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  .  حمد اللّه تعالى على مزيد أفضاله والصالة على محمد وآله بعد    
 بن أحمد بن ابراهيم وفقه اللّه تعالى سفيوفيقول الفقير الى ربه الكريم واالسير بحوبة العظيم ..  وبعد   

  . يدهللعمل لغده قبل أن يخرج األمر من 
 الحج مني بعض االخالء األجالء الخالن النبالء تحرير مختصر يشتمل على ضروريات مسائل التمس قد    

عظام فتعللت عن  الالمشاهدحيث كان سلمه اللّه عازماً على الحج الى بيت اللّه الحرام وقاصداً للتشرف بتلك 
 االشتغال، فما رأيت الحاجة وتكراره في وترادفاجابته مراراً لما أنا فيه من ضيق المجال وتوزع البال 

 لنيل الثواب وحذراً من رجاء بالجواب واردفته )i[1]( باالسعافتعالىالخطابات، قابلت التماسه سلمه اللّه 
 من مستحقه وراغبه مستمداً من اللّه الهداية منعهجواز المؤاخذة والعقاب لوجوب بذل العلم لطالبه، وعدم 

 وملتمساً منه أطال اللّه بقاءه وادام في معارج العز ارتقاءه ان باب،للصواب واالمداد في التوفيق في كل 
  . المكرمة )ii[2]( الشريف وخاطره المنيف في تلك البقاع المعظمة والبقاعبالهيجريني على 

  .  أبوابوثالثة )iii[3](ن بينتها على مقدمتيوقد



    







   
  .  اما من االسبوع أو من الشهروهي    
 وفي )iv[4](ضلية السفر على أفالناصة للسفر يوم السبت لما روي من األخبار فأفضلها  فأما ايام األسبوع   

  . )v[5](» الى مكانهاللّه أن حجراً أزال عن جبل يوم السبت لرده لو«بعضها 
   . )vi[6]()عليه السالم (لداود الثالثاء فانه اليوم الذي أالن اللّه فيه الحديد يوم : ومنها   
 يسافر يوم الخميس، وقال يوم كان) صلى اهللا عليه وآله( الخميس، ففي الخبر ان رسول اللّه يوم : ومنها   

 عنه المشهور في الحديث ذلك )viii[8]( ويؤكد،)vii[7](ومالئكته)وآلهصلى اهللا عليه ( يوم يحبه اللّه ورسوله الخميس
   . )ix[9](» ألمتي في سبتها وخميسهابورك«) صلى اهللا عليه وآله(

  . )xi[11]( ليلة الجمعةالسفر بالخروج في البأس )x[10]( الجمعة، ففي بعض األخبارليلة : ومنها   
 بالنهي عن السفر فيه والتشأم ألنه اليوم األخبار يوم االثنين وقد تكاثرت فمنها وأما األيام المكروهة منه    

 من يوم أعظم ما« األخبار بعض وفي )xii[12]( فيه الوحيوانقطع)صلى اهللا عليه وآله(الذي مات فيه رسول اللّه 
 بعد النهي عن يوم االثنين األمر بيوم الثالثاء وقد ورد األخبار هذه جميع وفي )xiii[13](»االثنينشوماً من يوم 

 باألمر بالسفر فيه وحملها على التقية طريق جمع بين األخبار، وفي بعض األخبارأيضاً جملة من 
 ذلك لالًمع) أتى على االنسانهل( في صبح صالة يوم االثنين بسورة قرأ الكراهة عمن زوال )xiv[14](األخبار

  . )xv[15]() ذلك اليومشر اللّه فوقاهم(بقوله تعالى 
  . )xvi[16](األخبار الجمعة قبل الظهر كما يدل عليه صريح بعض يوم  ومنها   
من « بعضها في إال ان ،)xvii[17]( يوم االربعاء،وقد تكاثرت األخبار بالمنع من أربعاء اخر الشهرومنها    

  . )xviii[18](» له حاجتهاللّه من كل آفة وعوفي من كل عاهة وقضى خرج فيها خالفا ألهل الطيرة وقى
 والثالث عشر والسادس عشر الخامس على ما روي اليوم الثالث واليوم فنحوساته  وأما أيام الشهر   

 إال ان بعض محدثي أصحابنا نقل أن هذه األيام والعشرون،والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس 
 فيها األمور يرتكب كل من الشهور العربية يومين ال ان) قدس سره (وروىاألشهر الفارسية، انما هي من 

 ويوم العشرين، وفي ربيع الصفراألولالغير الضرورية، ففي المحرم الحادي عشر والرابع عشر، وفي 
الحادي عشر،  عشر، وفي جمادى األولى العاشر ووالحادياألول العاشر والعشرون، وفي ربيع الثاني األول 

 عشر، وفي رجب الحادي عشر والثالث عشر، وفي شعبان الرابع ويوم والحاديوفي جمادى الثانية األول 
 والعاشر، الثالث ويوم العشرين، وفي شوال السادس والثامن، وفي ذي القعدة السادس رمضانالعشرين، وفي 



  . )xix[19](وفي ذي الحجة يوم الثامن ويوم العشرين
 الثانيأيضاً في رواية اخرى ان في كل شهر من شهور السنة يوم نحسن ففي المحرم  ورد وقد    

 وفي جمادى والعشرونوالعشرون وفي صفر العاشر وفي ربيع األول يوم الرابع وفي ربيع الثاني الثامن 
السادس  رجب الثاني عشر، وفي شعبان وفياألولى الثامن والعشرون، وفي جمادى الثانية الثاني والعشرون، 

 الثاني، وفي ذي القعدة العشرون، وفي ذي الحجة شوالوالعشرون، وفي رمضان الرابع والعشرون، وفي 
  . الثامن

   . )xx[20](» سافر فيه لم يرى الحسنىومن« ورد أيضاً كراهية السفر والقمر في برج العقرب وقد    
    







  : الغسلمن ركب مطية فليوص وليغتسل وان يقول عند «فقد ورد في الخبر :  الوصيةهفمن    
 والصادقين عن اللّه اللّه ملّة رسول وعلى)xxi[21]( اللّه وباللّه وال حول وال قوة إال باللّه العلي العظيمبسم    

للّهم اجعله لي نوراً  ونور به قلبي اصدريصلوات اللّه عليهم أجمعين، اللّهم طهر به قلبي واشرح به 
 ومما أخاف واحذر وطهر قلبي وجوارحي وعظامي ودمي وسوءوطهوراً وحرزاً وشفاء من كّل آفة وعاهة 

 مني اللّهم اجعله لي شاهداً يوم حاجتي األرض وما اقلت وعصبي )xxii[22](وعظميوشعري وبشري ومخي 
  . )xxiii[23]( كل شيء قديرعلىوفقري وفاقتي اليك يارب العالمين انّك 

 الحمد الثانية ايضاً توديع العيال بان يصلي ركعتين يقرء في األولى بعد الحمد االخالص وفي ويستحب    
  . )xxiv[24](وإنا أنزلناه

  :  ورد أيضاً أربع ركعات يقرء بكل ركعة بعد الحمد التوحيد ويقول بعد الفراغ وقد    
 منهم الشاهد )xxv[25]( منّي بسبيل من المؤمنينكانومن  إنّي استودعك اليوم نفسي وأهلي ومالي وولدي اللّهم«

 فضلك إنّا اليك راغبون، تسلبنا اللّهم احفظني بحفظ االيمان واحفظ علينا اللّهم اجعلنا في رحمتك وال والغائب،
رة،  المنظر في األهل والمال والولد في الدنيا واآلخوسوءاللّهم إنّا نعوذُ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب 

