 ‐ 31822روش ﺣﺞ
ﺳﻮال
ﻣﺧﻮاﻫﻢ روش اﻧﺠﺎم ﺣﺞ را ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺣﺞ ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدات و ﮔﺮاﻣﺗﺮﯾﻦ ﻃﺎﻋﺎت و از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن دﯾﻨ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺤﻤﺪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را ﺑﺮای آن ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺑﺪون آن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺷﻮد.
ﻋﺒﺎدت ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ اﻟﻪ ﻧﺰدﯾ ﻧﻤﺳﺎزد و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ ﺑﻪ دو ﺷﺮط:
ﻧﺨﺴﺖ :اﺧﻼص ﺑﺮای اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ،ﯾﻌﻨ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻨﺪه از اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت ،ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﺎﻧﻪی آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻪ رﯾﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﯾﺎ ﺑﻬﺮهای از دﻧﯿﺎ.
دوم :ﭘﯿﺮوی ﻗﻮﻟ و ﻋﻤﻠ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت ،و ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤآﯾﺪ ﻣﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻨﺖ اﯾﺸﺎن.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺒﺎدت ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را
در اﻧﺠﺎم آن ﻋﺒﺎدت ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرش ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (31819ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭼﻮﻧ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
ـ روشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺣﺞ:
ﺣﺞ ﺑﻪ ﺳﻪ روش اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد :ﺗَﻤﺘﱡﻊ ،اﻓﺮاد و ﻗﺮان.
ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺞ )ﺷﻮال و ذواﻟﻘﻌﺪه و ذواﻟﺤﺠﻪ( ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه اﺣﺮام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻃﻮاف و ﺳﻌ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﺮاﺷﺪ و از اﺣﺮاﻣﺶ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ.
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ﺳﭙﺲ در روز ﺗﺮوﯾﻪ ﯾﻌﻨ روز ﻫﺸﺘﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﺞ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪی اﻋﻤﺎل ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﮐﻨﺪ ﻋﻤﺮه را ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪ.
اﻓﺮاد اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﺞ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻪ رﺳﯿﺪ ﻃﻮاف ﻗﺪوم اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺮای ﺣﺞ ﺳﻌ
ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮش را ﻧﻤﺗﺮاﺷﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ از اﺣﺮام ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﻤآﯾﺪ و ﺳﭙﺲ در
روز ﻋﯿﺪ )دﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ( ﭘﺲ از رﻣ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﻌ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را ﭘﺲ از ﻃﻮاف
ﺣﺞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ﻗﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ اﺣﺮام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ آﻧﻪ اول ﺑﺮای ﻋﻤﺮه اﺣﺮام ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ ﻃﻮاف
ﻋﻤﺮه را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺖ ﺣﺞ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ )ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﻃﻮاف و ﺳﻌ او ﺑﺮای ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺑﺎﺷﺪ(.
روش ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮان ﺣﺞ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﮐﻨﺪ ﯾ اﺳﺖ ،ﺟﺰ آﻧﻪ ﻗﺎرن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻔﺮِد ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ روش ،ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺞ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﺘ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻗﺮان اﺣﺮام ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﮐﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺣﺮام
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﺶ ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﻃﻮاف ﻗﺪوم و ﺳﻌ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و
ﻣﺮوه را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺳﺎل ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ
از آﻧﻪ ﻃﻮاف و ﺳﻌ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد ﻧﯿﺖ اﺣﺮاﻣﺶ را ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺳﺮش
را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ و از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎری را ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﻧﻤﻮدم.
ـ اﺣﺮام:
ﺑﺮای اﺣﺮام ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖﻫﺎﯾ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮال ﭘﯿﺸﯿﻦ )درﺑﺎرهی روش ﻋﻤﺮه( ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﯾﻌﻨ ﻏﺴﻞ و ﺧﻮشﺑﻮﯾ
و ﻧﻤﺎز.
آﻧﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺒﺶ اﺣﺮام ﻣﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻟَﺒﻴﻚَ اﻟﻠﻬﻢ ﺑِﻌﻤﺮة
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و اﮔﺮ ﻗﺎرن ﺑﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻟَﺒﻴﻚَ اﻟﻠﻬﻢ ﺑِﺤﺠﺔ وﻋﻤﺮة
و اﮔﺮ ﻣﻔﺮد ﺑﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻟَﺒﻴﻚَ اﻟﻠﻬﻢ ﺣﺠﺎً.
ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺬه ﺣﺠﺔ ﻻ رﻳﺎء ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﺳﻤﻌﺔ )ﺧﺪاوﻧﺪا اﯾﻦ ﺣﺠ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ در آن ﻧﯿﺴﺖ(.
ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻟﺒﯿ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت :ﻟﺒﻴﻚَ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﻚ ،ﻟﺒﻴﻚَ ﻻ ﺷﺮﻳﻚَ ﻟﻚَ ﻟﺒﻴﻚ ،إن
اﻟﺤﻤﺪَ واﻟﻨﻌﻤﺔَ ﻟﻚ واﻟﻤﻠﻚ ﻻ ﺷﺮﻳﻚَ ﻟﻚ .اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﺒﯿ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻟَﺒﻴﻚَ إﻟﻪ اﻟﺤﻖ و
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ در ﻟﺒﯿ ﺧﻮد ﻣﮔﻔﺖ :ﻟﺒﻴﻚ وﺳﻌﺪَﻳﻚ ،واﻟﺨﻴﺮ ﺑﻴﺪَﻳﻚ ،واﻟﺮﻏﺒﺎء إﻟﻴﻚَ واﻟﻌﻤﻞ .ﻣﺮدان ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
ﻟﺒﯿ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ زﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﻐﻞ دﺳﺘﺷﺎن ﺻﺪاﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻟﺒﯿ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﺮ آﻧﻪ
ﻣﺮدی ﻧﺎﻣﺤﺮم ﮐﻨﺎر آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮی ﻟﺒﯿ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
ـ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ ﻣﺎﻧﻌ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﯾﺎ زﻧﺪاﻧ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪن اﻋﻤﺎل ﺣﺠﺶ ﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﻫﻨﺎم اﺣﺮام اﯾﻨﻄﻮر ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ إن ﺣﺒﺴﻨ ﺣﺎﺑﺲ ﻓﻤﺤﻠ ﺣﻴﺚ ﺣﺒﺴﺘﻨ) اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌ ﻣﺮا ﺑﺎز داﺷﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﻢ از
اﺣﺮام ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﻢ( ﯾﻌﻨ :اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ دﯾﺮ ﺷﺪﻧ ﯾﺎ ﺟﺰ آن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ اﻋﻤﺎل ﺣﺠﻢ را
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ از اﺣﺮاﻣﻢ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﺿﺒﺎﻋﺔ دﺧﺘﺮ زﺑﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر
ﺷﺪ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮط ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮدهای ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۵۰۸۹و ﻣﺴﻠﻢ ) .(۱۲۰۷ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﺮط ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﭼﯿﺰی رخ داد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺶ
ﺷﺪ از اﺣﺮاﻣﺶ ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﻣﺸﻠ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪن اﻋﻤﺎل ﺣﺠﺶ ﺷﻮد ﻧﻤﺗﺮﺳﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﺮط ﻧﺮده و دﺳﺘﻮر ﻫﻢ ﻧﺪاده ﮐﻪ ﮐﺴ] ﺑﺪون ﺿﺮورت[ ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺿﺒﺎﻋﺔ ﺑﻨﺖ
زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎریاش دﺳﺘﻮر داد ﺷﺮط ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮِم ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺒﯿ ﺑﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع و زﻣﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪی رود ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﺪ
ﯾﺎ ﻫﻨﺎم رﺳﯿﺪن ﺷﺐ ﯾﺎ روز ،و ﭘﺲ از آن از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﺸﻨﻮدی و ﺑﻬﺸﺖ او را ﺑﺨﻮاﻫﺪ و از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ او ﭘﻨﺎه
ﺑﺮد.
ﻟﺒﯿ ﮔﻔﺘﻦ در ﻋﻤﺮه از ﻫﻨﺎم اﺣﺮام ﺗﺎ آﻏﺎز ﻃﻮاف ،و در ﺣﺞ از ﻫﻨﺎم اﺣﺮام ﺗﺎ رﻣ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ در روز ﻋﯿﺪ ﻣﺸﺮوع
اﺳﺖ.
