
  األول
  حجة اإلسالم وجوبها وشروطها

   
حجة اإلسالم من أهم الواجبات في الشريعة اإلسالمية التي ثبت وجوبها بالـضرورة، ونـص عليـه الكتـاب               

  ).وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اللّه غني عن العالمين(العزيز 
  .حج بالكفر تأكيدا ألهميتهوقد عبر في اآلية الكريمة عن ترك ال

ويعتبر الحج أحد األركان التي بني عليها اإلسالم، فقد جاء في الحديث عن اإلمام محمد الباقرعليه الـسالم أنّـه       
وتـرك هـذا الواجـب معـصية     . بني اإلسالم على خمسة على الصالة والزكاة والحج والصوم والواليـة  : قال

  . الشريعة اإلسالمية فيكون كفراكبيرة، وإنكار وجوبه يعني عادةً إنكار
  

  وما هي حجة اإلسالم؟
  .هي الحجة التي تجب في العمر مرةً واحدةً على كل إنسان تتوفر فيه شرائط معينة يأتي استعراضها

وما زاد على المرة فهو مستحب، وال يصبح واجبا إلّا بسبب طارئ، كالنذر أو اليمين أو إفساد اإلنـسان لحـج             
 امرأته عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة، فإنه يجب عليه مضافا إلى إكمال حجـه والتكفيـر           سابق، بأن جامع  

اإلفساد، وكل هذه أسباب طارئة وفـي األصـل    بعن جماعه، إعادة الحج من عاٍم قابل، ويسمى بالحج الواجب           
  .ال تجب كما ذكرنا سوى حجة اإلسالم مرةً واحدة إذا توفرت شروطها

 الشروط وجبت على اإلنسان المبادرة إلى الحج، فاليجوز له التسويف والمماطلة فيـه تكاسـال     وإذا توفرت هذه  
أو حرصا على ربح تجارة أو نحو ذلك من شؤون الدنيا وإذا لم يحج في السنة اُألولى وجـب عليـه أن يبـادر      

  .إلى ذلك في السنة التالية وهكذا
  

ليه فيها الحج بااللتحاق مع أول طائرة أو قافلة متّجهـة نحـو   وهل يجب عليه أن يبادر في السنة التي يتحتّم ع         
  تلك الديار أو يجوز له التأخير إلى نهاية مواعيد السفر المقررة؟

يجوز التأخير ما لم يخشَ فوت الحج، وإذا أخّر ففاته الحج كان الحج ثابتا عليه والبـد مـن أدائـه فـي سـنٍة        
  .ُأخرى

ئة مقدمات وإعداد ترتيبات رسمية أو غيرها من الحصول علـى جـواز سـفر         وإذا كان السفر متوقّفا على تهي     
  ونحو ذلك فهل يجب السعي لحصولها؟

  .نعم يجب السعي لتحصيلها بالنحو الذي ال يكون محرجا والمبادرة إلى ذلك على نحو يوثق معه بإدراك الحج
  وما هي الشروط التي متى توفرت وجب الحج؟

  .، حرا، مستطيعاأن يكون بالغا، عاقال: هي
  

  وما هي االستطاعة؟



  :تتكون االستطاعة من العناصر التالية
  

 اإلمكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهابا وإيابا لمن يريد الرجـوع إلـى بلـده، وذهابـا لمـن ال يريـد         -أوال  
  .الرجوع

  
  .حج األمن والسالمة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند ممارسة أعمال ال-ثانيا 

  
 تمكنه بعد اإلنفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج بـسبب             -ثالثا  

  .الحج وما أنفقه عليه
  

 أن ال يكون ملزما شرعا منذ بداية حصول المال لديه بصرفه في واجب أهم، كدين حالٍّ مطالـب بـه             -رابعا  
ويفوقه أهميةً شرعا، كما إذا كان لديه مريض لو تركه للحج لماتء آخر يعوقه عن الحج   شيوقتئٍذ، أو بأي.  

  .فكّل من اجتمعت فيه هذه العناصر وكان الوقت متّسعا وجب عليه الحج
وإذا حج مع عدم توفر أحد العناصر الثالثة اُألولى لم يحتسب له حجة اإلسالم، وإذا توفرت هذه اُألمور وحـج               

  .سب له الحج وكان حجة اإلسالم ولكنه يعتبر آثما لتركه الواجب األهممع عدم توفر العنصر الرابع احتُ
  

  العنصر األول من عناصر االستطاعة وجود نقود فعال؟-هل يقصد باإلمكانية المالية 
ال بل يقصد وجود مال تفي قيمته بالنفقات على أن ال يكون ذلك المال مما يحتاجه اإلنسان فـي حياتـه حاجـة        

  ة كدار السوكما تحصل اإلمكانية المالية بوجود ماٍل في يده فعـال كـذلك تحـصل    . كنى واألثاث الالزم فيها ماس
  .بوجود مال له في ذمة آخر دينا إذا كان الدين حاالّ وكان بإمكانه استيفاؤه

  
  هل أن مشتريات اإلنسان في الحج تعد ضمن االستطاعة والبد من وفاء إمكاناته المالية بها؟

  . االستطاعة، وال يعتبر العجز عن شراء الهدايا مسوغا لترك الحجال تعد من
  

  : في الحاالت التالية)العنصر األول في االستطاعة(هل تتحقق اإلمكانية المالية المطلوبة 
   إذا كانت متمثّلة في مهر حصلت عليه المرأة في الزواج؟-أ 

ذا كان المهر وافيا بنفقات الحج مع استثناء ما تفـرض    نعم تتحقق اإلمكانية المالية ويجب الحج في هذه الحالة إ         
  .العادة المتّبعة صرفه في شؤون الحياة الزوجية مما يسبب العدول به إلى الحج الحرج

وكذلك إذا تحققت اإلمكانية المالية بما تحصل عليه الزوجة من نقود كهدايا عقيب زواجها وبما تـستغني عنـه                
  .من الحلي والزينة

  



  انت متمثّلة في سلعة أو عقار لم يتيسر بيعه بالثمن المعقول وأمكن بيعه بثمن مجحف بحال البائع؟ إذا ك-ب 
  .ال تتحقق االستطاعة في هذه الحالة

  
   إذا كانت متمثّلة في مبلغ اقترضه اإلنسان وال يزال مدينا به؟-ج 

عند وفاء الدين، نعم لـم يكـن يجـب    تتحقق االستطاعة في هذه الحالة إذا كان واثقا من عدم وقوعه في الحرج  
فالموظف الذي يتـاح  : عليه االستقراض في البدء ولكن بعد أن استقرض يقع منه الحج صحيحا مجزيا، وعليه             

له أن يأخذ سلفة بقدر راتبين أو أكثر ألجل الحج ال يجب عليه أن يستلف ولكـن إذا اسـتلف بإجـاز الحـاكم            
  .الشرعي وحج به صح وكان حجة اإلسالم

  
   إذا كانت متمثّلة في دين على شخص مماطل يتوقّف استنقاذه منه على الرجوع إلى المحاكم العرفية؟-د 

يجب في هذه الحالة استحصال الدين ولو بالرجوع إلى المحاكم العرفية ما لم يلزم منه الحرج والمشقّة الـشديدة            
  .على الدائن

  
  ى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى؟ إذا كانت متمثّلة في مال مع حاجة اإلنسان إل-هـ

  .يجب في هذه الحالة صرف المال في الحج ما لم يلزم من تعطيل الحاجة اُألخرى حرج ومشقّة شديدة
  
 إذا كانت متمثّلة في دين مؤجل له في ذمة آخر وكان بإمكانه أن يخصمه بمبلغ حاّل بـسعر معقـول يفـي      -و  

  بنفقات الحج؟
  . الحالة خصم الدين ببيعه بمبلغ أقل يدفع فعال إذا كان التسعير معقواليجب في هذه

  
  عليه السالم أو الزكاة؟  إذا كانت متمثّلة في حقّ شرعي كسهم اإلمام -ز 

يجب الحج في هذه الحالة إذا كان الحقّ الشرعي مما يملكه الشخص بالقبض كالزكاة للفقير، فـإذا ورد الفقيـر                
بنفقات الحج وكان واثقا من عدم تعسر الحياة عليه بعد ذلك لو أنفق هذا المبلغ فـي الحـج،     مال من الزكاة يفي     

  .وجب عليه
  .عليه السالم فال تتحقق به االستطاعة وال يجب به الحج وأما سهم اإلمام

  
  هل يعوض عن اإلمكانية المالية للشخص أن يبذل له آخر القيام بنفقات حجه؟

 بأن يلتزم الباذل بنفقاته فيكون المبذول له ملزما بالحج وال يعذر فـي تـرك الحـج           نعم يعوض البذل عن ذلك    
بمجرد عدم ضمان معيشته بعد الرجوع، كما أن كونه مدينا أو مثقال بالديون ال يعفيه مـن وجـوب االسـتجابة          

  .للحج ما لم يكن على نحو يفوت سفره فرصة الوفاء عليه
  :ان المال يفي بنفقات الحج فهناك حاالتوأما إذا وهب شخص ماال آلخر وك



  . أن يهبه المال على أن يحج به فيجب عليه قبول الهبة والذهاب به إلى الحج-اُألولى 
  

 أن يهبه المال ويخيره بين الحج به وغير ذلك فوجوب القبول عليه في هذه الحالة غيـر معلـوم وان           -الثانية  
  .إذا قبل وجب الحجكان األحوط القبول عليه في هذه الحالة، ف

  
 أن يهبه المال من دون تعرض لفكرة الحج فال يجب على الموهوب له القبول، نعم لـو قبـل الهبـة               -الثالثة  

ويتحقق البذل بالوصية أيضا إما بأن يوصي الميت بمال لشخص لكي يحج به أو يـأمر          . توفرت له االستطاعة  
  .وصيه بأن ينفق على حج شخص من ثلثه

  
  :العنصر الثاني لالستطاعة في الحاالت التالية-ألمن والسالمة هل يختّل ا

   إذا كان له مال ذو أهمية في البلد يخشى عليه من الضياع والتلف لو تركه وسافر، فهل يجب عليه الحج؟-أ 
  .ال يجب عليه الحج وعليه فمن كانت لديه تجارة ويخشى ضياعها وتلفها بسفره ال يلزم بالسفر

  
  هناك في الطريق من يفرض عليه ضريبة مالية معتدا بها، فهل يجب عليه الحج؟ إذا كان -ب 

إذا كانت الضريبة المذكورة شيئا عرفيا مألوفا كالمبالغ الرسمية التي تأخذها السلطات، فمن الواجـب دفعهـا إذا       
لطـرق فـال أمـن    وأما إذا كان شيئا غير عرفي من قبيل ما يفرضه اللصوص وقُطّاع ا  . توقّف الحج على ذلك   

  .وال يجب الحج
  

 إذا كان الطريق المألوف غير مأمون ولكن طريقا أطول منه يتوفر فيه األمن والسالمة فهل تثبـت بـذلك          -ج  
  االستطاعة ويجب الحج؟

  .نعم يجب عليه الحج مع تمكنه ماليا وتُعتبر االستطاعة عند ذلك ثابتة
  
رٍم فهل يعتبر السفر غير مأمون شـرعا وال يجـب عليهـا     إذا كانت المرأة غير متمكنة من اصطحاب مح      -د  

  الحج وإذا تمكنت من اصطحابه فهل يجب عليها أن تصحبه ولو بأن تنفق عليه ليسافر معها؟
ليس المحرم شرطا أساسيا في سفر المرأة، بل إذا توفرت لها القدرة على السفر المأمون بدونه صح منهـا ذلـك     

  .محرم ولو أمكنهاوال يجب عليها اصطحاب ال
  

وهو تمكنه بعد اإلنفاق على الحج من اسـتئناف وضـعه المعاشـي    -بالنسبة إلى العنصر الثالث في االستطاعة  
  :ما حكم الشخص في الحاالت التالية الطبيعي 

 صاحب حانوت له رأس مال صغير لو أنفقه أو أنفق منه على الحج تداعى حانوته وتعذّر عليـه اسـتئناف     -أ  
  يه بعد الرجوع؟العمل ف



  .ال يجب الحج على شخص من هذا القبيل لعدم توفر العنصر الثالث
  

 موظّف له راتب يمكّنه من السفر إلى الحج ولكن لم يحصل على إجازة ولو سـافر والحالـة هـذه يفقـد         -ب  
  عمله وراتبه وترتبك معيشته؟

  .ال يجب الحج على شخص من هذا القبيل أيضا
  

  را بُأجور، كنجار وحداد؟ إنسان يعمل عمال ح-ج 
  .مثل هذا يجب عليه الحج ألن الصنعة التي يتقنها تكفل له استئناف وضعه المعاشي بعد الرجوع

  
   إنسان متعطّل عن العمل ويستمد معيشته مما يرده بين حين وآخر من صالت وهبات؟-د 

  .مثل هذا يجب عليه الحج أيضا إذا حصل على اإلمكانية المالية للسفر
  

 وهو عدم وجود معيق أهم شرعا هل يعتبر منع الـزوج لزوجتـه     -على ضوء العنصر الرابع في االستطاعة       
  معيقا؟

  .أن منعه ال أثر له، وال يجب على الزوجة استئذانه في السفر لحجة اإلسالم: والجواب
  

عليه السالم في كّل يوم عرفة ثـم   وهل يعتبر النذر معيقا والوفاء به أهم من الحج كما إذا نذر أن يزور الحسين           
  حصل اإلمكانية المالية للحج؟

  .أن النذر ينحّل عندئٍذ وال يعتبر معيقا فيجب عليه الحج: والجواب
  

  وهل يعتبر األجير في عمل يتعارض مع أداء الحج معذورا عنه من أجل وجوب التزامه باإلجارة؟
ذه الحالة، فلو آجر نفسه لخدمة شخص في بلـده ثـم حـصل      أنّه غير معذور، واإلجارة تبطل في ه      : والجواب

  .على اإلمكانية المالية للسفر للحج تعين عليه الحج وبطل من اإلجارة ما ينافي ذلك
  

وهل يعتبر منع الوالد لولده عن الحج نظرا لصغر سنّه أو ألن الوالد أولى منـه بـالحج أو ألي سـبٍب آخـر             
  لد؟مسقطا لوجوبه رعاية لحقّ الوا

أنّه غير مسقط، وال يجوز للولد إذا حصل على مال يكفيه للحج أن يترك الحج إيثـارا ألبيـه بـذلك       : والجواب
  .المال على نفسه

  
إذا اكتملت لديه عناصر االستطاعة وحصل على المال الكافي قبل موسم الحج فهل لـه أن ينفـق المـال فـي            

  حاجاته الخاصة؟



ة ماسة ضرورية وإذا صرف المال بدون حاجة ماسة لـم يعفـه ذلـك عـن     ال يجوز ذلك إلّا عند عروض حاج  
  .الحج وكان عليه أداؤه

  
إذا اكتملت العناصر المذكورة وتسامح الشخص فلم يحج ثم عجز عن الحج لمرض أو شيخوخة أو غيـر ذلـك           

  وانقطع أمله في التمكن فيما بعد فماذا يصنع؟
الحال إذا كان اإلنسان موسرا ولم يـتمكن منـذ البدايـة مـن     يجب عليه أن يستنيب شخصا يحج عنه، وكذلك        

  .ووجوب االستنابة فوري كوجوب الحج. مباشرة الحج أو كانت المباشرة حرجا عليه



  الثاني
  أقسام الحج

  
  .تجب العمرة والحج إذا توفرت الشروط المقررة سابقا

  .لسعي بين الصفا والمروة والتقصيراإلحرام والطواف حول البيت وركعتيه وا: وتتلخّص أعمال العمرة في
اإلحرام والطواف وركعتيـه  : إذا أردنا أن نسردها بدون أخذ الترتيب بعين االعتبار في   -وتتلخّص أعمال الحج    

والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات وبالمزدلفة والذهاب إلى منـى ورمـي جمـرة العقبـة والـذبح              
غيـر  . ورمي الجمار، على ما يأتي تفصيل ذلك كلِه إن شاء اللّـه تعـالى  والحلق أو التقصير والمبيت في منى   

  .العمرة والحج تختلف باختالف شكل الحج وانقسامه إلى حج التمتّع وحج اإلفراد-أن طريقة أدائهما 
فحج التمتّع عبادة واحدة مركبة من عمرة وحجة، وتكون العمرة قبل الحجة ويفـصل بينهمـا فاصـل زمنـي                  

اإلنسان من إحرام العمرة ويتمتّع بما يحرم على المحِرم ممارسته قبل أن يبدأ بالحجة، وألجـل ذلـك      يتحلل فيه   
فالعمرة إذن جزء من حج التمتّع وتُسمى بعمـرة التمتّـع والحجـة هـي     . ناسب أن يطلق عليه اسم حج التمتّع     

  .الجزء الثاني
جة فقط وال تشتمل على عمـرة وإنّمـا تـؤدى العمـرة     وعلى خالف ذلك حج اإلفراد، فإنّه عبادةٌ تعبر عن الح      

  .كعبادة ُأخرى مستقلّة وتُسمى بالعمرة المفردة
وبينما كان يجب إيقاع عمرة التمتّع قبل حجة التمتّع يجب هنا على األحوط إيقاع العمـرة المفـردة بعـد حـج         

تّع بعمرة التمتّع فإنهما يمثّالن عبـادة  اإلفراد وال ترتبط صحة حجة اإلفراد بالعمرة بينما ترتبط صحة حجة التم         
  .واحدة، فلو بطلت عمرة التمتّع ولم يعدها الحاج بطلت بالتالي حجة التمتّع أيضا

  
  حج التمتّع وحج اإلفراد؟: هل يجوز أن يؤدى حج اإلسالم بأي واحد من هذين الشكلين

ما يقارب تسعين كيلـومترا أن يـؤدي   يجب على من كان يبعد عن مكة المكرمة أكثر من ستة عشر فرسخا أي     
ويجب على من كان أقرب من ذلك أن يؤدي حجة اإلسالم بحج اإلفراد، وأمـا مـن            . حجة اإلسالم بحج التمتّع   

  .كان يريد أن يحج حجا مستحبا فله اختيار أي من الشكلين سواء كان قريبا أو بعيدا، وحج التمتّع أفضل
  

   في حج التمتّع وما هي فوارقها عن العمرة المفردة؟ما هو مجمل أعمال عمرة التمتّع
الكعبة، وركعتـي الطـواف، والـسعي بـين     -تتلخّص أعمال عمرة التمتّع في اإلحرام، والطواف حول البيت       

وتختلف العمرة المفـردة عـن عمـرة التمتّـع فـي       . الصفا والمروة، والتقصير على ما يأتي شرحه وتفصيله       
  :األحكام التالية

أن العمرة المفردة تشتمل على طواف آخر حول البيت يسمى بطواف النـساء، ويعتبـر آخـر أعمـال        -أوال  
  .العمرة المفردة ويأتي شرحه، بينما ال يجب في عمرة التمتّع إلّا طواف واحد

  



فـي   أن عمرة التمتّع ال يخرج اإلنسان عن اإلحرام منها وقيوده الشرعية إلّا بالتقـصير بينمـا يخـرج       -ثانيا  
  .العمرة المفردة عن إحرامها بالتقصير أو الحلق، وسيأتي شرح معنى التقصير والحلق

  
وسـيأتي استعراضـها وأمـا    - أن اإلحرام لعمرة التمتّع ال يجوز إلّا من أماكن معينة تسمى المواقيـت          -ثالثا  

لمواقيت، وأدنى الحـل يعنـي   العمرة المفردة فيجوز اإلحرام لها من أدنى الحل في حالة عدم المرور على تلك ا     
  .النقطة التي تنتهي فيها منطقة الحل وتبدأ منطقة الحرم

  
ولهـذا مـن أراد أن   .  أن عمرة التمتّع بوصفها جزءا من حج التمتّع ال يمكن انجازها بصورة مـستقلّة      -رابعا  

  .يعتمر عمرة مستحبة بدون حج، يتحتّم عليه أن يأتي بعمرة مفردة ال بعمرة التمتّع
  

شوال و ذو القعـدة وذو الحجـة، وتـصح العمـرة     :  أن عمرة التمتّع ال تقع إلّا في أشهر الحج وهي      -خامسا  
  .المفردة في جميع الشهور، وأفضلها للعمرة المفردة شهر رجب

  
 أن االستطاعة لمن كان يجب عليه حج التمتّع ال تكتمل إلّا بأن تكون متوفرة بالنسبة إلى كال جزأيـه            -سادسا  

وأمـا لمـن كـان يجـب     .  عمرة التمتّع وحجة التمتّع، فمن كان غير قادر على أحدهما ال يجب عليه اآلخر  من
عليه حج اإلفراد فلكٍل من الحج والعمرة استطاعته، فمتى استطاع أن يأتي باالثنين وجب ذلـك مقـدما للحـج               

  . وجب أن يؤديهعلى العمرة على األحوط، ومتى توفرت االستطاعة بالنسبة إلى أحدهما فقط
وعلى هذا األساس قد تقع العمرة المفردة في عام وحج اإلفراد في عام آخر، بينمـا ال يجـوز أن تقـع عمـرة          

  .التمتّع وحجة التمتّع إلّا في عام واحد مع تقديم العمرة على الحج؛ ألنّهما جزءان مترابطان
  

  جة اإلفراد؟ما هو مجمل أعمال حجة التمتّع، وما هي الفوارق بينها وبين ح
  :تتلخص أعمال حجة التمتّع فيما يلي

  . اإلحرام- 1
  . الوقوف في عرفات- 2
  . الوقوف في المزدلفة- 3
  . رمي جمرة العقبة- 4
  . النحر أو الذبح- 5
  . الحلق أو التقصير- 6
  . الطواف- 7
  . صالة الطواف- 8
  . السعي- 9



  . طواف النساء- 10
  . صالة طواف النساء- 11
  .بيت في منى الم- 12
 رمي الجمار الثالث في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، وسيأتي تفصيل هذه األعمـال واحـدا بعـد       - 13

  .اآلخر
  

  :وأما الفوارق بين حجة التمتّع وحجة اإلفراد فتتمثّل فيما يأتي
  

 تقـدم وال تتوقّـف   كمـا - أن حجة التمتّع ترتبط صحتها بوقوع عمرة التمتّع قبلها ووقوعها صـحيحة           -أوال  
  .صحة حج اإلفراد على ذلك

  
 يكون اإلحرام لحج التمتّع بمكة، وأما اإلحرام لحج اإلفراد فيكون من أحد المواقيت التـي يحـرم منهـا         -ثانيا  

  .لعمرة التمتّع، وقد أشرنا إليها سابقا ويأتي تفصيلها
  

ء من ذلك فـي حـج اإلفـراد، نعـم إذا       يعتبر شيكما مر بنا وال- يجب النحر أو الذبح في حج التمتّع    -ثالثا  
صحب المؤدي لحج اإلفراد هديا معه وقت اإلحرام بأن أحضر شاة مثال وأعدها ليسوقها معه في حجـه وجـب        

  .حج القران حيث إن الحاج يقرن معه الهديبعليه أن يضحي به يوم العيد، ويسمى الحج حينئٍذ 
  

المشعر فـي حـج التمتّـع،    -م الطواف والسعي على الوقوف بعرفات وبالمزدلفة  ال يجوز اختيارا تقدي    -رابعا  
  .ويجوز ذلك في حج اإلفراد

  .ولما كان حج التمتّع أفضل وهو الشكل الواجب على إخواننا المؤمنين غالبا فسوف نتحدث عنه فيما يلي



  الثالث
  حج التمتّع

  
والهما بالعمرة والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتّـع علـى   تُسمى ُأ: كما عرفنا مركّب من عبادتين -حج التمتّع   

  .الجزء الثاني منهما
  

  :العمرة والحج عبادة ال تقع صحيحة ما لم يتوفر فيها أمران-وهو بكال جزأيه 
  

- القصد إلى عنوانها منذ البدء فيها، بمعنى أن المكلّف يجب عليه حين يبدأ بأول أعمال عمرة التمتّـع      -األول  
وهو اإلحرام أن يقصد بشروعه في تلك األعمال أداء فريضة حج التمتّع بالبدء بعمرتـه، فـإذا بـدأ باألعمـال      

  .وأحرم من دون أن يقصد أداء فريضة حج التمتّع بطل عمله
  

  . أن يقصد التقرب إلى اللّه تعالى بأداء فريضة الحج واإلتيان بأعماله-الثاني 
  

  : رئيسيةوفي عمرة التمتّع واجبات خمسة
  . اإلحرام من أحد المواقيت التي سوف نعرف تفصيلها فيما بعد- 1
  . الطواف حول البيت، والبيت هو الكعبة الشريفة- 2
  . صالة الطواف- 3
  . السعي بين الصفا والمروة، وهما مكانان مرتفعان على مقربة من المسجد الحرام- 4
  .ء من الشعر أو األظفار  التقصير، وهو أخذ شي- 5

فإذا أتى المكلّف بهذه األعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلت عليه اُألمور التي كانت قد حرمت عليه بـسبب               
على ما يـأتي ويجـوز لـه خـالل ذلـك      -اإلحرام، ولم يبق عليه إلّا أن يؤدي وظائف الحج في وقتها المقرر   

ـ      ع الوثـوق بـالرجوع وإدراك الحـج،    الخروج من مكة إلى األماكن القريبة من مكة كجدة والطائف ونحوها م
  .واألحوط عدم االبتعاد إلى مسافات أبعد ولو كان واثقا بالرجوع واإلدراك

  
  :وفيما يأتي نذكر تفاصيل األعمال الخمسة

  



   اإلحرام–الواجب األول 
  

فـسه األشـياء   تحريم اإلنسان على ن: اإلحرام، هو أول األعمال التي يقوم بها المكلّف في عمرة التمتّع، ومعناه           
وهذا التحريم يكون نافذ المفعول وثابتا في نظـر الـشارع إذا لبـى    . المعينة والتي حرمها الشارع على المحرم     

  .وسوف تأتي صورة التلبية. المحرم
  :والكالم في اإلحرام يقع في فصول

   
  في مواقيت اإلحرام لعمرة التمتّع

  
 فمن الناحية الزمانية ال تصح إلّا في الفترة التي تبـدأ مـن أول      عمرة التمتّع لها توقيت زماني وتوقيت مكاني،      

شوال وتستمر إلى اليوم التاسع من ذي الحجة، وأما من الناحية المكانية فالبد أن يقع اإلحرام في عمرة التمتّـع           
  .المواقيت، فال يصح اإلحرام من غيرها إلّا على تفصيل سوف يأتيبفي أماكن معينة تُسمى 

  
  :ه المواقيت هي كما يليوهذ
ذي الحليفة يقع قريبا من المدينة المنورة، وهـو أبعـد المواقيـت    ب مسجد الشجرة، وهو في مكان يسمى     -أوال  

من مكة المكرمة؛ ألن المسافة بينهما على ما يقال حوالي أربعمائة وأربعة وستين كيلومترا، ويقدر بعـده عـن                
  .ت تقريباالمدينة المنورة بسبعة كيلومترا

  
المسلخ وهو اسم ألوله، والغمرة وهو اسـم لوسـطه، وذات   :  وادي العقيق، وهذا الميقات له أجزاء ثالثة-ثانيا  

ويقدر بعد آخره عن مكة المكرمة بحوالي أربعة وتـسعين كيلـومترا علـى مـا قيـل           . عرق وهو اسم آلخره   
  .يما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيةواألحوط وجوبا أن يحرم المكلف قبل أن يصل إلى ذات عرق ف

  
 قرن المنازل، ويقع في جبل مشرف على عرفات، ويقدر بعده عن مكـة المكرمـة بتـسعين كيلـومترا        -ثالثا  

ونيف، والسائرون من الطائف إلى مكة برا يمرون بنقطة في الطريق العام محاذية لقـرن المنـازل قـد شُـيد            
  .نقطةعليها مسجد، ويجوز اإلحرام من تلك ال

  
  .إن بعده عن مكة المكرمة يقدر بأربعة وتسعين كيلومترا:  يلملم، وهو جبل من جبال تهامة، ويقال-رابعا 

  
 الجحفة، وهي قرية كانت معمورة قديما وخربت، وتبعـد عـن مكـة المكرمـة بمـائتين وعـشرين        -خامسا  

  .كيلومترا على ما يقال



صلى اهللا عليه واله وسلم للمسلمين، وتوضيح الحـال بـشأنها    اللّه هذه هي المواقيت الخمسة التي وقتها رسول        
  :يتم خالل المسائل التالية

يصح لكّل من يمر على واحد من المواقيت اإلحرام منه، وإذا كان يمر في طريقه إلـى مكـة علـى ميقـاتين                
 يجوز له أن يجتـاز الميقـات   كمن يسافر من المدينة إلى مكة مارا بذي الحليفة والجحفة فال-أحدهما بعد اآلخر  

  .األول بدون إحرام، ولكن لو اجتازه بال إحرام وأحرم في الميقات الثاني صح إحرامه
ما مر من عدم جواز تأخير المسافر من المدينة إلى مكة إحرامه إلى الجحفة، يـستثنى منـه المـريض ومـن               

  .اإلحرام إلى الجحفةضعفت حالته الصحية، فيجوز له ألجل الضرورة والمشقّة تأخير 
كما يصح اإلحرام من أحد المواقيت المذكورة كذلك يصح من المكان المحاذي ألحدها، والمحـاذاة تتحقـق بـأن      

  .يصل المسافر إلى مكان لو اتّجه فيه إلى مكة المكرمة لكان الميقات واقعا إلى يمينه أو يساره
  .وط تأجيل إحرامه عن المكان األول للمحاذاةوإذا كان يحاذي في طريقه ميقاتين لم يجز له على األح

ال فرق في المحاذاة بين المحاذاة من بعٍد أو من قُرب، فيجوز لمن يمر بذي الحليفة أن يجعل مـسجد الـشجرة                
  .عن يمينه أو يساره ويحرم من هناك قريبا منه

أحد المواقيـت نفـسها جـاز لـه     إذا كان المكلّف يحاذي في طريقه الميقات ويصل في سيره بعد المحاذاة إلى          
  .تأجيل اإلحرام إلى حين الوصول إلى الميقات

أن من مواقيت اإلحرام لعمرة التمتّع أدنى الحل، وذلك لمن لم يمـر بأحـد المواقيـت            : ذكر جماعة من الفقهاء   
كتفـاء  وهو مشكل حتى مع تعقّل هذا الفرض كما هو الظاهر، فاألحوط وجوبـا عـدم اال          . األصلية وال حاذاها  

  .باإلحرام من أدنى الحل
ال يصح اإلحرام قبل الميقات، نعم إذا نذر اإلحرام من مكان هو أبعد عن مكة من النقطة التي كـان يجـب أن              

  .يحرم منها لو لم يكن قد نذر انعقد نذره وصح إحرامه من هناك
التمتّع بعـد المواقيـت، نعـم إذا    كما ال يجوز للمسافر اإلحرام قبل المواقيت كذلك ال يجوز له أن يحرم لعمرة           

كان المكلّف يسكن في نقطة هي أقرب إلى مكة من أحد المواقيت المذكورة فإنّه يجوز له اإلحرام مـن موطنـه          
  .وال يلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت وإن جاز له ذلك أيضا

       ل فرضه من حـج التمتّـع   المكلّف الذي سكن في مكة وكان مستطيعا في بلده، أو استطاع في مكة قبل أن يتحو
إلى حج اإلفراد، إذا أراد اإلحرام لعمرة التمتّع فهل يحرم من موطنه كما يحرم األشخاص الذين يـسكنون فـي             

  نقاط بين الميقات ومكة من موطنهم، أو يجب عليه الخروج من الحرم إلى أدنى الحل واإلحرام من هناك؟
  . الخروج إلى أحد المواقيت الخمسةوجهان، أحوطهما الثاني، واألحوط منه استحبابا

يجب على المكلّف التأكد من وصوله إلى أحد المواقيت أو ما يحاذيها واإلحرام منه، وذلك عن طريق العلـم أو               
  .االطمئنان أو الحجة الشرعية

إذا شك المكلّف في تعيين الموضع الذي تحصل معه المحاذاة للميقات فيمكنه أن يطمئن مـن صـحة إحرامـه               
  :د أمرينبأح
  



بان ينذر اإلحرام مـن مكـان   29. أن يقدم إحرامه على الميقات بنذر شرعي على النحو المتقدم في الفقرة  -أوال  
  .على النحو الّذي يعلم بأنّه قبل المواقيت أو يعلم بأنّه كذلك أو محاٍذ ألحدها

  
ا المحاذاة ويستمر علـى ذلـك إلـى     أن يلبس ثوبي اإلحرام ويشرع في التلبية من أول نقطة يحتمل فيه    -ثانيا  

أمـا كيفيـة التلبيـة    . آخر نقطة يحتمل فيها الخروج منها، وتكون نيته هي اإلحرام من النقطة المحاذية الواقعية 
  .وصيغتها فستأتيك في الفصول اآلتية إن شاء اللّه تعالى

قع قبـل الـدخول فـي الحـرم، وأمـا إذا      ت 25 –بالمعنى المتقدم في الفقرة -هذا كلّه فيما إذا علم بأن المحاذاة  
  .احتمل أنّها تتحقق في نقطة ال يصل إليها إلّا بعد دخوله في الحرم فال أثر لها وال يمكن التعويل عليها

المسافرون إلى الحج برا السائرون إلى الطائف ومنه إلى مكة المكرمة يمكنهم اإلحرام مـن قـرن المنـازل أو           
والمـسافرون إلـى الحـج بـرا     . لنقطة التي شُيد عليها مسجد يقع على الطريق العاممن النقطة المحاذيه له، كا    

على مـا تقـدم   -الذين يبدؤون بالمدينة المنورة يمكنهم أن يحرموا لعمرة التمتّع من مسجد الشجرة أو ما يحاذيه        
ينة ثم يحـرم منهـا، ويحـرم    كما يمكنهم أن يحرموا من المدينة نفسها بالنذر، بأن ينذر اإلنسان اإلحرام من المد 

عليه حينئٍذ التظليل مهما أمكن، وإذا ظَلل بأن ركب الطائرة من المدينة إلى جدة محرما قاصدا مكة صح حجـه             
  .وكان عليه أن يكفّر، على ما يأتي في كفارة التظليل

