
 ١

  جـمناسك الح
  للمرجع الديني

  آية اهللا العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
  )دام ظلّه العالي(

  
  :المقدمة

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
 والصالة والسالم على خير خلقه وأشـرف بريتـه محمـد وآلـه الطيبـين                ،الحمد هللا رب العالمين   

  .لى قيام يوم الدين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إ،الطاهرين
  

 وهو واجب على كّل مـن اسـتجمع الـشرائط           ، ومن أوكد فرائض المسلمين    ،الحج من أركان الدين   
  . وقبل الخوض في بيان أحكامه ومسائله البأس باإلشارة إلى أهميته. وتركه من الكبائر،اآلتية

  
تَطَاع ِإلَيه سبِيالً ومن كَفَـر فَـِإن اهللا غَنـي عـنِ         ﴿وِللّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ اس      : قال اهللا تعالى  

﴾ينالَم٩٧/آل عمران{ الْع{.  
  

} ٢٧/الحـج  {﴿وَأذِّن في النَّاسِ بِالْحج يْأتُوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يْأتين من كُلِّ فَج عميـق﴾       :وقال
   و ملَه عنَافوا مدشْهـوا           ﴿ِليمَأطْعا ونْهامِ فَكُلُوا مالَْأنْع ةهِيمن بم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي َأيف اللَّه موا اسذْكُري

﴾يرالْفَق اِئس٢٨/الحج {الْب{.  
  

الَ فُسوقَ والَ جِداَل فـي الْحـج   ﴿الْحج َأشْهر معلُوماتٌ فَمن فَرض فيهِن الْحج فَالَ رفَثَ و   :وقال أيضاً 
  .}١٩٧/البقرة {وما تَفْعلُواْ من خَيرٍ يعلَمه اللّه وتَزودواْ فَِإن خَير الزاد التَّقْوى واتَّقُونِ يا ُأوِلي اَأللْبابِ﴾

  
 وإن دعـوه    ،ن سألوه أعطاهم   إ ،الحاج والمعتمر وفد اهللا    «:)عليه السالم (وقال اإلمام جعفر الصادق     

  .١» وإن سكتوا ابتدأهم ويعوضون بالدرهم ألف ألف درهم، وإن شفعوا شفّعهم،أجابهم
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فجعل فيه االجتماع مـن الـشرق        «: عندما سأله عن علّة الحج     ،في جواب هشام  ) عليه السالم (وقال  
 وسقطت الجلب   ،يها هلكوا وخربت البالد    ولو كان كّل قوم إنّما يتكلّون على بالدهم وما ف          ...والغرب ليتعارفوا 

  ١.» ولم تقفوا على ذلك، وعميت األخبار،واألرباح
  

 وأفضل ما   ،إن الحج من أعظم شعائر اإلسالم     : بما ملخّصه ) قدس سره (وقد وصفه صاحب الجواهر     
 والتغـرب عـن     ، وهجران األهـل   ،لما فيه من إذالل النفس وإتعاب البدن      ; الملك العالّم  يتقرب به األنام إلى   

 وتحمـل   ،وترك اللّذاتوالشهوات،والمنافراتوالمكروهات، وإنفاق المال وشد الرحـال       ، ورفض العادات  ،الوطن
  . واالبتالء بمعاشرة السفلة واألنذال، ومقاساة األهوال،مشاقّ الحّل واالرتحال

  
 وهذا الجمـع    ، وجودية وعدمية  ،ة قولية وفعلي  ، وعبادة بدنية  ، وطاعة مالية  ،فهو حينئذ رياضة نفسانية   

من خواص الحج من العبادات التي ليس فيها أجمع من الصالة، وهي لم تجتمع فيها ما اجتمع في الحج مـن                     
  .فنون الطاعات

  
 بـل   . بل من كّل شيء إالّ الصالة      ، أنّه أفضل من الصيام والجهاد والرباط      :ومن هنا ورد في الحديث    

 وأن الصائم يشتغل عن أهله بياض       ،ألن المصلّي يشتغل عن أهله ساعة     ;  والصيام  أنّه أفضل من الصالة    :ورد
الغيبة عن أهله ال في مال يرجـوه وال إلـى        وأن الحاج ليشخّص بدنه ويضحي نفسه وينفق ماله ويطيل         ،يوم

  .٤ة وأن األجر على قدر المشقّ،٣تطابق العقل والنقل على أن أفضل األعمال أحمزها  وقد.٢تجارة
  

 - مضافاً إلى اشتمال الحج عليها وعدم اشتمالها عليه          -ويدّل على أهمية الحج وأفضليته من الصالة        
ة بهـا ألجلـه والفـراغ عنـه     ماأن الصالة عبارة عن إحرام صغير يتحقّق الشروع فيه بتكبيرة اإلحرام المس    

 إن قُبلت قُبَِل ما سـواها وإن ردت رد مـا            ،نوال ينافي ذلك ما ورد في الصالة من أنّها عمود الدي           ،بالتسليم
  . فتدبر،على الحصر لعدم داللته; ٥سواها

  
 ،وعمدة ما يختص الحج به مما ال يوجد في غيره أصالً هو الجهة االجتماعية السياسية المتحقّقة فيـه                

انهم وعـاداتهم ورسـومهم     فإنّه يتضمن اجتماع المسلمين من جميع أقطار العالم على اختالف ألسنتهم وألـو            
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 وهذا االجتماع العظيم الذي ليس في اإلسالم مثله ممهد لحصول الوحـدة واالتّحـاد بـين           ،واختالف مذاهبهم 
  . وتحقّق القدرة الكاملة التي ال تعادلها أية قدرة في العالم،المسلمين

  
 عليه مـن النقـائص       والبحث عما هم   ،وهذا يتوقّف على االرتباط ومعاشرة المسلمين بعضهم لبعض       

وقلّدتهم هي مشكلة الحكومات التي تدعي        وعمدة المشاكل التي لحقتهم    ، وعن طريق رفعها وحلّها    ،والمشكالت
 وقـد اسـتظهرت بالحكومـات       ، وفي الباطن ليس فيها من اإلسالم عين وال أثر         ،اإلسالم ظاهراً وتتظاهر به   

 وال تتخلّف عـن أوامرهـا       ،ّل طاعة بل تعبدها كعبد ذليل     القوية المستعمرة المسيطرة على العالم وتطيعها بك      
  .ونواهيها بوجه أصالً

  
القتضائها حـصول القـدرة الكاملـة    ;  فهذه الجهة في الحج جهة مهمة ال توجد في غيره ،وكيف كان 

  .لإلسالم وتحقّق الوحدة واالتّحاد بين المسلمين
  

     المطالب  ،اء فإنّه كثير األجز   ،كما أنّه ينبغي التفقّه في الحج وهو مع ذلـك غيـر       ، وافر المقاصد  ، جم 
 مع أن النـاس  ، وضيق وقت واشتغال قلب، وأكثر الناس يأتونه على ضجر وماللة سفر،مأنوس وغير متكرر  

ال يحسنون العبادات المتكررة اليومية مثل الطهارة والصالة مع الفهم لها ومداومتهم عليها وكثـرة العـارفين                 
 فكيـف  ،لرجل منهم يمضي عليه خمسون سنة وأكثر وال يحسن الوضوء فضالً عـن الـصالة    حتّى أن ا   ،بها

 ، ال عهد للمكلَّف بها مع كثرة مسائلها وتشعب أحكامها وأطولها ذيالً           ،بالحج الذي هو عبادة غريبة غير مألوفة      
  . الخطب بذلك يعظم فإن،لشرطية اُألولى وجزئية الثانية; وخصوصاً مع انضمام الطهارة والصالة إليها

  
 جعلني اهللا فداك أسألك في الحـج منـذ أربعـين عامـاً     :)عليه السالم( قلت ألبي عبداهللا    :قال زرارة 

 إالّ أنّـه    ،١»يا زرارة بيتٌ حج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عامـاً                 «: فقال ،فتفتيني
 ولكن البد مـن معرفـة فـروض    ، بل هو غير مقدور،اء مسائلهيلوح من الخبر المزبور عدم اعتبار استقص      

  .المناسك
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  وجوب الحج

  
  . وتجب في طول العمر مرة واحدة، هي الحج الواجب على الفرد المستطيع، حجة اإلسالم:مسألة

  
عة  أي يجب عليه أن يحج في السنة االُولى مـن االسـتطا            ، وجوب الحج على الفرد المستطيع فوري      :مسألة

  . وهكذا، فإن أخّر وجب عليه أن يحج في السنة التالية،واليجوز له التأخير
  

 إذا توقّف إدراك الحج بعد حصول االستطاعة على مقدمات كالسفر وإعداد ما يحتاجه مـن الوسـائل               :مسألة
ر في تحـصيل     ولو قص  ، فإنّه يجب عليه توفير تلك المقدمات بحيث يمكنه إدراك الحج في تلك السنة             ،الالزمة

 ، فيجب عليه أن يحج في السنوات التالية وإن زالت استطاعته          ،المقدمات ولم يدرك الحج فقد استقر عليه الحج       
  . وهنا أيضاً يجب أن يحج على األحوط،إالّ أن يكون أداء الحج حرجاً عليه

  
  

  شرائط وجوب حجة اإلسالم
  

  : وهي اُمور،جموعها لم يجب الحج وإذا لم تتحقّق بم،هناك عدد من الشروط لوجوب الحج
  .على المجنون  فاليجب على غير البالغ وال، البلوغ والعقل:األول والثاني

  
  . ولكنّه اليجزئ عن حجة اإلسالم، إذا حج غير البالغ فحجه صحيح:مسألة

  
 وكـذلك   ،سـالم  كفاه ذلك عن حجـة اإل      ، فأدرك المشعر الحرام بالغاً    ، إذا أحرم الصبي المميز للحج     :مسألة

  .المجنون إذا أفاق قبل إدراك المشعر وإن كان األحوط اإلعادة بعد ذلك مع االستطاعة
  

 فإن حجه اليكفـي عـن حجـة    ، ثم تبين له أنّه كان بالغاً     ، فنوى الحج المستحب   ، من ظن عدم البلوغ    :مسألة
  .قه على الحج المندوب إالّ أن يكون قد قصد أداء التكليف الفعلي واشتبه في تطبي،اإلسالم

  
  منه وإن لم يأذن له وليه وإن وجب االستئذان في بعض  ويصح، يستحب الحج للصبي المميز:مسألة
  .الصور

  



 ٥

اللّهم إنّي أحرمت   «:  فيلبسه ثوبي اإلحرام وينوي ويقول     ، يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز       :مسألة
  . وإالّ فيلبي عنه،ويلقّنه التلبية إن أمكن» ذا الصبي للعمرةأعتمر به«أو » بهذا الصبي للحج

  
  . ويلحق به اُألم وإن لم تكن ولياً، المقصود من الولي في المسألة السابقة هو الولي الشرعي:مسألة

  
يـزاً   وإذا لم يكن مم، إذا أحرم الصبي أو أحرمه وليه وجب على وليه أن يجنّبه وينهاه عن المحرمات              :مسألة

  .وجب على الولي أن يحفظه منها
  

 ، إذا أحرم الطفل ثم ارتكب محرمات اإلحرام أو لم يمنعه وليه عنها فإن كفّارة الـصيد علـى وليـه                    :مسألة
  .وكذلك سائر الكفارات على األحوط

  
  . الهدي الواجب في الحج على ولى الصبي:مسألة

  
 ويطوف بـه   ، وإن لم يستطع ينوب عنه     ، أعمال الحج والعمرة    على الولي أن يأمر الصبي بأداء جميع       :مسألة

 ويـأمره بـصالة     ، ويأمره بالرمي ولو لم يتمكّن يرمي عنـه        ،ويسعى به ويقف به في عرفات ومشعر ومنى       
 واألحوط في األعمال التي تحتاج إلى الوضوء أن يوضَأ الطفـل بـصورة              ،الطواف وإن لم يقدر يصلّي عنه     

  .و أيضاً على األحوط ويتوضأ ه،الوضوء
  

  . لو بلغ الطفل قبل اإلحرام في الميقات وكان مستطيعاً فحجه حجة اإلسالم:مسألة
  

  . الحرية:الشرط الثالث
  

  . وسعة الوقت وكفايته، وتخلية السرب، وصحة البدن وقوته، االستطاعة من حيث المال:الشرط الرابع
  

 بل يكفـي وجـود مـايمكن    ، واليشترط وجودها عيناً،د والراحلة االستطاعة المالية هي امتالك الزا :مـسألة 
 ويلزم أن تكون لديه النفقة الكافية للرجـوع إلـى           .صرفه في تحصيلها كالنقود أو األمتعة والبضائع االُخرى       

والمقصود من النفقة فـي جميـع ذلـك         ; الوطن أو إلى أي محّل آخر يريد السكن فيه بعد الرجوع من الحج            
  .ه وحاله من شرف وضعة وقوة وضعفمايناسب شأن

  
  .وهناك اُمور اُخرى معتبرة في االستطاعة يأتي بيانها في المسائل التالية

  



 ٦

 يعتبر في وجوب الحج امتالك نفقة الذهاب واإلياب إضافة إلى نفقة إدارة شؤون معاشه وضـروريات      :مسألة
إذا لم يكن مالكاً لعينها فالبـد أن يكـون مالكـاً     و،حياته بالمقدار المناسب لشأنه من الدار واألثاث وغير ذلك       

  .لقيمتها
  

 إذا لم يجب عليه الحج وأنفق األشياء الضرورية لمعيشته أو قيمتها في سفر الحج لم يجزئه ذلك عـن                  :مسألة
  . إالّ إذا اجتمعت عنده الشرائط في الميقات،حجة اإلسالم

  
 فاليكـون   ، الوقوع في الضرر أو المرض أو الحرج        من كان بحاجة إلى الزواج بحيث لو تركه خاف         :مسألة

  .مستطيعاً إالّ بامتالك نفقة الحج إضافة إلى نفقة الزواج
  

 فإذا كان حـاال وجـب عليـه        ، من كان له دين على شخص آخر وباستيفائه تكمل شروط االستطاعة           :مسألة
الوقوع في الحرج والمشقّة أو كان المديون     إالّ إذا لزم من المطالبة       ،المطالبة وباستيفائه الدين يجب عليه الحج     

 ، لكن إذا استطاع أن يبيع دينه بمقدار أقّل ليتـسلّمه نقـداً            . فالتجب حينئذ المطالبة واليصير مستطيعاً     ،معسراً
  .وكان ذلك المقدار األقّل كافياً للحج فهو مستطيع ويجب عليه أن يحج

  
 فيجب على الدائن أن يأخذ منه ليصير        ،د أن يدفع الدين   وكذلك إذا لم يكن الدين حاال لكن المديون أرا        

  . ولكن المطالبة التجب إالّ إذا تيقّن بأن المدين مستعد للدفع عند المطالبة،مستطيعاً
  

 اليجب على غير المستطيع أن يقترض ألجل مصارف الحج وإن كان أداء الدين عنده بعد الحج فـي                   :مسألة
  .ع سهولة األداء عليه فقد وجب الحج ويجزئ عن حجة اإلسالم لكن لو اقترض م،غاية السهولة

  
 من كانت لديه نفقة الحج وكان في ذمته دين مؤجل يستطيع أداءه في وقته فهو مستطيع ويجب عليـه                    :مسألة
 . وكذلك إذا كان دينه حاال ورضي الدائن بتأخيره واطمأن المدين بقدرته على األداء في وقت المطالبـة         ،الحج
 ولو حـج كفـاه      ،أي إنّه مخير بين الحج وأداء الدين      ; في غير الصورتين المذكورتين وجوب الحج تخييري      و

  .عن حجة اإلسالم
  

  . إالّ أن تبقى لديه نفقة الحج بعد أدائهما، من كان في ذمته خمس أو زكاة فهو اليكون مستطيعاً:مسألة
  

 أو تخلية السرب فإنّه     ،نّه غير مستطيع من ناحية صحة البدن       من كان مستطيعاً من الناحية المالية ولك       :مسألة
  .يجوز له التصرف في ماله وإخراج نفسه من االستطاعة

  



 ٧

 لوكان في سنة االستطاعة المالية غير مستطيع من جهة صحة البدن أو تخلية السرب وعلم أنّـه فـي        :مسألة
ه مع ذلك يستطيع التصرف في ماله وإخـراج نفـسه    فإنّ،السنوات التالية سيصبح مستطيعاً من هاتين الجهتين  

  .من االستطاعة
  

 كسعر التـذكرة وتأشـيرة      ، من استطاع للحج وجب عليه أن يؤدي المصارف الالزمة لمقدمات الحج           :مسألة
 لكن لو لم يتمكّن من أداء هـذه  ، وهذه المصارف التوجب سقوط الحج،الدخول وما إلى ذلك مما يرتبط بالحج    

  . فهو اليعد مستطيعاًالنفقات
  

 كما إذا كانت أسعار البضائع      ، لو كانت اُجرة السيارة أو الطائرة كثيرة أو أنّها أكثر من القيمة المعتادة             :مسألة
 يجب مع ذلك أن يحج واليجوز له التأخير عن سـنة            ،مرتفعة في سنة االستطاعة أو أزيد من الحد المتعارف        

  .ار مرتفعة إلى درجة وقوعه في الحرج والمشقّة في معيشته إالّ إذا كانت األسع،االستطاعة
  

 لو لم يكن المستطيع مالكاً للنقود لكن لديه أعيان وجب عليه أن يبيعها ويحج وإن باعهـا بأقـّل مـن                   :مسألة
  . إالّ أن يكون بيعها بهذا النحو موجباً للحرج والمشقّة،قيمتها المتعارفة بسبب عدم وجود المشتري

  
ن كان عنده كتب كثيرة ال يحتاج إليها بحيث لو باع الزائد عن موضع الحاجة منهـا لحـصلت لـه          م :مسألة

 بل إذا استطاع أن يسد حاجته إلـى         ، وكان مستطيعاً من الجهات االُخرى وجب عليه الحج        ،االستطاعة المالية 
نت االستفادة منها مناسـبة      وكا ،الكتب بواسطة الكتب الموقوفة وأمثالها مما هو غير معرض للفقدان والزوال          

 فهو مستطيع ويجـب  ، وكان بيعه للكتب التي يتملّكها محقّقاً لالستطاعة     ،لشأنه والتؤدي إلى وقوعه في الحرج     
  .عليه الحج

  
 والفرق في وجوب التحقيق ، فاألحوط وجوباً أن يحقّق، لوشك في أن ما لديه بمقدار االستطاعة أم ال :مـسألة 

  .ر ماله أو مقدار نفقات الحجبين كونه جاهال بمقدا
  

 لكن لـو كـان      ، فنذره صحيح  ، لو نذر زيارة كربالء المقدسة أو سائر العتبات المقدسة في يوم عرفة            :مسألة
 ولو لم يحج استقر في ذمتـه الحـج   ، والنذر اليمنع عن الحج،مستطيعاً أو استطاع بعد النذر يجب عليه الحج  

 لكن لو لم يحج ولم يعمل بالنـذر وجبـت عليـه    ، تجب عليه كفّارة الحنث     ولو حج لم   .ويجب أن يعمل بنذره   
  .كفّارة النذر

  
 فإذا كان الحـج     ، فهنا يجب أن تالحظ األهمية     ، إذا كان السفر للحج موجباً لترك واجب أو فعل حرام          :مسألة

  .صى ولكن حجه صحيح ولو حج فارتكب حراماً أو ترك واجباً فقد ع. وإالّ يجب عليه أن ال يحج،أهم وجب
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 ثم تبين له أنّه كان مستطيعاً فحجه اليجزئ عن حجة           ، لو اعتقد عدم االستطاعة فقصد الحج المستحب       :مسألة
  . إالّ إذا قصد التكليف الفعلي واشتبه في تطبيقه على الحج المندوب،اإلسالم

  
 ويسمى هذا الحـج     ، فقد وجب عليه الحج    »حج وعلي نفقتك   «: لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له         :مسألة

 يعتبـر فيـه أن    ، نعـم  . واليشترط في هذا الحج الرجوع إلى الكفاية المعتبرة في سائر الموارد           ،بالحج البذلي 
  .اليكون قبول البذل وأداء الحج موجباً الختالل اُمور معاشه

  
;  على الموهوب له القبول وأداء الحج       وجب ، لو وهب أحد ماال كافياً للحج وكانت الهبة من أجل الحج           :مسألة

لكن إذا وهب المال ولم يذكر اسم الحـج فاليجـب           ; » أنت مخير بين الحج وغيره    «: وكذلك إذا قال الواهب   
  .القبول

  
  . لكن لو رجع عنه في أثناء الطريق فعليه أن يدفع نفقة العودة، يجوز للباذل الرجوع عن بذله:مسألة

  
 أو أن البـاذل  ،ج البذلي على الباذل إن كان البذل قد وجب عن طريق النذر وشبهه       ثمن الهدي في الح    :مسألة

 ولو لم يعطه ثمن الهدي اليسقط وجوب الحج ويبقى ثمن الهـدي             ،»حج ونفقة حجك علي    «:قد قال عند البذل   
   . لكن الكفّارات ليست على الباذل،متعلّقاً بذمة الباذل

  
اً في طريق الحج باُجرة تجعله مستطيعاً فقد وجب عليه الحج وإن لـم تكـن    من أمكنه أن يصير أجير     :مسألة

  . لكنّه بعد اإلجارة يصير مستطيعاً ويجب عليه أداء الحج،اإلجارة واجبة عليه
  

 فإن كان اسـتئجاره ألجـل   ، لو صار أجيراً بواسطة النيابة عن شخص آخر وأصبح مستطيعاً باُجرته          :مسألة
  .وإذا بقيت استطاعته إلى السنة التالية فعليه أن يحج لنفسه; ه أن يقدم الحج النيابي  يجب علي،السنة االُولى

  
 والمقصود من العيـال مـن     ، يشترط في االستطاعة أن يترك لعياله مايحتاجونه من النفقة حتّى يرجع           :مسألة

  .يلزم عليه نفقتهم عرفاً وإن لم يكونوا واجبي النفقة شرعاً
  

 أي أن يرجع من الحج وهو يتملّك عمـال فـي تجـارة أو               ،ستطاعة الرجوع إلى الكفاية    يعتبر في اال   :مسألة
 ، كالبستان أو المحّل التجاري بحيث اليقع في الشدة والحرج ألجل معيـشته            ،زراعة أو صناعة أو منفعة ملك     

ن طريق اسـتالم   ويكفي أيضاً تمكّنه من إمرار معاشه ع،ويكفي في ذلك كونه قادراً على الكسب الالئق بحاله   
  .الزكاة أو الخمس أو االستعطاء
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 ، واالستطاعة مـن جهـة كـون الطريـق مفتوحـاً للـسفر             ، يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية      :مسألة

;  فاليجب الحج على المريض وال على من يقع في الحرج والمشقّة الشديدة لـو حـج                  ،واالستطاعة الزمانية 
  . وال على من لم يبق له وقت كاف إلدراك الحج، بوجهه الطريقوكذلك اليجب الحج على من ُأغلق

  
 فإن بقيت االستطاعة إلى انتهاء أعمال الحج فقـد اسـتقر            ، إذا ترك الحج مع توفّر شروط االستطاعة       :مسألة

 وفي هـذه الحالـة أيـضاً    ، ووجب عليه أن يحج فيما بعد بأي نحو كان إالّ أن يكون عليه حرجياً      ،الحج عليه 
  .ب عليه الحج على األحوطيج
  

 واليجزئ عنه الحج النيابي إالّ في حالة المرض أو الـشيخوخة            ، يجب على المستطيع أن يحج بنفسه      :مسألة
  .بتفصيل سيأتي بيانه

  
 سواء كانـت  ، من وجب عليه الحج وكان قادراً على أدائه فاليجوز له أن يكون نائباً عن شخص آخر               :مسألة

  . لكن لو فعل ذلك وذهب إلى الحج نيابة فحجه صحيح،اإلجارةالنيابة مجاناً أم ب
  

 يجـب   ،أي توفّرت لديه االستطاعة من جميع الجهات ولكن لم يحج حتّى مات           ;  من وجب عليه الحج    :مسألة
 ، وإذا لم يحج عنه فاليجوز للورثة التصرف في التركـة ،أن يحج عنه من التركة ويكفي االستنابة من الميقات   

 وإذا لم يمكن في تلك السنة االستنابة من الميقات يجب           ، الحج عنه في نفس سنة الوفاة واليجوز التأخير        ويجب
 وإذا لم تحصل االستنابة من الميقات إالّ بـاُجرة  ، ونفقة الحج البلدي تخرج من أصل التركة،االستنابة من البلد  

 ولو أهمل الوصي أو الوارث وأخَّـر أداء الحـج           ،أكثر من االُجرة المتعارفة تجب االستنابة واليجوز التأخير       
  . وإذا لم يكن للميت تركة فاليجب حج الميت على الوارث،حتّى تلفت التركة فهو ضامن

  
  

  مسائل متفرقة في االستطاعة
  

 لكنّها التـستطيع الـسفر      ، من مات زوجها فأصبحت مستطيعة مالياً بواسطة نصيبها من إرث زوجها           :مسألة
 فإن كان المرض شديداً بحيث أعجزها عن القدرة على الذهاب إلى الحـج فهـي غيـر        ،بب المرض للحج بس 

 كذلك إذا مات زوجها ولم يكن لديها عمل من زراعة أو صناعة تدير به اُمور                ،مستطيعة واليجب عليها الحج   
  .الحرام والرجوع منهمعيشتها بعد الرجوع من الحج فهي ليست مستطيعة وإن كان اإلرث كافياً لحج بيت اهللا 

  



 ١٠

 فإذا كان الـزوج    ، إذا كان مهر الزوجة يكفي لنفقة الحج وكان اليزال في ذمة زوجها ولم تستوفه منه               :مسألة
 وإذا كان الزوج قادراً ولم يكن فـي المطالبـة           ،غير قادر على األداء فاليحقّ لها المطالبة والتكون مستطيعة        

 وإذا كـان    . مع أن الزوج يعطيها نفقتها ويكفّل معيشتها       ،وأداء الحج مفسدة على الزوجة تجب عليها المطالبة       
في المطالبة مفسدة كاحتمال حدوث النزاع الذي يؤدي إلى الطالق الذي فيه مفسدة على المرأة فهـي ليـست                   

  .مستطيعة
  

داراً أقـّل    واستطاع أن يبيعها ويـشتري       ، من كانت لديه دار ذات قيمة عالية وكانت زائدة على شأنه           :مسألة
لكن إذا كانـت  ;  وكان التفاوت بين القيمتين كافياً ألداء الحج فهو مستطيع إذا توفّرت باقي الشروط ،منها قيمة 

  .الدار مناسبة لشأنه فاليجب عليه بيعها وهو ليس مستطيعاً
  

اً من مؤنـة   من توفّرت لديه نفقة الحج عن طريق الكسب وغيره وبعد الرجوع من الحج سيوفِّر مقدار         :مسألة
  .والمقدار اآلخر من الحقوق الشرعية فهو مستطيع معيشته من الكسب كالخطابة

  
 فإن كان محتاجاً إلى دار للـسكنى فهـو     ، من باع أرضاً أو شيئاً آخر من أجل أن يشتري داراً لسكناه            :مسألة

  . وإن كان المبلغ الذي حصل عليه كافياً لنفقة الحج،غير مستطيع
  

 ولم يستطع فعال السفر بواسـطة الطـائرة بـسبب           ،الشخص قد استطاع في السنوات السابقة      إذا كان    :مسألة
 وإذا لـم    ، ولم تتوفّر له واسطة اُخرى للسفر فاليجوز له االستنابة يجب أن يحج عند حصول القدرة               ،المرض

و لـيس مـستطيعاً    وإذا لم يكن مستطيعاً في السنوات السابقة فه،يقدر حتّى مات يجب أن يحج عنه من تركته     
  .في الفرض المذكور

  
 وإذا حجت فـإن     ، وكانت تملك نفقة الحج أيضاً     ، إذا كانت الزوجة تقوم بنفقتها بنفسها بواسطة الكسب        :مسألة

 فإن كان وقوع زوجها في الشدة اليوجب الحرج لها فهـي مـستطيعة   ،زوجها سيقع في شدة من ناحية المؤنة    
  . شدة اليمنع من استطاعة الزوجةووقوع الزوج في; ويجب أن تحج 

  
لكـن لـو ذهـب     ;  اليجب عليه الحج وإن استطاع الحج من الميقات          ، من كان في بلده غير مستطيع      :مسألة

 ويجزئه حجـه    ،وعندما وصل إلى الميقات كانت لديه استطاعة الحج من هناك بجميع شروطها فهو مستطيع             
  .عن حجة اإلسالم

  
 فإن كان أجيراً للحج     ، ثم حصلت لديه استطاعة مالية في نفس تلك السنة         ، في الحج   من استؤجر للنيابة   :مسألة

  . فإن بقيت استطاعته حج لنفسه في السنة التالية،في تلك السنة يجب أن يؤدي حج النيابة
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 ،أو قبلها)  ذي القعدة وذي الحجة،شوال( الفرق في حصول االستطاعة بين حصولها في أشهر الحج  :مـسألة 

 وإن كـان    ، فاليجوز له أن يخرج نفسه من االستطاعة       ،فإذا وجدت االستطاعة المالية والبدنية وبقية الشروط      
  .في أول السنة وقبل أشهر الحج

  
 العاملون في قوافل الحج إذا وصلوا جدة وكانوا واجدين لشروط االستطاعة كامتالك أسباب المعيـشة                :مسألة

 الكفاية كالعمل والحرفة وغيرها بحيث يـستطيعون عنـد الرجـوع مواصـلة              بالفعل أو بالقوة والرجوع إلى    
  . فهم مستطيعون ويجب عليهم أن يؤدوا حجة اإلسالم وتجزئهم عن الحج الواجب،المعيشة بنحو مناسب

  
ا  فـإذ  ، ويكون حجهم مستحباً   ، فالتحصل االستطاعة بمجرد التمكّن من الحج      ،وأما إذا لم تتوفّر لديهم الشروط     

  . وكذلك حكم المرشد أيضاً،حصلت لهم االستطاعة فيما بعد وجب عليهم الحج
  

 األطباء أو غيرهم ممن يرافقون القافلة إذا وصلوا الميقات وهم واجدون لشروط االسـتطاعة تجـب                 :مسألة
  . إضافة إلى لزوم أداء مهمتهم االُخرى أيضاً،عليهم حجة اإلسالم

  
  

  النيابة في الحج
  

  :يابة في الموارد التاليةتصح الن
  . سواء كان في الحج المستحب أو الواجب، النيابة عن الميت-١
٢-في الحج المستحب النيابة عن الحي .  
  . النيابة عن الحي في بعض حاالت الحج الواجب التي سيأتي بيانها-٣
  

  :يشترط في النائب اُمور :مسألة
  . البلوغ على األحوط وجوباً:األول -
  . العقل:لثانيا -
  . اإليمان:الثالث -
  . المعرفة بأعمال وأحكام الحج ولو بإرشاد غيره له في حال العمل:الرابع -
 كما ويشترط أن يحصل للمستنيب ثقة واطمئنـان        ، أن اليكون معذوراً في ترك بعض أفعال الحج        :الخامس -

 ،ب اليشترط حصول االطمئنان بصحة أدائـه       لكن بعد أداء العمل بواسطة النائ      ،بأن النائب يؤدي أعمال الحج    
  . واالستنابة صحيحة وإن كان شاكّاً فيها قبل العمل،وعند الشك يحكم بالصحة
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 ، فاليصح الحج نيابة عن الكافر إالّ من أجل إهداء الثـواب           ، يشترط في المنوب عنه اإلسالم واإليمان      :مسألة

  .ففي هذه الصورة اليبعد جواز االستئجار
  

 وإذا كان حياً فيشترط فيه أن يكـون ممـن           ،ط في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه متوفّى        ويشتر
 ، أو بـسبب الـشيخوخة     ،وجب عليه الحج ولم يستطع الذهاب إلى الحج بسبب مرض ال رجاء لـه بـشفائه               

واليشترط ذلك في الحج المستحب.  
  

