
  
  
  
  

  أحكام الحج موجز
  تأليف 

  سماحة آية اهللا العظمى الشهيد 
  السيد محمد باقر الصدر

  )قدس سره(



  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
المرسلين محمد والهـداة الميـامين مـن    والحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء و        

  .آله الطاهرين
تشتمل على المهم من أحكام الحج ومناسـكه، وقـد كنـت    )) موجز أحكام الحج((وبعد، إن هذه الرسالة      

ألفت المهم منها في العام الذي تشرفت فيه بأداء هذه الفريضة تذكرة لي وتحديداً لما توصل إليـه النظـر فـي             
وقد الحظتها من جديد بغية تبسيطها وتيسير عبارتهـا، فـأدى غـرض التبـسيط        . همةمختلف مسائل الحج الم   

  : والتيسير إلى بعض التعديالت التي يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية
ونحـو  )) ال يبعد((و)) األقوى(( ألغينا غالباً الفوارق في التعبير عن الدرجات المختلفة للفتوى، من قبيل          -أوالً  

 وإن كانت تشير إلى نكات في مجال االستنباط ولكنها قد تشوش على المكلـف ولـيس لهـا مـدلول     ذلك، ألنها 
  . عملي
 التمييز بين الفتوى واالحتياط الوجوبي، فالحكم في مسألة قد يكون ثابتـاً فـي بعـض       - غالباً   - ألغينا   -ثانياً  

وبي فنـذكر الحكـم لتلـك المـسألة     شقوقها على مستوى الفتوى وفي البعض اآلخر على مستوى االحتياط الوج  
  . بدون تمييز تفاديا لكثرة التشقيق وتكثير الحاالت الذي قد يوجب التشويش

 ألغينا في جملة من الموارد االحتياطات االستحبابية لغرض التركيـز علـى مقـدار الواجـب وتفـادي         -ثالثاً  
  . التشويش

 لعـدم كونهـا ذات مغـزى    -من كونها منـصوصة   على الرغم   - أهملنا التعرض لجملة من األحكام       -رابعاً  
مثالً الحكم ببطالن الطواف إذا دخل الطائف خالله الكعبـة ثابـت ومنـصوص           . عملي في حياة الحجاج اليوم    

  . ولكن من الذي يتاح له أن يدخل الكعبة في أثناء طوافه ليبين له هذا الحكم
طلحات غير المألوفة في العرف العام التـي جـاءت    عوضاً عن األلفاظ التي تبدو غريبة اليوم والمص   -خامساً  

  . في األحاديث ودرج الفقهاء على ذكرها بنصها، استعملنا ألفاظا واضحة بدالً عنها أو إلى جانبها كشارح لها
وغيـر ذلـك   ) يوم التروية (أو  ) أشهر الحج (أو  ) أيام التشريق (أو  ) الصرورة(أو  ) أدنى الحل (أو  ) بدنة(فكلمة  

  . بر عن معناها بصورة مفهومةذكرنا ما يع
 تركنا التعرض للمستحبات التي ترتبط بأماكن ومواقع تاريخية ال واقع معين لها فعـالً فـي الحيـاة              -سادساً  
كما أن المستحبات أو األحكام التـي ذكـرت فـي األحاديـث         . ونحو ذلك ) باب بني شيبة  (و) كاالبطح(العملية  

اديث واعتاد الفقهاء على ذكرها بنفس الصيغ التطبيقيـة القديمـة   مطبقة على ما يناسب عصر صدور تلك األح       
وضعناها في صيغ تطبيقية تناسب وسائل العصر، فاالستظالل بظل المجمل أو التلبية كلما ركب علـى البعيـر    

وأيضاً لم نكتف بعـرض األحكـام العامـة كلمـا وجـدنا      . أو نزل منه عبر عنه بما يناسب الحياة العملية فعالً   
مثالً لم نقتصر على ذكر المواقيـت فحـسب بـال       .  إلى التكفل بتطبيقها وإعانة الحاج على كيفية ذلك        ضرورة

الحظنا أصناف الحجاج المسافرين القاصدين جدة جواً والقاصدين مكة براً عن طريـق الطـائف والقاصـدين               
  . للمدينة وبينا لكل صنف موقفه العملي



 تسلسل المسائل وتصنيفها من أجل تيسير فهمها، فـإذا كانـت مـسألة         حافظنا على منهجه معقولة في     -سابعاً  
مترتبة بطبيعتها على مسألة أخرى ذكرناها وفقاً لما يقتـضيه ذلـك، وإذا كانـت مجموعـة مـسائل كمـسائل          
. االستطاعة أو الرمي مثالً بصورة تتيح تصنيفها إلى مجاميع متعددة بغية التوضيح والتبسيط صـنفناها كـذلك          

الحج بعضها يمثل أحكاما عامة له، أو معلومات عامة عنـه، كمـسائل االسـتطاعة وأقـسام الحـج،                 ومسائل  
. وبعضها يمثل مناسكه المتدرجة، كأحكام اإلحرام وأحكام ما يتلوه من الطواف وما يتلوهما من الـسعي وهكـذا          

والجـواب عليهـا   فمسائل الصنف األول استعنا في إبراز ما بينها من تدرج وترتب بطريقـة طـرح أسـئلة             
ومسائل الصنف الثاني أبرزنا ما بينها عن التـدرج باسـتعراض    . متدرجين حسب النهج الطبيعي لتلك المسائل     

  . عملية حج التمتع المتدرجة بطبيعتها منسكاً بعد منسك
  .  الحديث اخترنا من العبارات دائماً ما هو المتداول اليوم من ألفاظ، تقريباً لصورة الحج إلى القارئ-ثامناً 

 حاولنا أن نضمن الرسالة بيان الحكم الشرعي في عدد من الوقائع والحاالت التي تبـين مـن خـالل              -تاسعاً  
  . المراجعات ابتالء الحجاج بها عملياً، وهذا المجال يظل مفتوحاً لالزدياد باستمرار

ل المعقود لبيان واجبـات   ذكرنا اآلداب والمستحبات لكل منسك في فصل مستقل وضعناه عقيب الفص       -عاشراً  
ذلك المنسك، فلم نجمع بين الواجبات والمستحبات في استعراض واحد لئال يلتبس األمر على المراجـع، ولـم                

  . نفصل مستحبات الحج عموماً عن واجباته ليكون التعرف على أحكام كل منسك وواجباته ومستحباته أيسر
حة ميسرة الفهم لغالب القراء من إخواننا الحجـاج   واض- على أساس هذه النقاط      -وقد جاءت الرسالة      
  . ومن اهللا تعالى نستمد االعتصام، وإياه نسأل أن يوفقنا وإياهم لمرضاته، إنه ولي التوفيق. المؤمنين

                                                                         محمد باقر الصدر 
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  احجة اإلسالم وجوبها وشروطه
حجة اإلسالم من أهم الواجبات في الشريعة اإلسالمية التي ثبت وجوبهـا بالـضرورة، ونـص عليـه           

  )). وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً ومن كفر فإن اهللا غني عن العالمين ((الكتاب العزيز 
  . بالكفر تأكيداً ألهميتهوقد عبر في اآلية الكريمة عن ترك الحج 

أنـه  ) ع(ويعتبر الحج أحد األركان التي بني عليها اإلسالم، فقد جاء في الحديث عن اإلمام محمد الباقر             
وترك هـذا الواجـب معـصية    )) بني اإلسالم على خمسة على الصالة والزكاة والحج والصوم والوالية       : ((قال

  . ة اإلسالمية فيكون كفراًكبيرة، وإنكار وجوبه يعني عادة إنكار الشريع
   وما هي حجة اإلسالم؟ - 1
  .  هي الحجة التي تجب في العمر مرة واحدة على كل إنجاز تتوفر فيه شرائط معينة يأتي استعراضها-

وما زاد على المرة فهو مستحب، وال يصبح واجباً إال بـسبب طـارئ، كالنـذر أو اليمـين أو إفـساد         
امرأته عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة، فإنه يجب عليه مـضافاً إلـى إكمـال    اإلنسان لحج سابق، بأن جامع      

حجه والتكفير عن جماعه، إعادة الحج من عام قابل ويسمى بالحج الواجب باإلفساد، وكل هذه أسـباب طارئـة          
  . وفي األصل ال تجب كما ذكرنا سوى حجة اإلسالم مرة واحدة إذا توفرت شروطها

 الشروط وجبت على اإلنسان المبادرة إلى الحج، فال يجوز لـه التـسويف والمماطلـة    وإذا توفرت هذه    
فيه تكاسالً أو حرصاً على ربح تجارة أو نحو ذلك من شؤون الدنيا وأدراك لم يحج في الـسنة األولـى وجـب       

  . عليه أن يبادر إلى ذلك في السنة التالية وهكذا
بااللتحاق مـع أول طـائرة أو قافلـة    )) ي يتحتم عليه فيها الحج   في السنة الت  (( وهل يجب عليه أن يبادر       - 2

  متجهة نحو تلك الديار أو يجوز له التأخير إلى نهاية مواعيد السفر المقررة؟ 
 يجوز التأخير ما لم يخش فوت الحج، وإذا أخر ففاته الحج كان الحج ثابتاً عليه والبد من أدائـه فـي سـنة              -

  . أخرى
وقفاً على تهيئة مقدمات وإعداد ترتيبات رسمية أو غيرها من الحـصول علـى جـواز        وإذا كان السفر مت    - 3

  سفر ونحو ذلك فهل يجب السعي لحصولها؟ 
 نعم يجب السعي لتحصيلها بالنحو الذي ال يكون محرجاً والمبادرة إلى ذلك على نحو يوثـق معـه بـادراك                 -

  . الحج
   وما هي الشروط التي متى توفرت وجب الحج؟ - 4
  . أن يكون بالغاً، عاقالً، حراً، مستطيعاً: هي -
   وما هي االستطاعة؟ - 5
  :  تتكون االستطاعة من العناصر التالية-

 اإلمكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهاباً وإياباً لمن يريد الرجـوع إلـى بلـده، وذهابـاً لمـن ال يريـد         -أوالً  
  . الرجوع

  . ه وعرضه في الطريق وعند ممارسة أعمال الحج األمن والسالمة على نفسه ومال-ثانياً 



 تمكنه بعد اإلنفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج بـسبب             -ثالثاً  
  . الحج وما أنفقه عليه

 أن ال يكون ملزماً شرعاً منذ بداية حصول المال لديه بصرفه في واجب أهـم، كـدين حـال مطالـب         -رابعاً  
  . تئذ، أو بأي شيء آخر يعوقه عن الحج ويفوقه ؟؟؟؟ شرعاً، كما إذا كان لديه مريض لو تركه للحج ؟؟؟؟وق

  . فكل من اجتمعت فيه هذه العناصر وكان الوقت متسعاً وجب عليه الحج
 وإذا حج مع عدم توفر أحد العناصر الثالثة األولى لم يحتسب له حجة اإلسالم، وإذا توفرت هذه األمور وحـج              

  . مع عدم توفر العنصر الرابع احتسب له الحج وكان حجة اإلسالم ولكنه يعتبر إثماً لتركه الواجب األهم
  وجود نقود فعالً؟ )) العنصر األول من عناصر االستطاعة(( هل يقصد باإلمكانية المالية - 6
جه اإلنسان في حياته حاجـة   ال بل يقصد وجود مال تفي قيمته بالنفقات على أن ال يكون ذلك المال مما يحتا             -

وكما تحصل اإلمكانية المالية بوجود مال في يده فعـالً كـذلك تحـصل    . ماسة كدار السكنى واألثاث الالزم فيها   
  . بوجود مال له في ذمة آخر ديناً إذا كان الدين حاالً وكان بإمكانه استيفاؤه

  من وفاء إمكاناته المالية بها؟  هل أن مشتريات اإلنسان في الحج تعد ضمن االستطاعة والبد - 7
  .  ال تعد من االستطاعة، وال يعتبر العجز عن شراء الهدايا مسوغاً لترك الحج-
  : في الحاالت التالية)) العنصر األول في االستطاعة(( هل تتحقق اإلمكانية المالية المطلوبة - 8
  إذا كانت متمثلة في مهر حصلت عليه المرأة في الزواج؟ ) أ(
م تتحقق اإلمكانية المالية ويجب الحج في هذه الحالة إذا كان المهر وافياً بنفقات الحـج مـع اسـتثناء مـا          نع -

  . تفرض العادة المتبعة صرفه في شؤون الحياة الزوجية مما يسبب العدول به إلى الحج الحرج
زواجها وبما تـستغني عنـه   وكذلك إذا تحققت اإلمكانية المالية بما تحصل عليه الزوجة من نقود كهدايا عقيب              

  . من الحلي والزينة
  إذا كانت متمثلة في سلعة أو عقار لم يتيسر بيعه بالثمن المعقول وأمكن بيعه بثمن مجحف بحال البائع؟ ) ب(
  .  ال تتحقق االستطاعة في هذه الحالة-
  إذا كانت متمثلة في مبلغ اقترضه اإلنسان وال يزال مديناً به؟ ) ج(
طاعة في هذه الحالة إذا كان واثقاً من عدم وقوعه في الحرج عند وفاء الدين، نعم لم يكن يجـب          تتحقق االست  -

فالموظف الذي يتـاح  : عليه االستقراض في البدء ولكن بعد أن استقرض يقع منه الحج صحيحاً مجزياً، وعليه             
ذا اسـتلف بإجـازة الحـاكم    له أن يأخذ سلفة بقدر راتبين أو أكثر ألجل الحج ال يجب عليه أن يستلف ولكـن إ   

  . الشرعي وحج به صح وكان حجة اإلسالم
  إذا كانت متمثلة في دين على شخص مماطل يتوقف استنقاذه منه على الرجوع إلى المحاكم العرفية؟ ) د(
 يجب في هذه الحالة استحصال الدين ولو بالرجوع إلى المحاكم العرفية ما لم يلـزم منـه الحـرج والمـشقة         -

  . لى الدائنالشديدة ع
  إذا كانت متمثلة في مال مع حاجة اإلنسان إلى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى؟ ) هـ(
  .  يجب في هذه الحالة صرف المال في الحج ما لم يلزم من تعطيل الحاجة األخرى حرج ومشقة شديدة-



 يخصمه بمبلغ حال بـسعر معقـول يفـي    إذا كانت متمثلة في دين مؤجل له في ذمة آخر وكان بإمكانه أن       ) و(
  بنفقات الحج؟ 

   يجب في هذه الحالة خصم الدين ببيعه بمبلغ أقل يدفع فعالً إذا كان التسعير معقوالً؟ -
  أو الزكاة؟ ) ع(إذا كانت متمثلة في حق شرعي كسهم اإلمام ) ز(
كالزكـاة للفقيـر، فـإذا ورد     يجب الحج في هذه الحالة إذا كان الحق الشرعي مما يملكه الشخص بـالقبض            -

الفقير مال من الزكاة يفي بنفقات الحج وكان واثقاً من عدم تعسر الحياة عليه بعد ذلك لو أنفق هذا المبلـغ فـي           
  . الحج، وجب عليه

  . فال تتحقق به االستطاعة وال يجب به الحج) ع(وأما سهم اإلمام
  خر القيام بنفقات حجه؟  هل يعوض عن اإلمكانية المالية للشخص أن يبذل له آ- 9
 نعم يعوض البذل عن ذلك بأن يلتزم الباذل بنفقاته فيكون المبذول له ملزماً بالحج وال يعذر في تـرك الحـج          -

بمجرد عدم ضمان معيشته بعد الرجوع، كما أن كونه مديناً أو مثقالً بالديون ال يعفيه مـن وجـوب االسـتجابة          
  . صة الوفاء عليهللحج ما لم يكن على نحو يفوت سفره فر

  . وأما إذا وهب شخص ماالً آلخر وكان المال يفي بنفقات الحج فهناك حاالت
  .  أن يهبه المال على أن يحج به فيجب عليه قبول الهبة والذهاب به إلى الحج-األولى 
لـوم وإن   أن يهبه المال ويخيره بين الحج به وغير ذلك فوجوب القبول عليه في هذه الحالة غيـر مع         -الثانية  

  . كان االحوط القبول عليه في هذه الحالة، فإذا قبل وجب الحج
 أن يهبه المال من دون تعرض لفكرة الحج فال يجب على الموهوب له القبول، نعم لـو قبـل الهبـة               -الثالثة  

ويتحقق البذل بالوصية أيضا أما بأن يوصي الميت بمال لشخص لكي يحج به أو يـأمر          . توفرت له االستطاعة  
  . صيه بأن ينفق على حج شخص من ثلثهو

  : في الحاالت التالية)) العنصر الثاني لالستطاعة(( هل يختل األمن والسالمة - 10
  إذا كان له مال ذو أهمية في البلد يخشى عليه من الضياع والتلف لو تركه وسافر، فهل يجب عليه الحج؟ ) أ(
  . يخشى ضياعها وتلفها بسفره ال يلزم بالسفر ال يجب عليه الحج وعليه فمن كانت لديه تجارة و-
  إذا كان هناك في الطريق من يفرض عليه ضريبة مالية معتداً بها، فهل يجب عليه الحج؟ ) ب(
 إذا كانت الضريبة المذكورة شيئاً عرفياً مألوفاً كالمبالغ الرسمية التي تأخذها السلطات، فمن الواجـب دفعهـا           -

ا إذا كان شيئاً غير عرفي من قبيل ما يفرضه اللصوص وقطـاع الطـرق فـال            وأم. إذا توقف الحج على ذلك    
  . أمن وال يجب الحج

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

  . عند ذلك ثابتة نعم يجب عليه الحج مع تمكنه مالياً وتعتبر االستطاعة -
إذا كانت المرأة غير متمكنة من اصطحاب محرم فهل يعتبر السفر غير مأمون من اصطحابه فهـل يجـب           ) د(

  عليها أن تصحبه ولو بأن تنفق عليه ليسافر معها؟ 



 ليس المحرم شرطاً أساسياً في سفر المرأة، بل إذا توفرت لها القدرة على السفر المأمون بدونـه صـح منهـا     -
  . وال يجب عليها اصطحاب المحرم ولو أمكنهاذلك 
وهو تمكنه بعد اإلنفاق على الحج مـن اسـتئناف وضـعه     (( بالنسبة إلى العنصر الثالث في االستطاعة        - 11

  : ما حكم الشخص في الحاالت التالية)) المعاشي الطبيعي
وته وتعذر عليـه اسـتئناف   صاحب حانوت له رأس مال صغير لو أنفقه أو أنفق منه على الحج تداعى حان       ) أ(

  العمل فيه بعد الرجوع؟ 
  .  ال يجب الحج على شخص من هذا القبيل لعدم توفر العنصر الثالث-
موظف له راتب يمكنه من السفر إلى الحج ولكن لم يحصل على إجازة ولو سافر والحالة هذه يفقد عملـه             ) ب(

  وراتبه وترتبك معيشته؟ 
  . لقبيل أيضاً ال يجب الحج على شخص من هذا ا-
  إنسان يعمل عمالً حراً بأجور، كنجار وحداد؟ ) ج(
  .  مثل هذا يجب عليه الحج ألن الصنعة التي يتقنها تكفل له استئناف وضعه المعاشي بعد الرجوع-
  إنسان متعطل عن العمل ويستمد معيشته مما يرده بين حين وآخر من صالت وهبات؟ ) د(
  .  إذا حصل على اإلمكانية المالية للسفر مثل هذا يجب عليه الحج أيضاً-
هل يعتبر منـع الـزوج   )) وهو عدم وجود معيق أهم شرعاً(( على ضوء العنصر الرابع في االستطاعة      - 12

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

في كل يوم عرفة ثـم حـصل   ) ع( به أهم من الحج كما إذا نذر أن يزور الحسينوهل يعتبر النذر معيقاً والوفاء  
  اإلمكانية المالية للحج؟ 

  . إن النذر ينحل عندئذ وال يعتبر معيقاً فيجب عليه الحج: والجواب
  وهل يعتبر األجير في عمل يتعارض مع أداء الحج معذوراً عنه من أجل وجوب التزامه باألجرة؟ 

ير معذور، واإلجارة تبطل في هذه الحالة، فلو آجر نفسه لخدمة شخص في بلـده ثـم حـصل           أنه غ : والجواب
  . على اإلمكانية المالية للسفر للحج تعين عليه الحج وبطل من اإلجارة ما ينافي ذلك

وهل يعتبر منع الوالد لولده عن الحج نظراً لصغر سنه أو ألن الوالد أولى منـه بـالحج أو ألي سـبب آخـر             
   لوجوبه رعاية لحق الوالد؟ مسقطاً

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

 إذا اكتملت لديه عناصر االستطاعة وحصل على المال الكافي قبل موسم الحج فهل له أن ينفـق المـال            - 13
  في حاجاته الخاصة؟ 

ال يجوز ذلك إال عند عروض حاجة ماسة ضرورية وإذا صرف المال بدون حاجة ماسة لم يعفه ذلـك عـن            -
  . الحج وكان عليه أداؤه



 إذا اكتملت العناصر المذكورة وتسامح الشخص فلم يحج ثم عجز عن الحـج لمـرض أو شـيخوخة أو             - 14
  غير ذلك وانقطع أمله في التمكن فيما بعد فماذا يصنع؟ 

ليه أن يستنيب شخصاً يحج عنه، وكذلك الحال إذا كان اإلنسان موسراً ولم يتمكن منـذ البدايـة مـن      يجب ع  -
  . ووجوب االستنابة فوري كوجوب الحج: مباشرة الحج أو كانت المباشرة حرجاً عليه

    



  أقسام الحج
  .  تجب العمرة والحج إذا توفرت الشروط المقررة سابقاً- 15

  . في اإلحرام والطواف حول البيت وركعتيه والسعي بين الصفا والمروة والتقصير: وتتلخص أعمال العمرة
 فـي اإلحـرام والطـواف    -:  إذا أردنا أن نسردها بدون أخذ الترتيب بعين االعتبـار -وتتلخص أعمال الحج   

ـ              ة وركعتيه والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات وبالمزدلفة والذهاب إلى منـى ورمـي جمـرة العقب
. والذبح والحلق أو التقصير والمبيت في منى ورمي الجمار، على ما يأتي تفصيل ذلك كله إن شـاء اهللا تعـالى      

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

يتحلل فيه اإلنسان من إحرام العمرة ويتمتع بما يحرم على المحرم ممارسته قبل أن يبدأ بالحجة، وألجـل ذلـك        
فالعمرة إذن جزء من حج التمتع وتسمى بعمـرة التمتـع والحجـة هـي     . ناسب أن يطلق عليه اسم حج التمتع     

  . الجزء الثاني
فراد، فإنه عبادة تعبر عن الحجة فقط وال تشتمل على عمرة واإليـاب تـؤدي العمـرة    وعلى خالف ذلك حج اإل 

  . كعبادة أخرى مستقلة وتسمى بالعمرة المفردة
وبينما كان يجب إيقاع عمرة التمتع قبل حجة التمتع يجب هنا على االحوط إيقاع العمـرة المفـردة بعـد حـج         

ينما ترتبط صحة حجة التمتع بعمرة التمتع فإنهما يمثالن عبـادة    اإلفراد وال ترتبط صحة حجة اإلفراد بالعمرة ب       
  . واحدة، فلو بطلت عمرة التمتع ولم يعدها الحاج بطلت بالتالي حجة التمتع أيضاً

  ؟ )حج التمتع وحج اإلفراد( هل يجوز أن يؤدي حج اإلسالم بأي واحد من هذين الشكلين - 16
 - أي ما يقـارب تـسعين كيلـومتر    -كثر من ستة عشر فرسخاً  يجب على من كان يبعد عن مكة المكرمة أ     -

ويجب على من كان أقرب من ذلك أن يؤدي حجة اإلسـالم بحـج اإلفـراد    . أن يؤدي حجة اإلسالم بحج التمتع 
وأما من كان يريد أن يحج حجاً مستحباً فله اختيار أي من الشكلين سواء كان قريبـاً أو بعيـداً، وحـج التمتـع      

  . أفضل
  ما هو مجمل أعمال عمرة التمتع في حج التمتع وما هي فوارقها عن العمرة المفردة؟  - 17
وركعتي الطـواف والـسعي بـين    )) الكعبة(( تتلخص أعمال عمرة التمتع في اإلحرام والطواف حول البيت       -

  . الصفا والمروة والتقصير على ما يأتي شرحه وتفصيله
  : ي األحكام التاليةوتختلف العمرة المفردة عن عمرة التمتع ف

 إن العمرة المفردة تشتمل على طواف آخر حول البيت يسمى بطواف النـساء، ويعتبـر آخـر أعمـال       -أوالً  
  . العمرة المفردة ويأتي شرحه بينما ال يجب في عمرة التمتع أال طواف واحد

بالتقـصير بينمـا يخـرج فـي      إن عمرة التمتع ال يخرج اإلنسان عن اإلحرام منها وقيوده الشرعية إال  -ثانياً  
  . العمرة المفردة عن إحرامها بالتقصير أو الحلق، وسيأتي شرح معنى التقصير والحلق



 وسـيأتي استعراضـها، وأمـا    - إن اإلحرام لعمرة التمتع ال يجوز إال من أماكن معينة تسمى المواقيت       -ثالثاً  
م المرور على تلك المواقيت، وأدنى الحـل يعنـي   العمرة المفردة فيجوز اإلحرام لها من أدنى الحل في حالة عد     

  . النقطة التي تنتهي فيها منطقة الحل وتبدأ منطقة الحرم
ولهـذا مـن أراد أن   .  إن عمرة التمتع بوصفها جزءاً من حج التمتع ال يمكن إنجازها بصورة مـستقلة      -رابعاً  

  . مرة التمتعيعتمر عمرة مستحبة بدون حج يتحتم عليه أن يأتي بعمرة مفردة ال بع
وتـصح العمـرة   )) شوال وذو القعدة وذو الحجـة : (( إن عمرة التمتع ال تقع إال في أشهر الحج وهي    -خامساً  

  . المفردة في جميع الشهور، وافضلها للعمرة المفردة شهر رجب
ال جزئيـه   إن االستطاعة لمن كان يجب عليه حج التمتع ال تكتمل إال بأن تكون متوفرة بالنسبة إلى ك       -سادساً  

وأمـا لمـن كـان يجـب     . من عمرة التمتع وحجة التمتع، فمن كان غير قادر على أحدهما ال يجب عليه اآلخر  
عليه حج اإلفراد فلكل من الحج والعمرة استطاعته فمتى استطاع أن يأتي باالثنين وجب ذلك مقدماً للحج علـى            

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

  . التمتع وحجة التمتع إال في عام واحد مع تقديم العمرة على الحج ألنهما جزءان مترابطان
  بين حجة اإلفراد؟  ما هو مجمل أعمال حجة التمتع، وما هي الفوارق بينها و- 18
  :  تتلخص أعمال حجة التمتع فيما يلي-
  .  اإلحرام- 1
  .  الوقوف في عرفات- 2
  .  الوقوف في المزدلفة- 3
  .  رمي جمرة العقبة- 4
  .  النحر أو الذبح- 5
  .  الحلق أو التقصير- 6
  .  الطواف- 7
  .  صالة الطواف- 8
  .  السعي- 9
  .  طواف النساء- 10
  . ف النساء صالة طوا- 11
  .  المبيت في منى- 12
 رمي الجمار الثالث في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، وسيأتي تفصيل هذه أال عمال واحـداً بعـد           - 13

  . اآلخر
  : وأما الفوارق بين حجة التمتع وحجة اإلفراد فتتمثل فيما يأتي



 وال تتوقـف  - كما تقـدم  -وعها صحيحة   إن حجة التمتع ترتبط صحتها بوقوع عمرة التمتع قبلها ووق          -أوالً  
  . صحة حج اإلفراد على ذلك

 يكون اإلحرام لحج التمتع بمكة وأما اإلحرام لحج اإلفراد فيكون من أحد المواقيت التـي يحـرم منهـا               -ثانياً  
  : لعمرة التمتع، وقد أشرنا إليها سابقاً ويأتي تفصيلها

 وال يعتبر شيء من ذلك في حج اإلفـراد نعـم إذا   -ما مر بنا    ك - يجب النحر أو الذبح في حج التمتع         -ثالثاً  
صحب المؤدي لحج اإلفراد هدياً معه وقت اإلحرام بأن أحضر شاة مثالً وأعدها ليسوقها معه في حجـه وجـب        

  . عليه أن يضحي به يوم العيد ويسمى الحج حينئذ بحج القران حيث إن الحاج يقرن معه الهدي
فـي حـج التمتـع    ) المشعر(اً تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات وبالمزدلفة       ال يجوز اختيار   -رابعاً  

ولما كان حج التمتع افضل وهو الشكل الواجب علـى إخواننـا المـؤمنين غالبـاً      . ويجوز ذلك في حج اإلفراد    
  . فسوف تتحدث عنه فيما يلي



  حج التمتع
والهما بالعمرة والثانية بالحج، وقـد يطلـق حـج     مركب من عبادتين تسمى أ- كما عرفنا - حج التمتع   - 19

  . التمتع على الجزء الثاني منهما
  :  عبادة ال تقع صحيحة ما لم يتوفر فيها امران- العمرة والحج -وهو بكال جزئيه 

 - القصد إلى عنوانها منذ البدء فيها، بمعنى أن المكلف يجب عليه حين يبدأ بأول أعمال عمرة التمتـع      -األول  
 أن يقصد بشروعه في تلك األعمال أداء فريضة حج التمتع بالبدء بعمرته، فإذا بـدأ باألعمـال          -اإلحرام  وهو  

  . واحرم من دون أن يقصد أداء فريضة حج التمتع بطل عمله
  .  أن يقصد التقرب إلى اهللا تعالى بأداء فريضة الحج واإلتيان بأعماله-الثاني 

    
  :واجبات العمرة الرئيسية

  : ي عمرة التمتع واجبات خمسة رئيسية وف- 20
  .  اإلحرام من أحد المواقيت التي سوف نعرف تفصيلها فيما بعد- 1
  .  الطواف حول البيت، والبيت هو الكعبة الشريفة- 2
  .  صالة الطواف- 3
  . وهما مكانان مرتفعان على مقربة من المسجد الحرام.  السعي بين الصفا والمروة- 4
و أخذ شيء من الشعر واألظفار فإذا أتى المكلف بهذه األعمال الخمسة خـرج مـن إحرامـه     التقصير، وه  - 5

وحلت عليه األمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب اإلحرام ولم يبق عليه إال أن يؤدي وظـائف الحـج فـي          
ـ   - على ما يأتي     -وقتها المقرر    ة كجـدة   ويجوز له خالل ذلك الخروج من مكة إلى األماكن القريبـة مـن مك

والطائف ونحوها مع الوثوق بالرجوع وأدراك الحج واالحوط عدم االبتعاد إلى مسافات ابعد ولـو كـان واثقـاً          
  : بالرجوع واإلدراك

  . وفيما يأتي نذكر تفاصيل األعمال الخمسة
    

  اإلحرام : الواجب األول
تحريم اإلنـسان علـى نفـسه    : معناه هو أول األعمال التي يقوم بها المكلف في عمرة التمتع، و  اإلحرام، - 21

وهذا التحريم يكون نافذ المفعول وثابتاً فـي نظـر الـشارع    . األشياء المعينة والتي حرمها الشارع على المحرم    
  . وسوف تأتي صورة التلبية. إذا لي المحرم

  :والكالم في اإلحرام يقع في فصول
  

  في مواقيت اإلحرام لعمرة التمتع : الفصل األول



ة التمتع لها توقيت زماني وتوقيت مكاني فمن الناحية الزمانية ال تصح إال في الفترة التي تبدأ مـن           عمر - 22
وأما من الناحية المكانية فالبد أن يقع اإلحرام فـي عمـرة    . أول شوال وتستمر إلى اليوم التاسع من ذي الحجة        

  . إال على تفصيل سوف يأتيالتمتع في أماكن معينة تسمى بالمواقيت، فال يصح اإلحرام من غيرها 
  : وهذه المواقيت هي كما يلي

 وهو في مكان يسمى بذي الحليفة يقع قريباً من المدينة المنورة وهـو أبعـد المواقيـت     مسجد الشجرة،  -األول  
من مكة المكرمة ألن المسافة بينهما على ما يقال حوالي أربعمائة وأربعة وستين كيلومتراً، ويقـدر بعـده عـن          

  .  المنورة بسبعة كيلومترات تقريباًالمدينة
. والغمرة، وهـو اسـم لوسـطه   . المسلخ، وهو اسم ألوله:  وهذا الميقات له أجزاء ثالثة وادي العقيق،-الثاني  