 اوليائك وفي التوجه طلباً لمرضاتك وتقرباً اليك اللّهم فبلغني ما أؤمله وارجوه فيك هذا اليكاللّهم إنّي أتوجه 
  . )xxvi[26](»يا أرحم الراحمين

  :  ضاق الوقت عن هذا الدعاء اجتزء بما روي أيضاً أن يقولوان    
  . )xxvii[27](عملي أهلي ومالي وذريتي واخواني وأمانتي وخاتمة اللّه استودع

 بدى الصدقة وقد روي لأليام الكروهة ان يفتتح بالصدقة واقرأ آية الكرسي واخرج اذا ويستحب    
  :  الصدقةعند ويستحب أن يقال ،)xxviii[28](لك
    
 اللّهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني معي اني اشتريت بهذه الصدقة سالمتي وسالمة سفري وما اللّهم«

  . »  الجميلالحسن معي ببالغك ماوبلغ وسلم ما معي وبلغني 
    

  :  قالأنه) السالمعليه ( أيضاً التحنك في العمامة فقد روي عن الكاظم ويستحب    
 والأن ال يصيبه الغرق وال العرق :  ضامن ثالثا لمن خرج يريد السفر معتماً تحت حنكهأنا«    

  . )xxix[29](»الحرق



 ان رجالً خرج لو) صلى اهللا عليه وآله( اللّه رسولقال «: قال) معليه السال( خبر اخر عن الرضا وفي    
 عن مكانه ليزيله منزله معتماً يوم السبت بعمامة بيضاء وقد تحنك بها تحت حنكه ثم اتى الى جبل من

  . )xxx[30](»ألزاله
 وآية الكرسي والمعوذتين انّك اذا أردت التوجه في وقت يكره السفر فقدم امام توجهك قرائة الحمد وروي    

الى آخر ....) السموات واألرضخلق في إن( قوله تعالى من )xxxi[31](وسورة القدر وآخر سورة آل عمران
  : السورة ثم قل

 لكل ذي حول إال بك وال قوة يمتازها ذو حول الطائل وال يطول )xxxii[32]( بك يصول الصائل وبقدركاللّهم    
 عليه وساللته وعترته نبيك)صلى اهللا عليه وآله( محمد تكبريقوة إال منك بصفوتك من خلقك وخيرتك من 

 واقض لي من ويمنهوعليهم السالم صل عليه وعليهم واكفني شر هذا اليوم وضره وارزقني خيره 
 المغوية وكل ذي قدرة لي على أذية الطاغيةمتصرفاتي بحسن العاقبة وبلوغ المحبة والظفر باالمنية وكفاية 

 أمناً ومن العوائق فيه المخاوف فيه من وأبدلني)xxxiii[33](ونقمةمة من كل بالء حتى أكون في جنّة وعص
 المراد وال يحل بي طارق من أذى العباد انّك على كل شيء قدير عن ال يصدني صاد حتى )xxxiv[34](براً

  . )xxxvi[36](» السميع البصير وهو )xxxv[35]( ليس كمثله شيءمناألمور اليك تصير يا 
    







  :  أنه اذا خرج من منزله قال حين يريد أن يخرجفروي    
   ثالثاً، أكبر اللّه
 على صراط انّك افتح لي في وجهي هذا الخير واختم لي بخير وقني شر كل دابة أنت اخذ بناصيتها اللّهم    

  . مستقيم
  . )xxxvii[37](ى الى مكانه خبر ان من قال ذلك لم يزل في ضمان اللّه تعالى حتوفي    
  : اذا خرجت منزلك فقل:  آخرخبر وفي
 اللّه اوسع علي من خرجت اللّه توكلت على اللّه ال حول وال قوة إال باللّه، اللّهم اني أسئلك خير ما بسم    

صلى ( رغبتي فيما عندك وتوفني على ملتك وملّة رسولك محمد واجعل في طاعتك واستعملني)xxxviii[38](نعمتك
   ،)ليه وآلهاهللا ع

 والمعوذتين وشماله أن يقوم على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه اليه فيقرأ الحمد عن يمينه ويستحب    
  : كذلك ثم يقول

 الحسن احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني في الحج وبلغ ما معي ببالغك اللّهم    
  . الجميل
  : والعمرة ان شاء اللّه تعالى فادع بدعاء الفرج وهو خرجت من بيتك تريد الحج اذا وروي

 ورب األرضيين السبع السبع اللّه الحليم الكريم ال إله إال اللّه العلي العظيم سبحان اللّه رب السموات إال إله ال
   اللّه رب العالمين، والحمد العرش العظيم وربxxxix[39]( (وما فيهن وما بينهن

  : قل ثم
   )xl[40](مريد جاراً من كل جبار عنيد ومن كل شيطان  اللّهم كن لي   
  :  قلثم

 يدي نسياني وعجلتي بين انّي أقدم اللّهم )xli[41]( اللّه دخلت وبسم اللّه خرجت وفي سبيل اللّه توجهتبسم    
 الصاحب  كلها وأنتاألمور )xlii[42]( المستعان علىانتبسم اللّه ما شاء اللّه في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللّهم 

 بطاعتك وطاعة رسولك فيهافي السفر والخليفة في األهل اللّهم هون علينا سفرنا واطو لنا األرض وسيرنا 
 اللّهم اني اعوذ بك من عناء السفر وكآبة المنقلب النار وقنا عذاب االلّهم اصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقن

عضدي وناصري بك أحّل وبك أسير، اللّهم انّي اسئلك في  اللّهم أنت والولدوسوء المنظر في األهل والمال 
 أهلي والعمل لما يرضيك عني اللّهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في السرورسفري هذا 

 وجهك والسفر اليك وقد والوجهبخير وال حول وال قوة إال باللّه العلي العظيم اللّهم اني عبدك وهذا حمالنك 



 )xliv[44]( لما قبله من ذنوبي وكن لي عونا عليهكفارة سفري هذا فاجعل)xliii[43](ما ال يطلع عليه أحداطلعت على 
  . الحديث )xlv[45](» ولقني من القول والعمل رضاك فانما أنا عبدك وبك ولكومشقته وعثه واكفني

  . مظانها في هذا المقام كثيرة من أرادها فليقصدها من واألدعية
    







    



)xlvi[46](

)xlvii[47](

 قبله )xlviii[48](االحرام أن يكون االحرام من الميقات من غير تقدم عليه نصاً وفتوى واجماعاً اال الناذر يجب    
 ويخاف رجب العمرة في ومريد )xlix[49](ى من قاعدة النذر بالنص انعقاده ويكون مستثناالظهرفان األشهر 

  . خروجه قبل دخوله الميقات نصاً واجماعاً



 غمرة ثم ذات عرق وعليه يدل ثم العراق والمشهور ان العقيق كله ميقات أفضله المسلخ ألهل  العقيق   
 وعليه يدل الصحيح مرض يجوز التاخير لذات عرق اال لتقية أو  الانه )li[51](وقيل )l[50](بعض األخبار

  . )liii[53](االحوط ريب انه وال )lii[52](وغيره
 بالمسجد وتجتمع الحليفة المدينة وقيل باالختصاص بالمسجد وفي الصحيح فسر ذو ألهل  وذو الحليفة   

  . )liv[54](األخبار
  .  الشام ومصر وأهل المغربألهل  والجحفة   

  .  اليمنألهل مويلمل
 أهل مكة ان أرادوا وكذلك الطائف ومن كان منزله أقرب الى مكة فميقاته منزله ألهل  وقرن المنازل   

 فادنى الحل أيضاً والظاهر االكتفاء في العمرةالحج على المشهور واالظهر ان ميقاتهم ادنى الحل وان أرادوا 
  . االعراب)lvi[56]( من الشياع بل بسؤالدالمستفا الغالب )lv[55](معرفة هذه المواقيت بالظن