والتـشترط المماثلـة بـين النائـب     ; ل وتأمل  عدم اشتراط البلوغ والعقل في المنوب عنه محّل إشكا        :مسألة
  . ويجوز لمن لم يحج ولغير المستطيع أن يكون نائباً لغيره،والمنوب عنه

  
 وأن يعين المنوب عنه في النية ولو إجمـاال واليـشترط     ، يجب على النائب أن ينوي النيابة في العمل        :مسألة

  .ذكر اسمه وإن كان مستحباً
  

 إذا مات النائب بعد اإلحرام ودخـول     ، نعم .لمنوب عنه إالّ إذا أدى النائب العمل صحيحاً        التفرغ ذمة ا   :مسألة
 بل في غيـر حجـة       ، وفي القول بشمول هذا الحكم للحج التبرعي إشكال        ،الحرم فإنّه يجزئ عن المنوب عنه     

  .اإلسالم اليخلو من إشكال
  

 وكذلك  ، إالّ إذا اشترط ذلك على من استأجره       ،نائب لباس اإلحرام وثمن الهدي في الحج النيابي على ال         :مسألة
  . فهي عليه ال على المنوب عنه،إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة

  
  . إذا لم يؤد النائب طواف النساء بنحو صحيح حرمت عليه الزوجة وال شيء على المنوب عنه:مسألة

  
 فاليصح اتّخاذه نائبـاً لمـن       ،عدول إلى اإلفراد   من ضاق به الوقت عن أداء حج التمتّع وكان تكليفه ال           :مسألة

 ويجزئ عـن  ، إذا استأجره في سعة الوقت ثم ضاق الوقت عن عذر يجب العدول، نعم .كان تكليفه حج التمتّع   
  .المنوب عنه

  
 ويجوز ذلك في غير     ، اليجوز في الحج الواجب نيابة شخص واحد عن أكثر من واحد في سنة واحدة              :مسألة
  .الواجب
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 من استقر عليه الحج ولم يحج في السنة االُولى لالستطاعة ولم يكن قادراً على أدائه بسبب المـرض                   :لةمسأ
 ، فإنّه يجب عليـه االسـتنابة      ، وال رجاء له في الشفاء ووجدان القدرة       ،أو الشيخوخة أو لزوم الحرج والمشقّة     
  .جوب الحج فاألقوى عدم الوجوبلكن لو لم يستقر عليه و; واألحوط وجوباً الفورية في االستنابة 

  
 . وال يجب عليه أن يحج بنفسه وإن زال عـذره          ، بعد أن يؤدي النائب العمل يسقط الحج عن المعذور         :مسألة

  . سواء كان زوال العذر قبل اإلحرام أم بعده،لكن لوزال العذر قبل إتمام الحج يجب عليه أن يحج بنفسه
  

 اليجـوز لـه أن      - في سنة االستطاعة أو كان الحج عليه مستقراً           سواء كان  - من وجب عليه الحج      :مسألة
  . فحجه النيابي صحيح، ولو عصى وحج حجاً نيابياً،يقبل النيابة عن الغير

  
 أجزأ ذلك عـن حـج المنـوب عنـه     ، إذا مات النائب لحجة اإلسالم بعد اإلحرام والدخول في الحرم     :مسألة

اإلحرام أو قبل الدخول في الحرم وجب على المنوب عنه االستنابة مرة             لكن لو مات قبل      ،واليجب عليه الحج  
  . ويجري نفس الحكم بالنسبة لمن حج بنفسه وكان قد استقر عليه وجوب الحج.اُخرى

  
 فإن كانت إجارته من أجل تفريغ ذمة المنوب عنه فإنّـه  ، إذا مات األجير بعد اإلحرام ودخول الحرم :مـسألة 

أي ; وإن مات قبل دخول الحرم فإنّه يستحقّ بمقدار اُجرة األعمـال مـا قبـل اإلحـرام            ; جرةيستحقّ تمام االُ  
 ، وإذا لم تكن جزءاً من عقد اإلجـارة .مقدماته مع اُجرة اإلحرام إذا كانت هذه األعمال جزءاً من عقد اإلجارة          
ال اُألخرى كالذهاب إلـى      وكذلك األعم  ،بل كانت على نحو الشرط فاليكون في مقابلها شيء من مال اإلجارة           

 وفي حال عدم التصريح بكيفية اإلجـارة        ، وال فرق بين التصريح بكيفية اإلجارة وعدمه       ،مكّة وعرفات ومنى  
  . وإن كان فيه نقص غير معتد به عرفاً،يستحقّ تمام االُجرة إذا كان ماقام به هو المصداق الصحيح عرفاً

  
 فاألحوط أن يؤدي عمرة مفردة لنفسه بعد الفـراغ    ، الحج الواجب لنفسه    من حج نيابة ولم يكن قد أدى       :مسألة

  . وهذا االحتياط ليس واجباً لكنّه مطلوب جداً،من عمل النيابة
  

كمـا   ، يجوز له أن يكون أجيراً لغيره للطواف أو الذبح أو العمرة المفـردة             ، من كان نائباً لحج التمتّع     :مسألة
  .لنفسه عمرة المفردةيجوز له أن يؤدي الطواف وال

  
 وإذا حج عن غيـره تبرعـاً ففـي    ، من كان معذوراً عن بعض أعمال الحج فاليجوز استنابته للحج :مـسألة 

  .االجتزاء بحجه إشكال
  
  



 ١٤

  الحج المندوب
  

 ويـستحب  ، يستحب لمن لم تتوفّر فيه شروط الحج من البلوغ واالستطاعة وغيرها أن يحج لو تمكّـن   :مسألة
 بل يكره تركه خمـس سـنوات        ، ويستحب تكرار الحج في كّل سنة      ، اُخرى لمن أدى الحج الواجب     الحج مرة 

  . ويكره قصد عدم العود،متوالية ويستحب عند الخروج من مكّة أن ينوي العود إليها
  

 يـستحب  و ، سواء كانوا أحياء أو أمواتـاً      ، يستحب لإلنسان أن يحج نيابة عن أقاربه أو غيرهم تبرعاً          :مسألة
  .الحج والطواف نيابةً عن المعصومين وغيرهم بشرط أن اليكونوا حاضرين في مكّة

  
 هذا االستحباب يتم إذا تمكّـن مـن         ، نعم . من لم يكن لديه زاد وراحلة يستحب له القرض وأداء الحج           :مسألة

  .أداء القرض
  

  . علم بحرمته لكن يجوز بالمال المشتبه الذي ال، اليجوز الحج من مال حرام:مسألة
  

 كما يجوز ذلك عند الشروع      ، يجوز لإلنسان إذا فرغ من الحج المستحب أن يهدي ثوابه لشخص آخر            :مسألة
بالحج.  

  
  .آخر له أن يحج ولو بإجارة نفسه والنيابة عن شخص  يستحب، من لم يتملّك ماال يحج به:مسألة

  
  

  أقسام العمرة
  

 وتجب على الواجد لشروط االستطاعة مرة واحـدة         ، واجب ومستحب  :ن العمرة أيضاً مثل الحج قسما     :مسألة
 فهي تجب على اإلنـسان إذا       ، واليعتبر في وجوبها استطاعة الحج     ، ووجوبها كوجوب الحج فوري    ،في العمر 

أي إذا استطاع للحج ولم يستطع      ;  والعكس صحيح أيضاً     ، وإن كان غير مستطيع للحج     ،كان مستطيعاً للعمرة  
 ،لكن هذا الفصل بين االستطاعتين يختص بـالقريبين مـن مكّـة           ; وجب عليه أداء الحج دون العمرة       للعمرة  

وهما ;  وحج التمتّع مركّب من العملين المذكورين      ،واليشمل البعيدين الذين يجب عليهم حج التمتّع كاإليرانيين       
ففي هذا الحج يمكن الفـصل      ; اد   بخالف القريبين من مكّة الذين يجب عليهم حج وعمرة اإلفر          ،الحج والعمرة 

  .بين الحج والعمرة
  



 ١٥

 وإذا  ، ويجب أن ينوي لإلحرام إما نية العمرة أو الحـج          ، من أراد دخول مكّة يجب أن يدخل باإلحرام        :مسألة
 واستثني من هذا الحكم األفـراد       ،لم يكن في وقت الحج وأراد الدخول إلى مكّة يجب أن يؤدي العمرة المفردة             

  .ب عملهم الدخول إلى مكّة والخروج منها كراراًالذين يتطلّ
  

 لكن يجب أن تقع كّل عمرة في أحد شهور السنة وإن لم يفـصل      ، تكرار العمرة مستحب كتكرار الحج     :مسألة
  .فمثال يجوز أن يعتمر في آخر شهر رجب ويعتمر أيضاً عمرة مفردة في أول شعبان; بين العمرتين شهر 

  
  

  جـأقسام الح
  

وحج التمتّع واجب على الذين يبعدون عن مكّـة مـسافة           ;  القران واإلفراد    ، التمتّع :الحج ثالثة أقسام   :مسألة
 وهذا التفصيل   ، وحج القران وحج اإلفراد واجبان على غير أولئك        .أي ستّة عشر فرسخاً   ; ثمانية وأربعين ميال  
  .في حجة اإلسالم

  
  

  حج اإلفراد والعمرة وبعض مسائلهما
  

وهو أن الهدي واجب في حج التمتّع ومستحب في         ; ة حج اإلفراد كحج التمتّع إالّ في شيء واحد         صور :مسألة
  .اإلفراد

  
 لو ضاق وقته عن إتمام العمـرة وإدراك       ، نعم . ال يجوز من وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره اختياراً          :مسألة

 وحد ضيق الوقت خوف فوات الجـزء الركنـي      ،لحج ويأتي بالعمرة بعد ا    ،الحج جاز له نقل النية إلى اإلفراد      
من وقوف اختياري عرفة على األصح.  

  
 الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى اإلفراد واإلتمام                :مسألة

اإلتيان بالعمرة بعد الحج ثم.  
  

 ، أحرم لحج اإلفراد وأتى بعد الحج بعمرة مفـردة         ،ت وضاق الوق  ، من دخل مكّة من غير إحرام لعذر       :مسألة
  .وصح وكفى عن حجة اإلسالم

  



 ١٦

 هي  - التي تجب بعد أداء الحج على من عدل من حج التمتّع إلى حج اإلفراد                - كيفية العمرة المفردة     :مسألة
 هي من أقرب المواقيت      واألفضل أن يحرم من الجعرانة أو الحديبية أو التنعيم التي          ،أن يخرج إلى أدنى الحلّ    

 ثم يحلـق أو  ، ثم يؤدي السعي بين الصفا والمروة، ثم يأتي إلى مكّة ويطوف ويصلّي صالة الطواف       ،إلى مكّة 
  . ثم يؤدي طواف النساء وصالته،يقصر

  
  : تختلف العمرة المفردة عن عمرة التمتّع التي سيأتي بيانها في ثالثة اُمور:مسألة

  
 لكن في العمـرة  ،أي أن يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره واليجوز الحلق         ; لتمتّع يجب التقصير   في عمرة ا   :األول

  .المفردة يتخير بين الحلق والتقصير
  

  . يجب في العمرة المفردة طواف النساء واليجب في عمرة التمتّع:الثاني
  

 وأما في العمرة المفـردة هـو        ، الميقات في عمرة التمتّع هو أحد المواقيت الخمسة التي سيأتي ذكرها           :الثالث
  . بل قد يجب اإلحرام لها من أحد المواقيت الخمسة، لكن يجوز،أدنى الحّل

  
 كيفية أداء أفعال حج اإلفراد من اإلحرام والوقوفين وأعمال منى وأعمال مكّة هي نفس كيفيـة حـج                   :مسألة

اإلحرام والطواف وسائر األعمال هـي نفـس    وكيفية أداء أعمال عمرة التمتّع من    ،التمتّع وأحكامهما مشتركة  
  .الكيفية التي تؤدي بها العمرة المفردة

  
  . عمرة التمتّع تجزئ عن العمرة المفردة:مسألة

  
 من وجب عليه حج التمتّع كالبعيدين عن مكّة ستة عشر فرسخاً وكانت لديه اسـتطاعة ألداء العمـرة              :مسألة

  . وإن كان األحوط أن يؤديها،كالذي يؤدي حجاً بالنيابة;  التجب عليه العمرة المفردة ،دون الحج
  

 من أحرم للعمرة المفردة حرمت عليه جميع األشياء المحرمة في إحـرام التمتّـع وبعـد الحلـق أو                    :مسألة
  .فإنّها التحّل له إالّ بعد أداء طواف النساء وصالته; التقصير تحّل له جميع األشياء إالّ النساء

  
  .نساء في العمرة المفردة يجب أن يؤتى به بعد الحلق أو التقصير طواف ال:مسألة

  
 ، من دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة وكان إحرامه في أشهر الحج جاز له أن يجعلها عمـرة التمتّـع         :مسألة

  .ويأتي بعدها بحج التمتّع وفي هذه الحالة يجب عليه الهدي



 ١٧

  
  حج التمتّع

  
  . وعمرة التمتّع مقدمة للحج، حج التمتّع: واآلخر، عمرة التمتّع:أحدهما; ين حج التمتّع مركّب من عمل:مسألة

  
  : هي، عمرة التمتّع تتكون من خمسة أجزاء:مسألة

  . اإلحرام:األول -
  . طواف الكعبة:الثاني -
  . صالة الطواف:الثالث -
  . السعي بين الصفا والمروة:الرابع -
  .لشعر أو األظفارأي أخذ شيء من ا;  التقصير:الخامس -

  .فإذا فرغ المحرم من هذه األعمال حلّت له جميع محرمات اإلحرام
  

  : يتكون حج التمتّع من ثالثة عشر عمال وهي:مسألة
  . اإلحرام في مكة-١
  . الوقوف في عرفات-٢
  . الوقوف في المشعر الحرام-٣
  . رمي الحصى على جمرة العقبة في منى-٤
  . ذبح الهدي في منى-٥
  .لحلق أو التقصير في منى ا-٦
  . الطواف-٧
  . ركعتا صالة الطواف-٨
  . السعي بين الصفا والمروة-٩
  . طواف النساء-١٠
  . ركعتا صالة طواف النساء-١١
  . والليلة الثالثة عشرة لبعض األشخاص، المبيت في منى في الليلتين الحادية عشرة والثانية عشرة-١٢
وعلى الذين يبيتون في منى الليلة الثالثة عشرة أن         ; شر والثاني عشر   رمي الجمرات في اليوم الحادي ع      -١٣

  .يرموا الجمرات في اليوم الثالث عشر أيضاً
  

 ويكفي أن ينوي    . اليجب على المكلّف أن يعلم بهذه األعمال قبل الدخول في العمرة والحج ولو إجماال              :مسألة
 ويـتعلّم   ، وكذلك حج التمتّع بالنحو الذي وجب عليه       ،عليهعمرة التمتّع بمعنى العبادة التي أوجبها اهللا سبحانه         



 ١٨

لكن تعلّم مجمل تلك األعمـال      ،تفاصيل أعمال كليهما في وقتها من الرسالة العملية أو بتعليم المرشد ويعمل به            
  .أفضل وموافق لالحتياط

  
  

  البيان التفصيلي ألعمال
  عمرة التمتّع وحج التمتّع

  وفيه بابان
  
  

  :وهو شامل لسبعة فصول: ال عمرة التمتّعأعم :الباب األول
  

  مواقيت اإلحرام :الفصل األول
  

 يختلف بـاختالف الطـرق التـي يـسلكها          ، إعلم أن محّل اإلحرام لعمرة التمتّع الذي يسمى بالميقات         :مسألة
  : وهي، فالمواقيت خمسة،الحجاج للوصول إلى مكّة

  
  . ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم إلى مكّةوهو;  ويسمى ذا الحليفة ، مسجد الشجرة:األول

  
  .وهو الجحفة;  يجوز عند الضرورة تأخير اإلحرام من مسجد الشجرة إلى ميقات أهل الشام:مسألة

  
 واليحرم من خارجه وإن كان قريبـاً   ، األحوط وجوباً االقتصار في اإلحرام على داخل مسجد الشجرة         :مسألة
  .منه
  

  . واليجوز لهم التوقّف فيه،والحائض اإلحرام حال العبور من المسجد يجوز للجنب :مسألة
  

 إذا لم يستطع الجنب أن يحرم في حال العبور بسبب اإلزدحام وليس لديـه مـاء للغـسل واليمكنـه                     :مسألة
 ، يجب أن يتيمم للدخول واإلحرام في المسجد       ، أو يخاف الضرر من استعمال الماء      ،االنتظار حتّى يتوفّر الماء   

  .وكذلك الحائض والنفساء بعد نقائهما
  

 ،يجب عليها اإلحرام خـارج المـسجد بـالقرب منـه            إذا لم تستطع الحائض الصبر إلى حال النقاء        :مسألة
  . وحكم النفساء كذلك،والحاجة إلى تجديد اإلحرام في الجحفة



 ١٩

  
وهو ميقات الـذين  ; العامة وهو محّل إحرام ;  وآخره ذات عرق، ووسطه غمرة  ،أوله المسلخ ;  العقيق   :الثاني

  .يأتون إلى مكّة من العراق والنجف
  

  .وهو ميقات القادمين إلى الحج عن طريق الطائف;  قرن المنازل:الثالث
  

  . وهو ميقات أهل اليمن- وهو اسم لجبل - يلملم :الرابع
  

  .وهو ميقات أهل الشام;  الجحفة :الخامس
  

 فاليجـب التحقيـق   ، بأن المكان الفالني ميقات-شهد شاهدان عادالن     أي   - إذا قامت البينة الشرعية      :مسألة
  . وإن لم يحصل العلم وال البينة يكفي االطمئنان الحاصل من سؤال ذوي المعرفة باألماكن،وتحصيل العلم

  
  . لو سلك طريقاً ال يمر بأحد المواقيت وجب أن يحرم من محاذاة أحدها:مسألة

  
 واألفضل أن يجدد نية اإلحرام      ،ه محاذاة لميقاتين وجب أن يحرم في المحاذاة االُولى         لو سلك طريقاً في    :مسألة

  .في محاذاة الميقات اآلتي
  

 ولـيس  ، إذا لم يحرم المستطيع في الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لعذر مـا              :مسألة
  .ادمة فحجه باطل ويجب أن يحج في السنة الق،أمامه ميقات

  
 يجب السؤال ألهل الخبـرة الموثـوق        ، من أراد اإلحرام من محاذاة الميقات ولم يعلم بمحّل المحاذات          :مسألة
 وإذا لم يستطع معرفة المحـاذات فعليـه اإلحـرام         . وال اعتبار بقول المجتهد إذا لم يكن من أهل الخبرة          ،بهم

 بل لو أحرم من محّل معـين بالنـذر قبـل            ،حاذاتبالنذر قبل الوصول إلى المحّل الذي يحتمل فيه اجتياز الم         
  .الوصول إلى المحاذات لكان أحوط

  
 المراد من المحاذات أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ                   :مسألة
  . بحيث لو جاوز ذلك الموضع لصار الميقات متمايال إلى الخلف،مستقيم

  
  .ت بنفس الطريق الذي يثبت به الميقات تثبت المحاذا:مسألة

  



 ٢٠

 ثم زال العذر    ، كالنسيان أو الجهل بالمسألة أو اإلغماء      ، لو كان له عذر عن إنشاء اإلحرام في الميقات         :مسألة
;  فإن أمكنه الرجوع إليه وإدراك أعمال العمرة يجب أن يرجع إليه واإلحرام مـن هنـاك                ،بعد تجاوز الميقات  

 فليحـرم مـن   ، وإن لم يمكنه الرجوع بالنحو المذكور ولم يكن قد دخل الحرم ،م أم ال  سواء كان قد دخل الحر    
 فـإن  ،ولو كان قد دخل الحـرم ;  واألحوط األولى أن يرجع مهما أمكن نحو الميقات ويحرم من هناك          ،مكانه

كنه ذلك   وإذا لم يم   ،استطاع وبقى له وقت يدرك به أعمال العمرة يجب أن يخرج من الحرم ويحرم من هناك               
  . واألحوط األولى أن يرجع باتجاه خارج الحرم بمقدار اإلمكان ويحرم من هناك،فليحرم من مكانه

  
 فحكمهـا هـو   ، الحائض الجاهلة بالمسألة إن تركت اإلحرام العتقادها بعدم جواز اإلحرام في الميقات     :مسألة

  .١١٤نفس ما مر في مسألة 
  

 لكن لو نذر أن يحرم فـي  ، الميقات ولو أحرم فإحرامه غير صحيح   اليجوز اإلحرام قبل الوصول إلى     :مسألة
فمثال لو نذر أن يحرم من قم وجب عليه أن يعمـل         ; محّل قبل الميقات جاز بل وجب عليه اإلحرام من هناك           

  .بهذا النذر وإحرامه صحيح
  

بغير إحرام عن محـاذاة   بل األحوط األولى عدم العبور ، اليجوز تأخير اإلحرام عن الميقات اختياراً :مـسألة 
  .الميقات وإن كان بعده ميقات آخر

  
بل كان هناك   ;  لو تجاوز الميقات بغير إحرام وجب عليه الرجوع إلى الميقات إن تمكّن واإلحرام منه                :مسألة

  .ميقات آخر فاألحوط وجوباً أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه واإلحرام منه
  
  

  أحكام المواقيت
  

 واألحوط األولى اإلحرام في الموضع      ،وجوباً اإلحرام من نفس مسجد الشجرة ال من أطرافه         األحوط   :مسألة
  .األصلي للمسجد وإن جاز اإلحرام في المسجد مطلقاً حتى الجزء الذي ضم إلى المسجد عند توسيعه

  
 قصد حج اإلفراد     يجب عليها  ، من كانت حائضاً في الميقات وتعلم بأنّها التدرك عمرة التمتّع في وقتها            :مسألة

  .واإلحرام بنيته
  



 ٢١

 بـل يجـب   ، المسافرون بالطائرة إلى جدة في عمرة التمتّع اليجوز لهم اإلحرام في جدة أو الحديبيـة            :مسألة
 وإذا ذهبوا إلى المدينة فيجب أن يحرمـوا مـن   ،عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة واإلحرام من هناك      

  .مسجد الشجرة
  

 إالّ إذا كـان كالمـه       ،م يتبين له الميقات اليجوز له االعتماد على أخبار الدليل أم مسؤول القافلة             من ل  :مسألة
  .يورث االطمئنان

  
  . اليجوز اإلحرام منها، إذا لم يثبت بأن رابغ محاذية للجحفة:مسألة

  
 فـإن  ،لى أشهر الحـج  ثم بقي في مكّة إ، من ذهب إلى مكّة في غير أشهر الحج وأدى العمرة المفردة          :مسألة

 واليجوز لـه اإلحـرام مـن        ،أراد اإلحرام لعمرة التمتّع يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة           
  .التنعيم

  
 اليجـوز لهـم   ، القادمون إلى مكّة من أجل أداء العمرة المفردة إذا مروا على أحد المواقيت الخمـسة         :مسألة

 ،ولكن لم يجب عليهم الرجوع إلـى الميقـات   ; ذلك تعمداً يعدون عاصين      ولو فعلوا    ،العبور منها بغير إحرام   
 وإذا لم يعبروا من الميقات أو محاذيه جاز لهم اإلحرام من            ،ويجوز لهم اإلحرام من ميقات آخر أو أدنى الحلّ        

  .أدنى الحّل
  

ميقـات عمـرة التمتّـع      من كان في مكّة وأراد أن يؤدي عمرة التمتّع وكان معذوراً عن الذهاب إلى                :مسألة
  . ويجزئه اإلحرام من أدنى الحّل أيضاً، يجب عليه الخروج من الحرم واإلحرام من هناك،لسبب ما

  
 واليجـوز لهـم     ، ميقات عمرة التمتّع للعاملين في جدة من اإليرانيين وغيرهم أحد المواقيت المعروفة            :مسألة

كان آخر جهالً بالمسألة فـإحرامهم باطـل و التحـرم            ولو أحرموا في م    ،اإلحرام من جدة أو من أدنى الحلّ      
 لكن الجاهل إذا لم يلتفت إلى المسألة إالّ         ، ومن أحرم عالماً عامداً فحكمه أيضاً كذلك       ،عليهم محرمات اإلحرام  

  .بعد أعمال الحج فعمله صحيح
  
  

   كيفية اإلحرام:الفصل الثاني
  

  :واجبات اإلحرام ثالثة



 ٢٢

 ، واليلزم قصد ترك محرمات اإلحـرام      ، عمرةَ التمتّع  ،ينوي اإلنسان عندما يريد اإلحرام    أي أن   ;  النية :األول
بل لو نطق بالتلبية الواجبة بقصد عمرة التمتّع أو حج التمتّع فقد صار محرماً وإن لم يقصد اإلحرام والتـرك                    

  .امه صحيحفمن يعلم بأنّه سيرتكب بعض المحرمات كالتظليل أثناء السفر فإحر; المحرمات 
  

  . فيجب فيها النية الخالصة لطاعة اهللا سبحانه وتعالى، العمرة والحج وأجزاؤهما من العبادات:مسألة
  

 فاألحوط وجوباً أن يؤدي حج اإلفراد       ، إذا أبطل عمرته بالرياء ولم يمكنه أن يتدارك ولم يكن له وقت            :مسألة
  .القادمةوبعده يؤدي عمرة مفردة ثم يعيد الحج في السنة 

  
  . إذا لم يؤد الحج بنية خالصة وأبطله بالرياء وغيره يجب عليه إعادة الحج والعمرة في سنة اُخرى:مسألة

  
 فالعمرة والحـج تـبطالن   ، إذا أبطل أحد أركان العمرة أو الحج برياء أو غيره ولم يتمكّن من التدارك   :مسألة
  .صحيحاً وإن كان عاصياًولكن لو أمكنه التدارك فتدارك يقع عمله ; حينئذ

  
 فإن كان بقصد تأدية العمـل الـذي يؤديـه           ، إذا نوى لجهل أو غيره حج التمتّع بدال من عمرة التمتّع           :مسألة

  . فالظاهر أن عمله صحيح ويقع عمرة التمتّع،الجميع وظن أن جزءه األول يسمى حج التمتّع
  

 فنوى حج التمتّع بقصد الـذهاب  ،التمتّع مقدم على عمرة التمتّع إذا ظن بسبب الجهل أو غيره بأن حج       :مسألة
 ويجب عليه أن يجدد اإلحرام فـي        ،إلى عرفات والمشعر وإكمال الحج ثم اإلتيان بعمرة التمتّع فإحرامه باطل          

 وإذا  ، وإذا كان قد تجاوز الميقات فيجب الرجوع إليه إن تمكّن واإلحرام منه وإالّ فيحرم من مكانـه                 .الميقات
 وإن لم يـتمكّن منـه   ،التفت بعد الدخول في الحرم يجب عليه أن يخرج من الحرم إن تمكّن ويحرم من هناك            

  .أحرم في مكانه
  

ولـو   . الَشَرِيك لَك لَبيك، لَبيك،لَبيك اللّهم لَبيك   : وصورتها على األصح أن يقول     ،أي قول لبيك  ;  التلبية :الثاني
ِإن الْحمد والنِّعمةَ لَـك      : واألحوط األولى أن يقول بعد التلبية المذكورة       ،لك كان محرماً وصح إحرامه    اكتفى بذ 
لْكالْمو،كيلَب لَك الَشَرِيك .  

  
نِّعمـةَ لَـك     لَبيك ِإن الْحمـد وال     ،لَبيك اللّهم لَبيك   :واألحوط األولى أن يقول بدال عن الصورة االُولى       

لْكالْمو،كيلَب لَك الَشَرِيك .  
  



 ٢٣

 لَبيك غَفّار الـذُّنُوبِ     ، لَبيك داعياً الى دارِ السالمِ لَبيك      ،لَبيك ذَا الْمعارِجِ لَبيك    :ويستحب أن يقول بعدها   
كيلَب،    كيلَب ةَل التَّلْبِياَه كيلَب ، كيلَب     كياالِْكْرامِ لَبالِل وذَا الْج ،      ـكيلَب كلَيا عادالْمو ىءدتُب كيي     ، لَبتَغْنتَـس ـكيلَب 

  كيلَب كلَيا فْتَقَروي،     كيلَب كلَيغُوباً اروباً ومهرم كيلَب ،    كيقِّ لَبالْح لها كيلَب ،  ذَا النَّع كينِ     لَبـسِل الْحالْفَـضو مـاء
كيميِل لَبالْج،كيظامِ لَببِ الْعكَشّافَ الْكُر كيلَب ،كيلَب كيدبع نابو كدبع كيلَب ،كيلَب يا كَريم كيلَب .  

  
 لَبيك بِحجة وعمـرة     ،آِل محمد لَبيك  لَبيك َأتَقَرب ِإلَيك بِمحمد و     :واألفضل أن يذكر هذه الجمالت أيضاً     

كيلَب،كيلَب جة ِإلَى الْحتْعةُ مرمع هذهو كيلَب ،كيلَب ةَل التَلْبِيَأه كيلَب ،كلَيا عالَغُهبا وهامةً تَمتَلْبِي كيلَب .  
  

 كوجـوب األداء الـصحيح لتكبيـرة     ،جب من التلبية على الوجه الـصحيح       يجب اإلتيان بالمقدار الوا    :مسألة
  .اإلحرام في الصالة الواجبة

  
 لو لم يتمكّن من أداء القدر الواجب من التلبية يجب أن يتعلّمه أو أن يلقّنه شخص آخـر فـي وقـت                       :مسألة
  .قِّن بنحو صحيح يعني أن تذكر التلبية كلمة كلمة والذي يريد اإلحرام يردد بعد المل،األداء

  
 فليؤدها بأي نحو    ، أو ليس لديه وقت للتعلّم واليستطيع أن يؤديها بالتلقين         ، إذا لم يتمكّن من تعلّم التلبية      :مسألة
  . واألحوط استحباباً أن يقول ترجمتها ويستنيب أيضاً،كان

  
 وإن  ،ن واإلحرام فيه مع التلبية     إذا ترك التلبية لنسيان أو جهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات إن تمكّ             :مسألة

 وإن دخل الحرم يجب عليه الرجوع إلى        ، ولم يدخل الحرم فليحرم من مكانه مع التلبية        ،لم يتمكّن من الرجوع   
 ، وإن لم يتمكّن من الخروج من الحرم أحرم من مكانه مع التلبيـة ،خارج الحرم واإلحرام من هناك مع التلبية      

  .وقت التدارك وانقضاء جميع أعمال الحج والعمرة اليبعد صحة العملوإن لم يتذكّر إالّ بعد فوات 
  

 وال كفّـارة عليـه إذا       ، التحرم عليه محرمات اإلحـرام     ، لعذر كان أو لعدمه    ، إذا ترك التلبية الواجبة    :مسألة
  . وكذلك إذا أبطل التلبية بالرياء،ارتكب مايوجب الكفّارة على المحرم

  
 بنى على أنّه جـاء بنيـة        ،ة الواجبة في الميقات هل نوى عمرة التمتّع أم حج التمتّع           إذا شك بعد التلبي    :مسألة

 وهو اليوم الذي تجب فيه عليه التلبية الواجبـة          -كما إذا شك في اليوم الثامن       ; عمرة التمتّع وعمرته صحيحة   
  . بنى على أنّها كانت للحج وحجه صحيح، هل نوى التلبية للحج أم للعمرة-للحج 

  
  .١١٤ ولو فعل وجب عليه العمل بالحكم المذكور في مسألة ، اليجوز تأخير التلبية عن الميقات:ألةمس
  



 ٢٤

 . ويستحب اإلكثار منهـا مـا اسـتطاع        ، لكن التكرار مستحب   ، المقدار الواجب من التلبية مرة واحدة      :مسألة
 بل يكفي أن يقـول  ،داية اإلحرام واليجب تكرار جميع ما قاله عند ب ،وروي ثواب كثير في ذكرها سبعين مرة      

  .فقط» لبيك«أو يكرر » لبيك اللّهم لبيك«
  

 واألحوط األولـى أن يقطـع       ، من أحرم لعمرة التمتّع يجب عليه أن يترك التلبية إذا شاهد بيوت مكّة             :مسألة
 والمحرم  ،ال يوم عرفة   ومن أحرم للحج يقطع التلبية عند زو       ،التلبية إذا شاهد األبنية الجديدة مهما اتّسعت مكّة       

 وإذا كان قد أحرم     ،للعمرة المفردة يقطع التلبية عند دخول الحرم إن كان قد أحرم من أحد المواقيت المعروفة              
كمن أحـرم مـن     ; من أدنى الحّل يجب عليه أن يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة وإن لم يحرم من خارج مكة                

  .رد تشريعية وحرمة التلبية فى هذه الموا.مسجد التنعيم
  

 : واألحوط األولى على المرأة لبس ثوبي اإلحـرام عنـد النيـة والتلبيـة          ، لبس ثوبي اإلحرام للرجال    :الثالث
  . واآلخر الرداء الذي يجب أن يلقى على الكتف،أحدهما اإلزار

  
  .ية استحب له إعادتها وإذا لبسهما بعد التلب، األحوط وجوباً لبس ثوبي اإلحرام قبل نية اإلحرام والتلبية:مسألة

  
 لكـن يـستحب أن      ، ويكفي أن يكون على النحو المتعارف      ، اليجب كون اإلزار ساتراً للسرة والركبة      :مسألة

  .يسترهما أيضاً
  

 وإنّما يجب فقط أن يجعل أحـدهما إزاراً ويتّـزر بـه    ، اليشترط ترتيب خاص في لبس ثوبي اإلحرام    :مسألة
 لكن يجب أن يغطّي الرداء قسماً كبيراً مـن الكتفـين كـي         .يلبسه كيف شاء   ويجعل اآلخر رداء و    ،كيف شاء 

  .اليخرج عن صدق اسم الرداء عليه
  

 ففي  ، األحوط وجوباً عدم االكتفاء بثوب طويل يتّزرببعضه ويجعل الباقي رداء إالّ في حال الضرورة              :مسألة
  .حال االختيار يجب اإلحرام بثوبين منفصلين

  
 واألحـوط األولـى أن ينـوي        ،باً أن ينوي طاعة األمر اإللهي عند لبس ثوبي اإلحرام          األحوط وجو  :مسألة

  .الطاعة أيضاً عندما يخلع الثياب المخيطة
  

 فاليكفي اإلحرام في ثوب الحريـر وغيـر         ، يشترط في هذين الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة فيه          :مسألة
  . الصالةالمأكول وال المتنجس بنجاسة غير معفو عنها في

  



 ٢٥

 واألحوط وجوبـاً أن اليكـون الـرداء    ، اليجوز اإلحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه          :مسألة
  .أيضاً كذلك

  
 بل األحوط لها عدم لبس ثـوب الحريـر   ، األحوط وجوباً أن اليكون لباس المرأة من الحرير الخالص :مسألة

  .إلى آخر اإلحرام
  

 واألحوط األولى على المرأة أن تلبس ثوبي اإلحـرام مـع   ، مختص بالرجال   ماذكر من ثوبي اإلحرام    :مسألة
  .النية والتلبية

  
 . األحوط وجوباً تطهير ثوبي اإلحرام أو تبديلهما إذا تنجسا في حال اإلحرام أثناء العمل أو في غيـره               :مسألة

  . يستحب ذلك، نعم.واليجب تطهير البدن في حال اإلحرام وبعده
  

  . لم يطهر المحرم ثوبي اإلحرام أو بدنه فال كفّارة عليه واليبطل إحرامه إذا:مسألة
  

  . ولكن يجوز إذا صدق عليه الثوب، األحوط أن اليكون ثوب اإلحرام من الجلود:مسألة
  

  .فيصح إذا كان مثل اللبد مع صدق الثوب عليه;  اليشترط أن يكون ثوب اإلحرام منسوجاً:مسألة
  

  . اللباس الذي أحرم فيه،م إذا بدل ثوب إحرامه أن يلبس عند الطواف األفضل للمحر:مسألة
  

ذيـال    لكن يجب أن يقلِّب القباء، لو اضطر الُمحرم إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما      :مسألة
يجبأيضاً أن   و ، واألحوط األولى أن يقلبه بطناً وظهراً أيضاً       ،وصدراً ويضعه على كتفه واليخرج يده من كُمه       

  . ولو لم يرتفع االضطرار إالّ بلبسهما جاز، ويجب أن يقلبه بطناً وظهراً،اليلبس القميص ويضعه على كتفه
  

 بـل   ، التجب استدامة لبس ثوبي اإلحرام فيجوز تبديلهما ونزعهما من أجل تنظيفهما أو دخول الحمام              :مسألة
  .يجوز نزعهما ألجل الحاجة

  
 فله أن يلـبس بـسبب     ،اإلحرام مع حفظ شروط لباس اإلحرام فيها        أكثر من ثوبي    يجوز للمحرم لبس   :مسألة

  .البرد أو غيره رداءين أو ثالث أو إزارين أو ثالثة
  



 ٢٦

 ، لكن إحرامه صـحيح ،لبس المخيط وهو يريد اإلحرام فقد عصى  إذا لم يلبس ثوبي اإلحرام عامداً أو       :مسألة
  .حيحوإذا كان معذوراً اليعد عاصياً وإحرامه ص

  
 ولو عقده جهال أو نـسياناً       ، لكن األحوط وجوباً عدم عقد اإلزار على عنقه        ، يجوز عقد لباس اإلحرام    :مسألة

 ويجوز وضع الحصى في ثـوب       ، لكنّه ال يضر بإحرامه وليس عليه شيء       ،يجب على األحوط أن يحلّه فوراً     
  .اإلحرام وعقده بالخيط

  
 فيجوز اإلحرام حال الجنابـة والحـيض        ،لحدث األصغر واألكبر   اليشترط في اإلحرام الطهارة من ا      :مسألة
  . بل يستحب أيضاً للحائض والنفساء غسل اإلحرام،والنفاس

  
 لكـن لـو أحـرم فـي         ، إذا لبس المحرم بعد اإلحرام قميصاً وجب عليه أن يشقّه ويخرجه من تحت             :مسألة

  . وإحرامه صحيح في الحالتين،حرام ويمكنه أن ينزعه من األسفل ولبس ثوبي اإل،القميص فاليجب شقّه
  
  

  مستحبات اإلحرام
  

  : يستحب في اإلحرام عدة اُمور:مسألة
  . وإزالة شعر ما تحت اإلبطين والكتف، أن يقوم قبل اإلحرام بتطهير البدن وقص األظافر والشارب- ١
  
٢ -             ل شهر ذى القعدة إن أراد الحجشهر من أداء العمرة المفردة      وقبل   ، أن يترك شعر الرأس واللحية من أو

  .إن قصدها
  
 وهذا الغسل يقع صحيحاً من الحائض والنفساء أيـضاً        ، أن يغتسل غسل اإلحرام في الميقات قبل اإلحرام        - ٣

كما مر.  
  
