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تم كه معلومات مهم و بسيار مفيـد  عليه وسلم نوشته است مطلع شدم، آنرا كتابي متميز ياف
  .را براي حجاج و زائرين بيت اهللا الحرام در بردارد

بـه نشـر   ) زبـان فارسـي  (و آنگاه كه دانستم اين كتاب بخاطر استفادة بيشتر به غيـر عربـي   
ميرسد بي نهايت خوشحال شدم و خصوصاً اينكه برادر بـه زبـان عربـي و علـوم اسـالمي      

ن ناحيه مورد اطمينان است، به عالوه از آن نوشته هاي خـويش  اطالع كامل دارد و از اي
  .را خدمت علماء تقديم كرده و از رهنمائي ها و توجيهات آنها استفاده مي كند

  .از خداوند متعال براي خود و براي ايشان خواهان توفيق و استقامت هستم
  .ينوصلّي اهللا وسلّم علي نبينا وسيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمع
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  پيشگفتار
�� ������ 	
 ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��� � ���� ��� ��� ���� ��� � ��! 

 "�#� $� %��&��� "'()� %*�+���� � ��, ���-)�! .�/� $�� 0+1
 2)34� 25!  67�8


9 2�-): ;<�! $'�� ��'= 
  : مي فرمايد پيروي از پيامبر خويش امر كرده، و  خداوند متعال بندگان خود را به

�!!$tΒ uρ ãΝä39 s?#u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝä39 pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© 

É>$s) Ïèø9   ).7: الحشر(  �#$

بدهد آنرا بگيريد و هرچه شما را از آن ) از احكام الهي(براي شما  � و هرچه پيامبر«
  .»ز خدا بترسيد هر آئينه عقوبت خدا سخت استمنع كند باز ايستيد و ا

و و همين طور خداونـد بـزرگ پيـامبرش را الگـوي نيكـو بـراي بنـدگان قـرار داده،         
  :فرموده است

�ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ö� tƒ ©! $# tΠ öθu‹ ø9$# uρ   

t� Åz Fψ$# t� x.sŒuρ ©! $# # Z��ÏVx.�     )21: األحزاب.(  

به راستي شما را به پيامبرخدا پيروي نيك است براي كسي كه به ثـواب خـدا و روز   «
  .»آخرت توقع داشته باشد و خدا را بسيار ياد كند

  :و رب العزت خبر ميدهد كه اطاعت از پيامبر رمز محبت با او تعالي مي باشد
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�ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3ö7Î6ósãƒ ª!$# ö� Ï�øótƒuρ ö/ ä3s9 ö/ä3t/θçΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θà� xî 

ÒΟ‹Ïm§‘�     )31: آل عمران.(     

بگو اگر خدا را دوست مي داريد، از من پيـروي كنيـد تـا خـدا شـما را      ) اي محمد(«
  .»دوست بدارد و گناهان شما را براي شما بيامرزد و خدا آمرزندة مهربان است

و مبرهن نموده كه اطاعـت از پيـامبر جـزء از اطاعـت او مـي باشـد       و خداوند واضح 
  :چنانچه مي فرمايد

�̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™§�9 $# ô‰ s) sù tí$sÛr& ©!$# ( tΒ uρ 4’ ¯< uθs? !$yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& öΝÎγøŠn= tæ $ZàŠ Ï� ym�    

   )80: النساء(
روي گردانـد  هر كه از پيامبر اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده و هركه «

  .»پس تو را برايشان نگهبان نفرستاديم
و براي كسي كـه از رسـول خـدا پيـروي نمايـدو امـر او را بـه جـاي آورد از جانـب          

  :خداوند ثواب بزرگي وعده داده شده است

�tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# tΑθß™§�9 $#uρ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù yìtΒ tÏ% ©!$# zΝyè÷Ρ r& ª! $# Ν Íκö* n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# 

tÉ)ƒÏd‰ Å_Á9 $#uρ Ï!# y‰ pκ’¶9 $# uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 zÝ¡ymuρ y7Í× ¯≈ s9 'ρé& $Z)Š Ïùu‘�    )69: النساء(.  

و هر كه خدا و رسول را فرمان برد همنشين كساني خواهد بـود كـه خـدا بـر ايشـان      «
انعام كرده است از پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان، و آنهـا چـه دوسـتان خـوبي     

  .»!تندهس
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را در  �و فريضة حج از مهمترين اركان اسالم است كه اتباع و اطاعـت از رسـول خـدا    
  .آن بطور واضح مشاهده مي نمائيم

و دانشمندان اسالمي در عصرهاي مختلـف   ءي از علماعده قابل ياد آوري است كه 
... جوانبي از احكام حج، چگونگي صحت و بطالن مناسك، بعضي از اخطاي حجاج و 
را در كتب و رسائل مستقل بيان كرده اند، و در تالش خويش بخاطر پخش و نشرعلم و 

  .راهنمائي مسلمانان در مسائل  متعلق به حج كامياب و موفق بوده اند
 �اما يك جانب احتياج به عنايت و اهتمام بيشتر داشت و آن احوال و سيرت پيامبر  

رد با اهل و اقارب، رفتار با دوستان و در حج بود كه در زندگي شخصي روز مره، بر خو
صحابة كرام و باآلخره رهنمائي امت در خالل اين سفر عظـيم و تـاريخي چـه كارهـايي     

  !.؟ندانجام داده ا
با دانستن اين امور و تطبيق آنها حكمت ها و مقاصد حج دانسته شده و قدمى بزرگ 

  .بسوي عبوديت بهتر بر داشته خواهد شد
د زيادي از مسلمانان از احوال و سيرت پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم    و ديگر اينكه تعدا

  .در موسم حج بيخبرند و فقط به دانستن بعضي احكام و مناسك اكتفا مي كنند
و همچنين موجوديت همسران رسول خدا و بسياري از اهل و اقـارب ايشـان در ايـن    

اوندان واضـح مـي   سفركه گوشه هاي از سيرت پاك آن حضرت را با همسران و خويشـ 
  .نبوده از اهميت ويژه ي برخوردار استسازد بطوريكه پيش از اين ميسر 
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در اين سفر با افراد  � و رسول خدا ،نكتة مهم اينكه حج طبيعت خاص خود را دارد 
كه شايد براي بعضي ازايـن  اند، نموده  ديدارو گروههاي مختلفي از مسلمانان مالقات و 

  .ا آنحضرت بوده كه در جاي خود اهميت بسزاي داردافراد، اولين مالقات ب
و باآلخره اينكه از خالل مطالعة اين كتاب معاني و مقاصدي واضح خواهد شد كه از 

  .خالل كتابهاي احكام و مسائل فقهي هرگز به ذهن نميرسد
اين رساله همان طـوري كـه از نـام آن پيداسـت سـفري مبـارك و خـاطرات زيبـا و         

در موسـم حـج اسـت كـه از مصـادر موثـق حـديثي و از بـين          � ادلچسب با رسول خـد 
را درحـج طـوري    � احاديث صحيح انتخاب شده است و گوشه هايي از احـوال پيـامبر  

واضح مي گرداند كه خوانندة محترم شايد اينطورتصور نمايد كه قبل از ايـن بـه هـزار و    
  . با رسول خدا همسفراست ��� ا�
داعچهار صد سال در 

 ةلحظه از زمان حركت از مدينه منوره، دراثناي سفر و بـاآلخره طـواف كعبـ    لحظه به
معظمه و ايستادن به عرفات و بازگشت دوباره بسـوي مدينـه عبـادت، قيـادت و برخـورد      

با اقشار مختلف اعم از اهـل و اقـارب، دوسـتان و صـحابه كـرام،       � پيامبر گرامي اسالم
مي برد كه چگونه رسول خدا اين توده هـاي   زنان و مردان را مشاهده  مي نمايد و لذت
  . عظيم انساني را سر پرستي و قيادت كرده اند

و امروزه كه از يك طرف اختالف و تفرقه امت اسالمي را به ضعف و فالكت نشانده و 
با اهداف و برنامه هاي دقيـق  ...) سيكولر، ماسوني و(حركتهاي ضد ديني   از جانب ديگر

خنجر مي زنند، بر دعوتگران و اصالح گـران  مسـلمان الزم اسـت    بر پيكر امت اسالمي 
تا از حج، اين كنگرة جهاني اسالم استفادة بيشـتر نماينـد، بـراي حجـاج درس محبـت و      
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و } امـت اسـالمي  {وحدت و دوري از تفرقه و اختالف داده، در ذهن هاي آنها مفهـوم  
ج كـه بـه مـوطن خـويش بـاز      عروج دوبارة اين امت را ترسيخ نمايند تا هريك از حجـا 

باشند، تا باشد كه ازين طريق  خويشميگردند، منارة نور و رمز وحدت در سرزمين هاي 
گامي مهم در جهت رشد، شموليت و جهانگيري افكار اسالمي بر داشته سير هجـومي و  
صعودي در مقابل حمالت دشمن داشته باشيم و عمال ثابت سازيم كه افكار ضد اسالمي 

  .ما ياراي جوابدهي و رمقي براي دفاع از خويشتن ندارنددر مقابل 
و چونكه در بارة نسك و احكـام حـج كتابهـا و رسـاله هـاي زيـادي نوشـته شـده، و         
همچنين مسائل حج خيلي وسيع تر از اين نوشـته مـي باشـد؛ لهـذا دريـن رسـاله احكـام،        

چه  كه از رسول مسائل و اختالف هاي فقهي و مسلكي بر رسي نشده است بلكه به هر آن
و بخاطر اسـتفاده بهتـر، موضـوعات    . خدا درين سفر مبارك ثابت شده، اكتفا شده است

  :اين كتاب به چهار بخش تقسيم شده است

  .احوال پيامبر صلي اهللا عليه وسلم در حج با پروردگار -1

 .احوال پيامبر صلي اهللا عليه وسلم در حج با اهل و اقارب -2

 .توسلم در حج با ام احوال پيامبر صلي اهللا عليه -3

  .جوانب ديگري از قيادت آن حضرت صلي اهللا عليه وسلم در موسم حج -4
از خداوند متعال جلّ جالله خواهانم چنانكه به فضل و كرم خويش توفيق طبع و نشر اين 
كتاب را داد، آنرا كتاب مفيد براي حجاج و معتمرين و توشة آخرت براي گرد آورنده 

  .بدارد
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 وا����م ������ و ر
      .ا% و $#آ! �

   »هروي« سيدجمال الدين
  ـه 1427دوازدهم ربيع االول 
  .مدينه منوره
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  يادآوري

ي شـما در واقـع مـأخوذ از     قابل ياد آوري است كه ابحـاث كتـاب در دسـت داشـته     
افي در مي باشد و چون كه بحد ك) البعداني(تأليف علّامه ) احوال النّبي في الحج(كتاب 

كتاب كمي و زيادي و تقديم و تأخير روا داشته ايم؛ لهذا مناسب ندانستم ايـن كتـاب را   
ترجمة احوال النبي في الحج معرفي بدارم تـا كـه خواننـده نقصـانات و كمـي هـاي ايـن        

بلكه هر آنچه از كمال و خوبي مشـاهده شـد از    ؛كتاب را به دوش عالمه بعداني نيندازد
آنچه ازنقص ديده شد، اميدوارم كـه در اسـرع وقـت بـه اطـالع      طرف خداوند بزرگ و 

  .برسانيد تا در چاپهاي بعدي رفع گردد
و ناگفته نبايد گذاشت كه سعي شده است در اين كتـاب فقـط بـه احاديـث صـحيح      
استدالل شود و از آوردن احاديث جعلي و يا ضعيف به شدت اجتنـاب شـده، و اگـر در    

  .ف باشد، در پا ورقي تذكر داده شده استسند حديثي بين محدثين اختال
و چون كه در طبعات و چاپ هاي كتب حديث فرق مي باشد، لهذا شـمارة  حـديث   
  .ذكر شده است تا اگر خوانندة محترم به كتب حديث مراجعه نمود، دچار مشكل نشود

و همينطور به تناسب حال كتاب گاهي به برخي مسائل عقيدوي، فقهي و تاريخي در 
  .از كتب معتبر فن آورده ايم نيزرا ترجمة اعالم و  شدهقي اشاره پاور

ترجمة آيه هاي قرآن مجيد، با اندكي تصرف از ترجمة شاه ولي اهللا محدث دهلـوي  
  . انتخاب شده است "رحمه اهللا"

  والسالم
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  فصل نخست
در �+ $!  ����ا�
ال (�!)' 

 (#ورد,!ر

  
�ورد
	ر ����� و ���	��. 

 ز ������ا��	ر ��ا�� ا

� ر�	�� ��ود ا

 � #��ع و !را

 ��ازن و ا�%�ال
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  در حج با پروردگار  ����احوال پيامبر 
پيوند وسيع با پروردگار و ارتباط قوي باذات پاك او دارائي متّقيـان و سـرماية نيكـو    

  .كاران است
د و فريضة حج از مهمترين پرورشگاه هاي روحي و مراكز پرهيزگاري شمرده ميشـو 
كه نفسهاي انساني را باگردش در مقامات بندگي و منازل كـرنش و انكسـار در پيشـگاه    

  .خداي پاك تربيت مي نمايد
در موسم حج با وجود مسئوليت هاي مختلف از قبيل راهنمائي، تعليم  �رسول خدا 

و قيادت امت، سرپرستي همسران خويش و رعايـت حـال آنهـا و بقيـة اهـل بيـت كمـال        
  .ديت در برابر پروردگار بزرگ را نيز بجاي آوردندبندگي و عبو

همه اين مسئوليت ها بين آن حضرت و رابطة عميقي كه باخالقش داشت حائل واقـع  
  .نشده و ايشان را از انكسار و خضوع كامل در مقابل رب االرباب بازداشته نميتوانست

بـر   -موسـم حـج  در –و اگر جوانب تواضع و انكسار پيـامبر در مقابـل پروردگـار را    
  :لهذا به ذكر مهمترين اين جوانب اكتفامي نمائيم ؛شمريم موضوع به درازا مي انجامد

  :توحيد و يگانگي پروردگار -1 
 � مسألة توحيد از واضح ترين و مهمترين قضايايي شمرده مي شود كه رسـول خـدا  

جوانبي كه مسأله در حج به آن تأكيد كرده و اهميت آن را بيان نموده اند و از بارز ترين 
  :               توحيد در آن بوضوح بنظر مي رسد مواردي را ذكر مي كنيم



                                                                              

  

 

١٨ 

كه شعار حـج بـوده، و متضـمن افـراد خـداي ال شـريك در ملـك و         :1تلبيه - الف
عبادت است و پيامبر خدا بعد از نيت داخل شدن در حـج تـا وقـت مشـاهدة خانـة كعبـه       

  .نددبطور مداوم تلبيه را تكرار مي نمو
: كلمات تلبيه را از آن  حضرت اين طور نقـل مـي كنـد    �جابر ابن عبداللّه انصاري 

» >�'? � @>��A�� >� @"�+*��� @���� B	9 ,>-B) @> @>'? � >-�) ,>-�) �%���� >-�)

 @>2«.  

و دعاي آن حضرت به حضور : به اخالص عمل ����اهتمام خاص پيامبرخدا  - ب
آمده  �را از رياء و خود بيني به دور نگه دارد؛ چنانكه درحديث انسپروردگار كه او 


	� �� ����« :در هنگام بستن احرام فرمود � كه پيامبر� ��� � � ��� �	����3«.  
  .»توفيق حجي را مي خواهم كه رياء و شهرت در آن نباشد! اي بار خدايا«

رمـذي بـا سـند    امـام ت : خواندن سوره هاي اخالص در دو ركعـت طـواف   - ج
قـل يـا   (سوره هاي اخالص  -صلي اهللا عليه وسلم-صحيح روايت نموده كه آن حضرت

  .4را در دو ركعت طواف قرائت نمودند) قل هو اهللا أحد -و-أيها الكافرون 

                                                 

كعبة مشـرفه بطـور مـداوم و     است كه شخص حاجي يا معتمر از زمان بستن احرام تا رؤيت "...لبيك الّلهم لبيك"مراد از تلبيه، گفتن - 1
  .مستمر اين جمالت را تكرار مي نمايد

 .1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 2
ضـعيف گفتـه، و عالمـه     446: صـفحة  3، حافظ ابن حجر اسناد اين حديث را در فتح الباري جلد2890: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 3

  .صحيح قرار داده است 2617: حديث شماره االحاديث الصحيحه �����ناصرالدين آلباني نظر به تمام طرق حديث آنرا در 

  . 869: جامع الترمذي ، حديث شماره - 4



                                                                              

  

 

١٩ 

چنانكـه  : تبلور جوانبي از توحيد در نيايش آن حضرت بر باالي صـفا و مـروه   -د
بعدا بر  : (...ن را بطور مفصل  بيان مي نمايددر حديث طويلي حج ايشا � جابر انصاري

را بـه يگـانگي يـاد     "اهللا"باال رفت تا اينكه بيت اهللا را ديد، رو به قبلـه نمـوده    "صفا"تپة 
هيچ معبـودي جـز خداونـد يكتـا شايسـتة عبـادت       : كرد و بزرگيش را بيان نمود و فرمود

سـه مرتبـه ايـن    .  .وانـا ميباشـد  نيست، پادشاهي و ستايش براي او است، و او بر هر چيـز ت 
آمده و اعمال و دعاهايي را  "مروه"جمالت و يا مشابه اينها را تكرار نمود پس از آن به 
  .1كه به صفا انجام داده بود در مروه نيز تكرار نمود

بهتـرين دعـا،   : چنانكه در حـديث آمـده   ؛نيايش توحيدي آن حضرت در عرفه -هـ
: اي كه من ميگويم و پيامبران پـيش از مـن گفتـه انـد    دعاي روز عرفه است و بهترين دع

»��� �
� ��� �  !"� ��#� $�� %�&� $� ,$� %  .است »�2 +�$ +�� �* ���(, � )

با تأسف شديد امروزه هر بيننده متوجه جهل و ناداني ميشـود كـه دامنگيـر مسـلمانها     
خرافـات حتـي در مراسـم     شده است، و همچنين مشاهده ميشود كـه انـواع بـدعت هـا و    

  .بزرگ و جهاني حج دربين مردم به چشم مي خورد
بديهي است كـه مسـئوليت عظـيم ارشـاد و راهنمـائي مسـلمانها بسـوي اصـل ديـن و          
حقيقت توحيد كه پيامبران به خاطر آن فرستاده شده اند و بر حـذر داشـتن آنهـا از همـه     

  .ن ميباشدانواع و اقسام شرك و بدعت به دوش علماء و دعوتگرا

                                                 

 .1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 1

 .3585: جامع ترمذي، حديث شماره - 2



                                                                              

  

 

٢٠ 

اهميت مسألة توحيد و تقديم آن برساير اركان عملي اسالم از سـيرت پيـامبر بـزرگ    
ي  ايشان را به گـواه : فرستاد برايش گفت "يمن"را بسوي  �اسالم است آنگاه كه معاذ 

و براينكه من پيامبرخدا هستم دعوت بده، اگـراين دعـوت   ) ال إله إلّا اهللا(بر كلمة توحيد 
آنها را بفهمان كه خداي متعال در هر شبانه روز پـنج نمـاز بـر آنهـا فـرض       ترا پذيرفتند؛

نموده است، و اگر اين را نيز اطاعت كردند، به ايشان خبر بده كه خداي بزرگ بر آنهـا  
 آنهـا  يـ  صدقه در مالهايشان فرض گردانيده كه از ثروتمندان شـان گرفتـه شـده بـه فقـرا     

  . 1تقسيم ميشود
ست براي حجاج محترم كه خـود بـر توحيـد اسـتوار باشـند و      پس چه جالب و اليق ا

  .خويشتن را داعي و حامل لواي توحيد قرار دهند
  :2تعظيم شعائر اهللا -2

خداوند متعال بندگانش را به بزرگداشت و تعظيم شـعائر خـويش و حفـظ و احتـرام     
ل خير آنها تشويق نموده و آنرا ركن تقوي و شرط بندگي و راه رسيدن به ثواب و حصو

  :قرار داده و ميفرمايد

 �y7 Ï9≡sŒ tΒ uρ öΝ Ïjà yèãƒ u� È∝ ¯≈ yèx© «! $# $yγ̄Ρ Î* sù ÏΒ ”uθø) s? É>θè= à)ø9   ).32: الحج(    �#$

  
                                                 

  .1395: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

كـه از  "عطـا ". ي باشـد  راهللا نشانه ها و مواضع عبادت او تعـالي م ومراد ازشعائ. شعائر جمع شعيره به معناي نشانه وعالمه است - 2

شعائراهللا تمام آن چيزهـاي اسـت كـه خداونـد متعـال بـه آن امرنمـوده ويـا از آن بـاز داشـته           : تابعين مشهور است، مي فرمايد

مراجعه  2/37ازعالمه قرطبي "الجامع ألحكام القرآن"معلومات بيشتر به تفسير براي. "هي دين اهللا كله": مي فرمايد "حسن".است

  .شود



                                                                              

  

 

٢١ 

اينست و هر كس كه شعائر خدا را تعظـيم كنـد پـس ايـن تعظـيم از تقـواي       ) حكم(«
  .»دلهاست

مت آنها و نزديـك  و در مقابل، خداوند متعال از استخفاف به شعائر دين و هتك حر
شدن به حدود الهي و ارتكاب اعمال غيرمشروع برحذر داشته و خصوصـا در بـارة خانـه    

   :خويش مي فرمايد

�tΒ uρ ÷Š Ì� ãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ysø9 Î* Î/ 5Ο ù=Ýà Î/ çµø% É‹ œΡ ôÏΒ A># x‹tã 5ΟŠ Ï9 r&�   )25 :الحج.  (  

ك مـي  و كسي كه از روي ستم در آنجـا كجـروي خواهـد، او را از عـذاب دردنـا     «
  .»چشانيم

كه سر خيل همه خاصـان خـدا و    �پيشواي پيامبران و سردار انسانها حضرت محمد 
عارفان كالم الهي است، در حفظ حرمت و عظمت  شعائر اهللا نيز قدوة نيـك بـراي همـه    

  .مسلمانها بوده اند
، مراعات حدود، حفظ و احترام به آن در 1و در مراسم حج تعظيم پيامبر به شعائر حج

  .انب مختلف به نظر ميرسدجو
  :ملهاز آن ج
و استعمال بهترين انواع عطر كه آن حضرت 2غسل كردن براي احرام، تلبيد سر: الف

  :در اختيار داشته اند

                                                 

  .3/509از عالمه مباركپوري  ا�4
ذ2 01: نگا.، اعمال نسك و جاهاي آن مي باشدحجمراد از شعائر  - 1

سرجمع و يكجا شده و از نشر و پخش موي و يا اينكه در اثناي احرام در  درتلبيد سر، مادة چسپ مانندي را به سر مي زنند تا كه موي - 2
 .3/400فتح الباري از حافظ ابن حجر : نگاه.پش پيدا شود، جلوگيري شود آن ش



                                                                              

  

 

٢٢ 

را ديد كـه بـه يكجانـب     � او پيامبر": آمده كه �چنانچه در حديث زيد ابن ثابت  
  ."1رفت و براي احرام غسل نمودند

آن حضرت را قبل از اينكه احرام ببنـدد،  : مي فرمايد - عنهارضي اهللا -عائشه صديقه 
با بهترين انواع خوشبوئي كه در دسترس داشـتم خوشـبو سـاختم، تـا اينكـه درخشـش و       

  .2لمعان خوشبوئي را در سر و ريش مبارك آنحضرت مشاهده نمودم
شـعائر  و شتر از جملة : براي قرباني "ذو الحليفه"بردن شترها به همراه خويش از : ب
  .اهللا است

  :خداوند متعال مي فرمايد

�šχ ô‰ ç7ø9 $# uρ $yγ≈ oΨ ù= yèy_ /ä3s9 ÏiΒ Î� È∝̄≈ yèx© «!$#�    )36: الحج(    

  .»را براي شما از شعائراهللا گردانيده ايم )قرباني(و شتران «
بعضـي از شـتران بدسـت مبـارك خـود چانچـه در        "4تقليـد "و "3اشعار"و هم چنين 

نمـاز ظهـر را در    صلي اهللا عليـه وسـلم   پيامبر: آمده كه گفت � حديث عبداهللا بن عباس
خوانده، بعدا ماده شترش را طلب نمود و طرف راست كوهان آنـرا اشـعار    "ذو الحليفه"

  .5را به گردن آن آويزان كرد) كفش(كرد تا كه خون جاري شد و پس از آن دو نعل 

                                                 

 .830: جامع الترمذي حديث شماره - 1

 .مراجعه شود "وبص"براي تحقيق بيشتر به لسان العرب، مادة . 5923: صحيح بخاري، حديث شماره - 2
 .شود و نشانه اي باشد كه اين شتر براي قرباني استمراد از اشعار شتر بريدن قسمتي از كوهان آن است تا كه خون جاري  - 3

برباالي كوهان و يا گردن شتر، تا كه دانسته شود كه اين شـتر بخـاطر قربـاني در مراسـم حـج      "گردن بند"آويزان كردن قالده : تقليد - 4
  .برده ميشود

  .1243: صحيح مسلم، حديث شماره - 5



                                                                              

  

 

٢٣ 

ين امر داللـت مـي كنـد كـه     حديث فوق بر ا: مي فرمايد  -رحمه اهللا-حافظ ابن كثير
اشعار و تقليد اين شـتر را خـودش فرمـوده و اشـعار و تقليـد بقيـة شـترها را بـه          �پيامبر 

  .1اصحابش واگذار كرده است
امر فرمود شتراني را كـه   �پيامبر : و روايت ديگري اين قول را تقويت مي بخشد كه

  .2براي قرباني آورده اند از جانب راست كوهان اشعار نمايند
و هم چنين نهي فرمودن آن حضرت از سوار شدن مالهاي قرباني مگر براي كسي كه 

  .سواري ديگري پيدا نكند
  :برايش گفتند  �كند كه پيامبر   روايت مي �جابر ابن عبداهللا 

  . 3اگر مجبور شدي تا وقت يافتن سواري ديگرى ميتواني شترهاي قرباني را سوار شوي
روز (در روز قربـاني   "جمرة عقبه"وع نسك تا وقت زدن تلبيه مستمر از زمان شر: ج
تـا وقـت زدن جمـرة     �پيـامبر  : آمده است كـه   �چنانكه در حديث ابن عباس ): دهم

  .4عقبه تلبيه ميگفت
را به حق فرستاد، مـن از   �قسم به ذاتي كه محمد : مي فرمايد �عبداهللا ابن مسعود 

را تا وقت زدن جمرة عقبـه تـرك نكـرد، مگـر      "تلبيه "بودم،  ايشانبا  "عرفه"تا  "مني"
  .5اينكه گاهي تهليل و تكبير نيز مي گفت

                                                 

 .4/228إلبن كثير السيرة النبويه -1

  .3881: صحيح ابن حبان ، حديث شماره. 2609: ابن خزيمه، حديث شماره صحيح - 2

 .1324:صحيح مسلم، حديث شماره - 3

  .3040:سنن ابن ماجه، حديث شماره - 4

  ."حسن"با اسناد 2806: صحيح ابن خزيمه، حديث شماره.1/461المستدرك للحاكم - 5



                                                                              

  

 

٢٤ 

و آن حضرت تلبيه را با صداي بلند مي گفت حتّي كه صحابه كرام نيز مـي شـنيدند،   
شـنيدم كـه پيامبرخـدا در    : روايت ابن عمر رضي اهللا عنهما شاهد اينست كه مـي فرمايـد  

لبيـك  ": چسپناكي زده بود با صداي بلند مي گفتحالي كه بر سر مبارك خويش ماده 
  "1...الّلهم لبيك