 علـى مـا   -ويقدر بعد آخره عن مكة المكرمة بحوالي أربعة وتسعين كيلومتراً       . وذات عرق، وهو اسم آلخره    
  . المكلف قبل أن يصل إلى ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية واالحوط وجوباً أن يحرم -قيل 

 ويقع في جبل مشرف على عرفات ويقدر بعده عن مكة المكرمـة بتـسعين كيلـومتراً              قرن المنازل،  -الثالث  
ونيف، والسائرون من الطائف إلى مكة براً يمرون بنقطة في الطريق العام محاذية لقـرن المنـازل قـد شـيد            

  . جد، ويجوز اإلحرام من تلك النقطةعليها مس
  . أن يعده عن مكة المكرمة يقدر بأربعة وتسعين كيلومتراً:  وهو جبل من جبال تهامة ويقال يلملم،-الرابع 

 وهي قرية كانت معمورة قديماً وخربت وتبعـد عـن مكـة المكرمـة بمـأتين وعـشرين        الجحفة، -الخامس  
وتوضـيح الحـال   . للمسلمين) ص(اقيت الخمسة التي وقتها رسول اهللا  هذه هي المو- على ما يقال -كيلومتراً  

  : بشأنها يتم خالل المسائل التالية
 يصح لكل من يمر على واحد من المواقيت اإلحرام منه، وإذا كان يمر فـي طريقـه إلـى مكـة علـى        - 23

 فـال يجـوز لـه أن    -والجحفة  كمن يسافر من المدينة إلى مكة ماراً بذي الحليفة     -ميقاتين أحدهما بعد اآلخر     
  . يجتاز الميقات األول بدون إحرام، ولكن لو اجتازه بال إحرام واحرم في الميقات الثاني صح إحرامه

 ما مر من عدم جواز تأخير المسافر من المدينة إلى مكة إحرامه إلى الجحفـة يـستثنى منـه المـريض        - 24
  . والمشقة تأخير اإلحرام إلى الجحفةومن ضعفت حالته الصحيحة، فيجوز له ألجل الضرورة 

والمحـاذاة  .  كما يصح اإلحرام من أحد المواقيت المذكورة كذلك يصح مـن المكـان المحـاذي ألحـدها     - 25
  . تتحقق بأن يصل المسافر إلى مكان لو اتجه فيه إلى مكة المكرمة لكان الميقات واقعاً إلى يمينه أو يساره

  . ن لم يجز له على االحوط تأجيل إحرامه عن المكان األول للمحاذاةوإذا كان يحاذي في طريقه ميقاتي
 ال فرق في المحاذاة بين المحاذاة من بعد أو من قرب، فيجوز لمن يمر بذي الحليفـة أن يجعـل مـسجد        - 26

  . الشجرة عن يمينه أو يساره ويحرم من هناك قريباً منه
 في سيره بعد المحاذاة إلى أحد المواقيت نفـسها جـاز    إذا كان المكلف يحاذي في طريقه الميقات ويصل      - 27

  . له تأجيل اإلحرام إلى حين الوصول إلى الميقات



إن من مواقيت اإلحرام لعمرة التمتع أدنى الحل، وذلك لمـن لـم يمـر بأحـد             :  ذكر جماعة من الفقهاء    - 28
لظاهر، فـاالحوط وجوبـاً عـدم    وهو مشكل حتى مع تعقل هذا الفرض كما هو ا. المواقيت األصلية وال حاذاها  

  . االكتفاء باإلحرام من أدنى الحل
نعم إذا نذر اإلحرام من مكان هو أبعد عن مكة من النقطـة التـي كـان         .  ال يصح اإلحرام قبل الميقات     - 29

  . يجب أن يحرم منها لو لم يكن قد نذر انعقد نذره وصح إحرامه من هناك
 المواقيت كذلك ال يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع بعد المواقيـت نعـم    كما ال يجوز للمسافر اإلحرام قبل    - 30

إذا كان المكلف يسكن في نقطة هي أقرب إلى مكة من أحد المواقيت المذكورة فإنه يجـوز لـه اإلحـرام مـن            
  . موطنه وال يلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت وإن جاز له ذلك أيضاً

طيعاً في بلده، أو استطاع في مكة قبل أن يتحول فرضه مـن حـج    المكلف الذي سكن في مكة وكان مست   - 31
التمتع إلى حج اإلفراد، إذا أراد اإلحرام لعمرة التمتع فهل يحرم من موطنـه كمـا يحـرم األشـخاص الـذين             
يسكنون في نقاط بين الميقات ومكة من موطنهم، أو يجب عليه الخروج من الحرم إلى أدنى الحـل واإلحـرام              

  . ان، أحوطهما الثاني، واالحوط منه استحباباً الخروج إلى أحد المواقيت الخمسةمن هناك؟ وجه
 يجب على المكلف التأكد من وصوله إلى أحد المواقيت أو ما يحاذيها واإلحرام منه وذلك عـن طريـق              - 32

  . العلم أو االطمئنان أو الحجة الشرعية
لمحاذاة للميقات فيمكنـه أن يطمـئن مـن صـحة      إذا شك المكلف في تعيين الموضع الذي تحصل معه ا  - 33

  : إحرامه بأحد أمرين
بأن ينذر اإلحـرام مـن   ) 29( أن يقدم إحرامه على الميقات بنذر شرعي على النحو المتقدم في الفقرة      -األول  

  . مكان على النحو يعلم بأنه قبل المواقيت أو يعلم بأنه كذلك أو محاذ ألحدهما
حرام ويشرع في التلبية من أول نقطة يحتمل فيها المحاذاة ويستمر على ذلـك إلـى      أن يلبس ثوبي اإل    -الثاني  

أمـا كيفيـة التلبيـة    : آخر نقطة يحتمل فيها الخروج منها، وتكون نيته هي اإلحرام من النقطة المحاذية الواقعية 
 بـالمعنى المتقـدم   -اذاة هذا كله فيما إذا علم بأن المح    . وصيغتها فستأتيك في الفصول اآلتية إن شاء اهللا تعالى        

 تقع قبل الدخول في الحرم وأما إذا احتمل إنها تتحقق في نقطة ال يصل إليها إال بعد دخولـه         -) 25(في الفقر   
  . في الحرم فال أثر لها وال يمكن التعويل عليها

ـ          - 34 ن قـرن   المسافرون إلى الحج براً السائرون إلى الطائف ومنه إلى مكة المكرمـة يمكـنهم اإلحـرام م
والمـسافرون إلـى   . المنازل أو من النقطة المحاذية له، كالنقطة التي شيد عليها مسجد يقع على الطريق العـام        

 -الحج براً الذين يبدؤون بالمدينة المنورة يمكنهم أن يحرموا لعمرة التمتع من مسجد الـشجرة أو مـا يحاذيـه           
 بالنذر، بأن ينذر اإلنسان اإلحرام من المدينة ثـم رحـم    كما يمكنهم أن يحرموا من المدينة نفسها  -على ما تقدم    

وإذا ظلل بأن ركب الطائرة من المدينة إلى جدة محرمـاً قاصـداً         . منها، ويحرم عليه حينئذ التظليل مهما أمكن      
مكة، صح حجه وكان عليه أن يكفر، على ما يأتي في كفارة التظليل والمسافرون بالطائرة إلـى جـدة يـشكل                 

وكذلك عنـدي أشـكال   . جدة بدون نذر، أو مع النذر أيضاً مع التمكن من الذهاب إلى أحد المواقيتإحرامهم من  
  . وهناك صور يصح لهم اختيار أي واحدة منها) 28(في إحرامهم من أدنى الحل، كما تقدم في الفقرة 



ن المنـازل أو يـذهب    أن يقصد المسافر الذهاب من جدة إلى أحد المواقيت فيحرم منها، كالجحفة وقر    -األولى  
  . إلى المدينة ليحرم من مسجد الشجرة

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

 قـد ضـاق عليـه     أن ينذر اإلحرام من مطار بلده مثالً، هذا فيما إذا كان المحرم امرأة أو كان رجـالً  -الثالثة  
الوقت ويخشى من تأخير اإلحرام فيحرم ويكفر كفارة التظليل لركوبه الطائرة محرماً وال إثم عليه، وإذا صـنع             
الرجل ذلك بدون خوف وعذر فحجه صحيح وعليه كفارة التظليل ويعتبر مقصراً إذا كـان متمكنـاً مـن عـدم        

  . التظليل بعد اإلحرام
منتصف الطريق وهو في الطائرة فيحرم ويصح حجه، وال شيء علـى المـرأة    أن ينذر اإلحرام من      -الرابعة  

  . وال شيء على الرجل سوى أن يكفر كفارة التظليل
 المسافر الذي يرد إلى المدينة رأساً هل يجوز له وهو في المدينة أن ينذر اإلحرام من جدة محرمـاً إلـى      - 35

 يرغب في السفر بالطائرة من المدينة إلى جدة فـال يـسعه     كما انه إذا كان   . مكة؟ الظاهر أنه ال يصح منه ذلك      
اإلحرام من مسجد الشجرة، إذ لو احرم من هناك حرم عليه التظليل وركوب الطائرة، فالبد له حينئذ أن يحـرم            

واألقرب عدم الجواز، فعليه أن يذهب إلـى أحـد المواقيـت أو     . من جدة بالنذر بعد الوصول إليها؟ فيه إشكال       
  . حرم منه مع التمكنيحاذيه وي

أن المكلف إذا أحرم حرمت عليه أمور عديدة، وقـد يتفـق أن يحـرم    :  سوف تعرف في الفصول اآلتية     - 36
. المكلف وهو عازم على ارتكاب بعض تلك األمور فيصح إحرامه وإن كان آثمـاً بارتكابـه تلـك المحرمـات         

  . ومثال ذلك من يحرم وهو عازم على التظليل
ب والحائض أن يحرما في مسجد الشجرة حال االجتياز، كما يجـوز لهمـا اإلحـرام خـارج      يجوز للجن  - 37

المسجد بالمحاذاة بأن يجعال المسجد عن يمينهما أو يسارهما في حالـة اتجاههمـا إلـى جهـة مكـة المكرمـة           
 بعـد  ويحرما، وال يجوز لهما المكث في المسجد ألجل اإلحرام فيه ما لم يتطهر الجنـب أو تغتـسل الحـائض        

  . نقائها
  .  من ترك اإلحرام لعمرة التمتع عالماً عامداً وأتى بسائر أعمال العمرة بدون إحرام كانت عمرته باطلة- 38
 إذا ترك المكلف اإلحرام من الميقات والمحاذي له عن علم وعمد حتى تجاوزه فإن أمكنه الرجـوع إلـى        - 39

، وأما إذا لم يكن متمكناً من الرجوع كذلك فهـل يكفـي    الميقات أو المحاذي وجب، فإذا رجع وأحرم صح عمله        
في وقوع العمرة صحيحة أن يرجع إلى أدنى الحل فيحرم أو أن يحرم من مكانه إذا كان بعد لـم يـصل إلـى               

  . واالحوط وجوباً عدم صحة العمرة حينئذ. الحرم أو تعذر عليه الرجوع؟ وجهان
وهـذا القـول   . نها نسيان صحت عمرته عند جمع من الفقهاء    من أتى بعمرة التمتع بدون إحرام لجهل إ        - 40

  . وإن كان ال يخلو عن وجه، غير أن االحتياط بعدم االعتداد بتلك العمرة ال يترك
 إذا ترك اإلحرام في الميقات عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بـالحكم أو جهـل       - 41

  : وربالميقات وانتبه بعد ذلك فللمسألة ص



  .  أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات أو المكان المحاذي له فيرجع ويحرم من هناك-األولى 
 أن يكون في الحرم وال يمكنه الرجوع إلى الميقات غير أنه يتمكن من الرجوع إلـى خـارج الحـرم           -الثانية  

ار الذي يمكنه ثـم اإلحـرام مـن    واالحوط استحباباً االبتعاد عن الحرم بالمقد. وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج  
  . بل هو االحوط وجوباً في الجاهل بالحكم. هناك

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

ه، وعليـه حينئـذ أن يحـرم مـن      أن يكون خارج الحرم وال يمكنه الرجوع إلى الميقات أو ما يحاذي  -الرابعة  
  . محله مع مالحظة االحتياط السابق باالبتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن

  
  كيفية اإلحرام : الفصل الثاني

 قد عرفت أن اإلحرام هو تحريم اإلنسان على نفسه األشياء المعينة التي سوف يأتي تفـصيلها، وبـذلك             - 42
وال يلزم فيها تصور تلك األشياء تفـصيالً بـل   . ملة على هذا التحريم  أن حقيقة اإلحرام هي النية المشت     : يتضح

تكفي نية تحريمها على وجه األجمال، ويجب أن تتوفر إلى جانب هذه النية األمور التالية لكي يصبح المكلـف               
  . محرماً لعمرة التمتع إحراماً صحيحاً

مرة التمتع من فريضة حج التمتـع، فـإذا   أنه يحرم ألداء ع  :  أن يعين المكلف غرضه من اإلحرام وينوي       - 1
أتى بنية اإلحرام من دون تعيين ال يصح وال يجب عليه التلفظ بالنية والنطق بما ينويه وإن جاز له ذلـك، بـل      

وإذا كـان نائبـاً ذكـر اسـم     ) احرم لعمرة التمتع من حجة اإلسالم قربة إلى اهللا تعالى: (استحب بأن يقول مثالً  
نت الحجة مستحبة اسقط كلمة حجة اإلسالم وإذا كـان الحـج واجبـاً بالنـذر ونحـوه أو          وإذا كا . المثوب عنه 

  . باإلفساد قصد الحج الواجب بالنذر أو باإلفساد بدالً عن قصد حجة اإلسالم
  .  إن يقصد القربة بإحرامه وعمرته وحجه الذي يعتبر ذلك اإلحرام بداية له- 2
واالحوط استحباباً أن يضيف إلى ما تقـدم  )) يك لبيك ال شريك لك لبيكلبيك اللهم لب  : ((أي يقول .  أن يلبي  - 3

إن الحمـد  : ((أو بهـذه الـصيغة  )) إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك لبيك   : ((جملة أخرى بهذه الصيغة   
  )). والنعمة لك والملك لك ال شريك لك لبيك 

وأما إذا نوى ولبى فقـد انعقـد   .  ما يحرم على المحرمفإذا نوى ولم يلب لم ينعقد إحرامه شرعاً، ولم يحرم عليه   
  . إحرامه واصبح محرماً

 على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة ويكفي في أدائها أن يقـوم شـخص                - 43
له التلقين وجـب  بتلقينه بهذه الكلمات، بأن يتابعه في النطق بها، فإذا لم يتح له أن يتعلم تلك األلفاظ ولم يتيسر              

واالحوط أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدل على معاني تلـك األلفـاظ واالحـوط         . عليه التلفظ بما تيسر له منها     
  . األولى أن يستنيب أيضاً من يحسن التلبية كاملة ألدائها نيابة عنه

مـن جـاء مـن     ال تشترط الطهارة من الحدث األصغر أو األكبر في صحة اإلحرام، فيصح اإلحـرام م      - 44
  . الغائط ولم يتوضأ، وكذلك من الجنب والحائض والنفساء



 ال يشترط في صحة اإلحرام العزم من المحرم حين النية على عدم ارتكاب مـا يحـرم علـى المحـرم           - 45
باعتبار العزم علـى تركهمـا عنـد    : وقد يستثنى من ذلك الجماع واالستمناء فيقال) 36(على ما تقدم في الفقرة  

  . في صحة اإلحرام، واألقرب انهما كسائر المحرماتالنية 
 ال يجب في النية أخطار الصورة التفصيلية لفريضة حج التمتع، بل له أن يقـصد اإلتيـان بواجباتهـا                 - 46

  . كما ال يجب اإلشارة إلى الوجوب أو االستحباب. إجماال ثم يتعلمها ويأتي بها بالتدرج
وإذا لبـى  .  كان قد تجاوز الميقات لم يعتن بشكه وإال وجبت عليه التلبيـة    إذا شك في انه لبى أوالً، فإن       - 47

  . وشك في صحة تلبيته بنى على الصحة
وإذا خـشي  .  يستحب الغسل في اإلحرام للميقات، ويصح من الحائض والنفساء أيـضاً علـى األظهـر         - 48

وإذا اغتـسل  .  الماء في الميقات أعادالمسافر عدم تيسر الماء في الميقات وجاز له أن يغتسل قبل ذلك فإن وجد         
  .  أعاد غسله- قبل أن يحرم -ثم احدث باألصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم 

    



  ما يجب على المحرم : الفصل الثالث
 يجب على المحرم الرجل أن يحرم في ثوبين وهما اإلزار والرداء، ويكفي منهمـا مـا يـصدق عليـه              - 49

الف في صدق اإلزار على ما كان ساتراً بين السرة والركبتين وصدق الرداء على مـا كـان   االسم عرفاً، وال خ   
  . ساتراً للمنكبين، وال بأس بزيادتهما على الحد المذكور

فالمحرم الرجل يتجرد عن مالبسه االعتيادية ويتزر بقطعة قماش غير مخيطة يستر بها ما بين السرة والركبـة           
ر بها ما بين المنكبين، ويحرم في حالة لبسه لهذين الثوبين ويطلق عليهمـا اسـم    ويرتدي قطعة قماش كذلك يست    

  . ثوبي اإلحرام
 األقرب أن لبس ثوبي اإلحرام ليس شرطاً في صحة اإلحرام وإنما هو واجب على مـن يحـرم، فمـن            - 50

ان آثمـاً بتركـه   ترك لبسهما واحرم بدونهما صح إحرامه وحرمت عليه األشياء التي تحرم على المحرم وإن ك          
  . لبس الثوبين

 يعتبر في ثوبي اإلحرام نفس الشروط المعتبر في لباس المـصلي، فيلـزم أن ال يكونـا مـن الحريـر            - 51
الخالص وال من أجزاء ماال يؤكل لحمه وال من الذهب على نحو يكون لبساً للذهب ويلزم طهارتهمـا، نعـم ال              

ويعتبر في الثوبين على االحوط أن يكونا من المنـسوج أي مـن   . بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصالة   
  . قبيل القماش ال الجلد، وأن يكونا ساترين للبشرة غير حاكيين عنها

 وجوب لبس ثوبي اإلحرام مختص بالرجال فالمرأة يجوز لهـا أن تحـرم فـي مالبـسها االعتياديـة،                - 52
في تلك المالبس االعتيادية التـي تحـرم فيهـا بمـا     ) 51(واالحوط لها مراعاة الشروط التي تقدمت في الفقرة  

  . فيها عدم كون الثياب من الحرير، بل االحوط أن ال نلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال اإلحرام
 يجوز للمحرم أن يزيد على الثوبين ويلبس غيرهما مما يصلح للمحرم أن يلبسه فـي ابتـداء اإلحـرام               - 53

ويجوز للمحـرم بعـد عقـد اإلحـرام     . يجوز له تبديل الثوبين بآخرين واجدين لنفس الشرائط    وفي أثنائه، كما    
  . والتلبية التجرد منهما بدون بديل مع األمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر

  .  إذا تنجس أحد الثوبين أو كالهما بعد صيرورته محرماً فاالحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير- 54
  .  يكره اإلحرام في الثياب الوسخة وفي الثوب األسود، ويستحب أن يكون ثوبا اإلحرام من القطن- 55

    



  آداب اإلحرام ومستحباته : الفصل الرابع
  .  تقدم ما يجب على المحرم مراعاته في إحرامه وفيما يلي نستعرض جملة من آداب اإلحرام المستحبة- 56

  : يداً لإلحراميستحب تمه: مقدماته العام
 أن يوفر الرجل شعر رأسه منذ بداية شهر ذي القعدة فال يأخذ منه شيئاً إذا كان من قـصده الحـج منـذ         -أوالً  

  . ذلك الحين
 أن ينظف اإلنسان جسده، ويقلم أظافره، ويزيل الشعر عن اإلبطين، والعانة، ويأخذ من شاربه وينظـف          -ثانياً  

  . أسنانه بالسواك
تسل غسل اإلحرام وقد تقدم بيان أحكامه في فصل كيفية اإلحـرام، وقـد قـدمناه هنـاك لمزيـد              أن يغ  -ثالثاً  

  . أهميته
بسم اهللا وباهللا اللهم اجعله لي نوراً وطهـوراً وحـرزاً   (( بهذا الدعاء    ومن المأثور أن يدعو المكلف عند الغسل      

اشرح لـي صـدري، وأجـر علـى     اللهم طهرني وطهر قلبي، و. وأمناً من كل خوف وشفاء من كل داء وسقم      
لساني محبتك، ومدحتك والثناء عليك، فإنه ال قوة لي إال بك، وقد علمت أن قوام ديني التـسليم لـك واالتبـاع             

  )). لسنة نبيك صلواتك عليه وآله 
 يستحب للمكلف عند إرادة اإلحرام أن يحرم عند الزوال عقيب فريضة الظهر، فـإن لـم          :مقدماته المتصلة به  

بعد فريضة أخرى، وإال فبعد ست ركعات من النوافل أو ركعتين على األقل، يقرأ في الركعـة األولـى         يتمكن ف 
الفاتحة وسورة التوحيد، وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد، فإذا فرغ من الصالة حمد اهللا وأثنى عليـه وصـلى           

ك واتّبع أمرك، فإني عبـدك وفـي   اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وأمن بوعد    : ((على النبي وقال  
قبضتك ال أوقي إال ما وقيت وال آخذ إال ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليـه علـى كتابـك،      
وسنة نبيك صلواتك عليه وآله، وتقويني على ما ضعفت وتسلم لي مناسكي في يسر منـك وعافيـة، واجعلنـي       

اللهم إني خرجت من شقة بعيـدة وأنفقـت مـالي ابتغـاء     من وفدك الذي رضيت، وارتضيت وسميت وكتبت،    
اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج علـى كتابـك وسـنة نبيـك             . مرضاتك

صلواتك عليه وآله فإن عرض لي عارض يحبسني فخلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي اللهـم إن لـم    
عري، وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعـصبي مـن النـساء والثيـاب             أحرم لك ش  . تكن حجة فعمرة  

   )). والطيب، ابتغي بذلك وجهك والدار اآلخرة
ومن المـأثور أن  . وإذا كان المحرم الرجل ال يزال غير متجرد عن مالبسه فليتجرد عنها ويلبس ثوبي اإلحرام          

  : يقول عند لبس ثوبي اإلحرام
. اري به عورتي وأؤدي فيه فرضي وأعبد فيه ربي وأنتهي فيه إلى مـا أمرنـي     الحمد هللا الذي رزقني ما أو     (( 

الحمد هللا الذي قصدته فبلّغني وأردته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي، ووجهه أردت فسلمني فهو حـسني وكهفـي       
   )). وحرزي وظهري ومالذي ورجائي ومنجاي وذخري وعدتي في شدتي ورخائي

  . ام، فينوي ويلبيوعند ذلك يكون متأهبا لإلحر



 ويستحب أن يتلفظ بنية اإلحرام ويستحب للرجل أن يرفع صوته بالتلبية، كما يـستحب         :المستحبات في كيفيته  
  : للمحرم أن يعقب التلبية التي تقدم ذكرها في كيفية اإلحرام بما يلي

يك لبيك أهل التلبية، لبيك لبيـك  لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعياً إلى دار السالم لبيك لبيك غفار الذنوب، لب          (( 
ذا الجالل واإلكرام، لبيك لبيك تهدي والمعاد إليك لبيك لبيك تستغني ويفتقر إليك، لبيك لبيك مرعوباً ومرهوبـاً             
إليك، لبيك لبيك إنه الحق، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك كشاف الكـرب العظـام، لبيـك لبيـك         

   )). يك يا كريم لبيكعبدك وابن عبديك، لبيك لب
 ويستحب، بعد أن يحرم الحاج، أن يكرر التلبية التي أحرم بهـا وسـائر التلبيـات فـي مختلـف       :بعد اإلحرام 

األوقات، خصوصاً عقيب كل صالة واجبة أو مستحبة، وعند اليقظة من النوم، وعند استئناف السفر بعـد كـل         
  . ، وعند مالقاة أي راكب أو سيارةتوقف وعند كل نزول من واسطة النقل التي يسافر بها

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

  



  محرمات اإلحرام : الفصل الخامس
 أن اإلحرام ينعقد شرعاً بالتلبية فإذا أحرم ولي فقد أصبح محرماً وحرمت عليـه أمـور معينـة       : سبق قلنا فيما 

ومنها ما يحـرم علـى الرجـل    . فمنها، ما يحرم على الرجل والمرأة معاً      : في الشريعة، وهي على ثالثة أقسام     
  . فنذكر األقسام فيما يلي تباعاً. ما يحرم على المرأة خاصة: ومنها. خاصة

   
  ما يحرم على الرجل والمرأة معاً  :لالقسم األو

  : وهو يشتمل على أمور
   صيد الحيوان البري - 1
 ولـو كـان   - صيد الحيوان البري أو إعانـة شـخص آخـر    - رجالً كان أم امرأة - ال يجوز للمحرم  - 57

كمـا ال يجـوز لـه    .  على صيده، بأن يشير إليه نحوه أو بغير ذلك من ألوان اإلعانـة   -الشخص اآلخر محالً    
األكل من لحم الصيد ولو كان قد اصطاده غيره، بل ال يسمح لـه حتـى بمجـرد إمـساك الـصيد المـذكور                    

  . واالحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه
والصيد إنما ينطبق على الحيوانات النافرة كالطيور مثالً، وأما الحيوانات األهليـة كالـدجاج والغـنم والبقـر                  

  . فال يعتبر أخذها صيداً، وال يحرم على المحرم إمساكها وذبحها واألكل من لحمهاواإلبل 
وكما يحرم الصيد للحيوانات التي ينتفع عادة بلحومها كالطيور كذلك يحرم صيد غيرها أيضاً كالسباع إال فيمـا             

  . إذا خيف منها على النفس
  . ت البحرية كالسمك وغيرهويختص التحريم بالحيوانات البرية، فال يحرم صيد الحيوانا

ويلحق بصيد الحيوان البري اسماك الجراد، فيحرم صيده واالحتفاظ به واكله على المحرم ويـرخص للمحـرم            
وكل ما يحرم من الصيد على المحرم يحرم على المحل أيضاً في منطقـة         . في أن يرمي الغراب االبقع والحدأة     
م يحرم عليه الصيد في الحل والحرم معاً، والمحل يحـرم عليـه    أن المحر : الحرم، فالفارق بين المحرم والمحل    

  . الصيد في الحرم
  
   االستمتاع - 2
 يحرم على الرجل االستمتاع بالمرأة جماعاً وتقبيالً، ولمساً بشهوة، ونظراً مركزاً مؤديـاً إلـى األمنـاء                 - 58

شهوة ويحرم على المرأة مـا ينـاظر   وال يحرم عليه المس بدون شهوة وال النظر إلى زوجته بدون أمناء ولو ب           
  . ذلك

كما يحرم على المحرم أيضاً االستمناء، والتزويج لنفسه أو لغيره، سواء كـان ذلـك الغيـر محرمـاً أم محـالً          
  . واالحوط استحباباً أن ال يتعرض لخطبة النساء ويجوز له الطالق والرجوع إلى زوجته المطلقة الرجعية

وإذا . متع شيئاً من االستمتاعات جهالً أو نسياناً فعمرته صحيحة وال شـيء عليـه    وإذا ارتكب المحرم لعمرة الت    
  : ارتكب ذلك عالماً عامداً فعمرته أيضاً صحيحة ولكنه آثم وعليه الكفارة، وفيما يلي بعض تفصيالتها

  .  يكفي في كفارة الجماع أن يكفر بذبح ناقة أو جمل قد اكمال خمس سنوات ودخال في السادسة- 1



  .  كفارة االستمناء ككفارة الجماع- 2
  .  يكفي في كفارة التقبيل بشهوة ناقة أو جمل بألسن المتقدم، ويكفي في كفارة التقبيل بدون شهوة شاة- 3
  .  يكفي في كفارة المس بشهوة شاة- 4
فـي فـي كفـارة     يكفي في كفارة النظر المركز المؤدي إلى األمناء أو المالعبة المؤدية إلى ذلك ما كان يك    - 5

  . الجماع
  
   الطيب والرياحين - 3
 استعمال الزعفران والعـود والمـسك والـورس والعنبـر،     - رجالً كان أو امرأة   - يحرم على المحرم     - 59

  . بالشم والدلك واألكل والمس، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها
والطيب هو كل مادة لهـا رائحـة     . مالويحرم أيضا استعمال الطيب بصورة عامة بكل هذه األلوان من االستع          

طيبة وتتخذ للشم والتطيب كعطر الورد والقرنفل وغيره وكما يحرم على المحرم استعمال الطيب كـذلك يجـب      
عليه أن يحاول التخلص منه إذا ابتلي به عن عمد أو غير عمد ويستثنى من الطيب المحـرم مـا تطيـب بـه         

الثوب إذا أصابه وليست الفاكهة من الطيب ولو كانـت ذات رائحـة     الكعبة الشريفة، فال بأس بشمه وتركه في        
  . طيبة فال يحرم األكل منها، وال يجب على المحرم أن يمسك عن شمها وإن كان االحوط استحباباً ذلك

  فما كان منها نباتاً برياً ال يتخذ منه مادة للطيب فال بـأس بـشمها،  - النبات ذو الرائحة الطيبة -وأما الرياحين  
كالخزامى والقيصوم وأما غير ذلك من الرياحين كالورد والياسمين وغيرهما، فاالحوط وجوبـاً حرمـة مـسها              

ويحرم علـى المحـرم   . والتلذذ بشمها وال يمنع المحرم من النظر إلى الطيب أو الريحان، وال من بيعه وشرائه       
  . سرع بالمشي جاز له ذلكأن يمسك على انفه من الروائح الكريهة، وإذا أراد التخلص منها باأل

وإذا مارس المحرم الطيب جاهالً أو ناسياً فال شيء عليه، وإذا مارسه عالماً عامداً كان آثماً ولم تبطـل عمرتـه     
وليس عليه كفارة إال إذا كانت ممارسته للطيب باألكل منه أو من طعام فيه طيب أو لبس ما عليـه أثـر مـن               

  . الطيب، فعليه حينئذ كفارة شاة
  
   الزينة - 4
 سواء كان الدافع إليها قصد الزينة أو كان لـه غـرض   - رجالً كان أم امرأة - تحر الزينة على المحرم   - 60

آخر ويستثنى من ذلك بالنسبة إلى المرأة الحلي التي كانت تعتاد لبسها قبل إحرامها، فإنه يجوز له التحلـي بهـا    
إذا لـم يكـن   . ما يستثنى من ذلك بالنسبة إلى الرجل التخـتم ولكنها ال تظهرها لزوجها وال لغيره من الرجال ك        

ويحـرم اسـتعمال الحنـاء    . بقصد الزينة فإنه جائز ولو اعتبر زينة عرفاً، وأما إذا كان بقصد الزينة فال يجوز     
  . فيما إذا عد زينة عرفاً على الرجل والمرأة وإن لم يكن التزين مقصوداً للمحرم وال كفارة على المخالفة

  
   النظر في المرآة - 5



 النظر في المرآة إذا كان المقصود بالنظر إصـالح الهنـدام    - رجالً كان أم امرأة      - يحرم على المحرم     - 61
والوضع، وأما النظر بدافع آخر، كالتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة أو تعرف سائق السيارة علـى مـا             

 النظارة، فال يحرم لبسها إذا لم تكن للتـزين بـل لغـرض     خلفه فال يحرم وال يعتبر من النظر في المرآة لبس         
طبي أو للوقاية من الشمس ونحو ذلك، وال بأس بالنظر في غير المرآة من األجسام الشفافة التي ينطبـع فيهـا             

  . وجه الناظر، كالماء الصافي وغيره وال كفارة على المحرم إذا نظر في المرآة
  
   االكتحال - 6
 وإذا كان الكحل اسود فهـذا يعتبـر شـرعاً    - رجالً كان أم امرأة -للزينة على المحرم     يحرم االكتحال    - 62

للزينة فيحرم على االحوط سواء قصد المكتحل الزينة فعالً أم ال، وإذا لم يكن الكحل اسـود ولـم يقـصد بـه               
داً عالمـاً اعتبـر آثمـاً    الزينة فال يحرم إال إذا اعتبر زينة في العرف العام وإذا ارتكب المجرم هذا المحرم عام    

  . وال كفارة عليه
  
   إخراج الدم من البدن - 6
 إخراج الدم من بدنه وإن كان ذلك بحـك، وأمـا إذا خـرج    - رجالً كان أم امرأة      - يحرم على المحرم     - 63

ويجـوز إخـراج الـدم فـي     . الدم نتيجة استعمال السواك فال بأس بذلك ولو كان المستعمل يعلم مسبقاً بـاألمر    
وإذا ارتكـب المحـرم   . االت الضرورة أو دفع األذى، كما يجوز للمحرم قلع الضرس بنحو ال يخرج به الدم           ح

