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ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟ ﭼﻪ ﻫﻨﺎم ﺑﺎﯾﺪ رﻣ ﺟﻤﺮات را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ :ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ
ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻤﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ رﻣ ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻋﯿﺪ )دﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ( اﻧﺠﺎم
ﻣﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺿﻌﯿﻔﺎن و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و دﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻧﻮﻋ ﺿﻌﻒ رﻧﺞ ﻣﺑﺮﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺷﺐ ﻋﯿﺪ )آﺧﺮ ﺷﺐ(
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﺑﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻏﺮوب ﻣﺎه ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﻣﺎه از
ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻨ ﻣرﻓﺖ و رﻣ ﺟﻤﺮه را اﻧﺠﺎم ﻣداد.
ـ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ رﻣ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ:
وﻗﺖ رﻣ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻋﯿﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ادﺣﺎم ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ دوری از
ﺟﻤﺮات آن را ﺑﻪ آﺧﺮ ﺷﺐ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ روز ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻧﺪازد.
دوم :رﻣ در روزﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ ) ،۱۲ ،۱۱و  ۱۳ذی اﻟﺤﺠﻪ(
ـ اﺑﺘﺪای رﻣ:
رﻣ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ )ﯾﻌﻨ وارد ﺷﺪن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ( ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد.
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ـ ﭘﺎﯾﺎنِ آن:
وﻗﺖ رﻣ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﻘﺖ ﯾﺎ ازدﺣﺎم و ﻣﺸﻞ دﯾﺮی ﺑﻮد اﺷﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﺷﺐ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ رﻣ
را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ آن ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻓﺠﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
رﻣ روزﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ و ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﭘﯿﺶ از زوال ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رﻣ ﻧﺮدﻧﺪ ﻣﺮ
ﭘﺲ از زوال و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﻣﻨﺎﺳ ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ رﻣ را ﺗﺎ اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اول ﺻﺒﺢ را ﮐﻪ ﻫﻮا ﺧﻨﺗﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺮک ﮐﺮده دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻣ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وﻗﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﻫﻨﺎم زوال آﻓﺘﺎب و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ
ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ رﻣ را اﻧﺠﺎم ﻣ داد و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﻪ رﻣ ﭘﯿﺶ از زوال ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ادای ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ در اول وﻗﺘﺶ ﻗﺒﻞ از زوال رﻣ را اﻧﺠﺎم ﻣداد زﯾﺮا ﻧﻤﺎزِ اول وﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻟﻪ
رﻣ در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶ از زوال )وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ( ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺎ :ﻓﺘﺎوی أرﮐﺎن اﻹﺳﻼم ).(۵۶۰
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