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ﺳﻮال

ارﮐﺎن و واﺟﺒﺎت و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺣﺞ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ارﮐﺎن ﺣﺞ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ،و واﺟﺒﺎﺗﺶ ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰ ارﮐﺎن و واﺟﺒﺎت ﺑﻘﯿﻪی اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻬﻮﺗ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در روض اﻟﻤﺮﺑﻊ ) (۲۸۵ /۱ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ارﮐﺎن ﺣﺞ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد اﺳﺖ:
ـ اﺣﺮام ﮐﻪ ﻧﯿﺖ دﺧﻮل در ﻧﺴ ﻣﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻧﯿﺖﻫﺎ ﺑﺴﺘ دارد.
ـ وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺞ ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
ـ ﻃﻮاف زﯾﺎرت ]ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ[ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ:
وﻟْﻴﻄﱠﻮﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْﺒﻴﺖِ اﻟْﻌﺘﻴﻖ] ﺣﺞ[۲۹ :
)و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻬﻦ )ﮐﻌﺒﻪ( را ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪ(.
ـ و ﺳﻌ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻌ] ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه[ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻪ ﺳﻌ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ )ﻓﺮض ﮐﺮده(
اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ.
واﺟﺒﺎت ﺣﺞ ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد اﺳﺖ:
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ـ اﺣﺮام از ﻣﯿﻘﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ اﺣﺮام از ﻣﯿﻘﺎت ﺟﺰو واﺟﺒﺎت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮد اﺣﺮام رﮐﻦ اﺳﺖ.
ـ وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در روز وﻗﻮف را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده.
ـ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻨ در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اﻫﻞ ﺳﻘﺎﯾﻪ و رﻋﺎﯾﻪ) .ﻣﻨﻈﻮر از اﻫﻞ ﺳﻘﺎﯾﻪ و رﻋﺎﯾﻪ ﺣﺠﺎﺟ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﺮورت ﺑﺮای آب دادن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺷﺘﺮان ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺮون از ﻣﻨ ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪﻧﺪ(.
ـ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ) .ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪن در
ﻣﺰدﻟﻔﻪ را رﮐﻨ از ارﮐﺎن ﺣﺞ ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺞ ﺑﺪون آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در زاد اﻟﻤﻌﺎد ) (۲۲۳ /۲ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﮔﺮاﯾﺶ
دارد(.
ـ اﻧﺠﺎم ﭘ در ﭘ رﻣ ﺟﻤﺎر.
ـ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ.
ـ ]ﻃﻮاف[ وداع.
اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﯾﺎ ﻗﺎرن ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻫﺪی واﺟﺐ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ )ﯾ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ( زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﻤﻦ ﺗَﻤﺘﱠﻊ ﺑِﺎﻟْﻌﻤﺮة اﻟَ اﻟْﺤﺞ ﻓَﻤﺎ اﺳﺘَﻴﺴﺮ ﻣﻦ اﻟْﻬﺪْيِ ﻓَﻤﻦ ﻟَﻢ ﻳﺠِﺪْ ﻓَﺼﻴﺎم ﺛََﺛَﺔ اﻳﺎم ﻓ اﻟْﺤﺞ وﺳﺒﻌﺔ اذَا رﺟﻌﺘُﻢ ﺗﻠْﻚَ ﻋﺸَﺮةٌ ﻛﺎﻣﻠَﺔٌ
ذَﻟﻚَ ﻟﻤﻦ ﻟَﻢ ﻳﻦ اﻫﻠُﻪ ﺣﺎﺿﺮِي اﻟْﻤﺴﺠِﺪِ اﻟْﺤﺮام] ﺑﻘﺮه[۱۹۶ :
)ﭘﺲ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮه ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد ﺳﭙﺲ ﺣﺞ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ ]ذﺑﺢ ﻣﮐﻨﺪ[ و ﮐﺴ ﮐﻪ ]ﻗﺮﺑﺎﻧ [ﻧﯿﺎﺑﺪ
ﺳﻪ روز در ]اﯾﺎم[ ﺣﺞ و ﻫﻔﺖ روز ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ روزه ﻣﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ده روز ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ از آن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهی او اﻫﻞ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻧﺒﺎﺷﺪ(.
دﯾﺮ اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال ﺣﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮاف ﻗﺪوم و ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻨ در ﺷﺐ ﻋﺮﻓﻪ و اﺿﻄﺒﺎع )ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﮐﺘﻒ راﺳﺖ( و رﻣﻞ
)ﮔﺎمﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺮﯾﻊ( در وﻗﺘﺸﺎن ]ﯾﻌﻨ در ﻃﻮاف ﻋﻤﺮه و ﻃﻮاف ﻗﺪوم ﺑﺮای ﻣﻔﺮد و ﻗﺎرن[ و ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد و اذﮐﺎر
و دﻋﺎﻫﺎ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ،ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ارﮐﺎن ﻋﻤﺮه ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :اﺣﺮام و ﻃﻮاف و ﺳﻌ.
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واﺟﺒﺎت ﻋﻤﺮه :ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ ،و اﺣﺮام از ﻣﯿﻘﺎت ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت رﮐﻦ و واﺟﺐ و ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون رﮐﻦ ﺣﺞ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺪون واﺟﺐ ﺣﺞ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر
ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﺗﺮک ﮐﺮده واﺟﺐ اﺳﺖ ﯾ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻨﺖ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی وی
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ادﻟﻪی اﯾﻦ ارﮐﺎن و واﺟﺒﺎت و ﺳﻨﺖﻫﺎ و اﺣﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۴۱۰ – ۳۸۰ /۷
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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