باشيد! هرآنچه از امور جاهليت  جامعي را ايراد نموده فرمودند: (آگاه

است در زير دوگامم نهاده شـده اسـت. و خونهـاي جاهليـت هـدر      
                                                 

  ) . 142صحيح مسلم( -1
  ) . 1513صحيح بخاري( -2
  ) .1218صحيح مسلم( -3
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است، و نخستين خوني را كه از خونهاي دورة جاهليت بي اعتبار مي 
شمارم، خون ربيعه بن الحارث است كه در قبيلة هذيل به قتل رسيد، 

هاي و سود دورة جاهليت بي اعتبار است. و نخسـتين سـود از سـود   
دوران جاهليت مان را كه بي اعتبـار مـي شـمارم، سـود عبـاس بـن       

  1عبدالمطلب است كه همه اش را بي اعتبار اعالن مي كنم).
در موسـم حـج بسـياري از مـردم اعمـالي را       اما در عصرحاضر،

 صانجام ميدهند كه مخـالف بـا هـدايات و دسـتورهاي آنحضـرت     
و يـا حـد اقـل     بوده، كه حتي سبب باطل شدن حج شان مي گـردد، 

نمايد. و قسميكه به نظرمـي آيـد، انـواعي از    مي نقصاني درآن رخنه 
منكرات و زشتي ها و گناهان ميان حجـاج صـورت ميگيـرد، بـويژه     
منكرات زنان بي باكي كه حجاب را مراعات ننموده، زيـب و زينـت   
خود را به مردان نمايان مي سازند. و يا هم بـا مـردان نـا محـرم، بـا      

حبت و مـراوده مـي نماينـد، و غيـره امـور ديگـري كـه        بيحيايي صـ 
بركسـاني   �گنجايش ذكر آن در اينجا نيست. پس رحمت خداونـد 

باد كه امانت را بصورت درست ادا نموده اهل وخانوادة خويش را از 
اماكن گناه و فساد به دور نگه ميدارند و آنها را به نيكويي امر نمـوده  

                                                 
  ) . 1218صحيح مسلم( -1
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نرمي و ماليمت و نيك انديشي مـي   منكرات و زشتي ها را از آنان با
  زدايند.

  نرمي و مهرباني و آساني برآنان -8
در اين حج با نرمي وماليمت، محبت و شفقت بـا آل   صپيامبرخدا

بر ناتوانان شان دل سـوزي و   صبيت شان رفتار مي نمودند، ايشان
همــدردي مــي نمودنــد، و كــار آســان را بــه آنهــا مــي پســنديدند و 

مهرباني و همدردي و همكاري مـي نمودنـد، كـه    برحاجتمندان شان 
  بطور مثال به چند حالت در اين مورد نظر مي اندازيم: 

به همسران شان جانب آسان را اختيار نمـوده   صآنحضرت -*
برمـي   بو برانجام آن امر مي فرمودند، چنانكه ازحـديث حفصـه  

الوداع همسران شان را امـر فرمودنـد    ةحج�در  صآيد كه آنحضرت
  1احرام بيرون آيند. تا از

 �هنگاميكه نزد ضباعه دختـر زبيـر   صهمچنان آنحضرت -*
درحاليكه بيمار بود، رفته و فرمودند: (به حج برو، و شرط كن و بگو 

  2كه خدايا! به حج رفتنم تا جايست كه برايم توان رفتن را بدهي).
                                                 

  ) . 4398صحيح بخاري( -1
  ) . 5089صحيح بخاري( -2



   درحج صحوال پيامبرا     118
 

 

ضــعيفان و ناتوانــان خــانوادة خــويش را از  صآنحضــرت -*
قبل از ديگران فرستادند، طوريكه درحـديث فضـل   مزدلفه بسوي منا 

يفان و عشـب مزدلفـه بـه ضـ     صآمده كه: (پيامبر خـدا  �بن عباس
  1ناتوانان اهل خويش امر فرمودند تا شبانگاه بسوي منا حركت كنند).

بـه  (چـون  روايت است كه فرمـود:   بو از عايشه صديقه -*
از پيـامبر  كه زني چاقي بـود   صمزدلفه رسيديم، سوده همسر پيامبر

اجازه خواست تـا پـيش از ازدحـام مـردم حركـت نمايـد،        صخدا
برايش اجازه دادند، و او پيش از ازدحام مردم حركت  صآنحضرت

به منا رفت، ولي ما تا صبح همانجا ما نديم، و صبح همـراي   نمود، و
كـه   �همچنان حديث ابـن شـوال   2حركت نموديم). صپيامبرخدا

ــه  ــزد ام حبيب ــود: ن ــه  بفرم ــدا رفت ــه پيامبرخ ــردادم ك  صو خب
  3امرفرمودند اينكه شبانگاه از مزدلفه بسوي منا حركت نماييد).

ــلمه  -* ــه ام س ــان هنگاميك ــامبر  بهمچن ــر پي از  صهمس
بيماريش به ايشان شكايت نمود، فرمودند: (از پشت مـردم سـوار بـر    

  4شتر طواف كن).
                                                 

  ) . 3034نسا يي(سنن  -1
 ) .1681صحيح بخاري( -2

 ) . 1292صحيح مسلم( -3

 ) . 464صحيح بخاري( -4
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بـرآل بيـت شـان،     صو از نمونه هاي مهربـاني آنحضـرت   -*
بخاطر آب دادن حجاج، تا شـبهاي منـا را در    �ادن به عباساجازه د

نسبت به اين  صپس اگر تعداد حجاج با پيامبر خدا 1مكه بگذراند).
پرهيزگارترين و مهربان تـرين و   صزمان كمتر بود، با آن هم ايشان 

اينگونـه اهـل وخـانوادة     صبا وقارترين اين امت بودند، وآنحضرت
خويش قرار داده آساني را به آنها مـي  شان را مورد عطف و مهرباني 

ند ....و در عصرحاضر بزرگ ساالن، زنان و كودكان بيشـتر از  دپسندي
هر وقتي ديگر به مهرباني و همدردي و شفقت ضرورت دارند، زيـرا  
زيادي و كثرت حجاج، و وجود جهل و ناداني مسلمانان به احكام و 

روايـي صـورت   مناسك حج باعث مي گردد كه در اداي مناسك بي پ
گيرد و چنانكه الزم است از ارشادات و فرامين الهي در اداي مناسك 
و ساير عبادات پيروي نكنند، اينهمه سبب ميشود كه ترس و هـراس  

كاسته شده و عظمت اوتعالي در قلبها جـايگزين نگـردد، و    �از اهللا
  بالخره همدردي و مهرباني و شفقت به ديگران نيز از بين برود.

بتــرس و راه  �ســؤل و زمامــدارخانواده! از خداونــدپــس اي م
آسان و ساده را بر اهل بيت خويش در محدودة  ضـوابط و مقـررات   

                                                 
  ) . 1634صحيح بخاري( -1



   درحج صحوال پيامبرا     120
 

 

شريعت و احكام آن برگزين، زيرا اينكار بسود خودت بوده وموجب 
  .مي باشد �پاداش بزرگ در نزد خداوند

  در برابر اهل واقارب شان صصبر و حوصلة آنحضرت -9
در برابـر آل   صحوصـله و شـكيبايي آنحضـرت    ثابت نمودن صبر،

ــان ــت ش ــرا    بي ــدارد، زي ــري خاصــي ن ــي و پيگي ــه  بررس ــازي ب ني
از يكسو معلم وخيرخواه همه، و از سوي ديگر عهـده   صآنحضرت

دار شؤن حج خانوادة خويش بودند، كه در ميان اهل و اقـارب شـان   
ننـد  بزرگساالن، زنان، اطفال، وحتي بيمـاران و افـراد سـنگين وزن ما   

وجود داشت، و بيمـاراني ماننـد ضـباعه و ام     بهمسرشان سوده 
حضــور داشــتند و برخــي ديگــر از زنــان ماننــد دختــر  بســلمه
موجود بودند كه  صو همه ازواج آنحضرت بفاطمه صپيامبر

نياز به همدردي و مهرباني داشتند، چنانكه پسران بني عبـدالمطلب و  
دنـد، لـيكن صـبر و    همـراه بو  صبني هاشم نيز در ركاب آنحضرت

ديـده   صحوصله و تحمل هيچ كسي مانند صبر و تحمل آنحضرت
با وجود برداشت مسـؤليت تمـامي حجـاج،     صنشده است، ايشان 

آنان را توجيه، توصيه و ارشاد نموده با قلب رحيم و پـر از لطـف، و   
با مهرباني بي مانندي، با سـاير مـردم و اهـل بيـت شـان رفتـار مـي        

احسان و انفاق ايشان همـه مسـتمندان و بينوايـان     نمودند. چنانكه از
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با حكمت و درايـت، رعيـت را رهبـري     صبرخوردار شدند. ايشان
نموده و حقوق همه را بجا آوردنـد، مـردم را بسـوي خيرانديشـي و     
رستگاري دعوت نموده و در اين راستا تشويق وترغيب مي نمودنـد،  

كـدورت،   با سـينة فـراخ وخـالي از هرگونـه كينـه و      صآنحضرت
امورحج را به موفقيـت كامـل بـه انجـام رسـانيدند، و هيچگـاهي از       

سخني زشت و يا جريحه دار، يـا تـوهين و تحقيـر و يـا      صايشان
  1آسيب زباني در مقابل كسي صادر نشده است.

با همچو اخالق عالي قرآني، و صفات حميـده، و   صآنحضرت
ـ       ر سـاير  همت بلند، و قناعـت و زهـد، عظمـت و برتـري بشـر را  ب

  به اثبات رساندند.  �مخلوقات خداوند
موريتيسـت  أبه راستي كـه صـبر و حوصـله بـر اهـل خـانواده م      

پرمشقت، و عمليست جليل، كه تنها اشخاص برجسته و واالمقـام از  
عهدة آن بيرون آمده ميتوانند، و جزانسانهاي بردبار و مسؤليت شناس 

نسـته وحـق آنـرا    كسي ديگر اين مسؤليت بزرگ را بدوش گرفته نتوا
كما يجـب ادا نميتوانـد، زيـرا پيوسـته بـودن هميشـگي و آميختگـي        

                                                 
در موارد فوق ميتوانيد به احاديث ذيل مراجعه نماييد : صحيح بخاري شماره  -1

، و صحيح مسلم شماره هاي : 1636، 1788، 1678، 4398، 464، 5089، 1681هاي:
/ 2، و زاد المعاد :  2507، 2659،  3513، و مسند احمد شماره هاي : 1211، 1218
 .  4/222كثير: ، و سيرت نبي ابن 106



   درحج صحوال پيامبرا     122
 

 

روزمره با اهل و فرزند، روية تشريفاتي را آهسته آهسته كاهش يافتـه  
و غالباً هيبت مرد را نيز از بين مي برد، پس در همچـو احـوال، مـرد    

بـه   زمامدارخانواده به صبر و تحمل بيشتر نياز دارد، تا امـور منـزل را  
درستي پيش برده و انضباط خانواده را برقرار داشته باشد، و به هدف 
و مرام عاليي كه در راه آن تالش دارد، برسد. بويژه در ايـن موسـم و   
گردهم آيي بزرگ مسلمانان كه تعـداد بيشـماري در آن شـركت مـي     
نمايند، و بديهي است كه همچو مناسبات و برنامه ها خالي از رنج و 

قت نخواهد بـود كـه بـه همـان پيمانـه نيـاز بـه صـبر         زحمت و مش
  وحوصله دارد .

پس كسيكه خواهان سراي آخرت و به آن اميدوار اسـت....نفس  
خويش را بر صبر وتحمـل رياضـت داده و در برابـر زن و فرزنـد و     
خويشان از شكيبايي و فروتني كار بگيرد، تا در ايـن راسـتا پيشـوا و    

آنان را بسوي هدايت فراخوانـد، زيـرا   پيشقدم، و رهبر ديگران شده و
رمــز موفقيــت در امــور ديــن همانــا صــبر و يقــين اســت، طوريكــه 

�m��qp��o��n����m��l��k��jميفرمايـد:   �خداوند
�t��s��rl  :24السجدة  

(و از آنان چون صبر ورزيدند و به آيات ما يقين داشتند، رهبران 
  كنند). و پيشوايان قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مي
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و راه بدست آوردن محبت و رضـايت و تأييـد خداونـد متعـال     

ــت:    ــوده اس ــه فرم ــت، طوريك ــين اس آل ����m´��³��²��±lهم
  146عمران:

�m��É(وخداوند صابران را دوست مي دارد) و همچنان ميفرمايد: 

Ì��Ë��Êl  :(به تحقيـق خداونـد بـا صـابران اسـت) و       153البقرة
ــدان و همچنــان صــبر و حوصــله و تحمــل د ر برابرخــانواده و فرزن

  خويشاوندان، الفت، محبت و صمميت را ايجاد مي كند.

  مراعات احوال و ياري دادن آنها -10
هميشه مي كوشيدند تا در بارة اهـل بيـت شـان مرحمـت      صپيامبر

كه بـا  نموده دل آنها را بدست آورند، خواسته ها وخواهشات آنان را 
، و برآورده مـي سـاختند  ميداشت تعارض ن اوامر الهي ومبادي اسالم

آنهـا   صاگر احياناً كاري خالف توقعات آنها واقع ميشد، آنحضرت
را دل داري داده و مي كوشيدند تا دل هاي شان نرنجد، و درحج نيز 
روية شان با آنان برهمين طرز و روش بود كه به برجسته ترين نمونه 

المـؤمنين  بـر ام   صهاي آن اشاره مي نماييم: هنگاميكـه آنحضـرت  
وارد شــدند، وي را در حالــت گريــه ديدنــد، زيــرا وي  بعايشــه

بخــاطر عــادت ماهانــه اش از اداي عمــره محــروم شــده بــود،       
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وي را دلداري داده و فرمودند: (ضرري برتـو نيسـت    صآنحضرت
زيرا خودت نيز همچو ساير زنـان، دچـار ايـن مشـكل ميشـوي كـه       

ختيار نموده اكتفـا بـه   آنرا مقرر نموده است. پس صبر را ا �خداوند
ام  1عمـره را نصـيبت گردانـد).    �حج كـن و شـايد هـم خداونـد     

المؤمنين فرمود: يا رسول اهللا! همقطارانم حج و عمره نموده برگردند 
عبـدالرحمن بـن ابـي     صو من تنها حج كرده برگردم؟ آنگاه پيـامبر 

را بـه تنعـيم بـرده و نيـت عمـره       ببكر را امر فرمودند تا عايشـه 
فرمودند: (طواف  صو در روايت ديگري آمده كه آنحضرت 2.نمايد

 بنمودنت براي حج و عمره ات كفايت مـي كنـد، لـيكن عايشـه    
بـن ابـي    عبدالرحمنبرادرش وي را با  صنپذيرفت، پس آنحضرت

    3به تنعيم فرستادند و عمرة بعد از حج را انجام داد). �بكر
نواده اش درحج با اهل وخا صآيا كسي امروز مانند پيامبر اكرم

اينچنين به عطوفت عمل ميكند؟ يا هدايات و ارشادات ايشـان را در  
برخورد با آنان پياده مي نمايد؟! با تأسف در بسياري از مردمـان ايـن   
عصر، حاالت عجيب و غريبي را مشاهده مي كنيم، ازيكسو افـراط و  

                                                 
 متفق عليه .  -1

 ) با سند صحيح . 1782بو داود (متفق عليه وسنن ا -2

 ) . 1211صحيح مسلم ( -3
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زياده روي و سختگيري، و ازسوي ديگرتفـريط وبـي تـوجهي و بـي     
  الحظه مي شود:مهري م
برخي از مردم خواسته ها وخواهشات خانواده را برفرامين و  -*

خواسته هاي پروردگار مقدم دانسته، تـا جاييكـه پـا از حـدود اوامـر      
  اوتعالي بيرون نهاده وحرمت و ارزشهاي ديني را پايمال مينمايند. 

و برخي ازمردم با رويـة زشـت واخـالق بـد، روي تـرش و       -*
رده با اعضاي خـانوادة خـود پـيش آمددارنـد، و در     پيشاني چين خو

قاموس و فرهنگ چنين اشخاص كلمة بنام مشورت وگفـت وشـنود   
وجود ندارد، همچو اشخاص از همـدردي و دل سـوزي و دلـداري،    
خيلــي هــا بدورهســتند، و روابــط آنهــا بــا افــراد خــانواده براســاس 

بي عاطفگي فرمانروايي و استبداد، تند خويي، درشتگويي، بي مهري، 
و سنگدلي استوار بوده و بايد كه امر و نهي آنان بدون تـأخيري نافـذ   

  گردد و عذري هم پذيرفته نميشود.
دين اسالم دينيست كه ميانه روي و اعتدال را درهمـه امـور مـي    
پسندد و در همه حاالت از غلو و افراط و بي توجهي و تفـريط منـع   

باسينة فـراخ، و پيشـاني   نموده است، و به همدردي و پيش آمد نيك 
گشاده در رويه با خانواده تشويق مـي نمايـد، مشـروط بـر اينكـه پـا       
ازحدود شرعي و حرمت آن جلوتر نگذارنـد. پـس اگرسـعادت دنيـا     
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وآخـرت را خواهــاني، درتمــامي شــؤن زنــدگي ات معتــدل و ميانــه  
  روباش، و از هرگونه تفريط وبي ميلي وبي توجهي برحذر باش.

  با آنانصباني وخوش رفتاري پيامبراكرملطف و مهر -11
باخانواده و اقاربشـان درحـج رويـه و سـخن نيكـي       صپيامبر اكرم

داشتند و آنها را مورد محبت و شفقت خويش قـرارداده و باكودكـان   
نيت نمودن  �آنها خوشوقتي و مزاح و گشاده رويي مينمودند، جابر

 بـه عمـره را چنـين    ببه حج و نيت كردن عايشـه  صآنحضرت
مـردي ماليـم وآسـانگير بودنـد،     صتوصيف مـي كنـد: (پيـامبراكرم   

بـرايش   صآرزوي چيزي را مينمود، آنحضـرت بوهرگاه عايشه
  1برآورده مينمودند).

و در اين راستا نمونه و شواهدي زيادي وجود دارد كه به برخي 
  ازآن اشاره مي نماييم:

 �بـه دخترعمـوي شـان ضـباعه بنـت زبيـر       صآنحضرت -*
  2ي عمة من! چه چيزي مانع حج تومي شود؟!).فرمودند: (ا

هنگاميكـه   ببـه عايشـه   صهمچنان فرموده آنحضـرت  -*
بسبب عادت ماهانه اش از اداي عمره محروم شـده و مـي گريسـت،    

                                                 
 ) . 1213صحيح مسلم( -1

 ) . 2375) با تصحيح الباني (2936سنن ابن ماجه( -2
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و  1فرمودند: (اي زن عزيز! چه چيـزي تـرا بـه گريـه آورده اسـت؟).     
روايت نموده فرمـود: مابچـه هـاي بنـي      �قسميكه عبداهللا بن عباس

دالمطلب درحاليكــــه برمركــــب هــــاي ماســــواربوديم    عبــــ
بـا دسـت شـان بـر ران     صدرمزدلفه آمديم، ايشانصنزدآنحضرت

هاي ما زده فرمودند: اي فرزندانم! تا وقتيكـه آفتـاب نتابـد، برجمـره     
و در روايت ديگرچنين فرمود: (گروه ضـعيفان   2سنگ پرتاب نكنيد).

ودنـد رسـيدند،   و ناتوانان بني هاشم كه سوار برمركـب هـاي شـان ب   
بر ران هاي ما زده فرمودنـد: روانـة منـا شـويد وتـا       صوآنحضرت

. و در 3زمانيكه آفتاب طلوع ننموده،برجمره سنگريزه پرتـاب نكنيـد)  
فرمودند: (اي برادرزاده گانم، اي پسـران  صديگر روايت، آنحضرت

هاشم! قبل از ازدحـام مـردم بـه منـا شـتاب كنيـد و نبايـد كسـي از         
 4گ پيش از طلوع خورشيد، سـنگريزه پرتـاب كنـد).   شمابرجمرة بزر

در مورد مردماني اسـت كـه راه و    �پس شكوه و نالة ما به خداوند
و اخالق نيكوي ايشان را ترك نموده  صروش و هدايات پيامبراكرم

اند، تا حدي كه بسياري ازخانواده هـا در ايـن موسـم پـرفيض، جـز      
                                                 

 ). 1560صحيح بخاري( -1

  ) . 2451) با تصحيح الباني (3025سنن ابن ماجه( -2
 ) با اسناد صحيح  . 2507(مسند احمد  -3

 ) با اسناد صحيح  . 3513مسند احمد ( -4
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هين، منت، بد رفتاري و نزاع، كينه توزي، دشمني، زشتي، تحقير و تو
بيحرمتي، چيزي ديگر را از سرپرستان و بزرگان شـان نمـي آموزنـد،    

  وگاهي هم بين اقارب سخن به دشنام، فحش و نا سزاگويي ميكشد!
پس، از اقتدا به چنـين مردمـان و پيـروي از آنـان بپرهيـز، زيـرا       
همچو تعامل و برخورد بد و نا مناسـب از يكسـو كينـه وكـدورت و     

را ايجاد نموده ودل هارا ميرنجاند، واز سوي ديگر منـافي بـا    دشمني
آداب حج بوده و مانع پذيرش حج و پاكي گناهان، و عفـو و غفـران   

  اهللا سبحان مي گردد.

  احسان و نيكي با آنان -12
با اهل بيـت شـان بـا اشـكال و انـواع       صاحسان و نيكي آنحضرت

بـا تأكيـد    مختلف صورت گرفته است، كـه  اگـر در آن دقـت شـود    
بـا آنـان مملـو از نيكـي و      صخواهي گفت كه همه احـوال ايشـان  

احسان بوده است، زيرا هيچ گوشة نيست مگـر اينكـه فضـل و كـرم     
شمارش كه از ،درآن واضح وآشكار ميگردد صوسخاوت آنحضرت
  كنيم: مرور ميآن  به نمونه هاي برجستةبيرون است ليكن ما 

ه خانواده و اقارب برآن بود ك صحرص و تالش آنحضرت -*
ايشان همه بايد در مناسك حج اشتراك نمايند و آنعده افراديكه نيـت  
حج را نداشته اند نيـز قـانع شـوند تـا در ايـن گـردهم آيـي بـزرگ         
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 بنـزد ضـباعه    صمسلمانان سهيم گردند، قسـميكه آنحضـرت  
رفته و فرمودند: (آيا ارادة حج كردي؟) گفت: به خداوند سوگند مانع 

فرمودند: (نيت حج كـن  صمريضي ام نيست، آنحضرت ديگري جز
و شرط بگذار و بگو: خداونـدا! هرجـايي كـه مـرا ازحـج بازداشـتي       

  1همانجا محل بيرون آمدنم از احرام است).
همه همسران شان را در اين حج بـا   صهمچنان آنحضرت -*

و چنين كاري مافوق عدل است، زيرا ميتوانسـتند هـيچ    2خود بردند،
را با خود نبرده و يا هم ميان آنها قرعه انـدازي  نمـوده و   يك ازآنان 

  برنده را با خود ببرند. 
پسـرعموي خـويش را بـاخود سـوار      صچنانكه آنحضرت -*

   3نموده و از مزدلفه به منا رفتند.
يك رأس گاو را از جانب همسـران   صهمچنان پيامبراكرم -*

ران شـان  خويش قرباني نمودند، بدون اينكه خواهشي ازسوي همسـ 
  4دراين مورد شده باشد.

                                                 
 ). 1207) صحيح مسلم (5089صحيح بخاري( -1

 . 4/222، سيرت نبي ازابن كثير:2/106زاد المعاد: -2

 ) . 1544صحيح بخاري ( -3

 ) . 1709صحيح بخاري ( -4
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اين خود بيانگر گوشة بزرگي از گوشه هاي كمال بشـري اسـت   
است هنگاميكه فرمودند: (بهترين شـما   صكه مصداق فرمودة ايشان

كسي است كه نزد خانوادة خود نيكو و شايسته باشد، و مـن در نـزد   
نيكي  نمونه و مثال هاي احسان و 1خانواده ام نيكو وشايسته ميباشم).

بـه خـانواده و اقــارب شـان قابـل شـمارش نيســت،       صآنحضـرت 
از ابتداي دعوت اسالمي در مكـة مكرمـه سـعي و تـالش      صايشان

ميورزيدند تا آنها را بسوي دين حـق بـرده و رضـا وخوشـنودي اهللا     
ســبحان را بــا ايمــان آوردن و عمــل صــالح بدســت آرنــد، بنــابراين 

ا در پيـام و نـداي   رص نيزخانواده وخويشان آنحضـرت  �خداوند
���حق كه عموم مردم مخاطـب آن بودنـد، خصوصـيت داده و فرمـود:    

mq��p��ol  :وخويشــــان نزديكــــت را  214الشــــعراء)
  بهراسان).

پس اي برادر ارجمند!خانواده وخويشان نزديكـت احـق و اولـي    
تر به احسان و نيكـي، دنيـوي و اخـروي تـو انـد، پـس راه و روش       

اهـل و اقاربـت بـه پـيش گيـر تـا ازجملـة        پيامبر بزرگ اسالم را بـا  
رستگاران شده پاداش وافر را بدست آوري و از بهـره و نصـيب دور   

  ويا نزديك آن برخوردار گردي.
                                                 

 ) .3057) با تصحيح الباني (3895جامع ترمذي( -1
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  حمايت و پاسداري ازحقوق آنان -13
حقوق اهل بيت شـان را حفاظـت و حمايـت نمـوده     ص آنحضرت

هـا  برنگهداري آن سعي مي ورزيدند، و از تجاوز ديگران برحقـوق آن 
 �دفاع و پاسداري مينمودند، كه برجسته ترين مثال آن را ابن عباس

بركعبه طـواف نمـوده سـپس     صچنين حكايت ميكند: (رسول خدا
حجراالسود را با عصاي كه بدست داشـتند لمـس كردنـد، و بعـد از     
فارغ شدن از طواف در جاي آب دادن آمدند درحاليكه پسران عموي 

شيدند، آب طلب نمودند و دلـوآب را  شان ازچاه زمزم آب باال مي ك
آب را نوشيدند، سپس فرمودند: صبه ايشان بلند نمودندوآنحضرت 

(اگر از ازدحام و مزاحمت مردم باالي شما نمي ترسيدم، چـون آنهـا   
با ديدن من آنرا جـزو مناسـك حـج ميداننـد، مـن هـم بـا شـما آب         

  1ميكشيدم).
ن حقـي  پس اگر در ايـن ايـام فرخنـده وخجسـته از تلـف شـد      

ازحقوق خانواده ات در هراس هستي پس آنان را بـه گذشـت از آن   
اما اگـر از حـق    2تشويق نما، زيرا اينكار بهتر و سزاوارتر خواهد بود،

                                                 
 با اسناد حسن . ) 2227) و مسند احمد( 1636ي (صحيح بخار -1

بخاطري اينكار را با اهل بيت شان نكردند زيرا كه آب دادن راه  صآنحضرتاما  -2
  است واهللا اعلم. �كسب اجرو ثواب و بلندرفتن مقام ومنزلت آنها در نزد خداوند
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خويش درنگذشتند، پس حق آنهـا را از ضـايع شـدن و بربـاد رفـتن      
  وتجاوز ديگران برآن حفظ نما.

خـانوادة   درحج بـا اهـل   صاين بود گوشة از احوال پيامبر اكرم
و خودت اي زمام دارخانواده! اگر زن و فرزندانت را واقعـاً  ص شان

دوست داري و آنها را سرماية زنـدگي ات مـي دانـي، پـس حـال و      
احوال خويش را درحج و در غيرآن، با راه و روش، گفتـار و كـردار   

باخانوادة شان كه در اين صـفحات بطـور خالصـه و    ص پيامبراكرم 
، مقايسه كن، تا فرق و تفـاوت ميـان برخـورد،    فشرده مطالعه نمودي

آشكارگردد، سپس در راه پيروي صروش و اخالق تو، و پيامبراكرم
سعي و تالش جدي بخرچ  صو تأسي از اخالق و كردار آنحضرت

ــت در اداي    ــاهي و غفل ــه نارســايي، كوت ــردن ب ــي ب ــس از پ ده، و پ
ده توجـه و  واجباتت، در انديشه و طرز تعاملت با آنان تجديد نظر كر

ــابي و رســتگاري آخــرت، و نجــات و    ــام خــويش در راه كامي اهتم
رهانيدن شان از آتش دوزخ، قبل از توجـه بـه امـور دنيـوي و آمـاده      
ساختن لذتهاي آن، به آنها معطوف بدار، و در تعليم وآموزش اخالق 
و آداب و احكام حج و سايرعبادات آنها سعي نمـا، و در برخـورد و   

نما تا بيشتر از دوستان و رفقايت، با آنان خـوش  تعامل خويش دقت 
صحبت و خوش رفتاري نمايي، زيرا حقوق اهل وخانواده ات مقـدم  
و بزرگتر از هركسي ديگر است، و مسؤليت بس بزرگي در قبال آنان 
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بدوش توست، پس دستها را بلند نموده و از پروردگـارت بـا كمـال    
ار بخواه تا ترا در اين راه عاجزي و بيچارگي، و با ناله و زاري و اصر

  موفق گرداند وقدم هايت را راسخ واستوارسازد.





