ЊАЉ ВА УМРА
اﺤﻟﺞ و اﻟﻌﻤﺮة
[ Тоҷики – Tajiki – ] ﻃﺎﺟﻴﻜﻴﺔ

Таҳияи : Мусаби Ҳамза

2009 - 1430

اﺤﻟﺞ و اﻟﻌﻤﺮة
» ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﺎﺟﻴﻜﻴﺔ «

ﺇﻋﺪﺍﺩ  :ﻣﺼﻌﺐ ﲪﺰﺓ

2009 - 1430

ЊАЉ ВА УМРА
Гузаронидани як њаљ ва як умра дар умр
вољиб аст.
Шурути вуљуби њаљ ва умра иборатанд аз:
1. Ислом.
2. Аќл.
3. Булуѓ (расидан ба синни балоғат).
4. Озод будан.
5. Доштани иститоат ва тавоної ба гунае, ки
зод ва тўшаи сафари њаљро доро бошад. Барои
зане, ки ќасди њаљ рафтан дорад шарти шашуме
низ дар назар гирифта шуда ва он ин аст, ки бояд
аз мањорими ў касе ўро дар ин сафар њамроњї
кунад. Албатта, њаљ кардани зан бидуни мањрам
сањењ аст, вале зан бо ин кор гунањгор мешавад.
Агар касе дар њаљ кардан он ќадар сањланкорї ва
кўтоњї кард, ки ќабл аз рафтан ба сафари њаљ аз
дунё рафт, ба миќдори њазинаи як сафари њаљ ва
умра аз моли ў, ки боќї монда канор гузошта
мешавад, то барои њаљ ва умраи ў масраф шавад.
Њаљи кофир ва девона дуруст нест, вале агар
кўдак ё бардае њаљ кард, њаљи онњо дуруст аст,
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аммо ин наметавонад љойи њаљу-л-ислом (њаљи
фарзї) ќарор гирад. Ва ваќте кўдак ба синни булуѓ
расид, бояд њаљи фарзиро баљо оварад. Агар
фаќир ва бебизоате пул ќарз кард ва бо он њаљ
гузорид, њаљаш дуруст аст. Агар шахсе дар њоле,
ки њаљ бар ў фарз шуда, аммо ба адои он
напардохтааст, ба ниёбат аз каси дигаре ба њаљ
биравад, њаље, ки гузорида барои худи ў мањсуб
мешавад ва (њаљи анљомшуда ба касе, ки ўро ноиб
ќарор дода тааллуќ намегирад).
Ињром. Касе, ки ќасди ињром бастан дорад,
суннат аст, ки ѓусл кунад ва ба назофат ва хушбўй
кардани худ бипардозад ва аз пўшидани либоси
дўхташуда парњез кунад ва бо ду тика порчаи
сафед, яке ба унвони шалвор ва дигаре ба унвони
ридо

ва пироњан худро бипўшонад ва онгоњ

ињром баста бигўяд: Лаббайк аллоњумма умратан
ав њаљан, ав њаљан ва умратан.1 Ва ибтидо умра ва
баъд њаљ ва ё аввал њаљ ва онгоњ умраро баљо
оварад. Агар тарс дорад, ки чизе монеъи анљоми
њаљи ў мешавад, бар ўст, ки ин иборатро бихонад:
Ва ин ҳабасани вобисун фа маҳилли ҳайсу мо
1 Лаббайк ба маънии иљобат ва посух аст ва ваќте њољї лаббайк мегўяд, манзур ин аст ки ў
бо Худои хеш паймон мебандад, тамоми дастурот ва фаромиши илоњиро анљом дињад.
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ҳабасани бо хондани ин иборат костњои кораш
љуброн мешавад ва њарљо монеъе барои вай пеш
ояд , њамон љо тањлили вай хоњад буд.
Шахси њољї мухтор аст њар як аз маносики
сегонаи шомили њаљи таматтуъ, њаљи ќирон ва
њаљи ифродро, ки хост анљом дињад, вале бењтар он
аст, ки ќасди њаљи таматтуъ намояд ва он иборат
аст аз ин ки дар моњњои њаљ барои умра ињром
бандад ва он гоњ аз ињроми умра хориљ гардад ва
сипас барои адои њаљи фарз дар њамон сол ињром
бандад. Ифрод он аст, ки танњо барои њаљ ињром
бандад ва навъи ќирон он аст, ки барои умра ва
њаљ њамоњанг ињром бандад ё ибтидо барои адои
умра ињром бандад ва ќабл аз шуруъ ба тавофи
умра њаљро низ дар умраи худ дохил гардонад.
Њар гоњ шахсе, ки иродаи њаљ дорад бар
маркаби хеш ќарор гирифт, бояд, ки ин иборатро
бихонад: “Лаббайка-л-лоњумма лаббайк, лаббайка
ло

