 ‐ 36619ﺑﺮﺧ از ﻣﻮارد ﺧﺎص زﻧﺎن در ﺣﺞ
ﺳﻮال
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ ان ﺷﺎءاﻟﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮوم .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻮاﻟ دارم :آﯾﺎ زﻧﺎن در اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﺗﻔﺎوﺗ ﺑﺎ ﻣﺮدان دارﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻪ و اﻧﺠﺎم ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺣﺞ را دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾ
ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻧﻤداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺞ ﺑﺮ آنﻫﺎ
ﻓﺮض اﺳﺖ و ﺑﻌﻀ ﻫﻢ ﻣداﻧﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﻘﺪر اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﻞ ﻣﻬﻠﺖﺷﺎن ﻧﻤدﻫﺪ و ﺑﺪون اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ از دﻧﯿﺎ
ﻣروﻧﺪ .ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی درﺑﺎرهی ﻣﻨﺎﺳ ﺣﺞ ﻧﻤداﻧﻨﺪ و در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮع و ﺣﺮام ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﺑ آﻧﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺣﺠﺸﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد.
ﺣﺞ ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ رﮐﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺟﻬﺎد زﻧﺎن .ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺟﻬﺎد ﺷﻤﺎ ﺣﺞ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری.
اﯾﻦّﻫﺎ ﺑﺮﺧ از ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و اﺣﺎم وﯾﮋهی ﺑﺎﻧﻮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾ ﺣﺞ
ﻣﺒﺮور ﯾﺎری ﻣرﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺞ ﻣﺒﺮور ﺣﺠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی آن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﭘﺎداﺷ ﺟﺰ ﺑﻬﺸﺖ
ﻧﺪارد ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
 ‐۱اﺧﻼص ﺑﺮای اﻟﻪ ﺷﺮط درﺳﺘ و ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ ﻋﺒﺎدﺗ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺞ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺞ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه
و از رﯾﺎ دوری ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺎه ﺷﺪن ﻋﻤﻞ ﻣﺷﻮد و ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺖ اﺳﺖ.
 ‐۲ﭘﯿﺮوی از ﺳﻨﺖ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﺮط دوم ﭘﺬﯾﺮش و ﺻﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻠ اﺳﺖ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ،آن ]ﮐﺎر[ ﻣﺮدود اﺳﺖ
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ.

6/1

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎم ﺣﺞ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و در اﯾﻦ راه ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺘﺐ
ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻟﻪی ﺻﺤﯿﺢ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎری ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ.
 ‐۳از ﺷﺮک ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼ و ﻫﻤﻪی ﮔﻨﺎﻫﺎن دوری ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮک ﺑﺰرگ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎرج ﺷﺪن از دﯾﻦ و ﻧﺎﺑﻮدی اﻋﻤﺎل
ﻧﯿ و ﻣﺠﺎزات ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ،ﺷﺮک ﮐﻮﭼ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻤﻞ و ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ،و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻣﺠﺎزات ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۴ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺣﺞ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎ ﺑﺮود ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
زن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤرود ﻣﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺮم ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
 -۵زن اﺟﺎزه دارد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ـ ﭼﻪ ﺳﯿﺎه و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن ـ اﺣﺮام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﯾﺎ
ﺷﻬﺮت اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺗﻨ و ﺷﻔﺎف و ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎز و ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق و ﻧﻘﺶ و ﻧﺎر دوری ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺷﻮد ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪن ﻟﺒﺎس ﺧﺎﺻ ﺑﺮای اﺣﺮام ﺑﻪ رﻧ ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧ زﻧﺎن ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠ
ﻧﺪارد و ﺑﻠﻪ از ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۶ﺑﺮای زن ﻣﺤﺮِم ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﯿﺖ اﺣﺮام ،ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻄﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 ‐۷ﺑﺮای زﻧ ﮐﻪ ﻣﺤﺮِم اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮی ﺳﺮ و ﺑﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ در ﺣﺎل
اﺣﺮام ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 ‐۸اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻗﻊ و ﻧﻘﺎب )روﺑﻨﺪه( و ﭘﻮﺷﯿﺪن دﺳﺘﺶ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :زن ]در ﺣﺎل اﺣﺮام[ ﻧﻘﺎب ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻧﻤزﻧﺪ و دﺳﺘﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری.