 

  فصل سوم

  صدرحج باامت شان صاحوال پيامبر

درحج همزمان با قيادت و رهبري امت، تعليم و ارشاد  صپيامبراكرم
آنها را نيز به عهده داشتند كه اين امرهرانساني را به شگفت مي آورد. 

عمل افضـل و   صمسؤليتي بزرگ، ايشان با وجود بدوش داشتن دو
اولي را انجام ميدادند كه هيچ انساني قادر به انجام آن نخواهـد بـود،   
كه اين خود دليل واضح وآشكار بر عظمت شأن و شخصيت عالي، و 

مي باشد. ما بطور نمونه برجسته ترين احـوال  صمقام واالي ايشان 
  نماييم: را در قيادت وهدايت نمودن امت بيان ميص ايشان

  تعليم امت -1

فرستاده اسـت و در  1را معلم سهل وآسانگير صپيامبرش �خداوند
اين راستا به اوج كمالش نايل گرديده اند ،قسميكه معاويه بن الحكيم 

را توصيف نموده مي فرمايد: (من معلمي بهتر، صايشان �السلمي 
 ديده ام كه بـا وجـه احسـن تعلـيم     صنه قبل و نه بعد ازپيامبراكرم

دقت نماييم در خـواهيم يافـت    صو اگر درحج آنحضرت 2بدهد).
معلم واقعي و حقيقي بودنـد، چنانكـه يـار و صـاحب      صكه ايشان

                                                 
 ) . 1478صحيح مسلم ( -1

 ) . 537صحيح مسلم ( -2
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توصيف نموده است، يكي از نمونه هاي سهل وآسانگيري  صشان 
اينست كه ايشان امر فرمودند تا در ميان مردم قبـل از  ص آنحضرت

حج نمايند، تـا بركسـانيكه   فرا رسيدن موسم حج، بانگ زده و اعالن 
هستند، آماده گي سفر آسان گرديـده و بـه    صخواهان حج با ايشان

در ذي ص بپيوندند، به همـين منظـور آنحضـرت    صركاب ايشان 
الحليفه يك روز كامل انتظار ماندند تا كسانيكه نيت حج را دارنـد بـا   

بعد از ابـالغ پيـام حـج،     1يكجا شده و عازم مكه گردند. صايشان 
دم بسياري وارد مدينه شدند و هركدام آنها خواهش اقتدا به پيامبر مر

كه تعداد آنهـا بـه   2و فرا گرفتن مناسك از ايشان ر ا داشتند صاكرم
در طول مدت حج با مردم ص آنحضرت  3يكصد هزار فرد ميرسيد.

آميخته بودند و خويش را بر آنها آشكار مي نمودند تا برسواالت آنان 
و جود تعداد بيشماري مردم در اين حـج، بـاري هـم    پاسخ گويند، با 

دور و يا عقب زده و يا بـاز داشـته    صواقع نشده كه كسي از ايشان
كتك زدن و رانـدن و پـس و    ص، و نه هم پيرامون آنحضرت4شود

                                                 
 ) .1676با تصحيح الباني( )1905سنن ابوداود( -1

 .   572مختصر سيرت نبي از محمد عبدالوهاب  ص:  -2

 .  1273، 1218، 1187صحيح مسلم شماره هاي :  -3

 ) با اسناد حسن . 2842) ومسند احمد( 1274صحيح مسلم (  -4
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در ايـن  ص پيامبر اكرم  1پيش گفتن و فشار دادن به نظر نمي خورد.
بالغ نموده و حجـت و  حج سعي نمودند تا رسالت الهي را به مردم ا

دليل را به مردم بيان و برپا نمايند، و در اين رونـد آنهـا را بـرتعليم و    
ص آموزش امور دين تشـويق و ترغيـب نمودنـد، همچنـان ايشـان     

بخاطر توجـه و دقـت بيشـتر مـردم بـه گفتـار وكردارشـان، طـرز و         
روشهاي متنوعي را در سخنرانيها، توجيهات و ارشـادات شـان بكـار    

و آنان را امرفرمودند تا از ايشان مناسك و احكـام ديـن بـويژه    بردند 
در ايـن مراسـم ماننـد وصـيت     ص حج را فراگيرند، سـخنان ايشـان  

كنندگانيست كه با تمام جديت وكوشش تالش دارد امانتي كه بدوش 
دارد با گفتار و كردارآنرا بيان نمايد، طوريكـه درحـديثي بـه نقـل از     

ــر ــه پيامبر �جري ــت شــده ك ــوداع از وي  ةحج��درص خــدارواي ال
خواســتند تــا مــردم را بــه خاموشــي و شــنيدن فراخوانــد: (از مــردم 

سپس فرمودند: (بعد از من كافر مشويد  2بخواهيد تا خاموش باشند)،
همچنان حديثي را كـه   3كه برخي از  شماگردن برخي ديگر را بزند)،

ي بامداد شـب مزدلفـه بـو   ص روايت نموده كه: (پيامبراكرم �بال ل
                                                 

 ) . 2461) با تصحيح الباني(3035سنن ابن ماجه( -1

 ) . 2461ي() با تصحيح البان3024سنن ابن ماجه( -2

 ) . 121صحيح بخاري ( -3
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و از مردم مطالبـه نمودنـد   1امر فرمودند تا مردم را خاموش سازد....)،
رسالت الهي را به آنان ابالغ نمودند و ص تا شاهدي دهند كه ايشان

چند بـار تكرارنمودنـد: (هـان! آيـا      صاين درخواست را آنحضرت
حضار نيز همه گواهي دادند بر اينكه شما اي رسـول   2تبليغ نمودم؟)
ي را بما رسانيديد، رسـالت را ادا كرديـد، و نصـيحت    خدا! امانت اله

  3وخيرانديشي نموديد).
تنها با ابالغ نمودن و آمـوزش فـرامين الهـي بـه     ص پيامبر اكرم

مردم اكتفا نكردند بلكه هنگام سخنراني روز عرفه از ربيعـه بـن اميـه    
با آواز بلنـد سـخنان شـان را بـه مـردم       خواستند تا بعد از ايشان �

همچنان در روز عرفه شخصي را وظيفه دادند تا ميان مردم  4بشنواند،
 �، و در منـا نيـز از علـي   5را به آنان ابالغ نمايد) رفته وخطبة ايشان

خواستند تا مطالب و سخنان شانرا تكرار نموده تا مردمانيكـه دورتـر   
نشسته اند اين سخنان را بشنوند، و مردم نشسته و بعضي هم ايستاده 

                                                 
 ) . 2450) با تصحيح الباني(3024سنن ابن ماجه( -1

 يث صحيح لغيره است . ) حد 20695) ومسند احمد(1741صحيح بخاري( -2

 )  . 1218صحيح مسلم ( -3

 .   4/342سيرت نبي از ابن كثير:  -4

 ). 1717) با تصحيح الباني(1949سنن ابن داود( -5
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اشخاصـي را بسـوي گـروه هـاي     ص آنحضـرت  همچنـان  1بودند).
   2حجاج در عرفه و منا گماشتند تا سخنان ايشانرا به آنها برسانند.

ــرت ــوازش    صآنحض ــيوة ن ــرز و ش ــوزش، ط ــيم و آم در تعل
روايت شده كـه   �ومهرباني را بكار مي بردند، چنانكه از ابن عباس 

 فرمود: (ما بچه هاي بني عبدالمطلب درحاليكـه بـر مركـب هـاي مـا     
بـا  ص درمزدلفـه آمـديم، ايشـان   ص سوار بـوديم، نـزد آنحضـرت   

دستشان بر ران هاي ما زده فرمودند: اي فرزندانم! تا وقتيكـه آفتـاب   
  3طلوع نكند، برجمرة بزرگ سنگ پرتاب نكنيد).

نـه تنهـا بزرگـان و صـحتمندان را تعلـيم و آمـوزش       ص ايشان
و آنانرا آگـاه مـي   ميدادند، بلكه به ضعيفان و ناتوانان نيز توجه نموده 

هنگاميكـه   ببـه ضـباعه  ص نمودند، بطور مثـال فرمـودة ايشـان   
گفت: (اي رسول خدا مـن ارادة حـج دارم لـيكن بيمـارم) فرمودنـد:      
(نيت حج كن و شرط بگذار و بگو: خدايا هرجـايي كـه مـرا ازحـج     

، همچنـان  4بازداشتي همان جا محل بيـرون آمـدنم از احـرام اسـت)    
                                                 

  ) . 1723) با تصحيح الباني(1956بي داود(سنن ا -1
) حديث صحيح 10664) ومسند احمد(700) با تصحيح الباني(883سنن ترمذي ( -2

 ) با اسناد صحيح . 2960است، وصحيح ابن خزيمه(

 ) . 2451) با تصحيح الباني(3025سنن ابن ماجه( -3

 ) . 1207صحيح مسلم ( -4
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وقتيكــه از بيمــاري اش نــزد  بســلمهبــه ام ص فرمــودة ايشــان
شكايت نمود، فرمودند: (ازپشت مـردم سـوار برشـتر    ص آنحضرت

بـه زنـان و ناتوانـان، اينكـه      ص،و امر نمودن آنحضرت1طواف نما)
.حتي كودكـان نيـز مـورد    2ازمزدلفه به مناازطرف شب حركت نمايند)

صورت ميگرفتنـد، بامـداد روز عيـد    ص توجه و آموزش آنحضرت
سـنگريزه   كه پسري بود، خواستند تا به ايشـان � ابن عباس از ايشان

بـر شـتران    صهاي را جمع آوري كرده بياورد، درحاليكه آنحضرت
شان سوار بودند فرمودند: (برايم سنگريزه جسـتجوكرده بيـاور) ابـن    

فرمود: (من هم سنگريزه هـاي سـفالي را آورده و بردسـت     �عباس
وي دستشان بود فرمودنـد: بـا   شان گذاشتم، در حاليكه سنگريزه بر ر

  3).-جمره ها را بايد زد -همچوسنگريزه
بنـي عبـدالمطلب: (تـا     پسران بهص همچنان فرمودة آنحضرت

  4.وقتيكه آفتاب نتابد، برجمره سنگ پرتاب نكنيد)
نه تنها به آموختن علم توجه داشتند بلكه جانـب  ص آنحضرت

ت هاي مشروع شدن عمل را نيز مورد نظر داشتند، لذا احياناً به حكم
                                                 

 ) . 464صحيح بخاري( -1

 ) . 2840) با تصحيح الباني(3034، وسنن نسايي()1679(صحيح بخاري -2

 ) . 2865) با تصحيح الباني (3059نسايي(سنن  -3

 ) . 1710) با تصحيح الباني(1940سنن ابوداود( -4
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برخي از مناسك اشاره مي نمودند مثال فرمـوده انـد: (همانـا طـواف     
بركعبه و ميان صفا و مروه و پرتاب سنگريزه همه بخاطر برپا نمـودن  

   1است).� ذكرخداوند
با ياد آوري فضـايل و مراتـب بعضـي از    ص همچنان آنحضرت

همت ها را  اعمال، عزم و تصميم امت را برانجام آن برمي انگيخته و
: (بهترين دعـا،  صراسخ و متين مي نمودند، بطورمثال فرمودة ايشان

دعاي روز عرفه است، و بهترين چيزي كه من و پيامبران پيش از من 
 ال اهللا وحد ال شريك له، له الملك و له الحمد و هوإله إگفته اند: (ال 

وجـود  � يعني: هـيچ معبـودي بحـق جـز اهللا     2علي كل شي قدير).
د، يكتاست و شريكي نـدارد، پادشـاهي وحمـد و سـتايش از آن     ندار

اوست، و او برهمه چيز قادر و تواناست).همچنان فرموده اند: (لمس 
را محو و نـا بـود    –صغيره–كردن حجر االسود و ركن يماني گناهان

همچنان فرموده اند: (كسيكه خانة كعبه را طـواف نمـوده و    3ميكند).
پـاداش آن ماننـد آزاد نمـودن بـردة      سپس دو ركعت نمـاز بخوانـد،  
                                                 

) 2056) اما الباني آنرا ضعيف خوانده است ، ضعيف الجامع (1888سنن ابوداود (  -1
 ). 1505جامع اال صول (و أرناوؤط آنرا تحسين نموده است ، تخريج 

 ) . 2837) با تحسين الباني(3585سنن ترمذي( -2

 ) با اسناد قوي .  3698) ،صحيح ابن حبان (  2729صحيح ابن خزيمه (  -3
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و در پاسخ به شخصيكه از ايشان پرسيد كدام حج بهتراست؟  1است).
 -فرمودند: (تلبيه گفتن بـا آواز بلنـد و ريخـتن خـون    ص آنحضرت

همچنان در پاسخ به مـرد انصـاري در منـا هنگاميكـه از      2). -قرباني 
امـا   در مورد فضيلت بعضـي اعمـال پرسـيد فرمودنـد: (و    ص ايشان

هنگاميكه از خانه ات بسوي خانة كعبه بيرون مي شوي، در برابر هـر  
برايت يك � ميگذارد، خداوند–و يا هرچارپايي ديگر –قدميكه شتر

نيكي مي نويسد و يك گناه را از تـو محـو مـي نمايـد، امـا در بـدل       
وقوف تو در عرفه، خداوند تبارك وتعـالي بـه آسـمان دنيـا آمـده و      

نموده مي فرمايد: بندگانم را نگـاه كنيـد كـه از راه     برفرشتگان افتخار
هاي دور، آشفه و خسته و غبـار آلـود بسـوي مـن آمـده و انتظـار و       
التماس رحمت مرا دارند، و از عذاب من در هراسند درحاليكـه مـرا   
بچشم نديده اند، پس اگر مرا ميديدند چه وضـعيتي ميداشـتند! پـس    

يا مانند روزهـاي دنيـا و يـا     اگرگناهانت مانند ريگ صحراي عالج و
در اينروز آنرا از تو شسـته  � مثل قطره هاي باران هم باشد، خداوند

و پاك مي نمايد، اما پرتاب نمودن سنگريزه برجمره، ذخيـره و پـس   
تراشـيدن موهايـت، در    -پـاداش -اندازي براي آخرتت است، و امـا  

                                                 
 ) .  2393) با تصحيح الباني (2956سنن ابن ماجه( -1

 ) .  661) با تصحيح الباني ( 827جامع ترمذي( -2
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ف خانـة  برابر هرمويي يك حسنه و به تو داده ميشود، و هرگـاه طـوا  
كعبه را انجام دهي، از گناهانـت ماننـد روزي كـه مـادرت تـرا تولـد       

  1نموده بود، بيرون مي آيي).
در اين حج مردم را براتمام رسانيدن اعمال حج و ص آنحضرت

نسك آن ترغيب نمودند، وآنان را بر ثمرة نيك برخي از اعمـالي كـه   
 آمـده � بـالل  قبالً انجام داده بودند، مژده دادند، طوريكه در حديث

در � بامداد شب مزدلفه فرمودند: (يقيناً خداوندص : (آنحضرتكه
اين جمعيت انبوه شما فضل وكرم احسان خـويش را ارزانـي داشـته    

ــه بخاطراســت، مردمــان بــدكردار شــما را  نيكــان تــان بخشــيده، وب
نيكوكاران شما هرآنچه كه از او تعالي خواسته اند، عطا نموده اسـت،  

  2حركت نماييد).� دپس بنام خداون
در تعلـيم وآمـوزش آن   ص اما برجسته ترين اموريكه آنحضرت

  به مردم سعي و توجه نموده اند از قرار ذيل ميباشد: 
  
  

                                                 
) 3585) و سنن ترمذي(2320جم اوسط از طبراني () ومع8830مصنف عبدالرزاق ( -1

 ).1348) وصحيح مسلم(2837با تحسين الباني(

 ) . 2450) با تصحيح الباني(3024سنن ابن ماجه(  -2
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  آموزش احكام و آداب مناسك حج: -*

درتعليم احكام حج شيوة جمع ميان آموزش نظري و ص پيامبر اكرم
يـك  ص تعملي را بكاربردند، قسميكه روايت است كـه: (آنحضـر  
را از مناسك  روز قبل از روز ترويه، به مردم خطبة ايراد نموده و آنها

، سپس هنگام فرا رسيدن هر منسكي، حكـم  1حج شان آگاه ساختند)
  .2وآداب آنرا به مردم بيان مي نمودند)

 ةحج�در يكـي ازخطبـه هـاي شـان در    ص از جمله: آنحضـرت 
ده فرمودنـد: (از  الوداع، به مقام و منزلـت بناهـاي اسـالم اشـاره نمـو     

 –پروردگار تـان بهراسـيد، و پـنج نمـاز تـانرا ادا كنيـد، و مـاه تـانرا        
ــد، و از    –رمضــان ــاي خــود را بدهي ــال ه ــات م ــد و زك روزه گيري

زمامداران تـان فرمـانبرداري كنيـد، بـه بهشـت پروردگارتـان داخـل        
  3ميشويد).

در يكي ازخطبه هايشان بنياد اساسـي  ص مثال ديگر: آنحضرت
ا پايه ريزي نموده و بنياد شرك و امور جاهليت را ريشه كـن  اسالم ر

                                                 
 ). 4774و الباني أنرا درصحيح الجامع صحيح خوانده( 1/632مستدرك حاكم:  -1

وسنن  )702) با تصحيح الباني(885) سنن ترمذي(1218صحيح مسلم ( -2
 ). 1724) با تصحيح الباني(1959ابوداود(

) با سند 15883)ومسنداحمد(512) با تصحيح وتحسين الباني(616جامع ترمذي( -3
  ضعيف ليكن با مجموع طرقش حسن است. 
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نمودند، و در موردآنعده اموريكه همه ملتها بر تحـريم آن متفـق انـد    
مانند عدم تجاوز برخونها، اموال و ارزشـهاي مـردم تأكيـد نمودنـد،     
چنانكه در زمينه فرمودند: (يقيناً خون ها و مال ها و آبروهاي تان، در 

م است مانند حرمت اين روز شـما، در ايـن شهرشـما و    ميان تان حرا
  1دراين ماه شما).

و در مقام ديگر فرمودند: (آگاه باشيدكه گناهان بـزرگ و مهلـك   
چيزي را شريك نياوريد، ونفسي را نكشيد كه  �چهار اند: بخداوند

كشتن آنرا حرام گردانيده مگر بحق، و زنا نكنيـد و دزدي   �خداوند
در اين حج بعضي از احكام شـرعي  ص همچنان آنحضرت، 2نكنيد)

را بيان نمودند مانند چگونگي غسل، و تكفين شخصيكه احرام بـرتن  
روايـت اسـت كـه فرمـود:      �داشته اسـت، طوريكـه از ابـن عبـاس    

در عرفات وقوف نموده بود، ناگهـان ايـن   ص (شخصي با پيامبرخدا
ــات     ــت و وف ــردنش شكس ــاده وگ ــترش افت ــخص از ش ــود ش ، نم

فرمودند: (او را با آب و سـدر غسـل دهيـد، و در دو    ص امبرخداپي
                                                 

 ). 67صحيح بخاري( -1

 ) با سند صحيح . 18989مسند احمد( -2
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جامه كفن كنيد، خوشبويي به جسمش اسـتعمال نكنيـد و سـرش را    
   1نپوشانيد، زيرا او در روز قيامت تلبيه گويان برمي خيزد).

جهل وناداني چنان برامت اسالمي حكمفرماسـت كـه    اما امروز،
و معرفت و فرهنگ ديني شـان  بيشتر فرزندان آن از دين و آيين، علم 

در نـزد آنـان كـامالً    دينـي  آگاهي نداشته و آثار دانستنيهاي ضروري 
بسـتگي   و يـا و تنهـا خـويش را از روي عاطفـه     ،ناپديد شده اسـت 

ميراثي به اسالم منسوب مي نمايند، واگر در مـورد فهـم ودانـش يـا     
عرصه برداشت آنها از اسالم پرسيده شود، هيچگونه معلوماتي دراين 

ندارند، كه اين خود زمينه را به مردمان گمراه و هـوا پرسـت مسـاعد    
ء ساخته، و از عواطف و احساسات پاك و پرشور مردمان ناآگاه سـو 

استفاده نموده افكار و انديشه هاي باطل و ناپاك را باجلوه هاي زيبـا  
و جذاب به آنان عرضه ميدارند، از اينروست كه فساد فكري و عملي 

  وبه رشد بوده وحق كنار زده شده و ناپديد ميگردد.هميشه ر
ولي باز هم فرصت خوبي براي دعـوتگران وخيرانديشـان بـاقي    
مانده است تا فرزندان اين امـت را در موسـم حـج از ديـن، آيـين و      
اصول دين شان با خبرساخته و روح اسـالم را در آنهـا تـازه و زنـده     

به آنهـا برگرداننـد، زيـرا    نموده، عزت و افتخار از دست رفتة امت را 
                                                 

 متفق عليه .  -1
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ديار مقدس همه ساله ميليون ها مسلمان را در آغوش خود كشيده و 
  روبه ازدياد ميباشد.
قادر ومخلص است كه ايـن   طالب علم ودعوتگر پس وجيبة هر

فرصت خوب را از دست نـداده و در راه آمـوزش بـرادران مسـلمان     
پخش و نشـر  خودسعي و تالش ورزيده و بساط جهل و ناداني را با 

  نور هدايت بردارند.
 صيكي از مهمترين و بارز تـرين احـوال آنحضـرت    فتوا: -2

درحج، بيان احكام، و حل مشاكل مربوط به حج و غيـره عبـادات، و   
از آغاز حـج تـا   ص پاسخ به سواالت مردم مي باشد، زيرا آنحضرت

برگشت به مدينه بامردم آميختـه بودنـد و معضـله و اشـكاالت آنهـا      
  مي نمودند.راحل 

در اين حج بسيار است، بطورمثال مشهور  صفتاواي آنحضرت
اينست كـه: (زنـي از قبيلـة خـثعم گفـت:اي       صترين فتواي ايشان 

رسول خدا! حج بر پدرم واجب شده است اما او مردي مسن است و 
فرمودند: صنمي تواند برشتر بنشيند، آيا به عوض اوحج كنم؟ پيامبر

  1به جاي اوحج كن).
                                                 

 ) . 1335صحيح مسلم ( -1
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به كسانيكه در مورد تأخير و يا تقـديم بعضـي از    ان ايشانهمچن
اعمال حج مي پرسـيدند پاسـخ ميدادنـد: (انجـام ده، هـيچ اشـكالي       

در فتوا دادن به مـردم  ص مالحظه مي شود كه آنحضرت 1ندارد).

 چند اموري را مد نظر داشتند كـه بـارزترين آنهـا از قـرار ذيـل     

    :ميباشد
ايستاده شده وخويش را  سعي مي ورزيدند كه صآنحضرت-*

به مردم نمايان سازند تا همه، ايشان را ديده بتواند و از ايشان جوياي 
 �توضيح مسايل ديني، بويژه احكـام حـج شـوند، طوريكـه ازجـابر     

درحجـه الـوداع، طـواف را     صروايت است كه فرمود: (پيـامبراكرم 
 سوار بر شترشان انجام دادند، و حجراالسود را با عصاي شـان لمـس  
نمودند، تا مردم ايشان را درمكاني مشرف ديده بتوانند و سوال هـاي  

پيچيـده   صشان را مطرح نمايند، چـون مـردم گرداگـرد آنحضـرت    
روايت است كـه فرمـود:    �وحديثي كه از عبداهللا ابن عمرو 2بودند).

الوداع درساحة منا براي مردم ايسـتادند تـا از    ةحجدر ص(پيامبرخدا
روايـت  � وحديثي كه از عبـداهللا ابـن عبـاس    ،3ايشان سوال نمايند)
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بخاطر پاسخ به سـواالت  ص شده است كه فرمود: (سپس آنحضرت
  1مردم ايستادند).

هميشه مراعات احـوال امـت را مـي نمودنـد      صآنحضرت -*
وجانب سهل وآسان را در فتواي شان بر مـي گزيدنـد تـا برمردمـان     

ونـه هـاي   حاجتمند و ناتوان تخفيف وآسـاني صـورت گيـرد كـه نم    
روايت اسـت كـه   ب همچو فتاوي بسياراست، بطورمثال: از عايشه

برضباعه بنت زبير وارد شده و فرمودند: (آيا ارادة حج  صآنحضرت
ــرده اي؟ ــارم،    ك ــات بيم ــن بيشــتر اوق ــه خــدا ســوگند م ــود: ب فرم

فرمودند: (نيت حج كـن وشـرط بگـذار وبگـو: خداونـدا!      صپيامبر
مان جا محل بيرون آمدنم از احرام هرجايي كه مرا از حج بازداشتي ه

روايـت اسـت كـه     �همچنان حديث طـوالني كـه ازجـابر    2است).
فرمودند: (اگرآينـدة كـارم را ميدانسـتم اينچنـين نمـي      صآنحضرت

كــردم، هــدي(قرباني)نمي آوردم، وآن را عمــره قرارمــي دادم، پــس  
هركسي از شما كه قرباني با خود ندارد، بايد از احـرام خـارج شـود    

راعمره قرار دهد، سراقه بن مالك بن جعشم بلند شد و گفـت: اي  وآن
رسول خـدا! آيـا ايـن حكـم تنهـا بـراي امسـال اسـت يـا هميشـه؟           
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انگشتان شان را در هم فرو بـرده و دوبـاره فرمودنـد:    ص پيامبرخدا
و از عبـداهللا ابـن    1عمره داخل حج شد، نه براي امسال، بلكه تا ابد).

منـا ديـدم كـه     را در ص(من پيامبر :روايت است كه فرمود �عمرو
خطبه ايراد مينمودند، مردي برخواست وگفت: گمان كردم كـه فـالن   
عمل پيش از فالن عمل انجام داده ميشود، سپس ديگـري برخواسـته   
گفت: من گمان كردم كه اينكار قبل از آن كار است، ديگـري گفـت:   

بل از جمره پيش از اينكه ذبح كنم سرم را تراشيدم، و ديگري گفت: ق
 –ميفرمودند: بـاكي نـدارد   صزدن ذبح كردم و...امثال آن، آنحضرت

در ايـن روز هركسـي چيـزي مـي      –همه در محلش انجام داده شـده 
همچنـان از ابـن    2.پرسيد ايشان ميفرمودند: انجام بده اشكالي نـدارد) 

از  �روايـت اسـت كـه فرمـود: (عبـاس بـن عبـدالمطلب        � عمـر 
تا بخاطرآب دادن به حجاج، شبهاي منا  اجازه خواست صپيامبرخدا

ــد).ص را در مكــه بگذرانــد، پيامبرخــدا و از  3بــراي او اجــازه دادن
بـه شـتربانان اجـازه    ص روايت است كه فرمود: (پيامبرخدا �عدي

دادند كه مي تواننـد شـب در منـا نماننـد، روز نحر(قربـاني)برجمره      
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ا در يكـي آنـدو   سنگ بريزند، اما دو روز بعد از آن را ميتواننـد يكجـ  
   1روز برجمرات سنگريزه پرتاب كنند).

مي كوشيدند تا در موقـع فتـوا دادن،    صهمچنان آنحضرت -*
 قناعت سوال كننده را حاصل نمايند، روايت است كه مردي به ايشان

گفت: اي رسول خدا! پدرم به اسالم مشرف شده، ولي مـردي مسـن   
ــاي او     ــا بج ــيند، آي ــتر بنش ــد برش ــي توان ــت و نم ــنم؟  اس ــج ك ح

فرمودند: اگر بر پدرت قرضي مي بود، آيا آنرا از عـوض او  صپيامبر
ادا نمي كردي؟ و آيا اينكار تو، قـرض را از وي سـاقط نمـي كـرد؟     

   2فرمودند: پس به جاي اوحج كن). صگفت: بلي. آنحضرت
از صبر، حوصـله و تحمـل فـايق، و نرمـي،      صپيامبراكرم  -*

بودنـد خصوصـاً بـا كسـاني كـه      لطف و مهرباني بسزايي برخـوردار  
جوياي حكم و يا فتوا ويا سوالي از ايشان ميشدند كه نمونه هـاي آن  

 �از حساب بيرون اسـت، بطورمثـال حـديث طـوالني كـه از جـابر      
بعـد از يكشـبانه روز انتطـار در ذي     صروايت است كه آنحضـرت 

ــابر    ــد، ج ــت نمودن ــه عزيم ــوي مك ــه، بس ــد:   �الحليف ــي فرماي م
ان سوار شدند تـا آنكـه شترشـان در بيابـاني     برشترشص (آنحضرت
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وسيعي داخل شد، و در اين هنگام تا چشمم كار ميكرد، نگـاه كـردم   
جمعيت انبـوهي از   صكه پيشروي، راست، چپ و عقب آنحضرت

همچنـان   1.درميان ما بودند) صسواره و پياده ديده مي شد، وپيامبر
 صامبرخـدا روايت است كه فرمود: (هنگام ورود پي �از ابن عباس

، صبه مكه، مردم دور ايشان جمع شده مي گفتند: اين است محمـد 
، حتي كه دختران جوان از خانه ها بيرون آمدند صاين است محمد

 صرا مشاهده كننـد، چـون درحضـور پيامبرخـدا    ص تا آنحضرت
كسي زده و يا عقب رانده نمي شـد، فشـارمردم برايشـان زيـاد شـد،      

و در  2ف وسعي پيـاده بهتـر اسـت).   سپس برشتر سوار شدند، اما طوا
ميـان صـفا    صمـي فرمايـد: (پيـامبر    �اخير اين حديث ابن عباس

ومروه برشترطواف نمودند، و اينكـار در اصـل سـنت نيسـت، چـون      
رانده و يا با آنـان برخـورد صـورت نمـي      صمردم درحضور پيامبر

برشتر سوار شده طواف نمودند، تا -پس بخاطر ازدحام مردم –گرفت
را درست ببينند و سـخنان شـان را    صسومردم بتوانند ايشاناز يك 

همچنـان   3نرسـد).  بشنوند، و از سوي ديگر دست هاي آنها به ايشان
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را در  صروايت اسـت كـه فرمـود: (پيـامبراكرم     �از قدامه العامري
روز نحر(عيد) ديدم كه برشتر سرخ رنگ شان سـوار انـد و برجمـره    

نه راندن بود و نه  صحضرتسنگ پرتاب مي نمودند، در حضور آن
    1كتك زدن و نه پس و پيش گفتن).

