 ‐ 41734آداب ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻔﺮ ﺣﺞ را دارد ـ آداب ﺧﺎﺻ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎﺗﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
آداب ﺳﻔﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ زﯾﺒﺎﯾ آن را در
ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻟﻤﺠﻤﻮع ) ۲۶۴ /۴ـ  (۲۸۷ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﺸﺎن ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺎب آداب ﺳﻔﺮ:
اﯾﻦ ﺑﺎﺑ اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن ﺗﺮار ﻣﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻫﺪف در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺷﺎره ﺑﻪ آداب ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ:
۱ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻋﻠﻤﺶ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد درﺑﺎرۀ ﺳﻔﺮ در اﯾﻦ زﻣﺎن
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺸﺎورش ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻫﻮای ﻧﻔﺲ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼ دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﺷَﺎوِرﻫﻢ ﻓ اﻻﻣﺮِ ]آل ﻋﻤﺮان[۱۵۹ :
)و در ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻦ(.
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺸﻮرت ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
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۲ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺎره ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻏﯿﺮ ﻓﺮض ﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﭙﺲ دﻋﺎی
اﺳﺘﺨﺎره را ﺑﻮﯾﺪ.
۳ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺼﺪش ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﯾﺎ ﺟﻬﺎد ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻔﺮ دﯾﺮی ﺟﺪی ﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻣﺮوﻫﺎت ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ
و از ﻫﺮ ﺳﺘﻤ ﮐﻪ در ﺣﻖ دﯾﺮان ﮐﺮده ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﺑﺪﻫﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﺪ و اﻣﺎﻧﺖﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و از ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ وی و او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﻮده ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﻄﻠﺒﺪ و وﺻﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺑﺮ
آن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺮد و ﺑﺮای ﻗﺮضﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ادا ﮐﻨﺪ ﮐﺴ را وﮐﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪی زﻧﺪﮔ ﺧﺎﻧﻮادهاش و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺧﺮﺟﺷﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ اوﺳﺖ را ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺎﻗ ﺑﺬارد.
۴ـ راﺿ ﮐﺮدن ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﯿ و ﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ.
۵ـ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺣﺞ ﯾﺎ ﺟﻬﺎد ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﻌ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪاش ﺣﻼل و ﺧﺎﻟ از ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻟ ﻏﺼﺒ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد
ﯾﺎ ﺣﺞ رود ﺣﺞ و ﺟﻬﺎدش در ﻇﺎﻫﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺠ ﻣﺒﺮور ﻧﯿﺴﺖ.
۶ـ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﺞ ﯾﺎ دﯾﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آن ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﮥ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮدارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪاش ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ اﻧﻔﻘُﻮاْ ﻣﻦ ﻃَﻴِﺒﺎتِ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺘُﻢ وﻣﻤﺎ اﺧْﺮﺟﻨَﺎ ﻟَﻢ ﻣﻦ اﻻرضِ وﻻ ﺗَﻴﻤﻤﻮاْ اﻟْﺨَﺒِﻴﺚ ﻣﻨْﻪ ﺗُﻨﻔﻘُﻮنَ ]ﺑﻘﺮه[۲۶۷ :
)ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰهای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ و از آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از زﻣﯿﻦ ﺑﺮآوردهاﯾﻢ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﺪ و
در ﭘ ﻧﺎﭘﺎک ﻧﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ]از آن[ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺎک در اﯾﻦ آﯾﻪ ﯾﻌﻨ ﺟﻨﺲ ﺧﻮب و ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺒﯿﺚ ﯾﻌﻨ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ﺑﺮای آﻧﻪ اﻧﻔﺎﻗﺶ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
۷ـ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﯾﺎ ﺟﻬﺎد ﻣرود ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﻋﺒﺎدت ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ روش اﻧﺠﺎﻣﺶ را
ﻧﻤداﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ دارد ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑ واﺿﺢ و ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎﺳ ﺣﺞ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﻣﺪاوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد آن را ﺗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد وی ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻣ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮرد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻨﺪ ﺗﺮس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﻼل در ﯾ از ﺷﺮوط ﯾﺎ ارﮐﺎن ﺣﺞ ،ﺣﺠﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧ
از آﻧﺎن از ﻋﻮام اﻫﻞ ﻣﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده ﮔﻤﺎن ﺑﺒﺮد ﮐﻪ او ﻣﻨﺎﺳ را ﺑﻠﺪ اﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺐ او را ﺑﺨﻮرد ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫ اﺳﺖ
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ﻓﺎﺣﺶ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺎﻫﺪ و دﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﮐﺘﺎﺑ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را در ﺑﺮ
ﮔﯿﺮد و ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر و اذﮐﺎر ﺟﻨ را ﯾﺎد ﺑﯿﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻏﺪر ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺸﺘﻦ زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎرت دارد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻮع و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوشﻫﺎﯾ
ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻼل و ﺣﺮام را ﯾﺎد ﺑﯿﺮد...