  . هذا الحرام عالماً عامداً اعتبر آثماً، وال كفارة عليه
  
   الفسوق - 8
 الفسوق هو الكذب والسب، وهما محرمان على كل مكلف، غير انهما محرمان بوجه خاص أكيـد علـى        - 64

 ومن ألوان السب المفاخرة التي تشتمل علـى الحـط مـن الطـرف المقابـل        - رجالً كان أم امرأة      -المحرم  
  . وانتقاص قدره

  
   الجدال - 9
 أمور يستعمل الحلف في مقام الخـصومة والمخالفـة فيقـول       - رجالً كان أم امرأة      - ال يجوز للمحرم     - 65

ية لنفس المعنى، سواء كان صادقاً أم كاذباً، ويـسمى ذلـك   أو أي عبارة أخرى مؤد)) ال واهللا وبلى واهللا   ((مثالً    
وأما الخصومة والمقابلة بالكالم من دون حلف باهللا تعالى فليس جداالً شرعاً وإن كان االحـوط األولـى              . جداالً

اجتنابه، وإذا توقف استنقاذ حق على الجدال واليمين جاز، وف حال حرمة الجدال إذا جادل المحرم فـإن كـان        
وإذا كـان صـادقاً فـال    . اً في قوله فعليه كفارة شاة للمرة األولى، وشاتين للمرة الثانية، وبقرة للمرة الثالثة           كاذب

  .كفارة عليه ما لم يتكرر حلفه ثالث مرات، غير انه يستغفر ربه، فإن تكرر ثالث مرات كان عليه كفارة شاة
   



   قتل هوام الجسد - 10
وكـذلك ال يجـوز علـى االحـوط قتـل البـق       .  قتل القمـل - أم امرأة  رجالً كان- ال يجوز للمحرم  - 66

  . والبرغوث في حالة عدم الضرر
  . ويجوز للمحرم إلقاء القمل أو غيره من جسده أو نقله من مكان إلى آخر

  
   الدهن - 11
مـا لـم    التدهين، سواء كان الدهن ذا رائحة طيبـة أم ال،  - رجالً كان أمر امرأة    - يحرم على المحرم     - 67

وكذلك يحرم على االحوط مس الدهن، نعم ال بأس بمس الطعـام الـدهين وإذا     . تقع حالة ضرورة كالعالج مثالً    
كان الدهن مطيباً فيحرم على اإلنسان التدهين به قبل اإلحرام أيضا في الفترة التي يستمر فيها أثر الطيب إلـى           

  .  عامداً فعليه كفارة شاةوإذا دهن المحرم شيئاً من جسده عالماً. ما بعد اإلحرام
  

   إزالة الشعر عن البدن - 12
 أن يزيل الشعر عن بدنه، وكذلك عن بدن غيره، سـواء كـان   - رجالً كان أم امرأة   - ال يجوز للمحرم     - 68

الغير محرماً أم محالً، ويسمح بذلك في حاالت الضرورة أو التألم من وجود الـشعر، وإذا تـساقطت شـعرات             
 اإلنسان لجسده دون أن يكون اإلنسان قاصداً لذلك فال شيء عليـه، وال شـيء علـى إزالـة              عفواً بسبب حك  

  . الشعر جهالً أو نسياناً
أما في حاالت العلم والعمد، فإذا حلق المحرم رأسه عالماً عامداً فإن كان من دون ضرورة فكفارتـه شـاة، وإن             

ام أو بإطعام ستة مساكين، لكـل واحـد مـدان مـن     كان لضرورة وعذر إمكانه أن يكفر بشاة أو بصوم ثالثة أي   
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه أو أحدهما فكفارته شاة وإذا نتـف          . أي حوالي كيلو ونصف   . الطعام

  . المحرم شيئاً من شعره فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من طعام وإذا أزال شعر غيره فال كفارة عليه
  

   تقليم األظافر - 13
 تقليم ظفره ولو بعضه، إال في الحاالت التي ينشأ مـن بقائـه       - رجالً كان أم امرأة      -ال يجوز للمحرم     - 69

وأما في حالة العلم والعمد فكفـارة تقلـيم   . الضرر أو األذى وال شيء على المخالف في حالة الجهل أو النسيان          
كان عليه التكفير بـشاة وكـذلك إذا قلـم    كل ظفر مد من الطعام، فإذا قلم أظافر اليدين العشرة في مجلس واحد          

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

  
   االرتماس - 13
 االرتماس في الماء، وهو إدخال الرأس بكامله فـي المـاس   -رأة   رجالً كان أم ام    - يحرم على المحرم     - 70

  .واالحوط وجوباً إلحاق غير الماء من المائعات به وال كفارة على المخالفة



   
   حمل السالح - 14
 ال يجوز للمحرم حمل السالح كالسيف والبندقية ونحوها ويلحق بها في التحـريم علـى االحـوط آالت            - 71

وال بأس بوجود السالح في حيازة المحرم وأمتعتـه كمـا ال بـأس بحملـه عنـد              : لدرع مثالً القتال الوقائية كا  
  .الضرورة وكفارة حمل السالح إذا ارتكبه المحرم عالماً عامداً بدون ضرورة شاة على االحوط

   
   قلع شجر الحرم ونبته - 15
 يكن محرمـاً أن يقلـع أو يقطـع     بل على كل مكلف ولو لم- رجالً كان أم امرأة   - يحرم على المحرم     - 72

أي شيء نبت في الحرم من مشجر وغيره، وال بأس بما ينقطع عند المشي المترسل، وهناك اسـتثناءات لهـذا         
استثناء ما غرسه الشخص نفسه، أو نما فـي داره، أو فـي   : استثناء النخل وشجر الفاكهة، ومنها: التحريم، منها 

  . وال كفارة في قلع األعشاب. شجرة يتصدق بهاوكفارة قلع الشجرة قيمة تلك ال. ملكه
    

  ما يحرم على المحرم الرجل خاصة : القسم الثاني
  :ويشتمل هذا القسم على أمور

   لبس الثياب االعتيادية - 1
  :  يحرم على المحرم الرجل أن يلبس المالبس االعتيادية التالية- 73
  .  ثوب يسلك في العنق يسمى قميصاً المالبس والثياب التي تسلك في العنق، وكل-أوالً 
 المالبس والثياب التي لها يدان أو فتحتان، على نحو يتيح لالبس أن يدخل يديه فيهما، وكل ثـوب مـن       -ثانياً  

وهو محرم ولو لم يسلك في العنق كالعباءة، وليست الحرمة هنـا مرتبطـة بإدخـال            . هذا القبيل يسمى بالدرع   
ونحوها، فلو لبس العباءة بصورتها االعتيادية دون أن يدخل يديه فـي يـديها كـان    اليدين فعالً في يدي العباءة    

  . حراماً أيضاً
  .  السروال وهو ما تستر به العورة من المالبس االعتيادية-ثالثاً 

 الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض، ويسمى بالثوب المزرر، وهو حرام حتى لـو لـم يـسلك       -رابعاً  
وليـست الحرمـة هنـا قائمـة بوجـود      .  تكن له يدان، كما إذا لبس مما دون إبطيه ثوباً مزرراً        في العنق ولم  

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

 على نحو يسلك في العنق أوله يدان حرام أيضاً، وكـذلك مـا يعـوض فيـه عـن            آخر، فما ينسج من الثياب    
  . األزرار بمادة الصقة مثالً

وأما استعمال المحرم للمخيط على غير هذه األنحاء األربعة فهو جائز، من قبيـل أن يغطـي جـسده باللحـاق          
يل الحزام أو الهميان الـذي توضـع   المشتمل على الخياطة، ألن هذا ليس تقمصاً للحاف وال ادراعاً له، ومن قب      

  . فيه النقود، ورباط الفتق الذي يستعمل لحفظ االنثيين من النزول ذلك



وإذا لبس المحرم عالماً عامداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، واالحوط لزوم الكفـارة عليـه ولـو كـان        
  .  وال شيء على الجاهل والناسيلبسه لالضطرار، وإن لم يعتبر آثماً باللبس في حالة االضطرار،

  
   لبس الخف والجورب - 2
وأمـا سـتر تمـام    .  يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ولبس كل ما يستر تمام ظهر القدم       - 74

  . ظهر القدم بدون لبس كأن يضع عليه منديالً مثالً أو غطاء فال بأس بذلك
  . يء عليه، وإذا لبسه عالماً عامداً كفّر بشاةوإذا لبس شيئاً من ذلك جاهالً أو ناسياً فال ش

  
   ستر الرأس - 3
 ال يجوز للرجل المحرم ستر رأسه كله أو بعضه وال ستر االذنيين، مهما كان نـوع الـساتر، اعتياديـاً            - 75

  . كالمنديل مثالً أو غير اعتيادي كالطين، بل االحوط عدم ستر الرأس بحمل شيء عليه أيضاً
  . حالة الضرورة والصداع ونحو ذلكويجوز الستر في 

أما في غيـر ذلـك فالمـشهور    . وال تجب الكفارة على المرتكب إذا كان ناسياً أو جاهالً أو معذوراً لالضطرار         
  . وجوب التكفير بشاة، وهو االحوط األولى، وال يبعد كفاية التصدق بإطعام مسكين

  
   التظليل - 4
أخرى يكون متوقفاً كما في حالة القعـود والنـوم ونحوهمـا، فـإن      المحرم تارة يكون في حالة حركة، و   - 76

 فقد يوجـد فـوق   - ماشياً أو راكباً -كان متوقفاً جاز له أن يستظل بسقف وغيره، وأما إذا كان في حالة حركة      
رأسه سقف ثابت أو ما يشبه السقف الثابت، ففي هذه الحالة يجوز له االستظالل به والمـشي تحتـه، كالـسائر       

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

له ويكون فوق رأسه سواء كان االنتقـال أفقيـاً   المحرم الرجل فال يجوز له التظليل حال مسيره بما ينتقل بانتقا          
  . كما في راكب السيارة وهي تتحرك أو عمودياً كالواقف في المصعد الكهربائي وهو يصعد أو ينزل

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

ويرخص للرجل المحرم بالتظليل للضرورة والخوف على صحته من حر أو برد أو الخوف على سـيارته مـن    
  . الضياع إذا كان قد اصطحب سيارته ويخشى عليها لو تركها إلى سيارة مكشوفة

ن عليه التكفير بشاة عن كل إحرام ظلل فـي  وإذا ظلل جاهالً أو ناسياً فال شيء عليه، وإذا ظلل عالماً عامداً كا           
أثنائه، سواء كان تظليله لضرورة أو بدون ضرورة، ولو ظلل في إحرام واحـد مـرات عديـدة فـال يتكـرر            

  . التكفير



    
  ما يحرم على المرأة خاصة : القسم الثالث

ويـرخص لهـا فـي    يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها كله أو بعضه ببرقع أو نقاب أو غيرهمـا،    - 77
كمـا يجـوز لهـا أن    . تغطية وجهها حال النوم، وكذلك في ستر بعض وجهها عند الصالة مقدمة لستر الـرأس    

تتحجب عن األجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه من مالبسها إلى ما يحـاذي انفهـا أو ذقنهـا         
  . وإن مس ذلك وجهها مباشرة

  . إذا ارتكب المرأة ذلك عالمة عامدة، وهو االحوط األولىإن كفارة ستر الوجه شاة : ويقال
  . ويحرم على المرأة المحرمة أيضا لبس القفازين، وكذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص

    



  آداب دخول الحرم ومكة والمسجد الحرام
 ثم مكـة المكرمـة،    بعد أن يكمل الحاج إحرامه لعمرة التمتع يتجه نحو مكة، فيدخل منطقة الحرم أوالً،             - 78

  . ثم المسجد الحرام
    

  :معند دخول الحر
  : فإذا وصل إلى الحرم استحب له أن يغتسل ومن المأثور أن يدعو بهذا الدعاء عند دخوله إلى منطقة الحرم

اللهم إنك قلت في كتابك، وقولك الحق، وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجاالً، وعلى كل ضامر يأتين مـن كـل          (
، اللهم إني أرجو أن أكون ممن أجاب دعوتك، قد جئت من شقة بعيدة وفـج عميـق، سـامعاً لنـدائك      فج عميق 

وكل ذلك بفضلك علي وإحسانك إلي فلك الحمد على ما وفقتني لـه أبتغـي بـذلك    . ومستجيباً لك، مطيعاً ألمرك 
نها بمنّك اللهم صـل علـى محمـد    الزلفة عندك، والقربة إليك، والمنزلة لديك، والمغفرة لذنوبي، والتوبة علي م   

  ). وآل محمد، وحرم بدني على النار وأمنّي من عذابك وعقابك برحمتك يا أرحم الراحمين
    

  :دعند دخول مكة والمسج
ويستحب الغسل قبل دخول مكة تمهيداً لدخولها، وأن يدخلها الحاج بسكينة ووقار وتواضع، حتـى يـصل إلـى      

  : مسجد، ويقولالمسجد الحرام، فيقف على باب ال
وخير األسـماء هللا  ) صلى اهللا عليه وآله(بسم اهللا وباهللا، ومن اهللا وإلى اهللا، وما شاء اهللا وعلى ملة رسول اهللا              (

والحمد هللا، والسالم على رسول اهللا السالم على محمد بن عبد اهللا، الـسالم عليـك أيهـا النبـي ورحمـة اهللا                
 السالم على إبراهيم خليل الرحمن، السالم علـى المرسـلين والحمـد هللا    وبركاته، السالم على أنبياء اهللا ورسله  

رب العالمين، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين، اللهم صل على محمد وآل محمد وبـارك علـى محمـد                 
وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبـراهيم وآل إبـراهيم إنـك حميـد                

 صل على محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك، وعلى أنبيائـك ورسـولك وعلـى إبـراهيم       مجيد، اللهم 
خليلك، وعلى أنبيائك ورسلك، وسلّم عليهم، وسالم على المرسلين، والحمد هللا رب العالمين، اللهـم افـتح لـي             

ـ     ل ثنـاء وجهـك،   أبواب رحمتك، واستعملني في طاعتك ومرضاتك، واحفظني بحفظ اإليمان أبداً ما أبقيتني ج
الحمد هللا الذي جعلني من وفده وزواره، وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني ممن يناجيه، اللهـم إنـي عبـدك،            
وزائرك وفي بيتك وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره، وأنت خير مأتي وأكرم مزور فأسألك يا اهللا يا رحمـن               

 واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكـن لـه كفـواً    وبأنك أنت اهللا ال إله إال أنت، وحدك ال شريك لك وبأنك   
أحد، وأن محمداً عبدك ورسولك صلى اهللا عليه وعلى أهل بيته، يا جواد يا ماجد يا جبار يا كـريم، أسـألك أن        

  ). تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك أن تعطيني فكاك رقبتي من النار
  : ثم يقول ثالثاً

  ). اللهم فك رقبتي من النار(
  : م يقولث



  ). وأوسع علي من رزقك الحالل الطيب، وأدرأ عني شر شياطين الجن واإلكرام، وشر فسقة العرب والعجم(
  : ثم يدخل المسجد متوجهاً إلى الكعبة رافعاً يديه إلى السماء ويقول

نـي  اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي وأن تتجاوز عن خطيئتـي وأن تـضع ع           (
اللهم إني اُشهدك أن هذا بيتك الحرام الـذي جعلتـه مثابـة للنـاس،     . الحمد هللا الذي بلّغني بيته الحرام    . وزري

اللهم إن العبد عبدك، والبلد بلدك والبيـت بيتـك، جئـت أطلـب رحمتـك، وأؤم      . وأمناً مباركاً وهدى للعالمين 
ليك، الخائف لعقوبتـك اللهـم افـتح لـي أبـواب      طاعتك، مطيعاً ألمرك، راضياً بقدرك، أسألك مسألة الفقير إ        

  ). رحمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتك
وسـأل اهللا أن يتقبـل   ) ص(وإذا دنا من الحجر األسود رفع يديه وحمد اهللا تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي       
  : منه، ثم استلم الحر وقبله فإن لم يتح له ذلك أومى إليه بيده، وقال على ما هو المأثور

صلواتك عليـه  (اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك              (
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن محمداً عبده ورسـوله، آمنـت بـاهللا، وكفـرت بالجبـت             ) وآله

  ).  يدعي من دون اهللا تعالىوالطاغوت وبالالت والعزى، وعبادة الشيطان وعبادة كل ند
  : وقال كذلك

اللهم إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل سبحتي، واغفر لي وارحمني اللهم إني أعـوذ بـك         (
  ). من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا واآلخرة

  . ويبدأ بعد ذلك بطوافه الواجب
  . هاوهذا اآلداب واألدعية مستحبة ال يضر الحاج ترك



  الطواف
إذا أدى القاصد حج التمتع اإلحرام لعمرة التمتع واتجه نحو مكة والمسجد الحـرام لممارسـة سـائر واجبـات             
العمرة كان أول ما يواجهه من واجباتها بعد اإلحرام الطواف، فالطواف حول البيت هو الواجـب الثـاني مـن           

والبيت هو الكعبة الـشريفة الواقعـة    . أتي شرحها ويقصد به السير حوله بكيفية خاصة ي      . واجبات عمرة التمتع  
  . في وسط المسجد الحرام

  : وبيان هذا الواجب يتضح من خالل الفصول التالية
    

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

  .  الطهارة في الحدث- 1
  .  الطهارة من الخبث- 2
  . رجال الختان لل- 3
  .  ستر العورة- 4
الطهارة من األحداث التي تستوجب الغسل ويسمى واحدها بالحـدث األكبـر   :  األول من شروط الطواف    - 79

كالجنابة والحيض، والطهارة من األحداث التي تستوجب الوضوء ويسمى واحدها بالحـدث األصـغر كـالبول           
 أو المحدث بالحـدث األصـغر بـدون أن يتوضـأ،     والنوم، فلو طاف المحدث بالحدث األكبر بدون أن يغتسل، 

بطل طوافه، سواء كان تركه للغسل أو الوضوء عن علم وعمد، أو عن جهل أو عن نسيان، ووجـب عليـه أن     
  . يتطهر، ويطوف من جديد

  : وفيما يرتبط بهذا الشرط عدة مسائل كما يلي
واإليـاب يـشك فـي صـدور الحـدث       إذا شك في الطهارة فإن علم أنه كان على طهارة في زمن سابق     - 1

  : بعدها، لم يعتن بالشك وبنى على الطهارة وإن لم يعلم بذلك فهنا صور
 أن يكون الشك قد حصل له قبل الشروع في الطواف، فتجب عليه الطهـارة وال يـسمح لـه    -الصورة األولى  
  . بالطواف بدونها
  . حكم الصورة السابقة أن يحصل الشك في أثناء الطواف والحكم هو -الصورة الثانية 
 أن يحصل الشك بعد انتهاء الطواف قبل صالة ركعتي الطواف، فـال تجـب عليـه إعـادة            -الصورة الثالثة   

  . الطواف، وإنما يتطهر لركعتي الطواف
 أن يحصل الشك بعد الفراغ من الطواف وركعتيه، فيبني على صـحة الطـواف والـصالة         -الصورة الرابعة   

  . ي من أعمال أخرى مشروطة بالطهارةمعاً، ويتوضأ لما يأت
 إذا أحدث المحرم أثناء طوافه، فيمكنه أن يقطع طوافه ويتطهر، بأن يتوضأ مثالً ويستأنف طوافـاً جديـداً       - 2

ويلغي ما تقدم والمعروف بين الفقهاء أنه يمكنه في بعض الحاالت أن يبدأ من حيث انتهى فيحتسب مـا مـضى     



 قد صدر منه بعد إتمام الشوط الرابع ولم يكن باختياره مثالً ولكـن االحـوط مـا      منه ويتمه كما إذا كان الحدث     
  . ذكرناه

 إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف فإن كان في الوقت متسع، أمكنها االنتظار إلى أن تطهر ثم اسـتئناف         - 3
تقـصير وأحرمـت للحـج    الطواف، وإن لم يكن الوقت متسعاً لالنتظار أتت ببقية أعمال العمرة من السعي وال          

  . وأخرت طواف العمرة إلى حين الرجوع من منى يوم العيد أو بعده، على أن تأتي به قبل طواف الحج
وإذا حاضت بعد الطواف وقبل إنجاز ركعتي الطواف مع سعة الوقت، تنتظر إلى أن تطهر وتـأتي بـالركعتين       

ي ركعتي الطواف قبل طواف الحـج عنـد    وتتابع سائر أعمال العمرة، ومع ضيق الوقت تسعى وتقصر وتقض         
  . رجوعها من منى

 إذا طافت المرأة وصلت ثم تأكدت من أنها حاضت، ولم تدر أنه كان قبـل الطـواف والـصالة أو فـي               - 4
  . أثنائهما أو بعدهما، بنت على صحة الطواف والصالة

وكـذلك الجنـب والحـائض     إذا لم يتمكن المكلف المحدث من الوضوء للطواف، ويئس من تمكنه تـيمم،   - 5
والنفساء بعد انقضاء أيامهما يجب عليهم في حالة عدم التمكن من االغتسال واليأس من حصول القـدرة مـا دام       

  . الوقت متسعاً التيمم بدالً عن الغسل
 المعذور يكتفي بطهارته التي يعتبرها الشارع طهارة بالنسبة إليـه، كالكـسير والمـستحاضة والمـسلوس      - 6

  . نوالمبطو
 إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال اإلحرام أو بعده وقد وسع الوقت الداء أعمالها، صـبرت إلـى أن     - 7

  : تطهر، فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان
 أن يكون حيضها من حين إحرامها بأن أحرمت وهي حائض، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى حـج               :األولى

  . فراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منهااإل
 أن يكون حيضها بعد اإلحرام، ففي هذه الصورة يمكنها أن تعمل نفس ما تقـدم فـي الـصورة األولـى       :الثانية

 بـأن  ويمكنها بدالً عن ذلك أن تبقى على حج التمتع وعلى عمرتها، فتأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف           
تسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد أن ترجع إلى مكة من منى تقضي طواف العمرة قبل طـواف الحـج هـذا         
فيما إذا كانت ترجو ارتفاع حيضها وقتئذ، وأما إذا كانت على يقين من استمراره وعدم تمكنهـا مـن الطـواف         

ويصلي الركعتين ثم تـسعى  حتى بعد رجوعها من منى، فال تؤخر طواف عمرتها بل تستنيب من يطوف عنها          
  . هي بنفسها وتقصر

 ال - ركعتـي الطـواف   - الطواف المندوب ال يعتبر فيه الطهارة، فيصح بدون وضوء، ولكن صـالته               - 8
  . تصح إال عن طهارة

والنجاسة هي التي يطلق عليهـا اسـم الخبـث، فـال     . الطهارة من النجاسة  :  الثاني من شروط الطواف    - 80
سة البدن أو اللباس، وال يعفى على االحوط حتى عن النجاسة القليلة من الدم ممـا يعفـى    يصح الطواف مع نجا   

عنه في الصالة، ولكن يعفى عن دم الجروح والقروح الذي يعتبر التطهير منه موجباً للمـشقة والـصعوبة فـال      



مم الصالة فيـه مـن   تجب في هذه الحالة أزالته عن الثوب والبدن في الطواف، وكذلك يعفى عن نجاسة ما ال تت  
  . مالبسه ويسمح للمحرم بحمل المتنجس أو النجس إذا لم تسر منه النجاسة إليه

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

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

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

الشوط الرابع قطع الطواف وطهر الموضع المتنجس وكفاه أن يستأنف طوافاً جديـداً، وإن كـان بعـد إكمـال          
الشوط الرابع قطع وطهر وكان له أن يحتسب ما مضى ويقتصر على تكميله، وأمـا إذا كانـت النجاسـة فـي        

  . الستغناء عنه في نفس الموقف كان له أن يتخلص منه ويواصل طوافهثوبه فقط وامكنه تبديله أو ا
الختان للمحرم من الرجال والصبيان ومن طاف غير مختون كـان كتـارك   .  الثالث من مشروط الطواف - 81

   -:الطواف، وإذا استطاع المكلف وهو غير مختون فلذلك صور
  . فيجب أن يتمكن من الختان والحج في سنة االستطاعة :األولى
 أن يتمكن من الختان ولكن ال يتمكن من الجمع بين الحج والختان في سنة واحدة فيـؤخر الحـج إلـى              :الثانية

  . السنة القادمة
 أن ال يتمكن من الختان أصالً لضرر أو حرج أو غير ذلك، فالالزم عليه الحج ويطـوف بنفـسه فـي               :الثالثة

  . هو صالة الطواف بعد طواف النائبعمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلي 
 الرابع من شروط الطواف، ستر العورة فيجب على الرجل الطائف أن يستر عورتيـه، وعلـى المـرأة        - 82

  .الطائفة أن تستر كامل جسمها عدا الوجه والكفين
  

  :فواجبات الطوا
 أدائه العناصـر التاليـة ليقـع     هو السير حول الكعبة الشريفة، والبد أن تتوفر في كيفية   - كما تقدم    -الطواف  
  . صحيحاً

أطوف حول البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج اإلسالم قربة إلـى اهللا          (النية، وصورتها مثالً    :  األول - 83
  ). تعالى

وإذا كان نيابة نوى عن المنيب، وإذا كان الحج مستحباً اسقط كلمة حج اإلسالم، وال يجب التلفظ بالنية أو بـأي         
  .  لسائر األعمال، بل يكفي حصولها في القلب ويلزم أن تحصل النية للطواف عند االبتداء بهنية أخرى

كون الطائف خارج الكعبة ورخامها المبني في اسفل حائطها لدعم بنيانهـا المـسمى بـشاذروان        :  الثاني - 84
  . ز إلى الشاذروانفإذا تجاوز الطائف مطافه ودخل الكعبة بطل طوافه ولزمته اإلعادة، وكذلك إذا تجاو



 بان يكون محاذياً لـه، ثـم   )1(االبتداء من الحجر األسود الموضوع في أحد أركان الكعبة الشريفة :  الثالث - 85
طواف، لكي يمر بجميع بدنـه علـى   يبدأ الطواف، واالحوط األولى استحباباً أن يتأخر عنه قليالً ويشرع في ال           

  . جميع الحجر ناوياً أن يبدأ طوافه من النقطة التي تتحقق فيها المحاذاة بينه وبين الحجر
أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً، وال يجزيء األقل من ذلك ويسمى كل واحد مـن            :  الرابع - 86

  . السبع بالشوط، فالطواف مركب من سبعة أشواط
  : قص من طوافه فلذلك صورفإذا ن

  . وقد خرج من المطاف فيكفيه أن يستأنف طوافاً جديداً.  أن يكون عامداً:الصورة األولى
 أن يكون عامداً وال يزال في المطاف فما دام لم تمض عليه فترة طويلة تختـل بهـا المـواالة          :الصورة الثانية 

  . مضت عليه فترة كذلك أتى بطواف جديدعرفاً جاز له أن يكمل النقص ويكتفي بما أتى به، وإذا 
أن يكون صدور النقصان منه سهواً وتذكر ذلك قبل خروجه من المطاف وبعد برهـة قـصيرة       : الصورة الثالثة 

  . لم تختل بها المواالة فيأتي بالباقي ويصح طوافه
خـالل  اإل أو  أن يكون صدور النقصان منه سهواً وتـذكر بعـد الخـروج مـن المطـاف     :الرابعة الصورة

، وإن كان الناقص أربعـة أو اكثـر   )2(وتداركه بالمواالة، فإن كان الناقص ثالثة أشواط أو اقل من ذلك رجع
   .أن يستأنف طوافاً جديداً كفاه
 منه، ويحتاط فـي الـشوط األخيـر بتجـاوز     أن ينتهي في كل شوط بالحجر األسود الذي بدأ     :  الخامس - 87

 . الحجر بقليل ناوياً بذلك التأكد من إكمال سبعة أشواط تامة
جعل الكعبة عند طوافه حولها على يساره في جميع أحوال الطواف، فـإذا اسـتقبل الطـائف              :  السادس - 88

تدبارها أو جعلها علـى اليمـين فـذلك    الكعبة لتقبيل األركان أو لغيره أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو اس       
وال يعني وضع الكعبة على اليـسار أن يحـرف الطـائف    . المقدار ال يعد من الطواف، فيعيد من حيث انحرف  

كتفه األيسر عند مروره باألركان لكي يكون محاذياً لبناء الكعبة، فإن هذه التدقيقات غير واجبة، بـل المقـصود        
  .  وجهة سير الطائفمن وضع الكعبة على يساره تحديد

الطواف حول حجر إسماعيل بمعنى إدخاله في المطاف، فال يجوز جعل الطـواف بينـه وبـين     :  السابع - 89
فالبد من إعادتـه وال يبطـل اصـل    . الكعبة، فإذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه          

  . الطواف
فال يكفي أن يحمله الزحام حمالً على نحو ترتفـع رجـاله        أن يكون الطواف بخطواته المختارة      :  الثامن - 90

وال يتحقق منه المشي، فإذا اتفق له ذلك وجب عليه أن يلغي تلك المساحة التي تحرك فيها علـى هـذا النحـو            
ويرجع إلى حيث سيطر عليه الزحام فيواصل طوافه، وإذا تعذر للرجوع عليه كـذلك أمكنـه أن يـسير فـي                  

اف إلى أن يصل إلى تلك النقطة فيقصد الطواف، كما يمكنه أن يخـرج مـن المطـاف    اتجاهه غير قاصد الطو   
  . رأساً ويستأنف طوافاً جديداً

  . أن يضبط عدد األشواط فلو شك في عددها بطل طوافه:  التاسع- 91
  : ويستثى من الحكم بالبطالن هذا الصور التالية



 من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في صـالة الطـواف    أن يكون الشك في العدد بعد االنتهاء   :الصورة األولى 
  . مثالً، فال أثر للشك حينئذ

 أن يكون قد اكمل األشواط وشك بعد إكمالها في إنها سبعة أو اكثر مع عدم احتمـال النقـصان،   :الصورة الثانية 
  . اففإن طوافه صحيح وال يعتني بشكه ولو لم يكن قد دخل بعد ركعتي الطواف ولم يخرج عن المط

 أن يكون الشك في عدد األشواط في طواف مندوب، فيبني على العدد األقـل ويكمـل ويـصح       :الصورة الثالثة 
طوافه، ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواطه أن يكون مطمئناً بعددها أو أن يتكل على رفيـق يـشاركه فـي              

  . الطواف ويكون ذلك الرفيق ضابطاً للعدد، وال يكفي الظن
أن ال يقرن بين طوافين بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثـاني مـؤجالً           :  العاشر - 92

ركعتي الطواف إلى ما بعد الفراغ من الطوافين، ويسمى هذا بالقران، وهو ال يجـوز فـي طـواف الفريـضة         
  . ويجوز في الطواف المستحب

  :  التاليأن ال يخرج من المطاف إلى الخارج على التفصيل:  الحادي عشر- 93
 إذا خرج نسياناً وبتخيل انه اكمل الطواف أو ألنه رأى نجاسة في بدنه ومالبسه وأراد تطهيرهـا وكـان    -أوالً  

  . قد اكمل الشوط الرابع كفاه أن يرجع ويتم طوافه بتكميله سبعة أشواط وال يجب عليه استئناف طواف جديد
 ولـم يكـن قـد اكمـل     -سيان أو رؤية النجاسة في األثناء  الن- إذا خرج في إحدى الحالتين السابقتين     -ثانياً  

  . الشوط الرابع فاالحوط أن ال يكتفي بتكميل ما أتى به عند الرجوع بل يكفيه أن يستأنف طوافاً جديداً
  .  إذا خرج في غير هاتين الحالتين قبل إكمال الشوط الرابع لم يعتد بما أتى به واستأنف طوافاً جديداً-ثالثاً 
 إذا خرج في غير الحالتين المذكورتين بعد إكمال الشوط الرابع ألجل طروا حدث أو حـيض بالنـسبة          - رابعاً

إلى المرأة أو مرض مفاجئ ونحو ذلك من األعذار فاالحوط أن ال يعتد بما أتى به ويستأنف طوافاً جديـداً كمـا        
  . في الصورة السابقة

أن يكمل ما أتى به ويستأنف طوافاً جديـداً، ويكفيـه لـذلك أن          واالحوط استحباباً في الصورة الثانية والرابعة       
  . يأتي بطواف كامل يقصد به التكميل واالستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً

كما أن االحوط استحباباً في حاالت المرض المفاجئ من الصورة الرابعة أن يستنيب في نفس الوقـت إلكمـال          
  . ستئناف طواف جديد بعد ارتفاع العذرالطواف، ولكن ال يكتفي بذلك عن ا

