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  جـمناسك الح
  للمرجع الديني

  الميرزا جواد التبريزيآية اهللا العظمى الشيخ 
  )دام ظلّه العالي(



 ٢

  بسم اللّه الرحمن الرحيم
  

  »ال بأس بالعمل برسالة مناسك الحج التي الحظناها بتمامها، وهو مجزئ ومبرئ للذمة«
  
  

  بسم اللّه الرحمن الرحيم
الصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسـلين محمـد وآلـه الطيبـين             الحمد للّه رب العالمين، و    

  .الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
  

وهي رسالة منظمة   . إن هذه رسالة في مناسك الحج، وافية بأغلب ما يبتلى به عادة من المسائل             : وبعد
. ت عن الواجبات، لئال يلتبس األمر على المـؤمنين        وقد أفردت فيها المستحبا   . مرتبة يسهل فهمها ومراجعتها   

  .وأرجو من اللّه تعالى أن يجعلها ذخراً لي يوم ال ينفع مال وال بنون
  

  وجوب الحج
  

والحج ركـن   .يجب الحج على كل مكلّف جامع للشرائط اآلتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية   
 مع االعتراف بثبوته معصية كبيرة، كما أن إنكار أصـل           من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه      

  .الفريضة ـ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة ـ كفر
  

وِللّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع ِإلَيه سبِيالً ومن كَفَر فَِإن اهللا             ﴿: قال اللّه تعالى في كتابه المجيد     
ينالَمنِ الْعع ي٩٧/آل عمران{ ﴾غَن{.  

  
من مات ولم يحـج حجـة       «: قال) عليه السالم (وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبداللّه         

اإلسالم، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض ال يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو                    
  .»نصرانياً

  
        ض لها طلباً لالختـصار، وفيمـا          وهناك روايات كثيرة تدّل على وجوب الحجواالهتمام به، لم نتعر

  .ذكرناه من اآلية الكريمة والرواية كفاية للمراد
  

  . »حجة اإلسالم«واعلم أن الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرة واحدة، ويسمى ذلك بـ
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 إليه في سنة االستطاعة، وإن تركه فيهـا         وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة       : )١مسألة  (
  . عصياناً أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا، وال يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر

  
إذا حصلت االستطاعة وتوقّف اإلتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلـى              : )٢مسألة  (

  . فإن وثق باإلدراك مع التأخير جاز له ذلك، وإالّ وجب الخروج من دون تأخيرتحصيلها، ولو تعدد الرفقة 
  
إذا أمكنه الخروج مع الرفقة االُولى ولم يخرج معهم، لوثوقه باإلدراك مع التأخير، ولكـن اتفـق       : )٣مسألة  (

ث كـان معـذوراً فـي    أنّه لم يتمكّن من المسير، أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير لم يستقر عليه الحج، حي   
  . تأخيره

  
  شرائط وجوب حجة اإلسالم

  
  :الشرط األول؛ البلوغ

فال يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة اإلسـالم، وإن كـان                    
  . حجه صحيحاً على األظهر

  
مستطيعاً فال إشكال في أن حجه      إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان             : )٤مسألة  (

حجة اإلسالم، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه وجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت وتجديد اإلحرام منه لحجـة                  
اإلسالم، واألحوط وجوباً مراعاة تروك اإلحرام إلى تجديد إحرامه فإن لم يتمكّن من الرجوع إليه ففي محـّل                  

ه تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهالً أو نسياناً ولم يتمكّن مـن الرجـوع                إحرامه تفصيل يأتي إن شاء اللّ     
  ). ١٦٩(إليه في المسألة 

  
  . إذا حج ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ، فبان بعد أداء الحج أنّه كان بالغاً، أجزأه عن حجة اإلسالم: )٥مسألة (
  
  . في صحته إذن الولييستحب للصبي المميز أن يحج، وال يشترط : )٦مسألة (
  
يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز، ذكراً كان أم ُأنثى، وذلك بأن يلبسه ثوبي اإلحـرام                 : )٧مسألة  (

ويأمره بالتلبية ويلقّنه إياها، إن كان قابالً للتلقين، وإالّ لبى عنه، ويجنّبه عما يجب على المحرم االجتناب عنه،                  
عن الثياب إلى فخّ، إذا كان سائراً من ذلك الطريق، ويأمره باإلتيان بكّل ما يـتمكّن                ويجوز أن يؤخّر تجريده     

منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما ال يتمكّن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقـف بـه فـي            
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رأسه، وكذلك  عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإالّ رمى عنه، وكذلك صالة الطواف، ويحلق               
  . بقية األعمال، ويجب عندما يطوف به أن يوضئه ولو بصورة الوضوء

  
نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي ال على الـصبي، نعـم إذا كـان حفـظ        : )٨مسألة  (

  . الصبي متوقّفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز اإلنفاق عليه من ماله
  
ثمن هدي الصبي الذي حج به وليه ولو كان مميزاً على الولي، وكـذلك كفّـارة صـيده، وأمـا                 : )٩مسألة  (

الكفّارات التي تجب عند اإلتيان بموجبها عمداً، فالظاهر أنّها ال تجب بفعل الصبي، ال على الولي وال في مال                   
  . ى صوم الوليالصبي، ولو لم يكن للولي مال يأخذ ثمن الهدي من مال الطفل، وهذا مقدم عل

  
  :الشرط الثاني؛ العقل

فال يجب الحج على المجنون وإن كان أدوارياً، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مـستطيعاً            
  . ومتمكّناً من اإلتيان بأعمال الحج وجب عليه، وإن كان مجنوناً في بقية األوقات

  
  :الشرط الثالث؛ الحرية

 وإن كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل المولى، ولو حج بإذن مواله صـح،              فال يجب الحج على المملوك    
  . ولكن ال يجزيه عن حجة اإلسالم، فتجب عليه اإلعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق

  
إذا أتى المملوك المأذون من قبل مواله في الحج بما يوجب الكفّارة، فكفّارته على مـواله فـي                  : )١٠مسألة  (

  . صيد، وعلى نفسه فيهغير ال
  
إذا حج المملوك بإذن مواله وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة اإلسالم، بـل الظـاهر                 : )١١مسألة  (

كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقاً وإن لم يدرك المشعر، ويعتبر في اإلجزاء االستطاعة حين االنعتاق، فـإن    
إلسالم، وال فرق في الحكم باإلجزاء بين أقسام الحج من اإلفـراد            لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجه عن حجة ا        

  . والقران والتمتّع، إذا كان المأتي به مطابقاً لوظيفته الواجبة
  
إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتّع فهديه عليه، وإن لم يتمكّن فعليـه أن يـصوم بـدل                    : )١٢مسألة  (

  . واله بالخيار، فإن شاء ذبح عنه، وإن شاء أمره بالصومالهدي على ما يأتي، وإن لم ينعتق فم
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  :الشرط الرابع؛ االستطاعة
  :ويعتبر فيها ُأمور

 السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة والقيام باألعمال الواجبـة            :األول
 يسع للذهاب والقيام باألعمال الواجبة فيهـا، أو  هناك، وعليه فال يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت ال      

أنّه يسع ذلك ولكن بمشقّة شديدة ال تتحمل عادة، ولكن األحوط وجوباً في مثل ذلك التحفّظ على المـال إلـى                     
  . السنة القادمة، إالّ مع الحاجة والضرورة العرفية

  
مال أو العرض، ذهاباً وإياباً وعند القيـام         األمن والسالمة، وذلك بأن ال يكون خطراً على النفس أو ال           :الثاني

باألعمال، كما أن الحج ال يجب على مستطيع ال يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر، ولكن                    
  . تجب عليه االستنابة، على ما سيجيء تفصيله

  
وب الحج، بل وجـب     إذا كان للحج طريقان، أحدهما مأمون واآلخر غير مأمون، لم يسقط وج           : )١٣مسألة  (

  . الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد
  
إذا كان له في بلده مال معتد به، وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجـب عليـه الحـج،                    : )١٤مسألة  (

وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً، كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحـج، كـالتحفّظ            
على أهله وعياله والدفاع عنهم، أو توقّف حجه على ارتكاب محرم ال يعلم بكونه أقل أهميـة مـن الحـج أو             

  . مساوياً له
  
إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك فهو، وإن كان عاصـياً مـن                  : )١٥مسألة  (

يجزئ عن حجة اإلسالم إذا كان واجداً لسائر الـشرائط،  جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، إالّ أن الظاهر أنّه        
  . وال فرق في ذلك بين من كان الحج مستقراً عليه ومن كان أول سنة استطاعته

  
إذا كان في الطريق من يمنع عن المرور إالّ ببذل مال معتد به، لم يجب بذله ويسقط وجـوب                   : )١٦مسألة  (

 كما في أخذ الحكومات المال لإلذن في الدخول في بالدهم، فإنّه يجب البـذل               الحج، إالّ إذا كان أمراً متعارفاً،     
ويحسب المبذول من مؤونة الحج .  

  
لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إالّ مع خوف الغرق أو المرض الزائد علـى           : )١٧مسألة  (

  . م صح حجه على األظهرالمتعارف في سفر البحر، ولو حج مع الخوف وزال الخوف حين اإلحرا
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 أن يكون له مال يكفي لنفقة الحج زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه ويعبر عن ذلك بالزاد والراحلة،                    :الثالث
ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق، من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سـفره، أو                

يصرفه في سبيل ذلك ذهاباً وإياباً، ومعنى الراحلة هو وجود وسـيلة            ) يرهاالنقود وغ (وجود مقدار من المال     
  . يتمكّن بها من قطع المسافة ذهاباً وإياباً، ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلّف

  
الحاجـة  ال يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها، بل يشترط مطلقاً ولو مع عدم               : )١٨مسألة  (

  . إليها، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقّة ولم يكن منافياً لشرفه
  
العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعالً، فال يجب على من كـان قـادراً علـى تحـصيلهما                  : )١٩مسألة  (

  . باالكتساب ونحوه، وال فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد
  
الستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي االستطاعة من مكانه ال من بلـده، فـإذا ذهـب                  ا: )٢٠مسألة  (

المكلّف إلى المدينة مثالً للتجارة أو لغيرها، وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهمـا                     
  . وجب عليه الحج، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده

  
كلّف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل، وتوقّف الحج على بيعه بأقّل منه بمقدار               إذا كان للم  : )٢١مسألة  (

معتد به لم يجب البيع، وأما إذا ارتفعت األسعار فكانت اُجرة المركوب مثالً في سنة االستطاعة أكثر منها في                   
  . السنة اآلتية لم يجز التأخير

  
ي وجوب الحج فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه، وأما إذا لم             إنّما يعتبر وجود نفقة اإلياب ف     : )٢٢مسألة  (

يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فالبد من وجود النفقة إلى ذلك البلد، وال يعتبر وجود مقـدار       
  .العود إلى وطنه

  
ة إلى ذلك المكان، بل يكفي فـي         إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه، لم يعتبر وجود النفق              نعم،

  . الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه
  

 الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكّن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعـد الرجـوع، وبعبـارة                   :الرابع
واضحة يلزم أن ال يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحج موجباً لوقوعه في الحرج بعـد رجوعـه،          
من جهة إعاشة نفسه وعياله، وعليه فال يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصاريف الحج وكان ذلك                   

  .وسيلة إلعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنّه ال يتمكّن من اإلعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه
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 يجب بيع دار سكناه     فبذلك يظهر أنّه ال يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله، فال              
الالئقة بحاله وثياب تجمله وأثاث بيته، وال آالت الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتـب                   
بالنسبة إلى أهل العلم مما البد منه في سبيل تحصيله، وعلى الجملة كّل ما يحتاج إليه اإلنـسان فـي حياتـه                      

  . المعاشية، لم يجب بيعه
  
إذا كان عنده مال ال يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثم استغنى عنه وجب عليـه بيعـه            : )٢٣مسألة  (

ألداء فريضة الحج، مثالً إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه والبد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو ألمر آخـر،                     
وجب عليها بيعه ألداء فريضة الحج .  

  
مملوكة وكانت هناك دار اُخرى يمكنه السكنى فيها، كمـا إذا كانـت موقوفـة    إذا كانت له دار    : )٢٤مسألة  (

تنطبق عليه، فالظاهر عدم وجوب بيع الدار المملوكة ولو كانت وافية بمصارف الحج، ويجـري ذلـك فـي                   
  . الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته

  
الحج وكان بحاجة إلـى الـزواج أو شـراء دار           إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف         : )٢٥مسألة  (

لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه، لم يجب عليه الحج .  
  
إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة شخص وكان الدين حاال وجبت عليه المطالبة، فإن كان المدين : )٢٦مـسألة   (

  .ع إلى المحاكم العرفية لزم ذلكمماطالً وجب إجباره على األداء، وإن توقّف تحصيله على الرجو
  

كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجالً ولكن المدين يؤديه لو طالبه، وأما إذا كان المدين معسراً                  
أو مماطالً وال يمكن إجباره أو كان اإلجبار مستلزماً للحرج، كما إذا امتنع الزوج مع تمكّنه من أداء ما عليـه        

 إجباره على األداء االختالف والشقاق بينهما الموجب للحرج على الزوجة، أو كـان       من مهر زوجته، وأوجب   
الدين مؤجالً والمدين ال يسمح بأداء ذلك قبل األجل، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفـي بمـصارف                   

  .  يجبالحج ولو بضميمة ما عنده من المال، ولم يكن في ذلك ضرر وال حرج وجب البيع، وإالّ لم
  
كّل ذي حرفة كالحداد والبنّاء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عـوائلهم، يجـب       : )٢٧مسألة  (

عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره، وكان وافياً بالزاد والراحلـة ونفقـة العيـال مـدة      
  . الذهاب واإلياب

  
وه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما، وكانت نفقاته بحـسب العـادة      من كان يرتزق من الوج    : )٢٨مسألة  (

مضمونة من دون مشقّة، ال يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابـه ونفقـة                     
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 جهة  عائلته، وكذلك من قام أحد باإلنفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كّل من ال يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من                  
المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج .  

  
ال يعتبر في االستطاعة الملكية الالزمة، بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضاً، فلو صالحه شـخص               : )٢٩مسألة  (

ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج، وكذلك الحال في مـوارد الهبـة               
  . الجائزة

  
ال يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه، نعـم      : )٣٠ة  مسأل(

إذا كان ساتره في الطواف مغصوباً لم يجزئه على األحوط وال يجزئه لو كان ساتره فـي صـالة الطـواف                     
  .  ووفّاه من المغصوبمغصوباً، ولو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك إالّ إذا اشتراه بثمن في الذمة

  
ال يجب على المكلّف تحصيل االستطاعة باالكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد ماالً يستطيع به لو                : )٣١مسألة  (

قبله لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانـت الخدمـة                     
  . ريق الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحجالئقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في ط

  
إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال اإلجارة، قدم الحج النيابي إذا كان مقيداً                 : )٣٢مسألة  (

بالسنة الحالية، أو لم يحرز أنّه لو لم يأت بالحج النيابي في هذه السنة يتمكّن منـه بعـد ذلـك فـإن بقيـت                          
 إلى السنة القادمة وجب عليه الحج، وإالّ فال وإن لم يكن الحج النيابي مقيداً بالسنة الفعلية قدم الحج                   االستطاعة

  . عن نفسه إالّ فيما تقدم
  
إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج ولو كان قادراً على وفائه                 : )٣٣مسألة  (

  . بعد ذلك من غير حرج
  
إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين، ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيـاً ألداء                   : )٣٤لة  مسأ(

ذلك الدين وجب عليه الحج، وإالّ فال، وال فرق في الدين بين أن يكون حاال أو مؤجالً، وبين أن يكون سـابقاً                   
  . على حصول ذلك المال أو بعد حصوله

  
ليه خمس أو زكاة، وكان عنده مقدار من المال ولكن ال يفي بمـصارف الحـج لـو                  إذا كان ع  : )٣٥مسألة  (

أداهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج، وال فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكـاة فـي عـين          
  . المال أو يكونا في ذمته
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الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم     إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من             : )٣٦مسألة  (
يجز له تأخيره ألجل السفر إلى الحج، ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلـق بـه الحـق                     

  . ٣٠جرى عليه الحكم المذكور في مسألة 
  
، وال يجـب  إذا كان عنده مقدار من المال، ولكنّه ال يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج   : )٣٧مسألة  (

  . عليه الفحص، وإن كان الفحص أحوط
  
إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفرداً أو منضماً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكـن    : )٣٨مسألة  (

  . متمكّناً من التصرف في ذلك المال، ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، وإالّ وجب
  
ان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج، ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجـه                 إذا ك : )٣٩مسألة  (

عن االستطاعة، وال يمكنه التدارك مع تمكّنه من الخروج إلى الحج، في سنة حصول المال، وال فرق في ذلك                  
 قبل أشهر الحـج     بين تصرفه بعد التمكّن من المسير وتصرفـه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه              

أيضاً، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف، وإن كـان آثمـاً بتفويتـه                 
  . االستطاعة

  
الظاهر أنّه ال يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التـصرف فيـه   : )٤٠مـسألة   (

  . نفقات الحج مع وجدان سائر الشروطوجب عليه الحج، إذا كان وافياً ب
  
كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاء إلى إتمام األعمال، بل                : )٤١مسألة  (

إلى العود إلى وطنه، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عـن عـدم                 
، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطًأ ولـم يمكنـه   االستطاعة من أول األمر  

        فـي            . أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج بل يبقى الحج ،نعم اإلتالف العمدي ال يسقط وجوب الحج
 تلف ما به الكفاية مـن       ذمته مستقراً، فيجب عليه أداؤه ولو متسكّعاً، هذا كلّه في تلف الزاد والراحلة وكذا إذا              

  . ماله في بلده فهو يكشف عن عدم االستطاعة من أول األمر
  
إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه جهل ذلك أو كان غافالً عنه أو كان جاهالً بوجـوب                 : )٤٢مسألة  (

معـذوراً فـي جهلـه أو    الحج أو غافالً عنه ثم علم أو تذكّر بعد أن تلف المال، فلم يتمكّن من الحج فإن كان           
غفلته بأن لم تكن ناشئة عن تقصيره لم يستقر عليه الحج وإالّ استقر عليه الحج إذا كان واجداً لسائر الشرائط                     

  . حين وجوده
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كما تتحقّق االستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقّق بالبذل، وال يفرق في ذلك بين أن يكـون  : )٤٣مـسألة   (
، وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج، وكذلك لو               الباذل واحداً أو متعدداً   

ُأعطي ماالً ليصرفه في الحج، وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله، وال فرق في ذلـك بـين اإلباحـة                    
  . والتمليك، وال بين بذل العين وثمنها

  
الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمـصارف  لو أوصى له بمال ليحج به وجب      : )٤٤مسألة  (

الحج ونفقة عياله، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتـولي أو النـاذر أو                      
الوصي وجب عليه الحج .  

  
 بمصارف الحـج  ال يجب الرجوع إلى الكفاية في االستطاعة البذلية، نعم لو كان له مال ال يفي           : )٤٥مسألة  (

  . وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية
  
إذا أعطى ماالً هبة على أن يحج وجب عليه القبول، وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمـه،                  : )٤٦مسألة  (

  . عليه القبولأو أنّه وهبه ماالً من دون ذكر الحج ال تعييناً وال تخييراً لم يجب 
  
ال يمنع الدين من االستطاعة البذلية، نعم إذا كان الدين حاال وكان الدائن مطالباً والمدين متمكّناً                : )٤٧مسألة  (

لم يجب عليه الحج من أدائه، إن لم يحج .  
  
لو تـرك   إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم، فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه و              : )٤٨مسألة  (

      عليهم، وكذا فيما بذل مـال الثنـين لـيحج الحج الجميع القبض مع تمكّن كّل واحد منهم من القبض لم يستقر
  . أحدهما

  
ال يجب بالبذل إالّ الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانـت وظيفتـه             : )٤٩مسألة  (

لم يجب عليه القبول، وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجـة  حج التمتّع فبذل له حج القران أو اإلفراد   
  .اإلسالم

  
وأما من استقرت عليه حجة اإلسالم وصار غير متمكّن فبذل له ما يتمكّن معه مـن اإلتيـان بحجـة          

  . اإلسالم وجب عليه القبول، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه
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بذل له مال ليحج به، فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، نعم لـو كـان متمكّنـاً مـن          لو  : )٥٠مسألة  (
االستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة اإلسالم، إالّ أن الوجـوب حينئـذ مـشروط              

  . بالرجوع إلى الكفاية
  
على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجـب         ال يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله          : )٥١مسألة  (

  . عليه
  
الظاهر أن ثمن الهدي ليس على الباذل، بمعنى أنّه لولم يبذله وبذل بقية المصارف له فإن كـان    : )٥٢مسألة  (

متمكّناً من شرائه من ماله وجب عليه ذلك وإالّ وجب عليه الصوم بدل الهدي، نعم لو كان الـصوم حرجيـاً                     
ثمن الهدي لم يجب عليه الحج ما لم يبذل له ثمن الهدي أيضاً، نعم إذا كـان صـرف ثمـن          عليه ولم يكن له     

الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول، وأما الكفّارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول لـه   
  . دون الباذل

  
  .  الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلكالحج البذلي يجزئ عن حجة اإلسالم، وال يجب عليه: )٥٣مسألة (
  
يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في اإلحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول فـي                 : )٥٤مسألة  (

اإلحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعالً باالستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، ولـو                  
لرجوع، بل األحوط إتمامه مطلقاً ما لم يكن حرجياً، وليس على الباذل ضـمان مـا    بضميمة البذل إلى زمان ا    

  . صرفه لإلتمام، وال نفقة العود
  
إذا أعطى من الزكاة من سهم سبيل اللّه على أن يصرفها في الحج، وكان فيه مـصلحة عامـة       : )٥٥مسألة  (

الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل       وجب عليه ذلك، وإن أعطى من سهم السادة أو من الزكاة من سهم              
  . الحج لم يصح الشرط، فال يحصل به االستطاعة البذلية

  
إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة اإلسـالم، وللمالـك أن           : )٥٦مسألة  (

جع هو إلى الباذل إن كان جاهالً بالحـال،  يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنّه إذا رجع إلى المبذول له ر      
  . وإالّ فليس له الرجوع

  
إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة اإلسالم، فيجب عليـه الحـج إذا            : )٥٧مسألة  (

  . استطاع بعد ذلك
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 أجزأه ذلك، وال يجب عليه الحج       إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحج ندباً، ثم بان أنّه كان مستطيعاً           : )٥٨مسألة  (
  . ثانياً

  
ال يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، كما ال يجوز للزوج منـع زوجتـه           : )٥٩مسألة  (

عن الحج الواجب عليها، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلّقة الرجعيـة                   
  . كالزوجة مادامت في العدة

  
ال يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفـسها، ومـع             : )٦٠مسألة  (

  . عدم األمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بُأجرة إذا تمكّنت من ذلك، وإالّ لم يجب الحج عليها
  
 واستطاع بعد ذلك وجب عليـه       في كّل يوم عرفة مثالً    ) عليه السالم (إذا نذر أن يزور الحسين      : )٦١مسألة  (

وانحّل نذره، وكذلك كّل نذر يزاحم الحج الحج .  
  
يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك، وال يجزئ عنه حج غيره تبرعـاً أو                  : )٦٢مسألة  (

  . بإجارة
  
 أو هرم، أو كان ذلك حرجـاً      إذا استقر عليه الحج ولم يتمكّن من الحج بنفسه لمرض أو حصر           : )٦٣مسألة  (

عليه ولم يرج تمكّنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه االستنابة، وكذلك على األحوط مـن كـان             
  . موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية، ووجوب االستنابة كوجوب الحج فوري

  
مات المنوب عنه مع بقاء العذر، أجزأه حج النائب         إذا حج النائب عمن لم يتمكّن من المباشرة ف        : )٦٤مسألة  (

وإن كان الحج مستقراً عليه، وأما إذا اتّفق ارتفاع العذر قبل الموت فاألحوط أن يحج هو بنفسه عند الـتمكّن،                    
وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة، وال يجب علـى النائـب                     

  . لهإتمام عم
  
إذا لم يتمكّن المعذور من االستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موتـه إن كـان     : )٦٥مسألة  (

  . الحج مستقراً عليه، وإالّ لم يجب، ولو أمكنه االستنابة ولم يستنب حتّى مات وجب القضاء عنه
  
  . لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه االستنابةإذا وجبت االستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه : )٦٦مسألة (
  
  . يكفي في االستنابة، االستنابة من الميقات، وال تجب االستنابة من البلد: )٦٧مسألة (
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من استقر عليه الحج إذا مات بعد اإلحرام في الحرم أجزأه عن حجة اإلسالم، سواء في ذلـك                  : )٦٨مسألة  (

 موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجه أيضاً وال يجـب القـضاء               حج التمتّع والقران واإلفراد، وإذا كان     
عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء، حتّى إذا كان موته بعد اإلحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول فـي    

  .الحرم بدون إحرام
  

 بل ال يجري    والظاهر اختصاص الحكم بحجة اإلسالم، فال يجري في الحج الواجب بالنذر أو اإلفساد،            
                   في العمرة المفردة أيضاً، فال يحكم باإلجزاء في شيء من ذلك، ومن مات بعد اإلحرام مع عدم استقرار الحج
عليه، فإن كان موته بعد دخوله الحرم فال إشكال في إجزائه عن حجة اإلسالم، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر               

  . عدم وجوب القضاء عنه
  
  .  الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليهإذا أسلم: )٦٩مسألة (
  
المرتد يجب عليه الحج لكن ال يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منـه، وإن كـان مرتـداً    : )٧٠مسألة  (

  . فطرياً على األقوى
  
الحج، إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبـه          إذا حج المخالف ثم استبصر ال تجب عليه إعادة          : )٧١مسألة  (

  . وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا
  
إذا وجب الحج وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت االستطاعة وجب اإلتيان به بأى وجه تمكّن                : )٧٢مسألة  (

 عنه بعد موتـه     ولو متسكّعاً ما لم يبلغ حد العسر والحرج، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصح التبرع               
  .من دون ُأجرة

  
الوصية بالحج  

تجب الوصية على من كانت عليه حجة اإلسالم وقرب منه الموت، فإن مات تقضى من أصـل       : )٧٣مسألة  (
تركته وإن لم يوص بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث، وإن قيدها بالثلث فإن وفـى الثلـث بهـا                      

  . سائر الوصايا، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من األصلوجب إخراجها منه وتقدم على 
  
من مات وعليه حجة اإلسالم وكان له عند شخص وديعة، واحتمل أن الورثة ال يؤدونهـا، إن                 : )٧٤مسألة  (

رد المال إليهم، وجب عليه أن يحج بها عنه، فإذا زاد المال من ُأجرة الحج رد الزائد إلى الورثـة، وال فـرق    
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بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر، ويلحق بالوديعة كّل مال للميت عند شـخص بعاريـة أو                    
  . إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك

  
من مات وعليه حجة اإلسالم وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المـال                : )٧٥مسألة  (

ينه لزم تقديمهما، وإن كان في الذمة يتقدم الحج عليهما، كمـا يتقـدم              المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً بع      
  . على الدين

  
من مات وعليه حجة اإلسالم لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج، سواء كان                : )٧٦مسألة  (

ة واسـعة جـداً والتـزم       مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على األحوط، نعم إذا كانت الترك             
  . الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة كما هو الحال في الدين

  
من مات وعليه حجة اإلسـالم ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها فـي الـدين أو                 : )٧٧مسألة  (

مها من مالهم الستئجار    الخمس أو الزكاة، إن كان عليه شيء من ذلك، وإالّ فهي للورثة، وال يجب عليهم تتمي               
الحج .  