غسل نمودن آن حضرت قبل از داخل شدن به مكّه مكرّمه؛ تا گرد و غبار سـفر را  : د
دور نموده باشد و با نظافت تمام وارد مكه شود و اين از جملة تعظيم شـعائر اهللا اسـت، و   

2نـافع "به طواف خانـه شـروع نمـود، چنانكـه      آنگاه كه به مسجد الحرام داخل شد اول
" 
روايت مي كند هرگاه كه ابن عمر رضي اللّه عنهما به مكه مكرمه مي آمـد،  شـب را در   

سپري مي كرد، بعدا غسل  نمـوده و در روز بـه مكـه داخـل مـي شـد و مـي         "ذو طوي"
  .3نداين كار را انجام داده ا �پيامبر : گفت
و بوسيدن آن، گريه نمودن درآن لحظـه و لمـس    "دحجر األسو"در بغل گرفتن : هـ
  :"ركن يماني"كردن 

را گرفتـه و   "حجر األسـود " �ابن عباس رضي اهللا عنهما مي فرمايد كه عمر فاروق 
به كسي نفع و يا ضرر رسـانيده  (من يقين كامل دارم كه تو سنگ هستي : بوسيد و گفت

                                                 

  .1184:صحيح مسلم،حديث شماره.5915:صحيح بخاري، حديث شماره - 1

ودراصـطالح محـدثين، روايـت امـام     . هجري وفات يافت117نافع از مشهور ترين شاگردان عبداهللا بن عمر مي باشد، در سال  - 2

، 625: تقريب التّهذيب از حافظ ابـن حجـر صـفحه   : نگا. حديث شهرت دارد "سلسلة طالئي"مالك از نافع از عبداهللا بن عمر به

  .7086: راوي شماره

  .1259: سلم، حديث شمارهصحيح م  -3



                                                                              

  

 

٢٥ 

تو را بوسـيده  ) اهللا عليه وسلم  صليرسول اهللا(و اگر نميديدم كه محبوب من ) ي تواني نم
  .1بغل گرفته هرگز تو را نمي بوسيدم و در بغل نمي گرفتم و در
و ايستادن  "صفا"نمازخواندن آن حضرت پشت مقام ابراهيم، ابتدا نمودن سعي از : و

  .كه هم ذكر مي نمود و هم دعاء مي كرد: "مروه"و بر  "صفا"آن جناب بر 
بعدا آن حضرت به مقام ابراهيم آمـد و  ... ": وايت ميكندر �طوريكه جابر انصاري 

    :اين آية مباركه را تالوت فرمود

�(#ρä‹ Ïƒ ªB$# uρ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î) ’ ~?|ÁãΒ�   ),�-.�� :125 ( دو ركعت نماز بجاي آورد در

 پس از آن بطرف ... و خانة كعبه قرار داشت �حاليكه مقام ابراهيم در بين پيامبر اكرم 

�βÎ) $x¨�آمد و چون بر صفا باال رفت  "صفا" ¢Á9 $# nοuρö� yϑ ø9 $#uρ ÏΒ Ì� Í←!$yèx© «! $#�   ),�-.�� :

را تالوت نمود، بر باالي صفا قرار گرفت تا كه خانه ي كعبه را خوب مشاهده  )158

� +�$ +�� «: كرد روي به قبله آورده، خدا را به يگانگي ياد نمود، تكبير گفت و فرمود

*�  ,)��� *� ��� $�+ � ,��� �
� ��� /�  !"� ��#� $�� %�&� $� ,$� %( � )���

بعدا دعا نمود و سه مرتبه اين جمالت  .»73 �5�3�6 ���(3�24 � �(, �12 .�(, �"0 

  .را تكرار كرد
انجام داده بـود، بـر    "صفا"پائين آمد و اعمالي را كه بر  "مروه"پس از آن به طرف  
  .2انجام داد نيز "مروه" باالي

                                                 

  .با اسناد جيد و قوي131: ، مسند احمد حديث شماره1271: صحيح مسلم، حديث شماره - 1

 .856: جامع الترمذي، حديث شماره. 1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 2



                                                                              

  

 

٢٦ 

  :به تأسي از اين فرمان پروردگار بزرگ: ايستادن دوام دار در مشعر الحرام: ز

�!# sŒ Î* sù ΟçFôÒsùr& ï∅ÏiΒ ;M≈ sùt� tã (#ρã� à2øŒ $$sù ©! $# y‰ΨÏã Ì�yèô±yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# ( çνρã� à2øŒ $# uρ 

$yϑ x. öΝ à61y‰ yδ βÎ) uρ Ο çFΖ à2 ÏiΒ Ï&Î# ö7 s% zÏϑ s9 t, Îk!!$�Ò9   ).198: البقرة(   �#$

) مزدلفه(الحرام روان شديد، خدا را نزد مشعر ) به سوي مزدلفه(پس چون از عرفات «
ياد كنيد و خدا را به شكر آنكه راه نموده است شما را ياد كنيد و اگر چه پيش ازيـن از  

  .»گمراهان بوديد
جـابر   .مـي نمـود  ذكر خـدا را بجـا مـي آورد و تضـرع و زاري      �در اين حال پيامبر 

1قصوا"آنگاه كه نماز فجر را خواند، : اهللا عنه مي فرمايد رضي
را سـوار شـد تـا كـه بـه       "

رسيد، روي بـه قبلـه نمـوده از خـدا دعـا كـرد و پروردگـار را بـه         ) مزدلفه(مشعر الحرام 
و همانطور ايستاده بود تا كه هوا روشن شد، و قبل از طلوع ... بزرگي و يگانگي ياد نمود

  .2شيد آنجا را ترك كردخور
خونهـا و  : چنانكـه در روز عيـد قربـان فرمـود    : بزرگداشتن زمـان و مكـان نسـك   : ح

  .3مالهاي تان بر شما حرام است مثل حرمت اين روز، در اين ماه و در اين شهر شما
  .4بزرگترين روزها در نزد خداوند، روز عيد قربان و روز بعد از آن مي باشد: و فرمود

  

                                                 

 .بوده است صلي اهللا عليه وسلمحضرت قصواء، اسم ناقة آن  - 1

 .1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 2

  .1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 3
  .1765: سنن ابوداود، حديث شماره - 4



                                                                              

  

 

٢٧ 

  : رائت از مشركين و مخالفت با آنهااظهار ب -3

اسالم و شرك هرگز با هم جمع شده نميتوانند، اين دو مثل شب و روز اند كه يكـي  
  .از اين دو بوجود آمده نمي تواند مگر به از بين رفتن ديگري

و از اين لحاظ اولين كاري را كه مسلمانان بعد از بدست گرفتن قدرت در مكه انجام 
ن مظاهر شرك و تخريب نشانه هاي بت پرستي بود، كـه شـخص پيـامبر    دادند از بين برد

  .خدا در اين كار عجله نيز به خرج داده است
آن حضرت بعد از فتح مكه وقتي كـه بـه مسـجد الحـرام دا خـل شـد، بـت هـا را بـا          

  :چوبدستي كه داشت بر زمين انداخته و اين آيه ها را تالوت مي فرمود

�ö≅ è% uρ u!% ỳ ‘,ysø9 $# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈t7 ø9$# tβ% x. $]%θèδ y—�   )81: األسرا.(  

  .»و بگو دين حق آمد و دين باطل نابود شد هر آئينه باطل نابود شونده است«

�ö≅ è% u !% ỳ ‘,pt ø: $# $tΒ uρ ä— Ï‰ ö7 ãƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# $tΒ uρ ß‰‹ Ïèãƒ�    )49: سبا(  

يتواند انجام دهـد، و نـه كـار گذشـته اي را     بگو حق آمد و باطل نه كار تازه اي را م«
  .»ميتواند از سر بگيرد

پيامبر خدا وقتي كه به مكه آمد به خانة كعبه تـا وقتـي كـه    : مي فرمايد �ابن عباس 
 .بت ها در آن بود داخل نشد، امر فرمود بت ها را بيرون آوردند بعدا داخل شد

  :و آنگاه كه آية مباركه

 �$yγ•ƒr' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u $yϑ ¯Ρ Î) šχθä.Î� ô³ ßϑ ø9 $# Ó§pgwΥ Ÿξsù (#θç/ t� ø)tƒ y‰ Éfó¡yϑ ø9 $# tΠ#t� ysø9 $# 

y‰ ÷èt/ öΝ ÎγÏΒ$tã #x‹≈ yδ�    )28: التوبة(.   



                                                                              

  

 

٢٨ 

اي مسلمانان جز اين نيست كه مشركان پليدند پس بايد كه بعد از اين سـال شـان بـه    «
  .»مسجد حرام نزديك نشوند
بعـد از امسـال   : فرمود كـه بـراي مـردم اعـالن كنـد     را امر  �نازل شد، ابوبكرصديق 

  .1شخص مشرك اجازة شركت در مراسم حج را ندارد
در بسياري از شعائر و احكـام حـج سـعي بليـغ      �و هم چنين در سفرحج پيامبر خدا 

  .رفتار نمايد �داشت كه با مشركين مخالفت نموده و بر نهج ابراهيم 
آگـاه باشـيد كـه همـه قـوانين زمانـة       : در خطبة مشهور خـويش در روز عرفـه فرمـود   

جاهليت زير قدمهاي من مي باشد، و خون هاي جاهليت هدر است و اولين خوني را كه 
مـي باشـد كـه در     "ربيعـه ابـن الحـارث   "خـون  ) هدر اعالن مـي كـنم  (از آنها ميگذارم 

 او را كشت، و سود هاي زمانة جاهليت "هذيل"فردي از قبيلة و  2شير ميخورد "بنوسعد"
هدر است و اولين سودي را كه باطل اعالن مي كنم، سود عباس ابن عبد المطلب است؛ 

  .3همه اش گذاشته شده است
بـه   �در مواقع زيادي از موسم حـج مخالفـت بـا مشـركين در كارنامـه هـاي پيـامبر        

  :وضوح بنظر مي رسد، از آن جمله

                                                 

  .1347: ، صحيح مسلم، حديث شماره369: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

عرب را عادت بر اين بود كه اطفال خود را در هنگام شير خوارگي به باديـه ميفرسـتادند تـا در هـواي پـاك و جـو آزاد        - 2
 .بر عادات اصيل عرب خوي بگيرندصحرا نشأت كرده و 

 .1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 3



                                                                              

  

 

٢٩ 

 :نـد و مـي گفتنـد   كه مشركين كلمات شركي را در آن داخل نمـوده بود : تلبيه -الف
»... إلّا شريكا هو لك تملكه وما ملك ،لك ال شريك يكلب«.  

  .1پيامبرخدا اين جملة شركي را دور كرده و از آن بيزاري جست
و مخالفت با كفـار قـريش كـه در    : "عرفه"ايستادن آن حضرت با عامة مردم در  -ب
  .2ويمايستاد شده و مي گفتند از زمين حرم خارج نميش "مزدلفه"

در ايـن كـار نيـز مخالفـت بـا مشـركين       : اجازه عمره براي عائشه رضي اهللا عنهـا  -ج
، بجـا آوردن عمـره را   "صـفَر "صراحتا بنظر ميرسد چرا كه مشركين تا داخل شـدن مـاه   

قسـم بـه   : جائز نميدانستند، طوري كه از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت شده كه گفت
اجازه عمره نداد، مگر بخاطر اينكه رواج اهل  "ذوالحجه"اة خدا پيامبر برا ي عائشه در م

و كساني كه به اعتقادات آنها پايبند بودنـد   "قريش"شرك را از بين برده باشد؛ چرا كه 
وقتي كه موي شتران زياد شد و زخمهاي پشت شان خوب شـده و مـاه صـفر    : مي گفتند

  . دارد روا مي گرددداخل شود، در اين وقت عمره، براي كسي كه ارادة عمره 
  .3و آنها بجاي آوردن عمره در ماههاي ذوالحجه و محرم را ناجائز مي دانستند

                                                 

  .1185: صحيح مسلم، حديث شماره - 1

 .1219: ، صحيح مسلم حديث شماره1665: صحيح بخاري، حديث شماره - 2
و مـراد  . گفته اسـت  "حسن"1750: ، الباني اين حديث را در صحيح سنن ابي داود، حديث شماره1987: سنن ابوداود، حديث شماره - 3

وقتيكه موي شتران زياد شود وزخمهاي پشت شان خوب شود، اينست كه درنتيجـه سـفر و حمـل و نقـل بـار در موسـم حـج        : ازجمله
موهاي پشت شترها از بين ميرفت وپشت آنها زخم ميشد، و هرگاه كه بعـد از اسـتراحت بـار ديگـر شـترها بـه حالـت عـادي خـويش          

 ... .برگردند



                                                                              

  

 

٣٠ 

بـه اظهـار شـعائر اسـالم در جاهـاي كـه مشـركان        : تذليل و خوار نمودن مشركين -د
درآن جاي ها كفر و دشمني خويش با خدا و رسولش را اظهارنموده بودند؛ چنانچـه در  

پائين مي شويم وقتي كه بر كفـر سـوگند يـاد     "خيف بنوكنانه"به ما فردا: فرمود  "مني"
  ).هدف آن حضرت وادي المحصب بود( .كرده بودند

بنـو  "قسم خورده بودنـد كـه اگـر     "كنانه"و  "قريش"داستانش از اين قرار است كه 
رسول خدا را به آنها تحويل ندهند، با آنها نكاح و داد و ستد  "بنوعبدالمطلّب"و  "هاشم
  ).يعني بنوهاشم و بنوعبد المطلب را تحريم اقتصادي و اجتماعي نمايند(1كنندن

عمـرو  : قبل از طلـوع آفتـاب   "مني"بطرف  "مزدلفه"بيرون شدن آن حضرت از  -ـه
حج كرديم، و چون مي خواستيم از مزدلفـه   �با عمر بن خطاب : مي فرمايد 2بن ميمون

عـد از طلـوع آفتـاب از مزدلفـه بيـرون      از اسـالم، مشـركين ب   پـيش : بيرون شويم، فرمـود 
ميشدند، رسول خدا با اين كار آنها مخالفت كرده و قبل از طلوع آفتاب از مزدلفه خارج 

  .3شد
نيـز بـر همـين اصـل      "مزدلفـه "بسـوي   "عرفه"و همچنين بيرون شدن آن حضرت از 

  .4مبني بوده است

                                                 

  .590: بخاري، حديث شمارهصحيح ال - 1

هجـري   47در سـال  . مسـلمان شـد امـا آن حضـرت را نديـد      صلي اهللا عليه وسلمعمرو ابن ميمون األودي، در زمان پيامبر  - 2
  . 5122: الكاشف للذّهبي، راوي شماره. وفات يافت

 .684: صحيح بخاري، حديث شماره - 3
 .838: مراجعه شود به صحيح ابن خزيمه، حديث شماره - 4



                                                                              

  

 

٣١ 

ايـن بـود كـه شـعار      � از عـادات شـريفة پيـامبر   : حافظ ابن قيم رحمه اهللا مي فرمايـد 
 توحيد را در جاي شعار كفر برپا ميداشت، چنانكه امـر فرمـود كـه مسـجد طـائف را در     

  .1تعمير نمايند "الت و عزي"جاي 
در مخالفت با مشركين تنها به افعال خويش بسنده نكرده بلكه صحابة  �آن حضرت 

ور آن حضرت در مسألة كرام را نيز امر مي فرمود تا با مشركين مخالفت نمايند؛ مثل دست
طواف براي آن عده از صحابه كه قريشي نبودند، به مخالفـت بـا قـريش در بـدعتي كـه      

آورده بودند كه هركس قريشي نباشد و خواسته باشد طواف نمايد بايد بـا لبـاس     بوجود
در سـال  (؛ چرا كه يـك سـال بعـد    2شخص قريشي طواف نمايد و اال برهنه طواف نمايد

ي برهنـه در اطـراف    هيچ شخص "ور دادند كه در بين مردم اعالن شود ، دست)نهم هجري
"كعبه طواف نكند ةخان

3.  
همـراه نداشـتند    "هـدي "و همچنين دستور آن حضرت براي آنعده از اصـحاب كـه   

بجا آورند تا كه نُسك شان مخالف با مشـركين باشـد كـه گمـان مـي       "تمتع"اينكه حج 
  . 4رين گناهان استكردند عمره در ماههاي حج از بزرگت

دستور صريح آن حضرت براي انصار به سعي دربين صفا و مـروه، جائيكـه بـراي     -و
  .5كنيد چرا كه خداوند، سعي را بر شما الزم گردانيده است "سعي": آنها فرمود

                                                 

  .2/194زاد المعاد من هدي خيرالعباد  - 1

 .3/565: فتح الباري: نگا - 2
 .1622: صحيح البخاري، حديث شماره - 3

  .7230: صحيح البخاري، حديث شماره - 4
 .2764: صحيح ابن خزيمه، حديث شماره - 5



                                                                              

  

 

٣٢ 

: و در اين دستور مخالفت قاطعانه با رواج انصار در زمانة جاهليت بود كه مـي گفتنـد  
عـروه  "وه جائز نيست، چنانكه عائشه رضي اهللا عنها مسأله را براي سعي در بين صفا و مر

1بن زبير
بـه نظـرم هـيچ پروائـي     : واضـح گردانيـد؛ آنگـاه كـه ابـن زبيـر بـرايش گفـت         "

: چرا؟ ابن زبيـر گفـت  : عائشه گفت             ! ندارد كه اگر بين صفا و مروه سعي نكنم) اشكالي(
  :چونكه خداوند متعال مي فرمايد

�¨βÎ) $x� ¢Á9 $# nοuρö� yϑ ø9 $# uρ ÏΒ Ì�Í←!$yèx© «! $# ( ôyϑ sù ¢kym |M øŠt7ø9 $# Íρr& t� yϑ tFôã $# Ÿξsù yy$oΨ ã_ Ïµø‹ n= tã 

βr& š’§θ©Ü tƒ $yϑ ÎγÎ/�    )158: البقرة(.  

هـر كـس كـه حـج خانـة      خدا است پـس  ) نشانه هاي(هر آئينه صفا و مروه از شعائر «
كنـد بـين   ) سـعي (ر وي نيست در آنكه طواف كند يا عمره بجا آرد پس گناهي ب) خدا(

  .»)صفا و مروه(اين هر دو 
فـال  ":اگر مسأله طوري كه تو مي پنداري باشد، آيه اين طـور مـي بـود   : عائشه گفت
  ."ا يطوف بهماجناح عليه ألّ
  . نكند بين اين هردو) سعي(پس گناهي بر وي نيست در آنكه طواف : يعني

نصار نازل شد كه بر خويش جائز نميدانستند كه بين صـفا  اين آيه در بارة مردمي از ا
و سعي بين صفا و مروه را از بقاياي جاهليت ميدانستند؛ زيرا كـه در  (و مروه سعي نمايند 

بـه حـج آمـد     �و آنگـاه كـه پيـامبر    ) جاهليت باالي صفا و مروه دو بت عبادت مي شد

                                                 

 94عثمان رضي اهللا عنه تولد شده و در سـال  عروه ابن زبير، خواهر زاده و شاگرد عائشه رضي اهللا عنها، در اوائل خالفت  - 1
 .4561: ، راوي شماره425صفحه : تقريب التّهذيب: نگا. هجري وفات يافت



                                                                              

  

 

٣٣ 

ال اين آيه را نازل فرمود، و موضوع را با آن حضرت در ميان گذاشتند، پس خداوند متع
  .1كسي كه بين صفا و مروه سعي نكند حج آن شخص كامل نميشود

بـر پايـة    -خصوصـا در موسـم حـج    -شريعت اسـالمي  : لذا حافظ ابن قيم مي فرمايد
  .2مخالفت با مشركين استوار شده است

ي پس خوشبختي و بشارت براي كسي كه به رسولخدا اقتدا نموده، و در تمـام زنـدگ  
خويش مخالفت با مشركين را نصب العين خويش قرار دهد و هرگز مشابهت بـا آنهـا را   

3چرا كه اگر شخصي خود را همانند قومي سـاخت از آنهـا مـي باشـد    "اختيارنكند؛ 
و . "

  .»4:; :9 �8�4  ��&�« :مي فرمايد �پيامبر 
  .مي باشد) در روز قيامت نيز با او(شخص هر كسي كه دوست دارد : ترجمه
  :كثرت مناجات و دعاء -4

دعا در اسالم داراي جايگاه مخصوصي مي باشد؛ چرا كه انتهاي تذلّل و نيازمندي به 
دعـا،  : مـي فرمايـد   � دربار پروردگار بزرگ را نشـان ميدهـد، از ايـن رو پيـامبر اسـالم     

 .5خودش عبادت است
ري از يعني ركن بزرگ عبادت است؛ چرا كه روي آوردن به خداونـد متعـال و بيـزا   

  .1غير اهللا را بوضوح نشان ميدهد
                                                 

 .1277: ، صحيح مسلم، حديث شماره1643: صحيح البخاري، حديث شماره - 1

  .5/146: حاشيه ابن قيم بر سنن ابو داود - 2

 .4033: سنن ابي داود، حديث شماره - 3

 .6169: بخاري، حديث شماره صحيح - 4
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٣٤ 

  .در مراسم حج بيش از معمول بقية اوقات دعا كرده اند �و پيامبر 
، درحين وقوف بر صـفا و مـروه نيـز دعـا     2در وقت طواف دعا نموده �آن حضرت 
خويش سوار بودند، دستها را تا سينه ) شتر(و در روز عرفه در حاليكه بر ناقة . كرده است
بعـد از   "مزدلفه"و باالخره اينكه در مشعرالحرام . و تا غروب آفتاب دعا كردند باال برده

اينكه نماز را در اول وقت خواندند، شروع بـه دعـا كـرده و تـا قبـل از طلـوع آفتـاب بـه         
  .3حضور پروردگار خويش نيايش نمودند

، دسـتهاي  يسـتاد و در روزهاي تشـريق پـس از زدن دو جمـرة اول، رو بـه قبلـه مـي ا      
  .4ويش را باال برده و دعا مي كردخ

  .5مي ايستاد "بقره"به اندازة قرائت سوره : حافظ ابن قيم مي گويد
روايت شـده، امـا ثنـا و ذكـر      �در دعاي مسأله از آن حضرت  گذشتمثالهايي كه 

خداوند را از زمان بيرون شدن از مدينه منوره تا بازگشت به آنجـا تـرك نكـرده اسـت،     
ذكر خداوند مشغول بوده و خداوند را طوري كه مناسب شأن او تعـالي  هميشه زبانش به 

  .6است، در همه حال ثنا مي گفته است 

                                                                                                                        

 .9/220: األحوذي از مباركپوري تحفة :مراجعه شود به - 1

 .1892: سنن ابوداود، حديث شماره - 2
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٣٥ 

آوريست آنچه كه از دعا و نيايش آن حضـرت در موسـم حـج بـراي مـا         الزم به ياد
رسيده، نسبت به آن چه كه نرسيده خيلي كم است؛ چرا كه اصل در دعا اينسـت كـه بـه    

در بين پروردگار و بنده اش مي باشد، و هر انسان از خداي خويش آن طور خفا و سرّي 
  .كه به آن احتياج دارد ،چيزي را مي خواهد

اما در بعضي جاها كه آن حضرت با صداي بلند دعا كرده، خواسته تا امـت را تعلـيم   
شـاهد خـوبي    � بدهد و مسلمانها از ايشان پيروي نمايند، چنان كه حديث جابرانصاري

  : بعدا اين آيه را تالوت نمود: ...مدعاي ماست كه مي فرمايد براي

�(#ρä‹ Ïƒ ªB$# uρ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) ’ ~?|ÁãΒ�  ),�-.�� :125( . و صداي خود را بلند  

  .1نمود تا مردم بشنوند
و بر هيچ عاقلي مخفي نيست كه ذكر و دعا از اهداف و مقاصد بزرگ حج مي باشد 

 :به آن تلميح شده كه در اين قول خداوند

  �# sŒ Î* sù Ο çG øŠ ŸÒs% öΝà6 s3Å¡≈ oΨ ¨Β (#ρã� à2øŒ $$sù ©! $# ö/ä. Ì� ø.É‹ x. öΝà2u !$t/# u ÷ρr& £‰x© r& #\� ò2ÏŒ� 

),�-.�� :200(.  
خـويش را  پس هنگامي كه مناسك حج خويش را انجام داديد همانگونه كه پدران «

  .»ياد ميكنيد خدا را ياد كنيد و بلكه بيشتر از آن

                                                 

 .2961: سنن نسائي، حديث شماره - 1



                                                                              

  

 

٣٦ 

اعمال و شعائر حج بخاطر ذكر خداوند متعال مشـروع شـده، بـه طـوري كـه در       بلكه
طواف بيت اهللا، سعي بين صفا و  مـروه و  : آمده �حديث عائشه رضي اهللا عنها از پيامبر 

  . 1زدن جمره بخاطر اقامه ياد خداي بزرگ مشروع شده است
دعاهـاي   و بايد گفت دعاهايي كه از آن حضرت در موسم حـج نقـل شـده اسـت از    

  :2جامع مي باشند، مثل دعاي آن حضرت در بين دو ركن يماني

 �!$oΨ −/ u‘ $oΨ Ï?# u ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ZπuΖ |¡ym ’Îûuρ Íοt� Åz Fψ$# ZπuΖ |¡ym $oΨ Ï% uρ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9 $#� ),�-.�� :

201.(   
پس انسان موفق كسي است كه به پيـامبر خـدا تأسـي و اقتـدا نمـوده، حمـد و ثنـا بـر         

  .متعال و مناجات و تضرع به درگاه إلهي را فراموش نكندپروردگار 
و الزم است كه ذكر با حضور قلب بوده و دعا با اخالص كامل و از عمق دل باشـد،  
و هرگز شخص مسلمان در موسم حج وقتش را در كارهاي بي فايده ضـايع نكنـد؛ چـرا    

  .كه شايد اين فرصت طالئي ديگر هرگز برايش ميسر نشود
  : دود اهللارعايت ح -5

قهر و غضب بنده بخاطرخدا و رعايت حدود او نشانة تقوي، عالمت كمال بنـدگي و  
 .دليل بر صدق ايمان مي باشد

                                                 

 .1888: ، سنن أبي داود ، حديث شماره 902: مارهجامع ترمذي، حديث ش - 1

 .1892: سنن ابو داود، حديث شماره - 2



                                                                              

  

 

٣٧ 

در موسـم حـج در    -خصوصـا  – �از خالل مثال زير دانسته مي شود كه رسول خدا 
مراعات نمودن حدود اهللا خيلـي محتـاط بـوده و بخـاطر هتـك حرمـت آن خشـمگين و        

  .ده استغضبناك مي ش
1هدي"پيامبرخدا وقتي كه ازمدينة منوره حركت نمود، همراه خود 

بعـدا   ... بـرده بـود   "
بخاطر سهولت و آساني براي اصحاب، دستور داد هر كـه بـا خـود هـدي نيـاورده اسـت       

چـون هـدي    �و شـخص پيـامبر   . احرام خويش را شكسته و حج خود را عمره بگرداند
  .بشكند و خويش را حالل نمايد داشت، نخواست كه احرام خود را

جـدي نيسـت و فقـط     �صحابة كرام رضي اهللا عـنهم بـه گمـان اينكـه رسـول خـدا       
  .رخصت شرعي را براي آنها بيان مي كند در اطاعت امر تأخير نمودند

وقتي كه ديد اصحاب از دستور آن حضرت به سـرعت اطاعـت نكـرده     �پيامبرخدا 
  .نشان برخواست و به نزد عائشه رضي اهللا عنها رفتاند، بخاطرخدا غضبناك شده، از ميا