 إذا خرج عامداً بدون عذر لم يعتد بما مضى ولو كان قد اكمـل الـشوط الرابـع واسـتأنف طوافـاً          -خامساً  
  . جديداً

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

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

  . الذي تختل به المواالة



 عامداً، إذ عرفنا سابقاً أن الطواف مكون مـن سـبعة أشـواط، فلـو     أن ال يزيد في طوافه:  الثاني عشر - 94
قصد أن يجعله أكثر من ذلك بطل طوافه، سواء قصد ذلك من البداية بأن طاف قاصداً جعل طوافه اكثـر مـن            

وال يفرق في البطالن بالزيادة بـين العـالم   . سبعة أشواط، أو تجدد له في األثناء القصد إلى أن يزيد في طوافه       
  . حكم المسألة وغيرهب

وأما إذا طاف سبعة أشواط ثم طاف شوطاً آخر بدون أن يقصد ضمه إلى طوافه األول وكونه جزءاً منـه بـل            
كما انه إذا زاد في طوافه سهواً بأن خيل له أنـه لـم يـستوف          . كعمل مستقل، فال يضر بصحة طوافه المتقدم      

  . مانية، فال يبطل الطواف بذلكسبعة أشواط فطاف شوطاً آخر ثم ظهر له أنها أصبحت ث
    

  :هآداب الطواف ومستحبات
  :  للطائف آداب يستحب له مراعاتها- 95
 على ما جاء في بعض الروايات أن يطوف حافياً مقصراً في خطواته مشغوالً بالـذكر والـدعاء وقـراءة       :منها

  . القرآن تاركاً ألوان اللغو والعبث
له في ابتداء الطواف وفي انتهائه وفي نهاية كل شوط إن أمكنه ذلـك مـن       أن يستلم الحجر األسود ويقب     :ومنها

  . دون أن يؤذي أحداً وينتزعه عنه بالقوة
  :  أن يدعو حال الطواف بهذا الدعاء:ومنها

اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدد األرض أسـألك باسـمك الـذي          (
 باسمك الذي تهتز له أقدام مالئكتك وأسألك باسمك الذي دعاك به موسـى مـن جانـب          يهتز له عرشك وأسألك   

الطور األيمن فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد ما تقدم من ذنبـه ومـا      
  . ثم يطلب حاجته). تأخر وأتممت نعمتك عليه
  : ويقول في الطواف أيضاً

  ).  وإن خائف مستجير فال تغير جسمي، وال تبدل اسمياللهم إني إليك فقير،(
وهناك أدعية وآداب ترتبط بمواضع معينة من الكعبة الشريفة يصل إليها الطائف تباعاً في طوافـه ومعرفتهـا             

وقد علمنا سابقاً أن الطواف في كـل شـوط   . تتطلب االحاطة بوضع الكعبة وأركانها وتحديد تلك المواضع فيها      
ر األسود الواقع في ركن من أركان الكعبة الشريفة وهذا الركن في الجهة الشرقية، وحينمـا يبـدأ         يبدأ من الحج  

الطائف طوافه منه واضعاً الكعبة على يساره يمر بعد مسافة قصيرة جداً في نفس خط الحجـر األسـود ببـاب         
كن العراقـي ويقـع فـي    الكعبة ثم يواصل سيره إلى أن يصل إلى الركن اآلخر للكعبة الشريفة، ويسمى بـالر        

الجهة الشمالية، وفي هذه الجهة يوجد حجر إسماعيل وللكعبة ميزاب مطل عليه، ثم يصل الطائف فـي طوافـه        
إلى الركن الثالث ويسمى بالركن الشامي ويقع في الجهة الغربية، ومنه يسير الطـائف نحـو الـركن الرابـع               

نوبية وقبيل أن يصل إلى الركن اليماني موضـع للكعبـة        واألخير المسمى بالركن اليماني الواقع في الجهة الج       
الشريفة يسمى بالمستجار، وهو يكون في النقطة المقابلة لباب الكعبة فالحجر األسود والركن اليمـاني متقـابالن      



وباب الكعبة والمستجار متقابالن، وعند وصول الطائف إلى المستجار يكون قد وصـل إلـى مـؤخر الكعبـة،         
  . عد ذلك من الركن اليماني إلى الحجر األسود لينهي بذلك شوطاً كامالً من الطوافويسير الطائف ب

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

لكعبة في كل شوط صلى علـى محمـد وآل محمـد، وإذا    إذا سار الطائف من الحجر األسود ووصل إلى باب ا      
اللهم أدخلني الجنة برحمتـك   (- وهو ينظر إلى الميزاب     -: بلغ حجر إسماعيل قبيل الميزاب رفع رأسه وقال       

وأجرني برحمتك من النار وعافني من السقم وأوسع علي من الرزق الحالل وادرأ عنـي شـر فـسقة الجـن                
يـا ذا المـن   : (وإذا جاز حجر إسماعيل وانتهى إلى مـؤخر الكعبـة قـال   ) جمواألنس، وشر فسقة العرب والع 

  ). والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم
  : وفي رواية انه إذا صار بحذاء الركن اليماني أقام فرفع يديه ثم قال

ق العافية والمنعم بالعافية، والمنـان بالعافيـة والمتفـضل بالعافيـة     يا اهللا يا ولي العافية، وخالق العافية، وراز     (
علي وعلى جميع خلقك، يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما صل على محمد وارزقنـا العافيـة ودوام العافيـة،           

  ). وشكر العافية، في الدنيا واآلخرة برحمتك يا ارحم الراحمين
  : ان كلها وأن يقول عند استالم الحجر األسودويستحب للطائف في كل شوط أن يستلم األرك

  ) أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة(
فإذا فرغ من طوافه ذهب إلى مؤخر الكعبة بحذا المستجار دون الركن اليماني بقليل، وبسط يديه علـى البيـت          

  : والصق بدنه وخده به وقال
ثم اقر لربه بما عمله ففي الروايـة الـصحيحة   ) مكان العائذ بك من الناراللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا     (

  . أنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إال غفر اهللا له أمور شاء اهللا
اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما طلّعـت عليـه             : (وقال

  ). لى خلقكمني، وخفي ع
  . ثم واصل الطائف دعاءه وتضرعه واستجارته من النار بما احب من أساليب التعبير المناسبة لذلك المقام

    
  :فأحكام الطوا

  :  عرفنا أن الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع، فإذا تركه الشخص فلذلك صور- 96
تعمده في الترك ولو ألجـل التبـرم بالزحـام وكثـرة        أن يتركه اختياراً مع علمه بوجوبه و       -الصورة األولى   

الناس في المطاف، فال يكون معذوراً وال صح منه السعي وما بعده من األعمال لو تر الطـواف وتوجـه إلـى          
السعي، بل يجب عليه أن يطوف ثم يسعى ثم يقصر حسب تسلسل أعمال العمرة ما دام في الوقت متسع، فـإذا            

  . دراك الوقوف بعرفات بطلت عمرته وبطل إحرامهلم يبق وقت يتسع لذلك وإل
  .  أن يتركه لعدم علمه بأنه واجب والحكم فيه كما تقدم في الصورة السابقة-الصورة الثانية 



 أن يتركه نسياناً وغفلة وهذا ال يبطل عمرته بل أن تذكر وفي الوقت متسع للتـدارك وأثنـى       -الصورة الثالثة   
بما بعده من أعمال العمرة، وأدراك كان وقت العمرة قـد فـات فعليـه قـضاء     عرفات تداركه وأتى بالطواف و    

الطواف وأدراك لم يتمكن من القضاء أيضاً لرجوعه إلى بلده مثالً وجب عليه أن يـستنيب شخـصاً ليطـوف             
  . عنه

  أن يترك المحرم الطواف ماشياً لعدم تمكنه من المشي لسبب مرض أو كسر أو نحـو ذلـك          -الصورة الرابعة   
وال يكلف في هذه الحالة بما ال يطيق، فإن تمكن من الطواف باالستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمـوالً وجـب    
ذلك وإال كفاه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه، وأما بالنسبة إلى ركعتي الطواف فإن كان قـادراً علـى إتيانهـا            

  . أتى بها بعد طواف النائب، وإال أتى بها الطائف نيابة عنه
    

  :فصالة الطوا
 وبعد أن يفرغ المعتمر من طوافه تجب عليه ركعتا الطواف، وتسمى بصالة الطواف، وهـي الواجـب                - 97

  . وصورتها كصالة الفجر، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر واالخفات. الثالث من واجبات عمرة التمتع
وإذا ) تع لحج اإلسالم قربة إلـى اهللا تعـالى  اصلي ركعتي الطواف لعمرة التم: (وتجب فيها النية وصورتها مثالً   

  . كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً اسقط كلمة حج اإلسالم
بنحـو تكـون الـصالة خلـف المقـام      ) ع( ويجب من الناحية المكانية اإلتيان بها قريباً من مقام إبراهيم   - 98

ليه وقت بناء الكعبة ويقـع اآلن علـى مقربـة مـن البيـت            يقف ع ) ع(والمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم     (
فإن تعذر الحصول على مكان خلف المقام حاول أن يجد مكاناً قريباً منه من أي جانب ويـصلى فيـه         ) الشريف

وان تعذر هذا أيضا صلى في أي مكان من المسجد ومن كان يطوف طوافاً مستحباً فله أن يصلي ركعتيـه فـي        
  . جدأي موضع احب من المس

ويجب من الناحية الزمانية اإلتيان بصالة الطواف عقيبه أو بفاصل قصير فال يجـوز الفـصل بينهمـا بفتـرة         
  . طويلة
 وإذا ترك الطائف صالة الطواف عالماً عامداً بطل حجه ما لم يكن بإمكانه أن يتدارك قبل انتهـاء وقـت     - 99

فإن كان التفاته أثناء السعي قطعه وصلى فـي محلهـا ثـم       العمرة، وإذا تركها ناسياً أو جاهالً والتفت بعد ذلك          
رجع واكمل سعيه، وإن كان بعد السعي صلى في محلها وال تجب عليه إعادة السعي، وإن كـان التفاتـه بعـد               
فوات الوقت أو الخروج من مكة رجع إلى المسجد الحرام وقضاها في محلها، وإذا لم يتمكن من ذلـك صـالها         

  . هفي أي موضع ذكرها في
والبد للطائف أن يكون متأكداً من صحة صالته وقراءته، وأن يصحح قراءته إذا كان فيهـا خطـأ، فـإن لـم                  
يتمكن وتماهل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فاالحوط أن يأتي بصالة الطواف حسب إمكانـه، وإن يـصليها     

  . مأموناً ويستنيب لها أيضاً
بل يرى قراءته صحيحة جهالً منه فصلى على ما يرى، صـحت   وإذا كان في قراءة اإلنسان خطأ وهو ال يعلم          

  . صالته وال تجب عليه اإلعادة



    
  :فآداب صالة الطوا

 يستحب في صالة الطواف أن يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد في الركعة األولى وسـورة الجحـد فـي     - 100
محمد وآل محمد وطلب من اهللا أ، يتقبـل  الركعة الثانية، فإذا فرغ من صالته حمد اهللا وأثنى عليه وصلى على            

سجد وجهي لك تعبداً ورقاً ال إله إال أنت حقـاً حقـاً   (منه، ومن المأثور أن يسجد بعد الصالة ويقول في سجوده     
األول قبل كل شيء اآلخر بعد كّل شيء وها أنا ذا بين يديك ناصيتي بيدك، واغفر لي إنـه ال يغفـر الـذنب                 

  ). ن مقر بذنوبي على نفسي وال يدفع الذنب العظيم غيركالعظيم غيرك فاغفر لي فإ
  : ويستحب أن يقول أيضاً بعد الفراغ من صالة الطواف

اللهم ارحمني بطواعيتي إياك وطواعيتي رسولك صلى اهللا عليه وآلـه، اللهـم جنبنـي أن أتعـدى حـدودك        ( 
   ). واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك ومالئكتك وعبادك الصالحين

    



  السعي
  

 وبعد إنهاء ركعتي الطواف يتجه المعتمر إلى الصفا والمروة للـسعي، وهـو الواجـب الرابـع مـن             - 101
واجبات عمرة التمتع، والصفا والمروة يقعان إلى جانب المسجد الشريف، وهما مرتفعان بينهما مـساحة يقـدر              

  . حدهما إلى اآلخرطولها بما يقارب أربعمائة متر، ويجب السعي بينهما بمعنى السير من أ
وال يشترط في السعي شيء من الشروط األربعة التي تقدم اعتبارها في الطواف، مـن الطهـارة مـن الحـدث      

  . والطهارة من الخبث والختان وستر العورة
  

  :  ويجب أن يؤتى بالسعي على الكيفية التالية- 102
والمروة سبعة أشـواط لعمـرة التمتـع لحـج     أسعى بين الصفا ( يجب في السعي النية، وصورتها مثالً        -أوالً  

وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مـستحباً اسـقط كلمـة حـج          ) اإلسالم قربة إلى اهللا تعالى    
  . اإلسالم
 يجب أن يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا متجهاً نحو المروة، فإذا وصل إلى المـروة اعتبـر ذلـك      -ثانياً  

أ من المروة متجهاً نحو الصفا، فإذا وصل إلى الصفا اعتبر ذلك شوطاً آخر، وهكذا يـصنع إلـى         شوطاً، ثم يبد  
وال يجب الصعود على السلم الذي يمثل الصفا مـن جانـب والـسلم       . سبعة أشواط، ويكون ختام سعيه بالمروة     

مـروة علـى   الذي يمثل المروة من جانب آخر وإن كان أحوط واحسن، وكما يجزى الـسعي بـين الـصفا وال       
  . األرض كذلك يجزى السعي بينهما في الطابق العلوي المبني حديثاً

 يجب أن يستقبل المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليـه، فلـو              -ثالثاً  
جـزءه ذلـك، وال   استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند اإلياب من المروة ومشى القهقرى لم ي           

  . بأس بااللتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب واإلياب
 يجب أن ال يزيد في سعيه عن علم وعمد، فلو زاد على سبعة أشواط عالماً عامداً بطـل سـعيه، ولـو         -رابعاً  

بالزائد بوصفه جزءاً مـن  ونقصد بالزيادة هنا نظير ما تقدم في الطواف بأن يأتي    . زاد جاهالً أو ناسياً لم يبطل     
  ) 94الحظ فقرة .(ذلك السعي فلو أتى به كعمل مستقل لم يضر ولو وقع عقيب السعي

 يجب أن ال يؤخر السعي عن الطواف إلى الغد اختياراً، بل األفضل اسـتحباباً أن ال يـؤخره عنـه               -خامساً  
  . لفترة طويلة من نفس اليوم أيضا

ه وال يجوز له أن يستنيب مع التمكن من المباشرة، ويمكنه السعي ماشـياً    يجب أن يباشر السعي بنفس     -سادساً  
  . أو راكباً أو محموالً كيفما أحب، ولو تعذر ذلك كله استناب غيره للسعي عنه

 ال يجب عليه أن يوالي بين األشواط في العي كما كان يجب عليه في الطواف، ويجوز لـه الجلـوس              -سابعاً  
  .  بينهما لالستراحة أثناء السعيعلى الصفا أو المروة أو

   -: يجب أن يضبط العدد فلو شك في عدد أشواط السعي بطل سعيه إال في حالتين-ثامناً 
  .  أن يكون شكه بعد التقصير-األولى 



 أن يكون شكه في الزيادة فقط وقد حدث وهو على المروة كما إذا شك في أن الشوط الذي انتهى منـه             -الثانية  
  . السابع أو الثامنفعالً هل هو 

    
  :يآداب السع

وجـاء فـي   .  ينبغي أن يكون عند السعي على طهارة، وأن يؤثر المشي في الـسعي علـى الركـوب      - 103
 -الروايات الترغيب في إطالة الوقوف على الصفا، ويستحب له أن يصعد على الصفا بنحو ينظر إلى البيـت            

الحجر األسود ويحمـد اهللا ويثنـي عليـه، ويتـذكر آالء اهللا      ويتوجه إلى الركن الذي فيه       -لو لم يكن حاجب     
ويقـول ثـالث   . سـبع مـرات  ) ال إلـه إال اهللا (سبع مرات ) الحمد هللا(سبع مرات ) اهللا اكبر: (ونعمه ثم يقول 

  : مرات
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي ال يموت، بيده الخير وهـو علـى    (

  ). كل شيء قدير
اهللا اكبر على ما هدانا، والحمـد هللا علـى مـا أوالنـا     : (ثم يصلي على محمد وآل محمد ثم يقول ثالث مرات        

  ). والحمد هللا الحي القيوم والحمد هللا الدائم
  : ثم يقول ثالث مرات

الـدين ولـو كـره    أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ال نعبـد إال إيـاه مخلـصين لـه         (
  ). المشركون

  : ثم يقول ثالث مرات
  ). اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا واآلخرة(

  : مائة مرة ثم يقول) سبحان اهللا. (مائة مرة) الحمد هللا. (مائة مرة) ال إله إال اهللا. (مائة مرة) اهللا اكبر(ثم يقول 
 ونصر عبده وغلب األحزاب وحده فله الملك وله الحمـد وحـده وحـده      ال إله إال اهللا وحده وحده، أنجز وعده       (

اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلّني فـي ظـل   . اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت      
  ). عرشك يوم ال ظل إال ظلك

  : ويستودع اهللا دينه ونفسه وأهله كثيراً، فيقول
 الذي ال تضيع ودايعه ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيـك      استودع اهللا الرحمن الرحيم   (

  ). وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة
ثالث مرات، ثم يعيدها مرتين، ثم يكبر واحدة، ثم يعيدها فإن لم يستطع هذا فبعضه، وعـن      ) اهللا اكبر (ثم يقول   

  :  استقبل الكعبة، ثم رفع يديه، ثم قال)الصفا(أمير المؤمنين عليه السالم أنه إذا صعد 
اللهم افعل بـي مـا    الرحيم، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته قط فإن عدت فعد علي بالمغفرة فإنك أنت الغفور(

غني عن عـذابي، وأنـا محتـاج إلـى      فأنت أنت أهله فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، وإن تعذبني
تفعل بي ما أنا أهله فإنك إن تفعل بي مـا أنـا أهلـه     ال اللهم. مته ارحمنيرحمتك، فيأمن أنا محتاج إلى رح
وعن أبـي عبـد   ) وال أخاف جورك فيأمن هو عدل ال يجور ارحمني عدل تعذبني ولم تظلمني أصبحت أتقي



، ويستحب أن يسعى ماشياً وأن يمشي علـى  )الصفا(مالك فاكثر من الموقوف على  يكثر أن أردت أن) ع(اهللا
ووقـار   سـكينة  حتى يأتي محل المنارة األولى فيهرول إلى محل المنارة األخرى، ثم يمشي مع ووقار سكينة

إلـى الـصفا علـى هـذا      المروة ويرجع من) الصفا(فيصنع عليها كما صنع على ) المروة(حتى يصعد على 
  .النهج أيضاً

  
 :السعيأحكام  

 بفـوات الوقـوف بعرفـات    - حتى مضى الوقت - أي بدون نسيان أو غفلة - إذا ترك السعي عامداً     - 104
 بطلت عمرته وإحرامه، وبالتالي بطل حجه سواء كان عالماً بوجـوب الـسعي أو جـاهالً بـذلك، وإذا       -عليه  

  . نقص من أشواط السعي عامداً كان كمن ترك السعي عامداً
مال الحج وإن لـم يـتمكن منـه    وإذا ترك السعي نسياناً أتى به عند التذكر حتى لو كان ذلك بعد الفراغ من أع          

  . مباشرة ولو للحرج والمشقة لزمته االستنابة
وإذا نقص من أشواط السعي نسياناً تدارك ذلك متى تذكر بإكمال الـسعي وتكميـل نقـصانه وال يجـب عليـه       
استئناف سعي كامل وإن كان هو االحوط استحباباً في حالة عدم صدور أربعة أشواط كاملـة منـه فـي سـعيه      

  . بقالسا
    



  التقصير
  

 وهو الواجب الخامس واألخير في عمرة التمتع ومعناه أخذ شيء من ظفـر يـده أو رجلـه أو شـعر           - 105
  . رأسه أو لحيته أو شاربه وال يكفي النتف عن التقصير وال يجزيء حلق الرأس بل يحرم عليه الحلق

بعد السعي ويجوز فعلـه فـي أي مكـان    بعد الفراغ من السعي ولكن ال تجب المبادرة إليه       :  وموضعه - 106
  . شاء سواء كان في المسعى أو في منزله أو في غيرهما

 فاحرم للحـج بطلـت عمرتـه    - أي بدون نسيان    -وحكمه أن من ترك التقصير عمداً       :  حكمه وأثره  - 107
الحـج، ومـن   وتحول حجه من حج التمتع إلى حج اإلفراد فيأتي بأعمال حج اإلفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعـد     

  . ترك التقصير نسياناً فاحرم للحج صحت عمرته واالحوط التكفير عن ذلك بشاة
أنه يوجب تحليل جميع ما كان يحرم على المعتمر بسبب إحرامه من محرمات اإلحـرام المتقدمـة عـدا     : وأثره

 إلى حـين اإلحـرام   الحلق، فإن االحوط للمعتمر أن ال يحلق ولو أحل بالتقصير خالل شهر ذي القعدة وما بعده       
  . للحج، وأدراك حلق عامداً عالماً كفر بشاة

وإذا انتهى المعتمر من التقصير فرغ من عمرة التمتع واستمتع بفترة التحلل وجاز له الخروج مـن مكـة إلـى        
  : وهكذا إلى أن تبدأ أعمال الحج، وهي كما يلي). 20(األماكن القريبة على ما مر في الفقرة 

    



  إحرام الحج
  

  .  اإلحرام للحج هو الواجب األول من واجبات حج التمتع وإليك خصائصه- 108
يجب أن يكون اإلحرام لحج التمتع من مكة من أي موضـع شـاء، ويـستحب أن يكـون مـن          :  مكانه -أوالً  

  . المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل
لتي تشكل االمتداد الحديث لمكة وتعتبر جـزءاً منهـا عرفـاً    ويراد بمكة هنا البلد على امتداده فاألحياء الجديدة ا   

يجوز اإلحرام فيها، وال يجوز اإلحرام في بلدة أو قرية أخرى لها عنوانها المتميـز وإن اتـصلت بمكـة عـن          
  . طريق توسع العمران

ك الوقـوف  يجب عليه أن يحرم قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة على نحو يتمكن مـن إدرا  :  زمانه -ثانياً  
الواجب بعرفات، واألفضل أن يحرم من اليوم الثامن ويمكنه أن يحرم قبل اليـوم الثـامن بيـوم أو يـومين أو        

  . ثالثة بل قبل ذلك أيضاً، وإن كان االحوط استحباباً عدم التقديم على اليوم الثامن بأكثر من ثالثة أيام
وإذا كـان نائبـاً ذكـر اسـم     ) الم قربة إلى اهللا تعالى   احرم لحج التمتع من حجة اإلس     (وصورتها  :  نيته -ثالثاً  

  . المنوب عنه، وإن كانت الحجة مستحبة اسقط كلمة حجة اإلسالم
يتحد إحرام الحج مع إحرام عمرة التمتع في الكيفية والشرائط والعناصر التي يجـب توفرهـا            :  كيفيته -رابعاً  

  . ليهما وال اختالف بين اإلحرامين إال في النيةوما ي) 43(و) 42(فيه، والتي تقدم توضيحها في الفقرة 
واالحوط لمن احرم لحج التمتع أن ال يطوف طوافاً مستحباً قبل الخروج إلى عرفات، فلو طاف جـدد التلبيـة                

  . بعد الطواف
من تركه عالماً عامداً لزمه التدارك، فإن لم يتمكن من التدارك قبل الوقـوف بعرفـات فـسد              :  حكمه -خامساً  

   .حجه
ومن تركه جاهالً بوجوبه وأتى ببقية المناسك فإن لم يعلم إال بعد الفراغ من الحج صح حجـه، وإن علـم فـي            
أثناء الحج فمع إمكان الرجوع إلى مكة واإلحرام منها يجب، ومع عدم اإلمكان لضيق الوقت إنهـا لعـذر آخـر     

  . يحرم من الموضع الذي هو فيه
كان وإال احرم في موضعه إذا كان لم يتجـاوز عرفـات، وإن تجاوزهـا          ومن تركه ناسياً وتذكر رجع مع اإلم      

  . احرم من موضعه أيامهما لكن صحة حجه حينئذ ال تخلو من أشكال
    

  :جآداب إحرام الح
 إحرام الحج يشارك إحرام العمرة فيما له من آداب ومستحبات وقد تقدم ذكرهـا فـي إحـرام العمـرة          - 109
ن اإلحرام للحج من المسجد الحرام وأن يكون في اليوم الثـامن مـن ذي الحجـة     ويستحب أن يكو  ) 56(الفقرة  

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

لى عرفات ماراً بمنطقة في حدود منى تسمى بوادي محسر، وال بأس بأن يخرج من منى قبل طلـوع الـشمس     إ



ولكن ينبغي أن ال يتجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس وال أثم عليه لو تجاوز، ولو شـاء أن يخـرج مـن               
 من مكة إلى منـى وأمـا إذا   كل هذا فيما لو اتجه. منى قبل طلوع الفجر فال إثم عليه أيضاً غير أن ذلك مكروه      

 - كما هو الغالب في الطريق العام للحجاج في الفتـرة المعاصـرة   -سلك إلى عرفات طريقاً آخر ال يمر بمنى     
  . فال إثم عليه

اللهم إليـك صـمدت وإيـاك اعتمـدت ووجهـك أردت،      : ( الحاج إلى عرفات قال-وعلى أي حال فإذا توجه    
  ). تقضي لي حاجتي وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو افضل منيفأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن 

  . ويستحب أن يكرر التلبية إلى أن يصل إلى عرفات
    



  تالوقوف بعرفا
  

والمراد به التواجد بعرفات، مـن دون فـرق   .  الواجب الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات        - 110
  . أو قاعداً أو على أي حالة أخرىبين أن يكون راكباً أو راجالً واقفاً 

وعرفات تبعد عن مكة حـوالي اثنـين وعـشرين كيلـومتراً     . يجب أن يكون الوقوف بعرفات   :  مكانه - 111
وهي أبعد النقاط التي يجب على الحاج أن يقصدها في حجه عن مكة ثم يأخذ بعد ذلك بـاالقتراب مـن مكـة،           

  .  كما سيأتي تفصيلهباالنتقال من عرفات إلى المشعر ومنه إلى منى،
وعرفات فسحة كبيرة من األرض تعتبر خارج الحرم وتتصل حدودها به، ويفصل بينها وبين المـشعر الحـرام     
منطقة تسمى بالمأزمين، ولعرفات حدود وقد جاء في األحاديث ذكر بعض األمـاكن التـي كـان لهـا أسـماء               

وجملـة مـن هـذه      ). ذو المجاز (و) نمرة(و) ثوية(و) بطن عرفة : (معروف وقتئذ كحدود لموقف عرفات وهي     
األسماء ال تزال أسماء لمسميات معروفة في الواقع المعاش ومنعكسة في الخرائط المختصة، وال يـزال مـسجد      
نمرة متميزاً حتى اآلن وقائماً، وبعضها غير واضح فعالً وإن كان الموقـف ال يـزال واضـحاً فـي حـدوده                   

جوز الوقوف بتلك األماكن والنقاط المحادة للموقف، بـل البـد أن يكـون       وعالماته المنصوبة في أطرافه وال ي     
الوقوف فيما تحوطه تلك النقاط من مساحة، بدون فرق بين جبلها وسهلها، وإن كـان األفـضل الوقـوف فـي            

  . السفح في ميسرة الجبل
ر اليـوم التاسـع    أن يقف في عرفات من أول ظه  - في حالة االختيار     -االحوط للحاج   :  زمانه ونيته  - 112

والوقـوف فـي   . من ذي الحجة إلى الغروب، ولكن األظهر جواز البدء بالوقوف بعد الظهر بساعة إلى الغروب   
تمام هذا الوقت واجب يأثم المكلف بتركه، ولكن ال يبطل الحج لو اقتصر على الوقوف برهة قـصيرة خـالل                

وال يجـوز للحـاج   . ماً لعـدم اسـتيعاب المـدة    وإن اعتبر آث - ويسمى هذا بالوقوف االختياري      -هذا الوقت   
اإلفاضة من عرفات أي الخروج منها قبل غروب الشمس عالماً عامداً وإذا خرج كذلك لم يفـسد حجـه ولكـن           
عليه الرجوع فإذا ندم ورجع فال شيء عليه، وإال كانت عليه كفارة جمل اكمل الخامسة ينحره فـي منـى يـوم        

لغروب جاهالً أو ناسياً وجب عليه الرجوع عند العلـم أو التـذكر، فلـو لـم     العيد، وإذا خرج من عرفات قبل ا 
ولـو لـم يـتمكن    .  كفارة أيضا كما في العالم العامد في حالة عدم رجوعه     - على االحوط    -يرجع كانت عليه    

الحاج أن يدرك عرفات إلى أن غربت الشمس من اليوم التاسع أو فاته ذلك لنسيان أو جهل يعذر فيـه، لزمـه              
  .  وصح حجه ويسمى ذلك بالوقوف االضطراري- ليلة العاشر من ذي الحجة -الوقوف برهة من ليلة العيد 

أقف بعرفات من الظهر إلى غروب الـشمس لحـج   (فيجب في الوقوف بعرفات النية وصورتها مثالً    : وأما نيته 
وب عنه، وإذا كان حجاً مستحباً اسـقط  وإذا كان نائباً ذكر اسم المن   ) التمتع من حجة اإلسالم قربة إلى اهللا تعالى       

  . كلمة حجة اإلسالم
    

  :تآداب الوقوف بعرفا



 إن يوم عرفات يوم دعاء وتضرع، ولهذا يرجح للحاج أن يجمع بين صالتي الظهر والعـصر بـأذان           - 113
  . واحد واقامتين ليفرغ نفسه بعد ذلك للدعاء

لوقار، وأن يكون على طهـارة، وأن يتعـوذ بـاهللا مـن         ويستحب أن يكون الواقف بعرفات متحلياً بالسكينة وا       
  . الشيطان فقد جاء في الحديث أن الشيطان لن يذهلك في موضع احب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع

وينبغي للحاج أن ال يشغله النظر إلى الناس عما يقتضيه ذلك الموقف الجليل من دعـاء وعبـادة، فيحمـد اهللا                 
ائة تكبيرة، ويقرأ قل هو اهللا أحد مائة مرة، ويدعو بما أحب وبالمـأثور مـن األدعيـة،    ويهلله ويمجده، ويكبر م 

  . كدعاء اإلمام الحسين في يوم عرفة ودعاء اإلمام علي بن الحسين في نفس اليوم
  :  ومن المأثور أن يقول

 فـسقة الجـن   اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحـالل وادرأ عنـي شـر       (
واألنس اللهم ال تمكر بي وال تخدعني وال تستدرجني يا أسمع السامعين ويـا ابـصر النـاظرين ويـا أسـرع          

  . ثم يطلب حاجته) الحاسبين ويا ارحم الراحمين أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد
  : ومن المأثور أيضاً أن يقول وهو رافع يديه إلى السماء

يتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني مـا أعطيتنـي أسـألك خـالص     اللهم حاجتي التي إن أعط (
رقبتي من النار اللهم إني عبدك وملك يدك وناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك أن توفقني لما يرضـيك عنـي              

ضـيت  اللهم اجعلني ممـن ر ) ص(وأن تسلم مني مناسكي التي رتبها إبراهيم خليلك ودللت عليها حبيبك محمداً        
  ). عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة

وكما ينبغي أن يدعو اإلنسان في ذلك الموقف الشريف لنفسه كذلك يحسن به أن يدعو إلخوانه، فقد جـاء فـي                
) ع( أحـد ثقـاة اإلمـامين الكـاظم    -رأيت في الموقف عبد اهللا بن جنـدب  : الرواية عن إبراهيم بن هاشم قال   

يـا  :  يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ األرض، فلما انصرف الناس قلـت      ماداً -) ع(والرضا
واهللا ما دعوت إال ألخواني، وذلك ألن أبا الحـسن موسـى   : قال. أبا محمد ما رأيت موقفاً قط احسن من موقفك     

لـه، فكرهـت   اخبرني انه من دعا ألخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ألف ضعف مث           ) ع(بن جعفر 
  . أن ادع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة ال أدري تستجاب أم ال

  : وإذا اقترب المغرب استحب للحاج أن يدعو بهذا الدعاء
اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت األمر ومن شر ما يحدث بالليـل والنهـار أمـسى ظلمـي مـستجيراً       (