  
من مات وعليه حجة اإلسالم ال يجب االستئجار عنه من البلد، بل يكفي االستئجار عنـه مـن                  : )٧٨مسألة  (

الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإالّ فمن األقرب فاألقرب، واألحوط األولـى االسـتئجار             
  . د عن ُأجرة الميقات ال يحسب على الصغار من الورثةمن البلد إذا وسع المال، لكن الزائ

  
من مات وعليه حجة اإلسالم تجب المبادرة إلى االستئجار عنه في سنة موتـه، فلـولم يمكـن             : )٧٩مسألة  (

االستئجار في تلك السنة من الميقات لزم االستئجار من البلد، ويخرج بدل اإليجار من األصـل، وال يجـوز                   
  .  القادمة على األحوط، ولو مع العلم بإمكان االستئجار فيها من الميقاتالتأخير إلى السنة

  
من مات وعليه حجـة اإلسالم إذا لم يوجد من يستأجر عنه إالّ بأكثر من ُأجرة المثـل يجـب                   : )٨٠مسألة  (

حـوط،  االستئجار عنه ويخرج من األصل، وال يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة علـى األ                
  . وإن كان فيهم الصغار

  
من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة اإلسالم وأنكره اآلخرون، فالظاهر أنّه يجب علـى  : )٨١مـسألة   (

المقر االستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية األمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين               
، ويجري هذا الحكم في اإلقرار بالدين أيضاً، نعم إذا لم يف تمـام حـصته             ومطالبتهم بحصته من بقية التركة    

  . بمصرف الحج لم يجب عليه االستئجار بتتميمه من ماله الشخصي
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من مات وعليه حجة اإلسالم وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة االستئجار عنه، بل                : )٨٢مسألة  (

ثة، نعم إذا أوصى الميت بإخراج حجة اإلسالم من ثلثه لم يرجـع بدلـه إلـى                 يرجع بدل االستئجار إلى الور    
  . الورثة بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه

  
من مات وعليه حجة اإلسالم وأوصى باالستئجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على ُأجرة                : )٨٣مسألة  (

 يعين شيئاً اكتفى باالستئجار من الميقات، إالّ إذا كانت هنـاك          الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم       
  . قرينة على إرادة االستئجار من البلد، كما إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي

  
إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت اإلجارة إن كانـت           : )٨٤مسألة  (

  . ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل األجيراإلجارة من مال الميت
  
إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثالً، وجب العمل                 : )٨٥مسألة  (

  . بها ويخرج الزائد عن ُأجرة الميقاتية من الثلث
  
لزم العمل بها، وتخرج من األصـل إن  إذا أوصى باالستئجار عنه لحجة اإلسالم وعين اُألجرة        : )٨٦مسألة  (

  . لم تزد على ُأجرة المثل، وإالّ كان الزائد من الثلث
  
إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكـاة وجـب     : )٨٧مسألة  (

تميمه من أصل التركـة،     عليه إخراجه أوالً وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم ت              
ة اإلسالم، وإالّ صرف الباقي في وجوه البرإن كان الموصى به حج .  

  
إذا وجب االستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه االسـتئجار          : )٨٨مسألة  (

  . فتلف المال ضمنه، ويجب عليه االستئجار من ماله
  
  . لحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المالإذا علم استقرار ا: )٨٩مسألة (
  
ال تبرأ ذمة الميت بمجرد االستئجار، فلو علم أن األجير لـم يحـج لعـذر أو بدونـه وجـب                   : )٩٠مسألة  (

ة مـال  االستئجار ثانياً، ويخرج من األصل، وإن أمكن استرداد اُألجرة من األجير تعين ذلك إذا كانت اُألجـر         
  . الميت
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إذا تعدد اُألجراء فاألحوط استئجار أقلّهم ُأجرة إذا كانت اإلجارة بمال الميت، وإن كان األظهر               : )٩١مسألة  (
  . جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استئجاره باألزيد

  
بتقليد الوارث أو اجتهاده، ال بتقليد الميـت أو         العبرة في وجوب االستئجار من البلد أو الميقات         : )٩٢مسألة  (

اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز االستئجار من الميقات، لم يلزم علـى                  
  . الوارث االستئجار من البلد

  
ى الوارث، نعم إذا كانت على الميت حجة اإلسالم ولم تكن له تركة لم يجب االستئجار عنه عل: )٩٣مـسألة   (

  . يستحب ذلك على الولي
  
إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة اإلسالم أخرج من أصل التركة، إالّ فيما إذا                 : )٩٤مسألة  (

  . عين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة اإلسالم أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث
  
أوصى بالحج وعين شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إالّ بأزيد من ُأجرة المثل                إذا  : )٩٥مسألة  (

  . أخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بُأجرة المثل
  
إذا أوصى بالحج وعين ُأجرة ال يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجـة اإلسـالم لـزم                   : )٩٦مسألة  (
  . ميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف اُألجرة في وجوه البرتت
  
إذا باع داره بمبلغ مثالً واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته، كان الـثمن      : )٩٧مسألة  (

ج، إن لم يـزد علـى ُأجـرة    من التركة، فإن كان الحج حجة اإلسالم لزم الشرط ووجب صرفه في ُأجرة الح       
المثل وإالّ فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة اإلسالم لزم الشرط أيضاً ويخرج تمامـه مـن                    

  . الثلث، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد
  
ار عن ملك المصالح    إذا صالحه داره مثالً على أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الد             : )٩٨مسألة  (

الشارط، وال تحسب من التركة وإن كان الحج ندبياً، وال يشملها حكم الوصية، وكذلك الحـال إذا ملكـه داره                   
بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح الزم، وإن كان العمل المـشروط      

  .عليه ندبياً، وال يكون للوارث حينئذ حقّ في الدار
  

ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط ألزمه الحاكم الشرعي بالعمل به وإن لم يكن ذلك بـاع                  
  . عنه داره واستأجر من يحج عن الميت ولو بقي من ثمنها شيء دفعه إليه
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 لو مات الوصي ولم يعلم أنّه استأجر للحج قبل موته وجب االستئجار من التركة فيما إذا كـان                 : )٩٩مسألة  (

الموصى به حجة اإلسالم، ومن الثلث إذا كان غيرها، وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً ُأخـذ،                   
وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدالً عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فـال                     

  . ضمان على الوصي، الحتمال تلفه عنده بال تفريط
  
إذا تلف المال في يد الوصي بال تفريط لم يضمنه ووجب االستئجار من بقية التركة إذا كـان                 : )١٠٠مسألة  (

الموصى به حجة اإلسالم، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم                  
لعمل ولم يكن له تركـة، أو لـم   بدل اإليجار بالنسبة، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل اإلتيان با          

  . يمكن األخذ من تركته
  
إذا تلف المال في يد الوصي قبل االستئجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغـريم        : )١٠١مسألة  (

  . الوصي
  
إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة اإلسالم واحتمل أنّه زائد على ثلثه لم يجـز صـرف                  : )١٠٢مسألة  (

  . جميعه
  

  فصل في النيابة
  :يعتبر في النائب ُأمور: )١٠٣مسألة (

 البلوغ، فال يجزئ حج الصبي من غيره في حجة اإلسالم وغيرها من الحج الواجب وإن كان الـصبي              :األول
  .مميزاً، نعم ال يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي

اء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدواريـاً إذا كـان               العقل، فال تجزئ استنابة المجنون، سو      :الثاني
  .العمل في دور جنونه، وأما السفيه فال بأس باستنابته

  . اإليمان، فال عبرة بنيابة غير المؤمن، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا:الثالث
 وهذا الشرط شـرط فـي صـحة          أن ال يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة،            :الرابع

اإلجارة ال في صحة حج النائب، فلو حج والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنـه، ولكنـه ال يـستحقّ اُألجـرة        
  . المسماة، بل يستحقّ أقل األمرين منها ومن ُأجرة المثل

  
 معرفته بأعمال الحج    يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحاً، فالبد من           : )١٠٤مسألة  (

وأحكامه، وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كّل عمل، كما البد من الوثوق به وأنّه يأتي بالعمل وإن لـم يكـن                      
  . عادالً، ولو شك في صحة ما أتى به حكم بصحته
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  . ال بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مواله: )١٠٥مسألة (
  
ة عن الصبي المميز، كما ال بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب االستئجار عنه              ال بأس بالنياب  : )١٠٦مسألة  (

  . إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنوناً
  
  . ال تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس: )١٠٧مسألة (
  
 عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنـه         ال بأس باستنابة الصرورة   : )١٠٨مسألة  (

رجالً أو امرأة، نعم المشهور أنّه يكره استنابة الصرورة، وال سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجالً،                   
ـ                     تنابة ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه حياً ولم يتمكّن من حجة اإلسالم، فإن األحوط فيه لزومـاً اس

  . الصرورة، الذي ال يستطيع الحج وإذا كان رجالً فاألحوط لزوماً أن ينوب عنه الرجل
  
يشترط في المنوب عنه اإلسالم، فال تصح النيابة عن الكافر فلو مات الكافر مستطيعاً وكـان                : )١٠٩مسألة  (

يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنـه  الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجار الحج عنه، والناصب كالكافر، إالّ أنّه      
في الحج .  

  
ال بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو بإجارة، وكذلك في الحج الواجـب                 : )١١٠مسألة  (

إذا كان معذوراً عن اإلتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم، وال تجوز النيابة عن الحى في غير ذلك، وأما النيابة                   
  . ت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت بإجارة أو تبرع، وسواء كان الحج واجباً أو مندوباًعن المي

  
يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، وال يشترط ذكـر اسـمه،            : )١١١مسألة  (

  . كما يعتبر فيها قصد النيابة
  
  .  تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلككما تصح النيابة بالتبرع وباإلجارة: )١١٢مسألة (
  
من كان معذوراً في ترك بعض األعمال، أو في عدم اإلتيان به على الوجه الكامل اليجـوز                 : )١١٣مسألة  (

استئجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل االكتفاء بعمله، نعم إذا كان معذوراً فـي ارتكـاب مـا     
ن اضطر إلى التظليل فال بأس باستئجاره واستنابته، كمـا ال بـأس بنيابـة النـساء أو                يحرم على المحرم كم   

  . غيرهن ممن تجوز لهم اإلفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليالً للحج عن الرجل أو المرأة
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ثانية فيما تجـب    إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب االستنابة عنه               : )١١٤مسألة  (
االستنابة فيه، وإن مات بعد اإلحرام أجزأ عنه، وإن كان موته قبل دخول الحرم على األظهر، وال فرق فـي                    

  . ذلك بين حجة اإلسالم وغيرها، وال بين أن تكون النيابة بُأجرة أو بتبرع
  
اً على تفريغ ذمة الميت، وأمـا       إذا مات األجير بعد اإلحرام استحقّ تمام اُألجرة إذا كان أجير          : )١١٥مسألة  (

إذا كان أجيراً على اإلتيان باألعمال استحقّ اُألجرة بنسبة ما أتى به، وإن مات قبل اإلحرام لم يستحقّ شـيئاً،                    
  . نعم إذا كانت المقدمات داخلة في اإلجارة استحقّ من اُألجرة بقدر ما أتى به منها

  
لم يعين الطريق كان األجير مخيراً في ذلك، وإذا عين طريقـاً لـم              إذا استأجر للحج البلدي و    : )١١٦مسألة  (

يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى باألعمال فإن كان اعتبار الطريق في اإلجارة على نحو الـشرطية              
وإن دون الجزئية استحقّ األجير تمام اُألجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى ُأجرة المثـل،                  

كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن لم يفسخ استحقّ من اُألجرة المـسماة بمقـدار                
  . عمله ويسقط بمقدار مخالفته

  
إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر فـي                : )١١٧مسألة  (

جارتان مع اختالف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى اإلجارتين أو كلتيهمـا             تلك السنة مباشرة أيضاً، وتصح اإل     
  . بالمباشرة

  
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير وال التقديم، ولكنه لو قدم أو أخّر برئـت           : )١١٨مسألة  (

  . لتأخير بغير رضى المستأجرذمة المنوب عنه إذا كان ميتاً، وال يستحقّ اُألجرة إذا كان التقديم أو ا
  
إذا صد األجير أو اُحصر فلم يتمكّن من اإلتيان باألعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفـسه،                 : )١١٩مسألة  (

ويأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى، وانفسخت اإلجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لـم        
  . تكن مقيدة بها

  
  . إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع: )١٢٠ة مسأل(
  
إذا استأجره للحج بُأجرة معينة فقصرت اُألجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها،              : )١٢١مسألة  (

  . كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد
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ذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد األجير حجه بالجماع قبل المشعر وجـب عليـه           إ: )١٢٢مسألة  (
إتمامه وأجزأ المنوب عنه، وعليه الحج من قابل وكفّارة بدنة، والظاهر أنّه يستحقّ اُألجرة وإن لم يحـج مـن         

  . ال يستحقّ اُألجرةقابل لعذر أو غير عذر، وتجري األحكام المذكورة في المتبرع أيضاً، غير أنّه 
  
األجير وإن كان يملك اُألجرة بالعقد، ولكن ال يجب تسليمها إليه إالّ بعد العمل إذا لم يـشترط                  : )١٢٣مسألة  (

التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة األجير للحج اُألجرة قبل العمل، وذلك من جهة القرينة علـى اشـتراط                  
  .  من الذهاب إلى الحج أو اإلتيان باألعمال قبل أخذ اُألجرةذلك، فإن الغالب أن األجير ال يتمكّن

  
  . إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إالّ مع إذن المستأجر: )١٢٤مسألة (
  
إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت واتّفق أن الوقت قد ضاق، فعدل األجير عـن                 : )١٢٥مسألة  (

     األجير ال يستحقّ اُألجـرة          عمرة التمتّع إلى حج ة المنوب عنه، لكناإلفراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذم
  . إذا كانت اإلجارة على نفس األعمال، نعم إذا كانت اإلجارة على تفريغ ذمة الميت استحقّها

  
نيابة الواحد  ال بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، وأما الواجب فال يجوز فيه               : )١٢٦مسألة  (

عن أثنين وما زاد، إالّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخـصان أن يـشترك      
  . كّل منهما مع اآلخر في االستئجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما

  
 شخص واحد ميت أو حي تبرعاً أو باإلجارة فيما إذا           ال بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن       : )١٢٧مسألة  (

كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميـت أو الحـى حجـان                      
واجبان بنذر مثالً، أو كان أحدهما حجة اإلسالم وكان اآلخر واجباً بالنذر، فيجوز حينئذ اسـتئجار شخـصين                 

  .ا لواجب واآلخر آلخرأحدهم
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب واآلخر للمنـدوب، بـل ال يبعـد اسـتئجار                   

  . شخصين لواجب واحد، كحجة اإلسالم من باب اإلحتياط الحتمال نقصان حج أحدهما
  
ن الحى إذا كان غائباً عـن       الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا ع          : )١٢٨مسألة  (

  . مكّة أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة
  
ال بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عـن                  : )١٢٩مسألة  (

  . غيره، كما ال بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره
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  الحج المندوب
  

 لمن يمكنه الحج أن يحج، وإن لم يكن مستطيعاً، أو أنّه أتى بحجة اإلسالم، ويستحب يستحب: )١٣٠مـسألة   (
  . تكراره في كّل سنة لمن يتمكّن من ذلك

  
  . يستحب نية العود على الحج حين الخروج من مكّة: )١٣١مسألة (
  
ا كان واثقاً بالوفاء بعـد      يستحب إحجاج من ال استطاعة له، كما يستحب االستقراض للحج إذ          : )١٣٢مسألة  (

كثرة اإلنفاق في الحج ذلك، ويستحب .  
  
  . يستحب إعطاء الزكاة لمن ال يستطيع الحج ليحج بها: )١٣٣مسألة (
  
يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعيـة، وال                : )١٣٤مسألة  (

  .  عدة الوفاةيعتبر ذلك في البائنة وفي
  

  أقسام العمرة
  . العمرة كالحج، فقد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة، وقد تكون متمتّعاً بها: )١٣٥مسألة (
  
تجب العمرة كالحج على كّل مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها كوجوب الحج فـوري، فمـن         : )١٣٦مسألة  (

عليه، نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتّع ولـم  استطاع لها ولو لم يستطع للحج وجبت       
يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها، وعليه فال تجب على األجير للحج بعد فراغه من عمـل النيابـة وإن كـان                 

ه اإلتيـان   مستطيعاً من اإلتيان بالعمرة المفردة، لكن اإلتيان بها أحوط، وأما من أتى بحج التمتّع فال يجب علي                
  . بالعمرة المفردة جزماً

  
يستحب اإلتيان بالعمرة المفردة مكرراً، واألولى اإلتيان بها في كّل شهر، واألظهـر جـواز               : )١٣٧مسألة  (

اإلتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة ُأخرى في شهر آخر وإن كان في أوله، وال يجوز اإلتيـان                  
ا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخـر، وإن كـان البـأس                بعمرتين في شهر واحد فيما إذ     

باإلتيان بالثانية رجاء.  
  



 ٢٢

وال يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه واُألخرى عن غيره، أو كانـت كلتاهمـا عـن     
مرة المفـردة بـين   شخصين غيره، واألحوط اعتباره بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع، وال يجوز اإلتيان بالع      

عمرة التمتّع والحج .  
  
  . كما تجب العمرة المفردة باالستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك: )١٣٨مسألة (
  
تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفتـرق عنهـا فـي            : )١٣٩مسألة  (

  :ُأمور
  
  .دة يجب لها طواف النساء، وليس لعمرة التمتّع طواف النساء ـ إن العمرة المفر١
 ـ إن عمرة التمتّع ال تقع إالّ في أشهر الحج، وهي شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة، وتصح العمرة المفـردة   ٢

  .في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان
صير فقط، ولكن الخروج عن اإلحرام فـي العمـرة    ـ ينحصر الخروج عن اإلحرام في عمرة التمتّع بالتق ٣

  .المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق
 ـ يجب أن تقع عمرة التمتّع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفـردة، فمـن    ٤

  .سنة ُأخرىوجب عليه حج اإلفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في 
 ـ إن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بال إشكال، بمعنى أنّه  ٥

يجب عليه بعد إتمامها اإلعادة، بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وأما من جـامع فـي عمـرة                   
  . ساد كما يأتيالتمتّع ففي فساد عمرته إشكال، واألظهر عدم الف

  
يجب اإلحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع، ويأتي بيانهـا،               : )١٤٠مسألة  (

وإذا كان المكلّف في مكّة وأراد اإلتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم، وال يجب عليـه                    
  . ى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيمالرجوع إلى المواقيت واإلحرام منها، واألول

  
تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة، فإنّه ال يجوز الدخول فيها إالّ محرماً، ويستثنى                : )١٤١مسألة  (

  .من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشّاش ونحوهما
  

ال الحج أو بعد العمرة المفردة، فإنّه يجوز له العود إليها من            وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعم       
دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أحرم فيه لعمرة التمتّع أو العمرة المفردة، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد                   

عمرة التمتّع وقبل الحج .  
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ت وكان في مكّة في أوان الحـج  من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وقد أحرم لها من الميقا    : )١٤٢مسألة  (
  .جاز له أن يجعلها عمرة التمتّع ويأتي بالحج، وال فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب

  
  

أقسام الحج  
  
تمتّع، وإفراد، وقران، واألول فرض من كان البعد بـين أهلـه والمـسجد         : أقسام الحج ثالثة  : )١٤٣مسألة  (

 واآلخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، بأن يكون البعـد             الحرام ستة عشر فرسخاً أو أكثر،     
  . بين أهله والمسجد الحرام أقّل من ستة عشر فرسخاً

  
ال بأس للبعيد أن يحج حج اإلفراد أو القران ندباً، كما ال بأس للحاضر أن يحج حـج التمتّـع        : )١٤٤مسألة  (

ج التمتّع عمن وظيفته اإلفراد أو القران، وكذلك العكس، نعـم           ندباً، وال يجوز ذلك في الفريضة، فال يجزي ح        
  . قد تنقلب وظيفة المتمتّع إلى اإلفراد، كما يأتي

  
إذا أقام البعيد في مكّة، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حـج                 : )١٤٥مسألة  (

 وجب عليه حج اإلفراد أو القران بعد الدخول فـي الـسنة   التمتّع، وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكّة     
الثالثة، وأما إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتّع، هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة، وأما إذا كانـت                   

ت قبـل  بقصد التوطّن فوظيفته حج اإلفراد أو القران من أول األمر، إذا كانت استطاعته بعد ذلك، وأما إذا كان    
قصد التوطّن في مكّة فوظيفته حج التمتّع، وكذلك الحال فيمن قصد التوطّن في غير مكّة من األمـاكن التـي                   

  . يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقّل من ستة عشر فرسخاً
  
ـ    : )١٤٦مسألة  ( ى حـج  إذا أقام في مكّة وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقالب فرضه إل

اإلفراد أو القران، فاألظهر جواز إحرامه من أدنى الحّل، وإن كان األحوط أن يخرج إلـى أحـد المواقيـت                    
  . واإلحرام منها لعمرة التمتّع، بل األحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده

  
  

  حج التمتّع
بالحج، وقد يطلق حـج التمتّـع       يتألّف هذا الحج من عبادتين، تسمى ُأوالهما بالعمرة والثانية          : )١٤٧مسألة  (

على الجزء الثاني منهما، ويجب اإلتيان بالعمرة فيه قبل الحج .  
  
  :تجب في عمرة التمتّع خمسة ُأمور: )١٤٨مسألة (
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  . اإلحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها:األمر األول
  . الطواف حول البيت:األمر الثاني
  . صالة الطواف:األمر الثالث

  . السعي بين الصفا والمروة:لرابعاألمر ا
  . التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو األظفار:األمر الخامس

  
فإذا أتى المكلّف بهذه األعمال الخمسة خرج من إحرامه، وحلّت له اُألمور التي كانت قد حرمت عليه                 

  . بسبب اإلحرام
  
 فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة          الالزم على المكلّف أن يتهيأ ألداء وظائف الحج       : )١٤٩مسألة  (

  . الحرام
  

  :وواجبات الحج ثالثة عشر، وهي كما يلي
  . ـ اإلحرام من مكّة، على تفصيل يأتي١
 ـ الوقوف في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام إلى المغرب، وتقع عرفات علـى بعـد    ٢

  .أربعة فراسخ من مكّة القديمة
  .قوف في المزدلفة يوم العيد األضحى من الفجر إلى طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكّة ـ الو٣
  . ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريبا٤ً
  . ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد٥
يحّل له ما حرم عليه من جهة اإلحرام ما عـدا   ـ الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى، وبذلك  ٦

  .النساء والطيب، بل الصيد على األحوط
  . ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة٧
  . ـ صالة الطواف٨
  . ـ السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحّل الطيب أيضا٩ً
  . ـ طواف النساء١٠
  . ـ صالة طواف النساء، وبذلك تحّل النساء أيضا١١ً
ـ  ١٢  المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، بل ليلة الثالث عشر في بعـض الـصور كمـا     

  .سيأتي
 ـ رمي الجمار الثالث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل في اليوم الثالث عشر أيضاً فيما إذا بات  ١٣

  . المكلّف هناك على األظهر
  



 ٢٥

  :يشترط في حج التمتّع ُأمور: )١٥٠مسألة (
  . ـ النية، بأن يقصد اإلتيان بحج التمتّع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه١
٢    ال لـم تـصحفلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شو ،في أشهر الحج ـ أن يكون مجموع العمرة والحج 

  .العمرة
أخّر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتّـع،   ـ أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة و ٣

وال فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما ال فرق بين أن                  
  .يحّل من إحرامه بالتقصير وأن يبقى محرماً إلى السنة القادمة

، وأفضل مواضعه المقام أو الحجـر، وإذا لـم يمكنـه     ـ أن يكون إحرام حجه من نفس مكّة مع االختيار ٤
  .اإلحرام من نفس مكّة أحرم من أى موضع تمكّن منه

 ـ أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتّع عن ميت  ٥
مرته عن واحـد وحجـه   أو حي، أحدهما لعمرته واآلخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل ع 

عن آخر لم يصح .  
  
إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه اإلتيان بأعمال الحـج، وال يجـوز لـه                  : )١٥١مسألة  (

الخروج من مكّة لغير الحج، إالّ أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج، فيجب والحالة هذه أن                   
اجته، ثم يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك اإلحرام ويذهب منها إلى عرفات، وإذا              يحرم للحج من مكّة ويخرج لح     

  .لم يتمكّن من الرجوع إلى مكّة ذهب إلى عرفات من مكانه
  

وكذلك ال يجوز لمن أتى بعمرة التمتّع أن يترك الحج اختياراً ولو كان الحج استحبابياً، نعـم إذا لـم                    
  .  عمرة مفردة، ويأتي بطواف النساءيتمكّن من الحج فاألحوط أن يجعلها

  
كما ال يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته، كذلك ال يجوز له الخروج منها فـي                  : )١٥٢مسألة  (

أثناء العمرة على األحوط، فلو علم المكلّف قبل دخوله مكّة باحتياجه إلى الخـروج منهـا، كمـا هـو شـأن             
عمرة المفردة لدخول مكّة فيقضي أعمالها، ثم يخرج لقضاء حوائجه، ويحـرم            الحملدارية فله أن يحرم أوالً بال     

ثانياً لعمرة التمتّع، واألحوط مضي شهر من إحرام عمرته اُألولى كما مر ويمكنه أن يجعل العمـرة المفـردة            
  . عمرة تمتّع فيأتي بعدها بحج التمتّع

  
 من أعمال العمرة أو أثناءها، إنّما هو الخروج عنها المحرم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ: )١٥٣مـسألة   (

إلى محل آخر، وال بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها، وعليه فال بأس للحاج أن يكون منزله خـارج البلـد       
  . فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها

  



 ٢٦

دون إحرام وخرج مـن الحـرم، ففيـه         إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من           : )١٥٤مسألة  (
  :صورتان

  
 أن يكون رجوعه قبل مضي شهر إحرامه لعمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّـة بـدون      :اُألولى

  .إحرام، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات
  

، واألحـوط    أن يكون رجوعه بعد مضي شهر إحرامه لعمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة              :الثانية
لزوماً اإلتيان بطواف النساء لُألولى وال يبعد أن يكون لزوم إحرامه تكليفياً فلو دخل مكّة عـصياناً أو نـسياناً      

  . واكتفى بالعمرة اُألولى صح حجه
  
من كانت وظيفته حج التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويـستثنى مـن                   : )١٥٥مسألة  (

 في عمرة التمتّع ثم ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحج، فإنّه ينقل نيتـه إلـى حـج               ذلك من دخل  
اإلفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف االختياري                

  . في عرفات
  
إتمام العمرة وإدراك الحج قبـل أن يـدخل فـي           إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن         : )١٥٦مسألة  (

  . العمرة، لم يجز له العدول من األول، بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة
  
إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي متعمداً إلى زمـان ال يمكـن                 : )١٥٧مسألة  (

ه، وال يجوز له العدول إلى اإلفراد على األظهر، لكن األحـوط أن          اإلتيان فيه بهما وإدراك الحج بطلت عمرت      
  . يعدل إليه ويتمها بقصد األعم من حج اإلفراد والعمرة المفردة

  
  حج اإلفراد

  
مر عليك أن حج التمتّع يتألّف من جزأين، هما عمرة التمتع والحـج، والجـزء األول منـه متّـصل               

  .لحجبالثاني، والعمرة تتقدم على ا
  

أما حج اإلفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب كما علمت على من يكون الفاصل بين منزله وبـين       
المسجد الحرام أقّل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبـت عليـه                    

  .بنحو االستقالل أيضاً
  



 ٢٧

 عليه ما يتمكّن منه خاصة، وإذا تمكّن من أحدهما فـي  وعليه فإذا تمكّن من أحدهما دون اآلخر وجب   
زمان ومن اآلخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كّل وقت، وإذا تمكّـن منهمـا فـي          
وقت واحد وجب عليه حينئذ اإلتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحـج علـى                   

  . و األحوطالعمرة المفردة، وه
  
  :يشترك حج اإلفراد مع حج التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في ُأمور: )١٥٨مسألة (
  

 يعتبر اتّصال العمرة بالحج في حج التمتّع ووقوعهما في سنة واحدة كما مر، وال يعتبر ذلك فـي حـج                     :أوالً
  .اإلفراد

  
  . وال يعتبر شيء من ذلك في حج اإلفراد يجب النحر أو الذبح في حج التمتّع كما مر:ثانياً

  
  . ال يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتّع مع االختيار ويجوز ذلك في حج اإلفراد:ثالثاً

  
  . إن إحرام حج التمتّع يكون بمكّة، وأما اإلحرام في حج اإلفراد فهو في أحد المواقيت اآلتية:رابعاً

  
  .ديم عمرة التمتّع على حجه، وال يعتبر ذلك في حج اإلفراد يجب تق:خامساً

  
  .  ال يجوز بعد إحرام حج التمتّع الطواف المندوب على األحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حج اإلفراد:سادساً

  
الـسعي،  إذا أحرم لحج اإلفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع، إالّ فيما إذا لبى بعـد                   : )١٥٩مسألة  (

  . فليس له العدول حينئذ إلى التمتّع
  
إذا أحرم لحج اإلفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً، ولكن يجب عليه التلبية بعـد              : )١٦٠مسألة  (

  . الفراغ من صالة الطواف على األحوط
  
  
  
  
  
  



 ٢٨

  حج القران
  

غير أن المكلّف يصحب معه الهدي وقـت  يتّحد هذا العمل مع حج اإلفراد في جميع الجهات،       : )١٦١مسألة  (
اإلحرام، وبذلك يجب الهدي عليه، واإلحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبيـة يكـون باإلشـعار أو                  

  . بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتّع
  
  

  مواقيت اإلحرام
  

مطهرة لإلحرام منها، ويجب أن يكون اإلحرام من تلـك          هناك أماكن خصصتها الشريعة اإلسالمية ال     
  :األماكن، ويسمى كّل منها ميقاتاً، وهي عشرة

  
 ـ ذو الحليفة ويقع قريباً من المدينة المنورة، وهو ميقات أهل المدينة وكّل من أراد الحـج عـن طريـق     ١

ة أو ما يحاذيه من اليسار أو اليمـين،  المدينة، واألحوط لزوماً أن يكون إحرامه من القسم القديم لمسجد الشجر          
  . واألحوط اإلحرام من نفس المسجد القديم مع اإلمكان

  
ال يجوز تأخير اإلحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إالّ لضرورة، من مرض أو ضعف أو                : )١٦٢مسألة  (

  . غيرهما من الموانع
  
ليه من غيرهم، وهذا الميقـات لـه أجـزاء     ـ وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكّل من مر ع ٢

المسلخ وهو اسم ألوله، والغمرة وهو اسم لوسطه، وذات عرق وهو اسم آلخره، واألحوط األولـى أن                 : ثالثة
  . يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض

  
سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فـإذا          يجوز اإلحرام في حال التقية قبل ذات عرق         : )١٦٣مسألة  (

  . وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي اإلحرام هناك
  
 ـ الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكّل من يمر عليها من غيرهم، إذا لـم يحـرم مـن     ٣

  .الميقات السابق عليها
  
  .طريق، ويلملم إسم لجبل ـ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن وكّل من يمر من ذلك ال٤
  



 ٢٩

 ـ قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف وكّل من يمر من ذلك الطريق، وال يختص بالمسجد، فأى مكـان   ٥
يصدق عليه أنّه من قرن المنازل جاز له اإلحرام منه، فإن لم يتمكّن من إحراز ذلك فله أن يتخلّص باإلحرام                     

  .قبالً بالنذر كما هو جائز اختياراً
  
والتي حدها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى، وهي ) صلى اهللا عليه وآله( ـ مكّة القديمة في زمان الرسول  ٦

                   التمتّع، واألحوط لزوماً عدم اإلحرام من مكّة الجديدة نعم ال بأس باإلحرام من المكان الذي يـشك ميقات حج
  .في كونه من مكّة القديمة

  
وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة فإنّه يجوز له اإلحرام من  ـ المنزل الذي يسكنه المكلّف،  ٧

  .منزله وال يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت
  
وهي ميقات أهل مكّة لحج القران واإلفراد على األحوط وفي حكمهم من جـاور مكّـة بعـد    :  ـ الجعرانة ٨

  ).١٤٦(تقدم في المسالة السنتين، فإنّه بمنزلة أهلها، وأما قبل ذلك فحكمه كما 
  
 ـ محاذاة مسجد الشجرة، فإن من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غيـر   ٩

طريق المدينة، فإذا سار ستة أميال كان محاذياً للمسجد، ويحرم من محّل المحاذاة، وفي التعدي عن محـاذاة                   
لمواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال، ولكنّـه غيـر بعيـد             مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من ا      

  .خصوصاً إذا لم يكن الفصل كثيراً
  
 ـ أدنى الحّل، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو اإلفراد، بل لكّل عمرة مفردة لمن كان بمكّة   ١٠

تنعيم وكذا يجوز لمن جاور مكّة شـهرين        وأراد اإلتيان بها، واألفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو ال           
  . أو أزيد أن يخرج إلى أدنى الحّل ويحرم منه لعمرة التمتّع

  
  

  أحكام المواقيت
  

ال يجوز اإلحرام قبل الميقات وال يكفي المرور عليه محرماً، بل البد من اإلحرام من نفـس                 : )١٦٤مسألة  (
  :الميقات، ويستثنى من ذلك موردان

  



 ٣٠

حرام قبل الميقات، فإنّه يصح وال يلزمه التجديد في الميقات وال المرور عليه، بل يجوز لـه   ـ أن ينذر اإل ١
الذهاب إلى مكّة من طريق ال يمر بشيء من المواقيت، وال فرق في ذلك بـين الحـج الواجـب والمنـدوب                

من أن يكون إحرامه في أشهر الحج فالبد موالعمرة المفردة، نعم إذا كان إحرامه للحجكما تقد .  
  
 ـ إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر اإلحرام إلى الميقات جاز له اإلحرام قبل  ٢

الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية األعمال في شعبان، وال فرق في ذلك بين العمـرة الواجبـة           
  . والمندوبة

  
بوصوله إلى الميقات واإلحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنـان أو            يجب على المكلّف اليقين     : )١٦٥مسألة  (

حجة شرعية، ومنها قول الناس الذين يعيشون في أطراف تلك األماكن، وال يجوز له اإلحرام عند الشك فـي                   
  . الوصول إلى الميقات

  
ووجبت عليه كفّارة   لو نذر اإلحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه،             : )١٦٦مسألة  (

  . مخالفة النذر، إذا كان متعمداً
  
كما ال يجوز تقديم اإلحرام على الميقات ال يجوز تأخيره عنه، فال يجوز لمن أراد الحـج أو                  : )١٦٧مسألة  (

العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إالّ محرماً، حتّى إذا كان أمامه ميقات آخـر، فلـو تجـاوزه         
لعود إليه مع اإلمكان، نعم إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي                    وجب ا 

  . بعمرة مفردة جاز له اإلحرام من أدنى الحّل
  
  :إذا ترك المكلّف اإلحرام من الميقات عن علم وعمد حتّى تجاوزه، ففي المسألة صور: )١٦٨مسألة (
  

جوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع واإلحرام منه، سواء أكـان               أن يتمكّن من الر    :اُألولى
  .رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال

  
  . أن يكون المكلّف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم:الثانية

  
يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم، ولو من جهة خوفـه فـوات            أن   :الثالثة
الحج.  

  
  . أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات:الرابعة



 ٣١

  
وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثالث األخيرة بعدم صحتها واإلحرام مـن غيـر          

  . الميقات وهو أحوط
  
إذا ترك اإلحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بـالحكم أو جهـل             : )١٦٩مسألة  (

  :بالميقات، فللمسألة كسابقتها صور أربع
  

  . أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع واإلحرام من هناك:الصورة اُألولى
  

كنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحـرم،   أن يكون في الحرم ولم يم:الصورة الثانيـة  
وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج واإلحرام منه، واألحوط في هذه الصورة االبتعـاد عـن الحـرم بالمقـدار         

  .الممكن ثم اإلحرام من هناك
  

صورة أن يحـرم مـن       أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه ال             :الصورة الثالثة 
  .مكانه وإن كان قد دخل مكّة

  
 أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من                 :الصورة الرابعة 

  .محلّه
  

وفي جميع هذه الصور األربع يحكم بصحة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكـم                 
  .  قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيانتارك اإلحرام من أحرم

  
إذا تركت الحائض اإلحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فعليهـا كغيرهـا      : )١٧٠مسألة  (

الرجوع إلى الخارج واإلحرام منه، إذا لم تتمكّن من الرجوع إلى الميقات، بل األحوط لها في هـذه الـصورة       
م بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن ال يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنهـا     أن تبتعد عن الحر   

  . إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء
  
إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكّن، ومع عدم اإلعادة ولو من جهة ضـيق الوقـت                 : )١٧١مسألة  (

  . يفسد حجه، وعليه اإلعادة في سنة ُأخرى
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قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نـسيان،              : )١٧٢مسألة  (
ولكن هذا القول ال يخلو من إشكال، واألحوط في هذه الصورة اإلعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكّـن         

  . منها، وهذا اإلحتياط ال يترك البتّة
  
م أن النائي يجب عليه اإلحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة اُألولـى، فـإن كـان               قد تقد : )١٧٣مسألة  (

طريقه منها فال إشكال، وإن كان طريقه ال يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث إن الحجـاج يـردون                    
د المواقيـت علـى مـا    جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت فال يجزئ اإلحرام منها إالّ إذا كانت محاذية ألح              

  .عرفت، ولكن محاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها
  

فالالزم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع اإلمكان، أو ينذر اإلحرام من بلده أو مـن                   
  .الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به، ولو في الطائرة فيحرم من محّل نذره

  
الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحـرم        » رابغ«جدة بغير إحرام أن يمضي إلى       ويمكن لمن ورد    

منه بنذر، باعتبار أنّه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحـرم                    
  . يهقبل ذلك بنذر لزمه اإلحرام من جدة بالنذر، ثم يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله ف

  
تقدم أن المتمتّع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكّة، فلو أحرم من غيرها عالمـاً عامـداً لـم      : )١٧٤مسألة  (

  . يصح إحرامه وإن دخل مكّة محرماً، بل وجب عليه االستئناف من مكّة مع اإلمكان، وإالّ بطل حجه
  
 العود مع اإلمكان، وإالّ أحرم في مكانه ولـو         إذا نسي المتمتّع اإلحرام للحج بمكّة وجب عليه       : )١٧٥مسألة  (

  . كان في عرفات وصح حجه، وكذلك الجاهل بالحكم
  
  .لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل: )١٧٦مسألة (
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  كيفية اإلحرام
  

  :واجبات اإلحرام ثالثة ُأمور
  

 النية أن يقصد اإلتيان بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقرباً به إلى اللّه تعـالى،  ، ومعنى النية: األمر األول 
وفيما إذا لم يعلم المكلّف به تفصيالً وجب عليه قصد اإلتيان به إجماالً، والالزم عليه حينئذ األخذ بمـا يجـب         

  . أحرم من غير قصد بطل إحرامهعليه شيئاً فشيئاً من الرسائل العملية أو ممن يثق به من المعلّمين، فلو
  :ويعتبر في النية ُأمور

  . ـ القربة، كغير اإلحرام من العبادات١
  . ـ أن تكون مقارنة للشروع فيه٢
 ـ تعيين أن اإلحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتّع أو قران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو لغيره، فلـو نـوى    ٣

  . هاإلحرام من غير تعيين بطل إحرام
  
ال يعتبر في صحة النية التلفّظ وال اإلخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير اإلحرام من                 : )١٧٧مسألة  (

  . العبادات
  
  . ال يعتبر في صحة اإلحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاء: )١٧٨مسألة (
  

، واألحـوط األولـى     » لَبيك، لَبيك ال شَريك لَك لَبيـك       لَبيك اللّهم «:  وصورتها أن يقول   :التلبية: األمر الثاني 
 إلى الملك، بـأن     »لَك« ويجوز إضافة    »إن الْحمد والنِّعمةَ لَك والملْك، ال شَريك لَك لَبيك        «: إضافة هذه الجملة  

  . »والْملْك لَك، ال شَريك لَك لَبيك«: يقول
  
على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة، كتكبيـرة اإلحـرام فـي              : )١٧٩مسألة  (

الصالة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر، فإذا لم يتعلّم تلك األلفاظ ولم يتيـسر                     
الجمع بين اإلتيان بالمقدار الـذي     له التلقين يجب عليه التلفّظ بها بالمقدار الميسور، واألحوط في هذه الصورة             

  . يتمكّن منه واإلتيان بترجمتها واالستنابة لذلك
  
  . األخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، واألولى أن يجمع بينها وبين االستنابة: )١٨٠مسألة (
  
  . الصبي غير المميز يلبى عنه: )١٨١مسألة (
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 التمتّع، وإحرام عمرته، وإحرام حج اإلفراد وإحرام العمـرة المفـردة إالّ           ال ينعقد إحرام حج   : )١٨٢مسألة  (
بالتلبية، وأما حج القران فكما يتحقّق إحرامه بالتلبية يتحقّق باإلشعار أو التقليد، واإلشـعار مخـتص بالبـدن                  

يد في البدن، واألحـوط  والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، واألولى الجمع بين اإلشعار والتقل        
  .التلبية على القارن، وإن كان عقد إحرامه باإلشعار أو التقليد

  
ثم إن اإلشعار هو شقّ السنام األيمن بأن يقوم المحرم من الجانب األيسر من الهدي ويشقّ سنامه من                  

  . قد صلّى فيهاالجانب األيمن ويلطّخ صفحته بدمه، والتقليد هو أن يعلّق في رقبة الهدي نعالً خلقاً 
  
ال يشترط الطهارة عن الحدث األصغر واألكبر في صحة اإلحرام، فيـصح اإلحـرام مـن                : )١٨٣مسألة  (

  . المحدث باألصغر أو األكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم
  
عار أو التقليـد  التلبية بمنزلة تكبيرة اإلحرام في الصالة، فال يتحقّق اإلحرام إالّ بها، أو باإلش: )١٨٤مـسألة   (

لخصوص القارن، فلو نوى اإلحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل تحقّق اإلحرام لم يأثم ولـيس        
  . عليه كفّارة

  
األفضل بل األحوط استحباباً لمن حج عن طريق المدينة تجديد التلبية إلى البيداء، ولمن حـج          : )١٨٥مسألة  (

مشي قليالً، ولمن حج من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء، ولكن األحوط التعجيل            عن طريق آخر تأخيرها إلى أن ي      
بها ويؤخّر الجهر بها إلى المواضع المذكورة، والبيداء بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّـة،              

  . والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم
  
التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّـة القديمـة، ولمـن           يجب لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع       : )١٨٦مسألة  (

اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خـرج    
  . من مكّة إلحرامها، ولمن حج بأى نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة

  
ثوبين في أنّه قد أتى بالتلبية أم ال بنى على عدم اإلتيان ما لم يـدخل فـي                إذا شك بعد لبس ال    : )١٨٧مسألة  (

  . عمل مترتب على اإلحرام، وإذا شك بعد اإلتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم ال بنى على الصحة
  

آلخر،  بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتّـزر بأحـدهما ويرتـدي بـا             لبس الثوبين : األمر الثالث 
  . ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخّ، كما تقدم
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لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطاً في تحقّق اإلحرام على األظهر، واألحوط أن              : )١٨٨مسألة  (
  . يكون لبسهما على الطريق المألوف

  
إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء أن يكون سـاتراً   يعتبر في اإلزار أن يكون ساتراً من السرة         : )١٨٩مسألة  (

  . للمنكبين، واألحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده
  
لو أحرم في قميص جاهالً أو ناسياً نزعه وصح إحرامه، بل األظهر صحة إحرامه حتّى فيما                : )١٩٠مسألة  (

أما إذا لبسه بعد اإلحرام فال إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلـزم عليـه شـقّه                 إذا أحرم فيه عالماً عامداً، و     
  . وإخراجه من تحت

  
  . ال بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء اإلحرام وبعده للتحفّظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك: )١٩١مسألة (
  
مصلّي، فيلزم أن ال يكونا مـن الحريـر         يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس ال        : )١٩٢مسألة  (

الخالص، وال من أجزاء ما ال يؤكل لحمه، وال من المذهب ، ويلزم طهارتهما كذلك ، نعم ال بأس بتنجـسهما                  
  . بنجاسة معفو عنها في الصالة

  
 يلزم في اإلزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها، واألحوط اعتبار ذلـك فـي الـرداء                 : )١٩٣مسألة  (

  . أيضاً
  
  . األحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، وال يكونا من قبيل الجلد والملبد: )١٩٤مسألة (
  
يختص وجوب لبس اإلزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن              : )١٩٥مسألة  (

  . العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة
  
حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال وال يحرم لبسه علـى النـساء، إالّ أنّـه ال       إن  : )١٩٦مسألة  (

يجوز للمرأة أن يكون ثوبها من الحرير، واألحوط أن ال تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميـع أحـوال                    
  . اإلحرام

  
ط المبـادرة إلـى التبـديل أو        إذا تنجس أحد الثوبين، أو كالهما بعد التلبس باإلحرام، فاألحو         : )١٩٧مسألة  (

  . التطهير
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ال تجب االستدامة في لباس اإلحرام، فال بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غيـر ضـرورة،              : )١٩٨مسألة  (
  . كما ال بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط

  
  

  تروك اإلحرام
  

 التقليد، وال ينعقـد اإلحـرام بـدونها، وإن          إن اإلحرام يتحقّق بالتلبية أو اإلشعار أو      : قلنا في ما سبق   
  :حصلت منه نية اإلحرام، فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه ُأمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي

 ـ  ٦ ـ النظـر إلـى المـرأة    ٥ ـ لمس المرأة  ٤ ـ تقبيل النساء ٣ ـ مجامعة النساء  ٢ ـ الصيد البري ١
 ـ النظر في  ١١ ـ االكتحال  ١٠ ـ لبس المخيط للرجال  ٩ب  ـ استعمال الطي ٨ ـ عقد النكاح  ٧االستمناء 

 ـ قتل القمل ونحـوه   ١٥ ـ المجادلة  ١٤ ـ الكذب والسب  ١٣ ـ لبس الخف والجورب للرجال  ١٢المرآة 
 ١٩ ـ إزالة الشعر من البدن  ١٨ ـ االدهان  ١٧ ـ التزيين  ١٦من الحشرات التي تكون على جسد اإلنسان 

 ـ التظليـل   ٢١ ـ ستر الوجه للنساء  ٢٠كذا االرتماس في الماء حتّى على النساء ـ ستر الرأس للرجال، وه
  .  ـ حمل السالح٢٥ ـ قلع السن ٢٤ ـ التقليم ٢٣ ـ إخراج الدم من البدن ٢٢للرجال 

  
  

  : ـ الصيد البري١
  
واء كان محلّل   ال يجوز للمحرم سواء كان في الحّل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله، س              : )١٩٩مسألة  (

األكل أم لم يكن، كما ال يجوز له قتل الحيوان البري وإن تأهل بعد صيده، وال يجوز صيد الحرم مطلقـاً وإن               
كان الصائد محال .  