шарика

лака

лаббайк,

инна-л-њамда

ва-н-

ниъмата лака ва-л-мулк, ло шарика лак”2.

Бор Худоё! (Барои иљобат хостањо ва адои фаромини Ту) дар боргоњи Ту њозирам ва њеч
шарике барои Ту нест, ба даргоњи Ту њозирам, шоистаи тамоми њамд ва хубињо њастї ва
тамоми ниъматњо аз они Ту њастанд (ва дар тамоми коинот) танњо Ту фармонравої мекунї
ва барои Ту њеч шарик ва њамтое вуљуд надорад.

2
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Мустањаб аст, ки мардон ин дуоро бо садои
баланд бихонанд ва њамчунин мустањаб аст њам
марду њам зани њољї ба касрат ин дуоро такрор
кунанд.
Он чи дар њангоми ињром мамнуъ аст.
Нўњ чиз дар њангоми ињром мамнуъ аст, ки
иборатанд аз:
1. Тарошидан ё кандани мўй аз бадан;
2. Кўтоњ кардани нохун;
3.

Пўшидани

либоси

дўхташуда

барои

мардон. Албатта, агар шахси муњрим изоре наёфт,
то худро бипўшонад, метавонад аз шалвор
истифода кунад. Ва њамчунин агар кафш наёфт
(кафши махсуси ињром), метавонад аз мўза
истифода кунад ва фидяе низ бар ў вољиб нахоњад
шуд;
4. Пўшидани сар барои мардон;
5. Истифода аз атр ва хушбўї бар рўи бадан ё
либос;
6. Шикор кардан ё куштани њайвоне, ки
вањшї ва дар айни њол мубоњ аст;
7. Бастани аќди никоњ. Албатта, ин амр њаром
аст, вале фидяе надорад;
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8. Ламс кардани аъзои њамсар ѓайр аз
шармгоњ аз рўи шањват. Ин амр фидя дорад ва
фидяи он як гўсфанд ё се рўз рўза гирифтан ё
таъом додан ба шаш мискин мебошад;
9. Муљомаъат кардан. Агар љимоъ кардан
ќабл аз тањлили аввал3 сурат гирад њаљи шахс
фосид шуда ва бар вай вољиб мегардад онро
комил кунад ва дар соли оянда ќазои онро
биёварад. Дар зимн бояд шутуреро ќурбонї кунад
ва гўшти онро миёни фуќарои Макка таќсим
кунад. Аммо чунончи муљомаъат пас аз тањлили
аввал сурат гирифт, њаљаш фосид намешавад, вале
бар ў вољиб мешавад, ки шутуре ќурбонї намояд.
Агар касе дар умра муљомаъат кунад, умрааш
фосид мегардад ва бар ўст, ки гўсфандеро ќурбонї
кунад ва дар зимни ќазои он умраро баъдан
биёварад. Лозим ба зикр аст њаљу умра бо амале
ѓайр аз муљомаъат ботил намегардад. Зан низ дар
ањкоми фавќ чун мард аст ва фаќат ваљњи
тафовути ў дар ањком бо мард он аст, ки ў
метавонад либоси дўхташуда бипўшад, аммо њаќи
пўшидани дасткаш, ниќоб ва рўбандро надорад.
3

Онро тањлили кўчак низ номидаанд.