 ‐۹اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻗﻊ و ﻧﻘﺎب ،زن ﻣﺤﺮم ﭼﻬﺮه و دو دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم آﺷﺎر
ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا وی ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس و روﺳﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻬﺮهاش را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ
اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺤﺮم ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﺎروانﻫﺎ از ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﻣﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾ ﻣﺷﺪﻧﺪ روﺳﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﻣﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺒﻮر ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻬﺮهی ﺧﻮد را آﺷﺎر
ﻣﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺣﺠﺎب اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.
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 ‐۱۰ﺑﺮﺧ از زﻧﺎن ﻫﻨﺎم اﺣﺮام ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ روﺳﺮی ﯾﺎ ﭼﺎدر ]ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ[ ﺑﻪ
ﭼﻬﺮهﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻒ و ﺳﺨﺘﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ و اﺷﺎل ﻧﺪارد ﭼﺎدر ﯾﺎ روﺳﺮی ،ﭼﻬﺮهی زﻧ ﮐﻪ اﺣﺮام
اﺳﺖ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ.
 ‐۱۱ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﯾﺎ ﺷﻠﻮار و ﺟﻮراب و اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻨﻮ و اﻧﺸﺘﺮ ﻃﻼ و ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺤﺮِم اﺷﺎﻟ
ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺣﺎل ـ در ﺣﺞ و ﻏﯿﺮ ﺣﺞ ـ از ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ‐۱۲ﺑﺮﺧ از زﻧﺎن در ﺣﺎل ﻋﺬر ﺷﺮﻋ) ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ( در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻣﯿﻘﺎت ﻣﮔﺬرﻧﺪ و اﺣﺮام ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫ اﺳﺖ واﺿﺢ ،زﯾﺮا ﺣﯿﺾ
ﻣﺎﻧﻊ از اﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ و زن ﺣﺎﺋﺾ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﻮاف اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻃﻮاف را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از
ﭘﺎﮐ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺮﻧﺮدد و از آﻧﺠﺎ اﺣﺮام ﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮک ﯾ واﺟﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧ دﻫﺪ.
 ‐۱۳زن در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ ﻣﺎﻧﻌ وی را از اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺶ ﺑﺎز ﺑﺪارد ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮط ﮐﻨﺪ و ﺑﻮﯾﺪ :إن ﺣﺒﺴﻨ ﺣﺎﺑﺲ
ﻓﻤﺤﻠ ﺣﻴﺚ ﺣﺒﺴﺘﻨ) اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌ ﻣﺮا ]از ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﻢ[ ﺑﺎز داﺷﺖ ،ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻦ از اﺣﺮام ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز
ﻣﺎﻧﺪهام( .و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪی ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺶ ﺷﺪ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﮔﺮدن وی
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۱۴ﯾﺎدآوری اﻋﻤﺎل ﺣﺞ:
اول( در روز ﺗﺮوﯾﻪ ﯾﻌﻨ ﻧﻬﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﻏﺴﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و اﺣﺮام ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﺒﯿ ﺑﻮﯾﯿﺪ :ﻟﺒﻴﻚَ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﻚ،
ﻟﺒﻴﻚَ ﻻ ﺷﺮﻳﻚَ ﻟﻚ ﻟﺒﻴﻚ ،إنﱠ اﻟﺤﻤﺪَ واﻟﻨَﻌﻤﺔَ ﻟﻚَ واﻟﻤﻠﻚ ،ﻻ ﺷﺮﻳﻚَ ﻟَﻚ.