چـه كسـي شـما را    ! اي رسـول خـدا  : عائشه چون پيامبر خدا را خشمگين ديد گفـت 
  !خشمگين كرده است؟

آيا نميداني كه من مردم را به كاري دستور دادم و با وجود اين هم آنها : پيامبر فرمود
نم قبال مي دانستم هدي را با خـود نمـي   و اگر من چيزي را كه حاال مي دا! متردد هستند

، بعدا از نزد عائشـه بيـرون شـد، در بـين     2آوردم و فعال خود را مثل آنها حالل مي كردم
شـما خـوب مـي دانيـد كـه مـن متّقـي تـرين، راسـتكار تـرين و           : صحابه ايستاده و فرمود

                                                 

  .حيواني كه حاجي براي قرباني با خود مي برد  - >

 .1211: صحيح مسلم، حديث شماره  - ٢



                                                                              

  

 

٣٨ 

د را نيكوكار ترين شما هستم، و اگر من همراه خويش هدي نمي آوردم، مثـل شـما خـو   
  .1پس خود را حالل كنيد. حالل مي كردم

  . صحابة كرام دستور آن حضرت را با جان و دل پذيرفته و سمع و اطاعت نمودند
همين طور براي هر مسـلمان سـزاوار اسـت تـا در وقـت انتهـاك محـارم، ناراحـت و         

چي از سـرپي . حدود اهللا را پايمال نكند و بـه اوامـر و نـواهي پايبنـد باشـد     . خشمگين شود
  .دستورات خداوندي حذر نمايد؛ چرا كه سبب هالكت و مبتال شدن به فتنه مي شود

  :خداوند متعال مي فرمايد

�Í‘ x‹ ósuŠ ù= sù tÏ% ©!$# tβθà� Ï9$sƒ ä† ôtã ÿÍν Í> ö∆r& βr& öΝ åκ z:Š ÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝåκ z:A ÅÁãƒ ë>#x‹ tã íΟŠ Ï9r&�  

  ) .63: النور(
حكم پيامبر مـي كننـد از آنكـه بـال و يـا عـذاب       پس بايد بترسند كساني كه خالف «

  .»دردناك به ايشان برسد
اگـر مـي خـواهي از عـذاب الهـي نجـات پيـدا كنـي          ! و تو اي برادر مسلمان و متعهد

از آن چيزي كه شـما را نهـي   : حديث پيامبر خدا را به ياد داشته باش جائيكه مي فرمايند
مـر مـي كـنم در حـد اسـتطاعت، آن را                       مي كنم اجتناب كنيد، و به چيـزي كـه شـما را ا   
آنهائي را كه قبـل از شـما بـوده انـد     ، انجام دهيد، زياد كردن سوال و اختالف با پيامبران

  .2هالك گردانيده است

                                                 

 . 1216:صحيح مسلم، حديث شماره. 7367: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

  ).لفظ حديث از صحيح مسلم است( 1337: ، صحيح مسلم، حديث شماره7288: صحيح بخاري، حديث شماره - 2



                                                                              

  

 

٣٩ 

وقتي كه شنيدي خداوند مي فرمايد !) اي مسلمان : (مي فرمايد �عبداهللا ابن مسعود 
وب گوش بده؛ چرا كه يا به بهترين چيز تو را امر مـي  خ! اي كساني كه ايمان آورده ايد

  .1كند و يا از بدترين كار تو را نهي مي نمايد

  :خشوع و آرامش -6

، به آرامش اعضا و وقار آنها دانسته مي شود؛  چرا كه ظاهر، حضور دل و خشوع آن 
  .نشانة باطن است

، فـروتن در مقابـل   با قلب آماده به انجام نسك �و در مراسم حج شخص پيامبرخدا 
پروردگار، شكسته و متواضع در جلو رب خويش، گريـه كنـان و اشـك ريـزان بـا بلنـد       

، مثال غير قابل تصـوري  2نمودن دستها در هنگام مناجات و زاري به حضور رب االرباب
  .را از اين نوع ارائه كردند

ننـد كـه از آن   صحابة كرام بعضي از احوال پيامبر در موسم حج را براي ما بيان مي ك
  :جمله 
: در اثناي طواف را اين طور وصف مي كند �حاالت پيامبر   � جابر انصاري: الف
از سنگ حجراالسود شروع كرده و آن را در بغـل گرفـت، از چشـمهاي مبـارك آن     ... 

                                                 

 .848: سنن سعيد ابن منصور، حديث شماره - 1
صـحيح مسـلم،   . 1751: صـحيح بخـاري، حـديث شـماره    : درين مورد مثال هاي زيادي در كتب حديث ذكر شده اسـت؛ بطـور مثـال    - 2

  .1218: حديث شماره



                                                                              

  

 

٤٠ 

و چهار طواف  1)پهلواني(حضرت اشك جاري شد، بعدا سه طواف اول را در حال رمل 
ي انجام داد، و چون از طواف فـارغ شـد حجـر االسـود را بوسـيد،      ديگر را به حالت عاد

  .2دستهاي خود را بر باالي آن گذاشت و بعدا به روي مبارك خويش كشيد
3سالم": ب

 "جمـرة عقبـة  "آن حضـرت  : از ابن عمر رضي اهللا عنهما روايت كـرده  "
ادي رو بـه  اولي را زد و بعدا كمي جلوتر رفت و مكث نمود، و درآن جا مدت زمان زيـ 

جمرة "و بعد از آن . دعا كرد -و در حاليكه دستهاي خود را باال گرفته بود -قبله ايستاد 
مـدت زيـادي رو بـه قبلـه ايسـتاد و در حاليكـه       ، و به طـرف چـپ وادي    را زد، "وسطي

دستهاي مباركش به طرف آسمان بـود دعـا كـرد، و پـس از آن جمـرة كبـري را زده و       
  .نزديك آن نايستاد

 همينطور ديدم كه رسول خـدا : ابن عمر نيز اين افعال را انجام مي داد و مي فرمودو  
  .4اين امور را انجام داده است صلي اهللا عليه وسلم

                                                 

ز اين است كه شخص حاجي و يا معتمر هنگام طواف قدمهايش را نزديك هم گذاشته و بـا حركـت دادن   رملْ و يا پهلواني عبارت ا - 1
 . رمل فقط در سه شوط اول طواف قدوم سنّت مي باشد. شانه ها با سرعتي كه از حالت عادي بيشتر باشد طواف نمايد

 .است "جيد"سناد اين حديث ا: مي گويد4/317 السيرة النبويه، ابن كثير در 5/74السنن الكبري  - 2

سالم ابن عبداللّه بن عمر، يكي از فقهاي سبعه، در سيرت و فقه به پدرش عبد اللّه ابن عمر شباهت زياد داشـت، در آخـر    - 3
 .2176: تقريب التّهذيب، راوي شماره. هجري وفات يافت 106سال

دعا نكردن آن حضرت بعد از جمرة عقبة كبري را اين طـور بيـان   وحافظ ابن قيم علت . 1751،1753: صحيح بخاري ، حديث شماره - 4
و وقتي كه جمرة عقبة . عادت شريفة آن حضرت اين بود كه در اثناي عبادت و قبل از اينكه از آن فارغ شود، دعا مي فرمود: مي كند

بهتر است از دعا كردن پس ) رغ شدن از آنقبل از فا(و دعا در اثناي عبادت . فارغ شد؛ لهذا دعا نكرد) رمي(كبري را زد، از عبادت 
  .از آن

و سنّت آن حضرت در دعاي نماز نيز همين بوده است كه در صلب نماز و اثناي آن دعا مي كرده، و اما بعد از انتهاي نماز عادت آن 
 .2/286من هدي خيرالعباد زاد المعاد: نگا. حضرت بر دعا كردن نبوده است و كسي كه از آن حضرت نقل كرده در اشتباه افتاده است



                                                                              

  

 

٤١ 

همچنان آرام و با وقار راه مي رفت و مناسـك حـج را بـا اطمينـان و      �آن حضرت 
  :آرامش تمام ادا مي نمود، ابن عباس رضي اهللا عنهما مي گويد

ناگهان از پشت سر، صداي بعضي مردم  ... همراه بودم � عرفه با رسول خدا در روز
با تازيانـه اي كـه در دسـت     �را شنيد كه شترها را مي زدند و فرياد مي كشيدند، پيامبر 

آرامش را بر خود الزم بگيريـد نيكـوئي در   ! اي مردم: داشت به آنها اشاره كرد و فرمود
  .1تيز و تند رفتن نيست

رحمه اهللا  براي مردم در عرفه سخنراني كرد،  2عد وقتي كه عمر ابن عبد العزيزسالها ب
برنـده  : مفهوم حديث فوق را براي حجاج بيت اهللا الحرام اين طور تشريح نمود و گفـت 

كسي نيست كه اسب و شتر او جلو باشد، بلكه برنده كسي است كه گناهـان او بخشـيده   
  .3شده باشد

مشاهده مي شود كه در وقت طواف و سـعي و يـا زدن جمـره،    متأسفانه اين زمان نيز 
شـايد  . نموده و سبب آزار و اذيت ديگـران مـي شـوند   ) شلوغ(بعضي از حجاج بير و بار 

  . مثالهايي كه از مرگ و مير حجاج مي شنويم در نتيجة همين كارها باشد
  : انجام كارهاي خير -7

                                                 

  . 1671: صحيح بخاري، حديث شماره  - 1

در زمان خالفت وليد بـن  . امير المؤمنين عمر ابن عبدالعزيز، مادرش دختر عاصم ابن عمر فاروق رضي اهللا عنه بوده است - 2
ت بـه او سـپرده شـد، او را    والي مدينه منوره بود، و بعد از سليمان بن عبد الملك منصب خالفـ ) خليفة اموي(عبد الملك 

دو : هجري، بعمر چهل سالگي در گذشـت، مـدت خالفـت    101سال "رجب"در ماه . در زمرة خلفاي راشدين دانسته اند
 . 4940: ، راوي شماره457: تقريب التّهذيب ص. ك.ر. سال و شش ماه

  .3/522فتح الباري  - 3



                                                                              

  

 

٤٢ 

ق به مسابقه در كارهاي نيك مي خداوند بزرگ در كتاب مجيد خود بندگان را تشوي
  :نمايد و مي فرمايد

 �(# þθãã Í‘$y™uρ 4’ n< Î) ;οt� Ï�øótΒ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π̈Ψ y_uρ $yγàÊóA tã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $# uρ ôN£‰ Ïã é& 

tÉ) −G ßϑ ù= Ï9�   )133: آل عمران. (  

و شتاب كنيد بسوي آمرزشي از پروردگار خويش، و بسوي بهشـتي كـه پهنـايي آن    «
  .»نند آسمان ها و زمين است كه براي پرهيزگاران آماده شده استما

  :در حج نيز بر همين منوال بوده كه با چند مثال زير دانسته مي شود �عادت پيامبر 
  ، استعمال خوشبوئي 1مثل غسل نمودن براي احرام: التزام به امور مستحب -الف

 <=�,و بلنـد گفـتن آن تـا زدن     ، تلبيـة مـداوم  2قبل از احرام و بعد از انجام امور حـج 
در سـه شـوط   ) پهلـواني (، ابتدا نمودن به طـواف بيـت اهللا و رمـل    )آخرين جمره( 3العقبه
، ذكـر  6، دعا بر باالي صفا و مـروه 5، دو ركعت نماز بعد از طواف پشت مقام ابراهيم4اول

  .و امور ديگر 7در وقت استالم هر دو ركن و در وقت زدن جمره

                                                 

 .830: جامع الترمذي، حديث شماره - 1
 .1539:ديث شمارهصحيح بخاري، ح - 2

  .1184: صحيح مسلم، حديث شماره. 1573، 1544 :صحيح بخاري، حديث شماره - 3

 .1615،1616: صحيح بخاري، حديث شماره - 4
  .856: جامع الترمذي، حديث شماره - 5

  .1261، 1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 6
 .1218: ،  صحيح مسلم، حديث شماره1751: صحيح بخاري، حديث شماره - 7



                                                                              

  

 

٤٣ 

تـا روشـن شـدن هـوا كمـي قبـل از طلـوع         "مزدلفـه "ون شـدن از  تأخير در بيـر  -ب
خورشيد؛ با وجود اينكه ميتوانست زودتر از آنجا حركت كند، و ايـن كـار را بـه خـاطر     

  .1 ضعيفاني كه با آن حضرت بودند انجام نداد
  در حاليكه يك هفتم يك شتر و يا يك گاو، و يا يك : 2ذبح نمودن صد شتر -ج

  .3ست كافي باشدرأس گوسفند مي توان
تمام مناسك حج را شخصا ادا نموده  �و نكته مهم اينكه متوجه مي شويم كه پيامبر 
  .و احدي را به نيابت نگرفته مگر در وقت ضرورت

  :به طور مثال
بعد از اينكه شصت و سه شتر را خود آن حضرت به دسـت مبـارك خـويش قربـاني     

و ...  4تا بقية شترها را قرباني نمايد ندادرا به حيث نائب و وكيل دستور د � علي، ندنمود
كـه در   5ندنيز با علي رضي اهللا عنه مساعدت ميكرد �در بعضي روايات آمده كه پيامبر 

  . ورت نائب نيز نگرفته انداين ص
در بعضـي از امـور حـج از اصـحاب خـويش اسـتعانت و        � اعتراض نشود كه پيامبر
، بر پا نمون قبه بـراي آن  6بعضي از هدي) عالمت گذاري(كمك مي گرفته، مثل إشعار 

                                                 

 . 1293: ، صحيح مسلم، حديث شماره1680: صحيح بخاري، حديث شماره: نگا - 1

 .1718: صحيح بخاري، حديث شماره: نگا - 2
 . 2/221، زاد المعاد1688: صحيح بخاري، حديث شماره: نگا - 3

  .3074: سنن ابن ماجه، حديث شماره: نگا - 4
 . 1218: حديث شماره ، صحيح مسلم،2506: صحيح بخاري، حديث شماره - 5

 .2609: صحيح ابن خزيمه، حديث شماره - 6



                                                                              

  

 

٤٤ 

و 2 ، جمع كردن سنگريزه براي ايشان از مزدلفه به خاطر رمي جمـرات 1 حضرت در نمره
و از اين قبيل؛ چرا كه يا امور ذكر شده اصالتا 3 آن حضرت) سواري(رسيدگي به مركب 

و دادن  بـا ايـن كـار قصـد تشـويق      � نبـي مهربـان  نيست و يا اينكه  "نسك"از كارهاي 
  .شرف براي برخي از افراد را داشته اند

كوشـش زيـاد و    �خالصة كالم اينكه متأمل در نگاه اول درك مي كند كه پيـامبر  
رغبت تام داشته كه مناسك را به وجه اكمل و برتر ادا نمايـد، مگـر اينكـه مصـلحتي در     

، و حجـر  4داد را سـواره انجـام   "مـروه "و  "صـفا "كار بوده باشد، به طورمثال سعي بـين  
؛ بخاطر اينكه مردم در اطرافش زياد بوده اند و پيامبر خـدا  5االسود را با عصا استالم كرد

ميخواست كه همة صحابه كرام ايشان را ببينند و اگر مسائل و مشكالت داشته باشـند بـه   
  .آساني سوال نمايند

تان قرار داريـد،  شما در بهترين سرزمين و بهترين ايام عمر! برادر عزيز، حاجي محترم
فرصت را غنيمت شمرده و كوشش كنيد كه در امور خير از بقية دوسـتان و همسـفرهاي   
خود پيشقدم باشيد، و بدانيم كه خداوند متعال به عبادات و اعمال مـا ضـرورت نـدارد و    
اگر تقوي و خدا ترسي اختيار نمائيم فايده اش به خود مـا ميرسـد، و خداونـد متعـال بـه      

                                                 

  .1218:صحيح مسلم، حديث شماره  - 1
 .3029: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 2
 .27290: مسند امام احمد، حديث شماره - 3
 .1608: صحيح بخاري، حديث شماره: نگا - 4
 .1218: ماره، صحيح مسلم، حديث ش1715: صحيح بخاري، حديث شماره - 5



                                                                              

  

 

٤٥ 

نگاه نمي كند بلكه دل پاك و عمل بـي شـائبه و بـي ريـا را مـي       ئي كسي صورت و دارا
  .بيند

و به ياد داشته باشيم كه امروز عمل است و حساب نيست و فردا حساب است و عمل 
پس كسي كه در اين دنيا عمل نيك داشته باشد كامياب و سـرفراز اسـت و   . نخواهد بود

  .1رديده استكسي كه وقت خود را ضايع كرده باشد، هالك گ
  :توازن واعتدال -8

در دين مقدس اسالم افراط و تفريط مذموم قرار داده شـده اسـت و اسـالم تـوازن و     
  .ميانه روي را مي پسندد

از خالل كتب حديث مثال هاي زيادي به چشم مي خورد كـه بـراي مـا واضـح مـي      
، 2پروردگـار عبـادت  : در امـور مختلـف از قبيـل    صلي اهللا عليه وسلمسازد كه رسول خدا 

از ميانـه روي  ... و 3تعليم و تربيت امت، سرپرستي همسران و رفتار بـا اهـل بيـت خـويش    
  .تمام كارگرفته اند

و هم چنين در فضاي روحاني مثل حج كه بيشتر مردم در حـق جسـد خـود كوتـاهي     
  .مي نمايند، آن حضرت توازن كامل بين حقوق روح و جسد را برقرار نمود

                                                 

 .2699، 2564: صحيح مسلم، حديث شماره: مراجعه شود به - 1

 .1218: ، صحيح مسلم، حديث شماره1751: صحيح بخاري، حديث شماره: بطور مثال مراجعه شود به  - 2
  .1218: صحيح مسلم، حديث شماره. 305،1556: صحيح بخاري، حديث شماره: بطور مثال - 3



                                                                              

  

 

٤٦ 

را خـواب شـد و اسـتراحت     "مزدلفه"و  "عرفه"شب   �ه پيامبر در روايات آمده ك
و در روز عرفه در زير سايه باني از موي كه از قبل . 2، و در روز عرفه روزه نگرفت1نمود

  .3برايشان تهيه شده بود، قرار گرفت
و اثناي بعضي اعمال حج مثل طواف، سـعي و رمـي    4در رفت و آمد شان بين مشاعر

و كساني را گماشت كه در اثناي مراسم خدمت آن حضرت را . 5يشدجمرة عقبه سوار م
، و ازين قبيل كارهايي كه اداي مناسك را براي آن حضرت آسان نمايد 6انجام مي دادند

  .و به سادگي و فراغت تمام به راز و نياز و نيايش با پروردگار ادامه دهد
در موسـم حـج را    � در صحيح مسلم حديثي آمده كه توازن و اعتدال رسـول خـدا  

=� در: خيلي به خوبي واضح ميسازد؛ ام الحصين رضي اهللا عنها مي فرمايد الـوداع بـا    ���

 "اســامه"و  "بــالل"جمـرة عقبــه برگشــت،  ) زدن(پيـامبر خــدا همســفر بــودم، ســواره از  
را بـه دسـت داشـت و ديگـري     ) مركـب (همراهش بودند، يكي از آن دو جلـو سـواري   

در  �ن حضرت گرفته بود تا آفتاب ايشان را اذيت نكند، پيامبر پارچه اي را باالي سر آ
اگر غالمـي سـياه پوسـت بـا موهـاي مجعـد       : اين وقت براي مردم صحبت نمود و فرمود

                                                 

  .1218ره صحيح مسلم، حديث شما - 1

  . 1658: صحيح بخاري، حديث شماره  - 2

 .1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 3

 .1218: صحيح مسلم، حديث شماره. 1666: صحيح بخاري، حديث شماره: نگاه - 4

 .1273،1297: ، صحيح مسلم، حديث شماره1607: هصحيح بخاري، حديث شمار - 5

 .1313: صحيح مسلم، حديث شماره - 6



                                                                              

  

 

٤٧ 

بر شما امير شد تا وقتي كه از كتاب اهللا پيـروي مـي كـرد، سـخنش را     ) آشفته و پريشان(
  .1بشنويد و از او اطاعت نمائيد
ثل سوار شدن، استفاده از سايه، وقـار و آرامـش آن جنـاب و    از اين حديث اموري م

  .بوضوح به نظر ميرسد... خدمت نمودن اصحاب براي آن حضرت، و
  :زهد و بي رغبتي دردنيا -9

به پروردگارش بسته بوده و به مظـاهر دنيـا تعلـق     � شكي نيست كه قلب رسول خدا
وسـعت قلـب و بـدون     نداشت؛ و اگر مالي در دسترس آن حضرت قـرار مـي گرفـت بـا    

  .آن را در راه خدا انفاق مي كرد  اينكه به فكر ذخيره اندوزي براي خود و اهلش باشد،
آل محمد را به قدر كفايت ! خدايا: دعا مي فرمود �در حديث آمده است كه پيامبر 

  .2رزق و روزي بده
ه عمـر  گاهي تمام روز را از گرسنگي رنج مي برد و چيزي براي خوردن نداشت؛ چنانك

را ديدم كه تمام روز گرسنه بود و حتي خرماي  �رسول اهللا : روايت مي كند �فاروق 
  .3خشك نيز نداشت كه شكم خود را سير نمايد

  :و از مظاهر زهد آن حضرت كه در موسم حج به مشاهده رسيده اين است كه
رزش كه چهار درهم و يا كمتـر از آن ا  ندبا وسائل و سامان كهنه اي سفركرد -الف

  .4داشته است
                                                 

 .1298: مسلم، حديث شماره صحيح - 1
  .1055: ، صحيح مسلم، حديث شماره6460: صحيح بخاري، حديث شماره: نگا - 2
 .2978: صحيح مسلم، حديث شماره - 3 
 .2890: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 3 



                                                                              

  

 

٤٨ 

كـه   نـد سـفر نمود ) وسـائل و سـاماني  (در رحـل   � پيـامبر : حافظ ابن قيـّم مي فرمايد
  .1كجاوه، هودج و عماريه نداشت

را مـي بينـد كـه زيـن      "يمن"گروهي از حجاج  �سالها بعد وقتي كه عبد اللّه ابن عمر 
ي مي باشـد، حـج   هاي شترهاي آن ها از پوست دباغي شده و پوزبند شترهاي شان از مو
كه دوست   كسي: پيامبر گرامي اسالم را در ذهن خويش خاطر نشان ساخته و مي فرمايد

الـوداع آمـده    ��=�وقتـي كـه بـه     -دارد مشابه ترين گروه را كه به پيـامبر و اصـحابش   

  .2ببيند، بسوي اينها نگاه كند -بودند
ال تواضـع و  در موسم حج اينست كه با كم �و از صورتهاي زهد آن حضرت  -ب
را از  مزدلفه تا منـي   "فضل ابن عباس"را از عرفات تا مزدلفه و  "اسامه ابن زيد"محبت 

  . 3ندبه پشت سر خويش سوار نمود

�-<, 9	7�DE� FD @FG� B�«: و آنگاه كه به عرفه ايستاد، فرمود -ج) B%���� @>H-B)4« .
  .كه تعلّق قلب پيامبر را به آخرت نشان مي دهد

در موسم حج از سائر مسلمانها تمايز نداشت و حتي وقتي كـه بـه    �آن حضرت  -د
نزد ! اي فضل: براي فرزند خود گفت � آمد و مي خواست آب بنوشد، عباس "سقايه"

  .نوشيدني بياور �مادرت برو، و ازآن جا براي پيامبر 

                                                 

 .گذاشته مي شده است و اين ها انواع پاالن ها و زين هاي قيمتي وگران بها بوده كه بر پشت شترها. 2/160زاد المعاد - 1
 .6016: ، مسند احمد، حديث شماره 4144: سنن ابو داود، حديث شماره - 2

 .1544: صحيح بخاري، حديث شماره - 3

 .2831: صحيح ابن خزيمه، حديث شماره - 4
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  . برايم آب بده! اي عباس: رسول خدا فرمود
  .ردم دستهاي خود را در سقايه مي زنندم! يا رسول اهللا: عباس گفت

  .1من ازهمان آبي مي نوشم كه عامة مردم از آن مي نوشند: فرمود �پيامبر 
و اگر كسي قلبش بـه دنيـا    2آن حضرت در حج خويش يكصد شتر قرباني نمود -هـ

  .3وابسته باشد از مقدار واجب بيشتر قرباني نمي كند
بـه دسـت   ) روز هشـتم ذوالحجـه  (وز ترويه در ر: كثرت صدقه و طعام دادن مردم -و

را دسـتور داد كـه    �، و در روز قربـاني، علـي   4مبارك خـويش هفـت شـتر ذبـح نمـود     
گوشت، پوست و همه وسائل متعلق به اشتران ذبح شده را در بين فقرا و مساكين تقسـيم  

  . 5نمايد

را در  تعـدادي گوسـفند  ) ?��#�=�دهم (در روز نحر : تقسيم صدقه در بين مردم -ز

و در حاليكه مشغول تقسـيم صـدقه بـود، دو نفـر آمدنـد و صـدقه        6بين مردم تقسيم نمود
  .طلب نمودند
ديد كه هر دو جوان هسـتند و  . به آنها نگاه كرد و بعد به زمين نظر انداخت �پيامبر 

اگر خواسته باشيد از اين مال براي شما ميدهم، اما ايـن مـال   : مي توانند كار كنند، فرمود
                                                 

 .مي باشد �، و هم چنين اين حديث بيانگر كمال تواضع رسول گرامي اسالم 1814: مسند احمد، حديث شماره - 1

  .1718: صحيح بخاري، حديث شماره - 2

 .1/201الهدايه از علّامه مرغيناني حنفي : نگا. كه يك رأس گوسفند و يا بز از طرف يك شخص مي تواند كافي باشد - 3
  .1796: سنن ابوداود، حديث شماره.1551: صحيح بخاري، حديث شماره: نگاه - 4

 .1317: حديث شماره، صحيح مسلم، 1602: صحيح بخاري، حديث شماره - 5

  .3180: صحيح مسلم، حديث شماره - 6
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دقه است براي انسان هاي ثروتمند و براي اشـخاص قـوي و اهـل كسـب و كـار نمـي       ص
  .1باشد
وقتي كه قرباني ها را در حجة الوداع ذبح نمـود، مقـداري گوشـت    : غذاي ساده -ح

  . اين گوشت را پخته كن: داد و فرمود) رضي اهللا عنهثوبان (براي خادمش 
تا زمانيكه به مدينـه رسـيد    �، پيامبر گوشت را پخته و آماده نمودم: ثوبان مي فرمايد

  .2از آن گوشت تناول مي فرمود
از دنيا و زينـت هـاي آن خويشـتن را     ،قلب حقيقت بين! برادر عزيز و خواهر گرامي

دور نگه داشته و هرگز بندة آن نخواهد شد؛ زيرا كه دنيـا فنـا شـدني اسـت و بـراي دنيـا       
  .پرستان خواري و ذلّت باقي خواهد ماند

در حج با پروردگارش را مطالعـه نمـوديم كـه     � ر تابان ازجوانب ارتباط پيامبرمظاه
با وجود مشغوليتها ومسئوليت هاي زياد، در مقابل پروردگـار خـويش منقـاد و مطيـع در     

  .حال عبادت است
و همچنين حج براي ما نيز يك فرصت طالئي مي باشد؛ وقت آن است كه از خطاها 

  .استه و براي آينده بهتر زحمت بكشيمو لغزش هاي گذشته پوزش خو
همه انسان ها خطا كارند، و بهترين خطـا كارهـا توبـه كننـدگان     : مي فرمايد � پيامبر
  .3مي باشند

                                                 

