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  » سعيد افغانی -دیـيـسع«امين الدين الحاج داکتر

  ٢٠١٧ اگست ٠٧
  

ِالتلبيه دست  با يک آواز  توسط حجاج جمعی وه َّ
ِالتلبيه ، در لغت به معنای پاسخ گ ی و اجابت خواسته است و در اصطالح تلبيه ، به گفتار و دعای شخصی گفته می ئوَّ

َاو با بستن احرام، نسبت به خواسته و دعوت پروردگار عالم پاسخ می . شود که جھت انجام حج و عمره محرم شده است

  . دھد

 

ِعلت نامگذاری التلبيه  َّ :  

در جواب خداوند ) ع(ام را به خود گرفته است که حضرت موسیدر حديث شريف آمده است که از آن جھت تلبيه اين ن

  . » ّلبيک« :فرمود) ج(

  

   : تلبيه در حجۀصيغ

۫لبيک اللھم لبيک لبيک ال شريک لک لبيک ان الحمد والنعمة لک و الملک ال شريک لک«  ّ ۫ َ۫ َ َ ََ َ َ َ ََ َُ ۫ َ۫ ِ ِّ ّ ّ فرمانم، ای ه گوش ب( ».ّّ

فرمانم، ھمانا ستايش و نعمت و سلطنت از آن تو است و تو شريکی ه ، گوش بفرمانم، تو شريکی نداریه هللا، گوش ب

  ). نداری

  !  محترم ۀخوانند

 من ودو برادرم ھريک نجم  از حجاج افغانی در کاروان٢٠١١ال ذشت خوش در سفر عبادت در سگبه يادې از يک سر

  . شريف گرديدمالدين سعيدی ودکتور صالح الدين سعيدی با فاميل ھای خويش عازم بيت هللا

داد که ريشه ای در تاريخ  نام مراسم دينی بر جماعت ما انجام میه مرشد مراسم حج ما چنان فعاليت ھای را ب رھنما و

ِالتلبيه دست« اسالم نداشت از جمله   نفر حاجی که از شھر ٢٢ما در سرويس » ر کلودسپيبا يک آواز توسط  جمعی وه َّ

کيلومتر راه وآنھم در شب در حرکت بوديم ) ۴۵٠ (ًاتن به عرفات در حرکت بوديم وتقريب منوره به سوی مکه ورفۀمدين

 با تمام  بوديمظفوخواند ، بلکه ما ھم م درين سفر نه تنھا مرشد ما با صدای بلند تلبيه می. راه افتاديمه تلبيه گويان ب

 دعا می. تا ھنوز در گوشم طنين افگنده استخاطره از صدای آن شب پر . نمائيمبا دقت تکرارو اخالص به صدای بلند 

 ما و ۀکنيم که تالش اخالصمندان ذشت نمايد و دعا میگکنيم که پروردگار توانا از نا فھمی ما و مرشد حج ما عفو و 
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الھی اخالص ما را در عبادت به  .مرشد ما را با بزرگواری و عظمت خويش پاداش خير نصيب و از خطای ما بگذرد

  . اھت قبول فرماگدر

را به انتھا  که ھمگی با ھم شروع و با ھم آن طور دسته جمعی، يعنی اينه قابل توجه ودقت است که گفتن تلبيه ب

 اشتباھاتی است که بسياری از حجاج محترم به آن مواجه می باشند ، زيرا از سيرت رسول هللا ۀبرسانند، از جمل

د که در زمان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم، ھر کسی برای خود لبيک شو  کرام با تمام وضاحت معلوم میۀوصحاب

ال و جواب ؤ کشور عربستان سعودی به شکل سیدر مورد تلبيه با يک صدا و با ھم لبيک در فتوی دار االفتا. گفتند می

 می گويد و که يکی از آنھا تلبيه صورت دسته جمعی چيست؟ طوریه حکم تلبيه گفتن حجاج ب« : چنين آمده است 

اينکار جايز نيست، زيرا اينگونه تلبيه گفتن از پيامبر «: حکم نموده اند » را باھم تکرار می کنند؟ ديگران بعد از او آن

اللجنة الدائمة للبحوث . (»فای راشدين رضی هللا عنھم وارد نشده است، بلکه بدعت استلم و يا خلصلی هللا عليه وس

  ). ١١/٣٨۵(العلمية واإلفتاء 

َّسرت ھذا المسير مع النبی صلی «: اين قول انس رضی هللا عنه است که گفت «: ھمچنان شيخ ابن عثيمين فرموده است  َ َ َِّ ِ َّ َ َِ ِْ َ َُ ْ

ُهللا عليه وسلم وأصحابه، فمنا المکبر ومنا المھلل ُِّ َ َ َُ ُْ َّْ َِّ ِ ِ َِ َ َِّ َ َ ِ ْ َْ َ َّ َ َ  رسول هللا را ھمراه) منی به عرفات(مشير «: يعنی . متفق عليه » ُ

داللت می کند که . »صلی هللا عليه وسلم و اصحابش طی کردم، بعضی از ما تکبير می گفتند و بعضی ھم ال إله إال هللا

 آنھا باھم ال إله إال هللا يا تکبير ۀصورت گروھی می گفتند می بايست ھمه طور جمعی نمی گفتند و اگر به آنھا تلبيه را ب

ا تکبير گفته و بعضی تھليل و ھرکدام بر حسب حالش به ذکر پروردگارش مشغول شده می گفتند، اما بعضی از آنھ

  وهللا اعلم بالصواب) . ٧/١١١(الشرح الممتع . ( »است
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