در مورد حج فتاواي بسياري به مردم  صهمچنان پيامبراكرم -*
ذي  در ببنـت عمـيس  ء ارايه نمودند، ازجملـه: هنگاميكـه اسـما   

فرسـتاد كـه    صالحليفه طفلي بـدنيا آورد، كسـي را حضـور پيـامبر    
و پارچـه اي را روي  فرمودند: (غسل كـن   صچكار كند؟پيامبرحاال

و هنگاميكـه ايشـان    2محل خروج خون بگذار و نيـت احـرام كـن).   
اصحاب را دستور دادند تا از احرام بيرون آينـد، از ايشـان پرسـيدند:    
اي رسول خدا! ايـن چگونـه تحلـل اسـت(بيرون آمـدن از احـرام؟)       

(يعني همه اشياييكه بر شـما بواسـطة    3فرمودند: (تحلل كامل است).
  ستن حرام شده بود، حالل است).احرام ب

پرسيد: اي رسول خدا! من از ميان دوكوه  از ايشان� اوس طايي
طي آمده ام، شترم را ناتوان و خـودم را خسـته و افسـرده نمـوده ام،     
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بخدا سوگند هيچ كوهي را پشت سر نگذاشـته ام مگـر اينكـه بـرآن     
فرمودنـد:   صتوقف كرده ام، آيا حج من صحيح اسـت؟ آنحضـرت  

يكه با ما در اين نماز(صبح درمزدلفه)حاضـر شـده و تـا وقتيكـه     (كس
حركت كنيم توقف كنـد، و قبـل از آن در عرفـه، چـه شـب يـا روز       

  1توقف كرده باشد، حجش كامل و مناسكش را انجام داده است).
ــواي آنحضــرت ــا فت ــادر اســت كــه   صام ــر امــورحج ن در غي

رحديث طوالني د �بطورنمونه به برخي ازآن اشاره مي نماييم: جابر
فرمـود: اي رسـول    �كه روايت نموده مي فرمايد: سراقه بـن مالـك  

خدا! مسايل دين ما را بما شرح و بيان نماييـد، مثليكـه همـين حـاال     
آفريده شده ايم، بخاطر چه عمل انجام مـي دهـيم، آيـا آنچـرا انجـام      

بـرآن   –تقـدير  –ميدهيم كه قلمها درمورد آن خشك گرديـده و قـدر  
فته؟ و يا آنچرا كـه در آينـده انجـام ميـدهيم مـدار اعتبـار       انجام پذير

است؟  فرمودند: (نه، بلكه آنچه كه در مورد آن قلمها خشك گرديده 
فرمـود: پـس عمـل     �وتقديرها برآن انجام پذيرفتـه اسـت) سـراقه   

فرمودند: عمل كنيـد زيـرا هـر كـس     ص بخاطرچه است؟ آنحضرت
و حديثيكه از ابـي قتـاده    2براي آنچه آفريده شده است عمل ميكند).
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بخاطر اداي حج از مدينه  صروايت شده كه فرمود: (ما با پيامبرخدا
بيرون شديم .... من احرام برتن نداشتم، گوره خـري را شـكارنمودم،   
تعدادي از اصحاب كه در احرام  بودند از گوشت آن خوردند، سپس 

! آنهـا  گفتند: ما از گوشت شكار خورديم درحاليكه در احرام هسـتيم 
ص متباقي گوشت را با خود گرفتند، هنگاميكـه حضـور آنحضـرت   

فرمودنـد: آيـا از ميـان    ص رسيدند در مورد آن سوال كردند: ايشـان 
شما كسي او را دستور حمله به آن داده و يـا بـه آن اشـاره اي كـرده     

     1است؟ گفتند: نه خير، فرمودند: پس ازگوشت متباقي آن بخوريد).
به سواالت مـردم نظـر بـه خواسـت و      صپاسخ آنحضرت -*

احوال سوال كننده مي بود، از اينرو غالباً پاسخ شان متوجـه شـخص   
سوال كننده مي بود، بطورمثال هنگاميكه زن خثعمي از ايشان پرسيد: 
اي رسول خدا! حج بر پدرم واجب شده اسـت امـا او مـردي مسـن     
 اســت و نمــي توانــد برشــتر بنشــيند، آيــا بــه عــوض او حــج كــنم؟

و در بعضي احـوال   2فرمودند: آري، به عوض اوحج كن).ص پيامبر
عام مـي بـود، چنانكـه درحـديث عبـدالرحمن بـن        صپاسخ ايشان

در عرفـه  ص آمده كه: (مردماني از اهل نجد نزد رسـول اهللا  �يعمر
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امرنمودند تـا شخصـي بـا آواز    ص آمده سوالي پرسيدند، آنحضرت
  1بلند صدا زند كه، حج عرفه است).

درفتوا، ترغيب و تشـويق   صيگر شيوه و روش آنحضرتد -*
برانجام كارهاي نيك است كـه يكـي ازمثـال هـاي بـارز آن فرمـودة       

آورد و  صبه زني اسـت كـه كـودكي را نـزد آنحضـرت     ص ايشان
فرمودند: بلي، و ص گفت: آيا حج اين پسر صحيح است؟ پيامبراكرم

   2براي تو نيز اجر و ثواب هست).
نظر به خواسـت و تقاضـاي وقـت،     صهمچنان آنحضرت -*

در مدينـه، هنگـام    درجاهاي متعددي فتوا داده انـد، طوريكـه ايشـان   
احرام بستن در ذي الحليفه، و در بيـت الحـرام، و عرفـه، و مزدلفـه،     
ومنا و اثناي انتقال ميان مشاعرحج، و هنگام عودت به مدينـة منـوره   

صت هـاي خـوبي   در عصر حاضر با وجود زمينه و فر 3فتوا داده اند.
كه براي اهل علم و دعوتگران مساعد است و توانسته انـد تـا انـدازة    
وسع و توان شان نقش بارزي را در راستاي تعليم و آگـاهي حجـاج   
انجام بدهند، ولي باز هم تقصير در اداي واجب دعوت ديده ميشـود،  
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چون اكثراً به مشاهده مي رسد كه عامة مردم بخاطرحل معضله و يـا  
شان در هر واديي سرگردان و در جستجوي كسـي انـد كـه     سواالت

مشكالت شان را حل، و به سواالت شان جواب ارايه نمايـد، اينكـار   
خود سبب ميگردد تا همچو مردمان نزد عالم نما هاي بي علـم، و يـا   
نزد كسانيكه قيافه و مظهر دانشمندان و علما را دارنـد رفتـه و سـوال    

بخاطر جلوگيري از اضرار فتواهايكه  هاي خود را مطرح نمايند، پس
مبتني بر علم و معرفت و دليل شرعي نيست، بايد ترتيبـات و انتظـام   
درست گرفته شود و در همه راه ها وخيابـان هـاي عبـور و مـرور و     
اقامت گاههاي حجاج، جاهاي خاصي را براي فتوا و ارشـاد حجـاج،   

هـل و نـاداني   با زبان هاي مختلف تعيين گردد، تا از يكسـو دامـن ج  
برچيده شود و از سوي ديگر راه صدور فتوا هاي غيرمسؤالنه مسدود 

  گردد. 
همچنان الزم مي بينيم كه به حجاج آگاهي داده شود كه درمورد 
مراجع و اشخاصيكه از آنها فتوا مي خواهند، اطمينان و يقين خود را 

مـل  در صحيح بودن آن فتوا حاصل نمايند، و اگر اطمينان و يقـين كا 
در مــورد فتــواي شخصــي حاصــل ننمودنــد، الزم اســت از چنــدين 
شخص درآن مورد بپرسند، زيرا با سوال نمودن يك شـخص و عـدم   
قناعت برآن، مسؤليت بر دوش خودشان خواهد بود، همچنان برعلما 
و دانشمندان وجهات ذي صالح الزم است تـا مـردم را از فتـوا دادن    
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خطـر آنـرا بيـان نماينـد، زيـرا      بدون علم و معرفت برحذر نمـوده و  
اسـت،   صو پيـامبرش  �اينكار افتـرا و دروغ  بسـتن بـه خداونـد    

��m��y���x��w����v���u���t��s��r����q��pميفرمايـد:  �قسميكه اهللا

��h��g��f��e�������d��c����b��a��`��_��~��}�������|��{��z

l�����k��j��il����:33األعراف  
كه پروردگارم فواحش را حرام  جز اين نيست -اي پيامبر –(بگو

آنچه پوشيده باشد، و گنـاه را  و  كرده است، آنچه آشكار باشد از آن،
حرام كرده است و سـتم و تجـاوز را، و ايـن كـه چيـزي را بـا خـدا        
شريك مقرر نكنيد كه او هيچ دليلي برحقانيت آن نازل نكـرده اسـت   

نسـبت   �اين كه چيزي را نمي دانيد به خدا –حرام كرده است  –و
  دهيد). 

 صامــت را از دروغ گفــتن برايشــانص همچنــان پيــامبراكرم
برحذر داشـته فرمـوده انـد: (دروغ گفـتن بـرمن ماننـد دروغ گفـتن        
برشخصي ديگري نيسـت، كسـي كـه بـر مـن دروغـي ببنـدد، بايـد         

  1جايگاهش را در دوزخ آماده نمايد).
  
  

                                                 
  ). 1291صحيح بخاري(  -1
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  پند و نصيحت-3

، وپاية محكم و استوار پند ونصيحت و وعظ نمودن، وظيفة مصلحان،
پيامبران قـوي   �محور دعوت دعوتگران راستين است كه خداوندو

 �موسـي طوريكه پيامبرش  عزم خويش را به آن دستورداده است،

¡��¢���£��¤���m :چنين مخاطـب قـرارداده ميفرمايـد    را

ª���©��¨��§��¦��¥l  :5إبراهيم  

 –يـام اهللا (قوم خود را از تاريكي هـا بسـوي نـور بيـرون آور و ا    
را به آنان ياد آوري كن) همچنان پيامبر مـا خـاتم    -وقايع نجات آنان

��m��²����±��°را نيز مخاطب قرار داده مـي فرمايـد:    صالمرسلين

����³l��� :21الغاشية    

! صاي محمـد  :(پس تذكر ده كه همانا تـو انـدرزگويي) يعنـي   
ـ  جـز  مردم را پند و اندرز و بيم و هشدار ده، زيـرا تـو   درزگويي و ان

  هشدار دادن، ديگر مأموريتي نداري.  
پند و نصيحت يگانه راهي باز نمـودن دلهـاي بنـدگان، و جلـب     
عواطف آنها بوده و در عين زمان كمك و ياري دهندة آنها در دوري 
جســتن از لغزشــها و نجــات از غفلــت ميباشــد، در نتيجــة وعــظ و  

ته و پردة سـياه، و  نصيحت دل ها نرم شده و نور ايماني به آن راه ياف
مهــري كــه بــرآن نهــاده شــده محــو و نــابود ميگــردد و بنــده را بــه 
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نزديك ساخته، عظمت و جـالل او تعـالي در اعمـاق آن     �خداوند
نفوذ مي نمايد، كه در نتيجه به فرمان الهي گردن نهاده و از نـواهي او  
تعالي دوري و اجتناب مـي ورزد، بنـابراين هـر مسـمان بـه وعـظ و       

ياد آوري نياز دارد، و تنها مردمان بادرك و خدا تـرس از   نصيحت و
اندرزها پند مي گيرند و در صـالح و پرهيزگـاري شـان افـزوده مـي      
شود، اماكسانيكه از هوي و هوس خويش پيـروي كـرده و برعصـيان    
پافشاري دارند، با وجود پند دادن به آنها سودي نـدارد. لـيكن بـا آن    

مردمـان مطلـوب اسـت، هرچنـد      هم پند دادن و نصيحت بـه چنـين  

¾��¿��|�m��¼��»��º��¹ميفرمايد: � سودي نبخشد، خداوند

Àl��� :10 -9األعلى  

-ازخـدا  –(پس اندرز ده اگر انـدرز سـود بخشـد، آن كـس كـه     
ميفرمايـد:   �ميترسد، به زودي پند خواهد گرفت). همچنان خداوند

ma��`��_��^��]l����:55الذاريات  

پندسـود مـي بخشـد). ازاينـرو پيـامبر      (و پند ده كـه مؤمنـان را   
امت را بسوي خير و صالح و رستگاري دعوت نموده و از  صاكرم

نـاظر احـوال   ص شر وگناه و زشتي ها برحذر نموده اند. آنحضـرت 
اصحاب مي بودند تا در وقتي مناسب به آنها پند و نصـيحت تقـديم   
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وعـظ،  تا مبادا خسته و دلسرد نشـوند، بنـابر ايـن هنگاميكـه     1نمايند،
نصيحت و اندرزهاي پرمنفعت ايشان كه بـا فصـاحت و بالغـت بـي     
مثالي همراه مي بود، به آنها تقديم ميكردند دلهاي آنـان نـرم شـده و    

و قابل تاد آوريست كه وعـظ  2اشك از چشمان شان سرازير ميگرديد.
ــد      ــم و ارش ــاي مه ــت ه ــي از مأموري ــدرز دادن يك ــذكير و ان و ت

شانرا به خاطر آن فرستاده اسـت،  اي� بود كه خداوند صآنحضرت
مـرا بـا آن    �طوريكه فرموده انـد: (همانـا صـفت آنچكـه خداونـد     

فرستاده است، مانند شخصي است كه نزد مردمـاني رفتـه و ميگويـد:    
كه تصميم هجوم برشـما را   –اي مردم! من لشكري را با چشمم ديدم

ت و يقيناً من بيم دهنده اي آشكار هسـتم، پـس خـود را نجـا     –دارد
دهيد، برخي از آنان سخن او را پذيرفته و در اول شـب بـا آرامـي و    
آهستگي حركت نمودند و نجات يافتند، اما برخـي ديگرسـخن او را   
تكذيب نموده و برجاي شان نشستند تا آن كـه بامـداد فـرار سـيد و     
لشكر برآنان هجوم برده و همة شان را هـالك نمـود، پـس همچنـان     

و از آنچه كه ازجانب اهللا آورده ام پيروي  كسيكه از من اطاعت نموده
                                                 

  ) . 70صحيح بخاري( -1
 ). 2157) با تصحيح الباني( 2676جامع ترمذي( -2
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و كسيكه نافرماني مرا كرده وآنچـرا كـه   ، از نجات يافتگان است، كند
  1ازحق آورده ام، تكذيب نمايد، از جملة هالك شدگان است).

درجاهاي متعددي اصحاب را پند و نصيحت داده  صآنحضرت
 انو نيروي پنهـاني آنـان را در جـوش وخـروش مـي آوردنـد، ايشـ       

درعرفات، و در اثنـاي انتقـال ميـان مشاعرمقدسـه، و در منـا در روز      
پند و انـدرزها و   3و هنگام عودت به مدينةطيبه، 2نحر، و ايام تشريق،

نصايح ارزشمند شان را به امت تقديم نمودند. چـون در ايـن موسـم    
پرفيض، نور ايمان و رحمت الهي چنان بر دلهاي مردم حكمفرما مي 

يچ وجه قابل توصيف نيسـت، كـه ايـن چنـين فضـاي      گردد كه به ه
                                                 

 ). 7283صحيح بخاري( -1

)،وصحيح 5550،  4406، 4403، 1741، 1671صحيح بخاري شماره هاي (  -2
 ) با اسناد صحيح . 20695، 6173،  2264) ومسند احمد شماره هاي ( 1218مسلم(

هنگام عودت ازحج بسوي مدينه درغديرخم توقف نموده و به  صآنحضرت  -3
روايت  �نمودند، طوريكه از زيد بن ارقم مردم پند واندرزهاي ارزشمند شانرا بيان 

هنگام عودت ازحج درغديرخم فرود آمده و فرمودند:  صشده كه فرمود: (پيامبرخدا
من درميان شما دو چيزگرانبها را گذاشتم كه يكي ازديگر ارجمند تراست: كتاب خدا 

ندو تا و اهل بيت من، پس ببينيد كه بعد از من چگونه با آنها برخورد داريد، زيرا آ
) باتصحيح  8464وقتي از هم جدا نمي شوند كه برحوض من برگردند). سنن نسايي(

 .4/416ذهبي، و سيرت نبي از ابن كثير:
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روحاني خـود سـبب پـذيرش پنـد و نصـيحت بيشـتر از هـر وقتـي         
  ديگرمي گردد. 

در ايــن موسـم و اجتمــاع بــزرگ،   صهمچنـان آنحضــرت  -*
فرصت ها را غنيمت مي شمردند و مشاعر مقدسه و ساير اعمال حج 

نحر(عيـد)  را بهم پيوند ناگسـتني ميدادنـد، قسـميكه در خطبـة يـوم      
فرمودند: (آيا ميدانيد اين كدام روزاست؟ گفتيم: خدا و رسولش بهتر 

سكوت نمودند تا آنكه گمان كرديم شايدآنرا ص ميدانند، آنحضرت
به نام ديگري غير از نام اصلي اش نامگذاري كننـد، همـين بـود كـه     
فرمودند: آيا يوم نحرنيست؟ گفتـيم: آري. فرمودنـد: ايـن كـدام مـاه      

يم: خدا و رسولش بهتر مي دانند، ايشان خاموش شدند تـا  است؟ گفت
آنكه گمان كرديم كه بنام ديگري جز نامش بنامند فرمودنـد: آيـا مـاه    
ذوالحجه نيست؟ گفتيم: بلي، فرمودند: اين كـدام شهراسـت؟ گفتـيم:    

خاموش شـدند چنانكـه گمـان     صخدا و رسولش داناتر اند. ايشان
غير از نام اصلي اش نامگذاري كنند، كرديم كه شايد آنرا بنام ديگري 

فرمودند: آيا شـهر حرام(مكه)نيسـت؟ گفتـيم:آري، فرمودنـد: همانـا      
خونها و مالهاي تان برشما حرام است مانندحرمت ايـن روزشـما، در   
اين ماه شما و در اين شهرشما تـا اينكـه نـزد پروردگارتـان حضـور      
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در مـورد   صهمچنان در اين روز هيچ سوالي از آنحضـرت  1يابيد).
تأخير يا تقديم اعمال حج نشد مگر اينكه ميفرمودند: (باكي نـدارد و  
اشكالي نيست) سپس فرمودند: (اشكالي نيست اشـكالي نيسـت جـز    
مرديكه آبروي برادر مسـلما نـش را سـبك شـمرده وپايمـال نمـوده       

كه با اين كار درحـق او ظلـم روا داشـته،    –مانند غيبت و غيره–است
   2نابودي است). پس در آن اشكال و

پند و نصيحت در يك موضوع را در  صهمچنان پيامبراكرم -*
برحرمت  صموضع هاي متعددي بيان مي نمودند، مانندتأكيد ايشان

خونها و ما لها و آبروهاي مسلمانان، در روز عرفـه و روز نحر(عيـد)   
، و گاهي هم در عين وقت و زمان،  يـك مسـأله   3و وسط ايام تشريق

ر تأكيد و تكرار مي نمودند طوريكه درحـديثي كـه ابـن    را چندين با
در روز نحر(عيـد) بـه   ص روايت كرده آمده، كه پيامبرخدا �عباس

مردم خطبة ايراد نموده و فرمودند: (اي مردم! اين كـدام روز اسـت؟   
گفتند: روز حرام، فرمودند: وكـدام شـهر اسـت؟ گفتنـد: شـهرحرام،      

حـرام، فرمودنـد: همانـا خونهـا     فرمودند: كدام ماه است؟ گفتند: مـاه  
                                                 

 ). 1741صحيح بخاري( -1

 ). 1775) با تصحيح الباني(2015سنن ابو داود( -2

) صحيح 20695) ومسند احمد(1218)وصحيح مسلم(1741، 67(صحيح بخاري -3
 ). 4002)،و سنن نسا يي(1775) با تصحيح الباني(2015ن ابوداود(لغيره، و سن
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ومالها وآبروهاي تان برشما حرام است مانند حرمت ايـن روز شـما،   
در اين شـهر شـما، و در ايـن مـاه شـما، و آنـرا چنـدين بـار تكـرار          

   1نمودند).
ــامبراكرم -* ــأخيري،    صپي ــدون ت ــد، ب ــي فرمودن ــرا م هرآنچ
نـد،  قبل از ديگران، به عملي نمودن آن مبادرت مي ورزيد صايشان

و هيچگاهي نشده چيزي را كه بر انجام آن تصـميم نداشـته انـد، بـر     
زبان آرند، و اگر به امري دستور مي فرمودند خودشان در مقدمه قرار 

از دورتـرين  ص مي داشتند، و اگـر از چيـزي بـاز ميداشـتند ايشـان     
پرهيزگـارترين و  ص آنحضـرت ء مردمان از آن چيز مي بودنـد، بنـا  

  رين مردمان روي جهان بودند.راستگوترين و نيكوت
در پند و اندرزهاي شان از درخشـش  ص سخنان آنحضرت -*

در الفاظ و كوتاهي در جمـالت و درسـتي در مفـاهيم آن و از عـدم     
تكلف برخوردار بود، بنابر اين هيچ گاهي ديده و شنيده نشده كـه در  

طرز و روش بـي قاعـدگي، يـا كلمـات و عبـارات       صسخنان شان
  استعمال شده باشد. ركيك و كمياب

توجه و اهتمـام خـويش را برمسـايل مهـم و     ص آنحضرت -*
بنيادي اسـالم كـه محـور و اسـاس نجـات و رسـتگاري بنـدگان در        

                                                 
 ). 1739صحيح بخاري( -1
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آخرت، و پيـروزي، آسـايش و آرامـش دنيـوي آنـان اسـت، مبـذول        
ميداشتند. ايشان در پند و اندرزهاي شان جانـب دشـوار و پرمشـقت    

كه در آن براي امت سهولت مي بـود،  مسئله را جدي نگرفته و آنچه 
  اختيار مي كردند.  

پنـد و انـدرز دادن را منحصـربه خـود      صهمچنان ايشـان  -*
ننموده بلكه به اصحاب كرام نيز مجال مي دادند وخود به آنها بعضي 

روايت شده كه � امور را محول مي كردند، طوريكه از بشربن سحيم
اي تشـريق بـا صـداي    دستور دادند تا در روزه به وي صآنحضرت

بلند به مردم بگويد اينكه در بهشت جـز مـؤمن كسـي ديگـر داخـل      
  1نميشود).

در اندرزهاي شان هميشه ترس و بـيم دادن از  ص آنحضرت-*
عذاب آخرت را ذكر ننموده بلكـه ميـان بـيم دادن از آتـش دوزخ، و     

و بهشـت ، و مـژده هـاي كـه بـه       �اميد واري به رحمت خداونـد 
ه، جمع نموده و به امت بازگو مينمودند. بطـور مثـال   مؤمنان داده شد

: (كسي كه حج كند و فحش گويي نكرده و فسـق  صفرمودة ايشان
 2ننمايد، مانند روزي كه از مادر تولد شده بود(بي گناه) بازمي گردد).

                                                 
 ) با اسناد صحيح. 2960صحيح ابن خزيمه( -1

 ). 1521صحيح بخاري( -2



   167     درحج صپيامبرحوال ا
 

 

همچنان در بامـداد شـب مزدلفـه بـه مـردم چنـين فرمودنـد: (يقينـاً         
ل و كرم خـويش را ارزانـي   دراين جمعيت انبوه شما فض �خداوند

داشته، و مردمان بدكردار شـما را بخـاطر نيكـان تـان بخشـيده و بـه       
نيكوكاران شما هرآنچه كه از اوتعالي خواسته اند، عطا نمـوده اسـت،   

  1حركت نماييد).�پس بنام خداوند
نه تنها با گفتار به ياران شان پند و اندرز مـي   صآنحضرت -*

زآنهـا را توجيـه و ارشـاد مينمودنـد،     فرمودند، بلكـه بطـور عملـي ني   
بـر   �به درة بزرگي بنام محسر(جاييكه خداونـد ص طوريكه ايشان

اصحاب فيل خشم و غضب خود را نازل كرد و همه از بـين رفتنـد)   
اين صـحنه را چنـين   � رسيدند، با سرعت از آنجا عبور كردند، علي

بـه   از مزدلفه به منا حركت كردند تاص نموده است: آنحضرت بيان
وادي محسر رسيدند، در اين هنگام شترشان مضطرب گرديد، سـپس  
شتر را بازدن قمچين حركت دادنـد تـا اينكـه بـه تيـزي از آن وادي      

در ايـن وادي   صدرسال پيدايش پيامبر  2بيرون آمد و توقف نمود).
فيل هاي ابرهة حبشي كه بخاطر ويران كردن خانة كعبه آنرا بـا خـود   

ي بسوي شهر مكه باز داشته شدند و نتوانسـتد  آورده بود از پيش رو
                                                 

 ).2450) با تصحيح الباني(3024سنن ابن ما جه( -1

  ) . 702) با تصحيح الباني(885جامع ترمذي( -2
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ــيم    ــن ق ــد. اب ــي نماين ــان را ط ــادت   :سيرش ــت: (ع ــته اس نگاش
 �بــرآن بــود كــه، از جاهــايي كــه عــذاب خداونــد صآنحضــرت

  1برستمگاران نازل گرديده بود با سرعت بگذرند).
به امت، جوانب مهم و قضـاياي  ص پند و اندرز هاي پيامبراكرم

و به آن اشاره مي نمودند كه با ذكرنمونه هـاي  مختلف را در برداشته 
  بارزآن اكتفا مي نماييم: 

از فاني بودن دنيا و كوتاهي عمر و زود گـذر  ص آنحضرت -*
آن آگاهي دادند، تا مبادا مردم مفتون آن گردند و باعث غرور و تكبر 
شان گردد. اين سخنان را قبل از غروب نمـودن آفتـاب در عرفـه بـه     

ند: (اي مردم! از دنياي تان نسبت به آنچه كه گذشـته،  مردم بيان نمود
به اندازة زماني كه از اين روز شما نسـبت بـه آنچكـه از آن گذشـته     

   2است باقي مانده است).
به تقوي و پرهيزگـاري، و اموريكـه   ص همچنان آنحضرت -*

سبب دخول بهشت مي گردد امرفرمودند: (از پروردگار تان بهراسيد، 
را ادا كنيد وماه تان (رمضان)را روزه بگيريـد و زكـات   و پنج نماز تان

                                                 
 . 2/255زادالمعاد:  -1

 ) صحيح لغيره. 6173مسند احمد(  -2
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مالهاي خود را بدهيد و از زمامداران تان فرمانبرداري كنيد، به بهشت 
   1پروردگار تان داخل ميشويد).

به امت آگاهي دادند كه هيچ كسي كيفـر   صهمچنان ايشان -*
و جزاي جرم وجنايت ديگري را بر دوش نميكشد، و هركه خـود در  

مسؤل كردار وگفتارخويش خواهـد بـود، و هـر فـرد      �خداوندنزد 
جوابگوي اعمال خود است، طوريكه فرمودند: (آگاه باشيد! جنايتكار 
جز برخويش تجاوز نميكند، و هان! نبايـد تجـاوز كـاري بـر فرزنـد      

   2خويش تجاوز كند، ونه فرزندي برپدرش. ....).
ام مردم را بـه اخـالق نيـك وحميـده و انجـ     ص آنحضرت -*

اعمــال شايســته و ســودمند تشــويق و ترغيــب نمــوده و از ارتكــاب 
معصيت و گناه، بويژه در اثناي انجام دادن اعمال حج برحذر نمودند، 
چنانكه فرمودند: (كسي كه اين خانـه را حـج كنـد و فحـش گـويي      
نكرده و فسق ننمايد، مانند روزي كه از مادر بدنيا آمده بود(بي گنـاه)  

در مقام ديگر به مردم چنين فرمودند: (ثواب وخيـر   و 3باز مي گردد).
و هنگاميكـه از نيكـي و    4در شتاب وتيز راندن اسپ و شتر نيسـت). 