دوم( ﺑﻪ ﻣﻨ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ،و ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﺪون ﺟﻤﻊ و در وﻗﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭼﻬﺎر
رﮐﻌﺘ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﺮ )دو رﮐﻌﺖ( ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ.
ﺳﻮم( ﺑﺎ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻧﻬﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﺮ و ﺟﻤﻊ در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ
ﺟﺎی آورﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ و ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر و ذﮐﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﭼﻬﺎرم( ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ در روز ﻧﻬﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ از ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﺮ و
ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ و ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ذﮐﺮ و دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﭙﺮداز ﺗﺎ ﻫﻮا ]ﭘﯿﺶ از
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ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ[ ﺧﻮب روﺷﻦ ﺷﻮد.
ﭘﻨﺠﻢ( ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻋﯿﺪ از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻨﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
اﻟﻒ ـ رﻣ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺮﯾﺰه ،و ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻫﺮ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺗﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﯿﺪ.
ب ـ ﭘﺲ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ذﺑﺢ ﮐﻨﯿﺪ.
ج ـ از ﻫﻤﻪی ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾ ﺑﻨﺪ اﻧﺸﺖ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ( ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
د ـ ﺑﻪ ﻣﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﻌ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﻔﺮد ﯾﺎ ﻗﺎرن ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻟ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﻮاف ﻗﺪم ﺳﻌ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﺪ.
ﺷﺸﻢ( در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ]در ﺑﺎزﮔﺸﺖ[ ﻫﺴﺘﯿﺪ روز ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ و ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﭘﺲ از زوال رﻣ ﺟﻤﺮات را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ در روز ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ رﻣ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺷﺐﻫﺎی آن را در ﻣﻨ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﻫﻔﺘﻢ( ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﻃﻮاف وداع را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺪ.
۱۵ـ زن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻟﺒﯿ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ و ﻃﻮری ﻟﺒﯿ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻣﺮدان ﻧﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای دوری از ﻓﺘﻨﻪ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .وﻗﺖ ﻟﺒﯿ از اﺣﺮام ﺣﺞ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد و ﺗﺎ رﻣ ﺟﻤﺮهی
ﻋﻘﺒﻪ در روز ﻗﺮﺑﺎﻧ اداﻣﻪ ﻣﯾﺎﺑﺪ.
 -۱۶اﮔﺮ زﻧ ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف و ﭘﯿﺶ از ﺳﻌ دﭼﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﺑﻘﯿﻪی ﻣﻨﺎﺳ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﻌ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد
زﯾﺮا ﺳﻌ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﻧﺪارد.
 ‐۱۷در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮصﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای زن زﯾﺎﻧ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ‐۱۸در ﻫﻤﻪی ﻣﻨﺎﺳ و اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ از ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮدان در ﺟﺎﻫﺎی ﺷﻠﻮغ دوری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺰد ﺣﺠﺮ
اﻻﺳﻮد و رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻨﺎم ﺳﻌ و رﻣ ﺟﻤﺮات .ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ در اوﻗﺎت ﺧﻠﻮتﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ در ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻪ دور از ﻣﺮدم ﻃﻮاف ﻣﮐﺮد و در ﺻﻮرت ازدﺣﺎم از اﺳﺘﻼم ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد
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ﯾﺎ رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧ ﺧﻮدداری ﻣﮐﺮد.