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ـ ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻪ:
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺎن داﺷﺖ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻨﺎم
وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻪ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۲۵۹
ﺳﭙﺲ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ وارد ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻣﺷﻮد اول ﭘﺎی راﺳﺘﺶ را داﺧﻞ ﻣﮔﺬارد و ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﻢ اﻟﻪ واﻟﺼﻼةُ واﻟﺴﻼم ﻋﻠ
رﺳﻮلِ اﻟﻪ اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟ ذﻧﻮﺑ واﻓﺘﺢ ﻟ أﺑﻮاب رﺣﻤﺘﻚ ،أﻋﻮذُ ﺑﺎﻟﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ وﺑﻮﺟﻬِﻪ اﻟﺮﻳﻢ و ﺑِﺴﻠﻄﺎﻧﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنِ
اﻟﺮﺟﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮای آﻏﺎز ﻃﻮاف ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﻣرود ...روش ﻃﻮاف را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (31819ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ.
آﻧﺎه ﭘﺲ از ﻃﻮاف و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺳﻌ ﻣرود و ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌ ﻣﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال
) (31819روش اﻧﺠﺎم ﺳﻌ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻤﺘﻊ ﺣﺞ ﻣﮐﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﺳﻌ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ .اﻣﺎ ﻣﻔﺮِد و ﻗﺎرِن ﺑﺮای ﺣﺞ ﺳﻌ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ
و ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻌ را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ـ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ:
ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﺳﺖ وﻗﺘ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺳﻌ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داد ،اﮔﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﺗﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﮐﻨﺪ .ﺗﺮاﺷﯿﺪن و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪی ﺳﺮﺑﺎﺷﺪ ]ﻧﻪ ﻗﺴﻤﺘ از آن[ ،و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ]ﺑﺮای ﻣﺮدان[ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻪ ﺑﺎر و ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾ ﺑﺎر دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۳۰۳
ﻣﺮ آﻧﻪ وﻗﺖ ﺣﺞ ﻧﺰدﯾ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای روﯾﺶ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ ]ﺑﺮای
ﻋﻤﺮه[ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﺞ آن را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﯾﺎراﻧﺶ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﻣﻮﯾﺸﺎن
را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻣﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرم ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾ ﺑﻨﺪ اﻧﺸﺖ از ﻣﻮی ﺧﻮد را
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮهی ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﺘﻊ دارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺎﻣﻼ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ و ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎﯾ
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺮم اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ را در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس و ﺧﻮش ﺑﻮﯾ و زﻧﺎﺷﻮﯾ و ﻏﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ.
ﻣﻔﺮد و ﻗﺎرن اﻣﺎ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺗﺮاﺷﻨﺪ و از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﻧﻤآﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ
در روز ﻋﯿﺪ ﭘﺲ از رﻣ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪ.

10 / 4

ﺳﭙﺲ در روز ﺗﺮوﯾﻪ ﯾﻌﻨ روز ﻫﺸﺘﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ،ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﭼﺎﺷﺖ از ﺟﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﻪ ﺑﻮده اﺣﺮام ﻣﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﻏﺴﻞ و ﺧﻮش ﺑﻮﯾ و ﻧﻤﺎز را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و و ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺖ اﺣﺮام ﺣﺞ
ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﺒﯿ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ :ﻟَﺒﻴﻚَ اﻟﻠﻬﻢ ﺣﺠﺎً.
و اﮔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺎﻧﻌ وی را از اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺶ ﺑﺎز ﺑﺪارد ﺷﺮط ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :وإن ﺣﺒﺴﻨ ﺣﺎﺑﺲ ﻓﻤﺤﻠ ﺣﻴﺚ ﺣﺒﺴﺘﻨ) اﮔﺮ
ﻣﺎﻧﻌ ﻣﺮا ﺑﺎز داﺷﺖ ،ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻦ از اﺣﺮام ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪهام( .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺮس اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺷﺮط
ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺮوع رﻣ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ در روز ﻋﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻟﺒﯿ ﺑﻮﯾﺪ.