تجيراً بعزك وأمـسى وجهـي الفـاني البـالي مـستجيراً      بعفوك وأمسى خوفي مستجيراً بأمانك وأمسى ذلي مس 
بوجهك الباقي يا خير من سِئل ويا أجود من أعطى جللني برحمتك وألبسني عافيتك واصرف عني شر جميـع               

  ). خلقك
  : وإذا غربت الشمس دعا بهذا

اليـوم مفلحـاً منجحـاً    اللهم ال تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه من قابل أبداً ما أبقيتنـي واقلبنـي       (
مستجاباً لي مرحوماً مغفوراً لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام واجعلنـي اليـوم              



من أكرم وفدك عليك واعطني افضل ما أعطيت أحداً منهم من الخير والبركة والرحمة والرضـوان والمغفـرة             
  ). ل أو كثير وبارك لهم فيوبارك لي فيما ارجع إليه من أهل أو مال أو قلي

    



  )المزدلفة(الوقوف بالمشعر 
  

 وهذا هو الثالث من واجبات حج التمتع يجب على الحاج ممارسته بعـد اإلفاضـة مـن عرفـات أي           - 114
الخروج منها عند الغروب متجهاً نحو المزدلفة ويراد بالوقوف في المشعر التواجـد كمـا مـر فـي الوقـوف              

  : وتتضح خصائصه فيما يلي) 110 (بعرفات في الفقرة
يجب أن يكون الوقوف في المزدلفة، وهي اسم لمكان يقال له المشعر، وهو يبعـد عـن مكـة حـوالي               : مكانه

وحد الموقف طوالً من المأزمين إلى وادي محسر، وهما حـدان وليـسا   . عشرة كيلومترات، ويعتبر داخل الحرم 
متد الموقف ويشمل المأزمين وهي المنطقة الواقعة بـين المـشعر      من الموقف إال عند الزحام وضيق الوقت، في       

  . وعرفات
    

  :رالمطلوب في المشع
  :  المطلوب في المشعر أمران

 المبيت فيه ليلة العاشر، والمشهور بين العلماء انه واجب، والمقصود به قـضاء بقيـة الليـل هنـاك     -أحدهما  
 العاشـر مـن ذي   -اجد في المشعر من طلوع الفجر يوم العيـد  واآلخر الوقوف بمعنى التو. سواء نام أو لم ينم  

 إلى طلوع الشمس، وهذا واجب إال أن الحج ال يختل باإلخالل بالوقوف في بعـض هـذه المـدة، إذ               -الحجة  
يكفي لصحة الحج أن يقف برهة من الزمن بين طلوع الشمس وطلوع الفجر ولو لم يـستوعب المـدة ويـسمى      

  . لوقوف االختياريالوقوف بين الطلوعين با
أقف بالمشعر الحرام من طلـوع الفجـر إلـى    (يجب في الوقوف بالمشعر بين الطلوعين النية وصورتها         : نيته

  ). طلوع الشمس لحج التمتع من حجة اإلسالم قربة إلى اهللا تعالى
  . وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً اسقط كلمة حجة اإلسالم

ويـستثنى مـن   . من لم يقف أصالً في المشعر بين الطلوعين ولو في بعض المدة يبطل حجـه    :  حكمه - 115
  : ذلك

 النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم الوقوف في المزدلفة ليلـة العيـد              -أوالً  
  .  قبل طلوع الفجر إلى منى- أي الخروج -واإلفاضة منها 

هل بوجوب الوقوف بين الطلوعين، فإنه إذا وقف ليلة العيد في المزدلفة وخرج منهـا قبـل طلـوع     الجا-ثانياً  
  . الفجر جهالً منه بالحكم صح حجه، وعليه كفارة شاة

 من لم يكن متمكناً من الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعدم توفر واسـطة نقـل أو لغيـر          -ثالثاً  
وقتاً ما بين طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد ويـصح حجـه حينئـذ ويـسعى هـذا          ذلك فإنه يجزيه أن يقف      

  . بالوقوف االضطراري
    

  :رآداب الوقوف بالمشع



 من عرفات إلى المشعر أن يتحلى بالـسكينة والوقـار    - أي الخروج    - ويستحب للحاج عند اإلفاضة      - 116
 كالم، وأن يؤجل المغـرب والعـشاء إلـى حـين     ويستغفر اهللا ويتضرع إليه بطلب المغفرة بما يقدر عليه من         

  . وصوله إلى المشعر فيجمع بينهما بأذان واقامتين
وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعـل  (ويستحب له أحياء ليلة العيد في المشعر بالعبادة فقد جاء في الحديث              

:  كدوي النحل يقول اهللا جـل ثنـاؤه  فإنه بلغنا أن أبواب السماء ال تغلق تلك الليلة ألصوات المؤمنين لهم دوي             
أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق علي أن استجيب لكم فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحـط عنـه ذنوبـه           

  ). ويغفر لمن أراد أن يغفر له
يهـا  اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك أن تجمع لـي ف : (ومن المستحب المأثور في هذه الليلة أن يدعو الحاج قائالً    

اللهم ال تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وأطلـب إليـك أن تعرفنـي مـا               . جوامع الخير 
  ). عرفت أولياءك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر

ويستحب أن يصبح على طهر فيصلي صالة الفجر ويحمد اهللا ويثني عليه ويمجده ويصلي علـى النبـي وآلـه       
مشعر الحرام فك رقبتي من النار وأهله علي من رزقك الحـالل وأدرأ عنـي شـر فـسقة     اللهم رب ال : (ويقول

الجن واإلكرام اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعـل جـائزتي فـي          
   ).موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي

  . ويستحب للحاج التقاط الحصى من المشعر ألجل رمي الجمرات في أيام منى وعددها سبعون
  مقارنة عامة بين الموقفين 

 قد اتضح مما تقدم أن لكل من الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر وقتين أحـدهما اختيـاري واآلخـر           - 117
لى الغـروب مـن اليـوم التاسـع، ووقتـه      اضطراري، فبالنسبة للوقوف بعرفات وقته االختياري من الظهر إ       

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

بأن يكون الوقوف فـي الوقـت   وال يصح الحج بالوقوف في الوقت االضطراري إال حين يوجد اضطرار فعالً،    
  . االختياري غير متيسر

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

الوقت االضطراري فيـصح حجـه إذا كـان قـد     وأما من أدرك الوقوف بعرفات في الوقت االختياري أو في           
إطالقـاً لـم ينفعـه    ) المشعر(أدرك إلى جانب ذلك الوقوف بالمزدلفة في أحد وقتيها، وأدراك لم يدرك المزدلفة        

إدراكه لعرفات وحدها وبطل حجه، إال في صورة واحدة وهي أن يكون قد أدرك الوقـت االختيـاري لعرفـات      
  . بالمشعر مروراً في طريقه إلى منى فإنه يكفيه ذلكوجهل الوقوف بالمشعر ولكنه مر 

وكلما بطل الحج بسبب عدم اإلدراك وجب عليه اإلتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ويتحلل بما يتحلـل بـه     
  . المعتمر



 واجبات يوم العيد
  

ى مـا عليـه    على الحاج وهو في المشعر انته - العاشر من ذي الحجة      - فإذا طلعت شمس يوم العيد       - 118
في هذا المكان، ولزمه التوجه نحو منى، وهو يعني االقتراب من مكة ألن منى اقرب إلى مكـة مـن المـشعر            
وال تبعد عنها إال حوالي ثالث كيلومترات ويحدها طوالً من ناحية مكـة العقبـة ومـن ناحيـة المـشعر وادي         

  . محسر
 أهل تلك الـبالد فهـو منـى، واالحـوط عـدم      وأما عرضا فليس لها حدود واضحة فكلما سمي بمنى في لسان   

التجاوز عن ذلك باالبتعاد عرضا إلى نقاط يشك في كونها من منى، ولكن األقرب جواز افتراض كونهـا مـن                
  . 2منى عملياً فكل ما يجب أن يؤدي في منى يجوز أن يؤدي في تلك النقاط

ى، وهي رمي جمرة العقبة والـذبح والحلـق   ويجب على الحاج أن يقوم بثالثة أعمال في نهار يوم العيد في من         
  . أو التقصير وتذكرها فيما يلي تباعاً

    
  :ةرمي جمرة العقب

  
 وهو الرابع من واجبات الحج وجمرة العقبة اسم لموضع مخصوص وهي واحدة من ثـالث جمـرات          - 119

  . وتعتبر جمرة العقبة أقربها إلى مكة وال يجب في يوم العيد رمي سواها
  : وكيفية الرمي كما يلي: يفية الك- 120
أرمي جمرة العقبة سبعاً في حج التمتع من حجـة اإلسـالم قربـة إلـى اهللا     ( تجب النية وصورتها مثالً    -أوالً  
  . وأدراك كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وأدراك كان الحج مستحباً اسقط كلمة حجة اإلسالم) تعالى
  .  يجزيء األقل من ذلك، وال ضرر من الزيادة أن يكون الرمي بسبع حصيات وال-ثانياً 
  .  أن يكون رميها على نحو التتابع ال دفعة واحدة-ثالثاً 

 إيصالها إلى الجمرة بالرمي فال يكفي وضعها على الجمرة وال رميها مع سقوطها قبل الوصـول إلـى              -رابعاً  
اب ورمى مرة أخـرى حتـى يـستيقن    الجمرة، وأدراك رمي وشك في إصابة الجمرة ألغى تلك الرمية من الحس 

  . باإلصابة
ويستثنى من ذلك من ذلك من سبق انهـم  .  أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من يوم العاشر          -خامساً  

مرخصون في اإلفاضة من المشعر أي الخروج منه في الليل، فإنهم مرخصون في الرمـي أيـضاً فـي تلـك                  
  . الليلة

 وأن - ويستثنى من الحرم المسجد الحرام ومـسجد الخيـف   -خوذة من الحرم  أن تكون الحصيات مأ   -سادساً  
  . تكون ابكاراً بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك

وحكم رمي جمرة العقبة أنه واجب كما عرفـت، وأدراك تركـه المكلـف نـسياناً أو جهـالً         :  األحكام - 121
  . ربالوجوب ثم التفت إلى الحال فله صو



 أن يتذكر في نفس يوم العيد فيؤديه وال تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج المترتبـة علـى              -األولى  
  . الرمي كالذبح والتقصير والطواف

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

النهار جاعالً القضاء صباحاً واألداء عند الظهر على االحوط، وال تجب عليه اإلعادة ما أتى بـه مـن أعمـال          
  . الحج

مـي، وأدراك كـان    أن يتذكر بعد مضي اليوم الحادي عشر وقبل خروجه من مكة فيجب عليـه أن ير -الثالثة  
في مكة والتفت وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي، وال تجب عليه إعادة ما أتى بـه مـن أعمـال الحـج،                
واالحوط أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يحصل الرمي في أيام التشريق التي تمتد من اليـوم الحـادي       

  . عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
أن يلتفت إلى الحال بعد الخروج من مكة والتوجه نحو بلده فال يجب عليه الرجـوع، بـل االحـوط         -الرابعة  

  . قضاؤه في السنة التالية في وقته مخيراً بين الذهاب بنفسه أو االستنابة
وأدراك ترك المكلف رمي جمرة العقبة وهو عامد في تركه وعالم باألحكام وتسلسل المناسـك ووجوبهـا فـإن              

ى تركه بطل حجه، وأدراك تداركه قبل مضي وقته صح، واالحوط انه يجب عليه حينئذ أن يعيد مـا           استمر عل 
أتى به من األعمال المترتبة على الرمي، وانه يترتب عليه كفارة الحلق إذا كان قد حلـق، وإنـه إذا كـان قـد        

 يـرى أن حلقـه أو   طاف تجب عليه إعادة الطواف، وكان كمن طاف قبل الحلق أو التقصير ألنه طاف وهـو         
  . تقصيره باطل وإن كان عدم وجوب اإلعادة وعدم ترتب شيء ال يخول من وجه

    
  :هآداب رمي الجمرات ومستحبات

 في رمي الجمرات آداب يحسن بالحاج مراعاتها فمن ناحية الشخص يستحب أن يكون علـى طهـارة،     - 122
 ويرمي غيرها وهو مـستقبل لهـا، ويـستحب أن    والمعروف أن الرامي يرمي جمرة العقبة وهو مستدبر للقبلة      

  . يكون على بعد عشر خطوات إلى خمس عشرة خطوة من الجمرة عند الرمي
ومـن ناحيـة الـدعاء    : ومن ناحية عملية الرمي يستحب أن يضع الحصاة على إبهامه ويدفعها بظهر الـسبابة       

  : يستحب له إذا جمع الحصيات في يده وتهيأ للرمي أن يقول
  : كما يستحب له أن يقول في كل رمية) ذه حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملياللهم ه(
اهللا اكبر اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله لي حجاً مبـروراً وعمـالً             (

  ). مقبوالً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً
اللهم بك وثقت وعليك توكلت فـنعم الـرب ونعـم    : ( منى قالوأدراك أنصرف الحاج من الرمي إلى منزله في     

  ). المولى ونعم النصير
    

  :ىالذبح والنحر في من



  وهو الخامس من واجبات حج التمتع 
 وموضعه من الناحية المكانية منى، وأدراك ضاقت منى بالناس وتعذر أنبيائك الواجبات فيهـا اتـسعت    - 123

 وهي المنطقة التي تفصل منى عن المشعر، وأدراك تعـذر الـذبح فـي     رقعة منى شرعاً فشملت وادي محسر،     
  . منى اطالقاً بسبب منع السلطة وتعيينها مجازر خارج منى جاز للحاج أن يذبح في مكة أو غيرها

  . وأدراك ذبح في غير منى جهالً بالحكم أو لتخيل أن المكان الذي يذبح فيه من منى فال يبعد صحة ذبحه
حية الزمانية يوم العيد على االحوط بمعنى أن الحاج يجب عليه أن يأتي بهـذا الواجـب فـي        وموضعه من النا  

 فاالحوط وجوبـاً اإلتيـان بـه خـالل أيـام      - عامداً أو غير عامد    -هذا اليوم، فإذا لم يأت به في ذلك اليوم          
 عامـداً أو غيـر   -تـرة  التشريق التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا لم يأت به في هذه الف 

  .  وجب عليه اإلتيان به خالل شهر ذي الحجة وصح حجه-عامد 
 بعد الرمي وإن قدمه على الرمـي جـاهالً أو ناسـياً    - أي تسلسل الواجبات    -وموضعه من الناحية التسلسلية     

عيـده بعـد أن   صح ولم يحتج إلى اإلعادة، وإن قدمه عليه عامداً وعالماً بوجوب البدء بـالرمي فـاالحوط أن ي        
  . يرمي وإن كان عدم وجوب اإلعادة ال يخلو من وجه

  : تتلخص كيفيته فيما يلي:  كيفيته- 124
ويسمى بالهدي، وال يجزي مـن اإلبـل   ) المعز والضأن( يحصل على حيوان من اإلبل أو البقر أو الغنم    -أوالً  

المعز إال ما اكمـل الثانيـة ودخـل فـي     إال ما اكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، وال يجزي من البقر و         
الثالثة على االحوط، وال يجزى من الضأن إال ما اكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، واالحوط أن يكـون قـد     

  . اكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية
كـسور  ويعتبر في الحيوان أن يكون تام األعضاء فال يجزي األعور واألعرج والمقطوع إذنـه والخـصي والم      

قرنه الداخل، وأن ال يكون مهزوالً عرفاً، واالحوط استحباباً أن ال يكون مريـضاً وال موجـؤاً وال مرضـوض       
الخصيتين وال فاقد القرن أو الذنب من اصل خلقته، وال بأس بأن يكون مشقوق األذن أو مثقوبهـا وأدراك لـم              

هدي وال يجوز أن يـشترك اثنـان يقومـان فـي     يتيسر الهدي الواجد لكل هذه الشرائط اجزأه ما تيسر له من ال  
  . حجة اإلسالم بهدي واحد بل البد من ذبيحة مستقلة لكل منهما

 يذبحه أو ينحره حسب الطريقة الشرعية في الذبح والنحر للحيوان أما مباشرة أو بأن يوكل غيـره فـي       -ثانياً  
  . الذبح أو النحر

اذبح الشاة لحج التمتع من حجة اإلسـالم  (التوكيل وصورتها مثالً   يجب عليه النية عند المباشرة أو عند         -ثالثاً  
  . وإذ كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وأدراك كان حجاً مستحباً اسقط كلمة حجة اإلسالم) قربة إلى اهللا تعالى

ذكر جماعة من الفقهاء أمور الحاج يجب عليه أن يأكل شيئاً من الهدي ويهـدى ثلـث إلـى           :  مصرفه - 125
عض الناس ويتصدق بثلثه على بعض الفقراء، واعتبروا اإليمان شرطاً فيمن يهـدى القـارئ ويتـصدق بـه           ب

عليه، ولضمان تطبيق ذلك مع ندرة الفقير المؤمن في ذلك المكان ذكروا أن بإمكان الحاج أن يتوكل عـن فقيـر    
  . يةمؤمن ولو في بلده فيقبض الحاج ثلثه نيابة عنه، وبذلك يؤدي الوظيفة الشرع



والصحيح أن هذا التصرف من األساس ليس بواجب على هذا الوجه في هدي حج التمتع، فـال يجـب علـى               
ويجب عليه أن يطعم الفقراء من ذبيحته إذا تمكن مـن    . الحاج أن يأكل من ذبيحته واإلياب يرخص له في ذلك         

شترط في الفقير هنا اإليمان فـإن لكـل   وال ي ) فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير    : (ذلك، قال اهللا سبحانه وتعالى    
كـان  ) ع(أمور علـي بـن الحـسين   ) ع(كبد حرى أجر، وقد ورد بسند معتبر على األظهر عن اإلمام الصادق        

يطعم من ذبيحته الحرورية وهم الخوارج الذي يعادون موالنا أمير المؤمنين عليه افـضل الـصالة والـسالم،               
ران الكريم ال ينطبق عرفاً على تقبل الحاج للثلث نيابة عن فقيـر يبعـد        وإطعام البائس الفقير الذي يأمر به الق      

عن منى مئات الفراسخ وال يحصل على شيء من الذبيحة، فإن المأمور به عنوان اإلطعـام ال مجـرد إنـشاء             
  . التمليك

عهم، فالصحيح أن الحاج الذي لم يسق هديه معه إن وجد فقراء تصدق باللحم عليهم مهما كـان مـذهبهم ونـو                
  . ويجوز له أن يأكل هو وغيره من أهله وإخوانه من الذبيحة أيامهما

    
  :رآداب الذبح أو النح

  :  يستحب أن يقول عند الذبح إنها النحر- 126
وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً وما أنا مـن المـشركين إن صـالتي ونـسكي ومحيـاي              (

ذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بـسم اهللا واهللا اكبـر اللهـم    ومماتي هللا رب العالمين ال شريك له وب  
  ). تقبل مني

تقبل مني كما تقبلت عن إبراهيم خليلك وموسى كليمك ومحمـد حبيبـك صـلى اهللا          (وروي انه يقول بعد ذلك      
  ). عليه وآله وعليهم

    
  :الحلق والتقصير

  وهو الواجب السادس من واجبات حج التمتع 
وموضعه من الناحية المكانية منى فإذا خرج منها ولم يؤد هذا الواجب لزمـه الرجـوع مـع     : ضعه مو - 127

التمكن، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن إمكانـه ذلـك            
أخرى ولـو مـع العمـد    وموضعه من الناحية الزمانية نهار يوم العيد على االحوط غير انه إذا            . على االحوط 

والعلم بالحال وأتى به بعد نهار العيد إلى آخر أيام التشريق صح حجه، ولكن إذا كان قد طاف بالبيـت وسـعى        
  ). 123(قبل الحلق أو التقصير وكفارة على ما يأتي في أحكام الطواف إن شاء اهللا تعالى في الفقرة 

وع في أي وقت تذكره ألدائه مـع الـتمكن، وإن تعـذر    وأدراك تركه نسياناً حتى نفر من منى وجب عليه الرج   
  . الرجوع أو تعسر حلق في موضعه وأرسل على االحوط شعره إلى منى

وموضعه من الناحية التسلسلية بعد الرمي والذبح ولكن إذا قدمه على الذبح جاهالً أو ناسـياً أو عالمـاً عامـداً               
 على الرمي فإن كان جـاهالً أو ناسـياً صـح أيامهمـا وال     صح وال تجب عليه إعادته بعد الذبح، وأما إذا قدمه 



تجب إعادته، وإن كان عامداً عالماً بالحال فاالحوط عدم االكتفاء بما قدمـه وإن كـان االكتفـاء ال يخلـو مـن        
  . وجه
 وجب عليه علـى االحـوط   - الصرورة -وكيفيته أن الحاج الرجل إذا كان في حجته األولى       :  كيفيته - 128

ريد به حلق شعر الرأس بتمامه سواء كان بالموس أو بالماكينة التي ال تبقي شعراً وهـي التـي يقـدر     الحلق ون 
وجود الشعر معها بالصفر، وأدراك كان الرجل مسبوقاً بحجة أو اكثر فهو مخير بين الحلق علـى هـذا النحـو        

 نيابة عـن الغيـر مـن دون    والتقصير بالنحو الذي تقدم في أعمال عمرة التمتع، سواء كان يحج عن نفسه أو             
  . فرق بين أن يكون الغير صرورة أو ال، وأما المرأة فيتعين عليها التقصير

) أحلق أو اقصر في حج التمتع من حجة اإلسـالم قربـة إلـى اهللا تعـالى    (تجب في النية وصورتها مثالً  : نيته
  . كلمة حجة اإلسالموأدراك كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وأدراك كان الحج مستحباً اسقط 

  :  أثره وحكمه- 129
إذا حلق المحرم أو قصر على الوجه المتقدم حل له جميع ما حرم عليه باإلحرام ما عدا النـساء والطيـب     : أثره

بل والصيد أيامهما على االحوط، وهذا التحليل يعني انه يجوز له استبدال ثوبي اإلحرام بمالبـسه االعتياديـة،         
  . رأسه بما يحب ولبس ما يشاء من حذاء وجورب وهكذاكما يجوز له تغطية 

إذا لم يحلق ولم يقصر عالماً عامداً ولم يتدارك بطل حجه، وأدراك لم يقم بهذا الواجب نـسياناً أو جهـالً      : حكمه
منه بالوجوب والتفت إلى األمر بعد خروجه من منى رجع وقصر إنها حلق فيها، فإن تعذر عليـه الرجـوع أو          

  . أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن إمكانه ذلك على االحوطتعسر قصر 
    

  :هآداب الحلق ومستحبات
بـسم اهللا الـرحمن   ( يستحب أن يكون الحاج عند الحلق مستقبالً للقبلة ويحسن به أن يـسمي فيقـول          - 130
  : وأن يبدأ من الطرف األيمن ويستحب أيضاً أن يدعو بهذا الدعاء) الرحيم

  ) م اعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامةالله(
ويختم دعاءه بالصالة على محمد وآله، كما يستحب بعد الفراغ من الحلق أن يدفن شعره بمنى وأن يأخـذ مـن              

  . لحيته وشاربه ويقلّم أظافره
    



  يطواف الحج وصالته والسع
  

وكيفيتها وشرائطها هـي  . السعي الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصالته و       - 131
) 94(إلـى  ) 79(نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصالته وسعيها فراجع الفقرات مـن       

ع الفقرات مـن    ---بشأن صالة الطواف وراج   ) 98(و) 97(بشأن الطواف وشروطه وواجباته وراجع الفقرة       
لف فينوي هنا انه يطـوف ويـصلي صـالة الطـواف          بشأن السعي غير أمور النية تخت     ) 102(إلى  ) 101(

  . ويسعى لحج التمتع بدالً عن عمرة التمتع
  :  موضعه- 132

االحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحـادي عـشر، وإن كـان الظـاهر           : موضعه من الناحية الزمانية   
 علـى أن يكـون الـسعي    جواز تأخيره عن ذلك مع اإلتيان به خالل شهر ذي الحجة، وكذلك األمر في السعي          

  . بعد طواف الحج وركعتيه
ال يجوز تقديم طواف الحج في حج التمتع على الوقـوف بـالموقفين، وتـستثنى    : موضعه من الناحية التسلسلية 

من ذلك بعض الحاالت من قبيل المرأة التي تخاف الحيض فيجوز لها تقديم الطواف وصالته علـى المـوقفين             
وال يجوز تقـديم طـواف الحـج    . ها حينئذ أن تقدم السعي أيضاً ثم تعيده في وقته  بعرفات والمشعر، واالحوط ل   

على الحلق أو التقصير فلو قدمه بأن ذهب إلى مكة فطاف قبل أن يحلق ويقصر فإن كان عالماً بالحـال عامـداً       
 جـاهالً  في الترك فعليه التكفير بشاة وإعادة ما أتى به من طواف وسعي بعد أن يحلـق أو يقـصر، وإن كـان       

  . بالحكم أو ناسياً ثم التفت إلى الحال حلق  أو قصر وال كفارة عليه وال إعادة
  :  أثره وحكمه- 133
إن الحاج إذا طاف وصلى ركعتي الطواف وسعى على النحو الذي ذكرناه حل له الطيب الذي ظل عليـه           : أثره

هما النساء واآلخر الصيد ولو فـي الحـل   أحد. محرماً بعد الحلق أو التقصير، وبقي عليه من المحرمات شيئان         
  . على االحوط

من ترك الطواف أو صالته أو السعي عالماً عامداً ولم يتدارك حتى انتهى الوقـت بانتهـاء ذي الحجـة         : حكمه
  . بطل حجه وإحرامه

ومن ترك الطواف أو السعي جاهالً بالوجوب ولم يتدارك بطل حجه وإحرامه أيامهما، وعلـى تـارك طـواف            
  . ج جهالً للتكفيرالح

  . ومن ترك صالة الطواف جاهالً بوجوبها تداركها في محلها ومع عدم التمكن صالها في موضعه
ومن ترك الطواف نسياناً أتى به، وأدراك كان قد سعى طاف واعـاد سـعيه علـى االحـوط، وأدراك تـذكر                

بة عنه، ويسعى نيابـة عنـه أيامهمـا    الطواف بعد ابتعاده وعدم تمكنه من المباشرة استناب شخصاً يطوف بالنيا  
  . على االحوط

  . ومن ترك السعي نسياناً جرى عليه الحكم نفسه فيأتي به مع التمكن ومع عدمه يستنيب



وحال العجز عن مباشرة الطواف أو السعي في الحج لمرض ونحوه حال العجز عـن مباشـرتهما كـذلك فـي         
به ومع العجز عن ذلك أيامهمـا يـستنيب فـي الطـواف         العمرة وقد تقدم حكمه، فالعاجز عن الطواف يطاف         
  . والعاجز عن السعي ولو راكباً يستنيب من يسعى عنه

وتعتبر المرأة التي طرأ عليها الحيض أو النفاس عاجزة عن الطواف إذا لم يتيسر لها المكث فـي مكـة إلـى                 
  . طواف النائب وصالتهحين طهرها تستنيب من يطوف عنها ويصلي صالة الطواف ثم تسعى بنفسها بعد 

    
  آداب طواف الحج والسعي

 ويشارك طواف الحج وسعيه طواف العمرة وسعيها في اآلداب والمستحبات التي تقـدمت فـي أحكـام      - 134
واألفـضل  ) 100(وآداب صالة الطواف هي آدابها المتقدمة فـي الفقـرة        ) 103(و) 95(العمرة في الفقرات    

عيد إذا اتسع له الوقت بعد الفراغ من أعمال منى، ويستحب له عنـد إرادة       للحاج أن يطوف طواف الحج يوم ال      
  : الوصول إلى المسجد للطواف أن يقف على باب المسجد ويقول

اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفـر لـي ذنـوبي        (
  ). وأن ترجعني بحاجتي

والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعاً ألمرك راضياً بقدرك أسـألك           اللهم إني عبدك    (
مسألة المضطر اليك المطيع ألمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني مـن النـار            

  ). برحمتك
سود، فاستلمه وقبله إذا أتـيح لـه   فإذا فرغ من هذا الدعاء ودخل المسجد اتجه قبل البدء بالطواف إلى الحجر األ   

ذلك بدون إيذاء لآلخرين، وإال اكتفى باستالمه بيده وقبل يده بعد االستالم، وإن لم يتيسر له ذلـك أيامهمـا كمـا     
  ). اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة: (هو الغالب استقبل الحجر وكبر وقال

    



  طواف النساء وصالته
  

 الواجب العاشر والحادي عشر طواف النساء وصالته وهما واجبان ولكن ال يبطـل الحـج بتركهمـا              - 135
  . ولو عمداً، ويجبان على الرجال والنساء

طواف النساء وصالته كطواف الحج وصالته في الكيفية والشرائط، ويختلـف فـي النيـة إذ        :  الكيفية - 136
أطوف طواف النساء لحج التمتع من حج اإلسـالم قربـة إلـى اهللا     (ينوي هنا طواف النساء وصورة النية مثالً  

  ). تعالى
وأدراك كان نائباً عن الغير ذكر اسمه وقصد الطواف عنه، وأدراك كان الحـج مـستحباً اسـقط كلمـة حجـة           

اصـلي ركعتـي طـواف    (اإلسالم كما انه في صالة الطواف ينوي الصالة لطواف النساء وصورة النية مـثالً     
  ).  لحج التمتع قربة إلى اهللا تعالىالنساء
  :  موضعه وأثره- 137

يجب أيضا طواف النساء بعد السعي فإذا قدمه عليه مع علمه بالحكم والتفاتـه لزمتـه إعادتـه بعـد                : موضعه
  . السعي، وال يلزم إيقاع طواف النساء عقيب السعي مباشرة بل يجوز تأجيله

عه وأتى بركعتيه حل له ما كـان قـد حـرم عليـه مـن ألـوان       إذا طاف الحاج طواف النساء في موض    : أثره
االستمتاع نظراً ولمساً وجماعاً وغير ذلك رجالً كان أم امرأة، ولم يبق عليه من محرمات اإلحـرام إال الـصيد،      
فإن حرمة الصيد ولو في الحل تستمر على االحوط إلى ظهر اليوم الثالث عشر، وأما حرمة الصيد في الحـرم             

 الشجر وما ينبت في الحرم فهما ثابتان على المكلف على أسـاس حرمـة الحـرم ويـشترك فيهـا         وحرمة قلع 
  . المحرم والمحل على السواء على ما تقدم من التفصيل في محرمات اإلحرام

العاجز عن مباشرة طواف النساء باالستقالل لمرض أو غيره يـستعين بغيـره فيطـوف ولـو     :  حكمه - 138
ويعتبر مـن ألـوان   . تمكن من ذلك أيامهما تلزمه االستنابة ويجري هذا في صالة الطواف     محموالً، وأدراك لم ي   

عدم التمكن من المباشرة أن تحيض المرأة فال تنتظر القافلة طهرها فيجوز لها في هذه الحالـة تـرك طـواف               
  . النساء والخروج مع رفقتها ويجب عليها على االحوط أمور تستنيب لطوافها ولصالته

 لطواف النساء نسياناً يأتي به عند التذكر وأدراك تذكر بعد تعذر المباشرة عليه أو تعسرها استناب مـن               التارك
  . يطوف عنه، وحكم نسيان صالة طواف النساء كحكم نسيان الصالة في طواف الحج

  . التارك لطواف النساء بدون نسيان عالماً بوجوبه أو جاهالً بذلك يجب عليه أن يتدارك بنفسه
    



  واجبات منى بعد نهار العيد
  

  المبيت في منى
 الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت في منى بمعنى التواجـد فيهـا فـي الليـل وال يجـب         - 139

  : التواجد فيها في النهار إال بقدر ما يتطلبه رمي الجمرات ويتضح خصائصه كما يلي
  

  :  المقدار- 140
تين في منى وهما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويعفـى مـن الوجـوب        يجب المبيت ليل  :  مقداره -أوالً  

أشخاص يأتي استثناؤهم وال يجب المبيت ليلة الثالث عشر إال على أشخاص يستثنون من عدم الوجـوب يـأتي    
بيانهم، ويكفي في التواجد المطلوب في كل ليلة أن يكون في منى من أول الليل إلى أن يتجاوز منتـصفه إنهـا          
أن يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر فيسمح لمن بقي من أول الليل إلى منتصفه فـي منـى أن يغادرهـا      
إلى مكة أو غيرها وكذلك يسمح له بالتغيب عن منى إلى قبيل نصف الليل مع التواجد فيها حينئـذ مـن ذلـك              