7

Фидя: фидя бар ду навъ аст:
1. Фидяи ихтиёрї – ва он фидяе аст, ки бар
асари тарошидан ва кандани мўй ё истифода аз
хушбўї (мисли атру собун …), ё кутоњ кардани
нохун, тарошидани мўи сар ва ё пўшидани либоси
дўхта бар зиммаи њољї мегардад, ки дар ин навъ
фидя њољї мухтор аст, ё се рўз рўза бигирад, ё
шаш мискинро таъом дињад (ва бар ўст, ки барои
њар мискин миќдори як кило ва ним ба унвони
таъом дар назар гирад) ё гўсфандеро забњ кунад.
Ва љазои сайд ин аст, ки дар сурати вуљуди
њаммонанди он сайд фидя дињад ва дар сурати
набудани њаммонанди он ќиматашро бипардозад.
2. Фидяи тартибї – фидяи мутаматтиъ ва
ќирон (гўсфанд) ва фидяи љимоъ (шутур) мебошад.
(Дар ин навъ фидя, бояд ба тартиб фидяи њар
кадом (мутаматтиъ, ќирон ё љимоъ) дода шавад ва
дар сурати адами тавоної боисти се рўз дар айёми
њаљ ва њафт рўз низ пас аз бозгашт аз сафари
њаљро рўза бигирад.
Њадй (ќурбонї) ё итъом (таомдињї) фаќат
барои истифодаи фаќирони Њарам бояд сурат
гирад.
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Пас аз духул дар Макка.
Ваќте њољї ба Макка ворид шуд, њангоми дохил
шудан дар Масљиду-л-њаром дуои маъсурро4, ки
њангоми дохил шудан дар масљид мехонанд,
мехонад ва вориди масљиду-л-њаром мегардад.
Сипас агар ќасди њаљи таматтуъ намуд, тавофи
умраро анљом медињад ва агар ќасди њаљи ифрод ё
ќирон дорад, тавофи ќудумро анљом медињад.
Онгоњ ридои (љомаи ињром) худро аз зери дасти
росташ гузаронида ду тарафи ридоро бар шонаи
чапаш меандозад ва аз муќобили њаљару-л-асвад
тавофи худро оѓоз карда ва сангро истилом (ламс)
мекунад ва мебўсад ва агар хост танњо ба ишора
кардан ба он иктифо кунад, њамзамон бо ишора ба
сўи он бисмиллоњ ва аллоњу акбарро мехонад. Ин
кор дар њар даври тавоф бояд анљом гирад. Баъд
хонаи Худоро самти чапаш ќарор медињад ва њафт
мартаба даври он тавоф мекунад. Лозим ба зикр
аст се даври аввал аз таввоф њатта-л-маќдур бояд
бо гомњои кўтоњ, аммо босуръату тундї анљом
пазирад, аммо чањор даври охири он њамчун роњ
рафтани
4

оддї

анљом

мегирад.

Њаргоњ

«Аллоњумма-фтањ ли абвоба рањматик» - Бор Худоё, дарњои рањматат ба ман бигшої.
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тавофкунанда баробари Рукни Ямонї ќарор
гирифт, бар ўст, ки агар тавонист (ва маљол барои
ў фароњам шуд) рукнро ламс кунад ва дар миёни
ду рукн ин дуоро бихонад: “Раббано отино фи-ддунё њасанатан ва фи-л-охирати њасанатан ва ќино
азоба-н-нор”5.
Тавофкунанда дар њар даври тавофе, ки
анљом медињад, метавонад њар дуоеро, ки худ
мехоњад бикунад ва он гоњ дар сурати имкон бояд
ду ракаат намоз пушти маќоми Иброњим адо
кунад ва дар ракаати аввали он сураи “Кофирун”
ва дар ракаати дувум сураи “Ихлос”-ро бихонад.
Баъд аз оби Зам-зам њар чи бештар бинўшад ва
сипас

ба

тавонист

самти
онро

њаљару-л-асвад
ламс

кунад

ва

рафта,

агар

онгоњ

агар

муяссараш гардид назди мултазим (байни њаљарул-асвад ва дарби хонаи Худо) дуо мекунад ва баъд
ба сўи кўњи Сафо рафта ва бар он боло меравад ва
мегўяд: “Абдаъу бимо бадааллоњу бињи”6 ва сипас
ин ояи Ќуръонро ќироат мекунад, ки: “Њамоно
Сафо ва Марва аз шиъорњо (парастишгоњњои)
5