 ‐۱۹زﻧﺎن در ﺣﺎل ﻃﻮاف رﻣﻞ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻨﺎم ﺳﻌ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻧﻤدوﻧﺪ .رﻣﻞ ﯾﻌﻨ راه رﻓﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ ﻗﺪمﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه در ﺳﻪ دور اول ﻃﻮاف ،و دوﯾﺪن در ﺳﻌ ﻣﯿﺎن دو ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
 ‐۲۰از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺎوی دﻋﺎﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای ﻫﺮ دور ﻃﻮاف ﻫﺴﺖ دوری ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ دﻋﺎﻫﺎ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻ از ﻗﺮآن
و ﺳﻨﺖ ﻧﺪارد وﻟ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎی ﺧﯿﺮی ﺑﺮای دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت در ﺣﺎل ﻃﻮاف و ﺳﻌ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ دﻋﺎ ﻣﺎﺛﻮر ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﻌﻨ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
 ‐۲۱زﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺘﺐ دﻋﺎ و اذﮐﺎر ﺷﺮﻋ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻟﻤﺲ ﻣﺼﺤﻒ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
 ‐۲۲ﻣﻮاﻇﺐ آﺷﺎر ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾ از ﺑﺪن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺎﻫﺎی وﺟﻮد ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧ از زﻧﺎن ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﺮدان ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺣﺎل وﺿﻮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺻﻮرت ﯾﺎ دﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺪ و ﺳﺎق ﭘﺎی ﺧﻮد ﻣﭘﺮدازﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧ از زﻧﺎن
روﺳﺮی را از ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﻣدارﻧﺪ و ﻣﻮی ﺳﺮ و ﮔﺮدﻧﺸﺎن آﺷﺎر ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ
ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺰرگ ﺑﺮای او و ﻣﺮدان ﻣﺷﻮد.
 ‐۲۳زﻧﺎن ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺠﺮ از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از زﻧﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه آنﻫﺎﯾ
ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﭘﯿﺶ از ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﻣﺎه در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ازدﺣﺎم رﻣ
ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮده ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺟﻤﻊ )ﯾﻌﻨ ﻣﺰدﻟﻔﻪ( ﭘﯿﺶ از ازدﺣﺎم ﻣﺮدم از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﺸﺎن زﻧ
ﺳﻨﯿﻦ )ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻨﺪ( ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه دادﻧﺪ.
 -۲۴در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮدن دور و ﺑﺮ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ و ﺧﻄﺮ ازدﺣﺎم ﺑﺮای زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه وی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ رﻣ ﺟﻤﺮه را ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ رﻣ ﺟﻤﺮه را ﺗﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ازدﺣﺎم ﯾﺎ ﺧﻠﻮت
ﺷﺪن ﺟﻤﺮه ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازﻧﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر رﻣ ﺳﻪ روز ﺗﺸﺮﯾﻖ؛ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﺮات را ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﺧﻠﻮتﺗﺮ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و در ﺻﻮرت ﻋﺪم
اﻣﺎن اﺷﺎل ﻧﺪارد رﻣ را ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد.
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 -۲۵زن ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش اﺟﺎزهی ﺟﻤﺎع ﯾﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﮐﺎﻣﻞ از
اﺣﺮام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺎر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :رﻣ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺐ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺮﯾﺰه.
دوم :ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻫﻤﻪی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾ ﺑﻨﺪ اﻧﺸﺖ )ﺣﺪود دو ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ(.
ﺳﻮم :اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف ﺣﺞ )ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ(.
وﻗﺘ زﻧ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻫﻤﻪی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺮام ﺑﺮ وی ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻣﺷﻮد ،ﺣﺘ ﺟﻤﺎع .اﻣﺎ اﮔﺮ
دو ﻣﻮرد آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺟﻤﺎع ﺑﺮای وی ﺣﻼل ﻣﺷﻮد.
 -۲۶آﺷﺎر ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ از زﻧﺎن در ﻣﺤﻞ ﺳﻌ ﻣﯿﺎن
ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 ‐۲۷ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺞ آﻣﺪهاﻧﺪ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و زﯾﺮ ﭘﻞﻫﺎ و در ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ و در راه ﻣﺮدم و
در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﯿﻒ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدان ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ آﻧﺎن ﻣﺧﻮاﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی آن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 ‐۲۸زﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف وداع ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻔ از
ﺳﻮی ﺷﺮع و ﺑﺮای آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎر زﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف وداع ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی آﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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