ن مـن الـذهاب   والمسافرون بالطائرة إلى جدة يشكل إحرامهم من جدة بدون نذر، أو مع النذر أيضا مع الـتمك        
 وهنـاك صـور   28وكذلك عندي إشكال في إحرامهم من أدنى الحل، كما تقدم فـي الفقـرة    . إلى أحد المواقيت  

  :يصح لهم اختيار أي واحدة منها
  

 أن يقصد المسافر الذهاب من جدة إلى أحد المواقيت فيحرم منها، كالجحفة وقرن المنازل، أو يـذهب            -اُألولى  
  . مسجد الشجرةإلى المدينة ليحرم من

  
 في حالة تعذر ذهابه إلى أحد المواقيت يمكنه أن ينذر اإلحرام من جدة فيحرم منها، ويعتبـر إحرامـه         -الثانية  

  .حينئٍذ صحيحا
  

هذا فيما إذا كان المحرم إمرأة أو كان رجـال قـد ضـاق عليـه     .  أن ينذر اإلحرام من مطار بلده مثال -الثالثة  
حرام، فيحرم ويكفّر كفارة التظليل لركوبه الطـائرة محرمـا وال إثـم عليـه، وإذا      الوقت ويخشى من تأخير اإل    

صنع الرجل ذلك بدون خوف وعذر فحجه صحيح وعليه كفّارة التظليل ويعتبر مقصرا إذا كـان متمكنـا مـن           
  .عدم التظليل بعد اإلحرام

  
ء على المـرأة   صح حجه، وال شي أن ينذر اإلحرام من منتصف الطريق وهو في الطائرة، فيحرم وي           -الرابعة  
  .ء على الرجل سوى أن يكفّر كفّارة التظليل وال شي



المسافر الذي يرد إلى المدينة رأسا هل يجوز له وهو في المدينة أن ينذر اإلحرام من جدة فيـسافر إلـى جـدة           
  محال ويحرم هناك ويسافر من جدة محرما إلى مكة؟

 إذا كان يرغب في السفر بالطائرة من المدينـة إلـى جـدة فـال يـسعه        الظاهر أنّه ال يصح منه ذلك، كما أنّه       
اإلحرام من مسجد الشجرة؛ إذ لو أحرم من هناك حرم عليه التظليل وركوب الطـائرة، فالبـد لـه أن يؤجـل             

. وهل يجوز له حينئٍذ أن يحرم من جدة بالنذر بعد الوصول إليها؟ فيه إشـكال        . إحرامه إلى ما بعد وصول جدة     
  .قرب عدم الجواز، فعليه أن يذهب إلى أحد المواقيت أو يحاذيه ويحرم منه مع التمكنواأل

سوف تعرف في الفصول اآلتية أن المكلف إذا أحرم حرمت عليه ُأمور عديدة، وقد يتّفـق أن يحـرم المكلـف            
ومثـال ذلـك   . وهو عازم على ارتكاب بعض تلك اُألمور، فيصح إحرامه وإن كان آثما بارتكابه تلك المحرمات   

  .من يحرم وهو عازم على التظليل
يجوز للجنب والحائض أن يحرما في مسجد الشجرة حال االجتياز، كما يجوز لهما اإلحـرام خـارج المـسجد               
بالمحاذاة بأن يجعال المسجد عن يمينهما أو يسارهما في حالة إتّجاههما إلى جهة مكـة المكرمـة ويحرمـا، وال            

  .د ألجل اإلحرام فيه ما لم يتطهر الجنب أو تغتسل الحائض بعد نقائهايجوز لهما المكث في المسج
  .من ترك اإلحرام لعمرة التمتّع عالما عامدا وأتى بسائر أعمال العمرة بدون إحرام كانت عمرته باطلة

إذا ترك المكلف اإلحرام من الميقات والمحاذي له عن علم وعمد حتى تجـاوزه، فـإن أمكنـه الرجـوع إلـى             
ات أو المحاذي وجب، فإذا رجع وأحرم صح عمله، وأما إذا لم يكن متمكنا من الرجوع كذلك فهـل يكفـي            الميق

في وقوع العمرة صحيحةً أن يرجع إلى أدنى الحل فيحرم أو أن يحرم من مكانه إذا كان بعد لـم يـصل إلـى               
  .واألحوط وجوبا عدم صحة العمرة حينئٍذ. الحرم أو تعذّر عليه الرجوع؟ وجهان

وهذا القـول وإن كـان   . من أتى بعمرة التمتّع بدون إحرام لجهل أو نسيان صحت عمرته عند جمع من الفقهاء        
  .ال يخلو عن وجه غير أن االحتياط بعدم االعتداد بتلك العمرة ال يترك

  
إذا ترك اإلحرام في الميقات عن نسيان أو إغماء أو ماشاكل ذلك، أو تركـه عـن جهـل بـالحكم أو جهـل            

  :يقات وانتبه بعد ذلك فللمسألة صوربالم
  

  . أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات أو المكان المحاذي له، فيرجع ويحرم من هناك-اُألولى 
  

 أن يكون في الحرم وال يمكنه الرجوع إلى الميقات غير أنّه يتمكن من الرجوع إلـى خـارج الحـرم،     -الثانية  
 استحبابا االبتعاد عن الحرم بالمقدار الذي يمكنه ثـم اإلحـرام مـن    واألحوط. وعليه حينئٍذ الرجوع إلى الخارج  

  .بل هو األحوط وجوبا في الجاهل بالحكم. هناك
  

 أن يكون في الحرم وال يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم مـن مكانـه وإن     -الثالثة  
  .كان قد دخل مكة



  
نه الرجوع إلى الميقات أو ما يحاذيه، وعليـه حينئـٍذ أن يحـرم مـن      أن يكون خارج الحرم وال يمك  -الرابعة  

  .محله مع مالحظة االحتياط السابق باالبتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن
   



  كيفية اإلحرام
  

: قد عرفت أن اإلحرام هو تحريم اإلنسان على نفسه األشياء المعينة التي سوف يأتي تفصيلها، وبـذلك يتّـضح        
وال يلزم فيها تصور تلك األشياء تفصيال بل تكفي نيـة    . حرام هي النية المشتملة على هذا التحريم      أن حقيقة اإل  

لكي يصبح المكلّـف محرمـا   ويجب أن تتوفر إلى جانب هذه النية، اُألمور التالية، . تحريمها على وجه اإلجمال 
  :لعمرة التمتّع إحراما صحيحا

  
فـإذا  . نوي أنّه يحرم ألداء عمرة التمتّع من فريضة حـج التمتّـع   أن يعين المكلّف غرضه من اإلحرام وي     - 1

وال يجب عليه التلفّظ بالنية والنطق بما ينويه وإن جاز له ذلك، بـل    . أتى بنية اإلحرام من دون تعيين ال يصح       
ـ     : استحب بأن يقول مثال    ر اسـم  ُأحرم لعمرة التمتّع من حجة اإلسالم قربة إلى اللّه تعالى، وإذا كـان نائبـا ذك

المنوب عنه، وإذا كانت الحجة مستحبة أسقط كلمة حجة اإلسالم، وإذا كان الحـج واجبـا بالنـذر ونحـوه أو                  
  .باإلفساد قصد الحج الواجب بالنذر أو باإلفساد بدال عن قصد حجة اإلسالم

  
  . أن يقصد القربة بإحرامه وعمرته وحجِه الذي يعتبر ذلك اإلحرام بداية له- 2
  
3 - ي، أي يقول أن يلب :يكلَب لَك ال شَِريك يكيك لَبم لباللَّه يكم    . لَبواألحوط استحبابا أن يضيف إلـى مـا تقـد

إن الحمـد  : إن الحمد والنِّعمةَ لَك والملْك ال شَِريك لَـك لَبيـك، أو بهـذه الـصيغة             : جملة ُأخرى بهذه الصيغة   
  .ملْك لَك ال شَِريك لَك لَبيكوالنِّعمةَ لَك وال

وأما إذا نوى ولبى فقـد انعقـد   . فإذا نوى ولم يلب لم ينعقد إحرامه شرعا، ولم يحرم عليه ما يحرم على المحرم   
  .إحرامه وأصبح محرما

تلقينـه  على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة ويكفي في أدائها أن يقـوم شـخص ب    
بهذه الكلمات، بان يتابعه في النطق بها، فإذا لم يتح له أن يتعلّم تلك األلفاظ ولم يتيسر له التلقين وجـب عليـه             

واألحـوط األولـى   . واألحوط أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدل على معاني تلك األلفاظ . التلفّظ بما تيسر له منها    
  .املة ألدائها نيابةً عنهأن يستَِنيب أيضا من يحسن التلبية ك

ال تُشترط الطهارة من الحدث األصغر أو األكبر في صحة اإلحرام، فيصح اإلحرام ممن جاء من الغـائط ولـم           
  .يتوضأ، وكذلك من الجنب والحائض والنفساء

ال يشترط في صحة اإلحرام العزم من المحرم حين النية على عدم ارتكاب ما يحرم علـى المحـرم علـى مـا       
ستثنى من ذلك الجماع واالستمناء فيقال باعتبار العزم على تركهمـا عنـد النيـة فـي               36.م في الفقرة  تقدوقد ي

  .صحة اإلحرام، واألقرب أنّهما كسائر المحرمات
ال يجب في النية إخطار الصورة التفصيلية لفريضة حج التمتّع، بل له أن يقصد اإلتيان بواجباتها إجمـاال ثـم             

  .كما ال يجب اإلشارة إلى الوجوب أو االستحباب. ها بالتدريجيتعلّمها ويأتي ب



وإذا لبـى وشـك   . إذا شك في أنّه لبى أو ال، فان كان قد تجاوز الميقات لم يعتِن بشكه وإلّا وجبت عليه التلبيـة   
  .في صحة تلبيته بنى على الصحة

وإذا خـشي المـسافر    . ألظهـر يستحب الغسل في الميقات لإلحرام، ويصح من الحائض والنفساء أيضا على ا           
وإذا اغتـسل ثـم   . عدم تيسر الماء في الميقات جاز له أن يغتسل قبل ذلك، فإن وجد الماء في الميقـات أعـاد         

  .قبل أن يحرم أعاد غسله-أحدث باألصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم 
   



  ما يجب على المحرم
  

اإلزار والرداء، ويكفي منهما ما يصدق عليه االسـم عرفـا،   يجب على المحرم الرجل أن يحرم في ثوبين وهما  
وال خالف في صدق اإلزار على ماكان ساترا بين السرة والركبتين، وصدق الـرداء علـى مـا كـان سـاترا           

  .للمنكبين، وال بأس بزيادتهما على الحد المذكور
يطة يـستر بهـا مـا بـين الـسرة      فالمحرم الرجل يتجرد عن مالبسه االعتيادية، ويتّزر بقطعة قماش غير مخ     

والركبة، ويرتدي قطعة قماش كذلك يستر بها مابين المنكبين، ويحرم في حالة لبسه لهـذين الثـوبين، ويطلـق          
  .عليهما اسم ثوبي اإلحرام

األقرب أن لبس ثوبي اإلحرام ليس شرطا في صحة اإلحرام وإنّما هو واجب على مـن يحـرم، فمـن تـرك              
 صح إحرامه وحرمت عليه األشياء التي تحرم على المحرم وإن كان آثما بتركـه لـبس           لبسهما وأحرم بدونهما  

  .الثوبين
يعتبر في ثوبي اإلحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن ال يكونا من الحرير الخـالص، وال            

رتهمـا، نعـم ال بـأس    من أجزاء ما ال يؤكل لحمه، وال من الذهب على نحو يكون لبسا للـذهب، ويلـزم طها     
ويعتبر في الثوبين على األحوط أن يكونا من المنسوج أي مـن قبيـل   . بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصالة   

  .القماش ال الجلد، وأن يكونا ساترين للبشرة غير حاكيين عنها
ية، واألحـوط لهـا   وجوب لبس ثوبي اإلحرام مختص بالرجال، فالمرأة يجوز لها أن تحرم في مالبسها االعتياد      

في تلك المالبس االعتيادية التي تحرم فيهـا بمـا فيهـا عـدم كـون      51مراعاة الشروط التي تقدمت في الفقرة    
  .الثياب من الحرير، بل األحوط أن ال تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال اإلحرام

م أن يلبسه في ابتداء اإلحرام وفي أثنائـه،  يجوز للمحرم أن يزيد على الثوبين ويلبس غيرهما مما يصلح للمحر       
ويجوز للمحرم بعد عقد اإلحرام والتلبيـة، التجـرد   . كما يجوز له تبديل الثوبين بآخرين واجدين لنفس الشرائط     

  .ٍء آخر منهما بدون بديل مع األمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشي
  .رما فاألحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهيرإذا تنجس أحد الثوبين أو كالهما بعد صيرورته مح

  .يكره اإلحرام في الثياب الوسخة وفي الثوب األسود، ويستحب أن يكون ثوبا اإلحرام من القطن
   



  آداب اإلحرام ومستحباته
  

  :تقدم ما يجب على المحرم مراعاته في إحرامه وفيما يلي نستعرض جملة من آداب اإلحرام المستحبة
  :ه العامةمقدمات

  
  :يستحب تمهيدا لإلحرام

 أن يوفر الرجل شعر رأسه منذ بداية شهر ذي القعدة فال يأخذ منه شيئا إذا كان من قـصده الحـج منـذ         -أوال  
  .ذلك الحين

  
 أن ينظف اإلنسان جسده، ويقلّم أظافره، ويزيل الشعر عن اإلبطين والعانة، ويأخذ من شاربه، وينظـف          -ثانيا  

  .واكأسنانه بالس
  

 أن يغتسل غسل اإلحرام، وقد تقدم بيان أحكامه في فصل كيفية اإلحـرام، وقـد قـدمناه هنـاك لمزيـد         -ثالثا  
  .أهميته

بسم اللِّه وباللَِّه اللَّهم اجعله لي نُـورا وطهـورا وِحـرزا    : ومن المأثور أن يدعو المكلف عند الغسل بهذا الدعاء    
    كُلِّ خَوٍف و نا ِمنقْمٍ  وأماٍء وسكُلِّ د ِمن لـى     . ِشفاءـِر عري، وأجـدلـي ص حر قَلْبي، واشْررني وطَهطَه ماللَّه

               واالتّبـاع لَـك ليمني التَـسِدي قَوام تُ أنِلمع قدو ،ة لي إلّا ِبكفإنّه ال قُو ،ليكع والثناء تك، وِمدحتَكحبلساني م
  .اتُك عليِه وآلِهِلسنِّة نَبيك صلَو

  
  :مقدماته المتّصلة به

يستحب للمكلّف عند إرادة اإلحرام أن يحرم عند الزوال عقيب فريضة الظهر، فإن لم يـتمكن فبعـد فريـضة               
ُأخرى، وإلّا فبعد ست ركعات من النوافل أو ركعتين على األقل، يقرأ في الركعـة اُألولـى الفاتحـة وسـورة                

اتحة وسورة الجحد، فإذا فرغ من الصالة حمد اللّه وأثنى عليـه وصـلى علـى النبـي        التوحيد، وفي الثانية الف   
اللَّهم إني أسألُك أن تَجعلَني ِممن استَجاب لَك وآمن ِبوعِدك واتَّبع أمرك، فإنّي عبـدك وفـي قَبـضِتك ال           : وقال

د ذكرتَ الحج فأسألُك أن تَعِزم لي عليِه على كتاِبـك، وسـنِّة نبيـك    اُوقى إلّا ما وقيتَ وال آخُذُ إلّا ما أعطَيتَ وقَ  
                 فْـِدكو لْنـي ِمـنعسٍر منك وعافيٍة، واجفتُ وتُسلم لي مناِسكي في يعيني على ما ضليِه وآِله، وتُقوع لَواتُكص

اللَّهـم  .  خَرجتُ ِمن شُقٍَّة بعيدٍة وأنفَقْتُ مالي ابتغاء مرضاِتك   الَّذي رِضيتَ وارتَضيتَ وسميتَ وكتبت، اللَّهم إنِّي      
فَتَمم لي حجتي وعمرتي، اللَّهم إنّي ُأريد التَمتُّع بالعمرِة إلى الحج على كتاِبك وسنَِّة نبيك صلواتُك عليـه وآلـه،        

. ني بقَدرك الَّذي قدرت علي، اللَّهم إن لَم تَكُن حجـةٌ فَعمـرةٌ  فإن عرض لي عارض يحبسني فخلّني حيثُ حبستَ     
      صبي من النّساء والثياب والطِّيـب، أبتغـي بـذلكخّي وعمي وِعظَامي ومشري ولَحمي ودشعري، وب لَك مرأح

  .وجهك والدار اآلخرة



ومن المـأثور أن  . فليتجرد عنها ويلبس ثوبي اإلحراموإذا كان المحرم الرجل ال يزال غير متجرد عن مالبسه           
  :يقول عند لبس ثوبي اإلحرام

. الحمد للَِّه الّذي رزقَني ما ُأواري ِبِه عورتي وُأؤدي فيه فَرضي وأعبد فيه ربي وأنتهي فيه إلـى مـا أمرنـي              
ِبلني ولم يقطَع بي، ووجهـه أردتُ فَـسلَّمني، فهـو ِحـصني       الحمد ِللِّه الّذي قَصدتُه فَبلَّغني وأردتُه فأعانَني وقَ       

  .وكهفي وِحرزي وظهري ومالذي ورجائي ومنْجاي وذُخْري وعدتي في ِشدتي ورخائي
  .وعند ذلك يكون متهيئا لإلحرام، فينوي ويلبي

  
  :المستحبات في كيفيته

أن يرفع صوته بالتلبية، كما يستحب للمحرم أن يعقب التلبيـة  ويستحب أن يتلفّظ بنية اإلحرام ويستحب للرجل        
  :التي تقدم ذكرها في كيفية اإلحرام بما يلي

      يـكلَب يـكأهَل التَلْبيِة، لَب يكلَب يكالذُنوب، لَب غَفّار يكلَب يكالِم، لَباِر الساعيا إلى دد يكلَب يكاِرج، لَبعذَا الم يكلَب 
ذا الجالِل واإلكْراِم، لَبيك لَبيك تُبدُئ والمعاد إليك، لَبيك لَبيك تَستَغْني ويفتَقر إليك، لَبيك لَبيك مرعوبا ومرهوبـا         

فَ الكُرِب الِعظـام، لَبيـك لَبيـك    إليك، لَبيك لَبيك إنّه الحقُّ، لَبيك ذَا النَعماِء والفَضِل الحسِن الجميِل، لَبيك كشَّا          
  .عبدك وابن عبديك، لَبيك لَبيك يا كَريم لَبيك

  :ومن المأثور أن يقول أيضا
       ـجةُ متعٍة إلـى الحمروهذه ع ،يكلَب يكٍة، لَبرمٍة وعبحج يكلَب يكٍد، لَبٍد وآِل محمِبمحم كإلي بأتقر يكلَب  يـكلَب ،

ليكالغُها عبها وةً تَمامتَلِبي يكلَب.  
  

  :بعد اإلحرام
ويستحب، بعد أن يحرم الحاج، أن يكرر التلبية التي أحرم بها وسائر التلبيات في مختلف األوقات، خـصوصا               

عنـد كـّل   عقيب كّل صالة واجبة أو مستحبة، وعند اليقظة من النوم، وعند استئناف السفر بعد كـل توقّـف و    
  .نزول من واسطة النقل التي يسافر بها، وعند مالقاة أي راكب أو سيارة

وال يقطعها في عمرة التمتّع إلى أن يشاهد بيوت مكة، وال يقطعها في حج التمتّع إلـى زوال يـوم عرفـة، وال        
  .لمهايقطعها في العمرة المفردة إلى أن يدخل الحرم بل إلى أن يشاهد بيوت مكة وتظهر له معا

   



  محرمات اإلحرام
  

إن اإلحرام ينعقد شرعا بالتلبية فإذا أحرم ولبى فقد أصبح محرما وحرمت عليـه ُأمـور معينـة        : قلنا فيما سبق  
ما يحـرم علـى الرجـل    : مايحرم على الرجل والمرأة معا، ومنها     : في الشريعة، وهي على ثالثة أقسام، فمنها      

  :فنذكر األقسام فيما يلي تباعا. صةمايحرم على المرأة خا: ومنها. خاصة
  

   ما يحرم على الرجل والمرأة معا-القسم األول 
  :وهو يشتمل على ُأمور

  
   صيد الحيوان البري- 1

ولو كـان الـشخص اآلخـر    -رجال كان أم امرأة صيد الحيوان البري أو إعانة شخص آخر -ال يجوز للمحِرم    
كما ال يجوز له األكل من لحـم الـصيد   . غير ذلك من ألوان اإلعانة    محال على صيده، بأن يشير إليه نحوه أو ب        

ولو كان قد اصطاده غيره، بل ال يسمح له حتى بمجرد إمـساك الـصيد المـذكور واالحتفـاظ بـه وإن كـان          
  .اصطياده له قبل إحرامه

جاج والغـنم والبقـر    والصيد إنّما ينطبق على الحيوانات النافرة كالطيور مثال، وأما الحيوانات األهليـة كالـد             
  .واإلبل فال يعتبر أخذها صيدا، وال يحرم على المحرم إمساكها وذبحها واألكل من لحمها

وكما يحرم الصيد للحيوانات التي ينتفع عادة بلحومها كالطيور كذلك يحرم صيد غيرها أيـضا كالـسباع، إلّـا              
  .فيما إذا خيف منها على النفس

  .ة، فال يحرم صيد الحيوانات البحرية كالسمك وغيرهويختص التحريم بالحيوانات البري
ويلحق بصيد الحيوان البري إمساك الجراد، فيحرم صيده واالحتفاظ به وأكله على المحرم، ويـرخّص للمحـرم      

وكّل ما يحرم من الصيد على المحِرم يحرم على المِحل أيضا في منطقـة         . في أن يرمي الغراب األبقع والحدأة     
أن المحِرم يحرم عليه الصيد في الِحلِّ والحرم معا، والمحل يحـرم عليـه     : لفارق بين المحِرم والمِحل   الحرم، فا 

  .الصيد في الحرم
  
   االستمتاع- 2

جماعا وتقبيال ولمسا بشهوة ونظرا مركّزا مؤديا إلى اإلمنـاء، وال يحـرم       : يحرم على الرجل االستمتاع بالمرأة    
  .ال النظر إلى زوجته بدون إمناء ولو كان بشهوة، ويحرم على المرأة ما يناظر ذلكعليه المس بدون شهوة و

كما يحرم على المحرم أيضا االستمناء والتزويج لنفسه أو لغيره، سواء كـان ذلـك الغيـر محرمـا أم محـال،          
  .لرجعيةواألحوط استحبابا أن اليتعرض لخطبة النساء، ويجوز له الطالق والرجوع إلى زوجته المطلقة ا

ء عليـه، وإذا   وإذا ارتكب المحرم لعمرة التمتّع شيئا من االستمتاعات جهال أو نسيانا فعمرته صحيحة وال شـي       
  :ارتكب ذلك عالما عامدا فعمرته أيضا صحيحة ولكنّه آثم وعليه الكفارة، وفيما يلي بعض تفصيالتها



  .مال خمس سنوات ودخال في السادسة يكفي في كفّارة الجماع أن يكفّر بذبح ناقة أو جمل قد أك- 1
  . كفّارة االستمناء ككفّارة الجماع- 2
  . يكفي في كفّارة التقبيل بشهوة ناقة أو جمل بالسن المتقدم، ويكفي في كفّارة التقبيل بدون شهوة شاة- 3
  . يكفي في كفّارة المس بشهوة شاة- 4
ء أو المالعبة المؤدية إلى ذلك ما كان يكفـي فـي كفـارة     يكفي في كفّارة النظر المركّز المؤدي إلى اإلمنا        - 5

  .الجماع
  
   الطيب والرياحين- 3

يحرم على المحرم رجال كان أم امرأة استعمال الزعفران والعود والمسك والـورس والعنبـر، بالـشم والـدلك           
  .واألكل والمس، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها

والطِّيب هو كّل مادة لهـا رائحـة     . امة بكّل هذه األلوان من االستعمال     ويحرم أيضا استعمال الطِّيب بصورة ع     
وكما يحرم على المحرم استعمال الطِّيب كذلك يجـب    . طيبة وتُتخذ للشم والتطيب كعطر الورد والقرنفل وغيره       

طيـب بـه   عليه أن يحاول التخلّص منه إذا ابتُلي به عن عمد أو غير عمد ويستثنى من الطّيب المحـرم مـا تُ      
وليست الفاكهة من الطيب ولو كانـت ذات رائحـة   . الكعبة الشريفة، فال بأس بشمه وتركه في الثوب إذا أصابه   

  .طيبة فال يحرم األكل منها، وال يجب على المحرم أن يمسك عن شمها وإن كان األحوط استحبابا ذلك
نباتا بريا ال يتّخذ منه مادة للطيب فـال بـأس بـشمها،      النبات ذو الرائحة الطيبة فما كان منها        -وأما الرياحين   

كالخُزامى والقيصوم، وأما غير ذلك من الرياحين كالورد والياسمين وغيرهما، فاألحوط وجوبـا حرمـة مـسها        
ويحرم علـى المحـرم   . والتلذّذ بشمها، وال يمنع المحرم من النظر إلى الطّيب أو الريحان، وال من بيعه وشرائه 

  .يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، وإذا أراد التخلّص منها باإلسراع بالمشي جاز له ذلكأن 
ء عليه، وإذا مارسه عالما عامدا كان آثما ولم تبطـل عمرتـه    وإذا مارس المحرم الطّيب جاهال أو ناسيا فال شي  

فيه طيب أو لبس مـا عليـه أثـر مـن     وليس عليه كفّارة إلّا إذا كانت ممارسته للطيب باألكل منه أو من طعام  
  .الطيب، فعليه حينئٍذ كفّارة شاة

  
   الزينة- 4

رجال كان أم امرأة سواء كان الدافع إليها قصد الزينة أو كـان لـه غـرض آخـر،     -تحرم الزينة على المحرم   
هـا التحلّـي بهـا    ويستثنى من ذلك بالنسبة إلى المرأة الحلي التي كانت تعتاد لبسها قبل إحرامها، فإنّه يجـوز ل    

إذا لـم يكـن   . ولكنها ال تُظهرها لزوجها وال لغيره من الرجال، كما يستثنى من ذلك بالنسبة إلى الرجل التخـتّم   
ويحـرم اسـتعمال الحنّـاء    . بقصد الزينة فإنّه جائز ولو اعتُبر ِزينة عرفا، وأما إذا كان بقصد الزينة فال يجوز     

  .ل والمرأة وإن لم يكن التزين مقصودا للمحرم وال كفّارة على المخالفةفيما إذا عد زينة عرفا على الرج
  
   النظر في المرآة- 5



يحرم على المحرم رجال كان أم امرأة النظر في المرآة إذا كان المقصود بـالنظر إصـالح الهنـدام والوضـع،      
 السيارة على ما خلفـه، فـال   وأما النظر بدافع آخر، كالتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة أو تعرف سائق           

وال يعتبر من النظر في المرآة لبس النظارة، فال يحرم لبسها إذا لم تكن للتزين بـل لغـرض طبـي أو           . يحرم
للوقاية من الشمس ونحو ذلك، وال بأس بالنظر في غير المرآة من األجسام الشفافة التـي ينطبـع فيهـا وجـه           

  .ة على المحرم إذا نظر في المرآةالناظر، كالماء الصافي وغيره وال كفّار
  
   االكتحال- 6

رجال كان أم امرأة وإذا كان الكحل أسـود فهـذا يعتبـر شـرعا للزينـة،      -يحرم االكتحال للزينة على المحرم   
فيحرم على األحوط سواء قصد المكتحل الزينة فعال أم ال، وإذا لم يكن الكحل أسود ولم يقصد به الزينـة فـال                

عتُبر زينةً في العرف العام، وإذا ارتكب المحِرم هذا المحرم عامدا عالما اعتُبـر آثمـا وال كفّـارة    يحرم إلّا إذا ا  
  .عليه

  
   إخراج الدم من البدن- 7

رجال كان أم امرأة إخراج الدم من بدنه وإن كان ذلك بحك، وأما إذا خـرج الـدم نتيجـة            -يحرم على المحرم    
ويجـوز إخـراج الـدم فـي حـاالت       . و كان المستعمل يعلم مسبقا بـاألمر      استعمال السواك فال بأس بذلك ول     

وإذا ارتكـب المحـرم هـذا    . الضرورة أو دفع األذى، كما يجوز للمحرم قلع الضرس بنحو ال يخرج به الـدم       
  .الحرام عالما عامدا اعتُبر آثما، وال كفارة عليه

  
   الفسوق- 8

كّل مكلّف، غير أنّهما محرمان بوجه خاص أكيد علـى المحـِرم   الفسوق هو الكذب والسب، وهما محرمان على    
  .رجال كان أم امرأة ومن ألوان السب المفاخرة التي تشتمل على الحطّ من الطرف المقابل وانتقاص قدره-
  
   الجدال- 9

 ال واللّـه،  :رجال كان أم امرأة أن يستعمل الحلف في مقام الخصومة والمخالفة فيقـول مـثال  -ال يجوز للمحرم   
وأمـا  . وبلى واللّه أو أي عبارة ُأخرى مؤدية لنفس المعنى، سواء كان صادقا أم كاذبا، ويـسمى ذلـك جـداال                

وإذا . الخصومة والمقابلة بالكالم من دون حلف باللّه تعالى فليس جداال شرعا وإن كان األحوط األولى اجتنابـه            
 وفي حال حرمة الجدال إذا جادل المحرم فإن كان كاذبا في قولـه        .توقّف استنقاذ حقّ على الجدال واليمين جاز      

فعليه كفارة شاة للمرة اُألولى، وشاتين للمرة الثانية، وبقرة للمرة الثالثة، وإذا كان صادقا فال كفّارة عليه مـا لـم         
  .شاةيتكرر حلفه ثالث مرات، غير أنّه يستغفر ربه، فان تكرر ثالث مرات كان عليه كفّارة 

  
   قتل هوام الجسد-10



رجال كان أم امرأة قتل القمل، وكذلك اليجوز على األحوط قتل البق والبرغوث فـي حالـة            -ال يجوز للمحرم    
  .عدم الضرر

  .ويجوز للمحرم إلقاء القمل أو غيره من جسده أو نقله من مكان إلى آخر
  

  الدهن -11
 كان الدهن ذا رائحة طيبـة أم ال، مـا لـم تقـع حالـة      رجال كان أم امرأة التدهين، سواء-يحرم على المحرم    

وإذا كـان  . وكذلك يحرم على األحوط مس الدهن، نعم ال بأس بمـس الطعـام الـدهين      . ضرورة كالعالج مثال  
الدهن مطيبا فيحرم على اإلنسان التدهين به قبل اإلحرام أيضا في الفترة التي يستمر فيها أثر الطيب إلـى مـا          

  .وإذا دهن المحرم شيئا من جسده عالما عامدا فعليه كفّارة شاة. بعد اإلحرام
  

  إزالة الشَّعر عن البدن -12
رجال كان أم امرأة أن يزيل الشّعر عن بدنه، وكذلك عن بـدن غيـره، سـواء كـان الغيـر      -ال يجوز للمحرم  

اقطت شـعرات عفـوا   وإذا تـس . محرما أم محال، ويسمح بذلك في حاالت الضرورة أو التألّم من وجود الشعر           
ء علـى إزالـة الـشّعر     ء عليه، وال شـي  بسبب حك اإلنسان لجسده دون أن يكون اإلنسان قاصدا لذلك فال شي    

  .جهال أو نسيانا
أما في حاالت العلم والعمد، فإذا حلق المحرم رأسه عالما عامدا فإن كان من دون ضرورة فكفّارتـه شـاة، وإن             

 بشاة أو بصوم ثالثة أيام أو بإطعام ستة مساكين، لكـل واحـد مـدان مـن       كان لضرورة وعذر أمكنه أن يكفّر     
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه أو أحـدهما فكفّارتـه شـاة، وإذا            . الطعام، أي حوالي كيلو ونصف    

  .نتف المحرم شيئا من شعره فعليه أن يطعم مسكينا بكفّ من طعام، وإذا أزال شعر غيره فال كفّارة عليه
  

   تقليم األظافر -13
ال يجوز للمحرم رجال كان أم امرأة تقليم ظفره ولو بعضه، إلّا في الحاالت التي ينشأ مـن بقائـه الـضرر أو                 

ء على المخالف في حالة الجهل أو النسيان، وأما في حالة العلم والعمد فكفّارة تقلـيم كـّل ظفـر       األذى، وال شي  
اليدين العشرة في مجلس واحد كان عليه التكفير بـشاة، وكـذلك إذا قلّـم أظـافر     مد من الطعام، فإذا قلّم أظافر       

رجليه العشرة في مجلس واحد، أو جمع بين أظافر اليدين والرجلين العشرين في مجلس واحـد، وأمـا إذا قلّـم       
  .أظافر يده في مجلس وأظافر رجليه في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين

  
  االرتماس -14

رجال كان أم امرأة االرتماس في الماء، وهو إدخال الرأس بكامله فـي المـاء، واألحـوط         -المحرم  يحرم على   
  .وجوبا إلحاق غير الماء من المائعات به، والكفّارة على المخالفة

  



  حمل السالح -15
قتـال  ال يجوز للمحرم حمل السالح كالسيف والبندقية ونحوها، ويلحق بها في التحريم علـى األحـوط آالت ال          

. وال بأس بوجود السالح في حيازة المحرم وأمتعته، كما ال بأس بحمله عنـد الـضرورة            . الوقائية كالدرع مثال  
  .وكفّارة حمل السالح إذا ارتكبه المحرم عالما عامدا بدون ضرورة شاة على األحوط

  
   قلع شجر الحرم ونبته -16

ء نبـت    ولو لم يكن محرما أن يقلع أو يقطع أي شـي يحرم على المحرم رجال كان أم امرأة بل على كل مكلّف       
: في الحرم من شجٍر وغيره، وال بأس بما ينقطع عند المشي المترسل، وهناك استثناءات لهذا التحـريم، منهـا            