 الى شيء منها يفضى ال طريقاً)lvii[57]( المواقيت ألهلها ولمن اجتاز عليها من غير أهلها ولو سلكوهذه    
 يفيد العموم فاالحتياط يقتضي المرور على ال ومستندهم )lviii[58](فالمشهور انه يحرم عند ظن المحاذاة ألحدها

  . )lxi[61]( لعدم النصاشكاال طريقاً ال يؤدي الى محاذاة بالكلية فاشد سلك )lx[60](ولو )lix[59](الميقات



 و يستحب لمريد الحج توفير شعر الرأس الحجر، واالحرام لحج التمتع من مكة وأفضلها المسجد المقام أو    
ل عليه  جملة من األخبار فالعمظواهر ويدل عليه بالوجوب )lxii[62](وقيلمن اول ذي القعدة على المشهور 
 وينظف جسده ويزيل شعره ويقص اظفاره ويأخذ من بدنه يطلي ان )lxiii[63](احوط، واذا أراد االحرام فاالحوط

  . شاربه
 لبس ما ال يجوز للمحرم اعاد استحبابا، ويجوز أو اغتسل ثم اكل ولو )lxiv[64]( الغسل لالحرامويستحب    

ستحب اعادته، ويستحب ان يكون االحرام عقيب  لو وجد الماء اثمتقديمه لخائف عوز الماء في الميقات 
 وهي ستّ ركعات وأقلها ركعتين وأن يدعو بالمأثور عقيب الصالة وهي ما ورد االحرامفريضة وإال لسنّة 

 في دبر صالة إال يكون االحرام ال«:  قالانه) السالمعليه ( معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه صحيحةفي 
 تعالى واثن عليه وصلي على النبي اللّهالتسليم فاذا انفتلت من صالتك فاحمد مكتوبة تحرم في دبرها بعد 

   :وقل) وآلهصلى اهللا عليه (
 ال أوقى قبضتك انّي أسئلك ان تجعلني ممن استجاب لك وامن بوعدك واتبع امرك فاني عبدك وفي اللّهم    

 على كتابك وسنة نبيك عليه لي إال ما وقيت وال أخذ إال ما اعطيت وقد ذكرت الحج فاسئلك ان تعزم
 على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني وتقويني) وآلهصلى اهللا عليه (محمد

 بالعمرة الى اتمتع وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللّهم فتمم لي حجي وعمرتي اللّهم اني من
 عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني فان) عليه وآله اهللاصلى (محمد  الحج على كتابك وسنة نبيك

 اللّهم ان لم تكن حجة فعمرة احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي عليلقدرك الذي قدرت 
  .  النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهدك والدار اآلخرةمنوعصبي 

 كنت او ماشيافامش هنيئة فاذا استوت بك األرض  ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم قال    
راكبا فلب .  

    









 او ندبه لوجوبه وجوب اشتمالها على قصد حجة االسالم أو غيرها تمتعاً او قرانا او افراداً والمشهور    
 لمعلولية الفعل لفاعله فقصده عند سهل وغيره عندنا متقربا بذلك الى اللّه، واالمر في النية في هذا الموضع

 لكان تكليفا لما ال يطاق فشدة القيود االحترازية ال نيةارادة فعله ضروري كما قيل لو كلفنا العمل بغير 
 على ازيد من اشتراط القربة في جميع العبادات وما تقدم من الدعاء، في دليلضرورية لها ولم يقم لنا 

  .  مشتمل على هذه نية يدعو بها وزيادة فهو أتى به المكلف اذا )lxv[67](ن عمار بمعاويةصحيحة 
    



 في سائر المقارنة وجوب مقارنتها للنية كما ادعوه نظر لعدم قيام دليل على ما يدعونه من وجوب وفي    
 تقدم في الصحيحة المتقدمة وفي كماة العبادات وخصوصاً هنا لداللة صحاح األخبار هنا على تاخير التلبي

 ،)lxvi[68](يلبي أتى بخبيص فيه زعفران بعد نية االحرام فاكل منه قبل ان انه) السالمعليه (بعض األخبار عنه 
  . )lxvii[69]( واألخبار بذلك متظافرة،» عليهشيء ال«:  وقع على اهله قبل ان يلبي قالعمنوفي آخر السؤال 

 هذا فيكون وعلى )lxviii[70](بالتلبيةاستيناف نية االحرام بعد ذلك بل يكفي االتيان  منها انه ال يجب ويظهر    
 من بعض الح عند عقد االحرام هو اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية، وربما المنوى

ها  استينافبوجوب)قدس سره( وصرح المرتضى النية، اعادة واالحوط )lxix[71](األخبار انتقاض النية بذلك
  .  هذهوالحال

  .  التلبيةاو والقارن بالخيار بين عقد احرامه باالشعار او التقليد    
 ان يضم الى واألحوط»  اللّهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيكلبيك«:  على ما هو االشهر االظهرالتلبية وصورة

 ورد ما ان يضيف الى ذلك واألكمل »لك الحمد والنعمة لك والملك ال شريك ان« اوجبه اخرون وهو ماذلك 
  : في صحيح معاوية بن عمار المتقدمة حيث ذكر فيها بعد ذكر ما تقدم

 لبيك غفّار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك،لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعياً الى دار السالم  «   
 كشاف لبيكك لبيك، لبيك تبديء والمعاد اليك لبيك،  لبيك، لبيك مرهوباً ومرغوباً إليواالكراملبيك ذا الجالل 

   )lxx[72](»لبيكالكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم 
 واديا أو هبطت ذلك في دبر كل صالة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك واذا علوت شرفا أو تقول    



 من ذا المعارج فان رسول واكثر ما استطعت منها واجهر بها ل لقيت راكباً او استيقظت من منامك، واكثر
 بمتعة يكثر منها ويستمر على التلبية حتى يشاهد بيوت مكة ان كان معتمراً كان) وآلهصلى اهللا عليه (اللّه 

  . والى زوال الشمس يوم عرفة ان كان حاجاً
 انه ان كان وقيللحرم أو مشاهدة الكعبة  المعتمر عمرة مفردة فقيل انه مخير في قطعها عند دخول اوأما    

 او من دويرة اهله فدخول المواقيتممن احرم من مكة لالحرام فمشاهدة الكعبة وان كان ممن احرم من 
  . )lxxi[73](الحرم، وظواهر األخبار تدل على الثاني

 ريب انه والول،  قطع التلبية في هذه المواضع وجوبا او استحبابا قوالن اظهرهما من األخبار األوهل    
  . االحوط

     

 اقوال وصرح ويتخير األصحاب االتفاق على انه ياتزر باحدهما، وأما الثاني يرتدي به او يتوشح وظاهر    
 كيفية مخصوصة على وضعه إال علىبعضهم بانه ال يعتبر في وصفه كيفية مخصوصة ولم أقف في األخبار 

 للتعبير في بعض األخبار عن هذا الثوب بالرداء احوط به فالعمل )lxxii[74](ها هو القول األولان الذي يقرب من
 يتقي بها الحر والبرد ويجزي ذلك، وقد صرح جملة من األصحاب والثالثةأو انه يتردى بالثوب والثوبين 

ما يصح الصالة فيه فال  على كون الثوبين ماالتفاق وظاهرهم اإلزار )lxxiii[75]( الرداء بخالفعقدبانّه ال يجوز 
 جواز وفي )lxxiv[76]( هذا العموم من األخبار تأمل إال انه االحوطاستفادةيجوز ما ال تصح الصالة فيه، وفي 

