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  جـمناسك الح
  للمرجع الديني

  السيد أبو القاسم الخوئيآية اهللا العظمى 
  )قدس سره(
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
أن تقدم لحجاج بيت اهللا الحرام الطبعة الثالثة عشر  )قدس سره(يسر مؤسسة إحياء آثار اإلمام الخوئي

، والتي امتازت عن )قدس سره(الموسوي الخوئيلكتاب مناسك الحج آلية اهللا العظمى اإلمام السيد أبوالقاسم 
 -مقتبس من كتاب المسائل الشرعية (الطبعات السابقة بإضافة ملحق بالمسائل الشرعية الخاصة بالحج 

نسأل اهللا عزوجل أن يبر حجهم ويشكر . تيسيراً للحجاج الكرام; وملحق باألدعية والزيارات) االستفتاءات
  .قبولسعيهم ويتقبل أعمالهم بأحسن 

  
وقد تفضل مشكوراً سماحة حجة اإلسالم والمسلمين الشيخ جعفر النائيني بمراجعة الملحق الخاص 

  .بالمسائل الشرعية وتدقيقه ومطابقته مع ما ورد في مناسك الحج
  
  
  
  
  

  .واهللا ولي التوفيق
  )قدس سره(مؤسسة إحياء آثار اإلمام الخوئي

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  برسالة مناسك الحج التي الحظناها بتمامها وهو مجزئ ومبرئ للذمةال بأس بالعمل 

  ابو القاسم الموسوي الخوئي
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين 
  .الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين

  
لة منظمة . إن هذه رسالة في مناسك الحج، وافية بأغلب ما يبتلى به عادة من المسائل: وبعد وهى رسا

. وقد أفردت فيها المستحبات عن الواجبات، لئال يلتبس األمر على المؤمنين. مرتبة يسهل فهمها ومراجعتها
  .وأرجو من اهللا تعالى أن يجعلها ذخراً لي يوم ال ينفع مال وال بنون

  
  
  الحجوجوب 

  
والحج ركن  .يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط اآلتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعية

 معصية كبيرة، كما أن انكار -  مع االعتراف بثبوته -من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه 
  . كفر- إذا لم يكن مستنداً الى شبهة -أصل الفريضة 

  
لَى النَّاسِ ﴿: تابه المجيدقال اهللا تعالى في ك ع ِللّهنًا وآم كَان خَلَهن دمو يماهرِإب قَامنَاتٌ مياتٌ بآي يهف

ينالَمنِ الْعع ياهللا غَن فَِإن ن كَفَرمبِيالً وس هِإلَي تَطَاعنِ اسم تيالْب ج٩٧/آل عمران{ ﴾ح{.  
  

من مات ولم يحج حجة «: ، قال)عليه السالم( معتبر عن أبي عبداهللاوروى الشيخ الكليني بطريق
اإلسالم، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض ال يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً 

  .»أو نصرانياً
  

وفي ما . به لم نتعرض لها طلباً لالختصار وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج واالهتمام
  .ذكرناه من اآلية الكريمة والرواية كفاية للمراد

  
 - إنما هو لمرة واحدة، ويسمى ذلك ب- في أصل الشرع -واعلم ان الحج الواجب على المكلف 

  ).حجة اإلسالم(
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 وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة االستطاعة، وان تركه فيها :)١مسألة (
لثانية وهكذاعصياناً أو لعذر و   .وال يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر. جب في السنة ا

  
 إذا حصلت االستطاعة وتوقف االتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل، وجبت المبادرة الى :)٢مسألة (

لتأخير جاز له ذلك، وإالّ وجب الخروج من   . دون تأخيرتحصيلها، ولو تعددت الرفقة فإن وثق باالدراك مع ا
  
م يخرج معهم لوثوقه باالدراك مع التأخير ولكن اتفق انه :)٣مسألة (  إذا أمكنه الخروج مع الرفقة األولى ول

  . وإن كان معذوراً في تأخيره،لم يتمكن من المسير، أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج
  
  

  شرائط وجوب حجة اإلسالم
  

  :البلوغ: الشرط األول
  

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

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

 له إتمام حجه ندباً، وال عدوله إلى حجة اإلسالم، بل وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز. حجه حجة اإلسالم
م يتمكن من الرجوع إليه ففي محل  يجب عليه الرجوع الى أحد المواقيت، واإلحرام منه لحجة اإلسالم، فإن ل
ليه  إحرامه تفصيل يأتي إن شاء اهللا تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهال أو نسياناً ولم يتمكن من الرجوع إ

  ).١٦٩(ألة في المس
  
دباً معتقداً بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغاً اجزأه عن حجة اإلسالم:)٥مسألة (   . إذا حج ن
  
  . يستحب للصبي المميز أن يحج، وال يشترط في صحته إذن الولي:)٦مسألة (
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م وذلك.  يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز، ذكراً كان أم أنثى:)٧مسألة ( لبسه ثوبي اإلحرا  بأن ي
لتلبية ويلقنه إياها إن كان قابال للتلقين، وإالّ لبي عنه، ويجنّبه عما يجب على المحرم االجتناب عنه،  ويأمره با
ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فَخّ، إذا كان سائراً من ذلك الطريق، ويأمره باالتيان بكل ما يتمكن 

 عنه فيما ال يتمكن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في منه من أفعال الحج، وينوب
عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإالّ رمى عنه، وكذلك صالة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك 

  .بقية األعمال
  
إذا كان حفظ  نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي ال على الصبي، نعم :)٨مسألة (

  .الصبي متوقفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز االنفاق عليه من ماله
  
 ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند االتيان بموجبها :)٩مسألة (

  .عمداً فالظاهر انها ال تجب بفعل الصبي، ال على الولي وال في مال الصبي
  

   :العقل: الشرط الثاني
فال يجب الحج على المجنون وإن كان أدوارياً، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعاً 

  .ومتمكناً من االتيان بأعمال الحج وجب عليه، وإن كان مجنوناً في بقية األوقات
  

  :الحرية: الشرط الثالث
أذوناً من قبل المولى، ولو حج بإذن مواله صح فال يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعاً وم

  .ولكن ال يجزيه عن حجة اإلسالم، فتجب عليه االعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق
  
 إذا أتى المملوك المأذون من قبل مواله في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مواله في غير :)١٠مسألة (

  .الصيد، وعلى نفسه فيه
  
 إذا حج المملوك بإذن مواله وانعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة اإلسالم، بل الظاهر :)١١مسألة (

م يدرك المشعر، ويعتبر في اإلجزاء االستطاعة حين االنعتاق، فإن  كفاية اداركه الوقوف بعرفات معتقاً وإن ل
بين أقسام الحج من اإلفراد وال فرق في الحكم باإلجزاء . لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجه عن حجة اإلسالم

  .والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقاً لوظيفته الواجبة
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 إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل :)١٢مسألة (
م ينعتق فمواله بالخيار، فإن شاء ذبح عنه، وإن شاء أمر   .ه بالصومالهدي على ما يأتي، وإن ل

  
  :االستطاعة: الشرط الرابع

  :ويعتبر فيها أمور
  

م باألعمال الواجبة    السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت:األول للذهاب الى مكة والقيا
ال يسع للذهاب والقيام باألعمال الواجبة فيها أو . هناك، وعليه فال يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت 

وفي مثل ذلك يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة . ه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة ال تتحمل عادةأنّ
  .القادمة، فإن بقيت االستطاعة إليها وجب الحج فيها، وإال لم يجب

  
م :الثاني  األمن والسالمة، وذلك بأن ال يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيا

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

  
مأمون واآلخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب   إذا كان للحج طريقان أحدهما:)١٣مسألة (

  .وإن كان أبعدالذهاب من الطريق المأمون، 
  
 إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج، :)١٤مسألة (

ذ  وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً، كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج، كانقا
  .ناب عنه أهم من الحجغريق أو حريق، أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان االجت

  
 إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك فهو وإن كان عاصياً من :)١٥مسألة (

جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إالّ أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة اإلسالم إذا كان واجداً لسائر الشرائط، 
ن كان الحج مستقراً عليه ومن كان أول سنة استطاعتهوال فرق في ذلك بين م.  

  
 إذا كان في الطريق عدو ال يمكن دفعه إالّ ببذل مال معتد به، لم يجب بذله ويسقط وجوب :)١٦مسألة (

  .الحج
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لبحر لم يسقط:)١٧مسألة ( وجوب الحج، إالّ مع خوف الغرق أو المرض، ولو حج    لو انحصر الطريق با
  .مع الخوف صح حجه على األظهر

  
د والراحلة، ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما  الزا:الثالث

يصرفه في سبيل ذلك ذهاباً وإياباً، ومعنى ) النقود وغيرها(يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال 
لزاد والراحلة أن يكونا مما يليق الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهاباً وإياباً، ويلزم في ا

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

  .إليها، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقة ولم يكن منافياً لشرفه
  
ا فعال، فال يجب على من كان قادراً على تحصيلهما  العبرة في الزاد والراحلة بوجودهم:)١٩مسألة (

  .باالكتساب ونحوه، وال فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد
  
 االستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي االستطاعة من مكانه ال من بلده، فإذا ذهب :)٢٠مسألة ( 

 له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما المكلف إلى المدينة مثال للتجارة أو لغيرها وكان
  .وجب عليه الحج، وان لم يكن مستطيعاً من بلده

  
 إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار :)٢١مسألة (

مركوب مثال في سنة االستطاعة أكثر منها في معتد به لم يجب البيع، وأما إذا ارتفعت األسعار فكانت أجرة ال
  .السنة اآلتية لم يجز التأخير

  
م .  إنّما يعتبر وجود نفقة االياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه:)٢٢مسألة ( وأما إذا ل

لبلد، وال د من وجود النفقة إلى ذلك ا  يعتبر وجود مقدار يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فالب
  .العود إلى وطنه

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

  .في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه



 ٨

لته بعد الرج:الرابع وبعبارة . وع الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائ
واضحة يلزم أن يكون المكلف على حالة ال يخشى معها في نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما 
عنده من المال في سبيل الحج، وعليه فال يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان 

 االعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه، فبذلك ذلك وسيلة إلعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه ال يتمكن من
يظهر أنه ال يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فال يجب بيع دار سكناه الالئقة بحاله 
ليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى  وثياب تجمله وأثاث بيته، وال آالت الصنائع التي يحتاج إ

ه في سبيل تحصيله، وعلى الجملة كل ما يحتاج إليه اإلنسان في حياته وكان صرفه في أهل العلم مما البد من
نعم لو زادت األموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع  .موجباً للعسر والحرج لم يجب بيعه   سبيل الحج

راء دار أخرى بأقل  ويمكنه بيعها وش- مثالً -الزائد في نفقة الحج، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار 
  .منها من دون عسر وحرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافياً بمصارف الحج ذهاباً واياباً وبنفقة عياله

  
 إذا كان عنده مال ال يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه :)٢٣مسألة (

ليه والبد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو ألمر آخر، الداء فريضة الحج، مثال إذا كان للمرأة حلي تحتاج إ
  .وجب عليها بيعه ألداء فريضة الحج

  
 إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما :)٢٤مسألة (

فية بمصارف  الحج ولو بضميمة ما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وا
  .عنده من المال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته

  
 إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة الى الزواج أو شراء دار :)٢٥مسألة (

لوقوعه في الحرج لم يجب لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجباً 
  .عليه الحج، وإالّ وجب عليه

  
 إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة شخص وكان الدين حاال وجبت عليه المطالبة، فإن كان المدين :)٢٦مسألة (

مماطال وجب اجباره على األداء، وإن توقف تحصيله على الرجوع الى المحاكم العرفية لزم ذلك، كما تجب 
ما إذا كان الدين مؤجال ولكن المدين يؤديه لو طالبه، وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطالً وال المطالبة في

يمكن اجباره أو كان االجبار مستلزماً للحرج، أو كان الدين مؤجالً والمدين ال يسمح بأداء ذلك قبل األجل، 
ة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميم

  .ضرر وال حرج وجب البيع، وإالّ لم يجب
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 كل ذي حرفة كالحداد والبنّاء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم، يجب :)٢٧مسألة ( 

العيال مدة الذهاب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة 
  .واالياب

  
 من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة :)٢٨مسألة (

ال يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة  مضمونة من دون مشقة، 
م أحد باالنفاق عليه ط يلة حياته، وكذلك كل من ال يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة عائلته، وكذلك من قا
  .المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج

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

لحج، وكذلك الحال في موارد الهبة ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار الى مدة معينة وجب عليه ا
  .الجائزة

  
ال يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعاً أو من مال شخص آخر اجزأه، نعم :)٣٠مسألة (  

  .إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك
  
وهبه أحد ماالً يستطيع به لو  ال يجب على المكلف تحصيل االستطاعة باالكتساب أو غيره، فلو :)٣١مسألة (

قبله، لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة 
  .الئقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك، وجب عليه الحج

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

لية، فإن بقيت االستطاعة الى السنة القادمة وجب عليه الحج، وإالّ فال لنيابي . بالسنة الحا وإن لم يكن الحج ا
  .مقيداً بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه

  
قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه بمصارف الحج وكان   إذا اقترض مقداراً من المال يفي:)٣٣مسألة (

  .الحج
  



 ١٠

 إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافياً ألداء :)٣٤مسألة (
ذلك الدين وجب عليه الحج وإالّ فال، وال فرق في الدين بين أن يكون حاال أو مؤجالً وبين أن يكون سابقاً 

  .و بعد حصولهعلى حصول ذلك المال أ
  
 إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن ال يفي بمصارف الحج لو أداهما :)٣٥مسألة (

وجب عليه أداؤهما، ولم يجب عليه الحج، وال فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو 
  .يكونا في ذمته

  
م  إذا وجب عليه الحج وكان :)٣٦مسألة ( عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ول

م  يجز له تأخيره ألجل السفر إلى الحج، ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق ل
  .يصح حجه

  
ج، وال يجب  إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه ال يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الح:)٣٧مسألة (

  .عليه الفحص، وإن كان الفحص أحوط
  
م يكن :)٣٨مسألة (  إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفرداً أو منضماً الى المال الموجود عنده، فإن ل

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

عن االستطاعة وال يمكنه التدارك، وال فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله، 
بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضاً، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير 

  .لك حكم بصحة التصرف، وإن كان آثماً بتفويته االستطاعةذ
  
ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه   الظاهر أنّه ال يعتبر في الزاد والراحلة:)٤٠مسألة (

  .وجب عليه الحج إذا كان وافياً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط
  
لزاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاء إلى إتمام األعمال، بل  كما يعتبر في وجوب الحج وجود ا:)٤١مسألة (

الى العود الى وطنه، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم 
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االستطاعة من أول األمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه 
له إذا صرف ما عنده في سبيل الحج، نعم االتالف العمدي ال يسقط وجوب الحج بل يبقى الحج في أداء بد

ذمته مستقراً فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً، هذا كله في تلف الزاد والراحلة، واما تلف ما به الكفاية من ماله 
ذ بحجه، وال يجب عليه الحج بعد  من أول األمر بل يجتزئ حينئ  في بلده، فهو ال يكشف عن عدم االستطاعة

  .ذلك
  
معتقد بعدمه أو كان غافال عنه، أو كان غافال عن   إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه:)٤٢مسألة (

وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحج، وأما إذا كان شاكاً فيه، أو كان غافال عن وجوب الحج عليه 
 أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج، فالظاهر استقرار وجوب غفلة ناشئة عن التقصير ثم علم

  .الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده
  
لبذل، وال يفرق في ذلك بين أن يكون :)٤٣مسألة (  كما تتحقق االستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق با

له وجب عليه الحج، وكذلك لو الباذل واحداً أو متعدداً، وإذا عرض عليه الح ج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عيا
وال فرق في ذلك بين االباحة . اعطي ماال ليصرفه في الحج وكان وافياً بمصارف ذهابه وايابه وعياله

  .والتمليك، وال بين بذل العين وثمنها
  
 كان المال وافياً بمصارف  لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا:)٤٤مسألة (

له، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر، أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو   الحج ونفقة عيا
  .الوصي وجب عليه الحج

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

  .ك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفايةوبذل له ما يتمم ذل
  
 إذا أعطي ماال هبة على أن يحج وجب عليه القبول، وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه، :)٤٦مسألة (

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

  .من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج
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سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن   إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن:)٤٨مسألة (
  . من القبض استقر الحج على جميعهماآلخرين، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم

  
لبذل إالّ الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته :)٤٩مسألة (  ال يجب با

حج التمتع فبذل له حج القرآن أو اإلفراد لم يجب عليه القبول وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة 
 حجة اإلسالم وصار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك، وكذلك من وجب عليه اإلسالم، وأما من استقرت عليه

  .الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه
  
 لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، نعم لو كان متمكناً من :)٥٠مسألة (

الّ أن الوجوب حينئذ مشروط االستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة اإلسالم، إ
  .بالرجوع إلى الكفاية

  
لبذل نقداً فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب :)٥١مسألة (  ال يعتبر في وجوب الحج ا

  .عليه
  
قية المصارف لم يجب الحج على المبذول :)٥٢مسألة (  الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله وبذل ب

م له إال إذا ك ان متمكناً من شرائه من ماله، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج ل
  .يجب عليه القبول، وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل

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

اإلحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعال وعلى الباذل ضمان ما صرفه لالتمام، وإذا 
  .رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود

  
ذا اعطي من الزكاة من سهم سبيل اهللا على أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامة  إ:)٥٥مسألة (

ذلك، وإن اعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل  وجب عليه
  .الحج لم يصح الشرط، فال يجب عليه الحج
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 كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة اإلسالم، وللمالك أن  إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه:)٥٦مسألة (

لباذل إن كان جاهال بالحال،  لباذل أو الى المبذول له، لكنه إذا رجع الى المبذول له رجع هو الى ا يرجع الى ا
  .وإالّ فليس له الرجوع

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

  .استطاع بعد ذلك
  
ه :)٥٨مسألة ( م بان أنه كان مستطيعاً أجزأ  إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً قاصداً امتثال األمر الفعلي ث

  .ذلك، وال يجب عليه الحج ثانياً
  
ته كانت مستطيعة، كما ال يجوز للزوج منع زوج  ال يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا:)٥٩مسألة (

عن الحج الواجب عليها، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية 
  .كالزوجة ما دامت في العدة

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

  .رة إذا تمكنت من ذلك، وإال لم يجب الحج عليهاعدم األمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأج
  
في كل يوم عرفة مثال واستطاع بعد ذلك وجب عليه )عليه السالم( إذا نذر أن يزور الحسين:)٦١مسألة (

  .الحج وانحّل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحج
  
نه حج غيره تبرعاً أو  يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، وال يجزئ ع:)٦٢مسألة (

  .بإجارة
  
فسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً   إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من:)٦٣مسألة ( الحج بن

م  عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه االستنابة، وكذلك من كان موسراً ول
  .ستنابة كوجوب الحج فورييتمكن من المباشرة أو كانت حرجية، ووجوب اال
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 إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر اجزأه حج النائب :)٦٤مسألة (
وإن كان الحج مستقراً عليه، وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فاألحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن، 

لنائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة، وال يجب على النائب وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحر م ا
  .إتمام عمله

  
 إذا لم يتمكن المعذور من االستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان :)٦٥مسألة (

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

حج التمتع والقران واإلفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضاً وال يجب القضاء 
عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد اإلحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في 

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

  .جوب القضاء عنه أيضاًذلك فالظاهر و
  
م أسلم لم يجب عليه:)٦٩مسألة (   . إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ث
  
 المرتد يجب عليه الحج لكن ال يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً :)٧٠مسألة (

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

  .وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا
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 إذا وجب الحج، وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت االستطاعة وجب االتيان به بأي وجه :)٧٢مسألة (
ركته، ويصح التبرع عنه بعد تمكن ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من ت

  .موته من دون أجرة
  
  

  الوصية بالحج
  

 تجب الوصية على من كانت عليه حجة اإلسالم وقرب منه الموت، فإن مات تقضى من أصل :)٧٣مسألة (
ث بها ،تركته، وإن لم يوص بذلك لثلث فإن وفى الثل لثلث، وإن قيدها با  وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها با

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

وال فرق فإذا زاد المال من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، . رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه
بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر، ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو 

  .اجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك
  
 من مات وعليه حجة اإلسالم وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال :)٧٥مسألة (

 بعينه لزم تقديمهما وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما، كما يتقدم على المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً
  .الدين

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

داً والتزم نعم إذا كانت التركة واسعة ج. مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على األحوط
  .الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين

  
 من مات وعليه حجة اإلسالم ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو :)٧٧مسألة (

الّ فهي للورثة، وال يجب عليهم تتميمها من مالهم الستي جار الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإ
  .الحج
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  من مات وعليه حجة اإلسالم ال يجب االستيجار عنه من البلد، بل يكفي االستيجار عنه من:)٧٨مسألة (
الميقات، بل من أقرب المواقيت الى مكة إن أمكن وإالّ فمن األقرب فاألقرب، واألحوط األولى االستيجار  

  .حسب على الصغار من الورثةمن البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات ال ي
  
 من مات وعليه حجة اإلسالم تجب المبادرة إلى االستيجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن :)٧٩مسألة (

لبلد، ويخرج بدل االيجار من األصل، وال يجوز  لسنة من الميقات لزم االستيجار من ا االستيجار في تلك ا
  .إمكان االستيجار فيها من الميقاتالتأخير إلى السنة القادمة، ولو مع العلم ب

  
 من مات وعليه حجة اإلسالم إذا لم يوجد من يستأجر عنه إالّ بأكثر من أجرة المثل يجب :)٨٠مسألة (

االستيجار عنه، ويخرج من األصل، وال يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم 
  .الصغار

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

المقر االستيجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية األمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين 
مام حصته ومطالبتهم بحصته من بقية التركة، ويجرى هذا الحكم في االقرار بالدين أيضاً، نعم إذا لم يف ت

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

 نعم إذا اوصى الميت بإخراج حجة اإلسالم من ثلثه لم يرجع بدله الى .يرجع بدل االستيجار إلى الورثة
  .الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه

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

م يعين شيئاً اكتفى باالستيجار من الميقات، إال إذا كانت هناك  الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ول
  . االستيجار من البلد، كما إذا عين مقداراً يناسب الحج البلديإرادة قرينة على

  
 إذا اوصى بالحج البلدي، ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت االجارة إن كانت :)٨٤مسألة (

  .اإلجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل األجير
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 وجب - مثالً -  غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف  إذا أوصى بالحج البلدي من:)٨٥مسألة (
لثلث   .العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من ا

  
 إذا أوصى باالستيجار عنه لحجة اإلسالم وعين األجرة لزم العمل بها، وتخرج من األصل إن :)٨٦مسألة (

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

الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة،  عليه إخراجه أوالً وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف
  .إن كان الموصى به حجة اإلسالم، وإال صرف الباقي في وجوه البر

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

  .فتلف المال ضمنه ويجب عليه االستيجار من ماله
  
  . ويخرج من أصل المال، إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه:)٨٩مسألة (
  
 االستيجار، فلو علم أن األجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب  ال تبرأ ذمة الميت بمجرد:)٩٠مسألة (

االستيجار ثانياً، ويخرج من األصل وإن أمكن استرداد األجرة من األجير تعين ذلك، إذا كانت األجرة مال 
  .الميت

  
ألظهر  إذا تعدد األجراء فاألحوط استيجار أقلهم أجرة، إذا كانت اإلجارة بمال الميت، وإن كان ا:)٩١مسألة (

  .جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استيجاره باألزيد
  
 العبرة في وجوب االستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، ال بتقليد الميت أو :)٩٢مسألة (

يجار من الميقات لم يلزم على اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز االست
  .الوارث االستيجار من البلد

  
 إذا كانت على الميت حجة اإلسالم ولم تكن له تركة لم يجب االستيجار عنه على الوارث، نعم :)٩٣مسألة (

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

م أن الموصى به غير حجة اإلسالم، أو شك في ذلك فهو يخرج من  لثلث، وأما إذا عل عين إخراجه من ا
  .الثلث

  
 إذا أوصى بالحج، وعين شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إال بازيد من أجرة :)٩٥مسألة (

ث   .استؤجر غيره بأجرة المثل فإن لم يمكن ذلك أيضاً ،المثل أخرج الزائد من الثل
  
ال يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة اإلسالم لزم :)٩٦مسألة (  إذا أوصى بالحج، وعين أجرة 

  .تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية، وتصرف األجرة في وجوه البر
  
المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان  واشترط على - مثالً - إذا باع داره بمبلغ :)٩٧مسألة (

م يزد على  الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة اإلسالم لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج، إن ل
أجرة المثل وإالّ فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة اإلسالم لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه 

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

الشارط، وال تحسب من التركة، وإن كان الحج ندبياً، وال يشملها حكم الوصية، وكذلك الحال إذا ملكه داره 
ل  بشرط أن يبيعها فجميع ذلك صحيح الزم، وإن كان العمل المشروط . حج عنه بعد موتهويصرف ثمنها في ا

م ينتقل  ذ حق في الدار، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط ل عليه ندبياً، وال يكون للوارث حينئ
الخيار الى الوارث، وليس له اسقاط هذا الخيار الذي هو حق للميت وإنّما يثبت الخيار للحاكم الشرعي وبعد 

  .خه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صرف في وجوه الخيرفس
  
م يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب االستيجار من التركة، فيما إذا كان :)٩٩مسألة (  لو مات الوصي ول

لثلث إذا كان غيرها داً أخذ، وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجو. الموصى به حجة اإلسالم، ومن ا
وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدال عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فال 

  .ضمان على الوصي، الحتمال تلفه عنده بال تفريط
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م:)١٠٠مسألة ( يضمنه ووجب االستيجار من بقية التركة، إذا كان   إذا تلف المال في يد الوصي بال تفريط ل
ث إن كان غيرها فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم الموصى ب ه حجة اإلسالم، ومن بقية الثل

م  لنسبة، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل االتيان بالعمل، ولم يكن له تركة، أو ل بدل االيجار با
  .يمكن األخذ من تركته

  
م  إذا تلف المال في يد الوصي قبل اال:)١٠١مسألة ( ستيجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغري

  .الوصي
  
د على ثلثه لم يجز صرف :)١٠٢مسألة (  إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة اإلسالم، واحتمل أنه زائ

  .جميعه
  
  

  فصل
  في النيابة

  
  : يعتبر في النائب أمور:)١٠٣مسألة (

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

  
 العقل، فال تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان :الثاني

لسفيه فال بأس باستن   .ابتهالعمل في دور جنونه، وأما ا
  

  . اإليمان فال عبرة بنيابة غير المؤمن، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا:الثالث
  

م النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، وال بأس :الرابع  أن ال يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عا
ال في صحة حج الشرط شرط في صحة اإل وهذا. باستنابته فيما إذا كان جاهال بالوجوب أو غافالً عنه جارة 

ال يستحق االجرة المسماة، بل يستحق أجرة - والحالة هذه - النائب، فلو حج   برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه 
  .المثل
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 يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب، واالتيان به صحيحاً، فالبد من معرفته :)١٠٤مسألة (

  .شاد غيره عند كل عمل، كما البد من الوثوق به، وإن لم يكن عادالبأعمال الحج وأحكامه، وإن كان ذلك بإر
  
  . ال بأس بنيابة المملوك عن الحر، إذا كان بإذن مواله:)١٠٥مسألة (
  
 ال بأس بالنيابة عن الصبي المميز، كما ال بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب االستيجار عنه :)١٠٦مسألة (

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

لنائب امرأة والمنوب عنه رجالً، نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة. رجال أو امرأة ، وال سيما إذا كان ا
ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجالً حياً ولم يتمكن من حجة اإلسالم، فإن األحوط فيه لزوماً 

  .استنابة الرجل الصرورة
  
ستطيعاً، وكان  يشترط في المنوب عنه اإلسالم، فال تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر م:)١٠٩مسألة (

والناصب كالكافر، إال أنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه . الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحج عنه
  .في الحج

  
لنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو بإجارة، وكذلك في الحج الواجب :)١١٠مسألة (  ال بأس با

لنيابة . اشرة على ما تقدم وال تجوز النيابة عن الحي في غير ذلكإذا كان معذوراً عن االتيان بالعمل مب وأما ا
  .عن الميت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت بإجارة، أو تبرع وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً

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

  .بر فيها قصد النيابةكما يعت
  
لنيابة بالتبرع وباالجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك:)١١٢مسألة (   . كما تصح ا
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 من كان معذوراً في ترك بعض األعمال، أو في عدم االتيان به على الوجه الكامل ال يجوز :)١١٣مسألة (

الكتفاء بعمله، نعم إذا كان معذوراً في ارتكاب ما استيجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل ا
يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فال بأس باستيجاره واستنابته، وال بأس لمن دخل مكة بعمرة 
لتمتع مع العلم أنّه ال يستطيع اإلحرام إالّ من أدنى الحل، كما ال بأس بنيابة  مفردة أن ينوب عن غيره لحج ا

ن ممن تجوز لهم اإلفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، والرمي ليال للحج عن الرجل أو النساء أو غيره
  .المرأة

  
لنائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة:)١١٤مسألة ( المنوب عنه، فتجب االستنابة عنه ثانية في ما تجب   إذا مات ا

حرم على األظهر، وال فرق في االستنابة فيه، وإن مات بعد اإلحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول ال
  .ذلك بين حجة اإلسالم وغيرها، وال بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع

  
 إذا مات األجير بعد اإلحرام استحق تمام األجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت، وأما :)١١٥مسألة (

. ى به، وإن مات قبل اإلحرام لم يستحق شيئاًإذا كان أجيراً على االتيان باألعمال استحق األجرة بنسبة ما أت
  .نعم إذا كانت المقدمات داخلة في اإلجارة استحق من األجرة بقدر ما أتى به منها

  
م :)١١٦مسألة ( لبلدي ولم يعين الطريق، كان األجير مخيراً في ذلك، وإذا عين طريقاً ل  إذا استأجر للحج ا

األعمال، فإن كان اعتبار الطريق في اإلجارة على نحو الشرطية يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى ب
فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل وإن   دون الجزئية استحق األجير تمام األجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ،

كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن لم يفسخ استحق من األجرة المسماة بمقدار 
  .ويسقط بمقدار مخالفتهعمله، 

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

تلك السنة مباشرة أيضاً، وتصح االجارتان مع اختالف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى االجارتين أو كلتيهما 
  .بالمباشرة

  
لتأخير وال التقديم إذا آجر نفسه للحج في سن:)١١٨مسألة ( ولكنه لو قدم أو أخّر برئت . ة معينة لم يجز له ا

  .ذمة المنوب عنه، وال يستحق األجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر
  



 ٢٢

 إذا صد األجير، أو ُأحصر فلم يتمكن من االتيان باألعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، :)١١٩مسألة (
م ويأتي بيان ذل ك إن شاء اهللا تعالى، وانفسخت اإلجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا ل
  .تكن مقيدة بها

  
لنيابة بإجارة أو بتبرع:)١٢٠مسألة (   . إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت ا
  
م يجب على المستأجر تتميمها  إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت األجرة ع:)١٢١مسألة ( ن مصارفه ل

  .كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد
  
 إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد األجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه :)١٢٢مسألة (

ألجرة، وإن لم يحج من  وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة والظاهر أنّه يستحق ا،اتمامه وأجزأ المنوب عنه
  .المتبرع أيضاً غير أنّه ال يستحق األجرة  قابل لعذر أو غير عذر، وتجري األحكام المذكورة في

  
 األجير وإن كان يملك األجرة بالعقد، ولكن ال يجب تسليمها اليه إالّ بعد العمل إذا لم يشترط :)١٢٣مسألة (

األجرة قبل العمل، وذلك من جهة القرينة على اشتراط التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة األجير للحج 
  .الغالب أن األجير ال يتمكن من الذهاب الى الحج، أو االتيان باألعمال قبل أخذ األجرة  ذلك، فإن

  
  . إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إالّ مع إذن المستأجر:)١٢٤مسألة (
  
لتم:)١٢٥مسألة ( تع مع سعة الوقت، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل األجير عن  إذا استأجر شخصاً لحج ا

عمرة التمتع الى حج اإلفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، لكن األجير ال يستحق األجرة 
  .نعم إذا كانت اإلجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها. إذا كانت اإلجارة على نفس األعمال

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

عن اثنين وما زاد، إالّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك 
  .يابة عنهماكل منهما مع اآلخر في االستيجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للن
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م واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعاً أو باإلجارة فيما إذا :)١٢٧مسألة (  ال بأس بنيابة جماعة في عا
كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب، فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان 

ذ استيجار شخصين واجبان بنذر مثال أو كان أحدهما حجة اإلسالم وكان اآل خر واجباً بالنذر، فيجوز حينئ
أحدهما لواجب واآلخر آلخر، وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب واآلخر 
للمندوب، بل ال يبعد استيجار شخصين لواجب واحد، كحجة اإلسالم من باب االحتياط، الحتمال نقصان حج 

  .أحدهما
  
 في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن  الطواف مستحب:)١٢٨مسألة (

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

  .هغيره، كما ال بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غير
  
  

  الحج المندوب
  
 يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج وإن لم يكن مستطيعاً، أو أنه أتى بحجة اإلسالم، ويستحب :)١٣٠مسألة (

  .تكراره في كل سنة لمن يتمكن من ذلك
  
  . يستحب نية العود على الحج حين الخروج من مكة:)١٣١مسألة (
  
تحب االستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد  يستحب احجاج من ال استطاعة له، كما يس:)١٣٢مسألة (

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

  .بائنة وفي عدة الوفاةيعتبر ذلك في ال
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  أقسام العمرة

  
  . العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة، وقد تكون متمتعاً بها:)١٣٥مسألة (
  
 تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها كوجوب الحج فوري، فمن :)١٣٦مسألة (

لتمتع . جبت عليه و-  ولو لم يستطع للحج- استطاع لها  نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج ا
ولم يكن مستطيعاً ولكنه استطاع لها، وعليه فال تجب على األجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان 

لتمتع فال يجب عليه اال تيان مستطيعاً من االتيان بالعمرة المفردة، لكن االتيان بها أحوط، وأما من أتى بحج ا
  .بالعمرة المفردة جزماً

  
 يستحب االتيان بالعمرة المفردة مكرراً، واألولى االتيان بها في كل شهر، واألظهر جواز :)١٣٧مسألة (

شهر آخر وإن كان في أوله، وال يجوز االتيان   االتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في
مرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان ال بأس بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت الع

لثانية رجاء، وال يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه واألخرى عن غيره، أو كانت  باالتيان با
كلتاهما عن شخصين غيره، كما ال يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز 

وكذلك الحال في االتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ . ن بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهرله االتيا
  .من أعمال الحج وال يجوز االتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج

  
  .ك كما تجب العمرة المفردة باالستطاعة كذلك تجب بالنذر، أو الحلف أو العهد أو غير ذل:)١٣٨مسألة (
  
 تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في :)١٣٩مسألة (

  :أمور
  . ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، وال يجب ذلك لعمرة التمتع- ١
مرة  أن عمرة التمتع ال تقع إال في أشهر الحج وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وتصح الع- ٢

  .المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان
 ينحصر الخروج عن اإلحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن اإلحرام في - ٣

لتقصير وقد يكون بالحلق   .العمرة المفردة قد يكون با
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 كذلك في العمرة المفردة،  يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وليس- ٤
  .فمن وجب عليه حج اإلفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة اُخرى

 أن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بال إشكال - ٥
لتمتع ووجبت عليه اإلعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم ف يعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة ا
  .ففي فساد عمرته إشكال، واألظهر عدم الفساد كما يأتي

  
 ويأتي بيانها -المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع    يجوز اإلحرام للعمرة المفردة من نفس:)١٤٠مسألة (
د االتيان بالعمرة المفردة جاز له أن-  يخرج من الحرم ويحرم، وال يجب  وإذا كان المكلف في مكة وأرا

لتنعيم   .عليه الرجوع إلى المواقيت واإلحرام منها، واألولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة، أو ا
  
 تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة، فإنه ال يجوز الدخول فيها إالّ محرماً، ويستثنى :)١٤١مسألة (

خول والخروج كالحطّاب والحشّاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه من ذلك من يتكرر منه الد
أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها، من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى 

  .نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج
  
مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقاً في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها  من أتى بعمرة :)١٤٢مسألة (

  .عمرة التمتع ويأتي بالحج، وال فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب
  
  

  أقسام الحج
  
تمتع، وإفراد، وقران، واألول فرض من كان البعد بين أهله والمسجد :  أقسام الحج ثالثة:)١٤٣مسألة (

لبعد الحرام أكثر م ن ستة عشر فرسخاً، واآلخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، بأن يكون ا
  .بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً

  
لتمتع :)١٤٤مسألة ( لبعيد أن يحج حج اإلفراد أو القران ندباً، كما ال بأس للحاضر أن يحج حج ا  ال بأس ل

 التمتع عمن وظيفته اإلفراد أو القران، وكذلك العكس، نعم   فال يجزي حجندباً، وال يجوز ذلك في الفريضة، 
  .قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى اإلفراد، كما يأتي
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 إذا أقام البعيد في مكة، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج :)١٤٥مسألة (

حج اإلفراد أو القران بعد الدخول في السنة   وجب عليهالتمتع، وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة
الثالثة، وأما إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتع، هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة، وأما إذا كانت 
بقصد التوطن فوظيفته حج اإلفراد أو القران من أول األمر إذا كانت استطاعته بعد ذلك، وأما إذا كانت قبل 

التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع، وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من األماكن التي قصد 
  .يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً

  
 إذا أقام في مكة، وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقالب فرضه الى حج :)١٤٦مسألة (

ران، فاألظهر جواز إحرامه من أدنى الحل وإن كان األحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت اإلفراد أو الق
  .واإلحرام منها لعمرة التمتع، بل األحوط أن يخرج الى ميقات أهل بلده

  
  حج التمتع

  
لتمتع :)١٤٧مسألة ( د يطلق حج ا  يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أوالهما بالعمرة، والثانية بالحج، وق

  . الجزء الثاني منهما، ويجب االتيان بالعمرة فيه قبل الحجعلى
  
  : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:)١٤٨مسألة (

  . اإلحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها  :األمر األول -
  . الطواف حول البيت:األمر الثاني -
  . صالة الطواف:األمرالثالث -
  .وة السعي بين الصفا والمر:األمر الرابع -
 التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو األظفار، فإذا أتى المكلف بهذه األعمال :األمر الخامس -

  .الخمسة خرج من إحرامه، وحلت له األمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب اإلحرام
  
الحجة  يجب على المكلف أن يتهيأ ألداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي :)١٤٩مسألة (

  :الحرام، وواجبات الحج ثالثة عشر وهي كما يلى
  . اإلحرام من مكة، على تفصيل يأتي- ١
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 الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذي الحجة - ٢
  .الحرام إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة

يد األضحى من الفجر الى طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين  الوقوف في المزدلفة يوم الع- ٣
  .عرفات ومكة

  . رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً- ٤
  . النحر أو الذبح في منى يوم العيد- ٥
م  الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جه- ٦ ة اإلحرا

  .ما عدا النساء والطيب، بل الصيد على األحوط
  . طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة- ٧
  . صالة الطواف- ٨
  . السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً- ٩

  . طواف النساء- ١٠
  . صالة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضاً- ١١
شر وليلة الثاني عشر، بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور  المبيت في منى ليلة الحادي ع- ١٢

  .كما سيأتي
ث عشر أيضاً، - ١٣ ليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل في اليوم الثال لثالث في ا  رمي الجمار ا

  .فيما إذا بات المكلف هناك على األحوط
  
  : يشترط في حج التمتع أمور:)١٥٠مسألة (

لتمتع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه النية بأن يقصد االتيان بحج- ١   . ا
 أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم - ٢

  .تصح العمرة
 أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخّر الحج إلى السنة القادمة لم يصح - ٣

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

 أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع االختيار وأفضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم - ٤
  . من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منهيمكنه اإلحرام
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 أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع - ٥
عن ميت أو حي أحدهما لعمرته واآلخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته 

  .عن واحد وحجه عن آخر لم يصح
  
أعمال عمرة التمتع وجب عليه االتيان بأعمال الحج، وال يجوز له  إذا فرغ المكلف من :)١٥١مسألة (

م يخف فوات أعمال الحج، فيجب والحالة هذه أن  الخروج من مكة لغير الحج، إالّ أن يكون خروجه لحاجة ول
م يلزمه أن يرجع الى مكة بذلك اإلحرام ويذهب منها الى عرفات، وإذا   يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته، ث

مكن من الرجوع الى مكة ذهب الى عرفات من مكانه، وكذلك ال يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك لم يت
الحج اختياراً ولو كان الحج استحبابياً، نعم إذا لم يتمكن من الحج فاألحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي 

  .بطواف النساء
  
ام عمرته كذلك ال يجوز له الخروج منها في  كما ال يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تم:)١٥٢مسألة (

 فله أن -  كما هو شأن الحملدارية  -الخروج منها   أثناء العمرة، فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه الى
م يخرج لقضاء حوائجه، ويحرم ثانياً لعمرة التمتع،  يحرم أوال بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها، ث

  .ته مضي شهر من عمرته األولى كما مروال يعتبر في صح
  
من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عنها   المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ:)١٥٣مسألة (

د  الى محل آخر، وال بأس بالخروج الى أطرافها وتوابعها، وعليه فال بأس للحاج أن يكون منزله خارج البل
  .رة، أو بعد الفراغ منهافيرجع الى منزله أثناء العم

  
 إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام، وتجاوز المواقيت ففيه :)١٥٤مسألة (

  :صورتان
  

 ، أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام:األولى
  .فيحرم منها للحج، ويخرج الى عرفات

  
  . أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة:الثانية
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م يجز له العدول الى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من :)١٥٥مسألة (  من كانت وظيفته حج التمتع ل
م يتمكن من إتمامها وإدراك الحج، فإنه ينقل نيته الى حج  ذلك من دخل فى عمرة التمتع ثم ضاق وقته فل

المفردة بعد الحج، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف االختياري   اإلفراد ويأتي بالعمرة
  .في عرفات

  
لتمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في :)١٥٦مسألة (  إذا علم من وظيفته ا

لسنة القادمةالعمرة، لم يجز له العدول من األول، بل وجب عليه تأخير ا   .لحج إلى ا
  
 إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي متعمداً الى زمان ال يمكن :)١٥٧مسألة (

 وال يجوز له العدول الى اإلفراد على األظهر، لكن األحوط أن ،االتيان فيه بهما وإدراك الحج، بطلت عمرته
  .اد والعمرة المفردةيعدل إليه ويتمها بقصد األعم من حج اإلفر

  
  

  حج اإلفراد
  

عمرة التمتع والحج، والجزء األول منه متصل : مر عليك أن حج التمتع يتألف من جزئين، هما
  .بالثاني، والعمرة تتقدم على الحج

  
أما حج اإلفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب كما علمت على من يكون الفاصل بين منزله وبين 

من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه المسجد الحرام أقل 
  .بنحو االستقالل أيضاً

  
وعليه، فاذا تمكّن من أحدهما دون اآلخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في 

 وقت، وإذا تمكن منهما في زمان ومن اآلخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل
وقت واحد وجب عليه حينئذ االتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على 

  .العمرة المفردة وهو األحوط
  
لتمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:)١٥٨مسألة (   : يشترك حج االفراد مع حج ا



 ٣٠

لتمتع ووقوعهما في سنة واحدة كما مر، وال يعتبر ذلك في حج  يعتبر اتصال العمرة بالحج:أوالً  في حج ا
  .اإلفراد

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

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

  
  . إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما اإلحرام في حج اإلفراد فهو من أحد المواقيت اآلتية:رابعاً

  
  . يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، وال يعتبر ذلك في حج اإلفراد:خامساً

  
  .فراد ال يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على األحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حج اإل:سادساً

  
لتمتع، إال فيما إذا لبى بعد السعي، :)١٥٩مسألة (  إذا أحرم لحج اإلفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة ا

  .فليس له العدول حينئذ إلى التمتع
  
لبية  إذا أحرم لحج اإلفراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً، ولكن:)١٦٠مسألة (  ، يجب عليه الت

  . الطواف على األحوطبعد الفراغ من صالة
  

  حج القران
  
 يتّحد هذا العمل مع حج اإلفراد في جميع الجهات، غير أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت :)١٦١مسألة (

اإلحرام، وبذلك يجب الهدي عليه واإلحرام في هذا القسم من الحج، كما يكون بالتلبية يكون باإلشعار أو 
  .جز له العدول الى حج التمتعبالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم ي

  
  
  



 ٣١

  مواقيت اإلحرام
  

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

  
اد الحج عن طريق  مسجد الشجرة، ويقع قريباً من المدينة المنورة وهو ميقات أهل المدينة وكل من أر- ١

م من نفس  المدينة، ويجوز اإلحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين، واألحوط اإلحرا
  .المسجد مع اإلمكان

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

  .غيرهمامن الموانع
  
هو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مر عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء  وادي العقيق، و- ٢

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

  
قية قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا  يجوز:)١٦٣مسألة (  اإلحرام في حال الت

  .وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي اإلحرام هناك
  
لشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من - ٣  الجحفة، وهي ميقات أهل ا

  .الميقات السابق عليها
  
  .ل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل يلملم، وهو ميقات أه- ٤
  
 قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق وال يختص بالمسجد فأي مكان - ٥

م  م يتمكن من إحراز ذلك فله أن يتخلص باإلحرا يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له اإلحرام منه، فإن ل
  .هو جائز اختياراًقبال بالنذر كما 

  



 ٣٢

والتي حدها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى، وهي )صلى اهللا عليه وآله( مكة القديمة في زمان الرسول- ٦
لتمتع   .ميقات حج ا

  
م - ٧  المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له اإلحرا

  .ع إلى المواقيتمن منزله، وال يلزم عليه الرجو
  
وهي ميقات أهل مكة لحج القران واإلفراد، وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه :  الجعرانة- ٨

  .)١٤٦(بمنزلة أهلها، وأما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة 
  
ن يخرج في غير  محاذاة مسجد الشجرة، فإن من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحج، ثم بدا له أ- ٩

ة  لتعدي عن محاذا طريق المدينة، فإذا سار ستة أميال كان محاذياً للمسجد، ويحرم من محل المحاذاة، وفي ا
مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال، بل الظاهر عدم 

  .التعدي إذا كان الفصل كثيراً
  

عمرة المفردة بعد حج القران أو اإلفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة  أدنى الحّل وهو ميقات ال- ١٠
  .وأراد االتيان بها، واألفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم

  
  

  أحكام المواقيت
  
 ال يجوز اإلحرام قبل الميقات وال يكفي المرور عليه محرماً، بل البد من اإلحرام من نفس :)١٦٤مسألة (
  :لميقات، ويستثنى من ذلك موردانا

  
د في الميقات، وال المرور عليه، بل يجوز له - ١  أن ينذر اإلحرام قبل الميقات، فإنه يصح وال يلزمه التجدي

الذهاب إلى مكة من طريق ال يمر بشيء من المواقيت، وال فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب 
  . للحج فالبد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدموالعمرة المفردة، نعم إذا كان إحرامه

  



 ٣٣

 إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر اإلحرام إلى الميقات جاز له اإلحرام قبل - ٢
الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية األعمال في شعبان، وال فرق في ذلك بين العمرة الواجبة 

  .والمندوبة
  
 يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات واإلحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو :)١٦٥مسألة (

  .حجة شرعية، وال يجوز له اإلحرام عند الشك في الوصول الى الميقات
  
 لو نذر اإلحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة :)١٦٦مسألة (

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

العمرة أو دخول مكة، أن يتجاوز الميقات اختياراً إال محرماً، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه 
عم إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي وجب العود إليه مع اإلمكان، ن

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

ة يجب عليه الرجوع واإلحرام منه سواء أكان  أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصور:األولى
م كان من خارجه، فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال   .رجوعه من داخل الحرم أ

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

  .واإلحرام من هناكففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم 
  

م يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات :الثالثة  أن يكون في الحرم ول
  .الحج، وفي هذه الصورة يلزمه اإلحرام من مكانه

  
 أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وفي هذه الصورة يلزمه اإلحرام من مكانه :الرابعة

  .يضاًأ
  



 ٣٤

وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثالث األخيره، ولكن الصحة فيها ال تخلو من 
لتمكن  ارتكب المكلف محرماً بترك اإلحرام من الميقات، لكن األحوط وجه وإن  مع ذلك إعادة الحج عند ا

  .رة فال شك في فساد حجهمنها، وأما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثالث وأتى بالعم
  
 إذا ترك اإلحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل :)١٦٩مسألة (

  :بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع
  

  . أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع واإلحرام من هناك:الصورة األولى
  

يكون في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم  أن :الصورة الثانية
ذ الرجوع إلى الخارج واإلحرام منه، واألولى في هذه الصورة االبتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن  وعليه حينئ

  .ثم اإلحرام من هناك
  

ج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من إلى الخار  أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع:الصورة الثالثة
  .مكانه وإن كان قد دخل مكة

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

  .محله
  

وفي جميع هذه الصور األربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكم 
  .إلحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيانتارك ا

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

الرجوع إلى الخارج واإلحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل األحوط لها في هذه الصورة أن 
تعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن ال يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها تب

  .انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء
  



 ٣٥

 إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن، ومع عدم االعادة ولو من جهة ضيق الوقت :)١٧١مسألة (
  .ىوعليه االعادة في سنة أخر. يفسد حجه

  
 قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، :)١٧٢مسألة (

ولكن هذا القول ال يخلو من إشكال، واألحوط في هذه الصورة االعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن 
  .منها وهذا االحتياط ال يترك البتة

  
ن النائي يجب عليه اإلحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة األولى، فإن كان  قد تقدم أ:)١٧٣مسألة (

طريقه منها فال إشكال، وإن كان طريقه ال يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث إن الحجاج يردون 
 على ما جدة ابتداء، وهي ليست من المواقيت فال يجزي اإلحرام منها حتى إذا كانت محاذية ألحد المواقيت

عرفت فضال عن أن محاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فالالزم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى 
بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به،   أحد المواقيت مع اإلمكان، أو ينذر اإلحرام من

الذي هو في ) رابغ(إحرام أن يمضي الى ولو في الطائرة فيحرم من محل نذره، ويمكن لمن ورد جدة بغير 
م يمكن المضي  طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت، وإذا ل
إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه اإلحرام من جدة بالنذر، ثم يجدد إحرامه خارج الحرم قبل 

  .دخوله فيه
  
 تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة، فلو أحرم من غيرها عالماً عامداً لم يصح :)١٧٤مسألة (

  .إحرامه وإن دخل مكة محرماً، بل وجب عليه االستيناف من مكة مع اإلمكان، وإالّ بطل حجه
  
ي مكانه ولو  إذا نسي المتمتع اإلحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع اإلمكان، وإال أحرم ف:)١٧٥مسألة (

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

  
  
  
  



 ٣٦

  كيفية اإلحرام
  

  :واجبات اإلحرام ثالثة أمور
   :األمر األول

لنية أن يقصد االتيان بما يجب عليه في الحج أ وفيما . و العمرة متقرباً به الى اهللا تعالىالنية، ومعنى ا
إذا لم يعلم المكلف به تفصيال وجب عليه قصد االتيان به إجماال، والالزم عليه حينئذ األخذ بما يجب عليه 
شيئاً فشيئاً من الرسائل العملية أو ممن يثق به من المعلمين، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه، ويعتبر 

  :في النية أمور
  . القربة، كغير اإلحرام من العبادات- ١
  . أن تكون مقارنة للشروع فيه- ٢
 تعيين أن اإلحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه لنفسه أو لغيره، وأنه حجة - ٣

دبي، فلو نوى اإلحرام من غير تعيين بطل إحرا   .مهاإلسالم أو الحج النذري أو الواجب باالفساد أو الن
  
لتلفظ وال االخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير اإلحرام من :)١٧٧مسألة (  ال يعتبر في صحة النية ا

  .العبادات
  
 فلو ، ال يعتبر في صحة اإلحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاء إالّ الجماع واالستمناء:)١٧٨مسألة (

زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك عزم من أول اإلحرام في الحج على أن يجامع 
بطل إحرامه على وجه، وأما لو عزم على الترك من أول األمر ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق 

  .اإلحرام االتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه
  

   :األمر الثاني
، واألحوط األولى إضافة هذه »ك لك لبيكلبيك اللهم لبيك، لبيك ال شري«: التلبية، وصورتها أن يقول

:  الى الملك، بأن يقول»لك«، ويجوز إضافة »إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك لبيك«: الجملة
  .»والملك لك ال شريك لك لبيك«
  
لبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة اإلحرام في :)١٧٩مسألة (  على المكلف أن يتعلّم ألفاظ الت

الة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر، فإذا لم يتعلم تلك األلفاظ ولم يتيسر الص
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له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور، واألحوط في هذه الصورة الجمع بين االتيان بالمقدار الذي 
  .يتمكن منه واالتيان بترجمتها واالستنابة لذلك

  
لتلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، واألولى أن يجمع بينها وبين االستنابة:)١٨٠مسألة (   . األخرس يشير الى ا
  
لبى عنه:)١٨١مسألة (   . الصبي غير المميز ي
  
لتمتع، وإحرام عمرته، وإحرام حج اإلفراد، وإحرام العمرة المفردة إال :)١٨٢مسألة (  ال ينعقد إحرام حج ا

د، واالشعار مختص بالبدن، بالتلبية، وأما حج القران فكما لبية يتحقق باالشعار أو التقلي  يتحقق إحرامه بالت
د في البدن، واألحوط  والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، واألولى الجمع بين االشعار والتقلي

لس نام األيمن بأن يقوم التلبية على القارن، وإن كان عقد إحرامه باالشعار أو التقليد، ثم إن االشعار هو شق ا
لتقليد هو أن  المحرم من الجانب األيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب األيمن ويلطخ صفحته بدمه، وا

  .يعلق في رقبة الهدي نعال خلقاً قد صلى فيها
  
 ال يشترط الطهارة عن الحدث األصغر واألكبر في صحة اإلحرام، فيصح اإلحرام من :)١٨٣مسألة (

  .غر أو األكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهمالمحدث باألص
  
د :)١٨٤مسألة ( لبية بمنزلة تكبيرة اإلحرام في الصالة، فال يتحقق اإلحرام إال بها، أو باالشعار أو التقلي  الت

م وليس  لثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل تحقق اإلحرام لم يأث م ولبس ا لخصوص القارن، فلو نوى اإلحرا
  .رةعليه كفا

  
 األفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء، ولمن حج عن طريق آخر :)١٨٥مسألة (

