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مقدمه
حمد و سپاس شایسته کسی است علما را میراث بران پیامبران قرار داده است،
َ ٓ أ َ َ ذ
ٓ ٓ َ َ َ َ
نتم َۡل ۡتعوُل ٓمان ۡ[ ﴾٤٣النحل .]34 :و
خداوند فرموده﴿ :فسۡوُل ْا ۡهل ۡٱلِّك ۡرِّ ۡإِّنۡك
درود و سالم بر بهترین کسی که زمانی که در مورد حکم دین الله از او سوال شد به آن

جواب داد ،و فرمود« :درمان انسان سرگردان سوال کردن است»( )1و فرموده« :سخنان
من را به دیگران برسانید اگرچه یک آیه باشد»( .)2صلی اهلل علیه وعلی آله وصحبه

أمجعنیۡ .
اما بعد :مدینه منوره از همان زمانی که رسول الله ج بر آن قدم گذاشت و مسجد
مبارکش را بنا کرد تبدیل به مرکز انتشار نور و هدایت مردم شد ،از همان زمان و تا زمان
حال ،مسجد النبی ج ،آن مسئولیت دینی که بر عهدهاش گذاشته شده را بجا میآورد،
یکی از مهمترین این مسئولیتها پاسخ دادن به سوالهای شرعی مردم میباشد ،هنوز
نیز فتواهایی که از مسجد النبی صادر میشود ،نزد مسلمانهای سراسر دنیا از جایگاه
ویژهای برخوردار است ،کامال به آن فتواها اعتماد دارند ،و علمای حرم مکی و مدنی
 -1رواه ابو داود ( )443و منذری گفته است :ابوداود آن را منقطع روایت کرده و ابن ماجه آن را متصل
روایت کرده ...نگا «مختصر السنة»  901/9و آ لبانی گفته :حدیث حسن است ،و ابن خزیمه و
ابن حبان آن را در «کتاب صحیح» خود آورده اند و حاکم گفته است :حدیث صحیح است ،امام
ذهبی با او موافق هست أ .ه «صحیح ابو داود» (.)463
 -2بخاری  469/6در کتاب األنبیاء روایت کرده ،باب ما ذکر عن بنی اسرائیل و ترمذی حدیث شماره
( )9639فی کتاب العلم ،باب ماجاء فی الحدیث عن بنی اسرائیل ،و رجوع به شرح حدیث در
«الفتح» .989-980/9
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مورد احترام و تقدیر همه مسلمین هستند ،هیچ کسی نتوانسته است جایگاه آنها -علما-
را کم اهمیت قرار دهد ،اگر به تمام دورهها و حکومتهایی که سر کار میآمدند،
بنگریم میبینیم جایگاه علمای حرم ویژه و خاص بوده.
زمانی که حکومت سعودی بر سرکار آمد علما را بیشتر از گذشته تکریم کرد ،و
«هیئت کبار علما و (جلنة الدائمة لإلفتاء) گروه دائمی فتوا» را تاسیس نمود.
و از طریق امواج رادیویی برنامهای به عنوان «نور عىل الدرب» (چراغی بر سر راه) را
به گوش شنوندگان رساند ،که در این برنامه سوالهای شنوندگان را از سراسر دنیا
دریافت میکند و علمای بزرگ که متخصص هستند به آن پاسخ میدهد ،در تمامی
مناطق سعودی نمایندهگی از هیئت فتوا را افتتاح نمود و چندین مراکز اسالمی را در
سراسر دنیا بازگشایی نمود که بوسیله این مراکز پاسخ شرعی را به مردم هر منطقهای
میرسانند ،حکم خداوند را به مردم میرسانند ،و به مردم کمک میکنند تا به نحو
احسن و به بهترین شکل عبادات را انجام دهند ،و در داخل خود کشور سعودی علما
هنوز این رسالت پاسخ دادن به سوالهای شرعی را بر عهده دارند ،و در میان سوالهای
شرعی که پرسیده میشود جزء زیادی از آن در مورد حج و عمره و زیارت هست که
توسط حاجیان و عمره گزاران از کشورها و مذهبهای مختلف پرسیده میشود ،بر
همین مبنا ،قسم توجیه و ارشاد ریاست عمومی حرم نبوی تصمیم گرفته این سوالها که
همیشه تکرار میشود و همه حاجیان و عمرهگزاران چه زن و چه مرد ،سالم و بیمار ،باید
جوابهای آن را بدانند را جمع آوری کند چون این سوالها در تمامی موسمهای حج و
عمره در هر روز و هر ساعت پرسیده میشود ،و علمای محقق و گروه دائمی فتوا به آن
پاسخ دادهاند ،این سوالها را در این کتاب جمعآوری نموده و به شما تقدیم میکنیم،
محتویات این کتاب به اینصورت است.
پیشگفتار و پنج فصل:
اما در پیشگفتار :در مورد فضایل حج و عمره و روش آن صحبت میشود.

9

مقدمه
فصل اول :سوالهای در مورد احرام و میقاتها میباشد
فصل دوم :سوالهای مربوط به حج و عمره.
فصل سوم :در مورد سوالهای خاص زنان
فصل چهارم :سوالهای مربوط به نماز و روزه.
فصل پنجم :زیارت شهر مدینه و آداب آن.

ریاست عمومی امور مسجد الحرام و مسجد النبوی این کتاب را در اختیار تمامی
زائرین بیت الله الحرام و مسجد رسول الله ج قرار میدهد ،از همه حجاج و عمرهگزار
و زائرین در خواست میکند که امور عبادی خود را خوب یاد بگیرند و بفهمند تا اینکه
با حج و عمرهای مقبول و پذیرفته شده به کشورهای خود بازگردند.
واهلل ويل التوفیق واهلادي إىل سواء السبیل

پیشگفتار:
فضلیت حج و عمره
واجب بودن یک بار حج در طول عمر انسان از طریق قرآن و احادیث پیامبر و
اجماع مسلمین به اثبات رسیده است .و به اجماع ،یکی از ستونهای پنجگانه اسالم
حج میباشد.
َ
ه َ
اسۡح ُِّّجۡ
اما در قرآن این آیه بر واجب بودن حج داللت میکندَ ﴿ :و ِّّلِل ِّۡلَع ۡٱنله ِّ ۡ
ََ َ َ َ ا
َ َ
َ َ َ َ ه ه َ َ ٌّ َ
يٗل ۚ َ
يۡ[ ﴾٩٧آل
ِنۡع ِّنۡٱلعَٰوُل ِّم َۡ
ۡو َمنۡكفرۡفإِّنۡ ۡ
تۡ َم ِّنۡٱستط ۡ
ٱۡلَي ِّۡ
اعۡإَِّلهِّۡسب ِّ
ٱّلِلۡغ ِّ
عمرانۡ .]13 :
یعنی «حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد ،واجب است.
و هر کس انکار ورزد ،بداند که الله از جهانیان بینیاز است».
اما دلیل واجب بودن حج که از زبان رسول الله که در حدیث ذکر شده زیاد میباشد
به عنوان نمونه حدیثی را که امام مسلم در کتاب صحیح خود از ابوهریره روایت

َ َ ََ ُ ُ
َ َ
ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُّ َ
ُ َْ
الل علي هه َوسل َم فقال« :أيها انلَاس ،قد
کرده را میآوریم :خطبنا َرسول الله صّل
ََ َ ُ َ َُ َ َ ُ َ
َ َ
ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُّ
َ َ َ َ َ َ
اْلج فحجوا» .فقال َرجل :أكل َعم يا َرسول الل؟ فسكت حّت
ف َرض الل عليكم
َ ََ ََ ً َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َُ َ َْ َ َ َ َ َْ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ
ت :نع ْم ،ل َوجبت َولما
قالها ثَلثا ،فقال رسول اّلله صّل اّلل علي هه وسلم« :لو قل
ْ
َ
ْ ََ ُْ ُ َ َ َ
َ ََُْ ُ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ َ
ْثةه سؤال ههه ْم،
ون ما تركتكم ،فإهنما هلك من َكن قبلكم بهك
استطعت ْم ،ث َم قال :ذ ُر
ه
َ ْ َ ْ ََ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َُْ ْ ُ َ ْ َ َ ُْ
َ ََُْ ُ
َشء فأتوا مهنه ما استطعت ْمَ ،وإهذا نهيتك ْم
واختهَلف هههم َع أنبهيائ هههم ،فإهذا أمرتكم ب ه

َ
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ع ْن ْ
َشء ف َدعوهُ»(« .)1رسول الله ج برای ما موعظه کرد فرمود« :ای مردم ،خداوند بر

شما حج را فرض قرار داده است پس حج را انجام دهید» شخصی پرسید :یا رسول الله

ج آیا هر سال حج انجام دهیم؟ رسول الله جواب نداد و آن مرد سه بار سوال خود را
تکرار نمود ،بعد از آن رسول الله ج فرمود« :اگر میگفتم بله فرض میشد و شما توان
هر سال انجام دادن آن را نداشتید و فرمود :در حکمی که بر شما قرار ندادهام مرا رها
کنید ،چون چیزی که باعث شد ملتهای قبل از شما هالک شوند سوالهای زیادی
آنها و مخالفت با پیامبرانشان بود ،وقتی که شما را به کاری امر کردم تا جای توان آن را
انجام دهید واگر شما را از انجام کاری منع کردم ،از آن دوری کنید».
اما در مورد فضیلت حج و تشویق بر انجام آن نیز احادیث فراوانی آمده از جمله

ُ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُّ
حدیثی که ابوهریره روایت کرده است :سئهل َرسول اّلله صّل اّلل علي هه َوسل َم؛ أي
َ َُ َ َ َ َ
َْ ْ َ َْ َ ُ َ َ
َ
ْ َ ُ
َ َ َ ُ
َ
ه
يل
ب
س
ف
اد
ه
اْل
«
:
ال
ق
ا؟
اذ
م
م
ث
:
هيل
ق
،
»
ه
ول
س
ر
و
اّلل
ب
ان
يم
إ
«
ال
ال أفضل؟ ق
ه
ه
اْلعم ه
ه
ه
ه
ه
ه
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
اّلله» ،قهيل :ث َم ماذا؟ قال« :حج م ُ
ْبور»(« )2از رسول الله ج سوال شد کدام یک از

اعمال بیشتر از همه فضیلت دارد؟ رسول الله فرمود :ایمان به خدا و رسولش ،پرسیده
شد بعد از آن؟ فرمود :جهاد در راه خدا ،پرسیده شد بعد از آن؟ فرمود :حج مقبول».

 -1بخاری آن را در «االعتصام» -در باب اقتداء به سنتهای رسول الله ،ص ،989مسلم در
«الفضائل  -باب توقیر النبی ،ص ،969بخاری آورده :دعونی ،و مسند احمد :ص-308ج.9
 -2به روایت بخاري  34 / 9در کتاب اإلیمان ،باب کسی گفت« :إن اإليامن هو العمل» ،و در کتاب
الحج ،باب فضل الحج المبرور ،ومسلم حدیث شماره ( )84در کتاب اإلیمان ،باب بیان کون
اإلیمان بالله تعالی أفضل األعمال ،و الترمذي حدیث شماره ( )9638در فضائل الجهاد ،باب ما
جاء في أي األعمال أفضل ،و النسائي  994 / 3در الحج ،باب فضل الحج.

فصل اول :احرام و مواقیت
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َ ْ َ َ ََْ َ ُ ْ َْ َْ ُ ْ َ َ
ابوهریره حدیث یگری را روایت کرده است که« :من حج فلم ي ْرفث َولم يفسق َرجع
ََ
َ ُْ ُ ُ
كي ْو هم َو ََلته أ ُّمه»(.)1

«ابوهریره میگو ید :شنیدم رسول الله ج میفرماید :کسی که حج انجام دهد و
درحج آمیزش جنسی و گناه انجام ندهد از گناهان پاک میشود مانند روزی که از مادر

َ َ ُ ُ َ َ َ َُ َ َْ
متولد شده است» ابوهریره در حدیثی دیگر روایت کرده :قال َرسول اّلله صّل اّلل علي هه
َ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ
ور ليس لُ ج َزاء إهّل
وسلم« :العمرة إهل العمرةه كفارة ل هما بينهما ،واْلج المْب
َْ َ ُ
اْلنة»( « .)2رسول الله ج فرمود :انجام یک عمره بعد از عمره دیگر کفاره گناهانی

است که در بین آن دو عمره رخ داده ،و حج مقبول پاداش آن بهشت است».

ْ َ َ َْ َ َ ََْ َََ
ُْ ُ َ َ ُ َ َ ََ
اْلهاد أفضل العم هل ،أفَل
عایشهل روایت کرده است :قلت :يا رسول اّلله ،نرى ه
َُ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ
اْل َها هد َحج َم ْ ُ
ْبور»(« .)3گفتم ای رسول الله ،ما جهاد را پر
ُناههد؟ قال« :ل ه
كن أفضل ه

فضیلت ترین عمل میدانیم ،آیا ما جهاد نکنیم؟ رسول الله فرمود :اما پرفضیلت ترین

َ َ
جهاد حج مقبول است» و در جایی دیگر از عایشهل روایت شده که فرمود :أن
َ
َ ُ َ َ َ َ َُ َ َْ َ َ َ َ َ َ
ًَْ
ْث م ْهن َأ ْن ُي ْعت َق َ ُ
الَ « :ما م ْهن يَ ْوم أ ْك َ ُ
اّلل فهي هه عبدا
اّلل صّل اّلل علي هه وسلم ق
رسول ه
ه
ْ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ُ ُ َ ُ َ
ُ َْ َ َ َ ََُ ُ َ ََ َ
َ َ
اه ب ه ههم المَلئ هكة ،فيقول :ما أراد
ار مهن يو هم عرفة ،وإهنه َلدنو ثم يب ه
مهن انل ه

 -1به روایت بخاری  336 / 4در کتاب الحج ،باب وجوب العمرة وفضلها ،و مسلم شماره ()9431
در الحج ،باب في فضل الحج والعمرة ویوم عرفة ،والموطأ  436 / 9در الحج ،باب جامع ما جاء
في العمرة ،والترمذي شماره ( )144در الحج ،باب ما ذکر في فضل العمرة ،والنسائي  999 / 3و
 993در الحج ،باب فضل الحج المبرور ،و باب فضل العمرة.
 -2مصدر سابق.
 -3بخاري ( ،)9649 ،9369 ،9338( )9096/4 ،638 ،334/9و النسائي ( ،)993/3وأحمد
( ،)31/6وابن حبان (. )4309( )93/1
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هؤّلءه»(« .)1هیچ روزی به اندازه روز عرفه خداوند بندگانش را از آتش جهنم آزاد
نمیکند ،در آن روز نزدیک میشود ،در جلو مالئکهها به آنها افتخار میکند ،میفرماید
اینها چه میخواهند؟».
اما در مورد فضیلت عمره نیز احادیثی از رسول الله ج ذکر شده است ،مانند

ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُّ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
ور ليس
حدیثی که رسول الله فرمود« :العمرة إهل العمرةه تكفر ما بينهما ،واْلج المْب
َ ََُ
َ َ
اْلنة»(« )2انجام یک عمره بعد از عمره دیگر کفاره گناهانی است که در بین
لُ ج َزاء إهّل

آن دو عمره رخ داده ،و حج مقبول پاداش آن بهشت است».

حج از دیدگاه اسالم از اهمیت باالیی برخوردار است چون در آن وسعت و
گستردگی دین اسالم نهفته است ،این را به نمایش میگذارد که همه انسانها با هم
برابرند ،هیچ عربی بر عجمی ،برتری ندارد مگر با تقوای خداوند ،تاجر و فقیر حاکم و
رعیت همه یک نوع لباس میپوشند ،در یکجا جمع میشوند ،و همه با هم یک نوع کار
را انجام میدهند،
انجام حج و عمره نشان میدهد که اسالم دین نظم و یکپارچگی است ،این عبادت
فقط در یک زمان مشخص و در یک جای مشخصی و به یک روش مشخص و یک نفر
رهبری میکند یعنی امامی که در روز عرفه امامت میدهد.
یکی دیگر از فواید حج و عمره این است که بزرگترین فرصتی است برای جمع شدن
مسلمانها که مسلمین از سراسر دنیا با زبانهای مختلف و قیافههای متنوع هیچ
مصلحت دنیایی آنها را با هم جمع نکرده است ،فقط یک چیز آنها را با هم جمع کرده
است ،آنهم عبادت الله یگانه میباشد.

 -1به روایت مسلم شماره ( )9438در الحج ،باب في فضل الحج والعمرة یوم عرفة ،والنسائي
( 939/3و  )939در الحج ،باب ما ذکر في یوم عرفة.
ً
 -2قبال بررسی شد.
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در اینجا خونندگان عزیز را به صورت خالصه وار با کارهایی که در عمره
صورت میگیرد آشنا میکنیم:
 -9زمانی که شخص عمرهگزار به محل میقات رسید مستحب است غسل بزند و
خود را پاک نماید ،زن نیز همین کار را انجام میدهد اگرچه که در حالت
حیض یا نفاس باشد ،تنها کاری که نباید انجام دهد طواف خانه خداست که
بعد از پاکی انجام میدهد .مرد میتواند بوخوشی را بر بدن خود استفاده کند
اما در لباس احرامش اجازه ندارد ،اگر عمرهگزار این امکان برایش میسر نبود که
غسل بزند هیچ اشکالی ندارد ،اما چون غسل زدن سنت است اگر توانست در
شهر مکه قبل از انجام طواف غسل بزند.
 -9مرد لباسهای دوخته شده را از تن خود بیرون میآورد و فقط ازار و رداء
میپوشد .سنت است که ازار و رداء سفید و تمیز باشند .ولی زن در لباس
عادی که زینت در آن نباشد و باعث جلب توجه نباشد احرام میبندد.
 -4سپس با قلب نیت حج و یا عمره را میکند و آن را بر زبان میآورد میگوید:
«لبیك عمرة» یا میگوید« :اللهم لبیك عمرة» و اگر ترس این را دارد که نتواند
عبادت عمرهاش را کامل کند بخاطر مریضی یا ترس از دشمن و مانند این
امور ،اجازه دارد که در زمان بستن احرام و نیت عمره شرط را نیز ذکر بکند و
بگوید« :فإن حبسني حابس فمحيل حیث حبستني» یعنی اگر چیزی مانع شد
محل خروج من از احرام همانجاست که منع شده ام .این حدیث را ضباعه

بنت زبیرل روایت کرده( .)1بعد از نیت احرام ،به روش رسول الله ج لبیک

 -1از عایشهل روایت شده که فرمود« :رسول الله ج ضباعه بنت زبیر را مالقات کرد از او پرسید:
آیا می خواهی به حج بروی؟ ضباعه جواب داد :به خدا قسم هیچ چیزی مانع نمیشود بجز
مریضی ،رسول الله به او فرمود :حج انجام بده و در نیتت شرط قرار بده و بگو :پروردگارا محل
خروجم از احرام جایی است که مانع مرا حبس کند .او همسر مقداد بن اسود بود»
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ََْ َ ََْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ََْ َ
َشيك لك َلَيك،
میگوید که عبارت است ازَ« :ليك امهلل َليكَ ،ليك ّل ه
َ ْ َ ْ َ َ ِّ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
ك» .تا قبل از رسیدن به کعبه در
َشيك ل
إهن اْلمد وانلعمة لك والملكّ ،ل ه
ََْ َ
َ ْ َ
ك »...و ذکر و دعا مشغول میکند.
بین راه ،خود را به گفتن «َلَيك امهلل َلي

 -3زمانی که میخواهد وارد مسجد الحرام شود پای راست را جلو میگذارد و
َ ُ ُ
َْ
َ َ َ ُ َ َ َ ُ ََ َ ُ
يم
ظ
ع
ال
لل
ا
ب
وذ
ول الله أع ه ه
ه ه
میگو یدِ« :مْسِب الله والصَلة والسَلم َع رس ه
ْ
َْ
َ ْ
َْ ْ َْ َ
ْ َ َْ
ُ َْ
َ
يم .امهللّ ا هفتح هل أب َواب
ج ه
يم َوسلطان ه هه القد ه
َوبهوج هه هه الك هر ه
ان الر ه
هيم مهن الشيط ه
ََْ َ
ك»(.)1
رْحته

 -3وقتی که نزدیک کعبه ،خانه خدا رسید لبیک گفتن را قطع میکند و به طرف
حجراالسود میرود بر آن سالم میدهد و در صورت امکان میبوسد اما برای
مردم مزاحمت و ناراحتی ایجاد نمیکند ،هنگام سالمدادن به حجراالسود
میگو ید« :بسم اهلل واهلل أكرب» اگر بوسیدن مشکل بود با دستش سالم میدهد
یا با عصا و مانند آن ،و چیزی را که بوسیله آن بر حجراالسود سالم داده را
بخاری 993/1در کتاب نکاح ،باب األکفاء في الدین ،و مسلم ( )9903در حج ،باب جواز
اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض و نحوه ،و نسائی  968/3در حج ،باب کیف یقول إذا
اشترط.
َ
 -1حیوة بن شریح :/میگویدَ :عقبة َبن مسلم را مالقات کردم گفتم :به من خبر رسیده که تو از
عبدالله بن عمرو بن العاص روایت کردهای که گفته :رسول الله ج زمانی که به مسجد وارد
َ ُ ُ

َْ

ْ

ْ

ُ ْ

َْ

َ ْ

ْ
َ
َ َ
َ َ
َ
جيمه ».
ان الر ه
میشد میگفت« :أعوذ بهالله العظه يمه وبهوج هه هه الك هريمه وسلطان ه هه القدهيمه مهن الشيط ه
گفتم آیا تو این را گفتهای؟ عبدالله گفت :بله ،گفت :اگر این دعا را بخواند ،شیطان میگوید :تمام

روز از من در امان ماند» .به روایت أبو داود شماره ( )366در الصالة ،باب فیما یقوله الرجل عند
دخوله المسجد ،و سند آن جید است ،و امام نووي در کتاب «األذکار» گفته :حدیث حسن است
أبو داود با إسناد جید آن را روایت کرده ،و الحافظ ابن حجر در «تخریج األذکار آن را حسن
دانسته.
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میبوسد ،اما اگر سالم و لمسکردن نیز مشکل بود از راه دور اشاره میکند و
میگو ید «الله اکبر» اما چیزی که بوسیله آن به حجر اشاره کرده را

نمیبوسد( .)1شرط درستبودن طواف این است که شخص هم بر طهارت
کامل باشد و هم با وضو و هم نیاز به غسل واجب نداشته باشد ،زیرا طواف به

مانند نماز است ولی در طواف اجازه صحبت کردن وجود دارد(.)2

 -6خانه خدا را در سمت چپ خود قرار میدهد و هفت دور طواف میکند،
زمانی که به روبرروی رکن یمانی رسید اگر توانست بر آن سالم میدهد و
میگو ید «بسم اهلل اهلل أكرب» اما آن را نمیبوسد( .)3اگر سالم دادن بر رکن

َّ
 -1عبد الله بن عباسب گفت «رسول الله ج در حج ِة الوداع سوار بر یک شتر طواف میکرد ،با
عصا بر رکن سالم میداد» .بخاري  438 / 4در الحج ،باب استالم الرکن بالمحجن ،و باب من
ً
أشار إلی الرکن إذا أتی علیه ،و باب التکبیر عند الرکن ،وباب المریض یطوف راکبا ،و در الطالق،

باب اإلشارة في الطالق واألمور ،و مسلم ( )9939در الحج ،باب جواز الطواف علی بعیر وغیره
واستالم الحجر بالمحجن ،وأبو داود حدیث ( )9833في المناسك ،باب الطواف الواجب ،و
نسائي  944 / 3در الحج ،باب استالم الرکن بالمحجن ،والترمذي شماره ( )863در الحج ،باب
ً
ما جاء فی الطواف راکبا ،و ابن ماجة شماره ( )9138در المناسك ،باب من استلم الرکن
بمحجن ،وأحمد در المسند  993 / 9و  943و  938و .403

ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُّ َ ْ َ
ََُ َ َ َ َ َ ََْ َ َ ْ َ َ ُْ
اْلاج غ َ
ُمر َمة :اصنع ما يصنع َ
ي أ َّل َت ُط َ
وف
ه
ه
 -2حدیث« :أنه قال ل هعائ هشة وقد حاضت و هه ه
َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ِّ
َ
ب ْاَلَ ْي ه ُ َّ َ ٌ َ َ ْ
وف َوّل ت َصّل» «به عایشه که حیض شده
ه
ت» متفق علی ِه .و در بخ ِاري از ج ِاب ٍر« :غي أّل تط ه

بود و احرام بسته بود فرمود تمام کارهایی را که یک حاجی انجام میدهد را انجام بده ،فقط طواف

خانه نکن».
َ
 -3عبد الله بن عمر بن الخطابب میگوید« :ندیدهام که رسول الله ج سالم به چیزی از خانه
خدا بدهد بجز دو رکن یمانی» .امام نووي در «شرح مسلم»  399 / 9گفته :دو رکن یمانی :یعنی
رکن حجراألسود و رکن یماني ،به هردوی آنها «دو رکن یمانی» گفته شده به خاطر تغلیب ،مثل
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مشکل بود آن را ترک میکند و به طواف خود ادامه میدهد به آن اشاره نمیکند
و تکبیر نمیگوید؛ زیرا این امور از رسول الله ج روایت نشده است .اما هر
زمان که به روبروی حجراالسود رسید بر آن سالم میدهد و میبوسد به همان
روشی که گفته شد ،اگر نتوانست به آن اشاره کرده و تکبیر میگو ید .در طواف
قدوم برای مرد ،سنت است که در سه دور اول در حالی که گامهایش به هم
نزدیک است به سرعت گام بردارد و حرکت کند که به آن رمل در حرکت

میگو یند(.)1

همچنین برای مرد سنت است که در طواف قدوم در تمامی دورها به حالت اضطباع

باشد( )2اضطباع یعنی :حاجی رداء را از وسط آن زیر بغل سمت راست خود رد کند و
دو طرف آن را بر روی دوش سمت چپ بیندازد .مستحب است که در تمامی دورها تا
میتواند مشغول به ذکر و دعا باشد ،در طواف دعا و ذکر مخصوص وارد نشده است و

هر دعای و ذکری که بلد هست و برایش تکرارش راحت هست را میخواند اما در بین
َ ِّ َ َ َ ا َ َ َ
ٱدلن َيا ۡ َ
ۡء ت َِّناِۡف ۡ ُّ
اۡع َذ َ
ح َس َن اة َ
دو رکن میگو یدَ ﴿ :ر هب َنا ْ َ
بۡ
ۡو ِِّف ۡٱٓأۡلخِّرۡة ۡحسنة ۡوق ِّن
ِّ
ارِّۡ[ ﴾٢٠١البقرة .]909 :در هر هفت دور آن را تکرار میکند؛ چون این دعا و ذکر از
ٱنله ۡ
اینکه به أب و أم میگویند :األبوان ،و به شمس و قمر میگویند :قمران ،به أبو بکر و عمر
میگویند :عمران ،و به ماء و تمر :األسودان ،و مانند این مشهور است.
ْ
َ
َّ َ ُ َ ُّ ْ
ْ َ ُّ ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ ُ ْ َْ
اف دون الرکنین اْلْخرین).
الرک َن ْین ال َی َم ِان َی ْین ِفي الطو
اب اس ِتال ِم
ِ
(صحیح مسلم باب اس ِتحب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ
َ
َ ْ َْ
الله ج را دیدم که به صورت َر َمل و سرعت حرکت میکرد،
الله؛ میگوید :رسول ِ
 -1ج ِاب ِر ب ِن عب َ ِد ِ
َ َ ْ
از ْحج ِر األ ْس َو ِد شروع کرد و به آن تمام کرد تا سه دور به صورت سریع حرکت کرد .امام مالک
میگوید :تا اْلن این نظر علمای سرزمین و شهر ما هست / .الموطأ 349/4
َ َ ْ
ُ َ َْ
َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َّ َّ َ َّ
َ
 -2عن ْابن ُج َر ْیج ،ع ْن ع ْب ِد ال َح ِم ِید ،عن ابن یعلی بن أمیة ،عن أ ِب ِیه یعلی أن الن ِبي صلی الله علی ِه
ِ
َ َ َ ُ َ َِ
ِ
ِ
َ ٍَ
َّ
اف ُم ْض َطب ًعا» قال قب َ
یصةَ :وعل ْی ِه ُب ْر ٌد  /سنن ابن ماجه « 183/9رسول الله در حالت
َو َسل َم« ،ط
ِ
ِ
اضطباع طواف کرد».
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رسول الله ج روایت شده است( .)1و دور هفتم را سالم دادن به حجر االسود و در
صورت امکان بوسیدن آن و یا با اشاره به آن همرا با تکبیر همانگون که در قبل نیز گفته
شد ،به پایان میرساند .بعد از تمام شدن طواف قدوم ،رداء خود را دوباره به حالت اول
باز میگرداند آن را بر دوش دو طرف دوش خود میاندازد و از روی سینه به پایین

میاندازدۡ .