  . أن يكون ثوبا اإلحرام من القطن- ٤
  
لم يمكن فليجعلـه بعـد       وإن   ، إنّ مكن فليجعل إحرامه بعد صالة الظهر       : أن يكون اإلحرام بالنحو اآلتي     - ٥

 وإذا لم يتمكّن فليحرم بعـد  ، وإذا لم يتمكّن من فريضة األداء فليكن إحرامه بعد فريضة قضاء      ،فريضة اُخرى 
وفي الركعة الثانيـة بعـد الحمـد    » التوحيد« يقرأ في الركعة االُولى بعد الحمد ،ست ركعات أو ركعتين نافلة  

  :صالة يحمد اهللا ويثني عليه ويصلّي على النبي وآله ثم يقول وبعد ال،وست ركعات أفضل» الكافرون«سورة 



 ٢٧

  
       لَك ابتَجاس نمي ملَنعتَج َأن َألُكِإنِّي َأس ماَللَّه،    كرَأم عاتَّبو كدعبِو نآمو ،    كتضي قَبفو كدبالَ  ، فَِإنِّي ع 

 فََأساَلُك َأن تَعزِم ِلي علَيه علَى كتَابِك وسنَّة نَبِيك          ، وقَد ذَكَرتَ الحج   ، ما َأعطَيتَ   والَ آخُذُ ِإالَّ   ،اُوقي ِإالّ ما وقَيتَ   
  آِلهو هلَيع لَواتُكص،     نْهفْتُ ععا ضلَى مي عنيتُقَوة     ، ويافعو نْكر مسي يي فكنَاسنِّي مم لِّمتُسو ،عاجو    ـنـي ملْن

 وَأنْفَقْـتُ مـاِلي ابتغَـاء    ، اَللَّهم ِإنِّي خَرجتُ من شُـقَّة بعيـدة  ،وفْدك الَّذين رضيتَ وارتَضيتَ وسميتَ وكَتَبتَ 
كاتضري     ،مترمعي وجِلي ح مفَتَم مبِ     ، اَللُّه تُّعالتَّم ِإنِّي اُريد ماَللُّه           ـكنَبي ـنَّةسو تَابِـكلَى كع جِإلَى الح ةرمالْع

  آِلهو هلَيع اتُكلَوي        ،صلِّني فَحنبِسحي ارِضِلي ع ضرع ي خل ( فَِإنرتَ       ) فَخَلِّني قَـدالَّـذ رِكي لَقَدتَنسبث حيح
لَيع،      رمةً فَعجح تَكُن لَم ِإن مةٌ اَللَّه،             ـنبِي مـصعخِّي ومي وظَامعي ومدي وملَحشَرِي وبرِي وشَع لَك مرَأح 

  . َأبتَغي بِذَِلك وجهك والدار اآلخرةَ،النِّساء والثِّيابِ والطِّيبِ
  

 وأعبـد   ،ي بِه عورتي واَُؤدي فيه فَرضي     اَلْحمدِللّه الَّذي رزقَني ما اُوارِ     : أن يقول عند لبس ثوبي اإلحرام      -٦
 ، اَلْحمدِهللا الَّذي قَصدتُه فَبلَغَني وَأردتُه فََأعانَني وقَبِلَني ولَـم يقْطَـع بِـي             ، واَنْتَهِي فيه ِإلَى ما َأمرني     ،فيه ربي 

ي وكَهفي وحرزِي وظَهرِي ومالَذي ورجاِئي ومنْجاي وذُخْرِي وعدتي فـي          فَهو حصن  ،ووجهه َأردتُ فَسلَّمني  
  شدتي ورخَاِئي

  
  : أن يكرر التلبية في حال اإلحرام خاصة في الموارد التالية-٧

  . عند القيام من النوم-أ 
  . بعد الصالة الواجبة والمستحبة-ب 
  . عند مالقاة راكب-ج 
  . عند الصعود على تّل أو الهبوط منه- د

  . عند الركوب أو النزول-و 
  . عند السحر-ز 

  
ويستمر المتمتِّع في التلبية في العمرة حتّى يشاهد         .والحائضوالنفساء وكذلك الجنب يؤدون التلبية أيضاً     

  . وأما تلبية الحج فتستمر حتّى ظهر يوم عرفة،بيوت مكّة
  
  
  
  
  
  



 ٢٨

  مكروهات اإلحرام
  

  : يكره في اإلحرام عدة اُمور:مسألة
  
  . واألفضل اإلحرام في ثوب أبيض، اإلحرام في ثوب أسود-١
  
  . نوم المحرم على فراش أصفر ومخدة صفراء-٢
  
  . فاألفضل أن اليغسله المكلّف ما دام في تلك الحالة، وإذا اتّسخت في حاله، اإلحرام في ثوب وسخ- ٣
  
  .ون اإلحرام في ثوب مخطّط مل-٤
  
  . استعمال الحنّاء قبل اإلحرام إذا بقي أثرها إلى وقت اإلحرام-٥
  
  . وعدم فرك بدنه بالليف وشبهه، واألولى للمحرم عدم استعمال الليفة وأمثالها، االستحمام-٦
  
  .جواباً لمن يناديه» لبيك« قول المحرم -٧
  
  

   تروك اإلحرام:الفصل الثالث
  

  :وهي عدة اُمور
  

  . إالّ إذا خاف من إيذائه،يد البري الذي يكون وحشياً الص:األول
  

  . سواء صاده هو أم غيره، يحرم أكل لحم الصيد على المحرم:مسألة
  

 ويحرم عليه أن يعين الصياد على الـصيد بجميـع           ، يحرم على المحرم اإلشارة والداللة على الصيد       :مسألة
  .أنحاء اإلعانة

  



 ٢٩

 وأما إذا   ،في حكم الميتة من حيث األكل إذا ذبحه بقطع أوداجه األربعة بيده           كان    لو ذبح المحرم صيداً    :مسألة
من حيث حرمة األكل وما يترتّب عليهـا  ; صاده بإصابته بسهم أو شبهه فاألحوط وجوباً كونه في حكم الميتة            

  .ال في جميع اآلثار
  

  .ر عرفاًوالحيوان البحري هو الذي يعيش في البح;  يحوز للمحرم صيد البحر :مسألة
  

  . الطيور من الصيد البري وكذلك الجراد في حكم الصيد البري:مسألة
  

  . يجوز ذبح وأكل الحيوانات األهلية كالدجاج األهلي والبقر والغنم والجمل:مسألة
  

  . األحوط وجوباً ترك قتل النحل إذا لم يقصد اإليذاء:مسألة
  

  .كان مالكاً له كمن كان قد جلبه معه بل يجب إطالقه وإن ، يحرم اإلمساك بالصيد:مسألة
  

 وهناك أحكام اُخرى في الصيد لـم نتعـرض لهـا لعـدم            ; أيضاً    الصيد الحرام يحرم فراخه وبيضه     :مسألة
  .الحاجة

  
  . بل كّل لذّة وتمتّع من النساء، وطًأ وتقبيال ولمساً ونظراً بشهوة لزوجته، النساء:الثاني

  
 لكن  ،متّع قبال أو دبراً باالُنثى عن علم وعمد فالظاهر عدم بطالن عمرته            لو جامع في إحرام عمرة الت      :مسألة

  . واألحوط إتمام العمل وإعادته لو كان الجماع قد وقع قبل السعي،عليه الكفّارة على األحوط
  

 وكفّارته بدنـة    . إذا ارتكب الجماع عالماً وعامداً بعد السعي فعمرته صحيحة وتجب عليه الكفّارة فقط             :مسألة
  . وال فرق بين الغني والفقير، واألحوط األولى اختيار البدنة،أو بقرة أو شاة

  
 ، إذا ارتكب هذا العمل في إحرام الحج عالماً عامداً وجبت عليه الكفّارة والحـج مـن قابـل عقوبـة                    :مسألة

  . وإن لم تكن فبقرة،والكفّارة بدنة
  

 إحداهما وقوعه بعد إتمام الـشوط       :ر فله صورتان   إذا وقع هذا العمل بعد الوقوف في عرفات والمشع         :مسألة
والصورة االُخرى هي أن يرتكـب   . فحينئذ حجه صحيح والكفّارة عليه على األصح ،الثالث من طواف النساء   

  . ففي هذه الحالة يكون حجه صحيحاً وعليه أداء الكفّارة فقط،العمل قبل إتمام الشوط الثالث من طواف النساء



 ٣٠

  
 وإن قبلها بغيـر     ، وإن لم يخرج فكفّارته شاة     ، فإن خرج منه المني فكفّارته بدنة      ، امرأة بشهوة   إذا قبل  :مسألة

  .شهوة فال كفّارة عليه
  

 وإن  ، وإذا كان متوسط الحال فبقرة     ، إذا نظر متعمداً إلى غير زوجته فأمنى فكفّارته بدنة إذا كان غنياً            :مسألة
  .كان فقيراً فكفّارته شاة

  
 وإذا لم يكن نظره بـشهوة فـال         . نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على األقوى           إذا :مسألة

  .كفّارة عليه
  

 وإذا لم يخرج منه المنـي فكفّارتـه         ، إذا لمس زوجته بشهوة فأمنى فكفّارته بدنه على األحوط وجوباً          :مسألة
  .شاة
  

 وإن طاوعته فعليها كفّـارة وعليـه   ،ها وعليه كفارتان لو جامع امرأته المحرمة باإلكراه فال شيء علي      :مسألة
  . وقد مر بيان مقدار الكفّارة الواجبة على كّل منهما.كفّارة

  
 كُلَّما ارتكب أمراً يوجب الكفّارة وكان سبب ارتكابه هو الجهل بالمسألة أو الغفلة أو النسيان فعمرتـه                  :مسألة

  .وحجه صحيحان وال كفّارة عليه
  

  . سواء كان غيره محرماً أم محال،ع العقد لنفسه أو لغيره إيقا:الثالث
  

  . اليجوز للمحرم الشهادة على العقد ولو كان العقد لغير المحرم:مسألة
  

 وإن كان جوازهـا  ، األحوط عدم إقامة الشهادة على العقد ولو كان قد شهد العقد في غير حال اإلحرام :مسألة
  .اليخلو من قوة

  
  .طبة في حال اإلحرام على األحوط التجوز الخ:مسألة

  
  . يجوز للمحرم الرجوع إلى الزوجة المطلّقة بالطالق الرجعي:مسألة

  
  . إذا عقد لنفسه امرأة في حال اإلحرام وهو عالم بالحكم فقد حرمت عليه حرمة أبدية:مسألة



 ٣١

  
 واألحوط مع الدخول أن     ، بها  لو عقدها جاهال بالحكم فعقده باطل ولكن التحرم عليه دائماً إذا لم يدخل             :مسألة

  .اليتزوجها
  

  . الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من األحكام بين العقد الدائم والمنقطع:مسألة
  

 وإذا كانت المرأة عالمة بالحكم فقد حرم أحـدهما          ، لو عقد رجل محّل على امرأة محرمة فالعقد باطل         :مسألة
  .على اآلخر حرمة دائمية

  
 أي كـون  - فإن كان الثالثة عالمين بالحكم والموضوع        ، لرجل محرم فدخل بها     لو عقد شخص امرأة    :مسألة

 وال فرق في هذا الحكم بين كون        ، وإذا لم يدخل بها فليس عليهم شيء       ، فعلى كّل منهم كفّارة    -الرجل محرماً   
الحكـم فـي     واليجري هذا    ، ولو علم بعضهم دون بعض فعلى العالم كفّارة        ،العاقد والمرأة محلّين أم محرمين    
  .صورة كون الزوجة محرمة فقط

  
   االستمناء :الرابع

 فـإذا   ،باليد أو غيرها ولو بالتخيل أو المالعبة مع زوجته أو غيرها بأي نحو من األنحـاء               االستمناء  
  .خرج المني فكفّارته بدنة وإعادة الحج من قابل

  
   استعمال الطيب والعطور بأنواعها:الخامس

  
  . واألحوط هو االجتناب عن باقي األنواع حتّى الكافور،والبخور والورسأي المسك والزعفران 

  
كما اليجوز لبس الثوب الذي فيه رائحة العطر وإن كان معطّراً           ;  اليجوز مسح البدن والثوب بالعطور     :مسألة

  .من السابق
  

  . اليجوز أكل األطعمة التي يفوح منها الطيب كالزعفران:مسألة
  

  . يجب عليه إمساك أنفه كي ال يشم الرائحة الطيبة،حرم إلى أكل أو لبس ما فيه الطيب إذا اضطر الم:مسألة
  

 يجب على المحرم االجتناب عن الورد والنباتات ذات الرائحة الطيبـة إالّ بعـض األنـواع البريـة                   :مسألة
  . والقيصوم والشيح واإلذخر،إنّه من أطيب األزهار: كالخزامي الذي يقال



 ٣٢

  
  .وأمثالها» الهيل«و» الزنجييل«و» الدارصيني«حوط االجتناب عن  األ:مسألة

  
  . ولكن األحوط ترك استشمامها، اليجب االجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفّاح أكال:مسألة

  
  . لكن يجوز الفرار منها بالتنحي السريع، األقوى حرمة إمساك األنف من الرائحة الكريهة:مسألة

  
  . لكن يجب اجتناب استعمالها أو استشمامها ألجل االختبار،بيع العطور وشرائها ال بأس ب:مسألة

  
 وعلـى األقـوى إذا      ، كفّارة استعمال الطيب عن علم وعمد شاة على األحوط إذا استعمله استـشماماً             :مسألة

  .استعمله أكال
  

أنواع خاصة من العطـور     وهو مركّب من    ; وهو الشيء الذي تطيب به الكعبة     ;  اليحرم خلوق الكعبة     :مسألة
 وتمسح به الكعبة ألجل إزالة الروائح واألوساخ التي تحـصل علـى أثـر               ،والزعفران والمحتوى على دهن   

  . ولذلك عبرت بعض الروايات عن الخلوق بالطهور،استالم الكعبة
  

إذا اسـتعمله فـي    و، واألحوط التعدد، إذا كرر استعمال الطيب في وقت واحد اليبعد كفاية شاة واحدة          :مسألة
 وإذا استعمل العطر فكفّر عن عمله ثم استعمل مرة اُخرى وجبت عليـه              ،أوقات متعددة فاألقوى تعدد الكفّارة    

  .كفّارة اُخرى
  

  . كالقميص والسروال والقباء وأشباهها، لبس المخيط:السادس
  

باليد أو المصنوعة من اللبد على       كالثياب المنسوجة بواسطة الماكنة أو       ، اليجوز لبس ما يشبه المخيط     :مسألة
  . كالعطُف والقبعة وغير ذلك،شكل غطاء

  
  . كالتكّة والهميان وما شد به فتقه والنعل ونحوها، ال بأس باستعمال المخيط إن لم يصدق عليه اللباس:مسألة

  
اليكـون فيـه     واألفضل أن    ، يجوز أن يربط بحزامه الهميان الذي توضع فيه النقود وإن كان مخيطاً            :مسألة
  .عقدة

  
  . لو اضطر إلى لبس المخيط جاز وعليه الكفّارة:مسألة



 ٣٣

  
  . واألحوط وجوباً عدم عقد اإلزار على العنق، ولكن األحوط عدم العقد، يجوز عقد لباس اإلحرام:مسألة

  
  . يجوز وصل لباس اإلحرام بعضه ببعض بواسطة اإلبرة وإن كان األحوط ترك ذلك:مسألة

  
وهو شـيء  ;  اليجوز لهن لبس القفّازين، نعم.لنساء لبس كلّما شئن من المخيط والكفّارة عليهن  يجوز ل  :مسألة

  .يوضع فيه القطن ثم توضع فيه اليد لحفظها من البرد
  

  . كفّارة لبس المخيط شاة:مسألة
  

إذا جعلها متداخلة    و ، إذا لبس المحرم ثياباً متنوعة مخيطة كالقميص والقباء والعباء ففي كّل واحد شاة             :مسألة
  .ولبسها كلّها دفعة واحدة فاألحوط وجوباً التكفير عن كّل واحدة منها بشاة أيضاً

  
  . إذا اضطر إلى لبس المتعدد لم تسقط عنه الكفّارة:مسألة

  
 تجب عليه   ، إذا لبس مخيطاً ثم كفّر ولبس مخيطاً آخر مرة اُخرى أو نزع ذلك اللباس ولبسه مرة ثانية                 :مسألة

  .الكفّارة في كّل مرة
  

 سـواء كـان     ، إذا لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء فاألحوط وجوباً الكفّارة في كّل منها               :مسألة
  .اللبس قد حصل في مجلس واحد أو مجالس متعددة

  
   االكتحال بالسواد الذي فيه زينة وإن لم يقصدها:السابع

  . ولو كان فيه رائحة طيبة فهو حرام على األقوى،لذي فيه زينةواألحوط وجوباً اجتناب مطلق الكحل ا
  

  . بل تشمل الرجل أيضاً، التختص حرمة االكتحال بالمرأة:مسألة
  

 وإن لـم يستـشمها   ، لكن لو كان فيه الطيب واستشمه فاألقوى وجوب الكفّـارة       ، الكفّارة في االكتحال   :مسألة
  .فاألحوط األولى التكفير

  
  . إلى االكتحال جاز لو اضطر:مسألة

  



 ٣٤

  . وال فرق فيه بين الرجل والمرأة، النظر في المرآة:الثامن
  

  . يجوز النظر إلى األجسام الصقيلة التي تعكس الصور والماء الصافي مما تُرى فيه األشياء:مسألة
  

بها الزينة فـال   لكن إذا اعتبرت زينة وقصد ، يجوز لبس النظارة إذا لم تكن زينة ولم يقصد بها الزينة           :مسألة
  .تجوز

  
  . لكن يستحب بعد النظر أن يلبي، ليس في النظر إلى المرآة كفّارة:مسألة

  
 لكن األحـوط  ، يجوز السكن في غرفة فيها مرآة وإن علم أنّه يقع نظره عليها عن طريق السهو أحياناً        :مسألة

  .رفعها أو تغطيتها بشيء
  

  .ير الزينة األحوط عدم النظر في المرآة حتّى لغ:مسألة
  

  . كالخفّ والجورب والحذاء، لبس ما يستر جميع ظهر القدم:التاسع
  

  . هذا الحكم مختص بالرجال واليشمل النساء:مسألة
  

  . فاألحوط األولى شقّ ظهره، لو احتاج الرجل إلى لبس ما يستر ظهر القدم:مسألة
  

  .ة التكفير بشا، األحوط للمحرم إذا لبس ما يغطّي ظهر القدم:مسألة
  

   الفسوق :العاشر
 وإنّما يجب االستغفار    ، وليس في الفسوق كفّارة    ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً     ،واليختص بالكذب 

  . واألفضل ذبح بقرة، ويستحب الكفّارة بشيء،منه
  

  .»بلى واهللا«و» ال واهللا«وهو قول ;  الجدال:الحادي عشر
  

 وكـذلك القـسم     ،في اللغة الفارسية فهو ليس بجدال     » خدا«مثل  ; أو مرادفه » اهللا« القسم إذا كان بلفظ      :مسألة
  . أياً كان فليس ملحقاً بالجدال،بغير اهللا

  



 ٣٥

فلو أقسم بالرحمن والـرحيم وخـالق الـسماوات       ;  األحوط وجوباً إلحاق سائر أسماء اهللا بلفظ الجاللة        :مسألة
  .»بلى«أو » ال«على كلمة  فاألحوط وجوباً اعتبار ذلك جداال إذا كان مشتمال ،واألرضين

  
  . يجوز القسم باسم الجاللة وغيره في مقام الضرورة إلثبات حقّ أو إبطال باطل:مسألة

  
  لكن فـي المـرة  ، لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرر الجدال مرتين وعليه االستغفار        :مسألة

  .وهي شاة; الثالثة عليه كفّارة
  

 واألحوط وجوباً التكفير ببقـرة للمـرة        ،جداله كاذباً يجب عليه التكفير بشاة للمرة االُولى        إذا كان في     :مسألة
 والبقرة والبدنـة    ، واالحتياط الكامل يتحقّق بالجمع بين الشاة والبقرة في المرة الثانية          ،الثانية وبدنة للمرة الثالثة   

  .في المرة الثالثة
  

 فال يبعد أن تكون كفّارته شـاة ال         ،ولى فكفّر بشاة ثم جادل كاذباً مرة ثانية        لو جادل كاذباً في المرة االُ      :مسألة
  .بقرة

  
 وإذا . لو كفّر بعد الجدال الكاذب للمرة الثانية ببقرة ثم جادل كاذباً مرة اُخرى فالظاهر أن كفّارته شـاة           :مسألة

  .جادل بعد ذبح البقرة كاذباً مرتين فالظاهر أن كفّارة ذلك بقرة
  

 ولو كفّر بعد الثالث ثم جادل ثالثاً فمـا فوقهـا            ، لو جادل صادقاً زائداً على ثالث مرات فكفّارته شاة         :مسألة
  .صادقاً وجب عليه التكفير بذبح شاة اُخرى

  
  . كالقمل والبرغوث، قتل هوام الجسد والدواب االُخرى:الثاني عشر

  
  . اليجوز إلقاء القمل والبرغوث عن البدن:مسألة

  
 واألحوط عدم نقلها إلى محـّل تكـون فيـه معرضـة             ، اليجوز نقلها من مكانها إلى مكان تسقط منه        :مسألة
  .للسقوط

  
  . األحوط األولى أن الينقلها إلى مكان يكون األول أحفظ منه:مسألة

  
  . األحوط في قتلها أو نقلها التصدق بكفّ من طعام:مسألة



 ٣٦

  
  .ا ألجل االستحباب فال إشكال فيه وأم، لبس الخاتم للزينة:الثالث عشر

  
  . لو لبس الخاتم ال للزينة وال لالستحباب بل ألجل الخاصية فال إشكال فى ذلك:مسألة

  
 بل األحوط األولى تركه إذا عـد زينـة         ، األحوط وجوباً على المحرم أن يترك استعمال الحنّاء للزينة         :مسألة

  .وإن لم يقصدها
  

 وسواء يبقى أثرها إلى زمان اإلحـرام أم  ، سواء قصد الزينة أم ال  ،قبل اإلحرام  يجوز استعمال الحناء     :مسألة
  . لكن االحتياط حسن،ال
  

  . ال كفّارة في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء:مسألة
  

  . لبس المرأة الحلي للزينة:الرابع عشر
  

  . إذا لم تقصدها واألحوط األولى تركها، األحوط وجوباً ترك لبس الحلي إذا كانت زينة:مسألة
  

  .ي مع عدم قصد الزينة التي اعتادت على لبسها قبل اإلحرام- اليجب عليها نزع الحل:مسألة
  

  . يحرم عليها إظهار الحلي التي اعتادت على لبسها حتّى لزوجها:مسألة
  

  . ليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً:مسألة
  

  . تدهين البدن:الخامس عشر
  

  .وى حرمة التدهين وإن لم يكن فيه طيب األق:مسألة
  

  . اليجوز التدهين بالمطيب قبل اإلحرام إذا بقي أثره إلى زمان اإلحرام:مسألة
  

  . لو اضطر أو احتاج إلى التدهين جاز:مسألة
  



 ٣٧

  . يجوز أكل الدهن إذا لم يكن فيه طيب كالزعفران:مسألة
  

  .به كفّارة إذا لم يكن الدهن مطيباً فليس في التدهين :مسألة
  

 واألحوط التكفير في االسـتعمال بغيـر األكـل    . كفّارة أكل الدهن المطيب شاة وإن كان مضطراً إليه    :مسألة
  .أيضاً

  
  . إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره:السادس عشر

  
  . بل تحرم اإلزالة حتّى شعرة واحدة، الفرق في الحرمة بين إزالة الشعر الكثير والقليل:مسألة

  
 وكذلك تجوز إزالـة الـشعر الـذي    ، كما إذا كان لدفع القمل وإيذائه، لو اضطر إلى إزالة الشعر جاز    :لةمسأ

  .يؤذي العين
  

  . ال بأس بسقوط الشعر حال الوضوء والغسل بال قصد اإلزالة:مسألة
  

  . الفرق في اإلزالة بين حصولها بواسطة الحلق أو النورة أو النتف أو المقراض أو غيره:مسألة
  

 أو صيام   ، كفّارة حلق الرأس إذا كان للضرورة إثنا عشر مداً من الطعام لستّة مساكين لكّل منهم مدان                :مسألة
  . والمد ثالثة أرباع الكيلو غرام، أو ذبح شاة،ثالثة أيام

  
  . بل اليبعد ذلك، فكفّارته شاة على األحوط وجوباً، إذا حلق الرأس ال لضرورة:مسألة

  
  . واألحوط في إزالة الشعر عن أحدهما إطعام ثالثة مساكين،إزالة شعر اإلبطين شاة كفّارة :مسألة

  
  . لو أزال شعر رأسه بغير الحلق فاألحوط وجوباً دفع كفّارة الحلق:مسألة

  
 فـاألحوط  ، لو مسح شعر رأسه أو لحيته في غير حال الوضوء فسقطت منه شعرة واحـدة أو أكثـر             :مسألة

  .التصدق بكفّ من طعام
  

  . تغطية الرجل رأسه بكّل ما يغطّيه:السابع عشر



 ٣٨

  
  . كالورد والحناء والدواء والحلفاء، األحوط وجوباً عدم تغطية الرأس حتّى بالشيء الذي اليغطّيه:مسألة

  
  . األحوط وجوباً أن اليضع على رأسه شيئاً:مسألة

  
ى تركه إالّ عند الـضرورة كمـسح         واألحوط األول  ، يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والذراع        :مسألة

  .الرأس أو حكّه وشبهه
  

  . كماء الورد والخّل، وال يجوز على األحوط في غيره من المائعات، اليجوز االرتماس في الماء:مسألة
  

 واألحوط وجوباً عدم حمل شيء على بعـض         ، فال يجوز تغطية بعض الرأس     ، في حكم الرأس بعضه    :مسألة
  .الرأس

  
  . إالّ أن الظاهر جواز تغطية بعضه، حكم الرأس االُذن في:مسألة

  
  . فال بأس بتغطية الوجه حال النوم، يجوز تغطية الوجه للرجال وال يعد من الرأس:مسألة

  
  . اُستثني من حكم الحرمة المذكور عصام قربة الماء فال بأس به:مسألة

  
  . البأس بعصابة الرأس للصداع:مسألة

  
  .ى المخدة حال النوم البأس بوضع الرأس عل:مسألة

  
 جاز لـه    ، وجعل رأسه تحته للوقاية من البعوض      ، لو وضع قماشاً على قوس بنحو يكون فوق الرأس         :مسألة
  . كما البأس أيضاً بالدخول في الكلّة،ذلك

  
 لكن اليجوز الكون تحت الشالّل الذي يـستوعب         ، البأس على المحرم فى الكون تحت رشاش الحمام        :مسألة
  .الرأس

  
  . وبعض الرأس في حكم كلّه، لو غسل رأسه فال يجوز له تجفيفه بمنشفة أو منديل:سألةم
  



 ٣٩

 وكـذلك  ، ولو غطّاه سهواً يجب عليه كشفه لدى االلتفات فوراً       ، اليجوز للرجل تغطية رأسه حال النوم      :مسألة
  . ويستحب التلبية بل هي األحوط،عند النسيان

  
  . واألحوط األولى التكفير بها لتغطية بعض الرأس،شاة على األحوط كفّارة تغطية الرأس بأي نحو :مسألة

  
  .أي أن يذبح شاة في كّل مرة;  األحوط األولى تكرار الكفّارة عند تكرار تغطية الرأس :مسألة

  
  . فاالحتياط بكفّارة اُخرى مطلوب جداً، إذا غطّى رأسه فكفّر بذبح شاة ثم غطّى رأسه مرة اُخرى:مسألة

  
 وأما إذا كان عن جهـل بالمـسألة أو غفلـة أو             ، تجب الكفّارة إذا كانت تغطية الرأس عن علم وعمد         :مسألة

  .نسيان أو سهو فال كفّارة عليه
  

  . تغطية المرأة وجهها بنقاب أو حجاب أو برقع:الثامن عشر
  

واليجـوز تغطيـة     ، يحرم على األحوط وجوباً تغطية وجهها باألشياء غير المتعارفة كالورد والعشب           :مسألة
  .الوجه بالمروحة اليدوية

  
 - أي من األنف إلى الـذقن        - والتجوز تغطية القسم األسفل من الوجه        ، بعض الوجه فى حكم تمامه     :مسألة

  . واألحوط وجوباً عدم تغطية القسم األعلى منه،على األقوى
  

  . البأس بوضع يديها على وجهها:مسألة
  

  .خدة ألجل النوم البأس بوضع وجهها على الم:مسألة
  

 لكن إذا فرغت مـن الـصالة        ، يجب عليها ستر الرأس للصالة وستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة           :مسألة
  .يجب رفع ما سترت به عن الوجه فوراً

  
 بـل إذا  ، يجوز إسدال الثوب والعباءة وإرسالها من رأسها إلى وجهها إلى ما يحاذي أنفها بل إلى ذقنها    :مسألة

  . وال شيء عليها،وذلك ألجل الستر عن األجنبي; ى نحرهااحتاجت إل
  



 ٤٠

 األفضل لها حين تسدل الحجاب من رأسها على وجهها أن ترفعه باليد أو بشيء آخر بحيث اليلتصق  :مـسألة 
  . بل هو األحوط األولى،بوجهها

  
  . األحوط األولى التكفير عندما التفصل الحجاب عن وجهها:مسألة

  
  .غطية الوجه بأي نحو كان وإن كانت أحوط الكفّارة فى ت:مسألة

  
  . التظليل فوق الرأس للرجال في حال السير وطي المنازل:التاسع عشر

  
  . وأما النساء واألطفال فيجوز لهم وال كفّارة فيه، التظليل اليجوز على الرجال:مسألة

  
أن يكون في منى أو غيرها فـال         وأما في المنزل ك    ، حرمة التظليل تختص بحال السير وطي المنازل       :مسألة

 فيجوز المشي مع المظلّة من الخيمة إلى محـّل   ، ويجوز استعمال المظلّة وشبهها ولو في حال المشي        ،بأس به 
  .الذبح أو إلى محّل رمي الجمرات وإن كان األحوط األولى الترك حال المشي

  
 أو ، أو في السيارة المغطّـاة ،لمغطّى فوقه  الفرق في حرمة التظليل أثناء السير بين كونه في المحمل ا           :مسألة
  . أو تحت سقف السفينة،الطائرة

  
  . تجوز الحركة على جنب المحمل واالستظالل به للماشي:مسألة

  
 ويجب اإلحرام إذا سـافر  ، المسافر بالطائرة إذا نذر اإلحرام من طهران أو مكان آخر فنذره صحيح :مـسألة 
  . محّل إشكال، ممن يعلم أنّه سيضطر بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرم صحة نذر اإلحرام، نعم.أثناء الليل

  
 وعلى هـذا اليبعـد      ، وإن لم يبعد جوازه    ، الجلوس تحت السقف حال السير في الليل خالف االحتياط         :مسألة

  .جواز السير محرماً بالطائرة السائرة في الليل
  

  . الفرق في حرمة التظليل بين الراكب والماشي:مسألة
  

 لكن الظاهر جواز الجلـوس عنـد جـدار          . المحرم إذا ركب السفينة ال يجوز له الكون تحت السقف          :مسألة
  .السفينة واالستظالل به

  



 ٤١

  . وعليه الكفّارة، إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حر أو مطر أو غيرها من األعذار جاز:مسألة
  