                                                 
 ). 502) با تصحيح و تحسين الباني(616جامع ترمذي( -1

 ) . 2160) با تصحيح الباني(2669سنن ابن ماجه( -2

 ). 1819صحيح بخاري(-3

  ) حديث صحيح است. 2264)ومسند احمد(1671صحيح بخاري( -4
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احسان در ايام حج پرسـيده شـدند فرمودنـد: (طعـام دادن، و سـخن      
  . 1)-احسان است -گفتن خوش و نيك

امتشـان را از غلـو و زيـاده روي در     صهمچنان آنحضرت -*
و بر اعتدال و ميانه روي درهمه امـور، بـويژه امـور     دين منع نمودند

مربوط به دين امر فرموده اند، طوريكه در يكي از خطبـه هـاي شـان    
فرمودند: (اي مردم! از زياده روي و افـراط در ديـن بپرهيزيـد، زيـرا     
كساني كه قبل از شما بوده اند، زياده روي و غلو در دين هالك كرده 

  2است).
حج توصيه و تأكيد بر پيوسـته داشـتن   در اين ص آنحضرت-*

روابط با خويشاوندان و نزديكان نموده و در يكي ازخطبه هاي شـان  
درمنا چنين فرمودند: (مادرت وپدرت وخـواهرت و بـرادرت سـپس    

  3برتوحق احسان و نيكي دارند). -ز آنانئين تر اپا
در مورد ضعيفان و ناتوانان و بـرده گـان   ص همچنان ايشان -*

ودند تا با آنها نيكـي و احسـان صـورت گيـرد. طوريكـه      سفارش نم
درمورد زنان بترسـيد، زيـرا شـما آنـانرا بـه      � فرمودند: (از خداوند

                                                 
لباني درصحيح ، وا 3/207، باتحسين هيثمي درمجمع: 1/658مستدرك حاكم:  -1

  ). 2819الجامع (
 ). 2455) باتصحيح الباني(3029سنن ابن ماجه( -2

  ). 1400) با تصحيح الباني درصحيح الجامع( 484المجمع الكبير از طبراني ( -3
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امانت الهي گرفته و با كلمة خدا استفادة جنسي ايشانرا براي خـويش  
و در روايت ديگر در مورد آنهـا چنـين سـفارش     1حالل ساخته ايد).

د زنان وصيت به خيرنمايد، زيـرا آنهـا   نمودند: (آگاه باشيد! و در مور
ص و درحديث مرفوعي از آنحضـرت  2در نزد شما بمنزلة اسيرانند).

روايت شده كه فرمودند: (برده گان تان، برده گان تان! از طعـامي كـه   
ميخوريد براي آنها نيز بدهيد، و از لباسي كه ميپوشيد براي آنهـا نيـز   

را عفـو نكرديـد، پـس بنـده     بپوشانيد، اگرمرتكب گناهي شدند وآنها 
   3هاي خدا را بفروشيد وآنها را شكنجه نكنيد).

بر اجتناب از آزار و اذيت ديگـران توصـيه و   ص پيامبراكرم -*
و � بــر حــذر داشــته، و در طاعــت و فرمــانبرداري خداونــد     

و ترك گناه ومعصيت ترغيب مي  نمودند، قسـميكه در  ص رسولش
شما را از مـؤمن آگـاه نسـازم؟    يكي ازخطبه هاي شان فرمودند: (آيا 

مــؤمن كسيســت كــه مــردم در مــورد مالهــا وجانهــاي شــان بــر وي 
اعتمادكنند، ومسلمان كسيست كه مردم از دسـت و زبـانش در امـان    
بمانند، ومجاهد كسيست كه با نفسش در راه طاعـت و فرمـانبرداري   

                                                 
 ). 1218صحيح مسلم(  -1

  ). 2464) با تحسين الباني(3087جامع ترمذي( -2
روايت  �رصحيحين ازابوذر) با اسناد ضعيف، واصل آن د16409مسند احمد( -3

 ). 1661)و صحيح مسلم(30شده است. ،صحيح بخاري(
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برزمد، ومهاجرآنست كه گنـاه و خطاهـاي خـود را كنـار     � خداوند
   1ترك كند).گذاشته و

برتبليـغ و رسـانيدن فرمـوده هـاي     ص همچنان آنحضـرت  -*
ايشان به ديگران ترغيب نمودند و از دروغ بسـتن بـه ايشـان شـديداً     

شخصـي   �نهي نمودند، چنانكه فرمودند: (شاد وخرم دارد خداونـد 
را كه از ما حديثي شنيده و آنرا حفظ كند تـا آنكـه بـه ديگـري آنـرا      

ل كننده گان فقه، فقيه نيستند، و كسـاني انـد   برساند، زيرا بعضي حم
همچنان  2كه فقه را به كسي حمل ميكنند كه نسبت به او فقيه تر اند).

فرمودند: (همانا شما مرا ديده و از من شنيديد و شـما در مـورد مـن    
بازپرس خواهيد شد، پس كسيكه برمن دروغ مي بندد، يقينـاً جايگـاه   

   3ت).خود را در دوزخ آماده نموده اس
در اين حج مردم را برمناجـات وحضـورقلب    صپيامبراكرم -*

در دعا فرا خواندند، تا حاجات خـويش را بـه زاري و نالـه و اظهـار     
عاجزي و شكستگي از پروردگار بخواهند، تا مـورد عفـو و بخشـش    

و رحمـت بيكـران و بهشـت بـرين اوتعـالي نايـل آينـد،         �خداوند
                                                 

 ) . 4862)، وصحيح ابن حبان (3179) با تصحيح الباني(3056سنن ابن ماجه( -1

  ) . 2380) با تصحيح الباني(3056سنن ابن ماجه( -2
 ) با سند صحيح  . 23544مسند احمد( -3
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بنـدگان را   �كه درآن خداوندطوريكه فرمودند: (هيچ روزي نيست 
بـه   –از دوزخ آزاد نكند، بيش از روز عرفه، و اوتعالي نزديك مي آيد

و برفرشتگان افتخارنموده ميفرمايد: (آيا ميدانيد آنها چه  –آسمان دنيا
بـا چنـين   ص اي كاش مي دانستيم! وقتيكه پيامبرخدا 1ميخواهند؟!).

ــ    ــزرگ م ــدرز دادن دو ب ــيهم، در ان ــالش پ ــش و ت ــاريخ، كوش رد ت
ومتباقي عشـرة مبشـره، واهـل بـدر      �و عمرفاروق� ابوبكرصديق

مـي كوشـيدند وبـه آنـان     � واصـحاب شـجره، وسايرصـحابة كـرام    
اندرزهاي بزرگ و ارزشمندي ميدادندكه قلبها با شـنيدن آن هراسـان   
شده و وجدان مسلمان را تكان داده و به لرزش مي آورد، و اشـك را  

ازد، آيا نياز ما به همچو انـدرزها بيشـتر از   از ديده گان سرازير مي س
بخاطر ابالغ  اين انـدرزها افـرادي را بـه     صآنها نيست؟! آنحضرت

مردم فرستادند تا ميـان آنـان بـا آواز بلنـد صـدا زده و آنـان را آگـاه        
سازند، درحاليكه آنان بهترين اين امت بودند و از صفايي دل و علـم  

مــور شـان كـم تكلـف، صــادق،    فـراوان برخورداربـوده، و در همـه ا   
آنهـا را بخـاطر يـاري    � راستكار، پارسا وبا خـدا بودنـد، وخداونـد   

و نصرت دينش برگزيد، پس آيا ما بيشتر از آن بزرگان  صپيامبرش
به پند و اندرز و آگاهي به دين نياز نداريم؟! آيـا مـا نسـبت بـه هـر      

                                                 
  ) . 1348صحيح مسلم (  -1



   درحج صحوال پيامبرا     174
 

 

ه زماني به آموختن احكام و مناسك حج محتـاج نيسـتيم؟! درحاليكـ   
ميان ما، جهل، ناداني، غفلت، فراموشـي، گنـاه، معصـيت، شـهوتراني     

  رايج يافته و شبه هاي شيطاني بيش از هر زماني دامن زده ميشود؟! 
بدون شك اين واقعيتي است كه نميتوان از آن چشـم پوشـيد، و   
نبايد مسأله را خورد و بي اهميت شمرد، مسؤليت بزرگ بدوش همه 

صاحبان علم ومعرفت، تـا مـردم را از خـواب    افراد امت است، بويژه 
غفلت بيدارنموده وآنها را از دين و آيين شان آگاه سازند، امروز نيـاز  
مسلمانان به علم و دانش اسالمي بيشتر از خورد و نوش شـان اسـت   
زيرا وضعيت چنين امر را ايجاب ميكند. پس كسانيكه قادر به انـدرز  

د، نبايد در انجام وظيفـة شـان   دادن وآموزش امور دين به مردم هستن
سستي و كوتاهي نمايند، بلكه فرصت طاليي حج را غنيمت شـمرده  
در راه آموزش و اندرز دادن حجاج تالش ورزند، زيرا چنين مـوقعي  
مناسب در هيچ زمان ومكاني ديگر، امكان پذير نيست. و اميد اسـت  

به بوسيلة كوشش و تالش برادران دعوتگر، نفس هاي � كه خداوند
خواب رفته بيدارگرديده، و دلهاي پريشان وآشفته را زنده گرداند، تـا  
اين تالش ها سبب تابيدن نور ايمان بر قلبها گرديده، تا فرزندان ايـن  
امت با حضور قلب و اظهـار عـاجزي، بـه درگـاه رب العـزت روي      

و نشـر و پخـش هـدايات و     �بياورند، وسبب هدايت بندگان خـدا 
  در ميان امت گردد.  صارشادات پيامبرخدا
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پرورش امت بر پيروي شريعت وفراگيري احكام آن ازيك  -4

  مصدر

اسالم يعني تسليم شدن عام وتام همراه با خواري و ذلت به 
پروردگار جهانيان، وگردن نهادن به همه دساتير و فرامين و ارشادات 

ميباشد، و هيچ كسي برآن ثابت قدم و استوار نخواهد  صپيامبر اكرم
 �ند تا آنكه به قوانين و مقررات و فراميني كه ازجانب خداوندما

نازل گرديده، پايبند وتسليم و از صميم قلب، در ظاهر و باطن به آن 
منقاد و تابع نباشد، و هرگز برچيزي از امور دين خورده گيري و 

�ه است:دوفرم � خداوندطوريكه 1اعتراض ننمايد. � � � �m���¯� �®��¬

�´��³� �²��±� � � � � �°���º� � � � � �¹��¸� �¶� � � �µ

À��¿��¾���½��¼��»l����� :65النساء    
به پروردگارت سوگند كـه   ،(چنين نيست كه منافقان مي پندارند

ايمان نمي آورند تا آن كه ترا در آنچه ميان شان ماية اخـتالف اسـت   
داور گردانند و آنگاه درآنچه داوري كـردي ، هـيچ دلتنگـي در خـود     

بـه تسـليم شـدني) چنانكـه      –درظاهر و باطن –نيابند و تسليم شوند
نيزفرموده اند: (سـوگندبه ذاتـي كـه جـانم در دسـت       صآنحضرت

                                                 
 . 201ه طحاوي: صشرح عقيد  -1
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اوست، يكي از شما ايمان نمي آورد تا آن كـه هـوس وخواسـته اش    
فرموده اسـت:   :امام شافعي  1پيروآن چيزي باشد كه من آورده ام).

بـراي   ص(مسلمانان اتفاق نظر برآن دارند كـه اگرسـنت پيامبرخـدا   
كسي ثابت و واضح شد، برچنين شخصي جـايز نيسـت كـه فرمـوده     

   2را در برابر قول كسي ديگر بگذارد). صآنحضرت
حج عالمت گردن نهادن بنده به پروردگـارش، ومدرسـة بـزرگ    

كتـا  يتربيتي و ايماني است كـه بنـده درآن خويشـتن را بـه خداونـد      
لهـا را زنـده مـي    تسليم نموده، درسهاي متنوع و پندهاي مؤثري كه د

كند و ايمان را پرورش و تقويت و رونق مي بخشد، درآن مي آموزد. 
در اين كنفرانس بزرگ مسـلمانان، يـاران خـود را بـر     ص پيامبراكرم

پيروي واقعي و صادقانه خويش تربيـت نمـوده و در نفسـهاي شـان     
را غـرس نمودنـد،    صلزوم پايبندي بـه سـنت و طريقـت خـويش    

در ميـان مـا    صصف مي كنـد: (پيامبرخـدا  حال را چنين و �جابر
تفسـيرآن را مـي   ص بودند، قرآن بااليشان نـازل مـي شـد و ايشـان    

دانستند وچيزي كه به آن عمل مي كردند، مـا هـم بـه آن عمـل مـي      
                                                 

،ومحقق اين حديث را ضعيف گفته است وابن 104از بغوي شماره : شرح السنه  -1
رجب نيز صحت آنرا بعيد خوانده ولي نووي آنرا صحيح خوانده وابن حجرگفته: 

 .  279/ 13رجال آن همه ثفه اند، فتح الباري: 

  .  335/ 2مدارج السالكين ازابن قيم:  -2
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اينگونه تربيـت بـزرگ وآمـوزش سـترگ بـود كـه ديـري          1كرديم).
بـا دسـت مباركشـان     صنگذشت كه درختان پرفيضي كه آنحضرت

ه بودند، ثمر و ميوة آن رسيدن گرفت و هنگام چيـدن آن  غرس نمود
فرا رسيد، ما به طورنمونه به بعضي از مواقف ايـن راد مـردان تـاريخ    

  كه درمدرسة نبوت پرورش يافته بودند اشاره مي نماييم:
نزديـك حجراالسـود آمـد تـا آنـرا       �هنگاميكه عمر فاروق -*

ه نه ضـرر رسـانده   ببوسد، فرمود: (من مي دانم كه توسنگي هستي ك
را نديده بودم كه ترا مـي  ص مي تواني و نه فايده ، و اگر پيامبرخدا

همچنـان در موضـع ديگـري فرمـود:      2بوسيدند، ترا نمـي بوسـيدم).  
دويـدن آرام درسـه دور اول    -(اكنون چه الزم است كه رمل نماييم؟

اينكار فقط جهت اظهار قوت بـراي مشـركين    –را رمل گويند طواف
آنها را از بين بـرده اسـت، بعـد از آن فرمـود:      �نون خداوندبود، اك

انجام داده اند، از اين جهت نمـي  ص رمل چيزي است كه پيامبرخدا
   3خواهيم آنرا ترك نماييم).

                                                 
 . )1218صحيح مسلم( -1

 ). 1597صحيح بخاري( -2

).چون مشركان مكه هنگام عمرة قضا بركوهها باالرفته بودند 1605صحيح بخاري ( -3
تا مسلمانان را ببينند،وميان هم ميگفتند: تب يثرب آنها را ضعيف ساخته است، ازاينرو 

فرمان دادند تا درسه طواف نخست پهلواني كنند ودرميان دوركن  صرسول اكرم 
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آن  �و در روايتي ديگرچنين فرمود: (آري، و سوگند به خداوند
   1انجام داده اند ترك نمي نماييم).ص چيزي را كه پيامبرخدا 

برموضـوع حـج تمتـع     �با خليفـة مسـلمين عثمـان    �يعل-*
از جمع بين عمره وحج نهي نموده بود،  �مخالفت نمود، زيرا عثمان

اين  نهي را ديد، حـج و عمـره را بـا هـم نيـت نمـود،        �چون علي
فرمود: (من از اينكارمنع مي نمايم و توآنرا انجام ميـدهي؟!   �عثمان

تـة هـيچ كسـي تـرك     را بـه گف  صفرموده: سنت پيامبرخـدا  �علي
   2نخواهم كرد).

هنگاميكه ميخواست حجراالسود  �همچنان عبداهللا پسرعمر -*
 را لمس نمايد ميفرمود: (اللهم ايماناً بك، وتصـديقاً بكتابـك، واتباعـاً   

    3).صنبيكلسنة
                                                                                                        

وند، تا مشركين برخالف تصور شان، قدرت و نيرومندي مسلمين را مشاهده آهسته بر
فرمود: اكنون رمل الزم نيست.....) زيرا علت آن زايل  �كنند، بنابراين حضرت عمر

  تا روزقيامت باقي مانده است. صشده بود، ليكن پيروي پيامبرخدا
 ). 2390) با تصحيح و تحسين الباني(2952سنن ابن ماجه( -1

 ). 2552) با تصحيح الباني(2724) وسنن نسايي(1563صحيح بخاري( -2

)وهيثمي درمجمع الزوايدرجال آنراصحيح  5843المعجم االوسط ازطبراني(  -3
 . 3/240خوانده:
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(خداوندا! از روي ايمان بتو، وتصديق كتاب تـو، وبـه پيـروي از    
را ديــد كــه ص رخــداوي از وقتــي كــه پيامب. )صســنت پيــامبرت

حجراالسود را بوسه و ركـن يمـاني را لمـس مـي كننـد، بوسـه زدن       
حجراالسود ولمس ركن يماني را در وقت ازدحام و درغيـر ازدحـام   

 � ميفرمايد: (باري عبداهللا ابـن عمـر   :هدمجا 1ترك نكرده است).
را ديدم كه در وقت ازدحام مردم، ميخواسـت حجراالسـود را بوسـه    

چنان كج شدگويي كه شكست، و از دو سـوراخ بينـي   زند، بيني اش 
و هنگاميكـه مـردي در بـارة لمـس كـردن       2اش خون جـاري شـد).  

را ص پرسيد فرمود: من پيامبرخـدا  �حجراالسود از عبداهللا بن عمر
ديدم كه حجراالسود را لمس نمـوده وبوسـيدند، آن شـخص گفـت:     

ود حتي اگر ازدحام هم باشـد، و بـه سـبب لمـس نمـودن حجراالسـ      
فرمـود: (اگـرچنين شـدم، ويـا چنـان       �لگدمال هم شوم؟! ابن عمر

                                                 
  متفق عليه.  -1
بخاطرانجام دادن � ، مراد ازحديث آنست كه عبداهللا بن عمر  81/ 5سنن بيهقي: -2

وي  –خداناخواسته –رامتحمل مي شد، نه اينكه  آزارواذيت مردم صسنت پيامبر
باعث آزارواذيت مردم گردد، طوريكه امروز مردمان نادان سبب اذيت وآزارمردم 

شديداً ازآن منع نموده اند، چنانكه  صميگردند،واين كار ناجايزاست وپيامبرخدا
ر تا فرموده اند:(اي عمر! تومرد قوي هستي، هنگام  بوسيدن حجر برمردم فشار ميا

 )حديث حسن است. 190سبب آزارواذيت ناتوانان نگردي)مسنداحمد(
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شدم) را در يمن بينداز، ( سوال كننده ازيمن بود) من بـراي تـو مـي    
را ديدم كـه حجراالسـود را لمـس نمـوده و     ص گويم كه پيامبرخدا

و در جواب به شخصي كه در بارة نيت عمره سپس حـج   1بوسيدند).
اينكار درست وجايزاسـت، مردگفـت:   كردن پرسيد(حج تمتع)فرمود: 

فرمود: تو بـرايم بگـو:    �پدرت از اينكار منع ميكرد، عبداهللا بن عمر
آنرا انجام داده باشـد،   صازكاري كه پدرم منع نموده ولي پيامبرخدا

مقدم است يا امر پدرم؟ مردگفت: بديهي است كـه   صامرپيامبرخدا
ــر پيامبرخــدا ــر  صام ــن عم ــداهللا ب ــدم تراســت، عب ــود: ف �مق رم

      .2چنين انجام داده بودند) ص(آنحضرت
مـي  � گفت: ابـن عبـاس   �همچنان شخصي ديگر به ابن عمر

فرمايد: برخانة كعبه طواف منما تا آنكه به موقف(عرفـه) نيـايي، ابـن    
پـيش از اينكـه بـه موقف(عرفـات)      صفرمـود: (پيامبرخـدا   �عمر

دق بروند، خانة كعبـه را طـواف نمودنـد، پـس اگـر در سـخنت صـا       
بر تو مقدم و اولي تر است يا سخن ابن  صهستي، پيروي پيامبرخدا

 �دانشــمند بــزرگ و ترجمــان قــرآن عبــداهللا بــن عبــاس 3عبــاس).
                                                 

 ). 1611صحيح بخاري ( -1

) ترمذي فرمود:حسن وصحيح است،والباني آنراصحيح خوانده 824جامع ترمذي( -2
 ). 658است(

 ). 1233صيح مسلم(  -3
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را ديد كه هرچهارگوشـة كعبـه را لمـس ميكنـد      �هنگاميكه معاويه
لمس نكـرده انـد تـو    صپرسيد: (اين دو ركن ديگر را كه پيامبرخدا

واب داد: هيچ گوشـة از كعبـه را   ج �چرا لمس مي نمايي؟!) معاويه

��������m��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Áفرمود: �ابن عباس نبايد مهجورگذاشت،

Ñ��Ð��Ï�������Î��Í��Ì��Ë��Ê�����É��È���Çl������������ :21األحزاب   
و روز  �(به راستي كه براي شما و براي كسي كـه بـه خداونـد   

نـد در(پيـروي   آخرت اميد (وايمان) دارد و خداوند را بسيار يـاد ميك 
فرمـود: (راسـت    �از) رسول خدا سرمشق نيكويي اسـت). معاويـه  

حج تمتع را بهتر مـي دانسـت، روزي    �همچنان ابن عباس 1گفتي).
اينكار را نكـرده انـد،    �و عمرفاروق �بوي گفته شد: ابوبكرصديق

وي فرمود: (بخداوند سوگند! فرود آمدن عـذاب خداونـد را برشـما    
بشما صحبت مي نمايم  صاه و روش پيامبرخداانتظار دارم، من از ر

   2و شما از ابوبكر و عمر برايم حرف مي زنيد؟!).
بـه   صنمونه ومثال هاي زيادي از تربيت و پـرورش پيامبرخـدا  

ياران شان موجود است كه آنها را بر پيروي مطلق خويش، و مرجـع  
                                                 

 )واين حديث حسن لغيره است. 1877مسنداحمد( -1

) صحيح است، فقيه ومتفقه 2277واسناد حديث ( )  3121،  2277مسنداحمد(  -2
  ) با اسناد صحيح ولفظ از وي است. 380ازخطيب(
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ي قرار دادن ايشان در همه امور متعلق به دين، و فراگرفتن وحـي الهـ  
آموزش داده اند، كه به برجسته ترين آن اشاره مـي   صاز آنحضرت

  نماييم: 
در چندين موضع ازحجاج خواستار پيروي و  صپيامبراكرم -*

شده ودر اين راستا آنها را ترغيـب وتشـويق    صاقتداي تام به ايشان
نمودند، وخاطرنشان نمودند كه شايد اين آخرين حج ايشان باشد، از 

ين عبارت را تكرار نمودند: (مناسك تان را بايد از من اينرو چند بار ا
   1بياموزيد، زيرا من نميدانم شايد بعد از اين حج ديگرحجي نكنم).

درخطبة روز عرفه مردم را به پيروي ص همچنان آنحضرت -*
وچنگ زدن به قرآن كريم تشويق نمودند و بيان داشتند كه يگانـه راه  

تاب پروردگار مي باشد، چنانكـه  نجات از گمراهي و هالكت همانا ك
فرمودند: (همانا من درميان شما چيزي را گذاشتم كـه هرگـاه بـه آن    

   2چنگ زنيد، هرگز گمراه نمي شويد، كتاب خدا).
در اين حج به امت هشـدار شـديد در مـورد    ص پيامبراكرم -*

بدعت و نو آوري در دين و هوسراني دادند، درحاليكه برشترشان در 
ودند چنين فرمودنـد: (آگـاه باشـيد: مـن قبـل از شـما       عرفات سوار ب

                                                 
 ). 2449) سنن ابن ماجه با تصحيح الباني(1297صحيح مسلم( -1

  ). 1218صحيح مسلم( -2
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برحوض حاضرميشوم و شما را مشاهده مي كنم و همانا من بر ساير 
امت ها به زيادي شما افزوني و افتخارمي نمايم، پس مـرا روي سـياه   

ميرهـانم، و   –از دوزخ –نسازيد، وآگـاه باشـيد كـه مـن مردمـاني را     
شوند، من ميگويم: اي پروردگار كساني از ميان وارد شدگان ربوده مي

به من گفته ميشود: تو آگاهي نداري كه  –ازامت من اند –! آنها يارانم
   1پديد آوردند).چيزهاي آنها بعد از تو چه 

نه تنها برتربيه و تعليم نظري اصـحاب توجـه   ص آنحضرت-*
داشتند، بلكه درجهت تربيه و پـرورش عملـي آنهـا نيـز اهتمـام مـي       

آنها را از غلو و زياده روي در امور ديـن برحـذر    صنمودند، ايشان
ص روايـت اسـت كـه آنحضـرت    � نمودند، طوريكه از ابن عباس

بامــداد روز نحر(عيــد) درحاليكــه برشترشــان ســوار بودنــد بــه ابــن 
فرمود:  �كن) ابن عباس فرمودند: (برايم سنگريزه جستجو �عباس

آورده به ايشان  را من هفت سنگريزة خذف (مانند دانه نخود يا باقال)
تـا   –سنگريزه ها را در كف دست شان تكانيدندص دادم، آنحضرت

و مي فرمودند: (با اينگونـه سـنگريزه هـا     -گرد و غبار ازآن دورگردد
پرتاب نماييد) سـپس فرمودنـد: (اي مـردم! از افـراط و زيـاده روي      

                                                 
/  11)و فتح الباري ازابن حجر: 1481) باتصحيح الباني( 3057سنن ابن ماجه( -1

393 . 
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دردين بپرهيزيد زيرا كساني را كه قبل از شما بودند، افـراط و زيـاده   
  . 1وي دردين هالك نمود)ر

هنگام انتقال ميان مشاعرحج، اسـامه   صهمچنان آنحضرت -*
را بـا خـود سـوار     �و پسرعموي شان فضل بـن عبـاس  � بن زيد

ص نمودند تا مردم به ايشان اقتدا نموده و جوياي احوال آنحضـرت 

از آندو شوند، وآنها نيز چشم ديدشان را به مردم برسانند،  هنگاميكه 
را بين عرفه و مزدلفه با خـويش سـوار نمودنـد،     �سامهاص پيامبر

ما را آگاه خواهـد  ص مردم ميگفتند: (دوست ما از احوال آنحضرت
ميــان مزدلفــه ومنــا بــا  �ســاخت) و هنگاميكــه فضــل بــن عبــاس

را بمـا  ص سوار شد مردم گفتند: (دوست ما احوال پيامبرص ايشان
   2حكايت خواهد كرد).