 -3اگر توانست بعد از پایان طواف دو رکعت پشت مقام ابراهیمی نماز میخواند
اما اگر مشکل بود میتواند در هر کجای مسجد الحرام که خواست نماز
ٓ َ َ
َ
َ
ونۡ ،﴾١و
يأ ُّي َهاۡٱلكَٰفِّ ٓر ۡ
بخواند؛ در رکعت اول آن بعد از سوره فاتحه ﴿ق ۡۡ ۡ
ٓ ٓ ه
ٱّلِلۡهَ َ
ح ٌدۡ ﴾١میخواند ،خواندن این سورهها بهتر
در رکعت دوم ﴿ق ۡۡل َاۡ ٓۡ

است اما اگر سورههای دیگری را نیز تالوت کرد هیچ اشکالی ندارد( ،)2بعد از
اینکه دو رکعت نماز را به اتمام رساند به سمت حجراالسود میرود البته اگر
این امکان برایش فراهم بود.
 -8سپس به سمت صفا میرود از آن باال میرود یا کنار آن میایستد اما اگر
ممکن بود باال رفتن بهتر است .وقتی که بر صفا باال رفت این آیه  938سوره
ه ه َ
َ َْ ه
َ
ٱّلِلِّۡ َف َمن َ
تۡ
ۡح هجۡٱۡلَي َۡ
بقره را میخواند۞﴿ :إِّنۡٱلصفاۡ َۡوٱل َمر َوۡةۡمِّنۡشعائ ِّ ِّرۡ ۡه
َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ َّ
ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ
َ ْ َ ْ َّ ْ َّ
ي
 -1عن عب ِد الل ِه ب ِن الس ِائ ِب ،قال :س ِمعت رسول الل ِه صلی الله علی ِه وسلم یقول« :ما بي الركن ه
َََ َ
ُّ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ
ار» «رسول الله بین دو رکن میگفت:
ربنا آت هنا هف اَلنيا حسنة و هف اْلخهرة ه حسنة ،وق هنا عذاب انل ه
َ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ َ َ َ َ
ُّ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ
ار» سنن أبي داود
ما بي الركن ه
ي ربنا آت هنا هف اَلنيا حسنة و هف اْلخهرة ه حسنة ،وق هنا عذاب انل ه
 / 931/9حسنه الشیخ األلباني .
َ َ
 -2أ ِبي ذ ٍّر میگوید :بین کعبه و پردهاش بود که رسول الله ج وارد مسجد شد از حجراالسود شروع
کرد بر آن سالم داد ،سپس هفت دور طواف خانه انجام داد و سپس پشت مقام دو رکعت نماز
خواند[ .ص »]463:مسند أبي داود .464/9
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َ
َََ ََ َٓ َ ََ َ َ َ
َ ََ ََ ه َ َ ا َ ه ه
ٱّلِلۡ
ۡياۡفإِّنۡ َۡ
نۡي هط هافۡب ِّ ِّهما ۚۡومنۡتطاعۡخ
هوِّۡٱعتم ۡرۡفٗلۡجناحۡعوُليهِّۡه
َ ٌ َ
ۡعوُل ٌ
ِّيم ۡ[ ﴾١٥٨البقرة« .]938 :همانا صفا و مروه از شعائر (نشانههای)
شاكِّر
خداست ،پس هر که حج خانه (خدا) کند و یا عمره انجام دهد ،بر او گناهی
نیست که میان آن دو طواف (سعی) کند ،و کسی که به رغبت خود کار نیکی را
انجام دهد پس بدرستی که خداوند سپاسگزار داناست» .سنت است که رو به
قبله بایستد و حمد و ثنای خداوند و تکبیر انجام دهد و بگو یدّ« :ل هلإ إّل الل
والل أكْبّ .ل هلإ إّل الل وحده ّل َشيك ل ،ل امللك ول اْلمد وهو َع لك
َشء قديرّ .ل هلإ إّل الل وحده أُنز وعده ونرص عبده وهزم اْلحزاب

وحده»( .)1سپس دعا میکند و دستان خود را برای دعا بلند میکند و سپس
دست را پایین میاندازد و دوباره دستهای خود را بلند میکند و دعا میکند
سه بار این کار را تکرار میکند ،سپس روبه به پایین به سوی مروه حرکت
میکند وقتی به عالمت (سبز) اول رسید حرکت خود را سریعتر میکند و تا
عالمت دوم سریع حرکت میکند و بعد از آن به صورت عادی حرکت میکند،
سریع حرکت کردن فقط برای مردها میباشد و زنها فقط با آرامی حرک
میکند؛ وقتی به مروه رسید بر آن باال میرود یا کنار آن میایستد اما باال رفتن
اگر امکان آ ن را داشت بهتر هست ،و در مروه نیز به همان حالت که در صفا
گفته شد دعا میکند.
و از مروه به سوی صفا حرکت میکند در همه جا به صورت عادی حرکت میکند و
زمانی که به مکان عالمت گذاری شده رسید حرکت خود را سریع میکند تا اینکه به
صفا برسد ،هفت بار این کار را تکرار میکند رفتنش از صفا به مروه یک دور به حساب
میآید و بازگشتش از مروه به سوی صفا یک دور دیگر .اگر سوار بر چیزی ،سعی انجام
 -1صحیح مسلم 886/9

فصل اول :احرام و مواقیت

39

داد اشکالی ندارد بخصوص اگر به سوار شدن بر چیزی نیاز داشته باشد .سنت است در
حال سعی دعا و ذکر کند ،و کامال پاک و با وضو باشد و احتیاج به وضو و غسل نداشته
باشد ،اما اگر بدون وضو سعی انجام داد سعیش درست است.
 -1زمانی که مرد سعی خود را تمام کرد سر خود را یا کوتاه میکند و یا میتراشد،
اما تراشیدن بهتر است ،اگر زمانی که عمره انجام میدهد نزدیک به ایام حج
هست ،برای این شخص کوتاه کردن مو بهتر از تراشیدن است ،چون میتواند
در بعد از انجام حج موهای خود را بتراشد ،اما زن از موهای خود فقط به
اندازه یک انگشت و یا کمتر از موهای خود میگیرد .اگر شخص محرم این
کارهایی که گفته شد را تمام کرد ،عمرهاش را به صورت کامل انجام داده است.
از احرام بیرون میآید و میتواند تمام کارهایی که در زمان بستن احرام برایش
حرام شده را انجام دهد(.)1

روش حج رسول الله ج

برادران مسلمان :نصیحت من برای همه این است که :تقوای خدا را در همه
حالتها در نظر بگیرند ،در دین ثبات و پایداری داشته باشند ،از کارهایی که غضب و
خشم خدا در آن هست دوری کنند ،مهمترین فرضها و باالترین واجبها یگانگی الله
و همه عبادتها را فقط برای او قرار دادن میباشد ،آنهم در قول و عمل ،با پیروی از
دستورات رسول الله ج است ،باید عبادت حج و سایر عبادتها را به همان روشی که
الله متعال از طریق رسول و خلیل و بهترین خلقش و امام و سید ما محمد بن عبدالله
ج به ما ابالغ کرده را انجام دهیم ،بزرگترین منکرات و خطرناک ترین گناهان شرک به
خداوند سبحانه و تعالی میباشد ،شرک یعنی یک عبادت به طور کامل یا جزئی از یک
َ
ه هَ َ
ٱّلِلَۡل َۡيغفِّ ٓرۡهنۡ
نۡ ۡ
عبادت را برای غیر خداوند انجام دهیم ،خداوند متعال فرمود﴿ :إ ِّ ۡ
 -1البحوث اإلسالمیة لهیئة کبار العلماء (جزء ،93 :صفحه.)396 :
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َ ْ
ََ ٓ َ ٓ َ َ َ
ۡماۡدونۡذَٰل ِّكۡل َِّمنۡيَشا ٓۡء ۚ﴾ [النساء« .]38 :همانا الله این را که به او
ش َكۡب ِّ ۡهِّۦۡويغفِّر
ي ٓ َۡ

شرک ورزند ،نمیآمرزد و جز شرک را برای هر که بخواهد میبخشد» .در جایی دیگر
ََ
خداوند سبحانه و تعالی پیامبر ج را مورد خطاب قرار میهد و میفرمایدَ ﴿ :ولقدۡۡ
ٓ َ َ َ َ ه
َ َ َ َ َ َ ََ ََ ه َ َ ٓ َ َ َ ٓ َ
ه ِّ
ۡوَلَكان هنۡم َِّنۡ
ِّينۡمِّنۡقبوُل ِّكۡلئِّنۡهۡشكتَۡلحبطنۡعموُلك
وِحۡإَِّلكِۡإَوَلۡٱل َۡ
َ
ينۡ[ ﴾٦٥الزمر« .]63 :و به راستی به تو و به پیامبران پیش از تو وحی شده که
ِس َۡ
ٱلخَٰ ِّ ِّ

اگر شرک بورزی ،بهطور قطع عملت نابود و تباه میشود و از زیانکاران میگردی»ۡ .
حاجیان بیت الله الحرام :رسول الله ج بعد از اینکه به شهر مدینه هجرت نمود

تنها یک بار حج کرد و آن هم حجة الوداع بود ،که در سالهای آخر عمرش انجام داد؛
در آن حج روش انجام دادن این عبادت را با گفتار و عملکردش به مردم یاد داد؛ و
خطاب به مردم فرمود« :خذوا عین مناسككم»(« )1از من عبادتتان را یاد بگیرید».
واجب است که مسلمانها در انجام دادن امور حج از رسول الله ج پیروی کنند ،و به
همان روشی که این عبادت را برایشان مشخص کرده انجام دهند ،زیرا رسول الله ج

معلم و راهنمای ماست و خداوند او را رحمتی برای جهانیان قرار داده است ،و راهنمایی
است برای همه بندگان ،خداوند به بندگانش دستور داده است که از او پیروی کنند ،راه
ورود به بهشت و نجات از آتش جهنم را در پیروی از او قرار داده ،بوسیله ایشان
مشخص میشود که بنده تا چه اندازه با پروردگارش راست است ،نشانه محبت الله به
َ َ ْ َ َ َٰ ٓ ٓ ه ٓ ٓ َ ٓ ٓ
َ
ٓ َ
وهٓ َو َماۡن َهىَٰكمۡعن ٓهۡ
الۡفخذ ۡ
بندهاش میباشد ،خداوند فرموده﴿ :وماۡء تىكمۡٱلرس ۡ
َ َ أ
ٱنت ٓهاۚۡ﴾ [الحشر« .]3 :آنچه پیامبر به شما داد ،آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت،
ۡف
َ
َ
َ ٓ أ ه َ َٰ َ َ َ ٓ أ ه َ َٰ َ َ ٓ أ ه ٓ َ َ ه ٓ
ال ۡل َعوُلكمۡ
بازآیید» .و فرموده﴿ :وهقِّيماۡ ۡٱلصوُلاۡة ۡوء تا ۡٱلزكاۡة ۡوهطِّيعا ۡٱلرس ۡ
ٓ َٓ َ
َحانۡ[ ﴾٥٦النور« .]36 :و نماز را برپا دارید و زکات دهید و از پیامبر اطاعت کنید تا
تر
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هٓ َ ََ َ َ
ال ۡفقد ۡه َطاعۡ
مشمول رحمت شوید» .و در جایی دیگر فرموده ﴿ :همن ۡيٓطِّعِّ ۡٱلرس ۡ
ه
ٱّلِله﴾ [النساء« .]80 :کسی که از پیامبر اطاعت کند ،از الله اطاعت نموده است» .و
َۡ
ه ٓ ٌَ َ  ٞذ َ َ
أ ه
هَ َ َ َ ٓ
كمِۡف َ
ٱّلِلۡ َۡوٱَلَا َۡمۡ
ۡح َس َنةۡل َِّمنَۡكنۡيَر ٓجا ۡ َۡ
ٱّلِلِّۡهساة
ۡر ٓسا ِّلۡ ۡ
فرموده﴿ :لقدَۡۡكنۡل
ِّ
َ َ ه
ٱّلِلۡ َكث ِّ ا
ۡياۡ[ ﴾٢١األحزاب« .]99 :بهراستی برای شما ،برای کسی که به
ٱٓأۡلخ َِّۡرۡ َوذك َرۡ َۡ
(پاداش) الله و روز قیامت امیدوار است و الله را فراوان یاد میکند ،در رسولالله ،الگو
َ
ٓ َه
ه
ٱّلِلۡ َو َر ٓس َ ٓۡ ٓ
تَۡترِّيۡ
و سرمشقی نیکوست» .و فرمودهَ ﴿ :و َمنۡيٓطِّعِّ ۡ َۡ
الۥۡيدخِّوُلهۡجنَٰ ٖ
َ
َ َ َ َ َٰ ٓ َ َٰ َ َ َ َ َ َ
ه
الۥۡ
ٱّلِلۡ َو َر ٓس ٓۡ
يمَۡ ١٣و َمنۡ َيع ِّصۡ َۡ
ۡوذَٰل ِّكۡٱلفا ٓۡزۡٱل َع ِّظ ٓۡ
مِّنَۡتتِّهاۡٱۡلنه ۡرۡخ ِِّلِّينۡفِّيها ۚ
َ
ٓ َ ً َ
ََََ ه ٓ َ
ۡمه ٞ
اۡو ٓۡ َ َ ُّ ٞ
ۡخ َٰ ِّ اِل ۡف َ
ِّيه َ
يۡ[ ﴾١٤النساء.]93-94 :
ۡح ٓدود ۡهٓۥۡيٓدخِّوُلهۡنار
ويتعد
لۥۡعذ ب ِّ
«و هر کس از الله و پیامبرش اطاعت نماید ،الله او را وارد باغهایی میکند که در آن
جویبارها روان است و چنین کسانی جاودانه در آن خواهند ماند .این است رستگاری
بزرگ .هر کس از الله و پیامبرش نافرمانی کند و از حدود الهی تجاوز نماید ،الله او را
وارد دوزخی میگرداند که جاودانه در آن خواهد ماند و عذابی خوارکننده( ،در پیش)
ٓ َ َ ُّ َ ه ٓ ذ َ ٓ ٓ ه َ ٓ َ ً ه َ ٓ ٓ ٓ
لۥۡموُلكۡ
ٱّلِلِّۡإَِّلكمَۡجِّيعاۡٱلِّيۡ ۡ
اسۡإ ِّ ِّّنۡرسالۡ ۡ
دارد» .و فرموده﴿ :ق ۡۡيأيهاۡٱنل ۡ
ذٓ
أ
َٓ ٓ َ
ه
ه َ َٰ َ َٰ َ َ ِّ َ ْ َ ه ٓ
ٱّلِل ِّۡ َو َر ٓس ِّ
مۡ
بۡٱۡل ِّ ذِّۡ
ال ِّۡٱنله ِّ ذِّۡ
ۡفام ِّٓنا ۡۡب ِّ ۡ
يته ۡ
حۦۡوي ِّم
ۡرضَۡلۡإِّل َٰ َهۡإَِّلۡل َاۡيٓ ِّۡ
تۡ ۡوٱۡل ۡ
ٱلسمو ِّۡ
َ
ه ٓ ٓ ه َ َ َ َٰ َ ه ٓ َ ه ٓ َ
اهٓۡل َعوُلكمۡته َت ٓدونۡ[ ﴾١٥٨األعراف« .]938 :بگو:
ٱّلِلِّۡوَك ِّۡمتِّهِّۦۡ ۡوٱتبِّع ۡ
ٱلِّيۡيؤمِّنۡۡب ِّ ۡ
ای مردم! به راستی من فرستادهی الله به سوی همه¬ی شما هستم؛ فرستادهی
پروردگاری که فرمانروایی آسمانها و زمین از ِآن اوست؛ هیچ معبود برحقی جز او
وجود ندارد؛ زنده میکند و میمیراند؛ پس به الله و فرستادهاش ایمان بیاورید؛ همان

پیامبر درس نخواندهای که به الله و سخنانش ایمان دارد؛ و از او پیروی کنید تا هدایت
ٓ
ٓ
ٓ ٓ ٓ ُّ َ ه َ َ ه
ٓ ه
َ ٓ
ٱّلِلۡ َو َيغفِّرۡلكمۡ
انُۡيبِّبك ٓمۡ ٓۡ
ٱّلِلۡ ۡفٱتب ِّ ٓع ِّ ۡ
یابید» .و فرموده﴿ :ق ۡۡإِّنۡكنتمَۡتِّبانۡ ۡ
ٓٓ َ ٓ َ ه
ٱّلِلۡ َغ ٓفار ٞه
ۡرح ٞ
ِّيمۡ« .﴾٣١بگو اگر الله را دوست دارید از من پیروی کنید،
ۡو ٓۡ
ذنابك ۚم ۡ
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در این صورت الله نیز شما را دوست میدارد و گناهان شما را میبخشد ،و الله
بخشاینده مهربان است» .آیههای فراون دیگری نیز دال بر همین معنا دارد .من به خودم
و به شما این توصیه را میکنم که تقوای خداوند را در همه حالتها درنظر بگیرید ،و با
صدق و اخالص از گفتهها و کردار رسول الله ج پیروی کنید ،چون تنها راه رسیدن به
سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت همین میباشدۡ .

حاجیان گرامی خانه خدا :رسول الله ج در روز هشتم ذی الحجه از شهر مکه به
منطقه منی رفت و دستور نداد کسی طواف وداع انجام دهد ،این کار نشان میدهد که
سنت است در روز هشتم افرادی از خود شهر مکه و کسانی که در آنجا هستند و قصد
حج را دارند و کسانی که عمره انجام دادند و از احرام بیرن آمدهاند (حج تمتع) و همه
حاجیان در روز هشتم لبیک گویان به منی بروند ،و الزم نیست که قبل از رفتن به منی
طواف وداع انجام دهند سنت است وقتی لباس احرام برای حج را میبندد همان کاری
که در میقات انجام داده مثل غسل زدن و استفاده از بو خوشی و تمیز کردن خود را انجام

دهد ،همانطور که رسول الله ج به عایشهل وقتی که قصد ونیت حج را نمود دستور
داد ،چون حضرت عایشه نیت عمره کرده بود وقتی به مکه وارد شد حیض شد،
نتوانست قبل از رفتن به منی طواف انجام دهد ،رسولاللهج به ایشان دستور داد که
غسل بزند و لبیک برای حج بگوید ،حضرت عایشه نیز چنین کرد ،حج و عمرهاش حج
قران شد .رسول الله ج به همراه صحابه گرامیشان ش نماز ظهر و عصر و مغرب وعشا
را در منی به صورت قصر خواندند ،اما نمازها را با هم جمع کردند ،و سنت نیز چنین
است که رسول الله ج انجام داده است ،سنت است که حاجی مشغول به لبیک گویی
باشد ،ذکر بگوید ،مشغول به خواندن قرآن باشد ،و کارهای خیر و خوب دیگری انجام
دهد ،مثل امر به معروف نهی از منکر ،کمک به فقرا .وقتی که خورشید روز عرفه برآمد
رسول الله ج به همراه صحابه ش به سوی عرفات حرکت کردند ،بعضیها لبیک
میگفتند و بعضی تکبیر میگفت ،وقتی که عرفات رسید وارد خیمهای شد که از پشم
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درست شده بود و در قسمت نمره غربی عرفات برپا شده بود ،رسول الله از سایه آن
استفاده کرد ،این کار ایشان نشان میدهد که حاجی اجازه دارد از سایه خیمه و درخت

و بقیه چیزها استفاده نماید ،زمانی که خورشید به وقت زوال رسید ،رسول الله ج بر
حیوان سواریاش سوار شد و برای مردم خطبه نمود ،به مردم مناسک حج را یا داد و به
آنها توصیههایی نمود ،آنها را از ربا و کارهایی که در جاهلیت انجام میدادند برحذر
داشت ،به آنها گفت که خون و مال و ناموسشان بر آنها حرام هست ،به آنها دستور داد
که به کتاب خدا و سنت رسولش ج چنگ بزنند ،و این مژده را به مسلمانها داد که تا
زمانی که به کتاب خدا و سنت رسولش ج پایبند باشند به گمراهی کشانده

نمیشوند( .)1بر همه مسلمانها واجب هست که این وصیتها را بگیرند ،و آن را در
هیچ حالتی رها نکنند ،بر تمامی حاکمان کشورهای اسالمی واجب است که به کتاب

خدا و سنت رسول الله ج پایبند باشند ،و در تمامی امور بر اساس این دو چیز حکم
بکنند ،مردم را تشویق کنند که به کتاب خدا و سنت رسول الله ملتزم باشند و آن را
برنامه زندگی شان قرار دهند ،زیرا تنها راه عزت و سربلندی و خوشبختی و موفقیت در
دنیا و آخرت در این دو چیز نهفته است ،خداوند همه ما را بر التزام به آن موفق گرداند.
در آن روز رسول الله ج نماز ظهر و عصر را به صورت قصر و جمع خواند ،بعد از زوال
خورشید جمع تقدیم خواند با یک اذان و دو اقامه ،بین این دو نماز هیچ نماز دیگری
نخواند ،سپس به جایگاه رفت رو به قبله سوار بر حیوان سواری خود شروع به دعا و ذکر
کرد ،دستان خود را برای دعا بلند کرده و تا غروب خورشید مشغول به دعا شد ،رسول
الله در روز عرفه روزه دار نبود و این داللت میکند بر اینکه حاجیان باید مانند رسول
الله روزه دار نباشند و مشغول به ذکر و دعا و لبیک گفتن باشند تا خورشید غروب کند،
دستان خود را برای دعا بلند کنند ،روزه دار نباشند ،از رسول الله حدیث صحیحی
 -1نگا:صحیح مسلم باب حجة الوداع .886/9
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ًَْ
ْ َْ
َ ْ َْ َ ْ َُ َ ْ ُ ْ َ َُ
ْث أن يعتهق اّلل فهي هه عبدا م َهن انلَاره مهن يو هم
روایت شده است که فرمود« :ما مهن يوم أك
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ َ َ َ َ
َ ََ َُ َ ْ ُ ََُ
َ َُ
اه ب ه هه ُم ال َمَلئ هكة ،فيقولَ :ما أ َراد هؤّلءه؟»(« ،)1هیچ روزی
ع َرفةَ ،وإهنه َلَدنو فيب ه

نیست که به اندازه روز عرفه خداوند بندگانش را از آتش جهنم نجات دهد ،در آنروز

نزدیک میشو و در مقابل مالئکه به آنها فخر میورزد و میگو ید :اینها چه

َ َ َ َُْ َ ََ
میخواهند؟» و در جایی دیگر روایت شده که رسول الله ج فرمود« :إهذا َكن يوم ع َرفة
ََْ ُ ًْ
ََْ َ َ ََُ ُ ْ ُ
َ َ
َ ََ َْ ُ َ َ َ ََُ
اه ب ه هه ُم المَلئ هكة ،فيقول :انظ ُروا إهل عهبادهي أتو هن شعثا
ْنل إهل السماءه فيب ه
إهن اّلل ي ه
َ
ُ
ِّ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ًُْ َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ضاح َ
هي م ْهن لك فج ع هميق أش هه ُدك ْم أّن قد غف ْرت له ْم»(« ،)2وقتی که روز عرفه
غْبا

میشود خداوند به آسمان میآید و در مقابل مالئکه به حاجیان فخر میورزد میفرماید:
به بندگانم نگاه کنید با چهرهها و موهایی که گرد و غبار بر آن نشسته از هر درههای
وسیعی به سوی من آمدهاند من شما را گواه میگیرم که آنها را بخشیدم» حدیث صحیح

دیگری از رسول الله روایت شده است که فرمود« :وقفت هاهنا وعرفة لكها موقف»(،)3

«من اینجا ایستادم و تمام عرفه محل وقوف هست» رسول الله ج بعد از غروب
خورشید به سوی مزدلفه حرکت کرد و در آنجا قبل از اینکه بارهای خود را زمین
بگذارد ،نماز مغرب را سه رکعت و نماز عشا را دو رکعت با یک اذان و دو اقامه خواند،
در بین آنها هیچ نماز دیگری نخواند ،پس سنت است که حاجی نماز مغرب و عصر را
به صورت قصر و جمع با یک اذان و دو اقامه بخواند ،آنهم وقتی که به مزدلفه رسید و

هنوز در جایی مستقر نشده است ،بهتر است که بخاطر پیروی از سنت رسول الله ج

نماز را جمع تقدیم در وقت مغرب بخواند ،رسول الله شب را در مزدلفه ماندند و نماز
 -1المعجم االوسط .63/1
 -2صحیح ابن خزیمة  964/3آلبانی گفته :إسناده ضعیف لعنعنة أبي الزبیر.
 -3أبو داود شماره ( )9146و ( )9143در المناسك ،باب الصالة بجمع ،و إسنادش صحیح است .و
روایت أول نزد مسلم نیز هست شماره ( )9998در الحج ،باب ما جاء أن عرفة کلها موقف ،و
روایت دوم نزد ابن ماجه هست شماره ( )4038في المناسك ،باب الذبح.
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صبح و سنت آن را با یک اذان و اقامه خواند .سپس به مشعر الحرام رفت و در آنجا ذکر
و تکبیر گفت و دعا کرد دستان خود را برای دعا بلند کرد ،و فرمود« :وقفت هاهنا ومجع

لكها موقف»(« )1من اینجا استادم اما همه جا محل وقوف هست» .پس تمامی مزدلفه
محل وقوف حجاج هست ،هر حاجی در جای خود میماند و ذکر خدا میگوید
استغفار میکند .و الزم نیست به جایی که رسول الله ج در آنجا ایستاده برود .رسول
الله به کسانی که ضعیف و ناتوان هستند این اجازه را داد که در شب از مزدلفه به سوی
منی حرکت کنند ،این کار ایشان نشان میدهد که :افرادی که ناتوان و ضعیف هستند؛
مانند زنان و بیمار وپیرمرد و کسانی که مانند آنها هستند میتوانند تا نیمه شب در
مزدلفه بمانند و بعد از آن به منی بروند تا به این رخصت و اجازه که به آنها داده شده
عمل کره باشند و خود را از سختیهایی که در شلوغی وجود دارد راحت کرده باشند،
حتی آنها اجاز دارند که شب رمی جمرات انجام دهند ،همانطور که از ام سلمه و اسماء
بنت ابوبکر این کار روایت شده است .اسماء بنت ابوبکرب گفته است که رسول
الله به زنان اجازه این کار را داد ،و خود رسول الله ج زمانی که هوا کامال روشن شد
ولی هنوز آفتاب بیرون نیامده بود لبیک گویان به سوی منی حرکت کرد ،ابتدا به سوی
جمره عقبه رفت و هفت سنگریزه پرتاب کرد در هنگام پرتاب هر سنگی الله اکبر
میگفت بعد از پرتاب سنگریزه ،حیوان را ذبح کرد ،سپس موهای خود را تراشید ،سپس
عایشهل به ایشان بوخوشی زدند ،سپس به سوی کعبه رفتند و طواف خانه را انجام
دادند .در آن روز که به یوم النحر معروف هست بعضی از کسانی که در حج بودند از
رسول الله ج پرسیدند که قبل از پرتاب سنگ یا همان رمی جمرات ذبح کرده است،
 -1نگاه :سنن ترمذي شماره ( )883در الحج ،باب ما جاء أن عرفة کلها موقف ،و أبو داود شماره
( )9343در المناسك ،باب الصالة بجمع ،وإسنادش حسن است ،و ترمذي گفته :حدیث حسن
صحیح ،و در این باب از جابر روایت هست.
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شخصی دیگر پرسید ابتدا موهای خود را تراشیده بعد ذبح کرده است شخصی پرسید
اول طواف خانه را انجام داده بعد ذبح کرده است ،رسول الله ج به همه آنها فرمود