  . الوقت إلى الفجر
  

  :  االستثناءات-ثانياً 
  : لمبيت في منى أنواع من المكلفين وهميستثنى ممن يجب عليه ا )1(
  . المعذور كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت في منى )أ(
  . من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كاألكل والشرب ونحوهما )ب(
 المدنين فيجوز له أن يبيت في الطريـق   من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة            )ج(

  . دون أن يصل إلى منى وكل هؤالء يعذرون في عدم المبيت في منى
  
  : ويستثنى ممن ال يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدة أشخاص وهم) 2(
  . من لم يجتنب الصيد في إحرامه )أ(
  . من أتى النساء على االحوط )ب(
فإن هؤالء يجب عليهم المبيـت فـي ليلـة    .  الثالث عشر وهو ال يزال في منىمن حل عليه غروب اليوم    )ج(

  . بعد ظهر اليوم الثاني عشر) الخروج منها(الثالث عشر فيها وغيرهم رخص في اإلفاضة من منى 
إذا ترك الحاج المبيت في منى رأساً بدون عذر لم يبطل بذلك حجـه وعليـه أن يكفـر    :  حكمه- ثالثاً   - 141

  . كل ليلة واالحوط شمول الكفارة للناسي والجاهل فيكفران أيامهما عن عدم مبيتهمابشاة عن 
  : ويستثنى من الكفارة من يلي

  .  من ترك المبيت في منى مشتغالً بالعبادة في مكة-أوالً 
  .  من خرج من مكة بعد الطواف والسعي ولم يصل إلى منى بل نام في الطريق-ثانياً 



ن المبيت في منى لشغل ضروري كتمريض مريض أو لـضرورة كـالمرض أو الخـوف     المعذورون م  -ثالثاً  
  . من المبيت في منى فإن هؤالء ال يجب عليهم التكفير وإن كان االحوط لألخيرين التكفير خصوصاً لألخير

    
  مستحبات منى

إلـى ظهـر   ) العاشر(لعيد  يستحب التواجد بمنى األيام الثالث نهاراً وليالً وهي الفترة الممتدة من يوم ا       - 142
اليوم الثاني عشر فينبغي للحاج أن يؤثر المكث في منى مهما أمكن على الخروج منها ولو للطـواف المنـدوب         

  . ويحرص على قضاء تمام الفترة فيها باستثناء ما تتطلبه المناسك الواجبة من طواف وسعي
ة ابتداء من صالة الظهر في يـوم العيـد   ويستحب أيضا أمور يكبر الحاج في منى في أعقاب خمس عشرة صال 

كما يستحب التكبير نفسه للمسلمين في سائر بقاعهم عقيب عشر صلوات ابتداء من الصالة المـذكورة أيامهمـا            
  : واألظفار في كيفية هذا التكبير أن يقول

ا هدانا اهللا اكبر على مـا رزقنـا   اهللا اكبر اهللا اكبر ال إله إال اهللا واهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد اهللا اكبر على م         (
  ). من بهيمة األنعام والحمد هللا على ما ابالنا

ويستحب اإلكثار من الصالة والتسبيح والتهليل والحمد في مسجد الخيف فإن له شأناً عند اهللا تعـالى حتـى ورد    
  .في بعض الروايات أن مائة ركعة فيه تعادل عبادة سبعين عاماً

   
  رمي الجمار 

ثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمار الثالث األولى والوسطى وجمرة العقبة في كل مـن اليـوم     ال - 143
  . الحادي عشر واليوم الثاني عشر

وم العيـد فالحـظ   --وهو متحد في الكيفية والشروط مع ما تقدم من رمي جمـرة العقبـة ي            :  كيفيته - 144
 الثالث في الرمي ابتـداء مـن األولـى وانتهـاء      ونضيف هنا انه يجب الترتيب بين الجمرات      ) 120(الفقرة  

بجمرة العقبة فلو خالف ورمى جمرة قبل أن يذهب إلى سابقتها وجب الرجـوع إلـى الـسابقة وإعـادة رمـي         
  . الالحقة سواء كان عالماً أو جاهالً أو ناسياً

متـع مـن حجـة    ارمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج الت   (كما تجب النية في رمي كل جمرة وصورتها مثالً          
وأدراك كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه وأدراك كان حجـاً مـستحباً اسـقط كلمـة      ) اإلسالم قربة إلى اهللا تعالى    

  . حجة اإلسالم
ويجب أيضا رمي الجمار الثالث في النهار وال يجزى إيقاعها في الليل اختياراً ويستثنى مـن ذلـك مـن     : وقته

 يجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمي مـثالً فـي ليلـة      يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله فإنه       
الحادي عشر ما يجب في نهار الحادي عشر من الرمي وهذه الرخصة تشمل الشيوخ والنساء والضعفاء الـذين            

  . يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤالء الرمي في ليلة ذلك النهار



الث في اليومين المذكورين واجب ولكن من تركه عامداً حتى مـضى وقتـه ال     رمي الجمار الث  :  حكمه - 145
يبطل حجه ويجب عليه على االحوط قضاء الرمي أما بالمباشرة أو باالستنابة شخص يرمي عنـه وذلـك فـي         

  . العام القابل في مثل تلك األيام
ك نساه في اليـوم الثـاني عـشر    وأدراك نسي الرمي في اليوم الحادي عشر قضاه في اليوم الثاني عشر وأدرا          

قضاء في اليوم التالي له وأدراك نسي الرمي في اكثر من يوم وتذكر ذلك قبل مضي اليوم الثالث عـشر قـضاه    
وهي الحادي عشر والثـاني عـشر   (وكذلك على االحوط إذا كان ال يزال في مكة ولو بعد انتهاء أيام التشريق              

  . مي يوم ورمي يوم آخر عند القضاء بساعةواالحوط له أن يفصل بين ر) والثالث عشر
وأدراك نساه ولم يذكره إال بعد خروجه من مكة وانتهاء أيام التشريق لم يجب عليه الرجوع بل يقـضيه علـى              

  . االحوط استحباباً في السنة القادمة في وقته أما بنفسه مباشرة أو باستنابة شخص يرمي عنه
 مشقة وحرج يجب عليه ذلك وال يجوز له أمـور يـستنيب وأدراك      وكل من يتمكن من مباشرة الرمي من دون       

كان غير متمكن للمرض ونحوه من الموانع التي ال يرجى زوالها إلى المغرب استناب غيره فإذا اتفـق بـرؤه                
  . قبل زوال الشمس رمى بنفسه على االحوط

    



  كيف تعرف أوقات المناسك
  

بات في الحج مرتبطة بأوقات مخصوصة كـالوقوف بعرفـات    اتضح مما تقدم أمور هناك مناسك وواج   - 146
والوقوف في المشعر ورمي جمرة العقبة وهذا يتطلب تعيين اليوم التاسع والعاشر لتـؤدى تلـك المناسـك فـي      
اوقاتها وتقوم معرفة ذلك على أساس الوسائل التي يثبت بها هالل ذي الحجـة شـرعاً مـن الرؤيـة والبينـة             

  . وحكم الحاكم الشرعيوالشياع المفيد للعلم 
  : وأدراك حكم القاضي السني بالهالل دون أن يثبت بالوسائل المتقدمة فهنا صور

 أن ال يعلم بإمكانه حكم خاطئ وفي هذه الصورة يصح للمكلف اتباعه والعمل على اساسه في تحديـد             -األولى  
  . زمان الوقوف بعرفات وبالمشعر وغير ذلك من واجبات الحج

 يعلم المكلف بأنه حكم خاطئ ال يتطابق مع الواقع وكانت هناك تقية تحـول دون إدراك الوقـوف           أن -الثانية  
ولو في الوقت االضطراري بعرفات وبالمشعر أو بالمشعر وحده على األقل ففي هذه الصورة ال يـصح الحـج           

امهما ألنـه علـى   بالعمل على أساس حكم القاضي على االحوط وجوباً وال يصح بالعمل على أساس مخالفته أي           
خالف التقية وإن كانت استطاعته وليدة تلك السنة ولم تبق بعد رجوعه من سفره سقط عنه الوجـوب مـا لـم             

  . تتجدد بعد ذلك
 أن يعلم المكلف بان حكم القاضي على خطأ ولكن الظروف تسمح له بادراك عرفات والمـشعر ولـو              -الثالثة  

مشعر خاصة على األقل، ففي هـذه الحالـة يجـب عليـه أن       في الوقت االضطراري أو بادراك اضطراري ال      
يدرك ما وسعه مما ال يتعارض مع التقية فإن أدرك ولو اضطراري المشعر صح حجـه وفـي هـذه الـصورة       
يمكن للحاج أن يرمي جمرة العقبة إن احب في اليوم العاشر بموجب حكم القاضي السني ولكن ال يكتفي بـذلك               

يوم العاشر الواقعي ففي اليوم العاشر الواقعي يرمي جمرة العقبة ويذبح ويحلـق ثـم    ويؤخر الذبح والحلق إلى ال    
  . يطوف

    



  أحكام الكفارة
  

تكرر فيما سبق في محرمات اإلحرام أن في بعض الحاالت يجب على المحرم أن يكفر بذبح حيوان وكـل مـن     
ال ترتبط صحة الحج بأداء الكفـارة فهـي   وجبت عليه الكفارة ولم يؤدها اعتبر آثماً ولكن حجه ال يبطل بذلك و       

على هذا األساس واجب مستقل وال يجب اإلسراع به والبد أن نوضح هنا مكان ذبـح الحيـوان الـذي يجـب        
  . التكفير بذبحه وطريقة التصرف فيه بعد ذبحه

ـ     رام الحـج  أما مكان الذبح فإن كان كفارة ألجل الصيد في العمرة ذبح في مكة المكرمة وإن كان للصيد فـي إح
  . ذبح في منى

وإن كان لسبب آخر غير الصيد جاز ذبحها في أي مكان وامكن للمكلف تأخيرها إلى حين الرجوع إلـى بلـده                
  . ويستثنى من ذلك كفارة التظليل فإن االحوط وجوباً أن تذبح في منى

بب الكفـارة وعـدم   وأما طريقة التصرف فيجب التصدق بما كان ألجل الصيد واالحوط التصدق به مهما كان س  
  . األكل منه

  . كما أمور االحوط وجوباً اشتراط الفقر فيمن يتصدق بشيء من الكفارة عليه
وال يجوز على االحوط إعطاء جلد الذبيحة للجزار كأجر على ذبحه ويجوز إعطاؤها له صدقة إن كـان أهـالً             

 قيمة ما أكـل ويتـصدق بتلـك القيمـة     لها وأدراك أكل المكلف شيئاً من لحم كفارته فاالحوط وجوباً أن يضمن   
  . على الفقراء

    



  أحكام عامة ترتبط بمكة المكرمة
  

 مكة المكرمة حرم اهللا تعالى وقد شرفها سبحانه وتعالى بنسبتها القارئ والحرم الـشرعي أوسـع مـن          - 147
 وعرضـاً  مكة هو يعبر عن مساحة تدخل في ضمنها مكة المكرمة وتقدر هذه المـساحة بمـسافة بريـد طـوالً     

والبريد يساوي أربع فراسخ أي حوالي اثنين وعشرين كيلومتراً والمسجد الحرام واقع في وسط هـذه المـسافة،      
ولكنه ليس في نقطة الوسط حقيقة فإن الحرم يمتد من بعض جوانبه اكثر مما يمتد من بعض جوانبـه األخـرى       

 التي تعينها العالمات المـذكورة تـشير إلـى    وقد حافظ المسلمون على عالمات تعين حدود الحرم وهذه الحدود       
  : إليه قريبة إلى الحرم من جهاته األربع وهي كما يلي

 يحد الحرم شماالً باتجاه المدينة المنورة مكان يسمى بالتنعيم والمسافة بينه وبين المـسجد الحـرام قـدرت       - 1
  . بحوالي سبع كيلومترات

 بالحديبية ويبعد عن المسجد الحرام على ما قيل حـوالي ثمانيـة    ويحد الحرم غرباً باتجاه جدة مكان يسمى   - 2
  . عشر كيلومتراً

 ويحد الحرم شرقاً باتجاه نجد مكان يسمى بالجعرانة ويبعد عن المسجد الحرام على مـا قيـل بمـا يزيـد         - 3
  . على أربعة عشر كيلومتراً

 تبعد عن المسجد الحرام بما يزيد عـن   ويحد الحرم جنوباً باتجاه عرفات والطائف مكان يسمى نمرة وهي         - 4
وهذه النقاط واألماكن التي ذكرناها قريبة من الحرم وليست منـه وكـل      . اثنين وعشرين كيلومتراً على ما يقال     

  . ما هو خارج عن مساحة الحرم تسمى بالحد وتسمى تلك األماكن المحادة للحرم بأدنى الحل
  . ذكر فيما يلي جملة منها وهناك أحكام تتميز بها مكة والحرم ن- 148
 ال يجوز لإلنسان دخول مكة بل وال دخول الحرم إال محرماً في أي وقت مـن الـسنة والبـد أن يكـون            - 1

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

من كان يتكرر دخوله إلى مكة المكرمة وخروجه منها بموجب عمله، بل كل من كان متواجـداً بمكـة بـصورة      
 على خروجـه جـاز لـه الـدخول بـال      - ثالثين يوماً -مشروعة إذا خرج إلى الحل ورجع قبل مضي شهر   

  . إحرام
وعة مستحبة في كل أيام السنة وافضل أوقاتها شهر رجب واالحوط عدم اإلتيان بهـا فـي       والعمرة المفردة مشر  

 التي تنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر وال بأس باإلتيان بعمرتين في شهر واحـد بـل   - أيام منى -أيام التشريق   
دة ممـن فـرغ مـن    في خالل عشرة أيام بمعنى انه ال يعتبر فاصل زمني بين عمرتين وال تصح العمرة المفر          

عمرة التمتع قبل الحج ويصح العكس بان يعتمر عمرة مفردة ثم يخرج إلى أحد المواقيت لعمرة التمتع ويحـرم            
لها ولو وقع ذلك في نفس اليوم ويجوز اإلتيان بالعمرة المفردة في الوقت الذي تشرع في عمرة التمتـع أي فـي    

 أوان الحج وبقي في مكة إلى حينه جاز له أمـور يجعلهـا   اشهر الحج ولو أتى بعمرة مفردة في هذا الوقت قبل       
  . عمرة تمتع ويأتي بالحج ويعتبر حينئذ حج التمتع سواء كان حج التمتع واجباً عليه أو مستحباً



 يحرم على اإلنسان ولو كان محالً  الصيد في الحرم وقلع ما ينبت فيه أو قطعـه وقـد تقـدم ذلـك فـي            - 2
  ). 72(تثناءاته فالحظ فقرة محرمات اإلحرام مع بعض اس

 يكره كراهة شديدة التقاط اإلنسان للَّقطة في الحرم وقال جماعة من الفقهاء بحرمة ذلك فينبغـي للحـاج إذا    - 3
وجد ماالً ضائعاً في الحرم أن ال يمد يده القارئ وأدراك أخذه فال يجوز له تملكه ولو عرف به بل يجـب عليـه    

  . عريف وعدم وجدان المالك يتصدق به ويضمن المال لصاحبهالتعريف وبعد انتهاء أمد الت
 من جنى في غير الحرم ما يوجب عقاباً معيناً من حد أو تعزير أو قصاص والتجأ إلى الحرم لـم يؤخـذ                - 4

  . ما دام فيه ولكن يضيق عليه بمقاطعته أللجائه إلى الخروج
المسافر افضل من الصالة المستحبة خالفـاً ألهـل    الطواف حول البيت عبادة مستقلة ويعتبر بالنسبة إلى         - 5

  . مكة أنفسهم فإن الصالة بالنسبة إليهم افضل
سبحانه وتعالى قـال اهللا   إن شرف مكة وعظيم حرمتها يجعل اصغر الذنوب كبيراً فيها في عقابه عند اهللا           - 6

سـألت أبـا   : (جاء في سند معتبر عن الحلبي قالوقد ) يمِل اَاِبذَن ع ِمذقهظلم نُاد ِبالحيه ِبد ِفِرن يوم(: عز وجل 
ذنب ظلمـا خـشيت أمـور    عن ذلك فقال كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك بغير ) ع(عبد اهللا الصادق 

وفي بعض األخبار أمور أدناه الكبر فالبد إلخواننا المؤمنين أمور ينتبهـوا إلـى ذلـك ويـدركوا          ) يكون إلحاداً 
 ويتقوا العذاب األليم وقد كان جملة من األخيار يخشون من استيطان مكـة المكرمـة          عظمة المسؤولية الشرعية  

  . وسكناها مخافة ذلك
أمور المسافر غير المقيم مخير في مكة بـين القـصر والتمـام    ) قدس اهللا أسرارهم  ( قال كثير من الفقهاء      - 7

ا عدم االكتفاء بـصالة التمـام لمـن لـم     ألنه أحد المواضع التي يتخير فيها المسافر ولكن االحوط وجوباً عندن         
  . يقصد اإلقامة

  .  هناك إليه شريفة في مكة المكرمة وما حولها وتوحي بذكريات دينية عالية لمن يتفقدها- 8
  . يتعبد فيه قبل النبوة ونزل عليه الوحي فيه) ص(منها غار حراء وهو الغار الذي كان رسول اهللا

لب وخديجة أم المؤمنين رضوان اهللا عليهما وهناك أيامهمـا قبـر أم النبـي         ومنها المكان الذي دفن فيه أبو طا      
  . آمنة وقبر جده عبد المطلب

يسكنه معها بعد زواجه منها وفيه ولدت الـصديقة فاطمـة   ) ص(ومنها منزل خديجة أم المؤمنين الذي كان النبي    
  . الزهراء عليها السالم وهو اآلن مسجد

لخروج من مكة أمور يودع البيت الحرام ويطوف حوله سبعة أشـواط ويـسمى    يستحب للمسافر إذا أراد ا   - 9
  . هذا الطواف بطواف الوداع ويستلم الحجر األسود ويحمد اهللا ويثني عليه ويصلي على محمد وآله

  . ويستحب له أن يقول إذا فرغ من طوافه
خلقـك اللهـم كمـا بلّـغ     اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيك وخيرتك مـن               (

رساالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي في جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين اللهم اقلبني مفلحـاً منجحـاً            
مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرحمـة الرضـوان والعافيـة، اللهـم إن            

 اللهم ال تجعله آخر العهد من بيتك اللهـم إنـي عبـدك وابـن     امتني فاغفر لي وإن أحييتني فارزقنيه من قابل،   



عبدك وابن أمتك أدخلتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك أمور تغفر لي ذنوبي فإن كنت قـد غفـرت    
لي ذنوبي فازدد عني رضاً وقربني إليك زلفى وإن كنت لم تغفر لي فمن اآلن فاغفر لي قبـل أن تنـآى بيتـك       

اللهـم  . نصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك وال عن بيتك وال مستبدل بـك وال بـه       داري وهذا أوان ا   
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي واكفني مؤونـة عبـادك وعيـالي           

  ). فإنك ولي ذلك من خلقك ومني
    



  زيارة المدينة المنورة
  

 أو - قبـل الحـج   - الحاج الذهاب إلى المدينة المنـورة ابتـداء    ومن أهم المستحبات التي تطلب من   - 149
 لزيارة الرسول األعظم واإلكثار من الصالة والـدعاء والعبـادة فـي مـسجده     - بعد الفراغ من الحج      -انتهاء  

الشريف وزيارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سالم اهللا عليها واألئمة األربعة الحسن المجتبى وعلـي بـن                
ن السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق، واألقرب في قبر الصديقة انه في بيتهـا الـذي     الحسي

وأمـا  . دخل في المسجد بعد توسعته واكبر الظن انه داخل ضمن الشباك المنصوب فعالً على القبـر الـشريف        
  . قبور األئمة األربعة فهي في البقيع

  . يها مساجد ومشاهد وقبور شريفة ينبغي زيارتهاوفي المدينة وحواليها وعلى الطريق إل
عليـاً  ) ص(منها مسجد الغدير الواقع في الطريق إلى المدينة وهو قائم في الموضع الذي نصب فيه رسـول اهللا      

  . خليفة من بعده
 ومنها قبور الشهداء في أحد الواقعة على بعد يناهز أربع كيلومترات عن المدينة وفي الروايـة أن النبـي كـان      

  . إذا أتى قبور الشهداء قال السالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
ومنها مساجد قبا والفضيخ وأم إبراهيم وغير ذلك وقد جاء بسند صحيح عن معاوية بن عمـار عـن الـصادق            

 ال تدع إتيان المشاهد كلها مسجد قبا فانه المسجد الذي أسس علـى التقـوى مـن أواري    : ((عليه السالم انه قال   
  )). يوم ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء ومسجد األحزاب وهو مسجد الفتح 

   الطاهرين والصديقة وائمة البقيع) ص(وفيما ياتي نذكر بعض ما ينبغي ان يزار به الرسول 
  



   عليه السالم  يوم عرفة دعاء الحسين
  

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

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

  
      فَطَـر ،الواِسـع وادالج وهصاِنٍع و نْعنِْعِه صال كَصو طاِئِه ماِنعال ِلعو ِلقَضاِئِه داِفع سِللّه الَِّذي لَي دمالح

       هِعنْد ال تَِضيعو ِه الطَّالِئعلَيال تَخْفى ع ،ناِئعِتِه الصِبِحكْم أتْقَناِئِع ودالب ناسجـاِزي كُـلِّ صـاِنٍع     أج ،داِئـعالو 
               واِت سـاِمععِللـد ـوهاِطِع والِكتاِب الجاِمِع ِبـالنُّوِر الـسناِفِع ونِْزُل المكُلِّ ضاِرٍع، م راِحمراِيشُ كُلِّ قاِنٍع وو

       و هرغَي فَال إله ،ِة قاِمعباِبرِللْجو جاِت راِفعرِللدو باِت داِفعِللْكُروال شَي كَِمثِْلِه شَي سلَيو ِدلُهعي ء    ِميعالـس ـوهو ء
لَى كُلِّ شَيع وهو اللَِّطيفُ الخَِبير ِصيرالب ٍء قَِدير.  

  
دأتَِني ِبِنعمِتـك قَبـَل أن   اللّهم إنِّي أرغَب إلَيك وأشْهد ِبالربوِبيِة لَك مقرا ِبأنَّك ربي وأن إلَيك مردي، ابتَ             

          ،ِنينالـسوِر وهاخِْتالِف الـدنُوِن وِب الميآِمنا ِلر البكَنْتَِني األصأس التُّراِب، ثُم خَلَقْتَِني ِمنذْكُورا وئا مشَي أكُون
           اِم الماِضياألي ٍم ِمنِحٍم ِفي تَقادلٍْب إلَى رص ْل ظاِعنا ِمنِبـي     فَلَم أز أفَِتـكِنـي ِلرتُخِْرج ِة، لَـموِن الخاِليالقُرة و

ولُطِْفك ِلي وإحساِنك إلَي ِفي دولَِة أِئمِة الكُفِْر الَِّذين نَقَضوا عهدك وكَذَّبوا رسلَك، لِكنَّك أخْرجتَِنـي ِللَّـِذي سـبقَ           
وِفيِه أنْشَْأتَِني، وِمن قَبِل ذِلك رُؤفْتَ ِبي ِبجِميِل صنِْعك وسواِبِغ ِنعِمك، فَابتَـدعتَ      ِلي ِمن الهدى الَِّذي لَه يسرتَِني       

     شَـي ْل إلَيعتَج لَمِني خَلِْقي وتُشِْهد ِجلٍْد، لَمٍم ودٍم ولَح نيكَنْتَِني ِفي ظُلماٍت ثَالٍث بأسنَى ومي ِنيم خَلِْقي ِمن  ئا ِمـن
أمِري، ثُم أخْرجتَِني ِللَِّذي سبقَ ِلي ِمن الهدى إلى الدنْيا تاما سويا، وحِفظْتَِني ِفي المهِد ِطفْال صـِبيا، ورزقْتَِنـي            

م، وكَألتَِني ِمن طَـواِرِق الجـان،   ِمن الغذاِء لَبنا مِريا، وعطَفْتَ علَي قُلُوب الحواِضِن، وكَفَّلْتَِني اُألمهاِت الرواحِ         
                لَـيـتَ عملَلْتُ ناِطقـا ِبـالكَالِم أتْمتَهتَّى إذَا اسح ،مانحيا ر ِحيمتَ يا رالنُّقْصاِن، فَتَعالَيِة ويادالز تَِني ِمنلَّمسو

كْتَملَتْ ِفطْرِتي واعتَدلَتْ ِمرِتي أوجبتَ علَـي حجتَـك ِبـأن    سواِبغَ اإلنْعاِم وربيتَِني زاِئدا ِفي كُلِّ عاٍم، حتَّى إذَا ا    
غ ِلما ذَرأتَ ِفي سماِئك وأرِضـك ِمـن بـداِئِع خَلِْقـك،         ألهمتَِني معِرفَتَك، وروعتَِني ِبعجاِئِب ِحكْمِتك، وأيقْظَتْنَىِ     

  ِذكِْركو تَِني ِلشُكِْركهنَبـَل              وتَ ِلـي تَقَبرـسيو ،لُكستْ ِبِه رتَِني ما جاءمفَهو ،تَكتَكَ ِوعبادطاَع لَيتَ عبجأوو ،
لُطِْفكو ِنكوِبع ِميِع ذِلكِفي ج لَينَنْتَ عمو ،ضاِتكرم.  

  
       ِلي يا إلِهي ِنع ضتَر ى لَمِر الثَّرخَي إذْ خَلَقْتَِني ِمن عـاِش     ثُمأنْـواِع الم قْتَِنـي ِمـنزرى، وُأخْر ونةً دم

وصنُوِف الرياِش ِبمنِّك العِظيِم األعظَِم علَي وإحساِنك القَِديِم إلَي، حتّى إذا أتْممتَ علَي جِميع الـنِّعِم وصـرفْتَ                
ِتي علَيك أن دلَلْتَِني إلَى ما يقَربِني إلَيك ووفَّقْتَِني ِلما يزِلفُِنـي لَـديك، فَـإن       عنِّي كُلَّ النِّقَِم لَم يمنَعك جهِلي وجرأ      

              لَـيع ِمـكإكْمـاال ِلأنْع تَِني، كُلُّ ذِلكِزد تُكشَكَر إنتَِني وشَكَر تُكأطَع إنتَِني وطَيأع ألتُكس إنتَِني وبأج تُكوعد



حساِنك إلَي، فَسبحانَك سبحانك ِمن مبدٍئ مِعيٍد حِميٍد مِجيٍد وتَقَدستْ أسـماُؤك وعظُمـتْ آالُؤك، فَـأي      وإ  
أقُوم ِبها شُكْرا وِهـي يـا رب أكْثَـر ِمـن أن يحـِصيها      ! أم أي عطاياك؟ ! ِنعِمك يا إلِهي ُأحِصي عددا وِذكْرا؟     

ثُم ما صرفْتَ ودرأتَ عنِّي اللّهم ِمن الضر والضراِء أكْثَـر ِممـا ظَهـر     ! دون، أو يبلُغَ ِعلْما ِبها الحاِفظُون؟     العا
  .ِلي ِمن العاِفيِة والسراِء

  
ِص صـِريِح تَوِحيـِدي وبـاِطِن مكْنُـوِن     وأنَا أشْهد يا إلِهي ِبحِقيقَِة إيماِني وعقِْد عزماِت يِقيِنـي وخـالِ     

ضِميِري وعالِئِق مجاِري نُوِر بصِري وأساِريِر صفْحِة جِبيِني وخُرِق مساِرِب نَفِْسي وخَذاِريِف ماِرِن ِعرِنيِنـي             
 ِلساِني ومغْرِز حنَِك فَِمي وفَكّـي ومناِبـِت   ومساِرِب ِسماِخ سمِعي وما ضمتْ وأطْبقَتْ علَيِه شَفَتاي وحركاِت لَفْظِ  

        ورـِه تـاملَيَل عـا اشْـتَممنُِقـي وبائـِل علُوِع فاِرِغ حبأِسي ور ِحمالَِة ُأمِبي وشْرمِمي وطْعساِغ ممراِسي وأض
ِشي كَِبِدي وما حوتْه شَراِسـيفُ أضـالِعي وِحقـاقُ    صدِري وحماِئِل حبِل وِتيِني وِنياِط ِحجاِب قَلِْبي وأفْالِذ حوا        

مفاِصِلي وقَبض عواِمِلي وأطْرافُ أناِمِلي ولَحِمي ودِمي وشَعِري وبشَِري وعصِبي وقَـصِبي وِعظـاِمي ومخّـي     
أقَلَِّت األرض ِمنّي ونَوِمي ويقَظَِتي وسـكُوِني   وعروِقي وجِميع جواِرِحي وما انْتَسج علَى ذِلك أيام ِرضاِعي وما           

        شُـكْر يُأَؤد تُهـا أنرمع قـاِب لَـواألحصاِر وى األعدتُ مدتَهاجلتُ وحاو لَو وِدي، أنجسكُوِعي وكاِت ررحو
  . علَي ِبِه شُكْرك أبدا جديدا وثَناء طاِرفا عِتيداواِحدٍة ِمن أنْعِمك ما استَطَعتُ ذِلك إلَّا ِبمنِّك الموجِب

  
أجْل ولَو حرصتُ أنَا والعادون ِمن أناِمك أن نُحِصي مدى إنعاِمك ساِلِفِه وآِنِفِه ما حـصرناه عـددا وال                

وإن تَعـدوا ِنعمـةَ اللّـِه ال     : ك النَّاِطِق والنَّبـِأ الـصاِدقِ     أحصيناه أمدا، هيهاتَ أنّى ذِلك وأنْتَ المخِْبر ِفي ِكتابِ        
        ِبِهـمو ـمتَ لَهعشَـرو يكحو ِمن ِهملَيلتَ عما أنْز لُكسرو لَّغَتْ أنِْبياُؤكبو إنْباُؤكو ماللّه كقَ ِكتابدوها، صصتُح

الحمد للِّه الَّـِذي لَـم   :  أشْهد ِبجهِدي وِجدي ومبلَِغ طَاقَِتي ووسِعي وأقُوُل مْؤِمنا موِقنا    ِمن ِديِنك، غَير أنِّي يا إلِهي     
  هِفدرالذُّلِّ فَي ِمن ِليال وو ،عتَدِفيما اب هضادلِْكِه فَيِفي م شَِريك لَه كُني لَموثا، وروم كُونلَدا فَيتَِّخذْ وي   ،ـنَعِفيمـا ص 

           لَـمو ِلـدي ِد الَِّذي لَـممِد الصاللِّه الواِحِد األح حانبتا، ستَفَطَّرتا ودلَفَس ةٌ إلَّا اللّهِفيِهما اِله كان لَو حانَهبس حانَهبفَس
         م دمعاِدُل حدا يمللِّه ح دمالح ،دكُفُوا أح لَه كُني لَمو ولَدلَـى    يع ـلَّى اللّـهصو ِلينسرأنِْبياِئِه المو ِبينقَرالِئكَِتِه الم

لَّمسو خْلَِصينالم الطَّاِهِرين ِبينآِلِه الطَّيو ينٍد خاتَِم النَِّبيمحِتِه مرِخي.  
  