ـ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨ ﻣرود و ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﺮ ﻣﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻣﻨ ﻧﻤﺎزﻫﺎ را ﻗﺼﺮ ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﻤﻊ ﻧﻤﮐﺮد .ﻗﺼﺮ ﯾﻌﻨ :دو رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﻫﺎی
ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺘ .اﻫﻞ ﻣﻪ و دﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﻨ و ﻋﺮﻓﻪ و ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻗﺼﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﻮر ﻧﺪاد ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺣﺎل
آﻧﻪ اﮔﺮ واﺟﺐ ﺑﻮد ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻓﺘﺢ ﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﻣداد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻧﺎر ﯾ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻣﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻞ ﻣﻪ در ﻣﻨ ﻧﻤﺎزﺷﺎن
را ﻗﺼﺮ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
ـ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮﻓﻪ:
ﻫﻨﺎم ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻋﺮﻓﻪ ،از ﻣﻨ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮﻓﻪ ﻣرود و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ﻇﻬﺮ در ﻧﻤﺮه ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﻨﺪ .ﻧﻤﺮه
ﺟﺎﯾ اﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﻓﻪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺶ ﻧﺒﻮد اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﺰول در ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ وارد ﺷﺪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﺮ )دو رﮐﻌﺖ( ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﻤﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺧﻮاﻧﺪ )ﯾﻌﻨ در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ( ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای وﻗﻮف
در ﻋﺮﻓﻪ و دﻋﺎ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ذﮐﺮ و دﻋﺎ و زاری ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﭘﺮدازد و ﻫﺮ دﻋﺎﯾ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ را ﻣﮔﻮﯾﺪ و دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺎﻻ
ﻣﺑﺮد و رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﮐﻮه ﻋﺮﻓﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻋﺎ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ
ﮐﻮه ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻨﺎر ﮐﻮه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدم ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪی ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ
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اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در آن ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺰرگ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻪ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻟﻪ
اﻟﻤﻠﻚ وﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ وﻫﻮ ﻋﻠ ﻛﻞ ﺷء ﻗﺪﻳﺮ.
اﮔﺮ دﭼﺎر ﺧﺴﺘ ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺘﺐ ﺳﻮدﻣﻨﺪی
ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺘﺒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮم و ﺑﺰرﮔﻮاری اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ و ﭘﺎداش ﺟﺰﯾﻞ وی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎرش ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻀﺮع ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد و ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺎﯾﺎن روزِ ﻋﺮﻓﻪ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎرد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎ ،دﻋﺎی
روز ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
ـ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ:
ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﺎ ﯾ اذان و دو اﻗﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣآورد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﺮﺳﺪ در راه ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﺗﺎ ﭘﺲ
از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺐ را در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻓﺠﺮ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در اول وﻗﺘﺶ ﺑﺎ ﯾ اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﻌﺮ
اﻟﺤﺮام ﻣرود )ﻣﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻗﺮار دارد( .در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻪ و ﺗﺒﯿﺮش را ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﻫﺮ
دﻋﺎﯾ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ اﺳﻔﺎر ﺷﻮد )اﺳﻔﺎر وﻗﺘ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮا ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ( .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام ﺑﺮود در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدم وﻟ ﻫﻤﻪاش )ﯾﻌﻨ ﻫﻤﻪی ﻣﺰدﻟﻔﻪ( ﻣﺤﻞ وﻗﻮف اﺳﺖ .و در ﺣﺎل ذﮐﺮ و دﻋﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ رو ﻣﮐﻨﺪ و
دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ.
ـ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨ:
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻫﻮا ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ روﺷﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨ ﻣ رود و در وادی ﻣﺤﺴﺮ )درهای ﺑﯿﻦ ﻣﺰدﻟﻔﻪ و
ﻣﻨ (ﺳﺮﻋﺘﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨ ،رﻣ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﺮه و ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻪ اﺳﺖ
را ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﭘ در ﭘ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺗﺎب ﻫﺮ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺗﺒﯿﺮ
ﻣﮔﻮﯾﺪ .ﺳﻨﺖ در رﻣ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺑﺮوی آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﻣﻨ در ﺳﻤﺖ
راﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن رﻣ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧاش را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺮش را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ
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ﺳﺮش را ﻣﺗﺮاﺷﺪ و ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾ ﺑﻨﺪ اﻧﺸﺖ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺎﺟ ﺗﺤﻠﯿﻞ اول را اﻧﺠﺎم
ﻣدﻫﺪ و از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ و ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻤﺎع ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮ وی ﺣﻼل ﻣﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻪ ﻣرود و ﻃﻮاف
و ﺳﻌ ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ دوﻣﺶ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺮام ﺑﺮ وی ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد
دوﺑﺎره ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻣﮔﺮدد.
ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﻣ و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮش وﻗﺘ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﻃﻮاف ﺑﻪ ﻣﻪ ﺑﺮود ،از ﺧﻮشﺑﻮﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آﻧﻪ از اﺣﺮام ﺧﺎرج
ﻣﺷﺪ ﭘﯿﺶ از ﻃﻮاف ﺧﻮش ﺑﻮ ﻣﮐﺮدم ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۵۳۹و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۸۹
ﭘﺲ از ﻃﻮاف و ﺳﻌ ﺑﻪ ﻣﻨ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد و ﺷﺐ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﺟﻤﺮات ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را در اﯾﻦ دو روز ﭘﺲ از
زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ )وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ( ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد .ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﯿﺎده رﻣ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻮاره رﻣ ﮐﻨﺪ اﺷﺎﻟ
ﻧﺪارد .ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻤﺮهی اول ﮐﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﺮه از ﻣﻪ اﺳﺖ را ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺮﯾﺰهی ﭘ در ﭘ رﻣ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻨﺮﯾﺰه
ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ اﻧﺪﮐ ﺟﻠﻮ ﻣرود و ﺑﻪ ﻣﺪﺗ ﻃﻮﻻﻧ ﻫﺮ دﻋﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﺴﺘﺎدن و دﻋﺎ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺶ را دارد ،ﺣﺘ اﻧﺪﮐ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﺖ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺟﻤﺮهی ﻣﯿﺎﻧ را ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺮﯾﺰهی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﺮﯾﺰهﻫﺎ ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
رﻣ ﺑﻪ ﺳﻤﭗ ﭼﭗ ﻣرود و رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪﺗ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣاﯾﺴﺘﺪ و ﮔﺮﻧﻪ در
ﺣﺪ ﺗﻮان دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮای دﻋﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از روی
ﻧﺎداﻧ ﯾﺎ اﻫﻤﺎل آن را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮک ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم و اﻧﺘﺸﺎر آن ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ
ﺗﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود.
ﺳﭙﺲ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ را ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺮﯾﺰهی ﭘ در ﭘ ﻣزﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪون آﻧﻪ
دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﻣرود.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن رﻣ ﺟﻤﺎر در روز دوازدﻫﻢ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﮐﻨﺪ و از ﻣﻨ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ و
ﺷﺐ ﺳﯿﺰدﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از زوال روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺟﻤﺮات ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻣ ﻣﮐﻨﺪ .ﺗﺎﺧﯿﺮ و
ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺐ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗ واﺟﺐ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻏﺮوب روز دوازدﻫﻢ در ﻣﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ رﻣ ﺟﻤﺮات ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از زوال روز ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر وی ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز دوازدﻫﻢ ﻏﺮوب
ﮐﺮد و وی ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻨ ﺑﻮد ﻣﺜﻼ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﻮار وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮاﻓﯿ و ازدﺣﺎم ﺗﺎ ﻏﺮوب
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در ﻣﻨ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر وی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﻃﻮاف وداع را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﻧﻨﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻬﺪ وی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ]ﮐﻌﺒﻪ[ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ
) (۱۳۲۷و در رواﯾﺘ دﯾﺮ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺮدم اﻣﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻬﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ]ﮐﻌﺒﻪ[ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ آﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﺋﺾ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۷۵۵و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۳۲۸
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧ ﮐﻪ در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮنرﯾﺰی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﻃﻮاف وداع ﺑﺮ وی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
وداع ﮐﻨﺎر در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﻧﻤﻮد آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﻃﻮاف اﺳﺖ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻃﻮاف وداع ﺑﺮای اﻧﺘﻈﺎر دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻠﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را در راه ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ اﺷﺎﻟ
ﻧﺪارد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دوﺑﺎرهی ﻃﻮاف ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد ،ﻣﺜﻼ در آﻏﺎز روز ﻃﻮاف وداع
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺳﻔﺮش را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮاف را دوﺑﺎره ﺗﺮار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرش ﻧﺰد
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﻪ
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه اﺣﺮام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ:
 ‐۱ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻊ دﯾﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وی واﺟﺐ ﮐﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز در وﻗﺖ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 ‐۲از رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر زﺷﺖ و ﺳﺮﮐﺸ دوری ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﻤﻦ ﻓَﺮض ﻓﻴﻬِﻦ اﻟْﺤﺞ ﻓَﻼ رﻓَﺚ وﻻ ﻓُﺴﻮق وﻻ ﺟِﺪَال ﻓ اﻟْﺤﺞ] ﺑﻘﺮه[۱۹۷ :
)ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ ]ﻣﺎه[ ﻫﺎ ﺣﺞ را ]ﺑﺮ ﺧﻮد[ واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﺪ ]ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ[ در اﺛﻨﺎی ﺣﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی و ﮔﻨﺎه و ﺟﺪال ]روا[ ﻧﯿﺴﺖ(.