إلى أن يمشي قليال، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء، ولكن األحوط التعجيل بها مطلقاًويؤخر  تأخيرها
ليفة نحو مكة، والرقطاء الجهر بها إلى المواضع المذكورة، والبيداء بين مكة والمدينة على  ميل من ذي الح

  .موضع يسمى مدعى دون الردم
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لبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، ولمن :)١٨٦مسألة (  يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع الت
د خرج  د دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان ق اعتمر عمرة مفردة قطعها عن

  . إلحرامها، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفةمن مكة
  
م ال بنى على :)١٨٧مسألة (  إذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنّه قد أتى بالتلبية أ

لتلبية أنه أتى بها صحيحةً أم ال بنى على الصحة   .عدم االتيان، وإذا شك بعد االتيان با
  
   :ألمر الثالثا

لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما ويرتدي باآلخر، ويستثنى من 
  .ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم الى فخّ، كما تقدم

  
لثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطاً في تحقق اإلحرام على األظهر، واألحوط أن :)١٨٨مسألة (  لبس ا

  .بسهما على الطريق المألوفيكون ل
  
ة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساتراً :)١٨٩مسألة ( ريعتبر في االزار أن يكون ساتراً من الس 

لتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده   .للمنكبين، واألحوط كون اللبس قبل النية وا
  
زعه وصح إحرامه، بل األظهر صحة إحرامه حتى فيما  لو أحرم في قميص جاهال أو ناسياً ن:)١٩٠مسألة (

إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه بعد اإلحرام فال إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقه 
  .وإخراجه من تحت

  
لبرد أو الحر أو لغي:)١٩١مسألة (   .ر ذلك ال بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء اإلحرام وبعده للتحفظ من ا
  
ال يكونا من الحرير :)١٩٢مسألة (  يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن 

نعم ال بأس بتنجسهما . الخالص، وال من أجزاء ما ال يؤكل لحمه، وال من المذّهب، ويلزم طهارتهما كذلك
  .بنجاسة معفو عنها في الصالة
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واألحوط اعتبار ذلك في الرداء .  يكون ساتراً للبشرة، غير حاك عنها يلزم في االزار أن:)١٩٣مسألة (
  .أيضاً

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

  . على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمةالعادية
  
 إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال وال يحرم لبسه على النساء إال أنه ال يجوز :)١٩٦مسألة (

  .للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، واألحوط أن ال تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال اإلحرام
  
د الثوبين، أو كالهما بعد التلبس باإلحرام، فاألحوط المبادرة إلى التبديل أو  إذا تنجس أح:)١٩٧مسألة (

  .التطهير
  
 ال تجب االستدامة في لباس اإلحرام فال بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما :)١٩٨مسألة (

  .ال بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط
  
  

  تروك اإلحرام 
  

إن اإلحرام يتحقق بالتلبية أو االشعار أو التقليد، وال ينعقد اإلحرام بدونها وإن : سبققلنا في ما 
د ) ١( :حصلت منه نية اإلحرام، فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور وهي خمسة وعشرون كما يلي الصي

لنظر إلى المرأة ) ٥(لمس المرأة ) ٤(تقبيل النساء ) ٣(مجامعة النساء ) ٢(البري  عقد  )٧(ستمناء اال) ٦(ا
لبس الخف ) ١٢(النظر في المرآة ) ١١(التكحل ) ١٠(لبس المخيط للرجال ) ٩(استعمال الطيب ) ٨(النكاح 

قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على   )١٥(المجادلة ) ١٤(الكذب والسب ) ١٣(والجورب للرجال 
ستر الرأس للرجال وهكذا ) ١٩(عر من البدن إزالة الش) ١٨(االدهان ) ١٧(التزيين ) ١٦(جسد اإلنسان 

إخراج الدم من ) ٢٢(للرجال  التظليل) ٢١(ستر الوجه للنساء ) ٢٠(االرتماس في الماء حتّى على النساء 
 .حمل السالح) ٢٥(قلع السن ) ٢٤(التقليم ) ٢٣(البدن 



 ٤٠

   
   الصيد البري- ١

  
د الحيوان البري أو قتله سواء كان محلل  ال يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الح:)١٩٩مسألة ( رم صي

لبري وإن تأهل بعد صيده د الحرم مطلقاً وإن . األكل أم لم يكن، كما ال يجوز له قتل الحيوان ا وال يجوز صي
  .كان الصائد محال

  
لبري تحرم عليه االعانة على صيده ولو باإلشارة، و:)٢٠٠مسألة ( ال  كما يحرم على المحرم صيد الحيوان ا

  .فرق في حرمة اإلعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محال
  
 ال يجوز للمحرم إمساك الصيد البري واالحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه، وال :)٢٠١مسألة (

د الذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً، وكذلك  يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كان الصائد محال، ويحرم الصي
  .الحرم، والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وإمساكه وأكله ه المحل فيما ذبح

  
لبحر كالسمك فال بأس به، والمراد :)٢٠٢مسألة ( لبري، وأما صيد ا  الحكم المذكور إنّما يختص بالحيوان ا

أس بصيد ما يشك بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري، وال ب
في كونه برياً على األظهر، وكذلك ال بأس بذبح الحيوانات األهلية، كالدجاج والغنم والبقر واإلبل، والدجاج 

ذبح ما يشك في كونه أهلياً   .الحبشي وإن توحشت، كما ال بأس ب
  
يضها تابعة لألصول  فراخ هذه األقسام الثالثة من الحيوانات البرية والبحرية، واألهلية، وب:)٢٠٣مسألة (

  .في حكمها
  
م الحرم، ال يجوز للمحرم قتل السباع إال فيما إذا خيف منها على النفس:)٢٠٤مسألة (  ، وكذلك إذا آذت حما

م يجز   .وال كفارة في قتل السباع حتى األسد على األظهر بال فرق بين ما جاز قتلها وما ل
  
د الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة، وال كفارة في  يجوز للمحرم أن يقتل األفعى واألسو:)٢٠٥مسألة (

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

  كفارات الصيد
قرة، وفي  في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو ب:)٢٠٧مسألة (

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

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

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

، وفي فرخها نصف درهم وفى  وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم،كسر بيضها درهم على األحوط
بيضها ربعه، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض، 

  .وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ
  
  في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي:)٢١٠مسألة (

العصفور والقُبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور، واألحوط فيها حمل فطيم، وفي قتل جرادة واحدة 
ة   .تمرة، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شا

  
  . في قتل اليربوع والقُنفُذ والضب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام:)٢١١مسألة (
  
  . في قتل الزبنور متعمداً إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً اليذائه فال شيء عليه:)٢١٢مسألة (
  
  . يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فال بأس بقتلها:)٢١٣مسألة (
  
  .فارة مستقلة لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم ك:)٢١٤مسألة (
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  . كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان:)٢١٥مسألة (
  
د ودخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، بل :)٢١٦مسألة (  من كان معه صي

م يدخل الحرم على األحوط   .الحكم كذلك بعد إحرامه، وإن ل
  
  . ال فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل:)٢١٧مسألة (
  
 تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهال أو نسياناً أو خطأ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من :)٢١٨مسألة (

م المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد اإلحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرا م واحد ل
  .تتعدد الكفارة

  
  

   مجامعة النساء - ٢
  
 يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وأثناء العمرة المفردة، وأثناء الحج، وبعده قبل :)٢١٩مسألة (

  .االتيان بصالة طواف النساء
  
بعد الفراغ من السعي لم  إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبالً أو دبراً عالماً عامداً، فإن كان :)٢٢٠مسألة (

تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على األحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، 
 واألحوط إعادتها قبل ،وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، وال تفسد عمرته أيضاً على األظهر

  .القابل أعاد حجه في العام ّالحج مع اإلمكان، وإال
  
 إذا جامع المحرم للحج امرأته قبال أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه :)٢٢١مسألة (

نفال، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة  الكفارة واالتمام وإعادة الحج من عام قابل، سواء كان الحج فرضاً أو
مرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت ال

الزوج المكره كفارتان، وال شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة، ويجب 
التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل 
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اع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك الذي وقع فيه الجم
  .المحل إلى وقت النحر بمنى، واألحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج

  
ساء  إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف الن:)٢٢٢مسألة (

ال تجب عليه االعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط  وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن 
  .الخامس من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فال كفارة عليه أيضاً

  
لنحو المتقدم:)٢٢٣مسألة ( ، وال  من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على ا

م بمكة إلى  تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقي
  .شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، واألحوط اتمام العمرة الفاسدة أيضاً

  
 وجبت الكفارة على زوجته، وعلى الرجل أن  من أحّل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة:)٢٢٤مسألة (

  .يغرمها والكفارة بدنة
  
 إذا جامع المحرم امرأته جهال أو نسياناً صحت عمرته وحجه، وال تجب عليه الكفارة، وهذا :)٢٢٥مسألة (

الحكم يجري في بقية المحرمات اآلتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم ال يوجب 
  :كفارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك مواردال

 ما إذا نسى الطواف في الحج وواقع أهله، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحّل - ١
  .العتقاده الفراغ من السعي، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهال بالحكم

  .رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان من أمر يده على - ٢
   .محالّها  ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في- ٣
  
  

   تقبيل النساء - ٣
ال يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو :)٢٢٦مسألة (  

  .ا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاةجزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على األحوط، وأم
  
لنساء أمرأته المحرمة فاألحوط أن يكفر بدم شاة:)٢٢٧مسألة (   . إذا قبل الرجل بعد طواف ا



 ٤٤

  
   مس النساء - ٤

  
م يكن :)٢٢٨مسألة (  ال يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة، فإذا ل

   . عليهالمس عن شهوة فال شيء
  

ة ومالعبتها - ٥    النظر إلى المرأ
  
 إذا العب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة :)٢٢٩مسألة (

أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على 
  .ها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكباً لمحرم إال أنه ال كفارة عليهالفقير، وأما إذا نظر إلي

  
 إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور، وأما :)٢٣٠مسألة (

  .إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فال كفارة عليه  إذا نظر
  
 إال أن األحوط ترك ،يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على األظهر :)٢٣١مسألة (

  .االستمتاع منها مطلقاً
  
  

   االستمناء - ٦
  
 إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل :)٢٣٢مسألة (

ته في العام القادم، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، ولزم إتمامه وإعاد
المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه االتمام واالعادة على ما تقدم، وكفارة االستمناء كفارة 
الجماع، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال، وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة، وال تجب إعادة حجه 

  .األظهر، وإن كان األولى رعاية االحتياط   علىوال تفسد عمرته
  



 ٤٥

  
   عقد النكاح- ٧

  
 يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محالً، :)٢٣٣مسألة (

  .وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور
  
قد المحرم أو عقد المحّل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين  لو ع:)٢٣٤مسألة (

  .بتحريم العقد في هذا الحال، فعلى كل منهما كفارة بدنة، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال
  
م حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه، وهو األحوط، وذهب بعضه   المشهور حرمة:)٢٣٥مسألة (

  .إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً، ولكن دليله غير ظاهر
  
ال بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية، :)٢٣٦مسألة (  األحوط أن ال يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم 

، االماء وإن كان شراؤها بقصد االستمتاع، واألحوط أن ال يقصد بشرائه االستمتاع حال اإلحرام  وبشراء
  .واألظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل

  
  

   استعمال الطيب- ٨
  

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

  
اكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمها حين األكل  ال باس بأكل الفو:)٢٣٨مسألة (

  .على األحوط
  



 ٤٦

 ال يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، :)٢٣٩مسألة (
ي غير هذا أنفه من الرائحة الطيبة ف  إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن األحوط لزوماً أن يمسك على

  .الحال، وال بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر
  
 إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور، ولكن في :)٢٤٠مسألة (

  .ثبوت الكفارة في غير األكل إشكال، وإن كان األحوط التكفير
  
نعم ال بأس باالسراع في المشي . سك على أنفه من الروائح الكريهة يحرم على المحرم أن يم:)٢٤١مسألة (

   .للتخلص من ذلك
  
  

   لبس المخيط للرجال - ٩
  
لثوب المزرور مع شد أزراره :)٢٤٢مسألة (  يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال وا

كل ثوب مخيط، بل األحوط والدرع، وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، واألحوط االجتناب عن 
، وهو )الهميان(ثوب يكون مشابهاً للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة، ويستثنى من ذلك  االجتناب عن كل

ال  لبطن، فإن لبسه جائز وإن كان من الخيط، وكذلك  ما يوضع فيه النقود لالحتفاظ بها ويشد على الظهر أو ا
عمله المبتلى بالفتق لمنع نزول االمعاء في االنثيين، ويجوز للمحرم أن بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يست

لنوم وغيره   .يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة االضطجاع ل
  
 األحوط أن ال يعقد األزار في عنقه، بل ال يعقده مطلقاً ولو بعضه ببعض، وال يغرزه بأبرة :)٢٤٣مسألة (

  .ن ال يعقد الرداء أيضاً، وال بأس بغرزه باألبرة وأمثالهاونحوها، واألحوط أ
  
  . يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين وهو لباس خاص يلبس لليدين:)٢٤٤مسألة (
  
 إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، واألحوط لزوم الكفارة عليه :)٢٤٥مسألة (

  .ضطرارولو كان لبسه لال
  



 ٤٧

  
   االكتحال– ١٠

  
  : االكتحال على صور:)٢٤٦مسألة (

 أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعاً، وتلزمه كفارة شاة على - ١
  .األحوط األولى

  . أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة- ٢
في هاتين الصورتين، كما أن  أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، واألحوط االجتناب - ٣

  .األحوط األولى التكفير فيهما
   . االكتحال بكحل غير أسود، وال يقصد به الزينة، وال بأس به، وال كفارة عليه بال إشكال- ٤
  
  

   النظر في المرآة- ١١
  
ذا كان وأما إ  يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، وكفارته شاة على األحوط األولى،:)٢٤٧مسألة (

لسائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فال بأس به، ويستحب لمن   النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر ا
لنظارة فال بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، واألولى  نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس ا

م ال ال يجري في سائر األجسا م االجتناب عنه، وهذا الحكم  شفافة، فال بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو األجسا
   .الصقيلة األخرى

  
  

   لبس الخف والجورب- ١٢
  
 يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب، وكفارة ذلك شاة على األحوط، وال بأس :)٢٤٨مسألة (

م ظهر القدم، وإذا لم ي تيسر للمحرم نعل أو شبهه بلبسهما للنساء، واألحوط االجتناب عن لبس كل ما يستر تما
ودعت الضرورة إلى لبس الخف فاألحوط األولى خرقه من المقدم، وال بأس بستر تمام ظهر القدم من دون 

  .لبس



 ٤٨

  
  

   الكذب والسب- ١٣
  
 الكذب والسب محرمان في جميع األحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال اإلحرام والمراد من :)٢٤٩مسألة (

  .هو الكذب والسب) ال رفث وال فسوق وال جدال في الحجف: (الفسوق في قوله تعالى
  

لنسب، فهو على قسمين  أن يكون ذلك :األول :أما التفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو ا
م الحطّ من شأن اآلخرين، وهذا محرم في نفسه أن يكون ذلك الثبات : الثاني. الثبات فضيلة لنفسه مع استلزا

 يستلزم إهانة الغير، وحطاً من كرامته، وهذا ال بأس به، وال يحرم ال على المحرم فضيلة لنفسه من دون أن
  .وال على غيره

  
   الجدال- ١٤

  
 واألحوط ترك الحلف حتى »بلى واهللا«، و»واهللا ال«:  ال يجوز للمحرم الجدال، وهو قول:)٢٥٠مسألة (

  .بغير هذه األلفاظ
  
أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو : األول : يستثنى من حرمة الجدال أمران:)٢٥١مسألة (

:  أن ال يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبة والتعظيم كقول القائل:الثاني .إبطال باطل
  .ال واهللا ال تفعل ذلك

  
ا فيما إذا لم  ال كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله، ولكنه يستغفر ربه، هذ:)٢٥٢مسألة (

يتجاوز حلفه المرة الثانية، وإال كان عليه كفارة شاة، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة 
  .األولى، وشاة أخرى للمرة الثانية، وبقرة للمرة الثالثة

  
  
  



 ٤٩

   قتل هوام الجسد- ١٥
  
أس بنقله من مكان إلى مكان آخر، جسده، وال ب  ال يجوز للمحرم قتل القمل وال إلقاؤه من:)٢٥٣مسألة (

وإذا قتله فاألحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، أما البق والبرغوث وأمثالهما فاألحوط عدم قتلهما إذا 
  .لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم، وأما دفعهما فاألظهر جوازه وإن كان الترك أحوط

  
  

   التزين- ١٦
  
 المحرم التختم بقصد الزينة، وال بأس بذلك بقصد االستحباب، بل يحرم عليه  يحرم على:)٢٥٤مسألة (

  .التزين مطلقاً، وكفارته شاة على األحوط األولى
  
 يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزين، نعم ال :)٢٥٥مسألة (

  . ونحوهبأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعالج
  
 يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل :)٢٥٦مسألة (

  .إحرامها ولكنها ال تظهره لزوجها وال لغيره من الرجال
  
  

   االدهان- ١٧
  
ا كان  ال يجوز للمحرم االدهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، ويستثنى من ذلك م:)٢٥٧مسألة (

  .لضرورة أو عالج
  
 كفارة االدهان شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير، على األحوط في :)٢٥٨مسألة (

  .كليهما
  



 ٥٠

  
   إزالة الشعر عن البدن- ١٨

  
دنه أو بدن غيره المحرم أو المحل، وتستثنى من ذلك :)٢٥٩مسألة (  ال يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن ب

كما .  أن تدعو ضرورة الى إزالته-  ٢.  أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك- ١: ربعحاالت أ
م المحرم بذلك- ٣. إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك .  أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتأل

  . أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو االغتسال- ٤
  
 إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو :)٢٦٠ة مسأل(

صوم ثالثة أيام، أو اطعام ستة مساكين، لكّل واحد مدان من الطعام، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت 
عر لحيته وغيرها فعليه أن ابطيه فكفارته شاة، وكذا إذا نتف أحد أبطيه على األحوط، وإذا نتف شيئاً من ش

  .يطعم مسكيناً بكف من الطعام، وال كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محال
  
 ال بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمر :)٢٦١مسألة (

تان فليتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعر
  .الوضوء ونحوه فال شيء عليه

  
  

   ستر الرأس للرجال - ١٩
  
جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين، بل   ال يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، ولو:)٢٦٢مسألة (

بمنديل ونحوه من وبحمل شيء على الرأس على األحوط، نعم ال بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصيبه 
  .جهة الصداع، وكذلك ال يجوز ستر األذنين

  
  . يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، واألولى تركه:)٢٦٣مسألة (
  
ال :)٢٦٤مسألة (  ال يجوز للمحرم االرتماس في الماء، وكذلك في غير الماء على األحوط، والظاهر أنه 

  .فرق في ذلك بين الرجل والمرأة



 ٥١

  
 إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على األحوط، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد :)٢٦٥مسألة (

  .جواز الستر واالضطرار
  
  

   ستر الوجه النساء- ٢٠
  
ال   ال يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها:)٢٦٦مسألة ( بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك، واألحوط أن 

ال تستر بعض وجهها أيضاًتستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن  نعم يجوز لها أن تغطي وجهها . األحوط أن 
د الفراغ منها   .حال النوم، وال بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصالة، واألحوط رفعه عن

  
 للمرأة المحرمة أن تتحجب من االجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما :)٢٦٧مسألة (

ليد أو غيرهايحاذي    .أنفها أو ذقنها، واألحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة ا
  
  . كفارة ستر الوجه شاة على األحوط:)٢٦٨مسألة (
  
  

   التظليل للرجال - ٢١
  
 ال يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو :)٢٦٩مسألة (

طائرة ونحوها، والبأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من األجسام الثابتة، كما السيارة أو ال
السحاب المانعة من شروق الشمس، وال فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل  البأس بالسير تحت

ال يكون فوق رأس المحرم بأن يكون م لتظليل بما  ا يتظلل به على على األحوط، واألحوط بل األظهر حرمة ا
ديه، وال بأس باالستظالل بظل المحمل حال المسير،  أحد جوانبه، نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بي

  .وكذلك ال بأس باإلحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة
  
لبرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذ:)٢٧٠مسألة ( لك، فإذا  المراد من االستظالل التستر من الشمس أو ا

  .لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فال بأس بها، وال فرق فيما ذكر بين الليل والنهار



 ٥٢

  
لتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وإن كان بعد لم يتخذ بيتاً، كما :)٢٧١مسألة (  ال بأس با

محرم، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس ال بأس به حال الذهاب واالياب في المكان الذي ينزل فيه ال
بمظلة ونحوها أيضاً وإن كان   أو لمالقاة األصدقاء أو لغير ذلك، واألظهر جواز االستظالل في هذه الموارد

  .األحوط االجتناب عنه
  
لبرد:)٢٧٢مسألة ( د الضرورة والخوف من الحر أو ا   . ال بأس بالتظليل للنساء واألطفال، وكذلك للرجال عن
  
 وال فرق في ذلك بين حالتي االختيار واالضطرار، وإذا تكرر التظليل    كفارة التظليل شاة:)٢٧٣مسألة (

  .فاألحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان األظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام
  
  

   إخراج الدم من البدن - ٢٢
  

سواك على األحوط، وال بأس به مع ال يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بال
  .الضرورة أو دفع األذى، وكفارته شاة على األحوط األولى

  
  

   التقليم- ٢٣
  

م ظفره ولو بعضه إال أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره  ال يجوز للمحرم تقلي
  .عامالباقي فيجوز له حينئذ قطعه، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الط  وتألم من بقاء

  
 كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، :)٢٧٤مسألة (

م  د وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً شاة، وإذا كان تقلي م أظافير الي وكذلك الرجل، وإذا كان تقلي
  . فالكفارة شاتانأظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر

  



 ٥٣

 إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على :)٢٧٥مسألة (
  .األحوط

  
  

   قلع الضرس - ٢٤
  
 ذهب جمع من الفقهاء الى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا :)٢٧٦مسألة (

  .ليله تأمالً بل ال يبعد جوازهله كفارة شاة، ولكن في د
  
  

   حمل السالح- ٢٥
  
 ال يجوز للمحرم حمل السالح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السالح عرفا، :)٢٧٧مسألة (

  .وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم آلالت التحفظ أيضاً كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط
  
  .ومع ذلك فالترك أحوط. د المحرم إذا لم يكن حامال له ال بأس بوجود السالح عن:)٢٧٨مسألة (
  
د االضطرار:)٢٧٩مسألة (   . تختص حرمة حمل السالح بحال االختيار، وال بأس به عن
  
  . كفارة حمل السالح شاة على األحوط:)٢٨٠مسألة (
  

  .إلى هنا انتهت االمور التي تحرم على المحرم
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  الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته
  

 الصيد في الحرم، فإنّه يحرم على المحل :أحدهما :ك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمرانوهنا
د :ثانيهما . والمحرم كما تقدم  قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، وال بأس بما يقطع عن

ال بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ، ويستثنى من حرمة المشي على النحو المتعارف، كما 
  :القلع أو القطع موارد

  . األذخر وهو نبت معروف- ١
  . النخل وشجر الفاكهة- ٢
  . األعشاب التي تجعل علوفة لإلبل- ٣
 األشجار أو األعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي - ٤

لتي كان ت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها غرس ذلك الشجر أو زرع العشب، وأما الشجرة ا
  .حكم سائر األشجار

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

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

  .األعشاب وقطعها
  
  

  أين تذبح الكفارة وما مصرفها
  
 إذا وجبت على المحرم كفارة ألجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان :)٢٨٣مسألة (

  .الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى
  
واز تأخيرها إلى عودته من  إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فاألظهر ج:)٢٨٤مسألة (

الحج، فيذبحها أين شاء، واألفضل إنجاز ذلك في حجه، ومصرفها الفقراء، وال بأس باألكل منها قليالً مع 
  .الضمان
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  شرائط الطواف
  

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أو كان 
لترك بالتأخير إلى زمان ال يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات، ثم إنه جاهال به أو بالموضوع ، ويتحقق ا

إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على األظهر، واألحوط األولى حينئذ العدول إلى حج اإلفراد، وعلى 
  :التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل، ويعتبر في الطواف أمور

لنية، فيبط:األول   .ل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة ا
لحدثين األكبر واألصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهال أو نسياناً لم يصح طوافه:الثاني   . الطهارة من ا

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

  .ه إعادته بعد الطهارة أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزم:األولى
 أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر :الثانية

  .ويتمه من حيث قطعه
 أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه :الثالثة

ن الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، ويجزئ عن باالختيار، واألحوط في هذي
لتمام واالتمام ومعنى ذلك أن يقصد . االحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به األعم من ا

د االتيان بما تعلق بذمته، سواء أكان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف األول، ويكون ا لزائ
  .لغواً

  
لحالة السابقة كانت :)٢٨٦مسألة (  إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فإن علم أن ا

هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإالّ وجبت عليه الطهارة والطواف أو 
  .استينافه بعدها

  
لم يعتن بالشك، وإن كانت االعادة أحوط، ولكن  لفراغ من الطواف إذا شك في الطهارة بعد ا:)٢٨٧مسألة (

  .تجب الطهارة لصالة الطواف
  



 ٥٦

م يتمكن من التيمم أيضاً جرى :)٢٨٨مسألة (  إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا ل
لتمكن لزمته اال ستنابة للطواف، واألحوط عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من ا

  .األولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة
  
 يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب االغتسال للطواف، ومع :)٢٨٩مسألة (

مع تعذر االغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، واألحوط األولى حينئذ االستنابة أيضاً، و
  .تعذر التيمم تتعين االستنابة

  
 إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال اإلحرام أو بعده وقد وسع الوقت ألداء أعمالها :)٢٩٠مسألة (

  :صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان
د إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه:األولى  الصورة ينقلب حجها إلى اإلفراد، وبعد  أن يكون حيضها عن

  .الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها
 أن يكون حيضها بعد اإلحرام، ففي هذه الصورة تتخير بين االتيان بحج اإلفراد كما في الصورة :الثانية

تحرم للحج وبعد ما ترجع إلى األولى، وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف، فتسعى وتقصر ثم 
قنت ببقاء حيضها وعدم  مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج، وفيما إذا تي
م أتت بالسعي بنفسها، ثم إن اليوم الذي  تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها، ث

  .فيجري عليه حكمهايجب عليها االستظهار فيه بحكم أيام الحيض، 
  
 إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة :)٢٩١مسألة (

عليها اتمامه بعد الطهر واالغتسال، واألحوط في  أشواط بطل طوافها، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب
ن التمام واالتمام، هذا فيما إذا وسع الوقت، وإال سعت كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به األعم م

وقصرت وأحرمت للحج ولزمها االتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو 
  .الذي ذكرناه

  
 إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل االتيان بصالة الطواف صح طوافها وأتت :)٢٩٢مسألة (

  .د طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصالة قبل طواف الحجبالصالة بع
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م شعرت بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصالة أو :)٢٩٣مسألة (  إذا طافت المرأة وصلت ث
في أثنائها أو أنه حدث بعد الصالة، بنت على صحة الطواف والصالة، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل 

  .الة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصالة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتهاالص
  
 إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى :)٢٩٤مسألة (

 ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها، واألحوط أن تعدل الى حج اإلفراد، والبد لها من إعادة
لسنة القادمة   .الحج في ا

  
 الطواف المندوب ال تعتبر فيه الطهارة، فيصح بغير طهارة، ولكن صالته ال تصح إال عن :)٢٩٥مسألة (

  .طهارة
  
 المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس، أما المبطون فاألحوط أن يجمع مع :)٢٩٦مسألة (

ما المستحاضة فاألحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصالته إن التمكن بين الطواف بنفسه واالستنابة، وأ
لة، وأن تغتسل غسال واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت االستحاضة متوسطة، وأما  كانت االستحاضة قلي
م تكن محدثة باألصغر، وإالّ فاألحوط ضم  الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن ل

  .الغسلالوضوء إلى 
  

الطهارة من الخبث، فال يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، :  من األمور المعتبر في الطواف:الثالث
  . والنجاسة المعفو عنها في الصالة كالدم األقل من الدرهم ال تكون معفواً عنها في الطواف على األحوط

  
ب عنه، وال تجب إزالته عن الثوب والبدن في  ال بأس بدم القروح والجروح فيما يشق االجتنا:)٢٩٧مسألة (

  .الطواف، كما ال بأس بالمحمول المتنجس، وكذلك نجاسة ما ال تتم الصالة فيه
  
 إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فال حاجة :)٢٩٨مسألة (

  .بالنجاسة إلى أن فرغ منهاإلى إعادته، وكذلك تصح صالة الطواف إذا لم يعلم 
  
دنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على األظهر، وإن كانت :)٢٩٩مسألة (  إذا نسي نجاسة ب

  .إعادته أحوط، وإذا تذكرها بعد صالة الطواف أعادها



 ٥٨

  
لنجاسة عليه:)٣٠٠مسألة ( دنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت ا  قبل فراغه  إذا لم يعلم بنجاسة ب

م طوافه في ثوب طاهر، وإن لم يكن معه  من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأت
ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه االتيان بما بقي منه بعد 

لنجاسة إزالة النجاسة، وإن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل إكم ال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال ا
  .ويأتي بطواف كامل بقصد األعم من التمام واالتمام على األحوط

  
وأما إذا كان .  الختان للرجال، واألحوط بل األظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً إذا أحرم بنفسه:الرابع

  .طوافه غير ظاهر وإن كان االعتبار أحوطالصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في 
  
 إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فال يجتزى بطوافه، فإن لم يعده :)٣٠١مسألة (

  .مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من األحكام اآلتية
  
الحج في سنة االستطاعة وجب  إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان و:)٣٠٢مسألة (

لختان أصال لضرر أو حرج أو نحو ذلك فالالزم عليه  لسنة القادمة، فإن لم يمكنه ا ذلك، وإال أخر الحج إلى ا
فسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلي هو صالة  الحج، لكن األحوط أن يطوف بن

  .الطواف بعد طواف النائب
  

واألحوط اعتبار جميع شرائط . ل الطواف على األحوط، ويعتبر في الساتر االباحة ستر العورة حا:الخامس
  .لباس المصلي فيه

  
  

  واجبات الطواف
  

  :تعتبر في الطواف أمور سبعة
 االبتداء من الحجر األسود، واألحوط األولى أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، ويكفي في :األول

ل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعاً على أن تكون االحتياط أن يقف دون الحجر بقلي
  .الزيادة من باب المقدمة العلمية
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 االنتهاء في كل شوط بالحجر األسود ويحتاط في الشوط األخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن :الثاني

  .تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية
  

يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل األركان أو لغيره  جعل الكعبة على :الثالث
أو ألجأه الزحام الى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين فذلك المقدار ال يعد من الطواف، 

صلى اهللا (لنبيالعبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف ا  والظاهر أن
د األركان)عليه وآله   .راكباً، واألولى المداقة في ذلك وال سيما عند فتحي حجر إسماعيل وعن

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

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

  
 أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً، وال يجزئ األقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة :السادس

  .على السبع عمداً كما سيأتي
  
، ويقدر هذا )عليه السالم( اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام ابراهيم:)٣٠٣مسألة (

بما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، و
  الحجر ال يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا

المقدار أيضاً، وال سيما لمن ال يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية االحتياط مع 
  .التمكن أولى

  
  فالخروج عن المطا

  الى الداخل أو الخارج
  

م :)٣٠٤مسألة (  إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته االعادة، واألولى إتما
دته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف   .الطواف ثم إعا
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لشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف:)٣٠٥مسألة ( ،  إذا تجاوز عن مطافه إلى ا

واألحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته، واألحوط أن ال يمد يده حال طوافه من جانب 
  .الشاذروان إلى جدار الكعبة الستالم األركان أو غيره

  
د من إعادته، واألولى    إذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل:)٣٠٦مسألة ( الشوط الذي وقع ذلك فيه فالب

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

  .على حائط الحجر أيضاً
  
زه النصف من دون عذر فإن فاتته  إذا خرج الطائف من المطاف الى الخارج قبل تجاو:)٣٠٧مسألة (

المواالة العرفية بطل طوافه ولزمته اعادته، وإن لم تفت المواالة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فاألحوط 
  .إتمام الطواف ثم إعادته

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

زالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من الخروج إل
  .المسجد الحرام فوراً، وقد مر حكم طواف هؤالء في شرائط الطواف

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

قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن كان بعده فاألحوط أن يستنيب ذلك   ذلك، فإن كان
  .للمقدار الباقي، ويحتاط باالتمام واالعادة بعد زوال العذر

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

 إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين، وأما إذا كان المؤمنين، ولكن تلزمه االعادة
  .خروجه بعد ثالثة أشواط فاألحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به األعم من التمام واالتمام

  
ال تفوت به :)٣١١مسألة (  يجوز الجلوس أثناء الطواف لالستراحة، ولكن البد أن يكون مقداره بحيث 

  .ة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه االستينافالمواال
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  النقصان في الطواف

  
المواالة بطل طوافه، وإال جاز له االتمام ما لم يخرج    إذا نقص من طوافه عمداً، فإن فاتت:)٣١٢مسألة (

  .من المطاف، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً
  
اً، فإن تذكره قبل فوات المواالة ولم يخرج بعد من المطاف، أتى  إذا نقص من طوافه سهو:)٣١٣مسألة (

بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان تذكره بعد فوات المواالة أو بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسي 
 شوطاً واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً، وإن لم يتمكن من االتيان به بنفسه ولو ألجل أن تذكره كان بعد إيابه

إلى بلده استناب غيره، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص، واألولى 
  . ثم االعادة  إعادة الطواف بعد االتمام، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فاألحوط االتمام

  
  

  الزيادة في الطواف
  

  :للزيادة في الطواف خمس صور
بيده أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة ال يبطل  ة الزائد للطواف الذي أن ال يقصد الطائف جزئي:األولى

  . الطواف بالزيادة
  

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

  
 على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد  أن يأتي بالزائد:الثالثة

  .فراغه من الطواف، واألظهر في هذه الصورة أيضاً البطالن
  

لثاني، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن :الرابعة  أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف ا
  .ر فيها البطالن، وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضةمتحققة حقيقة إالّ أن األحوط بل األظه
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الّ :الخامسة م الطواف الثاني من باب االتفاق، فال زيادة وال قران إ  أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر وال يت

د يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة، وذلك فيما إذا لطواف أو قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه با أنه ق
ذ وإن لم يتحقق القران  في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطالن الطواف به، فإنه ال يتحقق قصد القربة حينئ

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

  .الزائد ويجعله طوافاً كامال بقصد القربة المطلقةواحداً أو أكثر فاألحوط أن يتم 
  
  

  الشك في عدد األشواط 
  
 إذا شك في عدد األشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا :)٣١٥مسألة (

  .كان شكه بعد دخوله في صالة الطواف
  
لثامن لم يعتن  إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا ا:)٣١٦مسألة ( حتمل أن يكون الشوط األخير هو ا

. فإن األظهر حينئذ بطالن الطواف  بالشك وصح طوافه، إال أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط األخير،
  .واألحوط إتمامه رجاء وإعادته

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

األعداد السابقة حكم ببطالن طوافه، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شك في أن شوطه 
  .األخير هو السادس أو الثامن

  
م طوافه لزمه :)٣١٨مسألة (  إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهال منه بالحكم وأت

  .التدارك لم تبعد صحة طوافهاالستيناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان 
  
قين :)٣١٩مسألة (  يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على ي

  .من عددها
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  . إذا شك في الطواف المندوب يبني على األقل وصح طوافه:)٣٢٠مسألة (
  
كم أو مع الجهل به ولم يتمكن من  إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالح:)٣٢١مسألة (

التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل، وقد مر أن األظهر بطالن إحرامه 
أيضاً، لكن األحوط أن يعدل إلى حج اإلفراد ويتمه بقصد األعم من الحج والعمرة المفردة، وإذا ترك الطواف 

ك بطل حجه ولزمته اإلعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم في الحج متعمداً ولم يمكنه التدار
  .لزمته كفارة بدنة أيضاً

  
 إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكر، فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح :)٣٢٢مسألة (

لقضاء أيضاً كما إذا حجه، واألحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، وإذا تذكره في وقت ال يتمكن من ا
  .تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه االستنابة، واألحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف

  
وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي   إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده:)٣٢٣مسألة (

 .في في الهدي أن يكون شاةطواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويك

  
 إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه األول من دون حاجة الى :)٣٢٤مسألة (

تجديد اإلحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه اإلحرام لدخول مكة كما مر .  
  
  .ه متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه ال يحل لناسي الطواف ما كان حل:)٣٢٥مسألة (
  
 إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته االستعانة بالغير في :)٣٢٦مسألة (

م يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه االستنابة فيطاف  طوافه ولو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر، وإذا ل
لنسبة إ لى صالة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه، وقد تقدم عنه، وكذلك الحال با

  .حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف
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  صالة الطواف 
  

ث من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها  وهي الواجب الثال
عليه (الخفات، ويجب االتيان بها قريباً من مقام إبراهيم مخير في قرائتها بين الجهر وا  كصالة الفجر ولكنه

، واألحوط بل األظهر لزوم االتيان بها خلف المقام، فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد )السالم
مراعياً األقرب فاألقرب إلى المقام على األحوط هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف المستحب فيجوز 

  .ه في أي موضع من المسجد اختياراًاإلتيان بصالت
  
  . من ترك صالة الطواف عالماً عامداً بطل حجه الستلزامه فساد السعي المترتب عليها:)٣٢٧مسألة (
  
  . تجب المبادرة الى الصالة بعد الطواف بمعنى أن ال يفصل بين الطواف والصالة عرفاً:)٣٢٨مسألة (
  
أتى بها، وال تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت   بعد السعي إذا نسي صالة الطواف وذكرها:)٣٢٩مسألة (

االعادة أحوط، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصالة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع، 
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع واالتيان بها في محلها، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في 

 ذكرها فيه، نعم إذا تمكن من الرجوع الى الحرم رجع إليه وأتى بالصالة فيه على األحوط األولى أي موضع
  .وحكم التارك لصالة الطواف جهال حكم الناسي، وال فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر

  
  . إذا نسي صالة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها:)٣٣٠مسألة (
  
في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها فال إشكال في اجتزائه بما  إذا كان :)٣٣١مسألة (

يتمكن منه في صالة الطواف وغيرها، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك، فإن أهمل حتى ضاق الوقت 
  .عن تصحيحها فاألحوط أن يأتي بصالة الطواف حسب إمكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضاً

  
 إذا كان جاهال باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صالته وال حاجة إلى :)٣٣٢سألة م(

اإلعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصالة، وأما إذا لم يكن معذوراً فالالزم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجري 
  .عليه حكم تارك صالة الطواف نسياناً
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  السعي

  
 التمتع، وهو أيضاً من األركان، فلو تركه عمداً بطل حجه سواء في وهو الرابع من واجبات عمرة

ذلك العلم بالحكم والجهل به، ويعتبر فيه قصد القربة، وال يعتبر فيه ستر العورة وال الطهارة من الحدث أو 
  .الخبث، واألولى رعاية الطهارة فيه

  
 على الطواف أو على صالته وجبت  محل السعي إنما هو بعد الطواف وصالته، فلو قدمه:)٣٣٣مسألة (

  .عليه االعادة بعدهما، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه
  
 يعتبر في السعي النية، بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة، وعن الحج إن كان في :)٣٣٤مسألة (

  .الحج، قاصداً به القربة إلى اهللا تعالى
  
ن أول جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة، وهذا يعد شوطاً واحداً،  يبدأ بالسعي م:)٣٣٥مسألة (
م   ثم يبدأ من المروة راجعاً الى الصفا الى أن يصل إليه، فيكون االياب شوطاً آخر، وهكذا يصنع الى أن يخت

  .بين األشواطالسعي بالشوط السابع في المروة، واألحوط لزوماً اعتبار المواالة بأن ال يكون فصل معتد به 
  
 لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه األول ألغاه وشرع من الصفا، وإن كان بعده :)٣٣٦مسألة (

  .ألغى ما بيده واستأنف السعي من األول
  
 ال يعتبر في السعي المشي راجال فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن إنسان أو :)٣٣٧مسألة (

  .م على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروةغير ذلك، ولكن يلز
  
 يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف، فال :)٣٣٨مسألة (

يجزئ الذهاب أو االياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، نعم ال يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط 
  .ستقيمالم
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 يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة :)٣٣٩مسألة (
إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند االياب من المروة لم يجزئه ذلك، وال بأس 

ليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو ا   .إلياببااللتفات الى ا
  
 يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما لالستراحة، وإن كان األحوط ترك :)٣٤٠مسألة (

  .الجلوس فيما بينهما
  
  

  أحكام السعي
  

ال  تقدم أن السعي من أركان الحج، فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهال به أو بالموضوع الى زمان 
ات بطل حجه ولزمته اإلعادة من قابل، واألظهر أنه يبطل إحرامه أيضاً، يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرف

  .وإن كان األحوط األولى العدول الى اإلفراد وإتمامه بقصد األعم منه ومن العمرة المفردة
  
 لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، فإن :)٣٤١مسألة (

  . منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته االستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتينلم يتمكن
  
 من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب :)٣٤٢مسألة (

  .غيره، فيسعى عنه ويصح حجه
  
ال يؤخر السعي عن الطواف وصالته بمقدار يع:)٣٤٣مسألة ( تد به من غير ضرورة كشدة  األحوط أن 

  .الحر أو التعب، وإن كان األقوى جواز تأخيره الى الليل، نعم ال يجوز تأخيره الى الغد في حال االختيار
  
م :)٣٤٤مسألة (  حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن عل

 جاهال بالحكم فاألظهر عدم بطالن السعي بالزيادة وإن كانت وعمد على ما تقدم في الطواف، نعم إذا كان
  .اإلعادة أحوط
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الزائد إذا كان شوطاً كامال يستحب له أن يضيف   إذا زاد في سعيه خطًأ صح سعيه، ولكن:)٣٤٥مسألة (
التمام  رجاء إذا إليه ستة أشواط ليكون سعياً كامال غير سعيه األول، فيكون انتهاؤه الى الصفا، وال بأس با

  .كان الزائد أكثر من شوط واحد
  
م يمكنه تداركه إلى زمان :)٣٤٦مسألة (  إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهالً به ول

الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته اإلعادة من قابل، والظاهر بطالن إحرامه أيضاً وإن كان األولى العدول 
وأما إذا كان النقص نسياناً، فإن كان بعد . ية األعم من الحج والعمرة المفردةالى حج اإلفراد وإتمامه بن

الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، وتجب عليه 
د رجوعه الى االستنابه لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك ولو ألجل أن تذكره كان بع

ذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه باالتمام أو بالتمام، وأما إذا  بلده، واألحوط حينئ
به األعم من التمام واالتمام، ومع   كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فاألحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد

  .التعسر يستنيب لذلك
  
ئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل العتقاده الفراغ من السعي فاألحوط  إذا نقص شي:)٣٤٧مسألة (

ه لنحو الذي ذكرنا   .بل األظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على ا
  
  

  الشك في السعي
  

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

  
لتاسع فال اعتبار بشكه :)٣٤٨مسألة (  إذا شك وهو على المروة في أن شوطه األخير كان هو السابع أو ا

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

  .في عددها بطل سعيه
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  التقصير

  
لتمتع، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو  وهو الواجب الخامس في عمرة ا

  .التقصيرلحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة وال يكفي النتف عن 
  
لتقصير في إحالل عمرة التمتع، وال يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، :)٣٥٠مسألة (  يتعين ا

  .وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً بل مطلقاً على األحوط
  
  .ى األحوط إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهال بالحكم فعليه كفارة بدنة عل:)٣٥١مسألة (
  
لتقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة:)٣٥٢مسألة (   . يحرم ا
  
فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في   ال تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي،:)٣٥٣مسألة (

  .المسعى أو في منزله أو غيرهما
  
رم للحج بطلت عمرته، والظاهر أن حجه ينقلب الى اإلفراد،  إذا ترك التقصير عمداً فأح:)٣٥٤مسألة (

  .فيأتي بعمرة مفردة بعده واألحوط اعادة الحج في السنة القادمة
  
  . إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته، واألحوط التكفير عن ذلك بشاة:)٣٥٥مسألة (
  
يع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا  إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حّل له جم:)٣٥٦مسألة (

وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق الى مضي : الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل
ثالثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأما بعده فاألحوط أن ال يحلق، وإذا حلق فاألحوط التكفير عنه بشاة إذا كان 

  .عن علم وعمد
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 ال يجب طواف النساء في عمرة التمتع، وال بأس باالتيان به رجاء، وقد نقل شيخنا :)٣٥٧مسألة (
  .وجوبه عن بعض العلماء)قدس سره(الشهيد

  
  

واجبات الحج  
  

ليك تفصيلها) ٦٢(تقدم في الصفحة    :أن واجبات الحج ثالثة عشر ذكرناها مجملة، وإ
ة، ويجوز التقديم عليه بثالثة أيام، وال سيما بالنسبة الى الشيخ  اإلحرام، وأفضل أوقاته يوم التروي:األول

لناس، وتقدم جواز الخروج من مكة  م، فيحرمان ويخرجان قبل خروج ا الكبير والمريض إذا خافا من الزحا
  .محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان

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

  .إتمام أعمال الحج، نعم ال مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء
  
  . يتضيق وقت اإلحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة:)٣٥٩مسألة (
  
ه وواجباته ومحرماته، واالختالف بينهما إنما هو  يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيت:)٣٦٠مسألة (

  .في النية فقط
  
 للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء، ويستحب له اإلحرام من المسجد :)٣٦١مسألة (

  .الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل
  
ن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم  من ترك اإلحرام نسياناً أو جهالً منه بالحكم الى أ:)٣٦٢مسألة (

م يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو  وجب عليه الرجوع الى مكة، ولو من عرفات واإلحرام منها، فإن ل
لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات، وإن تمكن 

  .يتذكر ولم يعلم بالحكم الى أن فرغ من الحج صح حجهمن العود الى مكة واإلحرام منها ولو لم 
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التدارك، فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد   من ترك اإلحرام عالماً عامداً لزمه:)٣٦٣مسألة (
  .حجه ولزمته االعادة من قابل

  
ال يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافاً :)٣٦٤مسألة ( مندوباً، فلو  األحوط أن 

لبية بعد الطواف على األحوط   .طاف جدد الت
  
  

  الوقوف بعرفات
  

 من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون :الثاني
  .فرق بين أن يكون راكباً أو راجالً ساكناً أو متحركاً

  
ية ونمرة الى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف،  حد عرفات من بطن عرفة وثو:)٣٦٥مسألة (

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

  .الجبل
  
ناك في جميع الوقت لم  يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غشي عليه ه:)٣٦٧مسألة (

  .يتحقق منه الوقوف
  
 األحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة الى الغروب، :)٣٦٨مسألة (

واألظهر جواز تأخيره الى بعد الظهر بساعة تقريباً، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف 
ن، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت ال يفسد حجه، نعم لو بتركه إال أنه ليس من األركا

  .ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة
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لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما ) الوقوف في النهار( من لم يدرك الوقوف االختياري :)٣٦٩مسألة (
وصح حجه، فإن تركه متعمداً فسد ) الوقوف برهة من ليلة العيد(مه الوقوف االضطراري من األعذار لز

  .حجه
  
ال تفسد الحج، فإذا ندم    تحرم االفاضة من عرفات قبل غروب:)٣٧٠مسألة ( الشمس عالماً عامداً، لكنها 

م ورجع إلى عرفات فال شيء عليه، وإال كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى، فإن لم ي تمكن منها صا
ليات، ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهال  ثمانية عشر يوماً، واألحوط أن تكون متوا

  .منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على األحوط
  
لشيعة، ففيه صورتان إذا ثبت الهالل عند قاضي أهل السنة وحكم:)٣٧١مسألة (   : على طبقه ولم يثبت عند ا

 ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع، فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت :األولى
الهالل الراجعة إلى مناسك حجه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها، ويجزئ هذا في الحج على 

  .قتضيه التقية بتسويل نفسه أن االحتياط في مخالفتهم ارتكب محرماً وفسد وقوفهاألظهر، ومن خالف ما ت
لحاكم السني تقية، ويصح معها الحج، واالحتياط حينئذ غير مشروع، وال سيما إذا  والحاصل أنه تجب متابعة ا

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

لم بالخالف، وأن اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعاً، ففي  ما إذا فرض الع:الثانية
هذه الصورة ال يجزئ الوقوف معهم، فإن تمكن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه ولو بأن يأتي 

 عمل بالوقوف االضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أي محذور ولو كان المحذور مخالفته للتقية
بوظيفته، وإال بدل حجه بالعمرة المفردة، وال حج له، فإن كانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها، 

  .سقط عنه الوجوب، إالّ إذا طرأت عليه االستطاعة من جديد
  
  

  الوقوف في المزدلفة
  

 وحد الموقف من لمكان يقال له المشعر الحرام  وهو الثالث من واجبات حج التمتع، والمزدلفة اسم
المأزمين الى الحياض الى وادي محسر، وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إال عند الزحام وضيق 

  .الوقت، فيرتفعون الى المأزمين، ويعتبر فيه قصد القربة
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 إذا أفاض الحاج من عرفات فاألحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت :)٣٧٢مسألة (

  .هاوجوب
  
 يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه هو :)٣٧٣مسألة (

لباقي ولو متعمداً صح حجه وإن ارتكب  م يقف ا الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ول
  .محرماً

  
أساً فسد حجه، ويستثنى من ذلك النساء  من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس ر:)٣٧٤مسألة (

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

  
 من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهال منه بالحكم صح حجه :)٣٧٥مسألة (
  .لى األظهر، وعليه كفارة شاةع
  
في المزدلفة لنسيان أو ) الوقوف فيما بين الطلوعين( من لم يتمكن من الوقوف االختياري :)٣٧٦مسألة (

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

  
  

  ما إدراك الوقوفين أو أحده
  

اختياري : ينقسم إلى قسمين) الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة(تقدم أن كالً من الوقوفين 
  :واضطراري، فإذا أدرك المكلف االختياري من الوقوفين كليهما فال إشكال، وإال فله حاالت
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 لصورة يبطل حجه أن ال يدرك شيئاً من الوقوفين االختياري منهما واالضطراري أصال، ففي هذه ا:أولى -
ويجب عليه االتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج، ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت 

 .استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته

  
  . أن يدرك الوقوف االختياري في عرفات واالضطراري في المزدلفة:ثانية -
  
ي عرفات واالختياري في المزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصح  أن يدرك الوقوف االضطراري ف:ثالثة -

  .حجه بال إشكال
  
 أن يدرك الوقوف االضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، واألظهر في هذه الصورة صحة :رابعة -

  .حجه، وإن كان األحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقراً في ذمته
  
  . أن يدرك الوقوف االختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضاً:امسةخ -
  
فقط، ففي هذه الصورة ال تبعد صحة الحج، إال أن  المزدلفة  أن يدرك الوقوف االضطراري في:سادسة -

قية األعمال قاصداً فراغ ذمته عما تعلق بها من العمرة المفردة أو اتمام  د األحوط أن يأتي بب الحج، وأن يعي
لسنة القادمة   .الحج في ا

  
 أن يدرك الوقوف االختياري في عرفات فقط، واألظهر في هذه الصورة بطالن الحج فينقلب حجه :سابعة -

إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهال منه 
م يمكنه صح بالحكم كما تقدم، ولكنه إن  أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، وإن ل

  .حجه وعليه كفارة شاة
  
 أن يدرك الوقوف االضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه الى العمرة :ثامنة -

  .المفردة
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  منى وواجباتها
  

منى ألداء األعمال الواجبة هناك، وهي كما نذكرها  الىإذا أفاض المكلف من المزدلفة وجب عليه الرجوع 
   :تفصيالً ثالثة

  
   رمي جمرة العقبة- ١

  
  :رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويعتبر فيه أمور: الرابع من واجبات الحج

  . نية القربة- ١
م- ٢   . أن يكون الرمي بسبع حصيات وال يجزئ األقل من ذلك كما ال يجزئ رمي غيرها من األجسا
  . أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فال يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة- ٣
  . أن تصل الحصيات الى الجمرة- ٤
 أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فال يجزئ وضعها عليها، والظاهر جواز االجتزاء بما - ٥

كان ما القته الحصاة صلباً فطفرت  نعم إذاإذا رمى فالقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة، 
  .منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك

لنساء وسائر من رخص لهم االفاضة من - ٦  أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ ل
ليل  ، لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر الى يومه، واألحوط )ليلة العيد(المشعر في الليل أن يرموا بال

 التقصير أيضاً، ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إالّ الخائف على نفسه من العدو، فإنه يذبح ويقصر ليال تأخير
  .كما سيأتي

  
 إذا شك في االصابة وعدمها بنى على العدم، إال أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو :)٣٧٧مسألة (

ليل   .كان الشك بعد دخول ال
  
  :ان يعتبر في الحصيات أمر:)٣٧٨مسألة (

  . أن تكون من الحرم، واألفضل أخذها من المشعر- ١
 أن تكون أبكاراً على األحوط، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك ويستحب فيها أن -  ٢

  .ملونة، ومنقطة، ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، وأن يكون الرامي راجال، وعلى طهارة  تكون
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لى الجمرة في ارتفاعها ففي االجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فاألحوط أن  إذا زيد ع:)٣٧٩مسألة (

يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكن من ذلك رمي المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي 
  .المقدار المزيد عليه، وال فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي

  
لثالث عشر حسبما  إذا لم :)٣٨٠مسألة ( يرم يوم العيد نسياناً أو جهال منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم ا

تذكر أو علم، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، 
جع إلى منى ويرمي وسيجيء ذلك في رمي الجمار، ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فاألحوط أن ير

م يجب عليه الرجوع،  لسنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة ل ويعيد الرمي في ا
  .بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على األحوط

  
 تجب عليه إعادة  إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهال فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم:)٣٨١مسألة (

الطواف، وإن كانت االعادة أحوط، وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطالن طوافه، فيجب عليه 
  .أن يعيده بعد تدارك الرمي

  
  

لنحر في منى- ٢    الذبح أو ا
  

لنهار، وال يجزيه الذب ح أو وهو الخامس من واجبات حج التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة وااليقاع في ا
ليل وإن كان جاهال، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل، ويجب االتيان به بعد الرمي، ولكن  النحر في ال
م  لو قدمه على الرمي جهال أو نسياناً صح ولم يحتج إلى االعادة، ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، وإن ل

مذبح وجعله في وادي محسر، فإن تمكن المكلف من يمكن ذلك كما قيل إنه كذلك في زماننا ألجل تغيير ال
لنحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصر وأحّل بذلك وأخَّر ذبحه أو  التأخير والذبح أو ا

  .نحره وما يترتب عليهما من الطواف والصلوة والسعي، وإال جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزئه ذلك
  
ط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من  األحو:)٣٨٢مسألة (

م التشريق، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي  األعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيا
عادة أحوط، وأما إذا الحجة، فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف وإن كانت اال
  .تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطالن طوافه، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح
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  . ال يجزئ هدي واحد إال عن شخص واحد:)٣٨٣مسألة (
  
 يجب أن يكون الهدي من االبل أو البقر أو الغنم وال يجزئ من االبل إال ما أكمل السنة :)٣٨٤مسألة (

لثالثة على األحوط، وال الخامسة ودخ لبقر والمعز إال ما أكمل الثانية ودخل في ا ل في السادسة، وال من ا
لثامن، واألحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة   يجزئ من الضأن إال ما أكمل الشهر السابع ودخل في ا

لم يجزئه ذلك ولزمته االعادة، ودخل في الثانية وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه 
ويعتبر في الهدي أن يكون تام األعضاء، فال يجزئ األعور، واألعرج، والمقطوع أذنه والمكسور قرنه 

ويعتبر فيه أن ال يكون مهزوال عرفاً، واألحوط األولى . الداخل ونحو ذلك، واألظهر عدم كفاية الخصي أيضاً
وض الخصيتين وال كبيراً ال مخّ له، وال بأس بأن يكون مشقوق أن ال يكون مريضاً وال موجوءاً وال مرض

االذن أو مثقوبها وإن كان األحوط اعتبار سالمته منهما، واألحوط األولى أن ال يكون الهدي فاقد القرن أو 
  .الذنب من أصل خلقته

  
  .واز االكتفاء به إذا اشترى هدياً معتقداً سالمته فبان معيباً بعد نقد ثمنه، فالظاهر ج:)٣٨٥مسألة (
  
م يتمكن من الواجد للشرائط :)٣٨٦مسألة (  ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكن منه، فإن ل

  .أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي
  
  . إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزوال أجزأه ولم يحتج إلى االعادة:)٣٨٧مسألة (
  
شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط  إذا ذبح ثم :)٣٨٨مسألة (

م كان في محل آخر، وأما إذا شك في أصل الذبح فإن  حين الذبح، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أ
الً كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه، وإال لزم االتيان به، إذا شك في هزال الهدي فذ بحه امتثا

م ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك   .ألمر اهللا تبارك وتعالى ولو رجاء ث
  
ه أن يذبحه وال :)٣٨٩مسألة ( ه أو أصابه كسر أو عيب أجزأ  إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعدما اشترا

  .يلزمه إبداله
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ل قبل ذبح الثاني ذبح األول  لو اشترى هدياً فضّل اشترى مكانه هدياً آخر، فإن وجد األو:)٣٩٠مسألة (
لثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، واألحوط األولى ذبحه أيضاً،   وهو بالخيار في ا

  .وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح األول أيضاً على األحوط
  
احبه ذبحه في عصر  لو وجد أحد هدياً ضاالً عرفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يوجد ص:)٣٩١مسألة (

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

  .ذي الحجة، فإن مضى الشهر ال يذبحه إال في السنة القادمة
  
م بدال عنه:)٣٩٣مسألة ( ثالثة في الحج في اليوم :  عشرة أيام إذا لم يتمكن من الهدي وال من ثمنه صا

السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وسبعة إذا رجع إلى بلده، واألحوط أن تكون السبعة متوالية، ويجوز 
م  لتوالي، فإن لم يرجع إلى بلده وأقا أن تكون الثالثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع، ويعتبر فيها ا

  . حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلكبمكة فعليه أن يصبر
  
 المكلف الذي وجب عليه صوم ثالثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع :)٣٩٤مسألة (

لثامن أيضاً أخَّر جميعها إلى ما  صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى، ولو لم يتمكن في اليوم ا
م  بعد رجوعه من منى، واألحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى، وال يؤخّره من دون عذر، وإذا ل
لثالثة والسبعة،  يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً، ولكن ال يجمع بين ا

  . القادمةفإن لم يصم الثالثة حتى أهلَّ هالل محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة
  
م تمكن منه وجب عليه :)٣٩٥مسألة ( م في الحج ث م يتمكن من الهدي وال من ثمنه وصام ثالثة أيا  من ل

  .الهدي على األحوط
  
 إذا لم يتمكن من الهدي باستقالله وتمكن من الشركة فيه مع الغير، فاألحوط الجمع بين :)٣٩٦مسألة (

  .الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور
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م شك في أنه ذبحه أم ال بنى على عدمه،    إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في:)٣٩٧مسألة ( الذبح عنه ث
  .نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به

  
  . ما ذكرناه من الشرائط في الهدي ال تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان األحوط اعتبارها فيه:)٣٩٨مسألة (
  
لذبح الواجب هدياً أو كفارة ال تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك باالستنابة في حال االختيار  ا:)٣٩٩مسألة (

لنية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، وال يشترط نية  د أن يكون الذابح مسلماً، وأن تكون ا أيضاً، والب
  .الذابح وإن كانت أحوط وأولى

  
  

  مصرف الهدي
  

 الفقير المؤمن صدقة ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية، وأن يأكل من األحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى
الثلث الباقي له، وال يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز االعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل 

لبيع أو االعراض أو غير   هو نفس من عليه الهدي، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو ا
  .، ويجوز إخراج لحم الهدي واألضاحي من منىذلك
  
لثه :)٤٠٠مسألة ( لثه المشاع وأهدى ث ث الصدقة وال في ثلث الهدية، فلو تصدق بث  ال يعتبر االفراز في ثل

  .المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك
  
يكه غير  يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فال بأس بتمل:)٤٠١مسألة (

  .المؤمن أو غير المسلم
  
 إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق واالهداء فال ضمان على :)٤٠٢مسألة (

لثين على األحوط   .صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الث
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   الحلق والتقصير- ٣
  

لنهار على األحوط من دون  حج، ويعتبر فيهوهو الواجب السادس من واجبات ال قصد القربة وإيقاعه في ا
فرق بين العالم والجاهل، واألحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو 

  .جهال منه بالحكم أجزأه، ولم يحتج الى االعادة
  
لنساء، بل يتعين عليه:)٤٠٣مسألة (   .ن التقصير ال يجوز الحلق ل
  
 يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو :)٤٠٤مسألة (

نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فاألحوط له اختيار الحلق، بل وجوبه هو 
ان تخييره بين الحلق والتقصير ال يخلو األظهر، ومن كان صرورة فاألحوط له أيضاً اختيار الحلق، وإن ك

  .من قوة
  
  . من أراد الحلق وعلم أن الحالق يجرح رأسه فعليه أن يقصر أوالً ثم يحلق:)٤٠٥مسألة (
  
لم يكن ملبداً أو معقوصاً، وإال جمع بين التقصير    الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا:)٤٠٦مسألة (

  . على األحوطوالحلق ويقدم التقصير على الحلق
  
 إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه اإلحرام، ما عدا النساء والطيب بل :)٤٠٧مسألة (

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

ر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه الى منى إن أمكنه ذلكفيها، فإن تعذر الرجوع أو تعس.  
  
 إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهال فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه :)٤٠٩مسألة (

ال لم تجب عليه إعادة الطواف على األظهر، وإن كانت االعادة أحوط، بل األحوط إعادة السعي أيضاً، و
  .يترك االحتياط بإعادة الطواف مع اإلمكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة
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  طواف الحج وصالته والسعي

  
لتاسع من واجبات الحج لثامن وا الطواف وصالته والسعي، وكيفيتها وشرائطها هي : الواجب السابع وا

  .رة وصالته وسعيهانفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العم
  
لتمتع، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت :)٤١٠مسألة (  يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج ا

لتقصير ولزمته كفارة شاة   .إعادته بعد الحلق أو ا
  
ليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد :)٤١١مسألة (  األحوط عدم تأخير طواف الحج عن ا

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

الطواف وصالته على الوقوفين واالتيان بالسعي  الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لهما تقديم
م  السعي أيضاً وإعادته في وقته، واألولى إعادة الطواف والصالة أيضاً مع التمكن في في وقته، واألحوط تقدي

  .أيام التشريق أو بعدها الى آخر ذي الحجة
  
 يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصالته والسعي على الوقوفين، بل :)٤١٣مسألة (

  .مال منى الى حيث أرادال بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أع
  
 من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر :)٤١٤مسألة (

  .لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته االستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب
  
د  إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب:)٤١٥مسألة ( ، وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصي

ال يجوز له شيء من االستمتاعات  أيضاً على األحوط، والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه، ولكن 
  .المتقدمة على األحوط، وإن كان األظهر اختصاص التحريم بالجماع
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الوقوفين ال يحل له الطيب حتى  من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على :)٤١٦مسألة (
لتقصير   .يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو ا

  
  

  طواف النساء
  

طواف النساء وصالته، وهما وإن كانا من : الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج
د الحج   .الواجبات إال أنهما ليسا من نسك الحج، فتركهما ولو عمداً ال يوجب فسا

  
لنساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، :)٤١٧مسألة (  كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على ا

ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه ال عن 
  .نفسه

  
  .رائط طواف النساء وصالته كطواف الحج وصالته في الكيفية والش:)٤١٨مسألة (
  
 من لم يتمكن من طواف النساء باستقالله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن :)٤١٩مسألة (

يحمل على متن حيوان أو إنسان، وإذا لم يتمكن منه أيضاً لزمته االستنابة عنه، ويجري هذا في صالة 
  .الطواف أيضاً

  
 العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت  من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع:)٤٢٠مسألة (

عليه النساء إلى أن يتداركه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له االستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلت له 
  .النساء، فإذا مات قبل تداركه فاألحوط أن يقضى من تركته

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

  .السعي، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على األحوط
  
لنساء حتى يأتي بمناسك منى من :)٤٢٢مسألة (  من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له ا

  .الرمي والذبح والحلق
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 جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع  إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها،:)٤٢٣مسألة (

القافلة، واألحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصالته، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء 
  .جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، واألحوط االستنابة لبقية الطواف ولصالته

  
لنساء كنس:)٤٢٤مسألة ( وقد تقدم حكمه في الصفحة (يان الصالة في طواف الحج  نسيان الصالة في طواف ا
)١٤٢.(  
  
 إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صالته حلت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلت :)٤٢٥مسألة (

صالته حل لها الرجل، فتبقى حرمة الصيد الى الظهر من اليوم الثالث عشر على األحوط، وأما قلع الشجر 
  .أن حرمتهما تعم المحرم والمحل) ١٢٠(م وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في الصفحة وما ينبت في الحر

  
  

  المبيت في منى
  

لثاني عشر، ويعتبر فيه  :الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وا
 عليه الرجوع ليبيت في قصد القربة، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد ألداء فريضة الطواف والسعي وجب

منى، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وكذلك من أتى النساء على 
لثاني عشر ولكن إذا بقي في منى الى أن دخل  األحوط، وتجوز لغيرهما االفاضة من منى بعد ظهر اليوم ا

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

  .المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج، وعليه دم شاة على األحوط
  
د من مقدار يرمي فيه  من وجب عليه المبيت بمنى ال يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزي:)٤٢٧مسألة (

الجمرات وال يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل الى ما بعد منتصفه 
م خرج أن ال يدخل مكة قبل  أو المكث فيها قبل منتصف الليل الى الفجر، واألولى لمن بات النصف األول، ث

  .طلوع الفجر



 ٨٣

  
  :ليه المبيت بمنى عدة طوائف يستثنى ممن يجب ع:)٤٢٨مسألة (

  . المعذور، كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى- ١
 من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل، ما -  ٢

  .عدا الحوائج الضرورية كاألكل والشرب ونحوهما
لب- ٣ دته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين، فيجوز له أن يبيت في  من طاف با يت وبقي في عبا

  .أن يصل الى منى ويجوز لهؤالء التأخير في الرجوع إلى منى الى ادراك الرمي في النهار الطريق دون
  
 نسياناً أو  من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، واألحوط التكفير فيما إذا تركه:)٤٢٩مسألة (

لثالثة ممن تقدم لثانية وا   .جهال منه بالحكم أيضاً، واألحوط التكفير للمعذور من المبيت وال كفارة على الطائفة ا
  
لثة عشر لحاجة لم يجب عليه :)٤٣٠مسألة ( م رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثا  من أفاض من منى ث

  .المبيت بها
  
  

  رمي الجمار
  

األولى، والوسطى، وجمرة العقبة، ويجب : رمي الجمرات الثالث: ن واجبات الحجالثالث عشر م
ث  ث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثال الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثال

  .ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فال تجوز االستنابة اختياراً  عشر أيضاً على األحوط،
  
 يجب االبتداء برمي الجمرة االولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب :)٤٣١لة مسأ(

الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب، ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان، نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن 
  .ةرمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً، وال يجب عليه إعادة رمي الالحق

  
يجري في رمي الجمرات ) ١٦٣( ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة :)٤٣٢مسألة (

  .الثالث كلها
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 يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي :)٤٣٣مسألة (
ذلك الشيخ والنساء والصبيان يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشمل 
ليلة ذلك النهار، ولكن ال يجوز  والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤالء الرمي

لثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه   .لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة ا
  
عليه قضاؤه في الثاني عشر، ومن نسيه في  من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب :)٤٣٤مسألة (

لثالث عشر، واألحوط أن يفرق بين األداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على  الثاني عشر قضاه في اليوم ا
  .األداء، وأن يكون القضاء أول النهار واألداء عند الزوال

  
رمي فيها، وإذا كان يومين  من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى وي:)٤٣٥مسألة (

أو ثالثة فاألحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه 
فسه أو بنائبه على األحوط   .الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بن

  
ؤه قبل غرب الشمس  المريض الذي ال يرجى برؤه الى المغرب يستنيب لرميه، ولو اتفق بر:)٤٣٦مسألة (

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

  .القابل على األحوط
  
  

  أحكام المصدود
  
  . المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما:)٤٣٨مسألة (
  
لتقصير أو الحلق إليه، بل :)٤٣٩مسألة (  المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به، واألحوط ضم ا

  .العمرة المفردة األحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في
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 المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته :)٤٤٠مسألة (
لصد والتحلل به عن إحرامه، واألحوط ضم الحلق أو التقصير إليه، وإن كان عن ذبح الهدي في محل ا

متمكناً من االستنابة فوظيفته ذبح   الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعنذئذ إن لم يكن
 واالستنابة، الهدي في محل الصد، وإن كان متمكناً منها فاألحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله

كتفاء باالستنابة إن كان الوإن كان األظهر جواز االكتفاء بالذبح إن كان الصد صداً عن دخول مكة، وجواز ا
الصد بعده، وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكناً من االستنابة 

م يأت م يحلق أو يقصر ويتحلل ث ي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكناً من االستنابة فيستنيب للرمي والذبح ث
د من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه،  فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عن
فيرجع إلى مكة ألداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة الى 

لسنة القادمة على األحوطشيء آخر، وصح حجه و   .عليه الرمي في ا
  
 المصدود من الحج ال يسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل يجب عليه االتيان به في القابل :)٤٤١مسألة (

  .إذا بقيت االستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته
  
يستنيب للرمي إن أمكنه  إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه، و:)٤٤٢مسألة (

  .في سنته، وإال ففي القابل على األحوط، وال يجرى عليه حكم المصدود
  
 من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فاألحوط أن يتحلل في :)٤٤٣مسألة (

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

  .الى بدله، وهو الصيام على األحوط
  
 من أفسد حجه ثم صد هل يجري عليه حكم الصد أم ال؟ وجهان الظاهر هو األول، ولكن :)٤٤٥مسألة (

  .عليه كفارة االفساد زائداً على الهدي
  
م صد كفى ذبح ما ساقه وال ي:)٤٤٦مسألة (   .جب عليه هدي آخر من ساق هدياً معه ث
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  أحكام المحصور

  
  . المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه باإلحرام:)٤٤٧مسألة (
  
 المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعد أصحابه أن :)٤٤٨مسألة (

ذبح أو ينحر في يذبحوه أو ينحروه في وقت معين، فإذا جاء الوقت تحلل ف ي مكانه، ويجوز له خاصة أن ي
لنساء، وأما منها فال تحلل منها إال بعد  مكانه ويتحلل، وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير ا
إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته، وإن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إال أنه يتحلل 

وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم، واألحوط أنه ال يتحلل من النساء حتى من النساء، 
لنساء بعد ذلك في حج أو عمرة   .حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف ا

  
 إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض، فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه :)٤٤٩مسألة (

م االلتحاق، وحينئذ فإن أدرك المو قفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج، وإال فإن ل
يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه الى العمرة المفردة، وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه االتيان 

لنساء أيضاً على األحوط   .بالطواف وصالته والسعي وطواف النساء وصالته للتحلل من ا
  
ا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين، فالحكم فيه كما تقدم  إذ:)٤٥٠مسألة (

في المصدود، نعم إذا كان الحصر من الطواف والسعي بعد دخول مكة فال إشكال وال خالف في أن وظيفته 
  .االستنابة

  
م آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محل:)٤٥١مسألة ( ه جاز له أن يذبح شاة في  إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ث

  .محله أو يصوم ثالثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، ويحلق
  
 ال يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه االتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو :)٤٥٢مسألة (

  .كان مستقراً في ذمته
  
  .ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم المحصور إذا لم يجد هدياً وال :)٤٥٣مسألة (
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 يستحب للمحرم عند عقد اإلحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه وإن كان :)٤٥٤مسألة (

  .حله ال يتوقف على ذلك، فإنه يحّل عند الحبس اشترط أم لم يشترط
  

د ذكر الفقهاء من  اآلداب ما ال تسعه هذه إلى هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع اآلن في آدابه، وق
  .الرسالة فنقتصر على يسير منها

  
  

  مستحبات اإلحرام
  

  :يستحب في اإلحرام أمور
  . تنظيف الجسد، وتقليم األظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر من االبطين والعانة، كل ذلك قبل اإلحرام- ١
  
 وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة  تسريح شعر الرأس، واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج،- ٢

  .وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك، وهذا القول وإن كان ضعيفاً إال أنه أحوط .المفردة
  
لنفساء أيضاً على األظهر، وإذا خاف عوز الماء في - ٣  الغسل لالحرام في الميقات، ويصح من الحائض وا

إذا اغتسل ثم أحدث باألصغر أو أكل أو لبس ما يحرم الميقات قدمه عليه، فإن وجد الماء في الميقات أعاده، و
لنهار اآلتي   .أعاد غسله، ويجزئ الغسل نهاراً إلى آخر الليلة اآلتية، ويجزئ الغسل ليالً إلى آخر ا

  
بسم اهللا وباهللا، اللَّهم اجعلْه لي نوراً وطَهوراً «:  أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق ويقول- ٤

رِ وحرزاً وأ ري، وأجدح لي صقلبي واشر رني وطهرطه مقم، اللَّهمن كُلِّ داء وس فاءناً من كُلِّ خَوف وشم
 ،لك وام ديني التسليمق تُ أنملةَ لي إالّ بك، وقد عال قو لَيك، فإنَّهع تَك والثناءدحتك ومحبعلى لساني م

  .»تُك عليه وآلهواالتِّباع ِلسنةِّ نبيك صلوا
  
الحمد هللا الَّذي رزقني ما اُواري به عورتي واُؤدي فيه «:  أن يدعو عند لبس ثوبي اإلحرام ويقول- ٥

لَني  د فيه ربي، وأنتهي فيه إلى ما أمرني، الحمد هللا الّذي قَصدتُه فَبلَّغَني، وأردتُه فأعانني وقَبِ ضي، وأعبفَر
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ووجهه أردتُ فسلَّمني فهو حصني وكَهفي وحرزي، وظَهري ومالذي، ورجائي ومنْجاي ولم يقطَع بي، 
  .»وذُخْري وعدتي في شدتي ورخائي

  
  . أن يكون ثوباه لالحرام من القطن- ٦
  
فبعد فريضة أخرى، وإال فبعد ركعتين أو ست   فإن لم يتمكن.  أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر- ٧

 من النوافل، والست أفضل، يقرأ في الركعة األولى الفاتحة وسورة التوحيد، وفي الثانية الفاتحة ركعات
م يقول اللّهم إني اسألُك أن تجعلَني « :وسورة الجحد، فإذا فرغ حمد اهللا واثنى عليه، وصلّى على النبي وآله ث

 كرأم عواتَّب ،كعدبو نوآم ،لَك ن استَجابذُ إالّ ما مم فإنّي عبدك وفي قبضتك، ال اُوقى إالّ ما وقَيتَ، وال آخُ
أعطَيتَ، وقَد ذكرتَ الحج، فأسألُك أن تَعزِم لي عليه على كتابك وسنَّة نبيك صلّى اهللا عليه وآله، وتُقويني 

 واجعلني من وفْدك الَّذين رضيتَ وارتَضيتَ على ما ضعفْتُ عنه، وتُسلِّم منِّي مناسكي في يسر منك وعافية،
وسميتَ وكَتَبت، اللّهم إنَّي خَرجتُ من شُقَّة بعيدة وأنْفَقتُ مالي ابتغاء مرضاتك، اللَّهم فتَمم لي حجي وعمرتي، 

وسنَّة ن على كتابِك جإلى الح رةمالتمتّع بالع د بيك صلّى اهللا عليه وآله وسلّم، فإن عرض لي اللَّهم إنّي اُري
تَكُن حجةٌ فَعمرةٌ، َأحرم لك   عارض يحبسني، فحلَّني حيثُ حبستَني ِلقَدرِك الّذي قدرتَ علي، اللَّهم إن لم

لنِّساء والثِّيابِ والطِّيب،  أبتغي بذلك وجهك شَعري وبشري ولَحمي ودمي، وعظامي ومخّي وعصبي من ا
  .»والدار اآلخرةَ

  
لبية- ٨   . التلفظ بنية اإلحرام مقارناً للت
  
  . رفع الصوت بالتلبية للرجال- ٩
  

لبيته- ١٠ لَبيك ذا المعارج لَبيك، لَبيك داعياً إلى دارِ السالم لَبيك، لَبيك غفّار الذُّنوبِ لَبيك، « : أن يقول في ت
يكلَب إليك فتَقَرتَستغني وي يكلَب ،يكلَب إليك ُئ والمعادتُبد يكلَب ،يكذا الجالِل واالكرامِ لَب يكلَب ،يكلَب لبية  أهَل الت

الحسنِ الجميِل لَبيك، لَبيك، لَبيك مرهوباً ومرغوباً إليك لَبيك، لَبيك إله الحق لَبيك لَبيك ذا النَّعماء والفضِل 
يكلَب يا كريم يكلَب ،يكلَب يكد لَبيك أتقرب « :ثم يقول. »لَبيك كشّافَ الكُربِ العظامِ لَبيك، لَبيك عبدك وابن عب
لى الحج لَبيك، لَبيك تلبيةً إليك بمحمد وآل محمد لَبيك، لَبيك بحجة أو عمرة لَبيك، لَبيك وهذه عمرةُ متعة إ

  .»تمامها وبالغُها عليك
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د الركوب على البعير - ١١  تكرار التلبية حال اإلحرام، في وقت اليقظة من النوم، وبعد كل صالة، وعن
والنزول منها، وعند كّل علو وهبوط، وعند مالقاة الراكب، وفي األسحار يستحب إكثارها ولو كان جنباً أو 

  .، وال يقطعها في عمرة التمتّع إلى أن يشاهد بيوت مكة وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفةحائضاً
  
  

  مكروهات اإلحرام
  

  :يكره في اإلحرام أمور
  . اإلحرام في ثوب أسود، بل األحوط ترك ذلك، واألفضل اإلحرام في ثوب أبيض- ١
  . النوم على الفراش األصفر، وعلى الوسادة الصفراء- ٢
م محرماً، وال بأس  اإل-  ٣ ال يغسلها ما دا لثياب الوسخة، ولو وسخت حال اإلحرام فاألولى أن  حرام في ا

  .بتبديلها
  . اإلحرام في ثياب مخطّطة- ٤
قياً إلى وقت اإلحرام- ٥   . استعمال الحناء قبل اإلحرام إذا كان أثره با
  . دخول الحمام، واألولى بل األحوط أن ال يدلك المحرم جسده- ٦
  . تلبية من يناديه، بل األحوط ترك ذلك- ٧
  
  

  دخول الحرم ومستحباته
  

  :يستحب في دخول الحرم أمور
  . النزول من المركوب عند وصوله الحرم، واالغتسال لدخوله- ١
د دخوله الحرم، وأخذهما بيده تواضعاً وخشوعاً هللا سبحانه- ٢   . خلع نعليه عن
وإذِّن في : اللَّهم إنّك قُلتَ في كتابِك، وقولُك الحقّ« : أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم- ٣

بالحج يأتُوك رِجاالً وعلى كلِّ ضامر يأتين من كلِّ فَج عميق، اللَّهم إنّي أرجو أن أكُون ممن أجاب  النّاسِ
د جئتُ من شُقَّة بعيدة وفج عميق، سامعاً لنداِئك ومستجيباً  لَك، مطيعاً ألمرِك، وكلُّ ذلك بفضلك دعوتَك، قَ

لحمد على ما وفّقْتَني لَه أبتغي بذلك الزلفةَ عنْدك، والقُربةَ إليك والمنزلةَ لديك،  علي وإحسانك إلي، فَلَك ا
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د وحرحمد وآل محمصلِّ على م ماللَّه ،منها بمنِّك بةَ عليلتَّو م بدني على النّارِ وآمنّي والمغْفرةَ لدنوبي، وا
  .»من عذابِك بِرحمتك يا أرحم الراحمين

  
  . أن يمضغ شيئاً من اإلذخر عند دخوله الحرم- ٤

  
  

  آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
  

يستحب لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة أن يغتسل قبل دخولها، وأن يدخلها بسكينة ووقار، ويستحب 
طريق المدينة أن يدخل من أعالها ويخرج من أسفلها، ويستحب أن يكون حال دخول المسجد لمن جاء من 

حافياً على سكنية ووقار وخشوع، وأن يكون دخوله من باب بني شيبة، وهذا الباب وإن جهل فعالً من جهة 
م يأتي توسعة المسجد إال أنه قال بعضهم إنه كان بازاء باب السالم، فاألولى الدخول من باب السال م، ث

السالم عليك أيها النّبي « :مستقيماً إلى أن يتجاوز األسطوانات، ويستحب أن يقف على باب المسجد ويقول
 بِهللا ر دملح ليِل اِهللا، وا لسالم على أنبياء اِهللا خَ ورحمةُ اهللا وبركاته، بسم اهللا وباِهللا، ومن اهللا وما شاء اُهللا، ا

  .»العالمين
  

اللَّهم إنّي أسألُك في مقامي هذا، « :ثم يدخل المسجد متوجهاً إلى الكعبة رافعاً يديه إلى السماء ويقول
 يتَهلَّغَني بهللا الَّذي ب دلحم في أوِل مناسكي أن تَقبَل تَوبتي وأن تَجاوز عن خَطيَئتي وتَضع عنِّي وِزري، ا

م الّذي جعلتَه مثابةً للناسِ وأمناً مباركاً وهدى للعالمين، اللَّهم إنّي الحرام، اللَّهم إنِّي اُشهِ دك أن هذا بيتُك الحرا
 طيعاً ألمرك، راضياً بقَدرك، أسألكم ،تَكطاع وأُؤم تَكمحر وجئتُ أطلب ،ك والبيتُ بيتُكبلد والبلد كدبع

  .»وبتك، اللَّهم افتَح لي أبواب رحمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتكمسألةَ الفقيرِ إليك، الخائف لعقُ
  

بسمِ اِهللا وباهللا، ومن اِهللا وإلى اِهللا وما شاء اهللا، « :وفي رواية أخرى يقف على باب المسجد ويقول
 والسالم على رسول اِهللا، صلّى اهللا وعلى ملَّة رسوِل اهللا، صلّى اهللا عليه وآله، وخير األسماء هللا، والحمد هللا،

 ء لنَّبي ورحمة اِهللا وبركاتُه، السالم على أنبيا عليه وآله، السالم على محمد بن عبداهللا، السالم عليك أيها ا
لينسرعلى الم المحمنِ، السخَليل الر على إبراهيم المورسل اهللا، الس . ،العالمين ِهللا رب دمعلينا والح المالس

وعلى عباد اِهللا الصالحين، اللَّهم صلِّ على محمد وآل محمد، وبارِك على محمد وآل محمد، وارحم محمداً 
وآَل محمد، كما صلَّيتَ وباركتَ وتَرحمتَ على إبراهيم وآل إبراهيم إنَّك حميد مجيد، اللَّهم صّل على محمد 

على وآل م الملَيهِم، وس ع لّموس ،كلسور وعلى أنبياِئك ،كخَليل صّل على إبراهيم مك ورسوِلك، واللَّهدد عبحم
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المرسلين، والحمد هللا رب العالمين، اللَّهم افْتح لي أبواب رحمتك واستَعملْني في طاعتك ومرضاتك واحفَظْني 
ظ اإليمان أبداً ما أبقَيتَني جلَّ ثَناء وجهِك، الحمد ِهللا الّذي جعلَني من وفْده وزوارِه، وجعلني ممن يعمر بِحفْ

ره، وأنتَ مساجِده وجعلني ممن يناجيه، اللَّهم إنّي عبدك، وزاِئرك في بيتك وعلى كُلِّ مأتى حقٌ ِلمن أتاه وزا
 وبِأنّك ،لَك ال شَريك كدحإالّ أنتَ، و أنتَ اُهللا ال إله وبأنّك مـنحيااُهللا يار زور، فَأسألُكم موأكر مأتي رخَي

دك ورسولُك صلّى م يكُن لك كُفواً أحد، وأن محمداً عب د ولَم تُولَد، ولَ تَل لَم دمص د أح دوعلى واح ليهاهللا ع 
بيته، ياجواد ياكريم ياماجد ياجبار ياكريم، أسَألُك أن تجعَل تُحفَتَك إياي بزيارتي إياك أوَل شيء تُعطيني   أهل

  .»فَكاك رقَبتي من النَّار
  

من رِزقك الحالِل الطيبِ، وادرأ وأوسع علي « :ثم يقول »اللَّهم فُك رقَبتي من النَّار« :ثم يقول ثالثاً
  .»عني شر شياطين اإلنسِ والجن، وشر فَسقَة العربِ والعجمِ

  
أشْهد أن ال إله إالّ اُهللا وحده ال شَريك لَه، وأشهد « :ويستحب عند ما يحاذي الحجر األسود أن يقول

د أن محمداً عبده ورسولُه آمنْتُ باهللا، وكَ كلِّ ن الشيطانِ وبعبادة ى وبعبادةزوبالالّت والع تُ بالطاغوتفَر
  .»يدعى من دونِ اِهللا

  
الحمد ِهللا الَّذي هدانا لهذا وما كُنّا ِلنَهتَدي لوال أن هدانا « :ثم يذهب إلى الحجر األسود ويستلمه ويقول

من خَلقه، أكبر ممن أخشى وأحذَر وال إله إالّ   واهللا أكبر، اُهللا أكبراُهللا، سبحان اهللا والحمد ِهللا وال إله إالّ اهللا
 ،رالخَي هال يموتُ بيد حي وحيي، وهميتُ ويميتُ، ويد، يحيي ويملح اهللا وحده ال شريك له، له الملُك وله ا

  .»وهو على كلِّ شيء قدير
  

األنبياء كما كان يصلي ويسلم عند دخوله المسجد الحرام، ويصلي على محمد وآل محمد، ويسلم على 
  .»إنّي اُؤمن بوعدك واوفي بعهدك« :ثم يقول

  
إذا دنوت من الحجر األسود فارفع يديك، واحمد "): عليه السالم(وفي رواية صحيحة عن أبي عبداهللا

الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله اهللا وأثن عليه، وصّل على النبي، واسأل اهللا أن يتقبل منك، ثم استلم 
م تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل اللَّهم أمانتي أديتُها، وميثاقي تعاهدتُه لتشهد لي « :فاستلمه بيدك، فإن ل

ه بالموافاة، اللَّهم تصديقاً بكتابك، وعلى سنَّة نبيك أشْهد أن ال إله إالّ اُهللا وحده ال شَ دبداً عمحم وأن ،لَه ريك
د يدعى من  ورسولُه، كلِّ ن طانِ وعبادةالشَّي ةادبى، وعزوالع والالّت والطّاغوت تآمنتُ باِهللا وكَفَرتُ بِالجِب

  .»دونِ اِهللا تَعالى
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فيما عنْدك عظُمتْ رغْبتي فَاقْبْل سبحتي، اللَّهم إليك بسطْتُ يدي، و« :فإن لم تستطع أن تقول هذا فبعضه، وقل
  .»واغْفر لي وارحمني، اللَّهم إنّي أعوذُ بِك من الكُفْرِ والفَقْرِ ومواقف الخزيِ في الدنيا واآلخرة

  
  

  آداب الطواف
  

اللَّهم إنّي أسألك « :فتقول في الطوا: ، قال)عليه السالم(روى معاوية بن عمار عن أبي عبداهللا
 ،شُكرع لَه تَزهالّذي ي كمباس األرض، وأسألُك د دلى جمشى بِه عكما ي لى طَلل الماءع شى بِهمالّذي ي كمبِاس

لُك باسمك الّذي دعاك بِه موسى من  جانب الطّور فَاستَجبتَ وأسألُك بِاسمك الّذي تَهتَز لَه أقدام مالئكتك، وأسأ
كمبِاس لُك لَيه   لَه وألقَيتَ عليه محبة منْك،وأسأ تَ عموأتم ،ما تأخّرو ن ذَنْبِهم مد ما تَقدلُمحم الّذي غَفَرتَ بِه

  . ما أحببت من الدعاء»نعمتَك َأن تَفْعَل بي كذا وكذا
  

ّل على محمد وآل محمد، وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر وكّل ما انتهيت إلى باب الكعبة فص
لنّار« :األسود اللَّهم إنّي إليك « :وقل في الطواف .»ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حسنَةً وقنا عذاب ا

  .»فقير، وإنّي خاِئفٌ مستَجير، فَال تُغَير جِسمي، وال تُبدل اسمي
  

لغ الحجر قبل أن يبلغ )عليه السالم(كان علي بن الحسين: قال)عليه السالم(وعن أبي عبداهللا إذا ب
اللَّهم أدخلْني الجنَّةَ بِرحمتك، وأجِرني بِرحمتك من « :الميزاب يرفع رأسه، ثم يقول وهو ينظر إلى الميزاب

لجِن واالنس، وشر فَسقَة  ي من الرزق الحالل،النّار، وعافني من السقْمِ، وأوسع عل وادرأ عنّي شَر فَسقَة ا
  .»العربِ والعجم

  
 :أنه لما انتهى إلى ظهر الكعبة حتى يجوز الحجر قال)عليه السالم(عبداهللا وفي الصحيح عن أبي

له مني، إنّك أنتَ السميع العليمياذَا المن والطَّوِل والجود والكرم، إن عملي ضعيف فضاعفْ« تَقبه لي و«.  
  

م قال)عليه السالم(وعن أبي الحسن الرضا يااُهللا، « :أنه لما صار بحذاء الركن اليماني أقام فرفع يديه ث
تَفَضبالعافية والم نّانبالعافية، والم منعوخالقَ العافية، ورازقَ العافية، والم ،العافية ليوعلى ياو ُل بالعافية علَي

جميع خَلْقك يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما، صلِّ على محمد وآل محمد وارزقنا العافيةَ، ودوام العافية، 
  .»وتمام العافيةَ، وشُكر العافية، في الدنيا واآلخرة يا أرحم الراحمين
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الكعبة وهو بحذاء المستجار دون  ن طوافك وبلغت مؤخرإذا فرغت م)عليه السالم(عبداهللا وعن أبي

اللَّهم البيتُ بيتُك، والعبد عبدك « :الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت وألصق بدنك وخدك بالبيت وقل
  .»وهذا مكان العائذ بك من النّار

  
ه في هذا المكان إال غفر اهللا له إن ثم أقر لربك بما عملت، فإنّه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوب

اللَّهم من قبلك الروح والفَرج والعافية، اللَّهم إن عملي ضعيفٌ فضاعفْه لي، واغْفر لي ما « :شاء اهللا، وتقول
م تستجير باهللا من النار وتخير لنفسك من الدعاء، ثم .»اطّلَعتَ علَيه منِّي وخَفي على خَلْقك  استلم الركن ث

  .اليماني
  

م ): عليه السالم(وفي رواية اُخرى عنه ليماني والركن الذي فيه الحجر األسود واخت ثم استقبل الركن ا
م  .»اللَّهم قنِّعني بِما رزقتَني، وبارِك لي فيما آتيتَني« :به وتقول ويستحب للطائف في كل شوط أن يستل

  .»أمانتي أديتُها وميثاقي تَعاهدتُه لتشهد لي بالموافاة« :لحجر األسوداألركان كلها وأن يقول عند استالم ا
  
  

  آداب صالة الطواف
  

يستحب في صالة الطواف أن يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد في الركعة األولى، وسورة الجحد في 
محمد، وطلب من اهللا تعالى الركعة الثانية، فإذا فرغ من صالته حمد اهللا وأثنى عليه وصلّى على محمد وآل 

  .أن يتقبل منه
  

سجد وجهي لك تَعبداً « :أنه سجد بعد ركعتي الطواف وقال في سجوده)عليه السالم(وعن الصادق
ناصي ،كديي نيا أنَا ذا بهكلِّ شيء و دعب رُل قَبَل كُلِّ شيء، واآلخقّاً، األوقّاً حورِقّاً، ال إله إالّ أنتَ ح ،كدتي بِي

العظيم ر الذَّنبر لي إنّه ال يغفواغف  م غيرك، فاغْفر لي، فإنِّي مقر بِذُنُوبي على نفسي وال يدفَع الذَّنْب العظي
كغير«.  

  
اللَّهم اجعله علماً نافعاً، ورِزقاً « :ويستحب أن يشرب من ماء زمزم قبل أن يخرج إلى الصفا ويقول

  .»وشفاء من كلِّ داء وسقمواسعاً 



 ٩٤

  
وإن أمكنه أتى زمزم بعد صالة الطواف وأخذ منه ذنوباً أو ذنوبين، فيشرب منه ويصب الماء على 

ثم يأتي  .»اللَّهم اجعله علماً نافعاً، ورِزقاً واسعاً وشفاء من كُلِّ داء وسقم« :رأسه وظهره وبطنه، ويقول
  .لى الصفاالحجر األسود فيخرج منه إ

  
  

  آداب السعي
  

األسود مع سكينة ووقار، فإذا صعد على الصفا نظر   يستحب الخروج إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر
م  إلى الكعبة، ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر األسود، ويحمد اهللا ويثني عليه ويتذكر آالء اهللا ونعمه ث

الّ اهللا« سبع مرات، »الحمد هللا« سبع مرات، »اهللا أكبر«: يقول ال « : سبع مرات، ويقول ثالث مرات»ال إله إ
ه ال شريك لَه، لَه الملك ولَه الحمد، يحيي ويميتُ وهو حي ال يموت، بِيده الخَير وهو على كّل  دإله إالّ اُهللا وح

  .»شيء قَدير
  

لحمد ِهللا على ما « :ثم يصلي على محمد وآل محمد، ثم يقول ثالث مرات اهللا أكبر على ما هدانا، وا
  .»أوالنا، والحمد ِهللا الحي القَيومِ، والحمد ِهللا الحي الداِئم

  
أشهد أن ال إله إالّ اهللا، وأشهد أن محمداً عبده ورسولُه، ال نعبد إال أياه، « :ثم يقول ثالث مرات

الد له صينخْلمشْرِكونالم لو كَرِهين، و«.  
  

اهللا «: ثم يقول .»اللَّهم إنّي أسألُك العفْو والعافيةَ واليقين في الدنيا واآلخرة« :ثم يقول ثالث مرات
م يقول»سبحان اهللا« مائة مرة، »الحمد هللا« مائة مرة، »ال إله إالّ اهللا« مائة مرة، »أكبر  ال إله« : مائة مرة، ث

 ماللَّه ،هده وحدوح ،دمالح ولَه لْكالم فَلَه ،هدوح األحزاب وغَلَب ،هدبع رنَصو ،ه دوع أنجز ،هدحو هدحإالّ اهللا و
ه، اللَّهشَترِ ووحالقَب ةظُلْم نم وذُ بِكإنّي أع مالموت، اللَّه عدوفيما ب لي في الموت لِّ بارِكلَّني في ظأظ م

لُكلَّ إالّ ظال ظ ميو كشرع«.  
  

استَودع اَهللا الرحمن الرحيم الَّذي ال تَضيع ودائعه «: ويستودع اهللا دينه ونفسه وأهله كثيراً، فيقول
  .»ملَّته، وأعذْني من الفتنَةديني ونفْسي وأهلي، اللَّهم استَعملْني على كتابِك وسنَّة نبيك، وتوفَّني على 



 ٩٥

  
م يستطع هذا »اهللا أكبر«: ثم يقول م يعيدها، فإن ل  ثالث مرات، ثم يعيدها مرتين، ثم يكبر واحدة ث

اللَّهم « :أنه إذا صعد الصفا استقبل الكعبة، ثم يرفع يديه ثم يقول)عليه السالم(وعن أمير المؤمنين.فبعضه
بتُه قَطّ، فإن عدتُ فَعد علي بالمغْفرة، فإنَّك أنتَ الغَفُور الرحيم، اللَّهم افْعْل بي ما أنت اغْفر لي كُّل ذَنْب أذْنَ

 ،كتمحإلى ر عذابي، وأنا محتاج نع ني فأنْت غنيني، وإن تعذِّبْل بي ما أنتَ أهلُه تَرحمتَفْع إن فإنَّك ،لهأه
م فيامن أنا محتاج إلى  رحمته ارحمني، اللَّهم ال تفْعْل بي ما أنا أهلُه فإنّك إن تفعل بي ما أنا أهلُه تعذِّبني ول

  .»تظلمني، أصبحتُ أتَّقي عدلَك وال أخافُ جورك، فيامن هو عدٌل ال يجور ارحمني
  

وف على الصفا، ويستحب أن إن أردت أن يكثر مالك فأكثر من الوق)عليه السالم(وعن أبي عبداهللا
يسعى ماشياً وأن يمشي مع سكينة ووقار حتى يأتي محل المنارة األولى فيهرول إلى محل المنارة األخرى، 

من المروة   ثم يمشي مع سكينة ووقار حتى يصعد على المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا، ويرجع
أسرع فيما بين المنارتين فينبغي أن يجد في البكاء ويدعو اهللا إلى الصفا على هذا النهج أيضاً، وإذا كان راكباً 

  .كثيراً، وال هرولة على النساء
  
  

  آداب اإلحرام إلى الوقوف بعرفات
  

ما تقدم من اآلداب في إحرام العمرة يجري في إحرام الحج أيضاً، فإذا أحرم للحج وخرج من مكة 
اللَّهم « :ى األبطح رفع صوته، فإذا توجه إلى منى قاليلبي في طريقه غير رافع صوته، حتى إذا أشرف عل

  .»إياك أرجو، وإياك أدعو، فَبلِّغني أملي، وأصلح لي عملي
  

الحمد ِهللا الّذي « :ثم يذهب إلى منى بسكينة ووقار مشتغالً بذكر اهللا سبحانه، فإذا وصل إليها قال
  .»هذا المكانأقْدمنيها صاِلحاً في عافية، وبلَّغَني 

  
اللَّهم هذه منى، وهذه مما مننْتَ به علَينا من المناسك، فأسألك أن تَمن علي بما منَنْتَ به « :ثم يقول

  .»على أنْبياِئك، فإنَّما أنا عبدك وفي قَبضتك
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 أن تكون ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة، يقضيها في طاعة اهللا تبارك وتعالى، واألفضل
م يذهب إلى عرفات،  عباداته والسيما صلواته في مسجد الخَيف، فإذا صلى الفجر عقّب إلى طلوع الشمس، ث
وال بأس بخروجه من منى بعد طلوع الفجر، واألولى بل األحوط أن ال يتجاوز وادي محسر قبل طلوع 

ضرورة، كمرض أو خوف من الشمس ويكره خروجه منها قبل الفجر، وذهب بعضهم إلى عدم جوازه إال ل
اللَّهم إلَيك صمدتُ، وإياك اعتَمدتُ ووجهك أردتُ، فأسألك أن تُبارك لي « :الزحام، فإذا توجه إلى عرفات قال

م يلبي إلى أن . »في رحلَتي وأن تَقْضي لي حاجتي، وأن تجعلَني ممن تُباهي به اليوم من هو أفْضل منِّي ث
  . إلى عرفاتيصل

  
  

  آداب الوقوف بعرفات
  

   :، منهاوهي كثيرة نذكر بعضهايستحب في الوقوف بعرفات أمور، 
  . الطهارة حال الوقوف- ١
  . الغسل عند الزوال- ٢
  . تفريغ النفس للدعاء والتوجه إلى اهللا-  ٣
  . الوقوف بسفح الجبل فى ميسرته- ٤
  . الجمع بين صالتي الظهرين بأذان وإقامتين- ٥
، ودعاء )عليه السالم( الدعاء بما تيسر من المأثور وغيره، واألفضل المأثور، فمن ذلك دعاء الحسين- ٦

  ).عليه السالم(ولده اإلمام زين العابدين
  

إنّما تعجل الصالة وتجمع : قال)عليه السالم(عبداهللا  ومنه ما فى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي
م دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف وعليك السكينة والوقار، فاحمد اهللا وهلّله بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يو

أحد مائة مرة،  ومجده وأثن عليه، وكبره مائة مرة، واحمده مائة مرة، وسبحه مائة مرة، واقرأ قل هو اهللا
ان فإن الشيطان لن وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت، واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة وتعوذ باهللا من الشيط

يذهلك في موطن قطّ أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، وأقبل قبل 
اللَّهم إنّي عبدك فال تجعلْني من أخْيبِ وفدك، وارحم مسيري إليك من الفَج العميق، : نفسك، وليكن فيما تقول

  :وليكن فيما تقول
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»اللَّه قَةفَس نِّي شَرأ عرالل، وادالح كقن رِزم ليع عأوسن النَّار، وقَبتي مر ر كلِّها فُكالمشاع رب م
اللَّهم إنِّي أسألُك بِحوِلك «:  وتقول»اللَّهم ال تمكُر بي وال تخْدعني وال تَستَدرِجني«: ، وتقول»الجِن واالنس

 كودجو أن ميناحالر موياأرح بينلحاس لسامعين ويا أبصر الناظرين وياأسرع ا وكَرمك ومنِّك وفَضلك ياأسمع ا
، وتذكر حوائجك، وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك »تُصلِّي على محمد وآِل محمد، وأن تفعَل بي كذا وكذا

م ينْفَعني ما    الَّتياللَّهم حاجتي إلَيك«: إلى السماء م يضرني ما منَعتَني، والَّتي إن منَعتَنيها لَ إن أعطَيتَنيها ل
لنَّار اللَّهم إنَّي عبدك وملْك يدك، ناصيتي بيدك «: ، وليكن فيما تقول»أعطَيتَني، أسألُك خالص رقَبتي من ا

م منِّي مناسكي الّتي أريتَها خليلَك إبراهيم صلواتك وأجلي بِعلمك، أسألك أن توفّقني ِل ما يرضيك عنِّي وأن تَسلَّ
اللَّهم اجعلني ممن رضيتَ عملَه «: وليكن فيما تقول. »عليه ودلَلتَ علَيها نبيك محمداً صلّى اهللا عليه وآله

  .»ةوأطَلْت عمره وأحييتَه بعد الموت حياةً طيب
  

على ما رواه معاوية )عليه السالم(علياً)صلى اهللا عليه وآله(ومن األدعية المأثورة ما علّمه رسول اهللا
ه ال شريك لَه له الملْك ولَه الحمد، «: فتقول: قال)عليه السالم(بن عمار عن أبي عبداهللا دحال إله إالّ اهللا و

و حيهيي، وميتُ ويحميتُ ويحيي ويأنت  ي دمالح لَك مو على كّل شيء قَدير، اللَّههو رالخَي موتُ، بيدهال ي 
ومحياي ومماتي، ولك تُراثي وبك حولي ومنْك  كما تَقُول، وخير ما يقوُل القائلون، اللَّهم لَك صالتي وديني

 الصدر ومن شَتات األمرِ ومن عذابِ النّار ومن عذابِ قوتي، اللَّهم إنَّي أعوذُ بك من الفَقْر ومن وسواسِ
ح، وأعوذُ بك من شر ما تأتي بِه الرياح، وأسألك خير اللَّيل  القبر، اللَّهم إنِّي أسألك من خير ما تأتي به الريا

  .»وخير النَّهار
  

إن : يقول)عليه السالم(معت أباعبداهللاس: ومن تلك األدعية ما رواه عبداهللا بن ميمون، قال
اللَّهم إنِّي أعوذُ «: وقف بعرفات، فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع، قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول

لنَّهار، أمسى ظُلمي مستَجيراً بعفوِك، وأمس ليل وا ى بِك من الفَقْرِ، ومن تَشتُت األمر، ومن شَر ما يحدثُ بال
 ر هِك الباقي، ياخَيستجيراً بِوجسى وجهي الفاني موأم ،كتجيراً بِعزسى ذلِّي مسك، وأمستجيراً بأمانخَوفي م

فيتَك، واصرِفْ عنِّي شر جميع خلقك   .»من سِئل، وياأجود من أعطْى جلِّلْني برحمتك، وألْبِسني عا
  

اللَّهم ال تجعلْه « :إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل: قال)سالمعليه ال(عبداهللا وروى أبوبصير عن أبي
ر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه من قابل أبداً ما أبقَيتَني، واقْلبني اليوم مفْلحاً منْجِحاً مستَجاباً لي  آخ

أح موالي بِه بنْقَلل ما يغْفُوراً لي، بأفْضمِ مرحوماً مأكْر نم مولني اليعالحرام، واج كتجاج بيك وحفْدن وم د
وفْدك عليك، واعطني أفضَل ما أعطَيتَ أحداً منْهم من الخَيرِ والبركة والرحمة والرضوانِ والمغفرة، وبارِك 

  .»رِك لَهم فيلي فيما أرجع إليه من أهل أو مال أو قَليل أو كَثير، وبا
  



 ٩٨

  
  آداب الوقوف بالمزدلفة

  
  :وهى أيضاً كثيرة نذكر بعضها

 : اإلفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفراً فإذا انتهى إلى الكثيب األحمر عن يمين الطريق يقول- ١
  .»اللَّهم ارحم موقفي، وزِد في عملي، وسلِّم لي ديني وتَقبل مناسكي«
  .قتصاد في السير اال- ٢
ث الليل- ٣   . تأخير العشائين إلى المزدلفة، والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن ذهب ثل
  . نزول بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، ويستحب للصرورة وطء المشعر برجله- ٤
اللَّهم هذه جمع، اللَّهم إنِّي « : إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء بالمأثور وغيره، ومن المأثور أن يقول- ٥

 لي في قَلبي، وأطْلب هعمأن تج ر الَّذي سألْتُكلخَي أسألك أن تَجمع لي فيها جوامع الخَيرِ، اللَّهم ال تْؤيسني من ا
  .»لشَّرإلَيك أن تُعرفَني ما عرفْتَ أولياءك، في منْزلي هذا، وأن تَقيني جوامع ا

 أن يصبح على طهر، فيصلي الغداة ويحمد اهللا عزوجّل ويثني عليه، ويذكر من آالئه وبالئه ما قدر - ٦
اللَّهم رب المشْعر الحرامِ فُك رقَبتي من النار، « :ثم يقول)صلى اهللا عليه وآله(عليه، ويصلي على النبي

أ رالحالل، واد كقرِز نم لَيع عوأوس وعدم ليه وخَير  عنّي شر فَسقَة الجن واالنس، اللَّهم أنْتَ خير مطلوب إ
 رتي، وأنَل معذتي، وتَقبثرتُقيلَني ع ني هذا أنوطتي في مْل جائزد جائزةٌ، فاجعسؤول ولكُلِّ وافم وخَير

لتَّقوى من الدنيا زا   .»ديتَجاوز عن خَطيئتي، ثم اجعل ا
  . التقاط حصى الجمار من المزدلفة، وعددها سبعون- ٧
اللَّهم سلِّم لي عهدي، «: إذا مر بوادي محسر وقدر للسعي مائة خطوة، ويقول) السير السريع( السعي - ٨

  .»واقْبْل توبتي، وأجِب دعوتي، واخلُفْني بخَير في من تَركْتُ بعدي
  
  

  آداب رمي الجمرات
  

  :حب في رمي الجمرات أمور، منهايست
  . أن يكون على طهارة حال الرمي- ١
  .»اللَّهم هؤالء حصياتي فأحصهِن لي وارفَعهن في عملي« : أن يقول إذا أخذ الحصيات بيده- ٢
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د كل رمية- ٣ كتابِك وعلى سنَّة نبيك، اهللا أكبر، اللَّهم ادحر عنِّي الشَّيطان، اللَّهم تَصديقاً بِ« : أن يقول عن
  .»اللَّهم اجعلْه حجاً مبروراً وعمالً مقبوالً وسعياً مشكوراً وذَنباً مغفوراً

  . أن يقف الرامي على بعد من جمرة العقبة بعشر خطوات، أو خمس عشرة خطوة- ٤
دبر القبلة، ويرمي الجمرت- ٥   .ين األولى والوسطى مستقبل القبلة أن يرمي جمرة العقبة متوجهاً إليها مست
  . أن يضع الحصاة على إبهامه، ويدفعها بظفر السبابة- ٦
لَيك توكَّلْتُ، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النَّصير« : أن يقول إذا رجع إلى منى- ٧ قْتُ، وعثو بِك ماللَّه«.  
  