  .)الفشرع عليه السالم في السؤال واهتم في الدعاء ودموعه تنحدر على خديه، ثم ق(
  

              بـاِركو ،ِلي ِفي قَضاِئك ِخرو ،ِتكِصيعال تُشِْقِني ِبمو ِني ِبتَقْواكِعدأسو ،كَأنِّي أراك لِْني أخْشاكعاج ماللّه
  .ِلي ِفي قَدِرك حتَّى ال ُأِحب تَعِجيَل ما أخَّرتَ وال تَْأِخير ما عجلْتَ

  



فِْسي، واليِقين ِفي قَلِْبي، واإلخْالص ِفي عمِلي، والنور ِفي بـصِري، والبـِصيرةَ      اللّهم اجعْل ِغناي ِفي نَ      
ِفي ِديِني، ومتِّعِني ِبجواِرِحي، واجعْل سمِعي وبصِري الواِرثَيِن ِمنّي، وانْصرِني علَى من ظَلَمِني وأِرِنـي ِفيـِه                

  .ذِلك عيِنيثاِري ومآِرِبي وأِقر ِب
    
اللّهم اكِْشفْ كُربِتي، واستُر عورِتي، واغِْفر ِلي خَِطيَئِتي، واخْسأ شَيطاِني، وفُك ِرهاِني، واجعْل ِلي يـا               

  .إلِهي الدرجةَ العلْيا ِفي اآلِخرِة واُألولَى
  

ِني سِميعا بِصيرا، ولَك الحمد كَما خَلَقْتَِني فَجعلْتَِني خَلْقا سـويا رحمـةً       اللّهم لَك الحمد كَما خَلَقْتَِني فَجعلْتَ       
ِبي وقَد كُنْتَ عن خَلِْقي غَِنيا، رب ِبما برأتَِني فَعدلتَ ِفطْرِتي، رب ِبما أنْشَْأتَِني فَأحـسنْتَ صـورِتي، رب ِبمـا        

فِْسي عافَيتَِني، رب ِبما كَألتَِني ووفَّقْتَِني، رب ِبما أنْعمتَ علَي فَهـديتَِني، رب ِبمـا أولَيتَِنـي       أحسنْتَ إلَي وِفي نَ   
ـ      ي وأعززتَِنـي،  وِمن كُلِّ خَيٍر أعطَيتَِني، رب ِبما أطْعمتَِني وسقَيتَِني، رب ِبما أغْنَيتَِني وأقْنيتَِني، رب ِبما أعنْتَِن

رب ِبما ألبستَِني ِمن ِستِْرك الصاِفي ويسرتَ ِلي ِمن صنِْعك الكاِفي، صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد وأِعنِّـي علَـى            
 اآلِخـرِة واكِْفِنـي شَـر مـا يعمـُل      بواِئِق الدهوِر وصروِف اللَّياِلي واألياِم، ونَجِني ِمن أهواِل الدنْيا وكُربـاتِ   

  .الظَّاِلمون ِفي األرِض
  

اللّهم ما أخافُ فَاكِْفِني وما أحذَر فَِقِني، وِفي نَفِْسي وِديِني فَاحرسِني، وِفي سفَِري فَاحفَظِْني، وِفي أهِلـي                 
 ك ِلي، وقْتَِني فَبِارزِفيما رماِلي فَاخْلُفِْني، وو      الِجـن شَـر ِمـنِنـي، وظِّمِن النَّـاِس فَعيِفي أعِفي نَفِْسي فَذَلِّلِْني، و

واإلنِْس فَسلِّمِني، وِبذُنُوِبي فَال تَفْضحِني، وِبسِريرِتي فَال تُخِْزِني، وِبعمِلي فَال تَبتَِلني، وِنعمك فَال تَـسلُبِني وإلَـى       
  .يغَيِرك فَال تَِكلِْن

  
إلِهي إلَى من تَِكلُِني إلَى قَِريٍب فَيقْطَعِني، أم إلَى بِعيٍد فَيتَجهمِني، أم إلَى المستَضِعِفين ِلي وأنْـتَ ربـي                  

  .ومِليك أمِري؟ أشْكُو إلَيك غُربِتي وبعد داِري وهواِني علَى من ملَّكْتَه أمِري
    
    إلِهي فَال تُح       تَـكعاِفي أن ـرغَي ،حانَكـبس فَال ُأباِلي ِسـواك لَيتَ عغَِضب تَكُن لَم فَإن ،كبغَض لَيِلْل ع

أوسع ِلي، فَأسألُك يا رب ِبنُوِر وجِهك الَِّذي أشْرقَتْ لَه األرض والسماواتُ، وكُِشفَتْ ِبِه الظُّلُماتُ، وصـلُح ِبـِه                
ضـى              أمتّـى تَرتْبى حالع تْبى لَكالَع لَك ،خَطَكال تُنِْزَل ِبي سو ،ِبكلَى غَضال تُِميتَِني ع أن اآلِخِرينو ِليناألو ر

َل ذِلكقَب.  
  

             لَلْتَهِتيِق الَِّذي أحِت العيالبراِم وِر الحشْعالمراِم ولَِد الحالب بإلَّا أنْتَ ر نـا،  ال إلهِللنَّاِس أم لْتَهعجكَةَ ورالب
يا من عفا عن عِظيِم الذُّنُوِب ِبِحلِْمِه، يا من أسبغَ النَّعماء ِبفَضِلِه، يا من أعطَى الجِزيَل ِبكَرِمِه، يـا عـدِتي ِفـي        

ِفي ِنعمِتي يا إلِهي وإله آباِئي إبـراِهيم وإسـماِعيَل   ِشدِتي، يا صِاِحبي ِفي وحدِتي، يا ِغياِثي ِفي كُربِتي، يا وِليي    



وإسحاقَ ويعقُوب، ورب جبراِئيَل وِميكاِئيَل وإسراِفيَل، ورب محمٍد خاِتِم النَِّبيـين وآلـِه المنْتَجِبـين، ومنْـِزَل               
، ومنَزَل كهيعص وطه ويس والقُرآِن الحِكيِم، أنْـتَ كَهِفـي ِحـين تُعِييِنـي        التَّوراِة واإلنِْجيِل والزبوِر والفُرقانِ   

المذاِهب ِفي سعِتها وتَِضيقُ ِبي األرض ِبرحِبها ولَوال رحمتُك لَكُنْتُ ِمن الهاِلِكين، وأنْتَ مِقيـُل عثْرِتـي ولَـوال       
لمفْضوِحين، وأنْتَ مَؤيِدي ِبالنَّصِر علَى أعـداِئي ولَـوال نَـصرك إيـاي لَكُنْـتُ ِمـن              ستْرك إياي لَكُنْتُ ِمن ا    

              ذَلَّـِة عالم ِنير لُوكالم لَتْ لَهعن جيا م ،ونتَزعِه يِبِعز ِلياُؤهِة فَأوفْعالرو ومِبالس هنَفْس خَص نيا م ،غْلُوِبينلَـى  الم
ورهالدِمنَةُ وما تَْأِتي ِبِه األز بغَيو وردما تُخِْفي الصِن ويخاِئنَةَ األع لَمعي ،طَواِتِه خاِئفُونس ِمن مفَه ناِقِهمأع.  

  
م ما يعلَمه إلَّـا هـو، يـا مـن     يا من ال يعلَم كَيفَ هو إلَّا هو، يا من ال يعلَم ما هو إلَّا هو، يا من ال يعلَ     

كَبس األرض علَى الماِء وسد الهواء ِبالسماِء، يا من لَه أكْرم األسماِء، يا ذَا المعروِف الَِّذي ال ينْقَِطع أبـدا، يـا             
         و بالج ِمن هخِْرجملَِد القَفِْر وفَ ِفي البوسكِْب ِليالر ضقَيم   ـدعب قُـوبعلَى يع هِلكا، يا رادِة موِديبالع دعب جاِعلَه

أن ابيضتْ عيناه ِمن الحزِن فَهو كَِظيم، يا كاِشفَ الضر والبلْوى عن أيوب وممِسك يدي إبراِهيم عن ذَبِح ابِنـِه           
ِه، يا مِن استَجاب ِلزكَِريا فَوهب لَه يحيى ولَم يدعه فَردا وِحيدا، يا من أخْـرج يـونُس          بعد ِكبِر ِسنَِّه وفَناِء عمرِ    

ِمن بطِْن الحوِت، يا من فَلَق البحر ِلبِني إسراِئيَل فَأنْجاهم وجعَل ِفرعون وجنُوده ِمن المغْرِقين، يا مـن أرسـَل            
الرياح مبشِّراٍت بين يدي رحمِتِه، يا من لَم يعجْل علَى من عصاه ِمن خَلِْقِه، يا من اسـتَنْقَذَ الـسحرةَ ِمـن بعـِد       

دوه وكَذَّبوا رسلَه، يا اللّه يـا اللّـه   طُوِل الجحوِد وقَد غَدوا ِفي ِنعمِتِه يْأكُلُون ِرزقَه ويعبدون غَيره وقَد حادوه ونا        
ء يا بِديع ال ِند لَك، يا داِئم ال نَفاد لَك، يا حي ِحين ال حي، يا محِيي الموتى، يا من هو قـاِئم علَـى كُـلِّ      يا بِدي 

ي وعظُمتْ خَِطيَئِتي فَلَم يفْضحِني ورآِني علَى المعاِصـي فَلَـم      نَفٍْس ِبما كَسبتْ، يا من قَلَّ لَه شُكِْري فَلَم يحِرمنِ         
يشْهرِني، يا من حِفظَِني ِفي ِصغَِري، يا من رزقَِني ِفي ِكبِري، يا مـن أياِديـِه ِعنْـِدي ال تُحـصى وِنعمـه ال              

 عارساِن واإلحِر وِني ِبالخَيضعار نازى، يا متُج    ـِل أنقَب مـاِن ِمـنداِني ِلإليه نياِن، يا مالِعصِة وِباإلساء تُهض
أعِرفَ شُكْر االمِتناِن، يا من دعوتُه مِريضا فَشَفاِني وعريانا فَكَـساِني وجاِئعـا فَأشْـبعِني وعطْـشان فَـأرواِني        

يدا فَكَثَّرِني وغاِئبا فَردِني ومِقالّ فَأغْناِني ومنْتَِصرا فَنَـصرِني وغَِنيـا فَلَـم           وذَِليال فَأعزِني وجاِهال فَعرفَِني ووحِ    
يسلُبِني، وأمسكْتُ عن جِميِع ذِلك فَابتَدأِني فَلَك الحمد والشُّكْر، يا من أقاَل عثْرِتي ونَفَّس كُربِتي وأجاب دعـوِتي           

تَرسال       و ِمنَِحـك كَـراِئمو ِمنَنَـكو ـكمِنع دأع إني، وودلَى عِني عرنَصِتي ولَّغَِني طَِلببذُنُوِبي و غَفَرِتي وروع 
  .ُأحِصيها

  
ـ               تَ، أنْـتَ الَّـِذي   يا موالي، أنْتَ الَِّذي منَنْتَ، أنْتَ الَِّذي أنْعمتَ، أنْتَ الَِّذي أحسنْتَ، أنْتَ الَّـِذي أجملْ

أفْضلْتَ، أنْتَ الَِّذي أكْملْتَ، أنْتَ الَِّذي رزقْتَ، أنْتَ الَِّذي وفَّقْتَ، أنْتَ الَِّذي أعطَيتَ، أنْتَ الَّـِذي أغْنَيـتَ، أنْـتَ       
الَِّذي عصمتَ، أنْتَ الَِّذي ستَرتَ، أنْـتَ  الَِّذي أقْنَيتَ، أنْتَ الَِّذي آويتَ، أنْتَ الَِّذي كَفَيتَ، أنْتَ الَِّذي هديتَ، أنْتَ           

الَِّذي غَفَرتَ، أنْتَ الَِّذي أقَلْتَ، أنْتَ الَِّذي مكَّنْتَ، أنْتَ الَِّذي أعززتَ، أنْتَ الَِّذي أعنْتَ، أنْتَ الَِّذي عضدتَ، أنْـتَ    
، أنْتَ الَِّذي عافَيتَ، أنْتَ الَِّذي أكْرمتَ، تَباركْتَ وتَعالَيتَ، فَلَـك  الَِّذي أيدتَ، أنْتَ الَِّذي نَصرتَ، أنْتَ الَِّذي شَفَيتَ      

  .الحمد داِئما ولَك الشُّكْر واِصبا أبدا



  
، أنَـا  ثُم أنا يا إلِهي المعتَِرفُ ِبذُنُوِبي فَاغِْفرها ِلي، أنَا الَِّذي أسْأتُ، أنا الَِّذي أخْطَْأتُ أنَا الَّـِذي هممـتُ              

الَِّذي جِهلْتُ، أنَا الَِّذي غَفَلْتُ، أنَا الَِّذي سهوتُ، أنَا الَِّذي اعتَمدتُ، أنَا الَِّذي تَعمدتُ، أنَا الَِّذي وعدتُ، وأنَـا الَّـِذي      
    ِتكمفْتُ ِبِنعتَرتُ، أنَا الَِّذي اعرها ِلـي، يـا   أخْلَفْتُ أنَا الَِّذي نَكَثْتُ، أنَا الَِّذي أقْرِبذُنُوِبي فَاغِْفر وءأبِعنِْدي وو لَيع

                ِتـِه، فَلَـكمحرونَِتـِه وعِبم مِمَل صاِلحا ِمـنْهع نفِّقُ موالمو ِتِهمطاع نع الغَِني وهِعباِدِه و ذُنُوب هرال تَض نم
دمالح.  

  
      صتَِني فَعرِدي، إلِهي أميسال ذا          إلِهي وو تَـِذرٍة ِلي فَأعاءرتُ ال ذا بحبفَأص ،كيتُ نَهتَكَبتَِني فَارينَهو تُكي

   شَي فَِبأي ،ٍة فَأنْتَِصركُلُّهـا        قُو سِلـي، ألَـيِبِرج ـِدي أمِبي ِبِلساِني أم ِري أمصِبب ِعي أمم؟ أِبساليويا م تَقِْبلُكٍء أس
  .ِدي وِبكُلِّها عصيتُكِنعمك ِعنْ

  
يا موالي، فَلَك الحجةُ والسِبيُل علَي، يا من ستَرِني ِمن اآلباِء واُألمهاِت أن يزجروِني، وِمـن العـشاِئِر             

         وا يا ملَِو اطَّلَعوِني، وعاِقبي الِطيِن أنالس ِمنوِني، وريعي اإلخْواِن أنـا   وِه ِمنِّـي إذن ملَيتَ علَى ما اطَّلَعع اليو
خاِضع ذَِليٌل حِصير حِقير ال ذُو بـراءٍة   : أنْظَروِني ولَرفَضوِني وقَطَعوِني، فَها أنَا ذا يا إلِهي بين يديك يا سيِدي           

        تَجٍة فَأحجال ذو حو ٍة فَأنْتَِصرال ذُو قُوو تَِذرفَأع     ـودحى الجـسمـا عوءا، وْل سمأع لَمو تَِرحأج ال قاِئٌل لَمِبها و 
كَيفَ وأنَّى ذِلك؟ وجواِرِحي كُلُّها شاِهدةٌ علَي ِبما قَد عِملْتُ وعِلمتُ يِقينـا غَيـر        ! ولَو جحدتُ يا موالي ينْفَعِني؟    

     ع ساِئِلي ِعن أنَّك ِذي شَك         ِلكـدكُـلِّ ع ِمـنِلِكـي وهم لُكـدعو ورُل الَِّذي ال تَجدالع كَمالح أنَّكوِر، وظاِئِم اُألم
ِمككَرو وِدكجو نِّي فَِبِحلِْمكفُ عتَع إنو لَيع ِتكجح دعِني يا إلِهي فَِبذُنُوِبي بذِّبتُع ِبي، فَإنرهم.  

  
نْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِمن الظَّاِلِمين، ال إله إلَّا أنْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِمن المستَغِْفِرين، ال إلـه    ال إله إلَّا أ     

ا أنْتَ سـبحانَك  إلَّا أنْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِمن الموحِدين، ال إله إلَّا أنْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِمن الخاِئِفين، ال إله إلَّ        
               إنِّـي كُنْـتُ ِمـن حانَكبإلَّا أنْتَ س ال إله ،اِجينالر إنِّي كُنْتُ ِمن حانَكبإلَّا أنْتَ س ال إله ،ِجِلينالو إنِّي كُنْتُ ِمن

نْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِمن الـساِئِلين، ال إلـه   الراِغِبين، ال إله إلَّا أنْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِمن المهلِِّلين، ال إله إلَّا أ    
إلَّا أنْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِمن المسبِحين، ال إله إلَّا أنْتَ سبحانَك إنِّي كُنْتُ ِمـن المكَبـِرين، ال إلـه إلَّـا أنْـتَ            

ِليناألو آباِئي بري وبر حانَكبس.  
  

  ماللَّه        ا أنِّـي لَـمِقـركُنْتُ م إندا ودعم إقْراِري ِبآالِئكدا وحوم إخْالِصي ِلِذكِْركدا وجمم كلَيهذا ثَناِئي ع 
تَِني وبرأتَِنـي ِمـن   ُأحِصها ِلكَثْرِتها وسبوِغها وتَظاهِرها وتَقادِمها إلَى حاِدٍث ما لَم تَزْل تَتَعهدِني ِبِه معها منْذُ خَلَقْ       

أول العمِر ِمن اإلغناِء ِمن الفَقِْر وكَشِْف الضر وتَسِبيِب اليسِر ودفِْع العسِر وتَفِْريِج الكَرِب والعاِفيِة ِفـي البـدن              
عالَِمين ِمن األوِلين واآلِخِرين مـا قَـدرتُ وال هـم    والسالمِة ِفي الديِن، ولَو رفَدِني علَى قَدِر ِذكِْر ِنعمِتك جِميع ال   



               ،مـاُؤكال تُكـافى نَعو لَغُ ثَنـاُؤكبال يو ى آالُؤكصِحيٍم ال تُحِظيٍم ركَِريٍم ع بر تَ ِمنتَعالَيتَ وستَقَد لَى ذِلكع
  . ِنعمك وأسِعدنا ِبطاعِتك، سبحانَك ال إله إلَّا أنْتَصلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد وأتِْمم علَينا

  
               الكَـِسير ربتَجو تُغِْني الفَِقيرو ِقيمتَشِْفي السو وبكْرتُِغيثُ المو وءتَكِْشفُ السو طَرضالم تُِجيب إنَّك ماللَّه

يس دونَك ظَِهير وال فَوقَك قَِدير وأنْتَ العِلي الكَِبير يا مطِْلقَ المكَبِل األِسيِر، يـا       وتَرحم الصِغير وتُِعين الكَِبير ولَ    
راِزقَ الطِّفِْل الصِغيِر، يا ِعصمةَ الخاِئِف المستَِجيِر، يا من ال شَِريك لَه وال وِزير صلِّ علَى محمـٍد وآِل محمـٍد      

ي ِفي هِذِه العِشيِة أفْضَل ما أعطَيتَ وأنَلْتَ أحدا ِمن ِعباِدك ِمن ِنعمٍة تُوِليها وآالٍء تُجددها وبِليٍة تَـصِرفُها           وأعِطِن
  .ٍء قَِدير  تَشاء خَِبير وعلَى كُلِّ شَيوكُربٍة تَكِْشفُها ودعوٍة تَسمعها وحسنٍَة تَتَقَبلُها وسيَئٍة تَتَغَمدها إنَّك لَِطيفٌ ِبما

               مـانحـِئَل، يـا رس نم عمأسطى وأع نم عسأوفا وع نم مأكْرو أجاب نم عرأسو ِعيد نم بأقْر إنَّك ماللَّه 
ك مْأموٌل، دعوتُك فَأجبتَِني وسألتُك فَـأعطَيتَِني ورِغبـتُ   الدنْيا واآلِخرِة ورِحيمهما، لَيس كَِمثِْلك مسُؤوٌل وال ِسوا      

إلَيك فَرِحمتَِني ووِثقْتُ ِبك فَنَجيتَِني وفَِزعتُ إلَيك فَكَفَيتَِني، اللَّهم فَصلِّ علَى محمٍد عبِدك ورسوِلك ونَِبيك وعلَـى            
 ِبينآِلِه الطَّي       آِمـين ،ذاِكـِرين ِلآالِئـكو شـاِكِرين نا لَكاكْتُبو كطاءنِّْئنا عهو كماءلَنا نَع متَمو ِعينمأج الطَّاِهِرين 

العالَِمين بر آِمين.  
  

 غايةَ الطَّـاِلِبين الـراِغِبين ومنْتَهـى    اللَّهم يا من ملَك فَقَدر وقَدر فَقَهر وعِصي فَستَر واستُغِْفر فَغَفَر، يا             
 أحاطَ ِبكُلِّ شَي نيا م ،اِجينِل الرِفـي هـِذِه    أم كإلَي هجإنَّا نَتَو مِحلْما، اللَّهةً ومحرأفَةً ور تَِقيِلينسالم ِسعوٍء ِعلْما و
   حتَها ِبمظَّمعفْتَها وِة الَِّتي شَرِشيـِشيِر النَّـِذيِر     العالب ،ِيـكحلَـى وع أِميِنكو خَلِْقك ِمن ِتكرِخيو وِلكسرو كٍد نَِبيم

مـا  السراِج المِنيِر الَِّذي أنْعمتَ ِبِه علَى المسِلِمين وجعلْتَه رحمةً ِللْعالَِمين، اللَّهم فَصلِّ علَى محمـٍد وآِل محمـٍد كَ     
محمد أهٌل ِلذِلك ِمنْك يا عِظيم، فَصلِّ علَيِه وعلَى آِلِه المنْتَجِبين الطَّيِبين الطَّاِهِرين أجمِعين وتَغَمدنا ِبعفِْوك عنَّـا،        

يِة نَِصيبا ِمن كُلِّ خَيٍر تَقِْسمه بـين ِعبـاِدك   فَإلَيك عجِت األصواتُ بصنُوِف اللُّغاِت، فَاجعْل لَنا اللَّهم ِفي هِذِه الَعشِ  
اِحِمينحم الريا أر طُهسٍق تَبِرزٍة تُجلِّلُها وعاِفيكٍَة تُنِْزلُها وربها وٍة تَنْشُرمحرِدي ِبِه ونُوٍر تَهو.  

  
    م فِْلِحينم نِْجِحيننا ِفي هذَا الوقِْت ماقِْلب ملْنااللَّهعال تَجو ،غاِنِمين وِرينرب     ال تُخِْلنـا ِمـنو القـاِنِطين ِمن

        طاِئـكع ِمـن لُـهِل مـا نَُؤمال ِلفَضو وِمينرحم ِتكمحر لْنا ِمنعال تَجو ِلكفَض ِمن لُهنا ما نَُؤمِرمال تَحو ِتكمحر
    و نا خاِئِبيندال تَرو قاِنِطين           ـوِقِنينلْنـا مأقْب ـكإلَي ،ِميناألكْـر مأكْرو ِدينواألج دويا أج ،وِدينطْرم اِبكب ال ِمن

فَِهـي  وِلبيِتك الحراِم آمين قاِصِدين، فَأِعنَّا علَى مناِسِكنا وأكِْمْل لَنا حجنا واعفُ عنَّا وعاِفنا، فَقَد مددنا إلَيك أيِدينا           
  .ِبِذلَِّة االعِتراِف موسومةٌ

  
                 ،كـرلَنـا غَي بال رو لَنا ِسـواك فَال كاِفي ناكتَكْفَياكِْفنا ما اسو ألناكِة ما سِشيِطنا ِفي هِذِه العفَأع ماللَّه

  .نا الخَير واجعلْنا ِمن أهِل الخَيِرناِفذٌ ِفينا حكْمك، مِحيطٌ ِبنا ِعلْمك، عدٌل ِفينا قَضاُؤك، اقِْض لَ
  



             ـعِلكْنا مال تُهو ِعينمنا أجلَنا ذُنُوب اغِْفرِر وسالي وامدالذُّخِْر و كَِريمِر واألج ِظيمع وِدكلَنا ِبج ِجبأو ماللَّه
محيا أر تَكمحرو أفَتَكنا رِرفْ عال تَصو الهاِلِكيناِحِمينالر .  

  
           ِمـن ـكَل إلَيتَنَـصو فَقَِبلْتَـه كإلَي تابو تَهفَِزد كشَكَرو تَهطَيفَأع ألَكس نقِْت ِمملْنا ِفي هذَا الوعاج ماللَّه

  .ذُنُوِبِه كُلِّها فَغَفَرتَها لَه، يا ذا الجالِل واإلكْراِم
  

    دسوفِّقْنَا و ماللَّه        ِحمتُرِن اسم محيا أرِئَل وس نم رنا يا خَيعرْل تَضاقْبنا وـِه      .دلَيخْفـى عال ي ـنيـا م 
إغْماض الجفُوِن وال لَحظُ العيوِن وال ما استَقَر ِفي المكْنُوِن وال ما انْطَوتْ علَيِه مـضمراتُ القُلُـوِب، أال كُـلُّ              

  أح قَد اتُ         ذِلكماوالـس لَـك حبا كَِبيرا، تُـسلُوع ونقُوُل الظَّاِلما يمتَ عتَعالَيو حانَكبس ،كِحلْم هِسعوو كِعلْم صاه
شَي ِمن إنو ِفيِهن نمو ونضاألرو عبالس لُوعو دجالمو دمالح فَلَك ،ِدكمِبح حبسٍء إلَّا يدالج .  

  
        ـماللَّه ،ِحيمُؤوفُ الـرالـر الكَِريم وادأنْتَ الجاألياِدي الِجساِم واإلنْعاِم وِل والفَضاإلكْراِم والِل ويا ذَا الج

      ِتي ِمنقَبِتقْ رأعِفي وخَو آِمنِديِني وِني ودعاِفِني ِفي بالِل والَح ِقكِرز ِمن لَيع ِسعِبـي   أو كُـرال تَم مالنَّاِر، اللَّه
  .وال تَستَدِرجِني وال تَخْدعِني وادرأ عنِّي شَر فَسقَِة الِجن واإلنِْس

   



  عليه السالم  يوم عرفة دعاء علي بن الحسين 
  

          األرمواِت والس ديعب دمالح لَك ماللَّه ،العالَِمين بللِّه ر دمبـاِب    الحاألر باإلكْـراِم، رـالِل وِض ذَا الج
 واِرثَ كُلِّ شَيخْلُوٍق وخاِلقَ كُلِّ مْألُوٍه وكُلِّ م إلهو كَِمثِْلِه شَي سٍء، لَي   شَـي ِعلْـم نْهع بزعال يو ِبكُـلِّ    ء ـوهٍء و

شَي    لى كُلِّ شَيع وهحيطٌ وٍء م  أنْتَ اللّه ،قيبٍء ر   ال إلـه أنْتَ اللّـهو ،دتَفَرالم دالفَر دحتَوالم دإلّا أنْتَ األح ال إله
إلّا أنْتَ الكَِريم المتَكَرم العِظيم المتَعظِّم الكَِبير المتَكَبر، وأنْتَ اللّه ال إله إلّا أنْتَ العِلي المتَعاِل الـشَّديد الِمحـاِل،           

للّه ال إله إلّا أنْتَ الرحمن الرِحيم العِليم الحِكيم وأنْتَ اللّه ال إله إلّا أنْتَ السميع البِصير القَـِديم الخَِبيـر،          وأنْتَ ا 
           إلّا أنْتَ األو ال إله أنْتَ اللّهو ،مواألد اِئمالد ماألكْر إلّا أنْتَ الكَِريم ال إله أنْتَ اللّهو   ـدعب اآلِخـرٍد وَل كُلِّ أحُل قَب

كُلِّ عدٍد، وأنْتَ اللّه ال إله إلّا أنْتَ الداني في علُوِه والعالي في دنُوه، وأنْتَ اللّه ال إله إلّا أنْتَ ذو البهاِء والمجـِد            
ء ِمن غير سنٍخ وصورتَ ما صورتَ ِمـن غيـِر   والِكبرياِء والحمِد، وأنْتَ اللّه ال إله إلّا أنْتَ الِّذي أنشأتَ األشيا    

  .ِمثاٍل وابتَدعتَ المبتدعاِت بال احتذاء
  

ٍء تيسيرا ودبرتَ ما دونَك تدبيرا، أنـتَ الـذي لَـم         ٍء تَقِْديرا ويسرتَ كُّل شَي     أنتَ الّذي قدرتَ كُلَّ شي      
مِرك وِزير ولَم يكُن لَك مشابه وال نظيـر، أنْـتَ الـذي أردتَ فَكـان     يِعنك على خَلِْقك شَِريك ولَم يواِزرك في أ   

حتما ما أردتَ وقَضيتَ فكان عدال ما قضيت وحكَمتَ فكان نَصفا ما حكمتَ، أنْتَ الِّذي ال يحويـك مكـان ولَـم       
ٍء أمـدا   ٍء عددا وجعلْتَ لكـل شـي   تَ الِّذي أحصيتَ كُلَّ شي    يقم ِلسلطاِنك سلطان ولم يعيِك برهان وال بيان، أنْ        

ٍء تقديرا، أنت الِّذي قَصرتْ األوهام عن ذاتيِتك وعجزتْ األفهـام عـن كَيفيِتـك ولَـم تُـدِرك            وقدرتَ كل شي  
       تمثّْل فَتكُون لَمودا ودحم فتكون نيتك أنْتَ الِّذي ال تُحدأي موضع مولـودا، أنْـتَ   األبصار فتكون تَِلد لَمموجودا و 

                عدثَ وابتـدواسـتَح أنْتَ الذي ابتدأ واخترع ،عارضكفَي وال ندلّك كاِثركوال ِعدَل في كعاندمعك فَي الَّذي ال ِضد
نعنع ما صص نسوأح.  