  . )lxxv[77]( في الحرير المحض تردد احوطه العدمالمرأةاحرام 
  .  األولينبثوبيهال  للمحرم ان يلبس اكثر من ثوبين وان يبدل ثيابه ولكن األفضل ان ال يدخل مكة إويجوز    

)lxxvi[78](وجب ترك االحرام ناسياً او جاهالً او لعذر لو)lxxvii[79]( العود الى الميقات ان امكن وإال احرم من عليه 
 فان تعذر ففي الحرم هذا ان لم يدخل الحرم فان دخله فبعد تعذر العود الى الميقات يخرج الى خارج موضعه
  . الحرم

       



)lxxviii[80](



 ما ومنها )lxxix[81](بها على المحرم ذكراً كان او انثى لكن منها ما يشترك بينهما ومنها ما يختص يحرم    
   بدونها؟ ومنها ما ال يجب ومنها ما يجوز فعله عند الضرورة مع الكفارة أو الكفارةيجب فيه 

    
   )lxxx[82]( أما ما يشترك فيه الرجل والمرأة   

 سالح، باعارة وتسببا ولو واشارة )lxxxi[83]( البحر البر، يحرم عليهما حيازة وذبحا وأكالً وداللةدصي: األول
 ممتنع باالصالة محلالً حيوانولألصحاب في تعريف الصيد اختالف زائد، والذي يظهر من األخبار كونه كل 

ة بن عمار، وفي مرسلة  كما في صحيح معاويوالفأرةكان أو محرماً عدى ما يستثنى من االفعى والعقرب 
  . )lxxxii[84](» فليقتله وإن لم يردك فال تردهوغيرها خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات كلما«حريز 

وهو ظاهر في . )lxxxiii[85](» احرامك صيد البر كلهفي واجتنب« في ذلك كثيرة، وفي رواية واألخبار    
  . العموم

    
 ولمساً ونظراً بشهوة وتقبيالً جماعاً الرجال )lxxxiv[86]( النساء وعليها وما يتعلق به، فتحرم عليهالنكاح :الثاني

 عدم اقامتها، ولم أقف له على مستند ويلحق بالجماع والمشهوروعقداً لنفسه ولغيره وكذا الشهادة على العقد، 
  .  يدخل مراجعة الزوجة وال شراء االماء للنص بذلك وال واجماعاً، )lxxxv[87](االستمناء نصاً

    
 الطيب ويحرم عليهما صعوطا واكال واطالء وحقنة واكتحاال وبخورا، والروايات في تفسير الطيب،: الثالث

 الكعبة خلوق عدا ما )lxxxvi[88](هنا مختلفة وبها اختلف االصحاب واالحتياط يقتضي اجتنابه بجميع انواعه
  . الستثناء النصوص له 

    
 )lxxxviii[90](الخياطة على المشهور:  وإن قلت-ي المرأة  أ-دونها فيحرم عليه ،)lxxxvii[89](لبس المخيط: الرابع
 ازيد من تحريم القميص والقبا والسراويل والثوب والمزرور والمدرع، وعن ابن األخبار وليس في بينهم،
 تلبس ثوبا له ازرارا إال ان ال« تقييد ذلك بالثوب الضام للبدن فيجوز التوشح به عنده، وفي الصحيح جنيد

 يلبسه بادخال يديه في يدي الثوب، اي )xc[92](»يتدرعه كل ثوب إال ثوبا يلبس«يه ايضاً  وف،)lxxxix[91](»تنكسه
  .  على تحريم الثوب الملبد والملصق وان لم يكن مخيطا بالكليةداللةوفيه 

 على قميصهلو لم يجد االزار جاز له لبس السراويل ولو لم يجد الرداء جاز له وضع « الصحاح وفي    



  .  على هذا الوجه وبه صرح األصحابالتمويه عدم وظاهرها )xci[93](»عاتقه
   . )xcii[94]( النساء فيجوز له لبسه مطلقاً على األشهر االظهروأما    
:  وقيل،)xciii[95](اعتادته الخاتم، فيحرم عليه للزينة دون السنة وعليها لبس الحلي للزينة دون ما لبس: الخامس  

  . )xciv[96]( لم يقصد به الزينة وهو احوط لبس ما لم تعتده وانايضاًيحرم عليها 
 تغطيته له عليه ـ أي الرجل ـ تغطية الرأس اختياراً وفيه األذنان للخبر أما الوجه فيجوز يحرم: السادس
 احرام الرجل في رأسه كذا في انويحرم عليها ـ أي المرأة ـ النقاب ألن احرامها في وجهها كما . اختياراً
 جواز اسدال الثوب لها على وجهها ولو بلغ نحرها وظاهرها جوازه وان االخبار من  وفي جملة،)xcv[97](النص

 بحال مختص خالفا لجماعة فاوجبوا به دم شاة، والمستفاد من بعض األخبار ان جواز االسدال البشرةأصاب 
ياط في هذا  واالحتاألخبار،الركوب لئال تكون معرضاً لرؤية الرجال، فاألولى ان يحمل عليه اطالق سائر 

  . ونحوهاالحال ان تجعل الثوب متجافياً عن البشرة بخشبة 
البأس ان يضع المحرم « او بعضو اخر للصحيح بايديهما والوجه الرأس )xcvi[98]( لكل منهما تسترويجوز    

   . )xcvii[99](» ان يستر بعض جسده ببعضوالبأسذراعيه على وجهه من حر الشمس 

   .واجماعاًفي الماء اجماعاً ونصاً، اما افاضة الماء على رأسه فجائز نصاً  عليهما االرتماس يحرم: السابع

  . ان يتركه ماشيا ايضاواالحوط اختياراً راكباً )xcviii[100]( عليه التظليليحرم: الثامن

 عليهما االكتحال بالسواد وقيل بالكراهة، واألول اظهر لورود النهي عنه في عدة يحرم :التاسع
    .)xcix[101](اخبار

   . )c[102](الزينة عليهما النظر في المرآة، وقيل بالكراهة واألول اظهر معلالً بانه من يحرم :عاشرال
  

  .  أحوط وهووقيل بتعديته الى كل يمين » ال واللّه وباللّه واللّه( عليهما الجدال وهو قول يحرم : عشرالحادى
 الى كان من نقلها )ci[103](ول اظهر، ويجوز عليهما قتل هوام الجسد، وقيل بالجواز، واأليحرم :عشر الثاني

  . مكان اخر
  .  عليهما الفسوق وهو الكذب وهو ما كان محرما في ذاته إال انه هنا اكديحرم :عشر الثالث
 فال ازالته عليهما ازالة الشعر قليله وكثيره بحلق أو نتف او نحوهما، إال ان يضطر الى يحرم :عشر الرابع

  . كره ان شاء اللّه تعالى اثم وان وجب ما سيأتي ذ
 بالجواز وقيل )cii[104]( عليهما االدهان إال مع الضرورة وبه يجمع بين مختلفات األخباريحرم :عشر الخامس

  . ودليله محمول على الضرورة كما هو صريحة، أما األكل فال خالف في جوازه
 فين في الحرم إال ما كان نابتاً  عليهما تقليم االظفار وقطع الحشيش والشجر النابتييحرم :عشر السادس



  . )ciii[105](ملكه، وكذلك يستثنى شجر الفواكه واألذخر وعودي المحالة للنصوص

     )civ[106](

   . لالختصار منها ما يتعلق بما عدى الصيد لطول الكالم فيه مما هو المتكرر المعتاد روما ولنذكر    
    

     
 بطل بالمشعر امرأة قبالً كان أو دبراً في احرام الحج او العمرة عالماً بالتحريم قبل الوقوف جامع من    

