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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسايل ايدئولوژيک

  
 نی سعيد افغا–سعيدی امين الدين داکتر الحاج 
 ٢٠١۶ سپتمبر ٢١

  

 لمس ديوار ھا وپردۀ کعبه به عنوان عبادت
  

 !خواھر و برادر مسلمان و عزيز

ن وحجاج بيت هللا ديوار اورده باشيد ، در اثنای مراسم حج وعمره ديده شده است که بسياری از زائرآعمل ه اگر دقت ب

حتی به زعم و فکر تقرب الی هللا و حتی با ايجاد مزاحمت به  را به قصد ثواب و  مطھرۀ کعبۀھای کعبه واز جمله پرد

  .کنند اب نمايند اين کار را میکه کسب ثو عنوان اينه ن در تالش لمس اند و باساير زائر

 :عرض رسانيده شود ه ن بايد باخدمت اين عده از زائر

ھر عملی که قصد انجام آن برای تقرب الی هللا و تعبد وی باشد، مادام که اصلی در شرع نداشته باشد، انجام آن بدعت 

ِوإ« : آمده است ). ۴۶٠٧(وأبو داوود ) ٢۶٧۶(است، در حديثی مشھور ترمذی  ٍياکم ومحدثات األمور فإن کل محدثة َ َ ََ َْ ُْ ُ َُّ َُّ َُّ ِ َ ِ ُ ْ ِ َ ْ
ٌبدعة وکل بدعة ضاللة ٌَ َ ْ َْ ٍ َ َِ َِّ ُ بدعت است و ھر ) در دين(ی ھر امر نوپيدائاز امورات نوپيدا برحذر باشيد، زيرا « : يعنی »َ

 .»بدعتی گمراھی است

جز رکن يمانی و حجر ه يه وسلم وارد نشده که ايشان ب پيامبر صلی هللا عل  که ازشود با تمام صراحت بايد گفته ًاءبن

 .کرده باشند) لمس(االسود را مسح 

جز رکن يمانی وحجر االسود ويا ھم پرده کعبه را ه  ديگر بۀ تالش لمس ارکان اربعی که بنابر اين بايد گفت حجاج

 .اندد ، عمل بدعت را در دين وعبادت حج انجام داده نداشته باش

 معاويه بن ابی سفيان رضی هللا عنه را ديد که سعی دارد، ،که عبدهللا بن عباس رضی هللا عنه نويسند زمانی محدثين می

ی از کعبه مھجورنيست، ھيچ جائ: نمود ، معاويه به او گفتدو رکن شمالی کعبه را لمس کند ، وی را از اين کار منع 

ِلقد کان لکم فی رسول هللا« : ابن عباس ګفت َِّ ِ ُ َ ْ ُ َ ََ َ ْ ٌ أسوة حسنةَ َ َ َ ٌ َ ْ ًمسلما برای شما د« ). ٢١احزاب (» ُ ) ص(ر زندگی رسول خدا ّ

. و من پيامبر صلی هللا عليه وسلم را ديدم که فقط رکن يمانی و حجر االسود را مسح می کرد. »ی استالگوی نيکوئ

  .معاويه به شنيدن اين کالم ، سخن وحکم شرعی حضرت عباس را قبول کرد

دارند ، در حين طواف با ايجاد مزاحمت برای  ن مراسم طواف ديده شده که برخی از حجاج سعی میھمچنان در حي

 از یلمس بدارند ، ولی خبر ندارند که اين عمل شان بدعت بوده ، زيرا ھيچ حکم ساير حجاج مقام ابراھيم را مسح و
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برای تفصيل موضوع مراجعه شود . (  باشدجانب پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد نشده که به لمس آن ھدايت فرموده

  وهللا اعلم باالصواب )اوقاف کشور عربستان سعود ی  رياست حج وۀمنتشر: دليل األخطاء التی يقع فيھا الحاج والمعتمر 

 

 

 

 
 


