 ‐ 34270اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ در اﺣﺮام ﺑﺮای ﺣﺞ در روز ﺗﺮوﯾﻪ رخ ﻣدﻫﺪ
ﺳﻮال
در روز ﻫﺸﺘﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ )روز ﺗﺮوﯾﻪ( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد ﻣﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫ از ﺣﺠﺎج اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ:
اول آﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﺞ از ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام اﺣﺮام ﻣﮐﻨﻨﺪ.
و دﯾﺮ آﻧﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در ﻋﻤﺮه ﺑﺎ آن اﺣﺮام ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای اﺣﺮام ﺣﺞ ﻧﻤﭘﻮﺷﻨﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺣﺮام ﺣﺞ رخ ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ:
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ در اﺣﺮام روز ﺗﺮوﯾﻪ رخ ﻣدﻫﺪ:
اوﻻ:
ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام اﺣﺮام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻣاﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺮای اﺣﺮام ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻣروﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺮام از ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
از ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﺞ اﺣﺮام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺻﺤﺎﺑﻪ وﻗﺘ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از اﺣﺮام
ﻋﻤﺮه ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﺞ در روز ﺗﺮوﯾﻪ اﺣﺮام ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای اﺣﺮام ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﺮ ﯾ از آنﻫﺎ
در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺣﺮام ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺳﻨﺖ
ﺑﺮای ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﺣﺞ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ـ ﭼﻪ در ﻣﻪ و ﭼﻪ در ﻣﻨ ـ اﺣﺮام
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم اﻣﺮوزه اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺟﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨ ﻣروﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
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ﺑﺮﺧ از ﺣﺠﺎج ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ اﺣﺮام ﺣﺞ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ ﻋﻤﺮه را ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮ آﻧﻪ آن را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﻤﺎﻧ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮ ﯾﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن آن را در ﻋﻤﺮه ﭘﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ ﻧﻤﺷﻮد ﺑﺮای ﺣﺞ ﺑﺎ آن اﺣﺮام ﻧﻤﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦﻫﺎ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﺣﺠﺎج در اﺣﺮام ﺣﺞ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ و ﻣﻦ اﻻن ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻢ«.

2/2

