 ‐ 34420اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم رﻣ ﺟﻤﺮات رخ ﻣدﻫﺪ
ﺳﻮال

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧ از ﺣﺠﺎج در ﻫﻨﺎم رﻣ ﺟﻤﺮات ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ﯾﻌﻨ ﺟﻤﺮهی دورﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻪ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ را ﺻﺒﺢ روز
ﻧﺤﺮ )روز دﻫﻢ( ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺮﯾﺰه رﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺗﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﻨﺮﯾﺰهﻫﺎی ﺧﺬف
)ﮐﻮﭼ (ﺑﻮد ،ﮐﻤ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از داﻧﻪی ﻧﺨﻮد.
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۰۲۹از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺻﺒﺢ ]رﻣ[
ﻋﻘﺒﺔ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺮﮐﺒﺶ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺑﺪه ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﮐﻪ ﺳﻨﺮﯾﺰهﻫﺎی
ﺧﺬف ﺑﻮد ﺑﻪ او دادم )ﺳﻨﺮﯾﺰهی ﺧﺬف ﯾﻌﻨ ﺳﻨﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ روی اﻧﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻢ ﭘﺮت
ﻣﮐﺮدﻧﺪ( ﭘﺲ آن را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ ]ﺳﻨﺮﯾﺰهﻫﺎﯾ [ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ رﻣ ﮐﻨﯿﺪ ...و از ﻏﻠﻮ و زﯾﺎدهروی دوری ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻮ در دﯾﻦ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۴۵۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ و اﺑﻮداود از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﻃﻮاف ﺑﯿﺖ اﻟﻪ
و ]ﺳﻌ ﻣﯿﺎن[ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه و رﻣ ﺟﻤﺮات ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﺎد اﻟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻤﺖ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ رﻣ
ﺟﻤﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ.
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﺣﺠﺎج در ﻫﻨﺎم رﻣ ﺟﻤﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮﻧﺪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ رخ ﻣدﻫﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ:
ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ رﻣ ﺟﻤﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺳﻨﺮﯾﺰهﻫﺎ را از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺑﯿﻨ ﮐﻪ
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ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﺳﻨﺮﯾﺰه ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨ زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﻣﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺳﻨﺮﯾﺰه را ﻣﺗﻮان از ﻫﺮ
ﺟﺎﯾ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ،ﻣﻨ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﯾ دﯾﺮ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺑﺎﺷﺪ.
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وارد ﻧﺸﺪه ﮐﻪ از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .واﺟﺐ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺳﻨﺖ ﯾﺎ از ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ ﯾﺎ از ﻋﻤﻞ ﯾﺎ اﻗﺮار اﯾﺸﺎن ،و درﺑﺎرهی ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺳﻨﺮﯾﺰه از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی وارد ﻧﺸﺪه.
دوم:
ﺑﺮﺧ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺳﻨﺮﯾﺰهﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ از روی اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴ ﺑﺮ آن ادرار ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺮای
ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪن آن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺷﺴﺘﻦ ﺳﻨﺮﯾﺰهﻫﺎی ﺟﻤﺮات ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺮده و ﺗﻌﺒﺪ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﺪاده ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ از روی ﺗﻌﺒﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﺎرش ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺎداﻧ و وﻗﺖ ﮐﺸ اﺳﺖ.
ﺳﻮم:
ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﻫﺎ ﺑﺮای زدن ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﺳﺖ و آﻧﺎن واﻗﻌﺎ دارﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن را ﻣزﻧﻨﺪ! ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺎه ﺑﻌﻀ
را ﻣﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﺼﺒﺎﻧ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎن در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎده و دارﻧﺪ او را ﻣزﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﻔﺎﺳﺪ
ﺑﺲ ﺑﺰرﮔ دارد از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱اﯾﻦ ﮔﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﺮات را ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ذﮐﺮ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل و ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﻮدﯾﺖ او رﻣ ﻣﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا وﻗﺘ اﻧﺴﺎن ﻃﺎﻋﺘ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﻓﺎﯾﺪهی آن را ﻧﻤداﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت اﻟﻪ اﻧﺠﺎم داده و ﮐﺎرش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻓﺮوﺗﻨ و ﺧﻀﻮع ﺑﺮای اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ‐۲اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد اﻧﺴﺎن دﭼﺎر ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺗﻨﺪی و اﻧﻔﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم آزار ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺸﺮاﺗ ﺑارزﺷﻨﺪ ،و دﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪی ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮی ﺧﺸﻤﯿﻦ و ﺳﺮﮔﺮدان
راه ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﺪ.