 .1633: سنن ابو داود، حديث شماره - 1
 .1975: صحيح مسلم، حديث شماره - 2
 .4251: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 3
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اقتدا كرده، كمال عبوديت و انقياد خويش در مقابل پروردگار  �پس به رسول خدا 
ديگـران سـبقت    را در موسم حج و بعد از آن به نمايش بگذاريم و در كارهـاي خيـر از  

  .داشته و از كارهاي بد گريزان باشيم
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  مل دوفص

  اهل بيت و اقارب  در حج با ���� احوال پيامبر

برخاست داشـته انـد، آن     نشست و �كساني كه با پيامبر  ةهم كرام و ةبه شهادت صحاب
بـه اقـارب خـويش هميشـه      اخالق را داشته و حضرت با نزديكان خويش بهترين رفتار و

  .احسان مي نموده است 
 روا داشته همانا دعوتشان بسوي دين و حق ايشان رحم كه در ةصل بزرگترين نيكي و

  .عذاب الهي بوده است از آنهانجات  هدايت قوم و كوشش زياد آن جناب بر
با صداي بلنـد فرمـود   باال رفت و "صفا"ة تپ هاي بعثت بر لين روزآن حضرت در او :

من شـما را  ! اي فاطمه دختر محمد، اي صفيه بنت عبد المطلب، اي فرزندان عبدالمطلب
  .1عذاب الهي نمي توانم نجات دهم، اما از مال من هر چه مي خواهيد بطلبيداز 

و آنگاه كه ابوطالب در حال احتضار بود پيامبر خدا با كمال مهرباني و احترام برايش 

كلمه اي كه در نزد پروردگار بـه سـبب آن از تـو    ) � +�$ +�� �*(بگو ! كاكا جان: فرمود
  .2دفاع نمايم

كامال واضح شده، صلة رحم ، ج نيكي آن حضرت با اهل بيت و اقاربو در موسم ح
  .و احسانش به طور كامل در مواقع و حاالت مختلف نمايان مي باشد

  :با اهل و اقاربش را در حج ذكر مينماييم � ما در اينجا چند نمونه از احوال پيامبر
  :مناسك حج براي آنها آموزش -1

                                                 

 .205: صحيح مسلم، حديث شمار - 1

  .3884: صحيح بخاري، حديث شماره - 2
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لش در موسم حج اهتمام خاص نشـان داده تـا جـايي كـه     براي تعليم اهل و عيا �پيامبر 
به طور مثال أم سلمه رضي اهللا عنها روايـت مـي   . بيشتر مسائل حج از آنها نقل شده است

نيـت  ) حـج تمتـع  (بـه عمـره در حـج    ! اي آل محمـد : شنيدم كـه فرمـود   �كند از پيامبر 
  .1نماييد

يت اهللا طواف نمايـد، حـيض شـد    و آن گاه كه عائشه رضي اهللا عنها قبل از اينكه به ب
هر كاري را كه يك حاجي بايد انجام دهد، انجام بده مگر اينكه بـه بيـت   : برايش فرمود

  .2طواف نكن اهللا
قبـل از طلـوع آفتـاب جمـره     : در شب مزدلفه براي نوجوانـان بنوعبـدالمطلب فرمـود   

  .3نزنيد
ي اكتفـا نمـي كـرد     نبراي تعليم اهل و اقاربش تنها به صحبت و سـخنرا  �پيامبر خدا 

بلكه سوال هاي آن ها را جواب داده و ايشان را همراهي مـي نمـود چنانكـه در حـديث     
در حجة الوداع همسران خويش را امـر نمـود    � پيامبر: حفصه رضي اهللا عنها آمده است

: شما چرا از احرام بيرون نمي آييـد؟ فرمـود  : كه از احرام بيرون بيايند، من برايشان گفتم
كردم، و با خود قرباني آوردم و تا وقتي قرباني نكرده باشـم، خـود    4خود را تلبيد من سر

  .5را حالل نمي كنم
                                                 

  .با اسناد صحيح 3922: ، صحيح ابن حبان، حديث شماره26590: مسند امام احمد، حديث شماره - 1

  .1211: صحيح مسلم، حديث شماره - 2

  .893: جامع ترمذي، حديث شماره - 3

 .معناي تلبيد گذشت - 4
 .4398: صحيح بخاري، حديث شماره - 5
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بطـرف دختـر جـواني از قبيلـة     ) پسـر كاكـاي پيـامبر   (و آن گاه كه فضل ابـن عبـاس   
بـا دسـت خـويش صـورت فضـل را بطـرف ديگـر         �نگاه مي كرد، پيامبرخدا  "خثعم"

چرا گردن پسر عمويت ! اي پيامبرخدا: عباس برايش گفت. گرداند تا دختر را نگاه نكند
جوان و دختر جواني را ديدم، ترسيدم كه شيطان  پسر: دادي؟ فرمود دوررا بطرف ديگر 

  .1آنها را به فتنه بيندازد
اما در اين زمان كه بي اطالعي و ندانستن امور حج در بين حجـاج زيـاد شـده بـدليل     

ردم قبـل از شـروع مناسـك مبـادرت بـه تعلـيم اهـل و        اينست كه تعداد خيلي كمي از م
  . اقارب و افراد تحت سرپرستي شان مي نمايند

پس هر يك از ما كوشش كند اهل و عيالش را تعليم و تربيـت صـحيح داده در نـزد    
: مـي فرمايـد   �پروردگار مقام خويش را باال ببرد و از بهترين مردم باشـد، رسـول خـدا    

  .2ا اهلش بهترين باشد و من بهترين شما با اهل خويش هستمبهترين شما كسي است كه ب
: مـي فرمايـد   �پيـامبر  . و هم چنين تربيت اهل و اوالد يك مسـئوليت بـزرگ اسـت   

مـرد    هريك از شما مسئول است، و هر يك از شـما از زيـر دسـتانش سـوال مـي شـويد،      
  . 3سرپرست فاميل خود بوده و مسئول مي باشد

حسنه قرار داده و دعوت و انذار را از اهل و اقـارب خـويش    پس پيامبر خدا را اسوة
  :شروع نمائيم، خداوند متعال مي فرمايد

                                                 

  .قرار داده است "حسن " 702: الباني اين حديث را درصحيح سنن ترمذي، حديث شماره. 885: جامع ترمذي، حديث شماره - 1

 .3895: جامع ترمذي، حديث شماره - 2

  .2553: صحيح بخاري ، حديث شماره  - 3
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�ö‘ É‹Ρ r&uρ y7 s? u��Ï±tã šÎ/ t� ø% F{   ).214: الشعراء(   �#$

 .»)هشدار بده(و خويشاوندان نزديك خود را بترسان« 
  : شان به تهية وسايل سفر قبل از بيرون شدنايمأمور نمودن  -2

قبل از اينكه از مدينة منوره به مقصد حج بيـت اهللا بيـرون بـرود، افـراد      � ل خدارسو
پـيش از  : خانوادة خود را مأمور تهيه وسايل الزم نمود، عائشه رضي اهللا عنها مـي فرمايـد  
  .1اينكه رسول خدا احرام ببندد، براي شترهاي قرباني آن حضرت گردن بند بافتم

يامبر گرامي اسالم، قبل از سفر به بيت اهللا الحرام، انسان چقدر زيباست كه با اقتدا به پ
خود و اهلش را مشغول ترتيب امور حج نموده، مقاصد حج را درك كنـد و احكـام آن   
را صحيح بداند، به فضائل حج آگاه شده و آداب آنرا فرا گيرد و با قلب مشتاق و خاطر 

  .آسوده رهسپار اين سفر عبادي و به ياد ماندني گردد
  : تشويق آنها بر شركت در مراسم حج -3

  :خداوند متعال حج را بر بندة توانمند خويش فرض گردانيده است و مي فرمايد 

�Ï¬! uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# Ek Ïm ÏM øA t7 ø9$# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9Î) Wξ‹ Î6y™� )97: آل عمران.(  

از  -وي آن راو حج خانة كعبه حقّ خدا است بر مردمان؛ هـر كـه توانـائي رفـتن بسـ     «
  .»دارد -جهت اسباب راه

در حج در ميابيم كه آن حضرت سعي كامل داشت كـه   �و با تأمل به سيرت پيامبر 
  :همة اهل بيت و اقارب شان در مراسم بزرگ حج شامل شوند، بطور مثال

                                                 

 .1704: صحيح بخاري، حديث شماره - 1
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  .1در اين سفر حضور داشتند) كه در آن وقت نه تن بودند(همة همسران پيامبر  -1
  .2راد ضعيف اهل بيت خويش را نيز با خود گرفته بودآن حضرت اف -2
: براي شركت در مناسك حـج  -حتّي اگر مريض هم باشد -تشويق خويشاوندان  -3

عمـوي  دختـر  / چنانكه پيامبر خدا نزد ضباعه بنت زبير ابن عبد المطلب كه دختر كاكاي
  ! ؟شنيدم كه امسال نميخواهي به حج بروي: آن حضرت مي شود رفت و فرمود

من مريض هستم و مي ترسم مراسم را نتوانم بجا بيـاورم و در نيمـة راه   : ضباعه گفت
  .باقي بمانم
  .3احرام ببند و شرط بگذار تا هر جا كه توانستي ادامه بدهي: برايش فرمود � پيامبر
بـا وجـود اسـتطاعت     -خصوصا زنـان -متأسفانه امروزه تعداد زيادي از مسلمانان: تنبيه

دارند؛ حال آنكه در حـديث آمـده كـه     در اداي فريضة حج اهمال روا مي بدني و مالي،
عجله نمائيد، هيچ يك از شما نميدانـد  ) فرضي(در بجا آوردن حج : مي فرمايد �پيامبر 

  .4كه چه برايش پيش خواهد آمد
سرپرست فاميل در اين امر مهم نقش ارزنده اي دارد و اگر زير دستانش فريضة حـج  

براي او نيز ثواب و اجر نوشته خواهد شد، چنانچه در حديث آمده كه زني، را ادا نمايند 
  آيا بر اين طفل حج است؟! يا رسول اهللا: نشان داد و گفت � طفلي را براي پيامبر

                                                 

نيز تصريح نموده  4/222النبويه السيرةدر وحافظ ابن كثير  2/106حافظ ابن قيم در زاد المعاد.1722: سنن ابو داود، حديث شماره - 1

  . ه همه همسران پيامبر در اين سفر با ايشان بوده انداند ك

 .1293: صحيح مسلم، حديث شماره. 1688؛1678: صحيح بخاري، حديث شماره: مراجعه شود به - 2

 .2937، 2936: سنن ابن ماجه، حديث شماره. 5089: صحيح بخاري، حديث شماره  - 3

 .يگري نيز در كتب حديث دارداين حديث شواهد د. 2868: مسند احمد، حديث شماره - 4
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  .1بلي و براي تو، ثواب است: فرمود �رسول خدا 
بـر  و در اين جا براي سرپرست خانواده ثواب خيلي زيادتر خواهد بود؛ چرا كه حـج  

  .  اهل و عيالش فرض مي باشد و حج براي آن طفل فرض نبوده است
  : كمك خواستن از آنها در امور حج -4

از خويشـاوندان و اهـل بيـت خـويش اسـتعانت و كمـك       حجة الـوداع   در �پيـامبر  
و در بعضي كارها ايشان را مأمور ساخته و يا به نيابـت گرفتـه اسـت، كـه چنـد      . خواست

  :نمائيم  مي مثال از آن را ذكر
مأمور كردن عائشه صديقه رضي اهللا عنها به بافتن گـردن بنـدهاي از پشـم بـراي       -1

  .2شترهاي قرباني، قبل از احرام
در  -در روز عقبـه  �عبد اهللا ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت مي كند كه پيامبر  -2

من برايش هفـت  و . برايم سنگ ريزه جمع كن: فرمود -حاليكه بر ماده شترش سوار بود
  .3سنگ ريزه جمع نمودم

؛ و اين كه گوشت و پوست 4براي ذبح بقية شترهاي قرباني �مأمور نمودن علي  -3
  .5همة شتر هاي قرباني را در بين مسلمانان تقسيم نمايد

                                                 

 .1336: صحيح مسلم، حديث شماره - 1

 .1704،1705، 1696: صحيح مسلم، حديث شماره - 2

 .3029: سنن ابن ماجه، حديث شماره -3

 .3074: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 4

 .1317: صحيح مسلم، حديث شماره. 2299، 1718: صحيح بخاري، حديث شماره - 5



                                                                              

  

 

٥٩ 

آب مـي   "زمـزم "ديـد پسـرعموهايش مـردم را از     �و آن گاه كه آن حضـرت   -4
  .1آب خواست و نوشيد �عباس ) عمويش(نوشانند، از كاكايش 

دادم، و آن ) زمزم(آب  �براي پيامبر : ابن عباس رضي اهللا عنهما مي فرمايد
  .2آب را نوشيد -درحالي كه ايستاده بود -حضرت
را قبل از اين كه احرام ببنـدد و بعـد از    �پيامبر : عائشه رضي اهللا عنها مي فرمايد -5

و بـه  (دست خويش خوشـبو سـاختم    احرام هنگامي كه ميخواست طواف نمايد با هر دو
  ).3دستهايش اشاره كرد

  : تشويق اهل بيت بر كارهاي خير و عام المنفعه - 5

طوري كه ميدانيم حـج دروازة نيكـي هـا و فرصـت طالئـي بـراي ازديـاد طاعـات و         
  .افزايش حسنات مي باشد

يشـتر  نيز در موسم حج اهل بيت خويش را به كارهاي شايسته و پسنديده ب �و پيامبر 
  .تشويق مي فرمود
وقتي كه مشاهده نمود پسر كاكا هايش ازچاه زمزم آب باال مي كشند و : از آن جمله

بـه كارتـان ادامـه    ! اي فرزندان عبـدالمطلب : مردم را سيراب مي نمايند، براي شان فرمود

                                                 

  .1635: ري، حديث شمارهصحيح بخا - 1

  .1637: صحيح مسلم، حديث شماره - 2

  .1189: صحيح مسلم، حديث شماره. 1754: صحيح بخاري، حديث شماره - 3



                                                                              

  

 

٦٠ 

داده و براي مردم آب بدهيد، شما بر كار شايسته اي هستيد؛ و اگر ترس از ازدحام مردم 
  .1مي بود، من نيز شما را ياري مي نمودمن

خدمات رفاهي و همگاني را براي اقارب خـويش آسـان نمـود،     �بلكه آن حضرت 
را در مكّـه باشـد تـا     "ايـام تشـريق  "چنانكه به عباس بن عبدالمطلب اجازه داد تا شبهاي 

  .2خدمت آب دادن به حجاج را سرپرستي نمايد
  : اهل از وقوع در فتنه وقاية -6

نه ها دلها را فاسد نموده و عقل را از بين مي برد و آن گاه كه جمع زيادي از زنـان  فت
  .و مردان يكجا جمع مي شوند، امكان اين هست كه فتنه هاي زيادي به وقوع به پيوندد

و سر فهرست همه فتنه ها فتنة زنها است، و خصوصـا آنهـائي كـه حجـاب شـرعي را      
بـر اهـل بيـت خـويش مـي ترسـد و        � ه رسول خدارعايت نمي نمايند؛ لذا مي بينيم ك

  .كوشش مي كند كه آنها را از اين فتنه به دور نگهدارد
نگـاه مـي    "خـثعم "وقتي كه ديد فضل ابن عباس بطرف دختري از قبيلـة  : بطور مثال

  .3كند، روي فضل را بطرف ديگر گرداند 
واف بـا  و هم چنين آن حضرت براي همسران خود هدايت فرمـود كـه در هنگـام طـ    

  .مردها اختالط نداشته باشند

                                                 

اين است كـه اگـر مـن از سـواري پـائين        � هدف پيامبر. 1218: صحيح مسلم، حديث شماره. 1636: صحيح بخاري، حديث شماره - 1
ردم به من اقتدا كرده و اين عمل را سنّت ميدانند و هركس كوشش مي كند كه آب باال بكشد و مردم شوم و با شما آب باال بكشم، م

  .  را آب بدهد

  .1745: صحيح بخاري، حديث شماره - 2

 .564:مسند امام احمد، حديث شماره. 885: ، حديث شماره جامع ترمذي - 3



                                                                              

  

 

٦١ 

در صحيح بخاري روايت شده است كه ام سلمه رضي اهللا عنها وقتي كـه از مريضـي   
سـواره، از پشـت سـر مـردم     : بـراي او فرمـود   � اش به آن حضرت شكايت بـرد، پيـامبر  

  .1طواف كن
  : گفت 2تفصيالت بيشتر را از اين روايت درميابيم كه ابن جريج   

3ابن هشام"وقتي كه 
4عطا"زنها را از طواف با مردها منع كرد،  "

چطور آنها : گفت "
آيا بعد : ابن جريج گفت. را منع مي كند در حاليكه زنان پيامبر با مردها طواف نموده اند

گفتم چگونه . بعد از نزول حكم حجاب: از نزول حكم حجاب بوده يا قبل از آن؟ گفت
با مردها اختالط نداشته اند،  عائشه رضى اهللا عنها : فتبا مردها اختالط داشته اند؟ عطا گ

اي ام : دور از مردهــا و در يــك گوشــه طــواف مــي نمــود، زنــي آمــد و بــرايش گفــت 
از من دور شـو، وبـا   : عائشه برايش گفت. را بوسه زنيم "حجراالسود"برويم و ! المؤمنين

  .آن زن نرفت

                                                 

  .1619: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

از بهتـرين و  . هجري تولّد شد، اولين عـالمي اسـت كـه در مكّـه بـه تصـنيف پرداخـت        80دالعزيز بن جريج در سالعبدالملك ابن عب - 2
هجري وفـات  150او در سال . فقيه اهل مصر از شاگردان او هستند "ليث ابن سعد"و  "اوزاعي"مي باشد ، "عطا"بزرگترين شاگردان 

  .4193: ، راوي شماره394: ذيب صفحةتقريب التّه. 6/332سيراعالم النّبال: نگا.نمود

و در زمان . ، و از طرف هشام والي مدينه منوره بوده است)خليفة مشهور اموي(هشام ابن عبد الملك ) دايي(إبراهيم ابن هشام، ماماي  - 3
ابـن هشـام و   . ردخالفت هشام، اميرالحج تعيين شد و او اولين كسي است كه اخـتالط زنـان و مـردان را در هنگـام طـواف ممنـوع كـ       

فـتح البـاري   : نگـا .بقتـل رسـانيد  ) خليفة اموي بعد از هشام(بود، يوسف ابن عمر ثقفي بدستور وليد  "مكّه"برادرش محمد را كه والي 
3/606.  

تولّـد   "مـه مكّة مكرّ"عطا ابن ابي رباح از تابعين مشهور و از شاگردان ابن عمر و ابن عباس، در زمان خالفت عثمان رضي اهللا عنه در  - 4
هجري وفـات  114مجاهد ابن جبر و امام ابو حنيفه رحمه اللّه از شاگردان او هستند، در سال . و بعدها به مفتي حرم ملقّب گرديد... شد
  .5/87سير اعالم النّبالء. 4591: ، راوي شماره427:تقريب التّهذيب صفحه: نگا. يافت



                                                                              

  

 

٦٢ 

  .ند و با مردها طواف مي نمودندبا حالت ناشناخته، شب هنگام بيرون مي شد! بلي 
و . و آنگاه كه مي خواستند داخل خانه شوند انتظار مي نمودند تا مردها بيرون بياينـد  
1عبيد ابن عمير"من و 

  .ساكن بود "جوف ثبير"خدمت عائشه حاضر مي شديم و او در  "
و او او در قبة تركي بود ودر بين ما : حجابش چي بود؟ عطا گفت: ابن جريج پرسيد 

  .2پرده وجود داشت
كردن در حين ) پهلواني(براي همسران خويش اجازه رمل  �و هم چنين پيامبر خدا  

طواف، و سعي شديد بين صفا و مروه را نداد، چنانكه از قول عائشه رضى اهللا عنها دانسته 
براي ) زنهاي پيامبر(آيا ما : مي شود كه عده اي از زنها را مورد خطاب قرار داد و فرمود

  .3شما قدوه نيستيم؟ بر شما پهلواني در وقت طواف و دويدن بين صفا و مروه الزم نيست
و ) شـلوغي (متأسفانه درموسـم حـج بعضـي انسـانهاي ضـعيف الـنفس از بيـر و بـار           

ازدحام زياد، سوء استفاده مي نمايند و زنان بي حجاب و ساده لوح را با چشمان گنهكار 
اين مكان مقـدس را فرامـوش مـي كننـد و بـه بزرگـي گنـاه         نگريسته، بزرگي و عظمت

  .خويش پي نمي برند
پس بـراي سرپرسـت و مسـئول فاميـل الزم اسـت كـه از پروردگـار خـوف نمايـد و          

  .مواظب و مراقب افراد تحت مسئوليت خويش باشد
  : نهي از منكر -7

                                                 

 .4386: تقريب التّهذيب راوي شماره: نگا. ضي اهللا عنهعبيد ابن عمير مولي عبد اللّه ابن عباس ر - 1

  .607-3/606فتح الباري :براي آگاهي بيشتر از معناي حديث مراجعه شود به.1618: صحيح بخاري، حديث شماره - 2

  .12951: مصنف ابن ابي شيبه، حديث شماره. 5/84السنن الكبري  - 3
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و از  كوشش داشت كه اهل و اقارب خويش را از گناههـا دور داشـته   �رسول خدا 
منكرات باز دارد و اگر مي ديد يكي از آنها در كار ناشايسته اي واقع شده بال فاصـله او  

  : بطور مثال. را منع مي فرمود
وقتي كه مشاهده كرد فضل ابن عباس رضى اهللا عنهما بطرف دختري از قبيلـة خـثعم   

با دست خود  چشم دوخته است، او را از نگاه كردن دوباره باز داشت و اين كار را عمال
  .1انجام داد

آن حضرت وقتي كه ديد فضل گروهي از زنان را نگاه مـي كنـد، او را از ايـن كـار     
  .2نهي كرد

القـاء كـرد،    "عرفـات "و آن گاه كه خطبة تاريخي و فراموش نشدني خـويش را در  
سـود  . زير پاي من گذاشته شـده اسـت  ) قبل از اسالم(هر كاري از امور جاهليت : فرمود
و اولين سودي را كه باطل اعالن مي كـنم،  . است) باطل(اهليت نيز گذاشته شده زمان ج

  .3سود عباس ابن عبدالمطلب است كه هيچ اعتباري ندارد
  : آساني و سهولت -8

با اهل بيت خود شفيق و مهربـان بـود،    -بطور خاص -در موسم حج  �آن حضرت 
  :بطور مثال. ا انتخاب مي نمودبر ضعيف شان دلسوزي مي كرد و امر آسان را براي آنه

                                                 

 .1513: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

  .1218: سلم، حديث شمارهصحيح م - 2

 .1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 3



                                                                              

  

 

٦٤ 

از مدينه به نيـت حـج   : آنگاه كه ديد ضباعه بنت زبير مريض است، برايش فرمود -1
  .1بيرون شو و شرط بگذار تا هر جا كه توانستي ادامه بدهي

و چون ام سلمه رضي اهللا عنها از مريضي خـويش بـه آن حضـرت شـكايت بـرد،       -2
  .2اره طواف كناز پشت سر مردم سو: براي او فرمود

براي عباس ابن عبدالمطلب اجازه داد كه شبهاي مني را در مكـه باشـد، تـا امـور      -3
 .3سقايه را به پيش ببرد

بطـرف   "مزدلفـه "براي سالخوردگان و ضعيفان اهل بيت اجازه داد شب هنگام از -4
 .4حركت كنند، تا از ازدحام در امان باشند "مني"

كه تعداد حجاج نسبت به اين زمـان بسـيار    �پيامبر  قابل يادآوري است كه در زمان
اندك بوده است، باز هم آن حضرت با اهل و فاميلش اينقـدر آسـان گيـري كـرده و از     

و در اين زمان كه تعداد حجاج خيلي زياد است مـا بـه   . نرمي و مالطفت كار مي گرفت
  .رفق و آساني بيشتر ضرورت داريم

از رفـق و   -خصوصا بـا سـالخوردگان و زنـان     -پس در ساية قوانين شريعت اسالمي
  . آساني بيشتري كار گرفته شود

  : صبر و برد باري -9

                                                 

 .5089: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

 .464: صحيح بخاري، حديث شماره - 2

 .1634: صحيح بخاري، حديث شماره - 3

  .1678: صحيح بخاري، حديث شماره: نگاه. 3034:سنن نسائي، حديث شماره - 4
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در موسم حج امريست كه احتياج به دقّت نظـر نـدارد؛    �صبر و تحمل آن حضرت 
چرا كه پيامبر در يك وقت معلّم همه مسلمانان وسرپرست تمام كارهاي اهل و فـاميلش  

: اهل آن حضـرت اشـخاص سـالخورده و عمـر رسـيده ماننـد       بود، با وجودي كه در بين
1سوده بنت زمعه"همسرش 

2ضباعه"و مريض مثل  "
3ام سلمه"و  "

  .وجود داشتند "
دختـر  ( 4و هم چنين عدة زيادي از اهل و عيالش و از آن جمله فاطمه رضي اهللا عنهـا 

بــه عــالوه همــه نوجوانــان بنوهاشــم و      5وهمــة همســران آن جنــاب   )  آن حضــرت
  .همراه بودند يشانبا ا 6نوعبدالمطلبب

در برخورد با همة اينها صبر، تحمل، بردباري و از خـود گذشـتگي از خـويش نشـان     
، با آنهـا شـفقت   7داد كه نظير آن هرگز ارائه نشده است؛ آنها را راهنمايي و ارشاد فرمود

  ، 9و بر آنها نفقه نمود 8و مهرباني كرده

                                                 

  .1681: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

 .5089: صحيح بخاري، حديث شماره - 2

 .464: صحيح بخاري، حديث شماره - 3

  .1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 4

  .2/106زاد المعاد. 1722: سنن ابوداود، حديث شماره: نگاه - 5

  .3513: مسند امام احمد، حديث شماره - 6

  .1211: صحيح مسلم، حديث شماره: بطور مثال مراجعه شود به - 7

  .4398، 1678: صحيح بخاري، حديث شماره - 8

  .5548، 1544: صحيح بخاري، حديث شماره - 9



                                                                              

  

 

٦٦ 

و  3، حقوقشان را حفظ كـرد 2ن مالطفت و مزاح نمود، با ايشا1با ايشان همدردي كرد
وخالصه اينكه همة اين كارها را با پيشاني باز، ....4آن ها را بر كارهاي خير تشويق فرمود
  .  چهره ي خندان و قلب مهربان انجام داد

خداوند متعال جلّ جالله اخالق و اوصاف عالي پيامبر خويش را در قرآن كريم يـاد  
  :و مي فرمايدآوري مي نمايد 

�y7 ¯Ρ Î) uρ 4’ n?yès9 @,è= äz 5ΟŠ Ïà tã�   )4: القلم. (  

  . »و هرآئينه تو بر خوي و اخالق بزرگي هستي«
  : همدردي با اهل و اقارب -10  

اگـر   -حال اهل خويش را مراعـات مـي فرمـود؛ آنچـه مـي خواسـتند       �رسول خدا 
گر گاهي مخالف ميـل  و ا. برايشان بر آورده مي ساخت -مخالف دستورات الهي نبودي

  .آنها كاري صورت مي پذيرفت، آنها را دلداري ميداد
در موسم حج با همسرشان عائشه رضي اهللا عنها به  �مثال بارز همدردي رسول خدا 

چشم مي خورد، آن گاه كه نزد عائشه رضي اهللا عنها داخل شد، ديـد كـه عائشـه گريـه     
او را  �، در ايـن حـال پيـامبر    )نده بـود چرا كه عائشه بسبب حيض از عمره باز ما(ميكند 