وكفـارة  . استثناء ما غرسه الشخص نفسه، أونما في داره، أوفـي ملكـه        : استثناء النخل وشجر الفاكهة، ومنها    
  .وال كفارة في قلع األعشاب. لك الشجرة يتصدق بهاقلع الشجرة قيمة ت

  
   ما يحرم على المحرم الرجل خاصة-القسم الثاني 

  :ويشتمل هذا القسم على ُأمور
  
   لبس الثياب االعتيادية- 1

  :يحرم على المحرم الرجل أن يلبس المالبس االعتيادية التالية
  .ثوب يسلك في العنق يسمى قميصا المالبس والثياب التي تُسلك في العنق، وكّل -أوال 
 المالبس والثياب التي لها يدان أو فتحتان على نحو يتيح للّابس أن يدخل يديه فيهما، وكـّل ثـوب مـن     -ثانيا  

وليست الحرمـة هنـا مرتبطـة بإدخـال     . الدرع، وهو محرم ولولم يسلك في العنق كالعباءة  بهذا القبيل يسمى    
نحوها، فلو لبس العباءة بصورتها االعتيادية دون أن يدخل يديه فـي يـديها كـان    اليدين فعال في يدي العباءة و   

  .حراما أيضا
  . السروال وهو ما تُستر به العورة من المالبس االعتيادية-ثالثا 

الثوب المزرر، وهو حرام حتى لـو لـم يـسلك    ب الثوب الذي فيه أزرار وتُعقد بعضها ببعض، ويسمى    -رابعا  
وليـست الحرمـة هنـا قائمـة بوجـود      . كن له يدان، كما إذا لبس مما دون إبطيه ثوبا مزررا       في العنق ولم ت   

  .األزرار بل باستعمال تلك األزرار بعقد بعضها بالبعض اآلخر
وهذه األقسام األربعة من الثياب محرمة، سواء تم صنعها بهذه األنحاء عن طريـق الخياطـة أو عـن طريـق         

ى نحو يسلك في العنق أو له يدان حرام أيضا، وكـذلك مـا يعـوض فيـه عـن      آخر، فما ينسج من الثياب عل    
  .األزرار بمادة الصقة مثال

وأما استعمال المحرم للمخيط على غير هذه األنحاء األربعة فهو جائز، من قبيـل أن يغطّـي جـسده باللحـاف      
قبيل الحزام أو الهميان الـذي تُوضـع   المشتمل على الخياطة؛ ألن هذا ليس تقمصا للّحاف وال إدراعا له، ومن       
  .فيه النقود، ورباط الفتق الذي يستعمل لحفظ اُألنثيين من النزول، وغير ذلك



وإذا لبس المحرم عالما عامدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفّارته شاة، واألحوط لزوم الكفّـارة عليـه ولـو كـان        
  .ء على الجاهل والناسي  االضطرار، وال شيلبسه لالضطرار، وإن لم يعتبر آثما باللبس في حالة

  
   لبس الخفّ والجورب- 2

وهو حذاء يستر ظهر القدم والجورب ولبس كّل ما يـستر تمـام ظهـر    -يحرم على الرجل المحرم لبس الخف  
  .وأما ستر تمام ظهر القدم بدون لبس كأن يضع عليه منديال مثال أو غطاء فال بأس بذلك. القدم

  .ء عليه، وإذا لبسه عالما عامدا كفَّر بشاة ن ذلك جاهال أو ناسيا فال شيوإذا لبس شيئا م
  
   ستر الرأس- 3

ال يجوز للرجل المحرم ستر رأسه كلّه أو بعضه، وال ستر اُألذنين مهما كان نوع الـساتر اعتياديـا كالمنـديل             
  .ء عليه أيضا مثال أو غير اعتيادي كالطين، بل األحوط عدم ستر الرأس بحمل شي

  .ويجوز الستر في حالة الضرورة والصداع ونحو ذلك
أما في غيـر ذلـك فالمـشهور    . وال تجب الكفّارة على المرتكب إذا كان ناسيا أو جاهال أو معذورا لالضطرار         
  .وجوب التكفير بشاة، وهو األحوط األولى، وال يبعد كفاية التصدق بإطعام مسكين

  
   التظليل- 4

ة حركة، وُأخرى يكون متوقّفا كما في حال القعـود والنـوم ونحوهمـا، فـإن كـان           المحرم تارةً يكون في حال    
ماشيا أو راكبا فقد يوجـد فـوق رأسـه    -متوقّفا جاز له أن يستظل بسقف وغيره، وأما إذا كان في حالة حركة       

ئر في سـوق  سقف ثابت أو ما يشبه السقف الثابت، ففي هذه الحالة يجوز له االستظالل به والمشي تحته، كالسا      
  .مسقّف

وقد يوجد فوق رأسه ما يتحرك بتحركه كسقف السيارة والطائرة في حالة حركتهمـا، فـإن الـسقف والراكـب         
يتحركان معا، وكذلك المظلة التي يحملها اإلنسان ويستظل بها حال سيره، وهذا هـو التظليـل الحـرام علـى            

تقل بانتقاله ويكون فوق رأسه سواء كان االنتقـال ُأفقيـا   المحرم الرجل، فال يجوز له التظليل حال مسيره بما ين    
  .كما في راكب السيارة وهي تتحرك أو عموديا كالواقف في المصعد الكهربائي وهو يصعد أو ينزل

ويجوز التظليل بما يكون على أحد جانبيه، كما هو الحال في السيارة التي يكشف منهـا الجـزء الواقـع فـوق       
  . كما يجوز للمحرم أن يستتر من الشمس بيديهرأس اإلنسان المحرم،

ويرخّص للرجل المحرم بالتظليل للضرورة والخوف على صحته من حر أو برد، أو الخـوف علـى سـيارته          
  .من الضياع إذا كان قد اصطحب سيارته ويخشى عليها لو تركها إلى سيارة مكشوفة

عالما عامدا كان عليه التكفير بشاة عن كّل إحرام ظلل فـي   ء عليه، وإذا ظلل      وإذا ظلل جاهال أو ناسيا فال شي      
ولو ظلل في إحرام واحـد مـرات عديـدة فـال يتكـرر      . أثنائه، سواء كان تظليله لضرورة أو بدون ضرورة      

  .التكفير



  
   ما يحرم على المرأة خاصة-القسم الثالث 

و غيرهما، ويـرخّص لهـا فـي تغطيـة     يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها كلّه أو بعضه ببرقع أو نقاب أ    
كما يجـوز لهـا أن تتحجـب    . وجهها حال النوم، وكذلك في ستر بعض وجهها عند الصالة مقدمة لستر الرأس      

             عن األجنبي بان تُنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه من مالبسها إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنهـا وإن مـس
  .ذلك وجهها مباشرة

  .رة ستر الوجه شاة إذا ارتكبت المرأة ذلك عالمة عامدة، وهو األحوط األولىإن كفّا: ويقال
  .ويحرم على المرأة المحرمة أيضا لبس القفّازين، وكذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص

  



  آداب دخول الحرم ومكة والمسجد الحرام
 الحـرم أوالً، ثـم مكـة المكرمـة، ثـم      بعد أن يكمل الحاج إحرامه لعمرة التمتّع يتّجه نحو مكة، فيدخل منطقة   

  .المسجد الحرام
  

  عند دخول الحرم
: فإذا وصل إلى الحرم استُحب له أن يغتسل ومن المأثور أن يدعو بهذا الدعاء عند دخوله إلى منطقـة الحـرم             

لِّ ضاِمٍر يـأِتين ِمـن كُـلِّ    وأذِّن في الناِس بالحج يأتوك ِرجاال وعلى كُ(: اللّهم إنّك قُلتَ في ِكتابك، وقَولُك الحقّ 
، اللّهم إنّي أرجو أن أكون ِممن أجاب دعوتك، قد ِجئتُ من شُقٍّة بعيدٍة وفَـج عميـٍق سـامعا ِلنـداِئك      )فَج عِميقٍ 

تني له أبتغـي بـذلك   ومستَِجيبا لَك، مطيعا ألمِرك، وكُلُّ ذَلك ِبفَضِلك علَي وإحساِنك إلي، فَلك الحمد على ما وفّقَ       
اللّهم صلِّ علـى محمـٍد   . الزلفةَ عندك، والقربةَ إليك، والمنِزلةَ لديك، والمغِْفرةَ لذنوبي، والتّوبةَ علي منها ِبمنّك         
  .وآل محمد، وحرم بدني على النّار، وآمنّي من عذاِبك وِعقاِبك ِبرحمتك ياأرحم الراِحمين

  
  سجدعند دخول مكة والم

ويستحب الغُسل قبل دخول مكة تمهيدا لدخولها، وأن يدخلها الحاج بسكينة ووقار وتواضع حتـى يـصل إلـى            
ِبسِم اللِّه وباللِّه، وِمن اللِّه وإلى اللِّه، وما شاء اللّه وعلـى ملّـِة   : المسجد الحرام، فيقف على باب المسجد، ويقول 

ر األسماِء للِّه، والحمد للِّه، والسالم على رسوِل اللّـه، الـسالم علـى     وخي،صلى اهللا عليه واله وسلم     رسوِل اللّه 
محمد بن عبداللّه، السالم عليك أيها النّبي ورحمةُ اللِّه وبركاتُه، السالم على أنبياِء اللّه ورِسـِله، الـسالم علـى           

لِّه رب العـالمين، الـسالم علينـا وعلـى عبـاِد اللّـِه           إبراهيم خَليِل الرحمِن، السالم على المرسلين والحمد ل       
الصالحين، اللّهم صّل على محمٍد وآِل محمٍد، وباِرك على محمٍد وآِل محمٍد، وارحـم محمـدا وآَل محمـٍد كمـا         

حمـٍد عبـِدك ورسـوِلك    صلّيتَ وباركتَ وتَرحمتَ على إبراهيم وآِل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللّهم صّل على م  
وعلى إبراهيم خليِلك، وعلى أنبياِئك ورسِلك، وسلّم علَيِهم، وسالم على المرسِلين، والحمـد للّـِه رب العـالمين،     
 اللّهم افتَح لي أبواب رحمِتك، واستعِملْني في طاعِتك ومرضاِتك، واحفظْني بحفِظ اإليماِن أبدا ما أبقيتنـي، جـلّ     
        ناِجيـِه، اللّهـمن يلِني ممعه، وجساِجدم عمرن يلِني ممعاِرِه، وجوفِدِه وزو علِني ِمنللِّه الّذي ج ثناء وجهك، الحمد
ـ      ا إنّي عبدك وزاِئرك وفي بيِتك، وعلى كّل مأتي حقٌّ ِلمن أتَاه وزاره، وَأنتَ خَير مأتي وأكرم مزوٍر، فأسـألُك ي

اللّه يا رحمان وبأنّك َأنتَ اللّه ال إله إلّا أنتَ وحدك ال شَِريك لك، وبأنّك واحد أحد صمد لَم يِلد ولَـم يولَـد ولَـم       
يكُن له كُفوا أحد، وأن محمدا عبدك ورسولُك صلّى اللّه عليه وعلى أهل بيته، يا جواد يا ماجـد يـا جبـار يـا      

 ،قَبتي من النّاركريمر أن تُعطيني فَكَاك اكتي إياي ِبزيارإي فَتَكعَل تُحأن تَج أسألُك.  
  

  .اللّهم فُك رقبِتي من النّار: ثم يقول ثالثا
  



وأوِسع علي ِمن ِرزِقك الحالِل الطيِب، وادرأ عنّي شَر شَياطين الجن واإلنِْس، وشَـر فَـسقَِة العـرِب       : ثم يقول 
  .والعجِم

  
اللّهم إنّي أسألُك فـي مقـاِمي هـذا فـي أوِل     : ثم يدخل المسجد متوجها إلى الكعبة رافعا يديه إلى السماء ويقول 

. الحمد للّه الّذي بلّغني بيتـه الحـرام  . مناِسكي أن تَقبَل تَوبتي وأن تَتَجاوز عن خَطيئِتي وَأن تَضع عنّي ِوزِري     
اللّهـم إن العبـد   .  أن هذا بيتُك الحرام الّذي جعلتَه مثابةً للناس وأمنا مباركا وهـدى للعـالمين     اللّهم إنّي ُأشهدك  

             اضـيا ِبقـدِرِك، أسـألُكر ،طيعا ألمِركم ،تَكطَاع وأؤم ،تَكحمر والبيتَ بيتُك، ِجئتُ أطلب كلدب والبلد ،كبدع
قوبالخائِف لع ،سألَة الفقيِر إليكتكم .رضاِتكوم ِتكِتك، واستَعملْني ِبطاعرحم لي أبواب افتَح اللّهم.  

  
صلى اهللا عليه والـه وسـلم    وإذا دنا من الحجر األسود رفع يديه وحمد اللّه تعالى وأثنى عليه وصلّى على النبي     

: ده، وقال على ما هـو المـأثور  وسأل اللّه أن يتقبل منه، ثم استلم الحجر وقبله فإن لم يتح له ذلك أومى إليه بي        
اللّهم أمانتي أديتُها، وِميثاقي تَعاهدتُه ِلتشهد لي بالموافاِة، اللّهم تصديقا بكتاِبك وعلى سنّة نبيك صـلواتك عليـه                

بالِجبـِت  وآله، أشهد أن ال إله إلّا اللّه وحده ال شَِريك له، وأن محمدا عبده ورسـولُه، آمنـتُ باللّـه، وكَفـرتُ        
  .والطّاغوِت وباللّاِت والعزى، وعبادِة الشيطاِن وعبادِة كلِّ ند يدعى ِمن دوِن اللِّه تعالى

اللّهم إليك بسطتُ يدي، وفيما ِعندك عظُمتْ رغْبتي، فاقَبل سبحتي، واغِْفر لـي وارحمنـي، اللّهـم      : وقال كذلك 
  .قِْر ومواِقِف الخزِي في الدنيا واآلخرِةإنّي أعوذُ ِبك من الكُفِْر والفَ

  
  .ويبدأ بعد ذلك بطوافه الواجب

  .وهذه اآلداب واألدعية مستحبة ال يضر الحاج تركها
   



   الطواف:الواجب الثاني
  

إذا أدى القاصد لحج التمتّع اإلحرام لعمرة التمتّع واتّجه نحو مكة والمسجد الحـرام لممارسـة سـائر واجبـات         
ة كان أول ما يواجهه من واجباتها بعد اإلحرام الطواف، فالطواف حول البيت هو الواجـب الثـاني مـن           العمر

والبيت هو الكعبة الـشريفة الواقعـة   . واجبات عمرة التمتّع، ويقصد به السير حوله بكيفية خاصة يأتي شرحها          
  .في وسط المسجد الحرام

  :ليةوبيان هذا الواجب يتّضح من خالل الفصول التا
   

  شروط الطواف
  :يعتبر في الطواف شروط البد للطائف من توفيرها في طوافه، وهي كمايلي

  . الطهارة من الحدث- 1
  . الطهارة من الخبث- 2
  . الختان للرجال- 3
  . ستر العورة- 4
  

  :وفيما يلي التفصيل
  

  :األول من شروط الطواف
الحدث األكبر كالجنابة والحـيض، والطهـارة مـن    با الطهارة من األحداث التي تستوجب الغسل ويسمى واحده  

الحدث األصغر كالبول والنوم، فلو طاف المحـدث بالحـدث       باألحداث التي تستوجب الوضوء ويسمى واحدها       
األكبر بدون أن يغتسل، أو المحدث بالحدث األصغر بدون أن يتوضأ، بطل طوافه، سواء كان تركه للغـسل أو          

  . عن جهل أو عن نسيان، ووجب عليه أن يتطهر، ويطوف من جديدالوضوء عن علم وعمد، أو
  

  :وفيما يرتبط بهذا الشرط عدة مسائل كما يلي
  
 إذا شك في الطهارة، فإن علم أنّه كان على طهارة في زمن سابق وإنّما يشك في صدور الحـدث بعـدها،             - 1

  :لم يعتِن بالشك وبنى على الطهارة، وإن لم يعلم بذلك فهنا صور
 أن يكون الشك قد حصل له قبل الشروع في الطواف، فتجب عليه الطهارة، وال يـسمح لـه        -الصورة اُألولى   
  .بالطواف بدونها
  . أن يحصل الشك في أثناء الطواف، والحكم هو حكم الصورة السابقة-الصورة الثانية 



 فـال تجـب عليـه إعـادة      أن يحصل الشك بعد انتهاء الطواف قبل صالة ركعتي الطواف،       -الصورة الثالثة   
  .الطواف، وإنّما يتطهر لركعتي الطواف

 أن يحصل الشك بعد الفراغ من الطواف وركعتيه، فيبني على صـحة الطـواف والـصالة         -الصورة الرابعة   
  .معا، ويتوضأ لما يأتي من أعمال ُأخرى مشروطة بالطهارة

  
يتطهر، بأن يتوضأ مثال ويستأنف طوافـا جديـدا    إذا أحدث المحرم أثناء طوافه، فيمكنه أن يقطع طوافه و      - 2

ويلغي ما تقدم، والمعروف بين الفقهاء أنّه يمكنه في بعض الحاالت أن يبدأ من حيـث انتهـى، فيحتـسب مـا           
مضى منه ويتمه كما إذا كان الحدث قد صدر منه بعد إتمام الشوط الرابع ولـم يكـن باختيـاره مـثال، ولكـن         

  .األحوط ما ذكرناه
  
 إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف، فإن كان في الوقت متّسع أمكنها االنتظار إلى أن تطهر ثم اسـتئناف           - 3

الطواف، وإن لم يكن الوقت متّسعا لالنتظار أتت ببقية أعمال العمرة من السعي والتقصير، وأحرمـت للحـج،             
  . أن تأتي به قبل طواف الحجوأخّرت طواف العمرة إلى حين الرجوع من منى يوم العيد أو بعده، على

وإذا حاضت بعد الطواف وقبل انجاز ركعتي الطواف مع سعة الوقت تنتظر إلى أن تطهر وتـأتي بـالركعتين             
وتتابع سائر أعمال العمرة، ومع ضيق الوقت تسعى وتقصر وتقضي ركعتي الطواف قبل طواف الحـج عنـد             

  .رجوعها من منى
  
دت من أنّها حاضت، ولم تدِر أنّه كان قبـل الطـواف والـصالة أو فـي            إذا طافت المرأة وصلّت ثم تأكّ      - 4

  .أثنائهما أو بعدهما، بنت على صحة الطواف والصالة
  
 إذا لم يتمكن المكلّف المحدث من الوضوء للطواف، ويئس من تمكنه تـيمم، وكـذلك الجنـب والحـائض        - 5

كن من االغتسال واليأس من حصول القدرة مـادام     في حالة عدم التم   -والنفساء بعد انقضاء أيامهما يجب عليهم       
  .الوقت متسعا التيمم بدال عن الغسل

  
 المعذور يكتفي بطهارته التي يعتبرها الشارع طهارة بالنسبة إليـه، كالكـسير والمـستحاضة والمـسلوس        - 6

  .والمبطون
  
اء أعمالها، صـبرت إلـى أن    إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال اإلحرام أو بعده وقد وسع الوقت ألد    - 7

  :وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان. تطهر، فتغتسل وتأتي بأعمالها
 أن يكون حيضها من حين إحرامها بأن أحرمت وهي حائض، ففي هذه الصورة ينقلـب حجهـا إلـى      -اُألولى  

  .حج اإلفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها



 أن يكون حيضها بعد اإلحرام، ففي هذه الصورة يمكنها أن تعمل نفس ما تقدم في الـصورة اُألولـى،            - الثانية
ويمكنها بدال عن ذلك أن تبقى على حج التمتّع وعلى عمرتها، فتأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف بـأن             

عمرة قبل طواف الحـج، هـذا   تسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد أن ترجع إلى مكة من منى تقضي طواف ال           
فيما إذا كانت ترجو ارتفاع حيضها وقتئذ، وأما إذا كانت على يقين من استمراره وعدم تمكنهـا مـن الطـواف         
حتى بعد رجوعها من منى، فال تؤخر طواف عمرتها بل تستنيب من يطوف عنها ويصلّي الركعتين ثم تـسعى           

  .هي بنفسها وتقصر
  
ركعتي الطواف ال تصح إلّـا  -ر فيه الطهارة فيصح بدون وضوء، ولكن صالته         الطواف المندوب ال يعتب    - 8

  .عن طهارة
  

   :الثاني من شروط الطواف
الطهارة من النجاسة، والنجاسة هي التي يطلق عليها اسم الخبث، فال يصح الطـواف مـع نجاسـة البـدن أو             

 عفـى عـن    اللباس، وال يعفى على األحوط حتى عن النجاسة القليلة من الدم ممعفى عنه في الصالة، ولكـن يا ي
دم الجروح والقروح الذي يعتبر التطهير منه موجبا للمشقّة والصعوبة فال تجب في هذه الحالـة إزالتـه عـن                 
الثوب والبدن في الطواف، وكذلك يعفى عن نجاسة ما ال تُتمم الصالة فيه من مالبسه ويـسمح للمحـرم بحمـل     

  . تسر منه النجاسة إليهالمتنجس أو النجس إذا لم
  

  :وفيما يتّصل بهذا الشرط عدة مسائل
  
 إذا طاف ثم علم أن بدنه أو شيئا من مالبسه كان نجسا في أثناء الطواف، صح طوافـه وطهـره ألجـل                 - 1

  .ركعتي الطواف، وإذا لم يعلم بتلك النجاسة إلّا بعد الصالة صح الطواف والصالة معا
  
 نجاسة في بدنه أو ثيابه ثم نسي ذلك وطاف وتذكر بعـد الطـواف، صـح طوافـه            إذا كان عالما بوجود    - 2

  .وتطهر للصالة، وإذا لم يتذكر إال بعد ركعتي الطواف أعاد ركعتي الطواف فقط
  
 إذا كان مشغوال بالطواف وأصابت بدنه وثوبه نجاسة أو علم أن بدنه وثوبه تنجس، فإن كان قبـل إكمـال      - 3

طواف وطهر الموضع المتنجس وكفاه أن يستأنف طوافا جديـدا، وإن كـان بعـد إكمـال       الشوط الرابع قطع ال   
الشوط الرابع قطع وطهر وكان له أن يحتسب ما مضى ويقتصر على تكميله، وأمـا إذا كانـت النجاسـة فـي        

  .ثوبه فقط وأمكنه تبديله أو االستغناء عنه في نفس الموقف كان له أن يتخلّص منه ويواصل طوافه
  

  : الثالث من شروط الطواف



الختان للمحرم من الرجال والصبيان، ومن طاف غير مختون كان كتـارك الطـواف، وإذا اسـتطاع المكلـف          
  :وهو غير مختون فلذلك صور

  
  . أن يتمكن من الختان والحج في سنة االستطاعة فيجب-اُألولى 

  
حج والختان في سنة واحدة، فيؤخّر الحـج إلـى    أن يتمكن من الختان ولكن ال يتمكن من الجمع بين ال    -الثانية  

  .السنة القادمة
  

 أن ال يتمكن من الختان أصال لضرر أو حرج أو غير ذلك، فالالزم عليه الحج ويطوف بنفـسه فـي              -الثالثة  
  .عمرته وحجه، ويستنيب أيضا من يطوف عنه، ويصلّي هو صالة الطواف بعد طواف النائب

لعورة، فيجب على الرجل الطائف أن يستر عورتيه، وعلى المـرأة الطائفـة       ستر ا : الرابع من شروط الطواف   
  .أن تستر كامل جسمها عدا الوجه والكفين

   



  واجبات الطواف
  

كما تقدم هو السير حول الكعبة الشريفة، والبد أن تتوفر في كيفيـة أدائـه العناصـر التاليـة ليقـع          -الطواف  
  :صحيحا

  
أطوف حول البيت سبعة أشواط لعمرة التمتّع لحج اإلسـالم قربـة إلـى اللّـه        :  النية، وصورتها مثال   -األول  
  .تعالى

وإذا كان نيابة نوى عن المنيب، وإذا كان الحج مستحبا أسقط كلمة حج اإلسالم، وال يجب التلفّظ بالنية أو بـأي         
  .ند االبتداء بهنية ُأخرى لسائر األعمال، بل يكفي حصولها في القلب ويلزم أن تحصل النية للطواف ع

  
ـ  كون الطائف خارج الكعبة ورخامها المبني في أسفل حائطها لدعم بنيانها المـسمى        -الثاني   شاذروان، فـإذا  ب

  .تجاوز الطائف مطافه ودخل الكعبة بطل طوافه ولزمته األعادة، وكذلك إذا تجاوز إلى الشاذروان
  

كان الكعبة الشريفة بأن يكون محاذيـا لـه، ثـم يبـدأ      االبتداء من الحجر األسود الموضوع في أحد أر  -الثالث  
الطواف، واألحوط األولى استحبابا أن يتأخّر عنه قليال ويشرع في الطواف، لكي يمر بجميع بدنه على جميـع               

  .الحجر ناويا أن يبدأ طوافه من النقطة التي تتحقق فيها المحاذاة بينه وبين الحجر
  

 متواليات عرفا، وال يجزئ األقل من ذلك، ويسمى كّل واحد من الـسبع      أن يطوف بالبيت سبع مرات     -الرابع  
  .بالشوط، فالطواف مركب من سبعة أشواط

  
  :فإذا نقص من طوافه فلذلك صور

  . أن يكون عامدا وقد خرج من المطاف، فيكفيه أن يستأنف طوافا جديدا-الصورة األولى 
مطاف، فما دام لم تمِض عليه فترة طويلة تختّل بهـا المـواالة    أن يكون عامدا وال يزال في ال-الصورة الثانية   

  .عرفا جاز له أن يكمل النقص ويكتفي بما أتى به، وإذا مضت عليه فترة كذلك أتى بطواف جديد
 أن يكون صدور النقصان منه سهوا وتذكّر ذلك قبل خروجـه مـن المطـاف وبعـد برهـة        -الصورة الثالثة   

  .، فيأتي بالباقي ويصح طوافهقصيرة لم تختل بها المواالة
 أن يكون صدور النقصان منه سهوا وتذكّر بعد الخروج من المطاف أو اإلخـالل بـالمواالة،   -الصورة الرابعة  

فإن كان الناقص ثالثة أشواط أو أقل من ذلك رجع وتداركه، وإن كان الناقص أربعة أو أكثر كفاه أن يـستأنف               
  .طوافا جديدا

  



ي كل شوط بالحجر األسود الذي بدأ منه، ويحتاط في الشوط األخيـر بتجـاوز الحجـر       أن ينتهي ف   -الخامس  
  .بقليل ناويا بذلك التأكّد من إكمال سبعة أشواط تامة

  
 جعل الكعبة عند طوافه حولها على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطـائف الكعبـة              -السادس  

حام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمـين فـذلك المقـدار    لتقبيل األركان أو لغيره أو ألجأه الز  
وال يعني وضع الكعبة على اليـسار أن يحـرف الطـائف كتفـه          . اليعد من الطواف، فيعيد من حيث انحرف      

مـن  األيسر عند مروره باألركان لكي يكون محاذيا لبناء الكعبة، فإن هذه التدقيقات غير واجبة، بل المقـصود               
  .وضع الكعبة على يساره تحديد وجهة سير الطائف

  
 الطواف حول حجر إسماعيل بمعنى إدخاله في المطاف، فال يجوز جعل الطواف بينه وبين الكعبـة،            -السابع  

  .فإذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فالبد من إعادته وال يبطل أصل الطواف
  

طواف بخطواته المختارة فال يكفي أن يحمله الزحام حمال على نحـو ترتفـع رجـاله وال        أن يكون ال   -الثامن  
يتحقق منه المشي، فإذا اتّفق له ذلك وجب عليه أن يلغي تلك المساحة التي تحرك فيها على هذا النحو ويرجـع           

 في اتّجاهـه غيـر   إلى حيث سيطر عليه الزحام فيواصل طوافه، وإذا تعذّر الرجوع عليه كذلك أمكنه أن يسير        
قاصد الطواف إلى أن يصل إلى تلك النقطة فيقصد الطواف، كما يمكنه أن يخرج من المطاف رأسا ويـستأنف             

  .طوافا جديدا
  

  . أن يضبط عدد األشواط، فلو شك في عددها بطل طوافه-التاسع 
  :ويستثنى من الحكم بالبطالن هذه الصور التالية

في العدد بعد االنتهاء من الطواف والتجـاوز عنـه بالـدخول فـي صـالة          أن يكون الشك     -الصورة اُألولى   
  .الطواف مثال، فال أثر للشك حينئٍذ

 أن يكون قد أكمل األشواط وشك بعد إكمالها في أنّهـا سـبعة أو أكثـر مـع عـدم احتمـال       -الصورة الثانية   
عتي الطـواف ولـم يخـرج عـن     النقصان، فإن طوافه صحيح وال يعتني بشكّه ولو لم يكن قد دخل بعد في رك   

  .المطاف
 أن يكون الشك في عدد األشواط في طواف مندوب، فيبني على العدد األقل ويكمـل ويـصح      -الصورة الثالثة   

طوافه، ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواطه أن يكون مطمئنا بعددها، أو أن يتّكل على رفيـق يـشاركه فـي        
  .ال يكفي الظنالطواف ويكون ذلك الرفيق ضابطا للعدد، و

  



 أن ال يقرن بين طوافين بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة ُأخرى كطواف ثاٍن مـؤجال ركعتـي    -العاشر  
القران، وهو ال يجوز في طواف الفريضة ويجـوز فـي   بالطواف إلى ما بعد الفراغ من الطوافين، ويسمى هذا      

  .الطواف المستحب
  

  :لى الخارج على التفصيل التالي أن ال يخرج من المطاف إ-الحادي عشر 
 إذا خرج نسيانا وبتخيل أنّه أكمل الطواف أو ألنّه رأى نجاسة في بدنه ومالبسه وأراد تطهيرهـا وكـان    -أوال  

  .قد أكمل الشوط الرابع، كفاه أن يرجع ويتم طوافه بتكميله سبعة أشواط، وال يجب عليه استئناف طواف جديد
النسيان أو رؤية النجاسة في األثناء ولم يكن قد أكمـل الـشوط   -لحالتين السابقتين    إذا خرج في إحدى ا     -ثانيا  

  .الرابع، فاألحوط أن ال يكتفي بتكميل ماأتى به عند الرجوع بل يكفيه أن يستأنف طوافا جديدا
  .فا جديدا إذا خرج في غير هاتين الحالتين قبل إكمال الشوط الرابع، لم يعتد بما أتى به واستأنف طوا-ثالثا 

 إذا خرج في غير الحالتين المذكورتين بعد إكمال الشوط الرابع ألجل طرو حدث أو حـيض بالنـسبة             -رابعا  
إلى المرأة أو مرض مفاجئ ونحو ذلك من األعذار، فاألحوط أن ال يعتد بما أتى به ويـستأنف طوافـا جديـدا               

  .كما في الصورة السابقة
نية والرابعة أن يكمل ما أتى به ويستأنف طوافا جديـدا، ويكفيـه لـذلك أن            واألحوط استحبابا في الصورة الثا    

  .يأتي بطواف كامل يقصد به التكميل واالستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعا
كما أن األحوط استحبابا في حاالت المرض المفاجئ من الصورة الرابعة أن يستنيب في نفس الوقـت إلكمـال          

  .بذلك عن استئناف طواف جديد بعد ارتفاع العذرالطواف، ولكن اليكتفي 
 إذا خرج عامدا بدون عذر، لم يعتد بما مضى ولو كان قد أكمل الـشوط الرابـع، واسـتأنف طوافـا         -خامسا  
  .جديدا

 يجوز للطائف في الطواف المستحب أن يقطع الطواف ويخرج لحاجة من حاجاته ثم يرجـع ويبنـي       -سادسا  
  .ه ويصح طوافهعلى ما تقدم منه، فيكمل

وال يعتبر الطائف بخروجه عن المطاف في طواف الفريضة آثما بل يجوز له ذلك وإن تحتّم عليـه اسـتئناف              
الطواف، ويجوز له الجلوس أثناء الطواف لالستراحة، وال يضر ذلك بطوافه ما لم تطل المـدة إلـى المقـدار              

  .الذي تختّل به المواالة
  

وافه عامدا، إذ عرفنا سابقا أن الطواف مكون من سبعة أشواط، فلـو قـصد أن    أن ال يزيد في ط  -الثاني عشر   
يجعله أكثر من ذلك بطل طوافه، سواء قصد ذلك من البداية بأن طاف قاصدا جعل طوافـه أكثـر مـن سـبعة        

 بحكـم  وال يفرق في البطالن بالزيادة بين العـالم . أشواط، أو تجدد له في األثناء القصد إلى أن يزيد في طوافه        
  .المسألة وغيره



وأما إذا طاف سبعة أشواط ثم طاف شوطا آخر بدون أن يقصد ضمه إلى طوافه األول وكونه جزءا منـه بـل            
كما أنّه إذا زاد في طوافه سهوا بأن خُيل له أنّـه لـم يـستوِف          . كعمل مستقل، فال يضر بصحة طوافه المتقدم      

  .اصبحت ثمانية، فال يبطل الطواف بذلكسبعة أشواط فطاف شوطا آخر ثم ظهر له أنّها 
   



  آداب الطواف ومستحباته
  :للطائف آداب يستحب له مراعاتها

  
 على ما جاء في بعض الروايات أن يطوف حافيا مقصرا في خطواته، مشغوال بالذكر والـدعاء وقـراءة            :منها

  .القرآن، تاركا ألوان اللغو والعبث
  

له في ابتداء الطواف وفي انتهائه وفي نهاية كل شوط، إن أمكنه ذلـك مـن    أن يستلم الحجر األسود ويقب  :ومنها
  .دون أن يؤذي أحدا وينتزعه عنه بالقوة

  
اللّهم إنّي أسألُك باسِمك الّذي يمشى به على طَلِل الماِء كمـا يمـشى   :  أن يدعو حال الطواف بهذا الدعاء     :ومنها

       ِمكباس دِد األرِض، أسألُكبه على ج       ،مالئكَِتـك لـه أقـدام تـزِمِك الّـذي تَهباس وأسألُك ،شُكرله ع تزهالّذي ي
       وأسـألُك ،ـةً ِمنـكبحِه ملَيوألْقيتَ ع تَ لهبتَجِن فاسمجاِنِب الطّوِر األي وسى ِمنبه م عاكالّذي د ِمكباس وأسألُك

  .ثم يطلب حاجته. قدم ِمن ذَنِْبِه وما تأخَّر وأتممتَ ِنعمتَك علَيهباسِمك الّذي غَفَرتَ ِبِه لمحمٍد ما تَ
  

  .اللّهم إنّي إليك فقير، وإنّي خاِئفٌ مستَجير فال تُغير جسمي، وال تُبدْل اسمي: ويقول في الطواف أيضا
باعا في طوافـه، ومعرفتهـا   وهناك أدعية وآداب ترتبط بمواضع معينة من الكعبة الشريفة يصل إليها الطائف ت    

  .تتطلّب اإلحاطة بوضع الكعبة وأركانها وتحديد تلك المواضع فيها
  

وقد علمنا سابقا أن الطواف في كل شوط يبدأ من الحجر األسود الواقع في ركن من أركـان الكعبـة الـشريفة،       
ى يـساره يمـر بعـد مـسافة     وهذا الركن في الجهة الشرقية، وحينما يبدأ الطائف طوافه منه واضعا الكعبة عل       

قصيرة جدا في نفس خط الحجر األسود بباب الكعبة، ثم يواصل سيره إلى أن يصل إلى الركن اآلخـر للكعبـِة       
الركن العراقي ويقع في الجهة الشمالية، وفي هذه الجهة يوجـد حجـر إسـماعيل، وللكعبـة              بالشريفة ويسمى   

الركن الـشامي ويقـع فـي الجهـة     بالركن الثالث ويسمى ميزاب مطل عليه، ثم يصل الطائف في طوافه إلى        
الركن اليماني الواقع فـي الجهـة الجنوبيـة،    بالغربية، ومنه يسير الطائف نحو الركن الرابع واألخير المسمى        
المستجار وهو يكون في النقطة المقابلة لبـاب  بوقبيل أن يصل إلى الركن اليماني موضع للكعبة الشريفة يسمى        

 فالحجر األسود والركن اليماني متقابالن وباب الكعبة والمستجار متقابالن، وعند وصول الطـائف إلـى         الكعبة،
المستجار يكون قد وصل إلى مؤخّر الكعبة، ويسير الطائف بعد ذلك من الركن اليماني إلـى الحجـر األسـود                 

  .لينهي بذلك شوطا كامال من الطواف
  

      بها الطائف في سيره حول الكعبة الشريفة فـي كـل شـوط، وعلـى       هذه فكرة توضيحية عن النقاط التي يمر 
  :ضوئها نعين مواضع األدعية واآلداب التالية



إذا سار الطائف من الحجر األسود ووصل إلى باب الكعبة في كل شوط صلّى علـى محمـد وآل محمـد، وإذا          
اللّهم أدِخلْنـي الجنّـة ِبرحمِتـك،    : وهو ينظر إلى الميزاب -بلغ حجر إسماعيل قبيل الميزاب رفع رأسه وقال         

     قَِة الجـنفَـس زِق الحالِل، وءدرأ عنّي شَـرمن الر علي قِم، وأوِسعالنّاِر، وعاِفني ِمن الس ِتك ِمنوأِجرني ِبرحم
  .واإلنِس، وشَر فَسقَِة العرِب والعجِم

  
ذا المن والطَّوِل والجوِد والكرِم، إن عملـي ضـعيفٌ   يا : وإذا جاز حجر إسماعيل وانتهى إلى مؤخّر الكعبة قال     

ليمالع ميعأنتَ الس له ِمنّي إنّكلي وتَقَب فضاِعفه.  
  