ورش امت برپيروي وفراگيري وحي و از مثال هاي بزرگ پر -*
در  صومرجـع و مصـدر قـرار دادن ايشـان      صالهي از آنحضرت

بـه كسـانيكه قربـاني بـا خـود      ص امور دين، دستوردادن آنحضـرت 
نياورده بودند، تا از احرام بيرون بيايند، چون برخي از ياران به اجراي 

يكـه از  امر ايشان مبادرت نورزيده وگفتند: (ما بـه منـا ميـرويم درحال   
                                                 

  ).  2455) با تصحيح الباني(3029سنن ابن ماجه( -1
 ) رجالش ثقه اند. 2186مسنداحمد( -2
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اختيـار را بـه   ص زيـرا آنحضـرت   1ذكر(آلت) هاي ما مني بچكـد!). 
مردم گذاشتند، و به كسانيكه با خود قرباني نبرده بودند بيـرون شـدن   
از احرام و همبستري با همسران شان را مباح اعالن نمودند، طوريكه 

بعـد از اداي نمـاز   ص در روايت ابن عباس مرفوعاً آمده كه: (پيامبر
(هركه ميخواهد نيت حج را فسخ كرده و بـه عمـره تبـديل     فرمودند:

دليل واضحي است  �همچنان قول جابر 2نمايد پس اينكار را بكند).
به اصحاب اجازه دادند تـا نيـت عمـره نمـوده و     ص كه: (آنحضرت

طواف كعبه نمايند و موي سرشان را كوتاه نموده و از احـرام بيـرون   
آنهـا در احـرام بـاقي     –ورده انـد آيند، مگركسانيكه با خـود قربـاني آ  

در بيرون آمدن  صفرمود: (اما آنحضرت �همچنان جابر 3).-بمانند
اصحاب از احرام تأكيـد نكردنـد و تنهـا آنـرا برايشـان مبـاح اعـالن        

سپس هنگاميكه مشاهده نمودند كه برخي هنوز هم متأثر به  4داشتند).
مره نمـودن  روش مردمان عهدجاهليت مانده اند و تصورميكنند كه ع

ايـن تصـور   چـون  ، 5درماه هاي حج از بد ترين كارهاي زشت است
                                                 

 ). 1216صحيح مسلم( -1

 ). 1240صحيح مسلم( -2

 ). 1785صحيح بخاري( -3

 ). 7367صحيح بخاري( -4

 ). 1564صحيح بخاري( -5
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آنان را بـر  ص آنحضرت ،پيروي از مناسك حج عهد جاهليت است
بيرون آمدن از احرام ملزم نمودند، تا بدانند كه يگانه مرجع و مصـدر  

است، و اصحاب كرام ص احكام و مناسك حج آنها، تنها خود پيامبر
  .1گردن نهاده واطاعت نمودند) صننيز به دستور ايشا

اما اگر امروز به طريقه و كيفيت كه مردم حج را ادا ميكننـد نظـر   
كنيم، در خواهيم يافت كه انواع و اشكال مختلف نو آوريها در ديـن،  
و امواج گمراهي هاي گوناگون وهراسناكي دامنگير اين امت شده كه 

پيروي كامل از راه و يگانه راه نجات از آن و اصالح سايرخلل ها، در
در فراگيري احكام و ص و يگانه دانستن ايشانص روش پيامبراكرم

درهمه امور زندگي ميباشد، پس برعلماء ص مرجع قرار دادن ايشان 
و دعوتگران الزم است تا امت را بر همچو انديشه تربيت و پـرورش  
نمايند، كه در تحقق يافتن اين هدف نيك موسم حج بهترين فرصـت  

كه ميتوان در خالل اين ايام فرخنده فرزنـدان ايـن امـت را بـر     است 
در همـه امـور   ص و مرجع قرار دادن ايشـان  ص پيروي پيامبراكرم

زندگي ترغيب و توجيه نموده وآنان را بايد قـانع سـاخت كـه هـيچ     
مرجع و مصدري ديگرقابل اعتبـار نيسـت كـه از آن پيـروي وتأييـد      

  صورت گيرد. 
                                                 

 متفق عليه.  -1



   187     درحج صپيامبرحوال ا
 

 

جي محترم: اگر راه نجات را ميجويي پس بزرگوار! حا برادرپس 
را پيش گير و از خود آغـاز نمـا و   ص راه و روش ياران پيامبر اكرم

را بخاطرنجـات و رسـتگاري آخرتـت برخـود      صپيروي پيامبرخدا
الزم گردان، واين موسم پـرفيض را سـرآغاز زنـدگي نـوين خـويش      
ــروي       ــرا پي ــا، زي ــن راه بازنم ــدي را در اي ــفحة جدي ــردان و ص گ

شرط اساسي صحت عمـل و پـذيرش آن در نـزد اهللا    ص امبرخداپي
تبارك تعالي بوده و داخل شدن به بهشت و نجات ازآتش مرتبط بـه  
آن مي باشد، طوريكه داليـل بيشـماري در ايـن مـورد روايـت شـده       

: (آنكه عملي را انجام دهـد كـه   صاست، ازجمله فرمودة پيامبراكرم
، و فرمـودة  1ردود اسـت) دين مـا آنـرا تأييـد نمـي كنـد آن عمـل مـ       

: (همه امت من داخل بهشت خواهند شد مگركسـيكه  صآنحضرت
از داخل شدن آن امتناع ورزد، گفته شد: اي رسول خدا! و چه كسـي  
از داخل شدن به بهشت امتنـاع ميـورزد؟! فرمودنـد: كسـيكه از مـن      
اطاعت كند وارد بهشت خواهد شد، وكسيكه نافرماني مـرا كنـد وي   

   2ز داخل شدن به بهشت امتناع ورزيده است).كسي است كه ا
                                                 

 ) . 1718صحيح مسلم( -1

 ). 7280صحيح بخاري( -2
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بريكپارچگي امت و هشدار از ايجاد  صسعي پيامبر اكرم -5

  تفرقه
يكي از اهداف واالي اسالم، اتحاد، همبسـتگي، همـدلي و همرزمـي    
مسلمانان در صف واحد است، كه در زمينه فرامين الهي و ارشـادات  

ت ومحبت ميان آنان، نبوي مبني بريكپارچگي امت و ايجاد فضاي الف
و عدم تفرقه واختالف در قرآن كريم وسنت مطهـره وجـود دارد كـه    

�m��d��c��b��a اسـت:  �ازجملة آن فرمودة خداوند

���gf��el���:103آل عمران  

 –د خدا، يـا ديـن خـدا، يـا قـرآن     عه –ي به ريسمان اهللاگ(و هم

~�����¡���mچنگ زنيد و پراكنده نشويد). وهمچنان ميفرمايـد: 

�¢���¦���¥��¤��£l������:52المؤمنون    
(درحقيقت اين امت، امتي يگانه است، ومن پروردگارشما 

�mهستم، پس ازمن بهراسيد). وميفرمايد:  ���Ä��Ã��Â��Á
���Í� �Ì� �Ë� �Ê� �É��È� �Ç� �Æ� � �Å

��Ö��Õ��Ô��Ó����������Ò��ÑÐ��Ï��Îl :32- 31الروم    

راگنـده كردنـد و   (و از مشركان نباشيد، ازكسانيكه دين شـان را پ 
فرقه فرقه شدند، و هرحزبي به آنچه كه نزد خود دارند دلخوشـند) و  
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ميفرمايند: (مسلمان براي مسلمان(يعني رابطة مسلمانها صپيامبراكرم
با همديگر درتعاون وهمكـاري)چون سـاختماني اسـت كـه برخـي،      

انگشـت هـاي   ص برخي ديگر را محكم مي سازد. سپس آنحضرت
و همچنان فرموده اند: (دست خداوند  1رآوردند).خودرا به همديگر د

   2همراي جماعت مسلمانان است).
ــي آن وحــدت و     ــوان ط ــه ميت ــي اســت ك حــج فرصــت طالي
يكپارچگي، الفت و محبـت را ميـان فرزنـدان امـت اسـالمي ايجـاد       
نموده، وآنها را از عواقب بد تفرقه و اختالف، و اسباب و وسايلي كه 

در ايـن راسـتا    صود. از اينرو پيامبراكرمباعث آن ميگردد برحذر نم
توجه واهتمام جدي بخرچ داده وآنرا از اولويـات شـمرده انـد، وبنـا     

درجاهـاي مختلـف، بـر وحـدت و      صبراهميت اين مسـأله ايشـان  
يكپارچگي امت تالش نموده و برآن تأكيد نموده و مردم را به آن فرا 

يشان را كـه درايـن   خوانده اند، كه در اينجا گوشة از سخنراني هاي ا
  باره بيان نموده اند خدمت تان ذكرمينماييم: 

                                                 
  ) . 2446صحيح بخاري( -1
) 1760)حديث حسن غريب والباني آنرا صحيح خوانده(2166سنن ترمذي( -2

 ). 4797يگر آنرا حسن گفته است(وارناؤوط درحاشية جامع االصول با شواهد د
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مسـاوات ميـان افـراد امـت اسـالمي و عـدم        صآنحضرت -*
برتري يكي بر ديگر را قرار گذاشتند وخاطرنشان ساختند كه برتـري  
صرف درتقوا وپرهيزگاري مي باشد. طوريكه در يكي از خطبة هـاي  

هان اي مـردم! آگـاه باشـيدكه    شان دراين موسم با عظمت فرمودند: (
پروردگار شمايكي است و پدر شمايكي است، وآگاه باشيد كـه هـيچ   
عربي اي برهيچ عجمي اي، وهيچ عجمي اي برهيچ عربي اي، وهيچ 
سياه پوستي برهيچ سرخ پوستي، وهيچ سـرخ پوسـتي بـرهيچ سـياه     

  1پوستي، هيچگونه برتريي ندارد، مگر به تقوي).
بـه اطاعــت و شـنيدن و نصــيحت   ص مهمچنـان پيــامبراكر  -*

زمامداران مسلمانيكه قـرآن كـريم را دسـتور شـان قـرار ميدهنـد، و       
پيوسته ومنضم بودن با گروه مسلمانان تأكيد به عمل آوردند، چنانكه 
فرموده اند: (بشنويد وفرمان بريد هرچند برشما غالمي سياه وگـوش  

 2رهبري نمايـد).  –قرآن –بريده اي مقرر گردد كه شما را با كتاب اهللا
درخيف واقع درمنا فرمودند: (هرگاه سه خصلت  صهمچنان ايشان

در شخص مؤمن موجود باشد، كينه وخيانت، قلب ويرا فرا نميگيـرد:  
                                                 

)هيثمي در مجمع الزوايد فرموده : رجال اين حديث همه 23536مسند احمد( -1
 . 266/ 3رجال صحيح اند :    

 ) . 1298صحيح مسلم( -2
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، نصــيحت كــردن �اخــالص درعمــل بخــاطر رضــامندي خداونــد
پيشوايان و زمامداران مسلمانان، و پيوسته بودن با گروه آنـان، همانـا   

نان بـديگران شـان، از عقـب ايشـان را احاطـه مـي       دعاي سايرمسلما
  1كند).

امت را از شـر ومكـر وحيلـه هـاي      صهمچنان آنحضرت -*
شـده كـه مسـلمانان     شيطان برحذر داشته فرمودند: (شيطان نـا اميـد  

درجزيرة عرب او را بپرسـتند، ولـيكن در فاسـد نمـودن و دگرگـون      
  2ي كوشد).ساختن دلها، و ايجاد ترك دوستي و محبت ميان شان م

امـت را بـر دوري جسـتن از امـور      صهمچنان پيـامبراكرم  -*
نوپيدا و بدعتها در ديـن دسـتور داده انـد و از خطـرآن هشـدار داده      
فرمودنــد: (همانــا مــن مردمــاني را ميرهــانم، وكســاني از ميــان وارد 

ربوده ميشوند، من ميگويم: اي پروردگار آنهـا از   –برحوض –شدگان
 گفته ميشود: تو آگاهي نداري آنها بعد از تو چـه امت من اند، به من 

   3؟).چيزهاي ايجاد نمودند
                                                 

 ). 2480) با تصحيح الباني(3056ابن ماجه(سنن  -1

 ) حديث صحيح لغيره است . 20695) ومسند احمد(2812صحيح مسلم ( -2

  ) . 2481) با تصحيح الباني(3057سنن ابن ماجه( -3
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امت را از تفرقه و اختالف، و اموريكه باعـث آن   صايشان -*
در جوامع اسالمي ميگردد، و ازعدم شعله ورسـاختن فتنـه هـاي كـه     
سبب جنگ و خونريزي ميان مسلمانان ميگردد، هشدار دادند، ايشـان  

مسأله برخي از ياران را دستور دادنـد تـا مـردم را    بخاطر اهميت اين 
خاموش سازند وسپس فرمودند: (پس ازمـن كافرمشـويد كـه گـردن     

. همچنان ازسبك شمردن ومباح دانستن خون، مال 1يكديگر را بزنيد)
وآبروي مردم، امت را برحذر نموده درخطبه هاي عرفه ومنا و وسـط  

ه فرمودند: (همانـاخون،  ايام تشريق برحرمت و ارزش آن تأكيد نمود
مال وآبروهاي شـما درميـان تـان حـرام اسـت، ماننـد حرمـت ايـن         

   2روزشما، در اين شهرشما، ودر اين ماه شما).
چنانكه از ظلم وتجاوز وگرفتن اموال مردم بـدون رضـايت آنهـا    
منع نموده فرمودند: (ازمن بشنويد! بعد از من زندگي خواهيـد كـرد،   

م نكنيد، بركسي ظلم نكنيـد، بركسـي ظلـم    آگاه باشيد كه بركسي ظل
نكنيد، برمسلمان جايز نيسـت كـه مـال مسـلماني را بـدون رضـايت       

ميراثهـا را   �همچنان واضح ساختند كـه خداونـد   3خاطرش بگيرد).
                                                 

 ) . 121صحيح بخاري( -1

 متفق عليه .  -2

 ) اين حديث صحيح لغيره است . 20695مسند احمد( -3
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دركتابش تقسيم نموده و ميراث هرانساني را كه نصيبش ميگـردد بـه   
انسـانرا   وي داده است، قسميكه فرمودند: (همانا خداوند نصـيب هـر  

كه ميراث ميبـرد تقسـيم نمـوده اسـت، پـس وارث حـق وصـيت را        
چنانكه از غيبت، دست ويا زبـان درازي، وتجـاوز بـه آبـرو      1ندارد).

هاي مردم منع نمودند، وآن هنگاميكه مردي از تقـديم و تـأخير اداي   
در  –فرمودند: (باكي نيست، بـاكي نيسـت   صمناسك پرسيد، ايشان
ز مرديكه آبروي برادر مسـلمانش را سـبك   ج –تقديم وتأخيرمناسك

كه با ايـن   –مانند غيبت، تهمت وغيره –شمرده و پايمال نموده است
   2كار درحق اوظلم روا داشته، پس درآن عمل اشكال ونابودي است).

امت را از خروج دجال آگـاهي داده  ص همچنان پيامبراكرم -*
كه امت خود را از فرمودند: (خداوند هيچ پيامبري را نفرستاده مگراين

و پيامبرانيكه پس از وي بودند از او بـيم   �او(دجال) بيم داده، نوح
دادند، دجال درميان شما بيـرون خواهـد شـد و اگرچيـزي از امـر و      
عاليم وي برشما پوشيده بماند، اين پوشيده نمي باشد كه خداي شما 

                                                 
 ) . 1721صحيح الباني () با ت2218جامع ترمذي( -1

 ). 1775) باتصحيح الباني(2015سنن ابو داود( -2



   درحج صحوال پيامبرا     194
 

 

يك چشم نيست، چشم راست دجال كوراست كـه گـويي چشـمش    
   1انگور برآمده است).مانند دانة 

با تأسف شديد امروز امت اسالمي را اختالف وتفرقه هـا از هـم   
جدا ومتالشي ساخته است، فتنه ها و بالهاي گوناگوني دامنگير شان 
شده گويي كه خنجر بدست دارد و برسينة امـت زانـو زده اسـت، از    
سوي ديگر دشمنان قسـم خـوردة اسـالم، ماننـد سكولرسـت هـا و       

ب و روزبر ايجاد تفرقه واختالف ميان فرزندان اين امـت  ملحدان، ش
دست بكار اند، ولي با وجود دسيسه وتوطئه هاي شان، از مقابلـه بـا   
اسالم وپيروان آن عاجزآمده و ناكامي خـويش را اعـالن نمـوده انـد،     
پس يگانـه راه موفقيـت، همانـا اتحـاد و همبسـتگي و برگشـت بـه        

سـلمانان بـه ريسـمان محكـم     و دين وي است كه بايـد م  �خداوند
اسالم چنگ زده صفوف شـان را منسـجم سـاخته، پراكنـدگي را بـه      
وحدت، دشمني را به اخوت، وكسـالت را بـه نشـاط مبـدل سـازند،      
وچون رادمردان صدراسالم كه مـرگ و زنـدگي شـان بخـاطر عـزت      

بود، عزت و قوت گم شـده را دوبـاره بدسـت     �واعتالي كلمة اهللا
ت حـج، ايـن گـردهم آيـي بـي نظيـر مسـلمانان        آرند. موسم با عظم

ــرآغازي مناســب، بخــاطر ايجــاد وحــدت و    فرصــتي خــوب، و س
                                                 

 ). 4403صحيح بخاري( -1
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همبستگي ميان مسلمانان جهان اسـت، زيـرا مليـون هـا مسـلمان بـا       
قلبهاي مملو از صفا وصميميت و بدن هاي آماده به هرگونه قرباني و 
فداكاري، در سرزمين مقدس مكةمكرمه، بـا يـك دل ويـك جـان، و     
بريك كلمه ويك دين وآيين، بازبانهاي مختلف، و رنگهاي گوناگون، 
ونژاد هاي متنوع، وفرهنگ هاي متفاوت، و وضيعت هـاي اقتصـادي   
  واجتماعي مختلف، بدون هيچگونه تبعيضي،گردهم جمع مي شوند. 

پس اي برادري مسلمان! حاجي محترم: تو يگانه كسي هستي كه 
سالها چشم براه آن هسـتند بـرآورده   آرزوهاي ديرينة مسلمانان را كه 

نمايي، توكسي هستي كه با حضورت دراين موسم پرفيض وكنفرانس 
جهاني مسمانان، رسم و رواج جاهليت را از ميـان بـرداري، و در راه   
وحدت ويكپارچگي امت سهم فعالي داشته باشي، تو با خدايت عهد 
ــا    ــويش را ب ــي خ ــتي واقع ــت و دوس ــالن محب ــد و اع ــان ببن  و پيم

 �پروردگارت نما، وبا قاطعيت تصميم بگيركه، كسي را كه خداونـد 
دوست دارد دوست، وكسي را كه خداوند دوست ندارد با وي قطـع  
رابطه ودشمن بگيري، سپس اين دوستي را ميان حجـاج و هموطنـان   
خويش پخش و نشركرده، از آنها دعوت بعمـل آور تـا ماننـد تـو بـا      

دنـد، و بايـد زنـدگي خـويش را     عهد و پيمان دوستي ببن �خداوند
عيـارنموده و   صمطابق فرامين و دستور هـاي اوتعـالي و رسـولش   

هرچيزي را كه بخود دوست داري ومي پسندي، به ديگرمسمانان نيز 
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بپسند، ودر راه تحقق اهـداف واالي اسـالم از هـيچ فـداكاري دريـغ      
ننموده وكمك و همكاري ومحبـت مسـلمانان را شـعارت گـردان، و     

ــيش از حــد  هيچگــاه ي گرويــدة راه و روش غيرمســلمانان نشــده ب
ضرورت با آنها سر وكار نداشته باش، و هرگاه موفق به انجام چنـين  
كارهاي شايسته شدي، بدان كه در راه مستقيم قرارگرفته،خير بركـت  
و موفقيت وسعادت دنيا وآخرت يـاور توسـت، و در راه وحـدت و     

شـعار، گامهـاي عملـي    يك پارچگي امت اسالمي پـيش از سـخن و   
  وجدي برداشته اي كه ثمره وحاصل آنرا عنقريب خواهي چيد. 

  رهبري كامياب و برخورد و معامله نيك بامردم -6
را بـا اخـالق عـالي وآداب بـا شـكوه       صپيامبر بزرگش �خداوند

مزين وآراسته نموده كه بوسيلة آن توانستند از عهدة رهبري موفقانـه  
و اخالق وااليشـان كـه از قـرآن سرچشـمه     بدر آمده و با روية نيك 

گرفته بود، قلبهاي مردم را بخـود جلـب وگرويـده نماينـد، بنـابراين      
آگاهي يافتند، با شتاب و ص هنگاميكه مردم از برنامة حج آنحضرت

اشتياق، خود را به مدينة رسول رسانيدند، تا تحت قيادت ورعايت و 
م عظيم جمعيت انبوهي پرچم ايشان حج شانرا ادا نمايند، دراين موس

از سراسر جزيرة عرب به مدينه روي آوردنـد كـه تعـداد دقيـق آنـرا      
ــد ــي برخــي از دانشــمندان    �جزخداون ــد، ول كســي ديگــر نميدان
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ومؤرخان، تعداد اشتراك كنندگان در اين حج را بـه بـيش از يكصـد    
هركدامي ميخواسـت تـا بـه ايشـان      1هزار شخص تخمين نموده اند.

از  2مناسك خـود را انجـام دهـد.    صمانند آنحضرتاقتداء نموده و 
اينرو وجود ايشان دراين حـج، تـأثيرعميق وبسـزايي دردلهـاي آنـان      
گذاشته بود، ايشان توانستند با اخالص كامـل و وجـه احسـن آنـانرا     

  توجيه و رهبري نمايند كه نظيرآن درتاريخ بشريت ثبت نشده است.
مراسـم بـزرگ و    اين جمالت كوتاه نميتواند همـه جوانـب ايـن   

پرشكوه و با عظمت را، كه درآن دسته هاي بزرگ مردم، فـوج فـوج   
نيـز باحكمـت و درايـت، و اخـالق      صاشتراك داشتند وآنحضرت

عالي شان آنها را رهبري مي نمودند، چنانكه شايسته است به تصوير 
بكشد، ليكن با ذكر نمونه و اشارات كوتاه برآن روشني مـي انـدازيم،   

ثـال زنـده، ودليـل آشـكار از برخـورد وتعامـل و قيـادت        توانـد م بتا 
  باشد.كه آنرا ذيالً خدمت تان پيشكش مي نماييم:  صآنحضرت

  الگووقدوة حسنه بودند:  صآنحضرت -أ

اهللا تبارك وتعالي مردماني را كه سخن نيك وشايسته ميگويند ولي به 
آن عمل نمي كنند، نكوهش نموده وآنرا عيب و عمـل ننگـين تلقـي    

                                                 
 . 572مختصرسيرت رسول ازمحمدبن عبدالوهاب: -1

 ). 1218صحيح مسلم( -2



   درحج صحوال پيامبرا     198
 

 

���m����x��w���v��u��tوده است، طوريكه ميفرمايـد: نم

~��}��|{��z��yl����:44البقرة    
(آيامردم را به نيكي فرمان ميدهيد حال آنكـه خـود را فرامـوش    

را مي خوانيـد، آيـا هـيچ نمـي     � ميكنيد؟ با اين كه شما كتاب خدا

��m��q��p��o�����n��m��l��kانديشيد؟)ودرآيت ديگرميفرمايد:

��r�|���|��{��z��y��x��w��v��u����tl���:3-2الصف     
كـه انجـام نمـي دهيـد، نـزد       (اي مؤمنان! چرا چيـزي ميگوييـد  

  خداوند بس منفور است كه چيزي بگوييد كه انجام نميدهيد). 
، لذا امت را به هيچ كـاري  1قرآن بود صچون اخالق آنحضرت

نجـام آن  دستور نميدادند مگر اينكه خود شان پيشقدم ترين آنهـا در ا 
مي بودند، و از هيچ كاري امت را منع نمي كردند مگراينكه دورترين 

  آنها از آن كار مي بودند. 
و در موسم حج اخالق عالي و شخصيت واال مقام ايشان به همه 

كـه   صهويدا گرديد. گوشه هاي متنوع و مختلفي ازمواقـف ايشـان  
كـه بـه    سرمشق و نمونة زنده به امت است در اين موسم آشكار شد

  برخي ازآن اشاره مي نماييم: 
                                                 

 ). 746صحيح مسلم( -1
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درخطبة وداع همه امورجاهليت را بي اعتبـار   صآنحضرت -*
اعالن نمودند، قسميكه فرمودند: (آگاه باشيد! هرآنچه از امورجاهليت 
است در زير دوگامم نهاده شده است، وخونهاي جاهليت هدر اسـت  

مـي   ونخستين خـوني را كـه از خونهـاي دوره جاهليـت بـي اعتبـار      
شمارم، خون ربيعه بن الحارث اسـت كـه درقبيلـة بنـي سـعد بـراي       
شيرخوارگي داده شده بود و بوسيلة قبيلة هذيل بقتـل رسـيد، وسـود    
دورة جاهليت بي اعتبار است، ونخستين سـودمان ازسـودهاي دوران   
جاهليت را كه بي اعتبارمي شمارم، سود عباس بن عبدالمطلب است 

    1الن مي كنم).كه همه اش رابي اعتباراع
اصحاب را به اعمال شايسـته و نيـك درحـج،    ص آنحضرت-*

، وشكسـتگي و  �ومشغول شدن به طاعت و عبادت و ذكرخداونـد 
ص عاجزي درمقابل پروردگار تشويق مي نمودند، ليكن خود ايشـان 

، واظهـار عـاجزي و   �بيشتر از آنان در تقـرب جسـتن بـه خداونـد    
    2ش مي ورزيدند.شكستگي وفروتني ومناجات وزاري تال

ياران خويش را به زهد و بـي ميلـي بـه     صهمچنان ايشان -*
 صدنيا وتالش براي آخرت ترغيب مي نمودند، ليكن خـود ايشـان  

                                                 
 ). 1218صحيح مسلم( -1
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برشـتريكه پــاالنش فرســوده، وچادريكـه شــايد چهــار درهــم ارزش   
  1نداشت حج نمودند.

مردم را به ترك فشـار و ازدحـام، و    صهمچنان آنحضرت -*
آرامي ومتانت و وقار دستور دادند، وخود شان نيزبـا   اداي مناسك به

اطمئنان و وقار ميان مشـاعرحج انتقـال نمـوده وآرامـش و نرمـي در      
  2سيرشان به نظرميخورد.

و هنگاميكه مشروعيت تراشيدن موي سر وكوتاه كردن آنـرا   -*
به مردم بيان نمودند، به تراشـيدن آن ترغيـب نمـوده و درحـق آنـان      

  3سر شانرا تراشيدند.ص ، وخود ايشاندعاي خيرنمودند
ياران شان را از غلو وافراط در ديـن   صهمچنان پيامبراكرم -*

منع فرمودند، و دستور دادند اينكـه برجمـره بـا سـنگريزه هـاي كـه       
پرتاب نماينـد، و   –مانند دانة نخود –درميان دو انگشت گذاشته شود

ن دسـتور  با همانگونه سنگريزه هاييكه به ديگـرا ص خود آنحضرت
يـاد آور بايـد شـد كـه      4داده بودند بـر جمـره هـا پرتـاب نمودنـد).     

در انجام مناسك حج، خويشرا سرمشق و الگوي امت  صآنحضرت
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قرار دادند، و امري نبود كه بدون ارادة ايشان اتفاق بيفتـد، بـدليل آن   
كه ايشان به مردمانيكه از چاه زمزم آب مي كشيدند، فرمود: (اگر نمي 

بـه گمـان    –اينكه مردم دركشيدن آب برشما فشار بياورند ترسيدم از
   1من هم با شما آب مي كشيدم). –اينكه جزو مناسك است

ــورد      ــالق و برخ ــدة اخ ــردم گروي ــه م ــه هم ــود ك ــر ب ــن ام اي
شدند، ومحبت ايشان در اعماق قلبهاي آنها جاگرفت،  صآنحضرت

اقتـدا نمـوده وخـط    ص لذا در هر امري، خورد و بـزرگ بـه ايشـان   
سيرايشان را تعقيب مي كردند، زيرا همچو اخالق عالي نماينـدگي از  
اخالص و استقامت درمقام رهبري نموده، و دليل ايمان راسخ، ويقين 
كامل برآنچكه دستورداده و بـا جـديت وتـالش خسـتگي ناپـذيرآنرا      

  جامة عمل مي پوشانيد، مي ماشد. 
تـار  پس چه خوب است كه دعوتگران و مصلحان اين امت درگف

اقتدا نموده، ص وكردار و برخورد شان با مردم به اخالق رسول خدا
وخود را نمونه و الگوي نيك برديگران، در همه حال و احوال، بويژه 
موسم حج گردانند، و نسبت به ديگران خود در انجـام اعمـال نيـك    
پيشتقدم بوده و در خود داري از آنچكه ديگران را منع مي نمايند، نيز 

  نند و از ارتكاب آن حذر نمايند. دوري گزي
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به انجام كارهاي نيك فرمان ميدادند و ازمنكـرات   صآنحضرت -ب

  نهي مي نمودند: 

رهنمايي به سوي خير و جلوگيري از شر، محوراساسي ديـن اسـالم   
پيامبرانش را بخاطر برداشت اين مسؤليت بزرگ  �است كه خداوند

گانـه راه حفـظ امـن    فرستاده است. امربـه معـروف ونهـي از منكـر ي    
وآسـايش جامعــه، و پيمــودن زنـدگي شــرافتمندانه، و رســتگاري در   
آخرت، وعزت وكرامت دنيوي افـراد جامعـه ميباشـد، كـه بـدون آن      
مسلمانان در روي زمين مقتدر وپايدار باقي نخواهند مانـد، و اگـردر   
اين عرصه بي پروايي و بي توجهي صورت گيرد، شريعت وا گذاشته 

آن بتأخيرمي افتد و نيز دينداري و دين دوسـتي از ميـان    شده وتنفيذ
مردم رخت بربسته، جهل و ناداني، گمراهي و فساد ميـان مسـلمانان   

     1شايع ميگردد.
امر به معروف و منع از منكرات بر هرمسلمان قـادر امـر الزمـي    
وحتمي است كه نظر به وسع وتـوان خـود در ايـن راه تـالش ورزد،     

ه اينكار سود و ثمرة نخواهد كـرد، زيـرا مسـلمان    اگرچه گمان برد ك
،نه بايد وجيبة خود را انجام داده ومسؤليتي كه بردوش دارد ادا نمايند
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`����m��aوده: فرمـ  �طوريكه اهللاحاصل وثمرة آن باشـد، اينكه انتظار

��k��j��i���h��g��f��ed��c��bl:99المائدة  
پيـامبرش را   (برعهدة پيامبر جز رساندن پيغام نيسـت). همچنـان  

ــد:   ــرار داده ميفرماي ــب ق _��`���������m��e�������d��c��b��aمخاط

��l��k��j��ih��g��fl  :56القصص  

 -(درحقيقت تو هركس را كه دوست داري نميتواني هدايت كني
 �بلكـه خداونـد   –واين امر در حـوزه وارادة و اختيـار تـو نيسـت     

 صپيـامبرش  هركس را بخواهد هدايت ميكند). و در آيت ديگر بـه 

  199األعراف: ��m�h���glدستور ميدهد:
(و به معروف امر كن) معروف: هرخصلت پسنديده اي است كه 
عقل آن را بپسندد و روان بدان اطمينان يابد، همچنان خداوند سبحان 

��mرا چنين توصيف نموده است:  صپيامبرش  ���m� � �l��k

� �t��s� � �r� �q��p� �o��nl 
  157األعراف: 

نزد خود در تورات و انجيـل نوشـته مـي يابنـد،     او را (همانا كه 
 –تمـام مكـارم اخـالق     -پيامبري كه آنان را به معروف امرمـي كنـد  

 صوآنان را از منكر نهي مي كند). و هركـه در زنـدگاني آنحضـرت   
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دقت نمايد در خواهد يافت كه ايشان همه زندگي خويش را در بيان 
بب رهايي بنده از آتش مـي  و نشر خير و تشويق بر انجام اموريكه س

گردد، و نهي از شر، و بيم از ارتكاب و كيفر آن گذشتاندند، درموسم 
برهمين منوال سـعي وتـالش مـي ورزيدنـد،      صحج نيز آنحضرت

در ارشاد و توجيه حجاج و بيان امـور متلعـق بـه مراسـم      صايشان
حج، و ديگر اموريكه سبب سعادت و نجات آنهـا در دنيـا و آخـرت    

سعي ميورزيدند، و از اموريكه سبب هالكت ونابودي بنـده   مي شود،
در ايـن موسـم بـا     صمي گردد هشدار و انذار مي دادند، پيامبراكرم

عظمت اصحاب را به امور پسنديده كه اولي واهم بود، امرنمودنـد و  
از امور نا پسند ومنكر ومغاير با شريعت منع مي نمودند كه بـه بـارز   

  نماييم: ترين نكات آن اشاره مي 
از مردي شنيدند كه بـه عـوض كسـي ديگـر      صآنحضرت -*

نيت حج مي نمايد، در حاليكه خودش حج فرضي خـويش را انجـام   
نداده بود، زيرا خودش احق و اولي تر از هركسي ديگـر بـه اداي آن   

شنيدند  صاست، طوريكه از ابن عباس روايت است كه: (پيامبرخدا
فرمودند: شبرمه كيسـت؟ گفـت:    كه مردي مي گويد: لبيك از شبرمه،

فرمودند: آيا قبال براي خـود حـج كـرده     –يايكي از اقاربم  –برادرم 
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فرمودند: اول براي خـود حـج كـن     صاي؟ گفت: نخير، آنحضرت 
   1سپس عوض شبرمه).