 ،)cv[107]( او نفالً للصحاححجهحجه على ما صرحوا به، وعليه اتمامه والحج من قابل ولزمه بدنة فرضا كان 
 وكانت عالمة لزمها ما يلزمه وإال طاوعته فان واجماعاً، )cvi[108]( عليه نصا ناسيا فال شيءاوومن كان جاهالً 

 مع االكراه فيجب عليه بدنتان أم واحدة خاصة، كفارتهافال بل يصح حجها وال كفارة عليها، وهل يحمل 
  . األشهر االظهر األول

 على األول، يدل )cviii[110]( زرارة الثانية قوالن وصريح صحيحام جامع فيها التي )cvii[109]( حجة االسالموهل    
 كان في غير الفرج من تفخيذ ونحوه قبل المشعر او بعده او بالمشعر )cix[111](الوقوف  كان الجماع بعدولو

 غير الفرج انزل او لم ينزل وال استبعاد فيه كما في بالجماع وجوبها )cx[112](النصلزمته البدنة خاصة وظاهر 
  .  التقبيل كما سيأتي ان شاء اللّه تعالىفي استبعده بعضهم بعد ورود البدنة

 وجوب من يجب البدنة خاصة لو استمنى على المشهور والموثق يدل على ان حكمه حكم من جامع وكذا    
  . )cxii[114]( وشدة االستحبابالتغليظ األكثر على وحمله )cxi[113](اعادة الحج والكفارة وهو احوط

 عليه نظره بقصد الشهوة فاالشهر االظهر وجوب البدنة وتدل  نظر الى امرأة فأمنى فان كانومن    
 في صحيحة معاوية كما )cxiv[116]( شيء عليهفال ليس بشهوة وما )cxiii[115](صحيحة معاوية بن عمار ورواية مسمع

 لصحيحة )cxvi[118]( عليهشيء شهوة فال وبغير )cxv[117]( بشهوة فأمنى فعليه دم شاةمسهاالمذكورة، ولو حملها او 
 لم او ونحوها صحيحة معاوية بن عمار إال ان األولى منهما وجوب الشاة مع الشهوة امنى مسلمبن محمد 

 ان كان معسراً كما هو وشاةيمنِ، ولو نظر الى اجنبية فأمنى فبدنة ان كان موسراً وبقرة ان كان متوسطا 
رأته فعليه شاة، وان كان  ولو قبل امعليها، محمولة )cxvii[119](المشهور لرواية ابي منصور وصحيحة زرارة

 المقنع البدنة مطلقاً وفي الفقيه الشاة مطلقا ومثلها رواية فيلشهوة فجزور على المشهور، واوجب الصدوق 
 فجزور وبغير شهوة بشهوة بين كونه التفصيل )cxix[121](عبدالملك وحسنة مسمع بن ،)cxviii[120](حمزةعلي بن أبي 

 األظهر، وأما ما أفتى به في الفقيه وهوالمجمل على المفصل، فشاة، والظاهر ان مستند المشهور هو حمل 
 عقد المحرم بغير دخول ال شيء فيه سوى التحريم، وأما انفلم نقف له على مستند، والظاهر االتفاق على 

 به محلال كان او محرماً عندهم المعاقد وكذا على ،)cxx[122]( سماعةموثقةمع الدخول فعليه بدنة كما في 
 وفي الموثقة ايضاً وجوب البدنة على المرأة ان كانت بخصوصه،ي الموثقة المذكورة في المحل والمروي ف



 شيء عليها، إال ان تكون علمت ان الذي تزوجها محرم فعليها حينئذ البدنة المحرمة وان لم تكن محرمة 
  .  وليس غيرها في المسألة متجهوالعمل به 

    
     
 شاة ودليلهم دمن من تطيب عامدا عالماً مختارا كان او مضطرا باحد االنحاء المتقدمة فعليه  اوالمشهور    

 األكل خاصة وبازاءها أيضاً في الواردة )cxxi[123](قاصر عن افادة العموم اذ ليس سوى صحيحة زرارة
  . ينئذ احتماالً للحرمة بما قالوه حالعمل )cxxiii[125]( خاصة إال ان األحوطبشيء على الصدقة دالّة )cxxii[124](أخبار

    
     
 فداء صنف دم شاة بال خالف لصحيحة زرارة، ولو احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها فان لكل ففيه    

تعدد  والعمامة مثالً فال يتعدد الفداء بكالقباء تعدد الصنف ولو )cxxiv[126](كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم
  . العمامة والقباء

    
     )cxxv[127](
 بطين يستره او ارتمس في الماء او حمل ما يستره طينه بثوب او رأسه )cxxvi[128]( ان من غطىوالمشهور    

  .  له عل دليل والظاهر انهم ال حجة لهم سوى االجماعنقفمن متاع ونحوه فعليه دم شاة ولم 
    

     )cxxvii[129] (
 للمعذور وحمل عليه غيره بطريق كلها )cxxix[131](والموارد )cxxviii[130]( ان فيه دم شاة للصحاحوالمشهور    

  . اولى
    

     
 بقرة وثالثا بدنة والصدوق ثالث شاة، واألخبار ومرتين مرة شاة منه )cxxx[132]( ان في الكذبوالمشهور    

 فعلى المصيب دم مرتين جدل فوق اذا«د بن مسلم والحلبي  محمصحيحةقاصرة عن هذا التفصيل، ففي 
 البقرة على الزيادة على المرتين، وفي ترتب كما ترى وظاهره )cxxxi[133](»يهرقه وعلى المخطيء بقرة

 )cxxxii[134](»بقرة دم شاة والكاذب عليه عليه«:  صادق قالوهوصحيحة محمد بن مسلم قيل له الذي يجادل 
  .  على الكاذب مطلقا البقرةوجوب دالة على وهي

cxxxiii(اذا جادل المحرم وكذب فعليه خرور« وفي رواية ابي بصير     [135] كما ترى » وحملها على الثالث)
وروايات الشاة وان كانت مختلفة ايضا إال انه يمكن تطبيقها على ما ذكروه وبالجملة فالمسألة محل 



cxxxiv(اشكال [136] اطل فاالقرب عدم وجوب الكفارة به كما يشعر ، ثم انه لو كان الجدال الثبات حق او لدفع ب)
 صحيح ليث المرادي

 الطواف باقسامه قضاه ولو بعد تمام المناسك ولو شق العود استناب فيه بال خالف في نسىمن : السادسة
 فظاهر المشهور انه ال يجوز االستنابة في طواف الزيارة العود اما لو امكن فيهما )cxxxv[1]( للصحاحالمقامين
 جملة من االخبار المصرح في بعضها بطواف الزيارة وفي بعضها بطواف وفيي طواف النساء ويجوز ف

 الى اهله يرسل من يطوف عنه من غير تقييد بالتعذر فيهما معا وانه ان مات قضى الرجوعالنساء انه بعد 
 بن عمار عن يةمعاو وليه وانه ال يجوز مواقعة النساء حتى يطاف عنه طواف النساء إال ان في صحيحة عنه

 تحّل له النساء حتى يطوف ال«:  نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قالرجل في) عليه السالم(أبي عبداللّه 
 بالتعذر في طواف التقييد ظاهرة في وهي )cxxxvi[2](»يأمر من يطوف عنه:  لم يقدر، قالفان: بالبيت، قلت

 ذكرنا من األخبار المطلقة أظهر واالحتياط ال ام ذلك والعمل على في )cxxxvii[3](النساء إال انّها غير صريحة
  . يخفى

 األصحاب انه ال فظاهر كان ناسيا فان )cxxxviii[4]( جامع النساء بعد الرجوع الى أهله أو قبل الرجوعولو    
: قال) عليه السالم( عن اخيه موسى جعفرشيء عليه ولو كان ذاكراً وجبت الكفارة، وظاهر صحيح على بن 

 وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدي ان كان بالدهي طواف الفريضة حتى قدم  عن رجل نسسألته«
 تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك كانتركه في حج بعث به في الحج وان 

 المواقعة تعد التذكر ألن الناسي ال كفارة على حملوا انه واألكثر مع النسيان وجوبها )cxxxix[5](»في طوافه
   . للنهاية وأحوط وفاقا أصح )cxl[6]( فالوجوب مطلقايدفعهيه اجماعاً، وظاهر الخبر كما عرفت عل
    

 عبداللّه الحث األكيد والترغيب في استحباب الطواف ففي رواية اسحق بن عمار عن أبي وردقد : السابعة
 )cxli[7](ي أي جوانب البيت بهذا البيت اسبوعاً وصلى ركعتين فطافمن : كان أبي يقول«: قال) عليه السالم(

 حسنة ومحى عنه ستة االف سيئة ورفع له ستة االف درجة وقضى له ستة االف االف اللّه له ستة كتب
   . )cxlii[8](» منها فبرحمة اللّه تعالى وما اخّر منها فشوقا الى دعائهعجلحاجة فما 

يطوف ثالثمائة وستين اسبوعاً يستحب ان «: قال انّه) عليه السالم( صحيحة معاوية بن عمار عنه وفي    
  . )cxliii[9](» وستين شوطا فان لم يستطع فما قدر عليهفثالثمائةعلى عدد أيام السنة فان لم يستطع 

 خلف ركعتا الطواف في الطواف الواجب وتستحبان في المستحب ومحلهما في طواف الفريضة يجب: الثامنة
ين ايقاعهما خلفه أو أحد جانبيه ولم نقف له على مستند  خيروا بواألصحاب المستفيضة )cxliv[10](المقام لألخبار

 األخبار األخبار انهما تصليان عنده وهو وان كان مطلقاً إال أن الظاهر حمله على تلك بعضواضح نعم في 
 على على المحافظ يقتضي )cxlv[11](فاالحتياطالمقيدة حمالً للمطلق على المقيد كما هي القاعدة المقررة بينهم 

 الدالة األخبار وظاهر واجماعاً )cxlvi[12](نصاً خلفه من غير ان يتباعد كثيراً وأما النافلة فمحلها المسجد ايقاعهما



 الحمد وقل هو اللّه أحد وفي األولىعلى الوجوب الفورية بهما بعد الطواف ويستحب ان يقرأ في الركعة 
ويصلي على محمد وآله ويسأل اللّه ان يتقبل  ويثني عليه اللّهالثانية قل يا أيها الكافرون وبعد الفراغ يحمد 

  . منه 
  :  بعض األخبار يقولوفي    
 ممن واجعلني ارحمني بطوعتي اياك وطوعتي رسولك ومالئكتك اللّهم جنبني ان أتعدى حدودك اللّهم«    

  . )cxlvii[13](» وعبادك الصالحينومالئكتك) صلى اهللا عليه وآله(يحبك ويحب رسولك 
وجب عليه الرجوع ولو تعذر قضيهما حيث ذكر كذا صرح به األصحاب وفي  نسيهما ولو    

 كثيراً منها ايضاً ما يدل على انّه يصليهما حيث ذكر وان امكنه الرجوع ان يدل عليه إال ما )cxlviii[14](النصوص
فضل  الرجوع محمولة على العلى الدالة األخبار )cxlix[15]( يدل على االستنابة ان امكنه، ولعلماوفي بعضها 

 على المشهور والظاهر الحاق الجاهل العملواالستحباب واالخيرة محمولة على الرخصة، واالحتياط في 
 فرق في ذلك بين صالة أي الطوافات الثالثة ولو مات البالناسي لصحيحة محمد بن مسلم والظاهر انه 

  .استنابةقضاها عنه وليه مباشرة أو 
    







 معاوية صحيحة ركن يبطل الحج والعمرة بتركه عمداً نصاً واجماعاً ويستحب امام فعله ما ورد في وهو    
 استالم الحجر وتقبيله والشرب من ماء زمزم وان يقول حين من) السالمعليه (بن عمار عن أبي عبداللّه 

   يشربه
  . )cl[16]( اجعله علما نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء وسقماللّهم    
 الذي الدلو على رأسه وظهره وجسده ويدعو بالدعاء المذكور في حسنة الحلبي وا يكون ذلك من ويصب    

 يقابل الحجر األسود الذي يخرج من الباب وان )cli[17](يلي الحجر األسود كما في صحيحة علي بن مهزيار
 فيها قال) عليه السالم(ي عبداللّه  عمار عن أببن صحيحة معاوية في )clii[18](وعليه السكينة والوقار كما

 واثن تعالى الصفا حتى تنظر الى البيت واستقبل الركن الذي فيه الحجر األسود واحمد اللّه على فاصعد«
 سبعاً واحمده سبعاً تعالى  اللّهعليه واذكر من اآلئه وبالئه وحسن ما صنع اليك ما قدرت على ذكره ثم كبر 

   : وقلسبعاًوهلله 
 وهو على الخير إال اللّه وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي ال يموت بيده هإل ال    

  : كل شيء قدير ثالث مرات ثم صل على النبي وآله،وقل
 الحي الدائم ثالث للّه اكبر على ما هدانا والحمد للّه على ما أوالنا والحمد للّه الحي القيوم والحمد اللّه    

  : مرات وقل
 الدين ولو كره له ان ال إله إال اللّه وأشهد ان محمداً عبده ورسوله ال نعبد إال اياه مخلصين أشهد    

  : المشركون ثالث مرات وقل
 مرة وهلله مائة مائة اني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا واآلخرة ثالث مرات ثم كبر اللّه اللّهم    

  : رة وسبحه مائة مرة وتقولمرة واحمد اللّه مائة م
 وحده اللّهم الحمد إال اللّه وحده وحده انجز وعده ونصر عبده وغلب األحزاب وحده فله الملك وله إله ال    

 ووحشته اللّهم اظلني في ظل عرشك القبربارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللّهم اني اعوذ بك من ظلمة 
  :  ونفسك واهلك ثم تقولدينكتودع ربك يوم ال ظل إال ظلك واكثر من ان تس

 واهلي اللّهم استعملني على كتابك وسنّة وديني استودع اللّه الرحمن الرحيم الذي ال يضيع ودائعه نفسي    
 ثم تكبر ثالثاً ثم تعيدها مرتين ثم تكبر مرة واحدة ثم تعيدها فان لم الفتنةنبيك وتوفني على ملّته واعذني من 

   )cliii[19](» فبعضههذاتستطع 
 يقرأ يقف على الصفا بقدر ما كان) صلى اهللا عليه وآله(ان رسول اللّه «): عليه السالم( ابو عبداللّه وقال    

  . سورة البقرة مترتالً



    



 والختم البدء والبدء بالصفا والختم بالمروة وال يجب الصعود على الصفا والمروة اجماعاً ألن النية    
 ثم العكس في الرجوع وهكذا، االنتهاء،يتحققان بالصاق عقبه بالصفا في االبتداء والصاق أصابعه بالمروة في 

 يقفن تحت الصفا ان النساء يطفن على األبل والدواب أيجزيهن عن«وصحيح عبدالرحمن بن الحجاج 
   . )cliv[20](»نعم بحيث يرين البيت ويسعى سبعاً: والمروة قال

 احتياطاشوطا وعوده اخر باالجماع نصاً وفتوى ويجب الذهاب والعود بالطريق المعهود  ذهابه يجب    
 حسنة معاوية بن عمار عن ففي في خالله والدعاء )clv[21](ويستحب ان يكون ماشياً وان جاز الركوب للصحيح