  

  آداب الهدي
  

  :يستحب في الهدي أمور منها
  .كون بدنة، ومع العجز فبقرة، ومع العجز عنها أيضاً فكبشاً أن ي-١
  . أن يكون سميناً- ٢
وجهتُ وجهي ِللّذي فَطَر السماوات واألرض حنيفاً مسلماً وما أنا من « : أن يقول عند الذبح أو النحر- ٣

ين، ال شَريك لَه وبِذلك اُمرتُ وأنا من المشْركين، إن صالتي ونُسكي ومحياي ومماتي ِهللا رب العالم
  .»المسلمين، اللَّهم منْك ولك، بسم اِهللا واُهللا أكبر، اللَّهم تَقبل منِّي

 أن يباشر الذبح بنفسه، فإن لم يتمكن فليضع السكين بيده، ويقبض الذابح على يده، وال بأس بأن يضع - ٤
  .يده على يد الذابح

  
  

  لحلقآداب ا
  

اللَّهم اعطني بكلِّ شَعرة «: يستحب في الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف األيمن، وأن يقول حين الحلق
  .»نوراً يوم القيامة

  . أن يدفن شعره في خيمته في منى- ٢
  . أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلِّم أظافيره بعد الحلق- ٣
   



 ١٠٠

  
  آداب طواف الحج والسعي

  
 في طواف العمرة وصالته والسعي فيها يجري هنا أيضاً، ويستحب االتيان ما ذكرناه من اآلداب

اللَّهم أعنِّي على نُسكك وسلِّمني لَه وسلِّمه لي، أسألك « :بالطواف يوم العيد، فإذا قام على باب المسجد يقول
ن ترجِعني بحاجتي، اللَّهم إنِّي عبدك والبلَد بلَدك مسألَةَ العليل الذَّليل المعتَرف بِذَنبه أن تغْفر لي ذُنُوبي، وأ

لةَ المضطَر إليك،  والبيتُ بيتُك، جِئتُ أطلب رحمتك وأُؤم طاعتَك، متَّبِعاً ألمرك راضياً بِقَدرِك أسألك مسأ
  .»غني عفوك وتُجيرني من النَّار برحمتكالمطيعِ ألمرِك، المشْفق من عذابِك، الخائف لعقُوبتك أن تُبلَّ

  
ثم يأتي الحجر األسود فيستلمه ويقبله، فإن لم يستطع استلم بيده وقبلها، وإن لم يستطع من ذلك أيضاً 

لبيت يوم قدم مكة، وقد مر ذلك في صفحة    ).٢٠٣(استقبل الحجر وكبر وقال كما قال حين طاف با
  
  

  آداب منى
  

نى أيام التشريق وعدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب، ويستحب يستحب المقام بم
بعد خمس عشرة صالة أولها ظهر يوم النحر، وبعد عشر صلوات في سائر األمصار، واألولى  التكبير فيها

ر وهللا الحمد، اهللا أكبر على ما اُهللا أكبر اُهللا أكبر، ال إله إالّ اُهللا واُهللا أكبر، اُهللا أكب« :في كيفية التكبير أن يقول
لحمد ِهللا على ما أبالنا   .»هدانا، اُهللا أكبر على ما رزقَنا من بهيمة األنعامِ، وا

  
لثمالي عن أبي جعفر عليه (ويستحب أن يصلي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف، روى أبوحمزة ا

عة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً، من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة رك«: أنه قال)السالم
ومن سبح اهللا فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلل اهللا فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، 

  .»ومن حمد اهللا فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل اهللا عزوجّل
  
  
  
  



 ١٠١

  آداب مكة المعظمة
  :فيها أمور منهايستحب 

  . االكثار من ذكر اهللا وقراءة القرآن- ١
م القرآن فيها- ٢   . خت
، ثم »اللَّهم اجعلْه علْماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كّل داء وسقم«:  الشرب من ماء زمم ثم يقول- ٣

  .»بسمِ اهللا، الحمد هللا، الشُّكْر هللا«: يقول
  . إلى الكعبة االكثار من النظر- ٤
ثالثة في أول الليل، وثالثة في آخره، وطوافان بعد الفجر، وطوافان :  الطواف حول الكعبة عشر مرات- ٥

  .بعد الظهر
 أن يطوف أيام إقامته في مكة ثالثة وستين طوافاً، فإن لم يتمكن فاثنين وخمسين طوافاً فإن لم يتمكن أتى - ٦

  .بما قدر عليه
ومن : اللَّهم إنَّك قلت« :ورة، ويستحب له أن يغتسل قبل دخوله وأن يقول عند دخوله دخول الكعبة للصر- ٧

م يصلي ركعتين بين األسطوانتين على الرخامة الحمراء، يقرأ بعد  .»دخَلَه كان آمناً، فآمنّي من عذاب النَّار ث
  .ة خمساً وخمسين آيةالركعة األولى سورة حم السجدة، وفي الثانية بعد الفاتح  الفاتحة في

اللَّهم من تَهيأ أو تَعبأ أو أعد أو استَعد « : أن يصلي في كل زاوية من زوايا البيت، وبعد الصالة يقول- ٨
ليك ياسيدي تهيئتي وتَعبَئتي وإعدادي واستع ه وجائزته ونَوافله وفواضله، فإ رِفْد جاءدادي ِلوفادة إلى مخلُوق ر

 م رجاء رِفْدك ونوافلك وجائزتك، فال تُخَيب اليوم رجائي، يامن ال يخيب علَيه ساِئٌل، وال ينْقُصه نائٌل فإنَّي ل
فْسي، فإنَّه واإلساءة على نَ  آتك اليوم بِعمل صالح قَدمتُه، وال شَفاعة مخلُوق رجوتُه، ولكنِّي أتَيتُك مقراً بالظُّلمِ

قيلَني عثرتي  ال حجةَ لي وال عذر، فأسألُك يامن هو كذلك أن تصلّي على محمد وآله، وتُعطيني مسألتي وتُ
وتَقْلبني برغبتي، وال تردني مجبوهاً ممنُوعاً وال خائباً، ياعظيم ياعظيم ياعظيم أرجوك للعظيم، أسألك 

رأن تَغْف ال إله إالّ أنتياعظيم العظيم لي الذَّنب «.  
  

اللَّهم ال تجهد بالءنا، ربنا وال تُشمت بِنا « :ويستحب التكبير ثالثاً عند خروجه من الكعبة وأن يقول
د »أعداءنا، فانَّك أنْتَ الضار النَّافع م ينزل ويستقبل الكعبة، ويجعل الدرجات على جانبه األيسر، ويصلّي عن  ث

  .الدرجات
  
  
  



 ١٠٢

  طواف الوداع
  

يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع، وأن يستلم الحجر األسود والركن 
د الوصول إلى المستجار، وأن ) ٢٠٦(شوط، وأن يأتي بما تقدم في ص   اليماني في كل من المستحبات عن

م يستلم الحجر األسود، ويلصق بطنه بالبيت، ديه على الحجر واألخرى يدعو اهللا بما شاء، ث  ويضع إحدى ي
م يحمد اهللا ويثني عليه، ويصلي على النبي وآله، ثم يقول اللَّهم صلِّ على محمد عبدك « :نحو الباب، ث

 ،كفي سبيل وجاهد ،ككما بلَّغَ رِساالت ماللَّه ،كن خلقم كتوخير ونجيبك وحبيبك كوأمين كونبي ورسولك
دتجاباً لي بأفْضِل وصسنْجِحاً محاً مفلني مباقْل ماللَّه ،اليقين ه دك حتى أتا بوع ،نْبكوأوذي فيك وفي ج ،ركبأم ع

  .»ما يرجِع به أحد من وفْدك من المغْفرة والبركة والرضوانِ والعافية
  

ن الشامي، ويطلب من اهللا التوفيق لرجوعه مرة ويستحب له الخروج من باب الحنّاطين، ويقع قبال الرك
  .أخرى، ويستحب أن يشتري عند الخروج مقدار درهم من التمر ويتصدق به على الفقراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٣

  

  ملحق مناسك الحج
  منقول عن كتاب

   استفتاءات-المسائل الشرعية 
  
  

  شرائط وجوب الحج
  

ى بالسف.. . إذا لم يسمح للمستطيع للحج:١ السؤال ر إلى الحج في سنة، هل تجب عليه المحافظة عل
ن  االستطاعة ما أمكن إلى السنة األخرى أو غيرها، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إ

  بقيت تلك االستطاعة؟
  

 واهللا.  نعم يجب المحافظة على االستطاعة، فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ولم يكن معذوراً:الجواب
  .العالم

  
 لو تحققت االستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين لكنه منع من السفر إلى الحج :٢ السؤال

كما يحصل كثيرا عندنا في هذه األيام، فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض ... ولم يعط الفيزا من قبل السلطات
ة االستفتاءات لزوم المحافظة على االستطاعة من دون تحد لحياتية الضروري يد مدة، لكن لو اضطر لحاجاته ا

وقت الحج ولم يمكنه في سنوات الحقة تحصيل ما يكفيه ألدائه، هل يعتبر حينذاك  إلى صرف هذا المال بعد
  ممن يجب عليه الحج ولو متسكعا وعلى أي حال، أم يسقط عنه الوجوب؟

  
ن  في الصورة المفروضة ال يستقر عليه الحج كي يجب:الجواب  عليه ولو متسكعاً بل إذا استطاع في السني

  . اآلتية وجب وإال فال
  



 ١٠٤

ن :٣ السؤال لثانوية وقد صادف موعد االمتحا  رجل استطاع الحج في عامه هذا ولكنه طالب في الجامعة أو ا
موعد الحج، بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه مما يوجب ضياع سنة عليه وفي ذلك حرج شديد لجهات 

   أو معنوية، فهل يمنع ذلك من االستطاعة؟مادية
  

  . واهللا العالم. إذا كان ذلك حرجيا عليه كما فرض في السؤال جاز ترك الحج:الجواب
  

   لو اقترض إنسان ماال من الدولة لبناء داره أو ترميمها، ودخلت أيام الحج، هل يجب عليه الحج؟:٤ السؤال
  

  . ناء أو الترميم نعم إن لم يقع في حرج من ترك الب:الجواب
  

ت :٥ السؤال  إذا كان عند المرأة بعض الحلي الذهبية، التي من شأنها أن تكون عندها، ولكن إذا باعتها وذهب
إلى الحج فال يكون ذلك موجباً لوقوعها في حزازة اجتماعيا، خصوصا عندما يتوجه الناس إلى أنها باعتها 

الحلي لم تكن مالكة لها بالفعل ولكنها كانت مالكة لما ألجل الحج، فهل يجب عليها الحج؟ وإذا فرض أن 
ال  يعادلها من النقود، فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمرا متعارفا، ولكن 

؟   يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة إذا لم تلبسها
  

  . في مصرف حجها) ألداء حجة اإلسالم( نعم في كال الفرضين يجب عليها صرف ما تتمكن به :الجواب
  

ه :٦ السؤال  إذا كان هناك هيئة تمكن الشخص من الحصول على جواز سفر للحج ولكن تشترط علي
الشروط التي هي غير متوفرة فيه، ولكنه كان يدعي توفرها فيه كذبا أو تورية، فإذا حج فهل يكون   بعض

 قبل ذلك، وهل يجب عليه أن يوري ليحج حجة اإلسالم حجه صحيحا، وهل تقع الحجة حجة إسالم لو لم يحج
  فيما إذا لم يحج قبل ذلك؟

  
  .  نعم يوري وهو مستطيع بذلك، ويقع حجه حجة اإلسالم إن لم يحج قبل ذلك:الجواب

  
ت :٧ السؤال  إذا ملك اإلنسان ماال يكفي للحج قبل أيام الحج، هل يجوز له صرفه في سفر الزيارة وتفوي

  يستقر الحج في ذمته بذلك؟الحج، وهل 
  



 ١٠٥

  .  يجب التحفظ عليه وعدم إتالفه، حتى يحج به، و إال استقر عليه الحج:الجواب
  

 إذا كان اإلنسان ال يخمس وحج واعتمر مراراً عديدة، وكان إحرامه وهديه من أموال غير :٨ السؤال
  مخمسة، ما حكم أعماله اآلن، وكيف يعمل؟

  
  .حرام والهدي بالذمة صح حجه وعمرته، وإن اشترى بعين ذلك المال يعيد عمله إذا اشترى ثوبي اإل:الجواب

  
  

  أحكام النيابة
  

   عمل النائب في الحج هل على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟:٩ السؤال
  

د المنوب عنه:الجواب   .  على تقلي
  

لبول:١٠ السؤال  جالسا مع صعوبة شديدة كذلك،  لو أجري للمكلف عمٌل جراحي في المثانة وصار ال يمكنه ا
م  ويخرج منه الريح أيضا فيبول واقفا، فلو استطاع ماديا للحج هل يجوز أن يرسل من يحج عنه، مع أنه ل

  يحج من قبل؟
  

 إذا لم يتمكن من السفر جهز من يحج عنه، وإن تمكّن حج بنفسه، وما ذكر ليس موجباً للترك، وإنما :الجواب
واهللا . الطهارة من الخبث والحدث كالطواف والصالة ما هو وظيفة المعذور، ويصح عملهيفعل فيما تجب فيه 

  . العالم
  

   إذا كان المكلف لم يذهب للحج سابقا، فهل يجوز له أن يحج نيابة عن غيره؟:١١ السؤال
  

ال يشترط جواز النيابة بكون النائب لم يكن صرورة، فيجوز لمن لم يحج في عمره أن يس:الجواب تناب، نعم  
  . في تجهيز من لم يستطع أن يحج األحوط وجوبا أن يستنيب من لم يحج

  



 ١٠٦

د :١٢ السؤال  إذا حج المكلف عن امرأة نيابة فما حكمه بعد الذبح في منى هل يحلق أو يقصر، علما بأنه ق
  حج الصرورة سابقاً، وما الحكم إذا لم يكن حج الصرورة؟

  
  . واهللا العالم. ، وال فرق في ذلك بين كونه صرورة أو غير صرورة مخير بين الحلق والتقصير:الجواب

  
م :١٣ السؤال  إذا استؤجر شخص لينوب عن الغير، ولم يوقع المستأجر والمؤجر الصيغة الشرعية، وقا

  األجير بأعمال الحج على حسب الواجب عن المنوب عنه، فهل هناك إشكال؟
  

  .واهللا العالم. لمزبور وال ضير فيه في الصورة المفروضة يجزي العمل ا:الجواب
  

لنائب في الحج عن غيره أو في العمرة، لمدة طويلة لعدة سنوات، :١٤ السؤال  لو انكشف بطالن وضوء ا
و  ماذا يجب عليه، ولو كان عاجزا عن الذهاب اآلن لشيخوخة أو لغيرها، هل يجب عليه إرجاع األجرة، ول

  وجودين ماذا يفعل؟كان أربابها غير معروفين لديه أو غير م
ه :الجواب  نعم يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه، فإن لم يمكن فالتصدق ب

  .عن صاحبه
  

 إذا كان المكلف ال يستطيع أداء فريضة الحج إلصابته بالشلل النصفي مثالً، فلو حصل عنده مال :١٥ السؤال
بة من يحج عنه أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنا

م يعد  يصحبه لمساعدته، وعلى تقدير أنه تجب االستنابة، فلو لم يجد النائب الصرورة ثم في السنة الثانية ل
  مستطيعاً من االستنابة هل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه أم ال؟

  
ن  متى حصلت االستطاعة المالي:الجواب ة وجبت االستعانة بها ألداء فريضة الحج، فمع تمكن أدائها مباشرة إ

ة  عاجالً فهو، وإال فيتحفّظ عليها ألجل مرجو، وإن لم يرج المباشرة فيستنيب لعاجله، وحيث أن استناب
الصرورة عندنا للرجل الحي مبنية على االحتياط الواجب فال بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتي بعدم وجوب 

نابة الصرورة وال يؤخّر، وال يفوت الوجوب بتفويت المال الذي يمكن أداء الفريضة به، فإن فوته مع است
  . واهللا العالم. تمكّن التحفّظ عليه بغير لزوم حرج ألداء الفرض في العام القابل استقر الحج عليه

  
   إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج؟:١٦ السؤال



 ١٠٧

  
 ال يجوز له ذلك، وإن ابتلي بعد االستنابة وجب عليه رد النيابة إلى من استنيب منه إن أمكنه، وإال :ابالجو

  .استناب غيره
  

الباطني بحيث ال يمتلك نفسه، وهذا دائما يحدث في   إذا كان الشخص تهاجمه الغازات والريح:١٧ السؤال
م الحدث، فه ه السفر، ولكنه لم يتعين له إحدى حاالت دائ د يضايق ل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه ق

  الريح وهو في حالة الطواف وال يستطيع االنتظار أو اإلعادة؟
  

  .  هذا كسابقه أيضاً:الجواب
  

لنائب على رأي مقلد المنوب عنه في الحج والعمرة، هل يختص هذا :١٨ السؤال  أنتم ترون وجوب عمل ا
   أم يشمل االستحباب؟الوجوب بالحج والعمرة الواجبين

  
ال نرى نحن ما ذكرت إال في مورد الوصية باالستنابة أو إحجاج من ال يستطيع المباشرة، وفي :الجواب  

  .الموردين ال فرق بين الصورتين أي الوجوب واالستحباب
د أن ال يكون العمل باطال برأي النائب ومرجعه   . وعلى أي صورة الب

  
متقدم هل يجوز للنائب أن يقلد في المسائل االحتياطية مجتهدا آخر في  على ضوء السؤال ال:١٩ السؤال
  :صورة

د- ١   .  اتحاد النائب والمنوب عنه في التقلي
د، كما إذا كان مقلد المنوب عنه يرى االحتياط الوجوبي في - ٢ لنائب عن المنوب عنه في التقلي  اختالف ا

  . مسألةعدم جواز مسألة ما، ويرى مقلد النائب جواز تلك ال
  

لترك ما لم يرجع المنوب :الجواب  في الصورة األولى ال يصح للنائب ترك االحتياط بالرجوع إلى من يجوز ا
ى  عنه نفسه، فال يصح عمل النائب عن المنوب عنه بترك االحتياط اللزومي إذا كان المنوب عنه أيضا عل

م يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إل د، ما ل يه في ما البد له من مراعاة وظيفة من نفس التقلي
  . ينوب عنه

  



 ١٠٨

ة :٢٠ السؤال  على ضوء وجوب العمل على تقليد المنوب عنه لو كان مقلد النائب يرى عدم جواز مسأل
  ومقلد المنوب عنه يرى الجواز، هل يجوز العمل على تقليد المنوب عنه؟

  
  .ان صحيحا وجائزا عند المنوب عنه ال تصح له النيابة بما يعلم ببطالنه عنده وإن ك:الجواب

  
   لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب، ما الحكم في ذلك؟:٢١ السؤال

  
 ال تصح النيابة فيه لعلمه بالبطالن عند المنوب عنه بتركه وعند نفسه بفعله، فال مجال للنيابة كما :الجواب
  . ذكرنا

  
ب  إذا كان رج:٢٢ السؤال ل متوفّى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا، ومن جملة الوصايا حجة، فاستنا

ال بحكم اإلكراه له ولغيره؟ وإذا  واحداً فلم يثبت الهالل ولم يحتمل رؤيته، هل تكفي هذه الحجة عن الميت أم 
لنائب صرفها في األجرة للناقالت والهدي ب كان الحج ال يكفي والنقود التي دفعها الوصي ل ، هل على النائ

ع  إعادة النقود أم ال، ألنه صرف النصف في زيارة أئمة البقيع والرسول األعظم؟ وإذا كان البد من ترجي
م أو أكثر، وسأل الوصي في  م يستطع النائب أن يرجعها في عا النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ول

  فعنا اهللا بكم في الدارين؟مأجورين ن االباحة أو الهبة، ما رأي سماحتكم أفيدونا
  

إذا لم يثبت الهالل ولم يحتمله فإن الحج فاسد والمستأجر ضامن، فإن كانت اإلجارة :  بسم اهللا تعالى:الجواب
ه (مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة االجرة لزيارة الرسول صلى اهللا علي

، وإن لم يكن االيجار مقيدا بالسنة ذاتها فعلى النائب أن يحج في سنة أخرى، )معليهم السال(وأئمة البقيع)وآله
فسه ال على الميت   .واهللا العالم. وإذا أراد الوصي أن يبيحه أو يبرئ ذمته احتسب ذلك على ن

  
لتقصير أو الحلق عن نفسه، أم يأتي به نيابة عن المنو:٢٣ السؤال ب  النائب في الحج عن الغير هل يأتي با
  عنه؟

  
ي :الجواب لنائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات، فإنه إن ابتلي بها يأت  كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها ا

  .بها عن نفسه
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م :٢٤ السؤال  إذا أراد المكلف أن يحج عن ميت نيابة تبرعا مثال ولكنه ال يعلم هل هذا الميت حج في حياته أ
  ال، فهل ينويها حج اإلسالم أم ماذا؟

  
  .  ينوي أداء ما كان مطلوباً منه حين موته وال يسمي شيئا سواه، فيقع عنه حسبما كان مطلوبا به:الجواب

  
ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق ) (٣٦( ذكرتم في مناسك الحج مسألة :٢٥ السؤال

 متعلق به الخمس، أو كان يدفع ، فإذا كان المكلف ال يدري أن ما بيده)به الحق الشرعي لم يصح حجه
الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، وحج وبعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة، فهل ينوي حج 

؟   اإلسالم أيضا أم ماذا
  

، :الجواب  يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته فيقع إن كان مطلوبا بحجة اإلسالم
  . م له أو بالحج الندبي حجا ندبيا لهحجة اإلسال

  
  مرة ثانية قبل الوفاة؟  وعلى فرض ذلك هل يلزمه إعادة الحج:٢٦ السؤال

  
د :الجواب  إن كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها فال يعتني بشكه وال اعادة عليه، وإن كان حين أرا

م يسبقه يقين بتعلق الح ن الشروع فيها فيختلف الحال بين ما ل قّ بما في يده فيبني على عدم تعلقه به وبين أ
  . سبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه فيلزمه األداء ثم يصرفه في نسكه

  
 إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداء أو يقلد غير األعلم، فهل يحج النائب على فتوى مقلّد :٢٧ السؤال

  الميت أم مقلَّده هو؟ 
  

ه  إن كان متبرعا بح:الجواب جة عنه يحج على تقليد مقلَّده هو ال مقلَّد الميت، أما لو أوصى هو بأن يحج عن
  .بعد موته فيحج عنه على تقليد مقلَّد الميت ما لم يعلم ببطالن العمل المطابق لتقليده

  
م في مناسك الحج مسألة :٢٨ السؤال من كان معذورا في ترك بعض األعمال أو في (ما نصه ) ١١٣( ذكرت
ال يجوز استيجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل االكتفاء اال عدم تيان بها على الوجه الكامل 
، والسؤال إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم فهل تبرأ ذمتهما؟ وإذا كان النائب عالما بالحكم )بعمله



 ١١٠

ه والمنوب عنه جاهال به، فهل تبرأ ذمة المنوب عنه؟ وفي حالة عدم برا ءة ذمة المنوب عنه هل يحق ل
لنائب إذا لم يكن المنوب عنه عالما بالحكم؟ ولو كان عالما بالحكم  المطالبة باسترجاع االجرة التي أعطاها ل

  فهل تحق له المطالبة أيضا، ولو كان النائب جاهال فهل تجوز مطالبته؟
  

غير المعذور عنه، أما األجرة التي دفعت  في الصورة المزبورة ال تبرأ ذمة المنوب عنه إال بنيابة :الجواب
إلى المعذور فللمستأجر أن يستعيد منها ما زاد على أجرة مثل العمل، ولألجير أن يطالب أجرة مثل عمله بعد 
أن كانت اإلجارة باطلة، فال يذهب عمل األجير بال أجرة حيث كان بأمر المستأجر في جميع الصور 

  . م تكن أكثر مما سمي في إجارته تلك وإال فبقدر المسمىعمله إن ل المذكورة فله أجرة مثل
  

   الوضوء لطواف الحج وصالته بالنسبة للنائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟:٢٩ السؤال
  

  . يقصد طهارة نفسه:الجواب
  
  

  أحكام العمرة 
  

إلى مكة أول ذي الحجة هل  إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول :٣٠ السؤال
و  يجب عليه اإلحرام، ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة هل يجب عليه اإلحرام؟ ول

  كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟
  

م ولو ألداء  في الفرض األول يجب عليه اإلحرام لدخول مكة، وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إح:الجواب را
  .طواف النساء

  
 لو دخل بعمرة مفردة وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع، هل يجب عليه طواف :٣١ السؤال
  النساء؟

  
  . ال يجب عليه ذلك:الجواب

  



 ١١١

، :٣٢ السؤال  من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده
لنساء ويخرج من مكة أم ال؟أن ي فهل له   عدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ويأتي بطواف ا

  
  .  ال يجوز أن يعدل إلى المفردة ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من األول:الجواب

  
   هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر وعرفات قبل أداء الحج أم ال؟:٣٣ السؤال

  
  . ز إال بعد اإلحرام للحج ثم الخروج إلى ما أراد إن كان بحاجة إلى الخروج ال يجو:الجواب

  
إذا كانوا يريدون ) الميقات( هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من :٣٤ السؤال

  النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان اإلحرام ألنفسهم؟
  

ان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز اإلحرام منها باعتبار أن من  إذا ك:الجواب
  .كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه

  
 إذا ترك المعتمر عمرة مفردة طوافه جهال أو أخل ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده، فما الحكم :٣٥ السؤال

  في ذلك؟
  

ه  إن كان المتروك نفس :الجواب م السعي والتقصير، وإعادة طواف نسائ الطواف لزمه الرجوع واإلتيان به، ث
  .أيضا

  
 هل يجوز لمن تحلّل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدة أو الطائف أو غيرهما لحاجة :٣٦ السؤال

  يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟
  

  .  ال يخرج حتى يقضي النسك كله:الجواب
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فقط، هل يجب عليه اإلحرام وهل يجوز ) عرفات(و) منى( لو كان من قصده الذهاب إلى :٣٧ السؤال
  الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع، قبل إحرامه للحج؟

  
 ال يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج وال فرق في مورد المنع :الجواب

فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير األماكن   مكة القريبة لها،بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من مجال
القريبة من مكة فليحرم بإحرام الحج فيخرج إلى مقصده، فإذا كان يوم التروية خرج بنفس ذلك اإلحرام إلى 

  . عرفا ت
  

و ) الشهر الذي أدى فيه نسكه: ( المقصود من هذه العبارة الواردة في كتاب مناسك الحج:٣٨ السؤال هل ه
  الشهر العددي أم ا لهاللي؟

  
  . المقصود هو الشهر الهاللي:الجواب

  
 هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج، وفي :٣٩ السؤال

  فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن ال يعود إليها للحج أم ال؟
  

 من االتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج، لكن لو بقي إلى أوانه يجب  ال مانع له:الجواب
أن يأتي بالحج حسب وظيفته وله حينئذ أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في 

 الخروج بقصد أن ال يعود، الحج فيجعلها جزءاً لحجه إن كانت وظيفته التمتع، ولكونه مستطيعاً فليس له أشهر
  . بل مثله يجب عليه البقاء ألداء الحج

  
ن (ط نجف ) ١٣٧( قلتم في الطبعة السادسة من كتاب مناسك الحج مسألة رقم :٤٠ السؤال يستحب اإلتيا

م ) بالعمرة المفردة مكررا واألولى االتيان بها في كل شهر واألظهر اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر وقلت
ليا في ال يستحب االتيان بالعمرة المفردة مكررا واألولى االتيان بها في كل (طبعة األخيرة المصححة عندكم حا

شهر واألظهر جواز اإلتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في 
خل مكة واعتمر في ، والسؤال هل هذا عدول عن السابقة بحيث يدل على وجوب اإلحرام على من د)أوله

آخر يوم من الشهر ثم خرج إذا أراد العود إلى مكة أول الشهر؟ أم أن اإلحرام ال يلزمه إال إذا انتهى شهر 
  عددي؟
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 الحكم كما في األخير وليس عدوال بل توضيح لما أجمل سابقا، فاالعتبار ليس بالعدد بل بنفس الشهر :الجواب
ليوم األول من الشهر الذي أتم عمرته فيه ولو كان يوم الث الثين منه وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها ا

  . الثاني وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه فوجب أن يحرم لدخوله فيها
  

 لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة وخرج من مكة لضرورة أو غيرها، قبل التحلّل ثم عزم :٤١ السؤال
  على العودة فماذا يجب عليه؟

  
  . ال يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة، فإن خرج لضرورة رجع وأتمها:الجواب

  
 من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من :٤٢ السؤال

ع فماذا يعمل؟ االتيان بالعمرة المذكورة وبقي في مكة إلى أوان الحج، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمت
يلزمه اإلتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت أو يجوز له اإلحرام من  وإذا كان

  أدنى الحل؟
  

 عليه اإلحرام من أحد المواقيت، وإن لم يتمكن من ذلك عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له :الجواب
  . الخروج إلى ذلك المقدار ويحرم منه

  
لبقاء إلى الحج وبدل :٤٣ السؤال  قيل إن من لم يحج وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه ا

؟  عمرته إلى عمرة تمتع، الجدير بالذكر أن هذه المسألة ال وجود لها في مناسك حج سماحتكم فهل ترتأونها
؟وإذا كنتم ترتأونها فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم يعمل    بها جهال بالحكم أو نسيانا

  
  . ال يجب عليه البقاء للحج إن لم يكن مستطيعاً له، بل له أن يرجع إلى بلده:الجواب

  
   ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبين له أن وضوءه كان باطال بعد مدة من رجوعه إلى بلده؟:٤٤ السؤال

  
فه فهو اآلن محرم والبد أن يعود فيتم العمرة  إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصالة طوا:الجواب
  .ويتحلل

  



 ١١٤

م :٤٥ السؤال  من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثال، فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرا
  حتى هالل شهر صفر، أم حتى الخامس والعشرين منه؟

  
  . بل حتى هالل شهر صفر فإذا أهّل وجب اإلحرام لدخولها:الجواب

  
م بأعمال عمرة التمتع، وانقلب حجها إلى اإلفراد، وخرجت إلى الحج :٤٦ ؤالالس  إذا حاضت المرأة قبل القيا

ليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت  على هذا األساس، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وفي ا
  كن من االنفصال عنها، فما هو حكمها؟قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا، وعلى الرغم منها، ولم تتم

  هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة، أم تعتمر بنفسها في العام القادم؟
  

 ال يجب االتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة، وال بعدها في الصورة المفروضة، وإذا فرض أنها :الجواب
 شهر تمكنت بنفسها، وإن لم تتمكن بنفسها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي

  .واهللا العالم. من االتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر لإلتيان بها
  

م :٤٧ السؤال ة بالقرب من مكة المكرمة، ث من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان، وكان من المقيمين في جد 
ية هل يستطيع أن يدخل مكة ويحرم لهذه العمرة أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوب

م أو الحديبية، أم عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جدة؟   الثانية من مسجد التنعي
  

 أما إحرامه برجاء المطلوبية فليكن من جدة محل إقامته، وأما دخوله مكّة بغير إحرام في نفس الشهر :الجواب
  .فال مانع منه

  
 لعود - رأت الدم، ولم تقدر من االتيان باألعمال بنفسها   إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة، ثم :٤٨ السؤال

؟-القافلة قبل نقائها     ولم تتمكّن من استنابة أحد للطواف وصالته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها
  

لنائب بالنسك:الجواب   . لعالمواهللا ا.  تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ويأتي ا
  

ى :٤٩ السؤال م يتمكّن من اإلتيان بالحج لعذر من األعذار وجيء به إل  إذا أتى المكلف بعمرة التمتع ثم ل
لنسبة إلى الحج فيما بعد؟   بلدته، فما وظيفته بالنسبة إلى النساء؟ وما هي وظيفته با



 ١١٥

  
ي  أما وظيفته بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على األحوط وجو:الجواب باً واالجتناب عنهن إلى أن يأت

به بالمباشرة أو باالستنابة، وأما وظيفته لحجه، فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في القابل مع 
استئناف عمرة التمتع لتقع مع حجه فى عام واحد، وإن لم يكن مستقرا أو كان قد حج حجة اإلسالم قبل ذلك 

  .اهللا العالمو. العام فال شيء عليه
  

 إذا ذهب المكلف ألداء فريضة الحج، فهل يجوز له اإلتيان بالعمرة المفردة وحج التمتع في نفس :٥٠ السؤال
  العام، أم ال؟

  
 نعم يجوز له اإلتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع وبعد أعمال الحج، وال يجوز له اإلتيان بها :الجواب

  .  العالمواهللا. بين عمرة التمتع والحج
  

 لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من إحرامه، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى :٥١ السؤال
جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم، 

  فهل يجب عليه شيء؟
  

ال يجوز الخروج من مكة بعد الف:الجواب م عصى إذا   راغ من عمرة التمتع إال محرما، فلو خرج بدون إحرا
  .واهللا العالم. لم يكن معذورا، ولكن ليس عليه شيء، وال يضر بصحة أعماله

  
 من دخل مكة مرارا بدون عمرة مفردة وهو بدون ختان، ما الذي يجب عليه أن يفعله اآلن، هل :٥٢ السؤال

  م عليه النساء حتى يأتي بما فات وكان دخوله عن علم وعمد؟أنه أذنب فقط، أو يأتي بما فات، وتحر
  

  . ليس عليه شيء في الصورة المفروضة لكنه مذنب وعليه االستغفار من ذنبه:الجواب
  
  
  
  
  



 ١١٦

  أحكام المواقيت
  

فقد كان عمل الكثير سابقا على اإلحرام منه ) ميقات وادي السيل( من المسائل االبتالئية مسألة :٥٣ السؤال
اد من المرحوم العالمة الحجة الشيخ فرج العمران حسبما حققه في الجزء الثامن من كتابه األزهار بإرش

وان الوادي وقرن المنازل متحد وال زال عمل بعض المرشدين على ذلك باإلضافة ) ١٤٠صفحة (األرجية 
ا محسن الفضلي إلى االستناد إلى تشخيص علماء آخرين من شيوخ االحساء كالعالمة الحجة الشيخ ميرز

د الهادي فما هو رأي سماحتكم في ذلك وفي من حج عن نفسه أو نيابة على هذا الميقات؟   وولده الشيخ عب
  

لخبرة من أهل نفس المنطقة، ونحن ال اطالع لنا في  :الجواب هذه شبهة موضوعية مرجعها إلى أهل ا
ه باالتحاد   نا بيان الحكم وهو أنه إن علمتم التشخيص وإنما وظيفت أجزأ وإال وجب اإلحرام من المتيقن أو قبل

  .بالنذر
  

   المعروف حاليا أن وادي السيل هو قرن المنازل هل يجوز اإلحرام منه أم ال؟:٥٤ السؤال
  

  .  يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع:الجواب
  

ن  هل يجوز اإلحرام من مدينة جدة للعمرة المفردة ولعمرة ا:٥٥ السؤال لتمتع حال االختيار، حتى ولو كا
  بإمكان الشخص أن يذهب ألحد المواقيت، مثل الطائف والمدينة المنورة ولو بالطائرة؟

  
 يجوز ذلك لمن كان من أهل جدة، وأما غيرهم ممن دخل جدة وليس من أهلها فال يصح له اختيارا :الجواب

  . إذا تمكّن من اإلحرام من بعض المواقيت المسماة
  
م البد من أن يذهب :٥٦ لسؤالا ة للدراسة في الجامعة عدة سنين يحرم من منزله في جدة أ هل أن ساكن جد 

  إلى أحد المواقيت المعروفة؟
  

  . له أن يحرم من منزله:الجواب
  



 ١١٧

د :٥٧ السؤال م الب  هل يجوز لمن فسدت عمرته عمرة التمتع أن يحرم لها ثانيا من أدنى الحل كالتنعيم مثال، أ
  يذهب إلى أحد المواقيت االخرى كقرن المنازل مثال؟أن 
  

 إن كان في سعة من الوقت لزمه اإلحرام من أحد المواقيت البعيدة، وان لم يسع الوقت فيحرم مما :الجواب
لتفصيل المذكور في المسألة    .من المناسك) ١٦٩(يسعه حسب ا

  
راد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز فال يجوز لمن أ) ١٦٧( قلتم في مناسك الحج مسألة :٥٨ السؤال

ى ) ١٨٥(وقلتم في مسألة . الميقات اختيارا إال محرما لبية إل األفضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر الت
فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها اإلحرام لزم في ذلك تجاوز الميقات بدون إحرام، فما هو وجه الجمع . البيداء

  بين المسألتين؟
  

د:الجواب ن   هذا منصوص عليه بذلك، ومع ذلك ق لتلبيات سرا أول اإلحرام ثم المشي إلى أ احتطنا هنا بأداء ا
  .يصل البيداء فيلبي جهرا هناك

  
 إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظنا منه أنه الميقات، وأتى بأعمال العمرة كاملة وتحلل من :٥٩ السؤال

  ته صحيحة؟إحرامه وعاد إلى بلده، فهل عمر
  

  ).١٧٢( ال تصح على األحوط الذي ذكرناه في مسألة رقم :الجواب
  

 وعلى فرض أن العمرة كانت عمرة التمتع وأتى بعدها بالحج وعاد إلى بلده، فهل يجزيه ذلك :٦٠ السؤال
  عن الحج الواجب الذي في ذمته؟

  
  .  ال تقع حجة اإلسالم وعليه اإلعادة من قابل:الجواب

  
  وهل يلزمه شيء في الفرضين المذكورين؟ :٦١ السؤال

  
  . ال يلزمه شيء من الكفارة:الجواب

  



 ١١٨

م   إذا دخل مكة بدون إحرام جهال أو:٦٢ السؤال عمدا وأراد أن يحرم للعمرة، فهل يصح إحرامه من التنعي
  مثال؟

  
  ).١٦٩( يحرم من أحد المواقيت البعيدة إن وسع الوقت، وعلى التفصيل المذكور في مسألة :الجواب

  
 هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة أن يخرج من مكة وقبل أن يؤدي أعمال العمرة، :٦٣ السؤال

ة مثال، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ثم يؤدي أعمال  وهو محرم ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جد
  عمرة التمتع؟

  
  .  ال يجوز له الخروج قبل أن يقضي عمرته:الجواب

  
 هل وادي السيل الصغير هو قرن المنازل أم وادي السيل الكبير أم كالهما ليسا بقرن المنازل :٦٤ السؤال

  وغير ميقاتين؟
  

  . تعيين ذلك موكول إلى أهل الخبرة من تلك المنطقة:الجواب
  

   :االت اآلتيةسواء للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع في الح   ساكن جدة هل يجوز له اإلحرام منها:٦٥ السؤال
   إذا كان مضى على سكناه بها أكثر من ثالث سنوات؟-أ 

  .  يكفي سكناه في جدة هذه المدة لإلحرام منها:الجواب
  

ال يعلم كم هي المدة التي سيسكنها أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات،  -ب  م يمض هذه المدة ولكن  إذا كان ل
  كما يكون للعاملين في العسكرية؟

  .  أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها البد:الجواب
  

لتردد من قبل المكلف في صدق عنوان المقر عليه فيصدق أنه من أهل جدة؟-ج     في حالة ا
م :الجواب  البد من البقاء مقدارا يوجب صدق عنوان المقر والمنزل، إال إذا جاء إلى جدة غير قاصد للعمرة، ث

  . ام من أدنى الحلبدا له اإلتيان بها فيجوز له اإلحر



 ١١٩

  
ى   رجل دخل مكة غفلة ورغب في البقاء:٦٦ السؤال دون أداء النسك، فهل له ذلك؟ أم يجب عليه الخروج إل

  خارج الحرم؟
  

  .  يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت إن أمكن وإال فإلى أدنى الحل ثم يحرم منه للعمرة المفردة:الجواب
  

داء العمرة بواسطة الطائرة، وكان باعتقادهم أن يحرموا قبل دخول مكة  بعض المؤمنين ذهبوا أل:٦٧ السؤال
المكرمة من أي مكان، فلما وصلوا جدة لم يكونوا محرمين، وفي الطريق بين جدة ومكة دخلوا أحد المساجد 

مال فاغتسلوا هناك وأحرموا كذلك وواصلوا سيرهم باتجاه مكة، دون الذهاب إلى الميقات، وأتوا بجميع األع
  والنسك، فما حكم عمرتهم، وهل يجب عليهم اإلصالح؟

  
م يصح منهم ذلك اإلحرام، وإن لم يتمكنوا صح :الجواب  إن كانوا متمكنين من الذهاب إلى أحد المواقيت ل

  .إحرامهم وعمرتهم، وعلى التقديرين ليس عليهم شيء بعد ذلك وال يحتاجون إلى إصالح
  
  

  أحكام اإلحرام
  

،  إذا :٦٨ السؤال لسابقة لكثرة ما وقع فيها من الخلل، وأراد أن يحج مرة ثانية شك المكلف في صحة حجته ا
  فهل ينوي بالحج حجة اإلسالم أم الحج المندوب؟

  
 ينوي امتثال األمر الفعلي له بما يريده اهللا تعالى منه، فال يسمى حجة اإلسالم وال المندوب فإذا أتمه :الجواب

  .بتلك النية أجزأ عما عليه
  

؟:٦٩ السؤال    ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء اإلحرام لغير ضرورة فهل يجري ذلك في اإلزار أيضاً
  . يجوز مع األمن من الناظر المحترم:الجواب

  



 ١٢٠

ال :٧٠ السؤال  إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل اإلحرام من الميقات، وعلمت أن الوقت 
لبدء إحرام اإلفراد أم ماذا؟يسعها ألداء أعمال عمر   ة التمتع وإدراك اختياري عرفات، فهل تحرم من ا

  
 نعم قد ذكرنا حكمها في المناسك بأن عليها في الفرض أن تحرم باإلفراد، فإذا قضت مناسك الحج :الجواب

  .وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفردة أيضاً
  

   بحيث يعد عرفاً البساً إزاراً فقط؟ هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جداً:٧١ السؤال
  

  . نعم يجوز:الجواب
  

لبية:٧٢ السؤال ث من الت لنعمة(بفتح الدال وسكت ثم قال) إن الحمد: ( لو قال الملبي في المقطع الثال ) وا
م قال  م قال ) لك والملك(وسكت ث ال )ال شريك لك لبيك(وسكت ث م  ، فهل ينعقد إحرامه إذا لبى بهذه الكيفية، أ

  ؟)ال شريك لك لبيك(ثم يقول ) أن الحمد والنعمة لك والملك(بد أن يصل فيقول 
  

  . األحوط الوصل:الجواب
  

ن :٧٣ السؤال م يجوز له أ  إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة، فهل يجب عليه المبادرة فوراً إلى التطهير، أ
  يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين؟

  
ا أو تطهيرهما وعدم التأخير في ذلك من دون عذر، وله إلقاء المتنجس  األحوط المبادرة إلى تبديلهم:الجواب

  .منهما واالكتفاء باآلخر إزاراً أو إلقائهما إذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب استدامة اللبس
  

ة :٧٤ السؤال  لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجب
ن إحرامه ليس من الميقات، هل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات علم أ

  يستلزم فوات الحج فما الحكم، وما الحكم أيضاً إذا تبين له األمر قبل إتمام المناسك؟
  

د اإلحرام إن أمكن العود، وإن أ:الجواب وجب فوت العمل  في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات وتجدي
لتفويت جدد إحرامه في مكانه وأعاد ما عمل   .فيرجع بمقدار ال يوجب فوته، وإن أوجب ذلك أيضاً ا



 ١٢١

  
لنذر؟:٧٥ السؤال    أيهما أفضل اإلحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره با

  
  . اإلحرام من الميقات هو األفضل:الجواب

  
لة :٧٦ السؤال أنه ال يجوز دخول مكة ألحد إال محرما إال من يتكرر منه ) ١٤١( ذكرتم في مناسك الحج مسأ

الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما، فهل صاحب سيارة األجرة الذي يتردد بين مكة والمدينة 
  وجدة كثيرا حكمه كذلك؟

  
  . إن يكن كثير الدخول كالحطاب والحشاش فله حكمهما:الجواب

  
  داخل المسجد جهالً أو حياء ما حكم إحرامها؟ إذا أحرمت الحائض :٧٧ السؤال

  
  . صح إحرامها:الجواب

  
م :٧٨ السؤال  إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جواً هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة واإلحرام منه ث

  العودة إلى المدينة والسفر جوا أم يتعين عليه اإلحرام بالنذر؟
  

  . يجوز له ذلك:الجواب
  

وانقلب حجها ) عمرة التمتع( إذا حاضت المرأة قبل اإلحرام وال يمكنها اإلتيان بأعمال العمرة :٧٩ السؤال
  إلى االفراد، هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟

  
  . ج يجب عليها اإلحرام بما هو وظيفتها فعال وال يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الح:الجواب

  
   وعلى فرض الوجوب هل يجزيها عن حج اإلسالم؟:٨٠ السؤال

  



 ١٢٢

  .  نعم يجزيها عن حجة اإلسالم:الجواب
  

ا :٨١ السؤال  ما حكم عقد االزار من اإلحرام باإلبر ذات الحدين التي ينطبق أحدهما على اآلخر وذلك خوف
 استعمل ذلك جهال منه بالحكم أو من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره؟ ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من

؟   نسيانا
  

بإحرامه ونسكه، ويمكنه أن يدخل طرفي االزار كل طرف   هذا الزم على األحوط وجوبا وال يضر:الجواب
  .في عكس الجانب بعد طي االزار على وسطه من دون عقد

  
ا  إذا كان الرجل يخشى من انتصاب ذكره في الحج وهو محرم، فهل يجوز له:٨٢ السؤال  أن يلبس لبس

  يوقف من ذلك االنتصاب؟ وإذا فعل ذلك ولبس شيئا تحت المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم؟
  

 ال يجوز في حالة اإلحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط في صورته، وما ذكر في السؤال :الجواب
حزام، فإن لبس شيئا غير ذلك يمكن عالجه بشد حزام على العورة وعقده بما يمكنه، وال بأس بعقد طرفي ال

  .لزمته كفارة اللبس
  

 إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة :٨٣ السؤال
  ؟)القافلة(فهل يجوز لها االستنابة في المناسك إذا كان ال ينتظرها الرفقة 

  
ى  اإلح- في الفرض المذكور -  يجب عليها :الجواب رام بنية حج اإلفراد من الميقات وتخرج بذلك اإلحرام إل

عرفات يوم يخرج الحجاج إليها فتقف بها يوم عرفة، وتفيض معهم إلى المشعر، لتقف معهم الوقوف الواجب 
وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصالتها 

  . وترمي الجمار بنفسها ثم تأتي بالعمرة المفردة إذا تمكنت منهاوتسعى السعي بنفسها
  

ق :٨٤ السؤال  إذا نسي المكلف إحرام الحج ولم يذكر إال بعد الوقوف في عرفات أو في المزدلفة أو بعد الحل
  أو التقصير فماذا حكمه؟

  
  . ينوي اإلحرام ويلبي حيث كان، ثم يأتي بما بقي من نسكه وصح حجه:الجواب



 ١٢٣

  
مأ   حكام محرمات اإلحرا

  
لة :٨٥ السؤال ى ): ٢٣١( قلتم في مناسك الحج مسأ يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر عل

األظهر، فإذا كان الزوج يحرم عليه مادام محرما أن يجامع زوجته أو يقبلها أو يالمسها بشهوة فبما يتحقق 
  استمتاعه؟

  
  .ثال يتحقق بضمها من دون تقبيل م:الجواب

  
   ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال اإلحرام بدون االمساك على األنف؟:٨٦ السؤال

  
ال غيره:الجواب   .  الممنوع هو إمساك األنف 

  
 هل الصابون ومعجون األسنان من الطيب المحرم استعماله على المحرم، وهل يفرق في الحكم :٨٧ السؤال

؟   بين ذي الرائحة الطيبة وغيرها
  

فسه من شمه أو االمتناع عن استعماله إذا :الجواب  ما ال يعد طيبا ولكنه ذو رائحة طيبة فاألحوط امتناع ن
  .استلزم شمه

  
 هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة باإلحرام مما يضر به وكذلك وجود خياطة في أطراف :٨٨ السؤال

  اإلحرام؟
  

  . ان شيئا على المحرم ال بأس بهما وال يضران باإلحرام وال يوجب:الجواب
  

   الهميان المتخذ لغير حفظ النقود، هل يسوغ استعماله؟:٨٩ السؤال
  

  .  إذا كان من شأنه حفظ النقود فال بأس:الجواب



 ١٢٤

  
ليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه، فالذي يحرم عليه من :٩٠ السؤال  بعد أن ينهي الحاج أعمال ا

  والتقبيل كذلك؟هو الجماع فقط أو اللمس ) زوجته(
  

لنساء بقي :الجواب  ما لم يطف ولم يسع للحج تبقى عليه محرمات النساء كلها، نعم لو لم يبق سوى طواف ا
  . عليه حرمة الجماع فقط

  
ق    األحوط للمرأة أن تستر وجهها عن:٩١ السؤال م ذلك، فهل هذا االحتياط با األجنبي ويجوز لها في اإلحرا

  ؟حتى في حالة اإلحرام أم ال
  

 ال يجوز لها ستر الوجه حال اإلحرام بالبرقع أو النقاب، بل األحوط عدم الستر بأي ساتر وال بأس :الجواب
لتحجب عن األجنبي بما ال يمس وجهها، بل يجب على األحوط   . عليها با

  
   إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟:٩٢ السؤال

  
  .  ال يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا:الجواب

  
ال يجوز للمحرم لبس المخيط، فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة أو دون :٩٣ السؤال  

غرز االبر فمثال سروال غير مخيط، أي التحامات السروال تمت بمادة الصقة فهل يسمى السروال من هذا 
م ال؟   النوع مخيطا أ

  
  . كل ذلك ال يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة:وابالج
  

   ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال اإلحرام؟:٩٤ السؤال
  

لنزول والصعود:الجواب   . واهللا العالم.  ال بأس به، فإن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر ال حال ا
  



 ١٢٥

؟ هل يصدق السالح ا:٩٥ السؤال   لذي يحرم على المحرم حمله على مثل المقص والسكين التي يحتاج إليها
  

  . ال يصدق على ذلك السالح:الجواب
  

 ال يجوز للمرأة لبس القفازين حال اإلحرام، فهل يجب عليها ستر الكفين، وإذا كان ال يمكن بغير :٩٦ السؤال
  القفازين هل يعتبر مسوغاً شرعيا للبسها؟

  
  . الستر بالقفازين فتسترها بثوبها ال ينحصر :الجواب

  
 هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب وغيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم :٩٧ السؤال

  قتلها؟ وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة؟
  

  . ال يجوز ما لم تؤذ، وإذا كانت مؤذية فال بأس:الجواب
  

  ر المحرم؟ هل يجوز قتلها في الحرم لغي:٩٨ السؤال
  

  .  ال يجوز إال مع إيذائها:الجواب
  

 هل يحرم على المحرم استعمال كل ما فيه رائحة طيبة كالهيل والدارسين وكذلك صابون :٩٩ السؤال
  االستحمام والغسيل ومعجون األسنان وشامبو الرأس؟

  
  .  نعم على األحوط:الجواب

  
االزار عن السقوط ال لحفظ النقود، هل يجوز له ذلك  إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد :١٠٠ السؤال

؟   إذا كان الهميان مخيطا
  

  .  نعم ال بأس:الجواب



 ١٢٦

  
   هل في لبس المرأة للقفازين كفارة؟ إن كانت فما هي؟:١٠١ السؤال

  
  . نعم مع العلم وااللتفات فيه الكفارة وهي شاة:الجواب

  
  ل تلزمه كفارة؟ إذا استعمل المحرم األدهان للعالج، ه:١٠٢ السؤال

  
  .  ال تلزمه الكفارة:الجواب

  
   لو أن رجال محرما لبس المخيط تحت إزاره جهال منه بالحكم فهل تلزمه الكفارة أم ال؟:١٠٣ السؤال

  
  .  ال كفارة مع صدوره جهال:الجواب

  
   لو عقد على اإلزار هل يضر بإحرامه؟:١٠٤ السؤال

  
  .اً ترك عقده ال يضر بإحرامه ولكن األحوط لزوم:الجواب

  
لبرتقال حال اإلحرام هل يجب على غير اآلكل إمساك األنف عن شم رائحته؟:١٠٥ السؤال    عند أكل ا

  
  . نعم األحوط ذلك كاآلكل:الجواب

  
   ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة؟:١٠٦ السؤال

  
  .م فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادهااإلحرا   إذا لم يكن من لباسها المعتاد لها قبل:الجواب

  



 ١٢٧

 يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الرأس ماء، فهل يصح للمحرم :١٠٧ السؤال
ليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشاف، وهل ال يكون في ذلك تغطية للرأس  بعد غسل اليد ا

  حين تنشيفه دون قصد وتعمد، مع كون سقوطها محتمال ومتوقعا؟وما الحكم لو سقطت شعيرات من الرأس 
  

  .  ال بأس بتنشيفه، وال بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتمالً:الجواب
  

 إذا ارتكب المحرم أحد محرمات اإلحرام كالتظليل مثال وأراد أن يكفر بشاة، فعلى من تصرف :١٠٨ السؤال
  تلك الشاة؟

  
  .تصرف على الفقراء :الجواب

  
ن :١٠٩ السؤال  هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير المخيط زائدة على الثوبي

  تحرزا من ظهور عورته؟
  

  . ال بأس:الجواب
  

   إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره؟:١١٠ السؤال
  

  . صر لنفسه، ولكن ال يجوز أن يقصر لغيره ما لم يقصر لنفسه نعم يجوز له أن يق:الجواب
  

ن :١١١ السؤال م ارتكاب محرمات اإلحرام أو بعضها ثم يفدي، كأ  هل يجوز للحاج أن ينوي قبل اإلحرا
  ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثال عند اإلحرام، وما حكم ذلك؟

  
  .واهللا العالم.  ال يوجب ارتكابها بطالن العمل نعم ال يضر ذلك باإلضافة إلى المحرمات التي:الجواب

  



 ١٢٨

مثل ما يقال له الشرت الذي ( إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثال فلبس شيئا مخيطا :١١٢ السؤال
د ) يستر العورتين مع لبسه ثوبي اإلحرام، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعا وتكليفا، وق

  لى ورجع إلى أهله؟أتى بكامل الطواف وص
  

 ال حكم تكليفيا عليه فعال وصح طوافه وأعماله األخرى، غير أن عليه كفارة لبسه ذلك إذا استمر :الجواب
  .عليه بعد التذكّر

  
 أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة اإلحرام أن تكشف شيئا من شعر :١١٣ السؤال

أ مقدم الرأس من باب المقدم ة العلمية لكشف الوجه، فكشفت عنه، ثم جاءت بأعمالها، ثم علمت بعد الحج بخط
  من أخبرها، فما حكم طوافها، وصالة الطواف، وسائر أعمالها؟ سواء أمكن االستئناف أم لم يمكن؟

  
م علمت أجزأها أعمال مناسكها:الجواب  واهللا.  إذا كانت جاهلة بالوظيفة قبل وحين الطوافات، وصلواتها، ث
  .العالم

  
  

  أحكام التظليل
  

 هل يجوز للمحرم التظليل أثناء الليل عندما ينتقل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مثال؟ :١١٤ السؤال
ذ  ليل في سيارته من منطقة إلى اخرى فاتحا نواف إن كان الجواب بالنفي فما هو حكم المحرم الذي ينتقل أثناء ال

خارجي مشابها للجو الداخلي للسيارة أو مغايرا له بعض الشيء؟ وما هو الحكم السيارة بحيث يصبح الجو ال
لتيار الذي  إذا أصبح الجو الداخلي للسيارة أكثر إزعاجا من الجو الخارجي في مثل هذا الفرض وذلك بسبب ا

  تحدثه سرعة السيارة؟
  

  . واهللا العالم. ستظالل الرجل ال يجوز ذلك حتى في الليل وال توجب الحالة المفروضة ترخيصا ال:الجواب
  

لتظليل حال المشي بمظلة أو راكبا بسيارة مسقوفة في مكة المكرمة :١١٥ السؤال  هل يجوز للمحرم ا
  وعرفات ومزدلفة ومنى؟

  



 ١٢٩

 نعم في كل محل نزل فيه ألداء نسك أو لمحض الراحة أو لقضاء حاجة أخرى وال يعمل سيرا :الجواب
  .سفريا

  
حينما يكون متواجدا في مكة المكرمة ) شمسية مثال( للمحرم أن يظلل رأسه بمظلة  هل يجوز:١١٦ السؤال

لة المشي على القدمين فهل يصح حال المسير  وفي عرفات وفي المشعر الحرام ومنى، وإذا كان يصح ذلك حا
  في سيارة مكشوفة؟

  
لتظليل في أمكنة نزوله واقفا أو ماشيا وبأية صورة ما لم :الجواب   . يشرع في سيره السفري ال بأس با

  
، :١١٧ السؤال  من المعلوم لديكم أن المذابح الموجودة حاليا بمنى جلّها بل كلها تقع خارج الحدود الشرعية

  فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلة خارج الحدود في مسيره قاصدا المذبح لالتيان بالنسك أو لغرض آخر؟
  

ال بأس به فيما هو شأن مناسك منى، :الجواب لنسبة إلى مناسك خارج منى كطواف البيت أو أغراض   وأما با
  .أخرى فال يجوز

  
 إذا اضطر المحرم إلى التظليل، هل يجوز له سد نوافذ السيارة عن الهواء والشمس أم تقدر :١١٨ السؤال

  الضرورة بقدرها؟
  

  .  نعم تقدر الضرورة بقدرها:الجواب
  

 أعالها تكفي للرأس والكتفين دون بقية الجسد هل يجوز  إذا كانت السيارة فيها فتحة من:١١٩ السؤال
  الركوب فيها في حال اإلحرام؟

  
  .  البد أن ال يقع البدن في حماية الظل أيضاً:الجواب

  
ا )وال بأس باالستظالل بظل المحمل حال المسير) (٢٦٩( قلتم في مسالة :١٢٠ السؤال ، فهل عدم البأس هن

لنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه؟بالنسبة للراكب في المحمل إذا ا   ستظل بجانب المحمل، أم با
  



 ١٣٠

  .  المراد هو الثاني:الجواب
  

لسيارة المسقفة بعد الوصول إلى مكة؟:١٢١ السؤال    هل يجوز ركوب ا
  

  .  يجوز في نفس مكة:الجواب
  

مس أم ال، ولو تظلل هل  هل يجوز لمن أكمل رمي الجمرات والنحر فقط أن يتظلل عن الش:١٢٢ السؤال
  تلزمه الكفارة؟

  
  . ال يخرج عن اإلحرام إال بعد الحلق أو التقصير، فلو استظل قبل ذلك فعليه كفارة:الجواب

  
 هل يجوز أن يتظلل لشدة حرارة الشمس اضطرارا وتلزمه الكفارة حينئذ إن تظلل لالضطرار :١٢٣ السؤال
  أم ال؟

  
  . ضطرار ولكن عليه الكفارة يجوز االستظالل في صورة اال:الجواب

  
 إذا كان الحاج نازال في أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثال، وأراد الذهاب محرما إلى مكة :١٢٤ السؤال

القديمة، فهل يجوز له الركوب في سيارة مسقفة؟ أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزوله وهو العزيزية كما 
  فرضناه في السؤال؟

  
ال يجوز:الجواب  له التظليل إال بعد وصوله مكة القديمة وال يجوز بين مكان نزوله وبين مكة القديمة إذا  

  .قصد بسيره هذا الذهاب إلى المسجد لألعمال، والمسألة احتياطية
  

   إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما، هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة؟:١٢٥ السؤال
  

  . وقت الضرورة ال يجوز في غير :الجواب
  



 ١٣١

ل :١٢٦ السؤال ء، وكان التظلي  هل يجوز التظليل إذا لم يكن شمسا، وال حرا وال بردا، وال مطرا وال هوا
ل  كعدمه لكن السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة، هل يجوز التظلي

  في هذه الحالة؟
  

لة اختيارا:الجواب   .  وإذا اضطر كفّر ال يجوز في هذه الحا
  

لبرد أو الحر ) ٢٧٠( قد ذكرتم في المناسك مسألة :١٢٧ السؤال المراد من االستظالل التستر من الشمس أو ا
م يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فال بأس بها، فهل هذا ممكن  أو المطر ونحو ذلك، فإذا ل

  تقي عن شمس أو برد أو مطر فهل يجوز استعمالها؟أم تعليقٌ على المستحيل؟ وإذا كانت المظلة ال 
  

  . يمكن فرضه في ليل ال مطر فيه وال ريح فال بأس في مثله من استعمال المظلة وال شيء عليه فيه:الجواب
  

 هل يجوز للرجل المحرم إذا وصل مكة المكرمة أن يركب سيارة مسقوفة أو يستظل بمظلة :١٢٨ السؤال
  ة المكرمة قبل أن يأتي بأعمال العمرة؟ونحوها حال مسيره داخل مك

  
  . نعم يجوز ذلك:الجواب

  
لة ( ذكرتم في مناسك الحج :١٢٩ السؤال و (ما نصه ) ٢٧٠المسأ المراد من االستظالل التستر من الشمس أ

. البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك فإذا لم يكن شيء من ذلك، بحيث كان وجود المظلة كعدمها فال بأس بها (
هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار، وكذلك تساوي الظل وعدمه، فلو كان المحرم في    التظليل فيفهل

ه  النهار وال شمس موجودة لوجود السحاب وال حر وال برد وال هواء فلو ركب السيارة المسقوفة فهل علي
  فدية للتظليل؟

  
 مع الركوب في غير المسقوفة فإن سرعة  ركوب السيارة المسقوفة في الصورة المذكورة ال يستوي:الجواب

حركة السيارة تولّد الهواء فيتفاوت الحال بين كونها مسقوفة أو غير مسقوفة، وإنما يمكن أن ال يتفاوت فيما 
ن  لو مشى على قدميه مع المظلة المحافظة عن الشمس والمطر ففي مثله إذا كانت الحالة ما ذكر، فال بأس أ

  . لمظلةيمشي في الظالل أو تحت ا
  



 ١٣٢

 واستظل، أو يجهل بحرمته في جهة ما -  مثال  - لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل :١٣٠ السؤال
م، ما حكمه؟ م جزء من مكة فاستظل من التنعي   كتصوره أن التنعي

  
  . في صورة الجهل ال كفارة عليه:الجواب

  
زته بيوت مكة، فإذا كان المكلف في  إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكّة حالياً، وقد تجاو:١٣١ السؤال

مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة، وأحرم من هذا المسجد فهل يجوز له أن يتظلّل بالسيارة المسقوفة، ألنكم 
ال  م  تقولون بجواز التظليل في داخل مكة للمحرم؟ ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أ

  لحرم وهو في مسجد التنعيم؟مع أنه يمكن أن يشاهد ا
  

لتلبية عند مشاهدة الكعبة:الجواب   . ال يجوز التظليل على األحوط إال بالوصول إلى مكة القديمة، ويقطع ا
  

 هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة لالتيان بالعمرة المفردة استحباباً، مع العلم أنه سيضطر :١٣٢ السؤال
  إشكال في ذلك؟ وكذلك الحج المستحب؟إلى التظليل بعد اإلحرام، فهل هناك 

  
 نعم يجوز، وال يضر ذلك بصحة إحرامه سواء كان في العمرة المفردة أو المتمتع بها، في الحج :الجواب

  .الواجب أو المستحب
  

، :١٣٣ السؤال د بطول كيلومتر تقريبا  توجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج، وتمت
  محرم تحتها يعتبر تظليالً؟ وما الحكم مع وجود طريق غيرها وعدمه؟فهل أن مرور ال

  
لسائر معه كسقوف :الجواب  يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت، وإنّما المحظور هو الظل ا

  .واهللا العالم. السيارات ونحوها
  
  
  
  



 ١٣٣

  أحكام الكفارة
  

لفعله بعض المحظورات لإلحرام، فهل يجوز له أن  عندما يكون المحرم ملزماً بذبح كفارة ما :١٣٤ السؤال
وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمناً أم يجوز إعطاء مطلق الفقير، وهل . يأكل منه أم يجب أن يدفعه كله للفقير

  يجوز له أن يؤخر ذبح الكفارة إلى سنة أو أكثر؟
  

فسه منها، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن، :الجواب ال يجوز أن يأكل بن ى   وال بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إل
  . اإلهمال

  
   هل تجب الكفارة على من أدهن ألجل الضرورة؟:١٣٥ السؤال

  
  . ال شيء عليه مع الضرورة:الجواب

  
 فداء التظليل هل هو الحق بالكفارات بحيث ال يجوز لغير الفقير والمسكين األكل منه، وعلى :١٣٦ السؤال
  عليه الفداء أن يأكل منه أم ال؟الجواز هل يجوز لمن كان  فرض

  
  . ال ينتفع هو منه ويعطي جميعه للفقراء:الجواب

  
   أن يتصدق به على نفسه؟- إذا كان فقيرا- هل يجوز لمن عليه فدية الظل :١٣٧ السؤال

  
  . ال يجوز:الجواب

  
  أحكام الطواف

  
   ما حكم القران بين طواف النافلة؟:١٣٨ السؤال

  
  .  ال بأس به فيها:الجواب



 ١٣٤

  
 لو طاف طواف الحج أو العمرة وبعد االنتهاء من الحج أو العمرة علم أن وضوءه كان باطال :١٣٩ السؤال

د  لوجود الحائل فما الحكم؟ وإذا لم يعلم إال بعد العود إلى وطنه فهل يكون حجه باطالً أم يجزيه أن يعي
  الطواف وصالته؟

  
 بطل حجه سواء -  أعني شهر ذي الحجة - خرج الوقت  إن كان في مكة والوقت باق يعيدهما وإن :الجواب

  .كان في مكة أو بعد العود إلى وطنه
  

م :١٤٠ السؤال م أو أن الطائفين جميعا يطوفون ككتلة واحدة ونيتهم ل لبيت بسبب الزحا  لو دفع الطائف با
  تقطع، فما حكم طوافهم؟

  
  . صح وأجزاهم في الفرض:الجواب

  
م يعرف مكانه تماما، فهل يجوز  لو انحرف عن الوض:١٤١ السؤال ع الصحيح حال الطواف حول الكعبة ول

  أن يرجع ويبدأ في مكان قبل المكان المظنون االنحراف فيه على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية؟
  

  . ال بأس به بذلك القصد:الجواب
  

ه مع العلم أنها تستغرق نصف  هل تخلل صالة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة ل:١٤٢ السؤال
؟   ساعة تقريبا وهل هناك فرق بين كون القطع قبل األربعة أشواط أم بعدها

  
  . ال يضره إذا اشتغل به بعد انقضائها:الجواب

  
ى :١٤٣ السؤال  في حالة وجوب اإلتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام واإلتمام، ما حكم من أت

  م فقط جهال منه بالحكم؟بطواف أو سعي كامل بقصد التما
  

ه ذلك:الجواب ال يضر  .  



 ١٣٥

  
من يشك كثيرا في عدد األشواط في الطواف الواجب حول   هل يسري حكم كثير الشك على:١٤٤ السؤال

  ومتى يصير الشخص كثير الشك في الطواف؟. الكعبة المشرفة
  

ال اعتبار بها مطلقا ال أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إال أن تبلغ الوسواس،:الجواب   . فحينئذ 
  

ن :١٤٥ السؤال  ما رأيكم في القران بين الطوافين، وعلى تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك االتيا
  بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية لالحتياط لعدم إحراز صحة الطواف األول بعد االنتهاء منه أو ال؟

  
  . واهللا العالم. لطوافين في الفريضة، ولكن ال يعد اإلتيان به احتياطا قرانا ال يجوز القران بين ا:الجواب

  
بحيث يكون )عليه السالم( هل يجوز للمختار أن يطوف في الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم:١٤٦ السؤال

  المقام بين الطائف وبين الكعبة؟
  

  . مكنهالمقام إن أ  نعم له ذلك وإن كان األولى أن يطوف قبل:الجواب
م بعد أعمال :١٤٧ السؤال  إذا قدمت المرأة التي تخاف أن يطرقها الحيض الطواف والسعي على الموقفين، ث

  يوم النحر لم تر الدم، فهل تلزمها إعادة الطوافين والسعي أم ال؟
  

  . واهللا العالم.  األولى لها اإلعادة من غير لزوم:الجواب
  

معتمرا وبعد عودته لبلده علم أن وضوءه الذي طاف به الطواف  ما حكم من ذهب إلى مكة :١٤٨ السؤال
ه  م أن عمرت الواجب وصلى به ركعتي الطواف كان باطال، فهل يلزمه اآلن أن يعود مرة ثانية إلى مكة أ

  باطلة وال يلزمه اآلن شيء؟
  

  .  إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك وال تبطل باإلهمال:الجواب
  



 ١٣٦

جع الحاج أو المعتمر إلى بالده وشك في أنه هل أتى بطواف النساء أم ال مع احتمال  إذا ر:١٤٩ السؤال
  االلتفات إليه هناك فعلى ما يبني، هل تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم؟

  
 في مفروض السؤال إذا أتى أهله ثم شك لم يعتن به، وأما إذا كان الشك قبل الوطء ألهله فالبد من :الجواب

  .عتناء به، واالتيان بالطواف بنفسه إن أمكن وإال فبنائبهاال
  

   لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج، فهل يكفيه طواف نساء واحد؟:١٥٠ السؤال
  

  . البد أن يطوف لكل منها مرة مستقالّ ويصلي كذلك بعده، وال يكفي الواحد عن الجميع:الجواب
  

إلنسان يبلغ من العمر ثالثة عشر سنة وذهب إلى بيت اهللا الحرام ولم يأت بطواف  لو كان ا:١٥١ السؤال
  النساء، فهل تحرم عليه زوجته أم ال؟

  
  . واهللا العالم.  نعم تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا تمكّن وإال فباالستنابة:الجواب

  
إلى جدار الكعبة، تقولون في المناسك ) ذروانالشا( إذا مد المكلف يده حال الطواف من جانب :١٥٢ السؤال

ال يمد يده( ال؟ وإذا كان وجوبيا فما هو تكليفه فيما إذا رجع   فهل هذا االحتياط وجوبي أو) الخ... األحوط أن 
  إلى بالده هل يجب عليه تدارك شيء أم ال؟

  
  .واهللا العالم.  ال شيء عليه وطوافه صحيح:الجواب

  
  مكلف أن يطوف باالزار فقط، علما أنه ساتر من السرة إلى الركبة؟ هل يجوز لل:١٥٣ السؤال

  
  .  ال بأس به، واألولى أن ال يترك الثوب اآلخر:الجواب

  
و :١٥٤ السؤال  من طاف وصلّى ركعتي الطواف هل يجوز له أن يطوف عن غيره طواف واجب أ

  مستحب، أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي؟



 ١٣٧

  
  . ه ذلك نعم يجوز ل:الجواب

  
م قلّم أظافره، وتبين له بطالن عمرته ببطالن الطواف مثالً، ماذا :١٥٥ السؤال  إذا حّل المحرم من إحرامه ث

  يجب عليه؟
  

لتقصير:الجواب   . يجب تدارك الطواف والسعي أيضا وإعادة ا
  

م  ما حكم من قطعت الصالة طوافه قبل تجاوز النصف وبعد تجاوز النصف، مع الع:١٥٦ السؤال لم أنه ل
  يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه؟

  
  .  في مفروض السؤال يتمه من حيث قطع بعد الصالة:الجواب

  
   إذا طاف المكلف ثم شك في الطواف قبل الصالة هل يلتفت إلى شكّه أم يبني على الصحة؟:١٥٧ السؤال

  
  ا لم يدخل في الصالة، وإن كان شكه في  إن كان شكه في عدد األشواط فعليه االعتناء بهذا الشك م:الجواب

لسبعة لم يعتن به   .الزيادة على ا
  

د إلى وطنه فهل يكون حكمه حكم :١٥٨ السؤال  إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهال بالحكم، وعا
  تارك الطواف أم حكم ناسي الطواف؟

  
  . يكون حكمه حكم تارك الطواف عمدا:الجواب

  
م بوجوب صالة الطواف ولكنه يعلم بوقت وجوبها، هل هي بعد الطواف أو بعد  من كان يعل:١٥٩ السؤال

لنساء في المفردة أو طواف الحج، فعمل على  الفراغ من األعمال سواء السعي في عمرة التمتع أو طواف ا
 هذا المنوال، فما هو حكم طوافه؟

  



 ١٣٨

لطواف بال فصل عرفي، وتركها بعد  في مفروض السؤال بما أنه كان جاهال بوجوب االتيان بصالة ا:الجواب
لنساء أو الحج فيحكم بصحتها   .الطواف وأتى بها بعد السعي أو طواف ا

  
 من ترك طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة، فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادرا :١٦٠ السؤال

  على الرجوع أم ال؟
  

  .فعله، وإن لم يقدر كفته النيابة مع قدرته للذهاب إلى البيت ال يكفيه غير :الجواب
  

) خالف االحتياط الموجود في المناسك( إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلّت بغسل واحد :١٦١ السؤال
بالنسبة للمستحاضة الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلّت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إال بعد   وكذا

؟ لبلد، فما حكم طواف عمرتها وحجها   رجوعها إلى ا
  

  .  حيث إن الحكم مبني على االحتياط فلها أن ترجع إلى الغير مع مراعاة األعلم فاألعلم:الجواب
  

 لو قطعت الصالة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده وتحرك الطائف عن مكان :١٦٢ السؤال
د الوضوء، ما حكم طوافه؟   القطع، بل ذهب إلى مكان آخر ليصلي أو ذهب لتجدي

  
ما القطع بإقامة الصالة مع عدم الخروج عن المطاف فال يضر مع االشتغال بال فصل بعد الصالة  أ:الجواب

ليد عن الطواف بها فمذكور في مناسكنا فليرجع  من موضع القطع، وأما األعذار األخرى فحكم القطع ورفع ا
  .إليها

  
  ة؟ هل الفصل بين الطواف وصالته بمقدار نصف ساعة يضر بالمواال:١٦٣ السؤال

  
  . إذا لم يكن لمسامحة فال يضر:الجواب

  
 لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج وصلى وسعى جاهال ولم يعلم الحكم إال بعد سنين، :١٦٤ السؤال

  فهل حجه صحيح؟
  



 ١٣٩

دته بنفسه، لكن حيث أن الحكم :الجواب لنساء جهال، فيجب عليه إعا  األحوط أن حكمه حكم من ترك طواف ا
  .  االحتياط الوجوبي فله الرجوع فيه إلى الغيرفي ذلك مبني على

  
؟:١٦٥ السؤال    لو سقطت امرأة في الطواف فهل لألجنبي استنقاذها ولو بمس بشرتها

  
  .  ال مانع من ذلك مع الضرورة:الجواب

  
   ما المراد بعورة المرأة بالنسبة للطواف، هل هي كما في الصالة؟:١٦٦ السؤال

  
  .  نعم هو ذلك:الجواب

  
ى   الذي حكمه تأخير الطواف والسعي إلى:١٦٧ ؤالالس بعد الموقفين، لو قدمها جاهال بالحكم ولم يعلم حت

  خرج شهر الحج فما حكمه؟
  
  

  . في الصورة المفروضة يكون حجة باطال لكونه بمنزلة تارك الطواف:الجواب
  

م يعلم بذلك  من بدأ طواف عمرته من باب الكعبة المشرفة أو حجر إسماعيل جا:١٦٨ السؤال هال بالحكم، ول
  إال في منى بعد الموقفين، ماذا يكون حجه وماذا عليه؟

  
 بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل، واألحوط أن يتم عمله هذا بنية األعم من حج اإلفراد :الجواب

  .والعمرة المفردة
  

   ما حكم االلتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف؟:١٦٩ السؤال
  
  . ال بأس بهذا المقدار من االلتفات:جوابال
  



 ١٤٠

   هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي إلى النهار؟:١٧٠ السؤال
  

  . األحوط عدم التأخير، واألولى كون الفصل قليالً كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس:الجواب
  

ف وأخّر السعي إلى يوم  إذا طاف الحاج يوم الخميس مثال صباحا، وصلى ركعتي الطوا:١٧١السؤال 
  الجمعة صباحا، فهل يكتفي بذلك أم تجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى، علما أنه أخّر السعي اختيارا؟

  
  . في الصورة المفروضة تجب عليه إعادة الطواف والسعي:الجواب

  
ا بعد طلوع  إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتيه، فهل يجوز له تأخير السعي إلى م:١٧٢ السؤال

  الشمس من دون ضرورة لهذا التأخير؟
  

  .  ال بأس بهذا المقدار من التأخير وإن كان األحوط األولى تركه إذا لم تكن ضرورة:الجواب
  

 إذا قطعت الصالة طوافه فاعتقد بطالنه وأتى بطواف جديد جهال منه، هل يجزيه أم البد من :١٧٣ السؤال
  ي كذلك أم هناك فرق؟الطواف المقطوع، وهل السع إتمام

  
 كان عليه إتمامه من موضع القطع لكن في فرض اعتقاده باالحتياج إلى االستئناف صح ما عمله :الجواب

  . وكذا السعي
  

   هل لمس جدار الكعبة المشرفة أثناء الطواف فيه إشكال؟:١٧٤ السؤال
  

  .  نعم ال يمسه حين الطواف على األحوط:الجواب
  

  أثناء الطواف )عليه السالم( أن ما يقال سبب عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل هل صحيح:١٧٥ السؤال
  وعدم جواز لمس جداره ألنه كان جزءا في الكعبة المشرفة وأخرجه بعض الملوك بعد هدمها؟

  



 ١٤١

  . الظاهر عدم صحة ذلك، بل المنع تعبدي في ذلك المقدار:الجواب
  

لنساء، وترك صالة:١٧٦ السؤال  الطواف جهال أو نسيانا أو عمدا، ما هو الحكم في  من طاف طواف ا
  الصور الثالث؟

  
 يأتي بها أينما علمها أو تذكرها، وأما تركها عمدا أو ترك المبادرة إليها بعد الطواف متعمدا فيوجب :الجواب

  . بطالن الطواف، فيجب استيناف الطواف أيضا
  

  به ببطالنه إال بعد عدة سنوات فما الحكم؟ إذا كان طواف العمرة باطال ولم يعرف صاح:١٧٧ السؤال
  

  . واهللا العالم.  في الصورة المفروضة يجب عليه إعادة الحج:الجواب
  

لبيت طواف عمرة التمتع، وفي أحد األشواط المس جدار الحجر بيده :١٧٨ السؤال  لو أن مكلفا طاف با
  جر تخل بالطواف، فأعاد الطواف وبقية وواصل بقية األعمال حتى أتمها بالتقصير، ثم عرف بأن مالمسة الح

  األعمال األخرى مرة ثانية، فهل تجب عليه الكفارة أم ال؟
  

  .واهللا العالم.  ال تجب عليه كفارة في الفرض المذكور:الجواب
  

لسنوات، وفي:١٧٩ السؤال أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها   شخص حج في إحدى ا
  ش، مع عدم علمه بأنه ال يجوز ذلك إال إذا كان واقفا، فما حكم ذلك؟فقبلها وهو ما

  
  . واهللا العالم.  في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطالن:الجواب

  
لنساء، فهل يعتبر زانيا إذا :١٨٠ السؤال  إذا ترك أحد طواف النساء عمدا أو جهال حرمت عليه مقاربة ا

  ذلك؟قارب النساء مع علمه بحرمة 
  

  . واهللا العالم.  ال تجري عليه أحكام الزنا:الجواب



 ١٤٢

  
 ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء، جاهالً بوجوبه عليه العتقاده بعدم :١٨١ السؤال

ا  وجوب طواف النساء على غير المتزوج، ورجع إلى بالده وتزوج، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجب
  وجته، وبعد عام ونصف العام ذهب وأعاد الطواف فما حكمه، وما حكم عقده؟عليه، ولم يعتزل ز

  
 في مفروض السؤال، صح عقد زواجه، ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف، فإن وطئها :الجواب

  .بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجبت عليه الكفارة
  

لنساء،  رجل كان مخالفاً واستبصر، وكان قد حج :١٨٢ السؤال البيت الحرام أيام ضاللته، ولم يؤد طواف ا
ة  د أن يؤديه بعد استبصاره، فهل يؤديه بني م يؤده، فإذا أرا لنساء الذي ل لسابق تشمل طواف ا فهل صحة حجه ا

؟   الوجوب أم االحتياط، أم غيرهما
  

ه في غير عمرة  ال يجب ذلك عليه، فإن أراد أن يؤديه ال يحتاج إلى نية الوجوب إن كان يؤدي:الجواب
  . واهللا العالم. مستقلّة

  
 إذا طاف المعتمر ابتداء من الركن اليماني جهالً، ثم أكمل عمرته وقصر بعد أن سعى ولبس :١٨٣ السؤال

  المخيط، ماذا يجب عليه، وهل عليه كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير؟
  

لم ذلك ما لم يفت وقت التدارك، وإال بطل  تجب إعادة الطواف صحيحا مع نزع المخيط حين ع:الجواب
  .إحرامه في عمرة التمتع أو الحج

  
 إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل طواف النساء ال بقصد طواف :١٨٤ السؤال

لناس أو كما أمره معلم الحاج، فهل يجزيه طوافه عن طواف النساء؟   النساء وال غيره، بل كما يطوف ا
  

ه:الجواب   . إذا كان من قصده اإلجمالي العمل بما هو وظيفته الفعلية كما هو المفروض أجزأ
  

 لو كان على المكلف غسل مس الميت ونسي الغسل،ثم ذهب إلى الحج وأتى بكامل أفعال الحج :١٨٥ السؤال
م ومناسكه، وبعد الفراغ من أداء الفريضة عاد إلى بلده، وتذكر بعد عودته أن عليه غسل  مس الميت ول



 ١٤٣

م  ح صدر منه صحيحة أ يغتسل، فهل حجه صحيح أم ال، وهل األفعال التي تعقّبت الحج من عقد أجراه أو نكا
  بالصحة لو جرى منه غسل مستحب أثناء أعمال أو قبل الحج؟ باطلة؟ وهل يمكن الحكم

  
ى  في مفروض السؤال إن كان قد أتى بالغسل المستحب قبل طواف العمرة صح :الجواب حجه، وإن كان قد أت

  .واهللا العالم. به بعده بطل
  
  

  أحكام صالة الطواف
  

م :١٨٦ السؤال  من أراد أن يؤم جماعة في صالة ركعتي طواف واجبة عليه، يلزمه أن يتأخر عن خلف مقا
  أكثر مما لو صلى وحده، فهل صالته مجزية في هذه الحالة أو ال؟)عليه السالم(إبراهيم

  
د عند :الجواب انعقادها جماعةً من مراعاة صدق الخلفية، لكن ليس له االكتفاء بها ألن مشروعية الجماعة  الب

  .واهللا العالم. في صالة الطواف محل إشكال
  

ل ) صالة الطواف( لو لم يتمكن من الصالة :١٨٧ السؤال خلف المقام مباشرة فصلى بعيدا، ثم أمكنه قب
  السعي فهل تجب عليه إعادة الصالة؟

  
  .  ال تجب اإلعادة:الجواب

  
  ؟)عليه السالم( ما حكم صالة الفريضة أو النافلة في مقام إسماعيل:١٨٨ السؤال

  
  .  ال بأس بهما فيه:الجواب

  
لتوسعة الحاصلة بعد عهده) النبوي/ الحرام ( هل تجري أحكام المسجدين :١٨٩ السؤال ه (على ا صلى اهللا علي
  وحصول ثواب الصالة فيهما؟من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه )وآله

  



 ١٤٤

  .  نعم تجري على األحوط:الجواب
  

ن )عليه السالم( هل يشترط القرب من مقام إبراهيم:١٩٠ السؤال عن خلفه أم ال فلو صلى خلفه بمقدار ثالثي
  مترا ما حكم صالته؟

  
ي الصالة لطواف  نعم يشترط كونها خلفه قريباً منه مهما أمكن، ومراعاة األقرب فاألقرب من خلفه ف:الجواب

  . الفريضة، أما لطواف النافلة فله أن يصليها في أي موضع من المسجد شاء
  

 ذكرتم أنه يجب على من ال يتقن القراءة في صالة الطواف أن يصلي هو ويصليها جماعة :١٩١ السؤال
و والنساء الذين يقيمون عش ويستنيب أيضا، ولكن هذا في المكلف المقصر دون القاصر، فالرجال رة أيام أ

أكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج، ويقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة ومع ذلك ال يتعلمون، فهل 
  أن هؤالء قاصرون أم مقصرون؟

  
  .  الظاهر أنهم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة:الجواب

  
   نبيا أم هناك سبب آخر؟٧٠ لدفن)عليه السالم( هل سبب عدم جواز الصالة في حجر إسماعيل:١٩٢ السؤال

  
  . ال مانع من الصالة فيه، وإنما علل ادخاله في المطاف بذلك:الجواب

  
 المعلمون أي األشخاص الذين يسافرون مع الحجاج في موسم الحج وفي شهر رجب للعمرة :١٩٣ السؤال

 الرباعية في هذه  يوما فما حكم صالتهم٢٨ إلى ٢٣لإلرشاد في كل عام وتستغرق سفرتهم في كل فترة من 
  الفترة؟

هل يلزمهم القصر أو يجب عليهم الجمع بين القصر والتمام، وعلى تقدير أن بعضهم قد تستغرق 
د  سفرته مدة د يسافر فقط في موسم الحج أو في شهر رجب للعمرة، والبعض ق أربعين يوما والبعض اآلخر ق

  يسافر في كل عامين مرة فما حكم صالة من ذكر؟
  

صالة تماما في السفر تكون وظيفة من شغله السفر، فالعبرة إنما هي بصدق هذا العنوان، وصدقه  ال:الجواب
  . في مفروض السؤال مشكل فاألحوط الجمع



 ١٤٥

  
 من كان ملزما باالئتمام في صالة ركعتي الطواف، هل يكتفي بالصالة خلف من يصلي ركعتي :١٩٤ السؤال

  ل لركعتي طواف وجب عليه بالنذر؟طواف مستحب أو معيد صالة طواف واجب، أو مص
  

م يجز له االكتفاء بالجماعة، نعم من ترك تعلّم القراءة :الجواب  من تمكّن من اإلتيان بصالة الطواف منفردا ل
ب  الصحيحة عمدا إلى أن صار الوقت ضيقا فاألحوط أن يصلي بها حسب إمكانه، وأن يصليها جماعة ويستني

  .اء من يصلي صالة طواف واجبلها أيضا، واألحوط أن يصليها ور
  

، إلى كم صف يصدق )عليه السالم( يشترط في صالة الطواف أن تكون خلف مقام إبراهيم:١٩٥ السؤال
  الخلفية، وكم عدد األشخاص الذين يجوز لهم أن يصفوا خلف المقام، هل عشرة أم أقل أم أكثر؟

  
  .  الخلفية موكولة إلى الصدق العرفي:الجواب

  
ة :١٩٦ السؤال  قد يتفق منع النساء عن الصالة قريبا من المقام فتضطر إلى الصالة بعيدا عن المقام إلى نهاي

؟   المسجد أو قرب مكان زمزم اآلن، هل تصلح صالتها
  

  . في الصورة المذكورة ال بأس بأي مكان آخر من المسجد الحرام:الجواب
  
  

  أحكام السعي
  

ب  ما حكم من أخّر السعي في الع:١٩٧ السؤال مرة أو الحج إلى اليوم الثاني أو الثالث لغير عذر، وهل يترت
  عليه بطالن الطواف؟

  
  .  نعم يبطل طوافه وعليه اإلعادة:الجواب

  



 ١٤٦

 ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من :١٩٨ السؤال
  الصفا إلى الصفا؟

  
  .وال شيء عليه إذا كان بجهل منه صح :الجواب

  
ى - اختيارا - هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى :١٩٩ السؤال  مع العلم أن الذي يتول

  تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط؟
  

  . نعم يجوز إذا كان جلوسه باختياره:الجواب
  

 المعروفين وتكرر منه هذا الهرولة بين الميلين  شخص يسعى بين الصفا والمروة ونسي:٢٠٠ السؤال
  النسيان في ثالثة أو أربعة أشواط متتالية النشغاله بالدعاء في كتيب كان يقرأ فيه فما الحكم؟

  
  .  الهرولة مستحبة وال أثر لنسيانها إال فوت الفضيلة:الجواب

  
  ى الجسر؟ هل يجوز السعي بين الصفا والمروة في الطابق العلوي، وهل يجوز الرمي من عل:٢٠١ السؤال

  
 الالزم في السعي أن يكون بين الجبلين فعال، وفي الرمي أن يصيب ما كان متعارفا من الجمرة وال :الجواب

  .يتحقّق ذلك من فوق الجسر أو الطابق العلوي ظاهرا
  

م :٢٠٢ السؤال ال بقصد السعي بل رؤية من معه ث دبر   ما حكم من استدبر المروة بسبب الزحام، أو است
  كمل سعيه؟يستقبل وي

  
  . ال يضر هذا االستدبار إذا كان واقفاً حينه أو تدارك المقدار الذي استدبره إذا كان ماشياً حينه:الجواب

  
 إذا التفت الساعي بين الصفا والمروة إلى جهة اليمين أو اليسار بكل بدنه مع العلم بعدم :٢٠٣ السؤال

  حصول االستدبار، هل يكون سعيه صحيحاً أم ال؟



 ١٤٧

  
  . حكمه حكم سابقه:بالجوا

  
   هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختيارا واالبتداء من جديد؟:٢٠٤ السؤال

  
  .واهللا العالم.  ال يجوز ذلك:الجواب

  
؟:٢٠٥ السؤال    هل تجب المواالة في الطواف والسعي وما مقدار وجوبها

  
ق بأن ال يكون فصٌل معتد به  نعم يعتبر ذلك في الطواف بل وفي السعي أيضاً على األحوط، ويتحق:الجواب

  .عرفاً بين األشواط
  

ى :٢٠٦ السؤال  في حالة وجوب االتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام واالتمام، ما حكم من أت
  بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط، جهال منه بالحكم؟

  
  .  ال يضره ذلك:الجواب

  
ان للذهاب إلى الصفا وطريق للعودة إلى المروة، هل  في السعي بين الصفا والمروة طريق:٢٠٧ السؤال

  يجوز للشخص الخائف بالرجوع من طريق الذهاب والعكس بالذهاب إلى الصفا من طريق مجيئه إلى المروة؟
  

  .  ال بأس بذلك مع العودة بنحو المتعارف، ولو على الطريق الذي ذهب منه، وكذا العكس:الجواب
  

م تبين له بطالن سعيه، ماذا يجب عليه؟ إذا قصر المحرم:٢٠٨ السؤال    ث
  

  . يجب تداركه بإعادة السعي ثم التقصير:الجواب
  
  



 ١٤٨

  أحكام الوقوف في عرفات والمزدلفة
  

؟:٢٠٩ السؤال    ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت، ولكنه استوعب الوقت نائما
  

  .  ال يجزيه ذلك:الجواب
  

م إنه يجزي الوقوف االضطراري في المزدلفة،  إذا علم أن الم:٢١٠ السؤال وقف يوم عرفة مخالف قطعا قلت
و  متى يكون هذا الوقوف؟ هل هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم، أم في اليوم العاشر الذي ه

  الحادي عشر عندهم؟
  

  .اشر الواقعي هو في اليوم الذي تكليفه الواقعي في حال االضطرار ذلك، وهو اليوم الع:الجواب
  

 هل يتحقق الوقوف االضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق مثال في عرفات أو المشعر :٢١١ السؤال
م، والنساء والمرضى ليلة العيد في المشعر؟   وكذلك وقوف من يخاف الزحا

  
  . نعم يتحقق بذلك وقوفهم:الجواب

  
 واضحة في هذه األيام مما حدا ببعض  ذكرتم في المناسك حدود عرفات ولكن هذه الحدود غير:٢١٢ السؤال

ه  أهل العلم أن يشكك في مواقف الحجاج، إذ مع اتساع المعالم في الحج ال يمكن لكل حاج أن يثبت مكانا ل
ن  بقرب الجبل ليدرك القطع في موقفه، فما هو الحل الذي يجب اتخاذه بالنسبة لهذا الموضوع؟ هل يمكن أ

  ية أو المدينة كلما اتسعت دخل في مضمونها حكم البلد أم ال؟تجعل عرفات على ناحية المسمى القر
  

ى :الجواب  ال ينحصر الموقف بقرب الجبل بل هو أوسع منه بكثير، وأما في تعيين حدوده فالبد أن يرجع إل
  .أهل الخبرة في تلك النواحي

  
ل بالهالل، فما هي بصحة الحج وسقوط الفرض إذا حصل االحتما) حفظكم اهللا( قالت مناسككم :٢١٣ السؤال

  بعض طرق االحتمال غير دعوى الرؤية؟



 ١٤٩

  
  . قاضي السنة طبقا لها بتعيين يوم الموقف   المراد هو احتمال تحقق الرؤية التي حكم:الجواب

  
 إذا أرادت المرأة أن تبيت برهة من الوقت في المزدلفة في ليلة العاشر من ذي الحجة فهل :٢١٤ السؤال

 فيجوز له أيضا المبيت في المزدلفة في تلك الليلة برهة من الوقت، ، برفقته حكمهايكون حكم الرجل الذي هي
  ثم االنصراف إلى منى قبل طلوع الفجر؟

  
  . ليس حكمه حكمها، وعليه إدراك الوقوفين بها بين الطلوعين:الجواب

  
تفاصيل الموقف كما  ما حكم من كان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقية أو كان جاهال بجميع :٢١٥ السؤال

هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين، بل رأى الناس تقف فوقف معهم وبعد الموقف تبين 
  له أن الموقف غير صحيح، أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج؟

  
م المخالفة للواقع فإن أمكن:الجواب ه التدارك من  إذا احتمل مطابقة وقوفه للواقع صح موقفه معهم، وإن عل
م  غير ضرر ولو بالوقوف االضطراري كما ذكرناه في المناسك أتى به وصح حجه، وإال فحجه فاسد وأت

  .نسكه بعمرة مفردة
  

   إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟:٢١٦ السؤال
  

  . إن لم يدرك الكون بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل ولو ماشياً فسد حجه:الجواب
  

م يجوز :٢١٧ السؤال  إذا نوى الوقوف في عرفة أو المشعر أول الوقت، هل يجب االستيقاظ كل الوقت أ
  النوم قليال بعض الوقت؟

  
  . إذا نوى الوقوف أول الوقت جاز له النوم بعدها أي مقدار شاء:الجواب

  
ليهم،  إذا ضاع المكلف عن رفاقه ولم يؤد ما عليه في عرفات أو منى أو ك:٢١٨ السؤال ليهما، الفتقاره إ

  وانتهت أيام الحج، ورجع إلى مكة فما هو حكمه؟ هل حجه صحيح أم عليه الحج في العام المقبل؟



 ١٥٠

  
و :الجواب  إن لم يتمكن من الوقوف في عرفات أو المشعر مطلقاً فسد حجه، نعم إذا أدرك الوقوفين ول

اسك منى يوم العيد تداركها بعده فيتدارك اضطراريهما أو اضطراري المشعر وحده لكنه لم يتمكّن من من
د  الرمي الى اليوم الثالث عشر، وإن لم يتمكّن إالّ بعد ذلك فإن كان بمكة فاألحوط أن يرجع ويرمي ويعي
ة  م يجب عليه الرجوع وتداركه في السن الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإن كان قد خرج منها ل

ى القادمة على األحوط، وأما  لتقصير بالرجوع إلى من الذبح فيتداركه إلى آخر ذي الحجة كما يتدارك ا
  . واهللا العالم. والتقصير فيها ثم يأتي بالطواف والسعي قبل خروج ذي الحجة ويصح حجه بذلك

  
ن :٢١٩ السؤال م يدرك الوقوف في المزدلفة بي ليوم التاسع ول  إذا أفاض الحاج من عرفات بعد الغروب من ا

   الزدحام الطرقات، فما هو حكمه؟الطلوعين
  

د    إذا أدرك الوقوف االضطراري في المزدلفة:الجواب وهو الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس من يوم العي
  .واهللا العالم. إلى الزوال صح حجه وإالّ لم يصح

  
إال في  إذا أفاض الحاج من المزدلفة بعد طلوع الشمس، ولم يتمكن من الوصول إلى منى :٢٢٠ السؤال

م  ليوم الثاني وهل تكون النية عند ذلك أداء أ الليل، وقد فاتته أعمال يوم العيد، فهل يجوز له القيام بها في ا
  قضاء؟

  
لثاني بعنوان الوظيفة الفعلية وال ينوي القضاء:الجواب واهللا .  نعم عليه أن يقوم باألعمال المزبورة في اليوم ا
  . العالم

  
  إلى أن يصل إلى بلده؟) في مفروض السؤال السابق(ه تأخير الذبح  وهل يجوز ل:٢٢١ السؤال

  
  . ال يجوز له ذلك:الجواب

  
 من أدرك الوقوف االختياري في عرفات فقط، ولم يدرك شيئا من المشعر الحرام، واستمر في :٢٢٢ السؤال

خرج بذلك عن إحرامه بعنوان العمرة كي ي عمله باعتقاد صحته، ولم ينو العمرة المفردة، هل تصح أعماله
  تماما، وتحل له النساء أم ال؟
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  . نعم تصح أعماله كذلك، ويخرج بها عن إحرامه:الجواب

  
ع :٢٢٣ السؤال  إذا كان المسؤولون يوزعون األماكن في عرفات ومنى على الحجاج، هل يعطي هذا التوزي

م ال؟ ولو وقف حقا فيها، ولو اتفق أن شخصا وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع، ه ل يصح موقفه أ
  جهال ماذا يجب عليه؟

  
  . يصح وقوفه وال شيء عليه:الجواب

  
  

  أحكام منى
  

لنسبة للمبيت في منى هل هو بحساب الليل إلى الفجر أو إلى طلوع الشمس؟:٢٢٤ السؤال    تنصيف الليل با
  

  .  بحساب الليل إلى طلوع الفجر:الجواب
  

  نى بعض الليل أو كله الشتغاله بتطويف بعض الحجاج؟ ما حكم من لم يبت بم:٢٢٥ السؤال
  

  . إن عد ذلك عبادة له أيضا كأن يكون يطوف لنفسه كما يطوفهم فال شيء عليه:الجواب
  

ى :٢٢٦ السؤال  لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامدا أو جاهال إل
ة مكة ألداء أعمال الحج، واستمر إلى ا لفجر أو انتهى قبل الفجر ما حكمه في حالة رجوعه إلى منى مرة ثاني

  أو عدمه، أو اشتغاله باألعمال إلى الفجر؟
  

  . فيه كفارة شاة حتى على الجاهل على األحوط:الجواب
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 لو خرج الحاج من منى اليوم العاشر أو الحادي عشر، ونام أول الليل في مكة، أو اشتغل أول :٢٢٧ السؤال
م استمر إلى الفجر ماذا يجب الليل  بغير العبادة، إما الختياره التأخير، أو لوجود الزحمة المانعة من الطواف، ث
  عليه؟

  
  .  هذا كسابقه:الجواب

  
م يكن الحاج االفاقي نازال في مكة القديمة، بل في أحد أحيائها الجديدة كالعزيزية مثال، :٢٢٨ السؤال  إذا ل

م أن التكفير الزم وخرج إلى منى للمبيت فيها ف لم يصل إليها إال بعد منتصف الليل، فهل يلزمه التكفير بشاة أ
  لمن تأخر بعد منتصف الليل ممن هو نازل في مكة القديمة فقط؟

  
  . ال فرق في وجوب الكفارة بين النازل في مكة القديمة أو الجديدة:الجواب

  
م  لو خرج من مكة ووافى منزله الذي في أحياء :٢٢٩ السؤال مكة أي خارج مكة القديمة قبل منتصف الليل ث

  توجه إلى منى ولم يصل إال بعد منتصف الليل، فهل عليه الكفارة؟
  

 إذا كان في مكة ألداء طوافه وسعيه، وبقي لعبادة ثم خرج إلى منى وتجاوز عقبة المدنيين فال يضره :الجواب
  . الوصول إلى منى بعد نصف الليل وال كفارة عليه

  
 هل يجوز المبيت بمنى محاذيا للمسلخ من جهة الشمال أو الجنوب، مع العلم أن الجبل يبعد :٢٣٠ السؤال

  عن المسلخ مسافة كيلومتر؟
  

  .  إذا كان معدودا من منى عند أهل الخبرة ال مانع من ذلك:الجواب
  

  دلفة؟ هل يعول على العالمات التي تجعلها الدولة لتعيين حدود منى وعرفات ومز:٢٣١ السؤال
  

  . يرجع في صحتها إلى أهل الخبرة:الجواب
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ى :٢٣٢ السؤال  من خرج من مكة قاصدا التوجه إلى منى للمبيت بها ولكنه لم يحصل على وسيلة نقل إلى من
  إال بعد منتصف الليل، فهل يعد مخال بالمبيت؟

  
  . نعم وتجب عليه الكفارة على األحوط:الجواب

  
لبي:٢٣٣ السؤال ات األول بتمامه بمنى، وجزء من البيات الثاني اختيارا فهل يلزمه الهدي،  لو فات الحاج ا

وإذا كان ذلك لضرورة كشدة الزحام مثال، أو لكون السائق ال يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك 
  لفوات شيء من المبيت الثاني، فماذا يترتب عليه حينئذ؟

  
  . عليه كفارة شاة:الجواب

  
نه ال كفارة على من ترك المبيت بمنى واشتغل بالعبادة في مكة، فما كيفية هذه العبادة؟  ذكرتم أ:٢٣٤ السؤال

  فهل هي مختصة بالصالة والطواف، أو تعم األذكار واألدعية والصالة على محمد وآل محمد؟
  

  .  نعم تعم وتشمل أي نوع من العبادة:الجواب
  

ين من ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بمنى، فخرج  إذا اختار الحاج المبيت في أحد النصف:٢٣٥ السؤال
منها مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة أم ال؟ وهل هناك فرق 

  الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبين غيره؟ في
  

ي  إذا ترك المبيت الواجب ولو ساعةً أو أقل لزمته الكفارة، وإذا كا:الجواب ن مضطرا فوجوب الكفارة مبن
  . على االحتياط

  
م الثالثة :٢٣٦ السؤال لسنين يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم األيا  ١٢ - ١١ - ١٠ - في هذه ا

خارج منى لعدم تحصيل المكان داخل منى، ويكون دخول منى حرجيا عليهم في الليل للمبيت وذلك لوجود 
وأيضا إذا رمى هؤالء الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فهل . نساء معهم وشيوخ، فما حكم هؤالء

ل  يجب عليهم البقاء في منى والنفر بعد الزوال منها، أو يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم التي خارج منى قب
 الزوال وإذا صار الزوال نفروا من أماكنهم، وإذا كان حكمهم البقاء في منى إلى الزوال فما حكم النساء
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ى  والشيوخ الذين ينيبون عنهم في الرمي وهم باقون في هذا المكان، هل ينفرون من هذا المكان أم يذهبون إل
  منى للنفر منها علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجيا عليهم؟

  
لة، وأما عودهم :الجواب  أما من حيث تركهم المبيت عن عذر وحرج فعليهم كفارة شاة على األحوط لكل لي
مي يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى، فإن كانت في جانب المشعر بحيث يكون بعد الر

  . مرورهم عند النفر بعد الزوال يقع على منى فال بأس بالعود المزبور
  

 لو خرج من منى أثناء المبيت جهال لمدة قصيرة وعاد في النصف األول هل يجب عليه البقاء :٢٣٧ السؤال
  ثاني؟في النصف ال

  
  .  في مفروض السؤال يجب المبيت لتمام النصف الثاني:الجواب

  
لثاني من الليل بالنسبة لليلة الحادي :٢٣٨ السؤال  هل يجوز للحاج االختيار بين النصف األول والنصف ا

  عشر والثاني عشر من حيث المبيت في منى؟
  

  . المواهللا الع.  نعم له الخيار في اختيار أي النصفين أراد:الجواب
  

ل :٢٣٩ السؤال  ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة الحرام قب
الزوال؟ هل هو جائز للمكلّف المضطر، وإذا كان غير جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا، ومع 

  غير االضطرار؟
  

  . لكن ال كفارة عليه ال بأس مع االضطرار أما بدونه فقد ارتكب محرماً:الجواب
  

ت :٢٤٠ السؤال  هل تجب صالة الظهر قبل الخروج من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، واذا كان
؟   واجبة فما حكم من تركها عمدا أو جهال بالحكم، أو نسيانا

  
  .  ال تجب صالة الظهر في منى قبل الخروج، بل له أن يصليها في وقتها أين شاء:الجواب
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ح :٢٤١ السؤال  هل الجبالن اللذان يكتنفان منى من الجانبين طوالً داخالن في حدود منى فيجوز الذب
  فوقهما في حال االختيار أم ال؟  والمبيت

  
  .  يرجع في تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة:الجواب

  
لبلد؟:٢٤٢ السؤال    ما حكم نقل الحصيات أو الشعر إلى ا

  
  . في منى أو يدفنه فيها وأما نقل الحصيات فال بأس به ال يجوز نقل الشعر بل يلقيه :الجواب

  
لثاني عشر... وتجوز( قلتم في المناسك :٢٤٣ السؤال فهل تجوز اإلفاضة ) اإلفاضة من منى بعد ظهر اليوم ا

  قبل الظهر بعد الرمي؟
  

  .  ال تجوز إال بعد الزوال:الجواب
  

  ر هو حصول الزوال أم دخول وقت العصر؟ وعلى فرض عدم الجواز فهل المراد ببعد الظه:٢٤٤ السؤال
  

  . المراد هو أن يكون بعد حصول الزوال:الجواب
  
  

  أحكام رمي الجمار
  

الخلف؟ وهل يجوز الرمي من الطابق العلوي، مع األخذ   هل يجوز رمي العقبة الكبرى من:٢٤٥ السؤال
؟   باالعتبار التغييرات األخيرة التي طرأت عليها

  
 نعم يجوز رميها من الخلف لكن األفضل الرمي من قدامها، واألحوط الرمي من :أنه بسمه تعالى ش:الجواب

الطابق السفلي، فإن تمكنت من ذلك وإال فترمي من العلوي وتستنيب للرمي من الطابق السفلي على األحوط 
  .واهللا العالم. الالزم
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ليوم العاشر يكون الزحام على أشده على جمرة العقبة:٢٤٦ السؤال ي  في ا ، وربما حصلت بعض الفترات الت

ل  م، ولكنها غير معلومة في أي وقت تحصل وليست لذلك ضابطة، فهل يجب على المرأة والحا يقل فيها الزحا
تعلم بعدم اإلمكان أم يجوز لها  هذه خصوصا إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرة أن تذهب وتفحص إلى أن

ليومين الحادي عشر والثاني عشر؟النيابة، أم أن حكمها تأخير الرمي إلى ال   ليل؟ كذلك الحال ل
  

، :الجواب  تستنيب للرمي في يومه، ولها الرمي ليلة العاشر إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها
لثاني عشر   .وكذلك الحال في ليلتي الحادي عشر وا

  
ن  حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها ولكنه بعد انطالق الح:٢٤٧ السؤال صية من يده ال يستطيع أ

يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج اآلخرين لكي يتيقن تماما أنها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع توقعا 
  كبيرا أنها أصابتها، فهل له أن يبني على ذلك ويحتسب أنها أصابت الجمرة أو ال؟

  
  . إذا اطمأن بوصولها وإصابتها كفى:الجواب

  
شخاص يصعدون على حوض الجمرة ويقفون أو يقعدون ويرمون الجمرة فهل هذا  بعض األ:٢٤٨ السؤال

  أنه يشترط أن يكون الرامي واقفا على األرض؟ جائز، أو
  

  . ال بأس به في حد نفسه إذا صدق عليه الرمي:الجواب
  

لة :٢٤٩ السؤال ز الرمي أنه يعتبر في الحصيات أن تكون أبكارا، فهل يجو) ٣٧٨( ذكرتم في المناسك مسأ
م  لتي رمي بها ولم تصب الجمرة، أو بالحصى الموجودة بجانب الجمرة التي ال نعلم بأنها رمي بها أ بالحصى ا

  ال، أو أصيب بها أم ال؟
  

م :الجواب  يجوز الرمي بالتي لم تصب في رميها، أما التي بجانب الجمرة مرددة بين ما أصابت وبين ما ل
  .جمالي، فالجواز يختص بغير مورد العلم المذكورتصب، فال يجوز الرمي بها للعلم اإل
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لة :٢٥٠ السؤال أنه يعتبر في الحصيات أن تكون من الحرم، فإذا وجدنا حصى غلب ) ٣٧٨( ذكرتم في مسأ
ث األبنية م  على ظننا أنه من خارج المشعر قد جلبت الستحدا ورصف الشوارع هناك، فهل يجوز الرمي بها أ

  المرتفعات الموجودة في المشعر؟يجب تخير الحصى التي على 
  

  .  يختار التي يعلم أنها من المشعر:الجواب
  

فما الحكم )  فال تجوز االستنابة اختيارا،ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة( قلتم في المناسك :٢٥١ السؤال
م يجب عليها :فيما يلي الصبر وتحري  هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها إذا علمت بشدة الزحام في وقت ما، أ

  خلو الجمرة من الزحام؟
  

  .  يجب الصبر وتحري خلوها:الجواب
  

 إذا علمت المرأة بشدة الزحام فعال، ولكن علمت بأن الزحام سيرتفع بعد ساعة من الوقت، فهل :٢٥٢ السؤال
ارتفاع يجوز لها االستنابة في الرمي باعتبار عدم قدرتها على الرمي فعالً، أم يجب عليها الصبر حتى وقت 

؟   الزحام لتباشر الرمي بنفسها
  

  . يجب الصبر لتباشره بنفسها:الجواب
  

 إذا ذهبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحاما شديدا ال تتمكن معه من الرمي، فهل يجوز لها :٢٥٣ السؤال
  ؟االستنابة في الحال، أم البد لها من الصبر حتى تطمئن أنها ال تستطيع الرمي في جميع أوقات النهار

  
م بحيث ال تتمكن جاز لها االستنابة ويجزي عمل النائب عنها:الجواب   . إذا رأت الزحا

  
م، فهل يجب عليها اعادة الرمي :٢٥٤ السؤال  إذا استنابت المرأة فرمي عنها، ثم علمت بارتفاع الزحا
؟   بنفسها

  
  . ال يجب عليها االعادة، في الفرض المذكور:الجواب
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ليوم  إذا استنابت :٢٥٥ السؤال المرأة في حال قدرتها على المباشرة بنفسها، فهل يجب عليها قضاؤه في ا
لتالي؟   التالي كمن نسي الرمي فذكره في اليوم ا

  
  . نعم يجب عليها القضاء في الفرض المذكور:الجواب

  
م علمت  :٢٥٦السؤال  لتقصير أنها كانت تتمكن من الرميإذا استنابت المرأة فرمي عنها ث  فماذا بعد الذبح وا
  تصنع؟

  
 إن كانت عند االستنابة خائفة من مباشرة الرمي فاستنابت أجزاها، وإال فلتعد الرمي إن كانت معتقدة :الجواب

جواز االستنابة كيف كان، أما لو كانت متسامحة في ذلك من دون خوف وال اعتقاد جوازها فعليها إعادة 
  . بعد إعادة الرمي-  احتياطاً - الذبح بل والتقصير 

  
لتالي، ) ٤٣٤( هل االحتياط المذكور في المسألة :٢٥٧ السؤال لمن نسي الرمي وأراد أن يقضيه في اليوم ا

االحتياط في أن يفرق بين األداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على األداء، وأن يكون القضاء أول النهار 
  واألداء عند الزوال، هل هو وجوبي في الجميع أم استحبابي؟

  
  .جوبي في الجميع و:الجواب

  
لحائط الذي خلف الجمرة ليس جزءا :٢٥٨ السؤال  هل يجوز رمي جمرة العقبة من الخلف، مع العلم بأن ا
  منها؟

  
  . إذا علم بأن الحائط الذي خلف الجمرة ليس جزءا منها لم يجز الرمي من خلفها:الجواب

  
ر، وأرادت المرأة في ليلة الحادي  إذا انكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاش:٢٥٩ السؤال

عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء، والجمرات الثالث أداء فهل يجب هنا على األحوط الفصل بين األداء 
  والقضاء؟ وما مقدار هذا الفصل؟

  
  . ال يبعد عدم لزوم الفصل في الفرض المذكور:الجواب



 ١٥٩

  
ت ويتعسر إزالتها في وقت الرمي، فهل يكتفى  الجمار إذا غطي الجزء األصلي منها بالحصيا:٢٦٠ السؤال

  والحال هذه برمي المقدار الزائد؟
  

  .  نعم يكفي:الجواب
  

   هل يجوز رمي العقبة الكبرى من جميع الجهات؟:٢٦١ السؤال
  

  .  نعم يجوز ذلك:الجواب
  

لشديدة جدا بالنسبة لألقوياء:٢٦٢ السؤال  فضال عن  رمي الجمرات في هذا الوقت يكفي وصفه بالمشقة ا
  الضعفاء والنساء الالتي يتعرضن للهتك، فهل يكفي مثل هذا لجواز االستنابة في الرمي؟

  
  .  إذا كان حرجا جازت االستنابة:الجواب

  
   لو اشتبهت الحجارة بالبكر وغير البكر هل يجوز الرمي بهذه الحجارة؟:٢٦٣ السؤال

  
وإن كانت حجارتان أو أكثر يعلم بعدم بكارة  إن كانت حجارة مشكوكة الحال جاز الرمي بها، :الجواب

  .بعضها واختلطت لم يجز الرمي بشيء منها
  

لتقصير، هل تلزمه :٢٦٤ السؤال  من رمى الجمار الثالث أو إحداها يوم الحادي عشر جهالً قبل الحلق أو ا
  إعادة الرمي بعد الحلق أو التقصير أو ال؟

  
  .الرمي في الصورة المفروضة ال تجب إعادة :الجواب

  
لناس )الجسر( بعض الناس في زماننا يرمي الجمرات من فوق الكوبري :٢٦٥ السؤال ، إال أن بعض ا

يقولون بأن االسطوانات زيد في ارتفاعها إلى الحد الذي بلغت عليه اليوم فما حكم من رمى من فوق الكوبري 



 ١٦٠

ى جاهال بأن االسطوانة لم يزد في ارتفاعها، أو كان شاكا في ذلك، أو ال  يعلم بالحكم مطلقا، وبعد رجوعه إل
  البلد تبين له الموضوع والحكم؟

  
 إن أمكنه وكان في أيام التشريق قضاه ويعذر ما فات، وإن مضى وقته رمى في العام القابل بنفسه :الجواب
  .أو بنائبه

  
لنساء والشيوخ الكبار والعجائز والمري:٢٦٦ السؤال ب  هل تجوز االستنابة في رمى الجمار ل ض والشبا

  والشابات إذا أرادا مجانبة االختالط أم ال؟
  

ليلة السابقة على نهار الرمي، فهو الالزم عليهم، وأما :الجواب  إذا تمكن هؤالء غير األخيرين أن يرموا بال
لم يستتبع محذورا محرما، وإن لم يتمكنوا فال بأس  األخيران فنفس االختالط ال يكفي في سقوط التكليف إن

  .واهللا العالم. الستنابةلهم با
  
  

  أحكام الهدي
  

   ما الفرق بين الخصي ومرضوض الخصيتين بالنسبة للهدي؟:٢٦٧ السؤال
  

  .  الخصاء هي إخراج بيضتي الحيوان، والرض هو عصرها منه:الجواب
  

   ما معنى الموجوء والكبير الذي ال مخ له؟:٢٦٨ السؤال
  

  . خير هو عدم المخ في عظامه الجوفاء االيجاء هو إخراج عروق البيضة، واأل:الجواب
  

 إذا سلت أو رضت خصيتا الهدي بعالج ونحوه فهل يجزي للذبح، مع العلم أن أكثر الهدي :٢٦٩ السؤال
؟  الموجود بمنى من هذا القبيل، وتحصيل الهدي التام الشرائط بما فيها سالمة الخصيتين يلزم منه الحرج غالبا



 ١٦١

م ومع فرض عدم اإلجزاء فهل يجب  تأخير الذبح إلى ما بعد اليوم العاشر إذا احتمل تحصيل الهدي التا
  الشرائط؟

  
 الخصي وغير تام األعضاء ال رخصة في ذبحه مع التمكن من التام ولو بالتأخير، وأما ما كان تركه :الجواب

  . أولى فال يؤخر لرعاية تلك الخصوصية ويجزي الفاقد
  

لتصدق بثلث ذبيحته أو الهبة هل يضمن ذبيحة أخرى، أم القيمة، وهل  إذا ترك المتمتع بالحج ا:٢٧٠ السؤال
  يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد آخر يقول بعدم الوجوب؟

  
 إذا تركها باختياره فاألحوط الضمان لقيمة اللحم للمستحق، وال يضمن ذبيحة أخرى، ويكفي لرفع :الجواب

  . رعاية األعلم فاألعلمالضمان التقليد ممن يقول بعدم الوجوب مع
  

   إذا كنت ال أعلم بسن الهدي، فهل يجوز االكتفاء بكالم البائع؟:٢٧١ السؤال
  

  .  يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة:الجواب
  

ث الذبيحة المختص:٢٧٢ السؤال بالحاج نفسه أن يأكل منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة   هل يجزي في ثل
   عرفا أنه أكل من الذبيحة؟نيئة أم يأكل منه قدرا يصدق معه

  
  .  بل يأكل قدرا يصدق األكل منها:الجواب

  
ث الذبيحة أن يكون مؤمنا؟:٢٧٣ السؤال    هل يشترط في الفقير الذي يعطى ثل

  
  .  نعم يشترط ذلك:الجواب

  
ليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادي عشر، ولكن هل يؤخر:٢٧٤ السؤال ال يمكنه الذبح في منى في ا   الذي 

  معه الحلق والرمي أم ال؟



 ١٦٢

  
ه :الجواب  قد ذكرنا في المناسك أنه في مثل المورد يرمي ويحلق أو يقصر فيحل ويؤخر الذبح وما يترتب علي

  . واهللا العالم. من الطواف والصالة
  

م  يشترط في ذبح الهدي في حج التمتع النية من الموكّل، هل تتحقق النية في حال بقائه في الخ:٢٧٥ السؤال ي
  الموكل نوع الذبيحة وال زمن الذبح؟  وذهاب الوكيل وشراء الذبيحة وذبحها، علما بأنه لم يعرف

  . يبقى الموكّل على نيته إلى أن يعلم بوقوع الذبح:الجواب
  

م -وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر ( قال المحقق الحلي في الشرائع :٢٧٦ السؤال  الرمي ثم الذبح ث
، السؤال هو أنه لو اضطر أن يقدم الذبح على رمي جمرة ) بعضها على بعضها أثم وال إعادةالحلق فلو قدم

ه  العقبة لشدة الزحام مثال، ثم حلق بعد ذلك ثم رمى جمرة العقبة كل ذلك في يوم النحر فما هو الحكم؟ هل علي
لترتيب متعمدا؟ لنسبة لمن فعل كذلك وخالف ا   إعادة الحج أم ال؟ وكذلك با

  
م :بالجوا  لو قدم الذبح على الرمي جهال أو نسيانا فال بأس بذلك، ولو كان جهله من جهة تخيل جواز التقدي

في فرض عدم التمكن منه بعده، وأما مع العلم بعدم جواز ذلك ومع هذا قدم الذبح عليه فال يصح الذبح وال 
  .واهللا العالم. يصح الطواف المترتب عليه، فإن تداركهما وإالّ بطل حجه

  
ه :٢٧٧ السؤال ث ما يتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين، وهل يكفي أخذ الجزار من  ما الحكم في ثل

  المجهول الحال؟
  

  .واهللا العالم.  إذا فحص ولم يجد فقيراً مؤمناً وال من هو وكيٌل عنه سقط عنه التكليف:الجواب
  

  نه واألنثى على حد سواء؟ هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكراً أم أ:٢٧٨ السؤال
  

  .  ال فرق بينهما:الجواب
  

   هل يجزي الهدي إذا كانت خصيته مشتملة على بيضة واحدة فقط من أصل خلقته أو لعارض؟:٢٧٩ السؤال
  



 ١٦٣

  .  ال يجزي:الجواب
  

 هل يجوز في ثلث الصدقة في الهدي أن يتبرع بقبوله عن فقير ما، ثم يخبره بعد ذلك، ويدفع :٢٨٠ السؤال
ث الهدية؟ق   ليال من المال وكذلك في ثل
  

  . ال أثر للتبرع ما لم تكن وكالة مسبقة:الجواب
  

و :٢٨١ السؤال لنار، فهل ه ث، لو أكل قليال من الكبد وهي نية أي غير مستوية با  وفي أكله من الثلث الثال
  مجز أم ال؟

  
  .  نعم يجزي ذلك:الجواب

  
ث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة(ارته  ذكرتم في منسككم الشريف ما عب:٢٨٢ السؤال ) األحوط أن يعطي ثل

و  ث أم يسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقير في مكان الذبح أ فهل يجب البحث عن الفقير في منى إلعطائه الثل
د عدم تواجده؟   قريب منه، وهل يجب الضمان للفقير عن

  
  . دم اإلمكان أو الحرج وال ضمان معه يجب البحث عنه مع اإلمكان وعدم الحرج ويسقط مع ع:الجواب

  
لنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أو مستحب، وهل :٢٨٣ السؤال لتمتع با  األكل من هدي حج ا

  يكفي أكل شيء من الكبد بدون طبخ، أو يكفي شرب شيء من المرق بعد الطبخ عن األكل؟
  

  . المرق يجب على األحوط األكل من اللحم وال يكفي شرب:الجواب
  

 الحاج ملزم بذبح الهدي في المجازر المعينة لذلك، وقد سألنا عنها فقيل بأنها جميعا خارج :٢٨٤ السؤال
  منى، فما الحكم في ذلك؟

  



 ١٦٤

م حجه يؤخر ذبحه ويقصر أو يحلق يوم العيد بعد رمي :الجواب قية أيا  إذا علم بتمكنه من ذبحه في منى في ب
ر الطوافين والسعي إلى ما بعد الذبح، وإن لم يمكنه ذلك ذبحه حيث هو اآلن العقبة، ويلبس المخيط ولكن يؤخ

  .واهللا العالم. واستمر على باقي عمله
  

 إذا ذبح الحاج أو نحر هديه خارج منى اضطراراً، فهل يجوز له أن يحلق أو يقصر في نفس :٢٨٥ السؤال
  المكان، علما بأنه خارج منى؟

  
د في منى إن أمكنه ال يجوز ذلك إال في :الجواب   .واهللا العالم. نفس منى وإن عمله في غيرها أعا

  
م :٢٨٦ السؤال  هناك بعض المكلفين ذهب إلى بيت اهللا الحرام وأدى مناسك الحج، ولكن لم يستطع تقسي

لتكم الشريفة    فما هو حكمه؟. ولم يأكلوا منه) مناسك الحج(الهدي على النحو المذكور في رسا
  

لت:الجواب ث للفقير إذا  وجوب ا قسيم المذكور مبني على االحتياط، وال يضر تركه بحجه، نعم يضمن قيمة الثل
  .واهللا العالم. كان يمكنه االيصال إليه أو إلى وكيله

  
 إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة في منى،وما يملك من النقود غير كاف لذلك، فهل :٢٨٧ السؤال

   ذلك؟يجوز االشتراك مع من يتمكن على
  

 ذكرنا في المناسك أنه إذا لم يتمكن من الهدي باستقالله وتمكن من الشركة فيه مع الغير، فاألحوط :الجواب
  .واهللا العالم. الجمع بين الشركة فيه والصوم عشرة أيام على التفصيل المذكور فيه

  
  

  أحكام الحلق والتقصير
  

د حج التمتع أن يحلق رأ:٢٨٨ السؤال   سه في المدينة في طريقه إلى الحج؟ هل يجوز لمن يري
  

  . نعم يجوز قبل اإلحرام:الجواب



 ١٦٥

  
   ما الحكم لو حلق أو قصر خارج منى، ولم يعلم أنه حلق خارج منى إال بعد العودة إلى وطنه؟:٢٨٩ السؤال

  
  . يحلق أو يقصر في موضعه، ثم يبعث بشعره إلى منى إن أمكنه:الجواب

  
 منى جهال بذلك، ثم علم وهو في بلده وقصر ولم يبعث بشعره إلى  ما حكم من قصر خارج:٢٩٠ السؤال

  منى عمدا أو غير عمد؟
  

  . بعث الشعر مع اإلمكان واجب عليه تكليفاً وال يضر تركه بحجه:الجواب
  

م يقصر؟:٢٩١ السؤال    وهل تبقى عليه محظورات اإلحرام إذا علم ول
  

  .ر ولو في غير منى تبقى ما لم يقصر وال تبقى بعد التقصي:الجواب
  

   ما حكم من لم يعلم بكون التقصير خارج منى، إال بعد أن أحرم في سنة ثانية بحج نيابي؟:٢٩٢ السؤال
  

   إذا كان قد قصر خارج منى وإن جهل بموضعه فال شيء عليه، وصح حجه السابق، وإحرامه :الجواب
  .  إحرامه األخير إشكالالالحق، أما لو لم يقصر حتى أحرم في السنة الالحقة ففي صحة

  
ليوم العاشر، هل يجوز له الحلق أو التقصير إذا كان المتبقي من :٢٩٣ السؤال  لو لم يذبح المحرم هديه في ا

لتالي؟   الوقت قبل الغروب ال يسع الذبح؟ أم البد من تأجيله إلى اليوم ا
  

  .  يحلق أو يقصر يوم العيد وال يؤخره عنه:الجواب
  

   للصرورة، هل هو احتياط وجوبي أم استحبابي؟ الحلق:٢٩٤ السؤال
  

  . احتياط استحبابي عندنا:الجواب



 ١٦٦

  
لتقصير :٢٩٥ السؤال م يجب ا لتقصير في الحج وقام باألعمال كلها فهل تجب عليه إعادة األعمال أ  لو ترك ا
  فقط؟

  
 أو نسياناً وجب  إن تركه متعمداً وجبت عليه إعادة األعمال بعد تدارك التقصير، وإن وقع جهالً:الجواب

  .واهللا العالم. التقصير فقط، واألولى إعادة الطواف والسعي ما دام في الوقت بعد التقصير
  

لتي تبقي أصول الشعر هل تكفي في الحلق، أم البد أن يكون :٢٩٦ السؤال  إزالة الشعر بالمكائن الحديثة ا
  بالموسي؟

  
  . ال يتحقق الحلق بذلك وإنما هو تقصير:الجواب

  
 هل االحتياط الموجود في المناسك بالنسبة للحلق للصرورة هل هو وجوبي أم استحبابي وكذا :٢٩٧ سؤالال

  أمثال هذه التعابير؟
  

  . استحبابي، وكذا كل احتياط سبقته الفتوى أو لحقته:الجواب
  

وم  ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر من ذي الحجة؟ وهل تجب عليه إعادته ي:٢٩٨ السؤال
  الحادي عشر؟ وهل عليه كفارة أم ال؟

  
  .  نعم األحوط اإلعادة، وال كفارة عليه مع جهله بعدم جواز التقصير في الليل:الجواب

  
م :٢٩٩ السؤال لنكاح، وسائر االستمتاعات غير الجماع، أ  إذا قصر المعتمر لعمرة مفردة فهل يجوز له عقد ا

  ال؟
  

  .حتى يفرغ من طواف النساء نعم له ذلك كلّه غير الجماع :الجواب
  



 ١٦٧

   هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أم المعتمر أم تجوز من الغير وكذا الحلق؟:٣٠٠ السؤال
  

ال يكون ذلك الغير محرما، والبد أن ينوي هو نفسه التقصير مع :الجواب  تجوز بإذنه من غيره بشرط أن 
  .القربة فيه

  
  

  أحكام الصد واإلحصار
  

 لو صد عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجة، فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى :٣٠١ السؤال
لثانية إذا كان يخشى فوات االستطاعة بالتصرف فيه؟   السنة ا

  
  . نعم يجب عليه حفظ هذا المال:الجواب

  
ن  إذا أحرم للحج أو العمرة ثم صد أو أحصر فاضطر إلى استعمال بعض المحرمات:٣٠٢ السؤال  إلى أ

انتهى وقت العمرة مثال، فهل تبطل العمرة لفوات وقتها، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بال 
لنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو  م عليه التحلّل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد، وبا شيء، أ

  الحج، هل هو مطالب بكفاراتها أم ال؟
  

طل العمرة أو الحج، وال حاجة للذبح والحلق في مفروض السؤال، وأما ما فعله من  نعم تب:الجواب
  .فالظاهر وجوب الكفارة عليه  المحرمات

  
   لو اعتمر شخص عمرة تمتعية، ثم صد أو أحصر بعدها قبل اإلحرام للحج فما وظيفته؟:٣٠٣ السؤال

  
لسابق، أو بقيت اس:الجواب لية وجب عليه الحج  إذا كان الحج مستقرا في ذمته من ا تطاعته إلى السنة التا

  .فيها، وإال فال يجب ولكن البد أن يطوف طواف النساء وصالته على األحوط
  



 ١٦٨

 إذا صد بعد الطواف في العمرة المفردة ورجع إلى بالده فتزوج جاهال وارتكب محرمات :٣٠٤ السؤال
  ه؟اإلحرام، فهل يلزمه شيء غير قضاء بقية األعمال بنفسه أو بنائب

  
 نكاحه محكوم بالبطالن لوقوعه حال إحرامه، لكن لمكان جهله بالحكم فوطؤه وطء شبهة والولد ولد :الجواب

حالل، وعليه االتيان ببقية األعمال بنفسه أو بنائبه ليخرج عن اإلحرام، وأما ما ارتكب من المحرمات فال 
  .جهالً، وقد ذكر ذلك في المناسك قاً ولوكفارة عليه ألجلها لمكان جهله إالّ ما كان يوجب الكفارة مطل

  
 إذا ذهب المكلف ألداء الحج الواجب، وأحرم من مسجد الشجرة، ثم حصل معه حادث سيارة :٣٠٥ السؤال

منعه من إتمام الحج، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أي شيء، فهل كان يلزمه أن يكلف أحدا لكي يضحي 
  واف النساء؟ وقد مضت على الحادث سنتان، فماذا يعمل؟عنه؟ وهل كان ينبغي أن يستنيب لط

  
 هذا من المحصور في عمرة التمتع وحكمه أن يرسل بهدي ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة يوم :الجواب

ه  كذا، فإذا كان الميعاد قصر وأحّل من إحرامه أينما كان، فإن لم يتمكن من إرسال هديه ذبح هديا في مكان
  .العالمواهللا . وقصر وأحل

  
  

  أحكام متفرقة خاصة بالحج
  

، :٣٠٦ السؤال  أيهما أفضل أن يحج اإلنسان ندبا عن نفسه، أو أن يبذل ألحد المؤمنين الفاقدي االستطاعة
  ألداء حجة اإلسالم، أو يباشر الحج بنفسه نيابة عن ميت أو حي ال يقدر؟

  
  . واهللا العالم.  يحج لنفسه:الجواب

  
ي  هل تعود عد:٣٠٧ السؤال الة شخص ما، أو إمام جماعة، بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات الت

  تقول بغفران الذنوب؟
  

  .  البد من إنشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك:الجواب
  



 ١٦٩

ه  إذا كان الشخص ال يؤدي الخمس وأخذ راتب شوال وذي القعدة وحج به، هل يجب عليه:٣٠٨ السؤال  في
  الخمس؟

  
  .  إذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس:الجواب

  
 ما حكم من حج بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهال منه بالحكم أو :٣٠٩ السؤال
؟   نسيانا

  
  . كان باطال إن كانت حجة إسالمه، ولو كان ندبيا صح مطلقاً:الجواب

  
 قافلة المؤمنين بعض المخالفين وسألوا عن بعض األحكام من مرشدينا، فهل  إذا كان يوجد في:٣١٠ السؤال

  يجيبونهم وفق مذهبهم أو غير ذلك؟
  

  .  نعم يجوز ذلك:الجواب
  

.  إذا سافر المكلف ألداء فريضة الحج أو استحبابا، أو كان حجه نيابة عن الغير أو وفاء لنذر:٣١١ السؤال ..
  عة بقصد التجارة وقد حصل ذلك فعال، فما هو حكمه؟وكان في نيته مسبقا أن يشتري بضا

  
  .واهللا العالم.  ال بأس بذلك:الجواب

  
 دفعاً للوقوع في المحذور ، إذا وافقت امرأة على عقد الزواج برجل ألجل أن تحج معه:٣١٢ السؤال

القها بعد ذلك، فما الشرعي، وتم ذلك فعال، وكان العقد دائماً، وبعد االنتهاء من الحج أصر الرجل على عدم ط
  الحكم في ذلك؟ 

  
لنفقة، فإن وافق :الجواب لبه با  إذا كان العقد دائمياً، فالطالق بيد الرجل، وليس للمرأة حق فيه، نعم لها أن تطا

ن  الرجل عليها فهو، وإال ترجع المرأة إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وهو يطالب منه النفقة أو الطالق، فإ
  . واهللا العالم. ا تصدى الحاكم الشرعي أو وكيله للطالقامتنع من كليهما مع

  



 ١٧٠

   هل يجوز أخذ األجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة وإرشادهم؟:٣١٣ السؤال
  

  .على األحوط وجوباً  ال يجوز ذلك:الجواب
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  ملحق األدعية والزيارات
  

  )صلى اهللا عليه وآله(زيارة رسول اهللا 
  

 كلَيع المالس اللَّه دبع نب دمحا مي كلَيع المالس ه السالم علَيك يا رسوَل اللَّه السالم علَيك يا نَبِي اللَّ

زكَاةَ وَأمرتَ بِالْمعروف ونَهيتَ عنِ يا خَاتَم النَّبِيين َأشْهد َأنَّك قَد بلَّغْتَ الرسالَةَ وَأقَمتَ الصالةَ وآتَيتَ ال

رِينالطَّاه كتيِل بلَى َأهعو تُهمحرو كلَيع اتُ اللَّهلَوفَص ينقالْي تَّى َأتَاكصا حخْلم تَ اللَّهدبعنْكَرِ والْم.  دَأشْه

ه وحده ال شَرِيك لَ ه ِإال اللَّ د بن َأن ال ِإلَ محم َأنَّكو وُل اللَّهسر َأنَّك د َأشْهو ه ن محمدا عبده ورسولُ ه وَأشْهد َأ

ه حتَّ ك عبد اللَّه وَأشْهد َأنَّك قَد بلَّغْتَ رِساالت ربك ونَصحتَ ِلُأمتك وجاهدتَ في سبِيِل اللَّه وعبدتَ اللَّ ى َأتَا

تَ بِالْمْؤمنين وغَلُظْتَ علَى  الْيقين بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة وَأديتَ الَّذي علَيك من الْحقِّ وَأنَّك قَد رُؤفْ

ه بِك َأفْضَل شَرف محلِّ الْمكَرمين الْحمد ِللَّ ه الَّذي استَنْقَذَنَا بِك من الشِّرك والضاللَة اللَّهم الْكَافرِين فَبلَّغَ اللَّ

ينلسرالْم اِئكَأنْبِيو بِينقَرالْم كالِئكَتم اتلَوصو كاتلَوْل صعفَاج  ينضالَْأرو اتاومِل السَأهو يناِلحالص كادبعو

ا ري لَك حبس نمو كنَجِي و كينَأمو كنَبِيو وِلكسرو كدبد عمحلَى مع رِيناْآلخو ِلينَأو عالَمين من الْ ب الْ

وسيلَةَ من الْجنَّة وحبِيبِك وصفيك وخَاصتك وصفْوتك وخيرتك من خَلْقك اللَّهم َأعطه الدرجةَ الرفيعةَ وآته الْ

 وكاءج مهوا َأنْفُسذْ ظَلَم تَ ولَو َأنَّهم ِإ ه الَْأولُون واْآلخرون اللَّهم ِإنَّك قُلْ ه بِ مودا يغْبِطُ حقَاما مم ثْهعابو

ي فَاستَغْفَروا اللَّه واستَغْفَر لَهم الرسوُل لَوجدوا اللَّه تَ ي َأتَيتُك مستَغْفرا تَاِئبا من ذُنُوبِي وِإنِّ با رحيما وِإنِّ وا
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ي وربك ِليغْفر ِلي ذُنُوبِي بر ه فان كانت لك حاجة فاجعل القبر الطاهر خلف كتفيك  .َأتَوجه بِك ِإلَى اللَّ

  .واستقبل القبلة وارفع يدك وسل حاجتك تقضى ان شاء اهللا تعالى

  

  )عليها السالم(زيارة فاطمة الزهراء 

 ء يا ممتَحنَةُ امتَحنَك اللَّه الَّذي خَلَقَك قَبَل َأن يخْلُقَك فَوجدك ِلما امتَحنَك صابِرةً وزعمنَا َأنَّا لَك َأوِليا

ه َأبوك صلَّ ك ومصدقُون وصابِرون ِلكُلِّ ما َأتَانَا بِ نَّا صدقْنَا ه وآِله وَأتَى بِه وصيه فَِإنَّا نَسَألُك ِإن كُ لَيع ى اللَّه

كتنَا بِوِاليرطَه نَا بَِأنَّا قَدَأنْفُس شِّرا ِلنُبمنَا لَهيقدنَا بِتَصقْتتَ ويستحب أيضاً أن تقول .ِإال َألْح  السالم علَيك يا بِنْ

يا بِنْتَ نَبِي اللَّه السالم علَيك يا بِنْتَ حبِيبِ اللَّه السالم علَيك يا بِنْتَ خَليِل اللَّه   ِل اللَّه السالم علَيكرسو

لَيع المالس ينِ اللَّهتَ َأم تَ خَيرِ خَلْق اللَّه السالم السالم علَيك يا بِنْتَ صفي اللَّه السالم علَيك يا بِنْ ك يا بِنْ

 اءسةَ نديا سي كلَيع المالس ةرِيرِ الْبا بِنْتَ خَيي كلَيع المالس هالِئكَتمو ه لسرو ه علَيك يا بِنْتَ َأفْضِل َأنْبِياء اللَّ

د رسوِل اللَّه السالم علَيك يا الْعالَمين من الَْأوِلين واْآلخرِ عب رِ الْخَلْقخَيو اللَّه ِليةَ وجوا زي كلَيع المالس ين

لَيع المةُ السيقَةُ الشَّهِيددا الصتُهَأي كلَيع المالس نَّةِل الْجابِ َأهشَب يدينِ سيسالْحنِ وسالْح اُأمتُهَأي ةُ  كيضالر

الْمرضيةُ السالم علَيك َأيتُها الْفَاضلَةُ الزكيةُ السالم علَيك َأيتُها الْحوراء الِْإنْسيةُ السالم علَيك َأيتُها التَّقيةُ 

 الْعليمةُ السالم علَيك َأيتُها الْمظْلُومةُ الْمغْصوبةُ السالم علَيك َأيتُها النَّقيةُ السالم علَيك َأيتُها الْمحدثَةُ

ه علَيك وعلَى  ه صلَّى اللَّ ه وبركَاتُ ةُ السالم علَيك يا فَاطمةُ بِنْتَ رسوِل اللَّه ورحمةُ اللَّ ورقْهةُ الْمدطَهضالْم
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 ه لَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر رس فَقَد كرس نم َأنو كبر ننَة ميلَى بع تيضم َأنَّك دَأشْه كندبو كوحر

ه ه علَيه وآِله ومن آذَاك فَقَد آذَى وآِل ه ومن جفَاك فَقَد جفَا رسوَل اللَّه صلَّى اللَّ لَيع لَّى اللَّهص ه  رسوَل اللَّ

 ه ه صلَّى اللَّ ه ومن قَطَعك فَقَد قَطَع رسوَل اللَّ ه صلَّى اللَّه علَيه وآِل وآِله ومن وصلَك فَقَد وصَل رسوَل اللَّ

 ن يي بالَّذ هوحرو ه ك بضعةٌ منْ ه ِلَأنَّ ه علَيه وآِل ه ورسلَ د اللَّ ه ُأشْهِ ه علَيه وآِل جنْبيه كَما قَاَل صلَّى اللَّ

 نال ِلموم نْهم ْأترتَب نمٌئ مرتَبم هلَيع طْتخس نلَى مطٌ عاخس نْهع يتضر نماض عَأنِّي ر الِئكَتَهمو

تيادع ناد ِلمعم تالَييباوثمازِيا وجيبا وسحشَهِيدا و ه م  . مبغض ِلمن َأبغَضت محب ِلمن َأحببت وكَفَى بِاللَّ ث

  ).عليهم السالم(تصلي على النبي واألئمة األطهار 

  

  ) عليهم السالم(زيارة أئمة البقيع 
  

م يا مواِلي يا َأبنَاء رسوِل اللَّه عبدكُم وا بن َأمتكُم الذَِّليُل بين َأيديكُم والْمضعفُ في علُو قَدرِكُ

م متَقَربا ِإلَى مقَامكُم متَوسال م  والْمعتَرِفُ بِحقِّكُم جاءكُم مستَجِيرا بِكُم قَاصدا ِإلَى حرمكُ ِإلَى اللَّه تَعالَى بِكُ

ا الْحرمِ الْمقيمين بِهذَا الْمشْهدءَأدخُُل يا موا ه ءَأدخُُل يا مالِئكَةَ اللَّه الْمحدقين بِهذَ   .ِلي ءَأدخُُل يا َأوِلياء اللَّ

   
ه كَثيرا وادخل بعد الخشوع والخضوع ورقة القلب وقدم رجلك اليمنى وقل د ِللَّ مالْحكَبِيرا و رَأكْب ه  اللَّ

سو ني منَّانِ الَّذِل الْحتَطَونَّانِ الْمِل الْمتَفَضالْم دالَْأح اجِدالْم دمالص دالْفَر ِللَّه دمالْحيال وَأصةً وكْرب اللَّه انحب

هِمتارزِي ني علْنعجي لَمو هانسي بِِإحاتادةَ سارَل زِيهسو ِلهبِطَونَحمَل وْل تَطَونُوعا بمم .  
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السالم علَيكُم َأِئمةَ الْهدى السالم علَيكُم    ثم اقترب من قبورهم المقدسة واستقبلها واستدبر القبلة وقل

م َأيها الْقُوام في الْبرِية بِالْقسط السالم َأهَل التَّقْوى السالم علَيكُم َأيها الْحجج علَى َأهِل الدنْيا السالم علَيكُ

 تُمحنَصو لَّغْتُمب قَد َأنَّكُم دى َأشْهوَل النَّجَأه كُملَيع المالس وِل اللَّهسآَل ر كُملَيع المالس ةفْوَل الصَأه كُملَيع

ه وكُ م وصبرتُم في ذَات اللَّ ذِّبتُم وُأسيء ِإلَيكُم فَغَفَرتُم وَأشْهد َأنَّكُم الَْأِئمةُ الراشدون الْمهتَدون وَأن طَاعتَكُ

م ِئم الدينِ وَأركَان الَْأرضِ دعا مفْروضةٌ وَأن قَولَكُم الصدقُ وَأنَّكُم دعوتُم فَلَم تُجابوا وَأمرتُم فَلَم تُطَاعوا وَأنَّكُ

 الءهةُ الْجيلاهالْج كُمنِّستُد لَم اترطَهامِ الْمحَأر نم نْقُلُكُمير وطَهالبِ كُلِّ مَأص نم خُكُمنْسي نِ اللَّهيالُوا بِعتَز لَم

 تُمبط اءوالَْأه ن م فتَ ن ولَم تَشْرك فيكُ م في بيوت َأذن اللَّه َأ م علَينَا ديان الدينِ فَجعلَكُ وطَاب منْبِتُكُم من بِكُ

ه لَنَا وطَيب خَ م اللَّ لْقَنَا بِما تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه وجعَل صالتَنَا علَيكُم رحمةً لَنَا وكَفَّارةً ِلذُنُوبِنَا ِإذ اخْتَاركُ

َأ  من علَينَا من وِاليتكُم وكُنَّا عنْده مسمين بِعلْمكُم معتَرِفين بِتَصديقنَا ِإياكُم وهذَا مقَام من َأسرفَ وَأخْطَ

الْخَالص هقَاما بِمجرنَى وا جبِم َأقَرو تَكَاناسو ذَهتَنْقسي َأنو اءى فَكُونُوا ِلي شُفَع دالر نلْكَى مذُ الْهتَنْقسم بِكُم 

ه هزوا واستَكْبروا عنْها، يا من هو قَاِئم ال يسهو  ذْ رغب عنْكُم َأهُل الدنْيا واتَّخَذُوا آيات اللَّ فَقَد وفَدتُ ِإلَيكُم ِإ

حمو ولْهال ي اِئمدهِلُوا وجو كادبع نْهع دذْ ص يطٌ بِكُلِّ شَيء لَك الْمن بِما وفَّقْتَني وعرفْتَني بِما َأقَمتَني علَيه ِإ

متَهصام خَصَأقْو عم لَيع نْكنَّةُ مالْم فَكَانَت اهوالُوا ِإلَى سمو قِّهتَخَفُّوا بِحاسو رِفَتَهعم ك ه فَلَ  بِما خَصصتَني بِ

 ة مرتُ بِحوعا ديمي فنبال تُخَيتُ ووجا ري منرِمكْتُوبا فَال تَحذْكُورا مذَا مي هقَامي مف كنْدِإذْ كُنْتُ ع دمالْح

  .ثم ادع لنفسك بما تريد. محمد وآِله الطَّاهرِين وصلَّى اللَّه علَى محمد وآِل محمد
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  زيارة أمين اهللا

 َأنَّك دَأشْه يننْؤمم ه في َأرضه وحجتَه علَى عباده السالم علَيك يا َأمير الْ السالم علَيك يا َأمين اللَّ

سنَن نَبِيه صلَّى اللَّه علَيه وآِله حتَّى دعاك اللَّه ِإلَى جاهدتَ في اللَّه حقَّ جِهاده وعملْتَ بِكتَابِه واتَّبعتَ 

كاءدَأع مَألْزو ارِهيبِاخْت هِإلَي كضفَقَب ارِهْل  جِوعفَاج ماللَّه هيعِ خَلْقملَى جع ة الْحجةَ مع ما لَك من الْحججِ الْباِلغَ

طْمي منَفْس كضي َأرةً فوببحم اِئكِليَأو ةفْوةً ِلصبحم اِئكعدو كْرِكةً بِذولَعم اِئكةً بِقَضياضر رِكئِنَّةً بِقَد

ِإلَى فَرحة ِلقَاِئك وسماِئك صابِرةً علَى نُزوِل بالِئك شَاكرةً ِلفَواضِل نَعماِئك ذَاكرةً ِلسوابِغِ آالِئك مشْتَاقَةً 

ثَنَاِئكو كدما بِحنْينِ الدشْغُولَةً عم اِئكدَأع فَارِقَةً ِلَأخْالقم اِئكِلينَنِ َأوتَنَّةً بِسسم اِئكزمِ جوى ِليةً التَّقْودوتَزم 

شَارِعةٌ  تين ِإلَيك واِلهةٌ وسبَل الراغبِين ِإلَيكاللَّهم ِإن قُلُوب الْمخْبِ ثم وضع صفحة وجهه على القبر وقال

 ة ابالِْإج ابوَأبةٌ وداعص كِإلَي يناعاتَ الدوَأصةٌ وفَازِع نْكم ينارِفةَ الْعَأفِْئدةٌ وحاضو كِإلَي يندالْقَاص المَأعو

نةَ موعدةٌ وفَتَّحم مةٌ لَهومحرم ك فخَو نكَى مب نةَ مربعولَةٌ وقْبم كِإلَي َأنَاب ن ةَ مبتَوةٌ وابتَجسم اكنَاج 

زةٌ وزنْجم كادبِلع كاتدعذُولَةٌ وبم بِك انتَعنِ اسانَةَ ِلمالِْإعةٌ وودجوم تَغَاثَ بِكنِ اسالِْإغَاثَةَ ِلمنِ ولََل م

 هِمِإلَي زِيدالْم د اقَك ِإلَى الْخَالِئق من لَدنْك نَازِلَةٌ وعواِئ زَأرفُوظَةٌ وحم كيلَد ن استَقَالَك مقَالَةٌ وَأعماَل الْعاملي

ضيةٌ وجواِئز الساِئلين عنْدك موفَّرةٌ وعواِئد واصلَةٌ وذُنُوب الْمستَغْفرِين مغْفُورةٌ وحواِئج خَلْقك عنْدك مقْ

مواِئد الْمستَطْعمين معدةٌ ومنَاهَل الظِّماء لَديك متْرعةٌ اللَّهم فَاستَجِب دعاِئي واقْبْل ثَنَاِئي  ةٌ وراتتَوم زِيدالْم
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وِلياِئي بِحقِّ محمد وعلي وفَاطمةَ والْحسنِ والْحسينِ ِإنَّك وِلي نَعماِئي ومنْتَهى منَاي واجمع بيني وبين َأ

ايثْومنْقَلَبِي وي ماِئي فجةُ رغَايو. 

ِلياِئنَا وكُفَّ عنَّا َأعداءنَا  َأنْتَ ِإلَهِي وسيدي وموالي اغْفر ِلَأووفي كامل الزيارات اضاف هذه الفقرات

علْيا وَأدحض كَلمةَ الْباطِل واجعلْها السفْلَى ِإنَّك علَى كُلِّ  واشْغَلْهم عن َأذَانَا وَأظْهِر كَلمةَ الْحقِّ واجعلْها الْ

يرء قَدشَي.  

  

  الزيارة الجامعة الكبيرة

 كُملَيع المالس ة محالر ندعميِ وحبِطَ الْوهمو الِئكَةتَلَفَ الْم يا َأهَل بيت النُّبوة وموضع الرسالَة ومخْ

علْمِ ومنْتَهى الْحلْمِ وُأصوَل الْكَرمِ وقَادةَ الُْأممِ وَأوِلياء النِّعمِ وعنَاصر الَْأبرارِ َأخْيارِ وساسةَ وخُزان الْ  ودعاِئم الْ

 بر ةريةَ ختْرعو ينلسرةَ الْمفْوصو يناللَةَ النَّبِيسنِ ومحالر نَاءُأمانِ والِْإيم ابوَأبو الْبِالد كَانَأرو ادبالْع

ه وبركَاتُه السالم علَ ى ومصابِيحِ الدجىالْعالَمين ورحمةُ اللَّ دالْه ةُأوِلي   ى َأِئم ى وذَوِي النُّهالمِ التُّقَى وَأعو

 ة راْآلخا ونْيِل الدلَى َأهع جِ اللَّهجحنَى وسالْح ةوعالدلَى وثَِل الَْأعالْمو اءالَْأنْبِي ثَةروى ورالْو فكَهى وجالْح

ة والُْأولَى  ه وحفَظَ ه ومساكنِ بركَة اللَّه ومعادنِ حكْمة اللَّ ورحمةُ اللَّه وبركَاتُه السالم علَى محالِّ معرِفَة اللَّ

َأوصياء نَبِي اللَّه وذُرية رسوِل اللَّه صلَّى اللَّ و تَابِ اللَّهك لَةمحو اللَّه رس ه ه علَيه وآِله ورحمةُ اللَّه وبركَاتُ

 ه السالم علَى الدعاة ِإلَى اللَّه والَْأدالء علَى مرضاة اللَّه والْمستَقرين في َأمرِ اللَّه والتَّامين في محبة اللَّ
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م الَّذين ال يسبِقُونَه بِالْقَوِل وهم   ظْهِرِين ِلَأمرِ اللَّه ونَهيه وعباده الْمكْرمينوالْمخْلصين في تَوحيد اللَّه والْ

و الةالْو ةادالسو اةدالْه ةالْقَادو اةعالد ةلَى الَْأِئمع المالس كَاتُهربو ةُ اللَّهمحرو لُونمعي رِهبَِأم ة الذَّادة الْحما

هانهربو نُورِهو هاطرصو هتجحو هلْمع ةبيعو بِهزحو هتريخو اللَّه ةيقبرِ وُأوِلي الَْأم ِل الذِّكْرِ وَأهةُ  ومحرو

ه َأشْهد َأن ال ِإلَه ِإال اللَّه وحده ال شَ مِ اللَّه وبركَاتُ ه كَما شَهِد اللَّه ِلنَفْسه وشَهِدتْ لَه مالِئكَتُه وُأولُوا الْعلْ رِيك لَ

ى  دبِالْه لَهسى َأرتَضرالْم ولُهسرو بنْتَجالْم هدبدا عمحم ن ه ِإال هو الْعزِيز الْحكيم وَأشْهد َأ من خَلْقه ال ِإلَ

م الَْأِئمةُ الراشدون الْمهديون الْمعصومون  حقِّ ِليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشْرِكُونودينِ الْ وَأشْهد َأنَّكُ

الْقَو ِللَّه ونيعطالْم نطَفَوصالْم قُونادالص تَّقُونالْم ونبقَرالْم ونمكَرالْم ه تادبِِإر لُونامع امون بَِأمرِه الْ

 م الْفَاِئزون بِكَرامته اصطَفَاكُم بِعلْمه وارتَضاكُم ِلغَيبِه واخْتَاركُم ِلسره واجتَباكُم بِقُدرته وَأعزكُم بِهداه وخَصكُ

و ه ةً بِبرهانه وانْتَجبكُم ِلنُورِ ه وحججا علَى برِيته وَأنْصارا ِلدينه وحفَظَ ضي َأرف خُلَفَاء كُميضرو ه وحبِر م َأيدكُ

وَأعالما ِلعباده ِلتَوحيده وشُهداء علَى خَلْقه  ِلسره وخَزنَةً ِلعلْمه ومستَودعا ِلحكْمته وتَراجِمةً ِلوحيه وَأركَانا

 بَأذْهنَسِ والد نم كُمرطَهتَنِ والْف نم نَكُمآملَِل والز نم اللَّه كُممصع هاطرلَى صع الءَأدو هي بِالدنَارا فمو

م جاللَه وَأكْبرتُم شَ م تَطْهِيرا فَعظَّمتُ ه عنْكُم الرجس وطَهركُ ه ووكَّدتُم ميثَاقَ كْرذ تُممَأدو ه مكَر تُمدجمو ْأنَه

 ذَلْتُمبو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح هبِيلِإلَى س تُموعدو ةيالنالْعو ري السف لَه تُمحنَصو هتطَاع قْدع تُمكَمَأحو

ف كُمَأنْفُس م م الصالةَ وآتَيتُم الزكَاةَ وَأمرتُ م في جنْبِه وَأقَمتُ ي مرضاته وصبرتُم علَى ما َأصابكُ

وفرعبِالْم  فَر نْتُميبو تَهوعد لَنْتُمتَّى َأعح هادقَّ جِهح ي اللَّهف تُمداهجنْكَرِ ونِ الْمع تُمينَهو ه وددح تُمَأقَم و هاِئض

 ه لسر نم قْتُمدصو اءالْقَض لَه تُملَّمسا وضِإلَى الر نْهم ك ونَشَرتُم شَراِئع َأحكَامه وسنَنْتُم سنَّتَه وصرتُم في ذَِل
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م من مضى فَالراغب عنْكُم مارِقٌ والالزِم لَكُم الحقٌ  والْمقَصر في حقِّكُم زاهقٌ والْحقُّ معكُم وفيكُم ومنْكُ

 كُمنْدطَابِ عُل الْخفَصو كُملَيع مهابسحو كُمِإلَي الْخَلْق ابِإيو كُمنْدع ةواثُ النُّبيرمو نُهدعمو لُهَأه َأنْتُمو كُمِإلَيو

هوآياتُ نُورو م م   اللَّه لَديكُم وعزاِئمه فيكُ ه ومن عاداكُ م فَقَد والَى اللَّ م من واالكُ وبرهانُه عنْدكُم وَأمره ِإلَيكُ

م فَقَد عادى اللَّه ومن َأحبكُم فَقَد َأحب اللَّه ومن َأبغَضكُم فَقَد َأبغَض ال لَّه ومنِ اعتَصم بِكُم فَقَد اعتَصم بِاللَّه َأنْتُ

الصراطُ الَْأقْوم وشُهداء دارِ الْفَنَاء وشُفَعاء دارِ الْبقَاء والرحمةُ الْموصولَةُ واْآليةُ الْمخْزونَةُ والَْأمانَةُ 

ه الْمحفُوظَةُ والْباب الْمبتَلَى  ه تَدعون وعلَيه تَدلُّون وبِ م هلَك ِإلَى اللَّ ن لَم يْأتكُ ما ونَج م ن َأتَاكُ م النَّاس بِه

وندشتُر هبِيلِإلَى سو لُونمتَع رِهبَِأمو ونلِّمتُس لَهو نُونتُْؤم هو م مون سعد من واالكُ ك من وبِقَوِله تَحكُ لَ

 يدهو قَكُمدص نم ملسو م َأ ِإلَيكُ لَج نم نَأمو بِكُم كستَم نم فَازو م عاداكُم وخَاب من جحدكُم وضلَّ من فَارقَكُ

م فَالنَّ ه ومن خَالَفَكُ م مشْرِك منِ اعتَصم بِكُم منِ اتَّبعكُم فَالْجنَّةُ مْأوا ن حاربكُ مو ركَاف م ه ومن جحدكُ ار مثْوا

 ن ومن رد علَيكُم في َأسفَِل درك من الْجحيمِ َأشْهد َأن هذَا سابِقٌ لَكُم فيما مضى وجار لَكُم فيما بقي وَأ

احو ينَتَكُمطو م م ونُوركُ م بِعرشه َأرواحكُ ه َأنْوارا فَجعلَكُ دةٌ طَابتْ وطَهرتْ بعضها من بعض خَلَقَكُم اللَّ

ينقدحم مو كُملَياتَنَا علَوَل صعجو هما اسيهف ذْكَريو ع ه َأن تُرفَ م في بيوت َأذن اللَّ ا حتَّى من علَينَا بِكُم فَجعلَكُ

 كُملبِفَض ينلِّمسم هنْدةً ِلذُنُوبِنَا فَكُنَّا عكَفَّارةً لَنَا ويكتَزنَا وةً ِلَأنْفُسارطَهنَا ويبا ِلخَلْقط كُمتوِالي نم نَا بِهخَص

رمين وَأعلَى منَازِِل الْمقَربِين وَأرفَع درجات ومعروفين بِتَصديقنَا ِإياكُم فَبلَغَ اللَّه بِكُم َأشْرفَ محلِّ الْمكَ

ه طَامع حتَّى ال يبقَى  اكري ِإدف عطْمال يابِقٌ وس بِقُهسال يفَاِئقٌ و فُوقُهال يقٌ والح قُهلْحثُ ال ييح ينلسرالْم

ال ٌل وسرم ال نَبِيو بقَرم لَكماِلمال عو ال شَهِيديقٌ ودال    صو اِلحص نْؤمال مٌل وال فَاضو ينال دٌل واهال جو
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 ظَمعو م ةَ َأمرِكُ فَاجِر طَاِلح وال جبار عنيد وال شَيطَان مرِيد وال خَلْقٌ فيما بين ذَِلك شَهِيد ِإال عرفَهم جاللَ

م خَطَرِ م وتَمام نُورِكُم وصدقَ مقَاعدكُم وثَباتَ مقَامكُم وشَرفَ محلِّكُم ومنْزِلَتكُم عنْده وكَرامتَكُ كُم وكبر شَْأنكُ

مي ولَأهي و ُأمو م م منْه بَِأبِي َأنْتُ م لَديه وقُرب منْزِلَتكُ ي علَيه وخَاصتَكُ م َأنِّ ه وُأشْهِدكُ د اللَّ اِلي وُأسرتي ُأشْهِ

م موال ه مستَبصر بِشَْأنكُم وبِضاللَة من خَالَفَكُ م وبِما كَفَرتُم بِ ه كَافر بِعدوكُ لَكُم   مْؤمن بِكُم وبِما آمنْتُم بِ

اِئكُمدِلَأع ضغبم اِئكُمي م محقِّقٌ ِلما حقَّقْتُم مبطٌل ِلما وِلَأوِل  ومعاد لَهم سلْم ِلمن سالَمكُم وحرب ِلمن حاربكُ

ْؤمم تَرِفٌ بِكُمعم كُمتمبِذ تَجِبحم م م مقر بِفَضلكُم محتَمٌل ِلعلْمكُ م عارِفٌ بِحقِّكُ م مصدقٌ َأبطَلْتُم مطيع لَكُ ن بِِإيابِكُ

 م ذٌ بِقَوِلكُم عامٌل بَِأمرِكُم مستَجِير بِكُم زاِئر لَكُم الِئذٌ عاِئذٌ بِقُبورِكُ آخ م م مرتَقب ِلدولَتكُ بِرجعتكُم منْتَظر ِلَأمرِكُ

بتَقَرمو لَّ بِكُمجو زع ِإلَى اللَّه عتَشْفساِلي موي كُلِّ َأحي فتادِإراِئجِي ووحي وتبطَل امَأم كُممقَدمو هِإلَي م  بِكُ

نْؤمورِي مُأمو ف م م ومسلِّ ه ِإلَيكُ م ومفَوض في ذَِلك كُلِّ م وآخرِكُ م وَأوِلكُ يه بِسركُم وعالنيتكُم وشَاهدكُم وغَاِئبِكُ

 ه امي َأيف كُمدريو بِكُم ينَهالَى دتَع اللَّه ييحتَّى يةٌ حدعم ي لَكُمترنُصو عتَب م م مسلِّم ورْأيي لَكُ معكُم وقَلْبِي لَكُ

م ويظْهِركُم ِلعدِله ويمكِّنَكُم في َأرضه فَمعكُم معكُم ال مع غَ يرِكُم آمنْتُ بِكُم وتَولَّيتُ آخركُم بِما تَولَّيتُ بِه َأولَكُ

 ينداحالْجو لَكُم ينالظَّاِلم بِهِمزحينِ واطالشَّيو الطَّاغُوتو تالْجِب نمو اِئكُمدَأع نلَّ مجو زع رِْئتُ ِإلَى اللَّهبو

الْمو قِّكُمِلحكُمثِلِإر بِينالْغَاصو كُمتوِالي نم ينكُلِّ   ارِقو ونَكُمة دِليجكُلِّ و نمو نْكُمع ينرِفنْحالْم يكُمف الشَّاكِّينو

ه َأبدا ما حيي م مطَاع سواكُم ومن الَْأِئمة الَّذين يدعون ِإلَى النَّارِ فَثَبتَني اللَّ تُ علَى مواالتكُم ومحبتكُم ودينكُ

 قْتَصي نمي ملَنعجو هِإلَي تُموعا دِلم ينالتَّابِع اِليكُموارِ ميخ ني ملَنعجو تَكُمي شَفَاعقَنزرو كُمتي ِلطَاعفَّقَنوو

تَدهيو بِيلَكُمس لُكسيو كُمي آثَارفُ فشَريو كُملَتوي دف لَّكميو كُمتعجي رف ركيو كُمترمي زف شَرحيو اكُمدي بِه
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َأ وَأهلي وماِلي من   عافيتكُم ويمكَّن في َأيامكُم وتَقَر عينُه غَدا بِرْؤيتكُم بَِأبِي َأنْتُم وُأمي ونَفْسي دب اللَّه ادَأر

 نمو م م وال َأبلُغُ من الْمدحِ كُنْهكُ ه بِكُم مواِلي ال ُأحصي ثَنَاءكُ جتَو ه دقَص نمو م بِكُم ومن وحده قَبَِل عنْكُ

جحارِ ورةُ الَْأب م نُور الَْأخْيارِ وهدا م وَأنْتُ م ينَزُل الْغَيثَ الْوصف قَدركُ م يخْتم وبِكُ ه وبِكُ بارِ بِكُم فَتَح اللَّ الْج ج

 ه وبِكُم يمسك السماء َأن تَقَع علَى الَْأرضِ ِإال بِِإذْنه وبِكُم ينَفِّس الْهم ويكْشفُ الضر وعنْدكُم ما نَزلَتْ بِه رسلُ

 وِإلَى َأخيك بعثَ فقل) عليه السالم(واذا اردت زيارة أمير المؤمنين  بِه مالِئكَتُه وِإلَى جدكُم وهبطَتْ

وحالر تر ِلطَاع تَكَبكُلُّ م ع م وبخَ َأ كُلُّ شَرِيف ِلشَرفكُ ه ما لَم يْؤت َأحدا من الْعالَمين طَْأطَ م اللَّ م الَْأمين آتَاكُ كُ

وخَضع كُلُّ جبار ِلفَضلكُم وذَلَّ كُلُّ شَيء لَكُم وَأشْرقَت الَْأرض بِنُورِكُم وفَاز الْفَاِئزون بِوِاليتكُم بِكُم يسلَك ِإلَى 

ي وُأمو نِ بَِأبِي َأنْتُممحالر بغَض تَكُموِالي دحج نلَى معانِ ووضالر رِيني الذَّاكف كُمكْراِلي ذمي ولَأهي ونَفْس

ثَاركُم في اْآلثَارِ  م في الَْأرواحِ وَأنْفُسكُم في النُّفُوسِ وآ َأجساد وَأرواحكُ وَأسماُؤكُم في الَْأسماء وَأجسادكُم في الْ

م في الْقُبورِ فَما َأجلَّ خَطَركُم وَأوفَى عهدكُم وَأصدقَ َأحلَى َأ وقُبوركُ و شَْأنَكُم ظَمَأعو كُمَأنْفُس مَأكْرو كُماءمس

ِإحسان وسجِيتُكُم الْ م وعدكُم كَالمكُم نُور وَأمركُم رشْد ووصيتُكُم التَّقْوى وفعلُكُم الْخَير وعادتُكُم الْ كَرم وشَْأنُكُ

 هعفَرو لَهَأصو لَهَأو كُنْتُم رالْخَي رذُك ِإن مزحو لْمحو لْمع كُمْأيرو تْمحو كْمح كُم الْحقُّ والصدقُ والرفْقُ وقَولُ

نَفْسي وُأمو بَِأبِي َأنْتُم اهنْتَهمو ه رجنَا ومعدنَه ومْأوا م َأخْ ي كَيفَ َأصفُ حسن ثَنَاِئكُم وُأحصي جميَل بالِئكُم وبِكُ

ي   اللَّهنَفْسي وُأمو النَّارِ بَِأبِي َأنْتُم نمو لَكَاتالْه فرشَفَا ج نَأنْقَذَنَا موبِ والْكُر اترنَّا غَمع جفَرالذُّلِّ و نم

كُماالتوةُ بِممالنِّع تظُمعةُ ومالْكَل تتَم م  علَّمنَا اللَّه معاِلم ديننَا وَأصلَح ما كَان فَسد من دنْيانَا وبِمواالتكُ

اجِبةُ الْودوالْم لَكُمةُ وضفْتَرةُ الْمُل الطَّاعتُقْب كُماالتوبِمقَةُ والْفُر اْئتَلَفَتو ودمحالْم قَامالْمةُ ويعفاتُ الرجرالدةُ و
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والْمكَان الْمعلُوم عنْد اللَّه عز وجلَّ والْجاه الْعظيم والشَّْأن الْكَبِير والشَّفَاعةُ الْمقْبولَةُ ربنَا آمنَّا بِما 

نَا مع الشَّاهدين ربنَا ال تُزِغْ قُلُوبنَا بعد ِإذْ هديتَنَا وهب لَنَا من لَدنْك رحمةً ِإنَّك واتَّبعنَا الرسوَل فَاكْتُب  َأنْزلْتَ

و زع اللَّه نيبي ونيب ِإن اللَّه ِليا ووال يفْعنَا لَمبر دعو كَان نَا ِإنبر انحبس ابهي َأنْتَ الْوْأتلَّ ذُنُوبا ال يج

 تُمبهتَوا اسلَم هتبِطَاع م ن طَاعتَكُ قَرو هخَلْق رَأم اكُمعتَراسو هرلَى سع نَكُمنِ اْئتَمقِّ مفَبِح م علَيها ِإال رِضاكُ

م فَ م مطيع من َأطَاعكُ ي لَكُ ه ومن عصاكُم فَقَد عصى اللَّه ومن َأحبكُم فَقَد ذُنُوبِي وكُنْتُم شُفَعاِئي فَِإنِّ قَد َأطَاع اللَّ

ه ومن َأبغَضكُم فَقَد َأبغَض اللَّه اللَّهم ِإنِّي لَو وجدتُ شُفَعاء َأقْرب ِإلَيك من محمد وَأهِل بيته الَْأخْيارِ  َأحب اللَّ

تُهم شُفَعاِئي فَبِحقِّهِم الَّذي َأوجبتَ لَهم علَيك َأسَألُك َأن تُدخلَني في جملَة الْعارِفين بِهِم الَْأ ِئمة الَْأبرارِ لَجعلْ

ى اللَّه علَى محمد وآِله الطَّاهرِين وسلَّم وبِحقِّهِم وفي زمرة الْمرحومين بِشَفَاعتهِم ِإنَّك َأرحم الراحمين وصلَّ

  .تَسليما كَثيرا وحسبنَا اللَّه ونعم الْوكيُل

  
  )عليه السالم(زيارة حمزة 

  

ه الس تقول عند قبره اذا مضيت لزيارته الم علَيك السالم علَيك يا عم رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وآِل

 كتَ بِنَفْسدجلَّ وجو زع ي اللَّهتَ فداهج قَد َأنَّك دَأشْه ه ه وَأسد رسوِل يا خَير الشُّهداء السالم علَيك يا َأسد اللَّ

بس اللَّه نْدا عيمتَ ف حانَه راغبا بَِأبِي َأنْتَ وُأمي َأتَيتُك متَقَربا ونَصحتَ رسوَل اللَّه صلى اهللا عليه وآله وكُنْ

ه بِذَِلك راغبا ِإلَيك في الشَّفَاعة َأبتَغي  ه صلَّى اللَّه علَيه وآِل ه عز وجلَّ بِزِيارتك ومتَقَربا ِإلَى رسوِل اللَّ ِإلَى اللَّ
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تَعوذا بِك من نَار استَحقَّها مثْلي بِما جنَيتُ علَى نَفْسي هارِبا من ذُنُوبِي الَّتي م بِزِيارتك خَالص نَفْسي

 د ي َأتَيتُك من شُقَّة بعيدة طَاِلبا فَكَاك رقَبتي من النَّارِ وقَ بر ة محر اءجر كرِي فَزِعا ِإلَيلَى ظَها عتُهتَطَباح

ن ِلي  م َأهَل بيت الرحمة فَكُ ع ِإلَيه خَيرا ِلي منْكُ دا َأفْزَأح د ي ولَم َأجِ بخَطَ را َأستُ مَأتَيرِي ذُنُوبِي وتْ ظَهقَرَأو

عبرتي عنْدك باكيا وصرتُ ِإلَيك شَفيعا يوم فَقْرِي وحاجتي فَقَد سرتُ ِإلَيك محزونا وَأتَيتُك مكْروبا وسكَبتُ 

ة  مفْردا وَأنْتَ ممن َأمرني اللَّه بِصلَته وحثَّني علَى بِره ودلَّني علَى فَضله وهداني ي الْوِفَادي فنغَّبرو هبِلح

نْتُم َأهُل بيت ال يشْقَى من تَوالكُم وال يخيب من َأتَاكُم وال يخْسر من ِإلَيه وَألْهمني طَلَب الْحواِئجِ عنْده َأ

 اكُمادع نم دعسال يو اكُموهم تستقبل القبلة وتصلي ركعتين للزيارة وبعد الفراغ تنكب على القبري اللَّهم صلِّ  ث

د اللَّهمحآِل مد ومحلَى مع ني منجِيرِلي آِلهو هلَيع لَّى اللَّهص كنَبِي مرِ عي ِلقَبومبِلُز كتمحتُ ِلرضرِإنِّي تَع م

هنَفْس نُل عد ن نقْمتك وسخَطك ومقْتك في يوم تَكْثُر فيه الَْأصواتُ وتَشْغَُل كُلُّ نَفْس بِما قَدمتْ وتُجا ا فَِإ

هدبلَى عةُ عرالْقُد ه م فَال خَوفٌ علَي وال حزن وِإن تُعاقب فَمولًى لَ وي الْينمحال   تَرمِ و والْي دعي بنبال تُخَيو

يك ابتغَاء مرضاتك ورجاء رحمتك فَتَقَبْل منِّي تَصرِفْني بِغَيرِ حاجتي فَقَد لَصقْتُ بِقَبرِ عم نَبِيك وتَقَربتُ بِه ِإلَ

 وءَأخَافُ س ن لَكي ونمتَظْل ا َأخَافُ َأنمي ومرج ظُمع ي فَقَدنَفْس ةلَى جِنَايع كْأفَتبِري ولهلَى جع كلْمبِح دعو

ي علَى قَبرِ عم نَبِيك فَبِهِما فُكَّني من النَّارِ وال تُخَيب سعيي وال يهونَن علَيك الْحسابِ فَانْظُرِ الْيوم تَقَلُّبِ

محزون ويا مفَرجا عنِ  وب وكْراثَ كُلِّ ميا غاِئجِي يورِ حي بِغَينبال تَقْلي وتوص نْكع نبجال تَحاِلي وهتاب

الْموفا  لْههدعةً ال َأشْقَى بنَظْر ِإلَي انْظُرد ومحآِل مد ومحلَى ملِّ عفَص لَكَةلَى الْهع شْرِفالْم انِ الْغَرِيقريالْح

الَّذ رتُ الْخَييرتَحو ك د رجوتُ رِضا د َأبدا وارحم تَضرعي وعبرتي وانْفرادي فَقَ فَال تَر ك ي ال يعطيه َأحد سوا
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م وال تَصرِفْني بِغَيرِ  والْي نيبفَال َأخ هلعف وءبِس اِئهزجو هدبلَى عةُ عرالْقُد ه َأملي اللَّهم ِإن تُعاقب فَمولًى لَ

ي فَقَدتوِفَادي وشُخُوص نبال تُخَيي وتاجاَل حم تُ الَْأهَل والْ  َأنْفَدتُ نَفَقَتي وَأتْعبتُ بدني وقَطَعتُ الْمفَازات وخَلَّفْ

ء   وما خَولْتَني وآثَرتُ ما عنْدك علَى نَفْسي ولُذْتُ بِقَبرِ عم نَبِيك صلَّى اللَّه علَيه وآِله وتَقَربتُ بِه ابتغَا

رما كَرِيمي ا كَرِيمي كتمحي بِرمرج ظُمع لَى ذَنْبِي فَقَدع كْأفَت بِري ولهلَى جع كلْمبِح دفَع كاتض.  