  
كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه اإلعانة على صيده، ولـو باإلشـارة،       : )٢٠٠مسألة  (

  . ن أن يكون الصائد محرماً أو محالوال فرق في حرمة اإلعانة بي
  
ال يجوز للمحرم إمساك الصيد البري واالحتفاظ به إذا كان معه أو أدخله فـي الحـرم، وإن                  : )٢٠١مسألة  (

كان اصطياده له قبل إحرامه، وال يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محال، ويحرم الصيد الذي ذبحـه       
كذلك ما ذبحه المحّل في الحرم، والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحـرم صـيده          المحرم على المحّل أيضاً، و    

  . وإمساكه وأكله
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الحكم المذكور إنّما يختص بالحيوان البري، وأما صيد البحر كالسمك فال بأس به، والمـراد               : )٢٠٢مسألة  (
ق بالبري، وال بأس بصيد ما يـشك   بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملح             

في كونه برياً على األظهر، وكذلك ال بأس بذبح الحيوانات األهلية كالدجاج والغنم والبقر واإلبـل والـدجاج                  
  . الحبشي وإن توحشت، كما ال بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً

  
لبحرية واألهلية وبيضها تابعة لُألصول فـي       فراخ هذه األقسام الثالثة من الحيوانات البرية وا       : )٢٠٣مسألة  (

  . حكمها
  
ال يجوز للمحرم قتل السباع إالّ فيما إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت حمام الحرم،                 : )٢٠٤مسألة  (

  . وال كفّارة في قتل السباع حتّى األسد على األظهر، بال فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز
  
حرم أن يقتل األفعى واُألسود الغدر وكّل حية سوء والعقرب والفأرة، وال كفّارة فـي  يجوز للم : )٢٠٥مسألة  (

  . قتل شيء من ذلك
  
  . ال بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، وال كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما: )٢٠٦مسألة (
  

  كفّارات الصيد
رة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، وفـي    في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بق        : )٢٠٧مسألة  (

  . قتل الظبي واألرنب شاة، وكذلك في الثعلب على األحوط
  
من أصاب شيئاً من الصيد، فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مـسكيناً، لكـّل                  : )٢٠٨مسألة  (

ولم يجدها فليطعم ثالثين مسكيناً، فإن لم       مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، وإن كان فداؤه بقرة              
  . يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثالثة أيام

  
إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي، وفـي                 : )٢٠٩مسألة  (

 وإذا قتلها المحّل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نـصف درهـم، وفـي    كسر بيضها درهم على األحوط،   
بيضها ربعه، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين، وكذلك في قتل الفرخ وكـسر البـيض،          

  . وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ
  



 ٣٨

يرها حمل قد فطم من اللبن وأكل مـن الـشجر، وفـي             في قتل القطاة والحجل والدراج ونظ     : )٢١٠مسألة  (
العصفور والقُبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور، واألحوط فيها حمل فطيم، وفي قتل جـرادة واحـدة    

  . تمرة، وفي أكثر من واحدة كفّ من الطعام، وفي الكثير شاة
  
  . جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعامفي قتل اليربوع والقُنفُذ والضب وما أشبهها : )٢١١مسألة (
  
  . في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً إليذائه فال شيء عليه: )٢١٢مسألة (
  
  . يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكّن فال بأس بقتلها: )٢١٣مسألة (
  
  .  اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كّل واحد منهم كفارة مستقلةلو: )٢١٤مسألة (
  
  . كفارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان: )٢١٥مسألة (
  
من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتّى مات لزمه الفداء، بـل       : )٢١٦مسألة  (

  . ذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على األحوطالحكم ك
  
  . ال فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل: )٢١٧مسألة (
  
تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهالً أو نسياناً أو خطًأ، وكذلك في العمد إذا كـان الـصيد مـن     : )٢١٨مسألة  (

حرم مع تعدد اإلحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم               المحّل في الحرم، أو من الم     
  . تتعدد الكفّارة

  
  

  : ـ مجامعة النساء٢
  
يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع، وأثناء العمرة المفردة، وأثناء الحج، وبعده قبـل  : )٢١٩مسألة  (

  . اإلتيان بصالة طواف النساء
  
إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبالً أو دبراً عالماً عامداً، فإن كان بعد الفراغ من الـسعي لـم              : )٢٢٠مسألة  (

تفسد عمرته ووجبت عليه الكفّارة، وهي شاة، واألحوط جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفـراغ مـن الـسعي                    



 ٣٩

 قبل الحج مع اإلمكـان، وإالّ أعـاد         فكفّارته كما تقدم، وال تفسد عمرته أيضاً على األظهر، واألحوط إعادتها          
  . حجه في العام القابل

  
إذا جامع المحرم للحج امرأته قبالً أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليـه                : )٢٢١مسألة  (

ـ           ت محرمـة  الكفّارة واإلتمام وإعادة الحج من عام قابل، سواء كان الحج فرضاً أو نفالً، وكذلك المرأة إذا كان
وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب علـى                  

  .الزوج المكره كفّارتان، وال شيء على المرأة
وكفّارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهمـا، وفـي                   

يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحّل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجمـاع بعـد                   المعادة إذا لم    
تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحّل إلى وقت النحـر بمنـى، واألحـوط                    

استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج .  
  
ته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النـساء      إذا جامع المحرم امرأ   : )٢٢٢مسألة  (

وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم، ولكن ال تجب عليه اإلعادة، وكذلك إذا كـان جماعـه قبـل الـشوط              
  . الخامس من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فال كفّارة عليه أيضاً

  
 عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقـدم، وال        من جامع امرأته  : )٢٢٣مسألة  (

تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله وجبت الكفّارة، ووجب عليه بعد إتمام عمرتـه أن                    
  . يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة

  
من أحّل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفّارة على زوجته، وعلى الرجـل أن  : )٢٢٤ألة  مس(

  . يغرمها، والكفّارة بدنة
  
إذا جامع المحرم امرأته جهالً أو نسياناً صحت عمرته وحجه، وال تجب عليه الكفّارة، وهـذا             : )٢٢٥مسألة  (

 توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أى عمل على المحرم ال يوجب            الحكم يجري في بقية المحرمات اآلتية التي      
  .الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان

  :ويستثنى من ذلك موارد
 ـ ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّـع، فأحـّل العتقـاده     ١

  .تى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهالً بالحكمالفراغ من السعي، وما إذا أ
  . ـ من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان٢
  .  ـ ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالّها٣



 ٤٠

  
  : ـ تقبيل النساء٣

  
ليه كفّـارة بدنـة أو      ال يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المني فع            : )٢٢٦مسألة  (

  . جزور، وإذا لم يخرج منه المني أو لم يكن التقبيل عن شهوة فكفّارته شاة
  
  . إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة، فاألحوط أن يكفّر بدم شاة: )٢٢٧مسألة (
  
  

  : ـ مس النساء٤
  

لك لزمه كفّارة شاة، فـإذا لـم يكـن         ال يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل ذ          : )٢٢٨مسألة  (
  . المس عن شهوة فال شيء عليه

  
  

  : ـ النظر إلى المرأة ومالعبتها٥
  

إذا العب المحرم إمرأته حتّى يمني لزمته كفّارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شـهوة             : )٢٢٩مسألة  (
موسر، وبقرة على المتوسط، وشاة على      أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة، وهي بدنة أو جزور على ال            

  . الفقير، وأما إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمنِ فهو وإن كان مرتكباً لمحرم إالّ أنّه ال كفّارة عليه
  
إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة، وهي بدنة أو جزور، وأما                : )٢٣٠مسألة  (

  . لم يمنِ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فال كفّارة عليهإذا نظر إليها بشهوة و
  
يجوز استمتاع المحرم بزوجته في غير ما ذكر على األظهر، إالّ أن األحوط ترك االستمتاع               : )٢٣١مسألة  (

  .منها مطلقاً
  
  
  
  
  



 ٤١

  : ـ االستمناء٦
  

وقع ذلك في إحرام الحج قبـل       إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، وعليه فلو           : )٢٣٢مسألة  (
الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفّارة، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم، كما أنّه لو فعـل ذلـك فـي عمرتـه                  

  .المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه اإلتمام واإلعادة على ما تقدم
  

النظر والخيال، وما شاكل ذلك فأمنى لزمتـه       وكفّارة االستمناء كفّارة الجماع، ولو استمنى بغير ذلك ك        
  . الكفّارة، وال تجب إعادة حجه وال تفسد عمرته على األظهر، وإن كان األولى رعاية اإلحتياط

  
  

  : ـ عقد النكاح٧
  

يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرمـاً أم كـان محـال،                  : )٢٣٣مسألة  (
  . زويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصوروسواء أكان الت

  
لو عقد المحرم أو عقد المحّل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والـزوج عـالمين                : )٢٣٤مسألة  (

  . لبتحريم العقد في هذا الحال، فعلى كّل منهما كفّارة بدنة، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحا
  
المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه، وهو األحوط، وذهـب بعـضهم       : )٢٣٥مسألة  (

  . إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً، ولكن دليله غير ظاهر
  
األحوط أن ال يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم ال بأس بالرجوع إلى المطلّقـة الرجعيـة                : )٢٣٦مسألة  (
بشراء اإلماء، وإن كان شراؤها بقصد االستمتاع، واألحوط أن ال يقصد بشرائه االستمتاع حـال اإلحـرام،                 و

  . واألظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل
  
  

  : ـ استعمال الطيب٨
  

كل، يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك واأل           : )٢٣٧مسألة  (
  . وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، واألحوط األولى االجتناب عن كّل طيب

  



 ٤٢

ال بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفّاح والسفرجل، ولكن األولى أن يمسك عـن شـمها                : )٢٣٨مسألة  (
  . حين األكل

  
سعيه بين الصفا والمـروة،     ال يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال             : )٢٣٩مسألة  (

إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن األحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة فـي غيـر هـذا                  
  . الحال، وال بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر

  
 على المشهور، ولكن فـي  إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيبة فعليه كفّارة شاة : )٢٤٠مسألة  (

  . ثبوت الكفّارة في غير األكل إشكال، وإن كان األحوط التكفير
  
األحوط وجوباً على المحرم أن ال يمسك على أنفه مـن الـروائح الكريهـة، نعـم ال بـأس         : )٢٤١مسألة  (

  . باإلسراع في المشي للتخلّص من ذلك
  
  

  : ـ لبس المخيط للرجال٩
  

محرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المـزرور مـع شـد أزراره              يحرم على ال  : )٢٤٢مسألة  (
والدرع، وهو كّل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان واألحوط االجتناب عن كّل ثـوب مخـيط، بـل األحـوط                     

  .االجتناب عن كّل ثوب يكون مشابهاً للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة
  

ما يوضع فيه النقود لالحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن، فإن            ، وهو   »الهميان«ويستثنى من ذلك    
لبسه جائز وإن كان من المخيط، ويجوز للمحرم أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه مـن المخـيط                    

  . حالة االضطجاع للنوم وغيره
  
عضه ببعض، واليغـرزه بـإبرة   األحوط أن ال يعقد اإلزار في عنقه، بل ال يعقده مطلقاً ولو ب      : )٢٤٣مسألة  (

  . ونحوها، واألحوط أن ال يعقد الرداء أيضاً، وال بأس بغرزه باإلبرة وأمثالها
  
  . يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القُفّازين، وهو لباس خاص يلبس لليدين: )٢٤٤مسألة (
  
ه شاة، واألحوط لزوم الكفّـارة عليـه   إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفّارت   : )٢٤٥مسألة  (

  . ولو كان لبسه لالضطرار



 ٤٣

  
  : ـ االكتحال١٠

  
  :االكتحال على صور: )٢٤٦مسألة (
 ـ أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة، وهذا حرام على المحرم قطعاً، وتلزمه كفّارة شاة على األحـوط   ١

  .األولى
  . ـ أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة٢
 يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، واألحوط االجتناب في هاتين الصورتين، كمـا أن األحـوط    ـ أن ٣

  .األولى التكفير فيهما
  .  ـ االكتحال بكحل غير أسود وال يقصد به الزينة، ال بأس به، وال كفّارة عليه بال إشكال٤
  
  

  : ـ النظر في المرآة١١
  

 المرآة للزينة، وكفّارته شاة على األحوط األولى، وأما إذا كـان            يحرم على المحرم النظر في    : )٢٤٧مسألة  (
النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فال بأس به، ويستحب لمن                   

واألولـى  نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظّارة فال بأس به للرجل أو المرأة إذا لـم يكـن للزينـة،          
االجتناب عنه، وهذا الحكم ال يجري في سائر األجسام الشفّافة، فال بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو األجسام                  

  . الصيقلة اُألخرى
  
  

  : ـ لبس الخفّ والجورب١٢
  

يحرم على الرجل المحرم لبس الخفّ والجورب، وكفّارة ذلك شاة على األحـوط، وال بـأس                : )٢٤٨مسألة  (
ساء، واألحوط االجتناب عن لبس كّل ما يستر تمام ظهر القدم، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه                  بلبسهما للن 

ودعت الضرورة إلى لبس الخفّ فاألحوط األولى خرقه من المقدم، وال بأس بستر تمام ظهر القدم مـن دون                   
  . لبس

  
  
  
  



 ٤٤

١٣ـ الكذب والسب :  
  

 األحوال، لكن حرمتهما مؤكّدة حال اإلحرام، والمراد مـن          الكذب والسب محرمان في جميع    : )٢٤٩مسألة  (
أمـا التفـاخر وهـو       .، هو الكذب والسب   »فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج       «: الفسوق في قوله تعالى   

  :إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين
  .شأن اآلخرين، وهذا محرم في نفسه أن يكون ذلك إلثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحطّ من :األول
 أن يكون ذلك إلثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، وحطّاً من كرامته، وهذا ال بـأس                    :الثاني

  . به، وال يحرم ال على المحرم وال على غيره
  
  

  : ـ الجدال١٤
  

، واألحوط ترك الحلـف حتّـى       »هبلى واللّ «و» ال واللّه «ال يجوز للمحرم الجدال، وهو قول       : )٢٥٠مسألة  (
  . بغير هذه األلفاظ وبما يرادفها من سائر اللغات

  
  :يستثنى من حرمة الجدال أمران: )٢٥١مسألة (

  . أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل:األول
ال واللّـه ال    : قول القائـل   أن ال يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبة والتعظيم، ك              :الثاني

  . تفعل ذلك
  
ال كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله، ولكنّه يستغفر ربه، هـذا فيمـا إذا لـم                    : )٢٥٢مسألة  (

يتجاوز حلفه المرة الثانية، وإالّ كان عليه كفّارة شاة، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه شاة للمرة اُألولـى،                    
  .  للمرة الثانية، وبقرة للمرة الثالثةوشاة ُأخرى

  
  

  : ـ قتل هوام الجسد١٥
  

ال يجوز للمحرم قتل القمل وال إلقاؤه من جسده، وال بأس بنقله من مكان إلى مكـان آخـر،                   : )٢٥٣مسألة  (
تلهمـا إذا   وإذا قتله فاألحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام للفقير، أما البقّ والبرغوث وأمثالهما فاألحوط عدم ق               
  . لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم، وأما دفعهما فاألظهر جوازه وإن كان الترك أحوط

  



 ٤٥

  : ـ التزين١٦
  

يحرم على المحرم التختّم بقصد الزينة، وال بأس بذلك بقصد االستحباب، بـل يحـرم عليـه                 : )٢٥٤مسألة  (
  . التزين مطلقاً، وكفّارته شاة على األحوط األولى

  
يحرم على المحرم استعمال الحنّاء فيما إذا عد زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزين، نعـم ال                  : )٢٥٥مسألة  (

  . بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعالج ونحوه
  
يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتـاد لبـسه قبـل             : )٢٥٦مسألة  (

  . نّها ال تظهره لزوجها وال لغيره من الرجالإحرامه ولك
  
  

  : ـ االدهان١٧
  

ال يجوز للمحرم االدهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، ويستثنى من ذلـك مـا كـان                   : )٢٥٧مسألة  (
  . لضرورة أو عالج

  
لى األحوط في   كفّارة االدهان شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير، ع              : )٢٥٨مسألة  (

  . كليهما
  
  

  : ـ إزالة الشعر عن البدن١٨
  

ال يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحّل، وتستثنى من ذلـك                : )٢٥٩مسألة  (
  :حاالت أربع

  . ـ أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذّى بذلك١
  .ة الشعر صداعاً أو نحو ذلك ـ أن تدعو ضرورة إلى إزالته، كما إذا أوجبت كثر٢
  . ـ أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألّم المحرم بذلك٣
  .  ـ أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو االغتسال٤
  



 ٤٦

إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفّارتـه شـاة، أو      : )٢٦٠مسألة  (
 أيام، أو إطعام ستّة مساكين، لكّل واحد مدان من الطعام، وإذا نتف المحرم شعره النابـت تحـت                   صوم ثالثة 

إبطيه فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على األحوط، وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرهـا فعليـه أن           
  .  كان أم محاليطعم مسكيناً بكفّ من الطعام، وال كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً

  
ال بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه ومالم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمـر           : )٢٦١مسألة  (

المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان، فليتصدق بكفّ من طعام، وأما إذا كان فـي                    
  . الوضوء ونحوه فال شيء عليه

  
  

  : للرجال ـ ستر الرأس١٩
  

ال يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، ولو جزء منه بأى ساتر كان حتـى مثـل الطـين، بـل            : )٢٦٢مسألة  (
وبحمل شيء على الرأس على األحوط، نعم ال بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحـوه مـن              

  . جهة الصداع، وكذلك ال يجوز ستر اُألذنين
  
  . أس بشيء من البدن كاليد، واألولى تركهيجوز ستر الر: )٢٦٣مسألة (
  
ال يجوز للمحرم االرتماس في الماء، وكذلك في غير الماء على األحوط، والظـاهر أنّـه ال                 : )٢٦٤مسألة  (

  . فرق في ذلك بين الرجل والمرأة
  
رد إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة على األحوط، والظاهر عدم وجوب الكفّارة فـي مـوا               : )٢٦٥مسألة  (

  . جواز الستر واالضطرار
  
  

  : ـ ستر الوجه للنساء٢٠
  

ال يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك، واألحـوط أن ال                : )٢٦٦مسألة  (
تستر وجهها بأى ساتر كان، كما أن األحوط أن ال تستر بعض وجهها أيضاً، نعم يجوز لها أن تغطّي وجههـا        

  . ، وال بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصالة، واألحوط رفعه عند الفراغ منهاحال النوم
  



 ٤٧

للمرأة المحرمة أن تتحجب مـن األجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلـى                 : )٢٦٧مسألة  (
  .  اليد أو غيرهاما يحاذي أنفها أو ذقنها، واألحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة

  
  . كفّارة ستر الوجه شاة على األحوط: )٢٦٨مسألة (
  
  

  : ـ التظليل للرجال٢١
  

ال يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها ولو كـان بـسقف المحمـل أو            : )٢٦٩مسألة  (
 من األجـسام الثابتـة،   السيارة أو الطائرة ونحوها، وال بأس بالسير في ظّل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك      

كما ال بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس، وال فرق في حرمـة التظليـل بـين الراكـب                     
والراجل على األحوط، واألحوط لزوماً حرمة التظليل بما ال يكون فوق رأس المحرم، بأن يكون ما يتظلّل به                  

  .على أحد جوانبه
  
مس بيديه، وال بأس باالستظالل بظّل المحمل حال المسير، وكذلك ال بأس             يجوز للمحرم أن يتستّر من الش      نعم

  . باإلحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة
  
المراد من االستظالل التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك، فإذا                 : )٢٧٠مسألة  (

ا فال بأس بها، وال فرق فيما ذكر بين الليـل والنهـار،             لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمه         
  . على األحوط لزوماً

  
األحوط لزوماً ترك المحرم التظليل بركوب السيارة المسقوفة أو بالمظلّة حتى بعد نزوله مكّة              : )٢٧١مسألة  (

  . أو عرفات والمشعر ومنى
  
  . ند الضرورة والخوف من الحر أو البردال بأس بالتظليل للنساء واألطفال، كذلك للرجال ع: )٢٧٢مسألة (
  
كفّارة التظليل شاة، وال فرق في ذلك بين حالتي االختيار واالضطرار، وإذا تكـرر التظليـل                : )٢٧٣مسألة  (

  . فاألحوط التكفير عن كّل يوم، وإن كان األظهر كفاية كفّارة واحدة في كّل إحرام
  
  
  



 ٤٨

  : ـ إخراج الدم من البدن٢٢
  

م إخراج الدم من جسده بالمباشرة والتسبيب بحك أو حجامة ونحوهما، إالّ مـع الـضرورة أو                 ال يجوز للمحر  
  . دفع األذى، وكفّارته شاة على األحوط، وأما السواك فال بأس به حتّى مع العلم بخروج الدم وال كفّارة فيه

  
  

  : ـ التقليم٢٣
  

م ببقائه، كما إذا انفصل بعـض ظفـره         ال يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إالّ أن يتضرر المحر          
  . وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، ويكفّر عن كّل ظفر بقبضة من الطعام

  
كفّارة تقليم كّل ظفر مد من الطعام، وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحـد شـاة،           : )٢٧٤مسألة  (

افير الرجل في مجلس واحد فالكفّارة أيضاً شاة، وإذا كان تقلـيم          وكذلك الرجل، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظ       
  . أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان

  
إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه وجبت الكفّارة على المفتي علـى                : )٢٧٥مسألة  (

  . األحوط
  
  

  : ـ قلع الضرس٢٤
  

ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبـوا                 : )٢٧٦مسألة  (
  . له كفّارة شاة، ولكن في دليله تأمالً ال يبعد جوازه

  
  

  : ـ حمل السالح٢٥
  

ال يجوز للمحرم حمل السالح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليـه الـسالح عرفـاً،        : )٢٧٧مسالة  (
  . ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم آلالت التحفّظ أيضاً كالدرع والمغفر، وهذا القول أحوطو
  
  . ال بأس بوجود السالح عند المحرم إذا لم يكن حامالً له، ومع ذلك فالترك أحوط: )٢٧٨مسألة (



 ٤٩

  
  . تختص حرمة حمل السالح بحال االختيار، وال بأس به عند االضطرار: )٢٧٩مسألة (
  
  .كفّارة حمل السالح شاة على األحوط: )٢٨٠لة مسأ(
  

  . إلى هنا انتهت اُألمور التي تحرم على المحرم
  
  

  الصيد في الحرم وقلع شجرة ونبتها
  
 الصيد في الحرم، فإنّه يحرم على المحـّل  :أحدهما :وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحّل وهو أمران   

نبت في الحرم، أو قطعه من شجر وغيره، وال بأس بما يقطع عنـد      قلع كّل شيء     :ثانيهما .والمحرم كما تقدم  
  .المشي على النحو المتعارف، كما ال بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه

  
  :ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد

  
 ـ  ٤. بـل  ـ األعشاب التي تجعل علوفة لإل ٣.  ـ النخل وشجر الفاكهة ٢.  ـ اإلذخر وهو نبت معروف ١

األشجار أو األعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غـرس ذلـك                     
  . الشجر أو زرع العشب، وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملّكها فحكمها حكم سائر األشجار

  
 بالعكس حكمها حكم الشجرة التي      الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو         : )٢٨١مسألة  (

  . يكون جميعها في الحرم
  
كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع، وال كفّـارة فـي قلـع                  : )٢٨٢مسألة  (

  . األعشاب وقطعها
  
  
  
  
  
  



 ٥٠

  أين تذبح الكفّارة وما مصرفها
  

العمرة فمحّل ذبحها مكّة المكرمـة، وإذا كـان   إذا وجبت على المحرم كفّارة ألجل الصيد في : )٢٨٣مسألة  (
  . الصيد في إحرام الحج فمحّل ذبح الكفّارة منى

  
إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد فاألظهر جواز تأخيرها إلـى عودتـه مـن    : )٢٨٤مسألة  (

باألكل منهـا قلـيالً مـع     الحج فيذبحها أين شاء، واألفضل إنجاز ذلك في حجه، ومصرفها الفقراء، وال بأس              
  .الضمان

  
  

  شرائط الطواف
  

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع، ويفسد الحج بتركه عمداً، سواء أكان عالمـاً بـالحكم أو                 
كان جاهالً به أو بالموضوع، ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان ال يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفـات،                  

لعمرة بطل إحرامه أيضاً على األظهر، واألحوط األولى حينئذ العدول إلـى حـج اإلفـراد،     ثم إنّه إذا بطلت ا    
  .وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل

  :ويعتبر في الطواف ُأمور
  . النية، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة:األول
  .  الطهارة من الحدثين األكبر واألصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهالً أو نسياناً لم يصح طوافه:الثاني

  
  :إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور: )٢٨٥مسألة (

  . أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة:اُألولى
  

  .ن الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره أن يكو:الثانية
  

 أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحـدث عنـه                    :الثالثة
  .باالختيار، واألحوط في هاتين الصورتين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده

  
ن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به األعم من التمام واإلتمام،            ويجزئ عن اإلحتياط المذكور أ    

ومعنى ذلك أن يقصد اإلتيان بما تعلّق بذمته، سواء أكان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطـواف                   
  . األول، ويكون الزائد لغواً



 ٥١

  
ه، فإن علم أن الحالة السابقة كانـت        إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائ          : )٢٨٦مسألة  (

هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتنِ بالشك، وإالّ وجبت عليـه الطهـارة والطـواف أو            
  . استينافه بعدها

  
إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، وإن كانت اإلعادة أحوط، ولكـن          : )٢٨٧مسألة  (

  . لصالة الطوافتجب الطهارة 
  
إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً جرى                : )٢٨٨مسألة  (

عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته االستنابة للطواف، واألحوط               
  . طهارةاألولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير 

  
يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب االغتـسال للطـواف، ومـع            : )٢٨٩مسألة  (

تعذّر االغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمم، واألحوط األولى حينئذ االستنابة أيضاً، ومـع                
  . تعذّر التيمم تتعين االستنابة

  
المرأة في عمرة التمتّع حال اإلحرام أو بعده وقد وسـع الوقـت ألداء أعمالهـا                إذا حاضت   : )٢٩٠مسألة  (

  .صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها
  

  :وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان
 أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى اإلفـراد، وبعـد                    :اُألولى

تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منهاالفراغ من الحج .  
  

 أن يكون حيضها بعد اإلحرام، ففي هذه الصورة تتخير بين اإلتيان بحج اإلفراد كمـا فـي الـصورة              :الثانية
اُألولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع إلـى        

 من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج، وفيما إذا تيقّنت ببقاء حيضها وعـدم                 مكّة بعد الفراغ  
تمكّنها من الطواف حتّى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها، ثم أتت بالسعي بنفسها، ثم إن اليـوم الـذي                    

  . يجب عليها االستظهار فيه بحكم أيام الحيض، فيجري عليه حكمها
  



 ٥٢

ذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعـة                إ: )٢٩١مسألة  (
أشواط بطل طوافها، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطهر واالغتسال، واألحوط فـي     

  .كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به األعم من التمام واإلتمام
  

 وسع الوقت، وإالّ سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها اإلتيان بقـضاء طوافهـا بعـد                هذا فيما إذا  
  . الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه

  
إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل اإلتيان بصالة الطواف صح طوافهـا وأتـت        : )٢٩٢مسألة  (

  . ق الوقت سعت وقصرت وقضت الصالة قبل طواف الحجبالصالة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضا
  
إذا طافت المرأة وصلّت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنّه كان قبل الطواف أو قبل الـصالة أو          : )٢٩٣مسألة  (

في أثنائها أو أنّه حدث بعد الصالة، بنت على صحة الطواف والصالة، وإذا علمـت أن حدوثـه كـان قبـل                 
  . ت وقصرت وأخّرت الصالة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتهاالصالة وضاق الوقت سع

  
إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكّنة من أعمال العمرة ولكنّها أخّرتها إلى أن حاضـت حتّـى         : )٢٩٤مسألة  (

ضاق الوقت مع العلم والعمد، فالظاهر فساد عمرتها، واألحوط أن تعدل إلى حج اإلفراد، والبد لها من إعادة                  
في السنة القادمةالحج  .  