نة والوقار حتى تأتي  شياً الى المروة وعليك السكيما انحدر من الصفا ثم« : قال) السالمعليه (أبي عبداللّه 
   : مأل فروجك وقلفاسعالمنارة وهي على طرف المسعى 

  : وقل.  اللّه واللّه اكبر وصلى اللّه على محمد وعلى اهل بيتهبسم    
  :  فاذا جاوزتها فقلاألخرى اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انّك أنت األعز األكرم، حتى تبلغ المنارة اللّهم    
 امش وعليك ثمضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي انّه ال يغفر الذنوب إال أنت،  والفالمن ذا يا

  . الحديث )clvi[22](»السكينة والوقار حتى تأتي المروة
 المنارتين كما صرحوا والمراد اسرع في مشيك والفروج بين الى الهرولة اشارة » فروجكمأل« وقوله    

سي الهرولة استحب له ان يرجع القهقري ويهرول كما في  نفلوجمع فرج وهو ما بين الرجلين 
  .  في خالله للراحة على األشهر الجلوس ويجوز)clvii[23](الخبر

 به وع تعذر الرجوع اليه يأتي ترك السعي ناسيا فالمشهور بل الظاهر انّه ال خالف فيه لو:  األولى   

 جملة منها دالة على األمر بالرجوع مطلقاً وجملة بللتفصيل يستنيب فيه ولم أقف في األخبار على دليل لهذا ا
 هو الجمع بين األخبار بحمل ما دل على الرجوع لعدم العذر وما مستندهمعلى االستنابة كذلك والظاهر ان 

 أيضاً أو حمل اخبار بالتخيير المكان الجمع فيه )clviii[24]( وجوده ووجه الجمع غير منحصرعلىدّل على العدم 
  . )clix[25](بة على الرخصة إال ان ما ذكروه أحوطاالستنا

 عليه يتوقف كان فالظاهر انه ال ريب في صحة االستنابة مع التعذر وال يحل ممن اخل بالسعي ما وكيف    
  . من المحرمات كالنساء حتى يأتي به كال بنفسه او بنائبه

 اتفاقاً لكن تخير عندهم بين مبطلاً غير  الزيادة على السبعة متعمداً فيبطل للخبر وسهويحرم : الثانية   
 اسبوعين اكمال وبين )clx[26]( جميل بن دراجصحيحةطرح الزيادة واالعتداد بالسبعة األول كما يدل عليه 

 ما اذا بلغت الزيادة شوطا التخيير وموضع )clxi[27](ويكون الثاني مستحباً كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم



 بال اشكال الختصاص رواية االكمال بعدم التذكر إال بالسبعة الشوط طرحه واعتد فصاعداً فلو ذكر قبل تمام
 يدل على ما ذكروه فان الخبر كان ظاهر وان )clxii[28]( يشرع ابتداء وفيه اشكالوالبعد اكمال الثمانية قالوا 

ة وقد قام االجماع  الذكر انما ابتدء به من المروبعدالشوط الثامن الذي زاده سهواً وامر في الجزء بإكماله 
 من الصفا فكيف يصح البناء على هذا الشوط حتى يكمل سبعة بالسعينصاً وفتوى على وجوب االبتداء 

   . وأحوط )clxiii[29]( كان فالطرح اولىوكيفويكون سعياً مستحباً 
ه  ما يحرم عليله )clxiv[30](يحل نقص ولو خطوة أتى بما نقصه ولو تعذر عوده استناب وال من : الثالثة   

  .  حتى يأتي مباشرة أو استنابة بالسعي
 المؤمن بغير خالف ألخيه قطعه والبناء على ما فضل منه لحضور الفريضة او لحاجة يجوز : الرابعة   

 قوالن واالشهر األظهر الثاني الطالق اوالنصاً وفتوى ولكن يشترط في البناء مجاوزة النصف كالطواف 
  . هنا )clxv[31](األخبار

 وبنى موضع القطع ونقل وصالهما لو ذكر في االثناء انّه لم يصل ركعتي الطواف قطع انّه :سة الخام   
 لورود األمر باالتمام ايضاً قال وروي ذلك عن الطوافعن الصدوق انّه خير بين االتمام ثم االتيان بركعتي 

 إال انّه الصدوق فيما النقلهذا  لم تصل الينا من غير والرواية) عليه السالم(محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه 
   . )clxvi[32](ينقل
 األول ثم الثاني ثم الثالث بتقديم الترتيب بين طواف الزيارة والسعي ويجب طواف النساء يجب  السادسة   

 وجوب الترتيب كذلك اما مع االضطرار أو النسيان فال علىفلو خالف عامداً أعاد التفاق األخبار واألصحاب 
 الدالة على من طاف طواف النساء وطواف الحج قبل ان يسعى بين سماعةرتيب لموثقة يجب اعتبار الت

 على الناسي بحملها )clxvii[33]( وان يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجهيضرهالصفا والمروة ال 
  .  جمعاً بينها وبين تلك األخبار الدالة على وجوب الترتيب والمضطر

     



)clxviii[34](





 الى منى ليبيت بها ليالي العود خالف في انّه اذا قضى الحاج مناسكه بمكة وجب عليه ال : األولى   
 عشر إال من الشيخ في التبيان على ما نقل والثانيةالتشريق وال خالف في المبيت بها في ليلة الحادية عشر 

في غير منى فالمشهور ان عليه لكل ليلة دما إال ان يبيت بمكة مشتغالً  باتعنه وهو شاذ يدفع باألخبار فلو 
 هاتين الليلتين في غير منى بحيث يكون خارجاً من مبيت الدم على ترتب )clxix[35]( من األخباروالمستفادبالعبادة 

ليه بل  نصف الليل او انما خرج منها بعد نصف الليل فال شيء عقبل أتى فلو )clxx[36](اول الليل الى اخره
 يكن لم ترتبه على مبيت هذه الليالي بمكة غير مشتغل بالعبادة وإال فلو بات خارجاً وان علىاكثرها انّما تدل 

 )clxxii[38]( ما ال ينبغي تركه واما ما ذكروه من استثناءفاالحتياط كان وكيف )clxxi[37](في منى فال شيء عليه
   . )clxxiii[39]( فالنصوص دالة عليهبمكة بالعبادة المشتغل

 ويجب ان يبدأ باألولى حصاة ان يرمي الجمرات في كل يوم يبيت ليلته كل جمرة بسبع يجب : الثانية   
 على اعاد فلو نكس واجماعاً )clxxiv[40]( نصاًالعقبةوهي اقربها للمشعر يلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة 

 بين طلوع الشمس الى ماها الوسطى لصحة رمي األولى لصيرورتها اوالً عند النكس ثم جمرة العقبة ووقت
 أصحاب االعذار من الخائف والمريض وأماغروبها على األشهر األظهر وافضله عند الزوال هذا للمختار 

 في اي وقت تمكنوا وان كان ليالً وعليه تدل جملة من رميهموالراعي والعبد ونحوهم فال خالف في جواز 
 نصاً وفتوى ويستحب مكان الرامي ان امكن للخبر وان  يرمى عنه بال خالفالرمياألخبار ومن تعذر عليه 

 والحاضر بعد الزوال كما في غدوة بالفائت ويأتي )clxxv[41]( قضاء من الغد كما في الصحيحينيومنسي رمى 
  .  مقدما للفائت جاز بال خالفواحدةاحدهما والتفريق المذكور مستحب فلو رماهما في ساعة 

 بالنسبة الى المستقبل ويسارها تقدم ان يرمي الجمرة األولى عن يمينه  زيادة على مايستحب : الثالثة   
 بعد الفراغ من الرمي مستقبل القبلة حامداً والوقوفوالدعاء حالة الرمي بما تقدم في رمي الجمرة العقبة 