 ‐۳در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن در ﻫﻨﺎم اﻧﺠﺎم رﻣ ﺟﻤﺎر اﯾﻦ را در دل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ دارد ﻋﺒﺎدت اﻟﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ،ﺑﻠﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی اذﮐﺎر ﻣﺸﺮوع ﺑﻪ اذﮐﺎر ﻧﺎﻣﺸﺮوع روی ﻣآورد .ﻣﺜﻼ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮای ﺧﺸﻢ ﺷﯿﻄﺎن و ﺧﺸﻨﻮدی رﺣﻤﺎن! در
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ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻫﻨﺎم رﻣ ﺟﻤﺎر ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺒﯿﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
 -۴ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای رﻣ ﺟﻤﺎر ﺳﻨ ﺑﺰرگ ﺑﺮﻣدارد ﭼﻮن ﻓﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻨ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮش ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺨﺖﺗﺮی از ﺷﯿﻄﺎن ﻣﮔﯿﺮد! ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ دﻣﭙﺎﯾ و ﭼﻮب و
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻣ ﺑﺎ آن ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻬﺎرم:
ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﮐﺮده و دﻗﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻨﺮﯾﺰه را در ﻣﺤﻞ آن ﭘﺮت ﻣﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺳﻨﺮﯾﺰه اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ آن ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ رﻣ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺨﺺ ﺳﻨﺮﯾﺰه در ﻣﺤﻞ آن
ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از آن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺸﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ
ﮐﺎﻓ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎرع در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻧﻤﺎزش ﺷ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ وی را ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺶ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺳﻌ ﮐﻨﺪ ]ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺶ[ آﻧﭽﻪ
درﺳﺖﺗﺮ اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺎس ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ).(۱۰۲۰
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪی ﻇﻦ )ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ( در اﻣﻮر ﻋﺒﺎدت ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﻮﻋ ﺗﯿﺴﯿﺮ و آﺳﺎنﺳﺎزی از
ﺳﻮی اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨﺮﯾﺰه در ﺣﻮض اﻓﺘﺎد ،رﻣ ﺷﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و دﯾﺮ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨ در ﺣﻮض ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻏﻠﻂ
ﺑﺨﻮرد.
ﭘﻨﺠﻢ:
ﺑﺮﺧ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻨﺮﯾﺰهﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧ ﮐﻪ وﺳﻂ ﺟﻤﺮات ﻗﺮار دارد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺻﺤﯿﺤ ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﺮای ﺻﺤﺖ رﻣ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻨ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺑﺨﻮرد .اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺘ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ رﻣ ﻗﺮار داده
ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رﻣ وارد ﺷﻮد رﻣ ﺷﺨﺺ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺷﺸﻢ:
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ﯾ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم در رﻣ ﺟﻤﺮات ﺳﻬﻞ اﻧﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﺴ دﯾﺮ را
ﻣﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﻫﺎ رﻣ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی اﺳﺖ ،زﯾﺮا رﻣ ﺟﻤﺮات ﯾ از ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺞ و
ﻣﻨﺎﺳ آن اﺳﺖ و اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﺗﻤﻮاْ اﻟْﺤﺞ واﻟْﻌﻤﺮةَ ﻟﻪ] ﺑﻘﺮه[۱۹۶ :
)و ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﺑﺮای اﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ(.
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺎﺋﺮ آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﮐﺴ دﯾﺮ را
ﺑﺮای اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ.
ﺑﺮﺧ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ و رﻣ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ازدﺣﺎم در آﻏﺎز
وﻗﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣ از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻨ ﻣروﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن روز وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ
ازدﺣﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در روز رﻣ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادی ﺷﺐ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪه ،زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ رﻣ ﺟﻤﺮات در روز ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺷﺐ ﻧﯿﺰ وﻗﺖ رﻣ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن رﻣ ﺟﻤﺮات را ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺧﺸﻮع در ﺷﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻨﺎم روز و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ از ﺷﺪت ازدﺣﺎم دارد ﺑﺎ ﻣﺮگ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﮐﻨﺪ رﻣ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در آن وﺿﻌﯿﺖ
رﻣ ﮐﻨﺪ و ﺳﻨﺮﯾﺰهاش ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﺴ ﮐﻪ ازدﺣﺎم را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ در
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺳﻌﺖ ﻗﺮار داده و ﻣﺗﻮاﻧ ﺷﺐ رﻣ ﺟﻤﺮات را اﻧﺠﺎم دﻫ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر زﻧ ﮐﻪ از رﻣ ﺟﻤﺮات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺗﺮﺳﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ رﻣ را ﺑﻪ ﺷﺐ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮده ﺑﻨﺖ زﻣﻌﻪ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻧﺪاد ﮐﻪ ﮐﺴ را ﺑﺮای رﻣ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﺐ از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﻠﻮغ ﺷﺪن رﻣ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ زن دﯾﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺬارﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش ـ ﻧﻪ در وﻗﺖ روز و ﻧﻪ ﺷﺐ ـ رﻣ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺗﻮان ﻗﺮار دادن ﮐﺲ
دﯾﺮ ﺑﺮای رﻣ را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا وی ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و از ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن رﻣ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺳﻬﻞ اﻧﺎری در اﯾﻦ اﻣﺮ ـ ﯾﻌﻨ وﮐﯿﻞ ﮐﺮدن ﮐﺲ دﯾﺮ ﺑﺮای رﻣ ﺟﻤﺮات ـ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﻮﻋ
ﺳﻬﻞ اﻧﺎری در اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت و ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﮐﺮدن از اﻧﺠﺎم واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﻼ از رﻣ ﺟﻤﺮات ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ.
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