۸ـ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺷﺮ را ﺑﺪ ﺑﺪارد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﯾﺎدآورش
ﺷﻮد و اﮔﺮ ﯾﺎدآورد ﯾﺎریاش ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﻣﺎن داﺷﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد او را ﻣﺤﻢ ﺑﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻠﺶ
ﺑﺎﻋﺚ دوری ﺳﻮء اﺧﻼق و ﺑﺻﺒﺮی او ﺷﺪه وی را ﺑﺮ ﻣﺎرم اﺧﻼق ﯾﺎری داده ﺑﻪ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺧﻮد را در ﻫﻤﮥ راهﻫﺎ ﯾﺎری دﻫﺪ و ﻫﺮ ﯾ دﯾﺮی را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻓﻀﻞ و
ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ از وی ﺳﺮ ﻣزﻧﺪ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ.
 ‐۹ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و دوﺳﺘﺎن و دﯾﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎﻧﺶ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﻮﯾﻨﺪ :اﺳﺘَﻮدِعُ
اﻟﻪ دِﻳﻨَﻚَ واﻣﺎﻧَﺘَﻚَ وﺧَﻮاﺗﻴﻢ ﻋﻤﻠﻚَ )دﯾﻨﺖ و اﻣﺎﻧﺘﺖ و ﺧﺎﺗﻤﮥ ﮐﺎرت را ﺑﻪ اﻟﻪ ﻣﺳﭙﺎرم( و ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮﯾﺪ :زَودكَ اﻟﻪ
اﻟﺘﱠﻘْﻮى وﻏَﻔَﺮ ﻟَﻚَ ذَﻧْﺒﻚَ وﻳﺴﺮ اﻟْﺨَﻴﺮ ﻟَﻚَ ﺣﻴﺜُﻤﺎ ﻛﻨْﺖ) اﻟﻪ ﺗﻘﻮا را ﺗﻮﺷﻪات ﺑﺮداﻧﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺖ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘ ﺧﯿﺮ را
ﺑﺮاﯾﺖ آﺳﺎن ﺳﺎزد(.
 ‐۱۰ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﯾﺪ :ﺑِﺎﺳﻢ اﻟﻪ ، ﺗَﻮﻛﻠْﺖ ﻋﻠَ اﻟﻪ ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗُﻮةَ إﻻ ﺑِﺎَﻟﻪ ،اﻟﻠﱠﻬﻢ إﻧّ اﻋﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻦ
انْ اﺿﻞ او اﺿﻞ ،او ازِل او ازَل ،او اﻇْﻠﻢ او اﻇْﻠَﻢ ،او اﺟﻬﻞ او ﻳﺠﻬﻞ ﻋﻠ ﯾﻌﻨ :ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻪ ،ﺑﺮ اﻟﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدم و ﻧﯿﺮو و ﺗﻮاﻧ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﺑﺎ ]ﯾﺎری[ اﻟﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮم ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﮔﻤﺮاه ﺷﻮم ،ﯾﺎ دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﺷﻮم و ﯾﺎ دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﮐﻨﻢ،
ﯾﺎ ﺳﺘﻢ ورزم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺘﻢ ورزﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻟﺖ ورزم ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﻟﺖ ورزﻧﺪ.