Бор Худоё, дар дунё ва охират ба мо хайру некї иноят кун ва аз азоби охират моро рањої
бахш.
6 Бо њамон чи Худо бо он оѓоз намуда, оѓоз мекунем.
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Худост, пас касе, ки њаљи байт кунад ё умра ба љо
оварад, бар ў боке нест, ки бар онњо тавоф кунад ва
касе, ки хостори некўї шавад, њамоно Худо
сипосгузору доност”. Он гоњ такбир гуфта ва “Ло
илоња иллаллоњ” мегўяд ва баъд рўй ба ќибла
менамояд ва дастњои худро боло мебардорад ва
дуо мекунад ва сипас поён меояд ва ба сўи
парчами сабзранг равона мешавад. Ва байни ду
парчами (аломат) сабзранг бо шитобон меравад
ва баъд аз он парчам ба ќадам задан идома
медињад, то ба Марва бирасад. Дар Марва њар он
чиро, ки дар Сафо анљом дод, анљом медињад ва
он гоњ пойин омада, шурўъ ба саъй мекунад ва
њафт маротибро комил мекунад. Ин саъй ба ин
нањв анљом мегирад, ки саъйкунанда миёни Сафо
ва Марва саъйи аввалашро аз Сафо ба самти
Марва шурўъ мекунад ва саъйи дувумро аз самти
Марва ба тарафи Сафо анљом медињад ва то
комил шудани њафт саъй ин корро идома медињад.
Сипас мўйњои худро кўтоњ карда ё метарошад.
Албатта, тарошидан бењтар аст, вале дар умраи
мутаматтиъ чун њаљеро пас аз умра дар пеш дорад,
тарошидан бартарї надорад. Касе, ки ќасди њаљи
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Кирон ё ифрод дорад, то дар рўзи ид, љамраи
аќабаро назанад, пас аз тавофи ќудум њалол
намегардад. Њукми зан дар ањкоми мазкур чун
мард аст, љуз ин ки зан дар тавоф ва саъй байни
Сафо ва Марва чун мардон, ки бо њолати хос роњ
мераванд, роњ намеравад. Њолате аст байни роњ
рафтан ва давидан.
Чигунагии њаљ кардан.
Дар рўзи тарвия (рўзи њаштум) чунончи аз
ињром берун омада бошад, аз манзили худ дар
Макка ињром мебандад ва ба сўи Мино равона
мешавад, то шаби нуњумро дар онљо байтута (шаб
мондан) кунад ва он гоњ замоне, ки хуршеди рўзи
нуњум тулўъ кард, равонаи Арафот мешавад ва
намози зуњр ва асри худро дар ин макон ќаср ва
љамъ мекунад. Тамоми Арафот мавќиф (истгоњи
њољиён) мањсуб мешавад, љуз водии Урана. Дар ин
миён бояд маќулаи “Ло илоња иллаллоњу вањдању
ло шарика лањ, лању-л-мулку ва лању-л-њамду ва
њува ало кулли шайъин ќадир”7-ро ба касрат такрор
кунад ва дар дуо ва тавба ва таваљљўњ ба
Худованд бикўшад. Њангоми ѓуруби хуршед бояд
Нест худое љуз Худованди ягона ва барои Ў њамтое вуљуд надорад. Подшоњї ва ситоиш
танњо мухтасси Ўст ва Ў бар њама чиз ќодир ва тавоност.

7

12

бо оромї ин диёрро ба сўи Муздалифа тарк гўяд
ва талбиягўён (лаббайкгўён) ва дар њоле ки ба
зикри Худованд машѓул аст, масири Арафот то
Муздалифаро