يا اللّه، يا ولي العاِفيـِة، وخـاِلقَ العاِفيـِة،    : وفي رواية أنّه إذا صار بحذاء الركن اليماني أقام فرفع يديه ثم قال   
ِعم بالعاِفيِة، والمنّان بالعاِفيِة، والمتَفضَل بالعاِفيِة علي وعلى جميِع خلقك، يا رحمان الـدنيا           وراِزقَ العاِفيِة، والمن  

واآلخرِة ورِحيمهما، صلِّ على محمٍد وآِل محمٍد وارزقْنا العافيةَ، ودوام العاِفيـِة، وشـكَر العاِفيـِة فـي الـدنيا              
الر ميا أرح ِتكاحمينواآلخرة، ِبرحم.  

  
أمـانَِتي أديتُهـا   : ويستحب للطائف في كل شوط أن يستلم األركان كلها، وأن يقول عند استالم الحجر األسـود          

  .وِميثاِقي تَعاهدتُه ِلتَشْهِد ِلي بالموافاِة
  

ـ             ت فإذا فرغ من طوافه ذهب إلى مؤخّر الكعبة بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل، وبسط يديه على البي
اللّهم البيتُ بيتُك، والعبد عبدك، وهذا مكان العاِئِذ ِبك ِمن النّاِر، ثم أقر لربـه بمـا         : وألصق بدنه وخده به وقال    

ففي الرواية الصحيحة أنّه ليس من عبٍد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلّا غفر اللّه لـه إن شـاء       -عمله  
لك الروح والفَرج والعاِفيةُ، اللّهم إن عملي ضعيفٌ فضاِعفْه لي، واغِفرلـي مـا اطّلعـتَ        اللّهم ِمن ِقب  : اللّه وقال 

على خَلِقك ليِه ِمنّي وخَِفيع.  
  

  .ثم واصل الطائف دعاءه وتضرعه واستجارته من النار بما أحب من أساليب التعبير المناسبة لذلك المقام
   



  أحكام الطواف
  

  :لطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع، فإذا تركه الشخص فلذلك صورعرفنا أن ا
  

 أن يتركه اختيارا مع علمه بوجوبه وتعمده في الترك ولو ألجـل التبـرم بالزحـام وكثـرة            -الصورة اُألولى   
 إلـى  الناس في المطاف، فال يكون معذورا وال يصح منه السعي وما بعده من األعمال لو ترك الطواف وتوجـه   

السعي، بل يجب عليه أن يطوف ثم يسعى ثم يقصر حسب تسلسل أعمال العمرة مادام في الوقت متّـسع، فـإذا       
  .لم يبق وقت يتسع لذلك وإلدراك الوقوف بعرفات بطلتْ عمرته وبطل إحرامه

  
  . أن يتركه لعدم علمه بأنّه واجب، والحكم فيه كما تقدم في الصورة السابقة-الصورة الثانية 

  
 أن يتركه نسيانا وغفلة، وهذا ال تَبطل عمرته بل إن تذكّر وفـي الوقـت متّـسع للتـدارك               -الصورة الثالثة   

وإدراك عرفات تداركه وأتى بالطواف وبما بعده من أعمال العمرة، وإذا كان وقـت العمـرة قـد فـات فعليـه         
 عليه أن يستنيب شخصا ليطـوف  قضاء الطواف، وإذا لم يتمكن من القضاء أيضا لرجوعه إلى بلده مثال وجب        

  .عنه
  

 أن يترك المحرم الطواف ماشيا لعدم تمكنه من المشي لسبب مرض أو كسر أو نحـو ذلـك،   -الصورة الرابعة   
وال يكلّف في هذه الحالة بما ال يطيق، فإن تمكن من الطواف باالستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمـوال وجـب    

 يطوف عنه، وأما بالنسبة إلى ركعتي الطواف فان كان قـادرا علـى إتيانهـا    ذلك، وإلّا كفاه أن يستنيب شخصا    
  .أتى بها بعد طواف النائب، وإلّا أتى بها الطائف نيابة عنه

   



  صالة الطواف) الواجب الثالث(
  

صالة الطواف، وهـي الواجـب الثالـث    بوبعد أن يفرغ المعتمر من طوافه تجب عليه ركعتا الطواف، وتُسمى    
  .ات عمرة التمتّع، وصورتها كصالة الفجر، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر واإلخفاتمن واجب

  
وإذا . ُأصلي ركعتي الطواف لعمرة التمتّع لحج اإلسالم قربة إلى اللّـه تعـالى    : وتجب فيها النية وصورتها مثال    

  .كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحبا أسقط كلمة حج اإلسالم
  

-عليه السالم بنحو تكون الـصالة خلـف المقـام      ويجب من الناحية المكانية اإلتيان بها قريبا من مقام إبراهيم         
عليه السالم يقف عليه وقت بناء الكعبة، ويقع اآلن على مقربة مـن البيـت    والمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم   

يجد مكانا قريبا منه من أي جانب ويـصلّي فيـه،   الشريف فإن تعذّر الحصول على مكان خلف المقام حاول أن       
ومن كان يطوف طوافا مستحبا فله أن يصلّي ركعتيه فـي    . وإن تعذّر هذا أيضا صلّى في أي مكان من المسجد         

  .أي موضع أحب من المسجد
  

 بفتـرة  ويجب من الناحية الزمانية اإلتيان بصالة الطواف عقيبه أو بفاصل قصير، فال يجوز الفـصل بينهمـا            
  .طويلة

  
وإذا ترك الطائف صالة الطواف عالما عامدا بطل حجه ما لم يكن بإمكانـه أن يتـدارك قبـل انتهـاء وقـت                
العمرة، وإذا تركها ناسيا أو جاهال والتفت بعد ذلك فإن كان التفاته أثناء السعي قطعه وصلّى فـي محلهـا ثـم                 

ال تجب عليه إعادة السعي، وإن كـان التفاتـه بعـد     رجع وأكمل سعيه، وإن كان بعد السعي صلّى في محلّها و          
فوات الوقت أو الخروج من مكة رجع إلى المسجد الحرام وقضاها في محلّها، وإذا لم يتمكن من ذلـك صـلّاها            

  .في أي موضع ذكرها فيه
  

 والبد للطائف أن يكون متأكدا من صحة صالته وقراءته، وان يصحح قراءته إذا كان فيهـا خطـأ، فـإن لـم                 
يتمكن وتماهل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فاألحوط أن يأتي بصالة الطواف حسب امكانـه، وأن يـصلّيها     

  .مأموما ويستنيب لها أيضا
  

وإذا كان في قراءة اإلنسان خطأ وهو ال يعلم، بل يرى قراءته صحيحة جهال منه، فـصلّى علـى مـا يـرى،             
  .صحت صالته وال تجب عليه اإلعادة

  



  طوافآداب صالة ال
يستحب في صالة الطواف أن يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد في الركعة اُألولى وسورة الجحـد فـي الركعـة                 

  .الثانية، فإذا فرغ من صالته حمد اللّه وأثنى عليه وصلّى على محمد وآل محمد وطلب من اللّه أن يتقبل منه
  

ي لَك تَعبدا وِرقّا، ال إله إلّـا أنـت حقّـا حقّـا،     سجد وجه: ومن المأثور أن يسجد بعد الصالة ويقول في سجوده 
ء، وها أنا ذا بين يديك ناِصيتي بيِدك، واغِْفر لي إنّه ال يغفـر الـذّنب       ء واآلخر بعد كّل شي     األول قَبَل كُلِّ شي   

  .عظيم غَيركالعظيم غَيرك فاغِْفر لي فإنّي مقر ِبذنُوبي على نَفِسي وال يدفَع الذّنب ال
  

اللّهم ارحمني بطَـواعيتي إيـاك وطَـواعيتي رسـولَك     : ويستحب أن يقول أيضا بعد الفراغ من صالة الطواف 
                كوِعبـاد الِئكَتَـكولَك ومسر حبك ويحبن يلني ِممعك، واجدودى حني أن أتعدنّبج صلّى اللّه عليه وآله، اللّهم

  .الصاِلحين
   



  السعي) الواجب الرابع(
  

وبعد إنهاء ركعتي الطواف يتّجه المعتمر إلى الصفا والمروة للسعي، وهو الواجب الرابع من واجبـات عمـرة             
والصفا والمروة يقعان إلى جانب المسجد الشريف، وهما مرتفعان بينهمـا مـساحة يقـدر طولهـا بمـا       . التمتّع

  .نى السير من أحدهما إلى اآلخريقارب أربعمائة متر، ويجب السعي بينهما بمع
  

ء من الشروط األربعة التي تقدم اعتبارها في الطواف، مـن الطهـارة مـن الحـدث      وال يشترط في السعي شي 
  .والطهارة من الخبث والختان وستر العورة

  
  :ويجب أن يؤتى بالسعي على الكيفية التالية

  
ن الصفا والمروة سبعة أشـواط لعمـرة التمتّـع لحـج     أسعى بي :  يجب في السعي النية، وصورتها مثال      -أوال  

اإلسالم قربةً إلى اللّه تعالى وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مـستحبا أسـقط كلمـة حـج                  
  .اإلسالم

  
 يجب أن يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا متّجها نحو المروة، فإذا وصل إلى المـروة اعتبـر ذلـك      -ثانيا  

ثم يبدأ من المروة متّجها نحو الصفا، فإذا وصل إلى الصفا اعتبر ذلك شوطا آخر، وهكذا يـصنع إلـى          شوطا،  
وال يجب الصعود على السلّم الذي يمثّل الصفا مـن جانـب والـسلّم       . سبعة أشواط، ويكون ختام سعيه بالمروة     

الـصفا والمـروة علـى    الذي يمثّل المروة من جانب آخر وإن كان أحوط وأحسن، وكما يجزي الـسعي بـين       
  .األرض كذلك يجزي السعي بينهما في الطابق العلوي المبني حديثا

  
 يجب أن يستقبل المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليـه، فلـو              -ثالثا  

رى لم يجزئـه ذلـك، وال   استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند اإلياب من المروة ومشى القهق             
  .بأس بااللتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو اإلياب

  
 يجب أن ال يزيد في سعيه عن علم وعمد، فلو زاد على سبعة أشواط عالما عامدا بطـل سـعيه، ولـو         -رابعا  

يأتي بالزائد بوصفه جزءا مـن  ونقصد بالزيادة هنا نظير ما تقدم في الطواف بأن    . زاد جاهال أو ناسيا لم يبطل     
  ).94 ال حظ الفقرة(. ذلك السعي، فلو أتى به كعمل مستقل لم يضر ولو وقع عقيب السعي

  
 يجب أن ال يؤخّر السعي عن الطواف إلى الغد اختيارا، بل األفضل اسـتحبابا أن ال يـؤخّره عنـه               -خامسا  

  .لفترة طويلة من نفس اليوم أيضا



  
السعي بنفسه وال يجوز له أن يستنيب مع التمكن من المباشرة، ويمكنه السعي ماشـيا     يجب أن يباشر     -سادسا  

  .أو راكبا أو محموال كيفما أحب، ولو تعذّر ذلك كله استناب غيره للسعي عنه
  

 ال يجب عليه أن يوالي بين األشواط في السعي كما كان يجب عليه في الطواف، ويجوز له الجلـوس            -سابعا  
  .لمروة أو بينهما لالستراحة أثناء السعيعلى الصفا أو ا

  
  : يجب أن يضبط العدد، فلو شك في عدد أشواط السعي بطل سعيه إلّا في حالتين-ثامنا 

  . أن يكون شكه بعد التقصير-اُألولى 
 أن يكون شكه في الزيادة فقط وقد حدث وهو على المروة، كما إذا شك في أن الـشوط الـذي انتهـى          -الثانية  
  هل هو السابع أو الثامن؟: منه فعال

  



  آداب السعي
  

  .ينبغي أن يكون عند السعي على طهارة، وان يؤثر المشي في السعي على الركوب
  

وجاء في الروايات الترغيب في إطالة الوقوف على الصفا، ويستحب له أن يصعد على الصفا بنحو ينظر إلـى        
 عليه، ويتذكّر آالء اللّـه  الحجر األسود ويحمد اللّه ويثنيلو لم يكن حاجب ويتوجه إلى الركن الذي فيه        -البيت  
  .ونعمه

  
ال إلـه إلّـا   : ويقول ثالث مرات.  سبع مراتال إله إلّا اللّه سبع مرات الحمد للّه سبع مرات    اللّه أكبر : ثم يقول 

ٍء  وتُ، ِبيِده الخَير وهو على كـلِّ شـي  اللّه وحده ال شَريك لَه، لَه الملك ولَه الحمد، يحيي ويِميتُ وهو حي ال يم   
  .قدير

  
اللّه أكبر على ما هدانا، والحمد للِّه علـى مـا أوالنـا،    : ، ثم يقول ثالث مرات   يصلي على محمد وآل محمد    ثم  

  .والحمد للّه الحي القيوِم، والحمد للِّه الداِئِم
  

وأشهد أن محمدا عبده ورسولُه، ال نَعبد إلّـا إيـاه مخِلـصين لَـه     أشهد أن ال إله إلّا اللّه، : ثم يقول ثالث مرات  
لو كَِره المشِركُونو نيالد.  

  
  .اللّهم إنّي أسُألك العفو والعاِفيةَ واليِقين في الدنيا واآلخرِة: ثم يقول ثالث مرات

  
  . مائة مرةسبحان اللِّه مائة مرة حمد للِّهال مائة مرة ال إله إلّا اللّه مائة مرة اللّه أكبر: ثم يقول

  
ال إله إلّا اللّه وحده وحده، أنجز وعده، ونَصر عبده، وغَلَب األحزاب وحده، فَلَه الملـك ولَـه الحمـد            : ثم يقول 

 أعوذُ بك من ظُلْمِة القبـِر ووحـشَِتِه، اللّهـم    وحده وحده، اللّهم باِرك لي في الموِت وفيما بعد الموِت، اللّهم إنّي        
ال ِظلَّ إلّا ِظلُك ومأظلَّني في ظلِّ عرشِك ي.  

  
استَودع اللّه الرحمن الرحيم الّذي ال تَضيع ودايعه ديني ونفْـِسي   : ويستودع اللّه دينه ونفسه وأهله كثيرا، فيقول      

 تَعِملني على ِكتابكاس ك وتَوفّني على ِملَِّته وأعذني ِمن الِفتنِةوأهِلي، اللّهمنِّة نبيوس.  
  

  .، ثم يعيدها فان لم يستطع هذا فبعضهيكبر واحدة، ثم يعيدها مرتين ثالث مرات، ثم اللّه أكبر: ثم يقول
  



 ِلـي كـلَّ   اللّهم اغِفـر : عليه السالم أنّه إذا صعد الصفا استقبل الكعبة، ثم رفع يديه، ثم قال     وعن أمير المؤمنين  
ذَنٍب أذْنبتُه قطّ، فإن عدتُ فعد علي بالمغِْفرِة فإنّك أنت الغَفُور الرحيم، اللّهم افعْل بي ما أنـتَ أهلُـه فإنّـك إن             
              حتـاجأنا م نِتك، فيامإلى رحم حتاجذاِبي، وأنا معن ع ني فأنت غَنيني، وإن تُعذّبملُه تَرحْل ِبي ما أنتَ أهتَفع 
إلى رحمِته ارحمني، اللّهم ال تَفعْل بي ما أنا أهلُه فإنّك إن تَفْعْل بي ما أنا أهلُه تُعذّبني ولم تَظِلمنـي، أصـبحتُ        

  .أتَّقي عدلَك وال أخَافُ جورك، فيامن هو عدٌل ال يجور ارحمني
  

  .كثر من الوقوف على الصفاعليه السالم إن أردت أن يكثر مالك فأ وعن أبي عبداللّه
ويستحب أن يسعى ماشيا وأن يمشي على سكينة ووقار حتى يأتي محل المنارة اُألولـى فيهـرول إلـى محـل          
المنارة اُألخرى، ثم يمشي مع سكينة ووقار حتى يصعد على المروة فيصنع عليها كمـا صـنع علـى الـصفا،         

  .ويرجع من المروة إلى الصفا على هذا النهج أيضا
  



  كام السعيأح
  

بفوات الوقـوف بعرفـات عليـه بطلـت     -أي بدون نسيان أو غفلة حتى مضى الوقت -إذا ترك السعي عامدا    
  .عمرته وإحرامه، وبالتالي بطل حجه سواء كان عالما بوجوب السعي أو جاهال بذلك

  
  .وإذا نقص من أشواط السعي عامدا كان كمن ترك السعي عامدا

  
به عند التذكر حتى لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، وإن لـم يـتمكن منـه    وإذا ترك السعي نسيانا أتى     

  .مباشرة ولو للحرج والمشقّة لزمته االستنابة
  

وإذا نقص من أشواط السعي نسيانا تدارك ذلك متى تذكّر بإكمال السعي وتكميـل نقـصانه، وال يجـب عليـه            
الة عدم صدور أربعة أشواط كاملـة منـه فـي سـعيه     استئناف سعي كامل وإن كان هو األحوط استحبابا في ح 

  .السابق
   



  التقصير) الواجب الخامس(
  

ء من ظفر يـده أو رجلـه أو شـعر رأسـه أو      وهو الواجب الخامس واألخير في عمرة التمتّع، ومعناه أخذ شي 
فيـه النيـة،   لحيته أو شاربه وال يكفي النتف عن التقصير وال يجزئ حلق الرأس بل يحرم عليه الحلق وتجب        

  .ُأقصر لإلحالل من عمرة التمتّع قربة إلى اللّه تعالى: وصورتها مثال
  

 بعد الفراغ من السعي ولكن ال تجب المبادرة إليه بعد السعي ويجوز فعله في أي مكان شـاء سـواء          :وموضعه
  .كان في المسعى أو في منزله أوفي غيرهما

  
أي بدون نسيان فأحرم للحج بطلت عمرتـه وتحـول حجـه    - وحكمه أن من ترك التقصير عمدا    :حكمه وأثره 

من حج التمتّع إلى حج اإلفراد، فيأتي بأعمال حج اإلفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج، ومن تـرك التقـصير       
  .نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته، واألحوط التكفير عن ذلك بشاة

  
مر بسبب إحرامه من محرمات اإلحرام المتقدمـة عـدا      أنّه يوجب تحليل جميع ما كان يحرم على المعت         :وأثره

الحلق، فإن األحوط للمعتمر أن ال يحلق ولو أحل بالتقصير خالل شهر ذي القعدة وما بعده إلى حـين اإلحـرام          
  .للحج، وإذا حلق عامدا عالما كفّر بشاة

جاز له الخروج مـن مكـة إلـى    وإذا انتهى المعتمر من التقصير فرغ من عمرة التمتّع واستمتع بفترة التحلل و    
  :وهكذا إلى أن تبدأ أعمال الحج، وهي كما يلي20.األماكن القريبة على ما مر في الفقرة



  )الخامس ( 
  أعمال الحج

  
  إحرام الحج) األول ( 

  :اإلحرام للحج هو الواجب األول من واجبات حج التمتّع وإليك خصائصه
  

لتمتّع من مكة من أي موضـع شـاء، ويـستحب أن يكـون مـن       يجب أن يكون اإلحرام لحج ا  : مكانه -أوال  
ويراد بمكة هنا البلد على امتداده فاألحيـاء الجديـدة التـي        . المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل       

تشكل االمتداد الحديث لمكة وتعتبر جزءا منها عرفا يجوز اإلحرام فيها، وال يجوز اإلحرام في بلـدة أو قريـة              
  .لها عنوانها المتميز وإن اتّصلت بمكة عن طريق توسع العمرانُأخرى 

  
 يجب عليه أن يحرم قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة على نحو يتمكن مـن إدراك الوقـوف   : زمانه -ثانيا  

الواجب بعرفات، واألفضل أن يحرم في اليوم الثامن ويمكنه أن يحرم قبل اليوم الثامن بيوم أو يومين أو ثالثـة        
  .بل قبل ذلك أيضا، وإن كان األحوط استحبابا عدم التقديم على اليوم الثامن بأكثر من ثالثة أيام

  
وإذا كـان نائبـا ذكـر اسـم     : ُأحرم لحج التمتّع من حجة اإلسالم قربة إلى اللّه تعالى    :  وصورتها : نيته -ثالثا  

  .المنوب عنه، وإن كانت الحجة مستحبة أسقط كلمة حجة اإلسالم
  

 يتّحد إحرام الحج مع إحرام عمرة التمتّع في الكيفية والشرائط والعناصر التي يجـب توفرهـا           : كيفيته - رابعا
واألحـوط  . وما يليهما وال اختالف بين اإلحرامين إلّا فـي النيـة     43و  42فيه، والتي تقدم توضيحها في الفقرة       

رفات، فلـو طـاف جـدد التلبيـة بعـد      لمن أحرم لحج التمتّع أن ال يطوف طوافا مستحبا قبل الخروج إلى ع         
  .الطواف

  
 من تركه عالما عامدا لزمه التدارك، فإن لم يتمكن من التدارك قبل الوقـوف بعرفـات فـسد            : حكمه -خامسا  
  .حجه

ومن تركه جاهال بوجوبه وأتى ببقية المناسك فإن لم يعلم إلّا بعد الفراغ من الحج صح حجـه، وإن علـم فـي              
الرجوع إلى مكة واإلحرام منها يجب، ومع عدم األمكان لضيق الوقـت أو لعـذر آخـر         أثناء الحج فمع إمكان     

  .يحرم من الموضع الذي هو فيه
يتجـاوز عرفـات، وإن تجاوزهـا     ومن تركه ناسيا وتذكر رجع مع اإلمكان وإلّا أحرم في موضعه إذا كان لـم         

  .أحرم من موضعه أيضا لكن صحة حجه حينئٍذ التَخلو من إشكال



  إحرام الحجآداب 
  

إحرام الحج يشارك إحرام العمرة فيما له من آداب ومستحبات، وقد تقدم ذكرهـا فـي إحـرام العمـرة           
 ويستحب أن يكون اإلحرام للحج من المسجد الحرام وإن يكون في اليـوم الثـامن مـن ذي الحجـة،      56الفقرة  

العبادة وعلى الصالة فـي مـسجد الخيـف    ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة والتوفر في تلك الليلة على              
والتعبد فيه، فإذا قضى ليلة هناك وطلع الفجر صلى صالة الصبح في منى وعقّب إلى طلوع الشمس، ثم اتّجـه           

، وال بأس بأن يخرج من منـى قبـل طلـوع    )وادي محسر(-إلى عرفات مارا بمنطقة في حدود منى تسمى ب      
 قبل طلوع الشمس وال إثم عليه لو تجاوز، ولو شاء أن يخـرج      الشمس ولكن ينبغي أن ال يتجاوز وادي محسر       

كل هذا فيما لو اتّجه من مكة إلى منـى وأمـا   . من منى قبل طلوع الفجر فال إثم عليه أيضا غير أن ذلك مكروه   
كما هو الغالب في الطريق العام للحجاج في الفتـرة المعاصـرة       -إذا سلك إلى عرفات طريقا آخر اليمر بمنى         

  .إثم عليهفال 
  

اللّهم إليك صمدتُ وإياك اعتمـدتُ ووجهـك أردتُ،      : وعلى أي حال فإذا توجه الحاج إلى عرفات قال          
  .فأسألك أن تُبارك لي في ِرحلَتي وأن تَقِْضي لي حاجتي وأن تَجعلِني ِممن تُباهي ِبه اليوم من هو أفْضُل منِّي

  .يصل إلى عرفاتويستحب أن يكرر التلبية إلى أن 
   



  الوقوف بعرفات) الثاني ( 
  

والمراد به التواجد بعرفات مـن دون فـرق بـين أن        . الواجب الثاني من واجبات حج التمتّع الوقوف بعرفات       
  .يكون راكبا أو راجال واقفا أو قاعدا أو على أي حالة ُأخرى

  
ثنين وعشرين كيلـومترا، وهـي أبعـد    وعرفات تبعد عن مكة حوالي ا.  يجب أن يكون الوقوف بعرفات :مكانه

النقاط التي يجب على الحاج أن يقصدها في حجه عن مكة ثم يأخذ بعد ذلك باالقتراب من مكة، باالنتقـال مـن       
  .عرفات إلى المشعر ومنه إلى منى، كما سيأتي تفصيله

  
المـشعر الحـرام   وعرفات فسحة كبيرة من األرض تعتبر خارج الحرم وتتصل حدودها به، ويفصل بينها وبين   

ولعرفات حدود وقد جاء في األحاديث ذكر بعض األمـاكن التـي كـان لهـا أسـماء             . المأزمينبمنطقة تسمى   
  .بطن عرفة و ثوية و نمرة و ذو المجاز: معروفة وقتئٍذ كحدود لموقف عرفات وهي

  
 الخـرائط المختـصة،   وجملة من هذه األسماء ال تزال أسماء لمسميات معروفة في الواقع المعاش ومنعكسة في         

وال يزال مسجد نمرة متميزا حتى اآلن وقائما، وبعضها غير واضح فعال وإن كان الموقـف ال يـزال واضـحا      
في حدوده وعالماته المنصوبة في أطرافه وال يجوز الوقوف بتلك األماكن والنقاط المحادة للموقـف، بـل البـد     

 بدون فرق بـين جبلهـا وسـهلها، وإن كـان األفـضل         أن يكون الوقوف فيما تحوطه تلك النقاط من مساحة،        
  .الوقوف في السفح في ميسرة الجبل

  
في حالة االختيار أن يقف في عرفات من أول ظهر اليوم التاسع من ذي الحجـة      - األحوط للحاج    :زمانه ونيته 

ـ   . إلى الغروب، ولكن األظهر جواز البدء بالوقوف بعد الظهر بساعة إلى الغـروب    ام هـذا  والوقـوف فـي تم
الوقت واجب يأثم المكلف بتركه، ولكن ال يبطل الحج لو اقتصر على الوقوف برهة قصيرة خالل هذا الوقـت             

  .الوقوف االختياري وإن اعتبر آثما لعدم استيعاب المدةبويسمى هذا -
  

ـ                م وال يجوز للحاج اإلفاضة من عرفات أي الخروج منها قبل غروب الشمس عالما عامدا، وإذا خرج كـذلك ل
ء عليه، وإلّا كانت عليه كفّـارة جمـل أكمـل الخامـسة      يفسد حجه ولكن عليه الرجوع، فإذا ندم ورجع فال شي    

ينحره في منى يوم العيد، وإذا خرج من عرفات قبل الغروب جاهال أو ناسيا وجب عليه الرجـوع عنـد العلـم     
. لعالم العامد في حالـة عـدم رجوعـه   على األحوط كفارة أيضا كما في ا    -أو التذكر، فلو لم يرجع كانت عليه        

ولو لم يتمكن الحاج أن يدرك عرفات إلى أن غربت الشمس من اليوم التاسع أو فاته ذلـك لنـسيان أو جهـل                 
ـ ليلة العاشر من ذي الحجة وصح حجه ويـسمى ذلـك   -يعذر فيه، لزمه الوقوف برهة من ليلة العيد         الوقوف ب

  .االضطراري



  
أقف بعرفات من الظهر إلى غروب الـشمس لحـج   : بعرفات النية وصورتها مثال فيجب في الوقوف :وأما نيته 

وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنـه، وإذا كـان حجـا مـستحبا     . التمتّع من حجة اإلسالم قربة إلى اللّه تعالى       
  .أسقط كلمة حجة اإلسالم

   



  آداب الوقوف بعرفات
  

للحاج أن يجمع بين صالتي الظهـر والعـصر بـأذان واحـد     إن يوم عرفات يوم دعاء وتضرع، ولهذا يرجح      
  .وإقامتين ليفرغ نفسه بعد ذلك للدعاء

  
ويستحب أن يكون الواقف بعرفات متحلّيا بالسكينة والوقار، وأن يكون على طهـارة، وأن يتعـوذ باللّـه مـن             

  .ذهلك في ذلك الموضعأن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن ي: الشيطان، فقد جاء في الحديث
وينبغي للحاج أن ال يشغله النظر إلى الناس عما يقتضيه ذلك الموقف الجليل من دعاء وعبـادة، فيحمـد اللّـه             

 مائة مرة، ويـدعو بمـا أحـب وبالمـأثور مـن        )قل هو اللّه أحد   (: ويهلّله ويمجده، ويكبر مائة تكبيرة، ويقرأ     
وسـيأتي نـص   -رفة ودعاء اإلمام علي بن الحسين في نفـس اليـوم   األدعية، كدعاء اإلمام الحسين في يوم ع    

  :الدعاءين في آخر هذا الكتاب ومن المأثور أن يقول
               قَِة الجـنفَـس أ عنِّـي شـررالِل، وادالح قكِرز ِمن علي قَبتي من النَّاِر، وأوِسعر المشاِعِر كُلِّها فُك رب اللّهم

يا أسمع الساِمعين ويا أبـصر النّـاظرين ويـا أسـرع         . ر بي وال تَخْدعِني والتَستَدِرجني    اللّهم ال تمكُ  . واألنس
  . ثم يطلب حاجته...الحاسبين و يا أرحم الراحمين، أسألك أن تصلّي على محمد وآل محمد

  
  :ومن المأثور أيضا أن يقول وهو رافع يديه إلى السماء

يتَِنيها لم يضرِني ما منَعتَني وإن منَعتَنيها لم ينْفَعني مـا أعطَيتَنـي، أسـألُك خَـالص     اللّهم حاجتي الِّتي إن أعطَ 
اللّهم إنّي عبدك وِملْك يِدك وناِصيتي بيِدك وأجلي ِبعلِمك، أسألك أن تُوفّقَِني ِلما يرِضيك عنِّـي           . رقَبِتي ِمن النّارِ  

 اللّهـم  .لّتي رتّبها إبراِهيم خَِليلُك ودللتَ علَيها حِبيبك محمداصلى اهللا عليه والـه وسـلم  وأن تسلم منِّي مناِسكي ا  
  .اجعلْني ممن رضيتَ عمله وَأطلْتَ عمره وأحييتَه بعد الموِت حياةً طَيبةً

  
وكما ينبغي أن يدعو اإلنسان في ذلك الموقف الشريف لنفسه كذلك يحسن به أن يدعو إلخوانه، فقد جـاء فـي                

 أحد ثقات اإلمـامين الكـاظم والرضـا   -رأيت في الموقف عبداللّه بن جندب : بن هاشم قال   الرواية عن إبراهيم  
يـا  :  األرض، فلما انصرف الناس قلـت عليهما السالم مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ          

واللّه ما دعوت إلّـا إلخـواني، وذلـك ألن أبـا الحـسن      : قال. أبا محمد، ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك    
عليه السالم أخبرني أنّه من دعا ألخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ألـف ضـعف      موسى بن جعفر  

  .ضمونة لواحدة ال أدري تُستجاب أم المثله، فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف م
  

  :وإذا اقترب المغرب استحب للحاج أن يدعو بهذا الدعاء
اللّهم إنّي أعوذُ ِبك من الفَقِر وِمن تَشتُِّت األمِر وِمن شر ما يحدثُ بالليـل والنّهـار، َأمـسى ظُلمـي مـستَِجيرا       

     وأم ،ستَجيرا بأماِنكى خَوِفي مستَِجيرا      بعفوك، وأمـسِهي الفـاِني البـاِلي مجى وسوأم ،كستَجيرا بعزى ذُلّي مس



     واصـِرفْ عنّـي شـر ،تَكني عاِفيِتك، وألِبسحممن أعطى، جلّلْني ِبر ِئل ويا أجودن سم ِهك الباِقي، يا خَيرِبوج
ِميِع خَلِْقكج.  

