 ‐ 27090ﭼﻮﻧ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺳﻮال
اﻣﺴﺎل ﻗﺼﺪ دارم ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرم ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورم .ﺧﻮدم ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم دادهام و از
ﺷﻤﺎ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﻧﺠﺎم ﺣﺞ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻔﺎوت اﻧﻮاع ﺣﺞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺖ؟ ﮐﺪام ﯾ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪی ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ:
 ‐۱ﺣﺎﺟ روز ﻫﺸﺘﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ از ﻣﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﺑﻮد اﺣﺮام ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎﯾ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﺎم اﺣﺮام ﺑﺮای ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻏﺴﻞ و ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ و ﻧﻤﺎز و ﻧﯿﺖ اﺣﺮام ﺣﺞ ﻣﮐﻨﺪ و ﻟﺒﯿ ﻣﮔﻮﯾﺪ .روش
ﻟﺒﯿ ﺑﺮای ﺣﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﯿ ﻋﻤﺮه اﺳﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻔﺘﻦ ﻟﺒﻴﻚَ ﻋﻤﺮة ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻟﺒﻴﻚَ ﺣﺠﺎ و اﮔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺎﻧﻌ او را از
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺣﺠﺶ ﺑﺎز ﺑﺪارد ﺷﺮط ﻣﮔﺬارد و ﻣﮔﻮﯾﺪ :وإن ﺣﺒﺴﻨ ﺣﺎﺑِﺲ ﻓَﻤﺤﻠ ﺣﻴﺚ ﺣﺒﺴﺘﻨ ﯾﻌﻨ :اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌ ﻣﺮا ﺑﺎز
داﺷﺖ ،ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻦ از اﺣﺮام ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهام .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺗﺮﺳﯿﺪ ﺷﺮط ﻧﻤﮐﻨﺪ.
 ‐۲ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨ ﻣرود و ﺷﺐ را آﻧﺠﺎ ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣآورد.
 ‐۳ﺑﺎ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻧﻬﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﻪ ﻣرود و ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﺮ )دو رﮐﻌﺘ(
اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ دﻋﺎ و ذﮐﺮ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﭘﺮدازد.
 -۴ﺑﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻣرود و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﻫﻨﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد .ﺳﭙﺲ ﺷﺐ
را آﻧﺠﺎ ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ذﮐﺮ و دﻋﺎ ﻣﭘﺮدازد.
 -۵ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨ ﻣرود و ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ را ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﺮه و ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ آن ﺑﻪ ﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺮﯾﺰهی ﭘ در
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ﭘ ﻣزﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾ ﻫﺴﺘﻪی ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮﺗﺎب آن ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
 -۶ﺳﭙﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧاش را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧ ﯾ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﯾ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﯾ ﻫﻔﺘﻢ ﮔﺎو اﺳﺖ) .ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﯾ ﮔﺎو را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ(.
 ‐۷ﺳﭙﺲ ﻣﺮدان ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﺗﺮاﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾ ﺑﻨﺪ اﻧﺸﺖ از ﻫﻤﻪی ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮐﻨﺪ.
 ‐۸ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻪ ﻣرود و ﻃﻮاف ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ.
 ‐۹آﻧﺎه ﺑﻪ ﻣﻨ ﺑﺎز ﻣﮔﺮدد و ﺷﺐﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ را آﻧﺠﺎ ﻣﻣﺎﻧﺪ و در روز دوازدﻫﻢ ﭘﺲ از زوال
ﺧﻮرﺷﯿﺪ )وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ( ﺟﻤﺮات ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺮﯾﺰهی ﭘ در ﭘ رﻣ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﺟﻤﺮهی
ﮐﻮﭼ ـ ﮐﻪ دورﺗﺮ از ﻣﻪ اﺳﺖ ـ ﺷﺮوع ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﺮهی وﺳﻂ را رﻣ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ دو رﻣ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ را رﻣ ﻣﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن دﻋﺎ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
 ‐۱۰ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن رﻣ ﺟﻤﺎر در روز دوازدﻫﻢ اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﻨﺪ و از ﻣﻨ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﯾﺎ آﻧﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺐ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺟﻤﺮات ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﭘﯿﺸﯿﻦ رﻣ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و واﺟﺐ
ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ آﻧﻪ ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب روز دوازدﻫﻢ در ﻣﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ رﻣ ﺟﻤﺮات ﺳﻪ
ﮔﺎﻧﻪ را ﭘﺲ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎرش ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب روز دوازدﻫﻢ در ﻣﻨ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮاﻓﯿ ﯾﺎ ﻣﺸﻠ دﯾﺮ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای وی اﻟﺰاﻣ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺪون
اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎ ﻏﺮوب در ﻣﻨ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ‐۱۱ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ روزﻫﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺷﺖ ،ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻔﺖ دور ﻃﻮاف وداع را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد .اﻣﺎ زﻧ ﮐﻪ
در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮنرﯾﺰی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﻃﻮاف وداع ﻧﺪارد.
 ‐۱۲اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺲ دﯾﺮی ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣآورد ـ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ وی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ـ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺶ
از آن ﺣﺞ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ روش اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﻧﯿﺎﺑﺘ ﺗﻔﺎوﺗ ﺑﺎ ﺣﺞ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻧﺪارد ﺟﺰ آﻧﻪ ﻫﻨﺎم ﻟﺒﯿ
ﺣﺞ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻟﺒﯿﻚ ﻋﻦ ﻓﻼن ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻼﻧ) وﻧﺎم او را ﻣآورد( ﻟﺒﯿ ﮔﻮﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﺎم دﻋﺎ در ﻣﻨﺎﺳ ﺣﺞ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺣﺞ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ.
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ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺣﺞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ :ﺗﻤﺘﻊ و ﻗﺮان و اﻓﺮاد.
ﺗﻤﺘﻊ :ﯾﻌﻨ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺞ )ﺷﻮال و ذواﻟﻘﻌﺪه و ده روز اول ذی اﻟﺤﺠﻪ( ﺑﺮای ﻋﻤﺮه اﺣﺮام ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮهاش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از آن در روز ﺗﺮوﯾﻪی ﻫﻤﺎن ﺳﺎل از ﻣﻪ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ ِآن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮان :ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ ﻫﻤﺮاه ﯾﺪﯾﺮ اﺣﺮام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ روز ﻧﺤﺮ )ﻗﺮﺑﺎﻧ (از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﯾﺎ آﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ
ﻋﻤﺮه اﺣﺮام ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻃﻮاف ﻋﻤﺮه ﻧﯿﺖ ﺣﺞ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺮاد :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﻣﯿﻘﺎت ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﯾ ﻧﺰدﯾﺗﺮ از ﻣﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻪ اﺳﺖ ،در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﺣﺮام
ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﻤﺮاه دارد ﺗﺎ روز ﻧﺤﺮ در اﺣﺮام ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺞ ﺧﻮد را ﻓﺴﺦ و ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و ﻃﻮاف و ﺳﻌ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﺳﭙﺲ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ و از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون
آﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺣﺞ اﺣﺮام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺨﺺ ﻗﺎرِن اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای وی ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺞ ﻗﺮان را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﺴﺦ و ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻧﻮاع ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده ﺗﻤﺘﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ دﺳﺘﻮر داد
ﺗﻤﺘﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺣﺎم ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه اﺛﺮ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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