مشكلي نيست، تو از دختـران آدم هسـتي، خداونـد آنچـه را بـر آنهـا       : تسلّي داد و گفت

                                                 

  .1211: و صحيح مسلم، حديث شماره1788: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

  .2507: مسند امام احمد، حديث شماره - 2

  .1636: صحيح بخاري، حديث شماره - 3

  .1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 4



                                                                              

  

 

٦٧ 

، بـه حـج   )يعني حيض عام است و همه زنان حيض مي بينند(نوشته بر تو نيز نوشته است 
  . نيز نصيب تو كند ةخود ادامه بده شايد كه خداوند عمر

) �همسـران پيـامبر    ةكنايه از بقيـ (آيا دوستان من ! يا رسول اهللا: و چون عائشه گفت
، � حج و عمره نموده بـر مـي گردنـد و مـن تنهـا بـا حـج بـر مـي گـردم؟ رسـول خـدا            

را به  ة صديقهرا دستور داد تا عائش) برادر عائشه(عبدالرحمن ابن ابوبكر رضي اهللا عنهما 
  .  1گفت "لبيك"براي عمره  ببرد، و عائشه رضي اهللا عنها از آن جا "تنعيم"

  : احسان و نيكي با ايشان -11

در موسم حج با اهل بيت و خويشاوندان آنقدر زياد است كـه   �وجوه احسان پيامبر 
متأمل را وادار به اعتراف مي نمايد كه تمام احوال آن حضرت احسان، نيكي و خوبي بـا  

  .اهل و عيالش بوده است
  : مي نمائيمبطور مثال چند واقعه را ذكر 

مگـر امسـال قصـد حـج     : فرمـود  "ضـباعه بنـت زبيـر   "بـراي   � آنگاه كه رسول خدا
  . قسم به خدا كه خويش را بيمار مي بينم: نداري؟ ضباعه گفت

  !2حج كن وشرط بگذار تا هرجا كه توانستي ادامه بدهي: فرمود � پيامبر
، و اين كار بـاال  1در حج) امهات المؤمنين(شركت دادن همه همسرانش : از آن جمله

تر از عدل است؛ چرا كه مي توانست هيچكدام را همراه خويش نبرد و يا اينكه بين آنها 
  .قرعه بيندازد

                                                 

  . 1211: صحيح مسلم، حديث شماره: نگاه. 1561،1788: ح بخاري، حديث شمارهصحي - 1

  .1207: ، صحيح مسلم، حديث شماره5089: صحيح بخاري، حديث شماره - 2



                                                                              

  

 

٦٨ 

تـا   "مزدلفـه "سوار نمودن فضل ابـن عبـاس بـه پشـت سـر خـويش از       : و از آن جمله
"مني"

2.  
ر و هم چنين قرباني نمودن از طرف همة همسران؛ بدون اينكه همسران آن حضرت د

  .3خواست نمايند از طرف همة آنها، گاو قرباني نمود
در مثالهاي فوق گوشه هايي از جوانب كمال بشـري آن حضـرت و رفتـار و اخـالق     

بهتـرين شـما، بهتـرين    : عالي با اهل و اقارب به چشم مي خورد به طوري كه مي فرمايـد 
  . 4شما با اهلش مي باشد و من بهترين شما با اهل خود هستم

  ...ن حضرت با اهل بيت، اقارب و خويشاوندانش نهايت ندارداحسان آ
در حج بـا اهـل بيـت و نزديكـان آن      �مثال هاي فوق را بطور نمونه از احوال پيامبر 

و چون اهل بيت و فاميل شخص، بهترين سـرمايه و معـاون بـراي    ...حضرت ذكر نموديم 
ايل اسالمي به آنها از هيچ آن شخص مي باشند، لذا الزم است كه در راة تعليم دين و مس

بـراي راهنمـايي و ارشـاد آنهـا سـعي و       �كوششي دريغ ننمايد، و با تأسي از پيامبر خدا 
  .تالش همه جانبه را به خرج دهد

       
    

                                                                                                                        

  . 4/222النبويه السيرة ، 2/106زاد المعاد : نگا - 1

 1544: صحيح بخاري، حديث شماره: نگاه - 2

 .1709: صحيح مسلم، حديث شماره - 3

 .3895: جامع ترمذي، حديث شماره - 4
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٧٠ 

  فصل سوم

  در حج با امت  ���� احوال پيامبر

  !در حج، بيننده را به تعجب وا مي دارد �يك نگاه اجمالي به احوال پيامبر 
بـوده   �كـرام   رسول خدا در يك وقت به حيث معلم، سرپرست، قائد و امام صحابه

پيـامبر خـدا، آن را خـالف اولـي     ، اما محال است كه انسان عملي را مشاهده كند كه اند
د؛ همه احوال پيامبر با امت داللت بر عظمت، بزرگواري و بزرگ منشـي  نانجام داده باش

  .آن حضرت مي كند
  :و ما بعضي از اين احوال را به طور خالصه ذكر مي نمائيم

  :درس و تعليم -1

در وظيفـة   �، و آن حضـرت  1فرسـتاد  "معلّم"خداوند متعال پيامبر خود را به حيث  
رسـول خـدا را    "�معاويه ابن حكـم السـلمي   "مقدس معلمي به اوج كمال رسيده بود، 

قبل از رسول اهللا و بعد از ايشان معلمي را نديدم كه تعاليم بهتـر  : اين طور توصيف ميكند
  .2و زيبا تر از تعاليم ايشان داشته باشد
آن  � كه معاويـه ابـن حكـم   تأمل نمائيم، در ميابيم  � و اگر در سفر حج پيامبر خدا

حضرت را چه خوب توصيف كرده است؛ چرا كه قبل از حج امر فرمود تا صحابه اعالن 
امسال ارادة حج را دارد، تا اگر كسي مـي خواسـت بـا پيـامبر مرافـق       كنند كه رسول اهللا

  .باشد، از قبل خبردار بوده وآ مادگي الزم را بگيرد

                                                 

  .1478: صحيح مسلم، حديث شماره - 1

  .537: صحيح مسلم، حديث شماره - 2



                                                                              

  

 

٧١ 

انتظار كرد تا مـردم بـه ايشـان بـه     ) اهل مدينه ميقات(و يك روز كامل در ذوالحليفه 
عـازم سـفر حـج     �از اين لحاظ مردم زيادي به مدينه آمدند تا با پيامبر خـدا  ... 1پيوندند

؛ حتّـي تعـداد   2شوند، و مستقيما خود شـاهد اعمـال و مناسـك حـج آن حضـرت باشـند      

  .3به يكصد هزار نفر رسيدند  ��� ��!�A@مشاركين در 

، هـر  4حضرت با مـردم همـراه بـود و آ نهـا را سرپرسـتي مـي كـرد        در طول سفر، آن
شخصي به آساني مي توانست با آن حضرت مالقات نمايد، و هيچ كسي را از ايشان دور 

  .5نمي كردند
كوشش داشت كه مسـايل و امـور حـج را بـه همـه برسـاند، و توجـه         �آن حضرت 

مود، از همة اساليب خطاب و گفتار خويش جلب مي ن جدي صحابة كرام را به كردار و
روشهاي تعليم استفاده كرد تا مردم بصورت صحيح تري مسـايل را درك كننـد، و امـر    
  .6كرد كه مناسك را از او ياد بگيرند شايد كه اين حج، آخرين حج آن حضرت باشد

از صحابه را دستور مي داد تـا مـردم     مي نمود، بعضي) سخنراني(هنگامي كه خطاب 

بـرايش   ��� ��=!�A@در  �روايت مي كند كه پيامبر  �، چنانكه جرير 7درا ساكت كنن

                                                 

  .1551: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

  .1905: سنن ابوداود، حديث شماره - 2

 .572: مختصر السيره، صفحه  - 3

  .1273، 1218، 1187: صحيح مسلم، حديث شماره - 4

 .1274: ديث شمارهصحيح مسلم، ح - 5

  .1297: صحيح مسلم، حديث شماره - 6

  .3024: سنن ابن ماجه، حديث شماره: نگاه - 7



                                                                              

  

 

٧٢ 

بعـد از مـن كـافر نشـويد كـه گروهـي       : و پـس از آن فرمـود  . مردم را ساكت كن: گفت
  .1ازشما، گردنهاي گروه ديگري را بزند

برايش دستور داد مـردم را سـاكت    � روايت مي كند كه پيامبر �و هم چنين بالل 
است تا شهادت دهند كه آن حضرت دين را بصـورت كامـل برايشـان    و از آنها خو2كند

آ يا ديـن  ! خبر دار: رسانده است، و هر بار بعد از رهنمائي و ارشاد از آنها سوال مي كرد
  ! ؟3را رساندم

ديـن را بصـورت تمـام وكمـال رسـاندي و      : و صحابة كرام شهادت داده و مي گفتند
  . 4براي ما نصيحت و خير خواهي نمودي

در مسأله تبليغ و رساندن دين، تنها به خود اكتفـا نكـرد بلكـه در وقـت خطبـة عرفـه،       
را دستور داد تا با صداي بلند خطبة آن حضرت را تكراركند و براي  "�ربيعه ابن اميه "

  .5مردم بشنواند
سخنان آن حضرت را با صداي رسا تكرار مي كـرد و صـحابه    �، علي "مني"و در 

  .6يا ايستاده بودند، گوش فرا مي دادنددر حاليكه نشسته و 

                                                 

 .121: صحيح بخاري حديث شماره - 1

 .3024: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 2

  . 1741: صحيح بخاري، حديث شماره: نگا - 3

  .1218: صحيح مسلم، حديث شماره: نگاه - 4
 .4/342ه السيرة النبوي - 5

 .1956: سنن ابو داود، حديث شماره - 6



                                                                              

  

 

٧٣ 

و همچنين اشخاصي را به حيث نماينده فرستاد تا به خيمه هاي حجاج بروند و سخنان 
  .1آن حضرت را براي آن ها برسانند

و گاهي در امر تعليم از نوعي مالطفت و شوخي كار ميگرفت، چنان كه ابـن عبـاس   
بـدالمطلب سـوار خرهـا نـزد آن حضـرت      ما، چند تن از نوجوانـان بنـو ع  : مي فرمايد �

  : آمديم، با دست مبارك خويش آرام بر رانهاي ما ميزد و ميفرمود
  .2قبل از طلوع آفتاب، جمره نزنيد! فرزندانم

ارشاد و تدريس آن حضرت تنها براي صحتمندان و بزرگ سالها نبوده، بلكه مريضها 
حـج  : رضي اهللا عنها گفـت  "هضباع"و ضعيفان را نيز شامل مي شده است، چنانكه براي 

  .3شرط بگذار تا آنجا كه توانستي ادامه بدهي كن و
و چون ام سلمه رضي اهللا عنها از مريضي خويش به آن حضرت شكايت برد، برايش 

  .4از پشت سر مردم سواره طواف كن: فرمود
هنگام شب و قبل از طلوع  "مزدلفه"و براي ضعيفان و سالخوردگان دستور داد كه از 

  .5فجر بيرون شوند
ساالن و اطفال را نيز شامل بود، و از آن  به طوريكه ارشاد و رهنمائي آن حضرت، خورد

  :جمله
                                                 

  .883: جامع ترمذي، حديث شماره - 1

 .3025: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 2

  .1207: صحيح مسلم، حديث شماره - 3

 .464: صحيح بخاري، حديث شماره - 4

 .1679: صحيح بخاري، حديث شماره - 5



                                                                              

  

 

٧٤ 

  .برايم سنگريزه جمع كن: فرمود �به ابن عباس  
برايش سـنگ ريـزه جمـع كـردم و آنهـا را بدسـت مبـارك او        : ابن عباس مي گويد

  . 1مثل اينها صحيح است: گذاشتم، و آن حضرت فرمود
  .   2قبل از طلوع آفتاب جمره نزنيد: و براي نوجوانان بني عبدالمطلّب فرمود

ارشاد و راهنمائي آن حضرت براي صحابه كرام تنها جنبة علمي نداشت، بلكه جانب 
  : عملي و فلسفي آن را نيز برايشان واضح مي ساخت؛ مثل فرموده آن حضرت

ار بخـاطر برپاداشـتن يـاد خـداي     طواف خانة خدا، سعي بين صفا و مروه و رمي جمـ 
  .3بزرگ مشروع شده است

و گاهي نيز با ذكر فضايل خاصي براي بعضي اعمال، معنويات صحابه را بـاال بـرده و   
  .ارادة شان را مصمم تر مي ساخت عزم و

  : از آن جمله
و بهتـرين سـخني كـه    . بهترين دعا، دعائي روز عرفه است: �فرمودة آن حضرت  *

2 �����, ���� «: پيش از من گفته اند من و پيامبران� >�A� 2 ,2 @>'? � 6�I� ,�� ��9 29 �

7'�/ J!K *L� !��4«.  

  .1گناهان را مي ريزاند "ركن يماني"و  "حجر االسود"مسح : و ارشاد مبارك *
                                                 

  .3059: سنن نسائي، حديث شماره - 1

  .1940: بي داود، حديث شمارهسنن ا - 2

ن "، 1505: حديث شماره "تخريج جامع األصول"شعيب ارناؤوط اين حديث را در. 1888: سنن ابو داود، حديث شماره - 3 قـرار   "حسـ
 .داده است

 .3585: جامع ترمذي، حديث شماره - 4



                                                                              

  

 

٧٥ 

كسـي كـه بـه خانـة خـدا طـواف كنـد و بعـد از آن دو         : و هم چنين فرمودة ايشان *
  .2ند، مانند اين است كه غالم آزاد كرده باشدركعت نماز بخوا

حجي كـه در  : و آن گاه كه از آن حضرت سوال شد كدام حج بهتر است؟ فرمود *
  .3آن تلبيه با صداي بلند گفته شود و شخص حج گذار قرباني نمايد

از فضــايل بعضــي از اعمــال ســوال كــرد، آن   "منــي"وقتيكــه يكــي از انصــار در  *
و چون از خانه ات بيرون شدي و قصد حج بيت اهللا الحـرام را  : برايش فرمود �حضرت

نمودي، به هر قدمي كه سواري ات بردارد، خداوند متعال براي تو يـك نيكـي نوشـته و    
ايستادي پروردگار بزرگ به آسمان  "عرفه"و آن گاه كه در . يك بدي را محو مي كند

   :، به ماليكة خويش فخر ميكند و مي فرمايد4دنيا آمده
اينها بندگان من هستند، گرد و غبار زده و خاك آلوده از راههـاي دور آمـده انـد؛    "

رحمت من را مي خواهند و از عذابم مي ترسند در حاليكه من را نديده اند، پس چطـور  
   "؟!اگر من را ببينند

، يـا  )اسـم ريگـزار وسـيعي در عربسـتان    (پس اگر گناهان تو به اندازة ريگهاي عـالج  
يا و يا به اندازة قطره هاي باران باشد، خداوند همة آنها را از تو شسته و تـو را  روزهاي دن

ثوابش براي تو ذخيره است، و چون طواف خانه  "رمي جمار"از گناه پاك ميكند، و اما 
                                                                                                                        

 .ا اسناد قويب 3698: ، صحيح ابن حبان، حديث شماره2729: صحيح ابن خزيمه، حديث شماره - 1

 .2956: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 2

 .827: جامع ترمذي، حديث شماره - 3

چنان كه اليق شأن او تعالي است بدون تشبيه و تمثيل و تعطيل، براي تفصيل بيشتر اين موضـوع بـه كتـاب شـرح عقيـدة       - 4
   .طحاويه تأليف ابن ابي العز حنفي و ساير كتب عقيده مراجعه شود



                                                                              

  

 

٧٦ 

مثل روزي كـه  ) پاك مي شوي(را انجام دادي از گناهان خويش طوري بيرون مي آ ئي 
  ). 1بوديو بي گناه (از مادر تولد شدي 

  : و از مهمترين اموري كه پيامبر بزرگوار اسالم به تعليم آن اهتمام خاص ورزيده اند
آن را زباني بيان فرموده و بعدا عملـي بـراي    � كه رسول خدا: احكام مناسك: الف

بـراي مـردم،   ) هشـتم ذوالحجـه   روز(يـوم التّرويـه    صحابه نشان داد، چنانكه روز قبـل از 
 يـك از  بعـدا در وقـت انجـام دادن هـر     و ...2مناسك را بيان نمـود  خطبه ارشاد كرده و

.                                                                                       3حكم آن را براي صحابه بيان مي فرمود "سكنُ"
از : بيان منزلت اركان و قواعد اسـالم؛ كـه در يكـي از خطبـه هـاي خـود فرمـود       : ب

پروردگار خويش بترسيد، و نمازهـاي پـنج وقـت تـان را بخوانيـد، مـاة رمضـان را روزه        
بگيريد، و زكات مالهاي خويش را بپردازيد، از ولي امر خود اطاعـت نمائيـد بـه بهشـت     

  .4پروردگارتان داخل مي شويد
كـه همـة اديـان    ) مثل خـون، مـال و آبـرو   (نهي اكيد از شرك و بعضي محرمات : ج

  : تحريم آن اتفاق دارند، و فرمود سماوي بر

                                                 

صـحيح مسـلم، حـديث    : احاديث مشابه اين حـديث را ميتـوان در  . و لفظ حديث از او است 8830: نف عبدالرزاق، حديث شمارهمص - 1
  .يافت 3585: ، و جامع ترمذي، حديث شماره1384: شماره

  .، اين حديث را صحيح گفته است4774: ، حديث شماره"صحيح الجامع"، عالمه الباني در 1/632مستدرك حاكم - 2

: ، سـنن ابـي داود، حـديث شـماره    885: ، جامع ترمذي، حديث شـماره 1218: صحيح مسلم، حديث شماره: بطور مثال مراجعه شود به - 3
1959. 

    .616: جامع ترمذي، حديث شماره - 4



                                                                              

  

 

٧٧ 

خونها، مالها و آبروهايتان در بين شما حرام است مثل حرمت ايـن روز در ايـن مـاه و    
  . 1در اين شهر

و امروزه كه مليون ها انسان در موسم حج از اطراف و اكناف عالم اسالمي با شوق و 
و دعـوتگران اسـت    عالقة وافر راهي اماكن مقدس مي شوند، فرصت طالئي براي علمـا 

كه از اين اجتماع مليوني عظيم استفاده نموده، اصول و احكام دين را براي مسلمانها بيان 
  .كنند

و هم چنين براي عامة مسلمانان الزم است فرصت را غنيمت شمرده و از علماي كرام 
  .استفادة بيشتري ببرند

  : افتـاء -2

ن مسايل ديني و افتا براي مردم بود؛ در حج بيا � از مهمترين احوال و وظايف پيامبر
چرا كه در هر مشكل و يا مسأله اي كه براي صحابه پيش مي آمد به آن حضرت رجوع 

  .مي نمودند
فتاواي پيامبر در موسم حج بسيار زياد است، و ما بطور نمونه بعضـي از آنهـا را ذكـر    

  : مي نمائيم
سـالخورده اسـت و حـج بـرايش      پدرم پير و! يا رسول اهللا: گفت "خثعم"زني ازقبيلة 

تـو از جـاي   : فرمـود  � پيـامبر ! فرض شده و او خود نمي تواند بر پشت شتر قـرار بگيـرد  
  . 2پدرت حج كن

                                                 

  .67: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

  .      1335: صحيح مسلم، حديث شماره -2



                                                                              

  

 

٧٨ 

سوال مـي  ) روز عيد قربان(و هر آن كسي كه از تقديم و يا تاخير در اعمال روز نحر 
  : كرد، آن حضرت برايش مي فرمود

1إفعل وال حرج"
  .اكي نداردانجام بده و ب: يعني "

  :از خالل فتواهاي پيامبر در روز هاي حج امور ذيل براي ما به خوبي واضح ميشود
در مقابل مردم ايستاده بود و همگان او را ميديده اند تا در سوال كردن  �آن حضرت  -

  :روايت ميكند �به مشكلي برخورد نكنند؛ چنانكه جابر 
ــامبر خــدا در  ــه را در ��==� ��==!�A@پي ــود انجــام داد،  ، طــواف خان حاليكــه ســواره ب

را با عصايش استالم نمود تا مردم ايشان را خوب ببينند و اگر خواستند از  "حجراالسود"
  .2سوال كنند � آن حضرت

پيـامبر خـدا روبـروي مـردم     : و در حديث عبداهللا ابن عباس رضي اهللا عنهما آمده كه
  .3ايستاده و به سوالهاي شان پاسخ مي داد

در فتوا هايش جانب آساني و تخفيف براي مردم را بـه شـدت مراعـات     � پيامبر خدا -
  :  بطور مثال. مي فرمود

                                                 

ته ترتيب در اعمال حج در مذهب حنفي واجب مي باشد يعني شخص حاجي اعمـال روز عيـد   ، الب 83: صحيح بخاري، حديث شماره -1
قرباني و پس از آن خود را حالل كند، و اگر كسي ترتيب را  -3ي سر  تراشيدن مو -2زدن جمره  -1: قربان را بايد اينطور انجام دهد

و موالنـا  .  2/488فتح القديراز كمال ابن همام حنفي : جعه شود بهبراي تفصيل بيشتر مرا. برايش الزم مي شود) قرباني(ترك كرد، دم 
دليل احناف را عمل پيامبر دانسته است كه به همين ترتيب عمل كرده و همچنين فرمـوده  "إعالءالسنن "ظفر احمد عثماني تهانوي در 

   .B��-�� ,��  4/740، 10/160:إعالءالسنن: نگاه. مناسك حج خود را از من بگيريد: اند

   .وبقية مذاهب به اين حديث عمل كرده و ترتيب را واجب نميدانند

 .1273: صحيح مسلم، حديث شماره - 2

 .6228: صحيح بخاري، حديث شماره - 3



                                                                              

  

 

٧٩ 

اجـازه دادنـد تـا در حـج     رضـي اهللا عنهـا   بـراي ضـباعه    � چنانكه آنحضـرت  -الف 
  .1خويش شرط بگذارد

روز (او پيامبر خدا را ديد كـه در روز نحـر   : مي فرمايد كه �عبداهللا ابن عمرو  -ب
گمـان مـي كـردم كـه فـالن      : ي مردم خطاب مي نمود، شخصي ايستاد و گفتبرا) دهم

قبل از اينكه قربـاني كـنم   : عمل قبل از فالن عمل است، بعدا كسي ديگر ايستاده و گفت
، قرباني نمودم و كساني ديگري نيـز مثـل   "رمي جمار"سر خويش را تراشيدم و پيش از 

  .اين اقوال گفتند
  .2به حج خود ادامه بده و باكي ندارد: شان مي فرمودبراي هر يك از اي � پيامبر
در حديث عبداهللا ابن عمر آمده است كه عباس ابن عبد المطلب از پيامبر اجـازه   -ج

بمانـد، پيـامبر خـدا بـرايش اجـازه       "مكّه"را بخاطر سقايه در  "مني"خواست كه شبهاي 
  .3ندداد
عت بدهند كه در ذهنش هيچ آن حضرت كوشش داشتند تا شخص سوال كننده را قنا -

 .شك و شبهه اي باقي نماند
پدرم مسلمان شده و او ! اي پيامبر خدا: چنانكه شخصي نزد آن حضرت آمد و گفت 

  قرار گرفته نمي تواند، آيا من بجاي او حج كنم؟ ) مركب(خيلي پير است و بر سواري 

                                                 

 .1207: صحيح مسلم، حديث شماره - 1

 .1736: صحيح بخاري، حديث شماره - 2

 . 1634: صحيح بخاري، حديث شماره - 3



                                                                              

  

 

٨٠ 

ادا نمـائي، آيـا    اگر بر ذمة پدرت قـرض بـا شـد و تـو قـرض او را     : ندفرمود � پيامبر
  .بلي ادا ميشود: قرض اداء مي شود؟ آن شخص گفت

كه اين هم صـحيح اسـت و ادا مـي    (1پس از جاي پدر خود حج كن: فرمود � پيامبر
  ).شود
  : بردباري آن حضرت در مقابل سؤال كنندگان -

جمع غفيري از مردم در اطراف آن حضرت حلقه زده و مي : مي فرمايد �ابن عباس 

و با  –حتي مردم از خانه هايشان بيرون شدند  -ين محمد است، اين محمد است ا: گفتند
وجود اين همه ازدحام كسي را از جلو پيامبر دور نمي كردند و نه هم افرادي مأمور بـاز  
  .2كردن راه بودند، و چون ازدحام مردم زياد شد، آن حضرت ناقة خويش را سوار شد

در حاليكه ( 3را نيز سواره برشترانجام داد "مروه"و  "صفا"حتّي رسول خدا سعي بين 
اين كار را بخاطر ضرورت انجام داد تا همه مـردم او را   � اين عمل سنّت نيست و پيامبر
  ).ببينند و سخن او را بشنوند

روز (پيامبر خدا را ديـدم كـه در روز نحـر    : مي فرمايد "رضي اهللا عنهقدامه عامري "
جمـره زد، در اطـراف آن حضـرت    ) اسم ناقـة آن حضـرت  ( "صهبا"سوار بر) عيد قربان

  .4زدن و دفع كردن نبود، و نه هم كسي به مردم مي گفت كه دور شويد، دور شويد

                                                 

 .1812: شمارهمسند امام احمد، حديث  - 1

  .1264: صحيح مسلم، حديث شماره - 2

 .است "حسن"، واين حديث 2842: مسند امام احمد، حديث شماره - 3

  .3035: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 4



                                                                              

  

 

٨١ 

  :در امور حج � فتاواي پيامبر  

وضـع حمـل    "ذوالحليفـه  "در "بنت عميس رضي اهللا عنهـا  ءاسما"چون : بطور مثال  
  از وضع حمل چه بكند؟ نمود، كسي را نزد پيامبر فرستاد كه بعد 

را بسـته كنـد و پـس از    ) فرج(غسل كرده و با پارچه اي مكان خون : فرمود � پيامبر
  . 1آن احرام ببندد

  :و از جمله فتاواي آن حضرت در امور غير حج -
و  ... به قصد سفر حج حركت نموديم � با پيامبر: مي فرمايد "رضي اهللا عنهابوقتاده "

در حالي كه  -ر وحشي را بيان مي كند كه دوستان ابوقتاده در حديث قصة شكار گورخ
و بعدا فكر كردند كه چرا گوشت شكار را در حالت احرام  -محرم بودند از آن خوردند

و بقية گوشت را با خود گرفتنـد تـا بـه نـزد رسـول خـدا آمدنـد و سـوال          !...خورده اند؟
ابو قتـاده هنـوز احـرام نبسـته بـود،       ما همه احرام بسته بوديم و! نمودند كه اي پيامبر خدا

گوره خر هاي وحشي را ديديم، ابو قتاده به آنها حمله كرد و گورخر ماده اي ازآنهـا را  
  .شكار نمود

بعداً در جايي استراحت نموديم و از گوشت آن گورخر نيز مقداري خورديم و پس 
  شكار خورديم؟  از آن به فكر افتاديم كه چرا در حالي كه احرام بسته ايم از گوشت

آيـا كسـي از شـما ابـو     : فرمود � پيامبر. و حاال باقي ماندة گوشت را با خود آورديم
  و يا به سوي شكار اشاره كرده است؟  ،قتاده را امر به شكار كرد

  .  1بقية گوشت آن را نيز بخوريد: فرمود.  نه: گفتند
                                                 

  .1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 1



                                                                              

  

 

٨٢ 

  :    تنوع جوابدهي آن حضرت براي سؤال كنندگان -
كه گاهي جواب كوتاه وخاص براي شخص سوال كننـده مـي داد، مثـل جـواب آن     

حج، بر پدرم كه پيـر و  ! يا رسول اهللا: حضرت براي دختري از قبيلة خثعم كه سوال نمود
نا توان است فرض شده است و او خود را باالي سواري نمي تواند نگه دارد، آيا مـن بـه   

  .2بلي: جاي او حج كنم؟ فرمود
نيز جواب عام ميدادند تا همة مردم و اطرافيان نيز مستفيد شـوند؛ چنانكـه در   و گاهي 
3نجـد "گروهـي از اهـل   : آمده است كـه  "رضي اهللا عنهعبدالرحمن ابن يعمر "حديث 

" 
منادي را امر  � رسيدند و سوال نمودند، حضرت پيامبر "عرفات"خدمت پيامبر خدا در 

  .4رفه استحج، ع: نمود تا در بين مردم فرياد بزند
بعضـي اوقــات، آن حضـرت فتوايشــان را بـا نــوعي تشـويق و ترغيــب همـراه مــي        -
  .ساختند

آيا بر ايـن  : طفلي را بلند كرد و از پيامبر خدا سوال نمود "روحا"زني در : بطور مثال
كـه سرپرسـت و   ( 5بلي و براي تـو نيـز ثـواب دارد   : طفل حج هست؟ آن حضرت فرمود

  ).از خردسالي با اين فريضه آشنا مي سازيمساعد طفل هستي و او را 

                                                                                                                        

  .1196: صحيح مسلم، حديث شماره - 1

  .1513: صحيح بخاري، حديث شماره - 2
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  .889: جامع ترمذي، حديث شماره - 4

  .1336: صحيح مسلم، حديث شماره - 5



                                                                              

  

 

٨٣ 

خالصه اينكه فتاواي پيامبر در موسم حج خيلي زياد مي باشد؛ آن حضرت در مدينـة  
، در بيـت اهللا  2و در هنگام احرام بستن در ذوالحليفـه ) قبل از حركت به سفر حج( 1منوره
و در راه 7قدسـه  ، در وقت حركت بين مشـاعر م 6و مني 5، در مزدلفه4، در عرفات3الحرام

  .به سوالهاي حجاج پاسخ داده اند 8باز گشت بسوي مدينه 
و امروزه نيز براي دعوتگران و علماي كـرام كـه وارثـين انبيـا و پـرچم داران اسـالم       
  .هستند، الزم است كه مردم را ارشاد و رهنمائي نموده و آنها را از سر درگمي در آورند

براي قوم خود، مسـايل را بفهمانـد خيلـي از     و اگر هرعالمي به زبان محلي خويش و
  . مشكالت حجاج به سادگي و آساني رفع خواهد شد

و همچنين، عوام الناس بايد بدانند كه در مسايل خـويش بـه هـركس رجـوع نكننـد؛      
  .بلكه قبل از آن تقوي، ثبات علمي و فهم طرف را ديده و بعدا از او فتوي بخواهند

  : پند و اندرز -3

ارشـاد و راهنمـائي مـردم و انـدرز دادن ايشـان از      . و خير خواهي است دين نصيحت
  .وظايف اولية مصلحين و دعوتگران مي باشد

                                                 

  .1366: ، صحيح مسلم، حديث شماره1736: صحيح بخاري، حديث شماره - 1
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٨٤ 

خداوند متعال پيامبران خويش را دستور داده كه مردم را نصـيحت نماينـد؛ چـرا كـه     
وعظ و نصيحت به قلب طرف اثر گذاشته و كمك مي نمايد تا از خطـا و لغـزش دسـت    

لت بيرون بيايد، عظمت پروردگار بزرگ را به ياد او آورده باعـث امتثـال   بكشد و از غف
  .دستورها و اجتناب از نواهي او تعالي مي شود

  :خداوند متعال جل جالله مي فرمايد

�ö� Ïj. sŒuρ ¨βÎ* sù 3“ t�ø. Ïe%!$# ßìx�Ζs? šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#�  )55: الذاريات( .  