  
  :وإذا غربت الشمس دعا بهذا

ِخر العهِد ِمن هذا الموِقِف، وارزقِْنيِه ِمن قابٍل أبدا ما أبقَيتَني؛ وأقلبنـي اليـوم مفِْلحـا منِْجحـا            اللّهم ال تَجعلْه آ   
        علْنـي اليـومراِم، واجالح يِتكاِج بجفِْدك وحمن و أحد ِبِه الْيوم نْقَِلبِل ما يغْفُورا لي بأفْضوما مرحتَجابا لي مسم

ِدك عليك وأعِطني أفْضَل ما أعطَيتَ أحدا ِمنْهم ِمن الخَيِر والبركَِة والرحمِة والرضـواِن والمغْفـرِة،     ِمن أكرِم وفْ  
م ِفيلَه اٍل أو قَليٍل أو كَثيٍر، وباِركإليه ِمن أهٍل أو م ِلي ِفيما أرِجع وباِرك.  

   



  )المزدلفة(الوقوف بالمشعر ) الثالث ( 
 من واجبات حج التمتّع يجب على الحاج ممارسته بعد اإلفاضة من عرفات، أي الخروج منهـا          وهذا هو الثالث  

عند الغروب متّجها نحو المزدلفة، ويراد بالوقوف في المشعر التواجد كما مر في الوقوف بعرفات فـي الفقـرة            
  :وتتّضح خصائصه فيما يلي110

  
المشعر، وهو يبعـد عـن مكـة حـوالي     : لمكان يقال له يجب أن يكون الوقوف في المزدلفة، وهي اسم   :مكانه

وحد الموقف طوال من المأزمين إلـى وادي محـسر، وهمـا حـدان        . عشرة كيلو مترات، ويعتبر داخل الحرم     
وليسا من الموقف إلّا عند الزحام وضيق الوقت، فيمتد الموقف ويشمل المأزمين وهي المنطقـة الواقعـة بـين              

  .المشعر وعرفات
  

أحدهما المبيت فيه ليلة العاشر، والمشهور بين العلماء أنّـه      :  المطلوب في المشعر أمران    :وب في المشعر  المطل
واآلخر الوقوف بمعنى التواجـد فـي المـشعر    . واجب، والمقصود به قضاء بقية الليل هناك سواء نام أو لم ينم 

ا واجـب إلّـا أن الحـج ال يختـّل     العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الشمس، وهذ       -من طلوع الفجر يوم العيد      
باإلخالل بالوقوف في بعض هذه المدة، إذ يكفي لصحة الحج أن يقف برهة من الـزمن بـين طلـوع الـشمس       

  .الوقوف االختياريبوطلوع الفجر ولو لم يستوعب المدة، ويسمى الوقوف بين الطلوعين 
  

قف بالمشعر الحرام من طلـوع الفجـر إلـى    أ:  يجب في الوقوف بالمشعر بين الطلوعين النية وصورتها       :نيته
وإذا كان نائبا ذكر اسـم المنـوب عنـه، وإذا    . طلوع الشمس لحج التمتّع من حجة اإلسالم قربة إلى اللّه تعالى       

  .كان الحج مستحبا أسقط كلمة حجة اإلسالم
  

  :من ذلكويستثنى .  من لم يقف أصال في المشعر بين الطلوعين ولو في بعض المدة يبطل حجه:حكمه
 النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم الوقوف في المزدلفة ليلـة العيـد             -أوال  

واألحوط أن يكـون ذلـك بعـد الوقـوف فيمـا بعـد       . أي الخروج قبل طلوع الفجر إلى منى-واإلفاضة منها   
  .منتصف الليل

ذا وقف ليلة العيد في المزدلفة وخرج منها قبـل طلـوع        الجاهل بوجوب الوقوف بين الطلوعين، فإنّه إ       -ثانيا  
  .الفجر جهال منه بالحكم صح حجه وعليه كفارة شاة

 من لم يكن متمكنا من الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعدم توفّر واسـطة نقـل أو لغيـر         -ثالثا  
يد ويـصح حجـه حينئـٍذ، ويـسمى هـذا      ذلك فإنّه يجزيه أن يقف وقتا ما بين طلوع الشمس إلى ظهر يوم الع   

  .الوقوف االضطراريب
   



  آداب الوقوف بالمشعر
  

أي الخروج من عرفات إلى المشعر أن يتحلّى بالسكينة والوقار ويـستغفر اللّـه     -ويستحب للحاج عند اإلفاضة     
له إلـى  ويتضرع إليه بطلب المغفرة بما يقدر عليه من كالم، وأن يؤجل المغرب والعشاء إلـى حـين وصـو                

  .المشعر فيجمع بينهما بأذان وإقامتين
  

وإن استطعت أن تُحيي تلك الليلة فافعـل  : ويستحب له إحياء ليلة العيد في المشعر بالعبادة، فقد جاء في الحديث      
: فإنّه بلغنا أن أبواب السماء ال تُغلق تلك الليلة ألصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل، يقول اللّه جّل ثنـاؤه          

أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحقٌّ علي أن أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحـطّ عنـه ذنوبـه     
  .ويغفر لمن أراد أن يغفر له

  
اللّهم هذه جمع، اللّهم إنّي أسألُك أن تَجمع لـي فيهـا   : ومن المستحب المأثور في هذه الليلة أن يدعو الحاج قائال    

اللّهم ال تؤيسني ِمن الخيِر الذي سألتُك أن تَجمعه لي في قَلْبي، وأطْلُـب إليـك أن تُعرفَنـي مـا         . ِرجواِمع الخي 
  .عرفتَ أوِلياءك في منِزلي هذا، وأن تَِقيني جواِمع الشِّر

  
 على النبـي وآلـه   ويستحب أن يصبح على طهر فيصلي صالة الفجر ويحمد اللّه ويثني عليه ويمجده ويصلّي             

اللّهم رب المشْعِر الحراِم، فُك رقَبتي ِمن الناِر، وأوِسع علي من ِرزِقك الحالِل، وادرأ عني شـر فـسقَِة         : ويقول
زِتي فـي  الجن واإلنِْس، اللّهم أنْتَ خَير مطلوٍب إليه وخَير مدعو وخَير مسؤوٍل، وِلكلِّ وافٍد جاِئزةٌ فاجعْل جـائِ            
نيا زاِديْل التّقوى من الدععن خَِطيَئِتي، ثم اج ِتي وأن تَجاوزعِذرَل مِتي وتَقْبثْرتُقيلَني ع وِطني هذا أنم.  

  .ويستحب للحاج التقاط الحصى من المشعر ألجل رمي الجمرات في أيام منى، وعددها سبعون
   



  مقارنة عامة بين الموقفين
  

  لكل من الوقـوف بعرفـات والوقـوف بالمـشعر وقتـين أحـدهما اختيـاري واآلخـر         قد اتّضح مما تقد م أن
اضطراري، فبالنسبة للوقوف بعرفات وقته االختياري من الظهر إلى الغـروب مـن اليـوم التاسـع، ووقتـه             

اشـر،  االضطراري في ليلة العاشر، وبالنسبة إلى الوقوف بالمشعر وقته االختياري بين الطلوعين من اليـوم الع  
  .ووقته االضطراري من طلوع الشمس إلى الظهر من اليوم العاشر

  
وال يصح الحج بالوقوف في الوقت االضطراري إلّا حين يوجد اضطرار فعال، بأن يكون الوقوف فـي الوقـت        

  .االختياري غير متيسر
  

علـى الوقـت   وكل من أدرك الوقوف بالمشعر بوقته االختياري أو وقته االضطراري صح حجه، سواء حصل        
  .االختياري لعرفات أو على وقتها االضطراري أو لم يتمكن من كال الوقتين

  
وأما من أدرك الوقوف بعرفات في الوقت االختياري أو في الوقت االضطراري فيـصح حجـه إذا كـان قـد               

لـم ينفعـه   إطالقـا  ( المـشعر )أدرك إلى جانب ذلك الوقوف بالمزدلفة في أحد وقتيها، وإذا لم يدرك المزدلفـة     
إدراكه لعرفات وحدها وبطل حجه، إلّا في صورة واحدة وهي أن يكون قد أدرك الوقـت االختيـاري لعرفـات        

  .وجهل الوقوف بالمشعر ولكنّه مر بالمشعر مرورا في طريقه إلى منى، فإنّه يكفيه ذلك
  

حج، ويتحلّل بما يتحلّل بـه  وكلما بطل الحج بسبب عدم اإلدراك وجب عليه اإلتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام ال        
  .المعتمر

   



  واجبات يوم العيد وحدود منى
  

العاشر من ذي الحجة على الحاج وهو في المشعر انتهى ما عليه في هذا المكـان         -فإذا طلعت شمس يوم العيد      
 إلّـا  ولزمه التوجه نحو منى، وهو يعني االقتراب من مكة، ألن منى أقرب إلى مكة من المشعر وال تبعد عنهـا       

  .حوالي ثالثة كيلومترات، ويحدها طوال من ناحية مكة العقبة ومن ناحية المشعر وادي محسر
  

منى في لسان أهل تلك البالد فهو منـى، واألحـوط عـدم    بوأما عرضا فليس لها حدود واضحة، فكّل ما سمي          
ألقرب جواز افتراض كونهـا مـن   التجاوز عن ذلك باالبتعاد عرضا إلى نقاط يشك في كونها من منى، ولكن ا             
  .منى عمليا، فكّل ما يجب أن يؤدى في منى يجوز أن يؤدى في تلك النقاط

  
رمي جمرة العقبة والـذبح والحلـق   : ويجب على الحاج أن يقوم بثالثة أعمال في نهار يوم العيد في منى، وهي   

  :أو التقصير، ونذكرها فيما يلي تباعا
   
  قبةرمي جمرة الع) الرابع ( 

وهو الرابع من واجبات الحج، وجمرة العقبة اسم لموضع مخصوص، وهي واحدة من ثالث جمرات، وتعتبـر             
  .جمرة العقبة أقربها إلى مكة، وال يجب في يوم العيد رمي سواها

  
  :وكيفية الرمي كما يلي: الكيفية
جة اإلسـالم قربـة إلـى اللّـه     أرمي جمرة العقبة سبعا في حج التمتّع من ح:  تجب النية وصورتها مثال-أوال  
  .وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحبا أسقط كلمة حجة اإلسالم. تعالى
  . أن يكون الرمي بسبع حصيات وال يجزئ األقل من ذلك، والضرر من الزيادة-ثانيا 
  . أن يكون رميها على نحو التتابع ال دفعة واحدة-ثالثا 

إلى الجمرة بالرمي، فال يكفي وضعها على الجمرة وال رميها مع سقوطها قبل الوصـول إلـى       إيصالها   -رابعا  
الجمرة، وإذا رمى وشك في إصابة الجمرة ألغى تلك الرمية من الحساب ورمى مـرة ُأخـرى حتـى يـستيقن              

  .باإلصابة
 مـن سـبق أنّهـم    ويستثنى مـن ذلـك  .  أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من اليوم العاشر    -خامسا  

مرخّصون في اإلفاضة من المشعر أي الخروج منه في الليل، فإنّهم مرخّصون في الرمـي أيـضا فـي تلـك                  
  .الليلة

ويستثنى من الحرم المـسجد الحـرام ومـسجد الخيـف وأن     - أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم  -سادسا  
  .ي قبل ذلكتكون أبكارا، بمعنى عدم العلم بأنّها كانت مستعملة في الرم

  



 وحكم رمي جمرة العقبة أنّه واجب كما عرفت، وإذا تركه المكلف نسيانا أو جهال بالوجوب ثـم التفـت    :األحكام
  :إلى الحال فله صور

 أن يتذكر في نفس يوم العيد فيؤديه وال تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج المترتبـة علـى              -اُألولى  
  .وافالرمي كالذبح والتقصير والط

 أن ال يتذكر إلى أن يمضي نهار يوم العيد فيتذكر في ليلة الحادي عشر أو نهاره فيقـضيه فـي نهـار    -الثانية  
اليوم الحادي عشر، ويفرق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار، ويقدم القضاء علـى أداء وظيفـة ذلـك       

 وال تجب عليه إعادة ما أتـى بـه مـن أعمـال     النهار جاعال القضاء صباحا واألداء عند الظهر على األحوط،    
  .الحج

 أن يتذكر بعد مضي اليوم الحادي عشر وقبل خروجه من مكة فيجب عليه أن يرمي، وإذا كـان فـي             -الثالثة  
مكة والتفت وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي، وال تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج، واألحـوط               

رمي على نحو يحصل الرمي في أيام التشريق التي تمتد من اليوم الحادي عـشر إلـى   أن يبادر إلى الرجوع وال 
  .نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة

 أن يلتفت إلى الحال بعد الخروج من مكة والتوجه نحو بلده فاليجب عليه الرجـوع، بـل األحـوط              -الرابعة  
  .سه أو االستنابةقضاؤه في السنة التالية في وقته مخيرا بين الذهاب بنف

وإذا ترك المكلف رمي جمرة العقبة وهو عامد في تركه وعالم باألحكام وتسلـسل المناسـك ووجوبهـا، فـإن                  
استمر على تركه بطل حجه، وإذا تداركه قبل مضي وقته صح، واألحوط أنّه يجب عليه حينئـٍذ أن يعيـد مـا          

ه كفّارة الحلق إذا كان قد حلـق، وأنّـه إذا كـان قـد     أتى به من األعمال المترتبة على الرمي، وأنّه يترتب علي   
وسيأتي حكمه فـي أحكـام الحلـق    -طاف تجب عليه إعادة الطواف، وكان كمن طاف قبل الحلق أو التقصير            

ء ال  والتقصير ألنّه طاف وهو يرى أن حلقه أو تقصيره باطل وإن كان عدم وجوب اإلعادة وعدم ترتـب شـي       
  .يخلو من وجه

   



  لجمرات ومستحباتهآداب رمي ا
في رمي الجمرات آداب يحسن بالحاج مراعاتها، فمن ناحيـة الـشخص يـستحب أن يكـون علـى طهـارة،          
والمعروف أن الرامي يرمي جمرة العقبة وهو مستدبر للقبلة ويرمي غيرها وهو مـستقبل لهـا، ويـستحب أن          

  .يكون على بعد عشر خطوات إلى خمس عشرة خطوة من الجمرة عند الرمي
  

  .ومن ناحية عملية الرمي يستحب أن يضع الحصاة على إبهامه ويدفعها بظهر السبابة
  

اللّهم هذِه حـصياِتي فأحـِصهن   : ومن ناحية الدعاء يستحب له إذا جمع الحصيات في يده وتهيأ للرمي أن يقول       
  .ِلي وارفَعهن ِفي عمِلي

  
للّهم ادحر عنّي الشّيطان، اللّهم تَصِديقا ِبكتاِبـك وعلـى سـنِّة    اللّه أكبر ا: كما يستحب له أن يقول في كل رمية       

  .نَبيك، اللّهم اجعلْه لي حجا مبرورا وعمال مقبوال وسعيا مشْكُورا وذَنْبا مغْفُورا
ـ   : وإذا انصرف الحاج من الرمي إلى منزله في منى قال  ِنعم الـرب وِنعـم   اللّهم ِبك وِثقْتُ وعليـك تَوكّلَـتُ، فَ

النِّصير ِنعمولى والم.  
   



  الذبح والنحر في منى) الخامس ( 
  

  .وهو الخامس من واجبات حج التمتّع
  

 منى، وإذا ضاقت منى بالناس وتعذّر إنجاز الواجبات فيها اتّسعت رقعـة منـى       :وموضعه من الناحية المكانية   
 تفصل منى عن المشعر، وإذا تعذّر الـذبح فـي منـى، اطالقـا     شرعا فشملت وادي محسر، وهي المنطقة التي 

  .بسبب منع السلطة وتعيينها مجازر خارج منى جاز للحاج أن يذبح في مكة أو غيرها
  .وإذا ذبح في غير منى جهال بالحكم أو لتخيل أن المكان الذي يذبح فيه من منى فال يبعد صحة ذبحه

  
عيد على األحوط، بمعنى أن الحاج يجب عليه أن يأتي بهذا الواجب فـي          يوم ال  :وموضعه من الناحية الزمانية   

عامدا أو غير عامد فاألحوط وجوبا اإلتيان به خـالل أيـام التـشريق    -هذا اليوم، فإذا لم يأِت به في ذلك اليوم     
مـد وجـب   عامدا أو غير عا-التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا لم يأِت به في هذه الفترة   

  .عليه اإلتيان به خالل شهر ذي الحجة وصح حجه
  

أي تسلسل الواجبات بعد الرمي وإن قدمه على الرمي جاهال أو ناسيا صـح        -وموضعه من الناحية التسلسلية     
ولم يحتج إلى اإلعادة، وإن قدمه عليه عامدا وعالما بوجوب البدء بالرمي فاألحوط أن يعيـده بعـد أن يرمـي،          

  . وجوب اإلعادة ال يخلو من وجهوإن كان عدم
  

  :تتلخّص كيفيته فيما يلي: كيفيته
الهدي، وال يجزي مـن اإلبـل   بويسمى ( المعز والضأن) يحصل على حيوان من اإلبل أو البقر أو الغنم    -أوال  

ـ      ل فـي  إلّا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، وال يجزي من البقر والمعز إلّا مـا أكمـل الثانيـة ودخ
الثالثة على األحوط، وال يجزي من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، واألحوط أن يكـون قـد       

  .أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية
ويعتبر في الحيوان أن يكون تام األعضاء، فال يجزي األعور واألعرج والمقطوع ُأذنه والخـصي والمكـسور             

 يكون مهزوال عرفا، واألحوط استحبابا أن ال يكون مريضا وال موجـوءا وال مرضـوض       قرنه الداخل، وأن ال   
  .الخصيتين وال فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته، وال بأس بأن يكون مشقوق اُألذن أو مثقوبها

ثنان يقومـان  وإذا لم يتيسر الهدي الواجد لكل هذه الشرائط أجزأه ما تيسر له من الهدي، وال يجوز أن يشترك ا          
  .في حجة اإلسالم بهدي واحد بل البد من ذبيحة مستقلّة لكل منهما

 يذبحه أو ينحره حسب الطريقة الشرعية في الذبح والنحر للحيوان، إما مباشرة أو بأن يوكل غيره فـي            -ثانيا  
  .الذبٍح أو النحر



ذبح الشاة لحج التمتّع من حجة اإلسـالم  أ:  يجب عليه النية عند المباشرة أو عند التوكيل وصورتها مثال         -ثالثا  
  .وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان حجا مستحبا أسقط كلمة حجة اإلسالم. قربة إلى اللّه تعالى

  
 ذكر جماعة من الفقهاء أن الحاج يجب عليه أن يأكل شيئا من الهدي، ويهدي ثلثه إلى بعض النـاس،               :مصرفه

ولـضمان  .  الفقراء، واعتبروا اإليمان شرطا في من يهدى إليه ويتصدق بـه عليـه        ويتصدق بثلثه على بعض   
تطبيق ذلك مع ندرة الفقير المؤمن في ذلك المكان ذكروا أن بامكان الحاج أن يتوكل عن فقير مؤمن ولـو فـي           

  .بلده فيقبض الحاج ثلثه نيابة عنه، وبذلك يؤدي الوظيفة الشرعية
من األساس ليس بواجب على هذا الوجه في هدي حج التمتّع، فـال يجـب علـى           والصحيح أن هذا التصرف     

ويجب عليه أن يطعم الفقراء من ذبيحتـه إذا تمكـن مـن    . الحاج أن يأكل من ذبيحته وإنّما يرخّص له في ذلك    
مان فـإن لكـل   وال يشترط في الفقير هنا اإلي( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير  : )ذلك، قال اللّه سبحانه وتعالى    

عليـه   عليه السالم أن علي بـن الحـسين   كبد حرى أجرا، وقد ورد بسند معتبر على األظهر عن اإلمام الصادق        
السالم كان يطعم من ذبيحته الحرورية وهم الخوارج الذين يعادون موالنا أمير المؤمنين عليه أفـضل الـصالة          

آن الكريم الينطبق عرفا على تقبل الحاج للثلـث نيابـة عـن     والسالم، وإطعام البائس الفقير الذي يأمر به القر       
ء من الذبيحة، فإن المأمور به عنوان اإلطعام ال مجـرد     فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ وال يحصل على شي         

  .إنشاء التمليك
نـوعهم،  فالصحيح أن الحاج الذي لم يسق هديه معه إن وجد فقراء، تصدق باللحم عليهم مهما كـان مـذهبهم و        

  .ويجوز له أن يأكل هو وغيره من أهله وإخوانه من الذبيحة أيضا
   



  آداب الذبح أو النحر
  

وجهت وجهي للذي فطـر الـسماوات واألرض حنيفـا ومـا أنـا مـن       : يستحب أن يقول عند الذبح أو النحر    
مـرت وأنـا مـن    المشركين، إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين، ال شـريك لـه وبـذلك أُ           

  .المسلمين، اللّهم منك ولك، بسم اللّه واللّه أكبر، اللّهم تقبل منّي
  

تقبل منّي كما تقبلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك ومحمد حبيبـك صـلى اللّـه           : وروي أنّه يقول بعد ذلك    
  .عليه وآله وعليهم

   



  الحلق والتقصير) السادس ( 
  

  .حج التمتّعوهو الواجب السادس من واجبات 
 وموضعه من الناحية المكانية منى فإذا خرج منها ولم يؤد هذا الواجب لزمه الرجـوع مـع الـتمكن،          :موضعه

فإن تعذّر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منـى إن أمكنـه ذلـك علـى            
  .األحوط

  
حوط، غير أنّه إذا أخّره ولو مع العمـد والعلـم بالحـال        نهار يوم العيد على األ     وموضعه من الناحية الزمانية   

وأتى به بعد نهار العيد إلى آخر أيام التشريق صح حجه، ولكن إذا كان قد طاف بالبيت وسعى قبـل الحلـق أو       
التقصير عالما عامدا فعليه إعادة الطواف، والسعي بعد الحلق أو التقصير، وكفّارة على مـا يـأتي فـي أحكـام      

  132. شاء اللّه تعالى في الفقرةالطواف إن
وإذا تركه نسيانا حتى نفر من منى وجب عليه الرجوع في أي وقت تذكره ألدائـه مـع الـتمكن، وإن تعـذّر                

  .الرجوع أو تعسر حلق في موضعه وأرسل على األحوط شعره إلى منى
  

جاهال أو ناسيا أو عالمـا عامـدا    بعد الرمي والذبح، ولكن إذا قدمه على الذبح     وموضعه من الناحية التسلسلية   
صح وال تجب عليه إعادته بعد الذبح، وأما إذا قدمه على الرمي فإن كان جاهال أو ناسيا صح أيضا وال تجـب             

  .إعادته، وإن كان عامدا عالما بالحال فاألحوط عدم االكتفاء بما قدمه وإن كان االكتفاء اليخلو من وجه
  

الصرورة وجب عليه على األحوط الحلق، ونريـد  -رجل إذا كان في حجته اُألولى        وكيفيته أن الحاج ال    :كيفيته
به حلق شعر الرأس بتمامه سواء كان بالموسى أو بالماكينة التي ال تُبقي شعرا وهي التي يقدر وجـود الـشعر            

ير بـالنحو  معها بالصفر، وإذا كان الرجل مسبوقا بحجة أو أكثر فهو مخير بين الحلق على هذا النحو والتقـص           
الذي تقدم في أعمال عمرة التمتّع، سواء كان يحج عن نفسه أو نيابة عن الغير من دون فـرق بـين أن يكـون       

  .الغير صرورة أو ال، وأما المرأة فيتعين عليها التقصير
  

. عـالى أحلق أو ُأقصر في حج التمتّع من حجة اإلسالم قربة إلـى اللّـه ت     :  تجب فيه النية وصورتها مثال     :نيته
  .وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحبا أسقط كلمة حجة اإلسالم

إذا حلق المحرم أو قصر على الوجه المتقدم حّل له جميع ما حرم عليه بـاإلحرام مـا عـدا     : أثره وحكمه، أثره  
 استبدال ثوبي اإلحرام بمالبـسه  النساء والطيب بل والصيد أيضا على األحوط، وهذا التحليل يعني أنّه يجوز له  

  .االعتيادية، كما يجوز له تغطية رأسه بما يحب ولبس ما يشاء من حذاء وجورب وهكذا
  



 إذا لم يحلق ولم يقصر عالما عامدا ولم يتدارك بطل حجه، وإذا لم يقم بهذا الواجـب نـسيانا أو جهـال             :حكمه
ع وقصر أو حلق فيها، فإن تعـذّر عليـه الرجـوع أو    منه بالوجوب والتفت إلى األمر بعد خروجه من منى رج   

  .تعسر قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك على األحوط
   



  آداب الحلق ومستحباته
  

بسم اللّه الرحمن الـرحيم، وأن  : يستحب أن يكون الحاج عند الحلق مستقبال للقبلة، ويحسن به أن يسمي فيقول           
  .اللّهم أعِطني بكّل شَعرٍة نورا يوم القيامِة: ن الطرف األيمن، ويستحب أيضا أن يدعو بهذا الدعاءيبدأ م

  .ويختم دعاءه بالصالة على محمد وآله
  

  .كما يستحب بعد الفراغ من الحلق أن يدفن شعره بمنى، وأن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلّم أظافيره
   



  طواف الحج وصالته والسعي )السابع والثامن والتاسع ( 
  

وكيفيتها وشـرائطها هـي نفـس    . الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصالته والسعي      
بـشأن  94إلـى  79الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصالته وسعيها، فراجـع الفقـرات مـن        

إلـى  101الة الطـواف، وراجـع الفقـرات مـن     بشأن ص98و 97الطواف وشروطه وواجباته، وراجع الفقرة     
بشأن السعي، غير أن النية تختلف، فينوي هنا أنّه يطوف ويصلي صالة الطواف ويسعى لحج التمتّع بـدال       102

  .عن عمرة التمتّع
  
  

  .طواف الحج وركعتيه
  

ين، وتُـستثنى   ال يجوز تقديم طواف الحج في حج التمتّع على الوقوف بـالموقف  :موضعه من الناحية التسلسلية   
من ذلك بعض الحاالت من قبيل المرأة التي تخاف الحيض فيجوز لها تقديم الطواف وصالته علـى المـوقفين             

  .بعرفات والمشعر، واألحوط لها حينئٍذ أن تقدم السعي أيضا ثم تعيده في وقته
 قبـل أن يحلـق   وال يجوز تقديم طواف الحج على الحلق أو التقصير، فلو قدمه بأن ذهب إلـى مكـة فطـاف        

ويقصر، فإن كان عالما بالحال عامدا في الترك فعليه التكفير بشاة وإعادة ما أتى به من طواف وسـعي بعـد أن     
  .يحلق أو يقصر، وإن كان جاهال بالحكم أو ناسيا ثم التفت إلى الحال حلق أو قصر وال كفّارة عليه وال إعادة

ى ركعتي الطواف وسعى على النحو الذي ذكرناه حّل لـه الطيـب    أن الحاج إذا طاف وصلّ     :أثرهأثره وحكمه،   
أحـدهما النـساء، واآلخـر    : الذي ظل عليه محرما بعد الحلق أو التقصير، وبقي عليه من ا لمحرمات شـيئان      

  .الصيد ولو في الحل على األحوط
  

قـت بانتهـاء ذي الحجـة     من ترك الطواف أو صالته أو السعي عالما عامدا ولم يتدارك حتى انتهى الو   :حكمه
  .بطل حجه وإحرامه

ومن ترك الطواف أو السعي جاهال بالوجوب ولم يتدارك بطل حجه وإحرامه أيـضا، وعلـى تـارك طـواف          
  .الحج جهال التكفير

  .ومن ترك صالة الطواف جاهال بوجوبها تداركها في محلّها، ومع عدم التمكن صالها في موضعه
وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على األحوط، وإذا تذكر الطـواف بعـد       ومن ترك الطواف نسيانا أتى به،       

  .ابتعاده وعدم تمكنه من المباشرة استناب شخصا يطوف بالنيابة عنه، ويسعى نيابة عنه أيضا على األحوط
  .ومن ترك السعي نسيانا جرى عليه الحكم نفسه، فيأتي به مع التمكن ومع عدمه يستنيب



ة الطواف أو السعي في الحج لمرض ونحوه حاُل العجز عـن مباشـرتهما كـذلك فـي      وحال العجز عن مباشر   
العمرة وقد تقدم حكمه، فالعاجز عن الطواف يطاف به، ومع العجز عن ذلك أيـضا يـستنيب فـي الطـواف،              

  .والعاجز عن السعي ولو راكبا يستنيب من يسعى عنه
زة عن الطواف إذا لم يتيسر لها المكث فـي مكـة إلـى        وتُعتبر المرأة التي طرأ عليها الحيض أو النفاس عاج        

  .حين طهرها، فتستنيب من يطوف عنها ويصلي صالة الطواف ثم تسعى بنفسها بعد طواف النائب وصالته



  آداب طواف الحج والسعي
  

ويشارك طواف الحج وسعيه طواف العمرة وسعيها في اآلداب والمستحبات التي تقدمت في أحكام العمـرة فـي        
  100. وآداب صالة الطواف هي آدابها المتقدمة في الفقرة103و  95لفقرات ا
  

واألفضل للحاج أن يطوف طواف الحج يوم العيد إذا اتسع له الوقت بعد الفراغ من أعمال منى، ويـستحب لـه    
لّمني لَـه  اللّهم أعنّي على نُسكك وس: عند إرادة الوصول إلى المسجد للطواف أن يقف على باب المسجد ويقول           

اللّهـم إنّـي   . وسلّمه لي، أسألُك مسألةَ العِليِل الذِّليِل المعتِرِف ِبذَنبِه أن تَغِفر لي ِذنُوِبي وأن تُرِجعنـي ِبحـاجِتي    
  ،ِركراِضيا بقَـد تِّبعا ألمِركم تَكطاع تَك وأؤممحر ِجئتُ أطلب ،يتُكيتُ بوالب كلَدب لَدوالب كبدـسألةَ   عم أسـألُك 

المضطر إليك المِطيِع ألمِرك المشِفِق ِمن عذاِبك الخاِئِف ِلعقوبِتك أن تُبلّغَِنـي عفـوك وتُِجيرنـي مـن النّـار                 
  .برحمتك

  
فإذا فرغ من هذا الدعاء ودخل المسجد اتّجه قبل البدء بالطواف إلى الحجر األسود، فاستلمه وقبله إذا ُأتـيح لـه      

ن إيذاء لآلخرين، وإلّا اكتفى باستالمه بيده وقبل يده بعد االستالم، وإن لم يتيسر له ذلك أيضا كمـا هـو   ذلك بدو 
  .اللّهم أمانَِتي أديتُها وِميثاِقي تَعاهدتُه ِلتَشْهد لي بالموافاِة: الغالب استقبل الحجر وكبر وقال

   



  طواف النساء وصالته )العاشر والحادي عشر ( 
  

ب العاشر والحادي عشر طواف النساء وصالته وهما واجبان ولكن ال يبطل الحج بتركهما ولـو عمـدا،                الواج
  .ويجبان على الرجال والنساء

  
 طواف النساء وصالته كطواف الحج وصالته في الكيفية والشرائط، ويختلف في النية إذ ينـوي هنـا             :الكيفية

. اء لحج التمتّع من حج اإلسالم قربة إلـى اللّـه تعـالى       أطوف طواف النس  : طواف النساء، وصورة النية مثال    
وإذا كان نائبا عن الغير ذكر اسمه وقصد الطواف عنه، وإذا كان الحج مستحبا أسقط كلمة حجة اإلسـالم، كمـا       

ُأصلي ركعتي طـواف النـساء لحـج    : أنّه في صالة الطواف ينوي الصالة لطواف النساء، وصورة النية مثال         
  .ى اللّه تعالىالتمتّع قربة إل

  
 يجب إيقاع طواف النساء بعد السعي، فإذا قدمه عليه مع علمه بالحكم والتفاته لزمتـه        :موضعه وأثره، موضعه  

  .إعادته بعد السعي، وال يلزم إيقاع طواف النساء عقيب السعي مباشرة بل يجوز تأجيله
  

ما كـان قـد حـرم عليـه مـن ألـوان        إذا طاف الحاج طواف النساء في موضعه وأتى بركعتيه حّل له    :أثره
االستمتاع نظرا ولمسا وجماعا وغير ذلك رجال كان أم إمرأة، ولم يبق عليه من محرمات اإلحرام إلّـا الـصيد،        
فإن حرمة الصيد ولو في الحل تستمر على األحوط إلى ظهر اليوم الثالث عشر، وأما حرمة الصيد في الحـرم             

رم فهما ثابتتان على المكلّف على أساس حرمـة الحـرم، ويـشترك فيهـا     وحرمة قلع الشجر وما ينبت في الح     
  .المحرم والمحل على السواء على ما تقدم من التفصيل في محرمات اإلحرام

  
 العاجز عن مباشرة طواف النساء باالستقالل لمرض أو غيره يستعين بغيره فيطـوف ولـو محمـوال،                 :حكمه