ي وقد تقدم انّه  الثانية لذلك عدى جمرة العقبة فانّه ال يقف عندها بعد الرمالجمرةداعياً سائالً للقبول ثم يرمي 
  ) .  عليه وآلهاهللاصلى ( العقبة عن يمينها مستدبر القبلة تأسياً بالنبي يرمي

 عشر والثالث عشر باالتفاق الثاني من انقى الصيد والنساء في احرامه في النفر بين يوم يتخير : الرابعة   
اني اي ساعة شاء واما غيره فال يجوز  األول إال بعد الزوال وفي الثفي انه ال يجوز إال )clxxvi[42](نصاً وفتوى
 من اليوم الثالث عشر وكذا يتحتم على من غربت عليه شمس يوم الثاني عشر بمنى لما تقدم فيله النفر إال 

  . وجوب مبيتها عليه



صلى اهللا عليه ( زمنه في للناسك مادام بمنى أن يصلي في مسجدها وأفضله ما كان يستحب : الخامسة   
 في مسجد صل«: قال) السالمعليه ( صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه ففيد زيد فيه  قفانّه) وآله

 عهده عند المنارة التي في على) وآلهصلى اهللا عليه ( مسجد منى وكان مسجد رسول اللّه وهوالخيف 
لك فقال فتخير  ذراعاً وعن يمينها وعن يسارها نحواً من ذثالثينوسط المسجد وفوقها الى القبلة نحواً من 

  . الحديث )clxxvii[43](» مصالك فيه فافعل فانه قد صلى فيه الف نبييكونذلك فان استطعت ان 
من صلى في مسجد الخيف بمنى «: قال) السالمعليه ( صحيحة ابي حمزة الثمالي عن أبي جعفر وفي    

تب له اجر عتق رقبة ومن  ستين عاماً ومن سبح فيه مائة تسبيحة كعبادةمائة ركعة قبل ان يخرج منها عدت 
 العراقين عدلت أجر احياء نسمة ومن حمد اللّه تعالى فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج تهليلةهلل فيه مائة 

  . )clxxviii[44](»يتصدق به في سبيل اللّه تعالى
 ست ركعات في مسجد منى في اصل صل«: قال) عليه السالم( رواية ابي بصير عن أبي عبداللّه وفي    

  . )clxxix[45](»عةالصوم
 اللّه في أيام واذكروا( اآلية ظاهر التكبير بمنى ايام التشريق واوجبه المرتضى وله استحباب : السادسة   

 قال التشريق أيام أنها)عليه السالم( حازم عن أبي عبداللّه بن صحيحة منصور وفي )clxxx[46]()معدودات
  : والتكبير

 اكبر على ما رزقنا من بهيمة اللّه اللّه واللّه اكبر اللّه اكبر وللّه الحمد  اكبر اللّه اكبر وال إله إالاللّه«    
  . »األنعام

 على االتيان به ووقته المحافظة يقتضي واالحتياط )clxxxi[47]( على المشهور صحيحة علي بن جعفرويدل    
ن كان بمنى  عشر وهي خمسة عشر صالة لمالثالثبعد صالة الظهر يوم النحر الى صالة الفجر من يوم 

 صالة الفجر من اليوم الثاني عشر وكيفيتها ما تقدم في بعدولمن كان باألمصار بعد عشر صالة فاخره 
   :تقول«: قال) عليه السالم( عبداللّه أبيصحيحة معاوية بن عمار عن 

 على ما هدانا اللّه اكبر على اكبر اكبر اللّه اكبر ال إله إال اللّه واللّه اكبر اللّه اكبر وللّه الحمد اللّه اللّه«    
  . »)clxxxii[48](أوالنا والحمد للّه على ما ألنعامما رزقنا من بهيمة ا

    





 تضمنه بما لمن قضى بقية مناسك منى ان يعود الى مكة لوداع البيت ويطوف طواف الوداع اتيا يستحب    
 وتأتي اهلك مكة أردت ان تخرج من اذا«: قال) السالمعليه (صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه 

 في كل شوط فافعل وإال اليمانيفودع البيت وطف به اسبوعاً وان استطعت ان تستلم الحجر األسود والركن 
 فتصنع عنده كما صنعت يوم قدمت مكة المستجارفافتح واختم به فان لم تستطع ذلك فموسع عليك ثم تأتي 

 ثم الصق بطنك بالبيت وتضع يدك على الحجر األسود األسودلحجر وتخير لنفسك من الدعاء ثم استلم ا
   : قلثم) وآلهصلى اهللا عليه ( تعالى واثن عليه وصّل على النبي اللّهواألخرى مما يلي الباب واحمد 

 اللّهم خلقك من وخيرتك )clxxxiii[49]( صّل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وامينك وحبيبك ونجيبكاللّهم«    
 اليقين اللّهم اقلبني مفلحاً أتاهالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي في جنبك وعبدك حتى كما بلّغ رس

 المغفرة والبركة والرحمة والرضوان منمنجحاً مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به احد من وفدك 
يه، اللّهم ان  أن تعطيني مثل الذي اعطيته أفضل من عبدك وتزيدني علاطلب، يسعني أن مما )clxxxiv[50](والعافية

 ابن عبدك عبدك وان احييتني فارزقنيه من قابل اللّهم ال تجعله آخر العهد من بيتك اللّهم اني ليأمتني فاغفر 
 كان في حسن ظني بك وقدوابن أمتك حملتني على دوابك وسيرتني في بالدك حتى اقدمتني حرمك وأمنك 

 اليك زلفى وال تباعدني وان كنت وقربنيي رضا ان تغفر لي ذنوبي فان كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عن
 بيتك داري فهذا اوان انصرافي ان كنت قد أذنت لي غير عنلم تغفر لي فمن االن فاغفر لي قبل ان تنائي 

 بك غيرك وال به اللّهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني تستبدلهراغب عنك وال عن بيتك وال 
  . ومنّيفاذا بلغتني اهلي فاكفني مؤنة عبادك وعيالي فانّك ولي ذلك من خلقك  أهلي تبلغنيوعن شمالي حتى 

  :  ماء زمزم فاشرب من مائها ثم اخرج وقلائت ثم    
 الى اللّه راجعون ان شاء اللّه راغبونائبون تائبون عابدون لربنا حامدون والى ربنا منقلبون  «   

   )clxxxv[51](»تعالى
 الباب وهذا)قدس سره(نه يستحب الخروج من باب الحناطين قال الشهيد  جملة من األصحاب اوذكر    

 مكة بدرهم تمراً ويتصدق به ليكون كفارة لما لعله دخل عليه منبازاء الركن الشامي ويستحب ان يشتري 
   . السواد ما خرج من هذا )clxxxvi[52]( ونحو ذلك كما ورد في جملة من األخبارسقطتفي حجه من حك او قملة 

 الى السواد يخرج الثالث قد عنونه المصنّف بانه مشتمل على جملة من األحكام المتعلقة بالمقام ولم أماو    
اعلى اللّه ( صاحب الحدائق البحرانيوقد وقع الفراغ من تسويد هذا المنسك الذي هو من مصنفات المحدث 

 العشرين بعد االلف وثالثمائة من  شهر الصفر من السنةمنبيد العبد االثم في ليلة الخميس السادس ) درجته
 التحف والتحية وانا االثم ابو القاسم الحسيني اللواساني بلغ تصحيحه االفالهجرة النبوية على مهاجرها 

  .  هـ١٣٢٤ شعبان سنة ١٠ اللواسانيمحمد 
      



  
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