اشکال ندارد و گفت ال حرج ،روای حدیث میگوید در آنروز رسول الله ج در جواب
هر کسی که در مورد تاخیر انداختن و یا مقدم کردن کاری بر کار دیگر سوال کرد فرمود:
«افعل وّل حرج»( ،)1یعنی انجام بده اشکال ندارد ،از این احادیث مشخص میشود که
سنت است حاجی ابتدا رمی جمره انجام دهد در روز عید ،سپس اگر حج تمتع یا قران
میکند سنت است ذبح کند ،و سپس موی خود را بتراشد یا کوتاه کند و تراشیدن مو بهتر
است زیرا رسول الله ج سه بار برای کسانی که موهای سر خود را میتراشند دعای
مغفرت نمود و برای کسانی که موهای خود را کوتاه میکنند یک بار دعای مغفرت
نمود ،بدینوسیله حاجی وارد مرحله بیرون آمدن از احرام و تحلل اول میشود؛ که
میتواند لباسهای دوخته شده بپوشد ،از عطر و بو خوشی استفاده کند ،و تمام کارهایی
که در احرام برایش حرام بوده را میتواند انجام دهد بجز همبستری و جماع با همسر،
برای بیرون آمدن از حالت احرام کامل و حالل شدن انجام همه کارها باید به خانه خدا؛
کعبه برود و در روز عید یا روز بعد از آن ،طواف انجام دهد ،اگر حجش تمتع هست
باید بین صفا و مروه نیز سعی انجام دهد ،بدینوسیله حاجی تمام کارهایی که در حالت
احرام برایش حرام بوده را میتواند انجام دهد حتی همبستری با همسر خود ،کسی که به
نیت حج افراد یا قران آمده باشد همان سعی بین صفا و مروه که در ابتدا به همراه طواف
قدوم انجام داده برایش کفایت میکند ،اما اگر در زمان طواف قدوم سعی نکرده باشد،
واجب هست که در زمان طواف افاضه سعی کند .رسول الله ج دوباره به منی بازگشت
و بقیه آنروز را در آنجا باقی ماند ،و روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم نیز در آنجا ماند،
در روزهای تشریق بعد از زوال خورشید به جمرات سنگریزه میزد ،به هر جمره هفت
 -1متفق علیه.
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سنگ ریزه پرتاب میکرد و در هنگام پرتاب هر سنگریزه تکبیر میگفت ،بعد از تمام
کردن پرتاب سنگ به جمره اولی و دومی دعا میکرد ،هنگام دعا جمره اول را سمت
چپ و جمره دوم را سمت راست خود قرار میداد ،اما بعد از فارغ شدن از پرتاب
سنگریزه به جمره سوم توقف نمیکرد ،رسول الله ج در روز سیزدهم بعد از پرتاب
سنگریزه به جمرات به منطقه ابطح رفت و در آنجا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را
خواند ،سپس آخر شب به مکه رفت و نماز صبح را به همراه مردم در آنجا خواند ،قبل از
نماز صبح طواف وداع را انجام داد ،و بعد از نماز صبح در روز چهاردهم به سوی مدینه
منوره حرکت کرد ،بهترین درود و سالم خداوند بر او باد.
از این احادیث مشخص میشود که؛ سنت است که حاجی همان کاری را که رسول
الله ج در روزهایی که در منی بودند و انجام داده آنها هم انجام دهند ،بعد از زوال
خورشید به جمرات سنگریزه بزنند ،هر روز بعد از زوال این کار را انجام دهند ،به هر
جمره هفت سنگریزه بزنند ،در زمان پرتاب تکبیر بگوید ،بعد از اتمام پرتاب سنگریزه
به جمره اولی توقفی داشته باشد و رو به قبله بایستد و دستان خود را بلند و دعا نماید،
جمره اولی را در سمت چپ خود قرار دهد ،بعد انتها از پرتاب سنگریزه به جمره دوم نیز
بایستد و آن را در سمت راست خود قرار دهد دعا نماید ،این کار سنت است و واجب
نیست ،اما بعد از پرتات سنگریزه به جمره سوم نمیایستد ،اگر نتوانست بعد از زوال
خورشید و قبل از غروب خورشید رمی انجام دهد ،طبق صحیح ترین رای علما در
شب ،بعد از غروب خورشید رمی جمرات انحام میدهد و تا آخر همان شب میتواند
این کار را انجام دهد ،این رحمتی است از جانب الله بر بندگانش و بخاطر راحتی
آنهاست ،اگر حاجی بخواهد در روز دوازدهم بعد از رمی جمرات عجله نماید و برود
اشکال ندا رد ،اگر کسی بخواهد صبر کند و روز سیزدهم نیز رمی جمرات انجام دهد

این کار بهتر است ،چون این کار با روشی که رسول الله ج در حج انجام داده موافقت
میکند.
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سنت است که حاجی شبهای یازدهم و دوازدهم را در منی بخوابد ،در نزد خیلی از
علما خوابیدن در منی در این شبها واجب است ،و اگر توانست بیشتر ساعتها در
این شبها را آنجا بماند نیز برایش کفایت میکند ،حاجیانی که مشغولیتهای دارند و
از نظر شرعی عذرشان پذیرفته هست ،مانند مسئولین آبرسانی و چوپانها و افرادی نظیر
آنها اجازه دارند که شب را در منی نخوابند ،شب سیزدهم برای کسانی که فقط دو روز
رمی انجام دادهاند و تا روز سیزدهم صبر نکردهاند و از منی قبل از غروب روز دوازدهم
رفتهاند ،اجازه هست که شب سیزدهم را نیز آنجا نمانند ،اما کسی که روز سیزدهم در
منی ماند ،شب سیزدهم نیز آنجا میماند و بعد از زوال خورشید رمی جمرات انجام
میدهد سپس از منی میرود ،اما بعد از روز سیزدهم رمی و پرتاب سنگریزه به جمراتی
وجود ندارد ،اگرچه که حاجی در منی مانده باشد.
زمانی که حاجی قصد سفر و بازگشت به شهر خود را دارد واجب است که هفت

دور طواف وداع انجام دهد ،رسول الله ج فرمودهّ« :ل ينفر أحد منكم حّت يكون

آخر عهده باَليت»(« )1هیچ کدام از شما از مکه خارج نشود مگر اینکه طواف خانه
انجام دهد» مگر زنی که دچار عادت ماهیانه شده یا در حالت نفاس است ،طواف وداع
بر آنها واجب نیست چون از ابن عباسب روایت است که فرمود« :أمر الناس أن

يكون آخر عهدهم بالبیت ،إال أنه خفف عن املرأة احلائض»(« )2رسول الله دستور داد
که آخرین کار آنها طواف وداع باشد ،اما این کار را از زنانی که عادت شدهاند
برداشت» .زنانی که دچار نفاس شدهاند نیز مثل زنی که عادت شده میباشد .و کسی
 -1مسلم ( )9493در الحج ،باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ،وأبو داود شماره
[ص )9009( ]909:در المناسك ،باب الوداع ،و همچنین ابن ماجه ( )4030در المناسك،
باب طواف الوداع ،و دارمي در السنن  39 / 9در المناسك ،باب طواف الوداع.
 -2متفق علیه.
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که طواف افاضه را به تاخیر انداخته و در زمان سفر طواف انجام داد این طوافش جای
طواف وداع را نیز میگیرد و کفایت میکند؛ چون دو حدیثی که قبال گذشت بر این
داللت میکند .از خداوند خواهانم که همه را موفق به انجام کارهایی بگردند که مورد
رضایت اوست ،و طاعات و عبادات همگی مان را مورد قبول قرار دهد ،و ما و شما را
جزو آزاد شدگان از آتش جهنم قرار دهد ،او قادر و توانست بر آن ،وصلی اهلل علی نبینا

حممد وآله وصحبه وسلم(.)1

 -1البحوث االسالمیة لهیئة کبار العلماء (جزء ،36 :صفحه.8 :

فصل اول:
احرام و مواقیت
س :3مواقیت مکانی در کجا قرار دارند؟
ج :مواقیت پنج جا هستند:
اول :ذوالحلیفه؛ میقات اهل مدینه هست ،امروزه در نزد مردم به ابیار علی معروف
است.
دوم :جحفه؛ میقات اهل شام و کسانی که از آن سو میآیند میباشد ،خرابههایی
است از یک روستا بر تپه شهر رابغ ،امروزه مردم از شهر رابغ احرام میبندند ،اگر کسی
از رابغ احرام ببندد درست است چون رابغ کمی قبل از ذوالحلیفه قرار دارد.
سوم :قرن المنازل؛ میقات اهل نجد و کسانی که از آن سو میآیند است ،امروزه به
سیل معروف است در نزدیکی شهر طائف.
چهارم :یلملم؛ میقات اهل یمن و کسانی که از آن سو میآیند ،میباشد.
پنجم :ذات عرق ،میقات اهل عراق و کسانی که از آن سو میآیند میباشد.
این میققاتها را رسول الله ج برای کسانی که ذکر کردیم مشخص کرده است،
کسانی که از آن سو میآیند و قصد حج یا عمره را دارند نیز از این میقاتها احرام
میبندند؛ برای کسانی که از این میقاتها میگذرند و قصد حج یا عمره را دارند واجب
است که از این میقاتها احرام ببندند ،چون اگر شخص قصد حج و عمره را دارد حرام
است بر او که از این میقاتها بدون احرام بگذرد ،فرقی نیز ندارد که از راه زمینی از این
میقاتها میگذرد یا از راه هوایی؛ چون فرموده رسول الله ج زمانی که این میقاتها را
قرار داد شامل همه میشود چون فرمودندَ « :
هن هلن وملن أىت عليهن من غي أهلهن
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ممن أراد اْلج والعمرة»(« .)1این میقاتها برای آنهاست و برای کسانی است که از آنجا
میگذرند و نیت حج و عمره را دارند» .کسی که میخواهد با هواپیما به حج یا عمره
بیاید باید قبل از سوار شدن خود را آماده کند و غسل بزند کارهای دیگر را نیز انجام
دهد ،و زمانی که به میقات نزدیک شد ،ازار و رداء ببندد و اگر زمان کافی وجود داشت
لبیک برای عمره بگوید ،اما اگر تاخیر کرده و فرصت عمره نداشته باشد لبیک برای حج
بگوید این در زمانی است که وقت حج باشد ،اما در وقتی که برای انجام عمره آمده
لبیک برای عمره میگوید ،اگر رداء و ازار خود را قبل از سوار شدن بر هواپیما یا قبل از
نزدیک شدن به میقات ببندد هیچ اشکالی در آن وجود ندارد ،اما نیت داخل شدن در
عبادت حج یا عمره را نمیکند و لبیک نمیگوید تا اینکه برسد به محاذات و برابری

میقات یا نزدیکی آن ،بر مسلمان واجب است که از رسول الله ج در امور حج مانند
سایر امور دین پیروی کند ،چون خداوند رسول الله را الگویی نیکو برای ما قرار داده
است ،و خود رسول الله نیز فرموده است« :خذوا عين مناسككم»(« )2مناسک
(عبادت) خود را از من یاد بگیرید» .اما کسی که به مکه میآید و قصد انجام حج یا
عمره را ندارد مانند تاجر ،نجار و نامه رسان و غیره بر اینها واجب نیست که احرام

ببندند ،مگر اینکه قصد انجام آن را داشته باشند ،حدیث رسول الله ج که قبال در مورد
مواقیت گذشت بر این داللت میکند ،چون فرمود« :این میقاتها برای آنهاست و برای
کسانی است که از آنجا میگذرند و نیت حج و عمره را دارند» ،از این حدیث فهمیده
میشود که کسانی که از این میقاتها عبور میکنند ولی قصد حج یا عمره را ندارند
احرام بستن بر آنها واجب نیست .این رحمتی است از جانب خداوند بر بندگانش که بر
آنها آسان گرفته است .شکر و سپاس پروردگار را به جای میآوریم بخاطر این
مهربانیاش .چیزی که این حکم را تایید میکند عمل خود رسول الله ج است ،چون
 -1صحیح بخاري باب مهل أهل مکة ج/9 :ص.943:
ً
 -2قبال تخریج شد.
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ایشان زمانی که در عام الفتح به مکه آمدند احرام نبستند و حتی بر سر ایشان کاله خود
بود ،چون قصد حج و عمره را نداشتند بلکه برای فتح مکه و پاک کردن کعبه از شرک
آمده بود.
کسانی که منزلشان جلوتر از این مواقیتی که ذکر شد میباشد ،مانند مردم ساکن
جده و ام اسلم و بحره و شرائع و بدر و مستوره و غیره بر آنها الزم نیست که به مواقیت
پنج گانه که گذشت برای احرام بروند ،بلکه از داخل خانه خودش احرام میبندد ،اگر
دارای دو خانه هست که یکی در خارج از میقات و دیگری داخل میقات قرار دارد اختیار
دست خود شخص است ،اگر دوست دارد میرود و از میقاتی که نزدیکش است احرام
میبندد و یا از داخل خانه خودش که جلوتر از میقات هست و به مکه نزدیکتر است
احرام میبندد ،چون روایتی که ابن عباسب از رسول الله ج در مورد میقات آورده
َ ُ َ ُّ ُ
شامل همه میشود« :ومن َكن دون ذلك فمهله من أهلهه حّت أهل مكة يهلون من

مكة»(« )1کسی که جلوتر از میقات است محل احرامش از خانهاش است حتی اهل
مکه از خود مکه احرام میبندد» بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردهاند.
س :1حکم پوشیدن لباس احرام قبل از رسیدن به میقات چیست؟
ج :اگر شخص احرام کننده وضو بگیرد یا غسل بزند ،و لباس احرام بپوشد اما نیت
انجام حج یا عمره را نکند مگر بعد از رسیدن به میقات ،اینکار اشکالی ندارد ،مهم این
است که نیت و لبیک برای حج و عمره را بعد از رسیدن به میقات قرار دهد و وقتی به

میقات رسید نیت کند(.)2

س :3حکم استفاده از بو خوشی در لباس احرام قبل از نیت کردن و لبیک گفتن
چیست؟

 -1فتاوای شیخ عبد العزیز بن باز (جزء ،96 :صفحه.)34 :
 -2فتاوای مفتي سعودی شیخ عبد العزیز بن عبد الله آل الشیخ (جزء 9 :صفحه.)96 :
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ج :جایز نیست که شخص احرام کننده از بو خوشی در رداء و ازار استفاده کند ،اما
سنت این است که از بوخوشی در بدن مانند سر و ریش و زیر بغل و اماکن دیگر

استفاده کند ،اما بوخوشی را در لباس احرام بکار نمیبرد؛ چون رسول الله ج فرموده:
ً

ّ

«ّل تلبسوا شيئا من اثلياب مسه الزعفران أو الورس»(« )1هیچ لباسی که به آن زعفران
یا ورس (ماده ای زرد رنگ) رسیده نپوشید» .سنت است که به بدن فقط بو خوشی بزند،
اما از بوخوشی نباید در لباس استفاده کند ،و اگر از بوخوشی در لباس استفاده کرد باید
قبل از پوشیدن لباس آن را خوب بشوید و یا از لباس دیگر استفاده کند(.)2

س :1در حالت احرام حکم پوشیدن کفش و دمپایی یا کمربندی که دوخته شده
باشد چیست؟

 -1مالك « ،»493 ،493/9کتاب الحج :باب ما ینهی عنه من لبس الثیاب في اإلحرام ،حدیث «،»8
بخاري « ،»309/4کتاب الحج :باب ما ال یلبس المحرم من الثیاب ،حدیث « ،»9339و مسلم
« ،»843/9کتاب الحج :باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة ،وما ال یباح ،وبیان تحریم الطیب
علیه ،حدیث « ،»9933/9وأبو داود « ،»399/9کتاب المناسك «الحج» :باب ما یلبس المحرم،
حدیث « ،»9893و ترمذي « ،»913 ،913/4کتاب الحج :باب النهي عن لبس القمیص
للمحرم ،وابن ماجه « ،»133/9کتاب المناسك :باب ما یلبس المحرم من الثیاب ،حدیث
« ،»9191وأحمد « ،»991 ،33 ،33 ،39 49 ،91 ،3 ،4/9والدارمي « ،»49/90کتاب
الحج :باب ما یلبس المحرم من الثیاب ،والطیالسي « ،»9841وابن خزیمة «،963 -964/3
 »900و دارقطني « ،»940/9و حمیدي « ،»989/9شماره « ،»696و ابن جارود « ،»396و
طحاوي في «شرح معاني اْلثار» « ،»943 -943/9والبیهقي « ،»31 ،36/3وأبو یعلی
« ،»403/1شماره « ،»3393وابن حبان « ،»4314 ،4319 ،4381از روایتهای گوناگون از
ابن عمر .و ترمذي گفته :حسن صحیح.
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء 93 :صفحه.)996 :
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ج :جایز است برای کسی که به حج یا عمره آمده است از کفش یا کمربند استفاده

کند ،اگرچه که در کارخانه بافته شده باشد(.)1

س :5آیا برای شخصی که میخواهد برای عمره یا حج احرام ببندد واجب است
که قبل از احرام غسل بزند؟
ج :غسل زدن سنت است ،و واجب نیست ،اگر بدون غسل ردن احرام ببندد هیچ
چیزی بر او نیست و اشکالی ندارد ،اما روایت شده است که رسول الله ج زمانی که

میخواست احرام ببندد غسل زده است ،پس غسل زدن بهتر است(.)2

س :6آیا باید لبیک را بر زبان بیاوریم و بگوییم یا فقط نیت کردن کافی است؟
ج :شرط نیست که بر زبان آورد ،بلکه کافی است که نیت کند ،اما رسول الله بعد از
نیت لبیک گفته است که عبارت است از« :لبیك اللهم لبیك ،لبیك ال رشيك لك

لبیك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك» این لبیک از رسول اللهج در
صحیح بخاری و مسلم و کتابهای دگیر روایت شده است(.)3
س :9آیا خواندن دو رکعت نماز قبل از بستن احرام واجب است؟
ج :خواندن نماز قبل از احرام جزو شرطهای قبولی و صحیح بودن احرام نیست
بلکه نزد بیشتر علما این کار مستحب است ،و کارهایی که بعد از بستن احرام آمده این
است که با قلبش نیت حج یا عمره نماید ،و بر زبان نیز جاری کند و بگوید« :اللهم
لبیك عمرة» یعنی پروردگارا دعوتت برای عمره را لبیک گفتم یا «اللهم لبیك حجة»

 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء 99 :صفحه.)939 :
 -2فتاوی برنامج نور علی الدرب (جزء 93 :صفحه.)933 - 933 :
 -3فتاوای مفتي کشور سعودی شیخ عبد العزیز بن باز( /جزء ،93 :صفحه.)68 :
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یعنی پروردگارا دعوتت برای حج را لبیک گفتم یا برای حج و عمره نیت میکند اگر نیت
حج قران میکند ،همانگونه که رسول الله ج و صحابه ش انجام دادهاند(.)1
س :9آیا اجاز هست که لباس احرام را برای شستشو عوض کنیم؟
ج :هیچ اشکالی ندارد شخص محرم لباس احرام را بشوید و اشکال ندارد که آن را

عوض کند و لباس جدید دیگری بپوشد یا لباس شسته شده را بپوشد(.)2

س :9من اهل کشور سودان و در یمن مشغول به کار هستم ،وقتی که برای حج
آمدم قصد کردم که قبل از وارد شدن به مناسک حج ابتدا به زیارت مسجد النبی
در مدینه بروم ،زمانی که از میقات اهل یمن در یلملم عبور کردم احرام نبستم،
چون قصد رفتن به مدینه را داشتم ،وقتی که زیارت مسجد النبی را در مدینه انجام
دادم به میقات اهل مدینه در ذو الحلیفه -آبار علی -رفتم ،آنهم قبل از روز ترویه و
در آنجا نیت حج کردم و احرام بستم؛ آیا بر من بخاطر عبورم از میقات اهل یمن
و احرام بستن در میقات اهل مدینه چیزی واجب هست؟
ج :بر تو بخاطر عبور کردن از میقات اهل یمن بدون احرام چیزی واجب نیست،
چون زمانی که از میقات گذشتهای قصد انجام حج را نداشتهای بلکه میخواستی که به
مدینه منوره سفر کنی ،و زمانی که از مدینه به قصد انجام حج خارج شدی در میقات
اهل مدینه که ذوالحلیفه باشد احرام بستهای ،رسول الله ج درباره میقاتها فرمود:
«این میقاتها برای مردم آنجا و کسانی که ساکن آنجا نیستند و از آنطرف عبور میکنند
و نیت حج یا عمره را دارند میباشد»(.)4()3

 -1فتاوای شیخ عبد العزیز بن باز (جزء ،93 :صفحه.)68 :
 -2فتاوی شیخ ابن باز (جزء ،93 :صفحه.)33 :
 -3متفق علیه.
 -4فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،9 :صفحه.)99 :
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س :30آیا شحص محرم اجازه دارد کفشی را بپوشد که از پشت پا قفل دارد و از
جلو در قسمت انگشتان باز است؟
ج :پوشیدن این نوع کفش برای شخص محرم جایز است؛ چون از جنس دمپایی

میباشد(.)1

س :33اگر شخص احرام کننده قبل از اینکه نیت کند بوخوشی به لباس احرام زده
باشد ،آیا میتواند این لباس را بعد از نیت کردن بپوشد؟
ج :اگر نیت کرد باید این لباسی که در آن از بوخوشی استفاده کرده را بیرون بیاورد ،و
آن را بعد از شستن و رفتن بو از آن بپوشد ،در صحیحین از یعلی بن امیه روای است

که فرمود« :در جعرانه شخصی نزد رسول الله ج آمد و چند تکه پارچه بر تن داشت -

یعنی جبه -که با زیور زینت شده بود گفت من احرام عمره بسته اما این لباس برتنم
هست که بوخوشی زدهام ،رسول الله ج فرمود :اگر برای حج احرام بسته بودی چکار

میکردی؟ جواب داد :این لباس را از تنم بیرون میآوردم و این بو خوشی را میشستم،
رسول الله ج فرمود :هر کاری که در پوشیدن لباس احرام برای حج انجام میدهی برای

احرام عمره نیز انجام بده»( )2و در دو کتاب صحیحین روایت شده است که از رسول
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،9 :صفحه.)91 :
 -2حدیث از روایت صفوان بن یعلی بن أمیة عن أبیه یعلی :به روایت بخاري « ،»1/1کتاب فضائل
القرآن :باب کیف نزل الوحي ،وأول ما نزل ،حدیث « ،»3183ومسلم « ،»843/9کتاب الحج:
باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة ،حدیث « ،»9980/8و أبو داود « ،»308 ،303/9کتاب
المناسك «الحج» :باب الرجل یحرم في ثیابه ،حدیث « ،»9891و ترمذي «،»913 ،916/4
کتاب الحج :باب ما جاء في الذي یحرم وعلیه قمیص أو جبة ،حدیث « ،»846و نسائي
« ،»934 ،939/3کتاب الحج :باب في الحلوق للمحرم ،و ابن الجارود « ،»333و الحمیدي
« ،»433/9شماره « ،»319 ،310وابن خزیمه « ،»914 ،919/3شماره «،9639 ،9630
 ،»9639و در «التمهید» « »939-930/9والبیهقي « ،»36/3کتاب الحج :باب لبس المحرم
ً
ً
وطیبه جاهال أو ناسیا إلحرامه ،و در «دالئل النبوة» « ،»903/3از طریق عطاء که صفوان بن یعلی
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الله ج سئل عام يلبس املحرم فقالّ« :ل يلبس القميص وّل العمامة وّل الرساويل
ً
وّل ثوبا مسه ورس وّل زعفران»( )1الحدیث(« .)2پرسیده شد شخص احرام کننده چه

میپوشد ،فرمود :قمیص و عمامه و شلوار نمیپوشد لباسی که به آن رنگ زرد ورس و
زعفران زده شده نمیپوشد».

بن امیه به او خبر داد که یعلی به عمربن خطاب س گفت :ای کاش پیامبر را در حالتی که وحی
بر او نازل میشود میدیدم ،میگوید :وقتی در جعرانه بود و بر رسول الله لباسی بود که آن را سایه
بان خود قرار داده بود ،همراهش گروهی از صحابه بودند که عمر نیز جزو آنها بود ،در این هنگام
مردی آمد که لباسی بر تن داشت که بر آن بو خوشی زده بود ،رسول الله ج مدتی نگاه کرد سپس
سکوت کرد ،و وحی بر او نازل شد ،عمر به یعلی اشاره کرد که بیا ،یعلی آمد و سرش را داخل
کرد ،و دید چهره رسول الله سرخ شده و عرق میکند ،سپس وحی پایان یافت ،فرمود :کسی که
مدتی قبل در مورد عمره سوال کرد کجاست؟" مرد را جستجو کردند و آوردند نزد رسول الله،
ایشان گفتند" :اما بوخوشی که بر تو هست ،آن را سه بار بشوی و جبه را" از تن در بیاور و سپس
همانکاری که درحج انجام میدهی در عمره انجام بده ".همچنین مالك « ،»491 ،498/9کتاب
الحج :باب ما جاء في الطیب للحج « ،»98از عطاء بن أبي رباح به صورت مرسل روایت کرده.
ً
 -1قبال تخریج شد.
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،9 :صفحه.)98 :

فصل دوم:
سوالهای عمومی در حج و عمره
س :3در چه کارهایی از مراسم حج میتوان جانشین تعیین کرد یا کسی دیگر را
وکیل کرد ،و چه زمانی میتوان بجای کسی دیگر حج انجام داد؟
ج :جایز است که بجای شخص مسلمانی که وفات کرده است حج و عمره را انجام
داد ،همچنین شخص مسلمانی که خودش از ادای آن ناتوان هست بخاطر پیری یا
مریضی که امید بهبودی آن نیست ،میتوان به جایش حج و عمره انجام داد ،و شخص
ضعیفی که توان رمی جمرات را ندارد نیز میتواند به جای خود جانشین مشخص کند،
مانند کودک و مریض و بزرگسال ،ولی جانشین و نایب باید از کسانی باشد که خودش
در حال انجام حج هست و خودش رمی جمرات انجام داده باشد(.)1

س :1آیا در حال انجام طواف اضطباع سنت است ،کسی که آن را فراموش کرد
چیزی بر او واجب است یا نه ،و آیا برای شروع طواف بوسیدن حجر االسود کافی
است یا باید بگوییم بسم الله الله اکبر؟ گر کسی این جمله را فراموش کند که
بگوید و فقط حجزاالسود را ببوسید اما بعد از دور شدن از حجراالسود و در حال
رفتن به سوی مقام ابراهیمی بیاد آورد و آن را بگوید آیا چیزی بر او هست؟
ج :اضطباع یعنی اینکه شخص محرم وسط ردایش را از زیر بغل سمت راست خود
عبور دهد و دو طرف آن را بر دوش چپ بیاندازد ،دوش و بازوی راستش بیرون و نمایان
میشود ،این کار در طواف اول زمانی که وارد مکه میشود و طواف میکند سنت است،
برای کسی که به حج تمتع آمده است در همان طواف عمره این کار را انجام میدهد ،و
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،9 :صفحه.)98 :
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شخصی که به نیت حج قران یا افراد آمده در همان طواف قدوم میباشد ،اما اگر کسی
این کار را انجام ندهد هیچ چیزی بر او واجب نیست و کسی که در ابتدای طواف تکبیر
گفتن و بسم الله را فراموش کند چیزی بر او واجب نیست ،چون تکبیر و ذکر و دعا در
طواف و سعی سنت است و واجب نیست واجب این است که در ابتدای با نیت طواف

کند و با نیت سعی انجام دهد(.)1

س :3شخصی پرسیده :خیلی زیاد دیده میشود که در حین طواف یا سعی یا در
حال انجام مشاعر به صورت دسته جمعی و گروهی دعا میکنند؛ آیا اینکار اصل
شرعی دارد ،آیا کسی که دعا کردن بلد نیست عذرش پذیرفته است؟
ج :دعا به صورت گروهی اصل شرعی ندارد ،چون هیچ روایتی در این زمینه نیامده
است ،و کسانی که عذر میآورند که چون دعا بلد نیستند دسته جمعی دعا میکنند این
عذر در طواف قابل قبول نیست ،زیرا در حال طواف کردن دعای مخصوصی ذکر نشده
است ،و بنده دعاهایی که خیر دنیا و آخرتش در آن قرار دارد را میخواند ،اگر شخص
هیچ دعایی بلد نیست میتواند بگوید« :اللهم إين أسالك اجلنة وأعوذ بك من النار»،
پروردگارا من از تو بهشت میخواهم و از آتش جهنم به تو پناه میبرم ،چون رسول الله

ج از مردی سوال کرد :در نماز چه میگو یی؟ آن مرد گفت :شهادتین میگویم و

میگو یم« :اللهم إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار» ،و گفت من وردهایی که تو و
معاذ میخواندید را بلد نیستم ،رسول الله ج فرمود :ما نیز چیزی همانند این دعا

میخوانیم( .)2این امور را همه مسلمانها بلد هستند ،خداوند سبحانه و تعالی بر
بندگانش چیزی را که در توانشان نیست مکلف نکرده است ،واجب است که از
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)999 :
 -2أبو داود شماره ( )319و ( )314در الصالة ،باب في تخفیف الصالة ،و أحمد در «المسند» / 4
 333وابن ماجه از حدیث أبي هریرة س شماره ( )190در إقامة الصالة ،باب ما یقال في التشهد
والصالة علی النبي ج ،بوصیري در الزوائد گفته :إسنادش صحیح ورجالش ثقه هستند.
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دستورات دین پیروی و پیامبر را الگوی خود قرار دهیم ،مهم این نیست که زیاد دعا
بکنیم و دعا طوالنی یا کلماتش زیبا باشد ،بلکه مهم این است که با گفتار و کردار به

فکر اصالح درون خود باشیم ،و با سنت مطابقت داشته باشد(.)1

س :1آیا این دعا که در طواف حج و عمره خوانده میشود صحیح هست:
«أخرجني من الظلامت إىل النور» و آیا در حین طواف و سعی دعاهای مخصوصی
که در بعضی از کتابها آمده و حاجی و عمره گذار آن را میخواند وجود دارد ،یا
اینکه دعاهایی که در آیات و احادیث صحیح آمده را بدون مشخص کردن آن در
جایی مخصوص بخوانیم بهتر است؟
ج :کسی که در حال طواف و سعی میباشد آن دعاهایی که در اذکار دینی آمده و
همچنین دعاهای دیگری که خوب هست و از نظر دینی ممنوع نیست بخواند ،اما دعای
خاص و مشخصی ذکر نشده است ،فقط مستحب است که در پایان هر دور از هفت
َهَْ َ َ
ۡوِف ۡٱٓأۡلخ َِّرۡة ِّۡ َح َس َن اة َ
ُّ َ َ َ َ ا َ
ۡوق َِّناۡ
دور طواف دعای معروف﴿ :ربنا ۡء ت ِّن ِّ
اِۡف ۡٱدلنيا ۡحسنة ِّ
َ َ
ارِّۡ[ ﴾٢٠١البقرة .]909 :را بین دو رکن یمانی و حجراالسود بخواند ،چون از
عذ َبۡٱنله ۡ
رسول الله ج روایت شده است .همانطور که تکبیر گفتن و بوسیدن حجراالسود ذکر

شده است ،وقتی که از حجراالسود دور است نیز به آن اشاره میکند و سالم میدهد ،و
طوافکننده وقتی که به رکن یمانی سالم میدهد میگوید« :بسم اهلل واهلل أكرب»ۡ .