ويعتبر من ألـوان عـدم الـتمكن    . ستنابة ويجري هذا في صالة الطواف وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا تلزمه اال       
من المباشرة أن تحيض المرأة فال تنتظر القافلة طهرها، فيجوز لها في هـذه الحالـة تـرك طـواف النـساء                 

  .والخروج مع رفقتها، ويجب عليها على األحوط أن تستنيب لطوافها ولصالته
 عند التذكر، وإذا تذكر بعد تعذر المباشرة عليه أو تعسرها اسـتناب مـن    والتارك لطواف النساء نسيانا يأتي به     

  .يطوف عنه، وحكم نسيان صالة طواف النساء كحكم نسيان الصالة في طواف الحج
  .و التارك لطواف النساء بدون نسيان عالما بوجوبه أو جاهال بذلك يجب عليه أن يتداركه بنفسه

  



   واجبات منى بعد نهار العيد
  
  المبيت في منى) الثاني عشر ( 

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت في منى، بمعنى التواجد فيها في الليل، وال يجب التواجـد فيهـا           
  :في النهار إلّا بقدر ما يتطلّبه رمي الجمرات ويتضح خصائصه كما يلي

  
  :المقدار
 عشر وليلة الثاني عشر، ويعفى مـن الوجـوب    يجب المبيت ليلتين في منى وهما ليلة الحادي        : مقداره -أوال  

أشخاص يأتي استثناؤهم، وال يجب المبيت ليلة الثالث عشر إلّا على أشخاص يستثنون من عدم الوجوب يـأتي           
بيانهم، ويكفي في التواجد المطلوب في كل ليلة أن يكون في منى من أول الليل إلى أن يتجـاوز منتـصفه، أو            

الليل إلى الفجر، فيسمح لمن بقي من أول الليل إلى منتصفه في منـى أن يغادرهـا      أن يكون فيها قبل منتصف      
إلى مكة أو غيرها، وكذلك يسمح له بالتغيب عن منى إلى قبيل نصف الليل مع التواجد فيها حينئـٍذ مـن ذلـك        

  .الوقت إلى الفجر
  

  : االستثناءات-ثانيا 
  
  : من المكلفين وهم يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى أنواع- 1
  . المعذور كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت في منى-أ 

  . من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كاألكل والشرب ونحوهما-ب 
ن يبيـت فـي    من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المـدنيين فيجـوز لـه أ       -ج  

  .الطريق دون أن يصل إلى منى، وكل هؤالء يعذرون في عدم المبيت في منى
  
  : ويستثنى ممن ال يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدة أشخاص وهم- 2
  . من لم يجتنب الصيد في إحرامه-أ 

  . من أتى النساء على األحوط-ب 
 يزال في منى، فإن هؤالء يجب عليهم المبيت فـي ليلـة     من حّل عليه غروب اليوم الثالث عشر وهو ال         -ج  

  .الخروج منها بعد ظهر اليوم الثاني عشر-الثالث عشر فيها، وغيرهم رخّص في اإلفاضة من منى 
  

 إذا ترك الحاج المبيت في منى رأسا بدون عذر لم يبطل بذلك حجه وعليه أن يكفّر بـشاة عـن           : حكمه -ثالثا  
  .الكفّارة للناسي والجاهل فيكفّران أيضا عن عدم مبيتهماكل ليلة، واألحوط شمول 

  



  :ويستثنى من الكفّارة من يلي
  . من ترك المبيت في منى مشتغال بالعبادة في مكة-أوال 
  . من خرج من مكة بعد الطواف والسعي ولم يصل إلى منى بل نام في الطريق-ثانيا 
كتمريض مريض أو لـضرروة كـالمرض أو الخـوف     المعذورون من المبيت في منى لشغل ضروري    -ثالثا  

  .من المبيت في منى، فإن هؤالء ال يجب عليهم التكفير وإن كان األحوط لألخيرين التكفير خصوصا لألخير
   



  مستحبات منى
  

العاشـر إلـى ظهـر اليـوم     -يستحب التواجد بمنى األيام الثالثة نهارا وليال وهي الفترة الممتدة من يوم العيد          
ي عشر، فينبغي للحاج أن يؤثر المكث في منى مهما أمكن على الخروج منهـا ولـو للطـواف المنـدوب،        الثان

  .ويحرص على قضاء تمام الفترة فيها باستثناء ما تتطلّبه المناسك الواجبة من طواف وسعي
  

 العيـد،  ويستحب أيضا أن يكبر الحاج في منى في أعقاب خمس عشرة صالة ابتداء من صالة الظهر في يـوم          
كما يستحب التكبير نفسه للمسلمين في سائر بقاعهم عقيب عشر صلوات ابتداء من الصالة المـذكورة أيـضا،                

اللّه أكبر اللّه اكبر، ال إله إلّا اللّه واللّه أكبر، اللّه أكبر وللّـِه الحمـد،      : واألفضل في كيفية هذا التكبير أن يقول      
  . اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمِة األنعاِم، والحمد للِّه على ما أبالنااللّه أكبر على ما هدانا،

  
ويستحب اإلكثار من الصالة والتسبيح والتهليل والحمد في مسجد الخيف فإن له شأنا عند اللّـه تعـالى، حتـى             

  .ورد في بعض الروايات أن مائة ركعة فيه تعادل عبادة سبعين عاما
   



   رمي الجمار)الثالث عشر ( 
  

اُألولى والوسطى وجمرة العقبة في كلٍّ من اليـوم الحـادي   : الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمار الثالث     
  .عشر واليوم الثاني عشر

  
 وهو متّحد في الكيفية والـشروط مـع مـا تقـدم مـن رمـي جمـرة العقبـة يـوم العيـد فالحـظ                   :كيفيته
بين الجمرات الثالث في الرمي ابتداء من اُألولـى وانتهـاء بجمـرة    ونضيف هنا أنّه يجب الترتيب   120.الفقرة

العقبة، فلو خالف ورمى جمرة قبل أن يذهب إلى سابقتها وجب الرجوع إلى الـسابقة وإعـادة رمـي الالحقـة         
  .سواء كان عالما أو جاهال أو ناسيا

ات لحج التمتّـع مـن حجـة    أرمي هذه الجمرة بسبع حصي    : كما تجب النية في رمي كل جمرة وصورتها مثال        
وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه وإذا كان حجا مـستحبا أسـقط كلمـة حجـة          . اإلسالم قربة إلى اللّه تعالى    

  .اإلسالم
  

 ويجب إيقاع رمي الجمار الثالث في النهار وال يجزي إيقاعها في الليل اختيارا، ويستثنى من ذلـك مـن        :وقته
اله فإنّه يجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمي مـثال فـي ليلـة       يخاف على نفسه أو عرضه أو م      

الحادي عشر ما يجب في نهار الحادي عشر من الرمي، وهذه الرخصة تـشمل الـشيوخ والنـساء والـضعفاء        
  .الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤالء الرمي ليلة ذلك النهار

  
الث في اليومين المذكورين واجب، ولكن من تركه عامدا حتى مـضى وقتـه ال يبطـل     رمي الجمار الث   :حكمه

حجه ويجب عليه على األحوط قضاء الرمي إما بالمباشرة أو باستنابة شخص يرمي عنـه، وذلـك فـي العـام        
  .القابل في مثل تلك األيام

ساه في اليوم الثـاني عـشر قـضاه    وإذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر قضاه في اليوم الثاني عشر، وإذا ن        
في اليوم التالي له، وإذا نسي الرمي في أكثر من يوم وتذكّر ذلك قبل مضي اليوم الثالث عشر قـضاه، وكـذلك         

وهي الحادي عشر والثاني عـشر والثالـث   -على األحوط إذا كان ال يزال في مكة ولو بعد انتهاء أيام التشريق  
  .يوم ورمي يوم آخر عند القضاء بساعةعشر واألحوط له أن يفصل بين رمي 

وإذا نساه ولم يذكره إلّا بعد خروجه من مكة وانتهاء أيام التشريق لم يجب عليه الرجـوع بـل يقـضيه علـى              
  .األحوط استحبابا في السنة القادمة في وقته، إما بنفسه مباشرة أو باستنابة شخص يرمي عنه

ة وحرج يجب عليه ذلك وال يجوز له أن يـستنيب، وإذا كـان      وكل من يتمكن من مباشرة الرمي من دون مشقّ        
غير متمكن للمرض ونحوه من الموانع التي ال يرجى زوالها إلى المغرب استناب غيره، فإذا اتّفق بـرؤه قبـل          

  .الشمس رمى بنفسه على األحوط زوال
  



  كيف تُعرف أوقات المناسك
  

مرتبطة بأوقات مخصوصة كـالوقوف بعرفـات والوقـوف    اتّضح مما تقدم أن هناك مناسك وواجبات في الحج   
في المشعر ورمي جمرة العقبة، وهذا يتطلّب تعيين اليوم التاسع والعاشر لتؤدى تلـك المناسـك فـي أوقاتهـا،         
وتقوم معرفة ذلك على أساس الوسائل التي يثبت بها هالل ذي الحجة شرعا من الرؤية والبينة والشياع المفيـد            

  .م الشرعيللعلم وحكم الحاك
  

  :وإذا حكم القاضي السنّي بالهالل دون أن يثبت بالوسائل المتقدمة فهنا صور
  

 أن ال يعلم بأنّه حكم خاطئ، وفي هذه الصورة يصح للمكلّف اتّباعه والعمل على أساسـه فـي تحديـد               :اُألولى
  .زمان الوقوف بعرفات وبالمشعر وغير ذلك من واجبات الحج

  
لّف بأنّه حكم خاطئ ال يتطابق مع الواقع وكانت هناك تقيـة تحـول دون إدراك الوقـوف          أن يعلم المك   :الثانية

ولو في الوقت االضطراري بعرفات وبالمشعر أو بالمشعر وحده على األقل، ففي هذه الصورة ال يـصح الحـج     
ـ     الف بالعمل على أساس حكم القاضي على األحوط وجوباصح بالعمل على أساس مخالفته أيضا ألنّـه علـى خ

التقية، وإن كانت استطاعته وليدة تلك السنة ولم تبقَ بعد رجوعه من سفره سقط عنه الوجوب مـا لـم تتجـدد           
  .بعد ذلك

  
 أن يعلم المكلّف بأن حكم القاضي على خطأ ولكن الظروف تسمح له بإدراك عرفـات والمـشعر ولـو               :الثالثة

لى األقل، ففي هـذه الحالـة يجـب عليـه أن     في الوقت االضطراري أو بإدراك اضطراري المشعر خاصة ع        
يدرك ماوسعه مما ال يتعارض مع التقية، فإن أدرك ولو اضطراري المشعر صح حجه، وفـي هـذه الـصورة            
يمكن للحاج أن يرمي جمرة العقبة إن أحب في اليوم العاشر بموجب حكم القاضي السنّي ولكن ال يكتفي بـذلك               

عاشر الواقعي، ففي اليوم العاشر الواقعي يرمي جمرة العقبة و يـذبح ويحلـق        ويؤخّر الذبح والحلق إلى اليوم ال     
  . ثم يطوف

  
   أحكام الكفارة- 1
   أحكام عامة ترتبط بمكة المكرمة- 2
   زيارة المدينة المنورة- 3
   األدعية والزيارات- 4
   



   أحكام الكفّارة- 1
ب على المحرم أن يكفّر بـذبح حيـوان، وكـل    تكرر فيما سبق في محرمات اإلحرام أن في بعض الحاالت يج       

من وجبت عليه الكفّارة ولم يؤدها اعتُبر آثما ولكن حجه ال يبطل بذلك وال ترتبط صحة الحج بـأداء الكفّـارة،          
فهي على هذا األساس واجب مستقل وال يجب اإلسراع به، والبد أن نوضح هنا مكـان ذبـح الحيـوان الـذي        

  . التصرف فيه بعد ذبحهيجب التكفير بذبحه وطريقة
  

أما مكان الذبح فإن كان كفّارة ألجل الصيد في العمرة ذُبح في مكة المكرمة، وإن كان للصيد في إحـرام الحـج           
  .ذُبح في منى

  
وإن كان لسبب آخر غير الصيد جاز ذبحها في أي مكان، وأمكن للمكلّف تأخيرها إلى حين الرجوع إلى بلـده،               

  .ة التظليل فإن األحوط وجوبا أن تُذبح في منىويستثنى من ذلك كفار
  

وأما طريقة التصرف فيجب التصدق بما كان ألجل الصيد، واألحوط التصدق به مهمـا كـان سـبب الكفّـارة             
  .وعدم األكل منه

  
  .ء من الكفّارة عليه كما أن األحوط وجوبا اشتراط الفقر في من يتصدق بشي

لذبيحة للجزار كأجر على ذبحه، ويجوز إعطاؤها له صدقة إن كـان أهـال   وال يجوز على األحوط إعطاء جلد ا    
  .لها
  

وإذا أكل المكلّف شيئا من لحم كفّارته فاألحوط وجوبا أن يضمن قيمة ما أكـل ويتـصدق بتلـك القيمـة علـى       
  .الفقراء

   



   أحكام عامة ترتبط بمكة المكرمة- 2
وتعالى بنسبتها إليه، والحرم الشرعي أوسع مـن مكـة وهـو        مكة المكرمة حرم اللّه تعالى وقد شرفها سبحانه         

يعبر عن مساحة تدخل في ضمنها مكة المكرمة، وتقدر هذه المساحة بمسافة بريـد طـوال وعرضـا، والبريـد         
يساوي أربعة فراسخ أي حوالي اثنين وعشرين كيلومترا، والمسجد الحرام واقع في وسط هذه المـسافة، ولكنّـه     

سط حقيقة فإن الحرم يمتد من بعض جوانبه أكثر مما يمتد من بعض جوانبه اُألخـرى، وقـد          ليس في نقطة الو   
حافظ المسلمون على عالمات تعين حدود الحرم، وهذه الحدود التي تعينهـا العالمـات المـذكورة تـشير إلـى        

  :وهي كما يليأماكن قريبة إلى الحرم من جهاته األربع، 
  
التنعيم، والمسافة بينه وبين المـسجد الحـرام قـدرت    به المدينة المنورة مكان يسمى  يحد الحرم شماال باتّجا - 1

  .بحوالي سبع كيلومترات
  
الحديبية، ويبعد عن المسجد الحرام على ما قيل حـوالي ثمانيـة   ب ويحد الحرم غربا باتّجاه جدة مكان يسمى  - 2

  .عشر كيلومترا
  
الجعرانة، ويبعد عن المسجد الحرام على مـا قيـل بمـا يزيـد     بان يسمى  ويحد الحرم شرقا باتّجاه نجد مك  - 3

  .على أربعة عشر كيلومترا
  
 ويحد الحرم جنوبا باتّجاه عرفات والطائف مكان يسمى نمرة، وهي تبعد عن المسجد الحـرام بمـا يزيـد             - 4

  .عن اثنين وعشرين كيلومترا على ما يقال
  

ها قريبة من الحرم وليست منه، وكل ما هو خارج عن مساحة الحـرم يـسمى     وهذه النقاط واألماكن التي ذكرنا    
  .أدنى الحلبالحد، وتُسمى تلك األماكن المحادة للحرم ب
  

  :وهناك أحكام تتميز بها مكة والحرم نذكر فيما يلي جمله منها
  
 والبـد أن يكـون    ال يجوز لإلنسان دخول مكة بل وال دخول الحرم إلّا محرما في أي وقت مـن الـسنة،         - 1

اإلحرام ضمن عملية حج أو عمرة، فمن لم يقصد الحج إذا أراد دخول مكة أو الحرم البد له أن يحـرم للعمـرة         
من أحد المواقيت الخمسة أومن أدنى الحل على التفصيل السابق في فصل المواقيت، ويستثنى من هـذا الحكـم       

موجب عمله، بل كل من كان متواجـدا بمكـة بـصورة    من كان يتكرر دخوله إلى مكة المكرمة وخروجه منها ب  
  .ثالثين يوما على خروجه جاز له الدخول بال إحرام-مشروعة إذا خرج إلى الحل ورجع قبل مضي شهر 



والعمرة المفردة مشروعة مستحبة في كّل أيام السنة وأفضل أوقاتها شهر رجب، واألحوط عـدم اإلتيـان بهـا              
ي تنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر، وال بأس باإلتيان بعمرتين في شهر واحد بـل     أيام منى الت  -في أيام التشريق    

في خالل عشرة أيام، بمعنى أنّه ال يعتبر فاصل زمني بين عمرتين، وال تصح العمرة المفردة ممن فـرغ مـن             
تمتّـع  عمرة التمتّع قبل الحج، ويصح العكس بأن يعتمر عمرة مفردة ثم يخرج إلى أحـد المواقيـت لعمـرة ال                

ويحرم لها ولو وقع ذلك في نفس اليوم، ويجوز اإلتيان بالعمرة المفردة في الوقت الـذي تـشرع فيـه عمـرة               
التمتّع أي في أشهر الحج، ولو أتى بعمرة مفردة في هذا الوقت قبل أوان الحج وبقي في مكة إلى حينـه جـاز              

  .ع سواء كان حج التمتّع واجبا عليه أو مستحباله أن يجعلها عمرة تمتع ويأتي بالحج، ويعتبر حينئٍذ حج التمتّ
  
 يحرم على اإلنسان ولو كان محال الصيد في الحرم وقلع ما ينبت فيه أو قطعـه، وقـد تقـدم ذلـك فـي                - 2

  72.محرمات اإلحرام مع بعض استثناءاته، فالحظ فقرة
  
فقهاء بحرمة ذلـك، فينبغـي للحـاج    يكره كراهة شديدة التقاط اإلنسان اللقطة في الحرم، وقال جماعة من ال    -3

إذا وجد ماال ضائعا في الحرم أن ال يمد يده إليه، وإذا أخذه ال يجوز له تملّكه ولوعرف به، بـل يجـب عليـه           
  .التعريف وبعد انتهاء أمد التعريف وعدم وجدان المالك يتصدق به ويضمن المال لصاحبه

  
من حٍد أو تعزيٍر أو قصاص والتجأ إلى الحـرم لـم يؤخـذ     من جنى في غير الحرم ما يوجب عقابا معينا     - 4

  .مادام فيه، ولكن يضيق عليه بمقاطعته إللجائه إلى الخروج
  
 الطواف حول البيت عبادة مستقلة، ويعتبر بالنسبة إلى المسافر أفضل من الصالة المستحبة خالفـا ألهـل         - 5

  .مكة أنفسهم، فإن الصالة بالنسبة إليهم أفضل
  
ن شرف مكة وعظيم حرمتها يجعل أصغر الذنوب كبيرا فيها في عقابه عند اللّه سـبحانه وتعـالى، قـال       إ - 6

سـألت  : وقد جاء في سنٍد معتبر عن الحلبـي قـال  ( ومن يرد فيه بإلحاٍد بظلم نذقه من عذاب أليم)اللّه عزوجّل  
حتى لو ضربت خادمـك بغيـر ذنـب ظلمـا     كل الظلم فيه إلحاد : عليه السالم عن ذلك فقال أبا عبداللّه الصادق 

أن أدناه الكبر، فالبد إلخواننا المـؤمنين أن ينتبهـوا إلـى ذلـك         : خشيت أن يكون إلحادا، وفي بعض األخبار      
ويدركوا عظمة المسؤولية الشرعية ويتّقوا العذاب األليم، وقد كان جملة من األخيار يخشون من اسـتيطان مكـة    

  .المكرمة وسكناها مخافة ذلك
  
إن المسافر غير المقيم مخير في مكة بين القصر والتمـام ألنّـه        :  قال كثير من الفقهاء قدس اللّه أسرارهم       - 7

أحد المواضع التي يتخير فيها المسافر، ولكن األحوط وجوبا عندنا عدم االكتفاء بصالة التمام لمـن لـم يقـصد         
  .اإلقامة



  
  :لها توحي بذكريات دينية عالية لمن يتفقدها هناك أماكن شريفة في مكة المكرمة وما حو- 8

صلى اهللا عليه واله وسلم يتعبد فيه قبل النبـوة ونـزل عليـه     غار حراء، وهو الغار الذي كان رسول اللّه  : منها
  .الوحي فيه

المكان الذي دفن فيه أبوطالب وخديجة ُأم المؤمنين رضوان اللّه عليهما، وهناك أيـضا قبـر ُأم النبـي               : ومنها
  .آمنة وقبر جده عبدالمطلب

صلى اهللا عليه واله وسلم يسكنه معها بعد زواجه منهـا، وفيـه      منزل خديجة ُأم المؤمنين الذي كان النبي      : ومنها
  .ولدت الصديقة فاطمة الزهراءعليها السالم وهو اآلن مسجد

  
ه سـبعة أشـواط، ويـسمى     يستحب للمسافر إذا أراد الخروج من مكة أن يودع البيت الحرام ويطوف حول   - 9

  .طواف الوداع، ويستلم الحجر األسود ويحمد اللّه ويثني عليه ويصلي على محمد وآلهبهذا الطواف 
اللّهم صلِّ على محمٍد عبِدك ورسوِلك ونَِبيك وَأِميِنك وحِبيِبك ونَِجيـك    : ويستحب له أن يقول إذا فرغ من طوافه       

ِقك، اللّهم كَما بلّغَ رساالِتك وجاهد ِفي سِبيِلك وصدع ِبأمِرك وُأوِذي ِفي جِنبـك وعبـدك حتـى             وخيرِتك ِمن خَلْ  
أتاه اليِقين، اللّهم اقِلبِني مفِْلحا منجحا مستجابا لي بأفْضِل ما يرِجع ِبه أحد ِمن وفـِدك ِمـن المغِفـرِة والبركَـِة                  

الرضواِن والعاِفيِة، اللّهم إن أمتَّني فاغِفر لي وإن أحييتَِني فارزقِنيِه من قابل، اللّهـم ال تَجعلـه آخـر    والرحمِة و 
            أن سِن ظَنِّي ِبـكِفي ح وقد كان ،وَأمنَك كمرخَلْتَِني حأد ِتكَأم وابن ن عبِدكواب كإنّي عبد اللّهم ،هِد ِمن بيِتكالع

ر ِلي ذُنُوِبي فَإن كُنْتَ قَد غَفَرتَ ِلي ذُنُوِبي فازدد عنِّي رضا وقَربِني ِإلَيك زلفى وإن كُنْتَ لَم تَغِْفر ِلـي فَِمـن      تَغِْف
     و نْـكراِغـٍب ع كُنْتَ أِذنْتَ ِلي غَيـر انصرافي، إن داِري، وهذا أوان ِتكين بتَنأى ع َل َأنال اآلن فاغِْفر ِلي قَب

اللّهم احفَظِْني ِمن بيِن يدي وِمن خَلِْفي وعن يِميِني وعن ِشماِلي حتّى تُبلِّغَِنـي      . عن بيِتك وال مستَبِدٍل ِبك وال ِبهِ      
  .أهِلي، وأكِْفِني مؤونَةَ ِعباِدك وِعياِلي فَإنَّك ولي ذِلك ِمن خَلِْقك ِومنِّي

   



  لمنورة زيارة المدينة ا- 3
        رة ابتداءإلى المدينة المنو ومن أهم المستحبات التي تُطلب من الحاج الذهاب-    بعـد  -قبـل الحـج أو انتهـاء

الفراغ من الحج لزيارة الرسول األعظم واإلكثار من الصالة والدعاء والعبادة فـي مـسجده الـشريف وزيـارة       
الحسن المجتبى وعلي بن الحـسين الـسجاد    : ة األربعة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سالم اللّه عليها واألئم       

ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق، واألقرب في قبر الصديقة أنّه فـي بيتهـا الـذي دخـل فـي           
وأمـا قبـور   . المسجد بعد توسعته، وأكبر الظن أنّه داخل ضمن الشباك المنصوب فعال على القبـر الـشريف           

  .لبقيعاألئمة األربعة فهي في ا
  

  :وفي المدينة وحواليها وعلى الطريق إليها مساجد ومشاهد وقبور شريفة ينبغي زيارتها
صـلى اهللا   مسجد الغدير الواقع في الطريق إلى المدينة، وهو قائم في الموضع الذي نصب فيه رسول اللّه           : منها

  .عليه واله وسلم عليا خليفة من بعده
ة على بعد يناهز أربع كيلومترات عن المدينة، وفي الرواية أن النبـي كـان   قبور الشهداء في ُأحد الواقع   : ومنها

  .السالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار: إذا أتى قبور الشهداء قال
مساجد قبا والفضيخ وُأم إبراهيم وغير ذلك، وقد جاء بسنٍد صـحيح عـن معاويـة بـن عمـار عـن                  : ومنها

 تدع إتيان المشاهد كلها ومسجد قبا فإنّه المسجد الذي ُأسس علـى التقـوى مـن       ال: عليه السالم أنّه قال    الصادق
  .أول يوم، ومشربة ُأم إبراهيم ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء ومسجد األحزاب وهو مسجد الفتح

صلى اهللا عليـه والـه وسـلم والـصديقة وأئمـة البقيـع        وفيما يأتي نذكر بعض ما ينبغي أن يزار به الرسول   
  :هرونالطا

   



   األدعية والزيارات- 4
  
  عليه السالم يوم عرفة  دعاء الحسين-أ 

لما كان عصر عرفة في عرفات وكنّا عند أبـي عبداللّـه   : روي عن بشر وبشير ولدي غالب األسدي أنّهما قاال      
ـ       عليه السالم فخرج  الحسين ذلّل عليه السالم من خيمته مع جماعة مـن أهـل بيتـه وأوالده وشـيعته بحـال التّ

والخشوع واالستكانة، فوقف في الجانب األيسر من الجبل وتوجه إلى الكعبة، ورفع يديه قبالة وجهـه كمـسكين      
  :يطلب طعاما وقرأ هذا الدعاء

      الواِسع وادالج وهصاِنٍع و نْعنِْعِه صال كَصو طاِئِه ماِنعال ِلعو ِلقَضاِئِه داِفع سِللّه الَِّذي لَي دمالح   نـاسأج فَطَـر ،
البداِئِع وأتْقَن ِبِحكْمِتِه الصناِئع، ال تَخْفى علَيِه الطَّالِئع وال تَِضيع ِعنْده الوداِئع، جاِزي كُلِّ صاِنٍع وراِيـشُ كُـلِّ        

 وهو ِللـدعواِت سـاِمع وِللْكُربـاِت داِفـع     قاِنٍع وراِحم كُلِّ ضاِرٍع، منِْزُل المناِفِع والِكتاِب الجاِمِع ِبالنُّوِر الساِطعِ 
        ال شَيو هرغَي فَال إله ،ِة قاِمعباِبرِللْجو جاِت راِفعرِللدو     كَِمثِْلِه شَي سلَيو ِدلُهعي اللَِّطيـفُ   ء ِصيرالب ِميعالس وهو ء

لَى كُلِّ شَيع وهو الخَِبير ٍء قَِدير.  
  
لّهم إنِّي أرغَب إلَيك وأشْهد ِبالربوِبيِة لَك مقرا ِبأنَّك ربي وأن إلَيك مردي، ابتَدأتَِني ِبِنعمِتك قَبَل أن أكُون شَـيئا          ال

 واخِْتالِف الـدهوِر والـسِنين، فَلَـم أزْل     مذْكُورا وخَلَقْتَِني ِمن التُّراِب، ثُم أسكَنْتَِني األصالب آِمنا ِلريِب المنُونِ         
ظاِعنا ِمن صلٍْب إلَى رِحٍم ِفي تَقادٍم ِمن األياِم الماِضية والقُروِن الخاِليِة، لَم تُخِْرجِني ِلرأفَِتك ِبـي ولُطِْفـك ِلـي           

  نَقَض ِة الكُفِْر الَِّذينلَِة أِئموِفي د إلَي ساِنكإحى   وـداله قَ ِلي ِمـنبتَِني ِللَِّذي سجأخْر لِكنَّك ،لَكسوا ركَذَّبو كدهوا ع
              تَ خَلِْقـي ِمـنعتَـدفَاب ،ِمكاِبِغ ِنعوسو نِْعكِميِل صُؤفْتَ ِبي ِبجر ِل ذِلكقَب ِمنِفيِه أنْشَْأتَِني، وتَِني ورسي الَِّذي لَه

  نَى ومي ِنيم   ـِري، ثُـمأم ئا ِمنشَي ْل إلَيعتَج لَمِني خَلِْقي وتُشِْهد ِجلٍْد، لَمٍم ودٍم ولَح نيكَنْتَِني ِفي ظُلماٍت ثَالٍث بأس
        ا، وِبيِد ِطفْال صهِفظْتَِني ِفي المحا، وويا سنْيا تامدى إلى الداله قَ ِلي ِمنبتَِني ِللَِّذي سجالغـذاِء   أخْر قْتَِني ِمـنزر

لَبنا مِريا، وعطَفْتَ علَي قُلُوب الحواِضِن، وكَفَّلْتَِني اُألمهاِت الرواِحم، وكَألتَِني ِمن طَـواِرِق الجـان، وسـلَّمتَِني       
هلَلْتُ ناِطقا ِبالكَالِم أتْممتَ علَي سـواِبغَ اإلنْعـاِم   ِمن الزيادِة والنُّقْصاِن، فَتَعالَيتَ يا رِحيم يا رحمان، حتَّى إذَا استَ       

         ،ِرفَتَـكعتَِني ممأله ِبأن تَكجح لَيتَ عبجِتي أولَتْ ِمرتَداعِتي ولَتْ ِفطْرتَّى إذَا اكْتَماِئدا ِفي كُلِّ عاٍم، حتَِني زيبرو
  ِتكجاِئِب ِحكْمتَِني ِبععورقْظَتْنَىِ وأيو ،                تَِنـي ِلـشُكِْركهنَبو ،ـداِئِع خَلِْقـكب ِمـن ِضكأرو ماِئكأتَ ِفي سِلما ذَر 

وِذكِْرك، وأوجبتَ علَي طاَعتَكَ ِوعبادتَك، وفَهمتَِني ما جاءتْ ِبِه رسلُك، ويسرتَ ِلي تَقَبـَل مرضـاِتك، ومنَنْـتَ      
لَيعلُطِْفكو ِنكوِبع ِميِع ذِلكِفي ج .  