  

  )صلى اهللا عليه وآله(زيارة ابراهيم بن رسول اهللا 

د القبر وتقول  للَّه السالم علَى حبِيبِ اللَّه السالم السالم علَى رسوِل اللَّه السالم علَى نَبِي اتقف عن

 ةريخو ينلسرخَاتَمِ الْمو اءالَْأنْبِي ديس اللَّه دبنِ عب دمحلَى مع المالس اللَّه لَى نَجِيع المالس اللَّه يفلَى صع

لسالم علَى جميعِ َأنْبِياِئه ورسله السالم علَى الشُّهداء والسعداء اللَّه من خَلْقه في َأرضه وسماِئه ا

والصاِلحين السالم علَينَا وعلَى عباد اللَّه الصاِلحين السالم علَيك َأيتُها الروح الزاكيةُ السالم علَيك َأيتُها 

اللَةُالنَّفْسا الستُهَأي كلَيع المالشَّرِيفَةُ الس   نا ابي كلَيع المةُ السياكةُ الزما النَّستُهَأي كلَيع المةُ السرالطَّاه

الْم نا ابي كلَيع المى الستَبجالْم النَّبِي نا ابي كلَيع المى السررِ الْوا خَيي كلَيع المى الس رالْو ِإلَى كَافَّة وثعب

 نا ابي كلَيع المآنِ السبِالْقُر د َؤيالْم نا ابي كلَيع الميرِ السناجِ الْمرالس نا ابي كلَيع الميرِ السيرِ النَّذشالْب ناب

انالْجِل ِإلَى الِْإنْسِ وسرالْم مويعِ يالشَّف نا ابي كلَيع المالس ةالمالْعو ةايبِ الراحص نا ابي كلَيع المالس 

ة السالم علَيك ورحمةُ اللَّه وبركَاتُه َأشْهد َأنَّ امبِالْكَر اللَّه اهبح نم نا ابي كلَيع المالس ةاميالْقه  ك قَد اخْتَار اللَّ
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 نرا ما طَاهيضريا ماكبا زطَي هِإلَي فَنَقَلَك هامرحو اللَهح كَلِّفَكي َأو هكَامَأح كلَيع كْتُبي َل َأنقَب هامِإنْع ارد لَك

ى ْأونَّةَ الْمج َأكوبنَس وكُلِّ د نسا مقَدس مكُلِّ نَج الةً تَقَرص كلَيع لَّى اللَّهصلَى والْع اتجرِإلَى الد كفَعرو 

 ك ه اللَّهم اجعْل َأفْضَل صلَواتك وَأزكَاها وَأنْمى بركَاتك وَأوفَاها علَى رسوِل ه َأكْبر مْأموِل بِها عين رسوِله وتُبلِّغُ

و كنَبِيو هتتْرع نخَلَّفَ م نلَى معو بِينالطَّي هالدَأو نَل منَس نلَى معو يند خَاتَمِ النَّبِيمحم كخَلْق نم كتريخ

ماللَّه ينماحالر محا َأري كتمحبِر رِينالطَّاه و كيفص دمحقِّ مبِح َألُكي ِإنِّي َأسيعَل سعتَج َأن كِل نَبِينَج يماهرِإب

 اِلي بِهِمع بِهِم مشْكُورا وذَنْبِي بِهِم مغْفُورا وحياتي بِهِم سعيدةً وعاقبتي بِهِم حميدةً وحواِئجِي بِهِم مقْضيةً وَأفْ

شُُئونةً وودعسم ورِي بِهِمُأمةً ويضريق مضو منِّي كُلَّ هع نَفِّسيقَ وفالتَّو ِلي نسَأحو مةً اللَّهودمحم ي بِهِم

اللَّهم جنِّبني عقَابك وامنَحني ثَوابك وَأسكنِّي جِنَانَك وارزقْني رِضوانَك وَأمانَك وَأشْرِك ِلي في صاِلحِ دعاِئي 

ياِلدو بر ينآم اتاِلحالص اتياقالْب ِليو اتَ ِإنَّكوالَْأمو منْهم اءيالَْأح نَاتْؤمالْمو يننْؤمالْم يعمجي ولْدوو 

ينالَمم تسأل حوائجك وتصلي ركعتين .الْع   .ث

  

  زيارة شهداء اُحد

ه السالم علَى محمد بنِ عبد اللَّه السالم علَى رسوِل اللَّ تقول في زيارتهم ه السالم علَى نَبِي اللَّ

السالم علَى َأهِل بيته الطَّاهرِين السالم علَيكُم َأيها الشُّهداء الْمْؤمنُون السالم علَيكُم يا َأهَل بيت الِْإيمانِ 

الس يدحالتَّوو م عفَن تُمربا صبِم كُملَيع المس المالس آِلهو هلَيع وِلهسر ارَأنْصو ينِ اللَّهد ارا َأنْصي كُملَيع الم
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دَأشْهو وِلهسِلر طَفَاكُماصو هينِلد كُماخْتَار اللَّه َأن دارِ َأشْهى الدقْبع  ج قَد َأنَّكُم ه ادقَّ جِهح ي اللَّهف تُمداه

 ه وذَببتُم عن دينِ اللَّه وعن نَبِيه وجدتُم بَِأنْفُسكُم دونَه وَأشْهد َأنَّكُم قُتلْتُم علَى منْهاجِ رسوِل اللَّه فَجزاكُم اللَّ

َأفْض هلَأهالمِ ونِ الِْإسعو هنَبِي نع ينالنَّبِي عم هامعِ ِإكْرضومو هانولِّ رِضحي مف كُموهجفَنَا ورعو اءزَل الْج

لَّه والصديقين والشُّهداء والصاِلحين وحسن ُأولَِئك رفيقا َأشْهد َأنَّكُم حزب اللَّه وَأن من حاربكُم فَقَد حارب ال

الِئكَةالْمو نَةُ اللَّهلَع قَتَلَكُم نلَى مفَع قُونزري هِمبر نْدع اءيَأح مه ينالَّذ الْفَاِئزِين بِينقَرالْم ن لَم َأنَّكُمالنَّاسِ   وو

م عارِفا  تَّوحيد زاِئرا وبِحقِّكُ ه متَقَربا وبِما سبقَ من شَرِيف الَْأعماِل َأجمعين َأتَيتُكُم يا َأهَل ال م ِإلَى اللَّ وبِزِيارتكُ

 ماللَّه خَطُهسو هبغَضو نَةُ اللَّهلَع قَتَلَكُم نلَى معو كَاتُهربو تُهمحرو اللَّه المس كُملَياِلما فَعاِل عالَْأفْع يضرمو

نارِ انْفَعد تَقَرسي مف منَهيبي ونيب ع ماجو ه لَيع متَهفَّيا تَولَى مي عفَّنتَوو مهدلَى قَصي عتْنثَبو هِمتاري بِزِي

قُونالح بِكُم ننَحطٌ ولَنَا فَر َأنَّكُم دَأشْه كتمحر.  

  

   عرفةيوم) عليه السالم(دعاء اإلمام الحسين 

 فَطَر عاسالْو ادوالْج وهع وانص نْعص هنْعال كَصو عانم طَاِئهع ه الَّذي لَيس ِلقَضاِئه دافع وال ِل الْحمد ِللَّ

ع يعال تَضو الطَّالِئع هلَيال تَخْفَى ع نَاِئعالص هتكْمبِح َأتْقَناِئعِ ودالْب نَاسع َأجانازِي كُلِّ صج اِئعدالْو هنْد

 عامس اتوعِللد وهعِ واطعِ بِالنُّورِ السامتَابِ الْجالْكعِ و نَافنْزُِل الْممارِع وكُلِّ ض ماحرع واِئشُ كُلِّ قَانرو

قَام ةابِربِللْجو ع افر اتجرِللدو ع افد اتبِللْكُروهرغَي ه ه شَيء وهو   ع فَال ِإلَ ثْلكَم سلَيو لُهدعي ءال شَيو
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اً  رقم لَك ةوبِيببِالر دَأشْهو كِإلَي غَبي َأر السميع الْبصير اللَّطيفُ الْخَبِير وهو علَى كُلِّ شَيء قَدير اللَّهم ِإنِّ

ي وبر ي بَِأنَّككَنْتَنَأس ابِ ثُمالتُّر ني مخَلَقْتَنذْكُورا وئا مشَي َأكُون َل َأنقَب كتمعي بِنْأتَنتَدي ابدرم كِإلَي َأن

حب ِإلَى ر زْل ظَاعنا من صلْ م في تَقَادم من الَْأيامِ الَْأصالب آمنا ِلريبِ الْمنُونِ واخْتالف الدهورِ والسنين فَلَم َأ

ينالْكُفْرِ الَّذ ةَأِئم ة رِجني ِلرْأفَتك بِي ولُطْفك ِلي وِإحسانك ِإلَي في دولَ نَقَضوا  الْماضية والْقُرونِ الْخَاِلية لَم تُخْ

ي ِللَّذتَنجر ك عهدك وكَذَّبوا رسلَك لَكنَّك َأخْ ه يسرتَني وفيه َأنْشَْأتَني ومن قَبِل ذَِل ى الَّذي لَ دالْه نقَ ِلي مبي س

رُؤفْتَ بِي بِجميِل صنْعك وسوابِغِ نعمك فَابتَدعتَ خَلْقي من مني يمنَى وَأسكَنْتَني في ظُلُمات ثَالث بين لَحم 

د لَم ى ِإلَى الدنْيا ودم وجِلْ دالْه ن قَ ِلي مبي سي ِللَّذتَنجر م َأخْ ن َأمرِي ثُ ئا مشَي ْل ِإلَيعتَج لَمي وي خَلْقنتُشْهِد 

لَيطَفْتَ ععا ورِينا ملَب ذَاءالْغ ني مقْتَنزرا وبِيفْال صط دهي الْمي فظْتَنفحا ووِيا سنِ تَاماضوالْح قُلُوب 

ماحوالر اتهي الُْأمكَفَّلْتَنا  وي يمحا رتَ يالَيانِ فَتَعالنُّقْصو ةاديالز ني متَنلَّمسو انالْج ارِقطَو ني مكَلَْأتَنو

لَيتَ عمقا بِالْكَالمِ َأتْملَلْتُ نَاطتَهتَّى ِإذَا اسح انمحلَتْ را اكْتَم  سوابِغَ الِْإنْعامِ وربيتَني زاِئدا في كُلِّ عام حتَّى ِإذَ

فطْرتي واعتَدلَتْ مرتي َأوجبتَ علَي حجتَك بَِأن َألْهمتَني معرِفَتَك وروعتَني بِعجاِئبِ حكْمتك وَأيقَظْتَني ِلما 

ْأتَ في ذَرتَنمفَهو تَكادبعو تَكطَاع لَيتَ عبجَأوو كْرِكذو ي ِلشُكْرِكتَنهنَبو كاِئعِ خَلْقدب نم كضَأرو اِئكمي س

 ولُطْفك ثُم ِإذْ خَلَقْتَني من ذَِلك بِعونك  ما جاءتْ بِه رسلُك ويسرتَ ِلي تَقَبَل مرضاتك ومنَنْتَ علَي في جميعِ

ى ورزقْتَني من َأنْواعِ الْمعاشِ وصنُوف الرياشِ بِمنِّك الْعظيمِ  ُأخْر ونةً دمعا ِإلَهِي نِلي ي ضتَر ى لَمرِ الثَّرخَي

تْممتَ علَي جميع النِّعمِ وصرفْتَ عنِّي كُلَّ النِّقَمِ لَم يمنَعك جهلي الَْأعظَمِ علَي وِإحسانك الْقَديمِ ِإلَي حتَّى ِإذَا َأ

 َألْتُكس ِإني وتَنبَأج تُكوعد فَِإن كيي لَدِلفُنزا يي ِلمفَّقْتَنوو كي ِإلَينبقَرا يي ِإلَى ملَلْتَند َأن كلَيي عَأترجو
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عطَيتَني وِإن َأطَعتُك شَكَرتَني وِإن شَكَرتُك زِدتَني كُلُّ ذَِلك ِإكْماٌل ِلَأنْعمك علَي وِإحسانك ِإلَي فَسبحانَك َأ

 يا ِإلَهِي ُأحصي عددا وذكْرا معيد حميد مجِيد وتَقَدستْ َأسماُؤك وعظُمتْ آالُؤك فََأي نعمك  سبحانَك من مبدئ

َأم َأي عطَاياك َأقُوم بِها شُكْرا وهي يا رب َأكْثَر من َأن يحصيها الْعادون َأو يبلُغَ علْما بِها الْحافظُون ثُم ما 

ر والضرا الض نم منِّي اللَّهْأتَ عردفْتَ ورا ِإلَهِي صي دَأنَا َأشْهو اءرالسو ةيافالْع نِلي م را ظَهمم َأكْثَر ء

بِحقيقَة ِإيماني وعقْد عزمات يقيني وخَاِلصِ صرِيحِ تَوحيدي وباطنِ مكْنُونِ ضميرِي وعالِئق مجارِي نُورِ 

ج ةفْحارِيرِ صَأسرِي وصيبيننرارِنِ عم خَذَارِيفي وارِبِ نَفْسسم قخُري وا  بِينمي وعماخِ سمارِبِ سسمو

ي ومنَابِت َأضراسي ومساغِ مطْعمي  ضمتْ وَأطْبقَتْ علَيه شَفَتَاي وحركَات لَفْظ ِلساني ومغْرزِ حنَك فَمي وفَكِّ

ة ُأم رْأسي وبلُوعِ فَارِغِ حباِئِل عنُقي وما اشْتَمَل علَيه تَامور صدرِي وحماِئِل حبِل وتيني ومشْربِي  وحمالَ

وع ضقَبي ولفَاصقَاقُ محي والعيفُ َأضاسشَر تْهوا حمي وي كَبِداشوح َأفْالذابِ قَلْبِي وجح اطيني ولام

 يعمجي ووقرعخِّي ومي وظَامعبِي وقَصبِي وصعشَرِي وبرِي وشَعي ومدي وملَحي ولافُ َأنَامَأطْرو

حي وكُونسي وقَظَتيي ومنَوي و ركَات جوارِحي وما انْتَسج علَى ذَِلك َأيام رضاعي وما َأقَلَّت الَْأرض منِّ

 نة م داحو ر تَهدتُ مدى الَْأعصارِ والَْأحقَابِ لَو عمرتُها َأن ُأَؤدي شُكْ اجتُ و ركُوعي وسجودي َأن لَو حاولْ

ثَنَاءيدا وددا جَأب كشُكْر بِه لَيبِ عوجم  طَارِفا عتيدا َأجْل ولَو حرصتُ َأنَا َأنْعمك ما استَطَعتُ ذَِلك ِإال بِمنِّك الْ

ك َأن نُحصي مدى ِإنْعامك ساِلفه وآنفه ما حصرنَاه عددا وال َأحصينَاه َأمدا هيهاتَ َأنَّى  َأنَام نم ونادالْعو

النَّبو قالنَّاط تَابِكي كف خْبِرَأنْتَ الْمو ذَِلككتَابقَ كدا صوهصال تُح ةَ اللَّهمعوا ندتَع ِإنو قادِإ الص   ماللَّه

وِإنْباُؤك وبلَّغَتْ َأنْبِياُؤك ورسلُك ما َأنْزلْتَ علَيهِم من وحيك وشَرعتَ لَهم وبِهِم من دينك غَير َأنِّي يا ِإلَهِي 
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دوثا َأشْهروم كُونلَدا فَيذْ و تَّخي ي لَمالَّذ ِللَّه دمنا الْحوقنا مْؤمَأقُوُل مي وعسوي وتلَغِ طَاعبمي وجِدي ودهبِج 

ف هدفرالذُّلِّ فَي نم ِليال وو عتَدا ابيمف هادضفَي هلْكي مف شَرِيك لَه كُني لَمو ن ه سبحانَه لَو كَا يما صنَع فَسبحانَ

فيهِما آِلهةٌ ِإال اللَّه لَفَسدتَا وتَفَطَّرتَا سبحان اللَّه الْواحد الَْأحد الصمد الَّذي لَم يلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا 

ادعدا يمح ِللَّه دمالْح دَأحاِئهَأنْبِيو بِينقَرالْم هالِئكَتم دمد خَاتَمِ  ُل حمحم هتريلَى خع لَّى اللَّهصو ينلسرالْم

لَّمسو ينخْلَصالْم رِينالطَّاه بِينالطَّي آِلهو ينالنَّبِي.  

  

هم اجعلْني َأخْشَاك كََأنِّي َأراك وَأسعدني اللَّ ثم اندفع في المسألة والدعاء وقال وعيناه تنهمر بالدموع

بارِك ِلي في قَدرِك حتَّى ال ُأحب تَعجِيَل ما َأخَّرتَ وال  و اِئكي قَضِلي ف رخو كتيصعي بِمنال تُشْقو اكبِتَقْو

الِْإخْالص في عملي والنُّور في بصرِي تَْأخير ما عجلْتَ اللَّهم اجعْل غنَاي في نَ ي قَلْبِي وف ينقالْيي وفْس

عْل سمعي وبصرِي الْوارِثَينِ منِّي وانْصرني علَى اجي وارِحوي بِجنتِّعمي ويني دةَ فيرصالْبي   ونظَلَم نم

مثَارِي و يهي فَأرِنَأ  وْأ آرِبِي و اخْسي ويَئتِلي خَط راغْفي وتروع تُراسي وتبفْ كُراكْش مي اللَّهنيع بِذَِلك رق

ُأولَى اللَّهم لَك الْحمد كَما خَلَقْتَني  عْل ِلي يا ِإلَهِي الدرجةَ الْعلْيا في اْآلخرة والْ اجي وانرِه فُكي وطَانشَي

جعلْتَني سميعا بصيرا ولَك الْحمد كَما خَلَقْتَني فَجعلْتَني خَلْقا سوِيا رحمةً بِي وقَد كُنْتَ عن خَلْقي غَنيا رب فَ

 ِإلَي وفي نَفْسي عافَيتَني رب بِما برْأتَني فَعدلْتَ فطْرتي رب بِما َأنْشَْأتَني فََأحسنْتَ صورتي رب بِما َأحسنْتَ

بِما كَلَْأتَني ووفَّقْتَني رب بِما َأنْعمتَ علَي فَهديتَني رب بِما َأولَيتَني ومن كُلِّ خَير َأعطَيتَني رب بِما 
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تَني رب بِما َأعنْتَني وَأعززتَني رب بِما َألْبستَني من ستْرِك الصافي وسقَيتَني رب بِما َأغْنَيتَني وَأقْنَي َأطْعمتَني

ياِلي  ويسرتَ ِلي من صنْعك الْكَافي صلِّ علَى محمد وآِل محمد وَأعنِّي علَى بواِئق الدهورِ وصروف اللَّ

اِل الدنْيا وكُربات اْآلخرة واكْفني شَر ما يعمُل الظَّاِلمون في الَْأرضِ اللَّهم ما َأخَافُ والَْأيامِ ونَجني وَأه نم 

لُفْني وفيما فَاكْفني وما َأحذَر فَقني وفي نَفْسي وديني فَاحرسني وفي سفَرِي فَاحفَظْني وفي َأهلي وماِلي فَاخْ

رزقْتَني فَبارِك ِلي وفي نَفْسي فَذَلِّلْني وفي َأعينِ النَّاسِ فَعظِّمني ومن شَر الْجِن والِْإنْسِ فَسلِّمني وبِذُنُوبِي فَال 

ال تَسلُبني وِإلَى غَيرِك فَال تَكلْني ِإلَهِي ِإلَى من وبِسرِيرتي فَال تُخْزِني وبِعملي فَال تَبتَلني ونعمك فَ  تَفْضحني

 كرِي َأشْكُو ِإلَيَأم يكلمي و بتَ ر م ِإلَى بعيد فَيتَجهمني َأم ِإلَى الْمستَضعفين ِلي وَأنْ تَكلُني ِإلَى قَرِيب فَيقْطَعني َأ

ني علَى من ملَّكْتَه َأمرِي ِإلَهِي فَال تُحلْل علَي غَضبك فَِإن لَم تَكُن غَضبتَ علَي فَال غُربتي وبعد دارِي وهوا

 ض الَْأر قَتْ لَهي َأشْرالَّذ هِكجبِنُورِ و با ري َألُكِلي فََأس عسَأو تَكيافع َأن رغَي انَكحبس اكواِلي سُأب

بِكلَى غَضي عيتَنال تُم ن َأوِلين واْآلخرِين َأ ح بِه َأمر الْ وال تُنْزَِل بِي   والسماواتُ وكُشفَتْ بِه الظُّلُماتُ وصلُ

بلَد الْ تَ رب الْ الْمشْعرِ الْحرامِ والْبيت سخَطَك لَك الْعتْبى لَك الْعتْبى حتَّى تَرضى قَبَل ذَِلك ال ِإلَه ِإال َأنْ امِ ورح

 اءمغَ النَّعبَأس نا مي هلْميمِ الذُّنُوبِ بِحظع نفَا عع نا منا يِللنَّاسِ َأم لْتَهعجكَةَ ورالْب لَلْتَهي َأحالَّذ يقتالْع

ا عي همزِيَل بِكَرطَى الْجَأع نا مي هلي بِفَض ِليا وي يتبي كُري فاثيا غي يتدحي وبِي فاحا صي يتدي شي فتد

 بريَل وافرِإسيكَاِئيَل ومِئيَل وربج برو قُوبعياقَ وحِإسيَل واعمِإسو يماهراِئي ِإبآب ِإلَها ِإلَهِي وي يتمعي نف

ةمحمد خَاتَمِ ه الْمنْتَجبِين ومنْزَِل التَّورا الْفُرقَانِ ومنَزَل كهيعص وطه ويس    النَّبِيين وآِل ورِ وبالزالِْإنْجِيِل وو

ا وبِهحبِر ضالَْأر يقُ بِيتَضا وهتعي سف بذَاهي الْمينيتُع يني حفيمِ َأنْتَ كَهكآنِ الْحالْقُرتُ و لَوال رحمتُك لَكُنْ
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ن الْمفْضوحين وَأنْتَ مَؤيدي بِالنَّصرِ علَى َأعداِئي  لَكُنْتُ م ايِإي كتْرال سلَوي وتثْريُل عقتَ م من الْهاِلكين وَأنْ

سه بِالسمو والرفْعة فََأوِلياُؤه بِعزه يعتَزون يا من ولَوال نَصرك ِإياي لَكُنْتُ من الْمغْلُوبِين يا من خَص نَفْ

 وردي الصا تُخْفمنِ ويخَاِئنَةَ الَْأع لَمعي خَاِئفُون هاتطَوس نم مفَه هِمنَاقلَى َأعع ذَلَّةالْم يرن لُوكالْم ه جعلَتْ لَ

يا تَْأتم بغَيوورهالدنَةُ ومالَْأز ال    بِه نا مي وِإال ه وا هم لَمعال ي نا مي وِإال ه وفَ هكَي لَمعال ي نا مي

اءمالَْأس مَأكْر لَه نا مي اءمبِالس اءوالْه دسو اءلَى الْمع ض الَْأر سكَب نا مي وِإال ه هلَمعي وفرعا ذَا الْمي 

بودية ملكا يا  الْع دعب ه ه من الْجب وجاعلَ خْرِجمالْقَفْرِ و لَدي الْبفَ فوسي الَّذي ال ينْقَطع َأبدا يا مقَيض الركْبِ ِل

نِ  زالْح ن م نَاهيتْ عضينِ اب ى عن َأيوب ويا ممسك راده علَى يعقُوب بعد َأ لْوب ر والْ فَ الضا كَاشي يمكَظ وفَه

ه يحيى ولَم يدعه فَردا  ه يا منِ استَجاب ِلزكَرِيا فَوهب لَ ه بعد كبرِ سنِّه وفَنَاء عمرِ نحِ ابذَب نع يماهرِإب يدي

ه  خْرجوحيدا يا من َأ نُودجو نوعرَل فعجو ماهاِئيَل فََأنْجري ِإسنِلب رحفَلَقَ الْب نا مي وتطْنِ الْحب نم ونُسي

اهصع ن لَى مْل عجعي لَم نا مي هتمحر يدي نيات بشِّربم احيَل الرسَأر نا مي ينقغْرالْم ننِ ما مي هخَلْق نم 

 وهنَادو وهادح قَدو هرغَي وندبعيو ه استَنْقَذَ السحرةَ من بعد طُوِل الْجحود وقَد غَدوا في نعمته يْأكُلُون رِزقَ

ديعاً ال ندا بي يءدا بي ا اللَّهي ا اللَّهي لَهسوا ركَذَّبتَى ووالْم ييحا مي يال ح ينا حيا حي لَك اِئما ال نَفَادا دي لَك 

فَلَم يفْضحني  يا من هو قَاِئم علَى كُلِّ نَفْس بِما كَسبتْ يا من قَلَّ لَه شُكْرِي فَلَم يحرِمني وعظُمتْ خَطيَئتي

لَم يشْهرني يا من حفظَني في صغَرِي يا من رزقَني في كبرِي يا من َأياديه عنْدي ال ورآني علَى الْمعاصي فَ

الِْإحسانِ وعارضتُه بِالِْإساءة والْعصيانِ يا من هداني  رِ وي بِالْخَينضارع نا مى يازال تُج همعنى وصتُح

ر االمتنَانِ يا من دعوتُه مرِيضا فَشَفَاني وعريانا فَكَساني وجاِئعا فََأشْبعني ِللِْإ يمانِ من قَبِل َأن َأعرِفَ شُكْ
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ي وندغَاِئبا فَري ونيدا فَكَثَّرحوي وفَنرال فَعاهجي ونزذَِليال فََأعي وانوفََأر طْشَانعرا ونْتَصمي وال فََأغْنَانقم

عن جميعِ ذَِلك فَابتَدَأني فَلَك الْحمد والشُّكْر يا من َأقَاَل عثْرتي ونَفَّس   فَنَصرني وغَنيا فَلَم يسلُبني وَأمسكْتُ

وبلَّغَني طَلبتي ونَصرني علَى عدوي وِإن َأعد نعمك كُربتي وَأجاب دعوتي وستَر عورتي وغَفَر ذُنُوبِي 

تَ الَّذي  تَ الَّذي َأنْعمتَ َأنْتَ الَّذي َأحسنْتَ َأنْ تَ الَّذي منَنْتَ َأنْ ك ال ُأحصيها يا موالي َأنْ نَحم اِئمكَرو نَنَكمو

ي َأفْضتَ الَّذ تَ الَّذي َأجملْتَ َأنْ تَ َأنْتَ الَّذي وفَّقْتَ َأنْتَ الَّذي َأعطَيتَ َأنْ ملْتَ َأنْتَ الَّذي رزقْ تَ َأنْتَ الَّذي َأكْ لْ

تَ الَّذي كَفَيتَ َأنْتَ الَّذي تَ الَّذي ستَرتَ هديتَ َأنْتَ الَّذي عصمتَ َأنْ  َأغْنَيتَ َأنْتَ الَّذي َأقْنَيتَ َأنْتَ الَّذي آويتَ َأنْ

َأنْتَ الَّذي غَفَرتَ َأنْتَ الَّذي َأقَلْتَ َأنْتَ الَّذي مكَّنْتَ َأنْتَ الَّذي َأعززتَ َأنْتَ الَّذي َأعنْتَ َأنْتَ الَّذي عضدتَ َأنْتَ 

تَ الَّذي نَصرتَ َأنْتَ الَّذي شَفَيتَ َأنْتَ الَّذي  د الَّذي َأيدتَ َأنْ مالْح ك تَ وتَعالَيتَ فَلَ عافَيتَ َأنْتَ الَّذي َأكْرمتَ تَباركْ

م َأنَا يا ِإلَهِي الْمعتَرِفُ بِذُنُوبِي فَاغْفرها ِلي َأنَا الَّذي َأسْأتُ َأنَا الَّذي َأخْطَْأتُ َأنَا  داِئما ولَك الشُّكْر واصبا َأبدا ثُ

َأنَا الَّذي جهِلْتُ َأنَا الَّذي غَفَلْتُ َأنَا الَّذي سهوتُ َأنَا الَّذي اعتَمدتُ َأنَا الَّذي تَعمدتُ َأنَا الَّذي الَّذي هممتُ 

تُ َأنَا الَّذي َأقْررتُ َأنَا الَّذي اعتَرفْتُ بِنعمتك وعدتُ  علَي وعنْدي وَأبوء بِذُنُوبِي وَأنَا الَّذي َأخْلَفْتُ َأنَا الَّذي نَكَثْ

 هونَتعبِم منْهاِلحا مَل صمع نفِّقُ موالْمو هِمتطَاع نع يالْغَن وهو هادبع ذُنُوب هرال تَض نا ما ِلي يهرفَاغْف

د ِإلَهِي وسيدي ِإلَهِي َأمرتَ مالْح ك ا براءة ِلي ورحمته فَلَ نَهيتَني فَارتَكَبتُ نَهيك فََأصبحتُ ال ذَ و تُكيصي فَعن

فََأعتَذر وال ذَا قُوة فََأنْتَصر فَبَِأي شَيء َأستَقْبِلُك يا موالي َأبِسمعي َأم بِبصرِي َأم بِلساني َأم بِيدي َأم بِرِجلي 

علَي يا من ستَرني من اْآلباء  ها نعمك عنْدي وبِكُلِّها عصيتُك يا موالي فَلَك الْحجةُ والسبِيُلَألَيس كُلُّ

ني ولَو اطَّلَعوا يا والُْأمهات َأن يزجروني ومن الْعشَاِئرِ والِْإخْوانِ َأن يعيروني ومن السالطينِ َأن يعاقبو
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موالي علَى ما اطَّلَعتَ علَيه منِّي ِإذًا ما َأنْظَروني ولَرفَضوني وقَطَعوني فَها َأنَا ذَا يا ِإلَهِي بين يديك يا 

 فََأنْتَصر وال حجة فََأحتَج بِها وال قَاِئٌل لَم سيدي خَاضع ذَِليٌل حصير حقير ال ذُو براءة فََأعتَذر وال ذُو قُوة

ك وجوارِحي كُلُّها  َأجتَرِح ولَم َأعمْل سوءا وما عسى الْجحود ولَو جحدتُ يا موالي ينْفَعني كَيفَ وَأنَّى ذَِل

قتُ يملعلْتُ ومع ا قَدبِم لَيةٌ عدظَاِئمِشَاهع ني ماِئلس َأنَّك ي شَكذ ري ال   ينا غَيُل الَّذدالْع كَمالْح َأنَّكورِ والُْأم

ي  تَجور وعدلُك مهلكي ومن كُلِّ عدِلك مهربِي فَِإن تُعذِّبني يا ِإلَهِي فَبِذُنُوبِي بعد حجتك علَي وِإن تَعفُ عنِّ

 نِإنِّي كُنْتُ م انَكحبِإال َأنْتَ س ال ِإلَه ينالظَّاِلم نِإنِّي كُنْتُ م انَكحبِإال َأنْتَ س ال ِإلَه كمكَرو كودجو كلْمفَبِح

 َأنْتَ سبحانَك ِإنِّي كُنْتُ من الْخَاِئفين ال الْمستَغْفرِين ال ِإلَه ِإال َأنْتَ سبحانَك ِإنِّي كُنْتُ من الْموحدين ال ِإلَه ِإال

تَ سبحانَك ِإنِّي كُنْتُ من الراجِين ال ِإلَه ِإال  ِإلَه ِإال َأنْتَ سبحانَك ِإنِّي كُنْتُ من الْوجِلين ال ِإلَه ِإال َأنْ

ي سبحانَك ِإنِّي كُنْتُ من الراغبِين ال ِإ َأنْتَ ي كُنْتُ من الْمهلِّلين ال ِإلَه ِإال َأنْتَ سبحانَك ِإنِّ لَه ِإال َأنْتَ سبحانَك ِإنِّ

 نتُ م كُنْتُ من الساِئلين ال ِإلَه ِإال َأنْتَ سبحانَك ِإنِّي كُنْتُ من الْمسبحين ال ِإلَه ِإال َأنْتَ سبحانَك ِإنِّي كُنْ

ك الْ ا ثَنَاِئي علَيك ممجدا وِإخْالصي ِلذكْرِ ي ورب آباِئي الَْأوِلين اللَّهم هذَ بر انَكحبتَ س ه ِإال َأنْ مكَبرِين ال ِإلَ

ِإقْرارِي بِ دا وحوا  مهتا ِلكَثْرهصُأح ا َأنِّي لَمرقتُ م وسبوغها وتَظَاهرِها وتَقَادمها ِإلَى آالِئك معددا وِإن كُنْ

وبرْأتَني من َأوِل الْعمرِ من الِْإغْنَاء من الْفَقْرِ وكَشْف الضر  حادث ما لَم تَزْل تَتَعهدني بِه معها منْذُ خَلَقْتَني

عِ الْعسرِ وتَفْرِ رِ وتَسبِيبِ الْيسرِ ودفْ ة في الْبدنِ والسالمة في الدينِ ولَو رفَدني علَى قَدرِ ذكْ يافالْع بِ ويجِ الْكَر

ظكَرِيم ع بر نتَ مالَيتَعتَ وستَقَد لَى ذَِلكع مال هتُ ورا قَدم رِيناْآلخو ن يم نعمتك جميع الْعالَمين من الَْأوِلي

 كمعنَا نلَيع مَأتْمد ومحآِل مد ومحلَى ملِّ عص اُؤكمال تُكَافَى نَعو لَغُ ثَنَاُؤكبال يو ى آالُؤكصيم ال تُححر
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السوء وتُغيثُ الْمكْروب وتَشْفي وَأسعدنَا بِطَاعتك سبحانَك ال ِإلَه ِإال َأنْتَ اللَّهم ِإنَّك تُجِيب الْمضطَر وتَكْشفُ 

يمقتَ   الس وتُغْني الْفَقير وتَجبر الْكَسير وتَرحم الصغير وتُعين الْكَبِير ولَيس دونَك ظَهِير وال فَوقَك قَدير وَأنْ

يرِ يِل الَْأسكَبقَ الْمطْلا مي الْكَبِير يلالْع ه ف الْمستَجِيرِ يا من ال شَرِيك لَ قَ الطِّفِْل الصغيرِ يا عصمةَ الْخَاِئ ا رازِ

 نم كادبع ندا مَأنَلْتَ َأحتَ وطَيا َأعَل مَأفْض ةيشالْع هذي هي فنطَأعد ومحآِل مد ومحلَى ملِّ عص زِيرال وو

ها وآالء تُجددها وبلية تَصرِفُها وكُربة تَكْشفُها ودعوة تَسمعها وحسنَة تَتَقَبلُها وسيَئة تَتَغَمدها ِإنَّك نعمة تُوِلي

بَأقْر ِإنَّك ماللَّه يرء قَدلَى كُلِّ شَيعو خَبِير ا تَشَاءيفٌ بِملَط رَأسو يعد نفَا مع نم مَأكْرو ابَأج نم ع

 ك ة ورحيمهما لَيس كَمثْلك مسُئوٌل وال سوا راْآلخا ونْيالد انمحا رِئَل يس نم عمَأسطَى وَأع نم عسَأوو

لَيك فَرحمتَني ووثقْتُ بِك فَنَجيتَني وفَزِعتُ ِإلَيك فَكَفَيتَني مْأموٌل دعوتُك فََأجبتَني وسَألْتُك فََأعطَيتَني ورغبتُ ِإ

اللَّهم فَصلِّ علَى محمد عبدك ورسوِلك ونَبِيك وعلَى آِله الطَّيبِين الطَّاهرِين َأجمعين وتَمم لَنَا نَعماءك وهنِّْئنَا 

كطَاءع رفَقَه رقَدو رفَقَد لَكم نا مي ماللَّه ينالَمالْع بر ينآم ينآم رِينذَاك ِآلالِئكو رِينشَاك نَا لَكاكْتُبو 

ي اجِينِل الرى َأمنْتَهمو بِيناغالر ةَ الطَّاِلبِينا غَايي فَغَفَر رتُغْفاسو تَرفَس ىصعلْما وء عاطَ بِكُلِّ شَيَأح نا م

د  محا بِمتَهظَّمعا وفْتَهي شَرالَّت ةيشالْع هذي هف كِإلَي هجِإنَّا نَتَو ملْما اللَّهحةً ومحرْأفَةً ور ينيلتَقسالْم عسوو

َأمو كخَلْق نم كتريخو وِلكسرو كلَى نَبِيع تَ بِهمي َأنْعيرِ الَّذناجِ الْمريرِ السيرِ النَّذشالْب كيحلَى وع كين

د َأهٌل ِلذَِلك منْك يا عظيم فَصلِّ  محا مد كَممحآِل مد ومحلَى ملِّ عفَص ماللَّه ينالَمةً ِللْعمحر لْتَهعجو ينملسالْم

رِينالطَّاه بِينالطَّي بِيننْتَجالْم لَى آِلهعو هلَيع  نُوفاتُ بِصوالَْأص تجع كنَّا فَِإلَيع فْوِكنَا بِعدتَغَمو ينعمَأج

يب همر تَقْسكُلِّ خَي نيبا منَص ةيشالْع هذي هف مْل لَنَا اللَّهع فَاج ا اللُّغَاتهة تَنْشُرمحرو ي بِهدنُور تَهو كادبع ن
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 ينحفْلم يننْجِحم قْتذَا الْوي هنَا فبَأقْل ماللَّه ينماحالر محا َأري طُهسق تَبرِزا ولِّلُهة تُجيافعا وكَة تُنْزِلُهربو

من الْقَانطين وال تُخْلنَا من رحمتك وال تَحرِمنَا ما نَُؤملُه من فَضلك وال تَجعلْنَا مبرورِين غَانمين وال تَجعلْنَا 

 يا خَاِئبِين وال من بابِك مطْرودين من رحمتك محرومين وال ِلفَضِل ما نَُؤملُه من عطَاِئك قَانطين وال تَردنَا

َأجودين وَأكْرم الَْأكْرمين ِإلَيك َأقْبلْنَا موقنين وِلبيتك الْحرامِ آمين قَاصدين فََأعنَّا علَى منَاسكنَا وَأكْمْل  َأجود الْ

نَا فَهِييدَأي كنَا ِإلَيددم نَا فَقَدافعنَّا وفُ عاعنَا وجلَنَا ح ةيشالْع هذي هنَا فطفََأع مةٌ اللَّهومسوم افرتاالع لَّةبِذ 

ما سَألْنَاك واكْفنَا ما استَكْفَينَاك فَال كَافي لَنَا سواك وال رب لَنَا غَيرك نَافذٌ فينَا حكْمك محيطٌ بِنَا علْمك عدٌل 

رِ فينَا قَضاُؤك ا ن َأهِل الْخَيرِ اللَّهم َأوجِب لَنَا بِجودك عظيم الَْأجرِ وكَرِيم الذُّخْ لْنَا مع اجو رقْضِ لَنَا الْخَي

امودو ْأفَتَكنَّا ررِفْ عال تَصو يناِلكالْه عكْنَا ملال تُهو ينعمنَا َأجلَنَا ذُنُوب راغْفرِ وسالْي محا َأري تَكمحرو 

 نم ك َل ِإلَيتَنَصو فَقَبِلْتَه ك ِإلَي ثَابو تَهفَزِد كشَكَرو تَهطَيفََأع ك ت ممن سَألَ الراحمين اللَّهم اجعلْنَا في هذَا الْوقْ

الِْإ الِل وا ذَا الْجي ا لَهتَها فَغَفَركُلِّه ِئَل ذُنُوبِهس نم را خَينَا يعرْل تَضاقْبنَا ومصاعنَا وددسنَقِّنَا وو مامِ اللَّهكْر

ويا َأرحم منِ استُرحم يا من ال يخْفَى علَيه ِإغْماض الْجفُونِ وال لَحظُ الْعيونِ وال ما استَقَر في الْمكْنُونِ وال 

ه علْمك ووسعه حلْمك سبحانَك وتَعالَيتَ عما يقُوُل   طَوتْ علَيه مضمراتُ الْقُلُوبِ َأال كُلُّ ذَِلكما انْ قَد َأحصا

ن من شَ ك السماواتُ السبع والَْأرضون ومن فيهِن وِإ ا كَبِيرا تُسبح لَ لُوع ونالظَّاِلم ك يء ِإال يسبح بِحمدك فَلَ

 الْكَرِيم د تَ الْجوا كْرامِ والْفَضِل والِْإنْعامِ والَْأيادي الْجِسامِ وَأنْ ا الْجالِل والِْإ د وعلُو الْجد يا ذَ جالْمو دمالْح

ك قرِز نم لَيع عسَأو ماللَّه يمحوفُ الرءالر ني متقَبقْ رتَأعي وفخَو نآمي ويندي وندي بي فنافعالِل والْح 

  .النَّارِ اللَّهم ال تَمكُر بِي وال تَستَدرِجني وال تَخْدعني وادرْأ عنِّي شَر فَسقَة الْجِن والِْإنْسِ
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يا َأسمع السامعين يا   بالدمع كأنهما مزادتان وقالثم رفع رأسه وبصره الى السماء وعيناه تفيضان

 ك د وآِل محمد السادة الْميامينِ وَأسَألُ محلَى ملِّ عص ينماحالر محا َأريو بِيناسالْح عرا َأسي و رِينالنَّاظ رصَأب

طَيَأع ي ِإنالَّت يتاجح ماللَّه فَكَاك َألُكي َأستَنطَيا َأعي مننْفَعي ا لَميهتَننَعم ِإني وتَننَعا مي منرضي ا لَميهتَن

ي يرء قَدلَى كُلِّ شَيَأنْتَ عو دمالْح لَكو لْكالْم لَك لَك ال شَرِيك كدحِإال َأنْتَ و النَّارِ ال ِإلَه ني متقَبا ري با ر

بر.  

وكان يكرر قوله يا رب فشغل من حوله عن الدعاء ألنفسهم واقبلوا على االستماع له والتـأمين علـى     
) ع(الى هنا انتهى دعاء الحـسين   .دعائه ثم علت اصواتهم بالبكاء معه حتى غربت الشمس وأفاض الناس معه      

المعاد، اال ان السيد ابن طاووس اضاف بعـد يـا   يوم عرفة كما أورده الكفعمي وكذا المجلسي في كتاب زاد      
   ...رب يا رب يا رب هذه الزيادة

  
 فَ ال َأكُوني فَكَيلْمي عُل فاهي فَقْرِي ِإلَهِي َأنَا الْجيرا ففَق فَ ال َأكُونفَكَي نَايي غف يرِإلَهِي َأنَا الْفَق

الفَ تَداخْت ي ِإلَهِي ِإنلهي جوال فهجيرِكقَادم ء منَعا عبادك الْعارِفين بِك عنِ السكُونِ ِإلَى   بِيرِك وسرعةَ طَوا

 ف عطَاء والْيْأسِ منْك في بالء ِإلَهِي منِّي ما يليقُ بِلُْؤمي ومنْك ما يليقُ بِكَرمك ِإلَهِي وصفْتَ نَفْسك بِاللُّطْ

ْأفَةالرو ك محاسن منِّي فَبِفَضلك ولَ  ِلي قَبَل وجود ضعفي َأفَتَمنَعني منْهما بعد وجود ضعفي ِإلَهِي ِإن ظَهرت الْ

فَ ُأضام الْمنَّةُ علَي وِإن ظَهرت الْمساوِي منِّي فَبِعدِلك ولَك الْحجةُ علَي ِإلَهِى كَيفَ تَكلُني كَيتَ ِلي و  وقَد تَكَفَّلْ

 وا هبِم كُل ِإلَيسفَ َأتَوكَيو كبِفَقْرِي ِإلَي كُل ِإلَيسا َأنَا َأتَوبِي ه يفَأنْتَ الْحو يبفَ َأخكَي م وَأنْتَ النَّاصر ِلي َأ

م كَيفَ فَ ُأتَرجِم بِمقَاِلي وهو منْك برز ِإلَيك َأشْكُو ِإلَيك محاٌل َأن يصَل ِإلَيك َأ كَي م  حاِلي وهو ال يخْفَى علَيك َأ

ك قَامتْ ِإلَهِي ما َألْطَفَك بِي مع عظيمِ  م كَيفَ ال تُحسن َأحواِلي وبِ ب آماِلي وهي قَد وفَدتْ ِإلَيك َأ فَ تُخَيكَي َأم
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لهي جنبجحي يا الَّذبِي فَم َأفَكا َأرمو نْكي عندعَأبنِّي وم كبا َأقْري ِإلَهِي ملعقَبِيحِ ف عبِي م كمحا َأرمي و

لَي في كُلِّ شَيء حتَّى ال عنْك ِإلَهِي علمتُ بِاخْتالف اْآلثَارِ وتَنَقُّالت الَْأطْوارِ َأن مرادك منِّي َأن تَتَعرفَ ِإ

منَنُك ِإلَهِي من   َأجهلَك في شَيء ِإلَهِي كُلَّما َأخْرسني لُْؤمي َأنْطَقَني كَرمك وكُلَّما آيستْني َأوصافي َأطْمعتْني

مو اوِيسم اوِيهسم فَ ال تَكُونفَكَي اوِيسم نُهاسحكَانَتْ م اوِيهعد فَ ال تَكُونفَكَي اوِيعد قَاِئقُهكَانَتْ ح ن

دعاوِي ِإلَهِي حكْمك النَّافذُ ومشيتُك الْقَاهرةُ لَم يتْركَا ِلذي مقَال مقَاال وال ِلذي حال حاال ِإلَهِي كَم من طَاعة 

اع مدا هتُهدالَة شَيحا وتُهنَيةُ بمِ الطَّاعتَد لَم ن ك ِإلَهِي ِإنَّك تَعلَم َأنِّي وِإ تمادي علَيها عدلُك بْل َأقَالَني منْها فَضلُ

مر ِإلَهِي منِّي فعال جزما فَقَد دامتْ محبةً وعزما ِإلَهِي كَيفَ َأعزِم وَأنْتَ الْقَاهر وكَيفَ ال َأعزِم وَأنْتَ اْآل

فَاجمعني علَيك بِخدمة تُوصلُني ِإلَيك كَيفَ يستَدلُّ علَيك بِما هو في   تَرددي في اْآلثَارِ يوجِب بعد الْمزارِ

كُونتَّى يح لَك سا لَيورِ مالظُّه نم رِكِلغَي كُونَأي كِإلَي رفْتَقم هودجو تَاجتَّى تَحتَ حبتَى غم لَك ظْهِرالْم وه 

ك علَيها رقيبا  ِإلَى دِليل يدلُّ علَيك ومتَى بعدتَ حتَّى تَكُون اْآلثَار هي الَّتي تُوصُل ِإلَيك عميتْ عين ال تَرا

كبح نم ْل لَهعتَج د لَمبفْقَةُ عتْ صرخَسو ةوسبِك كي ِإلَينجِعوعِ ِإلَى اْآلثَارِ فََأرجتَ بِالرريبا ِإلَهِي َأمنَص 

ونصا منْهم كتُ ِإلَي ك منْها كَما دخَلْ ِإلَي جِعتَّى َأرارِ حصبتاالس ةايدهارِ والَْأنْو  فُوعرما وهنِ النَّظَرِ ِإلَيع رالس

الْهِم كلَيخْفَى عاِلي ال يذَا حهو كيدي نيب ري ظَاه ا ذُلِّ ة عنِ االعتماد علَيها ِإنَّك علَى كُلِّ شَيء قَدير ِإلَهِي هذَ

ي بِصنمَأقو كِإلَي ي بِنُورِكندفَاه كلَيلُّ عتَدَأس بِكو كوَل ِإلَيصالْو َأطْلُب نْكِإلَهِي م كيدي نيب ةيودبالْع قد

علِّمني من علْمك الْمخْزونِ وصنِّي بِستْرِك الْمصونِ ِإلَهِي حقِّقْني بِحقَاِئق َأهِل الْقُربِ واسلُك بِي مسلَك َأهلِ 

بِيرِي وتَد نِلي ع بِيرِكي بِتَدنذْبِ ِإلَهِي َأغْنارِي ِإلَهِي الْجرطزِ اضاكرلَى مي عفْنقَأوارِي وينِ اخْتع ارِكيبِاخْت
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وطَهرني من شَكِّي وشركي قَبَل حلُوِل رمسي بِك َأنْتَصر فَانْصرني وعلَيك َأتَوكَُّل فَال   َأخْرِجني من ذُلِّ نَفْسي

 فَال تُخَيبني وفي فَضلك َأرغَب فَال تَحرِمني وبِجنَابِك َأنْتَسب فَال تُبعدني وبِبابِك َأقفُ فَال تَكلْني وِإياك َأسَأُل

ي ِإلَهِي َأنْتَ الْغَن ه علَّةٌ منِّ ه علَّةٌ منْك فَكَيفَ يكُون لَ ك َأن يكُون لَ ي بِذَاتك َأن يصَل تَطْردني ِإلَهِي تَقَدس رِضا

ثَاِئق الشَّهوة َأسرني  ى بِووالْه ِإني ونِّينمي رالْقَدو اءالْقَض نِّي ِإلَهِي ِإنا عيغَن فَ ال تَكُونفَكَي نْكم النَّفْع كِإلَي

تَ  نني بِفَضلك حتَّى َأستَغْني بِك عنفَكُن َأنْتَ النَّصير ِلي حتَّى تَنْصرني وتُبصرني وَأغْ طَلَبِي َأنْتَ الَّذي َأشْرقْ

الَْأنْوار في قُلُوبِ َأوِلياِئك حتَّى عرفُوك ووحدوك وَأنْتَ الَّذي َأزلْتَ الَْأغْيار عن قُلُوبِ َأحباِئك حتَّى لَم يحبوا 

تَ الَّذي هديتَهم حيثُ استَبانَتْ لَهم سواك ولَم يلْ م وَأنْ عواِل تَ الْمونس لَهم حيثُ َأوحشَتْهم الْ جُئوا ِإلَى غَيرِك َأنْ

 ولَقَد خَسر من بغَى عنْك الْمعاِلم ما ذَا وجد من فَقَدك وما الَّذي فَقَد من وجدك لَقَد خَاب من رضي دونَك بدال

ِإحسان وكَيفَ يطْلَب من غَيرِك وَأنْتَ ما بدلْتَ عادةَ االمتنَانِ يا  متَحوال كَيفَ يرجى سواك وَأنْتَ ما قَطَعتَ الْ

يه متَملِّقين ويا من َألْبس َأوِلياءه مالبِس هيبته فَقَاموا بين َأحباءه حالوةَ الْمَؤانَسة فَقَاموا بين يد من َأذَاقَ

قَب ء َل يديه مستَغْفرِين َأنْتَ الذَّاكر قَبَل الذَّاكرِين وَأنْتَ الْبادي بِالِْإحسانِ قَبَل تَوجه الْعابِدين وَأنْتَ الْجواد بِالْعطَا

 كَل ِإلَيتَّى َأصح كتمحي بِرنِإلَهِي اطْلُب ينتَقْرِضسالْم نتَ لَنَا مبها وِلم ثُم ابهتَ الْو طَلَبِ الطَّاِلبِين وَأنْ

يصع ِإنو نْكع عنْقَطاِئي ال يجر ِإلَهِي ِإن كلَيتَّى ُأقْبَِل عح نِّكي بِمنبذاجو ن تُك كَما َأن خَوفي ال يزايلُني وِإ

فَقَد تُكَأطَع  انفَ ُأهكَي م تَ َأملي َأ م ِإلَيك وقَد َأوقَعني علْمي بِكَرمك علَيك ِإلَهِي كَيفَ َأخيب وَأنْ دفَعتْني الْعواِل

زتَعفَ َأسي ِإلَهِي كَيتَّكَلم كلَيعو رفَ ال َأفْتَقي ِإلَهِي كَيتَنبنَس ك ِإلَيو زتَعفَ ال َأس كَي م ة َأركَزتَني َأ  وفي الذِّلَّ

كرغَي ه  تَعرفْتَ ِلكُلِّ وَأنْتَ الَّذي في الْفُقَراء َأقَمتَني َأم كَيفَ َأفْتَقر وَأنْتَ الَّذي بِجودك َأغْنَيتَني وَأنْتَ الَّذي ال ِإلَ



 ١٩٨

تَ ِإلَي في كُلِّ شَيء فَرَأيتُك ظَاهرا في كُلِّ شَيء وَأنْتَ الظَّاهر ِلكُلِّ  تَ الَّذي تَعرفْ شَيء فَما جهِلَك شَيء وَأنْ

اْآلثَار بِاْآلثَارِ ومحوتَ الَْأغْيار بِمحيطَات بِرحمانيته فَصار الْعرشُ غَيبا في ذَاته محقْتَ  شَيء يا منِ استَوى

َأفْالك الَْأنْوارِ يا منِ احتَجب في سرادقَات عرشه عن َأن تُدرِكَه الَْأبصار يا من تَجلَّى بِكَماِل بهاِئه فَتَحقَّقَتْ 

تَ الظَّاهر َأم كَيفَ تَغيب وَأنْتَ الرقيب الْحاضر ِإنَّك علَى كُلِّ شَيء قَدير عظَمتُه االستواء كَيفَ تَخْفَى وَأنْ

ه دحو ِللَّه دمالْحو.  