  .  »سود ميدهدو پند ده، هر آئينه پند دادن مؤمنان را «
با عنايت و اهتمام خاصي اصحاب خـويش را يـاد دهـاني     �از اين لحاظ پيامبر خدا 

داده، و با روشها و اساليب مختلف به وعظ و نصيحت آنها مـي پرداخـت، امـت    ) اندرز(
خويش را به خير و خوبي ارشاد نموده و به آن ترغيب داد، از شر و بدي نهي نمـود و از  

  .آن ترساند
ادات شريفة آن حضرت اين بود كـه وقـت مناسـب سـنجيده، و بـراي اصـحاب       از ع

؛ سخنان بسيار بليغ و فصيح كه چشمها را اشكبار و دلها را نـرم  1خويش ارشاد مي فرمود
  .2ميساخت

و همة اين زحمات بـه ايـن خـاطر كـه يكـي از مهمتـرين وظـايف پيـامبران وعـظ و          
  .نصيحت قوم مي باشد

                                                 

 .70:ث شمارهصحيح بخاري، حدي: نگاه - 1

 .2676: جامع ترمذي، حديث شماره - 2



                                                                              

  

 

٨٥ 

صت اجتماع كم نظير مردم را غنيمـت شـمرده، و آنهـا را    در حج نيز آن حضرت، فر
  .در جاهاي مختلف وعظ و نصيحت فرمود

و اگر با امعان نظر و دقّت كامل در نصايح آن حضرت بنگـريم امـور ذيـل بـراي مـا      
  :  واضح خواهد شد

ازآن جمله خطبـه  : كثرت وعظ آن حضرت در مناسبت ها و جاهاي مختلف -الف
، و خطبـه در روز  2، و در وقت حركت و انتقـال بـين مشـاعر   "1تعرفا"تاريخي شان در 

3مني"نحر در 
" ،  

  
  .5، و در راه برگشت بسوي مدينة منوره4و در روز هاي تشريق

                                                 

  .1218: صحيح مسلم، حديث شماره: نگاه - 1

 .2264: ، مسند امام احمد، حديث شماره1671: صحيح بخاري، حديث شماره - 2

 .5550، 4406، 4403، 1741: صحيح بخاري، حديث شماره: نگاه - 3

 .20695: مسند امام احمد، حديث شماره: نگاه - 4

اثناء بازگشت از حـج كـه امـام احمـد و حـافظ ابـن كثيـر از         "غدير خُم"مراجعه شود به وعظ و نصيحت آن حضرت براي مردم در  - 5

علـي   صلي اهللا عليه وسلم روايت علي رضي اهللا عنه و بعضي ديگر از صحابه آنرا آورده اند، داستانش از اين قرار است كه بيامبر خدا
گروهي از صحابه به يمن فرستاده بود و در طول سفر بين علي رضي اهللا عنه و سائر صـحابه ي كـرام بعضـي     رضي اهللا عنه را در رأس

اين افـراد بعـد از   . مشاجرات بوقوع پيوست اما همراهان او فكر كردند كه علي با بخل و شدت بيش از حد با آنها برخورد كرده است

در مكّه باز گشته و در مراسم حج شركت جستند و در ايام حـج   اهللا وعليه وسلمصلي پايان يافتن مأموريت خويش به نزد رسول خدا 
و چون . و بعد از آن شروع كردند به بد گفتن علي رضي اهللا عنه و اين كه با آنها در طول مأموريت با بخل و قساوت رفتار كرده است

جايي در سـه ميلـي   ( "غدير خم"دن از مكه بسوي مدينه در رسيد، پس از بيرون ش صلي اهللا عليه وسلماين جريانات به گوش پيامبر 
، روز يكشنبه هيجدهم ذوالحجه در زير درختي ايستاده و بـراي مـردم خطبـه داد، بعضـي از مسـايل را      )جحفه در بين راه مكه و مدينه

 عنه را بيـان نمـود و شـك و    براي صحابة كرام بيان فرمود و از آن جمله فضايل اهل بيت و بطور خاص فضايل علي مرتضي رضي اهللا
كسي كـه مـن   : شبهه اي كه در ذهن بعضي از صحابه نسبت به علي رضي اهللا عنه پيدا شده بود را از ذهن هاي آنها پاك كرد و فرمود



                                                                              

  

 

٨٦ 

كثرت خطبه ها و وعظ ها به اين خاطر بود كه آن حضرت ميدانست كه اين اجتمـاع  
تأثّر بيشتري گرفتـه   عظيم انساني ديگر تكرار نخواهد شد و از طرفي مردم در موسم حج

  . و صحبتها را بهتر قبول ميكنند

فرصت را غنيمت شمرده و در بين صحبتهاي خويش و مواقـف   �آن حضرت  -ب
مردم نوعي ارتباط بوجود مي آورد، چنانچـه وقتـي بـراي مـردم در روز نحـر خطبـه داد       

 �پيـامبر  . دخدا و رسولش بهتر ميدان: آيا ميدانيد كه امروز چه روزيست؟ گفتيم: فرمود
  .ساكت شد تا جائيكه گمان كرديم آن روز را اسم ديگري مي گذارد

  .بلي هست: آيا امروز، روز نحر نيست؟ گفتيم : فرمود
پـس آن حضـرت   . خـدا و رسـولش بهتـر ميدانـد    : اين كدام ماه است؟ گفتيم: فرمود

  .سكوت نمود تا جائيكه گمان نموديم كه اسم ديگري برايش ميگذارد
  .بلي، ماه ذوالحجه است: يا ذوالحجه نيست؟ گفتيمآ: فرمود
رسول خدا ساكت . خدا و رسولش بهتر ميداند: اين كدامين شهر است؟ گفتيم: گفت

  .شد تا آنجا كه فكر كرديم اسم ديگري برايش انتخاب مي نمايد
  .بلد الحرام است: نيست؟ گفتيم "بلد الحرام"آيا : گفت

                                                                                                                        

بدارد هركه علي را دوست دارد، دوست بدار، و هركه او را دشمن ! را دوست دارد، بايد اين علي را نيز دوست داشته باشد، بار خدايا
و البدايه والنّهايـه از حـافظ ابـن كثيـر      906،915،1242،22461: مسند امام احمد حديثهاي شماره: براي تفصيل بيشتر به... دشمن بدار 

و كتاب عقيدة امامت و حديث غدير از موالنا محمـود اشـرف عثمـاني ديوبنـدي      4/416 از ابن هشام النبويه ���C,و  5/233-240

  .مراجعه شود



                                                                              

  

 

٨٧ 

تان در بين شما حرام است، مثل حرمت اين روز شما، خونها و مالهاي: و آن گاه فرمود
  .1در اين ماه و در اين شهر شما تا روزي كه پروردگارتان را مالقات مي نمائيد

) روز عيـد قربـان  (و آن گاه كه از آن حضرت از تقديم و تأخير در اعمال يوم النحر 
مسـلمان   مگـر كسـي كـه آبـروي بـرادر     ) بـاكي نـدارد  (حرجي نيست : سوال شد، فرمود

  .2خويش را مورد حمله قرار دهد، آن حرج است و هالكت

بعضي از مسايل را در بيش از يك جا تكرار نمودند تا اهميت  � ميارسول گر -ج
اين مسايل را براي مخاطبين بهتر واضح ساخته باشند، مثل تأكيد آن حضرت بر حرمـت  

ايـن سـخنان را   5يـام تشـريق   و در ا 4، روز عيـد قربـان  3خون، مال وآبرو كه در روز عرفه
تـا كـه صـحابه     6تكرار نمودند، حتي كه در روز نحر چند بار اين سخنان را تكرار نمـود 

  .كرام به عمق مسأله و اهميت آن پي ببرند
و از نكات مهمي كه در وعظ و ارشاد آن حضرت متوجه ميشويم كـه سخنانشـان   : د

لفـاظ سـخت و غريـب خـود داري     در نهايت روشني و فصاحت كامل بوده، از انتخاب ا
  .نموده است تا كه همة صحابه از صحبتهاي گهربار او استفاده يكسان نمايند

                                                 

  .1741: حيح بخاري، حديث شمارهص - 1

  .2015: سنن ابو داود، حديث شماره - 2

 .1218: صحيح مسلم، حديث شماره: نگاه - 3

  .67: صحيح بخاري، حديث شماره: نگا - 4

 .20695: مسند امام احمد، حديث شماره - 5

  .1739: صحيح بخاري، حديث شماره - 6



                                                                              

  

 

٨٨ 

بـه   �و همچنين آن حضرت آنچه به مردم وعظ مي نمود، قبل از همه خود مبارك 
و از چيزي كه مردم را نهي مي كرد خود آن حضـرت از آن  . آن جامة عمل مي پوشانيد
  .ي دور نگه مي داشتچيز خويشتن را به كلّ

و نيز مشاهده مي نمائيم كه اصول دين و قواعد كلي آن را چندين مرتبه ذكر نمـوده  
و در موعظـه هـاي خـويش از    .... و مسايل حقوق العباد را با اهميت بيشتر بيان مي نمايـد 

صحابة كرام استمداد مي جسته تا سخنان آن حضرت را با صداي بلند به مـردم برسـانند،   
پيامبر خدا در ايام تشريق به او دستور داد تا بـين  : مي گويد "�بشر ابن سحيم "ه چنانك

  ... .1به جنت داخل نميشود مگر نفس مؤمن: حجاج با صداي بلند اعالن كند
بـيم دادن و  (و همچنين آن حضرت در خطبه ها و سخنراني هاي خود تنها بر ترهيب 

حاضرين و صحابة كرام را ترغيب ميـداد،   اكتفا ننمود، بلكه در جاهاي زيادي) ترساندن
كسي كه براي خدا حج ادا نمايد و فسق و فجور نكند، بر ميگـردد ماننـد   : چنانكه فرمود

  ).يعني پاك از گناهان( 2روزي كه از مادر تولّد شده باشد
خداوند متعال به اين جمع تان فضل و كرم خاصي نمـوده، تـا   : و در روز عرفه فرمود

شما را به نيكو كارتـان بخشـيد و بـراي نيكوكارتـان هرچـه درخواسـت        جايي كه بدكار
  .3نمود، داده است

                                                 

  .2960: صحيح ابن خزيمه، حديث شماره  - 1

  .1521: صحيح بخاري، حديث شماره   - 2

 .3024: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 3



                                                                              

  

 

٨٩ 

آن حضرت در موعظه ها و خطبه هاي خويش قضاياي مهمي را مطرح كرده و روي 
  :از آن جمله. آن قضايا تأكيد مي فرمود

امر به تقوي و خوف الهي و راهنمايي به آن اعمـالي كـه انسـان را بـه بهشـت      : الف
از پروردگار خويش بترسيد، نماز هاي پـنج وقـت را ادا   : خل ميكند، طوري كه فرموددا

نمائيد، ماه رمضان را روزه بگيريـد، زكـات امـوال تـان را بپردازيـد و از ولـي امـر خـود         
  .1اطاعت نمائيد به بهشت پروردگارتان داخل مي شويد

بـه دوش نمـي   ياد دهاني و اندرز بر اينكه هيچ شخصـي گنـاه شـخص ديگـر را     : ب
: كشد و هر انسان در نزد پروردگار مسئول اعمال فردي خويش مي باشد، چنانكه فرمـود 

هر كسي كه جنايتي انجام دهد، فقط همان كس مسئول عواقب آن جنايـت  ! آگاه باشيد
  .2پدر از گناه پسر و پسر از گناه پدر سوال نميشود. خواهد بود

ك و ترك گناه و نا فرماني، مثل فرمـودة  تشويق به اخالق پسنديده و كارهاي ني: ج
كسي كه حج كند و نافرماني و گناه ننمايد، بر مي گردد مانند روزي كه از : آن حضرت
  .3مادر زاده شده

طعـام دادن وسـخن   : و چون از آن حضرت سوال نمودند نيكي حج چيسـت؟ فرمـود  
  .4نيكو گفتن

                                                 

 .616: جامع ترمذي، حديث شماره - 1

 .2669: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 2

 .1819: صحيح بخاري، حديث شماره - 3

 .1/658، مستدرك حاكم2819: صحيح الجامع از آلباني، حديث شماره - 4



                                                                              

  

 

٩٠ 

  : فرموددر دين، چنانكه ) زياده روي(بر حذر داشتن ازغلو : د
از غلو در امور ديني بپرهيزيـد؛ چـرا كـه پيشـينيان از شـما را غلـو در ديـن        ! اي مردم

  .1هالك نموده است

وصـيت بـه نيكـي بـا پـدر و مـادر و نگـه داشـتن روابـط خويشـاوندي، كـه آن            : هـ
  : اين امر را با تأكيد زياد ذكر نمود و فرمود "مني"در خطبة  �حضرت

رادر خويش نيكـي نماييـد، بعـد از آن هـر كـه نزديـك تـر        به مادر و پدر، خواهر و ب
يعني مستحق نيكي، مواسات و تمام خوبي هاي كه شخص انجـام ميدهـد قبـل از    . 2باشد

همه مادر و بعد از آن پدر و خواهر و برادر مي باشند و همين طور بـر اسـاس نزديكـي و    
  .قرابت خوني و رشته اي

:  رده ها و دستور اكيد مبني بر احسان با آنهـا وصيت خاص به نيكي دربارة زنان و ب: و
از خداوند متعال در بارة زنها بترسيد، شما زنها را بـه امـان از طـرف    : در اين مورد فرمود

برايتان حـالل  ) نكاح شرعي(خداوند گرفته ايد و فرجهاي آنان به كلمه اي ازطرف خدا 
  .3شده است

                                                 

 .3029: ث شمارهسنن ابن ماجه، حدي - 1

  1400: صحيح الجامع، حديث شماره - 2

 .1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 3



                                                                              

  

 

٩١ 

از حقـوق مـرد، بـر    : بيان كرد و فرمودو پس از آن بعضي از حقوق مدني زن و شوهر را 
همسرش اين است كه كسي را كه شوهر دوست ندارد به خانه اش راه ندهد و اگـر ايـن   

  .1كار را انجام داد، شوهر مي تواند همسرش را تأديب نمايد
با زنان به نيكويي برخورد نمائيـد؛ چـرا   ! آگاه باشيد: و در روايت ديگري آمده است

  .  2اسير مي باشند مانند آنها در نزد شما كه
برده هايتان، برده هايتان، از آن چيـزي كـه ميخوريـد بـراي     : و در بارة برده ها فرمود

آنها بدهيد و به آنها لباسي بپوشانيد كه شما خود مي پوشيد، و اگر گناهي انجام دادند و 
  .3شما نخواستيد از آنها درگذريد، آنها را عذاب نكنيد بلكه به فروش برسانيد

: تشويق بر اجتناب از اذيت ديگران، و ترك معصيت خداي متعال؛ چرا كه فرمود: ز
كسـي اسـت كـه مـردم او را بـر مالهـا و جانهـاي        !  آيا مؤمن را براي شما معرفي ننمايم؟

خويش امين بشمارند، مسلمان كسي است كه مردم از زبـان و دسـتش سـالمت زنـدگي     
خداوند بر عليه نفس خود جهاد كند و مهـاجر  نمايند، و مجاهد شخصي است كه در راة 

  .4آن كسي است كه گناهها و خطاها را ترك نمايد

                                                 

  .مصدر سابق - 1
  .3087: جامع ترمذي، حديث شماره - 2

اما اصل اين حديث در صحيحين از حديث ابوذر رضي اهللا عنه  موجود مي . ، با اسناد ضعيف16409: مسند امام احمد، حديث شماره - 3
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٩٢ 

تشويق آن حضرت براي صحابه كه دين را طوريكه شنيده اند براي بقية مردم نيز : ح
  .برسانند

و همچنين آنها را از اينكه بر پيامبر خدا دروغ ببندند سخت بر حذر داشت؛ و در اين 
شما من را ديديد و از من چيز هايي شنيديد و مردم از شما دربارة من سوال  :مورد فرمود

خواهند نمود، پس كسي كه بر من دروغ ببندد بايد جايگـاه خـويش را در آتـش جهـنم     
  .1آماده سازد
خره اينكه ترغيب دادن صحابة كرام به تضرّع، مناجات و نيايش به حضـور رب  و باآل

خداونـد متعـال در هـيچ روزي بيشـتر از روز     : مـورد فرمـود  العزت جلّ جالله، و در اين 
)  بـه آسـمان دنيـا   (  وخداوند در ايـن روز . عرفه، بنده ها را از آتش جهنم آزاد نمي كند

، به مالئكة خـويش  )چنانكه شايستة او تعالي است بدون تشبيه و تمثيل(نزديك مي شود 
  !؟2ميخواهند چي) اين انسانها(اينها : مباهات مي كند و مي فرمايد
بهترين و پاكترين اين امت يعني صـحابة كـرام    �رسول خدا ! خوانندة نهايت محترم

رضوان اهللا عنهم اجمعين را كه شـاگردان مكتـب نبـوت و تربيـت شـدگان دامـان پـاك        
كـه   -پيامبر بودند، را با اهتمام بيش از حد وعـظ و نصـيحت مـي فرمايـد، پـس امـروزه       

مسلمانان در جهل و بيسوادي بسر مي برند، بـدعتها و رسـومات    عدة زيادي از -متأسفانه
را روش زندگي خويش قرار داده و از سنّت و اتباع آن دور شده اند، نياز بيشتر دارند تـا  
علماي كـرام واجـب دينـي شـان را ادا نمـوده، و مـردم را ارشـاد و رهنمـايي نماينـد تـا           

                                                 

  .23544: مسند امام احمد، حديث شماره - 1

 .1348: صحيح مسلم، حديث شماره - 2



                                                                              

  

 

٩٣ 

پيامبر گرامي اسالم را سرمشق زنـدگي   گمشدگان بار ديگر راهشان را پيدا كنند و سنّت
  .خويش قرار دهند

  ):فرماندهي واحد(توحيد مصدر تلقي  -4

اسالم، خضوع و گردن نهادن تنها براي پروردگار الشريك و فرمانبرداري از دسـتورات  
  :پيامبر او را براي پيروان خويش درس ميدهد، خداوند متعال مي فرمايد

�Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4 ®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠ Ïù t� yfx© óΟßγoΨ ÷A t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’ Îû 
öΝ ÎηÅ¡à�Ρ r& % [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |MøŠ ŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ $VϑŠ Î= ó¡n@�  )65: النساء.(  

پروردگار تو كه ايشان مسـلمان نباشـند تـا آنكـه داور كننـد تـو را در          پس قسم به«
باز در دلهاي خـويش تنگـي از آنچـه حكـم فرمـودي      اختالفي كه ميان ايشان واقع شد، 

  . »نيابند و كامال گردن نهند
هرگز ايمان نياورده است يكي از شما، مگر اينكه : و پيامبر بزرگوار اسالم مي فرمايد

  .1خواهش نفس خويش را تابع آنچه كه من آورده ام قرار دهد
اسـالمي بـر اينسـت كـه      اجماع امت: روايت شده است رحمة اهللا عليهاز امام شافعي 

اگر كسي سنّت رسول خدا براي او واضح شد، جايز نيست كه سـنت رسـول خـدا را بـه     
  .2قول شخص ديگري ترك نمايد

                                                 

و حافظ ابن حجر مي . وي، صحيح گفته است، اين حديث را امام نووي رحمه اهللا در آخر اربعين نو1/298الكبري از ابن بطّه اإلبانة - 1

  .20/364فتح الباري : نگا. رجال حديث ثقه هستند: گويد

 .2/335مدارج السالكين از حافظ ابن قيم  - 2



                                                                              

  

 

٩٤ 

و حج مدرسه ايست كه مسلمانان درآن درس انقياد و تسليم در برابر دستورات خـدا  
ر اتبـاع و  در اين مدرسه اصحاب خويش را بـ  � و رسولش را فرا مي گيرند، پيامبر خدا

فرمانبرداري تربيت كرد و اهميت تأسي و اقتدا به سنت و رفتار پيـامبر را در نفـوس آنهـا    
  .غرس نمود
نتيجة تربيت سالم و اساسي پيامبر خـدا مثالهـاي زيـر را از زنـدگي صـحابة كـرام        در

  : مشاهده مي نمائيم
از آن  نزديك شده و آنرا مـي بوسـد و پـس    "حجر االسود"به  �عمر فاروق : الف
من خوب ميدانم كه تو سنگ هستي به كسي فايده و يا ضرري رسانده نمـي  : مي فرمايد
  .1و اگر من پيامبر خدا را نديده بودم كه تو را مي بوسد، هرگز تورا نمي بوسيدم. تواني

2اضطباع"و  "رملْ"انجام دادن : و فرمود
چرا؟ در حاليكه خداونـد متعـال اسـالم را     "

اما با وجود اين، كـاري را كـه در زمـان    ! فر و اهل آنرا از بين برده استثابت ساخته و ك
  .1رسول خدا انجام مي داديم ترك نمي كنيم

                                                 

  .1597: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

واضـطباع ايـن اسـت كـه  شـخص      . ددر زبان عربي، تيزرفتن و تكان دادن شانه ها  در سه شوط اول طواف قدوم را مي گوين "رملْ" - 2
 را از زير شانة راست خويش بگذراند طوريكه شانه چپ خود را با آن بپوشاند و اين يك نوع آمادگي مي) احرامي(طواف كننده ردا 

، 2/265النهايه فـي غريـب االثـر   : براي تشريح بيشتر معناي رملْ و اضطباع مراجعه شود به. و اضطباع خاص به طواف قدوم است. باشد
  .8/216لسان العرب

القضـا آمـده    �;#ة كـه بـراي  (و نا گفته نبايد گذاشت كه منظور از رمل و اضطباع در اول امر، اظهار قوت مسلمانها بوده اسـت  
تا مشركين كه گمان ميكردند آب و هواي مدينه براي مسلمانان تأثير بـد گذاشـته، و هـم چنـين مهـاجرت و دوري از وطـن و       ) بودند

ت با مشكالت و نابسامانيهاي هجرت آنها را ضعيف ساخته است، مشاهده  نمايند كه مسلمانان هنوز قوي اند و با پهلـواني  زندگي سخ
و رمل و اضطباع بعد از زوال سبب نيز باقي مانده است بدليل اينكه پيامبر خدا در حج خـويش  . و قدرت تمام طواف را بجا مي آورند

  . رمل و اضطباع را ترك نكرد) هابعد از فتح مكه و قدرت مسلمان(



                                                                              

  

 

٩٥ 

. و شخصي از ابن عمر رضي اهللا عنهما در باره ي استالم حجر االسـود سـوال نمـود     
  .پيامبر را ديدم كه حجراالسود را در بغل گرفت و بوسيد: ابن عمر گفت

زياد بود و اگر مردم مرا زيردست و پا كردند، ) شلوغ(اگر بيرو بار  :آن شخص گفت
  چكاركنم؟
بگذار، من رسول اهللا را ديـدم كـه آن را در    "يمن"اگر اگر را به : گفت �ابن عمر 

  .2بغل گرفت و بوسيد
مـي نمايـد   را ديد كه همة اركان كعبه را استالم  �، اميرمعاويه �عبداهللا ابن عباس 

را اسـتالم  ) ركن عراقي و ركـن شـامي  ( چرا اين دو ركن: برايش گفت. )دست ميكشد(
هيچ قسمتي از : معاويه گفت! مي كني در حاليكه رسول خدا آن دو را استالم نمي نمود؟

ــت   ــور نيس ــه مهج ــه كعب ــت ! خان ــاس گف ــن عب ‰�ô: اب s) ©9  tβ% x. öΝ ä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθó™é& 

×πuΖ |¡ym�   )21: األحزاب ( .  

