 ‐ 36823اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ِ ﻃﻮاف وداع
ﺳﻮال
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺠﺎج در ﻃﻮاف وداع ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺮدم
دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻬﺪﺷﺎن ﻧﺰد ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ آﻧﻪ ]در اﯾﻦ ﻣﻮرد[ ﺑﺮ زﻧ ﮐﻪ در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده
ﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۷۵۵و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۳۲۸
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮاف آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺣﺞ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ.
ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻃﻮاف وداع ﭼﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮﻧﺪ:
اول:
ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﻃﻮاف را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﻤدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻠﻪ ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺺ وارد ﻣﻪ ﺷﺪه و ﻃﻮاف وداع را اﻧﺠﺎم
ﻣدﻫﺪ و ﻫﻨﻮز رﻣ ﺟﻤﺮاﺗﺶ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨ ﻣرود و رﻣ ﺟﻤﺮات را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد
ﻣرود ،ﺣﺎل آﻧﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻃﻮاف وداع ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺰد ﮐﻌﺒﻪ ﻃﻮاف ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻪ رﻣ
ﺟﻤﺮات ﺑﻮده.
دوم:
ﺑﺮﺧ ﻃﻮاف وداع را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻐﺎی ﻃﻮاف ﻣﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺎم ﺳﻔﺮ
]ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ[ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ دوﺑﺎره ﻃﻮاف را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻠﻪ ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﻃﻮاف وداع ﻣﺪت ﮐﻤ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎرش ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﻣﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
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ﺳﻮم:
ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم وﻗﺘ ﻃﻮاف وداع را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻘﺐ ﮔﺮد از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون
ﻣآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد از ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺧﻮدداری ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﻫﯿﭻ
ﯾ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮدهاﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﯿﺶ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺧﺎﻧﻪاش اﻫﺘﻤﺎم
داﺷﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻟﻪ و ﺑﯿﺖ اﻟﻪ ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﻃﻮاف وداع را اﻧﺠﺎم داد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد وﻟﻮ آﻧﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻪ
ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻬﺎرم:
ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم وﻗﺘ ﻃﻮاف وداع را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و در ﻫﻨﺎم ﺧﺮوج ﺑﻪ در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام رﺳﯿﺪﻧﺪ رو ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﮐﺮده ﮔﻮ آﻧﻪ در
ﺣﺎل وداع ﺑﺎ ﮐﻌﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻼم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪی ﺑﺪﻋﺖّﻫﺎ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﯿﺮی در آن ﺑﻮد اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
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