  
الطواف المندوب ال تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة، وإن كان يعتبر فيه الطهارة مـن                : )٢٩٥مسألة  (

  . مثل حدث الجنابة والحيض والنفاس وأما صالته فال تصح إالّ عن طهارة
  
بطون فاألحوط أن يجمـع مـع   المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس، أما الم  : )٢٩٦مسألة  (

التمكّن بين الطواف بنفسه واالستنابة، وأما المستحاضة فاألحوط لها أن تتوضأ لكّل من الطواف وصـالته إن             
كانت االستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسالً واحداً لهما وتتوضأ لكّل منهما إن كانت االستحاضة متوسطة، وأما                

  . ة الطواف على األحوط، واألحوط ضم الوضوء إلى الغسلالكثيرة فتغتسل للطواف وكذا لصال
  

الطهارة من الخبث، فال يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللبـاس،            : الثالث من اُألمور المعتبرة في الطواف     
  . والنجاسة المعفو عنها في الصالة كالدم األقّل من الدرهم ال تكون معفواً عنها في الطواف على األحوط

  
ال بأس بدم القروح والجروح فيما يشقّ االجتناب عنه، وال تجب إزالته عن الثوب والبدن في                : )٢٩٧ة  مسأل(

  . الطواف، كما ال بأس بالمحمول المتنجس، وكذلك نجاسة ما ال تتم الصالة فيه



 ٥٣

  
 فـال حاجـة   إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه،        : )٢٩٨مسألة  (

  . إلى إعادته، وكذلك تصح صالة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها
  
إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكّرها بعد طوافه صح طوافه علـى األظهـر، وإن كانـت                : )٢٩٩مسألة  (

  . إعادته أحوط، وإذا تذكّرها بعد صالة الطواف أعادها
  
بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبـل فراغـه   إذا لم يعلم  : )٣٠٠مسألة  (

من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر، وإن لم يكن معه                    
 بعـد  ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه اإلتيان بما بقـي منـه        

إزالة النجاسة، وإن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسـة                  
  . ويأتي بطواف كامل بقصد األعم من التمام واإلتمام على األحوط

  
أما إذا كـان    ، واألحوط بل األظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً إذا أحرم بنفسه، و            الختان للرجال : الرابع

  . الصبي غير مميز فاعتبار ختانه حينما يطاف به غير ظاهر وإن كان االعتبار أحوط
  
إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فال يجتزي بطوافه، فـإن لـم يعـده                   : )٣٠١مسألة  (

  . مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من األحكام اآلتية
  
إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة االسـتطاعة وجـب                : )٣٠٢مسألة  (

ذلك، وإالّ أخّر الحج إلى السنة القادمة، فإن لم يمكنه الختان أصالً لضرر أو حرج أو نحو ذلك فالالزم عليـه                
ف عنه ويصلّي هـو صـالة       الحج، لكن األحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه، ويستنيب أيضاً من يطو            

  . الطواف بعد طواف النائب
  

، ويعتبر في الساتر اإلباحة، واألحوط اعتبار جميع شـرائط          ستر العورة حال الطواف على األحوط     : الخامس
  . لباس المصلّي فيه

  
  
  
  
  



 ٥٤

  واجبات الطواف
  

  :تعتبر في الطواف ُأمور سبعة
  

 أن يمر بجميع بدنه على جميـع الحجـر، ويكفـي فـي               اإلبتداء من الحجر األسود، واألحوط األولى      :األول
اإلحتياط أن يقف دون الحجر بقليل، فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه المحـاذاة واقعـاً علـى أن                

  .تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية
  

 الحجر بقليل علـى أن       االنتهاء في كّل شوط بالحجر األسود، ويحتاط في الشوط األخير بتجاوزه عن            :الثاني
  .تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية

  
 جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل األركان أو لغيره                 :الثالث

 .طـواف أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها، أو جعلها على اليمين فذلك المقدار ال يعـد مـن ال         
صـلى اهللا   (والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي                 

  .راكباً، واألولى المداقّة في ذلك ، وال سيما عند حجر إسماعيل وعند األركان) عليه وآله
  

  .ن يدخل فيه إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف حول الحجر من دون أ:الرابع
  

  . خروج الطائف من الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان:الخامس
  

 أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً، وال يجزئ األقّل من السبع، ويبطل الطواف بالزيـادة                 :السادس
  .على السبع عمداً كما سيأتي

  
، ويقـدر هـذا   ) عليه السالم (ون بين الكعبة ومقام إبراهيم      اعتبر المشهور في الطواف أن يك     : )٣٠٣مسألة  (

الفاصل بستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحّل الطـواف مـن           
  .الحجر ال يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع

  
  . وهو أحوط وإن كان الظاهر جواز الطواف خارجه في حال الزحام

  
  
  



 ٥٥

  طاف إلى الداخل أو الخارجالخروج عن الم
  

إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته اإلعـادة، واألولـى إتمـام                : )٣٠٤مسألة  (
  . الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف

  
مطـاف،  إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن ال             : )٣٠٥مسألة  (

ويجب إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار واألحوط األولى إعادته، واألحوط أن ال يمد يده حال طوافه من                  
  . جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة الستالم األركان أو غيره، وإن كان ال يبعد جوازه

  
بد من إعادتـه، واألولـى      إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فال           : )٣٠٦مسألة  (

إعادة الطواف بعد إتمامه، هذا مع بقاء المواالة، وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطالن، وإن كان ذلك عن                  
جهل أو نسيان، وفي حكم دخول الحجر التسلّق على حائطه على األحوط، بل األحوط أن ال يضع الطائف يده                   

  . وازهعلى حائط الحجر أيضاً، وإن كان األظهر ج
  
إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عـذر، فـإن فاتتـه               : )٣٠٧مسألة  (

المواالة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن لم تفت المواالة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فاألحوط                 
 إعادته ويكفي اإلتيان بطواف كامل بنية األعم من التمام واإلتمامإتمام الطواف ثم .  

  
إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم، وكـذلك                  : )٣٠٨مسألة  (

الخروج إلزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخـروج مـن       
  . ء في شرائط الطوافالمسجد الحرام فوراً، وقد مر حكم طواف هؤال

  
إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحـو                 : )٣٠٩مسألة  (

ذلك، فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن كان بعده فاألحوط أن يـستنيب                   
  . ل العذرللمقدار الباقي ويحتاط باإلتمام واإلعادة بعد زوا

  
يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو ألحـد إخوانـه        : )٣١٠مسألة  (

المؤمنين، ولكن تلزمه اإلعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شـوطين، وأمـا إذا كـان                     
  . قصد به األعم من التمام واإلتمامخروجه بعد ثالثة أشواط فاألحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل ي

  



 ٥٦

يجوز الجلوس أثناء الطواف لالستراحة، ولكن البد أن يكون مقداره بحيـث ال تفـوت بـه                 : )٣١١مسألة  (
المواالة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه على األحوط فاألحوط إتمامه ثم إعادتـه ويجزئـه اإلتيـان                   

  . اإلتمامبطواف كامل بنية األعم من التمام و
  
  

  النقصان في الطواف
  

إذا نقص من طوافه عمداً فإن فاتت المواالة بطل طوافه، وإالّ جاز له اإلتمام مالم يخرج من : )٣١٢مـسألة   (
  . المطاف، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً

  
عد مـن المطـاف أتـى       إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات المواالة ولم يخرج ب            : )٣١٣مسألة  (

                   ا إذا كان تذكّره بعد فوات المواالة أو بعد خروجه من المطاف، فإن كـان المنـسىطوافه، وأم بالباقي وصح
شوطاً واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً، وإن لم يتمكّن من اإلتيان به بنفسه ولو ألجل أن تذكّره كان بعد إيابه                     

سى أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة فاألحوط إتمام مـا نقـص، ثـم    إلى بلده استناب غيره، وإن كان المن  
  . إعادة الطواف بعد اإلتمام، وكذا إذا كان المنسى أربعة أو أكثر

  
  

  الزيادة في الطواف
  

  :للزيادة في الطواف خمس صور
ال يبطـل    أن يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، ففـي هـذه الـصورة                   :اُألولى

  .الطواف بالزيادة
  

 أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه اإلتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الـذي                :الثانية
  .بيده، وال إشكال في بطالن طوافه حينئذ ولزوم إعادته

  
قصد الجزئيـة بعـد      أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه، بمعنى أن يكون                 :الثالثة

  .فراغه من الطواف، واألظهر في هذه الصورة أيضاً البطالن
  

 أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الـصورة وإن لـم تكـن                    :الرابعة
  .ي الفريضةمتحقّقة حقيقة، إالّ أن األحوط بل األظهر فيها البطالن، وذلك من جهة القران بين الطوافين ف



 ٥٧

  
 أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر وال يتم الطواف الثاني من باب االتفاق، فال زيادة وال قران إالّ                   :الخامسة

أنّه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتّي قصد القربة، وذلك فيما إذا قصد المكلّف الزيادة عند ابتدائه بـالطواف أو               
ن الطواف به، فإنّه ال يتحقّق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقّق القران             في أثنائه، مع علمه بحرمة القران وبطال      

  . خارجاً من باب االتفاق
  
إذا زاد في طوافه سهواً فإن كان الزائد أقّل من شوط قطعه وصح طوافه، وإن كـان شـوطاً   : )٣١٤مسألة  (

  . ة المطلقةواحداً أو أكثر فاألحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كامالً بقصد القرب
  
  

  الشك في عدد األشواط
  

إذا شك في عدد األشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه لم يعتن بالشك، كمـا إذا  : )٣١٥مسألة  (
  . كان شكّه بعد دخوله في صالة الطواف

  
 الثامن لم يعـتن     إذا تيقّن بالسبعة وشك في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط األخير هو             : )٣١٦مسألة  (

بالشك وصح طوافه، إالّ أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط األخير، فإن األظهر حينئـذ بطـالن الطـواف،                    
  . واألحوط إتمامه رجاء وإعادته

  
إذا شك في عدد األشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس، وكذلك                : )٣١٧مسألة  (

حكم ببطالن طوافه، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شـك فـي أن شـوطه      األعداد السابقة   
االطمينان ويجري عليه حكم الشك مالم يصل حد األخير هو السادس أو الثامن، وال اعتبار بالظن .  

  
افـه لزمـه    إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهالً منـه بـالحكم وأتـم طو               : )٣١٨مسألة  (

  . االستئناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه
  
يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين                : )٣١٩مسألة  (

  . من عددها
  
  . إذا شك في الطواف المندوب يبني على األقّل وصح طوافه: )٣٢٠مسألة (
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إذا ترك الطواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولـم يـتمكّن مـن                    : )٣٢١مسألة  (
التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل، وقد مر أن األظهر بطـالن إحرامـه               

حج والعمرة المفردة، وإذا ترك الطواف      أيضاً، لكن األحوط أن يعدل إلى حج اإلفراد ويتمه بقصد األعم من ال            
في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته اإلعادة من قابل، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بـالحكم      

  . لزمته كفّارة بدنة أيضاً
  
وصـح  إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر، فإن تذكّره بعد فوات محلّه قـضاه                : )٣٢٢مسألة  (

حجه، واألحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، وإذا تذكّره في وقت ال يتمكّن من القضاء أيـضاً، كمـا إذا                    
  . تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه االستنابة، واألحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف

  
 لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنـسى          إذا نسي الطواف حتّى رجع إلى بلده، وواقع أهله        : )٣٢٣مسألة  (

  . طواف الحج، وإلى مكّة إن كان المنسى طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة
  
إذا نسي الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه األول من دون حاجـة إلـى        : )٣٢٤مسألة  (

  .  عليه شهر أو أكثر لزمه اإلحرام لدخول مكّة كما مرتجديد اإلحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضى
  
  . ال يحّل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه: )٣٢٥مسألة (
  
إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته االسـتعانة بـالغير فـي                  : )٣٢٦مسألة  (

اكباً على متن رجل آخر، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجبت عليه االستنابة فيطاف               طوافه، ولو بأن يطوف ر    
  .عنه، وكذلك الحال بالنسبة إلى صالة الطواف فيأتي المكلّف بها مع التمكّن ويستنيب لها مع عدمه

  . وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف
  
  

  صالة الطواف
  

ات عمرة التمتّع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصـورتها كـصالة             وهي الواجب الثالث من واجب    
) عليه الـسالم  (الفجر ولكنّه مخير في قراءتها بين الجهر واإلخفات، ويجب اإلتيان بها قريباً من مقام إبراهيم                

يـصلي فـي أي   مع تيسر ذلك لقلة الزحام، واألحوط بل األظهر لزوم اإلتيان بها خلف المقام، فإن لم يتمكّن ف       
مكان من المسجد مراعياً األقرب فاألقرب إلى المقام على األحوط، هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف                 

  . المستحب فيجوز اإلتيان بصالته في أى موضع من المسجد اختياراً
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  . عليهامن ترك صالة الطواف عالماً عامداً بطل حجه الستلزامه فساد السعي المترتّب : )٣٢٧مسألة (
  
  . تجب المبادرة إلى الصالة بعد الطواف بمعنى أن ال يفصل بين الطواف والصالة عرفاً: )٣٢٨مسألة (
  
إذا نسي صالة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها، وال تجب إعادة السعي بعدها وإن كانـت    : )٣٢٩مسألة  (

 المقام ثم رجع وأتم السعي حيثمـا قطـع،    اإلعادة أحوط، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصالة في          
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع واإلتيان بها في محلّها، فإن لم يتمكّن من الرجــوع أتــى                    
بهـا في أى موضع ذكرها فيه، نعم إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتـى بالـصالة فيـه علـى       

  . اف جهالً حكم الناسي، وال فرق في الجاهل بين القاصر والمقصراألحوط، وحكم التارك لصالة الطو
  
  . إذا نسي صالة الطواف حتّى مات وجب على الولى قضاؤها: )٣٣٠مسألة (
  
إذا كان في قراءة المصلّي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فال إشكال في اجتزائه بمـا                  : )٣٣١مسألة  (

رها، وأما إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك، فإن أهمل حتّى ضاق الوقـت              يتمكّن منه في صالة الطواف وغي     
  . عن تصحيحها فاألحوط أن يأتي بصالة الطواف حسب إمكانه وأن يصلّيها جماعة ويستنيب لها أيضاً

  
إذا كان جاهالً باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صـالته وال حاجـة إلـى                  : )٣٣٢مسألة  (

تّى إذا علم بذلك بعد الصالة، وأما إذا لم يكن معذوراً فالالزم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجـري        اإلعادة، ح 
  . عليه حكم تارك صالة الطواف نسياناً

  
  

  السعي
  

وهو الرابع من واجبات عمرة التمتّع، وهو أيضاً من األركان، فلو تركه عمداً بطل حجه سـواء فـي        
يعتبر فيه قصد القربة، وال يعتبر فيه ستر العورة وال الطهارة من الحـدث أو               ذلك العلم بالحكم والجهل به، و     

  . الخبث، واألولى رعاية الطهارة فيه
  
محّل السعي إنّما هو بعد الطواف وصالته، فلو قدمه على الطواف أو على صـالته وجبـت                 : )٣٣٣مسألة  (

  . عد سعيهعليه اإلعادة بعدهما، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكّره ب
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يعتبر في السعي النية، بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة، وعن الحج إن كـان فـي             : )٣٣٤مسألة  (
  . الحج، قاصداً به القربة إلى اللّه تعالى

  
يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة، وهذا يعد شوطاً واحـداً،                  : )٣٣٥مسألة  (

أ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه، فيكون اإلياب شوطاً آخر، وهكذا يصنع إلى أن يخـتم                    ثم يبد 
  . السعي بالشوط السابع في المروة، واألحوط لزوماً اعتبار المواالة بأن ال يكون فصل معتد به بين األشواط

  
غاه وشرع من الصفا، وإن كـان بعـده    لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه األول أل          : )٣٣٦مسألة  (

  . ألغى ما بيده واستأنف السعي من األول
  
ال يعتبر في السعي المشي راجالً، فيجوز السعي راكباً، ولكن يلزم على المكلّـف أن يكـون                 : )٣٣٧مسألة  (

  . ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة
  
 فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعـارف، فـال   يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه: )٣٣٨مسألة  (

يجزئ الذهاب أو اإلياب من المسجد الحرام أو أى طريق آخر، نعم ال يعتبر أن يكون ذهابه وإيابـه بـالخطّ                     
  . المستقيم

  
يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجـوع مـن المـروة      : )٣٣٩مسألة  (

فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند اإلياب من المروة لم يجزئه ذلـك، وال بـأس                    إليه،  
  . بااللتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو اإلياب

  
يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما لالسـتراحة، وإن كـان األحـوط تـرك        : )٣٤٠مسألة  (

  . يما بينهماالجلوس ف
  
  

  أحكام السعي
  

تقدم أن السعي من أركان الحج، فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهالً به أو بالموضوع إلى زمان ال                   
يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته اإلعادة من قابل، واألظهر أنّه يبطل إحرامـه أيـضاً،                  

  . اإلفراد وإتمامه بقصد األعم منه ومن العمرة المفردةوإن كان األحوط األولى العدول إلى 
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لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره، وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحج فـإن        : )٣٤١مسألة  (
  . لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقّة لزمته االستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين

  
ن لم يتمكّن من السعي بنفسه ولو بركوبه عربة وتحريكها بنفسه فيسعى به وإن لم يمكن أن                 م: )٣٤٢مسألة  (

  . يسعى به أيضاً استناب غيره، فيسعى عنه ويصح حجه
  
األحوط أن ال يؤخّر السعي عن الطواف وصالته بمقدار يعتد به من غير ضـرورة كـشدة                 : )٣٤٣مسألة  (

  . از تأخيره إلى الليل، نعم ال يجوز تأخيره إلى الغد في حال االختيارالحر أو التعب، وإن كان األقوى جو
  
حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيـادة عـن علـم     : )٣٤٤مسألة  (

نـت  وعمد على ما تقدم في الطواف، نعم إذا كان جاهالً بالحكم، فاألظهر عدم بطالن السعي بالزيـادة وإن كا   
  . اإلعادة أحوط

  
إذا زاد في سعيه خطًأ صح سعيه ولكن الزائد إذا كان شوطاً كامالً يستحب له أن يضيف إليه                  : )٣٤٥مسألة  (

ستّة أشواط ليكون سعياً كامالً غير سعيه األول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا، وال بأس باإلتمام رجـاء إذا كـان                    
  . الزائد أكثر من شوط واحد

  
إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهالً به ولم يمكنه تداركـه إلـى زمـان      : )٣٤٦مسألة  (

الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته اإلعادة من قابل، والظاهر بطالن إحرامه أيضاً واألحوط العدول إلى حـج         
  .اإلفراد وإتمامه بنية األعم من الحج والعمرة المفردة

  
نقص نسياناً فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تـذكّر، ولـو   وأما إذا كان ال   

كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، تجب عليه االستنابة لذلك إذا لم يتمكّن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه                    
ب بسعي كامل ينـوي بـه       ذلك، ولو ألجل أن تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده، واألحوط حينئذ أن يأتي النائ              

فراغ ذمة المنوب عنه باإلتمام أو بالتمام، وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فاألحوط أن يأتي بسعي                   
  . كامل يقصد به األعم من التمام واإلتمام، ومع التعسر يستنيب لذلك

  
ّل العتقاده الفراغ من الـسعي فـاألحوط   إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأح: )٣٤٧مسألة  (

  . لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه
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  الشك في السعي
  

                 في عدد أشواط السعي بعد التقصير، وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم االعتناء بالشك ال اعتبار بالشك
  . التقصير، ولكن األظهر لزوم االعتناء به حينئذبعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل 

  
إذا شك وهو على المروة في أن شوطه األخير كان هو السابع أو التاسع فال اعتبـار بـشكّه                   : )٣٤٨مسألة  (

  . ويصح سعيه، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه االستئناف
  
من السعي حكم الشك في عدد األشواط من الطواف، فإذا شـك            حكم الشك في عدد األشواط      : )٣٤٩مسألة  (

  . في عددها بطل سعيه
  
  

  التقصير
  

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شـعر رأسـه أو                     
  . لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة، وال يكفي النتف عن التقصير

  
 التقصير في إحالل عمرة التمتّع، وال يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلـق عليـه،             يتعين: )٣٥٠مسألة  (

  . وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على األحوط
  
  . إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهالً بالحكم فعليه كفّارة بدنة على األحوط: )٣٥١مسألة (
  
  .  يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عامداً لزمته الكفّارة:)٣٥٢مسألة (
  
ال تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أى محّل شاء، سـواء كـان فـي                   : )٣٥٣مسألة  (

  . المسعى أو في منزله أو غيرهما، واألحوط وجوباً أن يكون في مكة
  
اً فأحرم للحج بطلت عمرته، والظاهر أن حجه ينقلب إلى اإلفراد فيأتي            إذا ترك التقصير عمد   : )٣٥٤مسألة  (

  . بعمرة مفردة بعده، واألحوط إعادة الحج في السنة القادمة
  
  . إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته، واألحوط التكفير عن ذلك بشاة: )٣٥٥مسألة (
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لتمتّع حّل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عـدا              إذا قصر المحرم في عمرة ا     : )٣٥٦مسألة  (

الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل، وهو أن المكلّف إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي                    
ذا كـان  ثالثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأما بعده فاألحوط أن ال يحلق، وإذا حلق فاألحوط التكفير عنه بشاة إ 

  . عن علم وعمد
  
إذا أحرم من الميقات وأتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج يجوز أن يجعلها عمـرة التمتّـع   : )٣٥٧مـسألة   (

ويحرم للحج من مكّة، وال يضر اإلتيان بطواف النساء في عمرته كما أنّه لولم يأت به فجعلها عمرة التمتّـع                     
  . فال يلزمه اإلتيان به

  
  

واجبات الحج  
  

  : أن واجبات الحج ثالثة عشر، ذكرناها مجملة، وإليك تفصيلها
  

  :اإلحرام: األول
وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بثالثة أيام، وال سيما بالنـسبة إلـى الـشيخ الكبيـر                   

ة محرمـاً   والمريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مكّ              
  . بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أى وقت كان

  
كما ال يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير، ال يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبـل  : )٣٥٨مسألة  (

  . إتمام أعمال الحج، نعم ال مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء
  
  .  اإلحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفةيتضيق وقت: )٣٥٩مسألة (
  
يتّحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، واالختالف بينهما إنّما هـو              : )٣٦٠مسألة  (

  . في النية فقط
  
 له اإلحرام من المسجد     للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة من أى موضع شاء، ويستحب           : )٣٦١مسألة  (

  . الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل
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من ترك اإلحرام نسياناً أو جهالً منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة ثم تذكّر أو علـم بـالحكم                    : )٣٦٢مسألة  (
ذر وجب عليه الرجوع إلى مكّة ولو من عرفات واإلحرام منها، فإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لع                  

آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكّر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات، وإن تمكّـن مـن                     
  . العود إلى مكّة واإلحرام منها، ولو لم يتذكّر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه

  
ن منه قبل الوقوف بعرفـات فـسد        من ترك اإلحرام عالماً عامداً لزمه التدارك، فإن لم يتمكّ         : )٣٦٣مسألة  (

  . حجه ولزمته اإلعادة من قابل
  
األحوط أن ال يطوف المتمتّع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً منـدوباً، فلـو                 : )٣٦٤مسألة  (

  . طاف جدد التلبية بعد الطواف على األحوط
  

  :الوقوف بعرفات: الثاني
ف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفـات  الوقو: الثاني من واجبات حج التمتّع 

  . من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجالً، ساكناً أو متحركاً
  
حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف،               : )٣٦٥مسألة  (

  . وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف
  
الظاهر أن الجبل موقف، ولكن يكره الوقوف عليه، ويستحب الوقوف في السفح من ميـسرة               : )٣٦٦مسألة  (

  . الجبل
  
يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غُشي عليه هناك في جميـع الوقـت لـم                    : )٣٦٧مسألة  (

  . يتحقّق منه الوقوف
  
ل ظهر التاسع من ذي الحجـة إلـى الغـروب،           األحوط للمختار أن يقف في عرفات من أو       : )٣٦٨مسألة  (

واألظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلّف                  
بتركه إالّ أنّه ليس من األركان، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت ال يفسد حجه، نعـم لـو       

  .  باختياره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملةترك الوقوف رأساً
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لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهمـا        ) الوقوف في النهار  (من لم يدرك الوقوف االختياري      : )٣٦٩مسألة  (
وصح حجه، فإن تركه متعمـداً فـسد        ) الوقوف برهة من ليلة العيد    (من األعذار لزمه الوقوف االضطراري      