 ‐۳در ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺣﺮام و دﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ از آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
 -۴از ﻫﻤﻪی ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام دوری ﮐﻨﺪ:
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اﻟﻒ( ﭼﯿﺰی از ﻣﻮ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺪارد .اﻣﺎ در آوردن ﺧﺎر از ﺑﺪن اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺧﻮن
ﺷﻮد.
ب( ﭘﺲ از اﺣﺮام از ﻋﻄﺮ و ﺧﻮش ﺑﻮﯾ ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﺑﺪن ﯾﺎ ﺧﻮراک و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧاش ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و از ﺻﺎﺑﻮن ﺧﻮش ﺑﻮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﺛﺮ ﻋﻄﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺣﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ج( ﺷﺎر را ﻧﺸﺪ.
د( ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﻨﺪ.
ه( ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻤﺲ و ﺑﻮﺳﯿﺪن از روی ﺷﻬﻮت اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.
و( ﺧﻮد ﻋﻘﺪ ﻧﺎح ﻧﺒﻨﺪد و ﺑﺮای ﮐﺴ ﻋﻘﺪ ﻧﺎح ﻧﺒﻨﺪد و ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﺮی ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﻧﻨﺪ.
ز( دﺳﺘﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ دور دﺳﺖ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﻣﺮد و زن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدان اﺳﺖ:
ـ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼه و دﺳﺘﻤﺎل و ،(...اﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﯾﺮ
ﺳﺎﯾﻪی ﭼﺘﺮ و ﺳﻘﻒ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ و ﺧﯿﻤﻪ و آوردن ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﺑﺮای وی اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ـ ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺲ )ﻧﻮﻋ ﻟﺒﺎس ﮐﻪ ﮐﻼه ﺳﺮﺧﻮد دارد( و ﺷﻠﻮار و ﺧُﻒ )ﭘﺎﭘﻮش( ﻧﭙﻮﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ازار ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﻠﻮار ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﻌﻠﯿﻦ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﭘﻮش ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ.
ـ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﭙﻮﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺎ و ﻗﺒﺎ و ﮐﻼه و زﯾﺮﭘﻮش و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
ـ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻌﻠﯿﻦ )دﻣﭙﺎﯾ (و اﻧﺸﺘﺮ و ﻋﯿﻨ و ﮔﻮﺷ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺖ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دور ﮔﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﮐﯿﻒ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﺑﻮن و اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﺷﺴﺘﻦ ﺳﺮ و ﭼﻨ زدن ﺳﺮ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺪون
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ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺨﺘﻦ ﻣﻮ ﺷﻮد.
ـ زن در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻧﻘﺎب ﻧﻤﭘﻮﺷﺪ .ﻧﻘﺎب ﯾﻌﻨ روﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺻﻮرﺗﺶ را ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ دو ﺳﻮراخ
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮﻗﻊ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﭼﻬﺮهی ﺧﻮد را در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻧﭙﻮﺷﺪ ﻣﺮ
آﻧﻪ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺮهی ﺧﻮد را در ﺣﺎل اﺣﺮام و ﻏﯿﺮ آن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة اﺛﺮ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ و ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة و ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﻤﺮﯾﺪ
اﻟﻌﻤﺮة واﻟﺤﺞ اﺛﺮ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ.
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