در صفا و مروه حاجی میتواند تمامی دعاهایی که از رسول الله ج روایت شده را
بخواند و دستان خود را برای دعا بلند و رو به قبله دعا می کند ،در شروع سعی ،این آیه
َ ْ
ه ه َ
ه
َ
ٱّلِلِّه﴾ [البقرة .]938 :همانگونه که
ٱلصفا ۡ َۡوٱل َمر َوۡة ۡمِّنۡش َعائ ِّ ِّر ۡ ۡ
را میخواند۞﴿ :إِّن ۡ
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َ َْ

ه

ٱّلِلِّه﴾ [البقرة:
رسول الله انجام داده و فرموده۞﴿ :إِّن ۡٱلصفا ۡ َۡوٱل َمر َوۡة ۡمِّنۡشعائ ِّ ِّر ۡ ۡ

 .]938شروع میکنیم با آنچه که خداوند شروع کرده است(ۡ .)1

س :5آیا درست است که حاجی یا عمره گذار در اثناء طواف وارد حجر اسماعیل
شود؟
ج :برای کسی که مشغول طواف حج یا عمره یا حتی طواف سنت است جایز نیست
که در اثناء طواف وارد حجر اسماعیل شود ،و اگر این کار را انجام دهد دورش ناقص
ٓ أ
يقۡ[ ﴾٢٩الحج:
تۡٱل َعت ِّ ِّۡ
است ،چون خداوند سبحانه و تعالی فرمودهَ ﴿ :وَلَ هط هافا ۡۡب ِّٱۡلَيۡ ِّۡ
« .]91و به گرد خانه کهن (کعبه) طواف کنید» و امام مسلم و دیگران از عایشهل
روایت کردهاند که فرمود« :دربارهی حجر اسماعیل از رسول الله ج پرسیدم ،جواب
داد :آن جزو خانه خداست»( .)2در روایتی دیگر عایشهل فرمود« :گفتم من نذر

کردهام که در خانه خدا نماز بخوانم ،رسول الله فرمود :در حجر اسماعیل نماز بخوان
چون جزو خانه خداست»(ۡ .)4()3

س :6حکم مسح و مالیدن دست به دیوار کعبه و پارچه دور کعبه و مقام ابراهیم و
حجراالسود چیست؟
ج :این کارها بدعت است ،جایز نیست ،چون رسول الله ج این کارها را انجام
ً

نداده است ،و فرموده« :من عمل عمَل ليس عليه أمرنا فهو رد»(« )5کسی که کاری

 -1فتاوی شیخ عبد العزیز بن باز (جزء ،93 :صفحة.)993 :
 -2مصنف ابن أبي شیبة .948/9
« -3المسند».)14 -19/6( :
 -4فتاوی اللجنة الدائمة (جزء 99 :صفحه.)943 :
 -5بخاري به صورت تعلیق با صیغة جزم آورده  918/3در البیوع :باب النجش ووصله في الصلح
 :999/3باب إذا اصطلحوا علی صلح جور فالصلح مردود ،و مسلم شماره ( )9398در األقضیة:
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انجام دهد که دستور ما به انجام آن کار نیست ،آن کار باطل است» و فرمود« :من

أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(« )1کسی که در امور دینی کاری انجام دهد
که ما به آن دستور ندادهایم آن کار باطل و مردود هست» و فرموده« :إياكم وُمدثات

اْلمور ،فإن لك ُمدثة بدعة ،ولك بدعة ضَللة»(« )2شما را برحذر میدهم از نو آوری
در دین ،چون هر نو آوری بدعت و هر بدعتی گمراهی هست» .اگر هدف شخص از
مسح و دست زدن این است که با دست زدن به دیوار و پارچه برکت را از خود این پارچه
و دیوار بدست میآورد این کارش شرک اکبر است ،و اگر هدفش این است که این
پارچه و دیوار مبارک است و خداوند جایز دانسته که دیوار پارچه را ببوسیم ،این کارش
بدعت است ،از خداوند ،سالم ماندن از بدعت را خواهانیم ،چیزی که دین آن را قرار
داده این است که حجر االسود را ببوسیم و به آن سالم کنیم ،این سنت است و رسول
الله ج آن را انجام داده همچنین رکن یمانی نیز با دستش به آن سالم میکند و میگوید:
بسم الله الله اکبر ،اما رکن یمانی را نمیبوسد ،وقتی که حضرت عمر حجر االسود
را بوسید فرمود« :من میدانم که تو سنگی هستی که هیچ ضرر و نفعی نمیرسانی ،اگر

باب نقض األحکام الباطلة ،وأبو داود در السنة :باب لزوم السنة  ،306/9و ابن ماجه در المقدمة:
باب تعظیم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم شماره .93
 -1مصدر سابق.
 -2أحمد ،وأبو داود ،و ترمذی -حسن صحیح -وابن ماجه ،وابن جریر ،والحاکم ،والبیهقی از
العرباض بن ساریة) أحمد ( ،996/3شماره  ،)93983وأبو داود ( ،900/3شماره  ،)3603و
ترمذی ( ،33/3شماره  )9636و گفته :حسن صحیح .وابن ماجه ( ،93/9شماره  ،)39والحاکم
( ،933/9شماره  )491و گفته :صحیح لیس له علة .والبیهقی ( ،993/90رقم  . )90993و
همچنین :ابن حبان ( ،938/9شماره  ،)3والدارمی ( ،33/9شماره .)13
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ندیده بودم که رسول الله ج تو را بوسیده بود ،تو را نمیبوسیدم»( .)1ما بلکه به خاطر

پیروی از رسول الله ج آن را میبوسیم ،بخاطر اطاعت از ایشان و عمل به سنتش این
 -1حدیث عمر بن الخطاب و گفته زمانی که به حجر األسود رسید« :تو سنگی بیش نیستی و اگر
نمیدیدم که رسول الله تو را بوسید ،تو را نمیبوسیدم» .این حدیث به روایتهای مختلفی آمده
که به عمربن خطاب میرسد ،و به صورت مرسل نیز از او روایت شده است.
بخاری آن را روایت کرده در ،»369/4« :کتاب الحج :باب ما ذکر في الحجر األسود ،حدیث
« ،»9313ومسلم « ،»196 -193/9کتاب الحج :باب استحباب تقبیل الحجر األسود في
الطواف ،حدیث « ،»9930/939وأبو داود « ،»333/9والنسائي « ،»993/3کتاب الحج :باب
تقبیل الحجر ،والترمذي « -303/4تحفة» أبواب الحج :باب ما جاء في تقبیل الحجر ،حدیث
« ،»869وأحمد « ،»36/9والبیهقي « ،»33/3والبغوي در «شرح السنة» « » -68/3از طریق
عباس بن ربیعة .و ترمذی گفته :حسن صحیح .و مسلم « ،»193/9کتاب الحج :باب استحباب
تقبیل الحجر األسود في الطواف ،حدیث « ،»9930/938و نسائي در «الکبری» «،»300/9
کتاب الحج :باب تقبیل الحجر شماره « ،»4191و ابن الجارود « ،»339وابن خزیمة
« ،»999/3رقم « ،»9399از طریق ابن وهب از یونس وعمرو بن الحارث از الزهري از سالم از
پدرش روایت کرده که به او گفت :عمربن خطاب حجر را بوسید و سپس گفت :بخدا قسم

میدانم که تو سنگی بیش نیستی و اگر من ندیده بودم که رسول الله ج تو را بوسیده بود تو را
نمیبوسیدم .و بخاري « ،»333/4کتاب الحج :باب تقبیل الحجر ،حدیث « ،»9690از طریق
زید بن أسلم از پدرش از عمر .و مسلم « ،»193/9کتاب الحج :باب استحباب تقبیل الحجر
األسود في الطواف ،حدیث « ،»9930/931والدارمي « ،»34 -39/9کتاب المناسك :باب في
تقبیل الحجر از طریق حماد بن زید از أیوب از نافع از ابن عمر از عمر ،و مسلم «،»193/9
کتاب الحج :باب استحباب تقبیل الحجر األسود في الطواف ،حدیث « ،»9930/930ابن ماجه
« ،»189/9کتاب المناسك :باب استالم الحجر ،حدیث « ،»9134نسائي «الکبری»
« ،»300/9کتاب الحج :باب تقبیل الحجر « ،»4198وأحمد « ،»43/9والحمیدي «،»3/9
شماره « ،»1والطیالسي « -996/9منحة» « ،»9033از طریق عاصم األحول از عبد الله بن
سرجس گفت :رأیت األصلع «یعني عمر بن الخطاب» یقبل الحجر ویقول :والله إني ألقبلك
وإني أعلم أنك حجر وإنك ال تضر وال تنفع ولوال أني رأیت رسول الله ج قبلك ما قبلتك ،و این
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کار را میکنیم رسول اللهج فرمود« :خذوا عين مناسككم»(« )1مناسک حجتان را از
من یاد بگیرید» و فرموده« :صلوا كما رأيتمون أصّل»(« )2همانطور که دیدید من نماز
میخوانم شما نماز بخوانید» .ما همانگونه که رسول الله نماز خوانده نماز میخوانیم
حج انجام میدهیم ،به مقام ابراهیم دست نمیزنیم و آن را مسح نمیکنیم ،به دیورا
دست نمیزنیم ،به میلهها و به پارچه دست نمیزنیم ،چون این کارها هیج اصل و
اساسی ندارد و بدعت است ،اما در قسمت منطقه ملتزم ،اینکه خود شخص در قسمت
ملتزم بایستد این خودش عبادت است ،صورت خود و سینهاش را به سوی ملتزم بین
رکن و در کعبه قرار میدهد ،این کار بخاطر تبرک جستن نیست بلکه بخاطر خاشع
شدن در مقابل الله در کنار در کعبه است ،همچنین در داخل کعبه اگر در اطراف آن
طواف کرد و در اطرافش تکبیر گفت یا بین ملتزم ایستاد سینه و دستانش را بر آن قرار

لفظ را مسلم آورده و لفظی که ابن ماجه والحمیدي آوردهاند :رأیت األصیلع بالتصغیر .و مسلم
« ،»193/9کتاب الحج :باب استحباب تقبیل الحجر األسود في الطواف ،حدیث
« ،»9939/939و نسائي « ،»993/3کتاب الحج :باب استالم الحجر األسود ،وأحمد
« ،»41/9والطیالسي « -996/9منحة» شماره « ،»9033وأبو یعلی « ،»961/9شماره «،»981
والبیهقي «.»33/3
 -1مسلم « -99/3نووي» کتاب الحج :باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ،حدیث «-943
 ،»9964والترمذي « ،»904 ،909/4کتاب الحج :باب ما جاء في کیف الطواف ،حدیث
« ،»836وباب ما جاء في الرمل من الحجر إلی الحجر ،حدیث « ،»833ونسائي نحوه
« ،»943/3کتاب الحج :باب القول بعد رکعتي الطواف ،حدیث « ،»9169از حدیث جابر.
 -2بخاري « :»949/9کتاب األذان :باب األذان للمسافرین إذا کانوا جماعة واإلقامة ،حدیث
« ،»640ومسلم « -699/9أبي»  :کتاب المساجد ومواضع الصالة :باب من أحق باإلمامة،
حدیث « ،»633 , 919و نسائي « :»1/9کتاب األذان :باب اجتزاء المرء بأذان غیره في الحضر،
حدیث « ،»943و أحمد « ،»346/4والدارمي « :»986/9کتاب الصالة :باب من أحق باإلمامة،
وابن خزیمة في «صحیحه» « ،»906/9حدیث «.»413
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میدهد و همانطور که رسول الله دعا کرده دعا میکند ،این کارها اشکالی ندارد ،و
عبادت است و به خاطر نزدیک شدن و تقرب به خداوند جل و عال میباشد(.)1

س :9امسال مناسک عمره را انجام دادهام ،اما در مورد کوتاه کردن موی سر دچا
شک شدهام ،من از بعضی از اشخاص شنیدهام که جایز نیست فقط موی یک
قسمت از سر را کوتاه کرد ،همچنین جایز نیست از چند قسمت مو را کوتاه کرد
مثل قسمت راست و قسمت چپ سر ،این حرف باعث شد که من از مسجد
بیرون بیایم ،در این اثنا باز دچار شک شدم چون لباس احرام را قبل از کوتاه کردن
کامل سر بیرون آوردم و لباس دوخته شده را پوشیدم ،حکم این کار چیست؟
ج :اگر ماجرا همانطور که گفتهای باشد تو با کوتاه کردن موی سر از نظر شرعی از
احرام بیرون آمدهای ،چون واجب است که همه قسمتهای موی سر را کوتاه کرد ،اینکه
نمیدانستی و لباس عادی پوشیدهای اشکالی ندارد چون تو موی سر خود را کوتاه

کردهای(.)2

س :9منظور از بیرون آمدن از حالت احرام اول و دوم یا تحلل اول و تحلل دوم
چیست؟
ج :منظور از بیرون آمدن از احرام اول این است که دو کار از سه کار را انجام داده
باشد؛ اگر رمی جمرات انجام دهد و موی سر را تراشید یا کوتاه کرد ،یا رمی جمرات و
طواف و سعی انجام دهد اگر سعی بر او واجب باشد ،یا طواف و سعی و موی خود را
تراشید یا کوتاه کرد ،در این حالت از احرام اول بیرون آمده که به تحلل اول معروف
است ،اگر هر سه کار را انجام دهد -9 :رمی جمرات و  -9طواف و سعی اگر سعی براو
واجب باشد  -4و موی سر خود را تراشید یا کوتاه کرد ،در اینصورت از حالت احرام
دوم یعنی تحلل دوم نیز بیرون آمده ،اگر فقط دو کار را انجام داد لباس دوخته شده را
 -1فتاوی برنامج نور علی الدرب (جزء،93 :صفحه.)338 :
 -2اللجنة الدائمة لإلفتاء (جزء 90 :صفحه.)904 :
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میتواند بپوشد و از بو خوشی استفاده کند ،و هر چیزی که در حالت احرام بر او حرام
بوده برایش حالل میشود بجز جماع که برایش حالل نمیشود اما اگر هر سه کار را
انجام داد جماع نیز برایش حالل میشود کامال از حالت احرام بیرون میآید.
بعضی از علما نظرشان این است که اگر حاجی در روز عید رمی جمرات انجام
دهد ،حالت بیرون آمدن از احرام اول یا تحلل اول برایش صورت گرفته است ،که این
رای و نظر خوبی است ،اگر کسی این رای را بگیرد و به آن عمل کند ،ان شاء الله که
هیچ مشکلی ندارد ،اما احتیاط این است که کار دوم را نیز انجام دهد یعنی موی سر را
بتراشد یا کوتاه کند و یا طواف انجام دهد و اگر سعی نیز بر او واجب است سعی انجام

دهد ،بخاطر عمل به حدیثی که از عایشهل روایت شده -اگر چه که در سند آن نظر

َ ّ
ُ
ُ
هست -که رسول الله ج فرمود« :إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب ولك َشء

إّل النساء»(« )1اگر رمی جمرات انجام دادید و موی سر را تراشیدید حالل است برای
شما که از بو خوشی استفاده کنید و کارهای دیگر انجام دهید بجز نزدیکی با همسر» .و
بخاطر عمل به احادیث دیگر که در این ضمینه آمده است ،و چونکه رسول الله ج
«زمانی که رمی جمرات روز عید را انجام داد و قربانی را ذبح کرد ،و موی سر خود را
تراشید عایشهل به او بو خوشی زد»( .)2از ظاهر این روایت مشخص میشود که
 -1أحمد ( ،)934/6أبو داود ( ،)9138( )909/9الدارقطني ( ،)936/9البیهقي ( ،)946/3ابن
خزیمه (. )9143( )409/3
 -2مسلم « ،»836/9کتاب الحج :باب الطیب للمحرم عند اإلحرام ،حدیث « ،»9981/49نسائي
« ،»943 -9460/3کتاب المناسك :باب إباحة الطیب عند اإلحرام ،والشافعي در «المسند» ص
« ،»990والحمیدي « ،»903/9شاره « ،»999و بیهقي « ،»43/3وأبو یعلی « ،»434/3شماره
« ،»3419از طریق الزهري از عروة از عائشه که گفت :به خاطر احرام بستن به رسول الله ج بو
خوشی زدم ،و به خاطر بیرون آمدن از احرام قبل از طواف خانه خدا نیز بو خوشی زدم .و بخاري
« ،»489/90کتاب اللباس :باب ما یستحب من الطیب ،حدیث « ،»3198ومسلم «،»833/9
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ایشان از بو خوشی استفاده نکرده مگر بعد از رمی جمرات و ذبح و تراشیدن موی خود.
پس بهتر و احتیاط این است که از تحلل اول بعد از رمی جمرات و تراشیدن یا کوتاه
کردن موی سر بیرون بیاید ،اگر توانست که بعد از رمی جمرات و قبل از تراشیدن مو،
قربانی خود را ذبح کند بهتراست ،چون به این وسیله بین همه احادیث را جمع کرده

است(.)1

س :9مادرم نزدیک به سی سال قبل حج کرده است ،اما در آن حجی که انجام داد
از روی عدم آ گاهی بعضی از کارها را انجام داد که ممنوع است ،از جمله آن
کارها این بود که بعضی از درختهای کوچکی که در اطراف خیمه بود را قطع
کرده و بعضی از زنها که آنجا بودند او را از این کار منع کرده و گفتند که حج را
باطل میکند ،حکم این کارش چه بوده؟ بعد از آن وقتی که به صحرای عرفات
رفت جبل الرحمه را مشاهده کرد و آن عالمتی را که بر باالی کوه نصب کرده را
دیده گمان کرده که عالمت شیطان است چندین بار آن را لعن کرده و در هنگام
رمی جمرات چون بسیار شلوغ بوده همه سنگها را یک دفعه و با هم پرت کرده
است ،اما نمیداند که آیا این سنگها به داخل حوض افتاده است یا نه همه این
کارها را از روی نا آ گاهی و معلومات کمی که داشته انجام داده است ،به خاطر
همین چند سال بعد دوباره حج انجام داده است ،چون میترسیده که حجش
قبول نباشد ،آیا آن حج اولی صحیح بوده؟
ج :حج مادرت ان شاء الله صحیح هست ،به خاطر قطع درخت چیزی بر او نیست
چون از حکمش با خبر نبوده ،اما در مورد پرتاب سنگها که با هم و یکدفعه پرتاب
کرده ،این کارش کافی نیست ،و رمی جمرات ناقص انجام داده و باید در مکه یک
کتاب الحج :باب الطیب للمحرم عند اإلحرام « ،»9981/43 ،46ونسائي «،»948-943/3
کتاب المناسك :باب الطیب عند اإلحرام ،وأحمد « ،»940/9والبیهقي «.»43/3
 -1فتاوی شیخ ابن باز (جزء ،93 :صفحه.)433 :

فصل دوم :سوالهای عمومی در حج و عمره

19

گوسفند ذبح کند و بین فقرای حرام توزیع نماید یا از آن خودش بخورد ،اما اگر از نظر

مالی توان ذبح گوسفند را ندارد ،باید ده روز روزه بگیرد(.)1

س :30یکی از حاجیان در روز دوازدهم ابتدا طواف وداع انجام داده و سپس به
منی رفته و رمی جمرات انجام داده است آیا طوافش صحیح هست ،چون قبل از
رمی طواف انجام داده است ،چه چیزی بر این شخص واجب است ،این شخص
ساکن شهر جده است؟
ج :اگر کسی قبل از رمی جمرات طواف وداع انجام داده باشد این کارش درست
نیست ،چون طواف وداع باید آخرین کار حج باشد ،و چونکه بعد از رمی جمرات
طواف وداع را دوباره انجام نداده و سفر کرده باید فدیه دهد که یک حیوان را قربانی کند
و در بین فقیران اهل مکه توزیع نماید ،اما نباید از گوشت آن چیزی بخورد و باید
حیوانهایی که برای قربانی ذبح میشود را ذبح کند ،اما اگر توان مالی را ندارد باید ده
روز روزه بگیرد(.)2

س :33یکی از خویشاوندانم سال گذشته فریضه حج انجام داده است ،برای رمی
جمرات شخصی دیگری را وکیل قرار داده است ،اما شخصی که وکیل پرتاب
سنگریزه شده بود در روز دوم و سوم رمی جمرات انجام نداده است ،نظر شما در
این مورد چیست؟
ج :اصل براین است که حاجی خودش مناسک حج را انجام دهد ،و اجازه ندارد
کسی را وکیل انجام رمی جمرات قرار دهد ،مگر اینکه خودش توانایی انجام پرتاب رمی
را نداشته باشد ،اگر شخصی در حالی که خودش توانایی رمی جمرات را دارد اما با این
وجود کسی دیگر را وکیل قرار دهد این شخص گنهکار است ،و رمی جمرات که برایش
واجب است از او ساقط نشده است ،اما اگر شخص حاجی خودش توانایی انجام آن را
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)966 :
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)436 :
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ندارد اجاز دارد که کسی را به جای خودش وکیل قرار دهد ،شخصی که وکیل شده باید
آن کار را به روش شرعی و به شکل صحیح انجام دهد ،و چونکه همانطور که در سوال
ذکر کردهای شخص وکیل آن کار را انجام نداده است گنهکار است و کسی که او را
وکیل قرار داده بخاطر ترک کردن آن کار خون دهد و قربانی نماید ،حیوانی را قربانی
نماید و بین فقرای مکه توزیع کند(.)1

س :31اگر حاجی در خارج از حدود عرفات -اما نزدیک به آن -بایستد تا اینکه
خورشید غروب نماید حکم حجش چگونه است؟
ج :اگر حاجی در زمان وقوف در عرفات در منطقه عرفات نایستد حجش درست
نیست ،چون رسول الله ج فرمودند« :اْلج عرفة»(« )2حج ایستادن درعرفات است»
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)493 :
 -2أبو داود « ،»386 -383/9کتاب المناسك «الحج» :باب من لم یدرك عرفة ،حدیث «،»9131
و ترمذي « ،»943/4کتاب ما جاء فیمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج ،حدیث « ،»881و
نسائي « ،»936/3کتاب الحج :باب فرض الوقوف بعرفة ،و ابن ماجه « ،»9004/9کتاب
المناسك :باب من أتی عرفة قبل الفجر لیلة بجمع ،حدیث « ،»40/3و الطیالسي «،»99/9
کتاب الحج والعمرة :باب وجوب الوقوف بعرفة وفضله ،والدعاء عند ذلك ،حدیث «،»9036
وأحمد « ،»443/3والدارمي « ،»31/9کتاب المناسك :باب ما یتم الحج ،وابن الجارود ص
« ،»963باب المناسك ،حدیث « ،»368والدارقطني « ،»939 ،930/9کتاب الحج :باب
المواقیت ،حدیث « ،»91و حاکم « ،»363/9کتاب المناسك ،و بیهقي « ،»996/3کتاب
الحج :باب وقت الوقوف إلدراك الحج ،وابن حبان « -9001موارد» ،وابن خزیمة «،»933/3
شماره « ،»9899و طحاوي در «شرح معاني اْلثار» « ،»990 -901/9والحمیدي «،»411/9
شماره « ،»811وأبو نعیم في «الحلیة» « ،»990 -991/3از طریق بکر بن عطاء از عبد الرحمن

بن یعمر الدیلي گفت :رسول الله ج را در حج مشاهده کردم که در عرفه ایستاده بود ،مردمی از
اهل نجد آمدند ،پرسیدند :ای رسول الله حج چگونه است؟ گفت :حج عرفه است .ترمذی

گفت :و ابن أبي عمر گفته ،که سفیان بن عیینة گفت :وهذا أجود حدیث رواه سفیان الثوري .ابن
ً
ماجه گفت :قال محمد بن یحیی -الدهلي -ما أری للثوري حدیثا أشرف منه .حاکم آن را صحیح
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اگر کسی توانست شب را قبل از طلوع خورشید در عرفه بماند باز هم حجش درست
است ،زمان ایستادن در صحرای عرفه بعد از زوال خورشید در روز عرفات تا طلوع
خورشید روز نحر و قربانی میباشد ،اهل علم بر این امر اتفاق دارند ،اما در مورد
ایستادن در عرفه قبل از زوال خورشید مورد اختالف علماست بیشتر علما میگویند که
ایستادن در عرفه قبل از زوال خورشید کفایت نمیکند ،یعنی اگر بعد از زوال و یا شب
در عرفه نماند کفایت نمیکند ،اما اگر کسی ظهر بعد از زوال و یا شب ایستاد کفایت
میکند؛ بهتر است که از ظهر بعد از نماز ظهر و عصر که جمع تقدیم خوانده میشود تا
غروب خورشید در آنجا بماند ،کسی که از ظهر در عرفات ایستاده نباید تا قبل از غروب
خورشید از عرفه بیرون بیاید و اگر این کار را انجام داد ،نزد بیشتر علما بر او خون
واجب است ،چون یک کار واجبی را ترک کرده است ،بدینصورت کسی که ظهر در
عرفات ایستاده توانسته است بین شب و روز را با هم جمع نماید(.)1

س :33در روز عرفه ،قبل از غروب خورشید ،سوار قطار شدیم ،قبل از غروب
خورشید قطار از عرفات حرکت کرد و به منی رفته و از آنجا به مزدلفه رفته و در
آنجا ماندیم ،چه چیزی بر گردن ماست که باید انجام دهیم بخاطر اینکه بدون
اراده خودمان قبل از غروب خورشید ازعرفات بیرون آمدیم؟
ج :اوال :بیرون آمدن از عرفات باید بعد از غروب خورشید باشد ،تا هم قسمتی روز
و قسمتی از شب را در عرفات مانده باشید ،کسی که قبل از غروب بیرون برود خون بر
دانسته وابن خزیمة وابن حبان .وحدیث شاهد دارد از حدیث ابن عباس.أخرجه الطبراني در
«األوسط» و در «مجمع الزوائد» « ،»933/4از طریق خصیف ازمجاهد از ابن عباس قال :قال

النبي ج« :الحج عرفات» .هیثمي میگوید :در حدیث خصیف است ابن معین وغیره او را ثقه
دانسته اند أحمد و غیره او را ضعیف دانسته وخصیف ابن عبد الرحمن الجزري :الحافظ در
«التقریب» گفته « ،»993/9صدوق سيء الحفظ خلط بآخره و رمي باإلرجاء.
 -1جزء ،93 :صفحه )969 :فتاوی شیخ عبد العزیز بن باز./
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او واجب است ،اگر راننده قطار نیز حاجی است باید خون بدهد و مسافران نیز باید
خون بدهند؛ چون نباید قبل از غروب خورشید ،قطار حرکت میکرد(.)1