  .اراً كان أم عن عذر على األقوى مخت، كفّارة التظليل حال السير شاة:مسألة
  

 وفي إحرام الحج أيضاً شاة على األقوى وإن تكرر منه التظليـل       ، كفّارة التظليل في إحرام العمرة شاة      :مسألة
  .فيهما

  
  . إخراج الدم من البدن:العشرون

  
  . يحوز إخراج الدم من الغير بمثل الحجامة أو قلع السن:مسألة

  
  . وال باستعمال المسواك وفرشاة األسنان،م بحك البدن اليجوز إخراج الد:مسألة

  
 وكذلك يجوز إخـراج دم الـدمل عنـد         . يجوز إخراج الدم عند الحاجة والضرورة بالحجامة وغيرها        :مسألة
  .الحاجة

  
  . ال كفّارة في اإلدماء ولو لغير ضرورة:مسألة

  
  . تقليم األظافر:الحادي والعشرون

  
  . كما إذا كان بعضه ساقطاً والقسم الباقي يؤلمه،ر إالّ إذا كان مسبباً لألذى اليجوز تقليم بعض الظف:مسألة

  
  . الفرق في هذه الحرمة بين أظفار اليد أو الرِجل:مسألة

  
 واألقوى عدم قص الظفر بأي نحـو        ، الفرق بين آالت تقليم األظفار مقراضة كانت أم سكِّيناً أم مقَصاً           :مسألة

  .حتّى بالمبرد أو الضرس
  

  . األحوط عدم قص ظفر اإلصبع الزائد أو اليد الزائدة:مسألة
  

  . كفّارة كّل ظفر من اليد أو الرِجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كّل منهما العشرة:مسألة
  



 ٤٢

  . إذا قص جميع أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد فكفّارة ذلك شاة:مسألة
  

 وفي موضع آخر أو مواضـع عديـدة         ،مجلس واحد أو عدة مجالس     إذا قص جميع أظفار اليدين في        :مسألة
  . فكفّارة ذلك شاتان،قص أظفار الرجلين

  
 كذلك لو قـص     ، لو قص جميع أظفار اليدين وقص أقّل من عشرة أظفار من الرجلين فكفّارة ذلك شاة               :مسألة

  .في هذه الصورة وال كفّارة للبعض ،جميع أظفار الرجلين وقص أقّل من عشرة أظفار اليدين
  

 كذلك إذا قص أقـّل      . لو قص خمسة أظفار من اليد وخمسة من الرجل فعليه مد من الطعام لكّل ظفر               :مسألة
  .من عشرة أظفار من كّل اليد والرجل فالكفّارة مد لكّل واحد منهما

  
لى أن يكفّر بمد مـن       لكن األحوط األو   ، لو كان لديه أكثر من عشرة أظفار فقص جميعها فكفّارته شاة           :مسألة

  .طعام لكّل ظفر زائد
  

 وإن . فاألحوط وجوباً التكفيـر بـشاة  ، من كان لديه أكثر من عشرة أظفار فقص منها العشرة األصلية   :مسألة
 ،قص بعض األظفار األصلية وبعض األظفار الزائدة يجب عليه أن يدفع مدا من الطعام لكـّل ظفـر أصـلي         

  .األظفار الزائدة أيضاًواألحوط األولى التكفير عن 
  

 وجب عليه التكفيـر     ، إذا قص جميع أظفار اليد ودفع الكفّارة ثم قص أظفار الرجلين في نفس المجلس              :مسألة
  .بشاة اُخرى

  
  . وجب التكفير بشاة على األقوى، من كان لديه أقّل من عشرة أظفار وقصها بأجمعها:مسألة

  
 ويكفي فـي هـذه الحالـة      ،حوط األولى التكفير بنفس النحو المذكور      فاأل ، لو احتاج إلى قص األظفار     :مسألة

  .التكفير بقبضة من طعام لكّل ظفر
  

  . وكفّارته شاة على األحوط، وهو محرم مطلقاً ولو لم يدم على األحوط، قطع السن:الثاني والعشرون
  

  . قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما:الثالث والعشرون
  

  . جاز له قلعه أو قطعه، كّل ما نبت في دار المحرم بعد أن صارت داره وغرسه وأنبته بيده:مسألة



 ٤٣

  
 فاألحوط عدم قطعها وإن     ، لو نبتت في داره شجرة أو حشيشة بعدما صارت داره لكن لم يغرسها بيده              :مسألة

  .كان األقوى جواز ذلك
  

  . لو اشترى داراً فيها شجر وحشيش يجوز له قطعهما:مسألة
  
 وكذلك نبات اإلذخر وهـو نبـات        ، يستثنى من الحكم المذكور أشجار الفواكه والنخيل فيجوز قطعهما         :سألةم

  .معروف
  

 فكفّارته بقرة للشجرة الكبيرة وشاة للـشجرة الـصغيرة          ، لو قطع الشجرة التي اليجوز قطعها أو قلعها        :مسألة
  .على األحوط

  
  .ارة بقيمته إذا قطع بعض الشجرة فاألقوى لزوم الكفّ:مسألة

  
  . ليس في قطع الحشيش كفّارة إالّ االستغفار:مسألة

  
  . ويجوز له أن يقطع لها العلف، يجوز له ترك ناقته لتعتلف:مسألة

  
  . بل تشمل المحّل أيضاً، حرمة القطع ليست مختصة بالمحرم:مسألة

  
  . لو مشى على النحو المتعارف فقطع العشب بسبب مشيه فال بأس بذلك:مسألة

  
   لبس السالح وحمله:لرابع والعشرونا

  . واألحوط وجوباً أن اليجعل السالح إلى جنبه،كالسيف والرمح والبندقية وجميع آالت الحرب إالّ لضرورة
  

  
  
  
  
  
  



 ٤٤

  مسائل متفرقة في تروك اإلحرام
  

  . لو عصب المحرم رأسه بمنديل ألجل الصداع فال كفّارة عليه:مسألة
  

ى اإلحرام اليشمل حاالت المرور تحت الجسور واألنفاق التـي تـضطر الـسيارة               التظليل المحرم ف   :مسألة
  . فمثل هذا التظليل جائز وال كفّارة عليه أيضاً، أو الوقوف في محطّة البنزين تحت سقفها،للعبور منها

  
 ، والركـوب  والتتكرر الكفّارة بتكـرار النـزول  ، الذي يسير في سيارة مغطّاة يجب عليه التكفير بشاة      :مسألة

  .وكذلك في سائر موارد التظليل
  

  . يجوز لبس النعل ذات الحزام العريض إذا كان اليغطّي تمام ظهر القدم:مسألة
  

 لكن اليجوز ذلك فـى الجـو   ، فيجوز للمحرم السير في سيارة مغطّاة إلى مكّة ليال، ال تظليل في الليل   :مسألة
  . مظلماً بسبب الغيم إلى درجة عدم صدق االستظاللالغائم في النهار إالّ إذا كان الجو قد صار

  
  . يجوز اإلحرام بالنذر من األمكنة البعيدة كطهران إذا سافر في الليل:مسألة

  
  . لكن إذا أدى إلى خروج الدم فال يجوز إالّ ألجل الضرورة، يجوز زرق اإلبرة حال اإلحرام:مسألة

  
 والظـّل   ،زل بين الظّل المتحرك كالمظلّة والسيارة المـسقّفة        ال فرق في حرمة التظليل عند طى المنا        :مسألة

 لكن العبور تحت الجسور الواقعة فـي الطريـق ال           ، وال فرق بين اإلجبار واالختيار     ،الثابت كالجسر وغيره  
  .يصدق عليه التظليل

  
 حتّى  ، تحت الظلّ   أو المرور  ، بعد وصول المحرم إلى المنزل يجوز له الركوب في السيارات المسقّفة           :مسألة

  .وإن كان منزله في األحياء الجديدة لمكّة البعيدة عن المسجد الحرام
  
  
  
  
  
  



 ٤٥

  مستحبات دخول الحرم
  
  . أن يغتسل إذا وصل إلى الحرم من أجل دخول الحرم-١
  
  . ولهذا العمل ثواب عظيم، أن يحتفي تواضعاً وخضوعاً هللا سبحانه ويمسك نعليه بيديه ويدخل الحرم-٢
  
   :أن يقرأ هذا الدعاء عند دخول الحرم -٣
  

واَذِّن فى النّاسِ بِالْحج يْأتُوك رِجاال وعلَى كُلِّ ضـامر يـاتين    {:اَللّهم انَّك قُلْتَ في كتابِك وقُولُك الْحقُّ     
 سـامعاً  ، وقَد جِْئتُ من شُقَّة بعيدة وفَج عميق،عوتَك اَللّهم انِّي اَرجو أن اَكُون ممن اَجاب د.}من كُلِّ فَج عميق  

  تَجيباً لَكسمو داِئكِلن،رِكمَطيعاً الم ،لَيا كسانحاو لَيع كلبِفَض كُلُّ ذِلكو ،   ـي لَـهفَّقْتَنلى مـا وع دمالْح فَلَك ، 
   كنْدلْفَةَ عالز ي بِذِلكتَغَأب،  كلَيةَ ابالْقُرو ،  كينْزِلَةَ لَدالْمنُوبِي  ، وةَ ِلذرغْفالْمو ،   نِّكنْها بِمم لَيةَ عبالتَّوـلِّ  . وص ماَللّه 
  .م الراحمين وآمنّي من عذابِك وعقابِك بِرحمتك يا اَرح، وحرم بدني علَى النّارِ،على محمد وآِل محمد

  
  . أن يأخذ شيئاً من نبات اإلذخر ويمضغه-٤
  
  

  مستحبات دخول مكّة
  

ويستحب للقادم من المدينـة    . وأن يدخلها في حال تواضع وخضوع      ،يستحب أيضاً الغسل لدخول مكة    
  .أن يدخل من أعلى مكة ويخرج من أسفلها

  
  

  آداب دخول المسجد الحرام
  

 وأن ، ويستحب كذلك دخوله حافياً تعلوه السكينة والوقـار        ،سجد الحرام يستحب الغسل ألجل دخول الم    
  : وأن يقول، ويستحب الوقوف على باب المسجد الحرام،يدخل من باب بني شيبة

  
     كاتُهربةُ اهللا ومحرو ا النَّبِيهاَي كلَيع الماهللا،اَلس ما شاءاِهللا و نمبِاهللا ومِ اهللا وبِس ،   لى اَنْبِيـاءع المالسو

هلسروِل اهللا،اهللا وسلى رع المالسخَليِل اهللا، و راهيمبلى اع المالسو ،الْعالَمين بهللا ر دمالْحو .  
  



 ٤٦

  :و جاء في رواية اُخرى أن يقول في باب المسجد
  

 ، وخَيـر االَْسـماء هللا     ،ة رسوِل اهللا صلَّى اهللا علَيه وآِله      بِسمِ اهللا وبِاهللا ومن اهللا وما شاء اهللا وعلى ملَّ         
 اَلسالم علَيـك اَيهـا النَّبِـي ورحمـةُ اهللا           ، اَلسالم على محمد بنِ عبداهللا     ، والسالم على رسوِل اهللا    ،والْحمد هللا 
كاتُهربلى اَنْبِ ،وع الماَلس هلسراهللا و منِ،ياءحخَليِل الر راهيملى إبع الماَلس ،لينسرلَى الْمع المهللا  ، اَلس ـدمالْحو 

 الْعالَمين بر،     اِلحيناهللا الصبادلى ععنا ولَيع المد      ، اَلسمحآِل مد ومحلى ملِّ عص مـد      ، اَللّهمحلـى مع بارِكو 
 كَما صلَّيتَ وباركْتَ وتَرحمتَ على ابراهيم وآِل ابراهيم انَّـك حميـد             ، وارحم محمداً و آَل محمد     ،وآِل محمد 

جيدم، وِلكسرو كدبد عمحآِل مد ومحلى ملِّ عص ملى اَنْبِ، اَللّهعو كخَليل راهيمبلى اوع  كـلسرو ياِئك،  ـلِّمسو 
هِملَيع،    لينسرلَى الْمع المس و ،   الْعالَمين بهللا ردمالْحو ،     كتمحر وابِلي اَب افْتَح ماَللّه ،  ـكتي طاعي فلْنمتَعاسو 

كضاترمي      ،وتَنقَيداً ما اَباالْيمانِ اَب فْظي بِحفَظْناحلَّ ،وج   هِكجو ثَناء ،       ارِهوزو هفْـدو ني ملَنعي جهللا الَّذدماَلْح ، 
   هساجِدم رمعي نمي ملَنعجو،   ناجيهي نمي ملَنعجو ،            نقٌّ ِلمح ياْتلى كُلِّ معو كتيي بف كزاِئرو كدبنِّي عا ماَللّه 

 هزارو اَتاه، ور     وزم ماَكْرو ياْتم راَنْتَ خَي،     منحيا اَهللا يا ر َألُكالّ اَنْتَ       ، فَاَسا لهاَنْتَ اهللا ال ا بِاَنَّكال    ، و كـدحو 
 لَك شَريك،    دمص داَح دواح بِاَنَّك ،         دكُفُواً اَح لَك كُني لَمو لَدتُو لَمو دتَل لَم ،  حم اَنلَّى اهللا      وص ولُكسرو كدبداً عم

   هتيِل بلى اَهعو هلَيع،    يا كَريم واديا ج ،      يا كَريم اربيا ج يا ماجِد ،         ـاكيي اتبِزِيار اييا فَتَكَل تُحعتَج اَن َألُكاَس 
وَأوسع علي مـن   : ثم يقول  .اَللَّهم فُك رقَبتي من النّارِ     :ثاًثم يقول ثال   .اَوَل شَيء تُعطيني فَكاك رقَبتي من النّارِ      

  . وادرأ عنِّي شَر شَياطين الجِن واِإلنْسِ وشَر فَسقَة العربِ والْعجمِ،رِزقك الحالَِل الطَّيب
  

  :ثم يدخل المسجد الحرام ويتوجه إلى الكعبة ويرفع يديه ويقول
  

 وتَـضع   ، واَن تَتَجاوز عن خَطيَئتـي     ،اَللّهم انِّي اَسَألُك في مقامي هذا في اَوِل مناسكي اَن تَقْبَل تَوبتي           
حرام الَّذي جعلْتَه مثابةً ِللنّـاسِ       اَللّهم انِّي اَشْهد اَن هذا بيتُك الْ       ، اَلْحمد هللا الَّذي بلَّغَني بِيتَه الْحرام      ،عنِّي وِزرِي 

   ِللْعالَمين ىدهكاً وبارناً مَأمو،     كلَدب لَدالْبو كدبنِّي عا ماَللّه ،  تُكيتُ بيالْبو ،   تَكمحر جِْئتُ اَطْلُب ،   تَـكطاع اَُؤمو ، 
 رِكمَطيعاً الم،  رِكياً بِقَدراض ، َألُكاَس  كلَيا طَرضَألَةَ الْمسم ،كتقُوبِلع اَلْخاِئف ،  ـكتمحر ـوابِلي اَب افْتَح ماَللّه ، 

كضاترمو تَكي بِطاعلْنمتَعاسو.   
  

نَّاسِ وَأمنـاً مباركـاً   اَلْحمد ِللّه الَّذي عظَّمك وشَرفَك وكَرمك وجعلَك مثَابةً ِلل  :ثم يخاطب الكعبة ويقول   
الَمينِللع دىهإذا صار محاذياً للحجر األسود أن يقول .و ِإالّ اُهللا :ويستحب الَ ِإله َأن دَأشْه  

  
  :وإذا التفت إلى الحجر األسود يستحب أن يقول

  



 ٤٧

 سبحان اهللا والْحمد هللا وال اله االَّ اهللا واهللا          ،ا اهللا اَلْحمد هللا الَّذي هدانا ِلهذا وما كُنّا ِلنَهتَدي لَو ال اَن هدانَ           
راَكْب،   هخَلْق نم راَكْب ،    ذَراَحن اَخْشَى ومم راَكْبو ،        لَه ال شَريك هدحالَّ اُهللا وا لهالَ او ،    دمالْح لَهو لْكالْم ي  ، لَهيحي 

  يحيميتُ ويميتُ ويوتُ    ،يومالَ ي يح وهلى كُلِّ شَيء قَدير       ، وع وهو رالْخَي هدآِل       ، بِيـد ومحلَى ملِّ عص ماَللَّه 
كَاَفْضِل ما صلَّيتَ وباركْتَ وتَرحمتَ على ابراهيم وآِل ابـراهيم انَّـك            ،   وبارِك على محمد وآِل محمد     ،محمد

 جيدم ميدح،     لينسرالْمو ينميعِ النَّبيلى جع المسو ،  الْعالَمين بر ِللّه دمالْحـي   ، واُوفو كـدعبِو ننِّي اُؤما ماَللّه 
كتابك َأتَّبِعو لَكسقُ رداُصو كدهبِع.  

  
ع يديك واحمد اهللا وصـلِّ علـى النبـى           إذا وصلت إلى الحجر األسود فارف      :وجاء في رواية معتبرة   

 وإذا لم يمكن ذلك فأشـر  ، وإذا لم يمكن التقبيل فاستلمه  ، ثم قبل الحجر واستلمه    ،واطلب من اهللا أن يقبل حجك     
  :إليه وقُل

  
 - وعلـى سـنَّة نَبِيـك    ،قاً بِكتابِك اَللّهم تَصدي، وميثاقي تَعاهدتُه ِلتَشْهد ِلي بِالْموافاة،اَللّهم اَمانَتي اَديتُها 

    آِلهو هلَيع لَواتُكص-          لَه ال شَريك هدحالَّ اهللا وا لهال ا اَن داَشْه ،  ـولُهسرو هـدبداً عمحم اَننْـتُ بِـاهللا  ، وآم ، 
  . وعبادة كُلِّ ند يدعى من دونِ اهللا،ة الشَّيطانِ وعباد،وكَفَرتُ بِالْجِبت والطّاغُوت وبِالالّت والعزى

  
  :وإذا لم تستطع أن تقرأ هذا كلّه فاقرأ بعضه وقُل

  
 اَللّهـم انِّـي     ، فَاقْبْل سبحتي واغْفر ِلي وارحمنى     ، وفيما عنْدك عظُمتْ رغْبتي    ،اَللّهم الَيك بسطْتُ يدي   

اَعةراالْخنْيا وي الدي فزالْخ فواقمالْفَقْرِ والْكُفْرِ و نم وذُبِك.  
  
  

   الطواف الواجب وبعض أحكامه:الفصل الرابع
  

  . الثاني من واجبات العمرة هو الطواف حول الكعبة لعمرة التمتّع:مسألة
  

  .أتي بيانه الطواف عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة على النحو الذي سي:مسألة
  

 سواء كان عالماً بـالحكم أو  ، فمن تركه عمداً إلى وقت فوته فعمرته باطلة، الطواف من أركان العمرة  :مسألة
  .جاهال بالحكم أو بالموضوع

  
  . من أبطل عمرته فاألحوط أن يؤدي حج اإلفراد ثم يؤدي العمرة ويعيد الحج في السنة اآلتية:مسألة



 ٤٨

  
حصل بما إذا كان أداؤه مع بقية أعمال العمرة يؤدي إلى عدم إدراك جزء مـن                 فوات وقت الطواف ي    :مسألة

  .الوقوف االختياري في عرفات الذي هو الركن
  

 وإن رجع إلى محلّه ولم يتمكّن مـن  . إذا ترك الطواف سهواً وجب عليه اإلتيان به في أي وقت أمكنه           :مسألة
  .عليه استنابة فرد يطمئن إليه أو كان في الرجوع مشقّة وجبت ،الرجوع إلى مكّة

  
 ولو قدم صالة الطواف وجبت أيـضاً     ، لو سعى قبل الطواف نسياناً فاألقوى إعادة السعي بعد الطواف          :مسألة

  .إعادتها بعده
  

 فإن أمكـن أن يحمـل علـى      ، لو لم يقدر على الطواف لمرض ولم تحصل له القدرة إلى آخر الوقت             :مسألة
  . وإذا لم يمكن وجب االستنابة له،به وجبالكتف أو على سرير فيطاف 

  
  . يجب أن تراعى عند الطواف بالمريض جميع شرائط وأحكام الطواف بقدر اإلمكان:مسألة

  
  

  واجبات الطواف
  

  : واجبات الطواف على قسمين:مسألة
  

  : وهي خمسة، شرائط الطواف:القسم األول
  
  .هللا سبحانه فيجب أن يقصد أداء الطواف خالصاً ، النية:األول -
  

 بل يكفي البناء والعزم على أداء العمل واألداء مع هـذا          ، اليجب التلفّظ بالنية وال خطورها على القلب       :مسألة
 فكما أن مـن     ،وبعبارة اُخرى أن النية في العبادة التختلف عنها في األعمال االُخرى من هذه الناحية             ; العزم  

  . فكذلك إذا أدى العبادة بذلك النحو فقد أداها مع النية،ي بقصد ومن يمشي يمش،يشرب الماء يشرب بقصد
  

 ، فهي من هذه الناحية تختلف عن األعمـال االُخـرى      ، يجب أن تكون العبادة بقصد طاعة اهللا سبحانه        :مسألة
  .فالطواف يجب أن يؤدى طاعةً هللا

  



 ٤٩

 فإن طوافـه  ،ن يظهر للغير حسن عمله إذا أدى الطواف وسائر أعمال العمرة والحج رياء ومن أجل أ         :مسألة
  . مضافاً إلى ارتكابه المعصية،وكّل عمل يؤديه بهذا النحو باطل

  
  . الرياء بعد الفراغ من العمل وإتمام الطواف وبقية األعمال ليس مبطال للعمل وإن كان حراماً:مسألة

  
  . أو الحصول على الجنّة والثواب،نار أو خوفاً من ال، يكفي في صحة العمل اإلتيان به طاعةً هللا:مسألة

  
  . فعمله باطل، إذا أشرك في عمله الذي يؤديه هللا فرداً غير اهللا ولم يكن خالصاً هللا:مسألة

  
أي يجب أن يكـون علـى       ;  الطهارة من الحدث األكبر كالجنابة والحيض والنفاس والحدث األصغر           :الثاني
  .وضوء

  
 سواء كان طواف العمرة أم الحج أم        ،صغر شرط في الطواف الواجب     الطهارة من الحدث األكبر واأل     :مسألة
  . وحتّى في الحج والعمرة المستحبين الذين يجب إتمامهما بعد اإلحرام،النساء

  
 لكـن الجنـب والحـائض    ، ليست الطهارة من الحدث األكبر واألصغر شرط في الطواف المستحب :مـسألة 

  .و أديا الطواف المستحب غفلة أو نسياناً فطوافهما صحيح لكن ل،اليجوز لهما دخول المسجد الحرام
  

 بل األفضل أن يطوف     ، يستحب الطواف حول الكعبة سبع مرات      ، بعد القيام بالواجبات وإتمام األعمال     :مسألة
  . وال تشترط الطهارة في هذا الطواف.ما استطاع

  
 سواء كان قد فعل ذلك عـن  ،وافه باطل  لو طاف الطواف الواجب وهو محدث باألكبر أو األصغر فط          :مسألة

  .عمد أو غفلة أو نسيان أو جهل بالحكم
  

 فإن كان بعد إتمام الـشوط الرابـع وجـب أن         ، لو أحدث بالحدث األصغر أثناء الطواف بغير اختيار        :مسألة
  . ويجوز أن يستأنف الطواف من رأس ويصح،يقطع الطواف ويتوضأ ويتم بقية الطواف من حيث قطع

  
فـاألحوط    فإذا كان بعد إتمام نصف الطـواف   ، إذا عرض له الحدث األصغر قبل إتمام الشوط الرابع         :لةمسأ

 وإن كان قبـل إتمـام نـصف الطـواف     ،يستأنفه من رأس ويصح  ويجوز أن،األولى إتمام الطواف وإعادته   
  .فاألقوى بطالنه

  



 ٥٠

يض وجب عليه الخـروج مـن المـسجد          الحدث األكبر كالجنابة أو الح     ، إذا عرض له أثناء الطواف     :مسألة
 وإن كان بعد إتمام نـصف       ، فإن كان قبل إتمام الشوط الرابع ونصف الطواف أعاده بعد الغسل           ،الحرام فوراً 

 ويجوز في الفرضـين أن  .الطواف وقبل إتمام الشوط الرابع فاألحوط إتمام الطواف بعد الغسل واإلعادة أيضاً      
  .يستأنف الطواف من رأس ويكتفي به

  
  . إذا كان معذوراً عن الغسل أو الوضوء وجب عليه التيمم بدالً عنهما:مسألة

  
 وإنّما يجـب    ، إذا تيمم بدالً عن الغسل وعرض له الحدث األصغر ال يجب عليه التيمم للحدث األكبر               :مسألة

 لكـن األحـوط    ، فالتيمم األول كاف   ، وما لم يعرض له الحدث األكبر ولم يرتفع عذره         ،التيمم للحدث األصغر  
  .األولى أن يتيمم بدال عن الغسل أيضاً

  
 فاألحوط وجوباً االنتظـار إلـى أن يـضيق الوقـت            ، إذا توقّع ارتفاع العذر عن الغسل أو الوضوء        :مسألة

  .ويحصل اليأس
  

 وكذلك إذا كان طـاهراً مـن الحـدث       ، إذا كان متوضئاً وشك في عروض الحدث بنى على الوضوء          :مسألة
في عروضهاألكبر وشك .  

  
 إذا كان محدثاً بالحدث األكبر أو األصغر وشك في أنّه هل توضأ أو اغتـسل أم ال ؟ وجـب عليـه                       :مسألة

  . والغسل عند الشك في اإلتيان بالغسل،الوضوء عند الشك في اإلتيان بالوضوء
  

ل أتى به مع الغُـسل أم ال   إذا شك بعد إتمام الطواف هل أتى به مع الوضوء أم ال ؟ أو شك في أنّه ه                :مسألة
  . لكن يجب تحصيل الطهارة لألعمال التالية،؟ فطوافه صحيح

  
 ثم إتمام الطـواف  ، لو شك في أثناء الطواف أنّه هل كان على وضوء أم ال ؟ فاألحوط وجوباً التوضؤ   :مسألة

  .واإلعادة أو استئنافه من رأس بعد الوضوء
  

 تجديـد الوضـوء     ،ر فيها البناء على الطهارة أو صحة الطـواف         األفضل في جميع الصور التي ذك      :مسألة
من المحتمل أن ينكشف له فيما بعد عدم كونه على وضوء أو غسل; واإلتيان بالغسل رجاء ألن.  

  
 إذا شك في أثناء الطواف أنّه هل اغتسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أم ال ؟ وجب عليه الخروج                     :مسألة

  . ويجوز استئنافه بعد الغسل من رأس، واألحوط وجوباً اإلعادة، ثم إتمام الطواف بعد الغسلمن المسجد فوراً



 ٥١

  
  . طهارة البدن واللباس:الثالث

  
 واللباس الـذي ال تـتم فيـه    ، كالدم األقّل من الدرهم، الظاهر االجتناب عما هو معفو عنه في الصالة :مسألة
  .كالقبعة والجورب ونحوهما; الصالة

  
  . اليجب تطهير دم القروح والجروح إذا كان في تطهيرها حرج ومشقّة:لةمسأ

  
  . الظاهر وجوب تطهير اللباس أو تبديله مع اإلمكان:مسألة

  
  . لكن يشترط أن اليضيق الوقت، األحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بال حرج ومشقّة:مسألة

  
  . فاألظهر صحة طوافه، الطواف إذا علم بوجود النجاسة بعد الفراغ من:مسألة

  
 سواء علم أنّه كـان طـاهراً        ، إذا شك في نجاسة لباسه أو بدنه قبل الطواف جاز الطواف بهما وصح             :مسألة

  . بل يجب التطهير قبل الطواف، لكن لو علم أنّه كان متنجساً قبل ذلك لم يجز له الطواف،قبل ذلك أم ال
  

 فاألظهر أن يقطع طوافه ويطهر بدنه أو ثوبـه          ، أو بدنه حال الطواف     لو عرضت له نجاسة في ثوبه      :مسألة
  .ثم يتم طوافه من حيث قطع وطوافه صحيح

  
 فالظـاهر أن    ، إذا رأى أثناء الطواف نجاسة في بدنه أو لباسه واحتمل أنّها قد حصلت فـي األثنـاء                 :مسألة

  .حكمها حكم المسألة السابقة
  

 ثـم يـتم   ، وجـب التطهيـر  ،أن نجاسة بدنه أو لباسه كانت موجودة من األول        إذا علم أثناء الطواف      :مسألة
  . خاصة إذا طال زمان التطهير، ثم يعيده على األحوط استحباباً،الطواف من حيث قطع

  
 لكن إذا تذكّر بعـد      ، وكذلك إذا تذكّر بين الطواف     ، إذا نسي النجاسة وطاف فاألحوط استحباباً اإلعادة       :مسألة
  .لطواف أو أثنائها أعادها دونهصالة ا

  
 بل الظاهر لزومـه فـي   ، واألحوط وجوباً مراعاته في األطفال  ، واليشترط فى النساء   ، الختان للرجال  :الرابع

  .المميز الذي يحرم لنفسه



 ٥٢

  
 فلو أحرم للحج َأشْـكلت  ، لو أحرم الطفل األغلف أو أحرمه وليه فإحرامه صحيح ولكن اليصح طوافه  :مسألة
 إالّ أن يخـتن  ، وعلى األظهر في المميز الذي يحـرم لنفـسه  ،حلّية النساء على األحوط في غير المميز      عليه  

  . أو يستنيب من يطوف عنه، أو يطوف هو بعد الختان،ويطاف به
  

  . لو ولد الطفل مختوناً صح طوافه:مسألة
  

 فـال يـصح الطـواف    ،باحـة  ويشترط في الساتر اإل    ، فلو طاف بال ستر بطل طوافه      ، ستر العورة  :الخامس
  . وأما اللباس الذي اليصدق عليه الستر فكونه غصبياً اليضر بالطواف،بالساتر الغصبي على األحوط

  
بمعنى أن ال يفصل بين األشواط ويتأخّر بحيـث         ;  األحوط وجوباً مراعاة المواالة العرفية في الطواف       :مسألة

  .تخرج عن صورة الطواف الواحد
  

 وعلى كّل حـال     ، األشياء التي تعد جزءاً في حقيقة الطواف وإن كان بعضها من قبيل الشرط             :القسم الثاني 
  : وهي سبعة اُمور،فالنتيجه واحدة

  
  . االبتداء بالحجر األسود:األول

  
 ، اليجب في االبتداء من الحجر األسود أن تمر جميع أجزاء البدن مقابل جميع أجزاء الحجر األسـود                 :مسألة

 واالحتياط التام هو أن ينوي ابتداء الطواف مـن الحجـر   . االبتداء بالحجر عرفاً والختم به كذلك      فالواجب هو 
 ولكن ينوي الخـتم فـي   ، وعند الختم يعبر الحجر األسود قليال،األسود قبل وصوله إلى محاذاة الحجر األسود  

  .محاذاته
  

  .الحجر األسود وختم به الواجب في الطواف هو ما صدق عليه عرفاً أنّه ابتدأمن :مسألة
  

 بال حاجـة إلـى إعمـال    ، فيبتدأ من محاذاة الحجر األسود  ، يجب الطواف كما يطوف سائر المسلمين      :مسألة
 ويجب االستمرار في األشواط التالية بدون توقّف حتّـى تـتم األشـواط              ،التدقيقات التي يفعلها أهل الوسوسة    

  .السبعة
  

 ، فيتقدمون ويتأخّرون من أجل تـصحيح المحـاذاة  ، يقفون عند كّل شوط     يرى أحياناً أن بعض الجهال     :مسألة
  .وهذا العمل موجب لإلشكال وحرام أحياناً



 ٥٣

  
 وهذا يحصل بأن يطوف األشواط السبعة بـدون توقّـف ويخـتم             ، الختم بالحجر األسود في كّل شوط      :الثاني

 بل اليجوز أن يفعل مـا يفعلـه       ، شوط  وال يجب الوقوف في كلّ     ،الشوط السابع في نفس المكان الذى بدأ منه       
  .الجهال وأهل الوسوسة

  
  . أن تكون الكعبة المعظّمة على يساره حال الطواف:الثالث

  
 فلو انحرف قليال حين الوصول      ، اليجب أن يكون البيت في جميع حاالت الطواف محاذياً حقيقة للكتف           :مسألة

 لكن يشترط أن يكون الدوران علـى النحـو   ،لى خلفهصح وإن مال البيت إ  ) عليه السالم (إلى حجر إسماعيل    
  .المتعارف

  
 ال إشكال في خروج الكتف عن محاذاة الكعبة عند العبور من زوايا البيت إذا كـان دورانـه بـالنحو          :مسألة

  . حتّى وإن صار البيت مائال إلى خلفه،المتعارف
  

من شخص آخر أن يطوف به بعد أن يـسلب         يرى أحياناً عند بعض الجهال أنّه ألجل االحتياط يطلب           :مسألة
 فلـو أدى  ، وهذا الطواف باطل، فيدفعه اآلخر ويدور به،االختيار من نفسه ويسلّمه إلى اآلخر ويتّكئ على يده        

  .طواف النساء بهذا النحو حرمت عليه زوجته
  

 ،جدير باالعتنـاء  االحتياط بكون البيت في جميع الحاالت على الكتف األيسر وإن كان ضعيفاً وغير  :مـسألة 
إن :  بل يمكن أن يقال    ،ويجب على الجهال وأهل الوسوسة االحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب            

  .االحتياط في تركه وإن لم يكن موجباً للشهرة والوهن
  

الكعبـة   كأن يصير وجهه إلى      ، لو أدى به االزدحام أن يصير مقدار من طوافه خالفاً للمتعارف عليه            :مسألة
  . وجب عليه جبره واليجوز االكتفاء بذلك المقدار، أو يتراجع إلى الوراء،أو ظهره

  
 فطاف ولو على اليسار بال اختيار وجب جبرانـه        ، لو سلب بواسطة االزدحام االختيار منه في طواف        :مسألة

  . وال يجوز االكتفاء بما فعل،وإتيانه باختيار
  

 ويجوز  ، فيجوز له المشي البطي والركض     ،سرعة والبطء ماشياً وراكباً    يصح الطواف بأي نحو من ال      :مسألة
  . لكن األفضل المشي بالنحو المتعارف،الطواف على الدابة أو الدراجة