бо оромї ва виќор паймояд ва

замоне, ки ба Муздалифа расид, намози шом ва
хуфтанро дар ин макон ќаср ва љамъ кунад ва
њамон љо байтута намояд. Баъд намози субњро дар
аввали ваќт адо кунад ва дар ибодатгоњи худ
машѓул гардад, то рўз ошкор шавад. Сипас ќабл
аз тулўъи хуршед он маконро тарк гўяд ва замоне,
ки ба водии Муњассир расид, дар њадди тавон
суръат гирад то ба Мино бирасад. Сипас Љамараи
аќабаро бизанад ба ин тартиб, ки њафт сангреза ба
андозаи нахуду фундуќро ба самти шайтони
Љамара партоб кунад. Касе, ки љамараи аќаба
мезанад, бояд њамроњи њар сангреза, ки партоб
мекунад такбир бигўяд ва дастњои хешро низ дар
њангоми задан боло бигирад. Зарур аст, ки ќитъаи
сангњо дар њамон макони махсус, ки њавзмонанд
аст, бияфтад, њарчанд ба санги рамзи шайтон
таъйиншуда нарасад. (Он гоњ, ки рамйи љиморот
(партоби сангчањо) шурўъ гардид, дигар талбия
гуфтан поён меёбад).
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Сипас ќурбонї ва мўи сарашро кўтоњ мекунад
ё метарошад њарчанд тарошидан афзал ва бењтар
аст. Бо анљоми рамйи љиморот њамаи чиз бар њољї
њалол мегардад љуз занон ва ин њамон тањлили
аввал8 аст, ки аз он ёд кардем. Сипас ба Макка
рафта ва дар он љо ба тавофи ифоза (тавофи
вољибї, ки њаљ бо он поён меёбад) мепардозад ва
он гоњ чунончи њаљи ў таматтуъ буда, ба саъй
байни Сафову Марва мепардозад. Њамчунин агар
касе ќаблан њамроњи тавофи ќудум ба саъйи Сафо
ва Марва напардохтааст, акнун ваќти он аст, ки
онро анљом дињад. Бо анљоми ин саъй њама чиз
њатто њамбистарї бо занон низ бар њољї њалол
мегардад ва инро тањлили сонї (дувум) гўянд.
Сипас ба Мино бармегардад ва вуљубан (илзоман)
шабњоеро дар он макон байтута мекунад ва дар он
љо баъд аз заволи њар рўз рамйи љиморот (задани
сангреза)-ро анљом медињад ва дар њар марњила
њафт сангрезаро партоб мекунад. Нањви партоби
љамарот (сангреза) ба ин тартиб аст, ки ибтидо
дар љамраи уло њафт сангрезаро партоб мекунад
ва он гоњ љилавтар рафта ва пас аз бардоштани
Манзур аз тањлили аввал њамон замоне аст, ки њама чиз љуз њамбистарї бо занон бар њољї
њалол мегардад. (Мутарљим).

8
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чанд гом мутаваќќиф мешавад ва ба зикри илоњї
ва дуо мепардозад. Он гоњ ба ќисмати миёнї
(вусто) рафта чун љамраи уло рамйи љамаротро
анљом медињад ва пас аз он ба зикри Худо ва дуо
мепардозад ва баъд љамраи аќабаро анљом
медињад ва дигар дар ин марњала таваќќуф
намекунад. Рўзи дувум низ њамин корро такрор
мекунад. Агар њољї дўст дошт то дар хуруљ аз
Мино таъљил кунад, бар ўст, ки ќабл аз ѓуруби
офтоб аз он макон хориљ гардад ва агар хуршеди
рўзи дувоздањум ѓуруб кард ва ў њанўз дар Мино
буд бар ў вољиб аст, ки дар њамон љо шабро субњ
кунад ва рамйи љамаротро дар фардои он рўз низ
анљом дињад. Аммо агар ў ќасди хуруљ карда
бошад вале издињоми мардум монеъи хуруљи ў аз
Мино гашта бошад, метавонад пас аз ѓуруби
офтоб низ он љоро тарк гўяд ва ишколе бар ў
мутараттиб нахоњад буд. Њукм барои шахсе, ки
ќасди њаљи ќирон дорад, монанди касе аст, ки
ќасди њаљи ифрод дорад, љуз ин ки бар ў вољиб
аст, ки чун мутаматтиъ бояд ќурбонї кунад.
Он гоњ, ки њољї иродаи сафар ба сўи ањл ва
аёли худ намуд, бар ўст, ки то тавофи видоъро
15