 ‐۱۱ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺧﺎﻧﻪ وﻗﺘ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺒﺶ ﺷﻮد ﺑﻮﯾﺪ :ﺑﺴﻢ اﻟﻪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ آن ﺳﻮار
ﺷﺪ ﺑﻮﯾﺪ :اﻟْﺤﻤﺪُ ﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎنَ اﻟﱠﺬِي ﺳﺨﱠﺮ ﻟَﻨَﺎ ﻫﺬَا وﻣﺎ ﻛﻨﱠﺎ ﻟَﻪ ﻣﻘْﺮِﻧﻴﻦ واﻧﱠﺎ اﻟَ رﺑِﻨَﺎ ﻟَﻤﻨْﻘَﻠﺒﻮنَ )ﭘﺎک اﺳﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﺎ
رام ﮐﺮد و]ﮔﺮﻧﻪ[ ﻣﺎ را ﯾﺎرای آن ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ راﺳﺘ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ( ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﺑﺎر اﻟْﺤﻤﺪُ ﻟﻪ و
ﺳﻪ ﺑﺎر اﻟﻪ اﻛﺒﺮ ﺑﻮﯾﺪ و اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ :ﺳﺒﺤﺎﻧَﻚَ إﻧّ ﻇَﻠَﻤﺖ ﻧَﻔْﺴ ﻓَﺎﻏْﻔﺮ ﻟ إﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﻐْﻔﺮ اﻟﺬﱡﻧُﻮب إﻻ اﻧْﺖ) ﭘﺎک و ﻣﻨﺰﻫ ﺗﻮ،
ﻣﻦ در ﺣﻖ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﮐﺮدهام ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﺮز ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﺴ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻧﻤآﻣﺮزد(.
و ﺑﻮﯾﺪ :اﻟﻠﱠﻬﻢ إﻧﱠﺎ ﻧَﺴﺎﻟُﻚَ ﻓ ﺳﻔَﺮِﻧَﺎ ﻫﺬَا اﻟْﺒِﺮ واﻟﺘﱠﻘْﻮى وﻣﻦ اﻟْﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺗَﺮﺿ اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻫﻮِنْ ﻋﻠَﻴﻨَﺎ ﺳﻔَﺮﻧَﺎ ﻫﺬَا ،واﻃْﻮِ ﻋﻨﱠﺎ ﺑﻌﺪَه ،اﻟﻠﱠﻬﻢ
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اﻧْﺖ اﻟﺼﺎﺣﺐ ﻓ اﻟﺴﻔَﺮِ ،واﻟْﺨَﻠﻴﻔَﺔُ ﻓ اﻻﻫﻞ ،اﻟﻠﱠﻬﻢ إﻧّ اﻋﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻦ وﻋﺜَﺎء اﻟﺴﻔَﺮِ ،وﻛﺂﺑﺔ اﻟْﻤﻨْﻈَﺮِ ،وﺳﻮء اﻟْﻤﻨْﻘَﻠَﺐِ ﻓ اﻟْﻤﺎلِ
واﻻﻫﻞ وﻫﻨﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻨﻬﺎ را ﮔﻔﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻣاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ :آﻳِﺒﻮنَ ﺗَﺎﺋﺒﻮنَ ﻋﺎﺑِﺪُونَ ﻟﺮﺑِﻨَﺎ ﺣﺎﻣﺪُونَ )ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ ﺧﻮد از ﺗﻮ ﻧﯿ و ﺗﻘﻮا را ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ و آن ﻋﻤﻠ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﭘﺴﻨﺪی .ﺧﺪاوﻧﺪا اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ آﺳﺎن ﺑﺮدان و دوریاش
را ﻧﺰدﯾ ﮔﺮدان .ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮﯾ ﻫﻤﺮاه در ﺳﻔﺮ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده .ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ از ﺳﺨﺘ ﺳﻔﺮ و ﻣﻨﻈﺮۀ ﺑﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪ
ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎل و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮم .و ﻫﻨﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻮﯾﺪ :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮای
ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﺎﻧﯿﻢ(.
 ‐۱۲ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻣداﻧﻢ را ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮاری ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ
ﺑﻪ راه ﻧﻤاﻓﺘﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری
 ‐۱۳ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﯾ ﺳﻔﺮ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺻﺎﺣﺐرای ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺎرت ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و از وی اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ و اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻪ ﺗﻦ
در ﯾ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ﯾ را ﺑﺮ ﺧﻮد اﻣﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜ اﺳﺖ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ اﺑﻮداود ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۱۴راه اﻓﺘﺎدن در آﺧﺮ ﺷﺐ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﺧﺮ ﺷﺐ راه
ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﺪ زﯾﺮا زﻣﯿﻦ در ﺷﺐ ﻃ ﻣﺷﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و در رواﯾﺖ دﯾﺮ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :زﻣﯿﻦ در ﺷﺐ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻃ ﻣﺷﻮد) .ﯾﻌﻨ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ در ﺷﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ و ﺳﻔﺮ در آن آﺳﺎﻧﺘﺮ(.