  



 ٥٤

  . ويجب أن يكون الطواف خارجه،وهو مكان متّصل بالكعبة;  إدخال حجر إسماعيل في الطواف :الرابع
  

  .فطاف من داخله فطوافه باطل ويجب عليه اإلعادة ، لو لم يطف خارج حجر إسماعيل:مسألة
  

  . وقد مر بيانه، لو فعل ذلك عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً:مسألة
  

  . لو فعل ذلك سهواً فحكمه حكم من أبطل الطواف سهواً:مسألة
  

 ويعيـد  ، فاألظهر أن يعيد ذلـك الـشوط     ، لو لم يدخل في بعض األشواط حجر إسماعيل في الطواف          :مسألة
  .الطواف على األحوط االستحبابي

  
  . لو طاف في بعض األشواط على جدار حجر إسماعيل وجب عليه العمل بما جاء في المسألة السابقة:مسألة

  
  .في جميع نقاط دائرة الطواف) عليه السالم( أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم :الخامس

  
 فيجب على من يطوف     ، أن تالحظ المسافة بين مقام إبراهيم والكعبة        المقصود من الشرط المذكور هو     :مسألة

وقالوا إن الفاصلة بين الكعبة ومقام إبراهيم ستّة وعشرون ذراعـاً  (أن اليبعد عن الكعبة أكثر من تلك المسافة   
  .فيجب مراعاة هذه المسافة في جميع الجوانب) ونصف

  
  . ويجب عليه اإلعادة، من طاف خارج مقام إبراهيم فطوافه باطل:مسألة

  
 واألحـوط إعـادة     ، لو طاف في بعض األشواط خارج مقام إبراهيم وجب عليه إعادة ذلـك الجـزء               :مسألة

  . وكفاية إعادة ذلك الجزء،الطواف أيضاً وإن كان الظاهر عدم وجوب اإلعادة
  

 مقـداره سـتّة      فمحّل الطـواف هنـا     ، الظاهر أن مقدار محّل الطواف اليضيق خلف حجر إسماعيل         :مسألة
  . واالحتياط بجعل الطواف في مقدار ستّة أذرع ونصف حسن.وعشرين ذراعاً ونصف خلف الحجر

  
  . الخروج عن البيت وعما عد منه:السادس

  
  .فيجب الطواف خارجاً عنه;  يوجد في أطراف جدار الكعبة بروز يسمى الشاذروان:مسألة

  



 ٥٥

  . حال الطواف على األحوط اليجوز وضع اليد على جدار الكعبة في:مسألة
  

  .حال الطواف) عليه السالم( اليجوز على األحوط الوجوبي وضع اليد على حجر إسماعيل :مسألة
  

  . أن يكون طوافه سبعة أشواط:السابع
  

 فطوافه باطـل وإن أتـم طوافـه         ، لو تعمد وقصد من األول أن يطوف أقّل أو أكثر من سبعة أشواط             :مسألة
  . واألحوط األولى اإلعادة أيضاً إذا كان ذلك من الجهل بالحكم أو السهو والغفلة.ه اإلعادة ويجب علي،بالسبعة

  
 فما أتى من األشواط بهـذه النيـة باطـل    ، لو قصد أثناء الطواف أن يزيد أو ينقص في عدد األشواط       :مسألة

  . اإلعادة وإن زاد في عدد األشواط وأتمه مع هذه النية بطل طوافه وعليه،وعليه اإلعادة
  

 إذا قصد من األول اإلتيان بثمانية أشواط لكنّه نوى سبعة منها للطواف الواجب وشوطاً آخر للتبـرك                  :مسألة
  . فطوافه صحيح،أو لغرض آخر

  
 فنوى أن يأتي باألشواط الـسبعة الواجبـة         ، إذا ظن أن الشوط الواحد مستحب كما أن السبعة مستحبة          :مسألة

  . فطوافه صحيح،ستحبويأتي بعدها بشوط م
  

 إذا جاء بالطواف الواجب وهو سبعة أشواط ثم جاء بشوط ثامن منفصل متخـيال اسـتحبابه فطوافـه           :مسألة
  .صحيح

  
 وجـب أن يـتمم      ، سواء كان شوطاً أو أقّل أو أكثـر        ، لو نقص من المقدار الواجب في طواف عمداً        :مسألة
 وقد مر بيانـه فـي مـسائل الفـصل     ، عمداً على األحوط فإن لم يفعل فحكمه حكم من ترك الطواف    ،النقص
  . وحكم الجاهل بالحكم كحكم العالم به،الرابع

  
 فحكمه حكم قطع الطواف الـذي سـيأتي         ، لو صدر عنه فعل كثير بعد التنقيص بحيث فقدت المواالة          :مسألة
  .بيانه

  
سواء كان شـوطاً واحـداً أو   ;  فإن جاوز النصف فاألقوى جواز إتمامه، لو نقص من الطواف سهواً :مـسألة 

  . فحينئذ األحوط األولى اإلتمام واإلعادة، إالّ أن يتخلّل الفعل الكثير،أكثر
  



 ٥٦

  . لكن األحوط اإلتمام واإلعادة، وجب إعادة الطواف، إذا نقص منه سهواً ولم يتجاوز النصف:مسألة
  

اإلمكان وعدم الحرج الرجوع إلى مكـة   لو لم يتذكّر النقص إالّ بعد الرجوع إلى وطنه وجب عليه مع   :مسألة
  . وفي كلتا الصورتين يجري التفصيل المتقدم، وإالّ تجب االستنابة،الستئنافه

  
أي أن يأتي بعده بطواف آخر بدون أن يـأتي بينهمـا بـصالة              ;  اليجوز القران في الطواف الواجب       :مسألة
  . ويكره في الطواف المستحب،الطواف

  
 فهـذا داخـل   ، وكانت نيته أن تكون الزيادة جزءاً لطواف آخر،و أقّل من ذلك أو أكثر    لو زاد شوطاً أ    :مسألة

  . وهو حرام،في القران بين الطوافين
  

 فاألحوط وجوبـاً إعـادة      ، أو في أثناء الطواف    ، فى الفرض السابق لو كان قد قصد الزيادة من األول          :مسألة
 فـاألقوى  ،اإلتيان بطواف آخر بعد الطواف األول فأتى به ولو حدث القصد بعد اإلتمام فقصد       .الطواف األول 

  . واألحوط اإلعادة،صحة الطواف األول
  

 وإن كان شوطاً أو أكثـر       ، فإن كان الزائد أقّل من شوط قطعه وصح طوافه         ، لو زاد على سبعة سهواً     :مسألة
 ثم يصلّي ركعتين قبل السعي      ،فاألحوط إتمام سبعة أشواط بقصد القربة من دون تعيين االستحباب أو الوجوب           

 ويصلّي ركعتـين بعـد الـسعي لغيـر          ،ويجعلهما لطواف الفريضة بال تعيين أنّهما للطواف األول أو الثاني         
  .الفريضة على األحوط األولى

  
 واألقوى كراهة قطع الطواف الواجب بال عـذر ولمحـض   ، يجوز قطع الطواف المستحب بال عذر :مـسألة 

  .ع جاز له االستئناف من دون لزوم فوت المواالة العرفية فإذا قط،هوى النفس
  

  . واألحوط األولى إعادته، فإن كان قد طاف أربعة أشواط أتمه، إذا قطع الطواف بال عذر:مسألة
  

  . فطوافه صحيح، إذا قطع الطواف ولم يأت بالمنافي ثم رجع وأتم:مسألة
  

 فإن كان بعد إتمـام الـشوط   ،حيض أو الحدث بال اختيار كالمرض أو ال  ، لو حدث له عذر بين طوافه      :مسألة
 وإن كان قبل ذلك وقبل أن يتجاوز النـصف وجـب            ، رجع بعد رفع العذر وأتم طوافه من حيث قطع         ،الرابع

 ولـه أن    ، فاألحوط إتمام الطواف ثم اإلعادة     ، وأما بعد تجاوز النصف قبل إتمام الشوط الرابع        .إعادة الطواف 
  .ن رأسيستأنف الطواف م



 ٥٧

  
 فإذا أمكن حمله والطواف بـه وجـب         ، إذا قطع الطواف لعذر ولم يتمكّن من أدائه حتى ضاق الوقت           :مسألة

  .وإالّ وجبت االستنابة
  

 فإذا كـان    ، لو كان مشغوال بالطواف وضاق وقت الصالة الواجبة وجب ترك الطواف وتأدية الصالة             :مسألة
 لكن إذا كان قد تجاوز النصف ولم        ، وإالّ وجبت اإلعادة   ،ث قطع قد أتم أربعة أشواط رجع وأتم طوافه من حي        

  . وله أن يستأنفه من أوله، فاألحوط إتمام الطواف ثم اإلعادة،يتم أربعة أشواط
  

 وبعد الـصالة   ، يجوز بل يستحب قطع الطواف ألجل إدراك صالة الجماعة أو فضيلة الصالة الواجبة             :مسألة
  .حوط العمل بما جاء في المسألة السابقة وال ينبغي ترك هذا االحتياط واأل،يتم طوافه من حيث قطع

  
 ، لو شك بعد الفراغ من الطواف واالنصراف في أنّه هل زاد على سبعة أشواط أم ال ؟ ال يعتني بشكّه                 :مسألة

ـ  ،وإذا شك في أنّه هل أتى بأقّل من سبعة ودخل في عمل آخر كصالة الطواف ال يعتني بشكّه أيضاً                   ذا إن   وك
  .لم يدخل في عمل آخر ولكن انصرف من الطواف

  
 ، أو أنّه أحـدث ، كما إذا شك في أنّه طاف من جهة اليمين     ، إذا شك في صحة الطواف بعد الفراغ منه        :مسألة

 فال يعتني بشكّه وطوافه صحيح وإن كان بعد في محّل الطواف ولم ينصرف أو لـم                 ،أو دخل حجر إسماعيل   
  .هذا إذا كان متيقِّناً من أن طوافه سبعة أشواط بال زيادة أو نقصان .يدخل في عمل آخر

  
 في أنّه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية         - الذي ختمه في الحجر األسود       - إذا شك في الشوط األخير       :مسألة

  .أي التترتّب عليه أحكام الزيادة السهوية; أم أكثر؟ فال يعتني بشكّه وطوافه صحيح 
  

 قبل الوصول إلى الحجر األسود وختم الشوط في أن هذا الشوط هل هو الـسابع أم الثـامن؟                    لو شك  :مسألة
  . ويبني على أنّه السابع،فطوافه صحيح

  
  . فطوافه باطل، لو شك في آخر الشوط أو أثنائه بين الستّة والسبعة أو غيره من صور النقصان:مسألة

  
  . بنى على األقل وطوافه صحيح لو شك في عدد األشواط للطواف المستحب:مسألة

  
  . واألحوط استنابة شخص ليحفظ له عدد األشواط، كثير الشك في عدد األشواط اليعتني بشكّه:مسألة

  



 ٥٨

  . الظن في عدد األشواط في حكم الشك:مسألة
  

  .عي فيطوف ثم يعيد الس، لو تذكّر حال السعي بين الصفا والمروة أنّه لم يطف وجب عليه ترك السعي:مسألة
  

 وبعـد  ، إذا تذكّر حال السعي أن طوافه كان ناقصاً وجب عليه الرجوع والطواف من محـّل الـنقص        :مسألة
 إن كان قد طـاف أقـّل مـن    - لكن األحوط    ،تكميل الطواف يرجع ويتم سعيه من حيث قطع وسعيه صحيح         

  .قد سعى أقّل من أربعة مرات وكذلك يتم السعي ويعيده إن كان ، أن يتم الطواف ثم يعيده-أربعة أشواط 
  

 وكذلك إذا طاف في حال جنابة أو حـيض  ، إذا طاف بال وضوء جهال أو سهواً أو غفلةً فطوافه باطل         :مسألة
  .أو نفاس

  
  . فطواف كليهما صحيح، لو حمل طفال أو مريضاً وطاف به مع قصد الطواف لنفسه أيضاً:مسألة

  
 ويستحب في الطواف الدعاء وتالوة      ، لكنّها مكروهة  ،ضر بالطواف  التكلّم والضحك وإنشاد الشعر ال ت      :مسألة

  .القرآن وذكر اهللا تعالى
  

 . بل يجوز النظر وتحريك صفحة الوجه يميناً ويـساراً ، اليجب أن تكون صفحة الوجه إلى جهة األمام   :مسألة
  . ويجوز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع إلتمامه،بل ويجوز النظر إلى الخلف

  
 ، ثم اإلتمام من حيـث قطـع       ، يجوز بين الطواف الجلوس أو االستلقاء ألجل االستراحة وإزالة التعب          :سألةم

  . وإالّ فاألحوط اإلتمام ثم اإلعادة أو االستئناف من رأس،لكن بشرط أن ال يضر بالمواالة العرفية
  
  

  مسائل متفرفة في الطواف
  

 ،ن تكون الحركة بنحو يصدق عليه عرفـاً طـواف البيـت            في الطواف مقابل حجر إسماعيل يجب أ       :مسألة
  .واليخفى أن حجر إسماعيل ليس من البيت وإن وجب الطواف خارجاً عنه

  
وجـب ذلـك وال يجـزئ       ) عليه السالم ( إذا أمكن الطواف في الحد الفاصل بين البيت ومقام إبراهيم            :مسألة

 وفي حال العسر والحرج يجوز الطـواف خـارج           في موارد الضرورة العرفية واالضطرار     ،األبعد عنه نعم  
  .ذلك الحد مع مراعاة األقرب فاألقرب



 ٥٩

  
 وجب عليـه أن     ، كما إذا تقدم خطوات بال اختيار منه بسبب الزحام         ، لو عرض له اشكال في الطواف      :مسألة

لذي وقـع   أو بقصد الشوط ا، ولو بدأ من الحجر األسود بقصد الطواف من رأس  ،يعيد تلك الخطوات بمقدارها   
  . فال إشكال فيه والطواف الثاني صحيح،فيه اإلشكال والخلل

  
 وإذا لـم   ، لو اندفع إلى األمام في الطواف بغير اختيار وجب إعادة ذلك المقدار بنحو اختياري صحيح               :مسألة

 اليقصد به المـشي الـسريع       ، لكن يجب االلتفات إلى أن سلب االختيار       ،يمكن وجب الطواف في وقت الخلوة     
  . فال بأس بذلك وطوافه صحيح، بل إذا حرك أقدامه في هذا الحال باختياره،سبب الزحامب
  

 أو اندفع إلى    ، لو أدى االزدحام إلى أن يصير ظهره إلى جهة الكعبة وأتى بجزء من طوافه بهذا النحو                :مسألة
 وإذا ،حركه بغير اختيـار    وجب إعادة المقدار الذي طاف به وظهره إلى الكعبة أو            ،األمام بسبب هجوم الناس   

لم يستطع الرجوع فليتحرك مع الناس بغير قصد الطواف إلى أن يصل إلى المحّل الذي يجـب عليـه إعـادة     
  .الطواف منه فيتدارك منه

  
  . لو حمل معه ماال غير مخمس حال الطواف لم يضر بطوافه:مسألة

  
 من األشواط في طواف العمرة أو الحج من داخـل            إذا علم بعد أداء أعمال حج التمتّع أنّه طاف عدداً          :مسألة

  . ولكن يجب عليه إعادة الطواف،حجر إسماعيل فحجه صحيح
  

 ، فأدت طوافها وصالتها العتقادها بأنّها طـاهرة ، إذا رأت الحائض رشحة من الدم في غير أيام العادة         :مسألة
عدما رأت الرشحة كان الدم فـي الفـرج ولـم            فإن علمت أن ب    ،ثم رأت في الليل التالي دماً بعالمات الحيض       

 ولو شكّت في ذلك أو علمت بأن الـدم قـد        ، فهو من األول حيض فلم يصح منها الطواف وال الصالة          ،ينقطع
 وفي الصورة االُولى حجها صحيحولكن يجـب عليهـا   ، فتلك الرشحة لم تكن حيضاً وأعمالها صحيحة ،انقطع

  .أن تعيد الطوافوالصالة
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٠

  داب ومستحبات الطوافآ
  

  :يستحب أن يقول في حال الطواف
  

 لى طَلَِل الْماءع شى بِهمي يالَّذ كمبِاس َألُكنِّي اَسا مضِ  ،اَللّهد االَْرـدلـى جع شى بِهمكَما ي ،  ـَألُكاَسو 
    شُكرع لَه تَزهي يالَّذ كمبِاس،   الَّذ كمبِاس َألُكاَسو     كالِئكَتم َأقْدام لَه تَزي تَه،         بِـه عـاكي دالَّـذ كمبِاس َألُكاَسو 

         نْكةً مبحم هلَيتَ عألْقَيو تَ لَهبتَجبِ الطُّورِ فَاسجان نوسى ملِ      ،م تَ بِهي غَفَرالَّذ كمبِاس َألُكاَسد  - ومحصلى (م
وبدالً من كـذا وكـذا       . واَتْممتَ علَيه نعمتَك اَن تَفْعَل بِي كَذا وكَذا        ،م من ذَنْبِه وما تََأخَّر    ما تَقَد ) اهللا عليه وآله  
  .يطلب حاجته

  
  
  

 فَالَ تُغَير جِسمي    ،اَللَّهم ِإنِّي ِإليك فَقير وِإنِّي خَاِئفٌ مستَجِير       :وكذلك يستحب أن يقول في حال الطواف      
  : وأن يقرأ هذا الدعاء، خاصة عندما يصل إلى باب الكعبة،وأن يصلّي على محمد وآل محمد .بدل اسميوالَتُ

  
 ، والْعبد عبـدك   ، والْحرم حرمك  ، اَللّهم الْبيتُ بيتُك   ، فَتَصدقْ علَيه بِالْجنَّة   ،ساِئلُك فَقيرك مسكينُك بِبابِك   

مقام الْعاِئذبِك الْمستَجير بِك من النّارِ فََأعتقْني وواِلدي واَهلي وولْدي واخْواني الْمْؤمنين من النّارِ يا جواد                وهذا  
يا كَريم.  

  
ـ    :وعندما يصل إلى حجر إسماعيل فليتوجه إلى الميزاب ويرفع رأسه ويقـول    ةَ اَللّهـم اَدخلْنـي الْجنَّ

كتحمالنّارِ    ،بِر نم كتحمني بِراَجِرقْمِ   ، والس ني منعافاللِ     ، والْح قزالر نم لَيع عساَوو ،      نِّـي شَـرأ عرادو 
  .فَسقَة الْجِن واالِْنْسِ وشَر فَسقَة الْعربِ والْعجمِ

  
 إن عملـي  ، يا ذَا الجود والكَرمِ،يا ذَا المن والطَّولِ  :ليقلوإذا تجاوز الحجر ووصل إلى ظهر الكعبة ف       

وعندما يصل إلى الركن اليماني فليرفع يديه وليقـرأ          .ضعيفٌ فَضاعفْه ِلي وتَقَبلْه منِّي إنّك أنْتَ السميع العليم        
  :هذا الدعاء

  
    ةيالْعاف ِليخاِلقَ الْ  ،يا اَُهللا يا وو ةيعاف،  ةيرازِقَ الْعافو ،  ةيبِالْعاف منْعالْمو ،   ـةيبِالْعاف نّانالْمُل   ، وتَفَـضالْمو 

    كميعِ خَلْقلى جعو لَيع ةيـد       ،بِالْعافمحاِل مـد ومحلـى مـلِّ عمـا صهحيمرو ةـراالْخنْيا والـد منحيا ر ، 
يقْنَاالْعافزاروميناحالر محيا اَر ةراالْخنْيا وي الدف ةيالْعاف شُكْرو ةيالْعاف تَمامةَ و.  
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 والْحمد هللا الَّذي بعثَ محمـداً       ،اَلْحمد هللا الَّذي شَرفَك وعظَّمك     :ثم ليرفع رأسه إلى جانب الكعبة ويقرأ      
  . اَللّهم اهد لَه خيار خَلْقك وجنِّبه شرار خَلْقك،اًنَبِياً وجعَل علياً امام

  
 ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حـسنةً          :وعندما يصير بين الركن اليماني والحجر األسود يقول       

  .وقنا عذاب النّار
  

الكعبة قرب الركن اليماني مقابل بـاب   خلف :المستجار(وفي الشوط السابع عندما يصل إلى المستجار     
اَللّهم البيتُ بيتُك والعبـد عبـدك وهـذا     : يستحب أن يفتح يديه على جدار الكعبة وينكب عليها ويقول ،)الكعبة

  .هللا تعالى فإن دعاءه سيستجاب إن شاء ا،ثم يعترف بذنوبه ويطلب من اهللا غفرانها .مكَان العاِئذ بِك من النارِ
  

 واغْفر ِلـي مـا   ، اَللّهم ان عملي ضعيفٌ فَضاعفْه ِلي،اَللّهم من قبلك الروح والْفَرج والْعافيةُ    :ثم يقول 
كلى خَلْقع يخَفنِّي وم هلَيتَ عاطَّلَع.  

  
 ثم يأتي إلى الحجر األسود ويـتم طوافـه          ، ويستلم الركن اليماني   ،ويستجير من النّار ويدعو بما يريد     

  . وبارِك ِلي فيما آتَيتَني،اَللّهم قَنِّعني بِما رزقْتَني :ويقول
  

اَمـانَتي   : وأن يقول عند استالم الحجـر     ،ويستحب استالم أركان الكعبة والحجر األسود في كّل شوط        
  .ي بِالْموافاة ِلتَشْهد ِل، وميثاقي تَعاهدتُه،اَديتُها

  
  

   صالة الطواف:الفصل الخامس
  

  . يجب بعد الطواف صالة ركعتين كصالة الصبح:مسألة
  

 ويستحب في الركعة االُولى بعد الحمـد قـراءة   ، يجوز في صالة الطواف قراءة كّل سورة إالّ العزائم     :مسألة
  .}قُل يا أيها الكَافرون{التوحيد وفي الركعة الثانيه سورة 

  
  . يجوز فيها الجهر كصالة الصبح أو اإلخفات كصالة الظهر:مسألة

  
 وال يبعد اعتبار الظن فيها وفـي   ، الشك في عدد ركعات صالة الطواف يوجب البطالن فيجب اإلعادة          :مسألة
  . وأحكام هذه الصالة كأحكام الصالة اليومية،أفعالها
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  .سراع إلى أدائها األقوى المبادرة إلى الصالة بعد الطواف واإل:مسألة

  
 واألظهر أداؤها خلف المقام بحيـث يقـع   ،)عليه السالم( يجب أن تكون هذه الصالة عند مقام إبراهيم    :مسألة

  . لكن بشكل اليزاحم اآلخرين، وكلّما قرب إلى المقام كان أفضل،المقام بينه وبين الكعبة
  

 وجب عليه الصالة عند أحـد جانبيـه فـي            إذا لم يستطع الوقوف خلف مقام إبراهيم بسبب االزدحام         :مسألة
  .موضع يصدق عليه أنّه صلّى عند مقام إبراهيم

  
 إذا لم يستطع الصالة عند أحد جانبي المقام فاألحوط أن يصلّي خلف المقام وإن وجد فـي الجـانبين                    :مسألة

وعدم صدق الصالة    ومع تساوي األمكنة الثالثة من جهة القرب إلى المقام           ،مكان أقرب إلى المقام من الخلف     
  . فاألحوط الصالة في جهة الخلف،في المقام عرفاً عليها

  
 بـل   ، يجوز أداء صالة الطواف المستحبة في أي مكان من المسجد الحرام حتّى في حـال االختيـار                 :مسألة

  .يجوز تركها عمداً
  

رها والعمـل بـنفس      من نسي صالة الطواف الواجب وجب عليه أداؤها في مقام إبراهيم متى ما تذكّ              :مسألة
  .األحكام المبينة في المسائل السابقة

  
 ، من نسي صالة الطواف وتذكّرها أثناء السعي بين الصفا والمروة وجب عليه قطع السعي والرجـوع             :مسألة

  .فيصلّي ثم يتم سعيه من حيث قطع
  

 ،م وجوب إعادة األعمـال  فالظاهر عد، من نسي صالة الطواف ثم أتى باألعمال الواجبة بعد الصالة :مـسألة 
  .وإن كان األحوط األولى في اإلعادة

  
 صـلّى فـي   ، من نسي صالة الطواف وتذكّرها في محّل يشقّ عليه الرجوع منه إلى المسجد الحـرام   :مسألة

 ولكـن   ، واليجب الرجوع إلى الحرم وإن كـان سـهال         ، واليبعد جواز االستنابة   ،مكانه وإن كان في بلد آخر     
  .جوعاالحتياط في الر

  
  . الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع األحكام:مسألة

  



 ٦٣

 من مات ولم يؤد هذه الصالة وجب على ابنه األكبر قضاؤها عنه على النحو المـذكور فـي كتـاب                     :مسألة
  .الصالة

  
حـو   يجب على كّل مكلّف تعلُّم أحكام الصالة والقراءة واألذكار الواجبة لكي يؤدي تكليفه اإللهـي بن  :مـسألة 
;  فالعمرة والحج بـاطالن    ،إن كانت الصالة باطلة   : ألن البعض قال  ;  وخاصة من كان يريد أن يحج        ،صحيح

 يمكن أن ال تحّل له تـروك        - بناء على هذا القول      -فمضافاً إلى عدم حصول براءة الذمة من الحج الواجب          
  . كالنساء وغيرها بل تبقى محرمة عليه،اإلحرام المذكورة سابقاً

  
 . إذا لم يستطع تعلّم القراءة أو األذكار الواجبة وجب عليه الصالة بالنحو الذي يستطيع وتكفـي منـه                  :مسألة

) عليه الـسالم  ( واألحوط األولى االقتداء في مقام إبراهيم        ،وإذا استطاع تعيين شخص يلقنّه الصالة لزمه ذلك       
  . كما أن االستنابة غير كافية أيضاً، ولكن اليكتفي بصالة الجماعة هذه،بشخص عادل في صالة الطواف

  
 تجوز صالة الطواف في أي وقت كان إالّ أن تزاحم وقت الصالة الواجبة اليومية بحيث تـؤدي إلـى             :مسألة
  . فحينئذ يجب تقديم الصالة اليومية على صالة الطواف،فواتها

  
بأي نحو وتـصح    الوقت وجب أن يصلّيواألذكار الواجبة حتّى ضاق  إذا أهمل في تعلّم أحكام القراءة :مسألة
 وأن يستعين بمـن يلقّنـه إن        ، واألحوط العمل بما جاء في المسألتين السابقتين       ، وإن كان قد فعل معصية     ،منه

  .استطاع
  
  

  مستحبات صالة الطواف
  

 وفي الركعة الثانيـة     ،»التوحيد«يستحب في صالة الطواف في الركعة االُولى بعد الحمد قراءة سورة            
 ويطلب من اهللا القبـول  ، ويصلّي على محمد وآل محمد    ، وأن يحمداهللا بعد الفراغ من الصالة      ،»الجحد«سورة  

اَلْحمد هللا بِمحامده كُلِّها على نَعماِئه كُلِّها حتّى ينْتَهِي الْحمد الى ما يحـب               : وأن يقول  ،وأن ال يجعله آخر العهد    
  . وتَقَبْل منِّي وطَهر قَلبِي وزك عملي،هم صلِّ على محمد و آِل محمد اَللّ،ربي ويرضى

  
 اَللّهـم   ،)صلى اهللا عليه وآلـه    (اَللّهم ارحمني بِطَواعيتي اياك وطواعيتي رسولَك        :وفي رواية اُخرى  
   كوددى حاَتَعد ي اَنننِّبج، عاجو       اِلحينالص كبادعو الِئكَتَكمو ولَكسر بحيو كبحي نمي موجاء في بعـض   ;لْن

 ،سجد وجهِي لَك تَعبداً ورِقّـاً  :كان يسجد بعد صالة الطواف ويقول ) عليه السالم (الروايات أن اإلمام الصادق     
 فَاغْفر  ، ناصيتي بِيدك  ، وها اَناذا بين يديك    ، واالْخر بعد كُلِّ شَيء    ، قَبَل كُلِّ شَيء    اَالَْولُ ،ال اله إالّ َأنْتَ حقّاً حقّاً     



 ٦٤

      كرغَي ظيمالْع الذَّنْب رغْفال ي نَّهي  ،ِلي الى نَفْسبِذُنُوبِي ع رقنِّي مرِ ِلي فَاغَ، فَاغْف ظيمالْع الذَّنْب فَعدال ي و  كـري. 
  .ثم رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنّما غمس في الماء

  
  

  السعي وأحكامه: الفصل السادس
  

  .وهما جبالن معروفان;  يجب بعد أداء صالة الطواف السعي بين الصفا والمروة:مسألة
  

  . المراد من السعي هو الذهاب من جبل الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا:مسألة
  
أي أن الذهاب من الصفا إلى      ;  يجب السعي بين الصفا والمروة سبع مرات وكّل مرة يعد شوطاً واحداً            :سألةم

  . والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر،المروة شوط
  

 ولو بدأ بالمروة وجب عليـه اإلعـادة أينمـا           ، يجب االبتداء بالصفا والختم بالمروة في الشوط السابع        :مسألة
  .إذا تذكّر أثناء السعي وجب عليه االستئناف واالبتداء من الصفا و.تذكّر

  
  . فلو صعد على الجبل وسعى على النحو المتعارف كفى، األحوط االبتداء من الجزء األول للصفا:مسألة

  
  . لكن األفضل المشي، يجوز السعي راكباً وعلى المحمل وإن كان بغير عذر:مسألة

  
 وإن كان األحوط مراعـاة الطهـارة    ،طهارة من الحدث والخبث وال ستر العورة       اليعتبر في السعي ال    :مسألة

  .من الحدث
  

  . فإذا قدمه عليهما عمداً وجب إعادته بعد أدائهما، يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصالته:مسألة
  

  .في الحكم وكذلك إذا كان التقديم لجهل ، لو قدم السعي على الطواف نسياناً فاألقوى اإلعادة:مسألة
  

 فلو ذهب إلى الصفا والمروة من طريق غيـر          ، يجب أن يكون الذهاب واإلياب من الطريق المتعارف        :مسألة
  .متعارف بطل سعيه
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 لو بني الطريق بين الصفا والمروة على شكل طوابق وكانت جميع الطوابق بين الجبلين جاز الـسعي                  :مسألة
  .الطريق المتعارف األول وإن كان األحوط السعي من نفس ،من أي طبقة

  
 لو اُنْشَأ نفق وكان لكّل من الصفا والمروة جذر بحيث يعتبر السعي في النفق سعياً بين الصفا والمروة                   :مسألة

  . واألحوط السعي على الطريق المتعارف، صح السعي في النفق على الظاهر،ال تحتهما
  

 فال يجوز المشي إلى الخلف أو إلـى  ،ما والتوجه إليهما يجب عند السعي إلى المروة أو الصفا استقباله        :مسألة
  . بل وحتّى إلى الخلف أيضاً، لكن يجوز النظر إلى الجانبين،أحد الجانبين

  
  كما يجوز ذلك بينهما ولو بغيـر عـذر  ، يجوز الجلوس أو النوم على الصفا والمروة ألجل االستراحة   :مسألة

  .بالمواالة العرفية اليضر واألحوط أن يكون ذلك بمقدار ،على األقوى
  

 ويجوز التأخير بال عـذر  ، يجوز تأخير السعي عن الطواف وصالته ألجل االستراحة أو تخفيف الحر       :مسألة
  .إلى الليل وإن كان االحتياط في عدم التأخير

  
  . اليجوزالتأخيرإلى الغدبغيرعذر كالمرض:مسألة

  
  .ثاال ألمر اهللا تعالى فيجب أداؤه بنية خالصة امت، السعي عبادة:مسألة

  
  . وحكم تركه عمداً أو سهواً كحكم من ترك الطواف كما مر، السعي كالطواف ركن:مسألة

  
  . لو زاد في السعي على سبع مرات عمداً بطل بنفس التفصيل الذي مر فى الطواف:مسألة

  
  .لى سبع مرات ُأخر وإن استحب أن يتمه إ، لو زاد فيه نسياناً مرة أو أكثر فسعيه صحيح:مسألة

  
 ولو رجع إلى وطنه     ، لو نقص في السعي سهواً بعد إتمام الشوط الرابع وجب عليه اإلتمام عند التذكّر              :مسألة

  . وإالّ وجب االستنابة،وأمكنه الرجوع بال مشقّة وجب
  

  . فاألحوط وجوباً االستئناف عند التذكّر، إذا سعى أقّل من ثالث مرات ونسي الباقي:مسألة
  

  . إذا أتم السعي ال تحّل له تروك اإلحرام:مسألة



 ٦٦

  
وجـب    إذا نسي مقداراً من السعي في عمرة التمتّع ثم أحّل بتخيل إتمام أعمال العمرة وجامع زوجتـه     :مسألة

  . واألقوى التكفير بذبح بقرة،عليه الرجوع وإتمام السعي
  

 فاألحوط وجوباً العمل بما جـاء فـي المـسألة           ، إذا نسي مقداراً من السعي في عمرة التمتّع ثم قصر          :مسألة
  . بل األحوط األولى شمول هذين الحكمين للسعي في غير عمرة التمتّع في الكفّارة واإلتمام،السابقة

  
 ، سواء شك فـي الزيـادة أو النقـصان         ، لو شك في عدد أشواط السعي بعد التقصير فال يعتني بشكّه           :مسألة

 وأما إذا شك في النقيصة بعد الفـراغ واالنـصراف   .العمل في الزيادة وعدمها وكذلك إذا شك بعد الفراغ من       
  . فاألحوط إتمام النقص المحتمل،فالبناء على التمام وعدم االعتناء اليخلو من إشكال

  
 وكذا إذا شك في األثنـاء فـي         ، لو شك بعد الفراغ من السعي أو الشوط في صحته بنى على الصحة             :مسألة

  .الجزء السابق بنى على صحتهصحة أداء 
  

 وإذا شك قبل الوصول إلـى  ، فال يعتني بشكّه، لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثالً        :مسألة
 واالثنـين   ، ومثله الشك بين الواحـد والـثالث       . فالظاهر بطالن سعيه   ،المروة في أنّه الشوط السابع أو األقلّ      

  .واألربع وهكذا
  

شك بعد اليوم الذي أدى فيه الطواف في أنّه هل سعى أم ال ؟ اليبعد البناء على اإلتيان به وإن كان               لو   :مسألة
  . ففي هذه الصورة اليجب السعي، إالّ إذا شك بعد التقصير،األحوط اإلتيان

  
  

  مستحبات السعي
  

ائه ويـصب   يستحب بعد الفراغ من صالة الطواف قبل السعي أن يذهب إلى بئر زمزم ويشرب من م               
  . وشفاء من كُلِّ داء وسقْم، ورِزقاً واسعاً،اَللَّهم اجعلْه علْماً نَافعاً :منه على رأسه وظهره وبطنه ويقول

  
 ويستحب التوجه إلى الصفا     . وإن لم يتمكّن فاإلشارة إليه     ،ثم يأتي إلى الحجر األسود الستالمه وتقبيله      

 وينظر إلـى الكعبـة ويـستقبل        ، ويصعد على الصفا بقلب وبدن مطمئنَّين      ،ألسودمن الباب المحاذي للحجر ا    
 سـبع   »اَُهللا َأكْبر « : ثم يقرأ هذه األذكار    ، ويؤدي الحمد والثناء هللا ويتذكّر نعمه      ،الركن الذي فيه الحجر األسود    
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 لَه الملْـك ولَـه   ،له إالَّ اُهللا وحده الَشَرِيك لَهالَ إ . سبع مرات»الَ إله إالَّ اُهللا« . سبع مرات  »اَلحمد ِللّه « .مرات
دمات،الحثالث مر يرلى كُلِّ شَيء قَدع وهوتُ ومالي يح وهيتُ وميو ىيحي .  