س :31من در موسم حج راننده ماشین هستم ،نتوانستم از عرفات بیرون بیایم
مگر بعد از ساعت دو شب ،من و دوستانم به مزدلفه رفتیم و نماز مغرب و عشاء
را در آنجا ادا کردیم ،دوستانم را در مزدلفه در ساعت چهار به وقت غروبی تنها
گذاشتم و خودم با ماشین که وسایل و لوازم حاجیها در آن بود به منی رفتم ،و
قصدم این بود که برای شب ماندن دوباره به مزدلفه باز گردم ،ولی در بین راه در
ترافیک گیر افتادم ،حتی چند مسیر را جابجا کردم و میخواستم بازگردم و وارد شهر
مکه شدم تا از آنجا به منی بازگشتم اما چون ترافیک بود پلیس از ورود من
جلوگیری کرد ،ساعت هشت توانستم به مزدلفه برسم ،و در قسمتی که اسفالت
نیست (در مزدلفه) ماندم و در ایام تشریق نیز در مزدلفه بودم و فقط برای رمی
جمرات به منی میرفتم ،بعضی از همراهانم شب را در منی میماندند و بعضی
دیگر نزد من در خیمه مزدلفه میماندند ،نظر شما در این باره چیست ،و حکم کار
من اگر خورشید روز دوم غروب کند و من هنوز در خیمهام در مزدلفه باشم اگر
عجله نکنم چیست؟ آیا روز سوم نیز باید رمی جمرات انجام دهم؟
ج :اوال :اگر ماجرا همانطور که تعریف کردهای باشد که سعی کردهای به منی وارد
شوی اما نتوانستی و در ایام تشریق در مزدلفه ماندهای چون جایی برای خود در منی
پیدا نکردهای همانطور که در سوالت ذکر کردهای ،به خاطر خارج شدن از مزدلفه هیچ
چیزی بر تو نیست چون صبح دوباره به آنجا باز گشتهای ،و تو و کسانی که همراهت
بودهاند نیز بخاطر اینکه در منی جایی پیدا نکردهاید و در ایام تشریق در مزدلفه ماندهای
ه
َ
َ ذٓ
هٓ َ
ٱّلِل ۡنف ًسا ۡإَِّلۡ
َل ۡيٓكوُل ِّف ۡ ۡ
چیزی بر شما نیست چون خداوند فرموده استۡ ﴿ :

 -1فتاوی جناب مفتي (جزء 9 :صفحه.)31 :
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ٓوس َع َهۡا ۚ﴾ [البقرة« .]986 :خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نکرده است»،
ََ َ ََ ََ ٓ
ِّينۡمِّن َ
كمِۡفۡ ذ
ج﴾ [الحج« .]38:و در دین برای شما
ۡح َر ٖۡ
ٱدل ِّۡ
وقوله﴿ :وماۡجع ۡعوُلي
ِّ
هیچ سختی قرار نداد»ۡ .
ثانیا :اگر تو در مزدلفه باشی و خورشید روز دوازدهم غروب کند ،خوابیدن در منی و

ات روز بعد بر تو واجب نیست ،چون تو در خارج از منی بودهای(.)1
رمی روز جمر ِ

س  :35وقت رمی جمرات در سه روز ایام تشریق از کی شروع میشود و چه وقت
پایان مییابد؟ آیا حاجی اجازه دارد که شب رمی جمرات انجام دهد ،بخصوص
در این دوران که خیلی شلوغ شده و سختی و مشقت فراونی وجود دارد برای رمی
جمرات در روز؟
ج :وقت رمی جمرات در روزهای تشریق از زوال خورشید آغاز میشود و هنگام
غروب خورشید پایان مییابد؛ در صحیح مسلم حدیثی از جابر روایت شده که

فرمود« :رسول الله ج در روز نحر و قربانی در وقت ضحی رمی جمرات انجام داد ،اما
در روزهای دیگر بعد از زوال خورشید رمی جمرات انجام دادند»( .)1()2و بخاری از ابن

 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)930 :
 -2أحمد ( )499/4قال :حدثنا ابن إدریس ،وفي ( )491/4قال :حدثنا یحیی .و در ( )411/4قال:
حدثنا عفان ،قال :حدثنا حماد -یعني ابن سلمه ،-والدارمي ( )9109قال :أخبرنا عبید الله بن
موسی .ومسلم ( )80/3قال :حدثنا أبو بکر بن أبي شیبه ،قال :حدثنا أبو خالد األحمر ،وابن
إدریس( .ح) وحدثناه علي بن خشرم ،قال :أخبرنا عیسی .وأبو داود ( )9139قال :حدثنا أحمد
ابن حنبل ،قال :حدثنا یحیی بن سعید .وابن ماجه ( )4034قال :حدثنا حرملة بن یحیی
المصري ،قال :حدثنا عبد الله بن وهب .والترمذي ( )813قال :حدثنا علي بن خشرم ،قال:
حدثنا عیسی بن یونس .و نسائي ( )930/3قال :أخبرنا محمد بن یحیی بن أیوب بن إبراهیم
الثقفي المروزي ،قال :أنبأنا عبد الله بن إدریس .وابن خزیمه ( )9168 9836 ،قال :حدثنا علي
بن خشرم ،قال :أخبرنا عیسی( .ح) وحدثنا محمد بن معمر ،قال :حدثنا محمد -یعني ابن بکر،-
و در ( )9168قال :حدثنا أبو کریب ،قال :حدثنا أبو خالد( .ح) وحدثنا عبد الله بن سعید األشج،
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عمرب روایت کرده است که« :ما صبر میکردیم زمانی که خورشید به زوال

میرسید رمی جمرات مینمودیم»( .)2جمهور علما نیز این رای و نظرشان میباشد ،اما
اگر مجبور شد که شب رمی جمرات انجام دهد اشکالی وجود ندارد ،گر چه که احتیاط
این است که کسی که میتواند قبل از غروب رمی انجام دهد تا به سنت نیز عمل کرده
باشد و از مسالهای که مورد اختالف است بیرون آمده باشد(.)3

س :36حکم شب ماندن خارج از منی در ایام تشریق چیست ،چه به عمد این کار
را کرده باشد یا به خاطر نیافتن مکان؟
ج :قول صحیح این است که شب ماندن در منی در شبهای یازدهم و دوازهم
واجب است ،این حکم را علمای محقق بر مرد و زن حج گذار واجب قرار دادهاند ،اگر
جایی را برای ماندن نیافتن این حکم از آنها ساقط میشود و چیزی بر آنها واجب

نیست ،اما اگر بدون هیچ عذری آن را ترک کند باید خون بدهد(.)4

س :39کدام یک بهتر است؛ ذبح نزد شرکتها یا خودم حیوان را ذبح کنم و
گوشت آن را توزیع کنم؟
قال :حدثني ابن إدریس .ثمانیتهم -ابن إدریس ،ویحیی ،وحماد ،وعبید الله ،وأبو خالد ،وعیسی،
وابن وهب ،وابن بکر -عن ابن جریج.
 -1متفق علیه.
 -2بخاري  369 / 4در الحج ،باب رمي الجمار ،والموطأ  308 / 9در الحج ،باب الرخصة في رمي
الجمار ،وأبو داود شماره ( )9139در المناسك ،باب في رمي الجمار ،الحافظ در «الفتح» گفته:
در این حدیث دلیل وجود دارد که سنت است در روز غیر از روز قربان بعد از زوال رمی انجام
ً
دهند ،جمهور علما این رایشان است ،عطاء وطاوس مخالت کردهاند گفتند :قبل از زوال مطلقا
جایز است ،حنفيها در روز نفر نیز قبل از زوال اجازه رمی دادهاند .إسحاق گفته :اگر قبل از زوال
رمی کرد باید تکرار کند ،اما در روز سوم اشکال ندارد.
 -3البحوث اإلسالمیة (جزء ،94 :صفحه.)81 :
 -4فتاوی شیخ ابن باز (جزء ،93 :صفحة.)431 :
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ج :اگر کسی قیمت قربانی را به شرکتهایی مانند شرکت راجحی یا بانک اسالمی
پرداخت کند اشکالی ندارد ،چون هیچ مانعی وجود ندارد که قیمت قربانی و حیوانی را
که میخواهد ذبح کند به شرکتها پرداخت کند؛ چون آنها وکیلهایی هستند که ورد
اعتماد هستند و تالش خود را به کار میبرند ،از خداوند میخواهیم که به آنها فایده
برساند و یاورشان باشد؛ اما اگر کسی خودش حیوان را قربانی نماید و بین فقرا توزیع

کند بهتر است و به احتیاط نزدیکتر است ،چون رسول الله ج خودش با دستانش حیوان
قربانی را ذبح کرد در حیوانهایی که برای هدی آورده بود نیز همین کار را کرد و در بقیه

حیوانها وکالت داد(.)1

س :39نظر شما در مورد ازدحامی که در زمان بوسیدن حجراالسود بین زنان و
مردان رخ میدهد چیست؟
ج :بوسیدن حجر االسود در ابتدای هر دور سنت است اما شخص مسلمان باید
حالت و اوضاع را مراعات نماید ،اگر اطراف حجراالسود ازدحام بود و نمیتوانست به
حجراالسود نزدیک شود مگر با رد شدن از ازدحام و هل دادن مردم باید بوسیدن را ترک
کند و با دست آن را مسح کند یا با چیزی که با اوست و چیزی که با آن حجراالسود را
لمس و مسح کرده میبوسد ،اگر باز نتوانست این کار را انجام دهد ،به آن اشاره میکند،

این کار سنت است و رسول الله ج همه این امور را انجام داده است ،این یک راحتی و
رحمتی است بر این امت .اگر عالوه بر اینکه دور و بر حجراالسود شلوغ بود زنان نیز
بودند مساله مهم تر است اگرچه که بخواهد حجر االسود را ببوسد باید که کناره گیری
کند .شایسته است که به زنان یاد داد که با مردها در شلوغی قاطی نشوند و با آنها
مختلط نشوند ،چونکه این کار سبب فتنه میشنود؛ در حالی که آنها در پاکترین و
بهترین مکان قراردارند ،واجب این است که پوشش خود را حفظ کنند و از مردها دوری
کنند و ایجاد مزاحمت نکنند،اگر مکانی برای زنها قرار داده شد یا وقت خاصی
 -1فتاوی شیخ ابن باز (جزء 98 :صفحه.)98 :
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مشخص شد که زنها بروند حجراالسود را ببوسند در این صورت اشکال ندارد که
ببوسند،الحمدلله سنت در این مورد آسانی وراحتی قرار داده است ،چون چندین حالت
را قرار داده است؛ یا بوسیدن حجراالسود یا لمس و مسح آن با دست یا چیزی دیگر و
بوسییدن آن چیز و یا هم اشاره کردن به آن از دور وقتی که روبروی آن قرار گرفت(.)1

والله اعلم.
س :39اگر شخصی طواف یا سعی خود را شروع کرده باشد و در هین اثناء اقامه
نماز شود برای ادای نماز با جماعت توقف نماید ،آیا باید طواف یا سعی خود را
از همان جایی که توقف کرده شروع کند یا اینکه دور خود را از ابتدا شروع کند؟
ج :اگر تو در حال طواف باشی و اقامه نماز شد و تو نماز خواندی ،بعد از تمام شدن
نماز تو دور خود را از همانجایی که توقف کردهای شروع میکنی ،آن دورهایی که قبل از
نماز انجام داده بودی درست است و کفایت میکند(.)2

س :10شخصی امسال حج قران انجام داد ،و بعد از طواف قدوم از حرم خارج
شده و به خانهاش رفت و به امور خانواده رسیدگی کرد ،سپس به حرم بازگشته و
سعی انجام داد ،آیا این فاصله که بین طواف و سعی به وجود آورده بر حجش
اثری دارد؟
ج :باید طواف و سعی را پشت سر هم انجام داد و اگر فاصله کم باشد به اذن الله
اشکالی ندارد ،اما اگر فاصله بین این دو زیاد باشد که برود به خارج از حرم و فاصله
بین طواف و سعی را طوالنی و زیاد کند ،طواف را دو باره از نو انجام میدهد ،والله

اعلم(.)3

 -1فتاوی شیخ ابن باز (جزء ،63 :صفحه.)39 :
 -2فتاوی مفتي شیخ عبد العزیز بن عبد الله آل الشیخ (جزء 9 :صفحه.)36 :
 -3فتاوی مفتي عام شیخ عبد العزیز بن عبد الله آل الشیخ (جزء 9 :صفحه.)36 :
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س :13حکم خواندن سوره فاتحه بر سر قبر رسول الله ج چیست؟ چون زمانی
که شخصی میخواهد به حج بیاید خیلی از مردم به او میگو یند به جای من بر
قبر رسول الله ج فاتحه بخوان؟
ج :این کار یک بدعتی است که هیچ اصل و اساسی ندارد ،قرآن برای خواندن بر سر
قبرها نیست ،بلکه در مساجد و در خانهها و در راه باید تالوت شود ،رسول اللهج

ً
قبورا»(« )1قسمتی از
فرموده« :اجعلوا ف بيوتكم من صَلتكم ،وّل تتخذوها

نمازتان (سنت) را در خانههایتان بخوانید و خانه را به قبرستان تبدیل نکنید» .و فرموده:
«ّل جتعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من اَليت اذلي تقرأ فيه سورة اَلقرة»

()2

«خانههای خود را مانند قبرستان نکنید ،چون شیطان از خانهای که در آن سوره بقره
تالوت میشود گریزان است» این احادیث بر این داللت میکند که قبرستان محل قرآن
خواندن مردم نیست ،بلکه آن را زیارت میکنند و بر مردهها سالم داده میشود و دعای
مغفرت و رحمت باید برایشان کرد ،سپس بازگشت ،این کارها سنت است ،رسول الله

ج به قبرستان بقیع میرفت بر مردهها سالم میداد و باز میگشت ،صحابه نیز به همین
صورت انجام میدادند به زیارت قبرها میرفتند و سالم میدادند برای آنها دعا میکردند
و باز میگشتند ،سنت بدینصورت است ،اما خواندن فاتحه نزد قبر رسول الله ج و

 -1بخاري  339 / 9در الصالة ،باب کراهیة الصالة في المقابر ،ودر التطوع ،باب التطوع في البیت،
ومسلم شماره ( )333في صالة المسافرین وقصرها ،باب استحباب صالة النافلة في بیته ،وأبو
داود شماره ( )9338في الصالة ،باب فضل التطوع في البیت ،والترمذي شماره ( )339في
الصالة ،باب ما جاء في فضل صالة التطوع في البیت ،و نسائي  913 / 4في صالة اللیل ،باب
الحث علی الصالة في البیوت والفضل في ذلك.
 -2مسلم کتاب صالة المسافرین  .380ص.
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نشستن و دعا کردن به این امید که دعا سر قبرشان زودتر مستجاب میشود این هیچ پایه

و اساسی ندارد ،و از بدعتهایی است که مردم به وجود آوردهاند(.)1

س :11به جای کسی دیگر حج افراد انجام دادم ،اما وقتی که رمی جمره عقبه
اولی را انجام دادیم به خیمه بازگشتیم و لباس دوخته شده را قبل از کوتاه کردن یا
تراشیدن مو پوشیدیم ،بعضی از مردم به ما گفتند که مرتکب یکی از کارهای
محظور در حج شدهایم باید دوباره احرام بپوشیم و موی سر را بتراشیم و خون بر
ما واجب است ،نظر شما در این باره چیست؟
ج :کاری که شما انجام دادهاید یعنی بعد از رمی جمره عقبه و قبل از تراشیدن یا
کوتاه کردن موی سر ،لباس دوخته شده پوشیدهاید یک خطا است ،مگر اینکه قبال
طواف افاضه انجام داده باشید ،چون اگر کسی دو کار از سه کار را انجام داد میتواند از
لباس احرام بیرون بیاید یعنی رمی جمره و کوتاه یا تراشیدن مو و طواف افاضه و بعد از
آن سعی اگر بر او واجب بوده را انجام داده باشد ،و چون شما از این حکم آگاهی
نداشتهاید فدیهدادن و خوندادن بر شما واجب نیست و ان شاء الله حج شما صحیح

میباشد(.)2

س :13پدر خالهام وفات کرده و خالهام یک بار قبرش را زیارت کرده است ،من
حدیثی را شنیدهام که رفتن زنان را به زیارت قبر حرام میداند ،آیا این حدیث
صحیح میباشد ،اگر صحیح میباشد آیا گناهی بر گردن او هست که باید کفاره
بدهد؟
ج :قول صحیحح این است که زیارت قبر برای زنان جایز نیست ،،بدلیل همان
حدیثی که ذکر کردی؛ و از رسول الله ج روایت شده است که زنانی که به زیارت قبر
میروند را لعنت کرده است ،پس بر زنان واجب است که زیارت قبر را ترک کنند ،اما
 -1فتاوی نور علی الدرب (جزء ،93 :صفحه.)493 :
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)933 :
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اگر کسی از زنان به خاطر عدم آگاهی به زیارت قبر رفته باشد ،هیچ اشکالی ندارد ،اما
نباید دوباره کارش را تکرار کند ،اگر انجام داد باید توبه و استغفار نماید ،توبه گناهان
قبلی را از بین میبرد ،زیارت قبر مخصوص مردها میباشد ،رسول الله فرمودند:
«زوروا القبور فإنها تذكركم اْلخرة»(« )1به زیارت قبر بروید چون شما را به یاد روز
قیامت میاندازد»  .در ابتدای شروع دعوت اسالم زیارت قبر بر مرد و زن ممنوع بود؛
چون مسلمانها در آن دوران تازه دست از پرستش و ارتباط با مردگان برداشته بودند ،به
خاطر جلوگیری از وارد شدن به شر و کال شرک از آنها پاک شود از رفتن به زیارت قبر
منع شده بودند ،وقتی اسالم در درونشان مستقر شد و در اسالم ثابت ماندند و اسالم
واقعی را شناختند ،خداوند به آنها اجازه زیارت قبر را داد ،چون باعث پند گرفتن و
موعظه میشود ،به یاد مرگ و آخرت میافتند برای مردگان دعا و طلب رحمت میکنند،
در صحیح ترین قول زنان را از زیارت قب منع کرده است ،چون زنان مردها را به فتنه
میاندازند ،و خودشان به فتنه میافتند صبرشان کم است و ناله و فریاد میکنند ،از
رحمت و نیکی خداوند به بندگانش این است که زیارت قبر را بر آنها حرام کرده است،
این ممنوعیت یک نوع نیکی به مردها نیز میباشد ،چون جمع شدن همه چه زن و چه
مرد بر سر قبر باعث فتنه میشود ،خداوند از روی رحمتش زنان را از زیارت قبر منع
کرده است ،اما نماز خواندن زنان بر میت هیچ اشکالی ندارد ،زن اجازه دارد در نماز
جنازه شرکت کند ،و فقط ز یارت قبر بر آنها ممنوع است ،در صحیح ترین قول علماء
زیارت قبر برای زنان ممنوع میباشد ،،چون احادیثی وجود دارد که بر منع داللت
میکند ،اما اگر زن به زیارت قبر رفت کفارهای بر او واجب نیست و فقط باید توبه
کند(.)2

 -1ابن ماجه ( ،300/9شماره .)9361
 -2فتاوی شیخ ابن باز (جزء ،94 :صفحه.)493 :
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س :11حکم کسی که در یک سفر بیش از یک عمره انجام میدهد چیست ،در هر
مرتبه برای عمره به مسجد تنعیم میرود و از آنجا احرام میبندد؟
ج :تکرارعمره برای کسی که به مکه آمده در یک زمان نزدیک به هم ،از روش رسول
الله ج نبوده صحابه ش نیز انجام ندادهاند ،اگر در این کار فضیلتی وجود داشت آنها
سبقت میگرفتند درانجام آن؛ مشروع این است که کسیکه به عمره آمده است و مناسک
عمره را انجام داده زیاد طواف خانه خدا را انجام دهد ،قرآن را تالوت کند ،نماز بخواند
صدقه بدهد و عبادتهای دیگر انجام دهد ،اگر کسی دوباره برای خودش یا برای
شخصی که مرده یا برای کسی که از انجام عمره ناتوان هست به خاطر پیری یا مریضی
که امید شفا در آن نیست عمره انجام دهد ،هیچ اشکالی ندارد ،اما نباید خود را دچار
سختی کند یا برای دیگران نباید ایجاد مزاحمت کند ،وقتی که خیلی شلوغ هست اینکار

را نکند بهتر است و پیامبر ج فرموده انجام یک عمره تا عمره بعدی کفاره بین آن دو
میباشد ،و حج مقبول هیچ پاداشی ندارد بجز بهشت و روایت شده است که رسول الله

ج به عایشهل دستور داد که به تنعیم برود بعد از اینکه از احرام حج بیرون آمده بود
و اجازه داد که از تنعیم برای عمره نیت کند(.)1

س :15شخص عمره گذاری قبل از طواف ابتدا سعی انجام داد ،آیا باید سعی را
بعد از طواف دوباره تکرار کند؟
ج :الزم نیست که سعی را دوباره انجام دهد ,چون ابوداود در سننش با سند صحیح
از اسامه بن شریک روایت کرده است که او گفت« :همراه رسول الله ج به حج
رفتم ،مردم نزد ایشان میآمدند شخصی پرسید :یا رسول الله قبل از طواف سعی کردم
یا یک چیز را زودتر و یا یک چیز را دیر تر انجام دادم ،رسول الله ج به همه جواب داد:

 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)433 :
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اشکال ندارد اشکال ندارد ،مگر مردی که ناموس و شرف مسلمانی را لکه دار کرده بود
که اشکال داشت و هالک شد»(.)2()1

س :16من و مادرم عمره انجام دادیم ،وقتی که طواف را انجام دادیم مادرم
احساس خستگی کرد و چون مریض و پیر هست وقتی که سعی میخواستیم
انجام دهیم او را سوار ویلچر کردم و سوار بر ویلچر سعی انجام داد آیا این کار
جایز است یا نه؟
ج :ای نکه مادرت سوار بر ویلچر سعی بین صفا و مروه انجام داده اشکال ندارد؛

چون عذر دارد و برایش سخت بوده که خودش با پای خود سعی کند(.)3

س :19وقتی کسی نیت عمره کرد و آن را انجام داد و بعد از تمام کردن طواف و
سعی موی خود را کوتاه میکند تا از احرام بیرون بیاید ،آیا میتواند فقط از یک
قسمت سر مو را کوتاه کند یا باید از همه قسمتهای سر مو بگیرد؟
ج :واجب این است که از همه قسمتهای موی سر در هنگام تراشیدن یا کوتاه

کردن آن بگیرد(.)4

س :19اگر کسی این هفته عمره انجام داد و موی سر را تراشید سپس هفته بعدی
دوباره عمره انجام داد؛ باید چکار کند؟ چون موی سرش کوچک است و شاید
هنوز بیرون نیامده است.
ج :کسی که حج یا عمره انجام میدهد باید موی سر را بتراشد یا کوتاه کند ،اما اگر

در سرش مو نباشد این واجب از او ساقط میشود ،و حج و عمرهاش صحیح است(.)5
ً
 -1أبو داود شماره ( )9093در المناسك ،باب فیمن قدم شیئا قبل شيء في حجه ،و إسنادش جید.
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)499 :
 -3فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)499 :
 -4فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحة.)493 :
 -5فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)493 :
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س :19شخصی از طائف احرام عمره بست ،بعد از اینکه عمره را انجام داد به
شهر طائف بازگشت ولی موی خود را کوتاه نکرد مگر بعد از رسیدن به طائف،
این کار را پنج سال قبل انجام داده است؟
ج :تراشیدن یا کوتاه کردن مو در حج یا عمره در هر جایی که باشد کفایت

میکند(.)1

س :30شخص حاجی از مطار جده پیاده شد و به مدینه منوره رفت آیا باید از
میقات مدینه ،ذوالحلیفه (آبار علی) احرام ببندد؟
ج :اگر حاجی از مطار جده پیاده شد و قصد کرد که قبل از حج یا عمره از جده به
مدینه منوره برود ،بعد از اینکه زیارت خود را به مدینه پایان داد و خواست که به مکه
برای ادای حج یا عمره برود ،از میقات اهل مدینه که ذوالحلیفه است و امروزه به آبار
علی معروف است احرام میبندد چون آن شخص حکم مردم مدینه را گرفته و رسول
الله ج فرموده« :این مواقیت برای مرد آنجاست و برای کسانی از غیر مردم آنجاست که
از آن مسیر میآیند و قصد حج یا عمره را دارند» حدیث بر صحتش همه متفق علیه

هستند(.)2

س :33اگر کسی در آخرین روز ماه رمضان احرام ببندد ،و به خانه خدا در شب
اول شوال برسد ،آیا این شخص میتواند حج تمتع انجام دهد یا نه؟
ج :اگر کسی در آخر ماه رمضان احرام ببندد و طواف و سعی انجام ندهد مگر در
شب اول شوال ،سپس از احرام بیرون بیاید و سپس حج آن سال را انجام داد این حجش
تمتع به شمار نمیآید که بعد از عمره حج کرده باشد ،چون در غیر از ماههای حج احرام
عمره بسته است.