 -۱۵ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺶ و اﺧﻼق ﻧﯿ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﺼﻮﻣﺖ و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدم در راهﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و زﺑﺎﻧﺶ از
ﻧﺎﺳﺰا و ﻏﯿﺒﺖ و ﻟﻌﻨﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﻮان و ﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﺑﺪی دور ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۶ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﻨﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﺑﻠﻨﺪی ﺗﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻨﺎم ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن در درهﻫﺎ و دﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﭘﺴﺖ ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﮔﻮﯾﺪ.
 ‐۱۷ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻫﻨﺎم وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورد ﺑﻪ آن دارد ﺑﻮﯾﺪ :اﻟﻠﱠﻬﻢ إﻧّ اﺳﺎﻟُﻚَ ﺧَﻴﺮﻫﺎ وﺧَﻴﺮ اﻫﻠﻬﺎ وﺧَﻴﺮ ﻣﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ،واﻋﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻦ ﺷَﺮِﻫﺎ وﺷَﺮ ِاﻫﻠﻬﺎ وﺷَﺮ ِﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ )ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﯿﺮ آن و ﺧﯿﺮ اﻫﻞ آن و ﺧﯿﺮ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ را
ﻣﺧﻮاﻫﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﺮ آن و ﺷﺮ اﻫﻞ آن و ﺷﺮ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮم(.
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 ‐۱۸ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ در ﺳﻔﺮش ﺑﺴﯿﺎر دﻋﺎ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا دﻋﺎی او )دﻋﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ( ﻣﺴﺘﺠﺎب اﺳﺖ.
 ‐۱۹ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ وﺿﻮ و ﻧﻤﺎز در وﻗﺖ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﻪ ﮐﺎر او را ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﯿﻤﻢ و ﺟﻤﻊ و ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ آﺳﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 ‐۲۰ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ و ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﺎﯾ ﭼﻨﺎن ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﻨﺰﻟﺎﻫ ﻓﺮود آﻣﺪ ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :اﻋﻮذُ ﺑِﻠﻤﺎتِ اﻟﻪ اﻟﺘﱠﺎﻣﺎتِ ﻣﻦ ﺷَﺮ ِﻣﺎ ﺧَﻠَﻖ
ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮود ﭼﯿﺰی ﺑﻪ وی زﯾﺎﻧ ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ) .ﻣﻌﻨﺎی دﻋﺎ :ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮم از ﺷﺮ
آﻧﭽﻪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ(.
 ‐۲۱ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﯾ ﺳﻔﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮوه اﺳﺖ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا در
ﺣﺪﯾﺚ اﺑ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺧُﺸَﻨ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم وﻗﺘ در ﺟﺎﯾ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﺮدﻧﺪ در درهﻫﺎ و ﺷﻌﺐﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻣﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن در اﯾﻦ ﺷﻌﺐﻫﺎ و درهﻫﺎ
راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺮ ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﺰﻟ ﻓﺮود ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود ﺑﺎ ﺳﻨﺪ
ﺣﺴﻦ.
 ‐۲۲ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرش ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه آﻣﺪه
ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﻔﺮ ﺗﻪای از ﻋﺬاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ از ﺷﻤﺎ را از آب و ﻏﺬاﯾﺶ ﺑﺎز ﻣدارد،
ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﻫﺪﻓﺶ را از ﺳﻔﺮش ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎز ﮔﺮدد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
 ‐۲۳ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮﮔﺎه از ﻏﺰوه ﯾﺎ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮهای ﺑﺎزﻣﮔﺸﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﻠﻨﺪی ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﭙﺲ
ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻻ إﻟَﻪ إﻻ اﻟﻪ ،وﺣﺪَه ﻻ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪ ،ﻟَﻪ اﻟْﻤﻠْﻚُ وﻟَﻪ اﻟْﺤﻤﺪُ ،وﻫﻮ ﻋﻠَ ﻛﻞ ﺷَء ﻗَﺪِﻳﺮ ،آﻳِﺒﻮنَ ﺗَﺎﺋﺒﻮنَ ﻋﺎﺑِﺪُونَ ﺳﺎﺟِﺪُونَ ﻟﺮﺑِﻨَﺎ
ﺣﺎﻣﺪُونَ ﺻﺪَق اﻟﻪ وﻋﺪَه ،وﻧَﺼﺮ ﻋﺒﺪَه وﻫﺰم اﻻﺣﺰاب وﺣﺪَه) .ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﺷﺮﯾ اﺳﺖ ،ﺣﻤﺪ
و ﻣﻠ از آن اوﺳﺖ و او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺣﻤﺪ
ﮔﻮﯾﺎﻧﯿﻢ .اﻟﻪ وﻋﺪهاش را راﺳﺖ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻨﺪهاش را ﯾﺎری داد و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ اﺣﺰاب را ﺷﺴﺖ داد( ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ .و
از اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮﻣﮔﺸﺘﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد:
آﻳِﺒﻮنَ ﺗَﺎﺋﺒﻮنَ ﻋﺎﺑِﺪُونَ ﻟﺮﺑِﻨَﺎ ﺣﺎﻣﺪُونَ )ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﺎﻧﯿﻢ(
ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را ﻣﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ.