  
 ، ِللّه على ما َأبالَنا     والحمد ،اُهللا اَكْبر اَلْحمد ِللّه على ما هدانا       :ثم يصلّي على محمد وآل محمد ثم يقول       

  . والحمد ِللّه الحي الداِئمِ ثالث مرات،والحمد ِللّه الحي القَيومِ
  

 مخْلصين لَه الـدين     ، النَعبد إالَّ إياه   ، وأشْهد أن محمداً عبده ورسولُه     ،َأشهد أن الَ إله إالَّ اهللاُ      :ثم يقول 
اتوثالث مر شْرِكُونالم كَرِه لَو.  
  

اَللَّهـم آتنـا    :ثم يقول  .اَللَّهم ِإنِّي َأسَألُك العفْو والعافيةَ واليقين في الدنيا واآلخرة ثالث مرات           :ثم يقول 
الَ إلـه إالّ    « . مائة مرة  »اهللا أكبر « :ثم يقول  .في الدنْيا حسنَةً وفي اآلخرة حسنَةً وقنا عذاب النّارِ ثالث مرات          

  . مائة مرة»سبحان اهللا« . مائة مرة»الحمد هللا« . مائة مرة»اهللا
  

مـد   فَلَه الْملْك ولَه الْح    ، ونَصر عبده وغَلَب االَْحزاب وحده     ، اَنْجز وعده  ،ال اله االَّ اهللا وحده     :ثم يقول 
 هدحو هحدو،   توالْم دعفيما بو توي الْمبارِك ِلي ف ماَللّه ، هـشَتحورِ والْقَب ةظُلْم نم وذُ بِكنِّي اَعا ماَللّه ،  ـماَللّه 

لُّكالَّ ظلَّ اال ظ موي كشرلِّ عي ظي فلَّنر كثيراً استيداع نفسه .اَظيكر العالمينثم وأهله وماله عند اهللا رب .  
  

 اَللّهم استَعملْني على    ،اَستَود ع اَهللا الرحمن الرحيم الَّذي ال تَضيع وداِئعه ديني ونَفْسي واَهلي            :ثم يقول 
كنَبِي نَّةسو تابِكك،الْف ني مذْناَعو هلَّتلى مي عفَّنتَوو تْنَة.  

  
 ، ثم يكبر مرة واحدة ثم يعيد الدعاء       ،ثم يكرر الدعاء السابق مرتين     . ثالث مرات  »اهللا أكبر «: ثم يقول 

  .وإذا لم يستطع أداء العمل السابق كلّه فليؤد منه ما استطاع
  

 فَان عدتُ فَعـد علَـي   ،نَبتُه قَطُّاَللّهم اغْفر ِلي كُلَّ ذَنْب اَذْ   :ويستحب استقبال الكعبة وقراءة هذا الدعاء     
ةرغْفبِالْم،    حيمالر اَنْتَ الْغَفُور نَّكفَا ،      لُهْل بِي ما اَنْتَ اَهافْع مـي        ، اَللّهنمحتَر لُهْل بِي ما اَنْتَ اَهتَفْع نا نَّكفَا ، ناو 

 اَللّهم ال تَفْعـْل     ، فَيامن اَنَا محتاج الى رحمته ارحمني      ،واَنَا محتاج الى رحمتك    ،تُعذِّبني فَاَنْتَ غَني عن عذابِي    
   لُهي ،بِي ما اَنَا اَهنمتَظْل لَمي ونذِّبتُع لُهْل بِي ما اَنَا اَهتَفْع نا نَّكفَا ،   ـوال اَخـافَ جو لَكـدي عتُ اَتَّقحباَص كر، 

 صلِّ علَى محمد وآِل محمـد،  ، والَ ينفَد ناِئلُه،يا من الَيخيب ساِئلُه :ثم يقول .فَيامن هو عدٌل ال يجور ارحمني     
كتحمالنّاربِر ني مذْنوَأع.  
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ند نزوله من الـصفا      وع ، من أراد زيادة المال فليطل الوقوف على الصفا        :وجاء في الحديث الشريف   

اَللّهم انِّي اَعوذُ بِك من عذابِ الْقَبرِ وفتْنَته وغُربته ووحـشَته    :يقف على الدرجة الرابعة ويستقبل الكعبة ويقول      
هنْكضو هضيقو هتظُلْملُّ،والّ ظلَّ اال ظ موي كشرلِّ عي ظي فلَّناَظ ماَللّه ك.  

  
 يا من   ، يا من اَمر بِالْعفْوِ    ،يا رب العفوِ   :ثم ينزل من الدرجة الرابعة ويرفع اإلحرام عن ظهره ويقول         

لَـي   اُردد ع  ، يا جواد يا كَريم يا قَريب يـا بعيـد          ، الْعفْو الْعفْو الْعفْو   ، يا من يثيب علَى الْعفْوِ     ،هو اَولى بِالْعفْوِ  
تَكمعن،كضاترم و كتي بِطاعلْنمتَعاسو .  

  
 ثم منها يهرول إلى أن      . وأن يمشي على سكينة ووقار حتّى تصير إلى المنارة         ،ويستحب السعي ماشياً  

 وعند الرجوع يرجـع بـنفس       ، ومنه يمشي على سكينة ووقار إلى المروة       ،يصل إلى موضع سوق العطّارين    
  . وإذا كان راكباً يسرع بمقدار يقرب من الهرولة، على النساء هرولةوليس; الترتيب 

  
 ، اَللَّهم صلِّ على محمد وآِل محمـد       ،بِسمِ اِهللا وبِاِهللا واُهللا اَكْبر     :ويستحب عند وصوله المنارة أن يقول     

 اَللّهم ان عملـي ضـعيفٌ   ، واهدني ِللَّتي هي اَقوم،تَ االَْعز االَْكْرماَللّهم اغْفر وارحم وتَجاوز عما تَعلَم انَّك اَنْ   
  . يا من يقْبُل عمَل الْمتَّقين، تَقَبْل منِّي عملي، وبِك حوِلي وقُوتي، اَللّهم لَك سعيي، وتَقَبْل منِّي،فَضاعفْه ِلي

  
ياذَا الْمن والفَضِل والكَرمِ والنَعماء والجود اغفـر ِلـي           :اوز موضع سوق العطّارين يقول    وعندما يتج 

  . انَّه الَيغفر الذُنُوب ِإالَّ َأنتَ،ذُنُوبِي
  

 ويقـرأ هنـاك األدعيـة       ،وعندما يصل إلى المروة يصعد عليها فيصنع عليها كما صنع على الصفا           
 ، يا من دلَّ علَى العفْـوِ      ، يا من يجزِي علَى العفوِ     ،يا من اَمر بِالْعفْوِ    : وبعد ذلك يقول   ،يبالمذكورة بنفس الترت  

  فْوالع نيز نفوِ     ،ياملَى العع ثيبي نيا م ، فْوالْع بحي نفْوِ، يا ملَى الْعي عطعي نفْـوِ ، يا ملَى الْعفُو ععي نيا م ، 
  . الْعفْو الْعفْو الْعفْو،ا رب الْعفْوِي
  

اَللّهم انّي   : ويقرأ هذا الدعاء   ، وأن يدعو كثيراً حال السعي     ، وأن يتباكى  ،ويستحب أن يجتهد في البكاء    
كلَيكُّل عي التَّوة فقَ النِّيدصلى كُلِّ حال وع الظَّنِ بِك نسح َألُكاَس.  
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   التقصير وأحكامه:ابعالفصل الس
  

 واألفـضل  ،أي قص مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية          ;  يجب بعد السعي التقصير    :مسألة
 واليكفي حلـق الـرأس فـي        . وهذا موافق لالحتياط   ، بل يقصر مقداراً من الشعر     ،عدم االكتفاء بقص الظفر   

  .لشعر كما اليكفي نتف ا، بل حرام،تقصير عمرة التمتّع
  

 ولو أتى به بغير نيـة  ، فيجب أن يؤدي بنية خالصة مما سوى اهللا تعالى، هذا العمل من العبادات أيضاً   :مسألة
  . وتجب عليه اإلعادة مع نية القربة،القربة والطاعة فالظاهر عدم بطالن إحرامه

  
  . بل هي أحوط، ويستحب الفدية بشاة،صحيحة  لو نسي التقصير حتى أحرم للحج فعمرته:مسألة

  
 واألحـوط   . والظاهر صيرورة حجه إفـراداً     ، لو ترك التقصير عمداً حتى أحرم بالحج بطلت عمرته         :مسألة

  .وجوباً اإلتيان بعمرة مفردة بعد إتمام حج اإلفراد وإعادة الحج في السنة اآلتية
  

  .جاء فإن أراد االحتياط طاف وصلّى ر، اليجب طواف النساء في عمرة التمتّع:مسألة
  

  . إذا قصر المحرم حلّت له تروك اإلحرام حتّى النساء وحلق الرأس:مسألة
  

 وإنّما الميزان هو القص بأي وسيلة كانت، واالكتفاء بتقصير شـعر اإلبـط           ، اليكفي القلع في التقصير    :مسألة
  . واألحوط قص الظفر أو اللحية أو الشارب أو شعر الرأس،ونحوه مشكل

  
  

  تّع إلى اإلفرادتبدل حج التم
  

 بحيث لو أراد أداء أعمال العمرة لم يـدرك الوقـوف         ، إذا تأخَّر المحرم بالعمرة عن دخول مكة لعذر        :مسألة
 وجب العدول إلى حج اإلفراد وبعده يأتي بعمـرة مفـردة وحجـه صـحيح            ، أو خاف عدم اإلدراك    ،بعرفات

  .ويجزئ عن حجة اإلسالم
  

 ولـو   ، ولم تـستطع الطـواف     ،ض لها الحيض أو النفاس عند دخولها مكّة        ثم عر  ، لو أحرمت المرأة   :مسألة
 وجب أن تعمل بـالحكم المـذكور فـي المـسألة            ،انتظرت حتّى تطهر خافت عدم درك الوقوف في عرفات        

  .السابقة
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 وكان الوقت ضيقاً أيضاً وجب اإلحرام في مكـة لحـج اإلفـراد            ، لو دخل مكة بال إحرام ألجل عذر       :مسألة
  . بما جاء في المسألتين السابقتينوالعمل

  
 ثم ضاق الوقت أيضاً عن أداء عمرة التمتّع فـاألحوط      ، لو ترك اإلحرام عمداً بال سبب وأبطل عمرته        :مسألة

  . وبعده العمرة المفردة وإعادة الحج في السنة القادمة أيضاً،وجوباً أداء حج اإلفراد
  

بقة هو خوف عـدم إدراك الجـزء الركنـي مـن الوقـوف       المراد من ضيق الوقت في المسائل السا      :مسألة
  .االختياري في عرفات

  
 وبعد إتمام حج اإلفراد التجـب       ، من كان حجه مستحباً ودخل مكة فرأى وقته ضيقاً عدل إلى اإلفراد            :مسألة

  .عليه العمرة المفردة
  

عليه العمل بما جـاء فـي        وجب   ، من أحرم بالتمتّع في الحج الواجب وتأخّر عمداً حتى ضاق الوقت           :مسألة
  .المسائل الثالث السابقة

  
 وعلم عند اإلحرام أنّه إن أتى بأعمال عمرة التمتّع لـم يـدرك وقـوف         ، من كانت وظيفته حج التمتّع     :مسألة
 فيجوز له اإلحرام بعمرة مفـردة  ، بل إذا أتى به ال يكفي عن حجة اإلسالم، ال يجب عليه حج اإلفراد ،عرفات

 ويجب عليه الحج في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان ممن استقر عليـه الحـج                 ،اد لدخول مكّة  أو حج اإلفر  
  .سابقاً
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  الباب الثاني
  أعمال حج التمتّع

  
  وهو يشتمل على سبعة فصول

  
  اإلحرام بحج التمتّع: الفصل األول

  
  

  .لحج التمتّع يجب على المكلّف بعد إتمام أعمال العمرة أن يحرم :مسألة
  

 واليلـزم  ، إذا نوى حج التمتّع وأدى التلبية الواجبة على النحو الذي ذكر في إحرام العمرة فقد أحـرم              :مسألة
  . كما مر بيان ذلك في إحرام العمرة،عليه قصد اإلحرام أو ترك المحرمات

  
  .للعمل والرياء مبطل ، البد أن تكون النية خالصة لوجه اهللا وإطاعةً له:مسألة

  
  . كيفية اإلحرام والتلبية هنا هي التي ذُكرت في إحرام العمرة بعينها:مسألة

  
  . تروك اإلحرام وكفّاراتها هنا نفسها التي ذكرت في اإلحرام بالعمرة:مسألة

  
 ، فيجوز التأخير مادام له وقت يدرك به الوقوف االختياري بعرفات بعد اإلحرام            ، وقت اإلحرام موسع   :مسألة
  .جوز التأخير عن هذا الوقتوالي

  
 األحوط وجوباً على من أحّل من عمرة التمتّع أن اليخرج من مكّة بغير حاجة إن خاف عـدم إدراك                    :مسألة
  .الحج

  
 إالّ أن يـدخل  ، لوخرج من مكة بغيرإحرام وبدون حاجة لكن رجع وأحرم وأدى الحج فعمله صـحيح      :مسألة

  .ه الصورة أداء عمرة التمتّع من جديد واإلحرام بعدها بحج التمتّع فيجب عليه في هذ،مكة في الشهر التالي
  

  . بل هو األحوط، يستحب اإلحرام في يوم التروية:مسألة
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لكـن يـستحب    ،أي موضع منها وإن كان في أحيائها الجديـدة    محّل اإلحرام بحج التمتّع هو مكّة في       :مسألة
  .عيلإيقاع اإلحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسما

  
 ولـو لـم يمكنـه    ، من نسي اإلحرام وذهب إلى منى وعرفات وجب الرجوع إلى مكة واإلحرام منها             :مسألة

  .لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه
  

 واألحوط األولى لو التفت بعد      ، لو التفت بعد أداء جميع األعمال إلى أنّه لم يحرم فالظاهر صحة حجه             :مسألة
  . إتمام الحج وإعادته في السنة التالية،شعر أو قبل الفراغ من األعمالالوقوف في عرفات والم

  
  . من ترك اإلحرام جهال بالحكم فحكمه حكم الناسي:مسألة

  
  . من ترك اإلحرام عن عمد وعلم إلى زمان فوت الوقوف في عرفة والمشعر فحجه باطل:مسألة

  
  

  مستحبات اإلحرام بالحج إلى الوقوف بعرفات
  

فإذا أحرم وخرج من مكة وأشرف على       ;  من مستحبات اإلحرام بالعمرة فهنا مستحب أيضاً         كلّما ذكر 
 فَبلِّغْني َأملي وَأصـلح     ، وإياك َأدعو  ،اللّهم إياك َأرجو   : وعندما يتوجه إلى منى يقول     ،األبطح لبى بصوت عال   

 الحمد ِللّـه الَّـذي َأقْـدمنيها    : فإذا وصل إلى منى يقول،كره ثم يمشي بسكينة ووقار ويسبح اهللا ويذ    .ِلي عملي 
كاني هذا الملَّغَنية وبي عافصاِلحاً ف.  

  
 فََأسَألُك َأن تَمن علي بِما منَنْتَ بِه علَى         ، وهي مما منَنْتَ بِه علينا من المناسك       ،اَللّهم هذه منى   :ثم يقول 

  . فَِإنَّما َأنَا عبدك وفي قَبضتك،بياِئكَأنْ
  

 واألولى أن يؤدي عباداته وخاصة صـلواته  ،ويستحب أن يكون في منى ليلة عرفة مشتغال بالطاعات     
 والبـأس   ، ثم يتوجه نحـو عرفـات      ، فإذا صلّى الصبح اشتغل بالتعقيب إلى طلوع الشمس        ،في مسجد الخيف  

 ويكـره  . ولكن السنّة في عدم تجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس      ،د طلوع الصبح  بالخروج إلى عرفات بع   
  : وأن يدعو إذا اتّجه نحو عرفات بهذا الدعاء.الخروج قبل الصبح

  
ضى ِلـي   وَأن تَقْ، فََأسألُك َأن تُبارِك ِلي في رِحلَتي، ووجهك َأردتُ  ، وِإياك اعتَمدتُ  ،اَللّهم ِإليك صمدتُ  

  . وَأن تَجعلَني ممن تُباهي بِه اليوم من هو َأفْضُل منِّي،حاجتي



 ٧٣

   الوقوف بعرفات:الفصل الثاني
  

 فيـشترط   ، والوقوف عبادة  . يجب الوقوف بعرفات في الموضع المعروف المحدود بالحدود المعروفة         :مسألة
  .فيه قصد القربة واإلخالص هللا تعالى

  
  . راكباً كان أو ماشياً أو جالساً أو مستلقياً،المراد من هذا الوقوف هو مطلق الكون في ذلك المكان :مسألة

  
  . لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه:مسألة

  
وهـو وقـت صـالة      ;  األحوط وجوباً الكون في عرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب الشرعي            :مسألة
  .يجوز تأخير الوقوف إلى العصر فال ،المغرب

  
 ، كمقدار وقت أداء صالتي الظهر والعصر لو جمع بينهمـا ، اليبعد جواز التأخير عن أول الظهر قليال  :مسألة

  .والغسل قبلهما
  

 لكن ليس كلّه ركن يبطـل الحـج         ، الكون في عرفات من الظهر إلى المغرب وإن كان واجباً كما مر            :مسألة
 فإن توقّف قليال ثم خـرج وعـاد فـي           ، منه مسمى الوقوف الذي يحصل بالتوقّف القليل        وإنّما الركن  ،بتركه

  .العصر وتوقّف صح ولو كان عدم توقّفه عن علم وعمد
  

 - أي لم يقف من الظهر إلى الغـروب وال دقيقـة واحـدة    - لو ترك الوقوف الركني عن علم وعمد  :مسألة
  . وهو الوقوف ليلة العيد; وال يجزئه الوقوف االضطراري،فحجه باطل

  
 لو نفر من عرفات عمداً قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ثم ندم ورجع ووقـف منهـا إلـى        :مسألة

 وكذلك لو لم يندم على عمله وإنّما رجع ألجل حاجة وبعد الرجوع وقف بقصد القربة                ،الغروب فال شيء عليه   
  .فال شيء عليه أيضاً

  
 واألحـوط األولـى أن      .رض السابق فكفّارته بدنة ينحرها هللا في أي مكان شـاء           إذا لم يرجع في الف     :مسألة

  . واألحوط األولى أن يكون صيامها متوالياً، ولو لم يتمكّن من النحر صام ثمانية عشر يوماً،ينحرها في منى
  

عليـه وإن    وإن لم يرجع فقد عصى وال كفّـارة          ، لو نفر سهواً وخرج وجب عليه الرجوع أينما تذكّر         :مسألة
  . ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فال شيء عليه،كانت هي األحوط



 ٧٤

  
  . لو نفر جهال بالحكم فحكمه حكم الساهي:مسألة

  
 ، كالجهل بالموضـوع أو الحكـم      - لو لم يقف في عرفات لعذر كالنسيان أو ضيق الوقت وشبه ذلك              :مسألة

 يكفيه الوقوف ليلة العيد     ، ولم يدرك جزءاً من الوقت     -وكاألعذار الخارجية مثل المرض وشدة الحر أو البرد         
  . ويسمى هذا الوقت بالوقت االضطراري لعرفة،ولو قليال

  
 فالظاهر بطـالن حجـه     ، ثم لم يقف ليلة العيد عن عمد وبغير عذر         ، لو لم يقف في اليوم التاسع لعذر       :مسألة

  .وإن أدرك الوقوف في المشعر
  

ات في اليوم التاسع لعذر كالغفلة أو النسيان وترك الوقوف ليلة العيد لعـذر   لو ترك الوقوف في عرف :مـسألة 
  . فإن أدرك الوقت االختياري للمشعر فحجه صحيح،أيضاً

  
  

  مستحبات الوقوف بعرفات
  

  :يستحب في الوقوف بعرفات مايلي
  . الطهارة-١
  . واألولى أن يكون قريباً من الزوال، الغسل-٢
  .بقلبه نحو ساحة القدس اإللهيغل واالُمور المبعثرة كي يتوجه  أن يبعد عنه الشوا-٣
  . أن يقف القادمون من مكّة على الجانب األيسر من جبل عرفات-٤
  . ويكره الصعود على الجبل، أن يقف في أسفل الجبل في األرض السهلة-٥
  . أن يصلّي الظهر والعصر في أول الوقت بأذان واحد وإقامتين-٦
  : ثم يقول، بقلبه نحو اهللا عزوجّل ويحمده ويهلّله ويمجده أن يتوجه-٧
 ويقـرأ  ، ويقرأ سورة التوحيد مائة مرة ويدعو بما شاء ويستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم، مائة مرة»اهللا أكبر «

 وادرأ عنِّـي  ،ع علَي من رِزقك الْحـاللِ  واَوس،اَللّهم رب الْمشاعرِ كُلِّها فُك رقَبتي من النّارِ    :أيضاً هذا الدعاء  
 ويـا اَبـصر     ، يا اَسـمع الـسامعين     ، اَللّهم ال تَمكُر بِي وال تَخْدعني وال تَستَدرِجني        ،شَر فَسقَة الْجِن واالِْنْسِ   

رينالنّاط،   بينالْحاس عريا اَسم   ، واحالر محيا اَرو َل بِي كَذا            ،ينتَفْع اَند ومحآِل مد ومحلى مع لِّىتُص اَن َألُكاَس 
  .وكَذا

  



 ٧٥

اَللّهـم حـاجتي الَيـك الَّتـي ان         : ثم يرفع يديه إلى السماء ويقـول       ،وبدال من كذا وكذا يذكر حاجته     
 ، اَسَألُك خَالص رقَبتي مـن النّـارِ  ،ن منَعتَنيها لَم ينْفَعني ما اَعطَيتَني    والَّتي ا  ،اَعطَيتَنيها لَم يضرني ما منَعتَني    

 كدي لْكمو كدبنِّي عا ماَللّه،كدي بِيتيناص ،كلْمي بِعلاَجنِّي، وع ضيكري ِلما يفِّقَنتُو اَن َألُكنِّـي  ، اَسم لِّمتُس اَنو 
م      هلَيع لَواتُكص راهيمبا تَها خَليلَكيي اَري الَّتكداً      ،ناسمحم كها نَبِيلَيلَلْتَ عدصلى اهللا عليـه وآلـه     ( و(.   ـماَللّه 

لَهمضيتَ عر نمي ملْنعاج،هرماَطَلْتَ عة، وبياةً طَيح توالْم دعب تَهيياَحو .  
  
 يحيي ويميتُ ويميـتُ ويحيـي   ، لَه الْملْك ولَه الْحمد،ال اله االَّ اهللا وحده ال شَريك لَه       :قرأ هذا الدعاء   أن ي  -٨

 ، ممـا نَقُـولُ     وخَيـراً  ، اَللّهم لَك الْحمد كالَّذي تَقُولُ     ، بِيده الْخَير وهو على كُلِّ شَيء قَدير       ،وهو حي ال يموتُ   
   قُوُل الْقاِئلُونقَ ما يفَوي  ،وماتمو يايحمي وكنُسي والتص لَك مي ، اَللّهتُراث لَكي خ ل( وتراءِلي   ،)بـوح بِـكو 

 اَللّهم  ، ومن عذابِ الْقَبرِ   ،ات االَْمرِ  ومن شت  ، ومن وساوِسِ الصدورِ   ، اَللّهم انِّي اَعوذُ بِك من الْفَقْرِ      ،ومنْك قُوتي 
 اَللّهـم اجعـْل   ، واَسُألُك خَير اللَّيِل وخَير النَّهارِ، واَعوذُبِك من شَر ما تَجِيء بِه الرياح       ،انِّي اَسَألُك خَير الرياحِ   

 ولَحمي ودمي وعظامي وعروقي ومقْعِـدي ومقـامي ومـدخَلي           ، وفي سمعي وبصرِي نُوراً    ،في قَلْبِي نُوراً  
وال يتوانى في هذا اليـوم عـن         . انَّك على كُلِّ شَيء قَدير     ، واَعظم ِلي نُوراً يا رب يوم َألْقاك       ،ومخْرجِي نُوراً 

  .فعل الخيرات وإعطاء الصدقات
  
ما شَـاء اهللا الَ  « و، مائة مرة»اهللا أكبر« و، مائة مرة»سبحان اهللا« : األذكار التالية أن يستقبل الكعبة ويقرأ    -٩

 يحيي ويميتُ ويميت    ، لَه الملْك ولَه الحمد    ،َأشْهد َأن ال إله إالَّ اُهللا وحده الشَريك لَه        « و ، مائة مرة  »قُوةَ ِإالّ بِاهللا  
  . مائة مرة» الخَير وهو علَى كُلِّ شَيء قَدير بِيده،ويحيي

  
 ثـم  ، ثم يقرأ آية الكرسي إلى آخرهـا ، ثم يقرأ التوحيد ثالثاً   ،ثم يقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة       

م استَوى علَى الْعـرشِ يغْـشي       ِإن ربكُم اللّه الَّذي خَلَقَ السماوات واَألرض في ستَّة َأيامٍ ثُ          ﴿ :يقرأ هذه اآليات  
                    بر اللّـه كـارتَب ـراَألمالْخَلْـقُ و َأالَ لَه رِهبَِأم اتخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّميثًا وثح هطْلُبي ارَل النَّهاللَّي

  ﴾ينالَم٥٤/األعراف{الْع{    ا وعرتَض كُمبواْ رعاد﴿       ﴾ينتَدعالْم بحالَ ي ةً ِإنَّهخُفْي}واْ    }٥٥/األعرافدالَ تُفْـسو﴿ 
 ﴾يننسحالْم نم قَرِيب تَ اللّهمحر ا ِإنعطَمفًا وخَو وهعادا وهالَحِإص دعضِ بي اَألر٥٦/األعراف{ف{.  

  
 ويحمـد اهللا  ، ما خطر على باله منها واحدة واحدة        ثم يذكر نعم اهللا    ،ثم يقرأ سورة الفلق وسورة النّاس     

اَللَّهم لَك الحمد علَى نَعماِئك الَّتي الَ تُحصى بِعدد          «: ويقول ،على ما تفضل عليه به من أهل ومال ونعم اُخرى         
 ويكبـره  ،آليات المتضمنة للتسبيح ويسبحه با، ويحمد اهللا تعالى بقراءة اآليات المتضمنة للحمد    ،»والتُكَافَُأ بِعمل 

 ويكثر الصالة على محمـد وآل محمـد علـيهم           ، ويهلّله باآليات المتضمنة للتهليل    ،باآليات المتضمنة للتكبير  
 ، وبكّل ما يخطر بباله من األسـماء اإللهيـة  ، ويدعو اهللا بكّل اسم من أسمائه ورد في القرآن     ،الصالة والسالم 

﴿هو اللَّه الَّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو عـاِلم الْغَيـبِ والـشَّهادة هـو                :وهي;  آخر سورة الحشر   وبأسمائه المذكورة في  



 ٧٦

 ﴾يمحالر نمح٢٢/الحشر{ الر{                 زِيـزالْع نمـيهالْم نـْؤمالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وِإلَّا ه ي لَا ِإلَهالَّذ اللَّه وه﴿
﴿هو اللَّه الْخَاِلقُ الْبارُِئ الْمصور لَه الَْأسماء الْحـسنَى        }٢٣/الحشر{ لْجبار الْمتَكَبر سبحان اللَّه عما يشْرِكُون﴾     ا

﴾يمكالْح زِيزالْع وهضِ والَْأرو اتاومي السا فم لَه حبس٢٤/الحشر{ ي{.  
  

 ، واَسـَألُك بِقُوتـك وقُـدرتك وعزتـك       ،اَسَألُك يا اهللا يا رحمن بِكُلِّ اسم هو لَك         : الدعاء وأن يقرأ هذا  
   كلْمع ميعِ ما احاطَ بِهبِجكُلِّها،و ككانبِاَرو كعمبِجو ،آِلهو هلَيلَواتُ اهللا عص وِلكسقِّ ربِحاالَْكْ ، و كـمبِاسـرِ   وب

 وبِاسمك االَْعظَمِ االَْعظَمِ االَْعظَمِ الَّذي      ، وبِاسمك الْعظيمِ الَّذي من دعاك بِه كان حقّاً علَيك اَن ال تُخَيبه            ،االَْكْبرِ
  .غْفر لي جميع ذُنُوبِي في جميعِ علْمك في اَن تَ،من دعاك بِه كان حقّاً علَيك اَن ال تَرده واَن تُعطيه ما سَأَل

  
 وأن يقـول  ، ويطلب من اهللا التوفيق للحج في العام المقبل وفي كّل عـام        ،ويذكر ما يريد من الحوائج    

ي مـن  اَللَّهم فُكَّن :ثم يقرأ هذا الدعاء .»استغفر اهللا ربي وأتوب إليه  « وسبعين مرة    »أسألك الجنّة « :سبعين مرة 
  . وشَر فَسقَة العربِ والعجم، وادرأ عنِّي شَر فَسقَة الجن واِإلنسِ، وَأوسع علَي من رِزقك الحالِل الطَيبِ،النارِ

  
من شَر مـا يحـدثُ    و، ومن تَشتُّت االُْمورِ،اَللّهم انِّي اَعوذُ بِك من الْفَقْرِ      : أن يقول قرب غروب الشمس     -١٠

 ، واَمسى ذُلِّي مستَجيراً بِعـزك     ، واَمسى خَوفي مستَجيراً بِاَمانك    ، اَمسى ظُلْمي مستَجيراً بِعفْوِك    ،بِاللَّيِل والنَّهارِ 
 واَلْبِسني  ، جلِّلْني بِرحمتك  ،اَجود من اَعطى   يا خَير من سِئَل ويا       ،واَمسى وجهِي الْفانى مستَجيراً بِوجهِك الْباقي     

تَكيعاف،كيعِ خَلْقمج نِّي شَررِفْ عاصو .  
  