 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء 90 :صفحه.)903 :
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء 90 :صفحه.)13 :
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س :31اگر کسی از جده احرام بسته و از میقات احرام نبسته بود به خانه خدا رفته
و طواف خانه و سعی بین صفا و مروه انجام داده باشد و سپس به مدینه برود و
وقتی دوباره به مکه بر میگردد از مدینه احرام ببندد و طواف خانه و سعی بین صفا
و مروه انجام دهد ،آیا این طوافش جای خونی که در عمره اولی بخاطر نبستن
احرام بر او هست را میگیرد یا نه؟
ج :کسی که بعد از گذشتن از میقات احرام بست و عمره را انجام داد سپس به مدینه
سفر و عمره دیگری را با احرام بستن از میقات اهل مدینه انجام داد این عمره دومی از او
آنچه که در عمره اولی واجب بود را ساقط نمیکند؛ بخاطر اینکه در عمره اولی از

میقات بدون احرام گذشته است و باید خون بدهد(.)1

س :33شخصی وفات نمود و یکی از خویشاوندانش نیت کرد که به جای او عمره
انجام دهد آیا این عمره درست است ،آیا اجر و ثواب این عمره به شخصی که
وفات کرده میرسد؟
ج :انجام دادن عمره به جای شخصی که وفات کرده درست است ،اما شخص
عمره کننده باید خودش برای خود عمره کرده باشد ،اگر عمرهاش هیچ اشکالی نداشته
باشد و قبول باشد ان شاء الله ثواب آن به مرده میرسد ،عالوه بر عمره حج نیز بجای
مرده درست است اگر که حج کننده خودش برای خود زودتر حج کرده باشد(.)2

 :31آیا ذبحی که حاجی در مکه در روز نحر انجام میدهد جای حیوان قربانی که
سایر مسلمانها در روز عید به قصد قر بانی انجام میدهند را میگیرد؟
ج :قربانی کردن روز عید یک چیز است و ذبح کردن حیوان برای حاجی در حج
چیز دیگر ،اگر حاجی در حج تمتع هست و میخواهد حیوانی را ذبح کند باید در منی
یا در مکه در روزهایی که در حج به روزهای قربانی و نحر معروف هست این کار را
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)440 :
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)36 :
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انجام دهد ،چون مرد یا زن وقتی که در ماههای حج برای عمره احرام بست و حج تمتع
انجام داد ،یا حج قران انجام داد و برای هر دو یعنی عمره و حج لبیک گفت بر او قربانی
کردن واجب است ،باید یا یک گوسفند را قربانی کند یا در یک هفتم از سهم یک شتر یا
َ
َ
َ
گاو شریک شود ،چون خداوند سبحانه و تعالی فرموده﴿ :ف َمنۡت َم هت َع ۡۡب ِّٱل ٓعم َرۡة ِّۡإَِّلۡ
َ ذ َ
ي﴾ [البقرة« .]916 :هر کس که عمره را قبل از انجام حج،
ِسۡم َِّنۡٱل َهد ِّۡ
جۡف َماۡٱستَي َ َۡ
ٱۡل ِّۡ

ادا نماید ،پس آنچه از قربانی میسر شد( ،ذبح کند)» و چیزی که میسر هست یا یک
گوسفند دو ساله است یا قوچ است یا یک هفتم از یک گاو یا یک هفتم از یک شتر
میباشد ،کسی که از دادن قربانی ناتوان هست باید ده روز روزه بگیرد ،سه روز در ایامی
که در حج هست که قبل از روز عرفه بهتر هست و هفت روز وقتی که برگشت به شهر
خود ،اما حیوانی که مردم غیر حاجی در روزهای عید و قربان ذبح میکنند در شهر و
روستاها و آبادیهای خود انجام میدهند یک سنتی است که در روزهای عید قربان

انجام میدهند(ۡ .)1

س :35آیا خریدن هدیه برای قوم و خویش و دوستان بعد از طواف وداع جایز
هست؟
ج :خریدن اشیای عادی اشکال ندارد ،خریدن لوازم ضروری و چیزهایی که در

سفر به کار میآید اشکال ندارد(.)2

س :36آیا در ماههای حج ،عمره باید همراه با حج باشد؟
ج :نه الزم نیست که حتما با حج باشد ،ولی بهترین ماه برای عمره ماه ذوالقعده
است که رسول الله ج در این ماه عمره کرده است و ماه رمضان میباشد ،انجام یک

 -1فتاوی جناب مفتي (جزء ،9 :صفحه.)909 :
 -2فتاوی نور علی الدرب (جزء ،98 :صفحه.)918 :
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عمره کافی است و عمره در طول عمر فقط یک بار واجب هست و حج نیز یک بار در
عمر واجب است ،باقی عمرههایی که انجام میدهد برای شخص ،سنت است(.)1

س :39آیا انجام دادن عمره در ماه رجب مزیتی بیشتر از دیگر ماهها دارد؟
ج :گذشتگان امت در این ماه عمره میکردند و اشکال ندارد ،روایت هست که
عمر در ماه رجب عمره کرده است و ابن عمر نیز عمره کرده است ،ابن سیرین گفته
است که گذشتگان و سلف در این ماه عمره میکردند ،همچنین ابن رجب /در کتاب
اللطائف این را ذکر کرده است ،ابن عمر روایت کرده است که رسول اللهج در ماه

رجب عمره کرده است ،اما در نزد علماء این مشهور است که رسول الله ج در ماه ذی
القعده عمره انجام داده است ،تمام عمرههای رسول الله در ذی القعده بوده است؛ نزد
علما این معروف هست که عمرههای پیامبر در ذی القعده بوده نه در رجب ،اما عمر و

بعضی دیگر از صحابه ش در این ماه عمره کردهاند و بسیاری از علمای سلف این کار

را کردهاند و اشکال ندارد(.)2

س :39آیا میتوانم با وجود توانایی که دارم فریضه حج را یک سال یا دو سال به
تاخیر بیاندازم ،چون میخواهم به زیارت خانواده و همسرم بروم و اگر امسال به
حج بروم تا دو سال دیگر نمیتوانم آنها را مالقات کنم؟
ج :هر وقت یک مسلمان توان انجام حج را داشت بر او واجب است که به حج
برود ،چون نمیداند که در آینده چه بر سر او میآید و آیا سال دیگر زنده هست یا نه،
َ َ َ
ْ
خداوند متعال فرمودهَ (( :ول َّله َع َلی َّ
اس ِح ُّج ال َب ْی ِت َمن ْاس َتطاع ِإل ْی ِه َس ِبیال))(« )3حج
الن
ِ ِ
ِ
ِ
این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد ،واجب است» از رسول الله
ج روایت شده که فرمود« :تعجلوا إل اْلج -يعين الفريضة -فإن أحدكم ّل يدري
 -1فتاوی نور علی الدرب (جز ،93 :صفحه.)933 :
 -2فتاوی نور علی الدرب (جزء ،93 :صفحه.)963 :
 -3ال عمران13 :
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ما يعرض ل»(« )2()1برای رفتن به حج -یعنی حج فرض -جله کنید ،چون هیچ یک از
شما نمیدانید که چه بر سرش میآید».
س :39زنی عمره انجام داده ،طواف و سعی کرده اما فراموش کرده که قصر انجام
دهد ،به خانه برگشته و غسل زده بوخوشی استفاده کرده بعد از گذشت دو هفته
تقریبا بیاد آورد که موی سر خود را کوتاه نکرده است ،بعد موی سر خود را کوتاه
کرد حکم این کار چیست؟
ج :کاری که این زن انجام داده است درست و به خاطر فراموشی ،تمام کارهایی که
قبل از کوتاه کردن مو که در حالت احرام ممنوع هست را انجام داده معذور به حساب
میآید .مگر اینکه قبل از تقصیر جماع کرده باشد که در اینصورت باید یک گوسفند
ذبح کند و بین فقیران حرم توزیع نماید(.)3

س :10مسافری که در ماه رمضان برای عمره میآید کدام کار برایش بهتر است؛
روزه بگیرد یا افطار بکند؟
ج :اوال :برای مسافری که در ماه رمضان به عمره میآید سنت است که در سفر افطار
نماید؛ چون خداوند به مسافر این اجازه را داده است ،خداوند دوست دارد که کارهایی
که اجازه داده است را انجام دهیم ،همان طور که دوست ندارد به گناهان نزدیک شویم،

اما اگر روزه بگیرد اشکال ندارد(.)4

س :13پنج سال پیش من و فرزندم که کم سن بود به عمره آمدیم ،دور و بر حرم و
طواف خیلی شلوغ بود چون  16ماه رمضان بود؛ دور خانه خدا طواف کردیم ،اما
نتوانستیم سعی انجام دهیم ،به شهر جازان برگشتیم ،بعد از عید خودم تنهایی
 -1أحمد ( ،)494/9و بیهقي (.)430/3
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)93 :
 -3فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)901 :
 -4فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،6 :صفحه.)998 :
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بازگشتم و عمره را را انجام دادم ،این را هم بگویم که من بعد از بازگشت در ماه
رمضان به شهرم با همسرم نیز جماع کردهام ،یعنی قبل از اینکه عمره اولی را تمام
کنم ،اآلن بر من و بر فرزندم چه چیزی واجب هست؟
ج :اوال :فرزندت به خاطر اینکه عمرهاش را تکمیل نکرده است بر او واجب است
که دوباره مالبس احرام را ببندد و به مکه باز گردد و عمرهاش را با سعی کردن بین صفا و
مروه و تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر تکمیل کند،
دوما :بر توی پدر واجب است که به مکه باز گردی و از آن میقاتی که در آن احرام
برای عمره قبلی که با جماع آن را فاسد کرده ای دوباره از همانجا احرام ببندی ،و
عمرهات را بصورت کامل انجام دهی تا قضای عمرهای که فاسد کردهای را انجام داده
باشی.
عالوه بر این ،بر تو واجب است که یک گوسفندی مانند گوسفندی که برای عید
قربان ذبح میشود آن را ذبح کنی و بین فقرای حرم توزیع نمایی ،اگر توان مالی ذبح
کردن را نداری ده روز باید روزه بگیری(.)1

س :13خدمت شما عرض کنم که من نیت عمره کردم و بعد از تمام کردن هفت
دور صفا و مروه ،به خاطر سهلانگاری و بیدقتی و نه بخاطر فراموشی ،موی سرم
را کوتاه نکردم ،سپس از لباس احرام بیرون آمده و به شهرم بازگشتم ،آیا چیزی بر
من واجب هست؟
ج :تراشیدن یا کوتاه کرن مو ،یکی از واجبات عمره هست ،جایز نیست که آن را
ترک کنیم ،بر تو واجب است که دوباره لباس احرام را بپوشی و سپس موی سر را بتراشی
یا کوتاه نمایی ،چون اینکار بر گردن تو باقی مانده ،عالوه بر این کار بخاطر اینکه به
عمد لباس دوخته شده را پوشیدهای باید فدیه نیز بدهی؛ یک گوسفندی را باید در مکه
قربانی کنی و آن را بین فقیران حرم توزیع نمایی یا به شش مسکین حرم غذا بدهی که
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)469 :
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سهم هر مسکین یک کیلو و نیم غذا میشود ،و یا هم سه روز در هر جایی که

میخواهی روزه بگیری ،و شرط نیست که روزه در خود مکه باشد(.)1

س :13آیا با حج پذیرفته شده (حج مبرور) گناهان کبیره را نیز بخشیده میشود؟
ج :اوال :در صحیحین از ابوهریره روایت شده است که گفت :شنیدم رسول الله

ج میفرماید« :من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم وَلته أمه»(« )2کسی که حج
انجام دهد و جماع نکند و فسق و فجور انجام ندهد ،گناهانش آمرزیده شده و مانند

روزی که از مادر متولد شده ،پاکیزه میشود» .و در جایی دیگر رسول الله ج فرمود:

«العمرة إل العمرة كفارة ملا بينهما ،واْلج املْبور ليس ل جزاء إّل اْلنة»(« )3انجام
یک عمره بعد از عمره دیگر ،کفاره گناهانی است که بین آنها رخ میدهد ،و حج مقبول
و پذیرفته شده هیچ پاداشی ندارد بجز بهشت» حج و اعمال نیک دیگر اگر بندگان این
عبادتها را به روش شرعی انجام دهند از اسباب بخشش گناهان میباشد ،اما برای
بخشش گناهان کبیره باید توبه کرد ،چون در کتاب صحیح مسلم از ابوهریره روایت
شده است که رسول الله ج فرمود« :الصلوات اخلمس ،واْلمعة إل اْلمعة ،ورمضان

إل رمضان ،مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(« )4نمازهای پنجگانه ،و جمعه
تا جمعه دیگر ،و رمضان تا رمضان دیگر ،کفاره گناهانی است که بین آنها رخ داده است
مادامی که از گناهان کبیره دوری کند» علمایی مانند امام ابن منذر /و کسانی دیگر
از اهل علم نظرشان این است که حج مقبول همه گناهان را میبخشد ،چون از ظاهر

این دو حدیث که ذکر شد چنین برداشت میشود(.)5
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)433 :
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)433 :
 -3متفق علیه.

 -4صحیح مسلم کتاب الطهارة باب الصلوات الخمس شماره « »96ص.
 -5فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)94 :
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س :15چه وقت تجارت در حج جایز میشود؟
ج :در موسم حج تجارت کردن جایز هست ،امام طبری در کتاب تفسیرش با سند
َ َ ََ ٓ َٓ ٌ َ َ َٓ أ َ ا ذ ه ٓ
ِّنۡر ذبِّك ۚۡم﴾
س ۡعوُليكم ۡجناح ۡهنۡتبتغا ۡفضٗل ۡم
در مورد تفسیر آیه قرآن ﴿لي ۡ
«گناهی بر شما نیست که (در ایام حج با خرید و فروش) از فضل پروردگارتان (روزی)
طلب کنید» از ابن عباسب آورده :هیچ حرجی بر شما نیست که قبل از احرام و بعد
از احرام خرید و فروش کنید(ۡ .)1

س :15حکم پوشیدن جوراب و طواف قدوم انجام دادن با آن حالت در ایام حج
یا طواف کردن برای عمره چیست ،آیا جوراب جزو لباس دوخته شده هست؟
ج :مردی که احرام حج یا عمره را بسته است برایش جایز نیست که جوراب بپوشد،
اگر بخاطر مریضی و اموری دیگر مجبور به پوشیدن شد اجازه دارد اما باید فدیه بدهد،
و فدیه این کار سه روز روزه گرفتن یا غذا دادن به شش مسکین است که برای هر
مسکین باید نصف یک پیمانه خرما یا مانند آن میدهد ،و یا هم یک گوسفند را قربانی

میکند(.)2

س :16حج فرض را انجام میدادم ،در یکی از شبها که در منطقه منی بودم جنب
شدم و نتوانستم غسل بزنم ،آیا چیزی بر من واجب هست؟
ج :جنب شدن در حالتی که لباس احرام حج یا عمره را پوشیده هیچ تاثیری بر حج
یا عمره شخص نمیگذارد ،آنها را باطل نمیکند ،کسی که جنب شده است باید بعد از
بیدار شدن از خواب غسل جنابت بزند ،اگر منی ببیند؛ چون جنابت امری اختیاری

نیست(.)3

 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)94 :
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)983 :
 -3فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)981 :
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س :19آیا درست است که در هنگام حج زن قرصهای ضد عادت ماهیانه
استعمال کند؛ آیا زن اجازه دارد که به یک مرد که محرمش نیست بچسبد و به
کسانی از مردان که همراه او هستند دست بزند ،چون شلوغ هست و میترسد که
گم شود؟
ج :زن اجازه دارد که در هنگام انجام مناسک از قرصهای ضد عادت ماهیانه
استفاده کند،
 -زن اجازه دارد هنگامی که حج یا جاهای دیگر شلوغ هست لباس و عبا و پوشش

دیگر مردی که محرمش نیست را بگیرد ،تا به اینوسیله خود را از شلوغی نجات دهد(.)1

س :19آیا باال رفتن به جبل الرحمه مکمل وقوف در صحرای عرفه هست ،آیا این
کار دلیلی از سنت دارد؟

ج :از رسول الله ج هیچ روایت ذکر نشده که به باال رفتن از کوه عرفات تشویق

مرده باشد ،کوهی که بین مردم به جبل الرحمه معروف هست ،خود رسول الله نیز باال

نرفتهاند ،آن را در حج جایی برای عبادت خود قرار نداده است ،رسول الله ج

فرمودهاند« :خذوا عين مناسككم»(« )2مناسک حج خود را از من بیاموزید» و خلفای
راشدین و صحابه کرام کسانی که پیروان واقعی رسول الله بودهاند نیز اینکار را نکردهاند،
در حج از این کوه باال نرفتهاند و آن را جایی برای عبادت قرار ندادهاند ،از رسول الله ج
پیروی کردهاند ،چیزی که از رسول الله ثابت شده این است که ایشان در پایین جبل
الرحمه کنار صخرههای بزرگ ایستادهاند و فرموده« :وقفتها هنا وعرفة لكها موقف،

وارفعوا عن بطن عرنة»(« )3من اینجا ایستادم و تمام عرفه موقف و محل ایستادن است
و از وادی عرنه باالتر بایستید» به همین سبب بسیاری از علما نظرشان این است که :اگر
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)919 :
 -2قبال تخریج شد.
 -3مسلم روایت کرده ،قسمتی از حدیث طوالنی جابر.
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باال رفتن از جبل الرحمه به قصد عبادت باشد این کار یک بدعت به شمار میآید ،از
جمله این علما امام نووی و شیخ االسالم ابن تیمیه و شیخ صدیق حسن خان میباشند،
پس نباید راه باال رفتن به کوه را وسیع کرد و نباید آن برای باال رفتن به آن راه درست کرد،
چون با اینکار یک بدعتی را تایید کردهایم ،و راه را برای کسانی که این بدعت را انجام
میدهند هموار کردهایم ،رسول الله ج فرمودهاند« :کسی که کاری را انجام دهد که
دستور ما بر آن نیست آن کار مردود و باطل هست»( )1از رسول الله ج ثابت نشده

است که حتی در عرفات نماز سنت خوانده باشد ،بلکه فقط نماز ظهر و عصر را در
مسجده نمره به صورت قصر و جمع خوانده است ،و برای خود باالی جبل الرحمه
جایی برای نماز قرار نداده است که از کوه باال رفته باشد و نماز فرض یا سنت را در روز
عرفات آنجا خوانده باشد ،بلکه ایشان بعد از نماز ظهر و عصر مشغول به ذکر و تسبیح
و ال اله اال الله گفتن و تکبیر و لبیک و دعا و زاری به درگاه الله بود تا اینکه خورشید
غروب کرد.
قرار دادن جایی برای نماز و عبادت بر فراز جبل الرحمه که اگر کسی باال رفت ،آنجا
نماز بخواند از کارهای بدعتی است که بعضی از انسانهای نا آگاه آن را انجام
میدهند ،باید جایگاه نمازی که فعال وجود دارد را برداشت ،نه به این خاطر که راه
وسیع تر شود بلکه بخاطر مبارزه با بدعت ،و تا اینکه اهل فریب و نیرنگ نتوانند
حاجیان را فریب دهند ،راه افرادی که به طمع بدست آوردن اموال حاجیان آنها را تشویق
به باال رفتن به کوه و نماز خواندن در آنجا میکنند بسته شود ،باید مردم بدانند که این
نمازخانهای که در باالی کوه مشخص کردهاند حکم مسجد را نمیگرد(.)2

س :19حکم لبیکگفتن دستهجمعی حاجیان چیست؟ یک نفر لبیک میگو ید و
بقیه به او جواب میدهند؟
ً
 -1قبال تخریج شد.
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)903 :
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ج :این کار جایز نیست ،چون از رسول الله ج و از خلفای راشدین ش ثابت نشده

است بلکه این کار بدعت به شمار میآید(.)1

س :50چه زمانی شخصی که احرام بسته لبیک گفتن را قطع میکند؟
ج :اگر احرام برای عمره بسته است ،زمانی که شروع به طواف کرد لبیک گفتن را
قطع میکند ،اما اگر برای حج احرام بسته است به لبیک گفتن ادامه میدهد تا اینکه
رمی جمره عقبه را انجام دهد ،بعد از رمی جمرات صبح روز عید لبیک را قطع میکند

و شروع به تکبیر گفتن عید میکند(،)2

س :53آیا هنگام وارد شدن به مکه باید غسل بزنیم؟
ج :هنگامی که شخص محرم به مکه رسید مستحب هست که قبل از ورود غسل
بزند ،چون رسول الله ج این کار را انجام داده است(.)3
س :51آیا باید در هنگام سعی و طواف در حالت و ضو و طهارت باشیم؟
ج :باید در هنگام طواف در حالت طهارت باشیم ،چون طواف حکم نماز را دارد،

ابن عباسب فرموده است :طواف خانه خدا نماز هست اما خداوند صحبت کردن
را در آن مباح قرار داده است ،ام المومنین عایشهل میگوید :زمانی که پیامبر علیه

الصالة والسالم وارد مکه شد و به مسجد الحرام رفت ابتدا وضو گرفت و بعد طواف
کرد ،پس طواف خانه خدا نماز هست باید شخص در حالت وضو باشد ،سپس طواف
کند ،اما در سعی وضو الزم نیست ،اما اگر در هنگام سعی بین صفا و مروه با وضو باشد
این کار بدون شک بهتر میباشد ،اما اگر بدون وضو سعی انجام داد هیچ اشکال

ندارد(.)4

 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)438 :
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،96 :صفحه.)934 :
 -3فتاوی شیخ ابن باز (جزء ،96 :صفحه.)60 :
 -4فتاوی شیخ ابن باز (جزء ،93 :صفحه.)313 :

فصل دوم :سوالهای عمومی در حج و عمره

93

س :53کسی که در اثنای طواف وضویش باطل شد و رفته دوباره وضو گرفته و
مابقی طوافش را بعد از وضو کامل کرده حکم این کارش چیست ،آیا این کار
درست است ،من زیاد وضویم باطل میشود و نمیتوانم برای مدت طوالنی
وضویم را نگهدارم؟
ج :کسی که در اثنا طواف وضویش باطل میشود کل طوافش باطل میشود ،باید
وضو بگیرد و طواف را از اول شروع بکند و درست نیست که بعد از وضو آن دورهایی
که قبل از باطل شدن وضو انجام داده را به حساب بیاورد و ادامه آن را انجام دهد بلکه

باید از ابتدا شروع کند(.)1

س :51مردی در شلوغی مشغول طواف افاضه بود با بدن زنی بیگانه که محرمش
نبوده برخورد کرده است؛ اگر قیاس بر وضو بگیریم آیا طوافش باطل شده و باید
از اول شروع کند؟
ج :در صحیح ترین رای علما ،لمس کردن بدن زن در حال طواف یا در شلوغی در
هر جایی که باشد به طواف ضرر نمیرساند و وضو را نیز باطل نمیکند ،در مورد لمس
کردن زن که آیا وضو را باطل میکند یا نه چندین دیدگاه وجود دارد؛ گفته شده :اصال
وضو را باطل نمیکند و گفته شده :در همه صورت وضو را باطل میکند و گفته شده:
اگر با شهوت باشد وضو را باطل میکند ،قول راجح این است که اصال وضو را باطل
نمیکند ،اگر مردی به یک زن دست زد ،یا او را بوسید صحیح ترین نظر این است که
وضویش باطل نمیشود ،چون رسول الله ج بعضی از زنانش را بوسیده و نماز خوانده
و دوباره وضو نگرفته است ،چون اصل این است که وضو درست است و طهارت از بین
نرفته است ،پس درست نیست که بگوییم چیزی وضو را باطل میکند مگر اینکه دلیل
داشته باشیم که بر این داللت کند که وضو با دست زند به زن ،باطل میشود ،اما آیه
ذ ْ
َ َ
قرآن که خداوند فرموده﴿ :هوۡل َٰ َمس ٓت ٓمۡٱلن ِّ َسا َۡء﴾ [المائدة« .]6 :یا با زنان تماس گرفته و
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء 90:صفحه.)930:
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آمیزش انجام داده باشید» صحیح ترین تفسیر آن این است که منظور جماع میباشد،
ذ ْ
َ َ
در قراءت دیگر این آیه آمده است﴿ :هو ۡل َٰ َمس ٓت ٓم ۡٱلن ِّ َسا َۡء﴾ [المائدة .]6 :پس منظور
جماع میباشد ،نظر ابن عباس و کسانی دیگر بر این است ،و منظور از آن فقط لمس و
دست زدن به زنان نیست که ابن مسعود رای و نظرش این است که با لمس وضو
باطل میشود ،بلکه درست این است که منظور جماع میباشد ،همانطور که ابن عباس
و گروهی دیگر گفتهاند ،بر همین اساس فهمیده میشود که اگر کسی بدن زنی را در
طواف لمس کند طوافش صحیح هست و همچنین اگر به زن خود دست زد یا او را

بوسید بازهم وضویش درست است به شرط اینکه چیزی از او خارج نشود(ۡ .)1
س :55آیا درست هست که هنگام طواف سوار بر چیزی شد؟

ج :افضل این است که پیاده طواف کرده شود ،اما اگر کسی بخاطر مشکلی مانند
بیماری یا شخصی اگر بخاطر راهنمایی کردن و جواب دادن به سوالهای مردم یا بخاطر
اینکه مردم مانند او انجام دهند بصورت سواره طواف کرد اشکال ندارد و اگر کسی بدون
هیچ عذری نیز سواره طواف کند باز هم جایز هست و مکروه نیست .ولی خالف اولی

عمل کرده است(.)2

س :56اگر کسی در آخرین روز ماه شعبان و قبل از دیدن هالل ماه رمضان احرام
بست و عمره خود را به تاخیر انداخت و بعد از اینکه ماه رمضان شروع شد طواف
خود را انجام داد آیا عمرهاش در رمضان به حساب میآید؟
ج :باید کل امور عمرهاش از احرام تا تمام شدن عمره در رمضان باشد ،اگر کسی
قبل از غروب خورشید آخرین روز شعبان احرام عمره بست و عمرهاش را در رمضان
انجام داد عمرهاش در رمضان به حساب نمیآید؛ کسی که میخواهد این اجر نصیبش
شود باید از میقات زمانی که ثابت شد در رمضان داخل شده است احرام ببندد،
 -1فتاوی شیخ ابن باز (جزء ،91 :صفحه.)83 :
 -2فتاوی ابن عثیمین (جزء 93 :صفحه.)900 :
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همچنین در آخر ماه اگر انسان قبل از غروب آخرین روز رمضان احرام بست و بقیه
کارهای عمره را را در شب عید انجام داد بازهم عمرهاش در رمضان به حساب

نمیآید(.)1

س :59آیا کسی که دور کعبه شریف طواف میکند باید پشت مقام ابراهیم دو
رکعت نماز بخواند یا در هر جایی از حرم نماز بخواند درست است؟
ج :واجب نیست که طواف کننده پشت مقام ابراهیم نماز بخواند ،ولی اگر شلوغ
نبود اجازه دارد که نماز بخواند ،اگر در هرجایی از مسجدالحرام و حرم نماز خواند باز
هم قبول هست و کفایت میکند ،و نباید برای کسانی که در حال طواف هستند به خاطر
خواندن دو رکعت نماز پشت مقام ایجاد مزاحمت کند ،بلکه شایسته است از جاهای
شلوغ فاصله بگیرد و در جایی دیگر از مسجدالحرام نماز بخواند ،چون امیر المومنین
عمر دو رکعت نماز سنت را در بعضی از طوافهای عمرهای که انجام داده در منطقه
ذی طوی انجام داده است ،این منطقه جزو حرم هست اما بیرون از مسجد الحرام قرار
دارد ،ام المومنین ام سلمه نیز بیرون از مسجد الحرام نماز خوانده است ،ظاهرا این
کارشان به سبب شلوغ بودن اطراف حرم بوده است ،یا میخواسته با این کار نشان دهد
که در این مورد از نظر دین راحتی و وسعت قرار دارد و هرجایی نماز خوانده شود اجازه

هست(.)2

س :59حکم کسی که دو رکعت طواف را فراموش کرده و آن را بعد از سعی بین
صفا و مروه انجام داده است چیست؟
ج :اشکال ندارد ،دو رکعت نماز طواف سنت میباشد ،اگر آن را نخواند طوافش
صحیح هست ،حج و عمرهاش درست است ،اما نماز خواندن طواف جزو سنت موکده
هست ،نباید به عمد آن را ترک کرد؛ بلکه شایسته است که بر آن محافظت کنیم و در
 -1فتاوی شیخ ابن عثیمین.
 -2فتاوی شیخ ابن باز (جزء ،93 :صفحه.)991 :
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صورت امکان پشت مقام ابراهیم آن را بخوانیم ،یا در داخل مسجد الحرام و اگر در بقیه
حرم انجام داد باز هم درست هست ،اگر بعد از سعی انجام دهد باز هم درست است و

کفایت میکند(،)1

س :59حکم شک کردن در تعداد دور طواف چیست ،که آیا کامل کرده یا کم
انجام داده و یا زیادی انجام داده؟
ج :شک کردن در طواف مانند شک کردن در نماز میباشد ،اگر شک کرد که آیا دو
دور یا سه دور طواف کرده ،آن را دو دور قرار میدهد ،اگر شک کرد که سه دور یا چهار
دور انجام داده آن را بر سه دور قرار میدهد ،و اگر شک کرد که آیا شش دور یا هفت
دور انجام داده آن را دور ششم قرار میدهد و طواف هفتم را انجام میدهد ،یعنی کار را
بر چیزی که به آن یقین دارد استوار میکند و دور هفتم را انجام میدهد تا یقینش کامل
شود ،این چیزی است که بر او واجب هست(.)2

س :60من و خانواده ام به همراه دو ستم با خانوادهاش از میقات احرام بستیم ،در
بین راه برایمان مشکلی پیش آمد که مجبور شدیم برگردیم و عمره مان را تکمیل
نکردیم ،در زمان نیت کردن برای عمره شرط نکرده بودیم که« :إن حبسني حابس

فمحيل حیث حبستني»« .اگر چیزی ما را نگه داشت از ادامه عمره محل بیرون
آمدن از احرام همانجایی است که ما نگه داشته شدیم» بر ما چه چیزی واجب
است که ادا کنیم چون از احرام بیرون آمدهایم و عمره را تکمیل نکردهایم؟ اگر
خون دادن بر ما واجب هست آیا میتوانیم در جایی که زندگی میکنیم حیوان را
قربانی کنیم؟

 -1فتاوی نور علی الدرب (جزء ،93 :صفحه.)366 :
 -2فتاوی نور علی الدرب (جزء ،93 :صفحه.)360 :
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ج :همه شما باید بازگردید و دوباره عمره را انجام دهید به خاطر این کارتان توبه
کنید ،اگر کسی از شما جماع کرده است باید حیوانی ذبح کند آن را بین فقرای مکه
توزیع نماید ،باید عمرهاش را قضا کند؛ چون عمره اولی با جماع کردن فاسد شده
است ،واجب است که عمرهاش را کامل کند و قضای آن را بجا آورد ،کسی که جماع
کرده باید از همان میقاتی که بار اول احرام بسته است دوباره احرام ببندد ،اما اگر لباس
دوخته شده پوشیده و بوخوشی استفاده کرده اگر از روی نا آگاهی و فراموشی این کار را
انجام داده است چیزی بر او واجب نیست ،اما اگر به عمد و با آگاهی به حکم شرعی
آن ،این کار را انجام داده است باید فدیه دهد ،به شش مسکین غذا دهد ،برای هر
مسکین یک پیمانه از غذای شهر بدهد ،یا سه روز روزه بگیرد ،یا یک گوسفندی را
قربانی کند ،در مقابل هر کار ممنوعی که انجام داده باید فدیه بدهد کارهای ممنوعی
مانند پوشیدن لباس دوخته شده یا پوشاندن سر ،بو خوشی زدن ،کوتاه کردن ناخن یا
تراشیدن موی بغل و موی زیر کوتاه کردن سبیل و باید از این کارهایی که در این مدت

کرده توبه کند(.)1

 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)433 :

فصل سوم:
سوالهای مربوط به زنان
س :3بر اساس سالگرد تولد روزانه( ،شمسی) دختری فقط یک ماه مانده که 35
سالش کامل شود ،هنوز عادت ماهیانه نیز نشده است ،حج را انجام داده و بعد از
دوماه از گذشت حج که انجام داده عادت ماهیانه شده است ،آیا حج اسالم را به
جا آورده است؟
ج :اگر این دختر که ذکر کردی قبل از صبح روز عید قربان به سن بلوغ برسد ،یعنی
یا جنب شود و آب را ببیند یا موی سفتی اطرف شرمگاه بیرون بیاید ،حجی که انجام
داده حج اسالم به شمار میآید ،اما اگر هیچ عالمتی که نشانه بلوغ باشد را نبیند ،باید
دوباره حج را انجام دهد ،چون حج اولی قبل از رسیدن به سن بلوغ بوده است و جای