  . جهح
  
تحرم اإلفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنّها ال تفسد الحج، فـإذا نـدم                 : )٣٧٠مسألة  (

ورجع إلى عرفات فال شيء عليه، وإالّ كانت عليه كفّارة بدنة ينحرها في منى، فإن لم يـتمكّن منهـا صـام                      
م في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهـالً  ثمانية عشر يوماً، واألحوط أن تكون متواليات، ويجري هذا الحك       

  . منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفّارة على األحوط
  
  :إذا ثبت الهالل عند قاضي أهل السنّة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان: )٣٧١مسألة (
  

 مطابقة الحكم للواقع، فعنئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبـوت               ما إذا احتملت   :اُألولى
الهالل الراجعة إلى مناسك حجه، من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها، ويجزئ هذا في الحج علـى                  

  . وفسد وقوفهاألظهر، ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن اإلحتياط في مخالفتهم ارتكب محرماً
والحاصل أنّه تجب متابعة الحاكم السنّي تقيةً، ويصح معها الحج، واإلحتياط حينئذ غير مشروع، وال سيما إذا                 

  .كان فيه خوف تلف النفس ونحوه، كما قد يتّفق ذلك في زماننا هذا
  

ة هو يوم التروية واقعاً، ففـي   ما إذا فرض العلم بالخالف، وأن اليوم الذي حكم القاضي بأنّه يوم عرف           :الثانية
هذه الصورة ال يجزئ الوقوف معهم، فإن تمكّن المكلّف من العمل بالوظيفة والحال هـذه ولـو بـأن يـأتي                     
بالوقوف االضطراري في المزدلفة دون أن يترتّب عليه أى محذور، ولو كان المحذور مخالفته للتقيـة عمـل     

ة، وال حج له، فإن كانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبقَ بعدها،             بوظيفته، وإالّ بدل حجه بالعمرة المفرد     
سقط عنه الوجوب، إالّ إذا طرأت عليه االستطاعة من جديد، ويمكن أن يحتال في هذه الصورة بالرجوع إلى                  
مكّة من منى يوم عيدهم ثم يرجع بطريق عرفات ومشعر إلى منى، بحيث يدرك قبل الغروب الوقوف بعرفـة     

  .  ما، ولو في حال الحركة ثم يدرك المشعر بعد دخول الليل كذلك زماناً ما ليالً ثم ينتقل إلى منىآناً
  

  :الوقوف في المزدلفة: الثالث
وهو الثالث من واجبات حج التمتّع، والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام، وحد الموقف مـن                 

ه كلّها حدود المشعر وليست بموقف إالّ عنـد الزحـام وضـيق     المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وهذ      
  . الوقت، فيرتفعون إلى المأزمين، ويعتبر فيه قصد القربة
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إذا أفاض الحاج من عرفات فاألحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كـان لـم يثبـت                   : )٣٧٢مسألة  (
  . وجوبها

  
جر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه هـو           يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع ف      : )٣٧٣مسألة  (

الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجـه وإن ارتكـب                    
  . محرماً

  
من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه، ويستثنى من ذلـك النـساء              : )٣٧٤مسألة  (

والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد واإلفاضة             والصبيان  
  . منها قبل طلوع الفجر إلى منى

  
من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهالً منه بالحكم صح حجـه  : )٣٧٥مـسألة   (

  . على األظهر، وعليه كفّارة شاة
  
في المزدلفـة لنـسيان أو      ) الوقوف فيما بين الطلوعين   (من لم يتمكّن من الوقوف االختياري       : )٣٧٦مسألة  (

ولـو تركـه    ) الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد         (لعذر آخر أجزأه الوقوف االضطراري      
  . عمداً فسد حجه

  
  : إدراك الوقوفين أو أحدهما

اختيـاري  : ينقسم إلى قـسمين   ) وف في عرفات والوقوف في المزدلفة     الوق(تقدم أن كالً من الوقوفين      
  :واضطراري، فإذا أدرك المكلّف االختياري من الوقوفين كليهما فال إشكال، وإالّ فله حاالت

  
 أن ال يدرك شيئاً من الوقوفين، االختياري منهما واالضطراري أصالً، ففي هذه الصورة يبطل حجـه             :اُألولى

يان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج، ويجب عليه الحج في الـسنة القادمـة فيمـا إذا كانـت                   ويجب عليه اإلت  
  .استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته

  
  . أن يدرك الوقوف االختياري في عرفات واالضطراري في المزدلفة:الثانية

  
مزدلفة، ففي هاتين الـصورتين يـصح        أن يدرك الوقوف االضطراري في عرفات واالختياري في ال         :الثالثة

  .حجه بال إشكال
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 أن يدرك الوقوف االضطراري في كّل من عرفات والمزدلفة، واألظهر في هـذه الـصورة صـحة               :الرابعة
  .حجه، وإن كان األحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقراً في ذمته

  
  .وقوف االختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضاً أن يدرك ال:الخامسة

  
 أن يدرك الوقوف االضطراري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة ال تبعد صـحة الحـج، إالّ أن                   :السادسة

        ،ا تعلّق بها من العمرة المفردة أو إتمام الحـجته عموأن يعيـد  األحوط أن يأتي ببقية األعمال قاصداً فراغ ذم
  .الحج في السنة القادمة

  
 أن يدرك الوقوف االختياري في عرفات فقط، واألظهر في هذه الصورة بطالن الحج فينقلب حجـه                 :السابعة

إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهـالً منـه                    
أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، وإن لم يمكنه صـح  بالحكم كما تقدم، ولكنّه إن      

  .حجه وعليه كفّارة شاة
  

 أن يدرك الوقوف االضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبـه إلـى العمـرة             :الثامنة
  .المفردة

  
  منى وواجباتها

لى منى ألداء األعمال الواجبة هناك، وهي كمـا         إذا أفاض المكلّف من المزدلفة وجب عليه الرجوع إ        
  : نذكرها تفصيالً ثالثة

  
  :الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويعتبر فيه ُأمور : رمي جمرة العقبة)١(
  . ـ نية القربة١
  .ام ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات، وال يجزئ األقّل من ذلك كما ال يجزئ رمي غيرها من األجس٢
  . ـ أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فال يجزئ رمي اثنتين أو أكثرة مرة واحدة٣
  . ـ أن تصل الحصيات إلى الجمرة٤
 ـ أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فال يجزئ وضعها عليها، والظاهر جواز االجتزاء بمـا إذا   ٥

جمرة، نعم إذا كان ما القته الحصاة صـلباً فطفـرت منـه       رمي فالقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت ال        
  .فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك

 ـ أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخّـص لهـم اإلفاضـة مـن      ٦
ط تأخير  ، لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه، واألحو         )ليلة العيد (المشعر في الليل أن يرموا بالليل       
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التقصير أيضاً، ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إالّ الخائف على نفسه من العدو، فإنّه يذبح ويقـصر لـيالً كمـا               
  . سيأتي

  
إذا شك في اإلصابة وعدمها بنى على العدم، إالّ أن يدخل في واجب آخر مترتّب عليـه، أو                  : )٣٧٧مسألة  (

  . كان الشك بعد دخول اللّيل
  
  :يعتبر في الحصيات أمران: )٣٧٨مسألة (
  . ـ أن تكون من الحرم، واألفضل أخذها من المشعر١
 ـ أن تكون أبكاراً على األحوط، بمعنى أنّها لم تكن مستعملة في الرمـي قبـل ذلـك، وال بـأس برمـي       ٢

  .المشكوك
  

امـي  ويستحب فيها أن تكون ملونة، ومنقّطة، ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة وأن يكـون الر        
  . راجالً وعلى طهارة

  
إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي االجتزاء برمي المقدار الزائـد إشـكال، فـاألحوط أن     : )٣٧٩مسألة  (

يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمـي                   
  . ين العالم والجاهل والناسيالمقدار المزيد عليه، وال فرق في ذلك ب

  
إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهالً منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عـشر حـسبما        : )٣٨٠مسألة  (

تذكّر أو علم، فإن علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخّص له الرمي في الليل،                       
  .ماروسيجيء ذلك في رمي الج

  
ولو علم أو تذكّر بعد اليوم الثالث عشر فاألحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي فـي الـسنة        
القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكّر بعد الخروج من مكّة، لم يجب عليه الرجوع بل يرمي فـي الـسنة                      

  . القادمة بنفسه أو بنائبه على األحوط
  
 يوم العيد نسياناً أو جهالً، فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعـادة                 إذا لم يرمِ  : )٣٨١مسألة  (

الطواف، وإن كانت اإلعادة أحوط، وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطالن طوافه، فيجب عليـه                  
  . أن يعيده بعد تدارك الرمي
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  : الذبح أو النحر في منى)٢(
ج التمتّع، ويعتبر فيه قصد القربة واإليقاع في النهار، وال يجزيه الذبح أو             وهو الخامس من واجبات ح    

النحر في الليل وإن كان جاهالً، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل ويجب اإلتيان به بعد الرمي، ولكـن    
و النحر بمنى، وإن لم    لو قدمه على الرمي جهالً أو نسياناً صح ولم يحتج إلى اإلعادة، ويجب أن يكون الذبح أ                

يمكن ذلك كما قيل إنّه كذلك في زماننا ألجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسر، فإن تمكّن المكلّـف مـن                     
التأخير والذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة، حلّق أو قصر في يوم العيد على األحوط                      

ما يترتب عليهما من الطواف والصالة والسعي، وإالّ جاز له الـذبح  وجوباً وأحّل بذلك، وأخّر ذبحه أو نحره و 
  . في المذبح الفعلي ويجزئه ذلك

  
األحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره مـن                  : )٣٨٢مسألة  (

مر العذر جاز تأخيره إلـى آخـر ذي         األعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق، وإن است           
الحجة، فإذا تذكّر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت اإلعادة أحوط، وأما إذا                   

  . تركه عالماً عامداً فطاف، فالظاهر بطالن طوافه، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح
  
  .  شخص واحدال يجزئ هدي واحد إالّ عن: )٣٨٣مسألة (
  
يجب أن يكون الهدي من اإلبل أو البقر أو الغنم، وال يجزئ من اإلبل إالّ مـا أكمـل الـسنة       : )٣٨٤مسألة  (

الخامسة ودخل في السادسة، وال من البقر والمعز إالّ ما أكمل الثانية ودخل في الثالثـة علـى األحـوط، وال              
لثامن، واألحوط أن يكون قد أكمـل الـسنة الواحـدة        يجزئ من الضأن إالّ ما أكمل الشهر السابع ودخل في ا          

ودخل في الثانية، وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنّه لم يبلغ السن المعتبر فيه لـم يجزئـه ذلـك ولزمتـه                        
  .اإلعادة

  
ويعتبر في الهدي أن يكون تام األعضاء فال يجزئ األعور واألعرج والمقطوع اُذنه والمكسور قرنه               

و ذلك، واألحوط عدم كفاية الخصي أيضاً، ويعتبر فيه أن ال يكون مهـزوالً عرفـاً، واألحـوط                  الداخل ونح 
األولى أن ال يكون مريضاً وال موجوءاً وال مرضوض الخصيتين وكبيراً ال مخّ له، وال بـأس بـأن يكـون                     

يكون الهـدي فاقـد     مشقوق االُذن أو مثقوبها وإن كان األحوط اعتبار سالمته منهما، واألحوط األولى أن ال               
  . القرن أو الذنب من أصل خلقته

  
إذا اشترى هدياً معتقداً سالمته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فقيل بجواز االكتفاء به ولكنه مـشكل                 : )٣٨٥مسألة  (

  . في الهدي الواجب واألحوط عدم االكتفاء به
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ه، فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط       ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن من          : )٣٨٦مسألة  (
  . أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي

  
  . إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزوالً أجزأه ولم يحتج إلى اإلعادة: )٣٨٧مسألة (
  
ط إذا ذبح ثم شك في أنّه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنّه كان محرزاً للـشرائ                 : )٣٨٨مسألة  (

حين الذبح، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنّه كان بمنى أم كان في محّل آخر، وإذا علم بغفلته حال الذبح إلحراز                      
الشرائط ففي الحكم بصحته إشكال إالّ إذا احتمل عدم سالمته فال يعتني بشكه، وأما إذا شك في أصل الـذبح،                    

وإالّ لزم اإلتيان به، إذا شك في هـزال الهـدي فذبحـه          فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكّه،           
  . امتثاالً ألمر اللّه تبارك وتعالى ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك

  
إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجـزأه أن يذبحـه وال                   : )٣٨٩مسألة  (

  . يلزمه إبداله
  
شترى هدياً فضّل اشترى مكانه هدياً آخر، فإن وجد األول قبل ذبح الثـاني ذبـح األول،                 لو ا : )٣٩٠مسألة  (

وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، واألحوط األولى ذبحـه أيـضاً،                    
  . وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح األول أيضاً على األحوط

  
د هدياً ضاالً عرفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه فـي عـصر   لو وجد أح : )٣٩١مسألة  (

  . اليوم الثاني عشر عن صاحبه
  
من لم يجد الهدي وتمكّن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخـر                   : )٣٩٢مسألة  (

  . ذي الحجة، فإن مضى الشهر ال يذبحه إالّ في السنة القادمة
  
ثالثة في الحـج فـي اليـوم       : إذا لم يتمكّن من الهدي وال من ثمنه صام بدالً عنه عشرة أيام            : )٣٩٣مسألة  (

السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة إذا رجع إلى بلده، واألحوط أن تكون السبعة متوالية، ويجـوز                  
، ويعتبر فيها التوالي، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام          أن تكون الثالثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتّع          

  . بمكّة فعليه أن يصبر حتّى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك
  
المكلّف الذي وجب عليه صوم ثالثة أيام في الحج إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم الـسابع                  : )٣٩٤مسألة  (

ر بعد رجوعه من منى، ولو لم يتمكّن في اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما                صام الثامن والتاسع ويوماً آخ    
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بعد رجوعه من منى، واألحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى وال يؤخّره من دون عذر، وإذا لـم         
والـسبعة،  يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً، ولكن ال يجمع بين الثالثة                   

  . فإن لم يصم الثالثة حتّى أهّل هالل محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة
  
من لم يتمكّن من الهدي وال من ثمنه وصام ثالثة أيام في الحج ثم تمكّن منـه وجـب عليـه              : )٣٩٥مسألة  (

  . صيامالهدي على األحوط، نعم إذا كان التمكّن بعد انقضاء أيام التشريق أجزأه ال
  
إذا لم يتمكّن من الهدي باستقالله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير فاألحوط الجمع بين الشركة             : )٣٩٦مسألة  (

  . في الهدي والصوم على الترتيب المذكور
  
إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبحه أم ال بنى على عدمه،                : )٣٩٧مسألة  (

  . ذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى بهنعم إ
  
  . ما ذكرناه من الشرائط في الهدي ال تعتبر فيما يذبح كفّارة، وإن كان األحوط اعتبارها فيه: )٣٩٨مسألة (
  
الذبح الواجب هدياً أو كفّارة ال تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك باالستنابة في حال االختيار                : )٣٩٩مسألة  (

ن يكون الذابح مسلماً، وأن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، وال يـشترط نيـة                  أيضاً، والبد أ  
  . الذابح وإن كانت أحوط وأولى

  
  

  مصرف الهدي
  

األحوط أن يعطى ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقةً، ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية، وأن يأكل من الثلـث             
 الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز اإلعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيـل هـو                الباقي له، وال يجب إعطاء ثلث     

نفس من عليه الهدي، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكّله من الهبة أو البيع أو اإلعراض أو غير ذلـك،   
  . ويجوز إخراج لحم الهدي واألضاحي من منى

  
ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهـدى ثلثـه          ال يعتبر اإلفراز في ثلث الصدقة وال في         : )٤٠٠مسألة  (

  . المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك
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يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فالبـأس بتمليكـه غيـر                 : )٤٠١مسألة  (
  . المؤمن أو غير المسلم

  
ل التصدق واإلهـداء فـال ضـمان علـى     إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلّب عليه قهراً قب   : )٤٠٢مسألة  (

  . صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على األحوط
  
  
  : الحلق والتقصير)٣(

وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على األحوط، من                
واألحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسياناً             دون فرق بين العالم والجاهل،      

  . أو جهالً منه بالحكم أجزأه، ولم يحتج إلى اإلعادة
  
  . ال يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير: )٤٠٣مسألة (
  
شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو      يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، ومن لبد          : )٤٠٤مسألة  (

نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه فاألحوط له اختيار الحلق، بل وجوبـه هـو                    
األظهر، ومن كان صرورة فاألحوط له أيضاً اختيار الحلق، وإن كان تخييره بين الحلق والتقـصير ال يخلـو           

  . من قوة
  
لم أن الحالّق يجرح رأسه بأزيد من المقدار المتعارف فعليه أن يقصر أوالً             من أراد الحلق وع   : )٤٠٥مسألة  (

  . ثم يحلق
  
الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً، وإالّ جمـع بـين التقـصير            : )٤٠٦مسألة  (

  . والحلق، ويقدم التقصير على الحلق على األحوط
  
 أو قصر حّل له جميع ما حرم عليه اإلحرام، ما عدا النـساء والطيـب بـل            إذا حلق المحرم  : )٤٠٧مسألة  (

  . الصيد أيضاً على األحوط
  
إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهالً منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق                   : )٤٠٨مسألة  (

  . شعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلكفيها، فإن تعذّر الرجوع أو تعسر عليه، قصر أو حلق في مكانه وبعث ب
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إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهالً فذكره، أو علم به بعـد الفـراغ مـن أعمـال الحـج            : )٤٠٩مسألة  (
وتداركه، لم تجب عليه إعادة الطواف على األظهر، وإن كانت اإلعادة أحوط، بل األحـوط إعـادة الـسعي                   

ف مع اإلمكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجـه مـن               أيضاً، وال يترك اإلحتياط بإعادة الطوا     
  . مكّة

  
  :طواف الحج وصالته والسعي

      الطواف وصالته والسعي، وكيفيتها وشرائطها هي      : الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج
  . نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصالته وسعيها

  
يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتّع، فلو قدمه عالمـاً عامـداً وجبـت          : )٤١٠ة  مسأل(

  . إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة
  
األحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعـد                 : )٤١١مسألة  (

  . ذي الحجة ال يخلو من قوةأيام التشريق بل إلى آخر 
  
ال يجوز في حج التمتّع تقديم طواف الحج وصالته والسعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك               : )٤١٢مسألة  (

الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لهما تقديم الطواف وصـالته علـى الوقـوفين واألحـوط                  
ألحوط لزوماً إعادته في وقته، واألولى إعـادة الطـواف والـصالة     استحباباً تقديم السعي أيضاً ومع تقديمه فا      

  . أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة
  
يجوز للخائف على نفسه من دخول مكّة أو الخائف على نفسه من مباشرة األعمـال للزحـام             : )٤١٣مسألة  (

قوفين، بل ال بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعـد          ونحوه أن يقدم الطواف وصالته والسعي على الو       
  . أعمال منى إلى حيث أراد

  
من طرأ عليه العذر فلم يتمكّن من الطواف، كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيـسر            : )٤١٤مسألة  (

  . طواف النائبلها المكث في مكّة لتطوف بعد طهرها، لزمتها االستنابة للطواف ثم السعي بنفسها بعد 
  
إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حّل له الطيب، وبقي عليه من المحرمات النساء، بل الـصيد                : )٤١٥مسألة  (

  . أيضاً على األحوط، واألظهر اختصاص التحريم بالجماع
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من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين ال يحل له الطيـب حتـى                  : )٤١٦مسألة  (
  . تي بمناسك منى، من الرمي والذبح والحلق أو التقصيريأ
  
  

  :طواف النساء
      طواف النساء وصـالته، وهمـا وإن كانـا مـن           : الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج

فتركهما ولو عمداً اليوجب فساد الحج ،الواجبات إالّ أنّهما ليسا من نسك الحج .  
  
ء على الرجال يجب على النساء فلو تركه الرجل حرمت عليه النـساء،  كما يجب طواف النسا : )٤١٧مسألة  (

ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، ولو أتى النائب في الحج عن الغير بطواف النساء عـن المنـوب عنـه      
  . كفى، واألحوط أن يأتيه بقصد األعم يعني بقصد ما هو الوظيفة

  
  . لحج وصالته في الكيفية والشرائططواف النساء وصالته كطواف ا: )٤١٨مسألة (
  
من لم يتمكّن من طواف النساء بنفسه لمرض أو غيره يستعين بغيره ليطـوف بـه، وإذا لـم     : )٤١٩مسألة  (

  . يتمكّن منه أيضاً لزمته االستنابة عنه
  
اناً حرمت  من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسي               : )٤٢٠مسألة  (

عليه النساء إلى أن يتداركه، ومع تعذّر المباشرة أو تعسرها جاز له االستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلّت لـه           
  . النساء، فإذا مات قبل تداركه فاألحوط أن يقضي من تركته

  
إعادته بعد  ال يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته                : )٤٢١مسألة  (

  . السعي، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على األحوط
  
من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحّل له النساء حتّى يأتي بمناسـك منـى مـن                   : )٤٢٢مسألة  (

  . الرمي والذبح والحلق
  
الخـروج مـع   إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طـواف النـساء و      : )٤٢٣مسألة  (

القافلة، واألحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصالته، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النـساء      
  . جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، واألحوط االستنابة لبقية الطواف ولصالته
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   .نسيان الصالة في طواف النساء كنسيان الصالة في طواف الحج: )٤٢٤مسألة (
  
إذا طاف المتمتّع طواف النساء وصلّى صالته حلّت له النساء، وإذا طافت المـرأة وصـلّت                : )٤٢٥مسألة  (

صالته حّل لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على األحوط، وأما قلع الـشجر                   
  . م المحرم والمحّلوما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما تع

  :المبيت في منى
  

  المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر
 المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عـشر، ويعتبـر فيـه    : الواجب الثاني عشر من واجبات الحج

ت في  قصد القربة، فإذا خرج الحاج إلى مكّة يوم العيد ألداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبي                
  .منى

  
ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وكذلك من أتى النـساء علـى              
األحوط، وتجوز لغيرهما اإلفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخـل                    

  . الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً
  
ا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنـه              إذ: )٤٢٦مسألة  (

  . المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج، وعليه دم شاة على األحوط
  
 يرمـي فيـه   من وجب عليه المبيت بمنى ال يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد مـن مقـدار    : )٤٢٧مسألة  (

الجمرات، وال يجب عليه المبيت في مجموع اللّيل، فيجوز له المكث في منى من أول الليـل إلـى مـا بعـد               
منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، واألولى لمن بات النصف األول ثم خـرج أن ال يـدخل    

  . مكّة قبل طلوع الفجر
  
  :لمبيت بمنى عدة طوائفيستثنى ممن يجب عليه ا: )٤٢٨مسألة (
  . ـ المعذور، كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى١
 ـ من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل، ما عـدا   ٢

  .الحوائج الضرورية كاألكل والشرب ونحوهما
وبقي في عبادته ثم خرج من مكّة وتجاوز عقبة المدنيين، فيجوز لـه أن يبيـت فـي     ـ من طاف بالبيت  ٣

  .الطريق دون أن يصل إلى منى
  . ويجوز لهؤالء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار
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ركه نـسياناً أو  من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كّل ليلة، واألحوط التكفير فيما إذا ت      : )٤٢٩مسألة  (

جهالً منه بالحكم أيضاً، واألحوط التكفير للمعذور من المبيت، وال كفّارة على الطائفة الثانية والثالثـة ممـن                  
  . تقدم

  
من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليـه                   : )٤٣٠مسألة  (

  . المبيت بها
  
  

  :رمي الجمار
  

ويجـب   .اُألولى، والوسطى، وجمرة العقبـة    : رمي الجمرات الثالث  : لث عشر من واجبات الحج    الثا
الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالـث     

  . راًعشر أيضاً على األحوط، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فال تجوز االستنابة اختيا
  
يجب االبتداء برمي الجمرة اُألولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة ولو خـالف وجـب                : )٤٣١مسألة  (

الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان، نعم إذا نسي فرمى جمرة بعـد أن                     
  . ة رمي الالحقةرمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً، وال يجب عليه إعاد

  
  . ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثالث كلّها: )٤٣٢مسألة (
  
يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمـديون الـذي                : )٤٣٣مسألة  (

 ذلك الشيخ والنـساء والـصبيان   يخاف أن يقبض عليه، وكّل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشمل 
والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤالء الرمي ليلة ذلك النهار، ولكن ال يجـوز                  

  . لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتّى تزول الشمس من يومه
  
جب عليه قضاؤه في الثاني عشر، ومن نـسيه فـي       من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر و       : )٤٣٤مسألة  (

الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر، واألحوط أن يفرق بين األداء والقضاء، وأن يقـدم القـضاء علـى                    
  . األداء، وأن يكون القضاء أول النهار واألداء عند الزوال
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نى ويرمي فيها، وإذا كان يـومين       من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى م           : )٤٣٥مسألة  (
أو ثالثة فاألحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة، وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليـه                     

  . الرجوع، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على األحوط
  
 اتفق برؤه قبل غروب الشمس      المريض الذي ال يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه، ولو         : )٤٣٦مسألة  (

  . رمى بنفسه أيضاً على األحوط
  
ال يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمداً، ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه فـي العـام                  : )٤٣٧مسألة  (

  . القابل على األحوط
  
  

  أحكام المصدود
  

  . امهماالمصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحر: )٤٣٨مسألة (
  
المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلّل به حتّى من النساء، واألحوط ضم التقـصير أو                : )٤٣٩مسألة  (

  . الحلق إليه، بل األحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة
  
شعر خاصة فوظيفتـه    المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالم           : )٤٤٠مسألة  (