  
ثُم إذْ خَلَقْتَِني ِمن خَيِر الثَّرى لَم تَرض ِلي يا إلِهي ِنعمةً دون ُأخْرى، ورزقْتَِني ِمن أنْـواِع المعـاِش وصـنُوِف             

   القَِديِم إلَي ساِنكإحو لَيظَِم عِظيِم األعالع نِّكياِش ِبمنِّـي كُـلَّ    الرفْتَ عـرصِم والنِّع ِميعج لَيتَ عمتّى إذا أتْمح ،
           تُـكوعد فَـإن ،كيِلفُِنـي لَـدزفَّقْتَِني ِلما يوو كِني إلَيبقَرلَلْتَِني إلَى ما يد أن كلَيأِتي عرجِلي وهج كنَعمي النِّقَِم لَم

  ألتُكس إنتَِني وبأج           ـساِنكإحو لَـيع ِمكإكْماال ِلأنْع تَِني، كُلُّ ذِلكِزد تُكشَكَر إنتَِني وشَكَر تُكأطَع إنتَِني وطَيأع 



إلَي، فَسبحانَك سبحانك ِمن مبدٍئ مِعيٍد حِميٍد مِجيٍد وتَقَدستْ أسماُؤك وعظُمـتْ آالُؤك، فَـأي ِنعِمـك يـا إلِهـي         
أقُوم ِبها شُكْرا وِهي يا رب أكْثَر ِمن أن يحـِصيها العـادون، أو يبلُـغَ           ! أم أي عطاياك؟  ! ُأحِصي عددا وِذكْرا؟  
ـ          ! ِعلْما ِبها الحاِفظُون؟   ي ِمـن العاِفيـِة   ثُم ما صرفْتَ ودرأتَ عنِّي اللّهم ِمن الضر والضراِء أكْثَر ِمما ظَهـر ِل

  .والسراِء
  

وأنَا أشْهد يا إلِهي ِبحِقيقَِة إيماِني وعقِْد عزماِت يِقيِني وخاِلِص صـِريِح تَوِحيـِدي وبـاِطِن مكْنُـوِن ضـِميِري              
ـ           ذاِريِف مـاِرِن ِعرِنيِنـي   وعالِئِق مجاِري نُوِر بصِري وأساِريِر صفْحِة جِبيِني وخُـرِق مـساِرِب نَفْـِسي وخَ

ومساِرِب ِسماِخ سمِعي وما ضمتْ وأطْبقَتْ علَيِه شَفَتاي وحركاِت لَفِْظ ِلساِني ومغْرِز حنَِك فَِمي وفَكّـي ومناِبـِت     
  بائـِل علُوِع فاِرِغ حبأِسي ور ِحمالَِة ُأمِبي وشْرمِمي وطْعساِغ ممراِسي وأض      ورـِه تـاملَيَل عـا اشْـتَممنُِقـي و

صدِري وحماِئِل حبِل وِتيِني وِنياِط ِحجاِب قَلِْبي وأفْالِذ حواِشي كَِبِدي وما حوتْه شَراِسـيفُ أضـالِعي وِحقـاقُ            
 عشَِري وبِري وشَعِمي ودِمي ولَحأطْرافُ أناِمِلي وواِمِلي وع ضقَبفاِصِلي وخّـي    ممِعظـاِمي وِبي وقَـصِبي وص

وعروِقي وجِميع جواِرِحي وما انْتَسج علَى ذِلك أيام ِرضاِعي وما أقَلَِّت األرض ِمنّي ونَوِمي ويقَظَِتي وسـكُوِني             
ِب لَـو عمرتُهـا أن ُأَؤدي شُـكْر    وحركاِت ركُوِعي وسجوِدي، أن لَو حاولتُ واجتَهدتُ مدى األعصاِر واألحقـا    

  .واِحدٍة ِمن أنْعِمك ما استَطَعتُ ذِلك إلَّا ِبمنِّك الموجِب علَي ِبِه شُكْرك أبدا جديدا وثَناء طاِرفا عِتيدا
  

ِلِفِه وآِنِفِه ما حصرناه عـددا وال أحـصيناه   أجْل ولَو حرصتُ أنَا والعادون ِمن أناِمك أن نُحِصي مدى إنعاِمك سا      
وإن تَعدوا ِنعمةَ اللِّه ال تُحصوها، صـدقَ    : أمدا، هيهاتَ أنّى ذِلك وأنْتَ المخِْبر ِفي ِكتاِبك النَّاِطِق والنَّبِأ الصاِدقِ          

 لَّغَتْ أنِْبياُؤكبو إنْباُؤكو ماللّه كأنِّـي   ِكتاب ـرغَي ،ِديِنك ِمن ِبِهمو متَ لَهعشَرو يكحو ِمن ِهملَيلتَ عما أنْز لُكسرو 
الحمد للِّه الَِّذي لَـم يتَِّخـذْ ولَـدا فَيكُـون     : يا إلِهي أشْهد ِبجهِدي وِجدي ومبلَِغ طَاقَِتي ووسِعي وأقُوُل مْؤِمنا موِقنا  

روم       حانَهـبس حانَهبفَـس ،نَعِفيما ص هِفدرالذُّلِّ فَي ِمن ِليال وو ،عتَدِفيما اب هضادلِْكِه فَيِفي م شَِريك لَه كُني لَموثا، و
        مِد الصاللِّه الواِحِد األح حانبتا، ستَفَطَّرتا ودلَفَس ةٌ إلَّا اللّهِفيِهما اِله كان لَو    لَـه كُـني لَـمو ولَدي لَمو ِلدي ِد الَِّذي لَم

كُفُوا أحد، الحمد للِّه حمدا يعاِدُل حمد مالِئكَِتِه المقَرِبين وأنِْبياِئِه المرسِلين وصلَّى اللّه علَى ِخيرِتِه محمـٍد خـاتَِم             
  .اِهِرين المخْلَِصين وسلَّمالنَِّبيين وآِلِه الطَّيِبين الطَّ

  
  .)فشرع عليه السالم في السؤال واهتم في الدعاء ودموعه تنحدر على خديه، ثم قال(
  

 اللّهم اجعلِْني أخْشاك كَأنِّي أراك، وأسِعدِني ِبتَقْواك وال تُشِْقِني ِبمعِصيِتك، وِخر ِلي ِفي قَضاِئك، وباِرك ِلـي ِفـي       
  .قَدِرك حتَّى ال ُأِحب تَعِجيَل ما أخَّرتَ وال تَْأِخير ما عجلْتَ

  



اللّهم اجعْل ِغناي ِفي نَفِْسي، واليِقين ِفي قَلِْبي، واإلخْالص ِفي عمِلي، والنور ِفي بصِري، والبِصيرةَ ِفي ِديِنـي،          
ي وبصِري الواِرثَيِن ِمنّي، وانْصرِني علَى مـن ظَلَمِنـي وأِرِنـي ِفيـِه ثـاِري      ومتِّعِني ِبجواِرِحي، واجعْل سمعِ 

  .ومآِرِبي وأِقر ِبذِلك عيِني
  

إلِهـي  اللّهم اكِْشفْ كُربِتي، واستُر عورِتي، واغِْفر ِلي خَِطيَئِتي، واخْسأ شَيطاِني، وفُك ِرهاِني، واجعْل ِلـي يـا        
  .الدرجةَ العلْيا ِفي اآلِخرِة واُألولَى

  
                قَـدةً ِبـي ومحا رلْتَِني خَلْقا سويعكَما خَلَقْتَِني فَج دمالح لَكِصيرا، وِميعا بلْتَِني سعكَما خَلَقْتَِني فَج دمالح لَك ماللّه

ي فَعدلتَ ِفطْرِتي، رب ِبما أنْشَْأتَِني فَأحسنْتَ صـورِتي، رب ِبمـا أحـسنْتَ    كُنْتَ عن خَلِْقي غَِنيا، رب ِبما برأتَنِ  
إلَي وِفي نَفِْسي عافَيتَِني، رب ِبما كَألتَِني ووفَّقْتَِني، رب ِبما أنْعمتَ علَي فَهديتَِني، رب ِبما أولَيتَِنـي وِمـن كُـلِّ     

 طَيٍر أعِبمـا         خَي بتَِنـي، رززأعنْتَِني وِبما أع بتَِني، رأقْنيتَِني وِبما أغْنَي بتَِني، رقَيستَِني ومِبما أطْع بتَِني، ر
ـ           ي علَـى بواِئـِق   ألبستَِني ِمن ِستِْرك الصاِفي ويسرتَ ِلي ِمن صنِْعك الكاِفي، صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد وأِعنِّ

الدهوِر وصروِف اللَّياِلي واألياِم، ونَجِني ِمن أهواِل الدنْيا وكُرباِت اآلِخرِة واكِْفِني شَر ما يعمُل الظَّـاِلمون ِفـي            
  .األرِض

  
          سرِديِني فَاحِفي نَفِْسي وفَِقِني، و ذَرما أحما أخافُ فَاكِْفِني و ممـاِلي   اللّهِلـي وِفي أهفَظِْني، وفَِري فَاحِفي سِني، و

فَاخْلُفِْني، وِفيما رزقْتَِني فَبِارك ِلي، وِفي نَفِْسي فَذَلِّلِْني، وِفي أعيِن النَّاِس فَعظِّمِني، وِمـن شَـر الِجـن واإلنْـِس         
ي فَال تُخِْزِني، وِبعمِلي فَال تَبتَِلني، وِنعمك فَال تَسلُبِني وإلَـى غَيـِرك           فَسلِّمِني، وِبذُنُوِبي فَال تَفْضحِني، وِبسِريرتِ    

  .فَال تَِكلِْني
  

             ِليـكمـي وبأنْـتَ رِلي و ِعِفينتَضسإلَى الم ِني، أممهتَجِعيٍد فَيإلَى ب ِني، أمقْطَعتَِكلُِني إلَى قَِريٍب فَي نإلِهي إلَى م
ِريأمأم لَّكْتَهم نلَى مواِني عهداِري و دعبِتي وبغُر كِري؟ أشْكُو إلَي.  
  

إلِهي فَال تُحِلْل علَي غَضبك، فَإن لَم تَكُن غَِضبتَ علَي فَال ُأباِلي ِسواك سبحانَك، غَير أن عاِفيتَـك أوسـع ِلـي،      
 وجِهك الَِّذي أشْرقَتْ لَه األرض والسماواتُ، وكُِشفَتْ ِبِه الظُّلُماتُ، وصلُح ِبِه أمـر األوِلـين   فَأسألُك يا رب ِبنُورِ   

َل ذِلكضى قَبتّى تَرتْبى حالع تْبى لَكالَع لَك ،خَطَكال تُنِْزَل ِبي سو ،ِبكلَى غَضال تُِميتَِني ع أن اآلِخِرينو.  
  

 ال إله            ـننا، يـا مِللنَّاِس أم لْتَهعجكَةَ ورالب لَلْتَهِتيِق الَِّذي أحِت العيالبراِم وِر الحشْعالمراِم ولَِد الحالب بإلَّا أنْتَ ر 
ِبكَرِمِه، يا عدِتي ِفي ِشدِتي، يـا  عفا عن عِظيِم الذُّنُوِب ِبِحلِْمِه، يا من أسبغَ النَّعماء ِبفَضِلِه، يا من أعطَى الجِزيَل        

صِاِحبي ِفي وحدِتي، يا ِغياِثي ِفي كُربِتي، يا وِليي ِفي ِنعمِتي، يا إلِهي وإله آباِئي إبراِهيم وإسـماِعيَل وإسـحاقَ      
ِم النَِّبيـين وآلـِه المنْتَجِبـين، ومنْـِزَل التَّـوراِة      ويعقُوب، ورب جبراِئيَل وِميكاِئيَل وإسراِفيَل، ورب محمٍد خاتِ      



واإلنِْجيِل والزبوِر والفُرقاِن، ومنَزَل كهيعص وطه ويس والقُرآِن الحِكيِم، أنْتَ كَهِفي ِحين تُعِييِني المذاِهب ِفـي             
      حال رلَوِبها وحِبر ضاألر تَِضيقُ ِبيِتها وعس     ـايإي كـتْرال سلَـوِتي وثْرِقيُل عأنْتَ مو ،الهاِلِكين لَكُنْتُ ِمن تُكم

        ـنيـا م ،غْلُـوِبينالم لَكُنْتُ ِمـن ايإي كرال نَصلَوداِئي ولَى أعِر عِدي ِبالنَّصَؤيأنْتَ مو ،وِحينفْضالم لَكُنْتُ ِمن
   و ومِبالس هنَفْس خَص           ِمـن ـمفَه نـاِقِهملَى أعذَلَِّة عالم ِنير لُوكالم لَتْ لَهعن جيا م ،ونتَزعِه يِبِعز ِلياُؤهِة فَأوفْعالر

ورهالدِمنَةُ وما تَْأِتي ِبِه األز بغَيو وردما تُخِْفي الصِن ويخاِئنَةَ األع لَمعي ،طَواِتِه خاِئفُونس.  
  

             سكَـب ـنيـا م ،إلَّـا هـو هلَمعما ي لَمعال ي نيا م ،وإلَّا ه وما ه لَمعال ي نيا م ،وإلَّا ه وفَ هكَي لَمعال ي نيا م
 ينْقَِطع أبدا، يا مقَـيض  األرض علَى الماِء وسد الهواء ِبالسماِء، يا من لَه أكْرم األسماِء، يا ذَا المعروِف الَِّذي ال             

الركِْب ِليوسفَ ِفي البلَِد القَفِْر ومخِْرجه ِمن الجب وجاِعلَه بعد العبوِديِة مِلكا، يـا راده علَـى يعقُـوب بعـد أن              
ى عن أيوب وممِسك يدي إبراِهيم عـن ذَبـِح ابِنـِه    ابيضتْ عيناه ِمن الحزِن فَهو كَِظيم، يا كاِشفَ الضر والبلْو     

              ـونُسي جأخْـر نِحيدا، يا مدا وفَر هعدي لَمى ويحي لَه بها فَوكَِريِلز تَجابِن اسِرِه، يا ممفَناِء عِر ِسنَِّه وِكب دعب
      رحفَلَق الب نوِت، يا مطِْن الحب ـَل      ِمنسأر ـنيا م ،ِقينغْرالم ِمن هنُودجو نوعَل ِفرعجو مراِئيَل فَأنْجاهِني إسِلب 

الرياح مبشِّراٍت بين يدي رحمِتِه، يا من لَم يعجْل علَى من عصاه ِمن خَلِْقِه، يا من اسـتَنْقَذَ الـسحرةَ ِمـن بعـِد       
 يـا اللّـه          طُوِل الج يا اللّه ،لَهسوا ركَذَّبو وهنادو وهحاد قَدو هرغَي وندبعيو قَهِرز ْأكُلُونِتِه يما ِفي ِنعوغَد قَدوِد وح

تى، يا من هو قـاِئم علَـى كُـلِّ    ء يا بِديع ال ِند لَك، يا داِئم ال نَفاد لَك، يا حي ِحين ال حي، يا محِيي المو  يا بِدي 
                عاِصـي فَلَـملَى المآِني عرِني وحفْضي تْ خَِطيَئِتي فَلَمظُمعِني وِرمحي شُكِْري فَلَم قَلَّ لَه نتْ، يا مبنَفٍْس ِبما كَس

ـ          ِري، يا مقَِني ِفي ِكبزر نِفظَِني ِفي ِصغَِري، يا مح نِني، يا مرشْهال     ي ـهمِنعـصى وأياِديـِه ِعنْـِدي ال تُح ن
     ـِل أنقَب مـاِن ِمـنداِني ِلإليه نياِن، يا مالِعصِة وِباإلساء تُهضعارساِن واإلحِر وِني ِبالخَيضعار نازى، يا متُج

ـ    ساِني وجاِئعـا فَأشْـبعِني وعطْـشان فَـأرواِني     أعِرفَ شُكْر االمِتناِن، يا من دعوتُه مِريضا فَشَفاِني وعريانا فَكَ
               ـا فَلَـمغَِنيِني ورنْتَِصرا فَنَـصمِقالّ فَأغْناِني ومِني ودغاِئبا فَرِني وِحيدا فَكَثَّروفَِني ورجاِهال فَعِني وزذَِليال فَأعو

ي فَلَك الحمد والشُّكْر، يا من أقاَل عثْرِتي ونَفَّس كُربِتي وأجاب دعـوِتي      يسلُبِني، وأمسكْتُ عن جِميِع ذِلك فَابتَدأنِ     
وستَر عورِتي وغَفَر ذُنُوِبي وبلَّغَِني طَِلبِتي ونَصرِني علَى عدوي، وإن أعد ِنعمـك وِمنَنَـك وكَـراِئم ِمنَِحـك ال       

  .ُأحِصيها
  

 ولْتَ، أنْـتَ             يا ملْتَ، أنْتَ الَِّذي أفْضمنْتَ، أنْتَ الَِّذي أجستَ، أنْتَ الَِّذي أحمنَنْتَ، أنْتَ الَِّذي أنْعأنْتَ الَِّذي م ،الي
تَ الَِّذي أقْنَيتَ، أنْـتَ  الَِّذي أكْملْتَ، أنْتَ الَِّذي رزقْتَ، أنْتَ الَِّذي وفَّقْتَ، أنْتَ الَِّذي أعطَيتَ، أنْتَ الَِّذي أغْنَيتَ، أنْ     

الَِّذي آويتَ، أنْتَ الَِّذي كَفَيتَ، أنْتَ الَِّذي هديتَ، أنْتَ الَِّذي عصمتَ، أنْتَ الَِّذي ستَرتَ، أنْتَ الَِّذي غَفَرتَ، أنْـتَ       
          تَ، أنْتَ الَِّذي أعززكَّنْتَ، أنْتَ الَِّذي أعتَ، أنْـتَ   الَِّذي أقَلْتَ، أنْتَ الَِّذي مدتَ، أنْتَ الَِّذي أيدضنْتَ، أنْتَ الَِّذي ع

            لَـكداِئما و دمالح تَ، فَلَكتَعالَيكْتَ وتَ، تَبارمتَ، أنْتَ الَِّذي أكْرتَ، أنْتَ الَِّذي عافَيتَ، أنْتَ الَِّذي شَفَيرالَِّذي نَص
  .الشُّكْر واِصبا أبدا

  



    عأنا يا إلِهي الم ـتُ، أنَـا الَّـِذي      ثُمممْأتُ، أنا الَِّذي أخْطَْأتُ أنَـا الَّـِذي هتَِرفُ ِبذُنُوِبي فَاغِْفرها ِلي، أنَا الَِّذي أس
ـ                ِذي جِهلْتُ، أنَا الَِّذي غَفَلْتُ، أنَا الَِّذي سهوتُ، أنَا الَِّذي اعتَمدتُ، أنَا الَِّذي تَعمدتُ، أنَا الَّـِذي وعـدتُ، وأنَـا الَّ

أخْلَفْتُ، أنَا الَِّذي نَكَثْتُ، أنَا الَِّذي أقْررتُ، أنَا الَِّذي اعتَرفْتُ ِبِنعمِتك علَي وِعنِْدي وأبوء ِبذُنُوِبي فَاغِْفرها ِلي، يـا           
حا ِمـنْهم ِبمعونَِتـِه ورحمِتـِه، فَلَـك     من ال تَضره ذُنُوب ِعباِدِه وهو الغَِني عن طاعِتِهم والموفِّقُ من عِمَل صالِ           

دمالح.  
  

إلِهي وسيِدي، إلِهي أمرتَِني فَعصيتُك ونَهيتَِني فَارتَكَبتُ نَهيك، فَأصبحتُ ال ذا بـراءٍة ِلـي فَأعتَـِذر وال ذا قُـوٍة       
  شَي فَِبأي ،ال    فَأنْتَِصرويا م تَقِْبلُكٍء أس    ـكمكُلُّهـا ِنع سِلي، ألَـيِبِرج ِدي أمِبي ِبِلساِني أم ِري أمصِبب ِعي أمم؟ أِبسي

تُكيصِبكُلِّها عِعنِْدي و.  
  

اِئِر واإلخْـواِن  يا موالي، فَلَك الحجةُ والسِبيُل علَي، يا من ستَرِني ِمن اآلباِء واُألمهاِت أن يزجروِني، وِمن العش          
أن يعيروِني، وِمن السالِطيِن أن يعاِقبوِني، ولَِو اطَّلَعوا يا موالي علَى ما اطَّلَعتَ علَيِه ِمنِّي إذن مـا أنْظَروِنـي             

حِصير حِقيـر ال ذُو بـراءٍة فَأعتَـِذر    خاِضع ذَِليٌل : ولَرفَضوِني وقَطَعوِني، فَها أنَا ذا يا إلِهي بين يديك يا سيِدي  
          لَـوو ـودحى الجـسمـا عـوءا، وْل سمأع لَمو تَِرحأج ال قاِئٌل لَمِبها و تَجٍة فَأحجال ذو حو ٍة فَأنْتَِصرال ذُو قُوو

ها شاِهدةٌ علَي ِبما قَد عِملْتُ وعِلمتُ يِقينـا غَيـر ِذي       كَيفَ وأنَّى ذِلك؟ وجواِرِحي كُلُّ    ! جحدتُ يا موالي ينْفَعِني؟   
شَك أنَّك ساِئِلي ِعن عظاِئِم اُألموِر، وأنَّك الحكَم العدُل الَِّذي ال تَجور وعدلُك مهِلِكي وِمن كُـلِّ عـدِلك مهرِبـي،         

  . بعد حجِتك علَي وإن تَعفُ عنِّي فَِبِحلِْمك وجوِدك وكَرِمكفَإن تُعذِّبِني يا إلِهي فَِبذُنُوِبي
  

ال إله إلَّا أنْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِمن الظَّاِلِمين، ال إله إلَّا أنْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِمن المستَغِْفِرين، ال إله إلَّا أنْـتَ          
 ِمن الموحِدين، ال إله إلَّا أنْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِمن الخاِئِفين، ال إله إلَّا أنْـتَ سـبحانَك إنِّـي       سبحانَك إنِّي كُنْتُ  

       إنِّـي كُنْـتُ ِمـن حانَكـبإلَّـا أنْـتَ س ال إله ،اِجينالر إنِّي كُنْتُ ِمن حانَكبإلَّا أنْتَ س ال إله ،ِجِلينالو كُنْتُ ِمن 
       ال إلـه ،اِئِلينالـس إنِّي كُنْتُ ِمن حانَكبإلَّا أنْتَ س ال إله ،لِِّلينهالم إنِّي كُنْتُ ِمن حانَكبإلَّا أنْتَ س ال إله ،اِغِبينالر

ـ        ن المكَبـِرين، ال إلـه إلَّـا أنْـتَ     إلَّا أنْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِمن المسبِحين، ال إله إلَّا أنْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِم
ِليناألو آباِئي بري وبر حانَكبس.  

  
اللَّهم هذا ثَناِئي علَيك ممجدا وإخْالِصي ِلِذكِْرك موحدا وإقْراِري ِبآالِئك معددا وإن كُنْتُ مِقرا أنِّـي لَـم ُأحـِصها           

ها وتَظاهِرها وتَقادِمها إلَى حاِدٍث ما لَم تَزْل تَتَعهدِني ِبِه معها منْـذُ خَلَقْتَِنـي وبرأتَِنـي ِمـن أول      ِلكَثْرِتها وسبوغِ 
ـ        ي البـدن  العمِر ِمن اإلغناِء ِمن الفَقِْر وكَشِْف الضر وتَسِبيِب اليسِر ودفِْع العسِر وتَفْـِريِج الكَـرِب والعاِفيـِة ِف

       ـمال هتُ ورمـا قَـد اآلِخِرينو ِليناألو ِمن العالَِمين ِميعج ِتكمِر ِذكِْر ِنعلَى قَدِني عفَدر لَويِن، وِة ِفي الدالمالسو
           ال يو ى آالُؤكصِحيٍم ال تُحِظيٍم ركَِريٍم ع بر تَ ِمنتَعالَيتَ وستَقَد لَى ذِلكع    ،مـاُؤكال تُكـافى نَعو لَغُ ثَنـاُؤكب

  .صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد وأتِْمم علَينا ِنعمك وأسِعدنا ِبطاعِتك، سبحانَك ال إله إلَّا أنْتَ



  
     تَشِْفي السو وبكْرتُِغيثُ المو وءتَكِْشفُ السو طَرضالم تُِجيب إنَّك ماللَّه   محتَـرو الكَـِسير ربتَجو تُغِْني الفَِقيرو ِقيم

الصِغير وتُِعين الكَِبير ولَيس دونَك ظَِهير وال فَوقَك قَِدير وأنْتَ العِلي الكَِبير يا مطِْلقَ المكَبِل األِسـيِر، يـا راِزقَ     
     ةَ الخاِئِف الممِغيِر، يا ِعصـٍد       الطِّفِْل الصمحآِل مـٍد ومحلَـى مـلِّ عص ِزيـرال وو لَه ال شَِريك نتَِجيِر، يا مس

وأعِطِني ِفي هِذِه العِشيِة أفْضَل ما أعطَيتَ وأنَلْتَ أحدا ِمن ِعباِدك ِمن ِنعمٍة تُوِليها وآالٍء تُجددها وبِليٍة تَـصِرفُها           
  .ٍء قَِدير ها ودعوٍة تَسمعها وحسنٍَة تَتَقَبلُها وسيَئٍة تَتَغَمدها إنَّك لَِطيفٌ ِبما تَشاء خَِبير وعلَى كُلِّ شَيوكُربٍة تَكِْشفُ

  
      ـنم عمأسطى وأع نم عسأوفا وع نم مأكْرو أجاب نم عرأسو ِعيد نم بأقْر إنَّك ماللَّه    مـانحـِئَل، يـا رس 

الدنْيا واآلِخرِة ورِحيمهما، لَيس كَِمثِْلك مسُؤوٌل وال ِسواك مْأموٌل، دعوتُك فَأجبتَِني وسألتُك فَـأعطَيتَِني ورِغبـتُ         
 اللَّهم فَصلِّ علَى محمٍد عبِدك ورسوِلك ونَِبيك وعلَـى     إلَيك فَرِحمتَِني ووِثقْتُ ِبك فَنَجيتَِني وفَِزعتُ إلَيك فَكَفَيتَِني،       

        آِمـين ،ذاِكـِرين ِلآالِئـكو شـاِكِرين نا لَكاكْتُبو كطاءنِّْئنا عهو كماءلَنا نَع متَمو ِعينمأج الطَّاِهِرين ِبينآِلِه الطَّي
العالَِمين بر آِمين.  

  
هم يا من ملَك فَقَدر وقَدر فَقَهر وعِصي فَستَر واستُغِْفر فَغَفَر، يا غايـةَ الطَّـاِلِبين الـراِغِبين ومنْتَهـى أمـِل                اللَّ

    أحاطَ ِبكُلِّ شَي نيا م ،اِجينِحلْما، اللَّ الرةً ومحرأفَةً ور تَِقيِلينسالم ِسعوِفـي هـِذِه     ٍء ِعلْما و ـكإلَي ـهجإنَّا نَتَو مه
العِشيِة الَِّتي شَرفْتَها وعظَّمتَها ِبمحمٍد نَِبيك ورسوِلك وِخيرِتك ِمن خَلِْقك وأِميِنك علَـى وحِيـك، البـِشيِر النَّـِذيِر        

ين وجعلْتَه رحمةً ِللْعالَِمين، اللَّهم فَصلِّ علَى محمـٍد وآِل محمـٍد كَمـا    السراِج المِنيِر الَِّذي أنْعمتَ ِبِه علَى المسِلمِ   
ـ        ا، محمد أهٌل ِلذِلك ِمنْك يا عِظيم، فَصلِّ علَيِه وعلَى آِلِه المنْتَجِبين الطَّيِبين الطَّاِهِرين أجمِعين وتَغَمدنا ِبعفِْوك عنَّ

     ِعبـاِدك نـيب هٍر تَقِْسمكُلِّ خَي ِة نَِصيبا ِمنِشيِفي هِذِه الَع مْل لَنا اللَّهعنُوِف اللُّغاِت، فَاجواتُ بصِت األصجع كفَإلَي
سٍق تَبِرزٍة تُجلِّلُها وعاِفيكٍَة تُنِْزلُها وربها وٍة تَنْشُرمحرِدي ِبِه ونُوٍر تَهواِحِمينحم الريا أر طُه.  

  
        ِتـكمحر ال تُخِْلنـا ِمـنو القاِنِطين لْنا ِمنعال تَجو ،غاِنِمين وِرينربم فِْلِحينم نِْجِحيننا ِفي هذَا الوقِْت ماقِْلب ماللَّه

      ِتكمحر لْنا ِمنعال تَجو ِلكفَض ِمن لُهنا ما نَُؤمِرمال تَحال   وو قـاِنِطين طاِئـكع ِمن لُهِل ما نَُؤمال ِلفَضو وِمينرحم
تَردنا خاِئِبين وال ِمن باِبك مطْروِدين، يا أجود األجوِدين وأكْرم األكْرِمين، إلَيك أقْبلْنا مـوِقِنين وِلبيِتـك الحـراِم         

 مناِسِكنا وأكِْمْل لَنا حجنا واعفُ عنَّا وعاِفنا، فَقَـد مـددنا إلَيـك أيـِدينا فَِهـي ِبِذلَّـِة             آمين قاِصِدين، فَأِعنَّا علَى   
  .االعِتراِف موسومةٌ

  
نا غَيـرك، ناِفـذٌ ِفينـا    اللَّهم فَأعِطنا ِفي هِذِه العِشيِة ما سألناك واكِْفنا ما استَكْفَيناك فَال كاِفي لَنا ِسواك وال رب لَ          

  .حكْمك، مِحيطٌ ِبنا ِعلْمك، عدٌل ِفينا قَضاُؤك، اقِْض لَنا الخَير واجعلْنا ِمن أهِل الخَيِر
  



             منـا أجلَنـا ذُنُوب اغِْفرِر وسالي وامدالذُّخِْر و كَِريمِر واألج ِظيمع وِدكلَنا ِبج ِجبأو ماللَّه    ـعِلكْنـا مال تُهو ِعـين
اِحِمينالر محيا أر تَكمحرو أفَتَكنا رِرفْ عال تَصو الهاِلِكين.  

  
وِبـِه كُلِّهـا   اللَّهم اجعلْنا ِفي هذَا الوقِْت ِممن سألَك فَأعطَيتَه وشَكَرك فَِزدتَه وتاب إلَيك فَقَِبلْتَه وتَنَصَل إلَيك ِمـن ذُنُ  

  .فَغَفَرتَها لَه، يا ذا الجالِل واإلكْراِم
  

ِحمتُرِن اسم محيا أرِئَل وس نم رنا يا خَيعرْل تَضاقْبنا وددسوفِّقْنَا و ماللَّه.  
  

         ـتَقَرال ما اسوِن ويظُ العال لَحفُوِن والج ِه إغْماضلَيخْفى عال ي نـِه      يا ملَيتْ عال مـا انْطَـوكْنُـوِن وِفـي الم 
مضمراتُ القُلُوِب، أال كُلُّ ذِلك قَد أحصاه ِعلْمك ووِسعه ِحلْمك، سبحانَك وتَعالَيتَ عما يقُـوُل الظَّـاِلمون علُـوا              

ٍء إلَّا يسبح ِبحمِدك، فَلَـك الحمـد والمجـد     ِهن وإن ِمن شَيكَِبيرا، تُسبح لَك السماواتُ السبع واألرضون ومن ِفي       
دالج لُوعو.  

  
        ِسـعأو ـماللَّه ،ِحيمُؤوفُ الـرالـر الكَِريم وادأنْتَ الجاألياِدي الِجساِم واإلنْعاِم وِل والفَضاإلكْراِم والِل ويا ذَا الج

  ِرز ِمن لَيال        عِبـي و كُـرال تَم ـمالنَّاِر، اللَّه ِتي ِمنقَبِتقْ رأعِفي وخَو آِمنِديِني وِني ودعاِفِني ِفي بالِل والَح ِقك
  .تَستَدِرجِني وال تَخْدعِني وادرأ عنِّي شَر فَسقَِة الِجن واإلنِْس

   
  

  عرفة عليه السالم يوم   دعاء علي بن الحسين-ب 
الحمد للِّه رب العالَِمين، اللَّهم لَك الحمد بديع السمواِت واألرِض ذَا الجالِل واإلكْراِم، رب األربـاِب وإلـه كُـلِّ          

   واِرثَ كُلِّ شَيخْلُوٍق وخاِلقَ كُلِّ مْألُوٍه وم كَِمثِْلِه شَي سِعلْ ٍء، لَي نْهع بزعال يو ءشَي م  ِبكُلِّ شَـي وهحـيطٌ   ٍء وٍء م
   لى كُلِّ شَيع وهإلّـا أنْـتَ         و ال إلـه أنْتَ اللّـهو ،دتَفَرالم دالفَر دحتَوالم دإلّا أنْتَ األح ال إله أنْتَ اللّه ،قيبٍء ر

     تَكَبالم الكَِبير ظِّمتَعالم ِظيمالع متَكَرالم أنْـتَ     الكَِريمالِمحـاِل، و تَعاِل الـشَّديدالم ِليإلّا أنْتَ الع ال إله أنْتَ اللّهو ،ر
اللّه ال إله إلّا أنْتَ الرحمن الرِحيم العِليم الحِكيم وأنْتَ اللّه ال إله إلّا أنْتَ السميع البِصير القَِديم الخَِبيـر، وأنْـتَ           

ا أنْتَ الكَِريم األكْرم الداِئم األدوم، وأنْتَ اللّه ال إله إلّا أنْتَ األوُل قَبَل كُلِّ أحـٍد واآلِخـر بعـد كُـلِّ     اللّه ال إله إلّ 
ِء والمجـِد  عدٍد، وأنْتَ اللّه ال إله إلّا أنْتَ الداني في علُوِه والعالي في دنُوه، وأنْتَ اللّه ال إله إلّا أنْـتَ ذو البهـا           

والِكبرياِء والحمِد، وأنْتَ اللّه ال إله إلّا أنْتَ الِّذي أنشأتَ األشياء ِمن غير سنٍخ وصورتَ ما صورتَ ِمـن غيـِر       
  .ِمثاٍل وابتَدعتَ المبتدعاِت بال احتذاء

  
تَ ما دونَك تدبيرا، أنتَ الذي لَم يِعنـك علـى   ٍء تيسيرا ودبر  ٍء تَقِْديرا ويسرتَ كُّل شَي     أنتَ الّذي قدرتَ كُلَّ شي    

خَلِْقك شَِريك ولَم يواِزرك في أمِرك وِزير ولَم يكُن لَك مشابه وال نظير، أنْتَ الذي أردتَ فَكان حتمـا مـا أردتَ       



ي ال يحويك مكـان ولَـم يقـم ِلـسلطاِنك     وقَضيتَ فكان عدال ما قضيت وحكَمتَ فكان نَصفا ما حكمتَ، أنْتَ الّذِ  
ٍء  ٍء أمدا وقدرتَ كل شـي  ٍء عددا وجعلْتَ لكل شي سلطان ولم يعيِك برهان وال بيان، أنْتَ الِّذي أحصيتَ كُلَّ شي       

ك األبصار موضـع أينيتـك   تقديرا، أنت الِّذي قَصرتْ األوهام عن ذاتيِتك وعجزتْ األفهام عن كَيفيِتك ولَم تُدرِ        
أنْتَ الِّذي ال تُحد فتكون محدودا ولَم تمثّْل فَتكُون موجودا ولَم تَِلد فتكون مولـودا، أنْـتَ الَّـذي ال ِضـد معـك           

ـ        وأح عدثَ وابتدواستَح أنْتَ الذي ابتدأ واخترع ،عارضكفَي وال ندلّك كاِثركوال ِعدَل في كعاندـنع مـا   فَيص نس
نعص.  

  
سبحانك ما أجلَّ شأنك وأسنى في األماِكن مكانك وأصدع بالحقِّ فُرقانـك، سـبحانك ِمـن لَطيـٍف مـا ألطَفَـك        
ورُؤوٍف ما أرأفَك وحكيٍم ما أعرفَك، سبحانك من مليٍك ما أمنعك وجواٍد مـا أوسـعك ورفيـٍع مـا أرفعـك ذو           

كبرياِء والحمِد، سبحانَك بسطتَ بالخَيراِت يدك وعرفِت الهداية من ِعنْدك فَمن التمـسك لـديٍن          البهاِء والمجِد وال  
أو دنْيا وجدك، سبحانَك خَضع لَك من جرى في علِمك وخشع ِلعظَمِتك ما دون عرِشك وانقاد ِللتـسِليم لـك كُـلُّ      

تُجس وال تُمس وال تُكاد وال تُماطُ وال تُنازع وال تُجارى وال تُمـارى وال تُخـادع          خَلِقك، سبحانَك ال تُحس وال      
      وإرادتُـك ـتمح وقـضاؤك حكـيم قولُك بحانكس ،مدص وأنت حي شدر كوأمر ددبيلُك جس بحانكوال تُماكر، س

لَـك  . ك باهر اآلياِت فاِطر الـسماواِت بـارئ النَّـسماتِ      عزم سبحانك الراد لمشيتك وال مبدَل لكلماِتك، سبحان       
الحمد حمدا يدوم ِبدواِمك، ولك الحمد حمدا خالدا ِبنعمِتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولَـك الحمـد حمـدا           

شاِكر، حمـدا ال ينْبغـي إلّـا    يزيد على رضاك، ولَك الحمد حمدا مع حمِد كُّل حامد وشُكرا يقصر عنه شُكر كّل    
لَك وال يتقرب به إلّا إليك، حمدا يستدام به األوُل ويستدعى به دوام اآلِخـر، حمـدا يتـضاعفُ علـى كُـرور           

ـ            الكَتَب فـي ِكتاِبـك تْهعلى ما أحص فَظةُ ويزيدإحصائه الح نع عجزدا يمأضعافا مترادفةً، ح ةُ، األزِمنِة ويتزايد
حمدا يوازن عرشَك المجيد ويعادُل كُرسيك الرفيع حمدا يكمُل لَديك ثَوابه ويستغِرقُ كّل جـزاء جـزاؤه، حمـدا       
ظاِهره وفقٌ لباطنه وباطنُه وفقٌ لصدق النية، حمدا لَم يحمدك خلقٌ مثْله وال يعرفُ أحد ِسـواك فَـضلَه، حمـدا         

  عانمـا أنـتَ     ي مِد وينـتظمما خَلقتَ من الح معجدا يمأغرقَ نزعا في تَوِفيته، ح نم دؤييفي تَعديده و من اجتهد
        زيـدالم ِبكرِمـك وجـبـدا يمبـه، ح كحمدن يِمم مدوال أح ِمنه إلى قو ِلك أقرب دمدا ال حمح ،عدب ِمن خالقه

ِبم جالِلكِبوفوِره وتصلُه قاِبُل عزوي ِهكجِلكرِم و جبدا يمزيٍد طَوال منك، حم عدزيٍد ب.  
  