بر آنعده اصحاب كه با خود قربـاني   صهمچنان آنحضرت  -*
خشـمناك شـده و   نبرده بودند و نميخواستند از احـرام بيـرون آينـد،    

تأخير شان را در تنفيذ آن انكار نموده و دستور دادنـد كـه از احـرام    
بيرون آيند، اصحاب نيز بالدرنگ دستور ايشان را تنفيـذ نمـوده و از   

   2احرام شان بيرون شدند.
هنگـام طـواف ديدنـد كـه شخصـي دسـت        صآنحضرت  -*

با خود  شخصي ديگر را با نخ يا رسيماني به دست خود بسته و او را
آن نـخ را قطـع نمـوده وفرمودنـد:      صطواف مي دهد، پيـامبر خـدا  

  3(دستش را بيگر و او را با خود طواف بده).
هنگاميكـه   �بر فضل بـن عبـاس    صهمچنان پيامبر اكرم -*

بسوي دوشيزه گاني كه مي دويدنـد نگـاه مـي كـرد، انكـار نمودنـد،       
ودنـد:  در حديث طـوالني روايـت اسـت كـه فرم     �قسميكه از جابر

را كه مردي زيبامو، سـفيد وخـوش رو    �(درحاليكه فضل بن عباس
                                                 

 ) . 1596) با تصحيح الباني(1811سنن ابو داود ( -1

 متفق عليه .  -2

 ) . 1620صحيح بخاري( -3
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حركـت   –مزدلفـه بسـوي منـا     –بود، با خود سوار كرده بود از آنجا 
كردند، در اين هنگام چند زني از كنار آنها بـا شـتاب عبـور كردنـد،     

دستشـان را   صفضل بن عباس پيوسته به آنان نگاه مي كرد، پيـامبر 
شتند ليكن فضل رويش را بـه طـرف ديگـر    روي صورت فضل  گذا

دوبـاره   صبرمي گرداند و باز هـم بـه آنهـا نگـاه مـي كـرد، پيـامبر       
دستشان را بر روي فضل قرار دادنـد و صـورت فضـل را بـه طـرف      

   1ديگر مي چرخاند... ).
بـاري ديگـر برنگـاه كـردن فضـل بـن        صهمچنان پيامبر اكرم 

ه از عبـداهللا بـن   بسوي زن خثعمي انكـار نمودنـد، قسـميك    �عباس
روايت است كه فرمود: (فضل بن عباس پشت سـر پيـامبر    �عباس 

سوار بود ، زني از قبيلة خثعم آمد ، فضل بن عباس به طرف آن  ص
روي  صزن ، وآن زن به طرف فضل نگاه مـي كـرد ، پيـامبر خـدا     

  . 2فضل را به طرف ديگري چرخاندند .... )
الفـت هـاي شـرعي    و در عصر حاضر ميان حجاج منكرات ومخ

زيادي به نظر ميخورد كه اغلباً بسبب جهل و ناداني و بي توجهي بـه  
                                                 

 ) . 1218صحيح مسلم( -1

 ) . 1855صحيح بخاري( -2
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امور دين صورت مي گيرد، نه از سوء نيت و يا سرشت بد يا ناپـاكي  
  قلب آنها.  

بنا براين آنـان بـه آمـوزش احكـام ديـن، بـا ماليمـت و نرمـي،         
ودعـوت بـا روش خـوب و پســنديده، و ترغيـب و تشـويق بســوي      

ي دنيوي و اخروي باحكمت، و برحذر نمودن از شر و فساد رستگار
  با دلسوزي و شفقت، نياز دارند. 

كوشش وتالش دانشمندان ودعوتگران به هر پيمانة باشـد، ولـي   
باز هم نظر به كثـرت و شـيوع منكـرات و فسـاد ميـان مسـلمانان، و       

ــامبراكرم ــان از راه و روش پي ــش و   صدوري آن ــل دان ــاب اه و غي
خير و معروف از ميان حجاج، تالش و كوششـهاي آنـان    امركنندگان

كفايت نكرده و وظيفة كه بايـد انجـام بپـذيرد ادا نميشـود، پـس بـر       
هرحاجي الزم است تا خودش احساس مسؤليت نموده نقش فعال را 
در راه جلـــوگيري از منكـــرات و فســـاد بـــه پيـــروي از فرمـــودة  

رگاه كسـي از  ميفرمايد: (ه صبازي نمايد، آنحضرتص پيامبراكرم
شما كار بدي را ديد بايد آنرا بدست خويش تغيردهد. اگر نتوانسـت  

آنرا  –بايد به زبان خود آنرا منع كند و اگر نتوانست بايد به دل خود، 
   1و اين ضعيف ترين مرتبة ايمان است). -منفور بشمارد

                                                 
 متفق عليه .  -1
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ترا درحفظ و پناه  �پس اي برادر عزيز! حاجي محترم! خداوند
ازجمله كساني باش كه هرگاه با منكرات و يا پايمـال   ،خود قرار دهد

شدن حريم خداوندي روبر مي شـوند بخـاطر رضـا و خشـنودي اهللا     
سبحان خشمناك شده و در بازداشتن آن پيشـي ميگيرنـد، و بمنظـور    

از ميان مردم با صدق و اخالص گام  صاحياي سنت گم شدة پيامبر
ينـد: (كسـيكه در اسـالم    ميفرما صهاي مثمر بردار، زيرا پيامبرخـدا 

روش و طريقة نيكويي را اساس گذارد، براي اوست مـزد آن، و مـزد   
كسانيكه پس از اوآن كـار را انجـام دهنـد، بـدون اينكـه از مزدشـان       
چيزي كاسته شود، وكسي كه در اسالم روش و طريقة بدي را اساس 
گذارد، بروي گناه آن است و گناه كساني كه بعـد از وي مرتكـب آن   

   1شوند، بدون اينكه از گناهان شان چيزي كم شود).مي
  با مردم:  صتواضع وفروتني پيامبر اكرم -ج

فروتني وشكسته نفسي، عاليترين مقام اخالقي، و راه كسب شـرف و  
مي باشد،  �سروري، و رفعت و بلند رفتن مقام بنده در نزد خداوند

ت شده رواي –مرفوعاً  - �طوريكه در حديث شريف از ابي هريره 
تواضـع   �فرمودند: (هيچ بنده اي بخاطر خداوند صكه آنحضرت

                                                 
  ) . 1017صحيح مسلم ( -1
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 1مقـامش را بلنـد مـي بـرد).     �و فروتني نميكند مگر اينكه خداوند

���������m��t���sرا چنـين امرميفرمايـد:   صپيـامبرش  �وخداوند

��x���w��v��ul  :215الشعراء  
ر) (و براي مؤمناني كه از تو پيروي مي كنند بال خود را فروگسـت 

چنـان فـروتن     �با پيروي و فرمانبري از فرمودة اهللا صآنحضرت
ومتواضع بودند كه هيچكس بـه مقـام ايشـان رسـيدگي نميتوانسـت،      

با وجود مقام واالي شان، خود شان كارهاي خـويش را انجـام    ايشان
ميدادند، و در خدمت خانوادة خود هم مي بودند، چنانكه خود شـان  

دند، و لباسهاي خود را پينـه مـي زدنـد    درخانه گوسفند را مي دوشي
ومي دوختند، وكفشهاي خود را مي دوختنـد ، و در بيـرون از منـزل    
حتي بر اطفال سالم مي دادند و بـا آنهـا خـوش طبعـي ومـزاح مـي       
نمودند، و هيچگاهي خويش را بر ديگران  برتـر جلـوه نميدادنـد، و    

ـ      ود و اگركسي ايشان را دعوت مي نمود، خـواه سـياه پوسـت مـي ب
ــا از هــر نــژادي، ايشــان   دعــوتش را مــي  صياســرخ پوســت و ي

مي فرمودند: (چيزي را كه غـالم مـي خـورد     صايشان   2پذيرفتند.
                                                 

 ) . 2588صحيح مسلم ( -1

) با 3675ي ()وشرح السنه از بغو 6247، 6072، 676صحيح بخاري شماره هاي( -2
 اسناد صحيح . 
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، و 1من هم مي خورم و در جايي كه غالم بنشيند من نيز مي نشـينم ) 
آمـده از دسـت ايشـان مـي      صگاهي پير زني برده  نزد آنحضـرت 

مـي خواسـت بـا وي مـي     نيز تا جايي كـه او   صگرفت، آنحضرت
 صبا آن هم آنحضرت 2رفتند تا اينكه نيازش را برآورده مي نمودند.

امت را از زياده روي و غلو در حق ايشان و بلند بـردن مقـام ايشـان    
تعـين نمـوده اسـت، منـع نمـوده و        �بيش ازحـدي كـه خداونـد   

ميفرمودند: (در بارة من غلو و افراط نكنيد قسميكه نصـارا در مـورد   
من بندة خدا هستم، پـس  ، پسرمريم افراط و زياده روي كردند عيسي

  3). �فرستادة خدابگوييد: بنده و
و در موسم حج، درحاليكه قيادت و رهبري مسلمانان را به عهده 
ــي     ــماري از تواضــع و فروتن ــي ش ــاي ب ــال ه ــه و مث ــتند، نمون داش

به مردم هويـدا گرديـد كـه بـه برخـي آن اشـاره مـي         صآنحضرت
  نماييم: 
ايشان حج شان را بر شتري كه پاالن آن كهنه و فرسوده بـود   -*

  4و چادري كه چهار درهم ارزش نداشت، ادا نمودند.
                                                 

 ) حديث صحيح است .3683شرح السنه از بغوي ( -1

 ) .6072صحيح بخاري( -2

 ) .3445صحيح بخاري( -3

 ) .2337) با تصحيح الباني(2890سنن ابن ماجه( -4
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ــان آنحضــرت -* ــر   صهمچن ــور ب ــري از ام ــتد در ام نخواس
ديد  �اصحاب شان برتري و مزيتي داشته باشند، و هنگاميكه عباس

خانـه   كه مردم دستهاي شان را در آب داخل مي نماينـد خواسـت از  
  �پيشـنهاد عبـاس   صبراي ايشان آب طلب نمايد، ليكن پيامبراكرم

را رد نموده فرمودند: (نيازي به آن نـدارم، از آبـي بـرايم بدهيـد كـه      
   1مردم نيز از آن مي نوشند).

 �اينكه اسامه بن زيـد  صنمونة ديگر از تواضع آنحضرت -*
از  �ه اسـامه را با خود از عرفه تا مزدلفه سوارشتر نمودند، درحاليكـ 

  2بردگان آزاد شده بود.
در ميان راه بخاطر پاسخ به يـك زن،   صهمچنان آنحضرت -*

  3توقف نموده و سخنانش را شنيدند سپس بوي پاسخ گفتند.
را هركسـي ميتوانسـت بـه آسـاني مالقـات       صپيامبر اكرم -*

 صنموده و نياز خويش را به ايشان بـازگو نمايـد، زيـرا آنحضـرت    
ربان و يا نگهباني داشته باشند تا مردم را از ديدن و دوست نداشتند د

  4يا سخن گفتن با ايشان باز دارند.
                                                 

 ) .1636) حديث صحيح است و صحيح بخاري(1814مسند احمد( -1

 ) . 1544صحيح بخاري( -2

 .) 1335صحيح مسلم( -3

 ) .2461) با تصحيح الباني(3035) سنن ابن ماجه (1274صحيح مسلم( -4
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در ذبح قرباني هم اشتراك نمودنـد،   صهمچنان پيامبر اكرم -*
در حاليكـه   1و با دستان شريف شان شصت وسه شتر را ذبح نمودند.

  ميتوانستند ديگران را به ذبح آن مكلف بسازند.
سبب شـد كـه    صفسي و فروتني آنحضرتتواضع و شكسته ن

دوستي و محبت مردم به ايشان بيشتر شده و گرويـدة اخـالق عـالي    
گردند، پس طالب علم و دعوتگران بيشتر از همه به اقتداء بـه   ايشان

اخالق عالي و تواضع و فروتني پيامبر گرامي اسـالم نيـاز دارنـد، تـا     
اليمت را بـه مـردم   بتوانند در راه دعوت هرچه بيشتر بال تواضع و م

بگسترانند، بويژه با ناتوانان و بينوايان و كسانيكه با زبان هاي مختلف 
صحبت مي نمايند، زيرا برخورد و تعامل خـوب بـا همچـو مردمـان     

فرمـوده   :رأس تواضع و فروتني است. چنانكه عبداهللا بن مبـارك  
 است: (مرتبة بلند تواضع آنست كه در برخورد با مردماني كه نسـبت 
به تو كمتر از نعمتهاي دنيا برخوردار اند، خويش را از مقامت چنـان  
پايين جلوه دهي تا وي احساس كند كه تو با داشـتن ثـروت و مقـام    

     2دنيوي ات، فضيلت و برتريي بروي نداري).
                                                 

 ) .2494) با تصحيح الباني (3074سنن ابن ماجه ( -1

 .  3/342احياء علوم الدين :  -2
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پس بايد بـاور داشـت كـه تواضـع و فروتنـي فرصـت را بـراي        
آورده، اطمئنان و دعوتگران مهيا مي سازد تا دلهاي حجاج را بدست 

اعتماد آنها را بخود جلب نمايند و در نتيجه،گفتار شان را بـه آسـاني   
  بپذيرند).  

  نسبت به مردم:  صشفقت ومهرباني پيامبر اكرم -د

اسـالم ديــن رحمــت اســت، قــوانين واحكــام آن در اصــول وفــروع  
بنـا   1براساس محبت، شفقت، مهرباني و دلسوزي گذاشته شده است.

فرستاده نشده اند مگـر   صاست كه پيامبر بزرگ اسالم براين بديهي
بخاطر رحمت و شفقت و دعوت مـردم بسـوي رحمـت بيكـران اهللا     

`���m��c���������b��aميفرمايــد:  �ســبحان، قســميكه خداونــد 

�������dl����� :107األنبياء  
(وترا نفرستاديم جز رحمتـي بـراي عالميـان) و طوريكـه خـود      

 –به مـردم   –وده اند: (همانا من رحمت در بارة خود فرم صشاناي
همچنان فرموده اند: (من محمد هستم ... نبي توبه  2فرستاده شده ام).

   3و نبي رحمت ميباشم).
                                                 

 .61الرياض الناضرة ازسعدي :  -1

 ) . 2599صحيح مسلم ( -2

  ) . 2355صحيح مسلم ( -3
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در قرآن مجيد  �با مردم طوري بود كه خداوند صروية ايشان

�128التوبة:   ��m����ª��©l :ردهتوصيف آنرا ك

شـفقت و مهربـاني   (برمؤمنان رؤف و مهربان است) لذا رحمت، 
عموم مردم را شامل ميشد، بلكه مهربـان تـرين مـردم     صآنحضرت

نسبت به خود آنهـا بودنـد، قسـميكه همـه ايـن گـواه را دادنـد كـه         
نسبت به آنها از خود آنها دلسوزتر ومهربانتر بوده اند،  صآنحضرت

روايت است كه فرمود: (من در جملة زناني بـودم كـه   ب از اميمه
بيعت نمودم، ايشان بما فرمودند: (تا حـد تـوان و    صبا رسول خدا 
ــان   ــت ت ــيد    –طاق ــدار باش ــت پاي ــروط بيع ــدا و   –برش ــتم: خ گف

    1نسبت به ما از خود ما دلسوز تر اند). صرسولش
ايشان را چنين توصيف مي نمايد:  صو يكي از ياران پيامبرخدا

را  صديگـري آنحضـرت    2مشفق و مهربان بودند). ص(پيامبرخدا
 صوصيف مي كنـد: (هيچكسـي را مهربـانتر از رسـول اهللا     چنين ت

 4و در روايت ديگر: (بربندگان خـدا نديـده ام).   3برخانواده نديده ام).
                                                 

 ) . 1300ست، باتصحيح الباني () حديث حسن وصيح ا1597جامع ترمذي( -1

  ) . 628صحيح بخاري( -2
 ) . 2316صحيح مسلم( -3

، سيوطي هردوروايت را صحيح خوانده است، الجامع 15/76شرح مسلم ازنووي: -4
 ). 351الصغير(
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اينگونه مهرباني وشفقت ايشان برمردم بود كه محبت شان در اعمـاق  
قلب هاي آنها جاگرفته و در اطاعت از ايشان بريكديگر سـبقت مـي   

شان از هيچ نوع فـداكاري دريـغ نمـي     جستند، و در دوستي صادقانة
در رهبـري و قيـادت آنهـا،     صورزيدند، و از سوي ديگر آنحضرت
  راه هاي سهل وآسان را برميگزيدند. 

در اين موسم خجسته و دگردهم آيي بزرگ مسلمانان، شفقت و 
در رهبري مردم و رهنمايي آنها بـا اشـكالي    صدلسوزي آنحضرت 

  ترين آن را ذيالً ياد آور مي شويم: مختلف ظاهر گرديد كه برجسته 
نماز هاي ظهـرو عصـر را درعرفـات، ونمـاز      صپيامبراكرم -*

، تا در ادا نمـودن نمـاز   1مغرب وخفتن را در مزدلفه يكجا ادا نمودند
ها بطور جداگانه، برمردم رنج ومشفقت نشود واز سوي ديگر حاجي 

خواهد شـب  بتواند سامان و اسباب سفر، و شترش را در جايي كه مي
  را بگذراند، به راحت واطمينان خاطر جابجا نمايد.

به ناتوانان وبيماران اجازه دادند تا از  صهمچنان آنحضرت -*
مزدلفه بسوي منا بعد از پنهان شدن مهتاب درشب حركت نمايند، تـا  

                                                 
 ) . 136صحيح بخاري( -1
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اعمال يوم نحر(عيد) را قبل از ورود مردم به منا، به آساني ادا نمـوده  
   1در امان بمانند.و از ازدحام مردم 

همچنان آسانگيري ايشان نسبت به مردم در تقـديم و تـأخير    -*
ــوزي     ــاني ودلس ــر مهرب ــحي ب ــل واض ــر دلي ــوم نح ــك ي اداي مناس

است ، در اين روز هر كه از تقديم و يا تأخير اعمـال   صآنحضرت
   2حج مي پرسيد، مي فرمودند: (انجام بده اشكالي ندارد).

ندان  توجـه داشـته و برآنـان    در مورد حاجتم صآنحضرت -*
اجـازه دادنـد تـا     �تخفيف و سهولت مي آوردند، قسميكه به عباس

 3بخاطر آب دادن به حجاج، شبها را در منا نه، بلكه درمكه بگذرانـد. 
همچنان به شتربانان اجازه دادند كه ميتواننـد شـب در منـا نماننـد، و     

                                                 
 ) .1567صحيح بخاري( -1

 ) . 83صحيح بخاري( -2

به آب دهندگان  صرد: وقتيكه پيامبر خدانگا )، ابن قيم مي1745صحيح بخاري( -3
و شتربانان اجازة خروج ازمنا را در شبهاي تشريق دادند، پس كسانيكه ازگم شدن مال 
ومتاع و يا ازعدم موجوديت پرستار با مريض درهراس اند و يا بيماراني كه نميتوانند 

مي گردد. در منا بمانند، نظربه نص حديث، شب ماندن در منا، از آنها نيز ساقط 
 .2/290زادالمعاد : 
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دو روز، يكجـا   جمره زدن دو روز بعد از روز قرباني را در يكي ازآن
   1پرتاب كنند.

به ناتوانان و ضعيفاني كه حج بر آنها  صهمچنان پيامبراكرم -*
واجــب گرديــده بــود لــيكن نظــر بــه ضــعف جســماني حــج كــرده 
نميتوانستند، اجازه دادند تا كسي ديگر را وكيل گرفته در عوض شان 

   2حج نمايد.
به خاطر شفقت و دلسوزي برمـردم گـاهي عمـل     صايشان -*

فضل را ترك مينمودند، مانند سوارشدن برشـتر در طـواف كعبـه، و    ا
سعي ميان صفا و مروه، ولمس كردن حجـر االسـود باعصـا، و تـرك     
نمودن بوسه و اكتفا كردن به لمس نمودن حجراالسود با دست، حال 
ــيكن      ــت، ل ــودن اس ــوار ب ــر از س ــاده بهت ــواف پي ــعي و ط ــه س آنك

ه خـوبي ديـده بتواننـد و    بخاطر اينكه مردم ايشان را ب صآنحضرت
همچنان درحضور ايشـان كسـي دور كـرده و يـا زده نشـود، برشـتر       

   3طواف نمودند.
                                                 

 ) .763) با تصحيح الباني(968جامع ترمذي ( -1

 ) حديث صحيح است . 1812) ومسند احمد(1335صحيح مسلم( -2

 ) . 2217صحيح مسلم( -3
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ــرم  -* ــامبر اك ــان پي ــاني   صهمچن ــدردي و مهرب ــاطر هم بخ
بربيماران، به عيادت آنها رفته و راه هـاي سـهل و آسـان را بـه آنهـا      

 كه نعمتي بـزرگ  صراهنمايي مي نمودند، تا ازحج نمودن با ايشان
   1برمردم بود، محروم نگردند. �خداوند

نصيبت  �پس اگر ميخواهي دراين موسم عظيم رحمت خداوند
گردد، برناتوانان وبينوايان ترحم ومهرباني كن، زيرا (مردمـان مهربـان   
ودلســوز را خداونــد رحمــن بــه لطــف و مهربــاني اش عفــو نمــوده 

 3.و(كسي كه رحم نكند مورد رحمـت قـرار نمـي گيـرد)    2وميبخشد).
 4بـر او رحـم نميكنـد).    �و(كسي كه برمردم رحم نكنـد، خداونـد   

بربنــدگان رحــم كننــده و مهربــان خــود رحــم  �و(همانــا خداونــد
اگر خواهـان سـراي آخـرت و رسـتگاري      –و برحذر باش  5ميكند).
از اينكه لطف و مهرباني و شفقت از تـو فاصـله گيـرد و از     –هستي 

                                                 
 ) . 5896،  4853،  4699صحيح بخاري شماره هاي( -1

 ) . 1569) حسن صحيح و با تصحيح الباني(1924جامع ترمذي( -2

 ) . 5997بخاري( صحيح -3

 ) . 7376صحيح بخاري( -4

 ) . 1584صحيح بخاري( -5
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ـ   دبخت وشـقي كسـي ديگـر از    قلبت بيرون گردد، زيرا (جز انسـان ب
    1رحمت و شفقت بي بهره نمي ماند).

  به مردم:  صنيكي واحسان پيامبر اكرم -هـ

هرگاه انسان به لذت هاي دنيا وعيش وعشرت آن بي تفاوت شـده و  
آنرا حقير بشمارد، ديگر هرگز احسـاس نـا راحتـي، رنـج و مشـقت      

نمـي گيـرد،    نكرده در قلبش كينه وكدورتي در مقابل هيچ انساني جا
وجود اين خصلت نيك در انسانها باعث برچيدن همه دشمني، كينـه  
و كدورت ها از جامعه شـده، صـفا و صـميميت، محبـت و دوسـتي      

نفس بشري را  �خالص و بي آاليشي جايگزين آن ميگردد. خداوند
برحب احسان و نيكي، و دوستي بـا انسـان هـاي نيـك و احسـانگر      

ارزش زيادي ميان منزلت و،مان مقامسرشت نموده است، و چنين مرد
ــته   ــه داش ــه مورد  وافرادجامع ــان هميش ــخنان ش ــذس ــه پ يرش هم

ــدقرارميگيرد، ــد: �خداونـ �m��b����a��`��e��d��c ميفرمايـ
k��j���i��h��g��fl��� :34فصلت    

دفـع كـن، اگـر     –بدي بدكار را  –(به شيوه اي كه نيكوتر است 
بناگـاه    –در پـيش گيـري    اين شيوه را در اخالق و تعامل با ديگران

ــان    ــو و او دشــمني اســت، گــويي دوســتي مهرب ــان ت كســي كــه مي
                                                 

 ) . 1568) حديث حسن است، با تصحيح الباني(1923جامع ترمذي( -1
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است)يعني: اگر با همچو روش نيكو، بدي را دفع كني، دشـمن كينـه   
  توز برايت مانند دوستي دلسوز ميشود. 

دقت نماييم، بدرستي در خـواهيم   صاگر در زندگي پيامبر اكرم
هد واقعـي، و كمـال   زندگي خويش را بين ز صيافت كه آنحضرت

احسان و نيكي عيار نموده بودند، در حاليكه دو تا سه ماه ميگذشـت  
روشن نمي شد،  صولي آتشي در هيچ يك از خانه هاي پيامبرخدا 

بيشـتر از هركسـي    ص* آنحضـرت 1غذاي شان خرما وآب مي بود.
جود و كرمي داشتند كه توانـايي   2سخاوت و دل و دست باز داشتند.

بود، و همچو كسي كه از فقـر نمـي هراسـد، بخشـش     آن در احدي ن
ميفرمودند: (اگر من مثـل كـوه احـد طـال مـي       صايشان 3ميكردند.

داشتم، خوش مي بودم كه سه شب برمن نگذرد و از آن چيزي نـزدم  
 4باقي نمانده باشد، جز چيزي را كـه بـراي قـرض نگهـداري كـنم).     

                                                 
زيب و زينت ومال ومتاع دنيا را مي  صاگرپيامبر - ). *2567صحيح بخاري ( -1

كه  ميدانستند صبه ايشان آنرا مهيا مي ساخت، ولي آنحضرت �خواستند، خداوند
زندگي دنيا بي ارزش بوده و زندگي واقعي همانا زندگي آخرت است، لذا به دنيا 

 ومتاع آن بي ميل بودند(مترجم).

 ) . 6صحيح بخاري( -2

 ). 2312صحيح مسلم( -3

 متفق عليه .  -4
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خاطري بود كه عالقه اينگونه زهد و بي ميلي ايشان با دنيا ومتاع آن ب
بيحد زياد بود، چـون خـويش را بمنظـور     �ومحبت شان باخداوند
فارغ نموده بودند، از عيش و عشـرت دنيـا    �رضا و خوشنودي اهللا 

دست كشيدند، تا آنكه همه دنيا در نزد ايشان برابر با يـك بـال پشـه    
  هم، ارزش و اهميتي نداشت. 

اينكه قيادت و  با وجود صدر موسم حج نيز احسان آنحضرت 
رهبري امت را بدوش داشتند، قابل شمارش نبوده در هرگوشـة ايـن   
مراسم بزرگ، نمونه ومثال هـاي بـارز و برجسـته از احسـان ونيكـي      

هويداست. چـون گنجـايش ذكـر كليـه نمونـه هـاي        صآنحضرت
احسان، خوبي ومهرباني ايشان در اينجا نيست، لذا بطور فشرده چنـد  

  يم:    حالت را ذكر مي نماي
در ميقاتگاه مدينه، يكروزكامل انتظار كسـاني   صآنحضرت -*

ماندند كه ميخواستند با ايشان به حج بروند، ولي در رسيدن به مدينه 
   1تأخير كرده بودند.