 ومن الحسن جـداً     ، ويناسب أن يدعو بكّل ما تيسر له       .واعلم بأن األدعية الواردة في هذا اليوم كثيرة       
المذكور في ) عليه السالم ( ودعاء اإلمام زين العابدين      ، عرفة في يوم ) عليه السالم (قراءة دعاء اإلمام الحسين     

 وارزقْنيـه مـن     ،اَللّهم ال تَجعلْه آخر الْعهد من هذَا الْموقف        : وأن يقول بعد غروب الشمس     ،الصحيفة الكاملة 
 بِاَفْضِل ما ينْقَلب بِـه الْيـوم   ، مرحوماً مغْفُوراً ِلي، مستَجاباً ِلي واقْلبني الْيوم مفْلحاً منْجِحاً،قابِل اَبداً ما اَبقَيتَني   

 واَعطني اَفْضَل ما اَعطَيـتَ اَحـداً      ، واجعلْني الْيوم من اَكْرمِ وفْدك علَيك      ،اَحد من وفْدك وحجاجِ بيتك الْحرامِ     
  الْخَي نم منْهم    ةرغْفالْموانِ وضالرو ةمحالرو كَةرالْبرِ و،     قَليـل اَو مال اَو ل اَواَه نم هلَيا جِعِلي فيما اَر بارِكو 

  .اَللّهم َأعتقْني من النّارِ :وأن يكثر من قول . وبارِك لَهم في،كَثير
  
  
  
  
  
  



 ٧٧

  حرامالوقوف بالمشعر ال: الفصل الثالث
  

وهو موضع  ;  إذا فرغ من الوقوف في عرفات في غروب ليلة العاشر وجب النفر إلى المشعر الحرام               :مسألة
  . وله حدود معينة،معروف

  
  . األحوط وجوباً المكث في المشعر الليلة العاشرة إلى طلوع الصبح بنية امتثال أمر اهللا سبحانه:مسألة

  
 ، حيث إن هذا الوقوف عبـادة ،ف في المشعر الحرام إلى طلوع الشمس إذا طلع الفجر وجب نية الوقو     :مسألة

  . فلو أتى به رياء عن عمد بطل حجه،فيجب اإلتيان به بنية خالصة من الرياء وقصد ما سوى اهللا
  

 ، لكن اليتجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس       ، يستحب اإلفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل        :مسألة
  .فقد أثم لكن ال كفّارة عليهولو تجاوز 

  
 وإنّما  ، لكن ليست هذه المدة بتمامها ركناً      ، يجب الكون في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس          :مسألة

 فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجه بتفـصيل           ،الركن هو الوقوف قليال بين الطلوعين ولو دقيقةً       
  .سيأتي ذكره

  
وأولو ; ي األعذار اإلفاضة من المشعر في الليل بعد الوقوف مقداراً منه والتوجه إلى منى                يجوز ُألول  :مسألة

 واألحوط وجوبـاً    ،األعذار مثل النساء واألطفال والمرضى والشيوخ والضعفاء ومن يراقبهم ويرعى شؤونهم          
ط األولى عدم اإلفاضة إذا      واألحو ، إذاً فالوقوف بين الطلوعين اليلزم لهؤالء      ،عدم اإلفاضة قبل انتصاف الليل    

  .لم يشكل التوقّف عليهم
  

 ثم خرج منه قبل طلوع الفجر عامداً بغير عذر ولم يرجع إليـه              ، من مكث الليل أو بعضه في المشعر       :مسألة
 وعليه بعد إتمام الحج إعـادة       ، فلو لم يكن قد فاته وقوف عرفات يجب عليه التكفير بشاة           ،حتى طلعت الشمس  

  . المقبل على األقوىالحج في العام
  

 فإن أدرك مقـداراً  ، من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات           :مسألة
  . إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليال صح حجه،من طلوع الفجر من يوم العيد

  
  :هي;  قد تبين مما ذكر أن للوقوف بالمشعر ثالثة أوقات:مسألة
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  .يلة العيد ُألولي األعذار ل-١
  . بين الطلوعين لألفراد العاديين-٢
 كما أن القسم األول اضـطراري  ،وهو اضطراري المشعر;  من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العاشر  -٣

  .أيضاً
  

ـ        ، قد تبين مما سبق أن لعرفات وقوفاً اختيارياً واضـطرارياً          :مسألة وفين  وللمـشعر وقوفـاً اختياريـاً ووق
 عمداً أو جهـال     ، فرداً وتركيباً  ، وبمالحظة إدراك كال الموقفين أو أحدهما اختياراً أو اضطراراً         .اضطراريين

  : نذكر منها ما هو مورد االبتالء، تتكون لدينا أقسام كثيرة،أو نسياناً
  

  . وال إشكال في صحة حجه حينئذ، إدراك الوقتين االختياريين:األول
  

 فال إشـكال    ،دراك االختياري وال االضطراري منهما عن عمد أو جهل أو نسيان أو عذر آخر              عدم إ  :الثاني
 والـسعي   ،وهي الطـواف مـع صـالته      ;  ويجب عليه أن يؤدي بذلك اإلحرام عمرة مفردة        ،في بطالن حجه  

جب عليه   وي ، وإذا كان معه شاة ذبحها على األحوط       ،والتقصير وطواف النساء مع صالته ثم يحّل من اإلحرام        
  .على األحوط الحج في العام المقبل مطلقاً ولو كان الحج استحبابياً وكان الفوت لعذر

  
 ويجب عليه الحج في العام المقبل وإن        ، إذا لم يكن معذوراً في عدم إدراكه الموقفين يستقر عليه الحج           :مسألة

  .كان فاقد الشرائط
  

 فحجه  ، فإن كان قد ترك اختياري المشعر عمداً       ، للمشعر  درك اختياري عرفة واالضطراري النهاري     :الثالث
  . وإالّ صح حجه،باطل

  
 وإالّ  ، فإن كان قد ترك اختياري عرفة عمداً فحجه باطل         ، درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة      :الرابع

  .صح حجه
  

تـرك اختيـاري    فـإن    ،أي قبل طلوع الفجـر    ;  درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي       :الخامس
ه صحيح كما مره باطل على األقوى،المشعر لعذر فحجوإالّ حج .  

  
 فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفـة         ، درك اضطراري المشعر الليلي واضطراري عرفة      :السادس

 وغير المعذور إن ترك اختياري أحدهما عمداً بطل حجه على األقـوى             ، فالظاهر صحة حجه   ،عن غير عمد  
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 وإن كان تركه بغيـر عمـد فـاألحوط وجوبـاً     ، وعلى األحوط في اآلخر وهو اختياري المشعر ،مافي أحده 
  .البطالن

  
 فإن كان قد ترك أحد االختياريين عمداً فقـد          ، درك اضطراري عرفة واالضطراري النهاري للمشعر      :السابع

  .لو استطاع فيه وإالّ فال تبعد الصحة وإن كان األحوط اإلعادة فى العام المقبل ،بطل حجه
  

  . وإالّ فكذلك على األحوط، فإن ترك المشعر متعمداً فحجه باطل، درك اختياري عرفة فقط:الثامن
  

  . فالحج حينئذ باطل، درك اضطراري عرفة فقط:التاسع
  

  . وإالّ فحجه باطل، فحجه صحيح إن لم يترك اختياري عرفة عن عمد، درك اختياري المشعر فقط:العاشر
  

  . فالظاهر صحة حجه حينئذ، درك اضطراري المشعر النهاري فقط:ي عشرالحاد
  

 فإن كان قد ترك الوقوف االختياري في عرفة عن عمـد  ، درك اضطراري المشعر الليلي فقط:الثاني عـشر  
  . وإالّ فحجه صحيح على األقوى إن كان من اُولي األعذار،فحجه باطل

  
  

  مستحبات الوقوف بالمشعر الحرام
  

 فـإذا وصـل   ، ومع االستغفار،لم أنّه يستحب التوجه من عرفات إلى المشعر الحرام بسكينة ووقار          اع
 وتَقَبـْل   ، وسـلِّم ِلـي دينـي      ، وزِد في عملـي    ،اَللَّهم ارحم موقفي  « :من ناحية اليمين إلى التّل األحمر يقول      

  .»مناسكي
  

 ويستحب تأخير صالة العشاءين إلى مزدلفة وإن ذهب من الليل           ،وأن يقتصد في مشيه وال يؤذي أحداً      
 ولو عاقه مـانع  ، ويأتي بنوافل المغرب بعد صالة العشاء     ، وأن يجمع بين الصالتين بأذان واحد وإقامتين       .ثلثه

 ،عن الوصول إلى مزدلفة قبل نصف الليل وجب عليه أن يصلّي المغرب والعشاء فى الطريق واليؤخِّرهمـا                
 استحب أن تطأ قدماه المـشعر   ،وإن كان الحاج صرورة   ; ب النزول في وسط الوادي من ناحية اليمين         ويستح
 ،اَللّهم هذه جمـع  : وأن يقرأ هذا الدعاء، ويستحب أن يمضي ليله بما يتيسر له من العبادات والطاعات    ،الحرام

       ِلي فيها ج عمتَج اَن َألُكنِّي اَسا مرِ اَللّهالْخَي عـي              ،وامِلـي ف هعمتَج اَن اَلْتُكي سرِ الَّذالْخَي ني منسال تُؤي ماَللّه 
  . واَن تَقيني جوامع الشَّر، واَطْلُب الَيك اَن تُعرفَني ما عرفْتَ اَوِلياءك في منْزِِلي هذا،قَلْبِي
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 وأن يذكر ما أمكنه من نعـم        ،يؤدي الحمد والثناء هللا وهو على طهارة      ويستحب بعد صالة الصبح أن      

اَللّهـم رب الْمـشْعرِ      : وأن يقرأ أيضاً هذا الـدعاء      ، ثم يدعو  ، وأن يصلِّي على محمد وآل محمد      ،اهللا وفضله 
 اَللّهـم اَنْـتَ     ، وادرْأ عنِّي شَر فَسقَة الْجِن واالِْنْسِ      ،الْحرامِ فُك رقَبتي من النّارِ واَوسع علَي من رِزقك الْحاللِ         

 فَاجعْل جاِئزتي في موطني هـذا اَن تُقيلَنـي          ، وِلكُلِّ وافد جاِئزةٌ   ،خَير مطْلُوب الَيه وخَير مدعو وخَير مسؤول      
  . ثُم اجعِل التَّقْوى من الدنْيا زادي،تَجاوز عن خَطيَئتي واَن ،عثْرتي وتَقْبَل معذرتي

  
 ويـستحب  ، وعددها سـبعون حـصاة  ،ويستحب أن يأخذ من مزدلفة الحصى التي يرمي بها في منى    

 وإذا كـان راكبـاً      ،عندما يتحرك من مزدلفة نحو منى ويصل إلى وادي محسر أن يهرول مسافة مائة خطوة              
  . واخْلُفْني فيمن تَركتُ بعدي، وَأجِب دعوتي، واقْبْل تَوبتي،اَللَّهم سلِّم ِلي عهدي :ة دابته ويقولفليسرع حرك

  
  

  واجبات منى: الفصل الرابع
  

  : واجبات منى ثالثة:مسألة
  

  .بالحصى) وهي موضع في منى( رمي جمرة العقبة :أوالً
  

 ، وال بالكبيرة جـداً    . فال يصح الرمي بالرمل    ،ي يرمى بها صدق العنوان عليها      يشترط في الحصى الت    :مسألة
  . وال بأس بأنواع الحصى حتّى المرمر،وال بالحجارة وال الخزف وال المجوهرات

  
 ويمكن أن يأخذها مـن أي موضـع         ، فال تجزئ من خارجه    ، يشترط في الحصى أن تكون من الحرم       :مسألة

  .أن تكون من المشعر ويستحب ،مباح من الحرم
  

  .أي لم تستعمل في الرمي بوجه صحيح حتّى في السنين السابقة;  يشترط في الحصى أن تكون بكراً:مسألة
  

  . فال يجوز بالمغصوب وال بما حازها غيره لنفسه، يشترط في الحصى أن تكون مباحة:مسألة
  

 ،سي وجب القضاء مقدماً علـى األداء       ولو ن  ، وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه          :مسألة
  .ولو لم يتذكّر إلى بعد اليوم الثالث عشر فاألحوط الرمي في سنة اُخرى هو أو نائبه
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  : يجب في رمي الجمار مراعاة اُمور:مسألة
  . النية الخالصة هللا سبحانه والخالية من الرياء وعرض العمل على اآلخرين الذي يوجب البطالن:األول -
  
  . فهذا اليجزئ، ال أن يقترب من الجمرة ويضعها عليها، إلقاؤها:انيالث -
  
 فلو وصلت بمساعدة غيره أو ارتطمت بهـا حـصاة غيـره           ، أن يكون وصولها إلى الجمرة برميه      :الثالث -

 لكن لو ارتطمت بحجر أو محّل ما فارتفعت منه ووصلت إلى المرمى فالظاهر االجتزاء               ،وأوصلتها لم يجزئ  
  .لم تكن صالبة المحّل مؤثّرة في الوصولبذلك إذا 

  
  . أن يكون العدد سبعة:الرابع -
  
  . فيصح حتّى ولو وصلت مجتمعة، أن يكون رمي الجمار بالتدريج واحدة بعد واحدة:الخامس -
  

  . لوشك في أنّها مستعملة أو ال جاز الرمي بها:مسألة
  

  .تني بشكّه لو شك أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه اليع:مسألة
  

  . لو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز االكتفاء بها:مسألة
  

 وكذا لو شك فـي وصـول   ، لو شك حال الرمي في عدد الرمي وجب الرمي إلى أن يتيقّن كونه سبعاً         :مسألة
  .الحصاة وجب الرمي إلى أن يتيقّن به

  
 فلو رمى اشتباهاً نحو هدف      ،لرمي إذا رمى ولم يصب وجب التكرار وإن ظن بحصول اإلصابة عند ا            :مسألة

  .آخر نصب بجانب الجمرة لم يجزء ووجبت اإلعادة ولو في السنة القادمة بنفسه أو بواسطة نائبه
  

 سواء أصابت جميعهـا أم واحـدة        ، لكن تحسب واحدة   ، البأس برمي عدة حصيات دفعة واحدة سوية       :مسألة
  .منها

  
  . أولى لكن الرمي مشياً، يجوز الرمي راكباً:مسألة

  
  . واألحوط عدم جواز الرمي بالمقالع، فالرمي بالرِجل أو الفم اليجزئ، يجب الرمي باليد:مسألة
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 ، فإن كان الشك فـي النقيـصة  ، إذا شك في عدد الحصى بعد االنصراف من الرمي قبل الذبح والحلق  :مسألة

  . وإن كان في الزيادة اليعتني بشكّه،فاألحوط الرجوع وإتمام النقص
  
  . إذا شك في رمي الحصى أو عددها بعد الذبح أو الحلق ال يعتني بشكه:ألةمس
  

 لو شك في إصابة الحـصاة األخيـرة   ، نعم. إذا شك بعد الفراغ من الرمي في صحة الرمي بنى عليها  :مسألة
  أو أن الحصاة كانت مـستعملة      ، ولكن لو علم بحصول اإلصابة واحتمل الرمي بالرجل        ،للهدف وجب اإلعادة  

  .ال يعتني بشكّه
  

  . الظن بعدد الحصى واإلصابة ال اعتبار به:مسألة
  

  . كما التشترط طهارة الحصى، التشترط الطهارة من الحدث أو الخبث حال الرمي:مسألة
  

  . من لم يستطع الرمي كاألطفال والمرضى ومن له عذر كاإلغماء يستناب في الرمي عنه:مسألة
  

  .ياط أن يحمل المريض إلى الجمرة إن أمكن ويرمى عند حضوره يستحب بل يوافق االحت:مسألة
  

 لكن لو شـفي     ، إذا شفي المريض أو أفاق المغمى عليه بعد أن رمى عنه النائب لم يجب عليه اإلعادة                :مسألة
  . وكفاية ما رماه النائب محّل إشكال،أو أفاق أثناء الرمي وجب عليه أن يستأنف الرمي من األول

  
  . معذوراً في الرمي نهار العيد جاز له الرمي ليالً في أي وقت شاء من كان:مسألة

  
  

  مستحبات رمي الجمرات
  

  :يستحب في رمي الجمرات اُمور
   الطهارة حال الرمي-١
  اللَّهم هذه حصياتي فََأحصهِن ِلي وارفَعهن فـي        : عندما يمسك الحصى بيده ويتهيأ لرميها يقرأ هذا الدعاء         -٢

  .عملي
  . أن يكبر مع رمي كّل حصاة-٣
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 اَللَّهم تَصديقاً بِكتَابِك وعلَى     ، اَللَّهم ادحر عنِّي الْشَيطَان    ،اُهللا أكبر  : أن يقرأ هذا الدعاء عند رمي كّل حصاة        -٤
كنَبِي نَّةس،سوال وقْبال ممعوراً ورباً مجح لْهعاج مغْفُوراً اَللَّهذَنْباً مشْكُوراً وياً مع.  

االُولـى  :  وأن يقف بجانب الجمرتين   ، أن تكون بينه وبين جمرة العقبة عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً            -٥
  .والوسطى

  .وفي الجمرتين االُولى والوسطى يرمي مستقبال القبلة. للقبلةً  أن يقف مقابل جمرة العقبة ويرمي مستدبرا-٦
  .حصاة على إبهام يده ويرميها بظفر إصبع السبابة أن يضع ال-٧
 فَنعم الرب ونعم المـولَى    ، وعلَيك تَوكَّلْتُ  ، اَللَّهم بِك وثقْتُ   : إذا رجع إلى موضعه في منى قرأ هذا الدعاء         - ٨

يرالنَص معنو.  
  

  ذبح- ال:الثاني من واجبات منى
  

 وبعـدها البقـرة     ، والبدنة أفضل  ، التمتّع ذبح الهدي وهو بدنة أو بقرة أو شاة          يجب على من أدى حج     :مسألة
  .أفضل

  
 وال يبعد االجتزاء مع الـضرورة أو        ، اليجزئ اشتراك شخصين أو أكثر في هدي واحد حال االختيار          :مسألة

  .كون المشتركين أهل خوان واحد
  

  . الثالثة المذكورة اليجوز في الهدي سائر الحيوانات غير الحيوانات:مسألة
  

   : يعتبر في الهدي اُمور:مسألة
 وفي البقر الدخول في السنة الثالثة على األحـوط  ، فيعتبر في اإلبل الدخول في السنة السادسة     ، السن :األول -

 وفي الضأن على األحوط األولى أن التكون أقّل من          ، والماعز كالبقر  . ويكفي الدخول في السنة الثانية     ،األولى
  . ويكفي الجذع فيه،ةسن
  
  . فال يجزئ المريض حتّى األقرع، أن تكون صحيحة على األحوط:الثانى -
  
  . أن اليكون كبيراً جداً على األحوط:الثالث -
  
 ، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لم يجزء على األقـوى . فال يجزئ الناقص، أن يكون تام األجزاء :الرابع -

 ويجـب أن   ، واألحوط وجوباً أن اليكون قد ابيضت عينـه        ،على األحوط وجوباً  ولو لم يكن واضحاً لم يجزء       
  . واليكون قرنه الداخل مكسوراً وال مقطوعاً،اليكون مقطوع الذنب وال االُذن



 ٨٤

  
  . واألحوط أن اليكون هزيال عرفاً، ويكفي وجود الشحم على ظهره، أن اليكون هزيال:الخامس -
  
  .أي يجب أن اليكون قد اُخرجت خصيتاه; ى األحوط  أن اليكون خصياً عل:السادس -
  
  . أن اليكون مرضوض الخصية على األحوط وجوباً:السابع -
  
 ولو كان في أصل الخلقة بال اُذن وال قرن ال           ، أن اليكون أبتر في أصل الخلقة على األحوط وجوباً         :الثامن -

  .يبعد االجتزاء به وإن كان األحوط خالفه
  
  .يكون خصياً في أصل الخلقة أن ال:التاسع -
  

 وإن كان األحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجـة            ، لو لم يوجد غير الخصي اليبعد االجتزاء به        :مسألة
  . أو الجمع بين الناقص والصيام، ولو لم يتيسر ففي العام المقبل،من نفس العام

  
  .يل بكراهته أيضاً لكن ق، قيل باالجتزاء بالجاموس في الهدي الواجب:مسألة

  
 والقرن الخارج هـو القـرن الـشديد         ، إذا كان قرن الحيوان الخارج مكسوراً أو مقطوعاً فال بأس به           :مسألة

  .السواد الذي هو بمثابة الغالف للقرن الداخل األبيض
  

  . واألحوط عدم االجتزاء به، البأس بشقاق االُذن وثقبه:مسألة
  

  . جمرة العقبة على األقوى يجب أن يكون الذبح بعد رمي:مسألة
  

) صلى اهللا عليـه وآلـه  ( وفي الرواية أن رسول اهللا ، وكلّما ذبح هدياً أكثر كان أفضل  ، أقّل الهدي شاة   :مسألة
  .وستّاً وستّين لنفسه) عليه السالم( نحر منها أربعاً وثالثين ألميرالمؤمنين ،ضحى بمائة بدنة

  
الناقص أودع قيمته لدى شخص أمين ليشتريه بها ويضحي عنه في            من لم يجد الهدي ال الصحيح وال         :مسألة

  . ولو لم يمكن في نفس السنة ففي السنة القادمة،منى في بقية ذي الحجة
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 فـاألحوط وجوبـاً     ، لو لم يحصل إالّ على الهدي الناقص من غير ناحية االخصاء الذي مضى حكمه              :مسألة
 وإن لم يحصل عليه ذبح في السنة المقبلة وإن لم يبعد االجتـزاء        ،ذبحه مع ذبح هدي آخر في بقية ذي الحجة        

 وبـين الهـدي النـاقص       ، و األحوط األولى الجمع بين الهدي الناقص والتام على النحو المـذكور            ،بالناقص
  .والصيام على النحو الذي سيأتي بيانه

  
  . األحوط وجوباً عدم تأخير الذبح عن يوم العيد:مسألة

  
 وإن لم يمكن ففـي  ،ذبح يوم العيد لعذر كالنسيان وغيره فاألحوط وجوباً الذبح في أيام التشريق    لو لم ي   :مسألة

  . وهذا الحكم يشمل حالة التأخير العمدي أيضاً،بقية أيام ذي الحجة
  

 ثم تبين كونه مريضاً أو ناقصاً اليجتزئ بـه ووجـب            ، لو ذبح هدياً وهو يعتقد كونه صحيحاً وسالماً        :مسألة
  .ليه ذبح هدي آخرع
  

  . ثم تبين كونه هزيال اجتزئ به، لو ذبح هدياً باعتقاد كونه سميناً:مسألة
  

 ثم تبـين  ، وذبحه بنية طاعة اهللا رجاء  ، لو اشترى هدياً وهو يعتقد أنّه هزيل على أمل أن يصير سميناً            :مسألة
  .كونه سميناً اجتزئ به

  
  .تمل ذلك ولكن ذبحه من غير مباالة وال برجاء اإلطاعة فال يكفي أو اح، لو لم يحتمل كونه سميناً:مسألة

  
  . ثم تبين كونه سميناً فاألولى اإلعادة، لو اعتقد كونه هزيال وذبحه بنية طاعة اهللا جهال بالحكم:مسألة

  
فالظـاهر   ثـم تبـين صـحته    ، إذا كان معتقداً بكون الهدي ناقصاً وذبحه بنية طاعة اهللا لجهله بالحكم   :مسألة

  .االكتفاء به
  

 وأن يتصدق به    ، ومقداراً منه يأكله   ، وقسم يتصدق به   ، قسم يهديه  : األحوط أن يقسم الهدي ثالثة أقسام      :مسألة
 أو أعطـاهم    ، فلو تصدق به على غير المـؤمنين       ، لكن هذه االحتياطات جميعها ليست واجبة      ،على المؤمنين 
 خاصة في أكل مقـدار   ، لكن االحتياط حسن   ،ون ضامناً لحصة الفقراء    فال إشكال عليه وال يك     ،الذبيحة بتمامها 

  .من الهدي
  

  . واألحوط نية المنوب عنه أيضاً، وينوي النائب، تجوز االستنابة في الذبح:مسألة
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 ولكن لـو  ، األحوط وجوباً أن يكون الذابح مؤمناً إن كان نائباً في جميع أعمال الذبح من النية وغيرها           :مسألة

  . وكذلك في ذبح الكفّارات، بل اليخلو من قوة،ريد منه خصوص الذبح اليشترط فيه اإليماناُ
  

 ويجب  ، اليجزئ الهدي المذبوح بيد غير المؤمن إن كان نائباً في جميع أعمال الذبح حتّى قصد القربة                :مسألة
  .ذبح هدي آخر وإن كان غير ملتفت إلى أن الذابح غير مؤمن أو كان جاهال بالحكم

  
  . فتجب فيه النية الخالصة وقصد إطاعة اهللا سبحانه، الذبح من العبادات:مسألة

  
 وإن كـان األقـوى عـدم        ، إذا احتمل وجود النقص أو المرض في الهدي فاألحوط عرضه للفحص           :مسألة

 وجوب الفحص لواحتمل كون العيب حادثاً، كماإذا احتمل قطع الذنب أو االُذن أو اإلخصاء اليجب الفحـص،                
  .واليترك االحتياط في العيوب التي يحتمل وجودها من الوالدة

  
  . فال يعتني بشكّه، إذا شك بعد الذبح أن الهدي كان ناقصاً أو غير واجد للشرائط:مسألة

  
 ويكتفـي   ، لو شك في صحة عمل النائب وأنّه هل اشترى هدياً جامعاً للشرائط أم ال؟ ال يعتني بـشكّه                  :مسألة
  .بذبحه

  
  . وال يكفي الظن، يجب أن يحصل العلم أو االطمئنان بأن النائب قد اشترى هدياً وذبحه:مسألة

  
سواء أخذ االُجرة على عمله أم      ;  لو عمل النائب مخالفاً لحكم الشرع متعمداً فهو ضامن وعليه الغرامة           :مسألة

 بل لو كان التلف مستنداً إلى       ،رة وكذلك لو صدر منه الخالف عن اشتباه أو جهل منه بالحكم وقد أخذ االُج              ،ال
 وعلى كّل حال يجـب      ،النائب فهو ضامن أيضاً على األحوط وجوباً وإن كان عمله تبرعاً وبدون أخذ االُجرة             

  .اإلعادة
  
  

  مسائل حول بدل الذبيحة
  

  . لو لم يقدر على الهدي وجب عليه صيام ثالثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع منه:مسألة
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لمراد من عدم القدرة أن اليكون لديه هدي وال مال يشتري به هدياً وال يستطيع االقتراض بالتفصيل                  ا :مسألة
  .الذي سيتّضح في المسائل التالية

  
 وكان لديه شيء بإزاء القرض يمكنه من األداء وجب          ، إذا كان قادراً على االقتراض بال حرج ومشقّة        :مسألة

  .عليه االقتراض والهدي
  

 لكن اليجب بيع اللباس مهمـا   ،ن لديه شيء زائد على مؤنة السفر وجب بيعه ألجل شراء الهدي            لو كا  :مسألة
  .كان

  
  . ولو اكتسب وحصل له ثمن الهدي وجب عليه الشراء والذبح، اليجب عليه الكسب لثمن الهدي:مسألة

  
 ،جب عليه شراء الهدي    وحصل على ثمن الهدي و     - مع أنّه لم يكن واجباً عليه        - لو باع لباسه الزائد      :مسألة

  .واألحوط الصوم أيضاً
  

 واألحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسـع وال           ، يجب وقوع صوم األيام الثالثة في ذي الحجة        :مسألة
  .يتقدم على ذلك

  
  . يجب أن يكون صيام األيام الثالثة متوالياً:مسألة

  
 وأخّر اليوم الثالث إلى ما بعد الرجوع مـن          ،ن والتاسع  لو لم يستطع أن يصوم اليوم السابع صام الثام         :مسألة
  .وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة;  واألحوط أن يصوم بعد أيام التشريق،منى

  
 بل اليجوز الصوم في أيام التشريق فـي منـى        ، اليجوز صيام األيام الثالثة في أيام التشريق في منى         :مسألة

  .ناس من الحاج وغيرهعلى جميع ال
  

 األحوط األولى لمن لم يصم اليوم السابع وصام الثامن والتاسع أن يصوم ثالثـة أيـام متتابعـة بعـد       :مسألة
 ويجب  . وإالّ فاليوم الرابع عشر    ، وأول هذه األيام هو اليوم الثالث عشر إذا لم يكن في منى            .الرجوع من منى  

  .ن هذه األيام الخمسة للصوم الواجبأن تكون نيته هي صيام ثالثة أيام م
  

 فيجب عليه تأخير الصيام إلى ما بعد الرجوع من          ، لو لم يصم اليوم الثامن فالبد من ترك التاسع أيضاً          :مسألة
  . وحينئذ يجب أن يصوم ثالثة أيام متتابعة،منى
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از له صيامها في أي وقـت   وأخّر صيامه إلى ما بعد الرجوع من منى ج، من لم يصم في اليوم الثامن  :مسألة

  . وإن كان األحوط المبادرة إلى صيامها بعد أيام التشريق،شاء من شهر ذي الحجة
  

 بل مع عدم المهلة للبقاء فـي        ، يجوز صيام هذه األيام الثالثة في السفر واليجب قصد اإلقامة في مكة            :مسألة
  .مكة يجوز صيامها في الطريق

  
  . لكن لو تمكّن في أثنائها وجب،تمكّن من الهدي لم يجب عليه الهدي ثم ، لو صام الثالثة:مسألة

  
 ، لو لم يصم حتى انقضى شهر ذي الحجة وجب عليه الهدي في منى في العام المقبل ولو باالسـتنابة                   :مسألة

  .وال فائدة في الصيام
  

  .صيام قبل ذلك واليجوز ال، يجب أن يكون صيام هذه األيام الثالثة بعد اإلحرام بالعمرة:مسألة
  

  . يجب صيام األيام السبعة الباقية بعد الرجوع من الحج:مسألة
  

  . األحوط األولى أن يكون صيامها متتابعاً:مسألة
  

 إالّ إذا قصد اإلقامة ومضى بعد قصده مدة لـو           ، اليجوز صيام األيام السبعة في مكة وال في الطريق         :مسألة
 ويجوز أيضاً إذا مضى عليه شهر مـن         ، هذه المدة يجوز له الصيام     كان قد رجع فيها لوصل إلى وطنه، فبعد       

  .قصد اإلقامة يوم
  

 فال يبعد جواز الصيام لمن قصد اإلقامة        ، حيث إن الرجوع في هذه األيام يتم للبعض بواسطة الطائرة          :مسألة
 واألحوط  ،خالف ذلك  لكن األحوط    ،في مكة بعد مضي المقدار الذي تستغرقه الطائرة في الوصول إلى وطنه           

  .وجوباً عدم الجمع بين الثالثة والسبعة
  

 فالظاهر عدم جواز صيام السبعة فيه       ، لو قصد اإلقامة في غير مكّة في الطريق أو في بلد غير وطنه             :مسألة
  .وإن مضى على يوم قصده اإلقامة زمن يكفي لوصوله إلى وطنه

  
 وكذلك حساب وقت الوصـول      ، ليجوز له الصيام بعده     الظاهر أن حساب الشهر الذي يمضيه في مكة        :مسألة

  .إلى الوطن يبدأ من وقت مجاورة مكة أو اإلقامة فيها
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 إذا تمكّن من الصيام ومات قبل أن يصوم وجب على وليه أن يقضي عنه األيام الثالثة على األقـوى                    :مسألة

  .واأليام السبعة على األحوط استحباباً
  

 فيجوز له أن يقصد اإلقامة فـي بلـد آخـر            ،ده اليجب عليه الصيام في نفس البلد       بعد الرجوع إلى بل    :مسألة
  .ويصوم فيه

  
 فإن بقي شهر ذي الحجة صام في محلّـه          ، لو لم يتمكّن من صيام ثالثة أيام في مكة ورجع إلى وطنه            :مسألة

  . ولو مضى الشهر وجب الهدي ولو باستنابة شخص أمين،لكن يفصل بينها وبين السبعة
  
  

  مسائل متفرقة في الهدي
  

 قبل  - بواسطة الفقير نفسه أو وكيله       - وبيع سهم الفقير أو هبته       . اليجب تقسيم الهدي إلى ثالثة أقسام      :مسألة
 حيث يدعون الفقر أو الوكالة عن الفقيـر ويبيعـون           ، فال يصح ما يقوم به البعض      ،الذبح وبغير القبض باطل   

  .اج أو يهدونه لهأي ثلث الهدي من الح; سهم الفقير
  

  . يجوز الذبح في المسلخ الجديد:مسألة
  

 وينوي الوكيل المذكور نية هدي الحـج        ، من كان أجيراً للحج يجوز له استنابة شخص ثالث فى الذبح           :مسألة
  .الذي يؤديه موكّله عن موكّله

  
داً أو جهال أو نـسياناً فـال         لكن إذا أخّره عم    ، ال يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد عمداً على األحوط          :مسألة

  .يجزئ الذبح في الليل إالّ لمن كان خائفاً
  

  . من كان وكيال عن الغير في الذبح يجوز له قبل الحلق أو التقصير أن يذبح عن موكّله:مسألة
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  مستحبات الهدي
  

  :وهي اُمور
  
  .فشاة وإن لم يتمكّن من البقرة ، وإالّ فبقرة، أن يكون الهدي بدنة إن أمكن-١
  . أن يكون الهدي سميناً جداً-٢
  . وذكراً إن كان شاةً أو معزاً، أن يكون اُنثى إن كان بدنة أو بقرة-٣
 ويقف من يريد نحرها فـي جهـة اليمـين           ، إذا ُأوقفت البدنة للنحر تُربط يداها ما بين الخفّ إلى الركبة           -٤

 ِللَّذي فَطَر السماوات واالَْرض حنيفاً مسلماً وما اَنا من          وجهتُ وجهِي  :ويطعن لبتها بالسكين أو الخنجر ويقول     
شْرِكينالْم،        الْعالَمين بر ي ِللّهماتمو يايحمي وكنُسي والتص نا ،       ـنأنَـا متُ وـراُم بِـذِلكو لَـه ال شَريك 
مينلسمِ اِهللا،الْمبِس لَكو نْكم ماَللّه راُهللا اَكْبنِّي، وْل متَقَب ماَللّه .  