حج فرض را نمیگیرد(.)1

س :1تقریبا شش سال پیش به عمره رفتهام ،در حین طواف عادت ماهیانه شدم،
به طوافم ادامه دادم و سعی کردم و عمرهام را تکمیل کنم ،من میدانسم که طواف
خانه خدا در آن حالت درست نیست ،ولی من فکر کردم که عمرهام به مجرد
عادتشدن فاسد شده است ،و چون عمرهام فاسد شده است احرام نیز از بین
میرود ،من بعد از مدتی از این قضیه ازدواج کردم ،حکم چیست؟ جزاکم الله
خیرا.
ج :اگر قصه همانگونه که خودت گفتهای باشد عقد ازدواج شما صحیح نیست،
چون تو از احرام بیرون نیامده بودی و عقد کردهای ،واجب است که از همبستری با
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)433 :
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شوهرت دوری کنی و به مکه باز گردی و طواف و سعی انجام دهی و موی سر را کوتاه
کنی ،تا عمرهای را که به وسیله جماع فاسد کردهای را تمام کنی ،سپس دوباره به همان
میقاتی که بار اول از آن احرام بستهای باز گردی و احرام ببندی تا قضای عمرهای که
فاسد شده است را به جا بیاوری ،و اگر در طول این مدت عقد ازدواج بستهای باید
دوباره عقد ببندی ،باید خون نیز بدهی ،یک گوسفند مانند گوسفندی که در حج ذبح

میشود را در مکه قربانی کنی و بین فقرای حرم توزیع نمایی(.)1

س :3در ماه رمضان عمره کردم و طواف خانه خدا را انجام دادم و در هنگام سعی
احساس کردم که خون حیض کمی از من جاری شده ،سعی خود را به اتمام
رساندم ،وقت نماز ظهر داخل شده بود ،وارد حرم شدم و نماز ظهر را خواندم ،آیا
عمرهام صحیح میباشد ،همچنین نماز ظهری که خواندهام؟
ج :در مورد سعی شرط نیست که در حالت طهارت و وضو انجام شود بدون وضو
نیز درست است اما اگر با طهارت انجام شود بهتر هست ،الحمدلله در سعی شرط
نیست که بر وضو و طهارت انجام شود ،درست است که وضو داشتن بهتر است اما اگر
مرد یا زنی بدون طهارت و وضو سعی انجامد دهند اشکال ندارد ،در طواف شرط است
که در حالت طهارت و وضو باشیم و بدون وضو طواف درست نیست ،اما اگر در آن
حالت نماز خواندهای و تو مطمئن هستی که خون حیض آمده نمازت درست
نمی باشد ،اگر خون عادت ماهیانه بوده باید بعد از پاکی دوباره نمازی را که در آن
حالت خواندهای را بخوانی ،اما اگر خون عادی بوده آن را پاک کن و وضو بگیر و دوباره
نمازت را بخوان ،اگر خون حیض بوده ،این مسأله باز میگردد به قضیه قضای نمازی که
در حالت پاکی بودی و وقت آن داخل شده و سپس حیض شدهای ،اگر بعد از پاکی
قضای آن را به جای بیاوری بهتر است ،و اال الزم نیست که قضای آن را به جای

 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)934 :
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بیاوری ،چون آمدن خون حیض مانع نماز خواندن میشود ،و الحمدلله قضایی در آن
نیست ،اما اگر از روی احتیاط قضای آن را بجای بیاوری اشکال ندارد(.)1

س :1شخصی میپرسد :حکم استفاده از قرصهای ضد حاملگی برای زن در ماه
رمضان و ایام حج چیست ،تا زن بتواند عبادتهایش را انجام دهد؟
ج :اگر قرصها کامال خون را قطع نمیکند طواف درست نمیباشد ،چون خون کم

و زیاد در عادت ماهیانه فرقی نمیکند و حکمش یکی هست(.)2

س :5برای زنی که دچار عذر شرعی شده آیا زمان مشخص و محددی وجود دارد
تا طواف افاضه را انجام دهد؟
ج :مدت و زمان مشخصی وجود ندارد ،هر زمانی که پاک شد طواف میکند،
الحمدلله و اگر طول بکشد هم اشکال ندارد ولی تا قبل از انجام دادن طواف افاضه اگر

به تاخیر افتاد نباید با شوهرش نزدیکی کند(.)3

س :6اگر زنی که به حج آمده در ایام حج در حرم دچار عادت ماهیانه شد چکار
باید انجام دهد؟
ج :اگر بعد از طواف افاضه دچار حیض شده حجش کامل است ،و الزم نیست که
طواف وداع انجام دهد ،اگر از مکه بیرون رفت و هنوز عادت بود یا خون زایمان داشت،
طواف وداع از او ساقط میشود .اما اگر قبل از انجام طواف افاضه دچار حیض شد،
باید در مکه بماند تا در مکه طواف افاضه را نیز انجام دهد ،اشکال ندارد که زن در
حالت حیض یا نفاس در صحرای عرفه بایستد یا رمی جمرات انجام دهد ،یا در مزدلفه
یا منی بخوابد.

( -1فتاوی شیخ ابن باز) جزء 91 :صفحه.)993 :
 -2فتاوی نور علی الدرب (جزء ،96 :صفحه.)10 :
 -3فتاوی نور علی الدرب(جزء ،93 :صفحه.)381 :
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در حالت حیض فقط ممنوع است که طواف انجام دهد ،اما بقیه کارهای حج اجازه
دارد که در حالت حیض یا نفاس انجام دهد- ،الحمدلله -باید طواف نکند تا اینکه
پاک شود ،چون طواف به مانند نماز میباشد ،و اگر قبل از سفر عادت ماهیانه شود
طواف وداع از او ساقط میشود؛ ابن عباسب فرمود« :رسول الله ج به مردم دستور
دارد که آخرین کارشان قبل از سفر ،طواف وداع باشد ،اما از زنی که حیض شده این

حکم را ساقط کرد»( )1زنی که در حالت خون زایمان یعنی نفاس هستند نیز همین حکم
را دارند(.)2

س :9اگر زن نقاب یا برقع بزند و فقط یک طبقه از طبقه حجاب را روی خود
انداخته باشد آیا چیزی بر او هست یا فقط کاری که از آن نهی شده را انجام داده
است؟
ج :برای زن جایز نیست که نقاب بپوشد ،اگرچه که یک چیزی را قرار داده باشد که
مانع از چسبیدن به صورت شود ،چون تمام فرمایشات رسول الله در این مورد داللت بر
نهی از این کار میکند(،)3

س :9آیا زن اجازه دارد که در طواف و سعی بصورت شتاب و هروله راه برود؟
ج :اجماع علما بر این است که تند راه رفتن در حین طواف برای زنان وارد نشده
است ،همچنین در حین انجام سعی ،و آنها اضطباع را نیز انجام نمیدهند ،چون در
سریع راه رفتن و اضطباع بدن نمایان میشود ،و برای زن چنین کاری درست نیست،
بلکه زن باید خود را بپوشاند ،و در حالت شتاب رفتن و احرام را به صورت اضطباع

پوشیدن ،ستر از بین میرود(.)4
 -1بخاري ومسلم روایت کردهاند.

 -2فتاوی نور علی الدرب (جزء ،93 :صفحه.)314 :
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س :9زنی عادت ماهیانه داشت ،ترسید که اگر احرام عمره ببندد خانوادهاش را
معطل میکند چون نمیدانست که اگر پاک شود آیا خانودهاش میمانند یا نه،
بعد از پاکی قصد عمره کرد باید از کجا احرام ببندد ،آیا باید از میقات احرام ببندد
یا به نزدیک ترین جا خارج از محدوده حرم برود و نیت احرام کند؟
ج :کسی که نیت احرام بستن برای عمره را دارد و در مکه هست باید از منطقه حرم

خارج شود و خارج از حرم احرام ببندد ،چون رسول الله ج به ام المومنین عایشهل
وقتی که قصد انجام عمره را داشت دستور داد که به همراه برادرش از منطقه حرم در مکه
خارج شود و از منطقه تنعیم احرام ببندد ،کسی که نیت عمره کرد و خارج از حرم هست

از همانجایی که هست احرام میبندد(.)1

س :30آیا برای زن جایز هست که در مسجد الحرام یا در سعی و یا در اثناء طواف
صورت خود را نمایان کند؟
ج :جایز نیست ،بلکه باید حجاب خود را در حین طواف و سعی و در تمامی اوقاتی
که مردان نامحرم اطراف او هستند ،به صورت کامل رعایت کند ،اما اگر نامحرم
اطرافش نباشد صورت خود را نمایان کند اشکال ندارد ،اجازه دارد که در نماز صورت
خود را نمایان کند ،اما اگر در طواف و سعی نامحرم باشند باید حجاب را کامل کند ،در
هر جایی که مرد نامحرم اگرچه که یک مرد نامحرم باشد نیز باید صورت خود را
َ ْ
َ َ َ ٓٓ ٓ ه ََ َ ٓ ٓ
ۡو َر ءِّۡ
ۡمتَٰ اعا ۡفسۡوُلال هن ۡمِّن
بپوشاند ،خداوند متعال فرمودهِ﴿ :إَوذ ۡسأَلمالن
َ َٰ ٓ َ َ ٓ ٓ ٓ ٓ َ ٓ ٓ
َ
ه
نۚ﴾ [األحزاب« .]34:و هنگامی که چیزی
ۡذل ِّكمۡهطهرۡل ِّقوُلابِّكمۡوقوُلاب ِّ ِّه ۡ
اب ۡ
حِّج ٖ
(از وسایل زندگی به عاریت) خواستید ،پس از آنان (زنان پیامبر) از پشت پرده

بخواهید ،این (کار) برای دلهای شما و دلهای آنان پاکیزهتر است» در آیهای دیگر
َ
ََ ٓ َ ََٓ ه ه ٓٓ َ ه َ َ َْ ه َ َ ْ
ن﴾
ۡء بَاء ِّٓۡب ٓعاَل ِّ ِّه هۡ
نۡهو
خداوند فرموده﴿ :وَلۡيبدِّينۡزِّينتهنۡإَِّلۡۡلِّ عاَل ِّ ِّهنۡهوۡء بائ ِّ ِّۡه ۡ
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[النور .]49 :الی آخر آیه «و زینت خود را آشکار نسازند؛ مگر برای شوهرانشان ،یا
پدرانشان ،یا پدر شوهرانشان ،یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان» ،و صورت زن
بزرگترین زینت هست(ۡ .)1

س :33خانمی میپرسد :در هنگام طواف و سعی و بوسیدن حجراالسود صورتم
نمایان شد ،مردان نامحرم نیز دور و برم بودند ،من از حرم بیرون نرفتم و فقط یک
بار به حرم رفتهام؟
ج :باید توبه و استغفار نماید و الحمدلله ،واجب است که در هنگام طواف و سعی
وقتی نامحرم هست صورت خود را بپوشاند ،اما چون این کار که از این زن رخ داده از

روی ناآگاهی بوده باید توبه و استغفار کند ،و سعی و طوافش صحیح میباشد(.)2

س : 31اگر از زنی که در احرام است بدون اراده موی سرش بریزد باید چکاری
انجام دهد؟
ج :اگر شخصی که احرام بسته -چه زن و چه مرد -در هنگام وضو گرفتن یا غسل
زدن به خاطر دست کشیدن به سرش ،موی سرش بریزد هیچ عیبی در حج و احرامش
به وجود نمی آید ،همچنین اگر موی ریش و سبیلش بیفتد یا اگر ناخنش بیفتد هیچ
ضرری به حج و عمرهاش نمی رسد ،البته نباید به عمد اینکار را انجام دهد ،ممنوع
این است که انسان به عمد موی سر خود را بکند یا ناخن خود را در حالت احرام
بگیرد ،همچنین زن نیز نباید به عمد چیزی را بکند اما اگر از روی غیر عمد چیزی از

مویش بیفتد ،این موهای جدا شدهای است که غیر ارادی میافتد(.)3

س :33زنی عادت ماهیانه داشت اما با این وجود در حالی که آ گاهی داشت به
حرم رفته و نماز خوانده ،حکم این کارش چیست؟
 -1فتاوی نور علی الدرب (جزء ،93 :صفحه.)318 :
 -2فتاوی نور علی الدرب (جزء ،93 :صفحه.)311 :
 -3فتاوی شیخ ابن باز (جزء 93:صفحه.)994 :
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ج :این زن با رفتن به حرم شریف و نماز خواندنش با مردم ،در حالی که عادت
ماهیانه یعنی حیض دارد و میداند که که نباید این کار را بکند با اینکار دچار یک منکر
بسیار بزرگی شده است ،از دو جهت :اول اینکه :اصال نمازش درست نیست و کسی که
دچار این بیوضویی یعنی حیض شده اصال نباید نماز بخواند ،این کارش منکر بزرگی
است و نماز باطل میباشد،
جهت دوم اینکه :وقتی که این زن عادت هست اجاز ندارد که وارد مسجد الحرام
شود و در مسجد بشیند ،زن حائض و شخص جنب اجازه ندارند که در مسجد بنشینند،
اما گذشتن از مسجد در موقع ضرورت اشکالی ندارد ،یعنی حتی نشستن در مسجد
برای زن حائض و شخص جنب درست نیست ،چه برسد به اینکه در مسجد نماز نیز
بخوانند ،این زن که در حالت حیض به مسجد رفته و نماز خوانده است کارش بسیار
زشت و ناپسند است ،نباید این کار را انجام دهد ،باید در خانه بماند و به مسجد نیاید
تا اینکه از حیض پاک شود ،وقتی که از حیض پاک شد اگر خواست با خواهرانش به
مسجد میرود ،اما اینکه در حالت حیض به مسجد رفته و آنجا نماز خوانده تمامی این
کارهایش منکر میباشد ،نماز خواندن در حالت حیض و حالتهای دیگر ناشی از
بیوضویی بزرگ (حدث اکبر یا غسل) و یا بیوضویی کوچک (حدث اصغر؛ منظور

َ َ َ
ُْ
وضوست) باطل میباشد ،رسول الله فرمودهّ« :ل تقبل صَلة بهغي طهور ،وّل صدقة
ُ
مهن غلول»(« .)2()1نماز بدون وضو درست نیست و صدقه از مال دزدی درست

نیست».
س :31زنی که در حالت حیض هست باید چگونه نیت احرام کند قبل از رفتن به
عمره؟

 -1رواه مسلم ـ باب وجوب الطهارة للصالة .903/9
 -2فتاوی شیخ ابن باز (جزء ،91 :صفحه.)993 :
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ج :اگر زنی به عمره یا حج میرود و به میقات در حالت حیض میرسد ،در آنجا
غسل میزند و نیت دخول درعبادت را میکند و محرم میشود ،وارد مکه میشود ،اما
طواف انجام نمی دهد تا اینکه پاک شود و غسل بزند ،اگر از میقات بدون احرام عبور
کرد؛ به میقات باز میگردد و نیت میکند و از آنجا احرام میبندد ،فرقی نمیکند ،چه
قبل از پاکی و چه بعد از پاکی میتواند این کار را بکند ،به مسجدالحرام باز میگردد و

بعد از پاکی و غسل طواف میکند(.)1

س :35لباس زن در حالت احرام باید چگونه باشد؟
ج :زن لباس خاصی ندارد ،اگر با همان لباس عادی که بر تن دارد احرام ببندد
درست است ،ولی شایسته است که لباسی را بپوشد که جلب توجه ننماید ،باعث
شهرت نشود در آن زینتی که جلب توجه نماید به کار برده نشده ،باید یک لباس ساده

باشد(.)2

س :36آیا زن اجازه دارد در حالت احرام از برقع استفاده کند؟ آیا زن اجازه دارد
در حالت احرام از بو خوشی استفاده کند ،آیا پوشیدن طال برای زنی که احرام
بسته است جایز هست؟
ج :پوشیدن برقع برای زنی که احرام بسته جایز نیست ،چون رسول الله ج فرموده:

«وّل تنتقب املرأة ،وّل تلبس القفازين» (به روایت بخاری).

«و زن نقاب نمیزند و دست کش نمیزند» اگر کسی از روی ناآگاهی از برقع
استفاده کرد و نمیدانست که حرام هست هیچ گناهی ندارد و حجش صحیح میباشد.
شخصی که احرام بسته اجازه ندارد بعد از احرام از بوخوشی استفاده کند ،فرقی نمیکند

ً
که مرد باشد یا زن ،رسول الله ج فرموده« :وّل تلبسوا شيئا من اثلياب مسه الزعفران

 -1فتاوای مفتي (صفحة .)93
 -2فتاوی نور علی الدرب (جزء ،93 :صفحه.)933 :
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أو الورس»(« )1لباسی که به آن زعفران و رنگ زرد گیاه ورس زده شده را نپوشید» ام
المومنین عایشهل فرموده« :به رسول الله ج به خاطر احرام بستنش بو خوشی زدم و
به خاطر بیرون آمدن از احرام قبل از اینکه طواف کند بو خوشی زدم»( ،)2و رسول الله

ج در مورد شخصی که در حالت احرام وفات کرده بود فرمودّ« :ل تمسوه طيبا»(« .)3به
او بو خوشی نزنید».
 زن اجازه دارد که احرام ببندد در حالی که دستنبد طال یا انگشتر طال و مانند این راپوشیده ،ولی از نظر شرعی باید آنها را از دید نامحرم پنهان نگه دارد ،تا فتنه بوجود

نیاید(.)4

 -1صحیح بخاري باب ما ینهی من الطیب للمحرم والمحرمة .93/4
ً
 -2قبال تخریج شد.
 -3متفق علیه صحته.
 -4فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،99 :صفحه.)919 :

فصل چهارم:
سوالهای مربوط به نماز و روزه
س :3کسی که به خاطر ناتوانی روی کرسی مینشیند و نماز میخواند آیا باید بین
رکوع و سجودش از لحاظ گذاشتن دو دست و کج شدن فرق وجود داشته باشد
یا در این مورد راحتی وجود دارد ،لطفا ما را راهنمایی کنید جزاکم الله خیرا؟
ج :برای کسی که بر روی زمین نماز میخواند یا بر روی کرسی واجب است که
سجودش را پایینتر از رکوعش قرار دهد ،سنت است که در حال رکوع دو دستش را روی
زانو بگذارد و در حال سجود واجب است که دستش را روی زمین قرار دهد اما اگر

نتوانست آنها را روی زانو میگذارد ،چون از رسول الله ج روایت شده است که فرمود:
«أمرت أن أسجد َع سبعة أعظم :اْلبهة ،وأشار إل أنفه ،واَلدين والركبتي

وأطراف القدمي» «به من امر شده است که بر هفت استخوان سجده کنم :پیشانی ،و
به بینیاش اشاره نمود ،و دو دست و دو زانو و گوشه پا» .اما اگر کسی نتوانست و روی
َ هٓ أ ه
ٱّلِل ۡ َماۡ
کرسی نماز خواند اشکال ندارد ،خداوند متعال فرموده است﴿ :فٱتقاۡ ۡ َۡ

ٱس َت َطع ٓتمۡ﴾ [التغابن« .]96 :تا جایی که میتوانید تقوای خداوند را پیشه کنید» ،و رسول
الله فرموده« :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(« )1وقتی شما را به کاری امر
کردم هر چه که میتوانید آن را انجام دهید» .این حدیث متفق علیه استۡ .

 -1فتاوی الطب و المرضی شیخ ابن باز (صفحه.)34 :
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س :1من به بیماری خود ادرای یا سلس البول دچارم؛ گاهی وقتها از من به اندازه
یک قطره یا دو قطره میریزد ،بعضی وقتها پیشنماز مردم نیز میشوم آیا من
اجازه این کار را دارم یا نه؟
ج :اگر سلس البول ،همیشگی است یعنی آبی مانند ادرار از تو خارج میشود پس
وضو نگیر مگر زمانی که وقت نماز داخل شد ،وقت که داخل شد وضو بگیر ،وقتی که
وضو گرفتی با این وضو نماز بخوان تا زمانی که وقت نماز هست ،مانند زنی که دچار
بیماری استحاضه شده است ،چون رسول الله به آن زن دستور داد که برای هر نمازی
وضو بگیرد ،چون بیوضوییاش دائمی هست و خون بند نمیشود ،وضع کسی که
ادراش نیز همیشه میآید به همین صورت است ،باید برای هر نمازی وضوبگیرد ،یعنی
زمانی که وقت نماز عصر شد برای نماز عصر وضو میگیرد ،نماز میخواند تا وقت
عصر به پایان برسد ،و قرآن میخواند ،برای نماز مغرب وقتی که وقت نماز مغرب
داخل شد وضو میگیرد ،و نماز میخواند تا هوا تاریک شود و شفق از بین برود ،وقتی
که نماز عشا شد وضو میگیرد ،منظور این است که برای هر وقتی از نمازها وضوی
جداگانه باید بگیرد ،این برای کسی است که دچار سلس البول هست ،بهتر است که
پیشنماز مردم نشوی ،چون گروهی از علما نظرشان بر این است که اگر کسی دچار
بیماری سلس البول هست نباید امام شود ،اما اگر این کار را کردهای ان شاء الله که
درست بوده صحیح هم این است ،اما اگر این کار را ترک کنی اولیتر است(.)1

س :3حکم عبور کردن جلو نماز گذاران در حرم مکی و مسجد نبوی چیست؟
ج :در حرم مکی چیزی که نزد اهل علم معروف است این است که اشکال ندارد و
کسی مانع نشود تا زمانی که نماز در داخل مسجد الحرام باشد ،اما در بقیه اماکن و
مساجد مکه باید مانع از عبور شود ،باید شخصی که نماز میخواند برای خود یک ستره
قرارد دهد ،رسول الله در منطقه ابطح وقتی که نماز خواند برای خود یک ستره قرار داد،
 -1فتاوی نور علی الدرب (جزء ،3 :صفحه.)938 :
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اما در داخل حرم شلوغی و سختی مانع میشود که انسان برای خود ستره قرار دهد ،و
کسی که از جلو نماز گزار در داخل مسجدالحرام عبور کند گناه ندارد ،ابن زبیر نماز
میخواند و مردم از جلوش رد میشدند .در حدیثی اگرچه که به صحت نرسیده و
ضعیف هست ،آمده که ضرورت نیست داخل حرم ستره گرفت؛ و اشکال ندارد که
بدون ستره نماز خواند ،و علماء نیز نظرشان این است که اشکال ندارد ،در مسجد النبی
نیز به همین صورت است اگر شلوغ باشد ،مشکل همان است یعنی در شلوغی شرط
نیست که ستره گذاشته شود ،اما باز هم سعی کند ستره ای برای خود پیدا کند اگر
توانست جلو دیوار یا پشت ستونهای مسجد النبی نماز بخواند بهتر است ،چون رسول

الله ج دستور داده در نماز ستره قرار دهیم ،و میشود در مسجد النبی از دیوار یا ستون
به عنوان ستره که مانعی بین او و عبور مردم باشد استفاده کند ،بعضی از مردم
میخواستند در مسجد النبی از جلو ابوسعید که مشغول نماز خواندن بود عبور کنند،
اما مانع از عبور شد ،ابوسعید دلیل خود را از حدیث رسول الله عنوان کرد« :اگر کسی
()1

مشغول نماز خواندن بود و شخصی خواست از جلوش رد شود باید او را کنار بزند»

منظور این است که در مسجد النبی جلو کسی که از روبری نمازگزار رد میشود را باید
گرفت ،مگر اینکه زیاد شلوغ باشد که نتوان جلو عابرین را گرفت ،این حرف از گفتار
َ هٓ أ ه
ٱّلِلۡ َماۡٱس َت َطع ٓتمۡ﴾ [التغابن« .]96 :تا جایی که
خداوند گرفته شده که فرموده﴿ :فٱتقاۡۡ َۡ
َ
َ َ ََْْ َ ْ ُ َ ْ ََ ََْْ َ ْ ُ َ ْ ََ
َ َ ُ ْ ُ
إذا َم َر ال ْ َم ُّ
ار بي يدي أحدهكم َوه َو هف الصَلة ه فليدفعه فإهن أب فليدفعه فإهن أب
 -1نص حدیث« :
ََُْ ُْ َ َُ َ ْ
فليقات هله فإهنه شي َطان» البخاري « : »389/9کتاب الصالة :باب یرد المصلي من مر بین یدیه

« ،»301ومسلم « :»464 -469/9کتاب الصالة :باب منع المار بین یدي المصلي،»931« ،
وأبو داود « :»331/9کتاب الصالة :باب ما یؤمر المصلي أن یدرأ عن الممر بین یدیه «،»300

ونسائي « :»66/9کتاب القبلة :باب التشدید في المرور بین یدي المصلي وبین سترته ،وابن ماجة
« :»403/9کتاب إقامة الصالة :باب إدرأ ما استطعت ،حدیث « ،»133وأحمد «،»64/4
والدارمي «.»498/9
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میتوانید تقوای خداوند را پیشه کنید» حکم مسجدالحرام نیز همین است ،در بیشتر
اوقات احتمال شلوغی هست که نتوان جلو عابرین را گرفت ،و علماء در مسجدالحرام
آسان گرفتهاند ،بخصوص در ایام حج که بیشتر اوقات نمیتوان جلو عابرین را گرفت ،و
ان شاء الله که معاف هستند ،و اما در مسجد النبی هم احتمال شلوغی هست و هم
احتمال اینکه شلوغ نباشد وجود دارد ،وقتی که مسجد النبی نیز شلوغ باشد حکم
مسجد الحرام را میگیرد ،این حکم آسان گرفته میشود چون باید به کسی ضرر نرساند
و دیگران را ناتوان نکرد و کاری که قادر به آن نیستند را نباید انجام دهند(.)1

س :1آیا نماز خواندن در محوطه ،قسمت توسعه مسجد النبی زیر چترها حکمش
مانند نماز خواندن داخل مسجدالنبی میباشد؟
ج :اماکنی که بعد از توسعه دادن مسجدالنبی جزوی از مسجد النبی میشود بعد از
ملحق شدن به مسجد حکم خود مسجد را میگیرد ،بر همین اساس هر آنچه که به
مسجد النبی اضافه شود و وارد مسجد النبی شود حکم آن را میگیرد که اجر نماز
خواندن در آن چند برابر میشود و امور دیگر ،اگرچه که اجر نماز خواندن متفاوت است
بر اساس خواندن نماز در صف اول یا در صف دوم و به این صورت(.)2

س :5اوقاتی که نماز سنت خواندن درست نیست چه اوقاتی است؟
ج :اوقاتی که نماز خواندن در آن نهی شده عبارت است :از زمان طلوع صبح تا باال
آمدن خورشید ،زمانی که خورشید وسط آسمان است تا اینکه به وقت زوال برسد ،از
بعد از نماز عضر تا غروب خورشید ،اما در این اوقات نمازهایی که برای خواندن آن
سببی وجود دارد اجازه هست که بخوانیم ،مانند نماز کسوف و دو رکعت طواف و نماز

تحیت مسجد(.)3

 -1فتاوای شیخ ابن باز (جزء ،91 :صفحه.)496 :
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،6 :صفحه.)991 :
 -3فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،6 :صفحه.)939 :
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س :6نظر شما در باره دستگاه جدید (موبایل) چیست که در آن برنامه قرآن قرار
میدهند ،و وقتی که موبایل را باز میکنی دست روی عالمت خاصی میزنی و
صفحه قرآن باز میشود ،آیا در این حالت اجازه هست که بدون وضو به موبایل
دست زد ،بعد از قفل کردن موبایل آیا میشود در حالی که آن همراهمان هست
وارد حمام شویم؟ میدانیم که چند لحظه قبل آیه قرآن بر آن ظاهر بوده و اآلن بعد
از بیرون آمدن از برنامه و قفلکردن موبایل مخفی شده ،لطفا جواب دهید ،جزاکم
الله خیرا؟
ج :زمانی که قرآن بر روی صفحه ظاهر است حرام است وارد حمام شد ،چون قرآن
بر صفحه نمایان میباشد ،اما اگر از برنامه قرآن خارج شده و موبایل را بسته ،موبایل در
این صورت حکم یک وسیله را میگیرد که حرام نیست آن را با خود به حمام و
دستشویی ببریم ،اما خواندن قرآن بدون وضو از روی برنامه موبایل جایز هست ،البته
قاری نباید ُج ُنب باشد ،چون خواندن قرآن برای جنب ممنوع هست ،اشکال ندارد که به
آن دست کشید چون جزو دستزدن مستقیم به قرآن نیست بلکه یک مانع و صفحهای
وجود دارد ،موبایل حکم کتاب قرآن را به خود نمیگیرد ،والله اعلم(.)1

س :9حکم زیارت قبر در ایام عید و روزهای دیگر چیست ،من در یک روستا
زندگی میکنم که مردم در روز اول عید به قبرستان میروند ،آنجا میخورند و
مینوشند و مشغول بازی میشوند ،چون من شنیدهام که قبرستان محلی است
برای پند گرفن و شناخت خداوند سبحانه و تعالی که انسان را به یاد بعد از مرگ
میانداز؟

 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،9 :صفحه.)909 :
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ج :زیارت قبور برای دو چیز جایز است :اوال :برای یاد آوری آخرت؛ رسول الله ج

فرموده« :كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ،فإنها تذكركم باْلخرة»(« )1شما
را از زیارت قبور منع کرده بودم ،آن را زیارت کنید چون شما را به یاد آخرت میاندازد».
دوما :دعا برای مرده ،از رسول الله ج روایت شده کهَ« :كن يقول إذا زار قبور
املسلمي ف اَلقيع :السَلم عليكم أهل اَليار من املؤمني واملسلمي ،وإنا إن شاء
الل بكم ّلحقون ،أنتم فرطنا وحنن لكم تبع ،نسأل الل نلا ولكم العافية ،امهلل

اغفر هلم امهلل ارْحهم»(« .)2زمانی که به زیارت قبورستان مسلمانها در بقیع میرفت
میفرمود :سالم بر شما اهل دیار از مومنین و مسلمین ،و ما ان شاءالله به شما ملحق
می شویم ،شما از ما زودتر رفتید و ما بعد از شماییم ،برای خود و شما عافیت را
خواستاریم ،خدایا آنها را بیامرز پروردگارا به آنها رحم بفرما» .اما نشستن سر قبر و
خوردن در آنجا و شادی و سرور راه انداختن جایز نیست ،همچنین جایز نیست که از

مرده طلب دعا کنیم چون خودش به دعا نیازمند است(.)3

س :9چه وقت باید نیت روزه گرفتن بکنیم؟ آیا شرط هست که هر شب نیت
بکنیم؟

 -1مسلم در «صحیحش» ( )9133کتاب األضاحي  -باب ادخار لحوم األضاحي فوق ثالث،
وأصحاب «السنن» ،از حدیث بریدة س.