بيشتر ازهر زماني درموسم حج بذل و عطـا   صپيامبر اكرم  -*
صد شتر را، اعم از گوشـت، پوسـت، و پوشـش     صنمودند، ايشان

                                                 
 .  102/ 2، زاد المعاد:  215/ 4) سيرت نبي از ابن كثير: 1551صحيح بخاري( -1
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همچنـان در چنـد    1الن آنها را بر فقرا و مساكين تقسيم نمودند.زير پا
   2موضعي ديگر برمردم صدقه وخيرات دادند.

دراين موسـم بخـاطر شـادماني وتسـليت خـاطر       صايشان -*
   3ياران شان، خواهشات وآرزوهاي آنان را بر آورده مينمود.

 �بـر اسـامه بـن زيـد     صهمچنان مهرباني وشفقت ايشان -*
بود، كه هنگام انتقال ميان عرفات و مزدلفه و منا  �باس وفضل بن ع

   4آنها را برشترشان سوار كردند.
ــان و   صآنحضــرت -* ــورد ناتوان ــاي شــان در م ــه ه درخطب

ضعيفان سفارش مي نمودند تا در مورد تعلـيم و دانـش آنهـا توجـه     
گردد و با آنان از آساني و ماليمت كار گرفتـه و در توجيـه و ارشـاد    

   5ر سهل و آسان بازگوشود.آنها امو
                                                 

  ) .1317صحيح مسلم( -1

 ) . 1438) با تصحيح الباني(1633)، سنن ابي داود(1679صحيح مسلم( -2

) با اسناد حسن 15972) ، مسند احمد(1680، 1518نگاه : صحيح بخاري( -3
) وهيثمي فرموده: هيچ يك از راويان اين حديث تجريح ويا تعديل نشده 27290و(

  .  261/ 3اند. مجمع الزوايد: 
 ) . 1544صحيح بخاري( -4

 ) .  1218صحيح مسلم( -5
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در مورد امت شان نگران بودنـد، ودر دعـاي    صآنحضرت -*
اصرار و زاري مينمودند تا امت اسـالم از عـذاب    �شان به خداوند

در دعاهـاي شـب عرفـه، ودر     صدر امان بمانند، ايشان �خداوند
مزدلفه، پيوسته اصرار مـي ورزيدنـد تـا امـت شـان رسـتگارگردد، و       

همه را در  صاز ايشان طلب دعا كرد، آنحضرت هنگاميكه شخصي
   1همة تان را ببخشد). �دعايشان شريك نموده فرمودند: (خداوند

درتبليـغ رسـالت الهـي تـالش مـي       صهمچنان آنحضرت -*
ورزيدند تا سـخنان شـان واضـح، بـي تكلـف و رسـا باشـد، واگـر         

   2موضوعي مهم مي بود، آنرا چند بارتكرار مي نمودند.
سعي مي ورزيدند تا ياران شان را از فتنه ها بدور  صايشان -*

نگهدارند و از اموريكه سبب اتهام وياگمـان بـد برآنهـا ميشـد دوري     
را هنگام نظـر   �گردن فضل بن عباس صجويند، بطورمثال: ايشان

سبب آنـرا پرسـيد،    �بسوي زن خثعمي تاب دادند، و وقتيكه عباس
بسـوي همـديگر نگـاه     كـه  –فرمودند: (دختر و پسر جوان را ديـدم  

چنانكــه  3و از شرشــيطان درمــورد شــان نگــران شــدم). –ميكردنــد 
                                                 

 ) حديث حسن است . 15972مسند احمد( -1

 ) با سند صحيح . 18989) ومسند احمد(512) باتصحيح الباني(616جامع ترمذي( -2

 ). 707) حديث حسن صحيح است، با تحسين الباني(885جامع ترمذي( -3
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در مســجد خيــف نمــاز جماعــت ادا مينمودنــد كــه  صآنحضــرت
دوجواني وارد مسجد شدند، چون نماز را در خانه هاي شان خوانده 
بودند، درآخرمسجد نشستند و درجماعـت اشـتراك نكردنـد، ايشـان     

چنـين نكنيـد، هرگـاه نمازخوانـده و وارد     به آندو فرمودند: (اين ص
مسجد شديد پس باجماعت نيز نماز بخوانيد، زيرا پاداش نماز نافلـه  

   1برايتان نوشته ميشود).
پس اگر آرزو و اميد كسـب رضـا و خوشـنودي و فضـل وكـرم      
پروردگار را دردل مـي پرورانـي، اخـالق خـويش را موافـق اخـالق       

 صق بـا كـردار آنحضـرت   ، و كردار خويش را موافصرسول اكرم
گردان، و بر ناتوانان و مستمندان و محتاجان دراين موسم بافضـيلت،  
نظر به وسع و توانت از مال، مصارف حج، علم و هرچيزي كه باعث 

 �تقويت روحي وجسمي آنان ميگردد دريـغ مـورز، زيـرا خداونـد    
نيكوكاران و احسانگران را دوست ميـدارد، طوريكـه فرمـوده اسـت:     

m�|��{z���������~��}l :195البقرة  

كه خداوند نيكوكاران را  –با انفاق مال و غيرآن  –(و نيكي كنيد 

m�³��²���±��°دوست ميـدارد). همچنـان فرمـوده اسـت:     

´l :(مگر پاداش احسان جز احسان است ؟)    60الرحمن  
                                                 

 ) . 181) حديث حسن صحيح است، با تصحيح الباني(219جامع ترمذي( -1
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ــد   ــدوار آن هســتي كــه خداون ــذيرد  �و اگــر امي ــرا بپ حــج ت
برينش را نصيبت گردانـد، پـس بـه     وگناهانت را ببخشايد، و بهشت

خوار و مسكين طعام بده، و خود را بـا اخـالق وآداب نبـوي مـزين     
وآراسته گردان، زيرا كسيكه فرموده است كه (حج مقبـول و پذيرفتـه   

) ص، همان كس(پيامبربزرگ اسالم1شده مكافاتي جز بهشت ندارد)
(نيكـي   است كه در پاسخ به مرديكه از نيكي در حج پرسيد فرمودند:

   2در اين روز هاي خجسته طعام دادن و سخن خوش و نيك ميباشد).
  در برابر مردم: صصبر و شكيبايي پيامبراكرم -و

صبر وثبات و بردباري توشة پرهيزگاران، وسيله و سامان دعـوتگران،  
و راه توانمندي و اقتدار در زمين، و بآلخره گنجي كم يابي است كـه  

ست، بدون صبر، نصر و پيروزي، و پيشوايي خير فراوان در آن نهفته ا
در زمين، وقيادت و رهبري مـردم نـاممكن اسـت، چـرا كـه صـبر و       
بردباري مانع غضب شده و نفس را هنگام شتاب و بي پروايـي اداره  
مي كند، صبر و شكيبايي محبت را در ميان مـي آورد، عـزم را قـوي،    

كه صـبر و ثبـات   وفكر و انديشه را راسخ و پخته ميسازد، خالصه اين
                                                 

 تفق عليه . م -1

،و الباني 3/207،هيثمي آنرا درمجمع الزوايد حسن خوانده:1/658مستدرك حاكم: -2
 ). 2819درصحيح الجامع نيزحسن خوانده است(
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به بندة كه خواسته باشـد، ارزانـي    �نعمتي بزرگي است كه خداوند
مي نمايد، چنانكه درحديث شريف آمده: (وآنكه خود را بـه صـبر وا   

بــه وي توفيــق صــبرمي دهــد، و بــراي هــيچكس  �دارد، خداونــد
ازينـرو   1بخشش و عطايي بهتر و وسيع تر از صبر داده نشده اسـت). 

ان، و فرمانروايان و بزرگان تاريخ معنـاي صـبر را   هوشياران وخردمند
فرموده است: (خـوبي هـاي    �درست درك نموده بودند، عمرفاروق

مي فرمايد:  �و علي 2زندگي خويش را در صبر و پايداري دريافتم).
   3(صبر وشكيبايي سواره اي است كه هرگز نمي لغزد).

و در  �صبر، استقامت و بردباري پيامبر بزرگ اسـالم بـراي اهللا  
بود تا آنكه به حدكمالش رسيد، ايشان در اين راستا نفـس   �راه اهللا

وادار و ازنافرمـاني وسـرپيچي    �را برطاعت و فرمانبرداري خداوند
اوتعالي جلوگيري مي نمودند وبه قضا و قدر الهي سرتسليم فرود مي 
ــذا    ــوعي از جهــاد بشــمار مــي رود، ل ــد. چــون حــج خــود ن آوردن

اين جهاد انواعي از صبر را در يك وقـت و زمـان   در  صپيامبراكرم
  مراعات مي نمودند:

                                                 
 ) . 1053صحيح مسلم ( -1

 .  1122صحيح بخاري معلقاَ ص -2

 .  158/ 2مدارج السالكين از ابن قيم:  -3



   227     درحج صپيامبرحوال ا
 

 

ايشان نسبت به همه اصحاب كرام مطيع وتابع پروردگار سـبحان  
بودند، ودر انجام طاعات از صبر و پايـداري بـي ماننـد و بـي مثيلـي      
برخوردار بوده اند، كه با عاجزي و اطمينان قلبي و فروتني به دعـا و  

   1داختند.راز و نياز مي پر
بودنـد و   �ايشان پرهيزگارترين، آگاه ترين مـردم بـه خداونـد   

و يا پايمال شـدن ارزشـهاي دينـي،     �هنگام تجاوز برحريم خداوند
نسبت به همه ناراحت شده وخشمگين مي شدند و دور ترين آنها از 

   2آن مي بودند.
در برابـر زحمـت و مشـقت     صاما صـبر و تحمـل آنحضـرت   

بـدون احسـاس خسـتگي و رنجـش و عـدم       رهبري و قيادت مـردم 
برخورد زشت با رعيت، امريست كه هوش و خـرد را بـه حيـرت و    
شگفت مي آورد كه نيازي به ذكر دليل ندارد، زيرا هر انسان بـا خـرد   

دراين حج با دقت نظر  صاگر در بزرگي مسؤليت و حال آنحضرت
يي در اندازد، درخواهد يافت كه ايشان نمونة ازصبر و تحمل و شكيبا

  برابر مردم و رعيت، درتاريخ بشريت اند. 
                                                 

 ) . 1218مسلم ( ) وصحيح1751، 1544صحيح بخاري شماره ( -1

 ) .  6367،  1772صحيح بخاري (  -2
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و اگر در بزرگي وظيفه ومسؤليتي كه بدوش داشتند نظر افگنـده  
شود درخواهيم يافت كه ايشـان از يكسـو بنـدة پـرتالش وحـريص      
برانجام عبادات و قربات با عاجزي و فروتنـي و اظهـار خـواري بـه     

اكمـل ادا مـي   بودند، كه مناسك حج را با وجه احسـن و   �خداوند
نمودند، و از سوي ديگر رهبر و قايد مردم، با خبر ازحـال و احـوال   

 صرعيت بوده، و در راه اتحاد و همبستگي آنان كوشا بودند. ايشان
معلم و مرشد جمعيت بيشـماري ازمـردم بودنـد كـه آنهـا را بسـوي       
پيروزي و خير وصالح دنيا وآخرت دعوت مي نمودند، قلـب عزيـز   

بالغ و رسانيدن دعوت و رسالت الهي با وجه احسـن،  شان به خاطر ا
  شديداً در تپش مي بود.

نمونه و الگـو و مـورد توجـه مـردم بودنـد،       صپيامبرگرامي ما
هرفردي ازحجاج منتظر گفتار ايشان بودنـد، تـا ماننـد ايشـان عمـل      

  نموده وخط سيرشان را بپيمايند.
عـالوه بــرآن زحمــت، تكــاليف و مشـكالت حــج آن زمــان بــه   

وسايل راحـت و سـهولتي كـه امـروز متـوفر       هيچكس پنهان نبوده و
است، درآن زمان اصالً وجود نداشته است، در چنين حالت مرديكـه  
سنش بيشتر از شصت سال است و نه همسـر و سـاير ضـعيفان و نـا     

قرار داشتند، رعايت و  صتوانان ازخويشان شان نيز در ركاب ايشان
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و رهبري و زمامداري امـت را از   مسؤليت همه آنان را از يك جهت،
  جهت ديگر به عهده داشتند.

اما اگر در تعدادحج كننده گان اين موسم دقت نماييم، مي بينـيم  
كه تعداد آنها بسيار زياد بود و درعين زمان اختالف ومغايرت زيادي 
ميان آنان وجود داشته است، كه اين فرق واختالف در دوجهت بنظر 

جود مردماني كه در اسالم سابقه داشـتند و  مي خورد: از يك جهت و
فهم و معلومات آنها در احكام اسالمي عميق و قوي بـود، از جهـت   
ديگر مردماني وجود داشتند كه تازه به اسالم مشرف شـده بودنـد، و   
درك و فهم آنها از اسالم سطحي و ضعيف بود ومعلومات كامـل بـر   

نژاد، زبان، وطـن،   امور شريعت نداشتند، همچنان فرق و اختالف در
سن و سال، و وضعيت مالي و اجتماعي ايـن مردمـان نيـز بـه شـكل      
واضح به نظر مي خورد، و بديهي است كه وجود همچو اختالفات و 
مغايرت ها دريك گـردهم آيـي و در يـك سـرزمين، زمينـة فـرق و       
اختالف در درك و فهم ونظريات را در هر زمان و مكان فـراهم مـي   

وي، مزاج، بسـتگي، لهجـه، نيـاز و احتياجـات آنـان      نمايد، زيرا درخ
  اختالف و مغايرت وجود داشت .

عالوه بر آن حضـور ناتوانـان ماننـد بيمـاران، زنـان، كودكـان و       
بزرگساالن با ايشان ايجاب مي كرد تا از لطف و مهرباني و دلسـوزي  

برخوردار گرديده وجوياي احوال آنان باشد. با وجود  صآنحضرت
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ن حقيقتاً انساني با عظمت بودند كه از صبر و تحمـل بـي   اينهمه ايشا
مثيلي در اين موسم برخوردار بودند، و چه بسا  زحمات و سختي ها 
را در رهبري و قيادت امت متحمل شدند و همه رعيت را در قلب و 

  مسير واحد جمع نمودند.
پس برادر ارجمند! صبر وثبات وهمت را پيشه كن، همـان گونـه   

آنرا در تمام عرصه هاي زندگي خويش عملي  صامي ماكه پيامبرگر
و  1نمودنــد، زيــرا ايمــان راستين(صــبر وبردبــاري وگذشــت اســت).

خداوند سبحان با صـابران اسـت، و مزدشـان را در مقابـل صبرشـان      
كامل و بدون حساب مي دهد كه هيچ شـمارنده اي آن را بـه حـد و    

ماننـد چراغـي    مرزي محدود نمي تواند كـرد، و صـبر و بردبـاري را   
برايت قرار ده تا درحج و بعد از آن  نيز رهنمونت باشد، و برطاعات 
و قربات مواظبت و مالزمت داشته و آنـرا بـه وجـه احسـن ادا نمـا،      
ازگناه بپرهيز، و چون به سوي آن فراخوانده شوي از آن بگريز تـا در  
آن واقــع نشــوي، بــر زحمــت و مشــقت و تكــاليف دنيــا و طاعــات 

ثابت قدم واستوار باش، و از بي قـراري و شـكوه و نالـه     �خداوند
وشكايت و غضب برحذر باش كه هـيچ دسـت آوردي نـدارد، و بـا     
مردم هميشه آميخته و پيوسته باش و بـرآزار و اذيـت آنـان صـابر و     

                                                 
 ) اين حديث با شواهدش صحيح است . 19435مسند احمد( -1



   231     درحج صپيامبرحوال ا
 

 

فرمـوده انـد: (اجـر     صبردبار باش، و گذشت نما، طوريكـه پيـامبر  
بـوده و بـر اذيـت آنهـا     وپاداش مؤمني كه بامردم آميختـه و پيوسـته   

صبرمي نمايد، بيشتر و بزرگتـر از مـؤمني اسـت كـه از مـردم دوري      
چهره ات را در مقابـل   1جسته وآزار و اذيت آنها را تحمل نميتواند).

مردم ترش و پيشانيت را چـين مـده زيـرا اينكـار منـافي بـا صـبر و        
  بردباري وگذشت است.

  بامردم: صنرمي و ماليمت پيامبراكرم -ز

ادات بسياري برفضيلت نرمي، ماليمـت وميانـه روي بـا ديگـران     ارش
وجود دارد كه مسلمانان را برآن تشـويق وترغيـب نمـوده اسـت ، از     

نـرمش را درهمـه    �: (همانـا خداونـد  صجمله فرمودة آنحضرت
. همچنان فرمـوده انـد: (نـرم رفتـاري درهـيچ      2كارها دوست ميدارد)

هـد و از هـيچ چيـزي    چيزي نمـي باشـد جزاينكـه آن را زينـت ميد    
.و فرموده اند: (كسيكه 3بدورنمي شود مگر اينكه آن را زشت ميسازد)

. 4از نرم رفتاري محروم شود، ازتمام خير محروم گردانيده شده است)
بنابر اهميت و مقـام نـرمش و مهربـاني، آنـرا رأس حكمـت ، زيـب       

                                                 
  ) .3257) با تصحيح الباني(4032سنن ابن ماجه ( -1
  ) .6024صحيح بخاري( -2
 ) .2594صحيح مسلم( -3

  ست . ) لفظ حديث از سنن ابو داود ا4809)، وسنن ابي داود(2592صحيح مسلم( -4
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وزينت عمل، عالمت دانش ودانستگي گفته اند، و  از ثمره و حاصـل  
رمي و ماليمت، خوش خلقي و كنترول خشم و خشـونت و پيـروز   ن

شدن برآن است، نـرمش و مهربـاني، دوسـتي و محبـت مـردم را بـه       
انسان جلب نموده باعث ايجاد رحمت و شـفقت ميگـردد، همچنـان    

  روح همدلي، تعاون و همكاري ميان مردم را تقويت مي بخشد.
بودنـد، ايشـان   با نرمش ومهرباني وشفقت آراسته  صپيامبراكرم

نســبت بــه همــه مــردم از نرمــي وآســانگيري وگذشــت و بخشــش  
را توصـيف   صبرخوردار بودند، طوريكـه خداونـد سـبحان ايشـان    

ــد:   ــي فرماي ــوده م ��mN��M��L���K��J��IO����S��R������Q��Pنم

W���V��U��TX���_��^��]��\��[��Z��Y`����a
��d��c���b��j��i��h��g��fel  :159آل عمران  

جانب اهللا با آنـان نرمخوشـدي، و اگـر     سبب رحمتي از (پس به
درشتخوي و سخت دل بودي، بدون شك از پيرامون تو پراگنده مـي  
شدند، پس از آنان درگذر و براي آنان آمرزش بخـواه، و بـا آنـان در    

همـراه و   صكارها مشورت كن)، همچنـان كسـانيكه بـا آنحضـرت    
. 1شفق و مهربان بودنـد) پيوسته بودند حكايت نموده اند كه ايشان (م

                                                 
 ).  628صحيح بخاري (  -1
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و  1و در روايت ديگر حكايت نموده اند كه ايشان (دل نازك داشتند).
برما  صرا چنين توصيف نموده: (آنحضرت  صديگري آنحضرت

درحج نيز اهتمام زياد به امور امت داشـتند،   2.دلسوز و مهربان بودند)
ي از وبا آنها به شفقت و مهرباني ودلسوزي پيشĤمد مي كردند كه برخ

  گوشه هاي آنرا بطور خالصه ياد آور مي شويم: 
مردم را ديدند كه تلبيه را با عبارات مختلف  صچون ايشان -*

و احياناً با كمي و زيادي بعضي كلمات، تكرار مي نمايند، آنهـا را بـه   
همچنان هنگاميكه مـردم از عرفـات    3.عبارتي مشخص وادار ننمودند

بيشتر تلبيه مـي گفتنـد،    صرتبسوي مزدلفه حركت نمودند، آنحض
اما برخي از اصحاب (الإله إالاهللا) را تكرار مي نمودند. و برخي ديگر 

برآنـان انكـار ننمودنـد، زيـرا از      ص، ولـي ايشـان  4تكبير مي گفتنـد 
مهرباني و شفقتي كه برآنها داشتند، به گفتن يك عبارت معين مجبور 

  شان نكردند.
                                                 

  ) . 674صحيح مسلم(  -1
 متفق عليه .  -2

 2) و زادالمعاد:1598) با تصحيح الباني(1813)، سنن ابو داود(1218صحيح مسلم ( -3
/161  . 

 ) . 1687، 1686، 1659صحيح بخاري شماره هاي ( -4
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ــامبراكرم -* ــهول  صپي ــج از س ــن ح ــاي در اي ــاني ه ت و آس
گوناگوني استفاده نمودند، مانند استخدام سايه بان و سوارشدن برشتر 
هنگام عزيمت از مدينه بسوي مكه وهنگام انتقال ميان مشـاعرحج و  
غيره كه اگر خالف آن عمل مـي نمودنـد بـدون شـك مشـكالت و      
زحمات و تكاليف زيادي برمردم وارد ميگرديد، زيرا آنها بلكـه همـه   

  . 1مي تا روز قيامت به ايشان اقتدا مي نمايندامت اسال
در اثناي ادا نمودن بعضـي از اعمـال    صهمچنان آنحضرت -*

حج مانند سعي وطواف بر شتر سوار شدند تا مردم از پيرامون ايشان 
   2رانده نشوند و يا درحضور ايشان كسي كتك نخورد.

تا  از آغاز تا پايان موسم حج سعي داشتند صچنانكه ايشان -*
خويش را به مردم نمايان كنند تا بتوانند سوالها و مشـكالت شـان را   

مطرح نمايند و در اقتدا و اخذ فتـوا وحـل مسـايل     صبه آنحضرت
                                                 

رحج افضل است، مورد اينكه كدام يك درانتقال ميان مشاعمتفق عليه، علما در -1
سواره يا پياده؟ اختالف نظردارند : بطور عموم انتقال ميان مشاعر سواره بهتر است 

سوار انتقال مي نمودند و همچنان انفاق آن بيشتر از پياده است و  صزيرا پيامبر خدا
از سوي ديگر جسد تا اندازه راحت مي گيرد و زمينه براي دعا و زاري وحضور قلب 

 .  12/40به تفسير قرطبي مراجعه شود:  هموار مي گردد.

 ) . 1275، 1272صحيح مسلم ( -2
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شان زحمت و مشقتي ايجاد نگردد، ازينرو سوار بر شـتر ميشـدند تـا    
  همه او را ببينند.

مثل هميشه، درحج نيز بـر مـردم سـهولت و     صپيامبراكرم -*
ي مي نمودند، و اموريكه بلند تر از وسع وتوان شان مي بود، آسانگير

چه در مناسك حـج و يـا در امـور مربـوط بـه زمامـداري ورهبـري        
حجاج، آنان را باالتر از طاقت شان مكلف نمـي كردنـد، و هركـه در    

ــوال ايشــان  ــيرت و اح ــه    صس ــت ك ــد ياف ــد درخواه ــت نماي دق
كاري نگماشته هيچ كسي را بيشتر از طاقت و توانش ب صآنحضرت

   1اند.
با سكون و آرامش و وقار اعمال حـج را ادا مـي    صايشان -*

نمودند. و درهنگام انتقال بين مشاعرحج به همين ترتيـب راه را مـي   
چـون  2پيمودند ، تا مبادا برديگران رنج و مشقت واذيتي عايد نگـردد. 

  همه از ايشان تقليد و متابعت ميكردند. 
روز عرفــه را كوتــاه ايــراد خطبــة  صهمچنــان آنحضــرت -*
  ، تامردم خسته و آشفته نشوند.3نمودند

                                                 
 ) . 1676) با تصحيح الباني (  1905سنن ابو داود (  -1

)، سنن  1729) با تحسين الباني (  1966)، سنن ابو داود (  1218صحيح مسلم ( -2
  ).  703) حديث حسن صحيح است. با تصحيح الباني (  886ترمذي (

 ) .  1660ح بخاري (صحي -3
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بعد از اداي طواف قـدوم، ديگـر طـرف     صهمچنان ايشان -*
و نظـر بـه روايـات     1خانة كعبه نرفتند تا وقتيكه از عرفات برگشـتند. 

ايام تشريق را درمنـا سـپري كردنـد، و از آنجـا      صايشان –صحيح 
اطر اداي  طـواف وداع سـپس   بسوي كعبة معظمه نرفتند صـرف بخـ  

برگشت بسوي مدينه به آنجا تشريف بردند، حال آنكه مقام و منزلت 
و فضيلت طواف به همه هويدا بود، ليكن بخاطر شفقت و مهرباني و 

   2آسانگيري برمردم از انجام آن منصرف شدند.
هميشه كار آسان را برمي گزيدنـد، و درحـج    صآنحضرت -*

كسانيكه باخود هدي (قرباني) نياورده انـد از  نيز فرمان صادر نمودند 
احرام بيرون آيند، و در عرفات و مزدلفه نماز ها را يكجا ادا نمودنـد،  

چهـار ركعتـي را دو    -3و درمنا نماز ها را قصر(كوتاه) مـي خواندنـد  
  . -ركعت ادا مينمودند

اصحاب كرام را امر فرمودند تا قرباني شـان   صپيامبر اكرم -*
ذبـح نماينـد، قسـميكه از     –درمنـا  –كه فرود آمده انـد   را درجاهايي

فرمودنـد: (مـن    صروايت شده كـه آنحضـرت   -مرفوعاً - �جابر
                                                 

 .  334/ 4). سيرت نبي ازابن كثير : 1545صحيح بخاري ( -1

    4/404، سيرت نبي از ابن كثير: 2/310، زادالمعاد :  124الوداع از ابن حزم :  حجة -2
  ) .  1218)، صحيح مسلم (  1656صحيح بخاري (  -3
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دراينجا ذبح نمودم و سر زمين منا همه جاي قرباني است، پس شـما  
، همچنـان  1نيز درجاهايي كه فرود آمده ايد قرباني تان را ذبح نماييد)

قبل ازطلوع آفتـاب برجمـره    براي زنان اجازه دادند تا صآنحضرت
سنگ پرتاب نمايند، چون پرتاب سـنگريزه در هنگـام ازدحـام بـراي     

به آنها اجازه دادند تا قبـل از طلـوع    صزنان مشكل بود، آنحضرت 
آفتاب بر جمره سنگ بريزند، هچنان به آنان اجازه دادند تـا پـيش از   

   2ديگران بسوي جمرات حركت نمايند.
برمردم آنقدر زياد بود كه قلم  صلطف و شفقت آنحضرت -*

از وصف آن عاجز مي مانـد، ايشـان مـردم را بـه شـتاب نمـودن در       
برگشت بسوي اهل و خانواده هاي شان تشويق نمودند، تا از يكسـو  
انتظار اهل وخانوادة آنها طـول نكشـد و ازسـوي ديگـر سـفرپاره از      

اب عذاب است و برانسان سنگيني مي كند، بنـابرآن ايشـان بـه اصـح    
كرام چنين فرمودند: (هرگاه يكي ازشما حجش را بپايان رساند، بايـد  

                                                 
 ) .  1218صحيح مسلم (  -1

) ابن كثير بعد ذكراين حديث  1942وداود ( )، سنن اب 1679صحيح بخاري (  -2
درسيرت نبي فرمود: تنها ابوداود آنرا نقل نموده ليكن اسناد خوب و قوي دارد و 

 .  2/252رجالش همه ثقه اند ،و زاد المعاد : 
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در برگشت بسوي خانوادة خود عجله نمايد، زيرا در اينكـار پاداشـي   
  .  1بزرگ بوي است)

اصحاب كرام را امر مي فرمودند تـا   صهمچنان آنحضرت  -*
شخصـي را   صبرخويشتن نرمي و آساني  نمايند، بطور مثال ايشـان 

كه شتر قرباني با خود ميبرد، فرمودند: (بر او سوار شو) گفـت:  ديدند 
اين شتر قرباني است، فرمودند: (سوار شو) گفت: ايـن شـتر قربـاني    
است، فرمودند: (واي برتو! سوار شو)، اين سـخن را دو و ياسـه بـار    

همچنان فرمودند: (برشترقرباني بانيكويي سوار شويد  2تكرار نمودند.
و هنگام پرتاب سنگريزه برجمره ها  3يگري دريابيد).تا اينكه مركبي د

فرمودند: (اي مردم ! يكديگرتان را نكشيد، ويكديگر تـان را زخمـي   
نكنيد، و هرگاه برجمره سنگ پرتاب نموديد پس مانند خذف را (كه 

چنانكـــه  4ميـــان دو انگشـــت گذاشـــته شـــود) پرتـــاب نماييـــد).
ـ  �به عمرفاروق صآنحضرت مـردي قـوي    وفرمودند: (اي عمر! ت

                                                 
باتحسين الباني در صحيح  5/259، سنن بيهقي: 1/650حاكم: مستدرك  -1

 ). 732الجامع(

  ). 1689صحيح بخاري( -2
 ) با اسناد صحيح . 4015صحيح ابن حبان( -3

) با اسناد حسن لغيره ، باتحسين الباني درصحيح الجامع 16078مسند احمد( -4
)7890 .(  
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حجر االسود برمردم تنگي و فشار ميار، تـا   –دربوسيدن –هستي، پس
مردمان ضعيف اذيت نشوند، و اگرخلوتي بود آنرا لمس كن، در غيـر  

   1آن روبرويش بايست و الإله إالاهللا و تكبير بگو).
اصحاب كرام را در اموريكه خالف ميل و رغبت  صايشان -*

لداري داده و نمي خواستند دلهاي شان آنها واقع مي گرديد تسلي و د
ــرت   ــه آنحض ــال هنگاميك ــد، طورمث ــرام را    صبرنج ــحاب ك اص

امرفرمودند تا از احرام بيرون آيند، ناراحت شدند، زيرا خالف توقـع  
آنهــا ايــن دســتور صادرشــد، آنهــا دوســت داشــتند چيــزي را كــه   

انجام ميدهد، آنان نيز از ايشـان پيـروي كـرده عملـي      صپيامبرخدا
بخـاطر دلـداري    صاكرمسپس پيامبر ايند و از احرام بيرون نيايند،نم

آيندة كارم را مـي دانسـتم اينچنـين نمـي كـردم،       (اگر آنان فرمودند:
قرباني نمي آوردم، واگر همرايم قرباني نبود من نيز از احـرام بيـرون   

سرين گوره خـري را بـه    �. و هنگاميكه صعب بن جثامه2مي آمدم)
وقتي ديدند  –آنرا قبول نكردند  ص، ايشانبخشش نمود صايشان

فرمودند: (چونكه ما در احرام هسـتيم، آنـرا    –كه آن مرد متأثرگرديد 
                                                 

، و سيرت نبي ازابن  5/80: ) حديث حسن است، و سنن بيهقي190مسند احمد( -1
 . 4/318كثير:

 ) .  7230صحيح بخاري( -2
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گوره خري را شكار نمود وخـودش   �و وقتي ابو قتاده 1رد كرديم).
در احرام نبود، رفقـايش ازگوشـت آن خوردنـد، درحاليكـه آنـان در      

ولي باز هم در مورد  ،ندشكار گوره خر نه كمك و نه اشارة كرده بود
آن متردد شدند كه مبـادا گنـاهي را مرتكـب شـده باشـند، سـپس از       

فرمودند: (آيا از ميان شما  صسؤال كردند، آنحضرت صپيامبرخدا
كسي او را دستور به آن داده و يا به آن اشاره اي كرده است؟ گفتنـد:  

ت نه خير، فرمودند: پس از گوشت متبـاقي آن بخوريـد). و در روايـ   
ديگر آمده كه ايشان فرمودند: (آيا چيـزي ازآن نـزد تـان بـاقي مانـد      

آنرا گرفتـه و   صاست؟ گفتند:با ما پايش باقي مانده است،آنحضرت
   2خوردند)

متأسفانه درعصرحاضر بسياري ازحجاج احكام حج را نميداننـد،  
كسـانيكه عربـي را    –همچنان تعـدادي بيشـماري از مردمـان عجـم     

وانان و يا بزرگساالني ميباشند كه به مهرباني، شفقت، يا نات –نميدانند
همكاري، راهنمايي، توجيه، نصيحت، همدردي، خـدمت، احسـان و   
نيكي نياز دارند، كه بايد با آنها همكاري همه جانبه صورت گيـرد، و  

                                                 
  متفق عليه.  -1
) باتصحيح 3093، سنن ابن ماجه(2/165)، زاد المعاد: 1196صحيح مسلم( -2

 ) . 2509الباني(
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اين فرصتي خوب براي كسب ثواب، با مهرباني و احسان، و شـفقت  
  و همكاري كردن با آنان است. 