  
 فُرقانك، سبحانك ِمن لَطيٍف ما ألطَفَـك    سبحانك ما أجلَّ شأنك وأسنى في األماِكن مكانك وأصدع بالحقِّ           

ورُؤوٍف ما أرأفَك وحكيٍم ما أعرفَك، سبحانك من مليٍك ما أمنعك وجواٍد مـا أوسـعك ورفيـٍع مـا أرفعـك ذو           
 التمـسك لـديٍن   البهاِء والمجِد والكبرياِء والحمِد، سبحانَك بسطتَ بالخَيراِت يدك وعرفِت الهداية من ِعنْدك فَمن         

أو دنْيا وجدك، سبحانَك خَضع لَك من جرى في علِمك وخشع ِلعظَمِتك ما دون عرِشك وانقاد ِللتـسِليم لـك كُـلُّ      
                وال تُجارى وال تُمـارى وال تُخـادع وال تُماطُ وال تُنازع وال تُكاد سوال تُم ال تُجسو ال تُحس بحانَكس ،خَلِقك

ال تُماكر، سبحانك سبيلُك جدد وأمرك رشد وأنت حي صمد، سبحانك قولُك حكـيم وقـضاؤك حـتم وإرادتُـك      و
لَـك  . عزم سبحانك الراد لمشيتك وال مبدَل لكلماِتك، سبحانك باهر اآلياِت فاِطر الـسماواِت بـارئ النَّـسماتِ             

   ِبدواِمك ومددا يمح حمـدا        الحمد الحمـد نعك، ولَـكوازي صدا خالدا ِبنعمِتك، ولك الحمد حمدا يمح دالحم لكو ،
يزيد على رضاك، ولَك الحمد حمدا مع حمِد كُّل حامد وشُكرا يقصر عنه شُكر كّل شاِكر، حمـدا ال ينْبغـي إلّـا       

 ويستدعى به دوام اآلِخـر، حمـدا يتـضاعفُ علـى كُـرور      لَك وال يتقرب به إلّا إليك، حمدا يستدام به األولُ     



األزِمنِة ويتزايد أضعافا مترادفةً، حمدا يعجز عن إحصائه الحفَظةُ ويزيد على ما أحصتْه فـي ِكتاِبـك الكَتَبـةُ،            
وابه ويستغِرقُ كّل جـزاء جـزاؤه، حمـدا    حمدا يوازن عرشَك المجيد ويعادُل كُرسيك الرفيع حمدا يكمُل لَديك ثَ   

ظاِهره وفقٌ لباطنه وباطنُه وفقٌ لصدق النية، حمدا لَم يحمدك خلقٌ مثْله وال يعرفُ أحد ِسـواك فَـضلَه، حمـدا         
 الحمِد وينـتظم مـا أنـتَ    يعان من اجتهد في تَعديده ويؤيد من أغرقَ نزعا في تَوِفيته، حمدا يجمع ما خَلقتَ من  

        زيـدالم ِبكرِمـك وجـبـدا يمبـه، ح كحمدن يِمم مدوال أح ِمنه إلى قو ِلك أقرب دمدا ال حمح ،عدب ِمن خالقه
  .ِبوفوِره وتصلُه ِبمزيٍد بعد مزيٍد طَوال منك، حمدا يجب ِلكرِم وجِهك ويقاِبُل عز جالِلك

  
  رب         عليـِه أتـم وبارك ِب أفضَل صلواِتككْرِم المقرصطفى المٍد المنتجِب المحمٍد وآِل محملِّ على مص 

بركاِتك وترحم عليِه، أمتع رحماِتك، رب صلِّ على محمٍد وآله صالةً زاكيـةً ال تَكُـون صـالةٌ أزكـى منهـا،       
      ص الةً ناميةً ال تكُونصلِّ عليه صصـلِّ        و بصالةٌ فَوقَها، ر الةً راضيةً ال تكُونِه صليصلِّ عالةٌ أنمى ِمنها، و

على محمٍد وآله صالةً تُرضيِه وتَزيد على ِرضاه، وصلِّ عليه صالةً تُرضيك تَزيد على ِرضـاك لـه، وصـلِّ           
    لها أهال، ر رهإلّا بها وال تَرى غَي الةً ال تَرضى لهِرضـوانَك    عليه ص ـالةً تُجـاوزٍد وآلِه صحملِّ على مص ب

       ـلواِت مالئكَتـكص الةً تَنتَِظمٍد وآلِه صحملِّ على مص رب ،كلماتك كما ال تَنْفد نْفُدال يو تَّصُل اتّصالُها ِببقاِئكوي
ِجنّك وإنسك وأهـِل إجابِتـك وتَجتَمـع علـى     وأنبيائك ورسِلك وأهِل طاعِتك وتَشْتمُل على صلواِت ِعباِدك من     

صالِة كلِّ من ذرأتَ وبرأت من أصناٍف خَلِقك، رب صلِّ عليِه وآِلِه صالةً تُحيط ِبكُلِّ صالِة سـاِلفٍة ومـستَأنفٍة،       
فُ معهـا ِتلـك الـصلواِت    وصلِّ عليه وعلى آِلِه صالةً مرضيةً لك وِلمن دونَك وتُنشُئ مع ذِلك صلَواٍت تُضاع       

           لِّ على أطايب أهِل بيِتـِه الـذينص بك، رها غيردعةً في تَضاِعيفَ ال يوِر األياِم ِزيادِعندها وتُزيدها على كُر
ـ     طهو لى ِعبـاِدكع كججوح في أرِضك كوخُلفاء فَظةَ ِديِنكوح نةَ ِعلِمكخَز علتَهمجو ألمِرك ماختَرتَه  م ِمـنرتَه

الِرجس والدنس تَطِهيرا بإرادِتك وجعلَتهم الوسيلَةَ إليك والمسلك الى جنَِّتك، رب صلِّ على محمٍد وآِلـِه صـالةً          
ائـدك،  تُجِزُل لهم بها ِمن ِنحِلك وكَرامِتك وتُكمُل لهم األشياء ِمن عطاياك ونَواِفلك وتُوفِّر علَيِهم الحـظّ ِمـن عو         

رب صلِّ عليه وعليِهم صالةً ال أمد في أوِلها وال غَاية ألمِدها وال ِنهايـةَ آلِخرهـا، رب صـلِّ علـيِهم ِزنَـةَ              
ء سماواِتك وما فَوقَهن وعدد أرضيك وما تَحتُهن وما بينَهن صـالةً تُقـربهم ِمنَـك زلفـى      عرِشك وما دونَه وِمل 

  .تَكون لَك ولَهم ِرضى ومتِّصلةً بنظاِئِرهن ابداو
  

          ِلـكبِبح لَـهبـلْتَ حأن وص عدنارا في ِبالِدك بلما ِلعباِدك ومع تَهتَ ِدينَك ِفي كلِّ أواٍن باماٍم أقمأيد اللّهم
امِتثاِل أواِمِره واالنتهاِء عنـد نهيـِه   وجعلته الذريعةَ الى ِرضواِنك وافْتَرضتَ طَاعتَه وحذّرتَ مِعصيته وأمرتَ ب     

        هـاءوب ِكينتَمـسوعـروةُ الم وكَهـفُ المـؤِمنين ةُ الالِئذينمفهو ِعص ،متأخِّر نهع تأخّروال ي متقدم همتَقدوأال ي
وآِتِه ِمن لَدنْك سلطَانا نَِصيرا وافْـتَح لَـه   العالمين، اللّهم فأوِزع ِلوليك شُكَر ما أنعمتَ ِبه عليِه وأوِزعنا ِمثْلَه فيِه      

فَتحا يِسيرا وأِعنه ِبركُنك األعز واشدد أزره وقُو عِضده وراِعِه ِبعيِنك واحِمـِه بحفظـك وانـصره بمالئكتـك               
ك اللّهم عِليه وآلـه، وأحيـي بـه    وأمِدده ِبجنِدك األغْلَب وأقم به ِكتابك وحدودك وشراِئعك وسنَن رسوِلك صلواتُ    

ما أماتَه الظاِلمون ِمن معاِلِم ِديِنك واجِل ِبه صداء الجوِر عن طَريِقتك، وأِبن به الضراء من سـبيلك، وأزل بـه        



      ،ه على أعداِئكده ألوِليائك وابسطْ يجاِنب غاةَ قصدك عوجا، وأِلنقْ به بحعن ِصراِطك، وام لَنـا   الناِكبين ـبوه 
       دافَعـِة عنـهوإلى نَـصرِته والم اعينس وفي ِرضاه ِطيِعينم لنا له ساِمعينعتَه وتَعطُّفَه وتَحنّنَه، واجحمرأفَتَه ور

 بينتقرعليه وآله بذلك م لواتُك اللّهمص سوِلكوإلى ر مكِنفين وإليك .      تـِرِفينعالم صـلِّ علـى أوليـاِئهمو اللّهـم
تهم               ِبمبإمـام ـؤتّمينِبـواليِتهم الم ِكينتمـسِتهم المـروِبع تمـِسكينسهم المآثار م المقتَِفينهجنهم قاِمِهم المتِّبعين

 المسلِّمين ألمِرهم المجتِهِدين في طَاعِتهم المنتَِظرين أيامهم المادين إليهم أعينَهم، الصلواِت المباركَاِت الزاِكيـاتِ            
             لَهم شُؤونَهم وتُـب هم وأصِلحعلى التقوى أمر عالناِمياِت الغاِدياِت الرايحاِت، وسلّم عليهم وعلى أرواِحهم واجم

الراِحمين ما أرحِتك يالِم ِبرحمم ِفي داِر السهعلْنا معواج الغَاِفرين وخَير الرحيم ِليهم إنّك أنْت التّوابع.  
  

     و هذا ي لـت       اللّهمزنَنتَ فيه ِبعفْـِوك، وأجتك وممحظّمتَه، نَشرتَ ِفيِه رمتَه وعكرفْتَه وشَر ومفةَ يرع وم
          علتَـهـاه فَجإي خَلِْقك دعوب لَه ليه قَبل خَلِقكمتَ عك الذي أنعبدلتَ ِبه على ِعبادك، اللهم وأنا عتَك وتَفضطيفيه ع

وفَّقتَه ِلحقِّك وعصمتَه ِبحِبلك وأدخَلْتَه في ِحزِبك وأرشَدتَه ِلمواالِة أولياِئـك ومعـاداِة أعـداِئك    ممن هديتَه ِلديِنك و  
ثُم أمرتَه فَلم يأتَِمر وزجرتَه فَلم ينْزِجر ونَهيتُه عن معِصيِتك فَخـالف أمـرك إلـى نَِهيـك ال معانـدةً لَـك وال            

   بل د ليكاِرفـا             اسِتكْبارا علَيـه عع موه فأقـددك وعدوع ذَّرتَه وأعانَه على ذلكوإلى ما ح لتَهيواه إلى مازه عاه
  .ِبوعيِدك راِجيا ِلعفِوك واِثقا ِبتجاوزك وكان أحقّ ِعباِدك مع مامنَنتَ عليه أال يفَعَل

  
خاِئفا معتِرفا ِبعِظيٍم من الذُنوب تَحملتُه، وجليـٍل مـن   وها أنا ذا بين يديك صاِغرا ذَِليال خَاِضعا خاِشعا           

     ـدفَع ،مـانع ني ِمنـكمنَعوالي جيرني ِمنك مِجيروِقنا أنّه ال يم ِتكمرحالِئذا ب فِْحكستَِجيرا ِبصمتُه مالخَطايا اجتَر
جود به على من القى بيـِدِه إليـك ِمـن عفـِوك،     علي بما تَعود ِبه على من اقتَرفَ من تَغمِدك، وجد علي ِبما تَ         

وامنُن علي ِبما ال يتعاظَمك أن تَمن به على من أملك ِمن غُفراِنك، واجعْل لي في هذا اليوِم نَـصيبا أنـاُل بـه             
ي وإن لم ُأقدم ما قَـدموه ِمـن   حظّا من ِرضواِنك، وال تَردني صفرا ِمما ينقَِلب ِبِه المتَعبدون لك ِمن ِعبادك، وإن         

الصاِلحاِت فَقَد قدمتُ تَوحيدك ونفي األضداد واالنداِد واألشباِه عنك وأتيتُك ِمن األبواِب التي أمـرت أن تُـؤتى              
 واالسـِتكانَِة لَـك   منها وتَقَربتُ إليك ِبما ال يقرب أحد ِمنك إلّا بالتقرب به، ثُم أتبعتُ ذِلك باإلنابِة إلَيك والتـذلُلِ        

وحِسن الظن ِبك والِثقَِة ِبما ِعندك وشَفَعتُه ِبرجاِئك الِّذي قَّل ما يخيب علَيِه راجيك وسألتك مسألَة الحقيِر الـذِّليِل            
كبـرين وال  الباِئس الفَِقير الخائف المستَجير ومع ذلك خيفةً وتَضرعا وتَعوذا وتلـوذا، ال مـستطيالً ِبتَكَبـر المتَ       

  .متعاِليا ِبدالِّة المِطيعين وال مستطيالً ِبشَفاعِة الشّاِفعين وأنا بعد أقّل األقلين وأذّل األذلّين وِمثُل الذَّرِة أو دونها
  

ـ         ا فيامن لم يعاجل المسيئين وال ينده المترفين ويا من يمن بإقالة العاثرين ويتفضل بإنظار الخـاِطئين أن
ء المعترفُ الخاطئ العاثر، أنا الذي أقدم عليك مجترئا، أنَا الِّذي عصاك متَعمدا، أنَا الِّذي اسـتَخفى ِمـن                 المسي

ِعباِدك وبارزك، أنَا الِّذي هاب ِعبادك وأِمنَك، أنَا الِّذي لَم يرهب سطْوتَك ولَم يخف بأسك، أنَـا الجـاني علـى             
ِبحقِّ مِن اخْتَرتَ ِمن بِريِتك ومِن اجتَبيتَ ِلـشَْأِنك،  . فِْسِه، أنَا المرتَهن ِببِليِتِه أنَا القَِليُل الحياِء، أنَا الطَِّويُل العناءِ        نَ

اعتَه ِبطاعِتك ومـن جعلْـتَ معـِصيتَه    ِبحقِّ مِن انْتَجبتَ ِمن خَلِْقك وِبمِن اصطَفيتَه ِلنَفِْسك، ِبحقِّ مِن وصلْتَ ط           



كَمعِصيِتك، ِبحقِّ من قَرنْتَ مواالتَه ِبمواالِتك ومن نُطْتَ معاداتَه ِبمعاداِتك، تَغَمدِني في يوِمي هذا ِبما تَتَغمـد ِبـِه      
 وتَولَّني ِبما تَتَولّى ِبه أهَل طَاعِتك والزلفى لَديك والمكانَـِة ِمنْـك،         من جار إلَيك متَنَصال وعاذَ ِباسِتغْفاِرك تاِئبا،      

وتَوحدِني ِبما تَتَوحد ِبه من وفَى ِبعهِدك وأتْعب نَفْسه في ذاِتك وأجهدها في مرضاِتك، وال تُؤاِخـذِْني ِبتَفِْريطـي             
     دي طَوري في حدوتَع نِْبكفي ج         ـرِنـي خَينَعم نم اجرِتدِلي اس الِئكِرجِني ِبإمتَدوال تَس ،كاِمكِة أحزجاووم وِدك

ما ِعنْده ولَم يشْركْك في حلُوِل ِنعمِتِه ِبي، ونَبهِني ِمن رقْدِة الغَاِفِلين وِسنَِة المسِرِفين ونَعـسِة المخْـذُوِلين، وخُـذْ        
ي إلى ما استَعملْتَ ِبه القَاِنِتين واستَعبدتَ ِبِه المتَعبِدين واستَنْقَذْتَ ِبِه المتَهاِوِنين، وأِعذِْني مما يباِعدني عنْـك            ِبقَلِْب

لَيك والمسابقَةَ إلَيهـا ِمـن   ويحوُل بيِني وبين حظّي ِمنْك ويصدني عما ُأحاِوُل لَديك، وسهْل ِلي مسلَك الخَيراِت إ        
حيثُ أمرتَ والمشَاحةَ ِفيها على ما أردتَ، وال تَمحقِْني في من تَمحقُ ِمن المستَِخفّين ِبما أوعـدتَ، وال تُهِلكِْنـي        

  تُتَب نِني في مروال تُتَب ،قِْتكِلم ِضينرتَعالم ِمن ِلكتُه نم عـراِت    مغَم ِنـي ِمـنونَج ،ِلكبس نع ِرِفيننْحالم ِمن ر
الِفتْنَِة، وخَلِّصِني ِمن لَهواِت البلْوى، وأِجرِني ِمن أخِْذ اإلمالِء، وحْل بيِني وبين عدو يـِضلُِّني وهـوى يـوِبقُِني       

      م راضنّي اعع ِرضِهقُِني، وال تُعٍة تُرنْقَصوم     ـكـِل ِفياَألم ِني ِمـنوال تُْؤِيـس ،ِبكغَض دعب نْهى عضال تَر ن
فَيغِْلب علَي القُنُوط ِمن رحمِتك، وال تَمنَحِني ِبما ال طَاقَةَ ِلي ِبِه فَتَبهظَِني مما تُحملُنيِه ِمـن فَـضِل محبِتـك، وال      

من ال خَير ِفيِه وال حاجةَ ِبك إلَيِه وال إنَابةَ لَه، وال تَرِم ِبي رمي من سـقَطَ ِمـن عـيِن    تُرِسلِْني ِمن يِدك إرساَل   
ِرعايِتك ومِن اشْتَمل علَيِه الِخزي ِمن ِعنِْدك، بْل خُذْ ِبيِدي ِمـن سـقْطَِة المتَـردين ووهلَـِة المتَعـسِفين وزلَّـِة         

مغْروِرين وورطَِة الهاِلكين، وعاِفِني ِمما ابتَلَيتَ ِبِه طَبقَاِت عِبيِدك وإماِئك، وبلِّغِْنـي مبـاِلغَ مـن عِنيـتَ ِبـِه           ال
 يحِبطُ الحسناِت ويـذْهب  وأنْعمتَ علَيِه ورِضيتَ عنْه فَأعشْتَه حِميدا وتَوفَّيتَه سِعيدا، وطَوقِْني طَوقَ اإلقْالِع عما           

ِبالبركَاِت، وأشِْعر قَلِْبي االزِدجاَر عن قَباِئِح السيَئاِت وفَواضِح الحوباِت، وال تَشْغَلِْني ِبما ال اُدِركُه إلّا ِبـك عمـا          
نْهى عما ِعنْدك وتَصد عِن ابِتغَاِء الوِسيلَِة إلَيـك وتُـذِْهُل   ال يرِضيك عنِّي غَيره، وانِْزع ِمن قَلِْبي حب دنْيا دِنيٍة تَ  

          ـنِني عوتَقْطَع ِتكخَشْي ِنيِني ِمنةً تُدمِلي ِعص باِر، وهِل والنَّهِباللَّي اِتكنَاجِبم دِلي التَّفَر نيوز ،ِب ِمنْكالتَّقَر نع
كُِّني ِمن أسِر العظَاِئِم، وهب ِلي التَّطِْهير ِمن دنَِس الِعصياِن وأذِْهـب عنّـي درن الخَطَايـا،      ركُوِب محاِرِمك وتَفُ  

ـ      وأي ،لَـكوطَو لَكفَـض يلَد وظَاِهر اِئكماِبغَ نَعولِّلِْني سوج ،افَاِتكعم ِني ِرداءدور ِتكاِفياِل عبِبلِْني ِبِسررِني وسد
ِبتَوِفيِقك وتَسِديِدك، وأِعنِّي على صاِلِح النِّيِة ومرِضي القَوِل ومستَحسِن العمِل، وال تَِكلِْني إلـى حـوِلي وقُـوِتي           

ك، وال تُنِْسِني ِذكْرك وال تُـذِْهب  دون حوِلك وقُوِتك، وال تُخِْزِني يوم تَبعثُِني ِلِلقَاِئك وال تَفْضحِني بين يدي أوِليائِ        
عنِّي شُكْرك، بْل ألِزمِنيِه في أحواِل السهِو ِعنْد غَفَالِت الجاِهِلين آلالِئـك وأوِزعِنـي أن اُثِْنـي ِبمـا أولَيتَِنيـِه               

     غْبقَ رفَو كِتي إلَيغْبْل رعواج ،إلي تَهيدا أستَِرفَ ِبموال     وأع ،اِمـِدينـِد الحمق حفَـو ـاكِدي إيموح اِغِبينِة الر
              لِّمـسم فَـإنِّي لَـك ،لَك انِدينعتَ ِبِه المهبا جِني ِبمهبوال تَج كإلَي تُهيدِلكِْني ِبما أسوال تُه كفَاقَِتي إلَي تَخْذُلِني ِعنْد

     أو وأنَّك ةَ لَكجالح أن لَمأع       لَى ِمنْـكأو فُوتَع ِبأن ِة، وأنَّكغِْفرُل المُل التَّقْوى وأهوأه انسِباإلح دوِل وأعلى ِبالفَض
ـ           ب ِمـن  ِبأن تُعاِقب وأنَّك ِبأن تَستُر أقْرب ِمنْك إلى أن تُشِْهر فَأحيِني حياةً طَيبةً تَنْتَِظم ِبما ُأِريد وتَبلُغُ ِبي ما ُأِح

          نـيِميِنِه، وذَلِّلِْني بي نِه وعيدي نيب هعى نُورسي نتَةَ موأِمتِْني ِمي ،نْهتَ عيما نَه تَِكبوال أر هثُ ال آتي ما تَكْريح
ِنِني عمن هو غَِني عنِّي وِزدِني إلَيـك  يديك وأِعزِني ِعنْد خَلِْقك وضعِني إذا خَلَوتُ ِبك وارفَعِني بين ِعباِدك وأغْ          

فَاقَةً وفَقْرا، وأِعذِْني ِمن شَماتَِة اَألعداٍء وِمن حلُوِل البالِء وِمن الذُّلِّ والعنَاِء، تَغَمدِني ِفيما اطَّلَعتَ علَيِه ِمنِّي ِبمـا            



ِحلْمه واآلِخذُ على الجِريرِة لَوال أنَاتُه وإذا أردتَ ِبقَوٍم ِفتْنَـةً أو سـوء فَنَجِنـي    يتَغَمد ِبِه القَاِدر على البطِْش لَوال      
               اِئـَل ِمنَِنـكِلـي أو واشْـفَع ،ِتـكفي آِخر ِني ِمثْلَهفَال تُِقم اكنْيٍة في دفَِضيح قَامِني متُِقم وإذا لَم ،اذا ِبكا ِلوِمنْه

ها وقَِديم فَواِئِدك ِبحواِدِثها، وال تَمدد ِلي مدا يقْسو معه قَلِْبي وال تَقْرعِني قَارعةً يـذْهب لَهـا بهـاِئي وال             ِبأواِخِر
هـا وال ِخيفَـةً   تَسمِني خَِسيسةً يصغُر لَها قَدِري وال نَِقيصةً يجهُل ِمن أجِلها مكاِني، والتَرعِني روعـةً أبِلـس بِ       

أوِجس دونَها، اجعْل هيبِتي في وِعيدك وحذَِري ِمن إعذَاِرك وإنْذَاِرك ورهبِتي ِعنْد ِتالوِة آياِتك، واعمـر لَيِلـي              
         وإنْز ،ككُوِني إلَيِدي ِبسروتَج ِد لَكجِدي ِبالتَّهوتَفَر ِتكادِه ِلِعبفي فَكَـاِك     ِبإيقَاِظي ِفي اكلَِتي إينَازوم اِئِجي ِبكواِل ح

رقَبِتي ِمن نَاِرك وإجارِتي ِمما ِفيِه أهلُها ِمنَ عذاِبك، وال تَذَرِني في طُغْياِني عاِمها وال في غَمرِتي سـاِهيا حتّـى       
 اعتَبر وال ِفتْنَةً ِلمن نَظَر، وال تَمكُر ِبي في من تَمكُـر ِبـِه وال    ِحيٍن، وال تَجعلِْني ِعظَةً ِلمِن اتَّعظَ وال نَكَاالً ِلمنِ        

تَستَبِدْل ِبي غَيِري وال تُغَير ِلي اسما وال تُبدْل ِلي ِجسما وال تَتَِّخذِْني هزوا ِلخَلِْقـك وال سـخِْرياً وال تَبعـا إلّـا              
ِباالنِْتقَاِم لَك، وأوِجدِني برد عفِْوك وحالوةَ رحمِتك وريحاِنـك وجنَّـِة نَِعيِمـك وأِذقِْنـي      ِلمرضاِتك وال ممتَهنَا إلّا     

جعـْل  طَعم الفَراِغ ِلما تُِحب ِبسعةً ِمن سعِتك واالجِتهاِد ِفيما يزِلفُ لَديك وِعنْدك وأتِْحفِْني ِبتُحفٍَة ِمن تُحفَاِتـك، وا           
ِتجارِتي راِبحةً وكَرِتي غَير خَاِسرٍة، وأِخفِني مقَامك وشَوقِْني ِلقَاءك، وتُب علي تَوبـةً نَـصوحا ال تُبقـي معهـا      

مـْؤِمنين واعِطـفْ ِبقَلِْبـي    ذُنُوبا صِغيرةً وال كَِبيرةً وال تَذَر معها عالِنيةً وال سِريرةً، وانْزِع الِغلَّ ِمن صدِري ِلل      
على الخَاِشِعين، وكُن ِلي كَما تَكُون ِللصاِلِحين وحلِِّني ِحلْيةَ المتَِّقين واجعْل ِلي ِلسان ِصدٍق ِفي الغَـاِبِرين وِذكْـرا     

     ع ِتكموغَ ِنعبس موتَم ،ِلينة اَألورصاِف ِبي عوو ا في اآلِخِريننَاِمي   فَواِئـِدك أل ِمـنوام يا لَداِتهامكَر وظَاِهر لَي
يدي وسقْ كَراِئم مواِهِبك إلَي وجاِور ِبي اَألطْيِبين ِمن أولياِئك في الِجنَاِن الَِّتـي زينْتَهـا َألصـِفياِئك، وجلِّلِْنـي           

َألِحباِئك واجعْل ِلي ِعنْدك مِقيالً آوي إلَيِه مطْمِئنّا ومثَابةً أتَبوُؤها وأقَر عينـا،         شَراِئفَ ِنحِلك في المقَاماِت المعدِة      
وال تُقَايسِني ِبعِظيماِت الجراِئِر وال تُهِلكِْني يوم تُبلَى السراِئر وأِزْل عنِّي كُلَّ شَك وشُبهٍة، واجعْل ِلي في الحـقِّ             

ِريقا ِمن كُلِّ رحمٍة، وأجِزْل ِلي ِقسم المواِهِب ِمن نَواِلك ووفِّر على حظُوظَ اإلحساِن ِمـن إفْـضاِلك واجعـْل               طَ
ِرب قَلِْبي ِعنْد ذُهـوِل  قَلِْبي واِثقا ِبما ِعنْدك وهمي مستَفْرغا ِلما هو لَك، واستَعِملِْني ِبما تَستَعِمُل ِبِه خَاِلصتَك وأشْ           

العقُوِل طَاعتَك، واجمع ِلي الِغنى والعفَافَ والدعةَ والمعافَاةَ والصحةَ والسعة والطُّمْأِنينَـةَ والعاِفيـةَ، وال تُحـِبطْ        
            ِلي ِمن ِرضعاِتي ِبما يوال خَلَو ِتكِصيعم ها ِمنشُوبا ينَاِتي ِبمسالطَّلَِب إلـى   ح نِهي عجو نوص ،غَاِت ِفتْنَِتكنَز

           ـِو ِكتَاِبـكحلـى مع مظَِهيرا وال لَه لِْني ِللظّاِلِمينعوال تَج ،الفَاِسِقين اِس ما ِعنْدِن الِتمِني عوذُب الَِمينالع ٍد ِمنأح
ِقيِني ِبها وافْتَح ِلي أبواب تَوبِتك پورحمِتـك ورأفَِتـك وِرزِقـك    يدا ونَِصيرا، وحطِْني ِمن حيثُ ال أعلَم ِحياطَةً تَ     

الواِسِع، إنِّي إلَيك ِمن الراِغِبين، وأتِْمم ِلي إنْعاِمك إِنك خَير المنِْعِمين، واجعْل باِقي عمِري فـي الحـج والعمـرِة      
    الع با ري ِهكجو ِتغاءاب        ـدأب ِهملَـيـِه وعلَيع الموالـس الطَّـاِهِرين ِبينٍد وآِلِه الطَّيحمعلى م لَّى اللّهوص ،الَِمين

اآلِبِدين.  
   



   صلى اهللا عليه واله وسلم زيارة الرسول األعظم
  

ر عـن اإلمـام   إذا دخل الزائر الروضة الشريفة استقبل القبر وقال كما جاء في خبٍر صحيح لمعاوية بن عمـا              
  :عليه السالم الصادق 

  
أشْهد أن ال إله إلَّا اللّه وحده ِلا شَِريك لَه، وأشْهد أن محمدا عبده ورسولُه، وأشْـهد أنَّـك رسـوُل اللّـه            

    أنَّك دأشْهداللّه، وبع نب دمحم أنَّك دأشْهصلى اهللا عليه واله وسلم  و    ِتـكتَ ِلُأمحنَـصو ـكبلَّغْتَ ِرساالِت رب قَد 
وجاهدتَ ِفي سِبيِل اللّه وعبدتَ اللّه حتَّى أتاك اليِقين ِبالِحكْمِة والموِعظَِة الحسنَِة وأديتَ الِذي علَيك ِمن الحـقِّ،               

ى الكاِفِرين فَبلغَ اللّه ِبك أفْضَل شَرِف محلِّ المكَرِمين، الحمـد للّـه الـِذي    وأنَّك قَد رُؤفْتَ ِبالمْؤِمِنين وغَلُظتَ عل  
              اِلِحينالـص ِعبـاِدك و ِبينقَـرالم الِئكَِتـكلَواِت مصو لَواِتكْل صعفَاج ماللَِة، اللّهالضِك والشِّر ِمن تَنْقَذَنَا ِبكاس

 رالم أنِْبياِئكـٍد             ومحلى مع اآلِخِرينو ِليناألو ِمن العالَِمين بيا ر لَك حبس نمو ِضيناألرمواِت وِل السأهو ِلينس
       ،خَلِْقـك ِمن ِتكرِخيو ِتكصفْوو ِتكخاصو كِفيصو ِبيبكحو كنَِجيو أِميِنكو كنَِبيو وِلكسرو ِدكبِطـِه   عأع ـماللَّه 
ولَـو أنَّهـم إذْ   : الدرجةَ والوِسيلَةَ ِمن الجنَِّة وابعثْه مقاما محمودا يغِْبطُه ِبِه األولُون واآلِخرون، اللَّهم إنَّـك قُلْـتَ   

  سالر ملَه تَغْفَراسوا اللّه وتَغْفَرفَاس جاُؤوك مهوا أنْفُستَغِْفرا   ظَلَمـسم ـكِحيما، وإنِّي أتَيتُ نَِبيابا روا اللّه تَودجوُل لَو
  .تاِئبا ِمن ذُنُوِبي وإنِّي أتَوجه ِبك إلَى اللِّه ربي وربك ِليغِْفر ِلي ذُنُوِبي

  
  .وإذا فرغ من ذلك طلب من اللّه تعالى قضاء حاجاته ودعا بما أحب

   



  طمة الزهراء عليها السالمزيارة الصديقة فا
  

  :من المأثور أن تُزار الصديقة عليها السالم  بما يلي
  

       المِبيِب اللّه، الـسك يا ِبنْتَ حلَيع الماللّه، الس ِك يا ِبنْتَ نَِبيلَيع الموِل اللّه، السسِك يا ِبنْتَ رلَيع المالس
سالم علَيِك يا ِبنْتَ صِفي اللّه، السالم علَيِك يا ِبنْتَ أِميِن اللّه، السالم علَيِك يـا ِبنْـتَ    علَيِك يا ِبنْتَ خَِليِل اللّه، ال     

    ِر البِك يا ِبنْتَ خَيلَيع الملَاِئكَِتِه، السمِلِه وسرِل أنِْبياِء اللِّه وِك يا ِبنْتَ أفْضلَيع المِر خَلِْق اللّه، السخَي  المِة، الـسِري
علَيِك يا سيدةَ ِنساِء العالَِمين ِمن األوِلين واآلِخِرين، السالم علَيِك يا زوجةَ وِلي اللّه وخَيِر الخَلْـِق بعـد رسـوِل        

ي شَباِب أهِل الجنَِّة، السالم علَيـِك أيتُهـا    السالم علَيِك يا ُأم الحسِن والحسيِن سيد  ،صلى اهللا عليه واله وسلم     اللّه
الصديقَةُ الشَِّهيدةُ،السالم علَيِك أيتُها الرِضيةُ المرِضيةُ، السالم علَيِك أيتُها الفاِضلَةُ الزِكيةُ، الـسالم علَيـِك أيتُهـا      

   ع المةُ، الساإلنِْسي راءوتُهـا           الحـِك أيلَيع المـةُ، الـسِليمثَـةُ العدتُها الُمحِك أيلَيع المةُ، السةُ النَِّقيتُها التَِّقيِك أيلَي
     سةُ ِبنْتَ رِك يا فاِطملَيع المةُ، السورقْهةُ المدطَهضتُها المِك أيلَيع المةُ، السوبغْصةُ المظْلُومصـلى اهللا   وِل اللّـه الم

       نَـٍة ِمـنيلَى بِت عيضأ نَِّك م دِنِك أشْهدبوِحِك ولَى رعِك ولَيلَّى اللّه عص ،كاتُهربةُ اللّه ومحرعليه واله وسلم  و
صـلى اهللا عليـه    قَد جفا رسوَل اللّهصلى اهللا عليه واله وسلم ومن جفاِك فَ ربِك وأن من سرِك فَقَد سر رسوَل اللّه   

صـلى   صلى اهللا عليه واله وسلم ومن وصلَِك فَقَد وصَل رسـوَل اللّـه    ومن آذاِك فَقَد آذَى رسوَل اللّه  ،واله وسلم 
ِك ِبضعةٌ ِمنْه وروحـه الَِّتـي    ِلأنَّ،صلى اهللا عليه واله وسلم  ومن قَطَعِك فَقَد قَطَع رسوَل اللّه     ،اهللا عليه واله وسلم   
 ُأشِْهد اللّه ورسلَه وملَاِئكَتَه أنِّي راٍض عمن رِضيِت عنْـه، سـاِخطٌ   :صلى اهللا عليه واله وسلم   بين جنْبيِه كَما قال   

ن والَيِت، معاٍد ِلمن عاديِت، مبِغض ِلمـن أبغَـضِت    ء ِممن تَبرأِت ِمنْه، مواٍل ِلم      علَى من سِخطِْت علَيِه، متَبرى    
  .مِحب ِلمن أحببِت، وكَفى ِباللّه شَِهيدا وحِسيبا وجاِزيا ومِثيبا

  
  .عليهم السالم صلى اهللا عليه واله وسلم  واألئمة  ثم يصلي الزائر على النبي

    



   السالم عليهم الزيارة الجامعة ألئمة البقيع
  

السالم على أوِلياِء اللّه وأصِفياِئِه، السالم على ُأمناِء اللّه وأِحباِئِه، السالم على أنْـصاِر اللّـه وخُلَفاِئـِه،           
لّه ونَهِيِه، الـسالم علـى   السالم على محالِّ معِرفَِة اللّه، السالم على مساِكِن ِذكِْر اللّه، السالم على مظِْهِري أمِر ال    

الدعاِة إلَى اللّه، السالم على المستَِقرين ِفي مرضاِة اللّه، السالم على المخِْلِصين ِفي طاعِة اللّـه، الـسالم علَـى          
 و والى اللّه فَقَد ماالهو نم لَى الَِّذينع الملَى اللِّه، الساَألِدلَّاِء ع      فَقَـد مفَهـرع ـنمو ى اللّـهعـاد فَقَد معاداه نم

عرفَ اللّه ومن جِهلَهم فَقَد جِهَل اللّه ومِن اعتَصم ِبِهم فَقَِد اعتَصم ِباللِّه ومن تَخَلَّى ِمنْهم فَقَـد تَخَلَّـى ِمـن اللّـِه           
مكُم وحرب ِلمن حاربكُم، مْؤِمن ِبِسركُم وعالِنيِتكُم، مفَوض ِفـي ذِلـك كُلِّـِه إلَـيكُم،     وُأشِْهد اللّه أنِّي ِسلْم ِلمن سالَ   

          لى ملَّى اللّه عصو ،مء إلَى اللِّه ِمنْهرأبو ،و اآلِخِرين ِليناَألو اإلنِْس ِمنو الِجن ٍد ِمنمحآِل م ودع اللّه نـٍد  لَعمح
  .وآِلِه الطّاِهرين

  
  تم موجز أحكام الحج
   والحمد للّه رب العالمين

 