анљом надода аз Макка хориљ нагардад. Ин тавоф
охирин ањде аст, ки ў бо соњиби хона мебандад.
Лозим ба зикр аст, тавофи видоъ аз зиммаи
зани њоиз ва нуфасо соќит мегардад. Агар касе пас
аз тавофи видоъ ба тиљорате машѓул шуд, бояд
дубора ин тавофро аз нав анљом дињад. Аммо агар
касе ќабл аз анљоми тавофи видоъ аз он макон
хориљ гардид, агар наздик буд бояд баргардад ва
ин тавофро ба љо оварад, вале агар аз он љо дур
буд, бар ў вољиб аст, ки барои љуброни он
ќурбонї кунад.
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Рўзи дањум ё рўзи
ид баъд аз субњ ва
ќабл аз тулўъи
Рўзи ёздањум ва
дувоздањум ва рўзи
Хуруљ аз Макка ва
њангоми сафар ба

Баъд Баъд Баъд

Рўзи њаштўм ќабл аз
зуњр
Рўзи нуњум пас аз
тулуўи хуршед
Баъд аз ѓуруби
хуршед

Дар шуруъ ињром
б
б

Навъи њаљ

Хулосаи силсилаи маротиби аъмоли њаљ:

Аркони чањоргонаи њаљ:

1. Ињром бастан, ки дар он нияти даромадан

дар мансак (рукнњои њаљ) менамояд;

2. Вуќуф дар Арафа;
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Тавофи ќудум
Саъйи њаљ

Тавофи ќудум
Саъйи њаљ

Саъйи умра (манзур
саъй миёни Сафо ва
М
)
Кутоњ кардани мўйи
сар (тањлили комил)

Лаббайки умра ва
б
Тавофи умра

Таматтуъ

Ињром бастан барои
њаљ аз Макка ва сипас
Рафтан ба Арафа ва ќаср ва љамъ кардаи намози зуњр ва аср
(љамъи таќдим) сипас хилват гузидан барои дуъо то њангоми
Рафтан ба Муздалифа ва хондани намози ишо ва маѓриб ба
сурати ќаср ва њангоми расидан ба ин макон ва байтута кардан
дар онљо то нисфи шаб Мустањаб аст ки ин байтута то баъд аз
Рафтан ба Мино ва задани љамраи аќаба, ќурбонї кардан,
кутоњ кардан ё тарошидани мўи сар, сипас анљом додани
тавофи ифоза Бо анљоми ду амал аз се амал тањлили аввал
Рамйи љамароти суѓро сипас рамй вусто ва онгоњ рамйи кубро
пас аз завол
Тавофи видоъ ин тавоф аз зиммаи зани њоиз ва нуфасо соќит
мегардад

Рафтан ба Мино

Истодан кардан
дар ињроми худ

Лаббайки умра

Лаббайк барои њаљ

Истодан кардан дар
ињроми худ (яъне
б
Рафтан ба Мино

Ќирон

Ифрод

3. Тафови зиёрат (ё ифоза);
4. Саъйи њаљ.

Вољиботи њафтгонаи њаљ:
1. Ињром бастан аз миќот;
2. Вуќуф дар Арафа то њангоми шаб;
3. Байтута кардан дар Муздалифа ё баъд аз
нимаи шаб;
4. Байтута дар Мино дар шабњои айёми
ташриќ;
5. Рамйи љиморот;
6. Кўтоњ кардан ё тарошидани мўй;
7. Тавофи видоъ.

Аркони сегонаи умра:
1. Ињром бастан;
2. Тавофи умра.
3. Саъйи умра.