رادر گرامي! با آنان رفتار نيك نما، وبال تواضع و فروتني را پس ب
هموار نما، و با نرمي و دلسوزي با آنـان برخـورد و تعامـل كـن، راه     
آسان را به آنها رهنمايي كن، از خشـم، غضـب، خشـونت و غلظـت     
بپرهيز، زيرا اينكار منافي با اخالق اسالمي است . درحـديث شـريف   

: (كسيكه بهـرة از نـرمش و مهربـاني داده    فرموده اند صپيامبر اكرم
شده، بدون شك بهرة بزرگي از خير بوي داده شده اسـت، و كسـيكه   

   1بهرة از نرمي داده نشده، همانا از بهرة خير محروم گرديده است)
در رهبـري مـردم آنـرا     صح ـ برخي ديگر از اموريكه پيامبر اكـرم  

  مراعات مينمودند: 

امور گونـاگوني توجـه داشـته و آنـرا     درموسم حج به  صپيامبراكرم
انجــام دادنــد كــه دركاميــابي قيــادت، و برخــورد نيــك بــا مــردم، و 
برانگيختن احساسات، و پيـروي و پـذيرش تـام آنهـا تـأثير بسـزايي       

  داشت كه برجسته ترين آن از قرار ذيل است: 
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  ترتيب و تنظيم نمودن مردم:  -*

ظم نموده و هرگـروه  مردم را در منا منسجم و من صپيامبر اكرم
را درجاي معينـي قـرار دادنـد، ايشـان هركـه را نظـر بـه فضـيلت و         

، درجـاي مناسـبي قـرار    �اولويتش دراسالم، و فداكاري در راه خدا
نقل است كـه وي از يكـي    :دادند، طوريكه از عبدالرحمن بن معاذ

ــرم   ــامبر اك ــحاب پي ــت:     صاز اص ــوده اس ــه فرم ــوده ك ــل نم نق
مردم خطبة ايراد نمودند و هرگروه را نظر به  درمنا به ص(پيامبرخدا

مقام ومنزلـت شـان دراسـالم درجاهـايي مشـخص جابجـا نمودنـد،        
فرمودند: مهاجرين در اينجا فرود آيند، و به سمت راسـت   صايشان

قبله اشاره نمودند، و انصار در اينجا فرود آيند، و به سمت چپ قبله 
و در  1آنها قرار گيرنـد). اشاره نمودند، سپس مردمان ديگر در اطراف 

روايت ديگري چنين آمـده: (سـپس دسـتور دادنـد تـا مهـاجرين در       
قسمت جلو مسجد فرودآيند و به انصار دستور دادنـد تـا درقسـمت    
عقب مسجد قرار گيرند، سـپس مردمـان ديگـر را بعـد از آنهـا قـرار       

   2دادند).
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ل اما در عصر و زمان ما بسياري از مشكالت كـه در اثنـاي انتقـا   
ميان مشاعرحج بوقوع مي پيوندد، نتيجة آنسـت كـه برخـي از مـردم     
مصالح شخصي خويش را برمصالح عامه ترجيح داده و به مقررات و 
قوانين گذاشته شده پابندي و التزام نداشته وبه ديگران احتـرام قايـل   

  نيستند. 
برادر ارجمند!حاجي محترم! چه خوب است كه خودت را نمونه 

ديگران ساخته و از مصـالح وخواهشـات شخصـي     و الگوي نيك به
خويش درمقابل مصالح و نيازمندي هاي برادرانت تنازل نمـوده و از  

  پيروي نمايي!  صاخالق نيك پيامبر اكرم
  تشويق خدمت گزاران حجاج در موسم حج:  -*

ــرم  ــامبر اك ــج را    صپي ــردم درح ــذاران م ــدان وخدمتگ كارمن
ن آسـانگيري نمـوده زمينـة    دركارهاي شان تشـويق نمودنـد، و برآنـا   

مناسب را به آنان مساعد نمودند، طوريكـه ايشـان بـه عمـوي شـان      
اجازه دادند تا شب هاي منا را بخاطر آب دادن بـه حجـاج    �عباس

، و هنگاميكـه درجـايي كـه بـراي حجـاج آب      1درمكه سپري نمايـد 
ميدهند آمده فرمودند: (بـه كـارخود ادامـه بدهيـد، زيـرا بـر اجـراي        
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 �به فضـل و احسـان خداونـد    1پسنديده اي قرار داريد). كارنيك و
امروز ديده مي شود كه رضاكاران و داوطلبان بي شماري در ساحاتي 
گوناگون به خدمت گذاري حجاج سـهم فعـال دارنـد، آنـان اوقـات      
گران خويش در راه توجيه، ارشاد، كمك وهمكاري با حجاج صـرف  

هره و يا كلمة خوشي را از بسياري از احوال حتي چ مينمايند، ولي در
كسي نمي بينند، بلكه بعضي احيـان عـوض شـكر وتقـدير، سـخنان      
زشت و نا مناسبي را مي شنوند وگاهي مورد اذيت، آزار، و سـرزنش  

  و نكوهش بعضي ها قرار مي گيرند.
پس چه خوب است كه با چنين اشخاص بـه آداب نبـوي رفتـار    

سپاسـگزار مـردم   فرموده انـد: (كسـيكه    صشود قسميكه آنحضرت
وهمـانطوري   2را نيز بجا نمي آورد). �نباشد، شكر وسپاس خداوند

از چنين اشخاص قدر داني ميكردند، امـروز نيـز    صكه رسول اكرم
بايد تشويق و ترغيب شوند، تا باعث ادامة اعمال خيرآنها گردد، زيرا 
تشويق نمودن عزم آنان را قوي و متين ساخته و نيروي درونـي آنهـا   

  رچه بيشتر قوت مي بخشد.را ه
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برحفظ حقوق مردم وحمايـت آن  ص پيامبرگرامي اسالم -*

بطورمثـال هنگاميكـه ام    از تلف شدن سعي و تـالش ميورزيدنـد:  
به ايشان پيشنهاد بنا نمودن خانة را درمنا بالمؤمنين عايشه صديقه
پيشـنهادش   صسايه باني باشد،پيامبراكرمصكرد تا براي آنحضرت

فرمودنـد: (منـا موضـع فـرود آمـدن مردمـان گذشـته        را قبول نكرده 
. يعني منـا مشـخص بـه كسـي نيسـت، بلكـه ملكيـت همـه         1است)

مسلمانان است و اگر اينكـار صـورت گيـردد بناهـاي ديگـر نيزآبـاد       
ــان   خواهدشــد كــه درنتيجــه برحجــاج تنگــي خواهــد كــرد. همچن

از كمك نمودن با كارمندان آب زمـزم درمكـه امتنـاع     صآنحضرت
ند، بيم ازآنكه مبادامردم به ايشان در اينكار نيز اقتـدا نماينـد و   ورزيد

درنتيجه حقوق فرزندان بني عبدالمطلب تلف خواهد شـد، قسـميكه   
فرمودند: (اگر خوف اين نباشد كه مردم از ديدن من ازدحام نموده و 
مشكالتي براي شما ايجاد ميكنند، مي آمدم و ريسـمان آب كشـي را   

  . 2مي نهادم) –ردن خود يعني گ –بر اينجا 
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چه بسا حقوق حجاج بويژه حقوق مردمان ضـعيف و   ،اما امروز
ناتوان و بي خبر، بوسيلة دنيا پرستان و سـتمگران ماننـد شـركت هـا     
وجمعيت هاي كه سرپرستي حجاج را بدوش ميگيرنـد و يـا برخـي    
ازحجاجي كه مقام و منزلـت ايـن سـرزمين پـاك از دل هـاي شـان       

  تلف وضايع ميگردد. محوگرديده است،
پس حذركن كه در زمرة چنين مردمان خدا ناترس و حرام پيشه 
مباشي، بلكه سعي و تالش نما تا همچومردمـاني كـه درموسـم حـج     
بهره برداري نامشروع مينمايند نصـيحت و توصـية نيـك نمـوده و از     

  .محاسبة شديدي كه در پيش دارند، يادآورشوي
  جرأت در اظهارحق: -*

، بـا  1مهربانترين و باحياترين مردم بودنـد  صرگ اسالمپيامبر بز
وجود اين صفات حميده، از گفتن حق درمقابل هيچكسي تأخيرنمي 
ورزيدند، حتي اگر اشكالي هم ايجاد ميشد و يا خالف توقـع جانـب   
مقابل واقع ميگرديد، در اين مـورد مثـال هـاي بيشـماري اسـت كـه       

ي و عـالي  درحـق، وشخصـيت قـو    صبرشجاعت و جرأت ايشـان 
  داللت دارد، ازجمله: صايشان
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محضـرعام از نگـاه    را در� فضل بن عبـاس ص آنحضرت -*
 و هنگاميكه پدر فضل، عبـاس  1كردن بسوي دخترخثعمي بازداشتند.

عمويـت را تـاب    گفت: اي رسول خدا! چراگـردن پسـر   به ايشان�
داديد؟ فرمودند: ديـدم كـه دختـر و پسـرجوان بسـوي همـديگرمي       

  2لة شيطان برآندو ترسيدم).نگرند، ازحي
دچـار عـادت    بهمچنان هنگاميكه همسر ايشـان صـفيه   -*

گمان نمودند كه وي طواف فرضـي را در  صماهانه شد و پيامبرخدا
 -روز نحــر انجــام نــداده اســت، فرمودنــد: (آيــا وي نگهدارنــدة مــا 

  3است؟). -ازبرگشتن به مدينه
صدقه  به جوان تنومندي كه از ايشانص همچنان آنحضرت -*

  . 4طلب نمود، چيزي ندادند، زيرا وي قادر به كسب و كاربود
وازمثال هاي برجسـتة كـه داللـت واضـح برجـرأت ايشـان        -*

درحق ميكند،نپذيرفتن خواهش كسانيكه با خود قرباني نياورده بودند 
اينكه در احرام باقي بمانند كه بيشـتر صـحابه از ايـن جملـه بودنـد،      

قي ماندند و ديگران را به بيرون شدن از در احرام باص وخود ايشان
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احرام دستورداده فرمودند: (اگرقرباني باخود نمي آوردم مانند شما از 
  1احرام بيرون مي آمدم).

پس اي برادر وخواهرمسلمان! هيچگاه از وجيبة امر به معروف و 
نهي از منكر وتوصيه وتوجيه وارشاد نيك به مردم دسـت برمـدار، و   

گو هرچند خالف ميل وتوقع ديگران واقع گردد، هميشه سخن حق ب
زيرا سهل انگـاري درايـن مـوارد، نـاتواني و تنبلـي و هـراس تلقـي        

از اظهارحق حيا نمي ورزد. سـعي   �ميشود، نه شرم وحيا. وخداوند
پيروي نمايي، قسميكه وصـف شـده    صنما تا از پيامبرگرامي اسالم

دوشـيزة نوجـواني    –ازحياي دختر بكر صاند كه: (حياي رسول اهللا
، بـا آن  2در پرده و حجابش بيشتر بودند) –كه هنوز شوهرنكرده باشد

خشمگين شده و درپي انتقام ميشدند، قسـميكه ام   �هم بخاطر خدا
حكايـت نمـوده    صازصفات حميـدة ايشـان    بالمؤمنين عايشه

هرگز چيزي را با دست خويش نزده اند، نه زنـي   صاست: (رسول
راينكه جهاد في سبيل اهللا نموده باشـند، ايشـان   را و نه خادمي را، مگ

ازهيچ تجاوزي برخود شان انتقام نگرفته اند مگر اينكه برحريم  ص
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فقـط بـراي حـق     صشريعت الهي تجاوز شده باشـد، و آنحضـرت  
   1انتقام ميگرفتند). �خداوند
  ترك سرزنش خطاكار: -*

بــا آنعــده اصــحاب كــرام كــه مرتكــب خطــايي  صپيــامبراكرم
تندي و درشتگويي و برخورد زشت نمي كردند، بلكه سعي  ميشدند،

مينمودند تا خطاي آنـان را اصـالح سـازند، اگرخطـا از روي نـاداني      
ميبــود، درپــي تعلــيم وآمــوزش درســت آن ميشــدند، و هيچگــاهي  
برشخص خطا كار تركيز و خشونت نمي ورزيدند بلكه كوشش مـي  

به آنان بياموزنـد،   نمودند تا خطا را اصالح نموده و موقف درست را
  بطورمثال: 

در جستجوي گويندة اين سخن كه گفت: (ما  صآنحضرت -*
به منا مي رويـم درحاليكـه از آلـت هـاي مـا منـي بچكـد!) نشـدند         
وسرزنش نكردند، بلكه آنـان را تسـلي داده و بكـار بهتـر راهنمـايي      
نمودند، طوريكه فرمودند: (ميدانيد كه من با تقوا ترين و صادق ترين 

نسبت به همـة شـما ميباشـم،     �و نيكوكارترين شما در بندگي خدا
اگر قرباني را با خود نمي آوردم، مانند شما از احرام بيرون مي آمـدم  
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و اگرآيندة كارم را مي دانستم اينچنين نمي كردم و قرباني را با خـود  
  1نمي آوردم.

بسـوي زن خثعمـي و    �همچنان هنگاميكه فضل بن عباس -*
بـه تـاب    صمي دويدند باربار نگاه مي كرد، آنحضـرت  دختراني كه

  2دادن روي وي اكتفا كردند و او را سرزنش نكردند.
بردو مرديكه درخانه هاي شان نمـاز   صهمچنان آنحضرت -*

خوانده و به مسجد خيف آمدنـد و درآخـر مسـجد نشسـتند، تنـدي      
د وخشونت نكردند، بلكه آنها را توجيه و توصيه نمودند تا كاري كنن

كه شك و شبهه از آندو رفـع گـردد، زيـرا شـايد برخـي گمـان مـي        
نمودند كه آنها نماز نخوانده اند، پس دور كردن شك و شبهه از آندو 

  3مهمتر و اولي تر از ديگر امور بود.
به دو مرد تنومنديكه خواستار صـدقه   صچنانكه آنحضرت -*

دو شدند، سرزنش و يا سخن زشت نگفتند، بلكه آن صاز آنحضرت
را باسخنان پر ازحكمت شان در موقفي قـرار دادنـد كـه خـود آنهـا      
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، كه اين روش نشان دهنـدة بردبـاري   1راضي به نگرفتن صدقه شدند
  در برخورد شان با ديگران است.  صوحكمت عالي آنحضرت

پس آيا طـالب علـم و دعـوتگران ايـن راه و روش نبـوي را در      
از مردم پنـد و انـدرز   دعوت شان عملي مي نمايند؟ با تأسف برخي 

شان با زشتي و تندي،سخنان شان مملواز تهديـد، تحقيـر وسـرزنش    
بوده، و درآموزش و تعليم، ديگران را بـه نـاداني و بيخـردي نسـبت     
ميدهند، كه اينچنين شيوة نادرست و غلط نه تنها اصـالح نمـي آورد   

مـال  بلكه خطا و گناه و فساد را بيشتر رشد داده،و مردم را برانجام اع
زشت و فسادكاري بيشتر از پيش مي كشاند، شـايد بعضـي مالقـات    
باچنين دعوتگران را نپذيرفته و تصميم برقطع رابطـه و تـرك آنهـا را    

  گيرند!
اي كاش كه اينچنين مردمان با خطا كاران مقابل نميشدند و آنهـا  
را برحال خود شان ميگذاشتند و به سوال هاي آنها پاسخ نمي گفتند، 

به آنها علم دين عطا نموده و آنها را  �ا به كسانيكه خداوندتوصية م
 �بمنظور پخش و نشرآن برگزيـده اسـت، اينسـت كـه از خداونـد     

بهراسند از تندي، درشتگويي، خشونت، توهين، تحقير و تهديـدمردم  
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پيروي ص بپرهيزند، و از اخالق و آداب و كردار پيامبر بزرگ اسالم
  .سان، دلسرد و گريزان نسازندنموده مردم را از دين سهل وآ

  اجتناب از زحمت وسختگيري برمردم: -*

ــامبرگرامي    ــت پي ــابي و موفقي ــل كامي ــرين عوام ــي از بزرگت يك
در رهبـري و قيـادت ايـن جمعيـت انبـوه مـردم درحـج،        ص اسالم

آسانگيري، و ترك امور بغرنج و پيچيده، و عـدم تكلـف بـود، بلكـه     
ت بيـان مـي نمودنـد. و هرگـاه     همه مسايل را بطور آسان و با شفافي

هنگـام قيـادت مـردم     صكسي در ارشادات و رهنمود هـاي ايشـان  
درحج دقت نمايد، درخواهد يافت كه هدف و غاية مـردم آشـكار و   
روشن، مرجع و مقام رهبري آنان بارزو معين، قوانين و احكـام حـج   
معلوم و واضح، وخط سيرحجاج معروف، زمان و مكان مناسك حج 

عين شده بود، كه اينكـارخود، رعيـت را آگـاه و بـاخبر از     تحديد و ت
امورمتعلق بحج گردانيده و هرشخصي ميدانست كه چه درپـيش دارد  

  و چه چيزي را بايد انجام دهد و يا ندهد.
پس اگر روزي سر پرست يا مسؤل بخشي از امورحجـاج مقـرر   
شدي، تالش نما تا وظيفه ات را بـا آگـاهي تمـام، دور ازسـختگيري     

  ررعيت، و ترك دشواري وپيچيدگي برآنان انجام دهي.ب
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  محبت ومهرباني با مردم:-*

نـرم  ص از اخالق عالي برخوردار بودند، ايشـان ص پيامبراكرم
خو، پرمهر وپرلطف، مهربان و مشفق، چهرة بشاش، خـوش خلـق، و   
سينة فراخ داشتند، هرگاه با كسي روبرو ميشدند متبسم مي بودنـد، و  

بـا   مودند، تبسم درچهرة شان نمايان مي شـد، ايشـان  اگر صحبت مين
اصحاب كرام خوشوقتي و خوش طبعي نموده، خوشي و سرور را بر 

ــد.  ــادي وجــود دارد كــه   1دلهــاي شــان داخــل مينمودن ــاتي زي رواي
درحـج نيـز بـا يـاران شـان محبـت وخـوش طبعـي         ص آنحضرت

ه حكايت نموده است: (ما بچ �مينمودند، قسميكه عبداهللا بن عباس
درمزدلفه آمـديم، درحاليكـه   ص هاي بني عبدالمطلب نزد پيامبرخدا

برمركبهاي ماسوار بوديم ايشان با دستشان آهسته بـر رانهـاي مـا زده    
فرمودند: (اي پسران عزيـزم! تـا كـه آفتـاب طلـوع نكـرده برجمـره        

   2سنگريزه پرتاب نكنيد).
ـ   ا برادرمسلمان! توهم درحج هنگاميكه با مردم مالقي ميشـوي، ب

چهرة گشاده، خوش وخندان، سيماي پر ازمهر، گفتـارخوش، ورفتـار   
                                                 

 -181 صبهاني:وآدابه از ا ص، اخالق النبي205-  200 مختصر شمايل از ترمذي: -1
207.  
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نيك تعامل نما، تا دوستي و محبت آنان را كسب نموده وسخنانت را 
 �با سينة فراخ بپذيرنـد، واز ثـواب وپـاداش بـزرگ در نزدخداونـد     

  برخوردارگردي.
  :صسنگيني، وقار ومظهرنيك پيامبراكرم -*

نـد هميشـه، از وقـار، روش    درموسـم حـج نيزمان   صپيامبراكرم
توجه  نيك، مظهرزيبا، وچهرة درخشان و تابان برخورداربودند، ايشان

ص به مظهرشان داشتند و هيچكسي زيبا و خوش اندام تر از ايشـان 

ديده نميشد، ايشان موي سرشان را تكريم مينمودنـد و درحـج مـوي    
يشـان  سرشانرا با مواد چسپناكي يكجا نمودند تا در مسير راه مكـه پر 

ودرهنگام احرام بستن ودر وقت بيرون شدن از احرام خويش  1نشود.
همچنان قبل از احرام بستن غسل  2را با بهترين عطرخوشبومينمودند.

همچنــان   4و قبــل از ورود بــه مكــه نيــز غســل نمودنــد.  3نمودنــد.
ــاهي  ص آنحضــرت ــد، و هيچگ ــنگيني برخورداربودن ــار و س از وق

                                                 
  ).4398صحيح بخاري( -1
  ).1801سنن دارمي( )،1189صحيح مسلم( -2
) حديث حسن غريب است والباني آنرا در صحيح سنن ترمذي 830جامع ترمذي( -3

 ).664صحيح خوانده: (

  ).1259صحيح مسلم ( -4
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بنـابراين   1صـادر نشـده اسـت.    يشـان سخنان وحركات ناشايسـته از ا 
دوســتي و محبــت و تقــدير بــيش ازحــد ايشــان در دل هــاي مــردم 

درنظرهمه مردم، بزرگ، عظيم، محترم، معـزز و  ص جاداشت، ايشان
با هيبت بودند، شواهد و داليل بي شماري دراين مورد موجود است 

را ذكرمي نماييم كـه   �كه بطورمثال حديث حارث بن عمروالسهمي
درعرفات يا منا آمـدم ومـردم در اطـراف     صد: (نزد رسول اهللافرمو

شان حلقه زده بودند، مردمان باديـه مـي آمدنـد و هنگاميكـه چهـرة      
   2ايشان را مي ديدند، مي گفتند: (اين چهرة مباركي است).

خويشـتن   و اهتمام نما، توجه و به مظهرخود ارجمند! پس برادر
بـي   و خنديـدن بسـيار   از ه نمـا، آراست تواضع ، وقار،ادب ،ءبه حيا را

 شـوخي حـذركن،   مـزاح و  افراط در زياده روي و از و، بپرهيز مورد
 عمل پوشـاندي،  درخويش آراسته نموده وجامة هرگاه اين صفات را

  خواهدگرفت.  اعماق دلهاي مردم جا در بدان كه سخنان تو
صـفات   مظاهركمـال و  آورشديم بخش كوتاهي از صفاتي كه ياد

كـه   ويژگيهـاي بـود   اين صفات و در حج بود، صاكرمبربزرگ پيام
                                                 

) با اسناد 1816و مسنداحمد ( )2827تصحيح الباني ( با )3024يي (سنن نسا -1
  صحيح .
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را محبـوب دلهـا    صايشـان  نزديـك سـاخته،   صبه پيامبر مردم را
به سوي شان متمايل ميگشت  كه دلها ،ساخته بودپيشوايي گردانيده و

اوامرشـان   برتنفيـذ  پيـروي نمـوده و   صايشـان   اخالص تام از با و
  . سبقت مي جستند

 دارنـد  آرزو و پيشوايي مردم اند، و پس كسانيكه خواهان امامت
ه صـفات حميـد   برابـر  در را بايد خـود  پيروي نمايند، آنانكه مردم از

 ت خـويش را يـ عقـرار داده موق  صوكارنامه هاي بزرگ پيامبراسالم
منصـب هسـتند    شايستة اين مقـام و  كه آيا ،درجامعه خويش دريابند

نامـه هـاي   اخـالق وكار  كسـيكه صـفات و   خاطرنشان بايدكرد، يانه؟
كه  راهي را و، پيراسته ننمايد درخود آراسته و را� پيامبران خداوند

بدسـت   رهبـري مـردم را   پيشـوايي و  هرگـز  آنها پيموده اند نپيمايد،
  نخواهدآورد.
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  ودرخاتمه

 ايـن كتـاب بـا    تهية برادراني كه در از �شكرگذاري خداوند از بعد
 ،مستفيد ساخته اند ات گرانبهاي شان مرايازنظر من همكاري نموده و
  . صميمانه سپاسگذارم

، درآورده شده است صفحات گذشته به رشتة تحرير كه درآنچ و
بنـدة   اسـت كـه بوسـيلة    صگرامي اسالماحوال پيامبر رخششي ازد

 ازخداونــد مهربــان و ، وشــتاب گــردآورده شــد وعجلــه نــاتوان بــا 
د ومفيـ  مثمـر  را نده مسئلت دارم كه اين كوشـش بنـدة عـاجز   ايبخش

به بارگاهش قبول فرمايد وآنـرا توشـه اي بـراي بـرادران      گردانيده و
انجام  را آن حج مبرورپرتو در تا بتوانند دهد وخواهران مسلمان قرار

  ند.همه گناهان به خانه هاي شان برگرد وبخشوده شده از ،دهند
 ي ماننـد و نـاتوان  عاجز ازآنست كه بندة موضوع اين كتاب باالتر

 به بحث و بلكه نياز بطوركامل جمع آوري نمايد، يل وتفص با من آنرا
 ازخداوند دقيق دارد، رسيدگي كامل و رسي و باز دقت وو  وجستج

كـه   فرمايـد  توفيق عطـا  دانش را اهل علم و كسي از دارم تا آرزو�
چنان كه  و حق آنرا ي كندآورجمع  ترل ومفص تردقيق اين موضوع را

 كامگـاري تنهـا بدسـت خداونـد     موفقيت و نمايد، شايسته است ادا



   درحج صحوال پيامبرا     258
 

 

 كـافي اسـت و   را مـا  پـس او ، بود بايد اميد وار نها به اوت است و�
  . است اوتعالي بهترين كارساز

  

على نهجه  اره ومن س على نبينا محمد وعلى آله وصحبوصلى اهللا

  .ثره الى يوم الدينى أواقتف
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