 -2إسنادش صحیح است بر شرط مسلم ،رجالش ثقه هستند رجال الشیخین به جز سلیمان ابن بریدة
ومعاویة بن هشام -و او َّ
القصار الکوفي است -از رجال مسلم .أبو أحمد :که اسمش محمد بن
َ
عبد الله األسدي ُّ
الز بیري است ،وسفیان :که ابن سعید الثوري است .و أبو بکر الخالل في کتاب
«السنة» آورده ( )9080از طریق أحمد بن حنبل ،با این إسناد.
 -3فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،3 :صفحه.)339 :
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ج :نیت از شب شروع میشود ،اگرچه که آخر شب باشد ،ولی باید نیت کرد ،رسول
الله ج فرمود« :إنما اْلعمال بانليات»(« .)1اعمال انسان بر اساس نیت محاسبه
میشود» .قول صحیح این است که باید هر شب نیت کرد ،مگر این که روزه سنت
باشد ،که در سنت شرط نیست که شب نیت کند و اگر در روز شروع به روزه گرفتن
نمود یعنی صبح از خواب بیدار شد و شب نیت نکرده بود اما چیزی در صبح نخورد نه
خوردنی و نه نوشیدنی ونه هم کاری که باعث باطل شدن روز باشد انجام داد ،سپس
خواست که آن روز را روزه بگیرد ،درست است و اشکالی ندارد ،از ام المومنین
عایشهل روایت شده است که فرمود« :رسول الله ج نزد من آمد و پرسید :چیزی
برای خوردن هست؟ گفتم :نه ،فرمود :پس من روزه هستم»( )2پس رسول الله علیه

الصالة والسالم در وسط روز روزه گرفت(.)3

س :9اگر انسان در ماه رمضان صدای اذان را از طریق رادیو شنید و گمان کرد که
اذان به افق شهر خودش است اما بعد مشخص شد که به افق شهری که قبل از
شهرش هست میباشد ،آیا باید قضای آن روز را به جا بیاورد؟

 -1بخاري  93 - 3 / 9در بدء الوحي ،و در اإلیمان ،باب ما جاء أن األعمال بالنیة والحسبة ولکل
امرئ ما نوی ،و در العتق ،باب الخطأ والنسیان في العتاقة والطالق ونحوه ،ودر فضائل أصحاب
ً
النبي ج ،باب هجرة النبي ج وأصحابه إلی المدینة ،و در النکاح ،باب من هاجر أو عمل خیرا
لتزویج امرأة فله ما نوی ،و در األیمان والنذور ،باب النیة في األیمان ،و در الحیل ،باب في ترك

الحیل وأن لکل امرئ ما نوی ،و مسلم ( )9103در اإلمارة ،باب قوله ج« :إنما اْلعمال بانلية»،

وأبو داود ( )9909در الطالق ،باب فیما عنی به الطالق والنیات ،و ترمذي ( )9633در فضائل
الجهاد ،باب ما جاء فیمن یقاتل ریاء وللدنیا ،و نسائي  31 / 9و  60در الطهارة ،باب النیة في
الوضوء.
 -2مسلم .801/9
 -3فتاوی نور علی الدرب (جزء ،96 :صفحه.)983 :

96

پاسخ به سواالت زائران حرمین

ج :اگر میداند که قبل از غروب خورشید افطار کرده است باید قضا بجا بیاورد(.)1
س :30حکم شرعی روزه کسی که صدای اذان صبح را شنیده ولی به خوردن و
نوشیدن ادامه داده چیست؟
ج :واجب است که انسان مؤمن از خوردن و نوشیدن و کارهای افطار کننده دیگر
وقتی که فهمید وقت صبح داخل شده دست بردارد و خودداری کند ،بخصوص اگر
روزههای فرض مانند روزه رمضان و روزه نذری یا روزه کفارات باشد خداوند فرموده
َ
َ ٓ ٓ أ َ َ ٓ أ َ ه َٰ َ َ َ ه َ َ ٓ ٓ َ ٓ َ َ ٓ
َ
طۡٱۡلس َا ۡدِّۡمِّنَۡ
َ
ضۡمِّنۡٱۡلي ِّۡ
طۡٱۡلبي ۡ
ۡوٱۡشباۡۡحَّتۡيتبيۡلكمۡٱۡلي ۡ
است﴿ :وَكا ۡ
ٓ ه َ ُّ أ ذ َ َ َ ه
َ
امۡإَِّلۡٱَل ِّۡ﴾ [البقرة« .]983 :و بخورید و بیاشامید ،تا رشتهی
ٱلصي ۡ
ٱلفج ۡرِّۡثمۡهت ِّما ۡ ِّ
سفید صبح از رشتهی سیاه (شب) برای شما آشکار شود ،سپس روزه را تا شب به پایان
رسانید» ،اگر صدای اذان را شنید و دانست که صدای اذان صبح هست ،واجب است
که از خوردن و نوشیدن دست بردارد ،اما اگر مؤذن قبل از داخل شدن وقت صبح اذان
میگفت واجب نیست که امساک کند و از خورد و نوش دست بکشد ،جایز هست که
بخورد و بنوشد تا برایش آشکار شود که صبح شده است ،اما اگر نفهمید که مؤذن برای
صبح اذان میگوید یا برای قبل از صبح ،اولی و احتیاط این است که امساک کند و
دست از خوردن بردارد ،اما اگر در وقت اذان گفتن چیزی خورد یا نوشید اشکال ندارد،
چون ندانسته که وقت صبح داخل شده است ،در زمان کنونی بخاطر وجود برق و نور
که در شهرها نصب شده انسان نمیتواند خودش وقت دخول صبح را ببیند ،ولی باید
احتیاط کند و به اذان توجه نماید و به تقویمهایی که وقت صبح را با ساعت و دقیقه

مشخص میکند ،توجه کند تا به قول پیامبر که فرموده« :دع ما يريبك إل ما ّل

 -1فتاوی نور علی الدرب (جزء ،96 :صفحه.)936 :
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يريبك»(« )1رها کن چیزی که تو را به شک میاندازد و بگیر چیزی که تو را به شک
نمیاندازد» .و رسول الله ج فرموده« :من اتىق الشبهات فقد استْبأ َلينه

وعرضه»(« .)3()2کسی که خود را از شبهات نگه داشت دین و ناموس خود را از گناه

حفظ کرده است»ۡ .

س :33من بخاطر اینکه بیماری آسم دارم از اسپری مخصوص استفاده میکنم،
روزه دار هستم و یک طعم تلخی را در دهانم احساس میکنم ،آیا باید افطار کنم؟
ج :اگر به خاطر ضرورت هست ان شاء الله روزه را باطل نمیکند ،چون جزو
نوشیدنی و خوردنی نیست ،بلکه هوا و تنفسی است که وقتی دچار مشکل میشوی از
آن استفاده میکنی ،صحیح این است که روزه را باطل نمیکند ولی باید فقط در مواقع
ضرورت از آن استفاده کرد (.)4

س : 31حکم روزه کسی که در یک کشوری روزه گرفته و به کشوری دیگر که از
لحاظ زمانی با وقت کشور اول متفاوت هست چگونه هست؟
ج :از شیخ /سوال شده :حکم روزه کسی که از یک کشور اسالمی سفر کرده و به
کشوری دیگر که مردم آنجا یک روز دیرتر روزه گرفتهاند چیست ،آیا باید خود را همراه و
تابع آنها قرار دهد ،اگرچه که سی روز بیشتر روزه بگیرند ،یا برعکس؟ شیخ جواب
دادند :اگر شخصی از یک کشور اسالمی به کشور اسالمی دیگر مسافرت کند که مردم
آنجا دیرتر روزهشان تمام میشود ،باید با مردم آن کشور و شهر روزه را تمام کند ،چون
باید روزی که مردم روزه هستند او نیز روزه باشد و روزی که مردم روزه را تمام میکند او
 -1ترمذي ( )9390در صفة القیامة ،باب شماره ( ،)69و نسائي  493 / 8و  498در األشربة ،باب
الحث علی ترك الشبهات ،وإسنادش صحیح است ،و همچنین أحمد و غیره روایت کردهاند.
 -2بخاري ( ،)39و مسلم (.)9311
 -3البحوث االسالمیة (جزء ،40 :صفحه.)996 :
 -4فتاوی نور علی الدرب (جزء ،96 :صفحه.)993 :
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نیز افطار کند ،و روز عید قربان روزی است که مردم عید میکنند ،اگرچه که یک روز یا
بیشتر از سی روز را روزه بگیرد ،همچنین اگر به یک کشور و شهری سفر کرد که غروب
خورشید دیرتر از شهر خودش هست باید صبر کند و روزه باشد تا خورشید غروب کند،
اگرچه که از روز عادی دو ساعت یا سه ساعت یا بیشتر تا غروب طول بکشد ،چونکه
وقتی به کشور دیگری میرود هالل در آنجا رویت نشده است و پیامبر دستور داده است
که روزه نگیریم و روزه را تمام نکنیم مگر بعد از رویت ماه ،فرموده« :صوموا لرؤیته،

وأفطروا لرؤیته»(« )1با دیدن ماه روزه بگیرید و با دیدن ماه روزه را تمام کنید».
اما اگر مسأله بر عکس رخ داد یعنی از کشوری سفر کرد به کشوری دیگر که در آن
کشور دوم روزه را زودتر گرفتهاند ،باید با آنها روزه را تمام کند و قضای روزی را که افطار
کرده را به جا بیاورد ،اگر یکروز را افطار کرد قضای یکروز را به جا میآورد و اگر دو روز
را افطار کرد قضای دو روز را به جا میآورد ،اگر بعد از بیست و هشت روز از رمضان
که روزه رفته بود افطار کرد ،دو را قضا میگیرد ،اگر روزهای ماه رمضان در هر دو کشور
کامل بوده باشد ،و اگر در هر دو کشور یا یکی از کشورها رمضان بیشتر از سی روز بود
فقط یک روز را قضا میگیرد(.)2

س :33آیا روزه دار اجاز دارد که همسر خود را ببوسد؟
ج :روزه دار اگر میداند که انزال منی رخ نمیدهد اجازه دارد که ببوسد ،اما اگر
میترسد که انزال منی رخ دهد مکروه هست که این کار را انجام دهد ،اگر بوسید یا با
همسرش بازی کرد و انزال منی رخ داد روزهاش بر اساس قول صحیح علماء فاسد شده
است ،باید روزه را قضا بگیرد ولی کفاره ندارد ،عایشهل میگوید :رسول الله ج

 -1صحیح بخاري باب قول النبي ج إذا رأیتم الهالل .93/4
 -2فتاوی ابن عثیمین (جزء 91 :صفحه.)33 :
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«در حالت روزه میبوسید و مباشرت میکرد ،ولی کدام یک از شما میتواند مانند او
خود را نگه دارد»،به روایت مسلم(.)1

س :31آیا تزریق کردن از طریق عضالت یا از طریق رگ حکمش یکسان هست؟
ج :در هیچ صورت روزه را باطل نمیکند ،صحیح این است ،مگر اینکه بخاطر

رساندن غذا و خوراک باشد(.)2

س :35آیا روزه دارد اجازه دارد در ماه رمضان با آب و صابون غسل بزند؟ و آیا
کسی که جنب شد باید روزه خود را بخورد؟ آیا بوخوشی روزه را باطل میکند؟
ج :اوال :روزه دار اجازه دارد که در روز رمضان با آب و صابون غسل بزند.
دوما :اگر کسی که روزه هست در روز رمضان ُج ُنب شد روزهاش فاسد نمیشود
بلکه باید غسل برند اگر انزال منی رخ داد.
سوما :اگر کسی که روزه هست در روز رمضان از هر نوع بوخوشی در رمضان
استفاده کرد ،روزهاش باطل نمی شود ،اما از بخور استفاده نکند و بخور را بو نکند

همچنین بوخوشیهای که پودر میکنند و روی آتش میگذارند مانند مسک(.)3

 :36در مورد مسواک زدن در ماه مبارک رمضان سوال دارد ،آیا جایز هست در
وسط روز رمضان از مسواک استفاده کنیم یا نه؟
ج :روزه دار اجازه دارد در تمام روزهای رمضان از مسواک استفاده کند ،به خاطر
عام بودن احادیثی که در مورد مسواک آمده است ،و در حدیثی که امام ترمذی از عامر
بن ربیعه روایت کرده است آمده که او گفت« :پیامبر را چندین بار که از شمارش

 -1اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)408 :
 -2فتاوی نور علی الدرب (جزء،96 :صفحه.)993 :
 -3فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،90 :صفحه.)939 :
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خارج است دیدهام که در حالی که روزه بود مسواک میزد» ،و ترمذی گفته :این حدیث
حسن است(.)1

س :39آیا روزه دار اجازه دارد که در حال روزه از خمیر دندان استفاده کند؟ بیاد
داشته باشید که روزه دار میتواند فقط از مسواک چوبی استفاده کند ،و حکم
داروهایی که برای شتسشوی دهان است (با آن مضمضه میکنند) چیست؟
ج :هیچ اشکالی وجود ندارد که در روز رمضان هنگام روزه از خمیردندان استفاده
کرد ،اما باید تمام آنچیزهایی که در دهانش مانده را باید بیرون بریزد ،و اگر چیزی بدون
تقصیر او به حلقش وارد شد به روزهاش ضرری وارد نمیکند ،همچنین هیچ اشکالی
ندارد که از دهان شوی استفاده شود بشرط اینکه مضمضمه کند و به عمد چیزی را فرو
نبرد ،و چشیدن غذا نیز همین حکم را دارد یعنی میتواند آن را به دهان بزند ولی آن را

نخورد(.)2

س :39حکم خوردن آب دهن برای روزه دار چیست؟
ج :خوردن آب دهن برای روزه دار اشکال ندارد ،و فکر نکنم که بین علما در این
مورد اختالف باشد ،چون در آن سختی وجود دارد و نمیتوان آن را بیرون ریخت ،اما آب
بینی و بلغم ،اگر به دهان وارد شد باید بیرون ریخت ،و روزه دار اجازه ندارد آن را ببلعد

چون میتواند از آن دوری کرد و همیشگی نیست ،اما آب دهان همیشگی میباشد(.)3
س :39حکم جماع کردن در روز رمضان چیست؟ هم زن و هم شوهر از حکم آن

بیخبر بودند ،و جماع در روز رمضان و با رضایت هر دو صورت گرفته است،
چون شوهر مسافر بود و به خاطر سفر اجازه افطار کردن را داشت ،اما زن مسافر
نبود؟
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،3 :صفحه.)940 :
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،1 :صفحه.)911 :
 -3فتاوی شیخ عبد العزیز بن باز (جزء ،93 :صفحه.)494 :
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ج :هم زن و هم شوهر باید قضای آن روز را به جا بیاورند و هر دو باید کفاره بدهند،
کفاره این است که باید یک برده را آزاد کند ،اگر نیافت باید دو ماه پشت سرهم ،هر روز
را روزه بگیرد ،اگر توان آن را نداشت باید به شصت مسکین غذا بدهد ،و عالوه بر این
باید توبه کنند ،چونکه شوهر وقتی که از سفر برگشت باید بقیه روز را چیزی نمیخورد

و کاری نمیکرد و در حالت امساک قرار میگرفت چون سفرش تمام شده بود(.)1
س :10حکم انجامدادن عادت سری (استمناء) در روز رمضان چیست؟

ج :انجام دادن عادت سری (استمنا با دست) حرام است ،و در روز رمضان حرمتش
بیشتر میباشد ،روزهاش باطل است و باید قضای روزی که در آن روز استمنا انجام داده
را به جا بیاورد ،چون روزه را فاسد میکند(.)2

 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء 9 :صفحه.)639 :
 -2فتاوی اللجنة الدائمة (جزء 90 :صفحه.)931 :

فصل پنجم:
زیارت مدینه و احکام آن
س :3بعضی از برادران که به عربستان میآیند میگویند :همه زیارتگاهها در
مدینه یا در مکه -میگویند -مقدس هست .و همچنین غار حرا و غار ثور و جبل
الرحمه را زیارت میکنند ،میگویند جزو اماکن مقدس هستند؟
ج :این غلط است ،اینها جزو اماکن مقدسه نیستند ،به غار ثور و غار حرا و خانه
فالنی نمیتوان گفت اماکن مقدسه ،چون رسول الله ج آن را مقدس قرار نداده است،
چون از زمانی که بر رسول الله در غار حرا وحی نازل شد ،پیامبر دوباره به زیارت غار
حرا نرفت ،بعد از آن در غار حرا به عبادت مشغول نشد ،و مردم را به زیارت آن دعوت
نکرد ،صحابه نیز به زیارت آن نرفتهاند ،این نشان دهنده این است که مقدس نیست،
زیارت نشده و مستحب نیست که زیارت شود در مدینه نیز به همین صورت ،فقط به
زیارت مسجدالنبی ج میرود آنجا نماز میخواند ،به مسجد قبا میرود و نماز
میخواند ،به زیارت قبرستان بقیع میرود و بر مردگان سالم میدهد که فقط مخصوص
مردان است و همچنین مستحب است که به قبرستان شهدای احد برود و بر آنها سالم
دهد ،برای مردگان دعا کند که مخصوص مردان است ،اما نباید گفت که این
قبرستانها :مقدس هستند ،چون این حرف هیچ دلیلی ندارد ،بلکه فقط برای اینکه بر
مردگان این قبرستان دعا کند و ترحم کند بر آنها و خودش عبرت و درسی بگیرد به
زیارت قبرستان میرود ،قبرستان برای عبرت گرفتن و به یاد مرگ افتادن است ،مسلمان
به زیارت قبر میرود تا بر مردگان سالم دهد و برایشان دعا کند ،با این کار از رسول الله
ج و صحابه کرام ش پیروی کرده است ،اما مسلمان به زیارت قبر نمیرود که از مرده
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طلب دعا کند یا آنجا نماز بخواند این کار منکری است ،برای خواندن قرآن بر سر قبر
نیز نمیرود ،این کار مشروع نمیباشد ،بلکه در قبرستان بقیع و قبرستان شهدای احد و
قبرستان معاله در مدینه و سایر قبرستانها که مسلمانها به آنجا میروند باید فقط برای
سالم کردن بر اموات و دعا کردن بر آنها برود اما نباید قصد سفرش خاص برای این
قبرستانها باشد ،و نباید نیتش فقط این قبرستانها باشد ،اما از نظر شرعی اگر در جایی
بود و به زیارت قبرستان آنجا رفت اشکالی ندارد؛ اما زنها به زیارت قبر نمیروند ،چون
از رسول الله ج ثابت شده است که زنانی که به زیارت قبر میروند را مورد نفرین قرار
داده است ،چونکه باعث فتنه میشوند ،صبرشان کم است ،پس از حکمت الهی این
است که آنها را از زیارت قبر نهی کرده است ،و بر آنها حرام قرار داده است ،در مدینه
چیزی به غیر از اینها که ذکر شد زیارت نمیشود ،اما چاهها و کوه و مساجد دیگر
مشروع نیست که زیارت شود ،در زیارتشان عبادت نیست ،در مدینه منوره فقط چهار
اماکن زیارت میشود :مسجد النبی ج برای نماز خواندن در آن ،قرآن خواندن و دعا
کردن ،و مسجد قبا برای نماز خواندن در آن همانطور که رسول الله انجام داده است ،و
قبرستان بقیع برای سالم کردن بر اموات و دعا بر آنها ،و قبرستان شهدای احد ،برای دعا
کردن و سالم دادن بر آنها ،و اگر در هر جایی قبرستانی بود در آنجا نیز همین کار را
انجام میدهد ،اما قصد سفر برای زیارت قبر نمیکند ،فقط برای پند و اندرز گرفتن به
زیارت قبر میرود ،اما موالد را زیارت نمیکند ،و مقدس نیست ،و مولد جایی است که
یک شخص در آنجا به دنیا آمده است؛ مانند محل والدت رسول الله ج یا محل
والدت علی یا اشخاص دیگر زیارت این اماکن مشروع نیست ،نه محل تولد این
بزرگان و نه محل تولد افراد دیگر یعنی چنین اماکنی از نظر شرعی هیچ جایگاهیی
ندارند که به چنین محلی برای زیارت رفت ،نه محل تولد پیامبر ج و نه محل تولد علی
یا عباس یا فاطمه و یا اشخاص دیگر ش ،چون پیامبر ج و صحابه ش چنین کاری را

انجام ندادهاند ،این کار بدعت است ،و رسول الله ج فرموده است« ،من عمل عمَل

ً

فصل پنجم :زیارت مدینه و احکام آن

305

ليس عليه أمرنا فهو رد»(« )1اگر کسی کاری را انجام دهد که دستور ما بر انجام آن
کار نیست ،آن کار مردود است» .و همچنین فرموده است« :من أحدث ف أمرنا هذا ما

ليس منه فهو رد»(« )2اگر کسی در دین ما چیز جدیدی به وجود بیاورد که از آن نیست
آن چیز مردود است» پس شایسته است یک شخص مسلمان در هر کاری که به قصد
عبادت میخواهد انجام دهد ابتدا نظر و دیدگاه شریعت را در مورد آن کار بررسی کند،
اگر موافق با دستورات دین بود آن را انجام دهد اما اگر مخالف شرع و دستورات
اسالمی بود در هر جایی که آن مسئله باشد ،آن را رها کند ،راه نجات و خوشبختی
همین است ،علما و اهل بصیرت نظرشان بر این است(.)3

س : 1من میخواهم مسجد رسول الله ج در مدینه منوره را ز یارت کنم ،روش
سالم دادن بر رسول الله چگونه است؟ آیا زیارت مسجد النبی واجب است؟
ج :زیارت مسجد النبی ج واجب نیست ،اما سنت است که به مدینه منوره بروی و
در مسجد النبی نماز بخوانی ،وقتی به مسجد رفتی ابتدا نماز بخوان سپس به قبر رسول
الله ج برو و بگو« :السالم علیك أهيا النبي صىل اهلل علیه وسلم ورمحة اهلل وبركاته،

صىل اهلل علیك وعىل آلك وأصحابك» ،زیاد سالم و درود بفرست ،چون از رسول الله
ج روایت شده که فرمود« :وصلوا يلع فإن صَلتكم تبلغين حيث كنتم»(« )4بر من
درود بفرستید چون در هر جایی که باشید درود شما به من رسانده میشود» سپس بر
ابوبکر و عمر سالم میدهد و از آنها اعالم رضایت میکند ،قبر را لمس نمیکند ،در

آنجا دعا نمیکند ،و در هر جایی از مسجد که خواست دعا میکند ،از رسول الله ج
ً
 -1قبال تخریج شد.
ً
 -2قبال تخریج شد.
 -3فتاوی نور علی الدرب (جزء ،93 :صفحه.)401 :
 -4سنن أبي داود  .شیخ ألباني گفته :صحیح است.
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روایت شده که فرمودّ« :ل تشد الرحال إّل إل ثَلثة مساجد :املسجد اْلرام ،

ومسجدي هذا ،واملسجد اْلقىص» «(به قصد عبادت) سفر نکنید مگر به سوی سه
مسجد :مسجدالحرام و این مسجد من (مسجدالنبی) و مسجد األقصی» بخاری و

مسلم و احمد و ابوداود و نسائی این حدیث را رعایت کردهاند(.)1

س :3جواب ما را بدهید -جزاکم الله خیرا -آیا این حدیث صحیح است« :من

صىل يف مسجدي هذا أربعني صالة ال تفوته صالة دخل اجلنة» «اگر کسی که در
مسجد من چهل نماز بخواند و هیچ نمازی از او فوت نشود وارد بهشت میشود»
ج :این حدیث ضعیف میباشد و در آن آمده است« :من صّل ف مسجدي أربعي

صَلة ّل تفوته اتلكبية اْلوىل كتب ل براءة من انلار وبراءة من العذاب وبراءة من

انلفاق»(« )2اگر کسی در مسجد من چهل نماز بخواند ،تکبیره االولی از او فوت نشود
برایش نجات از آتش جهنم و نجات از عذاب و نجات از نفاق نوشته میشود» ،این
حدیث صحیح نمیباشد ،اگرچه که بعضی آن را صحیح میدانند اما حدیث ضعیف
است ،اما نمازخواندن در مسجد النبی خیر و ثواب بزرگی دارد ،رسول الله ج

میفرماید« :صَلة ف مسجدي هذا خي من ألف صَلة فيما سواه إّل املسجد

اْلرام»(« .)3نمازخواندن در مسجد من (مسجد النبی) بهتر از هزار نماز در مسجدی
دیگر است بجز مسجد الحرام» .پس ثواب نمازخواندن در مسجد النبی بسیار زیاد
 -1فتاوی اللجنة الدائمة (جزء ،1 :صفحه.)993 :
 -2إسنادش ضعیف است به خاطر مجهول بودن نبیط بن عمر ،تنها عبد الرحمن بن أبي الرجال از او
روایت کرده است ،و ابن حبان او را در کتاب «ثقاته»  ،384/3ذکر کرده است.
 -3بخاري  33 / 4در التطوع ،باب فضل الصالة في مسجد مکة والمدینة ،و مسلم ( )9413در
الحج ،باب فضل الصالة بمسجدي مکة والمدینة ،و الموطأ  916 / 9في القبلة ،باب ما جاء في
مسجد النبي ج ،و ترمذي ( )493در الصالة ،باب ما جاء في أي المساجد أفضل ،و نسائي / 9
 43در المساجد ،باب فضل مسجد النبي صلی الله علیه وسلم والصالة فیه.
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است ،اما حدیثی که لفظ نجات از آتش جهنم و عذاب و نفاق در آن آمده است صحیح

نیست(.)1

 -1فتاوی شیخ ابن باز (جزء ،96 :صفحه.)986 :

مآخذ
 -9صحیح اإلمام البخاري.
 -9صحیح اإلمام مسلم.
 -4المعجم االوسط.
 -3صحیح ابن خزیمة.
 -3سنن أبي داود.
 -6سنن الترمذي.
 -3سنن النسائي.
 -8سنن ابن ماجه.
 -1األذکار للنووي.
 -90شرح اإلمام النووي (علی صحیح مسلم).
 -99مختصر السنة لعبدالعزیز بن جعفر بن أحمد بن یزداد بن معروف الحنبلي.
 -99فتاوی سماحة مفتي عام المملکة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله آل الشیخ.
 -94البحوث االسالمیة لهیئة کبار العلماء.
 -93برنامج نور علی الدرب.

 -93فتاوی الشیخ عبد العزیز بن باز./
 -96فتاوی الشیخ ابن عثیمین./
 -93فتاوی هیئة کبار العلماء .