            بركاِتـك عليِه أتـم وبارك ِب أفضَل صلواِتككْرِم المقرصطفى المٍد المنتجِب المحمٍد وآِل محملِّ على مص رب
 وآله صالةً زاكيةً ال تَكُون صالةٌ أزكى منها، وصـلِّ عليـه        وترحم عليِه، أمتع رحماِتك، رب صلِّ على محمدٍ       

صالةً ناميةً ال تكُون صالةٌ أنمى ِمنها، وصلِّ عليِه صالةً راضيةً ال تكُون صالةٌ فَوقَها، رب صلِّ علـى محمـٍد        
          تَزيد ضيكالةً تُرصلِّ عليه صو ،على ِرضاه الةً تُرضيِه وتَزيدـالةً ال    وآله صصلِّ عليه صو ،له على ِرضاك 

تَرضى له إلّا بها وال تَرى غَيره لها أهال، رب صلِّ على محمٍد وآلِه صالةً تُجاوز ِرضوانَك ويتَّـصُل اتّـصالُها     
   ص الةً تَنتَِظمٍد وآلِه صحملِّ على مص رب ،كلماتك كما ال تَنْفد نْفُدال يو ِببقاِئك   ـِلكسور وأنبيائـك لواِت مالئكَتك

وأهِل طاعِتك وتَشْتمُل على صلواِت ِعباِدك من ِجنّك وإنسك وأهِل إجابِتك وتَجتَمع على صالِة كـلِّ مـن ذرأتَ         



      صستَأنفٍة، واِلفٍة ومالِة سآِلِه صالةً تُحيط ِبكُلِّ صلِّ عليِه وص بر ،رأت من أصناٍف خَلِقكبلِّ عليه وعلى آِلـِه  و
صالةً مرضيةً لك وِلمن دونَك وتُنشُئ مع ذِلك صلَواٍت تُضاعفُ معها ِتلك الـصلواِت ِعنـدها وتُزيـدها علـى          
                  ألمـِرك ماختَـرتَه لِّ على أطايب أهِل بيِتـِه الـذينص بك، رها غيردعةً في تَضاِعيفَ ال يوِر األياِم ِزيادكُر

هم خَزنةَ ِعلِمك وحفَظةَ ِديِنك وخُلفاءك في أرِضك وحججك على ِعباِدك وطهرتَهم ِمن الـِرجس والـدنس              وجعلتَ
تَطِهيرا بإرادِتك وجعلَتهم الوسيلَةَ إليك والمسلك الى جنَِّتك، رب صلِّ على محمٍد وآِلِه صالةً تُجـِزُل لهـم بهـا            

رامِتك وتُكمُل لهم األشياء ِمن عطاياك ونَواِفلك وتُوفِّر علَيِهم الحظّ ِمن عوائدك، رب صـلِّ عليـه            ِمن ِنحِلك وكَ  
وعليِهم صالةً ال أمد في أوِلها وال غَاية ألمِدها وال ِنهايةَ آلِخرها، رب صلِّ عليِهم ِزنَـةَ عرِشـك ومـا دونَـه               

ا فَوقَهن وعدد أرضيك وما تَحتُهن وما بينَهن صالةً تُقربهم ِمنَك زلفـى وتَكـون لَـك ولَهـم           ء سماواِتك وم   وِمل
  .ِرضى ومتِّصلةً بنظاِئِرهن ابدا

  
حبِلـك وجعلتـه   اللّهم أيدتَ ِدينَك ِفي كلِّ أواٍن باماٍم أقمتَه علما ِلعباِدك ومنارا في ِبالِدك بعد أن وصلْتَ حبلَـه بِ        

الذريعةَ الى ِرضواِنك وافْتَرضتَ طَاعتَه وحذّرتَ مِعصيته وأمرتَ بامِتثاِل أواِمِره واالنتهـاِء عنـد نهيـِه وألّـا       
ـ            المين، يتَقدمه متقدم وال يتأخّر عنه متأخِّر، فهو ِعصمةُ الالِئذين وكَهفُ المؤِمنين وعروةُ المتَمسِكين وبهـاء الع

اللّهم فأوِزع ِلوليك شُكَر ما أنعمتَ ِبه عليِه وأوِزعنا ِمثْلَه فيِه وآِتِه ِمن لَدنْك سلطَانا نَـِصيرا وافْـتَح لَـه فَتحـا             
ـ              ه بمالئكتـك وأمِمِه بحفظك وانـصرواح وراِعِه ِبعيِنك هِضدع ه وقُوأزر واشدد ِبركُنك األعز ِسيرا وأِعنهه يِدد

ِبجنِدك األغْلَب وأقم به ِكتابك وحدودك وشراِئعك وسنَن رسوِلك صلواتُك اللّهم عِليه وآله، وأحيي به مـا أماتَـه           
        من سبيلك، وأزل بـه النـاِكبين اءبه الضر ن طَريِقتك، وأِبنالجوِر ع داءِل ِبه صعاِلِم ِديِنك واجم ِمن الظاِلمون

ِطك، وامحقْ به بغاةَ قصدك عوجا، وأِلن جاِنبه ألوِليائك وابسطْ يده على أعداِئك، وهـب لَنـا رأفَتَـه           عن ِصرا 
ورحمتَه وتَعطُّفَه وتَحنّنَه، واجعلنا له ساِمعين مِطيِعين وفي ِرضاه ساعين وإلى نَصرِته والمدافَعِة عنـه مكِنفـين         

  .ك اللّهم عليه وآله بذلك متقربينوإليك وإلى رسوِلك صلواتُ
  

     ِكينتمـسِتهم المـروِبع تمِسكينسهم المآثار م المقتَِفينهجنهم قاِمِهم المتِّبعينِبم تِرِفينعالم صلِّ على أولياِئهمو اللّهم
عِتهم المنتَِظرين أيامهم المـادين إلـيهم أعيـنَهم،      ِبواليِتهم المؤتّمين بإمامتهم المسلِّمين ألمِرهم المجتِهِدين في طَا       

الصلواِت المباركَاِت الزاِكياِت الناِمياِت الغاِدياِت الرايحاِت، وسلّم عليهم وعلى أرواِحهم واجمـع علـى التقـوى     
اجعلْنا معهـم ِفـي داِر الـسالِم    أمرهم وأصِلح لَهم شُؤونَهم وتُب عِليهم إنّك أنْت التّواب الرحيم وخَير الغَاِفرين و 

الراِحمين ما أرحِتك يِبرحم.  
  

اللّهم و هذا يوم عرفةَ يوم شَرفْتَه وكرمتَه وعظّمتَه، نَشرتَ ِفيِه رحمتك ومنَنتَ فيـه ِبعفْـِوك، وأجزلـت فيـه               
         ك الذي أنعبدلتَ ِبه على ِعبادك، اللهم وأنا عتَك وتَفضطيـن     عمم علتَهاه فَجإي خَلِْقك دعوب لَه ليه قَبل خَلِقكمتَ ع

        عـاداِة أعـداِئك ثُـموم واالِة أولياِئـكِلم ِبلك وأدخَلْتَه في ِحزِبك وأرشَدتَهمتَه ِبحصفَّقتَه ِلحقِّك وعيتَه ِلديِنك ووده
    ونَهي ِجرنْزي فَلم رتَهجوز يأتَِمر فَلم تَهال معانـدةً لَـك وال اسـِتكْبارا    أمر ك إلى نَِهيكِتك فَخالف أمرعِصين متُه ع



        عيـِدكاِرفـا ِبولَيـه عع موه فأقـددك وعدوع ذَّرتَه وأعانَه على ذلكوإلى ما ح لتَهيواه إلى مازه عاهبل د ليكع
 عواِثقا ِبتجاوزك وكان أحقّ ِعباِدك م فِوكفَعَلراِجيا ِلعليه ألّا ينَنتَ عمام.  

  
وها أنا ذا بين يديك صاِغرا ذَِليال خَاِضعا خاِشعا خاِئفا معتِرفا ِبعِظيٍم من الذُنوب تَحملتُه، وجليٍل مـن الخَطايـا             

ِمنك مانع، فَعد علـي بمـا   اجتَرمتُه مستَِجيرا ِبصفِْحك الِئذا برحمِتك موِقنا أنّه ال يِجيرني ِمنك مجير واليمنَعني         
       لـيع فـِوك، وامـنُنع به على من القى بيِدِه إليك ِمن ودِبما تَج ليِدك، وجد عِبه على من اقتَرفَ من تَغم تَعود

ـ        ن ِبما ال يتعاظَمك أن تَمن به على من أملك ِمن غُفراِنك، واجعْل لي في هذا اليوِم نَـصيبا أنـاُل بـه حظّـا م
ِرضواِنك، وال تَردني صفرا ِمما ينقَِلب ِبِه المتَعبدون لك ِمن ِعبـادك، وإنـي وإن لـم ُأقـدم مـا قَـدموه ِمـن           
الصاِلحاِت فَقَد قدمتُ تَوحيدك ونفي األضداد واالنداِد واألشباِه عنك وأتيتُك ِمن األبواِب التي أمـرت أن تُـؤتى              

ما ال يقرب أحد ِمنك إلّا بالتقرب به، ثُم أتبعتُ ذِلك باإلنابِة إلَيك والتـذلُِل واالسـِتكانَِة لَـك        منها وتَقَربتُ إليك بِ   
وحِسن الظن ِبك والِثقَِة ِبما ِعندك وشَفَعتُه ِبرجاِئك الِّذي قَّل ما يخيب علَيِه راجيك وسألتك مسألَة الحقيِر الـذِّليِل            

ف المستَجير ومع ذلك خيفةً وتَضرعا وتَعوذا وتلـوذا، ال مـستطيالً ِبتَكَبـر المتَكبـرين وال       الباِئس الفَِقير الخائ  
  .متعاِليا ِبدالِّة المِطيعين وال مستطيالً ِبشَفاعِة الشّاِفعين وأنا بعد أقّل األقلين وأذّل األذلّين وِمثُل الذَّرِة أو دونها

  
ء  ين وال ينده المترفين ويا من يمن بإقالة العاثرين ويتفضل بإنظار الخاِطئين أنـا المـسي   فيامن لم يعاجل المسيئ   

            ِعبـاِدك ـتَخفى ِمـندا، أنَا الِّذي استَعمم صاكجترئا، أنَا الِّذي عليك مم عأنا الذي أقد ،ترفُ الخاطئ العاثرعالم
    كِعباد ابأنَا الِّذي ه ،كزلى نَفْـِسِه، أنَـا    وبارأنَا الجاني ع ،كأسيخف ب ولَم تَكطْوس بهري أنَا الِّذي لَم ،وأِمنَك 

ـ     . المرتَهن ِببِليِتِه أنَا القَِليُل الحياِء، أنَا الطَِّويُل العناءِ        قِّ مِبح ،تَ ِلشَْأِنكيتَبِن اجوم ِتكِريب تَ ِمنِن اخْتَرقِّ مِن ِبح
           ،ِتكـِصيعكَم تَهـِصيعلْتَ معج نوم ِتكِبطاع تَهلْتَ طاعِن وصقِّ مِبح ،ِلنَفِْسك تَهطَفيِن اصوِبم خَلِْقك تَ ِمنبانْتَج

هذا ِبما تَتَغمد ِبـِه مـن جـار    ِبحقِّ من قَرنْتَ مواالتَه ِبمواالِتك ومن نُطْتَ معاداتَه ِبمعاداِتك، تَغَمدِني في يوِمي          
إلَيك متَنَصال وعاذَ ِباسِتغْفاِرك تاِئبا، وتَولَّني ِبما تَتَولّى ِبه أهَل طَاعِتك والزلفى لَديك والمكانَِة ِمنْـك، وتَوحـدِني        

جهدها في مرضاِتك، وال تُؤاِخذِْني ِبتَفِْريطي فـي جنِْبـك   ِبما تَتَوحد ِبه من وفَى ِبعهِدك وأتْعب نَفْسه في ذاِتك وأ          
             همـا ِعنْـد ـرِني خَينَعم نم اجرِتدِلي اس الِئكِرجِني ِبإمتَدوال تَس ،كاِمكِة أحزجاووم وِدكدي طَوري في حدوتَع

    ِني ِمنهِتِه ِبي، ونَبملُوِل ِنعفي ح كْكشْري وخُذْ ِبقَلِْبـي إلـى   ولَم ،خْذُوِلينِة المسونَع ِرِفينسِسنَِة المو ِة الغَاِفِلينقْدر 
ما استَعملْتَ ِبه القَاِنِتين واستَعبدتَ ِبِه المتَعبِدين واستَنْقَذْتَ ِبِه المتَهاِوِنين، وأِعذِْني مما يباِعدني عنْـك ويحـوُل                

 نيِني وبيـثُ           بيح هـا ِمـنقَةَ إلَيسابوالم كاِت إلَيرالخَي لَكسْل ِلي مهوس ،كيا ُأحاِوُل لَدمني عدصوي ظّي ِمنْكح 
 مـع  أمرتَ والمشَاحةَ ِفيها على ما أردتَ، وال تَمحقِْني في من تَمحقُ ِمن المستَِخفّين ِبما أوعـدتَ، وال تُهِلكِْنـي        

من تُهِلك ِمن المتَعرِضين ِلمقِْتك، وال تُتَبرِني في من تُتَبر ِمن المنْحِرِفين عن سبِلك، ونَجِني ِمن غَمراِت الِفتْنَـِة،        
   ودع نيِني وبيْل بالِء، وحأخِْذ اإلم ِني ِمنلْوى، وأِجرواِت البلَه ِني ِمنٍة   وخَلِّصنْقَـصـوِبقُِني ومي وىِضلُِّني وهي 

                لَـيع غِْلـبفَي كِل ِفياَألم ِني ِمنوال تُْؤِيس ،ِبكغَض دعب نْهى عضال تَر نم راضنّي اعع ِرضِهقُِني، وال تُعتُر
ِني مما تُحملُنيِه ِمن فَضِل محبِتـك، وال تُرِسـلِْني ِمـن    القُنُوط ِمن رحمِتك، وال تَمنَحِني ِبما ال طَاقَةَ ِلي ِبِه فَتَبهظَ 



يِدك إرساَل من ال خَير ِفيِه وال حاجةَ ِبك إلَيِه وال إنَابةَ لَه، وال تَرِم ِبي رمي من سقَطَ ِمن عيِن ِرعايِتـك ومـِن         
  ،ِعنِْدك ِمن يِه الِخزلَيل عطَـِة    اشْتَمروو وِرينغْـرلَّـِة الموز ِفينستَعلَِة المهوو يندتَرقْطَِة المس ِدي ِمنْل خُذْ ِبيب

الهاِلكين، وعاِفِني ِمما ابتَلَيتَ ِبِه طَبقَاِت عِبيِدك وإماِئك، وبلِّغِْني مباِلغَ من عِنيتَ ِبِه وأنْعمـتَ علَيـِه ورِضـيتَ          
قَلِْبـي    ع كَاِت، وأشْـِعررِبالب بذْهناِت ويسِبطُ الححا يمقَ اإلقْالِع عقِْني طَوِعيدا، وطَوس تَهفَّيِميدا وتَوح شْتَهفَأع نْه

     إلّا ِبك ِركُهاِت، وال تَشْغَلِْني ِبما ال اُدبوِح الحاضَئاِت وفَوياِئِح السقَب نِدجاَر عاالز   ،هـرنِّـي غَيع ِضيكرا ال يمع 
           ـنيوز ،ِب ِمنْكالتَّقَر نوتُذِْهُل ع كِسيلَِة إلَيِتغَاِء الوِن ابع دوتَص كا ِعنْدمى عٍة تَنْهِنيا دنْيد بقَلِْبي ح ِمن وانِْزع

     اِر، وهِل والنَّهِباللَّي اِتكنَاجِبم دوتَفُكُِّنـي      ِلي التَّفَر حاِرِمكركُوِب م نِني عوتَقْطَع ِتكخَشْي ِنيِني ِمنةً تُدمِلي ِعص ب
           ِتـكاِفياِل عبِبلِْني ِبـِسررا، وسالخَطَاي نرنّي دع اِن وأذِْهبينَِس الِعصد ِمن التَّطِْهير ِلي بظَاِئِم، وهِر العأس ِمن

  عم ِني ِرداءدوأِعنِّـي           ور ،ِديِدكوتَـس ِفيِقكِني ِبتَودوأي ،لَكوطَو لَكفَض يلَد وظَاِهر اِئكماِبغَ نَعولِّلِْني سوج ،افَاِتك
              ِتـكوقُو ِلـكوح نوِتي دِلي وقُـوـوِل، وال تَِكلِْني إلى حمِن العستَحسِل ومِضي القَورِة وماِلِح النِّيلى صوال ع ،

تُخِْزِني يوم تَبعثُِني ِلِلقَاِئك وال تَفْضحِني بين يدي أوِلياِئك، وال تُنِْسِني ِذكْرك وال تُـذِْهب عنِّـي شُـكْرك، بـْل                  
      لَيا أوِبم اُثِْني ِني أنِزعوأو آلالِئك اِهِلينغَفَالِت الج ِو ِعنْدهواِل السِنيِه في أحألِزم  ،إلـي تَهيدا أستَِرفَ ِبمتَِنيِه وأع

واجعْل رغْبِتي إلَيك فَوقَ رغْبِة الراِغِبين وحمِدي إياك فَوق حمِد الحاِمِدين، وال تَخْذُلِني ِعنْـد فَـاقَِتي إلَيـك وال          
ِه المعانِدين لَك، فَإنِّي لَك مسلِّم أعلَم أن الحجةَ لَك وأنَّـك أولـى   تُهِلكِْني ِبما أسديتُه إلَيك وال تَجبهِني ِبما جبهتَ بِ       

         تُرتَـس ِبـأن وأنَّـك اِقبتُع ِبأن لَى ِمنْكأو فُوتَع ِبأن ِة، وأنَّكغِْفرُل المُل التَّقْوى وأهوأه انسِباإلح دوِل وأعِبالفَض
ن تُشِْهر فَأحيِني حياةً طَيبةً تَنْتَِظم ِبما ُأِريد وتَبلُغُ ِبي ما ُأِحب ِمن حيثُ ال آتـي مـا تَكْـره وال       أقْرب ِمنْك إلى أ   

أِعزِني ِعنْد خَلِْقـك  أرتَِكب ما نَهيتَ عنْه، وأِمتِْني ِميتَةَ من يسعى نُوره بين يديِه وعن يِميِنِه، وذَلِّلِْني بين يديك و          
       فَاقَةً وفَقْرا، وأِعـذِْني ِمـن كِني إلَينِّي وِزدع غَِني وه نموأغِْنِني ع اِدكِعب نيِني بفَعوار تُ ِبكِني إذا خَلَوعوض

يما اطَّلَعتَ علَيِه ِمنِّي ِبما يتَغَمد ِبـِه القَـاِدر علـى    شَماتَِة اَألعداٍء وِمن حلُوِل البالِء وِمن الذُّلِّ والعنَاِء، تَغَمدِني فِ      
          وإذا لَـم ،اذا ِبـكا ِلوِني ِمنْهفَنَج ءوس ٍم ِفتْنَةً أوتَ ِبقَودوإذا أر ال أنَاتُهرِة لَوِريلى الجواآلِخذُ ع هال ِحلْمطِْش لَوالب

ياك فَال تُِقمِني ِمثْلَه في آِخرِتك، واشْفَع ِلي أواِئـَل ِمنَِنـك ِبأواِخِرهـا وقَـِديم فَواِئـِدك      تُِقمِني مقَام فَِضيحٍة في دنْ  
ِبحواِدِثها، وال تَمدد ِلي مدا يقْسو معه قَلِْبي وال تَقْرعِني قَارعةً يذْهب لَها بهاِئي وال تَسمِني خَِسيسةً يـصغُر لَهـا        
قَدِري وال نَِقيصةً يجهُل ِمن أجِلها مكاِني، والتَرعِني روعةً أبِلس ِبها وال ِخيفَةً أوِجس دونَها، اجعْل هيبِتي فـي             

 ِلِعبادِتـك وتَفَـرِدي   وِعيدك وحذَِري ِمن إعذَاِرك وإنْذَاِرك ورهبِتي ِعنْد ِتالوِة آياِتك، واعمر لَيِلي ِبإيقَاِظي ِفيـهِ              
ِبالتَّهجِد لَك وتَجرِدي ِبسكُوِني إلَيك، وإنْزاِل حواِئِجي ِبك ومنَازلَِتي إياك في فَكَاِك رقَبِتي ِمـن نَـاِرك وإجـارِتي         

     اِمها وال في غَماِني عِني في طُغْيوال تَذَر ،ذاِبكع َ ا ِمنلُهِه أها ِفيلِْنـي ِعظَـةً    ِممعٍن، وال تَجتّى ِحـياِهيا حِتي سر
ِلمِن اتَّعظَ وال نَكَاالً ِلمِن اعتَبر وال ِفتْنَةً ِلمن نَظَر، وال تَمكُر ِبي في من تَمكُر ِبِه وال تَـستَبِدْل ِبـي غَيـِري وال         

ي هزوا ِلخَلِْقك وال سخِْرياً وال تَبعا إلّا ِلمرضـاِتك وال ممتَهنَـا إلّـا       تُغَير ِلي اسما وال تُبدْل ِلي ِجسما وال تَتَِّخذْنِ        
ِباالنِْتقَاِم لَك، وأوِجدِني برد عفِْوك وحالوةَ رحمِتك وريحاِنك وجنَِّة نَِعيِمك وأِذقِْني طَعم الفَراِغ ِلما تُِحـب ِبـسعةً              

  واالج ِتكعس ِمن       ـرِتـي غَيةً وكَراِبحِتي رارْل ِتجعواج ،فَاِتكتُح فٍَة ِمنوأتِْحفِْني ِبتُح كوِعنْد كيِلفُ لَدزما يِتهاِد ِفي
يـرةً وال  خَاِسرٍة، وأِخفِني مقَامك وشَوقِْني ِلقَاءك، وتُب علي تَوبةً نَصوحا ال تُبقي معهـا ذُنُوبـا صـِغيرةً وال كَبِ    



تَذَر معها عالِنيةً وال سِريرةً، وانْزِع الِغلَّ ِمن صدِري ِللمْؤِمنين واعِطفْ ِبقَلِْبي على الخَاِشِعين، وكُن ِلـي كَمـا                
 نَاِميا في اآلِخـِرين وواِف ِبـي   تَكُون ِللصاِلِحين وحلِِّني ِحلْيةَ المتَِّقين واجعْل ِلي ِلسان ِصدٍق ِفي الغَاِبِرين وِذكْرا     

                 واِهِبـكم اِئمـقْ كَـروس ديي فَواِئِدك أل ِمنوام يا لَداِتهامكَر وظَاِهر لَيع ِتكموغَ ِنعبس موتَم ،ِلينة اَألورصع
       يفي الِجنَاِن الَِّتي ز اِئكليأو ِمن ِبيناَألطْي ِبي اِوروج ـاِت    إلَيقَامفـي الم ِلـكاِئفَ ِنحلِّلِْني شَروج ،اِئكِفيا َألصنْتَه

المعدِة َألِحباِئك واجعْل ِلي ِعنْدك مِقيالً آوي إلَيِه مطْمِئنّا ومثَابةً أتَبوُؤها وأقَـر عينـا، وال تُقَايـسِني ِبعِظيمـاِت         
  موِلكِْني ياِئِر وال تُهرـٍة،   الجمحكُـلِّ ر قِّ طَِريقا ِمنْل ِلي في الحعٍة، واجهوشُب نِّي كُلَّ شَكوأِزْل ع اِئررلَى الستُب 

            كْل قَلِْبـي واِثقـا ِبمـا ِعنْـدعواج اِلكإفْض اِن ِمنسظُوظَ اإلحح لىع فِّروو نَواِلك اِهِب ِمنوالم مِزْل ِلي ِقسوأج
 ي مموه     ،تَـكقُـوِل طَاعـوِل العذُه قَلِْبي ِعنْـد وأشِْرب تَكِمُل ِبِه خَاِلصتَعا تَسِملِْني ِبمتَعواس ،لَك وا هغا ِلمتَفْرس

 حـسنَاِتي ِبمـا   واجمع ِلي الِغنى والعفَافَ والدعةَ والمعافَاةَ والصحةَ والسعة والطُّمْأِنينَـةَ والعاِفيـةَ، وال تُحـِبطْ       
                 ـٍد ِمـنالطَّلَِب إلـى أح نِهي عجو نوص ،غَاِت ِفتْنَِتكنَز ِلي ِمن ِرضعاِتي ِبما يوال خَلَو ِتكِصيعم ها ِمنشُوبي

هـم علـى محـِو ِكتَاِبـك يـدا      العالَِمين وذُبِني عِن الِتماِس ما ِعنْد الفَاِسِقين، وال تَجعلِْني ِللظّاِلِمين ظَِهيرا وال لَ           
        ِقـكوِرز أفَِتـكور ِتـكمحپور ِتـكبتَو ـوابِلي أب اطَةً تَِقيِني ِبها وافْتَحِحي لَمثُ ال أعيح طِْني ِمنونَِصيرا، وح

ين، واجعْل باِقي عمِري فـي الحـج والعمـرِة    الواِسِع، إنِّي إلَيك ِمن الراِغِبين، وأتِْمم ِلي إنْعاِمك إِنك خَير المنِْعمِ  
            ـدأب ِهملَـيـِه وعلَيع الموالـس الطَّـاِهِرين ِبينٍد وآِلِه الطَّيحمعلى م لَّى اللّهوص ،الَِمينالع با ري ِهكجو ِتغاءاب

اآلِبِدين.  
   
  

  وسلم  صلى اهللا عليه واله   زيارة الرسول األعظم-ج 
إذا دخل الزائر الروضة الشريفة استقبل القبر وقال كما جاء في خبٍر صحيح لمعاوية بن عمـار عـن اإلمـام                 

  :عليه السالم الصادق
صـلى اهللا   أشْهد أن ال إله إلَّا اللّه وحده ِلا شَِريك لَه، وأشْهد أن محمدا عبده ورسولُه، وأشْهد أنَّـك رسـوُل اللّـه     

عليه واله وسلم وأشْهد أنَّك محمد بن عبداللّه، وأشْهد أنَّك قَد بلَّغْتَ ِرساالِت ربك ونَصحتَ ِلُأمِتك وجاهـدتَ ِفـي    
تَ الِذي علَيك ِمـن الحـقِّ، وأنَّـك قَـد     سِبيِل اللّه وعبدتَ اللّه حتَّى أتاك اليِقين ِبالِحكْمِة والموِعظَِة الحسنَِة وأدي    

رُؤفْتَ ِبالمْؤِمِنين وغَلُظتَ على الكاِفِرين فَبلغَ اللّه ِبك أفْضَل شَرِف محلِّ المكَرِمين، الحمد للّـه الـِذي اسـتَنْقَذَنَا       
      لَواِتكْل صعفَاج ماللَِة، اللّهالضِك والشِّر ِمن ِبك     أنِْبياِئـكو اِلِحينالـص ِعبـاِدك و ِبينقَـرالم الِئكَِتكلَواِت مصو 

       ـِدكبـٍد عمحلـى مع اآلِخِرينو ِليناألو ِمن العالَِمين بيا ر لَك حبس نمو ِضيناألرمواِت وِل السأهو ِلينسرالم
   و أِميِنكو كنَِبيو وِلكسرـةَ          وجرِطـِه الدأع ماللَّه ،خَلِْقك ِمن ِتكرِخيو ِتكصفْوو ِتكخاصو كِفيصو ِبيبكحو كنَِجي

 إذْ ظَلَمـوا  ولَـو أنَّهـم  : والوِسيلَةَ ِمن الجنَِّة وابعثْه مقاما محمودا يغِْبطُه ِبِه األولُون واآلِخرون، اللَّهم إنَّك قُلْـتَ        
أنْفُسهم جاُؤوك فَاستَغْفَروا اللّه واستَغْفَر لَهم الرسوُل لَوجدوا اللّه تَوابا رِحيما، وإنِّي أتَيتُ نَِبيـك مـستَغِْفرا تاِئبـا     

  .يِمن ذُنُوِبي وإنِّي أتَوجه ِبك إلَى اللِّه ربي وربك ِليغِْفر ِلي ذُنُوِب
  .وإذا فرغ من ذلك طلب من اللّه تعالى قضاء حاجاته ودعا بما أحب



  
   

   زيارة الصديقة فاطمة الزهراءعليها السالم -د 
  :من المأثور أن تُزار الصديقةعليها السالم بما يلي

م علَيك يا ِبنْتَ حِبيِب اللّه، السالم علَيِك يـا  السالم علَيِك يا ِبنْتَ رسوِل اللّه، السالم علَيِك يا ِبنْتَ نَِبي اللّه، السال  
ِبنْتَ خَِليِل اللّه، السالم علَيِك يا ِبنْتَ صِفي اللّه، السالم علَيِك يا ِبنْتَ أِميِن اللّه، السالم علَيِك يا ِبنْتَ خَيِر خَلْـِق          

ِبياِء اللِّه ورسِلِه وملَاِئكَِتِه، السالم علَيِك يا ِبنْتَ خَيِر البِريِة، السالم علَيـِك يـا   اللّه، السالم علَيِك يا ِبنْتَ أفْضِل أنْ  
صـلى   سيدةَ ِنساِء العالَِمين ِمن األوِلين واآلِخِرين، السالم علَيِك يا زوجةَ وِلي اللّه وخَيِر الخَلِْق بعد رسوِل اللّـه            

 السالم علَيِك يا ُأم الحسِن والحسيِن سيدي شَباِب أهِل الجنَِّة، السالم علَيِك أيتُهـا الـصديقَةُ         ،اهللا عليه واله وسلم   
ةُ الزِكيةُ، السالم علَيـِك أيتُهـا الحـوراء    الشَِّهيدةُ،السالم علَيِك أيتُها الرِضيةُ المرِضيةُ، السالم علَيِك أيتُها الفاِضلَ  

اإلنِْسيةُ، السالم علَيِك أيتُها التَِّقيةُ النَِّقيةُ، السالم علَيِك أيتُها الُمحدثَةُ العِليمـةُ، الـسالم علَيـِك أيتُهـا المظْلُومـةُ         
صلى اهللا عليـه والـه     أيتُها المضطَهدةُ المقْهورةُ، السالم علَيِك يا فاِطمةُ ِبنْتَ رسوِل اللّهالمغْصوبةُ، السالم علَيكِ  

               أنـِك وبر نٍَة ِمـنيلَى بِت عيضأ نَِّك م دِنِك أشْهدبوِحِك ولَى رعِك ولَيلَّى اللّه عص ،كاتُهربةُ اللّه ومحروسلم و 
صـلى اهللا عليـه والـه     صلى اهللا عليه واله وسلم ومن جفاِك فَقَد جفا رسوَل اللّـه      من سرِك فَقَد سر رسوَل اللّه     

صـلى اهللا   صلى اهللا عليه واله وسلم ومن وصلَِك فَقَد وصَل رسـوَل اللّـه        ومن آذاِك فَقَد آذَى رسوَل اللّه      ،وسلم
 ِلأنَِّك ِبضعةٌ ِمنْه وروحه الَِّتـي بـين   ،صلى اهللا عليه واله وسلم  ومن قَطَعِك فَقَد قَطَع رسوَل اللّه  ،وسلمعليه واله   

لَـى   ُأشِْهد اللّه ورسلَه وملَاِئكَتَه أنِّي راٍض عمن رِضيِت عنْه، ساِخطٌ ع      :صلى اهللا عليه واله وسلم     جنْبيِه كَما قال  
ء ِممن تَبرأِت ِمنْه، مواٍل ِلمن والَيِت، معاٍد ِلمن عاديِت، مبِغض ِلمن أبغَـضِت مِحـب     من سِخطِْت علَيِه، متَبرى   

  .ِلمن أحببِت، وكَفى ِباللّه شَِهيدا وحِسيبا وجاِزيا ومِثيبا
  . عليه واله وسلم واألئمةعليهم السالمصلى اهللا ثم يصلي الزائر على النبي

   
  

   عليهم السالم   الزيارة الجامعة ألئمة البقيع-هـ
       المخُلَفاِئـِه، الـسلى أنْـصاِر اللّـه وع الماِئِه، السأِحبناِء اللّه ولى ُأمع المِفياِئِه، السأصِلياِء اللّه ولى أوع المالس

 اللّه، السالم على مساِكِن ِذكِْر اللّه، السالم على مظِْهِري أمِر اللّه ونَهِيِه، السالم علـى الـدعاِة       على محالِّ معِرفَةِ  
ـ       اِء إلَى اللّه، السالم على المستَِقرين ِفي مرضاِة اللّه، السالم على المخِْلِصين ِفي طاعِة اللّه، الـسالم علَـى اَألِدلَّ

      فَ اللّـهـرع فَقَـد مفَهرع نمو ى اللّهعاد فَقَد معاداه نمو والى اللّه فَقَد ماالهو نم لَى الَِّذينع الملَى اللِّه، السع
  ِمنْهم فَقَد تَخَلَّى ِمن اللِّه وُأشِْهومن جِهلَهم فَقَد جِهَل اللّه ومِن اعتَصم ِبِهم فَقَِد اعتَصم ِباللِّه ومن تَخَلَّى 

 