ذبح الهدي في محّل الصد والتحلّل به عن إحرامه، واألحوط ضم الحلق أو التقصير إليـه، وإن كـان عـن                     
الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعنئذ إن لم يكن متمكّناً من االستنابة فوظيفتـه ذبـح                    

حوط الجمع بين الوظيفتين، ذبح الهدي في محلّه واالسـتنابة،      الهدي في محّل الصد، وإن كان متمكّناً منها فاأل        
وإن كان األظهر جواز االكتفاء بالذبح إن كان الصد صداً عن دخول مكّة، وجواز االكتفاء باالستنابة إن كان                   

  .الصد بعده
  

وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة دون دخول مكّة فوقتئذ إن كـان متمكّنـاً مـن االسـتنابة                 
تنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلّل ثم يأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكّنـاً مـن االسـتنابة     فيس

فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر فـي مكانـه،                      
 ما يحرم عليه حتّى النساء من دون حاجة إلـى  فيرجع إلى مكّة ألداء مناسكها، فيتحلّل بعد هذه كلّها عن جميع  

  . شيء آخر، وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على األحوط
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المصدود عن الحج اليسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل يجب عليه اإلتيان به في القابل إذا                : )٤٤١مسألة  (
  . بقيت االستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته

  
إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه، ويستنيب للرمي إن أمكنّـه                 : )٤٤٢ألة  مس(

  . في سنته، وإالّ ففي القابل على األحوط، وال يجري عليه حكم المصدود
  
من تعذّر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر، فاألحوط أن يتحلّـل                : )٣٤٣مسألة  (

  .  مكانه بالذبحفي
  
ال فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكّن منه ينتقل األمـر            : )٤٤٤مسألة  (

إلى بدله، وهو الصيام على األحوط، كما أن األحوط أن يؤخّر اإلحالل إلى ما بعد الصيام على النحو المتقـدم      
  . في صيام الهدي

  
 حجه ثم صد فالظاهر لزوم كفّارة اإلفساد زائداً على الهدي ولكـن ال يلـزم إعـادة       من أفسد : )٤٤٥مسألة  (

  . الحج مع الصد الطارئ، نعم عليه الحج مع استقرار الحج أو بقاء استطاعته إلى السنة القادمة
  
ل فيمن ساق  من ساق هدياً معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه وال يجب عليه هدي آخر، وكذا الحا                : )٤٤٦مسألة  (

  . الهدي ثم ُأحصر
  
  

  أحكام المحصور
  
  . المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه باإلحرام: )٤٤٧مسألة (
  
المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعـد أصـحابه أن                : )٤٤٨مسألة  (

اء الوقت تحلّل في مكانه بالتقصير، ويجوز له خاصـة أن يـذبح أو      يذبحوه أو ينحروه في وقت معين، فإذا ج       
ينحر في مكانه ويتحلّل، وتحلّل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء، وأما منها فـال تحلّـل                    

حلّـل  منها إالّ بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته، فيما ذبح أو نحر في مكان الحصر، وأمـا مـع البعـث فللت                     
  .بوصول الهدي محلّه وموعده حتّى من النساء وجه
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وإن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتّع فحكمه ما تقدم إالّ أنّه يتحلّل حتّى من النساء، وإن كان                 
المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم، واألحوط أنّه ال يتحلّل من النساء حتّى يطوف ويسعى ويـأتي                   

  . بعد ذلك في حج أو عمرةبطواف النساء 
  
إذا ُأحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض، فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليـه                 : )٤٤٩مسألة  (

االلتحاق، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج، وإالّ فإن لـم                   
ة المفردة وإن ذبح عنه تحلّل من غير النساء ووجب عليـه اإلتيـان              يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمر       

  . بالطواف وصالته والسعي وطواف النساء وصالته للتحلّل من النساء أيضاً على األحوط
  
إذا ُأحصر عن مناسك منى أو ُأحصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين، فالحكم فيه كما تقدم               : )٤٥٠مسألة  (

 كان الحصر من الطواف والسعي بعد دخول مكّة القديمة فال إشكال وال خالف فـي أن                في المصدود، نعم إذا   
  . وظيفته االستنابة

  
إذا ُأحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلّه، جاز له أن يـذبح شـاة            : )٤٥١مسألة  (

ن، ويحلق، ويبقى على إحرامه إلى بلـوغ        في محلّه أو يصوم ثالثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكّل مسكين مدا            
  . الهدي محلّه وموعده

  
ال يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي، فعليه اإلتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو                : )٤٥٢مسألة  (

  . كان مستقراً في ذمته
  
  . دمالمحصور إذا لم يجد هدياً وال ثمنه صام عشرة أيام على ما تق: )٤٥٣مسألة (
  
يستحب للمحرم عند عقد اإلحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه، وإن كـان                 : )٤٥٤مسألة  (

  .حلّه ال يتوقّف على ذلك، فإنّه يحّل عند الحبس اشترط أم لم يشترط
  

ـ               ذه إلى هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع اآلن في آدابه، وقد ذكر الفقهاء من اآلداب ما ال تسعه ه
  . الرسالة فنقتصر على يسير منها
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  مستحبات اإلحرام
  

  :يستحب في اإلحرام ُأمور
  . ـ تنظيف الجسد، وتقليم األظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر من اإلبطين والعانة، كّل ذلك قبل اإلحرام١
  
ـ   ٢ د لمـن أراد العمـرة    ـ تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج، وقبل شـهر واح

  .وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك، وهذا القول وإن كان ضعيفاً إالّ أنّه أحوط .المفردة
  
 ـ الغسل لإلحرام في الميقات، ويصح من الحائض والنفساء أيضاً على األظهر، وإذا خاف عوز الماء في   ٣

ثم أحدث باألصغر أو أكل أو لبس ما يحرم         الميقات قدمه عليه، فإن وجد الماء في الميقات أعاده، وإذا اغتسل            
  .أعاد غسله، ويجزئ الغسل نهاراً إلى آخر الليلة اآلتية، ويجزئ الغسل ليالً إلى آخر النهار اآلتي

  
  : ـ أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق ويقول٤

 من كُلِّ خَوف، وشفاء من كُلِّ داء وسقم،         بسم اللّه وباللّه، اللّهم اجعلْه لي نُوراً وطَهوراً وحرزاً وأمناً         «
اللّهم طَهرني وطهر قَلْبي واشْرح لي صدري، وأجرِ على لساني محبتَك ومدحتَك والثَّنَاء علَيك، فَإنَّـه ال قُـوةَ    

  .»باع لسنَّة نَبيك صلَواتُك علَيه وآلهلي إالّ بك، وقَد علمتُ أن قوام ديني التسليم لَك، واالتِّ
  

  : ـ أن يدعو عند لبس ثوبي اإلحرام ويقول٥
الحمد ِللّه الَّذي رزقَني ما ُأواري به عورتي، وُأؤدي فيه فَرضي، وأعبد فيه ربي، وَأنْتَهي فيه إلـى                  «

      فَب تُهدللّه الّذي قَص دمني، الحرني، فهـو            ما أملَّمأردتُ فَس ههجوبي، و قطَعي لَمقَبِلَني وفأعانني و تُهدلَّغَني، وأر
  .»حصني وكَهفي وحرزي، وظَهري ومالذي، ورجائي ومنْجاي وذُخْري وعدتي في شدتي ورخائي

  
  . ـ أن يكون ثوباه لإلحرام من القطن٦
  
ر، فإن لم يتمكّن فبعد فريضة ُأخرى، وإالّ فبعـد ركعتـين أو سـتّ     ـ أن يكون إحرامه بعد فريضة الظه ٧

ركعات من النوافل، والستّ أفضل، يقرأ في الركعة اُألولى الفاتحة وسورة التوحيـد، وفـي الثانيـة الفاتحـة         
  :وسورة الجحد، فإذا فرغ حمد اللّه وأثنى عليه، وصلّى على النبى وآله ثم يقول

»  إنّي أسألُك مك،    اللهتـضفي قَبو كدبفَإنِّي ع كرأم عاتَّبو ،دكعبو نآمو ،لَك تَجابن اسلَني ممعتَج أن 
ال ُأوقى إالّ ما وقَيتَ، وال آخُذُ إالّ ما أعطَيتَ، وقَد ذَكرتَ الحج، فأسألُك أن تَعزم لي علَيه على كتابك وسـنَّة                      

اللّه علَيه وآله، وتُقَويني على ما ضعفتُ عنْه، وتُسلِّم منِّي منَاسكي، في يسر منْك وعافية، واجعلْني                نَبيك صلّى   
اللهم إنِّي خَرجتُ من شُقّة بعيدة وأنْفَقْـتُ مـالي ابتغـاء             .من وفْدك الَّذين رضيتَ وارتَضيتَ وسميتَ وكَتَبتَ      
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صلّى                  م كنَّة نَبيسو لى كتابكع جة إلى الحرمالتمتُّع بالع إنِّي ُأريد متي، اللهرمعي وجلي ح مفَتَم مالله ،ضاتكر
لَـم  اللّه عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني، فحلَّني حيثُ حبستَني لقَدرِك الَّذي قَدرتَ على، اللهـم إن     

أحرم لَك شعري وبشَري، ولَحمي ودمي، وعظامي ومخّي وعصبي، من النِّـساء والثِّيـاب               .تَكُن حجة فَعمرة  
  .»والطِّيب، أبتغي بذلك وجهك والدار اآلخرة

  
  . ـ التلفّظ بنية اإلحرام مقارناً للتلبية٨
  
  . ـ رفع الصوت بالتلبية للرجال٩
  
  :بيته ـ أن يقول في تل١٠
»   ـكيلَب ،كيأهُل التلبية لَب كيلَب ،كيالذُّنُوب لَب غَفّار كيلَب ،كيالم لَبداعياً إلى دار الس كيلَب ،كيذا المعارج لَب كيلَب

لَبيك مرهوباً ومرغُوباً    .ي ويفْتَقر إليك لَبيك   ذا الجالل واإلكرام لَبيك، لَبيك تُبدُئ والمعاد إليك لَبيك، لَبيك تستغن          
                  ،كيبِ العظام لَبكشّافَ الكُر كيلَب ،كيميل لَبسن الجل الحماء والفَضذا النَّع كيلَب ،كيالحقِّ لَب إله كيلَب ،كيلَب إليك

  .»بيك يا كريم لَبيكلَبيك عبدك وابن عبديك لَبيك، لَ
  

لَبيك أتقرب إليك بمحمد وال محمد لَبيك، لَبيك بحجة أو عمرة لَبيك، لَبيك وهذه عمرةُ متعة                « :ثم يقول 
ليكها وبالغُها عتلبيةً تمام كيلَب ،كيلَب إلى الحج«.  

  
 في وقت اليقظة من النوم، وبعد كّل صالة، وعند الركـوب علـى البعيـر     ـ تكرار التلبية حال اإلحرام، ١١

والنزول منه، وعند كّل علو وهبوط، وعند مالقاة الراكب، وفي األسحار يستحب إكثارها ولو كـان جنبـاً أو                
  . حائضاً، وال يقطعها في عمرة التمتّع إلى أن يشاهد بيوت مكّة، وفي حج التمتّع إلى زوال يوم عرفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٢

  مكروهات اإلحرام
  

  :يكره في اإلحرام ُأمور
  . ـ اإلحرام في ثوب أسود، بل األحوط ترك ذلك، واألفضل اإلحرام في ثوب أبيض١
  . ـ النوم على الفراش األصفر، وعلى الوسادة الصفراء٢
ـ   ٣ اً، وال بـأس   ـ اإلحرام في الثياب الوسخة، ولو وسخت حال اإلحرام فاألولى أن ال يغسلها مـادام محرم

  .بتبديلها
  . ـ اإلحرام في ثياب مخطّطة٤
  . ـ استعمال الحنّاء قبل اإلحرام إذا كان أثره باقياً إلى وقت اإلحرام٥
  . ـ دخول الحمام، واألولى بل األحوط أن ال يدلك المحرم جسده٦
  .  ـ تلبية من يناديه، بل األحوط ترك ذلك٧
  

  دخول الحرم ومستحباته
  : الحرم ُأموريستحب في دخول

  . ـ النزول من المركوب عند وصوله الحرم، واالغتسال لدخوله١
  . ـ خلع نعليه عند دخوله الحرم، وأخذهما بيده تواضعاً وخشوعاً للّه سبحانه٢
  : ـ أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم٣
 يأتُوك رجاالً وعلى كُلِّ ضامر يأتين من كُـلِّ          وأذِّن في النّاس بالحج   : اللهم إنَّك قُلتَ في كتابك، وقولُك الحقّ      «

                     ميق، سـامعاً ِلنـدائكع فَجعيدة وقَد جئتُ من شُقَّة ب ،دعوتَك أجاب نمم أكُون إنِّي أرجو أن مميق، اللهع فَج
         إلى وإحسانك لىع لكوكلُّ ذلك بفَض ركطيعاً ألمم ،ستجيباً لَكمو.   أبتغي بـذلك        فَلَك فَّقْتَني لَهعلى ما و دمالح

الزلْفةَ عندك، والقُربةَ إليك والمنزلةَ لَديك، والمغْفرةَ لذُنُوبي، والتَّوبةَ على منها بمنِّك، اللهم صلِّ على محمـد                 
  .»راحمينوآل محمد وحرم بدني على النّار، وآمنّي من عذابك برحمتك يا أرحم ال

  .  ـ أن يمضغ شيئاً من اإلذخر عند دخوله الحرم٤
  
  

  آداب دخول مكّة المكرمة والمسجد الحرام
  

                مة أن يغتسل قبل دخولها، وأن يدخلها بسكينة ووقار، ويستحبلمن أراد أن يدخل مكّة المكر يستحب
  .لمن جاء من طريق المدينة أن يدخل من أعالها ويخرج من أسفلها

  



 ٨٣

أن يكون حال دخول المسجد حافياً على سكينة ووقار وخشوع، وأن يكون دخوله من بـاب                 ويستحب 
بني شيبة، وهذا الباب وإن جهل فعالً من جهة توسعة المسجد إالّ أنّه قال بعضهم إنّه كان بإزاء باب الـسالم،               

  .فاألولى الدخول من باب السالم، ثم يأتي مستقيماً إلى أن يتجاوز اُألسطوانات
  

السالم عليك أيها النبى ورحمةُ اللّه وبركاتُه، بسم اللّـه          « :ويستحب أن يقف على باب المسجد ويقول      
                  لى إبراهيمع الموالس ،ول اللّهسعلى ر الموالس ،لهسور لى أنبياء اللّهع المالس ،وما شاء اللّه اللّه منو ،وباللّه

  .»لحمد ِللّه رب العالمينخَليل اللّه، وا
  

اللهم إنِّي أسألُك في مقامي هـذا،       « :ثم يدخل المسجد متوجهاً إلى الكعبة رافعاً يديه إلى السماء ويقول          
        يلَغَنـي بللّه الَّـذي ب دمرِي، الحنِّي وِزع عتَضعن خَطيَئتي و زتي وأن تجاوَل تَوبل مناسكي، أن تَقبفي أو  تَـه

اللهم إنِّـي   .الحرام، اللهم إنِّي ُأشْهدك أن هذا بيتُك الحرام الَّذي جعلتَه مثابةً للنّاس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين     
ـ       ألُك عبدك، والبلد بلدك، والبيتُ بيتُك، جئتُ أطلب رحمتَك، وأُؤم طاعتَك، مطيعاً ألمرك، راضياً بقَـدرك، أس

كضاتروم كتلني بطاعتَعمتك، واسحمر لي أبواب افتَح ماللّه ،تكقُوبالخائف لع ،مسألةَ الفقير إليك«.  
  

بسم اللّه وباللّه، ومن اللّه وإلى اللّه وما شاء اللّـه،  « :وفي رواية ُأخرى يقف على باب المسجد ويقول       
ه عليه وآله، وخير األسماء للّه، والحمد للّه، والسالم على رسول اللّـه صـلّى           وعلى ملَّة رسول اللّه صلّى اللّ     

اللّه عليه وآله، السالم على محمد بن عبداللّه، السالم علَيك أيها النبى ورحمةُ اللّه وبركاتُه، السالم على أنبياء                  
يل الرحمنِ، السالم على المرسلين، والحمد ِللّـه رب العـالَمين، الـسالم    اللّه، ورسله، السالم على إبراهيم خل     

  .علينا وعلى عباد اللّه الصالحين
  

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، وبارِك على محمد وآل محمد، وارحم محمـداً وآل محمـد، كمـا                   
ى إبراهيم وآِل إبراهيم إنَّك حميد مجيد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد عبـدك            صلَّيتَ وباركْتَ وتَرحمتَ عل   

                ِللّـه دموالح ،لينسرالم على الموس ،هملَيع سلِّمو كلسور وعلى أنبيائك ،كلِّ على إبراهيم خليلوص ،ورسوِلك
العالمين رب.  

  
اب رحمتك واستَعملْني في طاعتك ومرضاتك واحفَظْني بحفْظ اإليمان أبداً ما أبقَيتَني            اللهم افتَح لي أبو   

        ،ناجيـهن يعلَني ممجو ،هساجدم رمعن يلني ممعجو ،ارِهوزو هفْدو لني منعالَّذي ج ِللّه دمالح ،هِكجو لَّ ثَناءج
  .ي عبدك وزائرك في بيتك وعلى كُلِّ مأتي حقّ لمن أتاه وزاره، وأنتَ خَير مأتي وأكْرم مزوراللّهم إنِّ

   دتَل د لَممد صواحد أح بأنَّكو ،لَك كال شَري كدحإالّ أنْتَ، و ال إله أنْتَ اللّه بأنَّكو منحيا ر يا اللّه فأسألُك  لَـمو
تُولَد، ولَم يكُن لَك كُفُواً أحد ، وأن محمداً عبدك ورسولُك صلّى اللّه عليه وعلى أهل بيته، يا جواد يا كَريم يـا        

ر طيني فَكاكَل شيء تُعأو اكبزيارتي إي ايإي فَتَكَل تُحعتَج أن أسألُك ،يا كَريم اربيا ج النَّارماجد تي منقَب«.  



 ٨٤

  
وأوسع على من رِزقك الحالِل الطيـب، وادرأ        « :ثم يقول  .»اللهم فُك رقَبتي من النَّار    « :ثم يقول ثالثاً  

  .»عنّي شَر شياطين اإلنس والْجن، وشر فَسقَة العرب والعجم
  

د أن ال إله إالّ اللّه وحده ال شَريك لَه، وأشْـهد            أشْه« :ويستحب عندما يحاذي الحجر األسود أن يقول      
                 كُـلِّ نـد الشّيطانِ، وبعبادة ى وبعبادةزوالع وبالالت تُ بالطّاغوتكَفَرو نْتُ باللّهآم ،ولُهسرو هدبداً عحمم أن

  .»يدعى من دون اللّه
  

الحمد ِللّه الَّذي هدانا لهذا وما كُنّا لَنَهتَدي لَوال أن هدانا           « :يقولثم يذهب إلى الحجر األسود ويستلمه و      
اللّه، سبحان اللّه والحمد ِللّه وال إله إالّ اللّه واللّه أكبر، أكبر من خَلقه، أكبر ممن أخْشى وأحذَر، وال إلـه إالّ                      

    ،لَه كال شري هدحو لى كـلِّ شَـيء          اللّهع ووه ،رحيي، بيده، الخَيميتُ ويميتُ ويحيي ويي ،دمالح لَهو لْكالم لَه 
  .»قَدير

  
ويصلّي على محمد وآل محمد، ويسلّم على األنبياء كما كان يصلّي، ويـسلّم عنـد دخولـه المـسجد           

  .»إنِّي ُأؤمن بوعدك وُأوفي بعهدك« :الحرام، ثم يقول
  

إذا دنوت من الحجر األسـود فـارفع يـديك،          «): عليه السالم (ي رواية صحيحة عن أبي عبداللّه       وف
واحمد اللّه وأثن عليه، وصلِّ على النبى، واسأل اللّه أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تـستطع أن              

  :تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل
  

»         ،ـكنَبي ـنَّةوعلـى س ،تَصديقاً بكتابك موافاة، اللهلي بالم دلتشْه دتُهتُها، وميثَاقي تعاهيأمانَتي أد مالله
                   تتُ بالجبكَفَرنْتُ باللّه وآم ،ولُهسرو هدبداً عحمم أنو ،لَه كال شَري هدحو إالّ اللّه ال إله أن دأشْه  والطّـاغوت

  .»وبالالت والعزى وعبادة الشّيطانِ، وعبادة كُلِّ ند يدعى من دون اللّه تعالى
  

اللّهم إليك بسطْتُ يدي، وفيما عنْدك عظُمتْ رغْبتي فاقْبْل         « :فإن لم تستطع أن تقول هذا فبعضه، وقل       
  . »نِّي أعوذُ بك من الكُفْر والفَقْر ومواقف الخزي في الدنيا واآلخرةسبحتي، واغْفر لي وارحمني، اللهم إ

  
  
  
  
  



 ٨٥

  آداب الطواف
  

اللهـم إنِّـي أسـألُك    « :، قال تقول في الطواف) عليه السالم(روى معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه   
 جدد األرض، وأسألُك باسمك الَّذي يهتَز لَه عرشُك،         باسمك الَّذي يمشى بِه على طَلل الماء كَما يمشَى به على          

وأسألُك باسمك الَّذي تَهتَز لَه أقْدام مالئكَتك، وأسألُك باسمك الَّذي دعاك بِه موسى من جانبِ الطُّور فَاسـتَجبتَ        
اسمك الَّذي غَفَرتَ به لمحمد ما تَقَدم من ذَنْبه وما تَأخَّر، وأتْممـتَ علَيـه   لَه وألْقَيتَ علَيه محبةً منْك، وأسألُك ب  

وكّل ما انتهيت إلى باب الكعبة فصلِّ علـى محمـد وآِل             .ما أحببت من الدعاء   » نعمتَك أن تَفْعَل بي كذا وكذا     
نا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخـرة حـسنَةً وقنَـا         رب« :محمد، وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر األسود       

  .»عذاب النّار
  

 .»اللهم إنِّي إليك فَقير، وإنِّي خائفٌ مستَجير، فَال تُغَير جسمي، وال تُبـدل اسـمي           « :وقل في الطواف  
إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميـزاب    ) عليه السالم (كان علي بن الحسين     : قال) عليه السالم (وعن أبي عبداللّه    

اللهم أدخلْني الجنَّة برحمتك، وأجِرني برحمتـك مـن النّـار،     « :يرفع رأسه، ثم يقول وهو ينظر إلى الميزاب       
، وشَر فَـسقَة العـرب   وعافني من السقْم، وأوسع على من الرزق الحالل، وأدرأ عنِّي شَر فَسقَة الجن واإلنْس            

  .»والعجم
  

 :أنّه لما انتهى إلى ظهر الكعبة حتّى يجوز الحجر قـال          ) عليه السالم (وفي الصحيح عن أبي عبداللّه      
»ليمالع ميعأنْتَ الس منّي، إنّك لهتَقَبلي و فْهف فضاععيلي ضمع ود والكَرمِ، إنالجوالطَّول و نيا ذَا الم«.  
  

يـا  « :أنّه لما صار بحذاء الركن اليماني أقام فرفع يديه ثم قال          ) عليه السالم (وعن أبي الحسن الرضا     
               لىع ةُل بالعافيتَفَضوالم ،ةبالعافي نَّانالمو ،ةبالعافي نعمالمو ،ةرازقَ العافيو ،ةخالقَ العافيو ،ةالعافي لىيا و اللّه

 لى جعو       وامـة، ودقْنـا العافيزد وارحمآل مد وحمما، صلِّ على مهحيمرة واآلخرنيا والد حمنا ري ،كع خَلْقمي
  .»العافية، وتَمام العافية، وشُكْر العافية، في الدنيا واآلخرة يا أرحم الراحمين

  
ك وبلغت مؤخّر الكعبة وهو بحذاء المـستجار        إذا فرغت من طواف   ) : عليه السالم (وعن أبي عبداللّه    

اللهم البيتُ بيتُك، والعبـد  « :دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت وألصق بدنك وخدك بالبيت وقل            
  .»عبدك وهذا مكان العائذ بك من النّار

  
به في هذا المكان إالّ غفر اللّه لـه إن          ثم أقر لربك بما عملت، فإنّه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنو            

اللّهم من قبلك الروح والفَرج والعافيةُ، اللهم إن عملي ضعيف فَضاعفْه لي، واغْفر لي مـا           « :شاء اللّه، وتقول  



 ٨٦

     كلى خَلْقع خَفىمنِّي و هلَيتَ عر لنفسك م        .»اطَّلَعتستجير باللّه من النار وتخي اسـتلم الـركن       ثم ن الدعاء، ثم
  .اليماني

  
ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيـه الحجـر األسـود       ) : عليه السالم (وفي رواية ُأخرى عنه     

ويستحب للطائف في كّل شوط أن يـستلم   .»اللهم قَنِّعني بما رزقْتَني، وبارك لي فيما آتَيتَني « :واختم به وتقول  
  . »أمانَتي أديتُها وميثاقي تَعاهدتُه لتَشْهد لي بالموافاة« :أن يقول عند استالم الحجر األسوداألركان كلّها و

  
  

  آداب صالة الطواف
  

يستحب في صالة الطواف أن يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد في الركعة اُألولى، وسورة الجحد فـي                 
 وأثنى عليه وصلّى على محمد وآل محمد، وطلب من اللّه تعالى            الركعة الثانية، فإذا فرغ من صالته حمد اللّه       

  .أن يتقبل منه
سجد وجهي لَك تَعبـداً     « :أنّه سجد بعد ركعتي الطواف وقال في سجوده       ) عليه السالم (وعن الصادق   

لِّ شيء، وها أنَا ذا بـين يـديك، ناصـيتي          ورِقّاً، ال إله إالّ أنْتَ حقّاً حقّاً، األوُل قَبَل كُلِّ شيء، واآلخر بعد كُ             
       الـذَّنْب ال يـدفَعلى نَفْسي وبذُنُوبي ع قرلي، فَإنِّي م رفَاغْف ،كرغَي ظيمالع الذَّنْب غْفراغْفر لي إنَّه ال يو ،كيدبي

كغير ظيمالع«.  
  