Вољиботи умра:
1. Ињром бастан аз миќот;
2. Кўтоњ кардан ё тарошидани мўй.
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Њеч як аз маносики њаљ бидуни анљоми
аркони мазкур комил намегардад (лизо анљоми
њар як аз аркон зарурист). Касе вољиберо тарк
кунад, бояд ќурбонї кунад (ва дам (хун) бар ў
вољиб мегардад. Аммо агар сунате аз суннатњои
њаљро тарк гўяд, чизе бар ў нахоњад буд (ва
љаримае чун ќурбонї ва …ро мутањаммил нахоњад
гардид.
Барои сињати тавоф ба даври Каъба сездањ
шарт лозим аст, ин шароит иборатанд аз:
1. Ислом доштан;
2. Доро будан;
3. Нияти мушаххас ва муайян;
4. Дохил шудани ваќти тавоф;
5. Пўшидани аврат дар њадди тавон;
6. Покї аз бевузуї ва њадас. Албатта, кўдак аз
ин ќоида мустасно мебошад;
7. Такмили њафт давр ба таври яќинї;
8. Карор додани Каъба дар самти чапи худ.
Бадењист, ки њар иштибоњ анљом додаро бояд
иъода кунад.
9. Адами руљўъ аз рафтани худ;
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10. Роњ рафтан барои касе, ки тавоноии онро
дорад (маъзур метавонад бар чарх ё … савор
шавад);
11. Пай дар пай анљом додани даврњои тавоф;
12. Тавоф бояд дохили масљиду-л-њаром сурат
гирад;
13. Тавоф боисти аз канори њаљару-л-асвад
шурўъ гардад.
Суннатњои тавоф иборатанд аз:
1. Ламс кардани њаљару-л-асвад ва бўсидани
он;
2. Гуфтани такбир дар љивори ин санг;
3. Истилом ва ламси Рукни Ямонї;
4. Риояти тариќаи роњ рафтан, ки дар бархе
мавозеъ бояд сариъ, аммо бо гомњои кўтоњ
њаракат кунад ва дар мавоќеи дигар ба сурати
оддие роњ биравад ва…
5. Дуо кардан ва зикр кардан дар аснои
тавоф;
6. Њарчи наздиктар ќарор гирифтан нисбат ба
хонаи Худо дар аснои тавоф;
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7. Хондани ду ракаат намоз пушти маќоми
Иброњим. Њамчунин дар њангоми тавоф суннат
аст, ки ридои худро аз зери баѓали рост бар шонаи
чап андозад, ба гунае ки китфи рости ў барањна
бимонад, ин фаќат дар тавофи ќудум ва тавофи
изофа ва тавофи умра мебошад.
Шурути нўњгонаи саъй байни Сафову Марва:
1. Ислом;
2. Аќл;
3. Ният;
4. Пайдарпай анљом додан;
5. Роњ рафтан барои касе, ки тавоної дорад;
6. Такмили

њафт мартаба (рафту баргашт

миёни Сафову Марва);
7. Истийъоби9 Сафову Марва;
8. Саъй пас аз тавофи сањењ сурат гирад.
9. Тавре саъйро анљом дињад, ки шурўъи саъй
аз Сафо ба сўи Марва як давр ва шурўъи он аз
Марва ба Сафо даври дувум бошад.
Суннатњои саъй иборатанд аз:
1. Покї аз наљосат ва бевузуї (њадас);
9 Истийъоб бад-он маънї аст, ки ќазо миёни Сафову Марваро ба таври комил бипаймояд.
(Мутарљим).
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2. Пўшидани аврат;
3. Дуо кардан ва зикр гуфтан дар аснои
тавоф;
4. Риояти тариќаи рафтан дар саъй, ки бархе
љоњо бояд сариъ ва бархе мавозеъ бояд ором
њаракат кунад;10
5. Боло рафтан бар теппаи Сафо ва Марва;
6. Пай дар пай анљом додани саъй пас аз
тавоф ва риояти тартиб байни ин ду.
Нукта: агар касе рамй (задани санг ба мавзеи
мушаххас) рўзеро ба таъхир андозад, њарчанд он
рўз, рўзи ќурбонї (нањр) бошад, тамоми рамйњоро
ба авохири айёми ташриќ мавкул кунад, љоиз аст,
аммо бењтар аст њар рамз дар њамон рўзе, ки бадон
ихтисос ёфта, анљом пазирад.
Ќурбонї: ќурбонї кардан суннати муаккада
аст. Ва ваќте рўзи дањуми зилњиљљањ фаро расид
касе, ки иродаи ќурбонї дорад, њаќи кандани мўй
ё пўст ё кўтоњ кардани нохунро то ќурбонї
накарда, нахоњад дошт.
Аќиќа: аќиќа суннат аст ва агар фарзанд
писар буд ду гўсфанд ва агар духтар буд як
10

Дар форсї бад-он њарвала низ гўянд. (Мутарљим).
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гўсфанд бояд забњ карда шавад. Мустањаб аст, ки
ин гуна забњ рўзи њафтум аз вилодати фарзанд
сурат гирад. Њамчунин суннат аст, ки агар
фарзанд писар буд, мўйњои сарашро битарошад ва
њамвазни мўйњояш нуќра садаќа бидињад.
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