  .»راستي پيامبر خدا براي شما سرمشق و الگوي نيك استبه «
  ).و از قول خويش رجوع كرد( 3راست گفتي: گفت �معاويه 

كـرام بـه    ةصحاب بر �طوري كه ذكر نموديم مثال هاي زيادي از تربيت رسول خدا 
چشم ميخورد كه آن حضرت بر وحدت مصدر تلقّي و اتباع رسول تأكيد فرموده اسـت  

                                                                                                                        

  . 2/225: ، زاد المعاد1218: ، صحيح مسلم، حديث شماره1604: صحيح بخاري، حديث شماره: نگاه

  .1887: سنن ابوداود، حديث شماره - 1

 .1611: صحيح بخاري، حديث شماره - 2

  .1877: مسند امام احمد، حديث شماره - 3



                                                                              

  

 

٩٦ 

يادي از صحابه مي خواهد كه بر نقش قدم او روان باشند و اين حـديث  كه در جاهاي ز
مناسك حج خـود را از مـن يـاد بگيريـد، شـايد پـس از ايـن در        : را چند بار تكرار نمود

  .1موسم حج من با شما نباشم
تشويق مردم در خطبة روز عرفه بر چنگ زدن به وحي الهي؛ چرا كه وحي تنهـا  : ب

در بين شما چيـزي را  : و كجروي است و در اين مورد فرمود راه جلو گيري از گمراهي
آن كتـاب اهللا  : گذاشتم كه اگر به آن چنگ بزنيد، هرگز بعد از آن گمراه نخواهيـد شـد  

  .2است) قرآن كريم(
بر حذر داشتن امت از پيروي خواهشات نفس و بدعت گذاري در دين، چنانچـه  : ج
ردم را از بدعت گذاري در ديـن بـر حـذر    در حاليكه بر شترش سوار بود م "عرفات"در

  .3داشت
تمرين عملي براي بعضي از صحابه در بـارة اعمـال حـج و چگـونگي انجـام دادن      : د

: آنها و بر حذر داشتن صحابه از غلو در دين، چنانچه در حديث ابن عبـاس آمـده اسـت   
: رمـود در حاليكه بر ناقـة خـويش سـوار بـود، ف     �درصبح روزدهم ذوالحجه پيامبر خدا 

مـن بـرايش هفـت سـنگ ريـزه جمـع       : ابـن عبـاس گفـت   . برايم سنگ ريزه جمـع كـن  

                                                 

 .1297: صحيح مسلم، حديث شماره - 1

  .1218: صحيح مسلم، حديث شماره - 2

 .11/393: فتح الباري: ، مراجعه شود به3057: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 3



                                                                              

  

 

٩٧ 

غلو در ديـن امـت هـاي    : و پس از آن مردم را از غلو در دين باز داشت و فرمود...نمودم
  .1پيش از شما را هالك نموده است

 �در هنگام رفت و آمد بين مشاعر مقدسه، گاهي اسامه ابن زيد �آن حضرت : هـ
 خويش فضـل ابـن عبـاس   ) پسر عموي( و گاهي پسر كاكاي) به حب رسول اهللا مشهور(

باشند، مسايل را صحيح ياد گرفته و  � را با خود سوار مي نمود تا از نزديك با پيامبر �
  .براي مردم برسانند

پشت سر  "مزدلفه"تا   "عرفات"از  �از همين خاطر، صحابه وقتي كه ديدند اسامه 
انجـام دهـد بـراي مـا خواهـد       � دوست ما آنچه را كـه پيـامبر  : گفتند پيامبر سوار است،

  .گفت
بـا خـود    "منـي "تـا   "مزدلفه"فضل را از  � و آنگاه كه مشاهده نمودند، رسول خدا

  .2آنچه را كه رسول اهللا انجام دهد، فضل براي ما خواهد گفت: سوار نمود، گفتند
رسول خـدا و اتبـاع صـحابه از آن    و از بهترين مثالهاي كه تربيت صحابه كرام توسط 

حضرت را نشان مي دهد، اين است كه رسـول خـدا در ابتـدا بـراي صـحابه اختيـار داد،       
نياورده اند، مي توانند بعد از اداي عمره خـود را   "هدي"آنعده اي كه به همراه خويش 

مـي  حالل كنند و حتّي با زنهاي خويش نزديكي نمايند، چنانكه ابن عباس رضي اهللا عنه 
 "هـدي "كسي كـه بـا خـود    : نماز صبح را خواند، فرمود �بعد از اينكه پيامبر : ...فرمايد

                                                 

 .3029: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 1
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٩٨ 

و بعـدا در  ( 1نياورده است اگر خواسته باشد مي تواند بعد از عمره خـود را حـالل نمايـد   
  ).روز هشتم براي حج دو باره احرام ببندد

ماههاي حـج روا نيسـت و   اما قبل از اسالم، مشركان را عقيده بر اين بود كه عمره در 
  .2اين كار را از بدترين گناهها ميدانستند

متوجه شد كه بعضي از مردم هنوز از رسم و رواج هاي زمانـة   �در اين وقت پيامبر 
در حـالي كـه بعضـي    (جاهليت متأثرهستند و نمـي خواهنـد كـه از احـرام بيـرون شـوند       

ي خـويش پيـدا كـرده انـد و مـي      ازصحابه كرام اظهار كرده بودند كه شوق وافر به زنها
  ).3خواستند كه از احرام بيرون شوند

با مشاهدة اين حاالت، برصحابة كرام الزم گردانيد كه خود را حـالل   �رسول خدا 
نمايند، تا باشد كه رسم و رواج زمان جاهليت كه تا هنوز در ذهن بعضـي از مـردم بـاقي    

ات خدا و رسول قابل اطاعـت و فرمـان   مانده است براي هميشه از بين برود و تنها دستور
  . 4و صحابة كرام نيز اطاعت نمودند و وفاداري خويش را ثابت ساختند...برداري باشند

و امروزه مشاهده مي شود كه خرافات در بين پيروان اسالم زياد شـده اسـت و مـردم    
شدن از  و تنها راه بيرون... در موسم حج و يا غير از آن مرتكب بدعتهاي زيادي ميشوند

                                                 

  .1240: صحيح مسلم، حديث شماره - 1

 .1564: صحيح بخاري، حديث شماره - 2

  .1216: مسلم، حديث شمارهصحيح  - 3

 .1216: ، صحيح مسلم، حديث شماره7367: صحيح بخاري، حديث شماره - 4



                                                                              

  

 

٩٩ 

بدعتها و اصالح مجدد، رو آوردن به سنّت مطهر پيامبر گرامي اسالم است كه در نتيجـه  
  . رضاي پروردگار و بهشت نصيب خواهد شد

و در مقابل دوري از سنّت پيامبر و رو آوردن به بدعتها باعث هالكت و داخل شـدن  
  .به عذاب الهي است

بهشت مي شوند مگر كسي كه خودش همة امت من وارد : دنمي فرماي � نبي مهربان
  . نخواهد
كسي كه : ندكيست كه نمي خواهد به بهشت داخل شود؟ فرمود! يا رسول اهللا: گفتند

از من اطاعت نمود، داخل جنت شد و كسي كه از من نافرماني نمود، خـودش نخواسـته   
  .   1است كه به جنت داخل شود

  : وحدت كلمه و دوري از فتنه و اختالف -5

وحدت ملي در بين مسلمانان و توحيـد صـفوف آنهـا از مهمتـرين اهـداف و       تحكيم
  .مقاصد اسالم است

نصوص زيادي در قرآن و سنت اهميت اين موضوع را براي مسلمانها تذكر مي دهـد  
  :خداوند متعال مي فرمايد. كه متحد باشند و از اختالف و افتراق اجتناب نمايند

�¨βÎ) uρ ÿÍν É‹≈ yδ óΟä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰Ïn≡uρ O$tΡ r&uρ öΝà6 š/ u‘ Èβθà) ¨? $$sù�    )52: المؤمنون .(  

  .»ملت يكتا و من پروردگار شمايم پس از من بترسيد ،و هرآئينه اين است ملت شما«
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١٠٠ 

مؤمن براي مؤمن همانند بنيـان اسـت، بخشـي از آن بخـش     : و در حديث آمده است
  .  1ديگر را محكم نگه مي دارد
همترين مظاهر وحدت امت اسالمي اسـت چـرا كـه در اثنـاي     و مراسم حج يكي از م

اداي اين فريضه، اقشار مختلـف از مسـلمانان بـا زبانهـا و رنگهـاي مختلـف از اطـراف و        
  .اكناف عالم آمده و بخاطر هدف واحد جمع ميشوند

نيز اين فرصت را غنيمت شمرده، اهميـت حفـظ وحـدت را بـراي دوسـتان       � پيامبر
  .ستخويش بيان داشته ا

  :حفظ وحدت امت اسالمي در موسم حج هاي تأكيد آن حضرت بر مثال

مساوات در بين افراد امت و اينكه فضـيلت و برتـري تنهـا برتقـوي مـي باشـد،       : الف
شـخص  ! پروردگارتان يكي مي باشد و پدر شما يكي است، آگـاه باشـيد  : جائيكه فرمود
رد و نـه هـم سـفيد پوسـت بـر      ، و عجمي بر عربي فضيلت ندا)غيرعرب(عربي بر عجمي 

  ).خوف از خداوند(2سياه پوست و نه سياه پوست بر سفيد پوست مگر به تقوي
اوليـاي امـور   (دستور آن حضرت به فرمان برداري و خيرخـواهي بـراي والة امـر   : ب
اگرغالمي سياه پوست : تا وقتي كه به قرآن كريم عمل نمايند، جائي كه فرمود) مسلمانها

عمل مي نمود، سخن او را ) قرآن كريم(ر شد، تا وقتي كه به كتاب اهللا بر شما حاكم مقر
  .3بشنويد و از او اطاعت كنيد
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١٠١ 

نهي شديد آن حضرت از آنچه كه سبب افتراق در دين و باعـث فتنـه در مجتمـع    : ج
اسالمي شود مانند ريختن خون مسلمانها، چنانكه بعد از اينكه از مردم خواست تا ساكت 

  .1س از من كافر نشويد كه بعضي از شما گردنهاي بعضي ديگر را بزندپ: شوند، فرمود
با استفاده از اين اجتماع عظيم برخي از مسـايل عمـومي و اجتمـاعي را     � پيامبر خدا

براي مسلمانها بيان نمود، مثل نهي شـديد از بـي پروائـي در برابـر خـون، مـال و آبـروي        
، )خطبة روز عيـد و خطبـة ايـام تشـريق     خطبة عرفات،(ديگران؛ چنانكه در هر سه خطبه 

  : ، صحابة كرام را مورد خطاب قرار داده و فرمود�حضرت پيامبر 
خونها، مالها و آبروهاي شما در بين شما حرام است مانند حرمت اين روز در اين ماه 

  .2و در اين شهر شما
! دارخبـر : و نهي از ظلم و گرفتن مال ديگران بدون رضايت آنهـا، جـايي كـه فرمـود    

، خوردن مـال شـخص مسـلمان جـايز نيسـت      )اين جمله را سه بار تكرارنمود(ظلم نكنيد 
  .3مگر با رضايت كامل آن شخص

خداوند متعال حق هر : و در اين مورد فرمود: و مانند باز داشتن از وصيت براي وارث
بـيش از  (صاحب حق را برايش معلوم كرده است، پس روا نيست كه كسي براي وارثين 

  .4وصيت نمايد) داري كه شريعت براي آنها تعيين نمودهمق
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١٠٢ 

بطوري كه وقتي از : و همچنين نهي از غيبت مسلمان و دست درازي به آبروي مؤمن
سـوال شـد،   ) روز عيـد قربـان  (آن حضرت در بارة تقـديم و تـأخير در اعمـال روز نحـر     

مان را بريزد، هيچ باكي ندارد، پروايي نيست مگر بر كسي كه آبروي شخص مسل: فرمود
  .1اين حرج و هالكت است

: امت خويش را از فتنة دجال بـر حـذر داشـت و فرمـود     �و همين طور آن حضرت 
هيچ پيامبري نيامده مگر اينكه امت خود را از دجال ترسانده است، و پـس از آن بعضـي   

  .2از نشانه هاي دجال را بيان نمود
  :فرماندهي كامياب  -6

خود را محبوبيت خاصي بخشيده بود، مهر و محبت آن حضرت در  خداوند متعال، پيامبر
قلبها جاي داشت و صحابة كرام كه از اخـالق و رفتـار آن حضـرت نهايـت متـأثّر شـده       

  .بودند، مي خواستند كه هميشه در خدمت آن جناب باشند
اعالن حـج نمـود، بـيش از يكصـد هـزارتن از       � به همين دليل وقتي كه رسول خدا

به آرزوي اينكه از فيوضات و بركات نبوي مستفيد شوند پروانه وار اطراف آن مسلمانان 
هر كدام مي خواست به او اقتدا كند، عمل آن حضرت را مشـاهده  . حضرت جمع شدند

  .3كرده و مثل آن عمل نمايد

                                                 

  .2015: سنن ابو داود، حديث شماره - 1

 .4403: صحيح بخاري، حديث شماره: براي تفصيل بيشتر مراجعه شود به - 2
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١٠٣ 

اين سفر مبارك بر صحابة كرام رضوان اهللا عنهم اجمعين تأثير عميق بر جا گذاشـت  
  .آنها نقش مهم واساسي بازي نمود و در تزكية نفوس

در اين مبحث كوشش داريم تا جوانبي هر چند مختصر از بر خورد و روش عالي آن 
  : حضرت با مشاركين حجة الوداع خدمت خوانندگان ارائه نمائيم

در قرآن كريم خداوند متعال كساني را كه به كاري امر مي  :حسنه اسوة -الف

pκ$�: دهند، مورد نكوهش قرار داده و مي فرمايدنمايند و خود آنرا انجام نمي š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# 

(#θãΖ tΒ#u zΝ Ï9 šχθä9θà) s? $tΒ Ÿω tβθè= yèø� s? ∩⊄∪   u� ã9 Ÿ2 $ºFø) tΒ y‰ΨÏã «! $# βr& (#θä9θà) s? $tΒ Ÿω 
šχθè= yèø� s?�  )3-2: الصف. (   

سـت نـزد خـدا    اي مسلمانان چرا مي گوييد آنچه انجام نمي دهيد؟ بسيار ناپسنديده ا«
  .»!آنكه بگوييد چيزي را كه نمي كنيد

، و هر گاه كه امت را به كـاري امـر   1و شكّي نيست كه اخالق آن حضرت قرآن بود
مي فرمود قبل از همه خودش آن كار را انجام مي داد و اگر از چيزي نهي ميكرد، خـود  

  .قبل از همه آن چيز را ترك مي نمود
در مواقع زيادي از موسم حج بوضوح بنظر  � يامبر خدااين اخالق عالي و پسنديده پ

  :بطور مثال. مي رسد
تمام بقاياي امور جاهليت ! آگاه باشيد: فرمود �� ا�
داعدر خطبة تاريخي 

، خونهاي زمانه جاهليـت گذاشـته شـده    )هيچ ارزشي ندارد(زير پايم گذاشته شده است 
                                                 

 .23460،24139،24629: مسند امام حمد، حديث هاي شماره: چنانكه سيده عايشه رضي اهللا عنها آن حضرت را وصف مي كند، نگا - 1



                                                                              

  

 

١٠٤ 

خون پسـر ربيعـه ابـن    ) ونهاي ما استاز خ(است و اولين خوني را كه هدر اعالن ميكنم 
  .هذيل او را كشتند ةي از قبيل حارث است كه در بني سعد شير مي خورد و كسان

و سود زمان جاهليت نيز گذاشته شده است و اولين سـودي را كـه باطـل اعـالن مـي      
  .1كنم، سود عباس ابن عبدالمطلب است

، اطاعـت از پروردگـار و   وقتي كه صـحابة كـرام را تشـويق بـه نيكـي     : و از آن جمله
خضوع در مقابل ذات پاك الهي مي نمود، خود آن حضرت از همه بيشـتر بـه اهللا متعـال    

  .2نزديكي جسته و در مقابل او تعالي تضرّع و كرنش نشان مي داد
  و آنگاه كه اصحاب خويش را تشويق به بي رغبتي در دنيا و تعلق : و از آن جمله

ايل سـفري كـه كهنـه بـود حـج مـي كـرد و قطيفـه         ، خود با وسـ 3به آخرت مي نمود
  .4داشت كه ارزش آن به چهار درهم نمي رسيد) پتو يا شال(اي

دعوت مي نمود،  "نُسك"وقتي كه مردم را به آرامش و وقار در اداي : و از آن جمله
بطـرف   "مزدلفـه "خود با اطمينان تمام در حالي كه سـكون و آرامـش كامـل داشـت از     

  .5دحركت نمو "مني "
آنگاه كه براي مردم بيان نمود كه كم كردن موي و يا تراشيدن سر هر : و از آن جمله

و آن حضـرت براكسـاني كـه    (فضيلت بيشـتر دارد  ) تراشيدن سر(دو جايز است اما حلق 
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١٠٥ 

، خـود آن جنـاب سـر مبـارك خـويش را      ) 1سرهاي خود را تراشيدند دعاي خيـر نمـود  
  .2تراشيد

خـويش را   � ست كه متوجه باشيم پيـامبر گرامـي اسـالم   مهم اين ا! خوانندة گرامي
قدوه و اسوة حسنه براي صحابة كرام قرارداده بود تا اعمال و حركات او را ديده و عمال 
پيروي نمايند؛ چرا كه پيامبرخدا براي كساني كه مسئول باال كشيدن و توزيع آب بودند، 

يدن آب با شما منازعه كنند، من نيـز  اگر ترس از اين نمي بود كه مردم بر سرِ كش: فرمود
  .3با شما آب باال مي كشيدم

يعني اينكه صحابه اگر ببينند كه من آب باال مي كشم اين عمل را سنّت دانسـته و بـه   
من اقتدا مي كنند و هركدام كوشش مي نمايد كه آب باال بكشد و شما را نمي گذارنـد  

  . تا به راحتي به وظيفة خويش ادامه دهيد
ه خوبست كه دعوتگران امت اسالمي به پيامبربزرگ و امام خود اقتدا نمايند، پس چ

در امـور خيـر از   ... خويشتن را قدوة حسنه و اسوة نيكو براي ساير برادران شان بگرداننـد 
  .همه جلو تر و از منهيات دور باشند

از امر نمودن بـه كارهـاي پسـنديده و بـاز داشـتن       :امر به معروف و نهي از منكر -ب
كارهاي بد، محور شريعت اسالمي و وظيفة اصلي پيامبران الهي و دعوتگران مـي باشـد؛   

                                                 

  .1728، 1727صحيح بخاري، حديث شماره  - 1

 .و در همين حديث آمده است كه بعضي از صحابة كرام موهاي خويش را كم نمودند. 1729: صحيح مسلم، حديث شماره - 2

  .1218: صحيح مسلم، حديث شماره  - 3



                                                                              

  

 

١٠٦ 

كه اگر اين شعيره تـرك شـود جهالـت و گمراهـي بـه اوج خـويش رسـيده و اصـالح،         
  .1دينداري و همدردي كمرنگ مي شود

و اگر سامعين و مخاطبين قبول نكنند، باز هم وظيفة عالم و داعـي اينسـت كـه پيغـام     
  : را برساند و هدايت به دست پروردگار است، چانكه مي فرمايد حق

�y7 ¨Ρ Î) Ÿω “ Ï‰ öκsE ôtΒ |Mö6t7 ômr& £Å3≈ s9 uρ ©!$# “ Ï‰ öκ u‰ tΒ â!$t±o„ 4 uθèδ uρ ãΝn= ÷ær& 

šÏ‰ tFôγßϑ ø9 $$Î/�     )56: القصص( .  

ا هر آئينه هر كه را تو دوست مي داري هدايت نمي نمايي و ليكن خـد )! محمد يا(«
  . »هر كه را خواهد هدايت مي نمايد و او به راه يافتگان داناتر است

دقت و فكر نماييم، در ميابيم كه آن حضرت  �و اگر به زندگي با بركت پيامبر خدا 
حيات خويش را به بيان كارهاي پسنديده و تشـويق بـه آن، و نهـي از كارهـاي زشـت و      

  .نموده استمغاير با كرامت انساني و اخالق اسالمي سپري 
طبيعي است كه آن حضرت در موسم حج نيز بر همين منـوال بـوده بلكـه فرصـت را     
غنيمت شمرده و فريضة امر به معروف و نهي از منكر را با اهميت بيشتري براي صحابه و 

  :دوستان خويش بيان داشته است، كه به ذكر چند مثال در اينجا اكتفا مي كنيم
ي در هنگـام احـرام بسـتن     شنيد كه شخص �پيامبر : روايت مي كند �ابن عباس  -1
آن ). گويا كه مي خواست از طـرف شـبرمه حـج كنـد    ( "شُبرُمه"لبيك از طرف : گفت

  . شبرمه كيست؟ شخص جواب داد كه برادر من است: حضرت سوال كرد

                                                 

 .2/306ين از امام محمد غزّاليإحياء علوم الد: نگا - 1



                                                                              

  

 

١٠٧ 

پيـامبر  ! نـه : آن شـخص جـواب داد  ! آيا براي خـود حـج كـرده اي؟   : فرمود �پيامبر 
  . 1برمه حج كناول از طرف خود حج ادا كرده و بعد از آن براي شُ :برايش فرمود

خشم و غضب آن حضرت بر كساني كه قرباني همراة خويش نياورده بودند و بـا   -2
پـس خـود را حـالل    : ، كه برايشان فرمود2وجود اين هم نمي خواستند از احرام بدر آيند

عت اطاعـت امـر كـرده و از احـرام     ، صحابة كـرام بـه سـر   )از احرام بيرون شويد! (نماييد
  .3بيرون شدند

در اثناي طواف بيت اهللا الحرام شخصي را ديد كه دست شخص ديگري را با نـخ   -3
از : آن نخ را قطع نمود و برايش فرمود �به دست خويش بسته بود، پيامبر ) يا مشابه آن(

  .4دستش بگير
تـر جـواني از قبيلـة    انكار عملي آن حضرت بـر فضـل ابـن عبـاس آ نگـاه كـه دخ       -4
فضل ابن عباس : آمده است �را نگاه ميكرد، به طوريكه در حديث ابن عباس  "خثعم"

و فضل جوان خوش سيما، سفيد پوسـت و بـا موهـاي جـذّاب     (پشت سر پيامبر سوار بود 
كه زني از قبيله خثعم آمد واز پيامبر سوال مي كرد، در اين هنگام فضـل بـه آن زن   ) بود

پيـامبر چهـرة فضـل را بطـرف ديگـر      . و او نيـز فضـل را زيـر نظـر داشـت     نگاه مي كـرد  
و در اين عصر كه جهل و نـاداني در بـين حجـاج بيشـتر شـده اسـت و اكثـراًًًً        . 1...گرداند
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١٠٨ 

ناخواسته و بدون اينكه نيت بدي داشته باشـند در گنـاه و يـا حـرام واقـع مـي شـوند؛ بـر         
ر چه بيشتر مسايل دينـي را بـراي عـوام    علماي اسالم الزم است كه با قدرت و شهامت ه

و چه خوبست براي فرد مؤمن در مسايلي كه مـي دانـد و علـم دارد، راهنمـاي     . بفهمانند
  .برادر مسلمان خويش باشد

تواضع از جملـه صـفتهاي بسـيار پسـنديده، و در      :تواضع و فروتني آن حضرت  -ج
  .حقيقت وقار، عزّت وكرامت براي آن شخص مي باشد

  .متعال بندة متواضع خويش را بلند برده و قدر و منزلت مي بخشدخداوند 
كسـي كـه بـه خـاطر خـدا تواضـع كنـد،        : فرمـود  �در حديث آمده است كه پيامبر 

  ).منزلت و رفعت مي دهد(1خداوند او را بلند مي برد 
  :و همچنين پروردگار بزرگ، پيامبر خويش را به فروتني امر مي نمايد و مي فرمايد

�ôÙÏ� ÷z $# uρ y7 yn$uΖ y_ Çyϑ Ï9 y7 yèt7 ¨? $# zÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#�  )215: الشعراء( .  