اللهم اجعلْه علْماً نافعاً، ورِزقـاً      « :ويقولويستحب أن يشرب من ماء زمزم قبل أن يخرج إلى الصفا            
  .»واسعاً، وشفاء من كُلِّ داء وسقم

  
وإن أمكنه أتى زمزم بعد صالة الطواف وأخذ منه ذنوباً أو ذنوبين، فيشرب منه ويصب الماء علـى                  

ثـم يـأتي    .» وشفاء من كُلِّ داء وسـقم اللهم اجعلْه علْماً نافعاً، ورِزقاً واسعاً،     « :رأسه وظهره وبطنه، ويقول   
  . الحجر األسود فيخرج منه إلى الصفا

  
  

  آداب السعي
  

يستحب الخروج إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر األسود مع سكينة ووقار، فإذا صـعد علـى                  
ليه ويتذكّر آالء اللّـه     الصفا نظر إلى الكعبة، ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر األسود، ويحمد اللّه ويثني ع              

 سبع مرات، ويقول ثالث     »ال إله إالّ اللّه   « سبع مرات،    »الحمد للّه « سبع مرات،    »اللّه أكبر «: ونعمه، ثم يقول  
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ده الخَيـر   ال إله إالّ اللّه وحده ال شَريك لَه، لَه الملْك ولَه الحمد، يحيي ويميتُ وهو حي ال يموتُ، بي                  « :مرات
  .»وهو على كُلِّ شَيء قَدير

  
اللّه أكبر على ما هدانَا، والحمد ِللّه على مـا  « :ثم يصلّي على محمد وآل محمد، ثم يقول ثالث مرات        

  .»أوالنَا، والحمد ِللّه الحي القَيوم، والحمد ِللّه الحي الدائم
  

أشْهد أن ال إله إالّ اللّه، وأشْهد أن محمداً عبده ورسـولُه، ال نَعبـد إال إيـاه                  « :ثم يقول ثالث مرات   
شْركُونكَره الم لَوو نيا لد لَه خْلصينم«.  

  
  .»اللهم إنِّي أسألُك العفْو والعافيةَ واليقين في الدنيا واآلخرة« :ثم يقول ثالث مرات

 مئة مرة، ثـم  »سبحان اللّه« مئة مرة،  »الحمد ِللّه « مئة مرة،    »ال إله إالّ اللّه   « مئة مرة،    »اللّه أكبر «: ثم يقول 
، ال إله إالّ اللّه وحده وحده، أنْجز وعده ونَصر عبده، وغَلَب األحزاب وحده، فَلَه الملْك ولَـه الحمـد                  « :يقول

       ـمالله ،هـشَتحور والقَب ةظُلْم من وذُ بِكإنِّي أع مت، اللّهوالم دعفيما بو وتلي في الم ارِكب ماللّه ،هدحو هدحو
لَّ إالّ ظلُّكال ظ موي شكرلِّ عاظلَّني في ظ«.  

  
ودع اللّه الرحمن الرحيم الَّذي ال تَـضيع ودائعـه     أستَ« :ويستودع اللّه دينه ونفسه وأهله كثيراً، فيقول      

: ثم يقـول   .»ديني ونَفْسي وأهلي، اللهم استَعملْني على كتَابك وسنَّة نَبيك وتَوفَّني على ملَّته، وأعذْني من الفتنة              
  .فإن لم يستطع هذا فبعضه ثالث مرات، ثم يعيدها مرتين ثم يكبر واحدة ثم يعيدها، »اللّه أكبر«
  

اللهـم  « :أنّه إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم يرفع يديه، ثم يقـول           ) عليه السالم (وعن أميرالمؤمنين   
 بي مـا أنْـتَ   اغْفر لي كُلَّ ذَنْب أذْنَبتُه قَطّ، فإن عدتُ فَعد علَي بالمغْفرة، فَإنَّك أنْتَ الغَفُور الرحيم، اللهم افْعلْ              

          ،تـكمححتاج إلـى رأنا مذابي، وع نع ني فَأنْتَ غَنىذِّبتُع إنني، ومحتَر ْل بي ما أنْتَ أهلُهإن تَفْع فَإنَّك ،لُهأه
ما أنَا أهلُه تُعذِّبني ولَـم  فَيا من أنا محتَاج إلى رحمته ارحمني، اللهم ال تَفْعْل بي ما أنا أهلُه، فإنَّك إن تَفْعل بي            

  .»تَظْلمني، أصبحتُ اتَّقي عدلَك وال أخافُ جورك، فيا من هو عدل ال يجور ارحمني
  

إن أردت أن يكثر مالك فأكثر من الوقوف على الصفا، ويـستحب أن        ) عليه السالم (وعن أبي عبداللّه    
ر حتّى يأتي محّل المنارة االُولى فيهرول إلى محّل المنارة اُألخـرى،            يسعى ماشياً وأن يمشى مع سكينة ووقا      

ثم يمشي مع سكينة ووقار حتّى يصعد على المروة، فيصنع عليها كما صنع على الصفا، ويرجع من المـروة                   
يـدعو  إلى الصفا على هذا النهج أيضاً، وإذا كان راكباً أسرع فيما بين المنارتين فينبغي أن يجد في البكـاء و                  

  .اللّه كثيراً، وال هرولة على النساء
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  آداب اإلحرام إلى الوقوف بعرفات
  

ما تقدم من اآلداب في إحرام العمرة يجري في إحرام الحج أيضاً، فإذا أحرم للحج وخرج مـن مكّـة      
للهـم  ا« :يلبي في طريقه غير رافع صوته، حتّى إذا أشرف على األبطح رفع صوته، فإذا توجه إلى منى قال                 

  .»إياك أرجو، وإياك أدعو، فَبلِّغْني أملي، وأصلح لي عملي
  

الحمد ِللّـه الَّـذي     « :ثم يذهب إلى منى بسكينة ووقار مشتغالً بذكر اللّه سبحانه، فإذا وصل إليها قال             
      لَّغَني هذا المكاننيها صالحاً في عافية، وبميقول  .»أقْد ه « :ثم مهذ  اللهلَينـا مـن         'ذه منى، ونَنْتَ بـه عا ممم ه

تكضك وفي قَبدبفَإنَّما أنا ع ،نَنْتَ به على أنبيائكبما م لىع نتَم أن المناسك، فأسألُك«.  
  

ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة، يقضيها في طاعة اللّه تبارك وتعالى، واألفـضل أن تكـون                  
اته في مسجد الخيف، فإذا صلّى الفجر عقّب إلى طلوع الشمس ثم يذهب إلى عرفـات،          عباداته وال سيما صلو   

وال بأس بخروجه من منى بعد طلوع الفجر، واألولى بل األحوط أن ال يتجاوز وادي محـسر قبـل طلـوع                     
الشمس، ويكره خروجه منها قبل الفجر، وذهب بعضهم إلى عدم جوازه إالّ لضرورة، كمرض أو خوف مـن                 

اللهم إلَيك صمدتُ، وإياك اعتَمدتُ ووجهك أردتُ، فأسألُك أن تُبارك لي           « :ام، فإذا توجه إلى عرفات قال     الزح
، ثم يلبـي إلـى أن       »في رحلَتي وأن تَقْضى لي حاجتي، وأن تجعلَني ممن تُباهي به اليوم من هو أفْضُل منِّي               

  . يصل إلى عرفات
  
  

  ف بعرفاتآداب الوقو
  

  :يستحب في الوقوف بعرفات ُأمور، وهي كثيرة نذكر بعضها، منها
  . ـ الطهارة حال الوقوف١
  . ـ الغسل عند الزوال٢
  . ـ تفريغ النفس للدعاء والتوجه إلى اللّه٣
  . ـ الوقوف بسفح الجبل في ميسرته٤
  . ـ الجمع بين صالتي الظهرين بأذان وإقامتين٥
ودعـاء  ) عليه الـسالم  (ن المأثور وغيره، واألفضل المأثور، فمن ذلك دعاء الحسين          ـ الدعاء بما تيسر م     ٦

  ) .عليه السالم(ولده اإلمام زين العابدين 
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إنّما تعجل الصالة وتجمـع  : قال) عليه السالم(ومنه ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه         
ثم تأتي الموقف وعليك السكينة والوقار، فاحمد اللّه وهلّلـه          بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنّه يوم دعاء ومسألة،         

 مئـة مـرة،     »قل هو اللّه أحد   «ومجده واثن عليه، وكبره مئة مرة، واحمده مئة مرة، وسبحه مئة مرة، واقرأ              
شيطان لـن   وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت، واجتهد فإنّه يوم دعاء ومسألة وتعوذ باللّه من الشيطان فإن ال                

يذهلك في موطن قطّ أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، واقبل قبل                    
اللهم إنّي عبدك فال تجعلني من أخْيبِ وفْدك وارحـم مـسيري إليـك مـن الفَـج              « :نفسك، وليكن فيما تقول   

  .»العميق
  

ب المشاعر كلِّها فُك رقَبتي من النَّار، وأوسع على مـن رِزقـك الحـالل،        اللهم ر « :وليكن فيما تقول  
  .»اللهم ال تَمكُر بي وال تَخْدعني وال تَستَدرجني«: ، وتقول»وادرْأ عنّي شَر فَسقَة الجِن واإلنس

 ومنِّك وفَضلك، يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويـا           اللهم إنِّي أسألُك بحولك وجودك وكَرمك     «: وتقول
وتـذكر  . »أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين أن تُصلِّي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بـي كـذا وكـذا            

  .حوائجك
  

ك الَّتي إن أعطَيتَنيها لم يضرني مـا        اللهم حاجتي إلَي  «: وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء       
  .»منَعتَني، والَّتي إن منَعتَنيها لم ينْفَعني ما أعطَيتَني، أسألُك خالص رقَبتي من النّار

  
قَني لمـا   اللهم إنِّي عبدك وملْك يدك، ناصيتي بيدك وأجلي بعلْمك، أسألُك أن تُـوفِّ            «: وليكن فيما تقول  

يرضيك عنِّي وأن تَسلَّم منِّي مناسكي الَّتي أريتَها خليلَك إبراهيم صلواتك علَيه ودلَلْتَ علَيهـا نبيـك محمـداً                   
 بعـد   اللهم اجعلْني ممن رضيتَ عملَه وأطَلْتَ عمـره وأحييتَـه         «: وليكن فيما تقول   .») صلى اهللا عليه وآله   (

  .»الموت حياةً طَيبةً
  

علـى مـا رواه     )عليه الـسالم  (علياً  )صلى اهللا عليه وآله   (ومن األدعية المأثورة ما علّمه رسول اللّه        
ال إله إالّ اللّه وحده ال شَريك لَه، لَه الملْك ولَـه            « :فتقول: قال)عليه السالم (معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه       

الح                   ـدمالح لَك ملى كلِّ شَيء قَدير، اللهو عهو رده الخَيوتُ بيمال ي يح وهحيي، ويميتُ ويميتُ وييي وحي ،دم
أنْتَ كما تَقُول وخير ما يقُوُل القائلُون، اللهم لَك صالتي وديني ومحياى ومماتي ولَك تُراثـي، وبـك حـولي                    

وتي، اللّهم إنِّي أعوذُ بك من الفَقْر ومن وسواسِ الصدر ومن شَتات األمر ومن عـذاب النّـار ومـن                    ومنْك قُ 
           ـرخَي وأسألُك ،ياحما تأتي به الر شَر من وذُ بكأعو ،ياحر ما تأتي به الرخَي من إنِّي أسألُك مذاب القبر، اللهع

رالنَّهارالليل وخَي «.  
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إن رسـول  : يقول) عليه السالم(سمعت أبا عبداللّه : ومن تلك األدعية ما رواه عبداللّه بن ميمون، قال     
اللهم إنِّي أعوذُ بـك  « :وقف بعرفات، فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع، قال          )صلى اهللا عليه وآله   (اللّه  

     منتَشَتّت األمر، و نمالفَقْر و نسى خَـوفي             مفْوك، وأمتَجيراً بعسسى ظُلْمي محدثُ بالليل والنَّهار، أمما ي شَر 
            ـنم ـرالباقي، يـا خَي هِكجستجيراً بوهي الفاني مجسى ووأم ،كزتجيراً بعسستجيراً بأمانك، وأمسى ذُلِّي مم

ألْبسو ،تكمحلِّلْني برطى، جأع نم ودئل، ويا أجسجميع خَلْقك نِّي شَررفْ عاصو ،تكني عافي«.  
  

اللهـم ال   « :إذا غربت الشمس يوم عرفة فقـل      : قال) عليه السالم (وروى أبو بصير عن أبي عبداللّه       
              فْلم ومني اليبأقْلتَني، وقَيداً ما أبقابل أب من يهقْنزقف، واروهذا الم د منهالع آخر لْهعتَجاباً لـي     تَجسنْجِحاً محاً م

مرحوماً مغْفُوراً لي، بأفْضل ما ينْقَلب به اليوم أحد من وفْدك وحجاج بيتك الحرام، واجعلْني اليوم من أكْـرم                   
           حكة والررالبر والخَي من متَ أحداً منْهطَيَل ما أعطني أفْضأعو ،كليع فْدكو    ة، وبـاركغْفرالموان وضة والرم

فى ملَه باركل أو مال أو قَليل أو كَثير، وأه ه منإلَي جعا أرملي في« .  
  
  

  آداب الوقوف بالمزدلفة
  

  :وهي أيضاً كثيرة نذكر بعضها
  :الطريق يقول ـ اإلفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفراً، فإذا انتهى إلى الكثيب األحمر عن يمين ١
  .»اللهم ارحم موقفي، وزِد عملي، وسلِّم لي ديني وتَقَبل مناسكي«
  
  . ـ االقتصاد في السير٢
  
  . ـ تأخير العشاءين إلى المزدلفة، والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن ذهب ثلث الليل٣
  
  .ستحب للصرورة وطء المشعر برجله ـ نزول بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، وي٤
  
اللهم هذه جمع، اللهـم إنّـي   « : ـ إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء بالمأثور وغيره، ومن المأثور أن يقول ٥

لْبي، وأطْلُب  أسألُك أن تَجمع لي فيها جوامع الخَير، اللهم ال تُْؤيسني من الخَير الَّذي سألْتُك أن تَجمعه لي في قَ                  
الشر ني جوامعتَقي نْزلي هذا، وأنفي م كفْتَ أولياءرفَني ما عرتُع أن كإلَي«.  

  
 ـ أن يصبح على طهر، فيصلّي الغداة ويحمد اللّه عز وجّل ويثني عليه، ويذكر من آالئه وبالئـه ماقـدر    ٦

اللهم رب المشْعر الحرام فُك رقَبتـي مـن النّـار،           « :لثم يقو )صلى اهللا عليه وآله   (عليه، ويصلّي على النبي     
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        وعـدم رخَيه وطْلوب إلَيم أنْتَ خَير مواإلنس، الله قَة الجِنفَس نِّي شَرْأ عرالل، وادالح كقرِز من ليع عأوسو
 في موطني هذا أن تُقيلَني عثْرتي، وتَقْبـل معـذرتي، وأن            وخَير مسُؤول، ولكُلِّ وافد جائزة ، فَاجعْل جائزتي       

  .»تَجاوز عن خَطيَئتي، ثم اجعل التَّقْوى من الدنيا زادي
  
  . ـ التقاط حصى الجمار من المزدلفة، وعددها سبعون٧
  
لهم سـلِّم لـي عهـدي    ال« :إذا مر بوادي محسر وقدر السعي مئة خطوة، ويقول) السير السريع( ـ السعي  ٨

  . »واقْبْل تَوبتي، وأجب دعوتي، واخلُفْني بخَير فيمن تَركْتُ بعدي
  
  

  آداب رمي الجمرات
  :يستحب في رمي الجمرات ُأمور، منها

  . ـ أن يكون على طهارة حال الرمي١
  
  .» لي وارفَعهن في عملياللهم هؤالء حصياتي فأحصهِن« : ـ أن يقول إذا أخذ الحصيات بيده٢
  
اللّه أكْبر، اللهم ادحر عنِّي الشَّيطان، اللهم تَصديقاً بكتابك وعلى سـنَّة نَبيـك،   « : ـ أن يقول عند كّل رمية ٣

  .»راًاللهم اجعلْه حجاً مبروراً وعمالً مقْبوالً وسعياً مشْكُوراً وذَنْباً مغْفُو
  
  . ـ أن يقف الرامي على بعد من جمرة العقبة بعشر خطوات، أو خمس عشرة خطوة٤
  
  . ـ أن يرمي جمر العقبة متوجهاً إليها مستدبر القبلة، ويرمي الجمرتين اُألولى والوسطى مستقبل القبلة٥
  
  . ـ أن يضع الحصاة على إبهامه، ويدفعها بظفر السبابة٦
  
  . »اللهم بك وثقْتُ وعلَيك تَوكَّلْتُ فَنعم الرب ونعم المولى ونعم النَّصير« : منى ـ أن يقول إذا رجع إلى٧
  
  
  
  
  



 ٩٢

  آداب الهدي
  

  :يستحب في الهدي ُأمور، منها
  . ـ أن يكون بدنة، ومع العجز فبقرة، ومع العجز عنها أيضاً فكبشا١ً
  
  . ـ أن يكون سمينا٢ً
  
وجهتُ وجهي ِللَّذي فَطَر السماوات واألرض حنيفاً مسلماً وما أنـا مـن   « :ذبح أو النحر ـ أن يقول عند ال ٣

               أنـا مـنتُ وُأمـر بـذلكو لَـه كال شَري ،العالَمين بر ماتي ِللّهمو ياىمحكي وصالتي ونُس إن ،نشْركيالم
  .»سم اللّه واللّه أكْبر، اللهم تَقَبْل منِّيالمسلمين، اللهم منْك ولَك، ب

  
 ـ أن يباشر الذبح بنفسه، فإن لم يتمكّن فليضع السكين بيده، ويقبض الذابح على يده، وال بأس بـأن يـضع    ٤

  . يده على يد الذابح
  
  

  آداب الحلق
  

اللهم أعطني بكُـلِّ شَـعرة   « : ـ يستحب في الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف األيمن، وأن يقول حين الحلق ١
  .»نُوراً يوم القيامة

  . ـ أن يدفن شعره في خيمته في منى٢
  .  ـ أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلّم أظافيره بعد الحلق٣
  
  

  آداب طواف الحج والسعي
  

ما ذكرناه من اآلداب في طواف العمرة وصالته والسعي فيها يجري هنا أيـضاً، ويـستحب اإلتيـان        
اللهم أعنِّي على نُسكك وسلِّمني لَه وسلِّمه لي، أسـألُك          « :الطواف يوم العيد، فإذا قام على باب المسجد يقول        ب

                  كلَـدب لَـدوالب كدبإنِّي ع متي، اللهني بحاججعتُر أنلي ذُنُوبي، و أن تَغْفر تَرف بذَنْبهعليل الذَّليل المألةَ العسم 
       ،ـكإلَي طَرـضمـسألةَ الم أسألُك ،رِكراضياً بقَد متبعاً ألمرِك تَكطاع واؤم تَكحمر تُك، جْئتُ أطْلُبيتُ بيالبو

تكمحالنّار بر ني منتُجيرك وفْولِّغَني عتُب أن كتقُوبالخائفُ ِلع ،ذابِكع نم قشْفالم ،ركألم طيعالم«.  
  



 ٩٣

ثم يأتي الحجر األسود فيستلمه ويقبله، فإن لم يستطع استلم بيده وقبلّها، وإن لم يستطع من ذلك أيـضاً         
  . استقبل الحجر وكبر وقال كما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكّة

  
  

  آداب منى
  

حب يستحب المقام بمنى أيام التشريق وعدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب، ويـست              
التكبير فيها بعد خمس عشرة صالة أولها ظهر يوم النحر، وبعد عشر صلوات في سائر األمصار، واألولـى                  

اللّه أكْبر اللّه أكْبر ال إله إالّ اللّه واللّه أكْبر اللّه أكْبر وِللّه الحمد، اللّه أكْبر علـى                  « :في كيفية التكبير أن يقول    
  .»ا، اللّه أكْبر على ما رزقَنا من بهيمة األنْعام، والحمد ِللّه على ما أبالنَاما هدانَ

  
عليـه  (ويستحب أن يصلّي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف، روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر              

لت عبادة سبعين عامـاً،     من صلّى في مسجد الخيف بمنى مئة ركعة قبل أن يخرج منه عد            «: أنّه قال ) السالم
ومن سبح اللّه فيه مئة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلّل اللّه فيه مئة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة،                     

  . »ومن حمد اللّه فيه مئة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل اللّه عز وجّل
  
  

  آداب مكّة المعظّمة
  

  :ايستحب فيها ُأمور منه
  . ـ اإلكثار من ذكر اللّه وقراءة القرآن١
  
  . ـ ختم القرآن فيها٢
  
، ثـم  »اللهم اجعلْه علْماً نَافعاً ورِزقَاً واسعاً وشفَاء من كلِّ داء وسـقْم « : ـ الشرب من ماء زمزم ثم يقول ٣

  .»بسمِ اللّه، الحمد للّه، الشُّكْر ِللّه«: يقول
  
  . من النظر إلى الكعبة ـ اإلكثار٤
  
ثالثة في أول الليل، وثالثة في آخره، وطوافان بعد الفجر، وطوافـان  :  ـ الطواف حول الكعبة عشر مرات ٥

  .بعد الظهر



 ٩٤

  
 ـ أن يطوف أيام إقامته في مكّة ثالثة وستّين طوافاً، فإن لم يتمكّن فاثنين وخمسين طوافاً، فإن لم يـتمكّن   ٦

  .أتى بما قدر عليه
  
ومن : اللهم إنَّك قُلتَ  « :ـ دخول الكعبة للصرورة، ويستحب له أن يغتسل قبل دخوله وأن يقول عند دخوله              ٧

ثم يصلّي ركعتين بين االُسطوانتين على الرخامة الحمراء، يقرأ بعـد      .»دخَلَه كَان آمناً، فَآمنِّي من عذاب النَّار      
  .دة، وفي الثانية بعد الفاتحة خمساً وخمسين آيةالفاتحة في الركعة اُألولى سورة حم السج

  
اللهم من تَهيأ أو تَعبأ أو أعـد أو اسـتَعد   « : ـ أن يصلّي في كّل زاوية من زوايا البيت، وبعد الصالة يقول ٨

سيدي تَهيَئتي وتَعبَئتي وإعدادي واستعدادي     لوفَادة إلى مخْلُوق رجاء رِفْده وجائزته ونَوافله وفَواضله، فَإليك يا           
رجاء رِفْدك ونَوافلك وجائزتك، فال تُخَيب اليوم رجائي، يا من ال يخيب علَيه سائل ، وال ينْقُصه نائل ، فَـإنِّي              

وق رجوتُه، ولكنِّي أتَيتُك مقراً بالظُّلْم واإلساءة علـى نَفْـسي،   لَم آتك الْيوم بعمل صالح قَدمتُه، وال شَفَاعة مخْلُ       
فأسألُك يا من هو كَذلك أن تُصلِّي على محمد وآله، وتُعطينـي مـسألَتي وتُقيلَنـي                 .فَإنَّه ال حجةَ لي وال عذْر     

ي مجبوهاً ممنُوعاً وال خَائباً، يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجـوك للْعظـيم،             عثْرتي وتَقْلبني برغْبتي، وال تَردن    
ويستحب التكبير ثالثاً عند خروجه من الكعبـة وأن   .»أسألُك يا عظيم أن تَغْفر لي الذَّنْب العظيم ال إله إالّ أنْتَ    

ثم ينزل ويستقبل الكعبـة،      .» وال تُشْمتْ بنَا أعداءنَا، فإنَّك أنْتَ الضار النَّافع        اللهم ال تَجهد بالءنا، ربنا    « :يقول
  . ويجعل الدرجات على جانبه األيسر، ويصلّي ركعتين عند الدرجات

  
  

  طواف الوداع
  

 فـي  يستحب لمن أراد الخروج من مكّة أن يطوف طواف الوداع، وأن يستلم الحجر األسود والركن اليمـاني         
كّل شوط وأن يأتي بما تقدم من المستحبات عند الوصول إلى المستجار، وأن يدعو اللّه بما شاء، ثـم يـستلم                     
الحجر األسود، ويلصق بطنه بالبيت ويضع إحدى يديه على الحجر واُألخرى نحو الباب، ثم يحمد اللّه ويثنـي      

 على محمد عبدك ورسوِلك ونَبيـك وأمينـك وحبيبِـك           اللهم صلِّ « :عليه، ويصلّي على النبى وآله، ثم يقول      
ونَجيبِك وخيرتك من خَلْقك، اللّهم كَما بلَّغَ رساالتك، وجاهد في سبيلك، وصدع بـأمرِك، وُأوذي فيـك وفـي                   

     الله ،نقيالي تّى أتَاهح كدبعو ،نْبكج               ـنم كفْدو د منبه َأح جعا يرل متَجاباً لي بأفْضسنْجحاً مفْلحاً مني ماقْلب م
  .»المغْفرة والبركَة والرضوانِ والْعافية

  
ويستحب له الخروج من باب الحنّاطين، ويقع مقابل الركن الشامي، ويطلب من اللّه التوفيق لرجوعه                

 ة ُأخرى، ويستحبق به على الفقراءمرأن يشتري عند الخروج مقدار درهم من التمر ويتصد.  