  

  يوم عرفة) عليه السالم(دعاء اإلمام السجاد 

ينالَمالْع بِهللا ر دمالْح .اتموالس عيدب دمالْح لَـك مكُلِّ أللَّه ه ا الْجالَِل واالكْرامِ، رب االَربابِ وإل  واالَرضِ، ذَ

مألُوه، وخَاِلقَ كُلِّ مخْلُوق، ووارِثَ كُلِّ شَيء، لَيس كَمثْله شَـيء، وال يعزب عنْه علْم شَيء، وهو بِكُلِّ 

،يبقء رلَى كُلِّ شَيع وهيطٌ، وحء مشَيـدتَ االَح الَّ َأنْ تَ اهللا الَ إله إ د الْمتَفَرد، وَأنْتَ اُهللا الَ    َأنْ الْفَر دحتَوالْم

رتَكَبالْم الْكَبِير ،م عظيم الْمتَعظِّ تَعاِل، الْشَديد وَأنْتَ اُهللا الَ إله إالَّ َأنْتَ العلي الْم. إله إالَّ َأنْتَ الْكَرِيم الْمتَكَرم، الْ

وَأنْتَ اُهللا ال إله إالّ َأنْتَ السميع الْبصير . وَأنْتَ اُهللا ال إله إالَّ َأنْتَ الـرحمن الرحيم الْعليم الْحكيم. الْمحـاِل

تَ الْكَرِيم االَكْرم ال د الْقَديم الْخَبِير، وَأنْتَ اُهللا الَ إله إالّ َأنْ َل كُلِّ َأحُل قَبتَ االو ه إالّ َأنْ داِئم االدوم، وَأنْتَ اُهللا ال إل

عاِلي تَ ذُو دنُوهفي   واالخر بعد كُلِّ عدد، وَأنْتَ اُهللا ال إله إالّ َأنْتَ الداني في علُوه، والْ ه إالَّ َأنْ ، وَأنْتَ اُهللا الَ إل

الْكبرِياء والْحمدالْبهاء والْ و دجا . متَ مروصنْخ، ورِ سغَي نم اءي َأنْشَْأتَ االشْيإالّ َأنْتَ الَّذ َأنْتَ اُهللا الَ إلهو
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تَ الَّذي قَدرتَ كُلَّ شَيء تَقْ. صورتَ من غَيرِ مثال، وابتَدعتَ الْمبتَدعات بِالَ احتذَآء ديراً ويسرتَ كُلَّ شَيء َأنْ

تَ الَّذي لَم يعنْك علَى خَلْقك شَرِيك ولَم يؤازِرك في َأمرِك وزِير، ولَم . تَيسيراً، ودبرتَ ما دونَك تَدبِيراً وَأنْ

يرال نَظو دشَاهم لَك كُنتْماً. يح تَ فَكَاندي َأرَأنْتَ الَّذ ن  ما َأردتَ، وقَضيتَ فَكَان عدالً ما قَضيتَ، وحكَمتَ فَكَا

انيال بو انهرب كيعي لَمو ،لْطَانس كلْطَانِلس قُمي لَمو كَانم ـكوِيحي ال يتَ، َأنْتَ الَّـذكَما حفاً مصتَ . ن َأنْ

ء عتَ كُلَّ شَييصي َأحراًالَّذيء تَقْدتَ كُلَّ شَيرقَدداً، وء َأمتَ ِلكُلِّ شَي َأنْتَ الَّذي قَصرت االوهام . دداً، وجعلْ

كتيفكَي نع اماالفْه تزجعو ،كتيذَات نع،كتينَأي عضوم ارصاالب رِكتُد لَمفَتَ.  و دي ال تُحَأنْتَ الَّذ كُون

تَ الَّذي ال ضد معك فَيعاندك،. محدوداً، ولَم تُمثَّْل فَتَكُون موجوداً، ولَم تَلد فَتَكُون مولُوداً وال عدَل   َأنْ

كارِضعفَي لَك دالَ نو ،كركَاثتَ. فَيابثَ ودتَحاسو عاخْتَـرأ وتَدي ابَأنْتَ الَّـذ ،نَعا صم نْعص نسَأحو عـد

حانَكبس !قِّ فُرقَانَكبِالْح عدَأصو ،كَانَكنِ ماكي االمنَى فَأسو ،لَّ شَأنَكا َأجم . ،ا َألْطَفَكيف ملَط نم انَكحبس

فَكرا َأعيم مكحو ،َأفَكا َأرُؤوف مرو !ك ميلم نم انَكحبذُو س ،كفَعا َأرعِ م د ما َأوسعك، ورفي ا َأمنَعك، وجوا

دمالْحو اءرِيبالْكو دجالْم و هاءالْب. كسنِ الْتَمفَم ،كنْدع ن ةُ مايالْهِد رِفَتعما و كدي اترطْتَ بِالْخَيسب انَكحبس 

كدجنْيا ود ين َأوِلد.  مِ س يلِللتَّس انْقَادو ،كشرع ونا دم كتظَمِلع خَشَعو ،كلْمي عرى فج نم لَك عخَض انَكحب

ككُلُّ خَلْق الَ. لَك ارى، والَ تُجو ،عالَ تُنَازاطُ، والَ تُمو ،الَ تُكَادو ،سالَ تُمو ،سالَ تُحو ،سالَ تُج انَكحبس 

اكَرالَ تُمو ،عالَ تُخَادتُمارى، و .دمص يتَ ح ك سبِيلُك جدد، وَأمرك رشَد، وَأنْ م، . سبحانَ سبحانَك قَولُك حكْ

مزع تُكادإرو ،م الَ مبدَل ِلكَلماتك. وقَضآُؤك حتْ و ،كتيشِلم ادالَ ر انَكحبس . راهابِ، بباالَر رقاه انَكحبس

ماتارِئ، النَّسب اتومالس رفَاط ،اً. االيآت دمح دمالْح لَك  ك يدوم بِدوامك، ولَك الْحمد حمداً خَاِلداً بِنعمتك، ولَ
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يد علَى رِضاك، ولَك الْحمد حمداً مع حمد كُلِّ حامد، وشُكْراً الْحمد حمداً يوازِي صنْعك، ولَك الْحمد حمداً يزِ

ه إالَّ إلَيك، حمداً يستَدام بِه االَوُل، ويستَدعى  الَ يتَقَرب بِ و ،الَّ لَك يقْصر عنْه شُكْر كُلِّ شَاكر، حمداً الَ ينْبغي إ

االخ امود بِه ه رورِ االَزمنَة، ويتَزايد َأضعافَاً متَرادفَةً، حمداً يعجِز عن إحصآِئ رِ، حمداً يتَضاعفُ علَى كُ

،دجِيالم شَكرع وازِنداً يمةُ، حالْكَتَب تابِكي كف تْهصا َأحلَى مع زِيديفَظَةُ، والْح  يسُل كُرادعيداً ومح ،يعفالر ك

 ،يهف ة النِّي قدقٌ ِلص ه وفْ قٌ ِلباطنه، وباطنُ ه وفْ رداً ظَاهمح ،آُؤهزآء جزتَغْرِقُ كُلَّ جسيو ،هابثَو كيُل لَدكْمي

 ،لَهفَض اكوس د رِفُ َأحعالَ ي و ،ثْلَهخَلْقٌ م كدمحي داً لَممقَ حَأغْر ن م دَؤييو ،هديدي تَعف دتَهنِ اجم انعداً يمح

تَ خَاِلقُه من بعد، حمداً الَ حمد َأقْرب إلَى  نَزعاً في تَوفيته، حمداً يجمع ما خَلَقْتَ من الْحمد، وينْتَظم ما َأنْ

مالَ َأحو ،نْهم ِلكقَوزِيدالْم كمبِكَر وجِبداً يمح ،بِه كدمحي نمم الً  دد طَوزِيم دعد بزِيبِم لُهتَصو ،فُورِهبِو

الَِلكج زقَابُِل عيو ،هِكجمِ وِلكَر جِبداً يمح ،نْكم .بِ، الْمنْتَجد الْممحآِل مد ومحلَى ملِّ عص بطَفَى، رص

كاتمحر تَعَأم هلَيع محتَرو ،ككاترب َأتَم هلَيع بارِكو ،كاتلَوَل صبِ، َأفْضقَرمِ، الْمكَرد . الْممحلَى ملِّ عص بر

 نَاميةً، الَ تَكُون صالةٌ َأنْمى منْها، وصلِّ وآِله، صالَةً زاكيةً، الَ تَكُون صالَةٌ َأزكَى منْها، وصلِّ علَيه صالَةً

وتَزِيد علَى رِضاه،   رب صلِّ علَى محمد وآِله، صالَةً تُرضيه. علَيه صالةً راضيةً، الَ تَكُون صالةٌ فَوقَها

ه ه صالَةً تُرضيك وتَزِيد علَى رِضاك لَ لَيلِّ عصا ولَه هرالَ تَرى غَيا، والَّ بِه ه إ ، وصلِّ علَيه صالَةً الَ تَرضى لَ

رب صلِّ علَى محمد وآِله، صالَةً تُجاوِز رِضوانَك، ويتَّصُل اتِّصالُها بِبقَآِئك، والَ ينْفَد كَما الَ تَنْفَد . َأهالً

ماتُككَل .لِّ عص بركتِل طَاعَأهو كلسرو َأنْبِيآِئكو كالِئكَتم اتلَوص مالَةً تَنْتَظص ه وتَشْتَمُل . لَى محمد وآِل

صنَاف من ذَرْأتَ وبرْأتَ من َأ علَى صلَوات عبادك من جِنّك وإنْسك وَأهِل إجابتك، وتَجتَمع علَى صالَة كُلِّ
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كخَلْق . ك ه صالَةً تُحيطُ بِكُلِّ صالَة ساِلفَة ومستَْأنَفَة، وصلِّ علَيه وعلَى آِله صالَةً مرضيةً لَ رب صلِّ علَيه وآِل

هنْدع اتلَوالص لْكا تهعفُ ماعات تُضلَوص ذَِلك عُئ متُنْشو ،ونَكد نِلمةً و ادامِ زِيورِ االَيلَى كُرا عهتَزِيدا، و

كرا غَيهدعيفَ الَ ياعي تَضف . ،كلْمنَةَ عخَز ملْتَهعجو ،رِكمَال متَهاخْتَر ينالَّذ هتيِل بلَى َأطَاِئبِ َأهلِّ عص بر

و ،كضي َأرف كخُلَفَآءو ،كنيفَظَةَ دحو،كادبلَى عع كججح  ،كتادنَسِ تَطْهِيراً بِإرالدسِ وجالر نم متَهرطَهو

 كفتُح ن ا مبِه مزُِل لَهالةً تُجص ه وجعلْتَهم الْوسيلَةَ إلَيك والْمسلَك إلَى جنَّتك، رب صلِّ علَى محمد وآِل

و ،كتامكَروكفَواِئدو كاِئدوع نظَّ مالْح هِملَيع فِّرتُوو ،كلافنَوو طَاياكع نم آءاالَشْي مُل لَهلِّ . تُكْمص بر

 علَيهِم زِنَةَ عرشك وما رب صلِّ. علَيه وعلَيهِم صالَةً الَ َأمد في َأوِلها، والَ غَايةَ الَمدها، والَ نهايةَ الخرِها

،كيضَأر ددعو ،نقَها فَومو كاتموس لءمو ،ونَهد  تَكُونلْفى وز نْكم مهبالَةً تُقَرص ،ننَهيا بم و ،نتَها تَحمو

م إنَّك َأيدتَ دينَك في كُلِّ َأوان بِإمام َأقَمتَه علَماً ِلعبادك ومناراً أللَّه. لَك ولَهم رِضى، ومتَّصلَةٌ بِنَظَاِئرِهن َأبداً

 ،تَهيصعتَ مذَّرحو ،تَهتَ طَاعضافْتَرو ،كانوةَ إلَى رِضالذَّرِيع ه ه بِحبلك، وجعلْتَ تَ حبلَ د َأن وصلْ عب ،كي بِالَدف

رَأمو رِهثَاِل َأمترِه خل(تَ بِامماأو ( وفَه ،تََأخِّرم نْهع تََأخَّرالَ يو ،متَقَدم همتَقَدَأالَّ يو ،هينَه نْدع آءهاالنْتو

ينالَمع    .عصمةُ الالَِّئذين، وكَهفُ الْمْؤمنين، وعروةُ الْمتَمسكين، وبهآء الْ

أللَّهم فََأوزِع ِلوِليك شُكْر ما َأنْعمتَ بِه علَيه، وَأوزِعنَا مثْلَه فيه، وآته من لَدنْك سلْطَاناً نَصيراً، 

ه، وقَو عضده، ورا رَأز داشْدو ،زاالع ككْنبِر نْهَأعيراً، وستْحاً ي ه فَ ه بِحفْظك، وافْتَح لَ ماحو ،كنيبِع هع

 ماللَّه اتُكلَوص وِلكسر نَنسو كاِئعشَرو ،كوددحو كتَابك بِه مَأقاالَغْلَبِ و كنْدبِج هددامو ،كالِئكَتبِم هرانْصو

م ونالظَّاِلم اتَها َأمم يِ بِهَأحو ،آِلهو هلَيع ه َأ الْجورِ عن طَرِيقَتك، وَأبِن بِ دص ُل بِهاجو ،كينمِ د ن معاِل
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زِْل ه الَوِليآِئك،  الضرآء من سبِيلك، وَأ بانج َأِلن جاً، ووع كدةَ قَص بِه النَّاكبِين عن صراطك، وامحقْ بِه بغَا

ه وابسطْ يده علَى  نَا لَه سامعين مطيعين، وفي رِضا ْأفَتَه ورحمتَه وتَعطُّفَه وتَحنُّنَه، واجعلْ لَنا ر بهو ،اِئكدَأع

 هلَيع ماللَّه لَواتُكص وِلكسإلَى رو كإلَيو ،ينفكْنم نْهع ةافَعدالْمو هترإلَى نُصو ،يناعسبِينتَقَرم بِذَِلك آِلهو .

 ،هِمتوربِع ينكستَمسالْم ،مهآثَار نيقْتَفالْم ،مهجنْهم ينتَّبِعالْم ،هِمقَامبِم ينتَرِفعالْم ِليآِئهِملَى َأولِّ عصو مأللَّه

،هِمتالَيبِو ينكستَمالْم  امبِإم ينْؤتَمالْم ،مهامَأي نرِينْتَظالْم ،هِمتي طاعف نيتَهِدجالْم مرِهمَال ينلِّمسالْم ،هِمت

اِئماتالر ،اتيالغَاد اتيالنَّام اتياكالز كَاتاربالْم اتلَوالص ،منَهيَأع هِمإلَي ينادلَى . الْمعو هِملَيع لِّمسو

رواحهِم، واجمع علَى التَّقْوى َأمرهم، وَأصلح لَهم شُُؤونَهم، وتُب علَيهِم إنَّك َأنْتَ التَّواب الرحيم وخَير َأ

ينماحالر محا َأري كتمحالَمِ بِرارِ السي دف مهعلْنَا مع اجو ،رِينالْغَاف .مأللَّه ه م عرفَةَ، يوم شَرفْتَ وذَا يه 

يهنَنْتَ فمو ،تَكمحر يهتَ فنَشَر ،تَهظَّمعو تَهمكَرو  كادبلَى عع ه تَ فيه عطيتَك، وتَفَضلْتَ بِ . بِعفْوِك وَأجزلْ

ب ه ممن هديتَه ِلدينك، ووفَّقْتَه ِلحقِّك، أللَّهم وَأنَا عبدك الَّذي َأنْعمتَ علَيه قَ د خَلْقك إياه، فَجعلْتَ عبو ،لَه كَل خَلْق

م َأمرتَه فَلَ ة َأعداِئك، ثُ ه في حزبِك، وَأرشَدتَه ِلمواالَة َأوليآِئك، ومعادا م يْأتَمر، وعصمتَه بِحبلك، وَأدخَلْتَ

 ه نَهيتَه عن معصيتك فَخَالَفَ َأمرك إلَى نَهيك، الَ معانَدةً لَك والَ استكْباراً علَيك، بْل دعا و ،جِرنْزي فَلَم تَهرجزو

ع لَى ذاِلكع انَهَأعو ،تَهذَّرا حإلَى مو ،لْتَهيا زإلَى م اهوهكواجِياً   در ،كديعارِفاً بِوع ه لَيع مفََأقْد ،هودعو

ِلعفْوِك، واثقاً بِتَجاوزِك، وكَان َأحقَّ عبادك ـ مع ما منَنْتَ علَيه ـ َأالَّ يفْعَل، وها َأنَا ذَا بين يديك صاغراً، 

يا اجتَرمتُه، مستَجِيراً ذَِليالً، خَاضعاً، خَاشعاً، ه، وجليل من الْخَطَا  خَاِئفَاً، معتَرِفاً بِعظيم من الذُّنُوبِ تَحملْتُ

عانم نْكي مننَعمالَ ي و ،جِيرم نْكي منجِيرالَ ي ناً َأنَّهوقم ،كتمحالِئذاً بِر ،كفْحا .بِصبِم لَيع د لَى  فَعع بِه ودتَع
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نُنامو ،فْوِكع نم كإلَي هدَألْقَى بِي نلَى مع بِه ودا تَجبِم لَيع دجو ،كدتَغَم نفَ منِ اقْتَرا الَ  مبِم لَيع

ي هْل ِلي فعاجو ،كانغُفْر نم لَكَأم ن لَى مع ه ه حظّاً من رِضوانك، يتَعاظَمك َأن تَمن بِ يومِ نَصيباً َأنَاُل بِ ذَا الْ

م ما قَدموه من الصاِلحات، فَقَد  ُأقَد لَم إنإنِّي وو ،كادبع نم لَك وندبتَعالْم بِه بنْقَلا يمفْراً مي صندالَ تَرو

االَض نَفْيو ،كيدحتُ تَومنْها، قَدتُْؤتى م تَ َأنري َأمابِ الَّتواالَب نم تُكَأتَيو ،نْكع اهاالشْبو اداالَنْدو ادد

االستكَانَة لَك، و وتَقَربتُ إلَيك بِما الَ يقْرب بِه، َأحد منْك إالَّ بِالتَّقَربِ بِه ثُم َأتْبعتُ ذِلك بِاالنابة إلَيك، والتَّذَلُِّل

ةَ الْحقيرِ  الثِّقَة بِما عنْدك، وشَفَعتُه بِرجآِئك الَّذي قَلَّ ما يخيب علَيه راجِيك، وسَألْتُك مسَألَ و ،بِك نِ الظَّنسحو

فَةً وتَضرعاً وتَعوذاً وتَلَوذاً، الَ مستَطيالً بِتَكبرِ الذِّليِل الْباِئسِ الْفَقيرِ الْخَاِئف الْمستَجِيرِ، ومع ذَِلك خي

 ،َأذَلُّ االَذَلِّينو ،نَأقَلُّ االَقَلِّي دعَأنَا بو ،ينعالشَّاف ةيالً بِشَفَاعتَطسالَ مو ،ينيعطالْم اِلياً بِدالَّةتَعالَ مو ،رِينتَكَبالْم

ة َأو دونَهاومثُْل الذَّ ر .،ينفتْرالْم هنْدالَ يو ،يِئينساجِِل الْمعي لَم نا مُل   فَيتَفَضيو ،رِيناثالْع بِإقَالَة نمي نا ميو

مَأقْد يَأنَا الَّذ ،راثُئ الْع تَرِفُ الْخَاطعالْم يءسَأنَا الْم ،ِئينداً، بإنْظَارِ الْخَاطمتَعم اكصي عتَرِئاً، َأنَا الَّذجم كلَيع 

َأنَا الَّذي استَخْفى من عبادك وبارزك، َأنَا الَّذي هاب عبادك وَأمنَك َأنَا الَّذي لَم يرهب سطْوتَك ولَم يخَفْ 

َأنَا الْم ،هلَى نَفْسي عانَأنَا الْج كْأسب نتَ مبنِ انْتَجقِّ مبِح ،نآءَأنَا الطَّوِيُل الْع ،اءييُل الْحَأنَا الْقَل ،هتيلبِب نتَهر

،كتَ ِلشَْأنيتَبنِ اجمو ،كتريب نتَ منِ اخْتَرقِّ مبِح ،كِلنَفْس تَهطَفَينِ اصبِمو ،كتَ  خَلْقلْتَ طَاعصو نقِّ مبِح ه

كاتادعبِم اتَهادعنُطْتَ م نمو ،كواالتبِم االَتَهونْتَ مقَر نقِّ مبِح كتيصعكَم تَهيصعلْتَ معج نمو ،كتبِطَاع .

تاذَ بِاسعالً، وتَنَصم كإلَي ارج نم بِه دا تَتَغَمذَا بِمه يموي يي فندَل تَغَمَأه لَّى بِها تَتَوي بِملَّنتَوتَاِئباً، و غْفَارِك
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 ،كذَات يف هنَفْس بَأتْعو ،كدهفى بِعو نم بِه دحا تَتَوي بِمندحتَوو ،نْكم كَانَةالْمو ،كيلْفَى لَدالزو ،كتطَاع

الَ تَُؤاخ و ،كاتضري ما فهدهَأجوككَامَأح ةزاوجمو ،كدودي حف رِيي طَودتَعو ،نْبِكي جف يي بِتَفْرِيطذْن.  

ه بِي،   تمعلُوِل ني حف كْكشْري لَمو ،هنْدا عم ري خَيننَعم نم اجردتِلي اس الِئكي بِإمنرِجتَدالَ تَسو

ةقْدر ني منهنَبوخْذُوِلينالْم ةسنَعو ،ينرِفسالْم نَةسو ،ينلالْغَاف  . ،نيتالقَان لْتَ بِهمتَعا اسخُذْ بِقَلْبِي إلَى مو

ي واستَعبدتَ بِه الْمتَعبدين، واستَنْقَذْتَ بِه الْمتَهاوِنين، وَأعذْني مما يباعدني عنْك، ويحو ُل بيني وبين حظِّ

كياوُِل لَدا ُأحمي عندصيو ،نْكتَ، . مرثُ َأميح ن ا مهإلَي قَةابسالْم و ،كإلَي اترالْخَي لَكسْل ِلي مهسو

  .والْمشَاحةَ فيها علَى ما َأردتَ

 الْم نقُ محتَم نيمي فقْنحالَ تَمو ينضرتَعالْم نم كلتُه نم عي مكْنلالَ تُهتَ، ودعا َأوبِم فِّينتَخس

كلبس نع ينرِفنْحالْم ن م رتُتَب نيمني فرالَ تُتَبو ،كقْتِلم . اتولَه ني منخَلِّصو ،تْنَةالْف اترغَم نم يننَجو

والَ . وَأجِرني من َأخْذ االمالء، وحْل بيني وبين عدو يضلُّني، وهوى يوبِقُني، ومنْقَصة تَرهقُنيالْبلْوى، 

الَ تُْؤيسني من االمِل فيك، فَيغْلب علَي الْ و ،بِكغَض دعب نْهى عضالَ تَر نم اضرنِّي إعع رِضتُع نقُنُوطُ م

مما تُحملُنيه من فَضِل محبتك، والَ تُرسلْني من يدك  رحمتك، والَ تَمنَحني بِما الَ طَاقَةَ ِلي بِه، فَتَبهظَني

الَ تَرمِ و ،ةَ لَه الَ إناب و ،هإلَي ةَ بِك اجالَ ح و ،يهف رالَ خَي ناَل مسنِ إرمو ،كتاينِ رِعيع نقَطَ مس ن م يمر بِي 

 ،ورِينغْرالْم لّةزو ،نيفستَعالْم لَةهوو ،ينددتَرالْم قْطَةس نم يدْل خُذْ بِيب ،كنْدع نم يزالْخ هلَيَل عاشْتَم

يناِلكالْه ة تَلَيتَ بِه طَبقَات عبِيدك وإمآِئك، وبلِّغْني مباِلغَ من عنيتَ بِه، وَأنْعمتَ علَيه، وعافني مما اب. وورطَ
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،نَاتسبِطُ الْح حا يمقْالَعِ عقَ االي طَوقْنطَويداً، وعس تَهفَّيتَويداً، ومح شْتَهفََأع ،نْهيتَ عضرو  بذْهيو

الَّ بِك بِالْ ه إ الَ تَشْغَلْني بِما الَ ُأدرِكُ و ،اتبوحِ الْحاضفَوو ،ئاتياِئحِ السقَب نع ارجداالز قَلْبِي رَأشْعو ،كَاترب

كنْدا عمة تَنْهى عينا دنْيد بقَلْبِي ح نم عانْزو ،هرنِّي غَيع كيضرا الَ  يمع ة ، وتَصد عنِ ابتغَآء الْوسيلَ

 ني ميننةً تُدمصِلي ع بهارِ، والنَّه ِل وبِاللَّي كاتنَاجبِم دالتَّفَر ِلي نيزو ،نْكبِ منِ التَّقَرُل عتُذْهو ،كإلَي

من َأسرِ الْعظَاِئمِ، وهب ِلي التَّطْهِير من دنَسِ الْعصيانِ، خَشْيتك، وتَقْطَعني عن ركُوبِ محارِمك، وتَفُكُّني 

بِسرباِل عافيتك، وردني رِدآء معافاتك، وجلِّلْني سوابِغَ نَعماِئك، وظَاهر  وَأذْهب عنِّي درن الْخَطَايا، وسربِلْني

لَكطَوو لَكفَض يِللَدمنِ الْعستَحسمِل والْقَو يضرمو ةلَى صاِلحِ النِّينِّي عَأعو ،كديدتَسو كيقفي بِتَوندَأيو ، .

حالَ تَفْضو ،قاِئكي ِللثُنعتَب م وي يالَ تَخْزِنو ،كتقُوو ِلكوح وني دتقُوِلي ووي إلَى حلْنالَ تَكو يدي نيي بن

 ينلاهالْج غَفَالَت نْدوِ عهاِل السوي َأحف يهنْل َألْزِمب ،كنِّي شُكْرع بالَ تُذْهو ،ككْري ذنالَ تُنْس و ،ئكِلياَأو

ن عْل رغْبتي إلَيك فَوقَ رغْبة الْراغبِين، ُأثْني بِما َأولَيتَنيه، وَأعتَرِف بِما َأسديتَه الالِئك، وَأوزِعني َأ اجو ،إلَي 

بهني بِما  الَ تَجو ،كإلَي تُهيدا َأسي بِمكْنلالَ تُه و ،كي إلَيفاقَت نْدي عالَ تَخْذُلْن و ،نيدامالْح دمقَ حفَو اكي إيدمحو

دانعالْم تَ بِههبُل جَأهانِ، وسبِاالح دوَأعِل، ولَى بِالْفَضَأو َأنَّكو ،ةَ لَك جالْح َأن لَمَأع ،لِّمسم ي لَك ين لَك، فَإنِّ

ن تَستُر َأقْ ن تُعاقب، وَأنَّك بَِأ ن تَشْهر، التَّقْوى، وَأهُل الْمغْفرة، وَأنَّك بَِأن تَعفُو َأولَى منْك بَِأ رب منْك إلَى أ

بِما ُأرِيد مةً تَنْتَظبياةً طَيي حنيي  فََأحتْنَأمو ،نْهتَ عيا نَهم بتَكالَ َأرو ها تَكْري مثُ الَ آتيح نم با ُأحلُغُ متَبو

 ،نهيمي نعو ،هيدي نيب هى نُورعسي نتَةَ ميم ،تُ بِكي إذَا خَلَونعضو ،كخَلْق نْدع ينزَأعو ،كيدي نيي بذَلِّلْنو

 ،اءداالَع اتَةشَم ني مذْنَأعفَقْراً، وةً و وارفَعني بين عبادك، وَأغْنني عمن هو غَني عنِّي، وزِدني إلَيك فَاقَ
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الْعنَآء، تَغَمدني فيما اطَّلَعتَ علَيه منِّي بِما يتَغَمد بِه الْقَادر علَى الْبطْشِ لَوالَ ومن حلُوِل الْ الذُّلِّ و نمو ،الءب

ا َأردتَ منْها ِلواذاً بِك، وإذْ لَم تُقمني بِقَوم فتْنَةً َأو سوء فَنَجني  حلْمه، واالخذُ علَى الْجرِيرة لَوالَ َأناتُه، وإذَ

 كاِئدفَو يمقَدا، ورِهاخبَِأو كنَناِئَل مِلي َأو اشْفَعو ،كترآخ يف ثْلَهي منمفَالَ تُق اكنْيي دة فيحفَض قَامم

 تَقْرعني قَارِعةً يذْهب لَها بهآِئي، والَ تَسمني خَسيسةً والَ تَمدد ِلي مداً يقْسو معه قَلْبِي، والَ. بِحوادثها

 فةً أوجِسيالَ خا و،بِه سلةً ُأب عوي رنعالَ تَر ي، وكَانا مهلَأج نُل مهجةً ييصالَ نَق رِي، وا قَدلَه غُرصي

عْل هيبتي في وعيدك، وح.دونَها اجرماعو ،كآيات ةالَوت نْدي عتبهرو ،إنْذَارِكو ذارِكإع ني  ذَرِي مللَي

ِئجِي بِك، ومنَازلَتي إياك في  بِإيقَاظي فيه ِلعبادتك، وتَفَردي بِالتَّهجد لَك، وتَجردي بِسكُوني إلَيك، وإنْزاِل حوا

ر فَكَاكذَابِكع نا ملُهَأه يها فمي متارإجو ،نَارِك ني متي . قَبتري غَمالَ فهاً، وامي عاني طُغْيي فنالَ تَذَر و

ر، والَ تَمكُر بِي فيمن ساهياً حتَّى حين، والَ تَجعلْني عظَةً ِلمنِ اتَّعظَ، والَ نَكَاالً ِلمنِ اعتَبر، والَ فتْنَةً ِلمن نَظَ

اً وزي هذْنالَ تَتَّخماً، وْل ِلي جِسالَ تُبدماً، وإس ِلي رالَ تُغَيرِي، وغَي ْل بِيدتَبالَ تَسو ،بِه كُرالَ  تَم و ،كِلخَلْق

 بِاالنْتقَامِ لَك، وَأوجِدني برد عفْوِك، وحالَوةَ رحمتك سخْرِياً لَك، والَ تَبعاً إالَّ ِلمرضاتك، والَ ممتَهناً إالَّ

 كيِلفُ لَدزا ييمف ادهتاالجو ،كتعس نة معبِس با تُحاغِ ِلمالْفَر مي طَعقْنَأذو ،كمينَع نَّةجو كانحيرو كحورو

ةً، وكَرتي غَير خَاسرة، وَأخفْني مقَامك، وشَوقْني وعنْدك، وَأتْحفْني ابِحي رتارجْل تعاجو ،كفَاتتُح ن فَة مبِتُح 

ةً ويالَنا عهعم الَ تَذَر ةً، وال كَبِيرةً ويرغا ذُنُوباً صهعم قوحاً الَ تُبةً نَص بتَو لَيع تُبو ،كالَ ِلقاء

ن ِلي كَما تَكُون ِللصاِلحين،  سرِيرةً، وانْزعِ الْغلَّ من صدرِي ِللْمْؤمنين، واعطفْ بِقَلْبِي علَى الْخَاشعين، وكُ

خرِين، وواف بِي عرصةَ وحلِّني حلْيةَ الْمتَّقين، واجعْل ِلي ِلسان صدق في الْغَابِرِين، وذكْراً نامياً في اال
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 ،إلَي بِكاهوم اِئمقْ كَرسو ،يدي كاِئدفَو نالْ مام ،يا لَدهاتم االَوِلين، وتَمم سبوغَ نعمتك علَي، وظَاهر كَرا

ي الْجِنَاْنِ الَّتف آِئكِليَأو نم بِيناالَطْي بِي اوِرجو اتقَامي الْمف كلحآِئفَ ني شَرلِّلْنجو ،يآِئكفصَا النْتَهيي ز

والَ تُقَايسني بِعظيمات . آوِي إلَيه مطْمِئنّاً، ومثابةً َأتَبوُأها وَأقَر عيناً الْمعدة الَحباِئك، واجعْل ِلي عنْدك مقيالً

ركُلِّ الْج نقِّ طَرِيقاً مي الْحْل ِلي فعاجة، وهشُبو نِّي كُلَّ شَكَأزِْل عو ،اِئررلَى الستُب موي يكْنلالَ تُهاِئرِ، و

ا و ،اِلكإفْض ن انِ مسحظُوظَ االح لَيع ر اِلك، ووفِّ نَو نبِ مواهالْم مسزِْل ِلي قة، وَأجمحا رقاً بِماثْل قَلْبِي وعج

عنْدك، وهمي مستَفْرغاً ِلما هو لَك، واستَعملْني بِما تَستَعمُل بِه خَاِلصتَك، وَأشْرِب قَلْبِي عنْد ذُهوِل العقُوِل 

الَ تُحبِطْ   والصحةَ، والسعةَ، والطُّمْأنينَةَ،طَاعتَك، واجمع ِلي الْغنى، والْعفَافَ، والدعةَ، والْمعافَاةَ،  ةَ، ويافالْعو

حسنَاتي بِما يشُوبها من معصيتك، والَ خَلَواتي بِما يعرِض ِلي من نَزغَات فتْنَتك، وصن وجهِي عنِ الطَّلَبِ 

ذُبو ،ينالَمالْع ند م وِ إلَى َأححلى مع مالَ لَه ظَهِيراً، و يني ِللظَّاِلملْنع الَ تَجو ،ينقالفَاس نْدا عماسِ منِ التي عن

ْأ رو كتمحرو كتبتَو ابوَأب ِلي افْتَحا، وي بِهنيةً تَق فَتك كتَابِك يداً ونَصيراً، وحطْني من حيثُ الَ َأعلَم حياطَ

ي إلَيك من الراغبِين، وَأتْمم ِلي إنْعامك، إنَّك خَير الْمنْعمين، واجعْل باقي عمرِي في  ورِزقك الواسعِ، إنِّ

جا  الْح آِلهد ومحلَى ملَّى اُهللا عصو ،ينالَمالْع اربي هِكجو غَآءتاب ةرمالْعو هلَيع الَمالسو ،رِينالطَّاه بِينلطَّي

يناالبِد دَأب هِملَيعو.  
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  دعاء كميل بن زياد عليه الرحمة

اللَّهم ِإنِّي َأسَألُك بِرحمتك الَّتي وسعتْ كُلَّ شَيء وبِقُوتك الَّتي قَهرتَ بِها كُلَّ شَيء وخَضع لَها كُلُّ 

ء وبِعزتك الَّتي ال يقُوم لَها شَيء وبِعظَمتك الَّتي شَ ا كُلَّ شَيتَ بِهي غَلَبالَّت كوترببِجء وا كُلُّ شَيذَلَّ لَهء وي

ن ملََأتْ كُلَّ شَيء وبِسلْطَانك الَّذي عال كُلَّ شَيء وبِوجهِك الْباقي بعد فَنَاء كُلِّ  شَيء وبَِأسماِئك الَّتي ملََأتْ َأركَا

كلْمبِعء وَل  كُلِّ شَيا َأوي وسا قُدي ا نُورء يكُلُّ شَي لَه اءي َأضالَّذ هِكجبِنُورِ وء واطَ بِكُلِّ شَيي َأحالَّذ

ذُّنُوب الَّتي تَهتك الْعصم اللَّهم اغْفر ِلي الذُّنُوب الَّتي تُنْزُِل النِّقَم الَْأوِلين ويا آخر اْآلخرِين اللَّهم اغْفر ِلي ال

ر النِّعم اللَّهم اغْفر ِلي الذُّنُوب الَّتي تَحبِس الدعاء اللَّهم اغْفر ِلي الذُّنُو ي تُغَيالَّت الذُّنُوب ِلي راغْف مي اللَّهالَّت ب

 بِك عتَشْفَأسو كْرِكبِذ كِإلَي بي َأتَقَر تُها اللَّهم ِإنِّ تُنْزُِل الْبالء اللَّهم اغْفر ِلي كُلَّ ذَنْب َأذْنَبتُه وكُلَّ خَطيَئة َأخْطَْأ

َألُكَأسو كتُ ِإلَى نَفْس َأنو بِكقُر ني منينتُد َأن كودبِج َألُكِإنِّي َأس ماللَّه ككْري ذنتُلْهِم َأنو كي شُكْرنوزِع

سَؤاَل خَاضع متَذَلِّل خَاشع َأن تُسامحني وتَرحمني وتَجعلَني بِقسمك راضيا قَانعا وفي جميعِ الَْأحواِل 

م فيما عنْدك رغْبتُه اللَّهم متَواضعا اللَّهم وَأسَألُك سَؤاَل منِ  اشْتَدتْ فَاقَتُه وَأنْزَل بِك عنْد الشَّداِئد حاجتَه وعظُ

 نم اررالْف نكمال يو تُكرتْ قُدرجو كرقَه غَلَبو كرَأم رظَهو ككْرم يخَفو كَانُكال معو لْطَانُكس ظُمع

وال ِلقَباِئحي ساترا وال ِلشَيء من عملي الْقَبِيحِ بِالْحسنِ مبدال غَيرك ال  حكُومتك اللَّهم ال َأجِد ِلذُنُوبِي غَافرا

كَنْتُ ِإلَى قَدسي ولهْأتُ بِجرتَجي وتُ نَفْسظَلَم كدمبِحو انَكحبِإال َأنْتَ س ِإلَه ماللَّه لَيع نِّكمِلي و كْرِكيمِ ذ

 نم كَمو تَهفَعوه دكْرم نم كَمو تَهقَيثَار وع نم كَمو َأقَلْتَه الءالْب نح مفَاد نم كَمو تَهتَرقَبِيح س نم كَم اليوم
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ماللَّه تَهنَشَر ه م بالِئي وَأفْرطَ بِي سوء حاِلي وقَصرتْ بِي َأعماِلي وقَعدتْ بِي ثَنَاء جميل لَستُ َأهال لَ  عظُ

رورِها ونَفْسي بِجِنَايتها ومطَاِلي يا سيدي فََأسَألُك   َأغْالِلي وحبسني عن نَفْعي بعد َأملي وخَدعتْني الدنْيا بِغُ

ال ي َأن كتزال بِعي ورس نم هلَيتَ عا اطَّلَعم يي بِخَفنحال تَفْضاِلي وعفي ولمع وءاِئي سعد نْكع بجح

ة كَثْري والَتهجي وامِ تَفْرِيطود ي وتاءِإسي ولعف وءس ني ماتي خَلَوف لْتُهما علَى مع ةقُوبي بِالْعاجِلْنتُع 

 ني م برطُوفا ِإلَهِي وورِ عيعِ الُْأممي جف لَيعوفا وءاِل روَأح شَهواتي وغَفْلَتي وكُنِ اللَّهم بِعزتك ِلي في كُلِّ الْ

النَّظَر في َأمرِي ِإلَهِي وموالي َأجريتَ علَي حكْ ي وركَشْفَ ض ه ى نَفْسي ولَم ِلي غَيرك َأسَألُ وه يهتُ فعما اتَّب

ى وَأسعده علَى ذَِلك الْقَضاء فَتَجاوزتُ وا َأهي بِمنغَر ن تَزيينِ عدوي فَ م يهف تَرِسَأح  ك ى علَي من ذَِل را جبِم

 دمالْح فَلَك رِكامَأو ضعخَالَفْتُ بو كوددح ضعب يهف لَيى ع را جيمةَ ِلي فجال حو يعِ ذَِلكمي جف لَيع

قَضاُؤك وَألْزمني حكْمك وبالُؤك وقَد َأتَيتُك يا ِإلَهِي بعد تَقْصيرِي وِإسرافي علَى نَفْسي معتَذرا نَادما منْكَسرا 

قيبا منرا متَغْفسيال متَقسم ررِي غَيي َأمف هِإلَي هجعا َأتَوفْزال منِّي وم ا كَانما مفَرم تَرِفا ال َأجِدعنا مذْعا مر

 شَد ني مفُكَّني ورةَ ضدش محارذْرِي وْل عفَاقْب ماللَّه كتمحر ةعي سف ايِإي ك وثَاقي يا قَبوِلك عذْرِي وِإدخَاِل

محار بي  رنبي هتيتَغْذي وبِري وتبِيتَركْرِي وذي وَأ خَلْقدب نا مي يظْمقَّةَ عدي ورِقَّةَ جِلْدي وندفَ بعض

ي َأتُراك معذِّبِي بِنَ بري وديسا ِإلَهِي وبِي ي كبِر اِلفسو كمكَر اءدتالب ه لَيى عا انْطَوم دعبو كيدحتَو دعب ارِك

ه ِلساني من ذكْرِك واعتَقَده ضميرِي من حبك وبعد صدق اعترافي ودعاِئي خَاضعا  قَلْبِي من معرِفَتك ولَهِج بِ

 َأن نم ماتَ َأنْتَ َأكْرهيه كتوبِيبِلر الءِإلَى الْب لِّمتُس َأو تَهيآو نم دتُشَر َأو تَهنَيَأد نم دعتُب َأو تَهيبر نم عيتُض

س كتظَمتْ ِلعوه خَرجلَى ولِّطُ النَّارَ عَأتُس اليومِإلَهِي وي وديا سرِي يعتَ شلَيو تَهمحرو تَهكَفَي نةً ماجِد
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 اِئرملَى ضعقِّقَةً وحم كتفَتْ بِِإلَهِيتَرلَى قُلُوب اععةً وحادم بِشُكْرِكقَةً وادص كيدحن نَطَقَتْ بِتَولَى َألْسعو

دبنِ تَع مِ بِك حتَّى صارتْ خَاشعةً وعلَى جوارِح سعتْ ِإلَى َأوطَا ك طَاِئعةً وَأشَارتْ بِاستغْفَارِك حوتْ من الْعلْ

مذْعنَةً ما هكَذَا الظَّن بِك وال ُأخْبِرنَا بِفَضلك عنْك يا كَرِيم يا رب وَأنْتَ تَعلَم ضعفي عن قَليل من بالء الدنْيا 

ى َأهلها علَى َأن ذَِلك بالء ومكْروه قَليٌل مكْثُه يسير بقَاُؤه قَصير وعقُوباتها وما يجرِي فيها من الْمكَارِه علَ

الءاِلي ِلبمتفَ احفَكَي تُهدخَفَّفُ  مال يو هقَامم ومديو تُهدتَطُوُل م الءب وها ويهف كَارِهقُوعِ الْميِل ولجو ةراْآلخ

هله ِلَأنَّه ال يكُون ِإال عن غَضبِك وانْتقَامك وسخَطك وهذَا ما ال تَقُوم لَه السماواتُ والَْأرض يا سيدي عن َأ

سي وبرا ِإلَهِي وي ينتَكسالْم ينكسالْم يرقيفُ الذَِّليُل الْحعالض كدبَأنَا عفَ ِلي وورِ فَكَيالُْأم ِلَأي اليومي ودي

 عم اتقُوبي ِللْعتَنريص فَلَِئن هتدمو الءِلطُوِل الْب م ِإلَيك َأشْكُو وِلما منْها َأضج وَأبكي ِلَأِليمِ الْعذَابِ وشدته َأ

و الِئكِل بَأه نيبي ونيتَ بعمجو اِئكدا ِإلَهِيَأعي ينبفَه اِئكِليَأوو اِئكبَأح نيبي ونيقْتَ بفَر   اليومي وديسو

وربي صبرتُ علَى عذَابِك فَكَيفَ َأصبِر علَى فراقك وهبني يا ِإلَهِي صبرتُ علَى حر نَارِك فَكَيفَ َأصبِر عنِ 

نَّارِ ورجاِئي عفْوك فَبِعزتك يا سيدي وموالي ُأقْسم صادقا لَِئن تَركْتَني النَّظَرِ ِإلَ ى كَرامتك َأم كَيفَ َأسكُن في ال

رِختَصسخَ الْم ء نَاطقا لََأضجن ِإلَيك بين َأهلها ضجِيج اْآلملين ولََأصرخَن ِإلَيك صرا ين ولََأبكين علَيك بكَا

عارِفين يا غياثَ الْمستَغيثين يا حبِيب قُلُوبِ  ن كُنْتَ يا وِلي الْمْؤمنين يا غَايةَ آماِل الْ َأي نَّكيلَُأنَادو يندالْفَاق

يا ِإلَهِي وبِحمدك تَسمع فيها صوتَ عبد مسلم سجِن فيها  كالصادقين ويا ِإلَه الْعالَمين َأفَتُراك سبحانَ

م عذَابِها بِمعصيته وحبِس بين َأطْباقها بِجرمه وجرِيرته وهو يضج ِإلَيك ضجِيج مَؤمل  ذَاقَ طَعو هخَالَفَتبِم

يكنَاديو كتمحا ِلرو مجري وهذَابِ وي الْعقَى فبفَ يفَكَي اليوا مي كتوبِيببِر كُل ِإلَيستَويو كيدحِل تَوانِ َأهسبِل 
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لَهِيب رِقُهحفَ يكَي َأم تَكمحرو لَكُل فَضْأمي وهو النَّار هفَ تُْؤِلمكَي َأم كلْمح نلَفَ مس تَهوص عمَأنْتَ تَسا وه

 م ه َأ تَ تَعلَم صدقَ فَ يتَقَلْقَُل بين َأطْباقها وَأنْ كَي َأم فَهعض لَمَأنْتَ تَعا وهيرفز هلَيُل عشْتَمفَ يكَي م ه َأ وتَرى مكَانَ

ك وهو ينَاديك يا رب كَيفَ تَزجره زبانيتُها ك في عتْقه منْها فَتَتْركُه فيها هيهاتَ ما ذَِل م كَيفَ يرجو فَضلَ ه َأ

ه الْموحدين من بِرك وِإحسانك فَبِالْيقينِ َأقْطَع لَو ال  الظَّن بِك وال الْمعروفُ من فَضلك وال مشْبِه ِلما عاملْتَ بِ

ا حد م ِلَأح ا كَانمالما وسدا ورا بكُلَّه تَ النَّار كَمتَ بِه من تَعذيبِ جاحديك وقَضيتَ بِه من ِإخْالد معانديك لَجعلْ

م رِينالْكَاف نا ملََأهتَم تَ َأنمَأقْس اُؤكمتْ َأسستَقَد نَّكقَاما لَكال ما وقَرا ميهف ن النَّاسِ َأجمعين وَأ و الْجِنَّة ن

تَ مبتَدئا ن فَاسقا ال   تُخَلِّد فيها الْمعاندين وَأنْتَ جلَّ ثَنَاُؤك قُلْ تَ بِالِْإنْعامِ متَكَرما َأفَمن كَان مْؤمنا كَمن كَا وتَطَولْ

الْقُدرة الَّتي قَدرتَها وبِالْقَضية الَّتي حتَمتَها وحكَمتَها وغَلَبتَ من علَيه يستَوون ِإلَهِي وسيدي فََأسَألُك بِ

كُلَّ قَبِيح َأسو تُهكُلَّ ذَنْب َأذْنَبو تُهمرم َأجركُلَّ ج ةاعالس هذي هفو ة ررتُه َأجريتَها َأن تَهب ِلي في هذه اللَّيلَ

 مكَّلْتَهو ينالَّذ بِينكَات وكُلَّ جهل عملْتُه كَتَمتُه َأو َأعلَنْتُه َأخْفَيتُه َأو َأظْهرتُه وكُلَّ سيَئة َأمرتَ بِِإثْباتها الْكرام الْ

ي وجعلْتَهم شُهودا علَي مع جوارِ ن وراِئهِم والشَّاهد ِلما بِحفْظ ما يكُون منِّ م لَيع يبقكُنْتَ َأنْتَ الري وح

كتمحبِرو منْهع يخَف   بِر َأو لْتَهان فَضسِإح َأو لْتَهر َأنْزكُلِّ خَي نظِّي مح فِّرتُو َأنو تَهتَرس كلبِفَضو تَهَأخْفَي

ق برِز َأو تَهنَشَر ك سطْتَه َأو ذَنْب تَغْفره َأو خَطَإ تَستُره يا رب يا رب يا رب يا ِإلَهِي وسيدي وموالي وماِل

ك رِقِّي يا من بِيده نَاصيتي يا عليما بِضري ومسكَنَتي يا خَبِيرا بِفَقْرِي وفَاقَتي يا رب يا رب يا  رب َأسَألُ

ةً  ةً وبِخدمتك موصولَ ورمعم كْرِكارِ بِذنَّه بِحقِّك وقُدسك وَأعظَمِ صفَاتك وَأسماِئك َأن تَجعَل َأوقَاتي من اللَّيِل وال

ي كُلُّهادرَأواِلي ومَأع تَّى تَكُونولَةً حقْبم كنْداِلي عمَأعيواِلي فحدا واحدا وا  ا وِري يديا سدا يمرس كتمدخ
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من علَيه معوِلي يا من ِإلَيه شَكَوتُ َأحواِلي يا رب يا رب يا رب قَو علَى خدمتك جوارِحي واشْدد علَى 

ف د نحي وهب ِلي الْجِ ك في ميادينِ الْعزِيمة جوا ِإلَي حرتَّى َأسح كتمداِل بِخي االتِّصف اموالد و كتي خَشْي

 ك السابِقين وُأسرِع ِإلَيك في الْبارِزِين وَأشْتَاقَ ِإلَى قُربِك في الْمشْتَاقين وَأدنُو منْك دنُو الْمخْلصين وَأخَافَ

ن كَادني فَكده واجعلْني مخَافَةَ مو هوء فََأرِدي بِسنادَأر نمو ماللَّه يننْؤمالْم عم ك َأجتَمع في جِوارِ و يننوقالْم 

كنْديبا عنَص كبِيدنِ عسَأح نفَ  م كيةً لَد ةً منْك وَأخَصهِم زلْفَ د ِلي وَأقْربِهِم منْزِلَ جو كلِإال بِفَض نَاُل ذَِلكال ي ِإنَّه

 لَيع نمما وتَيم كبقَلْبِي بِحلَهِجا و كْرِكي بِذانْل ِلسعاجو كتمحي بِرفَظْناحو كدجبِم لَيفْ عطاعو كودبِج

ز راغْفي وتثْري علْنَأقو كتابنِ ِإجسبِح منْتَ لَهمضو اِئكعبِد متَهرَأمو كتادببِع كادبلَى عتَ عيقَض ي فَِإنَّكلَّت

بلِّغْني منَاي وال  اِئي وعِلي د تَجِباس كتزي فَبِعدتُ يددم با ري كِإلَي هِي وجتُ وبنَص با ري كةَ فَِإلَي ابالِْإج

ك ِإال الدعاء  ع من فَضلك رجاِئيتَقْطَ لمال ي ن ِلم را اغْفضالر رِيعا ساِئي يدَأع نسِ م واكْفني شَر الْجِن والِْإنْ

س ماِله الرجاء وسالحه فَِإنَّك فَعاٌل ِلما تَشَاء يا منِ اسمه دواء وذكْره شفَاء وطَاعتُه غنًى ارحم من رْأ

د  محآِل مد ومحلَى ملِّ عص لَّمعاِلما ال يا عي الظُّلَمِ يف ينشحتَوسالْم ا نُورالنِّقَمِ ي عافا دمِ يابِغَ النِّعا سي كَاءالْب

تَ َأهلُه وصلَّى اللَّه علَى رسوِل   .ه والَْأِئمة الْميامينِ من آِله وسلَّم تَسليما كَثيراًوافْعْل بِي ما َأنْ

  

  