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 -۲۴ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش رﺳﯿﺪ ﭘﯿﺶ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺰدﯾ ﺧﺎﻧﻪاش رﻓﺘﻪ و دو رﮐﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ
ﻧﻤﺎز ﻗُﺪوم ﺑﺨﻮاﻧﺪ زﯾﺮا در ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮﮔﺎه از ﺳﻔﺮی ﺑﺎزﻣﮔﺸﺖ از
ﻣﺴﺠﺪ آﻏﺎز ﻣﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ دو رﮐﻌﺖ ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
 -۲۵ﻧﻘﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨ ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﺪن ﻣﺴﺎﻓﺮ داده ﻣﺷﻮد ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺑﻪ ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻏﺬاﯾ
ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﺪن او ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﻘﯿﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ آن ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻨﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺳﻔﺮش ﯾ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﯾ ﮔﺎو را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری.
ﺑﺮای زن ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺿﺮورت ﺑﺪون ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﯾ ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رود ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ دور ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ ،زﯾﺮا
در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮای زﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻪ و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
اﯾﻤﺎن دارد ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﯾ ﺷﺒﺎﻧﻪروز را ﺑﺪون ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن ﻣﺤﺮﻣ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮود ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ«.
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺗﺼﺮف.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»آداب ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺷﻮد :آداب واﺟﺐ و آداب ﻣﺴﺘﺤﺐ .اﻣﺎ آداب واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن واﺟﺒﺎت و
ارﮐﺎن ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و از ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ﺧﺎص اﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ﻋﺎم ﮐﻪ در اﺣﺮام و ﻏﯿﺮ اﺣﺮام ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ دوری ﮐﻨﺪ زﯾﺮا
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻟْﺤﺞ اﺷْﻬﺮ ﻣﻌﻠُﻮﻣﺎت ﻓَﻤﻦ ﻓَﺮض ﻓﻴﻬِﻦ اﻟْﺤﺞ ﻓَﻼ رﻓَﺚ وﻻ ﻓُﺴﻮق وﻻ ﺟِﺪَال ﻓ اﻟْﺤﺞ] ﺑﻘﺮه[۱۹۷ :
)ﺣﺞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ]ﻣﺎه[ ﻫﺎ ﺣﺞ را ]ﺑﺮ ﺧﻮد[ واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ]ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ[ در اﺛﻨﺎی ﺣﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی و
ﮔﻨﺎه و ﺟﺪال ]روا[ ﻧﯿﺴﺖ(.
اﻣﺎ آداب ﻣﺴﺘﺤﺐ در ﺳﻔﺮ ﺣﺞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﺰرگواری و
ﮐﺮم در ﻧﻔﺲ ]و ﺑﺨﺸﺶ[ ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ و ﺗﺤﻤﻞ آزار آﻧﺎن و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷ از ﺑﺪیﻫﺎﯾﺸﺎن و ﻧﯿ در ﺣﻘﺸﺎن
ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﺣﺮام و ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از آن زﯾﺮا اﯾﻦ آداﺑ اﺳﺖ واﻻ و ﻓﺎﺿﻞ ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﺎن از ﻫﺮ ﻣﻮﻣﻨ اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آداب ﻣﺴﺘﺤﺐ در ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﺞ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻞ اﮐﻤﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آداب
ﻗﻮﻟ و ﻓﻌﻠ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ«.
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ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۱۶ /۲۱
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