خـود را بـراي آنـان كـه پيـروي تـو كردنـد از        ) محبـت و مـودت  (و پايين كن بـال  «
  .»)يعني تواضع كن(مسلمانان 
نيز دستور پروردگار خويش را اطاعت مي فرمايد، و در تواضع بـه جـايي    � و پيامبر

  .يك از بندگان امكان رسيدن به آن مقام را نداردمي رسد كه هيچ 
آن حضرت كارهاي شخصي اش را خود انجام مي داد، بـراي اهـل بيـت و خـانوادة     
خويش خدمت مي نمود، كفش و لباس خويش را مـي دوخـت، بـز خـويش را بدسـت      
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١٠٩ 

مبارك خود ميدوشيد، اسباب و كاالي خويش را خود بدوش مي كشيد، اطفال را سالم 
و با آنها بازي مي نمود و خالصه اينكه از بقية اصحاب خويش تمـايز نداشـت،   مي كرد 

سياه وسفيد و يا ثروتمند و فقير اگر او را دعوت به مهماني مـي نمـود دعـوت او را مـي     
  .  1پذيرفت

و گاهي ميشد كه كنيز سـياه پوسـت خـدمت آن حضـرت آمـده و هـر جـا كـه مـي          
  .2خواست ايشان را با خود ميبرد

ود اين همه، امت را از غلو در بارة شخصيت مبارك خـويش سـخت منـع مـي     با و ج
  : فرمود كه او را از مقامي كه خداوند به او داده باال تر نبرند، چنانكه فرمود

غلو نمودند، من بندة عليه السالم  در بارة من غلو نكنيد چنانكه مسيحيان در باره عيسي
  .3خدا بندة خدا و فرستادة: خدا هستم و بگوييد

  :و در موسم حج نيز تواضع آن حضرت در مواضع متعدد بوضوح به چشم مي خورد
بااسباب و وسايل كهنة سفر و قطيفه اي كه بيش از چهـار درهـم ارزش نداشـت،     -1

  .1حج كرده است
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١١٠ 

نمي خواست از بقية مردم تمايز داشته باشـد، و چـون عبـاس ابـن      �آن حضرت  -2
مـن بـه ايـن آب ضـرورت     : خصوصي آب آورد، فرمود برايشان به طور �عبدالمطلب 

  .1ندارم از آبي كه ساير مردم مي نوشند براي من نيز بدهيد
به پشت سر  "مزدلفه"تا  "عرفه"را كه غالم آزاد شده اي بود از �اسامه ابن زيد  -3

  . 2خويش سوار نمود، در حاليكه همة مردم او را مي ديدند
ايستاد و به سوالهاي آن زن گوش فرا داده و بعد از آن براي زني از عامة مسلمانها  -4

  .3پاسخ ارائه فرمود
هر يك از مسلمانها به راحتي مي توانست كه خدمت آن حضرت حاضـر شـده و    -5

مشكل خويش را مطرح كند و يا مالقات نمايد؛ بـدون اينكـه دروازه بـان، حاجـب و يـا      
  .  4پهره دار وجود داشته باشد

ز قرباني شصت و سه شتر با دست مبارك خويش قرباني نمود آن حضرت در رو -6
اين كار را براي خويش مشكل و يا كسر شأن ندانست، با وجـود اينكـه مـي توانسـت از     

  .1طرف خود نائب بگيرد
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١١١ 

دلهـاي مـردم را بسـوي     �و خالصه كالم اين كه با تواضع و مهربـاني، رسـول خـدا    
ي ورزيدند و حاضـر بودنـد خويشـتن را    خويش جلب نمود به طوريكه همه به او عشق م

  ... فداي آن حضرت نمايند
و همين طور شايسته است كه طلبة علم و داعيان راه حق با تأسـي از پيـامبر بزرگـوار    
خويش در مقابل مسلمانان و خصوصـا سـالخوردگان، زنـان و اطفـال تواضـع و مهربـاني       

و زايرين را جلـب نماينـد كـه در     نشان داده، مساعد و معاون آنان باشند تا اعتماد حجاج
  .نتيجه رضاي خداوند را بدست بياورند و دعوت شان مورد قبول واقع گردد

�+�0A -د "MN :   جاي هيچگونه شك وشبهه اي نيست كه اسالم دين رحمت بـوده
نيـز از طـرف    �و شريعت اسالمي مبنـي بـر شـفقت و عاطفـه اسـت و حضـرت محمـد        

  .شده است خداوند بزرگ رحمت فرستاده
  :خداوند متعال مي فرمايد

�!$tΒ uρ š
≈ oΨ ù= y™ö‘ r& �ωÎ) ZπtΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9�  )107: األنبياء(    

  . »و تو را جز ماية مهرباني براي جهانيان نفرستاده ايم«
من پيـامبر توبـه و پيـامبر رحمـت مـي      ...  من محمد هستم: مي فرمايد �آن حضرت 

  .1باشم
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١١٢ 

.      دم در طول زندگي مبارك خويش براي مردم رئوف و رحيم بوپيامبر بزرگوار اسال
روايات زيادي از صحابة كرام آمـده اسـت كـه شـمول رحمـت آن جنـاب و شـفقت و        

  .1مهرباني اش را وصف مي كنند
  : و در حج مثال هاي زيادي است كه رحمت آن حضرت را به نمايش مي گذارد

با خود همراه نداشتند بـر   "هدي"به كه دستور اكيد آن حضرت به آنعده از صحا -1
كه در نتيجه همبسـتري بـا زنـان، پوشـيدن لبـاس و اسـتعمال        2اينكه خود را حالل نمايند

خوشبوئي را براي آنها نويد مي داد؛ پيامبر خدا اين دستور را از روي رحمـت و شـفقت   
  .كه بر صحابة خويش داشت صادر نمود

3عرفـات "جمع بين نمازهاي ظهـر و عصـر در    -2
تـأخير نمـاز مغـرب تـا وقـت       ، و"

  .4، تا حجاج دچار مشقت وسختي نشوند"مزدلفه"رسيدن به 
آن حضرت براي ضعيفان و سالخوردگان اجازه داد شب هنگام پيش از بقيه مردم  -3
را ) روز دهـم (زود تر رسـيده و اعمـال روز نحـر     "مني "خارج شوند تا به  "مزدلفه "از 

  .5حجاج انجام دهند قبل از ازدحام و هجوم
كـه در  ) عيـد قربـان  (آسان گيري با حجاج در تـأخير و تقـديم اعمـال روز دهـم      -4

  .1يعني انجام بده و هيچ باكي ندارد »افعل و الحرج«: جواب سوال آنها مي فرمود
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از آن  و(آن حضرت براي آنعده از اصحاب كه در مكّه كارهاي ضروري داشتند  -5
اجازه داد تا شبهاي ) الحاج را به عهده داشت <=!>ظيفة كه و �جمله براي عباس 

اجازه داد كه رمي دو روزِ بعـد  ) شترچرانان(و براي ساربانان . 2را در مكه بخوابند "مني"
  .3از روز نحر را در يك روز بزنند

رسول خدا براي كساني كه حج بر آنها فرض شده بود و خود شان نمي توانسـتند   -6
  .4اجازه داد تا اشخاص ديگري به نيابت از آنها حج نمايند حج انجام دهند ،

گاهي وقت آن حضرت بخاطر شفقت و رحمـت بـر مـردم فعـل افضـل را تـرك        -7
را سواره انجـام داد   "سعي"و  "طواف": نموده و به قدر جايز اكتفا مي نمود؛ بطور مثال 

ن انجام داد كـه صـحابة   اي است و اين عمل را بخاطر بهتر) با پاي رفتن(در حاليكه مشي 
  .  5كرام آن حضرت را ببينند و مسايل خويش را به راحتي استفسار نمايند

شفقت خاص براي مريضـها و عيـادت آنهـا و دسـتورآن حضـرت كـه        مهرباني و -8
  . 6آنچه برايشان آسان تر است همان را انجام دهند
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١١٤ 

م حج كه موقع پس كسي كه مي خواهد مورد رحمت پروردگار قرار گيرد، در مراس
نزول رحمـت و بركـات خداونـدي اسـت، ضـعيفان، مريضـها و سـالخوردگان را مـورد         

  .عنايت و شفقت خويش قرار دهد
كسي كه رحـم نكنـد مـورد رحمـت قـرار نمـي       : مي فرمايد �پيامبر بزرگوار اسالم 

  .1گيرد
  2.رحمت و شفقت برداشته نمي شود مگر از بد بخت: و مي فرمايد

آنگاه كه نفس انساني در مقابل دنيا و زينتهاي آن زهـد   :ي با مردم احسان و نيك -هـ
و از خود گذشتگي نشان دهد، نيكي و احسان با مردم برايش آسان شـده و عـادي بنظـر    

  .مي رسد
  :خداوند بزرگ مي فرمايد

�ôìsù÷Š $#  ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& # sŒ Î* sù “ Ï% ©!$# y7 uΖ÷A t/ … çµuΖ ÷A t/uρ ×οuρ≡y‰ tã …çµ̄Ρ r( x. ;’Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym�  

  ).34: فُصلت(
به شيوه اي كه بهتر است پاسخ بـده پـس ناگـاه آن كـس كـه ميـان تـو و ميـان وي         «

  .»دشمني است گويا وي دوست صميمي است
طوري كه از آية كريمه به صراحت دانسته مي شود احسان نمودن با مردم مـي توانـد   

ورت و نـاراحتي وجـود داشـته باشـد،     دشمني را به دوستي تبديل نموده و احيانا اگر كد
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  .محبت و مودت را جاگزين آن سازد
دقت نماييم، در ميابيم كـه از يـك طـرف در كمـال      � و اگر در زندگي پيامبر خدا

زهد و بي رغبتي در امور دنيا زندگي گذرانده؛ چنانچه روز ها مـي گذشـت و در خانـة    
و   1يتش آب و خرما بـود آن حضرت آتش روشن نمي شد و غذاي آن حضرت و اهل ب
و طوري عطا و بخشش مي  2از جانب ديگرسخاوتمندترين انساني بود كه تاريخ بياد دارد

  :و مي فرمود. 3نمود مثل كسي كه اصال از فقر نترسد
مال مي داشتم، دوست داشتم كـه قبـل از ايـن كـه سـه روز      » حداُ«اگر به اندازة كوه 

  .4، مگر مقداري كه براي قرض نگه دارمبگذرد همه را در راه خدا انفاق نمايم
با امت به اوج خويش مي رسد،  به طوريكـه   �و در موسم حج احسان آن حضرت 
  .مبرهن است � در هر لحظه احسان و نيكي پيامبر خدا

  :بطور مثال چند نمونه را در اينجا ذكر مي كنيم
مايـد تـا هـر كـه     انتظار مـي ن ) ميقات اهل مدينه( "ذوالحليفه"يك روز كامل در  -1

 .5ارادة حج دارد به آن حضرت بپيوندد
صد شتر قرباني كرد و گوشت و پوست همـه را در  ) روز عيد قربان(در روز نحر  -2

 .2و به عالوه از آن در جاهاي متعدد صدقه تقسيم نمود 1بين مستمندان تقسيم نمود
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١١٦ 

در اثنـاي تنقّـل    كه آنها را "فضل ابن عباس"و  "اسامه ابن زيد"احسان خاص با  -3
 .3پشت سر خويش سوار نمود "مني"و  "مزدلفه"، "عرفه"بين 
  و تعليم و تربيت آنها  4وصيت و سفارش خاص در خطبه ها در مورد ضعيفان -4

 .5و رفق با ايشان
حرص آن حضرت بر نجات امت و قبول طاعت و عبادت آنها به درگاه الهـي، و   -5

رت دعا خواست بـراي كافـة امـت مسـلمان دعـا      آن گاه كه يكي از اصحاب از آن حض
 .6خداوند همة شما را بيامرزد: فرمود
حرص آن حضرت كه اصحاب خويش را از فتنه و مواضع تهمت دور نگه دارد،  -6

  : بطورمثال
 "يـف خ"دو تن از صحابة كرام نماز را در كاروانهاي خود خوانده و بعدا بـه مسـجد   

م نماز جماعت را ادا مـي نمودنـد و آن دو صـحابي بـه     آمدند و پيامبر خدا با صحابة كرا
: گوشة مسجد نشستند و در جماعت شركت نكردند، بعد از نماز پيامبر خدا به آنها گفت
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اين كار را نكنيد اگر نماز را خوانده بوديد و بـه مسـجد آمديـد و مشـاهده نموديـد كـه       
 .1ما نفل بشمار مي رودجماعت بر پا است، با جماعت نماز بگذاريد، اين نماز براي ش

حرص شديد آن حضرت بر اينكه همه صحابة كرام ومشاركين مراسم حج خطبه  -7
ها و سخنراني هاي آن حضرت را بطور احسن درك كنند و آن حضـرت ديـن را بـراي    

 .2آنها بطور كامل برساند
پس اگر كسي خواسـتار رضـاي الهـي و بدسـت آوردن فضـل پروردگـار اسـت، بـه         

ار رسول خدا اين اسوة حسنه اقتدا نمايد و آنچه از علم، مال و ثروت دارد اخالق و كرد
  .از نياز مندان  باز ندارد

  :خداوند بزرگ مي فرمايد

�(# þθãΖ Å¡ômr&uρ ¡ ¨βÎ) ©! $# P=Ït ä† tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $#�  )����	
 :195 (.  

  .»و نيكو كاري كنيد هرآئينه خدا نيكوكاران را دوست مي دارد«
  :يبائي صبر و شك -و
زاد راه متقيان، توشة دعوتگران، دروازة كاميابي و از بهترين اعمال خير اسـت  : صبر 

كه بدون از آن به فتح و ظفر نمي توان رسيد، امامت بغير از آن به دست نيامده و قيـادت  
  .امكان پذير نيست، و بزرگان امت اين امر را بخوبي درك نموده بودند

  .3بهترين زندگي خويش را به صبر يافتيم: مي فرمايد  � عمر فاروق
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  . 1صبر، سواري است كه هرگز به زمين نمي خورد: فرموده است � وعلي
در موسم حج قبل از همه بندة مطيع و فرمان بردار بـود و كوشـش مـي     � پيامبر خدا

نمود كه در حين اداي نسك كمال تـذلّل و انكسـار را در مقابـل پروردگـار خـويش بـه       
و در عين حال آن حضـرت قايـد، سـردار و رهبـر اجتمـاع اسـالمي و       ...  دنمايش بگذار

به طوري كـه وظيفـة تعلـيم و ارشـاد آن     ...مسئول وحدت و رمز يك پارچگي آنان بود 
و به عالوه آن اداي ...توده هاي عظيم انساني از رنگها و زبانهاي مختلف را بعهده داشت 

روزي وجود نداشـت خـالي از مشـكالت    مناسك حج درآن زمان كه امكانات و رفاة ام
نبود، خصوصا اينكه مسئوليت سرپرستي نُه همسر پيامبر همراه بـا ضـعيفان فاميـل نيـز بـر      

  .عهدة آن حضرت بود
و با وجود همة اين مشكالت تعداد مشاركين مراسم حج زياد بوده  و آنهـا از اقـوام،   

يـده انـد، و تعـداد زيـادي از     شهرها و قبايل مختلف بودند كه سالهاي متمادي با هم رزم
... آنها تازه اسالم را قبول كرده بودند و هنوز روح اسالم درآنها خوب راسخ نشـده بـود  
وقتي كه همة اين حاالت را با هم تصور نمائيم، در ميابيم كـه صـبر آن حضـرت چقـدر     
زياد بوده است و چه اندازه مشقّت و سـختي تحمـل نمـود تـا مراسـم حـج بـه آرامـي و         

فّقيت سپري شد و تا ابد درس وحدت و شـفقت، صـبر و از خـود گذشـتگي، ايثـار و      مو
  .مهرباني و تعليم تعلّم را براي مسلمانان به يادگار گذاشت

  :رفق و نرمي -ز

                                                 

  .2/128مدارج السالكين  - 1



                                                                              

  

 

١١٩ 

نصوص زيادي در قـرآن وسـنّت وجـود دارد كـه رفـق و اهميـت آن را در زنـدگي         
  .مسلمان، براي ما بيان مي دارد

هر امري كه رفق در آن باشـد، آن امـر را زينـت    : مي فرمايد � پيامبر بزرگوار اسالم
  .1مي شود) بي بركت(مي بخشد و از هر كاري كه رفق برداشته شد آن كار زشت 

  .2كسي كه از رفق محروم شد از همة خير محروم شده است: و مي فرمايد
رفق و نرمي در كارها، عالمت دانائي و نشـانة حكمـت شـخص اسـت كـه محبـت و       

  .ستي را زياد نموده و در زندگي نتايج بسيار مثبتي به بار مي آورددو
  : خداوند متعال رفق و نرمي پيامبر خويش را چنين توصيف مي كند

�$yϑ Î6sù 7πyϑ ômu‘ zÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝ ßγs9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î= xî É= ù= s) ø9 $# (#θ‘Òx�Ρ]ω ôÏΒ y7 Ï9 öθym 

( ß# ôã $$sù öΝ åκ÷] tã ö� Ï�øótG ó™$# uρ öΝçλm; öΝèδ ö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû Í> ö∆F{   . )159: آل عمران(  �#$

پس به سبب مهرباني از خدا براي ايشان نرم شدي و اگر درشـت خـوي سـخت دل    «
مي بودي از دور و بر تو پراكنده مي شدند پس در گذر از ايشان و براي ايشان آمـرزش  

  .» خواه و با ايشان در اين كار مشورت كن
  تعددي از كتب حديث، تعداد زيادي از صحابة كرام رفق و نرمي آن در احاديث م

  .3حضرت را بيان مي كنند

                                                 

 .2594: صحيح مسلم، حديث شماره - 1

  .6024: صحيح بخاري، حديث شماره: ، ومشابه همين حديث در2592: حديث شماره صحيح مسلم، - 2

   .1548: و صحيح مسلم، حديث شماره628،674،2339: صحيح بخاري، حديثهاي شماره: بطور نمونه مراجعه شود به - 3



                                                                              

  

 

١٢٠ 

در حج بيشتر متجلّي مي شود، كه چنـد واقعـه را بطـور     � و اين صفت بزرگ پيامبر
  :مثال را ذكر مي نماييم

كـه افسـار شـتر قربـاني را بـه       نـد يكي از اصحاب را مشاهده نمود �آن حضرت  -1
  . ه و شتر را بدنبال خويش مي كشانددست گرفت
پيـامبر  . اين شتر براي قرباني است: شتر را سوار شو، صحابي گفت: ندفرمود �پيامبر 

، و او نيز همان گفتة خود را تكرار نمـود و بـاالخره در دفعـة سـوم     ندبار دوم برايش گفت
  .1واي بر تو شتر را سوار شو: ندبرايش گفت

يكديگر را نكشيد و نه به يكـديگر  ! اي مردم: ندفرمود "رمي جمرات"در هنگام  -2
  . 2آزار و اذيت برسانيد 

صحابه را تشويق نمود كه بعد از اداي مناسك حج هر چه زودتـر   �آن حضرت  -3
به خانه هاي خويش برگردند و اين يك نوع احسان و رفق با آنها بود چرا كه سفر قطعه 

يكي از شما حج خـويش را ادا نمـود، هـر چـه     وقتي كه : اي از عذاب مي باشد و فرمود
  .3زودتر بسوي اهل خود برگردد كه ثواب بيشتري دارد

! كه مسئوليت عظيم دعوت را بدوش داري، توجه داشـته بـاش  ! و شما اي برادر عزيز
كه تعداد زيادي از حجاج محترم مناسـك حـج را بدرسـتي نمـي تواننـد بجـا بياورنـد و        

سي در تعليم، توجيه، نصيحت و سرپرستي آنها از رفـق و نرمـي   شديداً احتياج دارند تا ك

                                                 

  .1689: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

  .16087: مسند امام احمد، حديث شماره - 2

  .5/529، السنن الكبري1/650مستدرك  - 3



                                                                              

  

 

١٢١ 

پس با حجاج همچون برادر مهربان، معلـم  . كار گرفته و مسايل را بخوبي به آنها بفهماند
مشفق و دوست صميمي بـر خـورد نمـوده و از سـختي و درشـتي در صـحبت و غضـب        

  .اجتناب نما، و آسان ترين و بهترين را براي آنها انتخاب كن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                              

  

 

١٢٢ 

  

  

  

  فصل چهارم

اBC د>A#2 از �8!دت D

+� �>
 Gن �E#ت در )
 

  نظم و اداره

 رعايت حقوق ديگران

 تشويق گروههاي داوطلب

 محبت و مودت

  متانت و زيبائي

  

  

  فصل چهارم



                                                                              

  

 

١٢٣ 

  جوانب ديگري از قيادت آن حضرت در موسم حج

ر كاميابي قيادت در موسم حج تدابير زيادي به كار گرفت كه اثر واضح د پيامبرخدا 
آن حضرت داشت و باعث شد مردم، اوامري كه از جانب آن حضـرت صـادر مـي شـد     

  :اطاعت نموده و از دل و جان قبول نمايند؛ از آنجمله
  :نظم و اداره -1

و هـر گـروه را در منـزل معـين جـاي       ندمردم را در مني منظّم ومرتّب ساخت � پيامبر
از يكي از اصحاب آن حضرت روايت مي كنـد   � ؛ چنانچه عبدالرحمن ابن معاذندداد

و  هرسول خدا در مني براي مـردم خطبـه خوانـده، منـازل آنهـا را معـين نمـود       : كه گفت
، انصار در )و بطرف راست قبله اشاره كرد(مهاجرين در آنجا، جايگزين شوند : فرمودند

آنهـا مسـكن   و بقيـة مـردم اطـراف    ) و به سمت چپ اشـاره نمـود  (آن مكان قرار بگيرند 
 .  1داشته باشند

  :رعايت حقوق ديگران -2
 ندآن حضرت سعي زياد براي حفظ حقوق ديگران به خرج داده و كوشش مي نمود

د؛ چنانكـه عايشـه رضـي اهللا عنهـا     نكه بطور كلّي از ضايع حقوق ديگران جلوگيري نماي
و  نـد نداد بـرايش اجـازه    � بسـازد، پيـامبر   "منـي   "خواست براي خويش سايه باني در 

 .2مني جاي هر شخصي است كه در آن زودتر جا بگيرد: ندفرمود

                                                 

  .1951: سنن ابوداود، حديث سماره - 1

 .1/638، مستدرك حاكم881: جامع ترمذي، حديث شماره - 2



                                                                              

  

 

١٢٤ 

از جملـه  (و در اين زمان با كمال تأسف مشاهده مي نمائيم كه عـده اي دنيـا دوسـت    
مسئولين بعضي شركت هاي خصوصي و بعضي حجـاج كـه خـود را در مقابـل خداونـد      

ايع نموده و با تصرفهاي بي ، با كمال وقاحت حقوق حجاج را ض)بزرگ مسئول نميدانند
  .جا و غير قانوني اجراي اعمال حج را براي مهمانان پروردگار دشوارتر مي نمايند

در مني بـا آن روبـرو مـي     -خصوصا -البته بيشتر مشكالت و نابسامانيهاي كه حجاج 
شوند نتيجة ضعف در برنامه ريزي و منظم ساختن حجاج است كه عالوه بر آن بعضي از 

وانين و ضوابط موجوده را نيز بخاطر مصالح فردي خـويش ناديـده گرفتـه و در    حجاج ق
نتيجه ازدحام شديد رخ ميدهد كه گاهي منجر به تلف شدن و مجـروح شـدن برخـي از    

  .آنها ميگردد
  :تشويق گروههاي داو طلب -3

، بازوهـاي را كـه در خـدمت مـردم مشـغول بـه كـار بودنـد تشـويق و          �پيامبر خـدا  
و براي آنهـا بعضـي تسـهيالت را نيـز در نظـر گرفـت، چنانكـه بـراي         . مودتحريض مي ن

اجازه داد كه شبهاي مني را در مكه بخوابـد زيـرا كـه عبـاس بـراي مـردم آب        �عباس
  .1ميداد

مشغول باشـيد؛ شـما   : و براي آنعده افرادي كه مشغول آب دادن حجاج بودند، فرمود
  .2در حال انجام دادن كار نيكي هستيد

  :رك سرزنش خطاكارت -4

                                                 

 .1734: صحيح بخاري، حديث شماره - 1

 .1636: صحيح بخاري، حديث شماره - 2



                                                                              

  

 

١٢٥ 

بـا آن    �هر گاه يكي از صحابة كرام در خطا و يا اشتباهي واقع ميشد، پيـامبر خـدا    
شخص سختي و يا درشت خوئي نمي كرد؛ بلكـه آن حضـرت كوشـش مـي نمـود كـه       
مفهوم خطا را در ذهن شخص خطـا كـار تصـحيح نمايـد تـا آن شـخص ارشـاد شـده و         

ن صورت چون به رغبت خـويش خطـا را تـرك    داوطلبانه دست از خطا بكشد كه در اي
  .نموده ديگر كمتر به سراغ آن ميرود

و تجربه ثابت ساخته كه اگر شخص خطا كار بـا اجبـار و تعنيـف از خطـاي خـويش      
دست بكشد، چه بسا كه مترصد باشد تا اگر فرصتي پيش آيد به اعمال زشت و ناشايستة 

  .خويش و لو پنهاني ادامه دهد
بطـور  . در موسم حج، خطاكار را ارشاد مي نمود و سرزنش نميكرد و رسول خدا نيز

  : مثال
آنگاه كه دو تن از صحابه در كاروانهاي خويش نماز خوانده و بعدا نزد پيامبر آمدند 

و آن دو صحابي چون  -و در اين حال پيامبر و مسلمانها با جماعت نماز ادا مي نمودند -
  .ماعت مسلمانها شريك نشده و در گوشه اي نشستندقبال نماز خوانده بودند، لهذا در ج

چون از موضوع اطالع يافت، آنـدو شـخص را سـرزنش و عتـاب نفرمـوده       �پيامبر 
بلكه برايشان فهماند كه آنچه اولي است آنرا انجام داده و خويشـتن را از موضـع تهمـت    

  .1دور نگه دارند
  : محبت و مودت -5

                                                 

  .219: جامع ترمذي، حديث شماره - 1



                                                                              

  

 

١٢٦ 

خـالق عـالي، چهـرة گشـاده و قلـب مهربـان مـردم را        پيامبر بزرگوار اسالم با نرمي، ا
بيشتر اوقات تبسم بر لبهاي مبارك ايشان جاي داشت و با اصحاب . بحضور مي پذيرفت

  .1خويش مزاح مي فرمود و خوشي و سرور را به قلبهاي ايشان داخل مي كرد
لب مـا، چنـد تـن از نوجوانـان بنوعبـدالمطّ     : روايت مي كند كه  � عبداهللا ابن عباس

سوار بر خرها از مزدلفه بطرف مني آمديم، رسول خدا با دست مبارك خويش آرام بـر  
  .2قبل از طلوع آفتاب جمره نزنيد! فرزندانم: رانهاي ما ميزد و مي فرمود

  : متانت و زيبائي -6
رسول خدا در كنار اينكه اخالق و رفتار عالي داشت به ظاهر خـويش نيـز رسـيدگي    

ت زيبا و ظاهري نيكـو داشـت و ايـن زيبـائي و حسـن منظـر را در       مي نمود و هميشه هيئ
وقت حج نيز بطور خاصي رعايت فرمود؛ چنانكه به موي سر خويش اهتمام نموده و سر 

  .3خويش را تلبيد نمود
و قبل از اينكه احرام ببندد و بعد ازينكه از احرام خارج شد، بهترين عطر و خوشبوئي 

  .4ال كردرا كه در اختيار داشت استعم
داخل شـود غسـل    "مكّة مكرّمه"و پيش از اينكه به  5و همچنين در وقت احرام بستن

  .تا گرد و غبار سفر را از خويشتن زدوده باشد 1نمود
                                                 

 .205-200: ث شمارهمختصر شمائل ترمذي، احادي: مراجعه شود به - 1

 .3025: سنن ابن ماجه، حديث شماره - 2

 .4398: صحيح بخاري، حديث شماره - 3

 1189: صحيح مسلم، حديث شماره  - 4
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١٢٧ 

كـه ابهـت، جـالل و     2و هم چنين با وقار و متانـت خاصـي اعمـال حـج را بجـا آورد     
در   � عمرو السـهمي  عظمت آن حضرت را چند برابر نشان مي داد؛ چنانكه حارث ابن

رسيدم، در حاليكه در  مني يا  � به نزد آن حضرت: ... خاطرات حج خويش مي فرمايد
ميĤمدنـد و چـون   ) كوچيـان (عرفات بود، مردم اطراف او حلقه زده بودند، صحرا نشينان 

  .3اين چهرة نهايت مباركي است: چهرة انور آن حضرت را مي ديدند مي گفتند
ر كه قدوه اي چون پيامبر بزرگ اسالم دارد، الزم اسـت كـه بـه    و براي برادر دعوتگ

حشـمت و وقـار خـود را     ... ظاهر خويش اهتمام نموده و هيئت نيكو و زيبا داشـته باشـد  
حفظ كند و با متانت و ظاهر آراسته با مردم برخورد نمايد كه در نتيجه، محبـت و ابهـت   

  .او روي آورده و دعوت او را  مي پذيرنداو در قلبها جا مي گيرد و مردم از هر طرف به 

                                                                                                                        

  .1259: صحيح مسلم، حديث شماره: نگاه - 1

  .3024: سنن نسائي، حديث شماره - 2
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١٢٨ 

  

  خاتمه
در حج، و چگونگي قيـادت امـت در    �گوشه هاي از احوال پيامبر ! خوانندة گرامي

اين فريضة الهي و تعامل آن حضرت با اهل بيت و اقارب، صـحابة كـرام و آحـاد مـردم     
  .خدمتتان ذكر شد

ي ما باقي ميمانـد و بايـد آن را   وهمين طور اين سفر مبارك به پايان رسيد و آنچه برا
گرفته و از جان و دل بدان عمل كنيم، اطاعت و اتباع آن حضرت مي باشد كـه گفتـه و   

  .فرمان پيامبر را بر گفته هر شخص ديگري مقدم نمائيم
و آنان كه مي خواهند سرچشمة نور و هدايت بوده و قيادت امت اسالمي را به دست 

شـند كـه كاميـابي و موفقيـت در پيـروي گفتـار، اخـالق  و        بگيرند، يقين كامل داشـته با 
  . نهفته مي باشد �عملكرد آن حضرت 

  والسالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته

                                        



                                                                              

  

 

١٢٩ 

  

  فهرست بعضي از مراجع و مĤخذ

  قرآن كريم -1
 صحيح بخاري   -2

 صحيح مسلم -3

 جامع ترمذي -4

 سنن ابو داود -5

 سنن نسائي -6

 ابن ماجهسنن  -7

 مسند امام احمد -8

 صحيح ابن خزيمه -9

 السنن الكبري للْبيهقي -10

  زاد المعاد من هدي خير العباد -10

  الجامع ألحكام القرآن -11

  فتح القدير از كمال ابن همام حنفي -12

  إعالء السنن از ظفر احمد عثماني -13
  الكاشف للذّهبي -14

  تقريب التّهذيب از حافظ ابن حجر -15
  اإلبانة الكبري از حافظ ابن بطّه -16

  مدارج السالكين از حافظ ابن قيم  -17



                                                                              

  

 

١٣٠ 

  ءعالم النّبالسير أ -18
   يةالسيرة النّبو -19
  فتح الباري -20
  يةلنها البداية وا -21

 