  . فإن لم يمكن مسح بيده على ظهر يد الذابح، أن يذبح بنفسه-٥
  
  

   الحلق أو التقصير:الثالث من واجبات منى
  

  : يجب على كّل مكلّف مختار بعد الذبح الحلق أو قص شيء من الظفر أو الشعر إالّ طوائف:مسألة
  

  . فيجب عليهن التقصير، وال يجزيهن الحلق النساء،:االُولى
  

فإن االحتياط وإن كان يقتضي الحلق لكن التخيير بينـه وبـين            ; وهو الذي يحج ألول مرة    ;  الصرورة :الثانية
  . ويجزئه التقصير أيضاً،التقصير ال يخلو من قوة

  
  .الحلق الذي ألزق شعره بالعسل أو الصمغ لدفع القمل ونحوه يجب عليه :الثالثة

  
  .أي جمعه ولفّه وعقده وجب عليه الحلق;  من عقص شعره :الرابعة

  
 وإالّ جمـع  ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الطوائف الثالثة األخيرة يجب عليه التقصير        ، الخنثى المشكل  :الخامسة

  .بينه وبين الحلق على األحوط
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  . األحوط لمن وجب عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه:مسألة

  
 واألولـى  ، أو قص الظفر، يكفي في التقصير قص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب بأية آلة  :لةمسأ

  .الجمع بين قص الظفر وشيء من الشعر
  

 وإالّ فـال    ، فيجب أداؤهما بنية خالصة من الريـاء طاعـةً هللا تعـالى            ، الحلق والتقصير من العبادات    :مسألة
  .يصحان وال يحّل ما يحّل بهما

  
 واألولـى   ، ويجب أن ينوي هو    ، وكذلك في التقصير   ، أو يحلقه الحالّق   ، يجوز للمكلّف أن يحلق رأسه     :مسألة

  .أن ينوي الحالّق أيضاً
  

 إذا لم يكن على رأسه شعر وجـب عليـه إمـرار           ٦٣٧ من تعين عليه الحلق كالمذكورين في مسألة         :مسألة
  . ويجزئ عن الحلق،الموسى على رأسه

  
ولو لم يكن لديه ; ان مخيراً بين الحلق والتقصير ولم يكن على رأسه شعر وجب عليه التقصير  من ك :مـسألة 

  .ولو لم يكن لديه ظفر كفاه إمرار الموسى على رأسه; شعر حتّى في الحاجب وجب عليه قص الظفر 
  

  . حلق اللحية ال يجزئ عن التقصير وال عن الحلق:مسألة
  

  .ط أو العانة مشكل االكتفاء بقص شعر اإلب:مسألة
  

  . وال يجوز اإلتيان بهما في غيرها اختياراً، موضع الحلق والتقصير هو منى:مسألة
  

  . األحوط أن يكون الحلق والتقصير يوم العيد وإن لم يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق:مسألة
  

 وال فرق في ذلك بين كـون        ،لتدارك وخَرج منها وجب الرجوع وا     ، لو لم يحلق أو لم يقصر في منى        :مسألة
  .الترك عن عمد أو نسيان أو سهو أو بسبب الجهل

  
 ويستحب  ، إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى منى حلق أو قصر في مكانه وأرسل شعره إلى منى إن أمكن                  :مسألة

  .دفن الشعر في منى في موضع خيمته



 ٩٢

  
  .يجوز تقديم السعي كما ال ، ال يجوز الطواف قبل الحلق أو التقصير:مسألة

  
 لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير سهواً أو جهال بالحكم وجب الرجوع والحلق أو التقصير وبعد                  :مسألة

 ثـم  ، وإذا لم يستطع الرجوع إلى منى يحلق أو يقصر أينما كـان ،ذلك يطوف ويصلّي صالة الطواف ويسعى    
  .يعيد الطواف والصالة والسعي

  
  . علم وعمد وجب عليه إضافة إلى إعادة الطواف وصالته والسعي أن يكفّر بشاة لو فعل ذلك عن:مسألة

  
 لكـن يجـب     ، ولو قدم السعي فقط لم تجب عليه       . لو قدم الطواف فقط عن علموعمد وجبت عليه شاة         :مسألة

  .عليه إعادة السعي بعد الحلق أو التقصير والطواف وصالته
  

 فاألحوط اإلعـادة    ،عد السعي أو كليهما عن علم أو جهل أو نسيان          لو حلق أو قصر بعد الطواف أو ب        :مسألة
  . وإذا كان قد وجب عليه الحلق احتاط بإمرار الموسى على رأسه،حتى يحصل الترتيب

  
  . ثم يقصر أو يحلق، ثم يذبح، األحوط وجوباً أن يرمي الجمرة في منى أوال:مسألة

  
 وإذا كان عن جهـل فاليبعـد عـدم          ، لم تجب عليه اإلعادة     لو خالف ذلك الترتيب عن غفلة أو سهو        :مسألة

  . وإذا كان عن علم وعمد فال يترك االحتياط إن أمكنه ذلك،وجوب اإلعادة وإن كانت هي األحوط
  

 لو أدى المحرم ما يجب عليه من الحلق أو التقصير حلّت له جميع األشياء التي حرمت عليـه عنـد                     :مسألة
 والصيد  ،أحدهما كونه في الحرم   :  وأما الصيد فإن حرمته ناشئة من سببين       .ء والطيب  إالّ النسا  ،اإلحرام بالحج 

 فالمحرم ال يجوز له الصيد ال فـي الحـرم وال فـي              ، واآلخر اإلحرام  ،في الحرم حرام على المحرم وغيره     
  .م فيجوز له الصيد خارج الحر، فال يبعد أن ترتفع الحرمة الثانية بعد الحلق أو التقصير،خارجه

  
قة في الحلق أو التقصير في الحجمسائل متفر  

  
 فاألحوط عدم جواز تقديم الحلق والخروج من اإلحـرام قبـل          ، لو أخّر الهدي عن يوم العيد بسبب ما        :مسألة
 إذا لم يمكـن     ، نعم . بل يجب مراعاة الترتيب بين الذبح والحلق واألعمال المترتّبة عليهما على األحوط            ،الذبح

 وليعلم أنّه البد   ،م العيد وكان البقاء في اإلحرام حرجياً فله أن يحلق أو يقصر ويخرج من اإلحرام              الذبح في يو  
  .أن يكون أعمال مكّة بعد إتيان جميع أعمال منى



 ٩٣

  
  . ال بأس بتأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق ولو عن عمد:مسألة

  
 ، لكن لو اعتقد أن وكيله قد أتم الذبح فحلق     ،وكيله الذبح  لو أوكل في الذبح ال يجوز له الحلق ما لم يتم             :مسألة

 ولو أدى بعده أعمال مكّة أيضاً أجـزءه وال يجـب     ،ثم ظهر له أن وكيله بعد لم يذبح فالحلق المذكور مجزئ          
  .عليه اإلعادة

  
  من أراد أن يحلق رأس شخص آخر لم يجز له ذلك قبل أن يحلق رأس نفـسه أو يقـصر شـعره أو                 :مسألة
 وال يجوز أيضاً إزالة شعر شخص آخر قبـل الخـروج مـن     ، لكن يجوز له قص الظفر لشخص آخر       ،ظفره

  .اإلحرام ولو كانت للتقصير
  
  

  مستحبات الحلق
  

  :يستحب في الحلق مايلي
  .قيامةاَللَّهم َأعطني بِكُلِّ شَعرة نُوراً يوم ال : أن يبدأ من الجانب األيمن لمقدمة الرأس ويقول-١
 وأن ، واألولى أن يأخذ من أطراف لحيته وشـاربه بعـد الحلـق   ، أن يدفن شعر رأسه في منى في خيمته  -٢

  .يقص أظفاره أيضاً
  
  
  

  :ما يجب بعد أعمال منى: الفصل الخامس
  

  . يجب بعد الفراغ من أعمال منى الثالثة الرجوع إلى مكّة ألجل أداء األعمال الواجبة هناك:مسألة
  

 ، بل يستحب يوم العيد بعد الفراغ من أعمال منى أن يأتي مكة ألجل أداء بقية أعمـال الحـج                   ، يجوز :مسألة
أي ال بأس بـأن يـأتي       ;  وال يبعد جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة        ،ويجوز تأخيرها إلى اليوم الحادي عشر     

  .مكة في آخر يوم من ذي الحجة ويؤدي فيها األعمال
  

  :اجبة في مكة خمسة األعمال الو:مسألة
  . طواف الحج ويسمى طواف الزيارة-١



 ٩٤

  . صالة الطواف-٢
  . السعي بين الصفا والمروة-٣
  . طواف النساء-٤
  . صالة طواف النساء-٥
  

 وطواف النساء وصالته هنا ال تختلف عما هي في العمـرة إالّ فـي       ، كيفية الطواف وصالته والسعي    :مسألة
  .الحج وسعيه وطواف النساء فهنا تجب نية طواف ،النية

  
 ال يجوز في حال االختيار تقديم طواف الحج وصالته والسعي وطواف النساء وصالته على الـذهاب               :مسألة

  .إلى عرفات والمشعر ومنى وأداء األعمال الثالثة في منى
  

 وهذه  ،صح منهم  يجوز لطوائف تقديم أعمال مكّة على الذهاب إلى عرفات بعد اإلحرام بحج التمتّع وت              :مسألة
  :الطوائف هي

  . وال يمكنهن البقاء إلى الطهر، النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع-١
 ، الشيوخ العاجزون عن الطواف بعد الرجوع بسبب االزدحام واليستطيعون االنتظار حتى يخفّ االزدحام             -٢

  .أو أنّهم عاجزون عن الرجوع إلى مكة
 أو يعجزون عنه وال يستطيعون االنتظار في مكة حتى          ،ذين يخافون من الطواف في االزدحام      المرضى ال  -٣

  .يخفّ االزدحام
  . من يعلم أنّه ال يتمكّن من أداء األعمال إلى آخر ذى الحجة لسبب ما-٤
  

ن  أو كـا   ، أو شـفى المـريض     ، كما إذا لم تحض المرأة     ، لو انكشف الخالف للطوائف الثالث اُألولى      :مسألة
  . وإن كان أحوط،االزدحام قليال وغير مؤذ لم يجب عليهم إعادة األعمال

  
 إن كان اعتقادهم بعدم القدرة على أداء األعمال ناشئاً مـن مـرض أو شـيخوخة أو           ، الطائفة الرابعة  :مسألة

ولـم   وأما إذا كان ناشئاً من احتمال حدوث المـرض  ، فكذلك ال تجب عليهم اإلعادة،عجز موجود من السابق  
 كاحتمـال أن    ، وكذلك إذا نشأ اعتقادهم من جهـة اُخـرى         ، فال تجزئهم األعمال ويجب عليهم اإلعادة      ،يحدث

  . فيجب عليهم اإلعادة بعد الرجوع من منى،يمنعهم السيل ثم لم يقع
  

  : تروك اإلحرام التي سبق ذكرها بالتفصيل تحّل له تدريجياً في ثالث مراحل:مسألة
  



 ٩٥

 فتحّل له جميع محرمات اإلحرام إالّ النساء والطيب والصيد من جهة الحرم ال              ،ق أو التقصير   بعد الحل  :االُولى
  .اإلحرام

  
 فيحّل له الطيب وتبقـى  ، بعد طواف الزيارة وصالته والسعي بين الصفا والمروة على نحو سبق بيانه            :الثانية

  .النساء محرمة عليه
  

  .النساء أيضاًوصالته، تحّل له  طواف النساء  بعد:الثالثة
  

  . سواء منهم المحرم أو المحّل،وأما الصيد في الحرم فمحرم على الجميع
  

 كالشيخ والعاجز والمرأة التي خافت الحيض ال يحّل لهم          ، من قدم طواف الزيارة وطواف النساء لعذر       :مسألة
  . ويحّل لهم جميع المحرمات بعد الحلق أو التقصير،الطيب والنساء

  
 ولو  ، بل يجب على المرأة والخنثى والخصي والصبي المميز أيضاً         ،ختص طواف النساء بالرجال    ال ي  :مسألة

 بل حتى الطفل غير المميـز إذا  ،لم يفعلوا حرمت عليهم الرجال أو النساء إن كانوا ذكوراً بنفس البيان السابق           
  .ساء أو الرجال بعد البلوغ فاألحوط وجوباً أن يطوف به طواف النساء لكي تحّل له الن،أحرم به وليه

  
 فتركهمـا عمـداً     ، لكنّهما ليسا ركنـاً    ، طواف النساء وصالته وإن كانا واجبين وبدونهما تحرم النساء         :مسألة

  .اليوجب بطالن الحج
  

 بل األحوط وجوباً بقـاء حرمـة العقـد          ،وإنّما يجب على من حج أن يؤديهما وإالّ لم تحّل له النساء           
  .يه أيضاًوالخطبة والشهادة عل

  
 كما ال يجوز تقـديم طـواف        ، ال يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة أو صالته في حال االختيار            :مسألة

  . ولو قدم أعاد كي يحصل الترتيب،النساء على طواف الزيارة وعلى السعي في حال االختيار
  

م التمكّن من اإلقامة فـي   كخوف الحيض وعد، يجوز تقديم طواف النساء على السعي ألجل الضرورة        :مسألة
  . لكن األحوط في ذلك االستنابة أيضاً،مكة إلى زمان الطهر

  
  . لو قدم طواف النساء على السعي سهواً أو جهالبالحكم صح طوافه وسعيه، واألحوط إعادة الطواف:مسألة

  



 ٩٦

أداؤه بنفـسه وجـب    لو لم يؤد طواف النساء سهواً أو عمداً حتى رجع عن الحج، فإن أمكنه الرجوعو        :مسألة
 أو كان فيه مشقّة وجبت االستنابة، وبعـدأداء النائـب تحـّل النـساء               ، ولو لم يتمكّن من الرجوع     .عليه ذلك 
  .للمستنيب

  
 ورجـع  - سواء كان طواف العمرة أم طواف الحج أم طـواف النـساء   - من نسي الطواف الواجب    :مسألة

 وإذا أمكنه الذهاب إلى مكة      .حوط األولى أن يكون بدنة     واأل ،وجامع زوجته وجب عليه أن يذبح هدياً في مكة        
 ولو لـم يـتمكّن   ، واألحوط في غير طواف النساء أن يأتي بالسعي أيضاً       ،وجب عليه الطواف والصالة بنفسه    

  .من الذهاب أو كان فيه مشقّة وجبت االستنابة
  

 ثم رجع إلى محلّـه  ،بالحكم جهال - سواء كان طواف العمرة أم طواف الزيارة - من ترك الطواف  :مـسألة 
  .وجبت عليه إعادة الحج مع نحر بدنة

  
  

  مستحبات طواف الحج وصالته والسعي
  

 ويـستحب أداء طـواف   ،ما ذكر من المستحبات في طواف العمرة وصالته والسعي جار هنا أيـضاً         
  : وعندما يأتي يقف في باب المسجد ويقرأ هذا الدعاء،الحج في يوم عيد األضحى

  
 اَسَألُك مسألَةَ الْعليِل الذَّليِل الْمعتَرِف بِذَنْبِه اَن تَغْفر ِلـي           ،لّهم اَعنِّي على نُسكك وسلِّمني لَه وسلِّمه ِلي       اَل

 ، جِْئتُ اَطْلُب رحمتَك واَُؤم طاعتَـك      ،ك والْبيتُ بيتُ  ، اَللّهم انِّي عبدك والْبلَد بلَدك     ، واَن تَرجِعني بِحاجتي   ،ذُنُوبِي
 رِكمَتَّبِعاً الم،  رِكياً بِقَدراض ،    كلَيا طَرضَألَةَ الْمسم َألُكاَس ، رِكمَيعِ الطالْم ،   ـذابِكع ـنم قـشْفالْم ،  الْخـاِئف 

ني منتُجيرو كفْوي علِّغَنتُب اَن كتقُوبِلعكتمحالنّارِ بِر .  
  

 وإن لم يمكنـه     ، وإن لم يمكنه تقبيله مسح يده عليه وقبلّها        ،ثم يأتي إلى الحجر األسود ويستلمه ويقبله      
  .ذلك أيضاً وقف في مقابل الحجر وكبر ثم أتى بما أتى به في طواف العمرة

  
  
  
  
  
  



 ٩٧

  المبيت في منى: الفصل السادس
  

أي البقاء فيها من الغروب إلى      ; ت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة        المبي ، يجب على الحاج   :مسألة
  . وال يبعد االكتفاء بالنصف اآلخر من الليل،نصف الليل

  
  : يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة أيضاً إلى نصفها على طوائف:مسألة

  
 لكن لو ارتكب    ، أخذ الصيد ولم يقتله     واألحوط وجوباً المبيت على من     ، من ارتكب الصيد في اإلحرام     :االُولى

 فال يجب عليه المبيت الليلة      ،المحرمات االُخرى المتعلِّقة بالصيد كأكل لحم الصيد أو اإلراءة واإلشارة للصياد          
  .الثالثة عشرة

  
مـال   ولكـن األع   . زوجته كانت أو أجنبية    ،بالوطء في القبل أو الدبر    ;  من لم يتّق النساء في اإلحرام        :الثانية

  .االُخرى كالتقبيل واللمس ونحوهما ال توجب المبيت في الليلة الثالثة عشرة
  

  . من لم يفض من منى في اليوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر:الثالثة
  

  : ال يجب المبيت في منى في الليالي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على طوائف:مسألة
  

  . وغيرهم ممن له عذر بحيث يشقّ عليه معه المبيت،لممرضين لهم المرضى وا:االُولى
  

  . بشرط أن يكون ماال معتداً به، الذين يخافون إن باتوا في منى أن يضيع مالهم في مكة:الثانية
  

  . الرعاة الذين تحتاج مواشيهم إلى الرعي في الليل:الثالثة
  

  . المشتغلين بسقاية الحاج في مكة:الرابعة
  

 ، إالّ األعمال الضرورية   ، وال يشتغلون بعمل آخر    ، الذين يبقون في مكّة مشتغلين بالعبادة إلى الفجر        :مسةالخا
  .كاألكل والشرب بقدر الحاجة وتجديد الوضوء

  
 فهـذا   ، من لم يجتنب الصيد والنساء في إحرام عمرة التمتّع وجب عليه المبيت الليلة الثالثـة عـشرة                 :مسألة

  .إحرام الحجالحكم ليس مختصاً ب



 ٩٨

  
 ، فال بأس بالخروج من منى بعد نصف الليـل ، المقدار الواجب في المبيت هو من أول الليل إلى نصفه :مسألة

  .واألولى عدم دخول مكة قبل الطلوع
  

  . من لم يكن في منى أول الليل وجب عليه الرجوع إلى منى قبل نصف الليل والبقاء فيها إلى الفجر:مسألة
  

 واألحوط الحـساب مـن وقـت        ،وجوباً حساب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها         األحوط   :مسألة
  .المغرب الشرعي

  
  . فيجب إتيانه بنية خالصة طاعةً هللا تعالى، المبيت في منى من العبادات:مسألة

  
 ال يجوز ترك المبيت بمنى واالشتغال بالعبادة في غير مكة حتى في الطريق بين مكة ومنـى علـى                    :مسألة

  .حوطاأل
  

  . من ترك المبيت الواجب في منى وجب عليه لكّل ليلة شاة:مسألة
  

  . ال فرق في وجوب الشاة بين كونه قد ترك المبيت عامداً أو ناسياً أو جاهال بالحكم:مسألة
  

  . فال تجب عليه اُألضحية، من بقي في مكة مشتغال بالعبادة إلى الصبح ولم يأت إلى منى:مسألة
  

 يجب علـيهم إذا  ، عدم وجوب المبيت عليها في منى٦٨٢ إلى الطوائف التي ذُكرت في مسألة     بالنسبة :مسألة
  . والحكم في الثالثة والرابعة مبني على االحتياط،لم يبيتوا أن يكفّروا عن كّل ليلة بشاة إالّ الخامسة منهم

  
 شروط الهدي الذي يجب علـى        ال يجب أن يتوفّر في الشاة التي هي كفّارة ترك المبيت أي شرط من              :مسألة

  .الحاج أن يذبحه في منى
  

 وإن كان األحـوط     ، فيجوز له ذبحها عند الرجوع إلى محلّه       ، ليس لذبح الهدي المذكور موضع خاص      :مسألة
  .ذبحها في منى

  
 وال يجوز لهـم     ، من جاز لهم اإلفاضة من منى في اليوم الثاني عشر تجب عليهم اإلفاضة بعد الظهر               :مسألة
  . وأما الذين يفيضون في اليوم الثالث عشر فيجوز لهم اإلفاضة في أي وقت من ذلك اليوم،اضة قبلهاإلف



 ٩٩

  
  مسائل متفرقة حول المبيت في منى

  
 لو جاء الحاج إلى مكة في صبيحة اليوم الثاني عشر يجب عليه الرجوع إلى منى ألجل اإلفاضة منها                   :مسألة

  .بعد الظهر
  

 فإذا أدت الرمي الليلة الثانية عشرة لعذر        ، في عدم جواز اإلفاضة من منى قبل الظهر         النساء كالرجال  :مسألة
  . إالّ أن تكون معذورة عن البقاء إلى ما بعد الظهر،لم يجز لها اإلفاضة من منى قبل ظهر اليوم الثاني عشر

  
حادية عشرة والثانية عـشرة   والتي ال تعد من منى في الليلتين ال، من بات في األراضي المتّصلة بمنى      :مسألة

وجب عليه ذبح شاة لكّل ليلة وإن كان معتقداً أنّها من منى أو حصل له االطمئنان من أخبار الثقاة مـن أهـل               
  .البلد

  
 لو خرج من منى قبل غروب الشمس من الليلة الثالثة عشرة ورجع إليها بعد الغروب لم يجب المبيت                   :مسألة
  .ليوم الثالث عشر ولم يجب عليه الرمي في ا،فيها

  
  

  رمي الجمرات وأحكامه: الفصل السابع
  

وهي الجمرة  ;  إن الليالي التي يجب المبيت فيها بمنى يجب في أيامها رمي الجمرات الثالث بالحصى                :مسألة
 لكنّـه   ، ولكن لو ترك رمي جميع الجمرات عن عمد لم يبطل حجه           . وجمرة العقبة  ، والجمرة الوسطى  ،االُولى

  .أثم
  
  . من وجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشرة يجب عليه رمي الجمرات في يومها:ألةمس
  

 وكيفية الرمي وشروطه وواجباته هي ما ذكر سابقاً في جمـرة    ، عدد الحصى في رمي كّل جمرة سبع       :مسألة
  .العقبة

  
 وال يجـوز الرمـي    ، وقت رمي الحصى من أول طلوع الشمس إلى غروبها في اليوم الذي بات ليلته              :مسألة
  .ليال
  



 ١٠٠

 كالمرض أو العجز أو الخوف جاز له الرمي في ليلة ذلك اليـوم      ، من لم يتمكّن من الرمي نهاراً لعذر       :مسألة
  .والليلة القادمة

  
  . ثم جمرة العقبة، ثم الوسطى،بأن يبتدأ بالجمرة اُألولى;  يجب الترتيب في الرمي:مسألة

  
 فإن فعل ذلـك     ، ثم رمى العقبة بسبع    ، ثم رمى الوسطى كذلك    ،ربع حصيات  لو رمى الجمرة اُألولى بأ     :مسألة

  . وإالّ أكمل البقية وكفاه ذلك،عن علم وعمد فاألحوط وجوباً اإلعادة
  

 ، ثم بالجمرة اُألولى كفاه إعادة رمي الجمرة الوسطى وبعدها جمرة العقبـة            ، لو ابتدأ بالجمرة الوسطى    :مسألة
  . وال فرق في هذا الحكم بين العلم والجهل والنسيان، اُألولىوالتجب إعادة رمي الجمرة

  
 ولـو نـسي يـومين    ، لو ترك الرمي في أحد األيام عمداً أو نسياناً وجب عليه قضاؤه في اليوم اآلتي         :مسألة

  .وجب عليه قضاؤه في اليوم الثالث
  

ذا أراد قضاء رمـي يـوم العيـد     ففي اليوم الحادي عشر إ ، يجب تقديم القضاء على األداء في الرمي       :مسألة
 وإذا كان عليه قـضاء يـومين   . ثم يأتي برمي يوم الحادي عشر الذي هو أداء         ،وجب عليه رمي القضاء أوال    

وجب تقديم قضاء اليوم السابق، فإذا أراد في اليوم الثالث عشرأن يقضي رمي يوم العيد ويوم الحادي عشر و                   
 ثم يقضي يوم    ، ثم يقضي بعده رمي يوم الحادي عشر       ، العيد أوال  يوم الثاني عشر وجب عليه قضاء رمي يوم       

  .الثاني عشر ويختم باليوم الثالث عشر
  

 فإذا رمى فـي     ، فكذلك قضاء بعضها إذا ترك واجب أيضاً       ، كما أن قضاء رمي الجمار الثالث واجب       :مسألة
يجب عليه قضاء ما تركـه فـي اليـوم     وترك األخيرتين ففي اليوم التالي       ،اليوم الحادي عشر الجمرة اُألولى    

  . ثم يؤدي ما يجب عليه لنفس ذلك اليوم،السابق
  

 لو التفت في اليوم الالحق أنّه قد رمى الجمار في اليوم السابق بخالف الترتيب وجب عليـه القـضاء               :مسألة
  . ثم يؤدي تكليف ذلك اليوم،بنحو يحصل به الترتيب

  
 فـاألحوط  ، ثم تذكّر فـي اليـوم الالحـق    ،لثالث أو بعضها بأربع حصيات     لو رمى كال من الجمار ا      :مسألة

  . ثم يؤدي تكليف اليوم الحاضر،وجوباً قضاء البقية أوال
  



 ١٠١

 فإن تذكّر في أيام التـشريق وجـب عليـه الرجـوع             ، لو نسي رمي الجمار وجاء من منى إلى مكّة         :مسألة
 ، ولو تذكّر بعد أيام التشريق أو أخّر عمداً إلـى مـا بعـدها           .ة وإالّ وجبت االستناب   ،واإلتيان بالرمي إن تمكّن   

وجب الرجوع إلى منى فيرمي إما هو نفسه أو نائبه واإلتيان بالرمي والقضاء أيضاً في السنة التالية في األيام                   
  . إما بنفسه أو بواسطة نائبه،التي فاته فيها الرمي

  
 فاألحوط وجوباً القضاء في السنة التالية إما بنفسه ،ج من مكة لو نسي رمي الجمار وتذكّر بعد الخرو :مـسألة 
  .أو نائبه

  
 واألحـوط وجوبـاً   ، فحكمه هو عين ما ذكر في المسألتين السابقتين، من نسي رمي بعض الجمرات :مـسألة 

  .شمول الحكم نفسه لمن رمى أقّل من سبع حصيات في الجمار الثالث أو بعضها
  

المريض أو الطفل أو العاجز عن الرمي لكسر فـي يـده أو رجلـه أو لـشدة                   المعذور عن الرمي ك    :مسألة
 ، واألحوط وجوباً تأخير النائب الرمي إلى أن ييأس المنـوب عنـه            ،الضعف أو اإلغماء يجب عليه االستنابة     

 ولـو  . وإن أمكن وضع الحصى في يده ورمى بها،ويستحب أن يحمل المعذور ويتم الرمي أمامه في محضره 
سواء كانـت االسـتنابة قـد    ;  ثم زال العذر لم تجب اإلعادة لو كان الرمي قد حصل بعد اليأس      ،لنائبرمى ا 

  . أو أخّر النائب الرمي إلى اليأس،حصلت بعد اليأس
  

 إذا يأس اآلخرون كالولي من ارتفاع عذر المعذور لم يجب االستئذان منه وإن كان االستئذان مطابقـاً             :مسألة
ولولم يقدرعلى اإلذن فال اعتبار بإذنهلالحتياط المستحب ،.  

  
  . لو شك بعد مضى اليوم الذي وجب عليه فيه الرمي في أنّه هل رمى فيه أم ال ؟ ال يعتني بشكّه:مسألة

  
  . لو شك بعد الرمي في اإلتيان به صحيحاً ال يعتني بشكّه:مسألة

  
مرة االُولى أم ال ؟ أو شك في صحة رميهـا ال   ثم شك هل أنّه رمى الج، إذا بدأ رمي الجمرة الوسطى   :مسألة

  .يعتني بشكّه
  

 لو شك في أنّه هل رمى سبعاً أم أقل قبل الدخول في رمي الجمرة التالية؟ وجب الرمي بمقدار النقص                    :مسألة
 ولو شك بعد الفراغ من الرمي أو االشتغال بعمل آخر فاألحوط وجوبـاً تكميـل                .المحتمل حتى يتيقّن بالسبع   

  .لنقص المحتملا
  



 ١٠٢

  
  

 فإن أحرز رمي    ، لو شك في عدد رمي الجمرة اُألولى بعد الدخول في الجمرة الوسطى أو الفراغ منها               :مسألة
  . وإذا شك في رمي أربع حصيات بنى على األربع وأتى بالبقية،أربع حصيات فاألحوط وجوباً تكميل الباقي

  
 فالظـاهر االكتفـاء     ، ولم يعرف أيها كانت    ،دى الجمرات الثالث   لو تيقّن بعد مرور يوم أنّه لم يرمِ إح         :مسألة

  . واألحوط األولى قضاء الثالث جميعها،برمي جمرة العقبة
  

 لو تيقّن بعد رمي الجمار الثالث بنقصان حصاة أو اثنتين أو ثالث من إحدى الجمار الـثالث وجـب                    :مسألة
  .رمي النقص المحتمل في كّل واحد من الثالث

  
 ، ولم يعلم أيها كانـت     ، تيقّن بعد رمي الجمار الثالث أنّه رمى إحدى الجمار أقّل من أربع حصيات              لو :مسألة

 ، واألحوط األولى رمي جمرة العقبـة بـسبع حـصيات          ،فال يبعد االكتفاء برمي جمرة العقبة وتكميل النقص       
  .وأحوط منه إعادة رمي الثالث

  
 ولم يعلم به وجب عليه قضاء كّل األيام الثالثـة  ،ه لم يرم في أحدها لو تيقّن بعد مضي األيام الثالثة أنّ    :مسألة

  .مع مراعاة الترتيب
  

  . النساء والضعفاء وكّل من لم يمكنهم الرمي نهاراً يجب عليهم الرمي ليال:مسألة
  

  . وال يشترط الرمي في الطابق األول، يجوز الرمي في الطابق الثاني:مسألة
  

  . لكنّه تمكّن منه ليال ال يجوز له االستنابة،الرمي نهاراً من لم يتمكّن من :مسألة
  

 فمـن  ، فالمعذور ال يجوز له أن يكون نائبـاً ، يجب على النائب أن يؤدي األعمال االختيارية في الحج :مسألة
  .صار نائباً في الرمي وجب عليه الرمي نهاراً

  
 ،عادة إن كان قاصداً الزيادة مـن األول        ووجب عليه اإل   ، من رمى أكثر من سبع حصيات بطل رميه        :مسألة

  . ولكن بعد رمي السبع المقصود زاد عليها فال بأس بذلك،وإن لم يكن قاصداً الرمي أكثر من سبع
  
  



 ١٠٣

  
  أحكام المحصور والمصدود

  
 والمحصور من منعـه المـرض عـن    ، المصدود من منعه العدو عن العمرة أو الحج بتفصيل سيأتي         :مسألة
  .أدائهما

  
  . وإالّ بقي على إحرامه، من أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامهما:مسألة

  
 ولم يكن له طريق آخـر أو  ، من أحرم بالعمرة فمنعه عدو أو غيره كعمال الدولة عن الذهاب إلى مكّة   :مسألة

و يذبح بقرة    أ ،بأن ينحر في مكانه الذي منع فيه بدنة       ;  جاز له الخروج من اإلحرام     ،كان ولم يكن لديه مؤونته    
 واألحوط األولى قص مقدار من شعره أو ظفره أو الحلق بـدال             . واألحوط األولى الذبح بقصد التحلّل     ،أو شاة 

  . فإذا فعل ذلك حّل له كّل شيء حتّى النساء،عنهما خاصة لمن ساق الهدي
  

 مـن أدائـه وجـب إالّ أن     فإن تمكّن، لو أحرم لدخول مكّة أو ألداء المناسك فيها وطالبه الظالم بمال           :مسألة
  . وإن لم يكن لديه المال أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود،يكون حرجاً

  
 ووجـب  ، لو صد عن طريق وكان له طريق آخر مفتوح ولديه مؤونة الذهاب فيه بقي على إحرامـه                 :مسألة

  .ن بالعمرة المفردة فإن ذهب عن ذلك الطريق وفاته الحج وجب عليه اإلتيا،عليه الذهاب منه
  

 إذا خاف المصدود من أنّه لو ذهب من الطريق اآلخر فاته الحج لم يجز له العمل بحكـم المـصدود                     :مسألة
  . بل يجب أن يواصل الطريق حتى يتحقّق الفوت فيحّل بالعمرة المفردة،والتحلّل في مكانه

  
ال اختياريهما وال اضطراريهما بـل      : شعر يتحقّق الصد عن الحج بعدم إدراك الوقوفين في عرفة والم          :مسألة

 بل الظاهر تحقّقه بالمنع عن أعمال مكـة         ،يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو لم يكن عن علم وعمد            
  .ومنى إذا لم يتمكّن من االستنابة فيهما

  
ـ                 :مسألة  ،م المـصدود   إذا أتى بأعمال مكّة ومنى وصد عن المبيت في منى وأعمال التشريق لم يتحقّـق حك

  .وصح حجه ووجب االستنابة لها في هذه السنة إن أمكن وإالّ ففي السنة القادمة
  

 المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج أو استطاع في العام المقبل وجب عليـه                    :مسألة
  . والتحلّل بسبب الصد ال يكفي عن حجة اإلسالم،الحج فيه



 ١٠٤

  
  . إن لم يتوقّع رفع الصد عنه،ز له الخروج من اإلحرام بما ذكر سابقاً المصدود يجو:مسألة

  
 ثـم   ، لو أحرم بالعمرة المفردة ولم يتمكّن من الوصول إلى مكة بسب المرض جاز له الذبح في مكانه                 :مسألة

 عنـد   وإن كان إحرامه بعمرة التمتّع فاألحوط وجوباً إيداع الهـدي أو ثمنـه             ،التقصير والخروج من اإلحرام   
 فيقصر بعدها ويحّل له مـا   ،شخص أمين وإرساله إلى مكّة واالتّفاق معه أن يذبح في يوم معين وساعة معينة             

  .كان قد حرم عليه إالّ النساء
  

 ، فألجل أن يحّل يجب عليه الهـدي     ، من أحرم بالحج ومنعه المرض من الوصول إلى عرفة والمشعر          :مسألة
  .يمته بواسطة شخص أمين وبعد الذبح تحّل له المحرمات إالّ النساءواألقوى أن يرسل الهدي أو ق

  
 فحصره المرض لم تحّل له النساء إالّ        ، من كان عليه حج واجب قد استقر عليه من السنوات الماضية           :مسألة

لّـل   ويتح، ولو عجز عن ذلك ال تبعد كفاية االسـتنابة     ،أن يؤدي أعمال الحج وطواف النساء في السنة المقبلة        
  . ولو كان حجه مستحباً فاألحوط وجوباً إتيانه طواف النساء بنفسه.بعد عمل النائب

  
 فـال إثـم     ، ثم تبين أن الشخص الذي أرسله للذبح لم يذبح         ، لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء       :مسألة

  .لذبح ويجب عليه اجتناب النساء قبل ا، ويجوز له الذبح في مكانه،عليه وال كفّارة
  

 لو برئ المريض بعد إرسال الهدي وقبل التحلّل به وبالتقصير وتحسن حاله وأصـبح قـادراً علـى                   :مسألة
 وإذا كان قد أحرم بعمرة التمتّع وأمكنه أداء جميع أعمالها فعمرتـه             .الوصول إلى مكة وجب عليه أداء الحج      

كن لديه وقت ألداء عمرة التمتّع بحيـث لـو    ولو لم ي. ويجب عليه أن يأتي بعدها بأعمال حج التمتّع ،صحيحة
 ثـم بعـد   ، واألحوط وجوباً نية العدول إلى حج اإلفراد    ،أداها لم يدرك وقوف عرفات وجب عليه حج اإلفراد        

  . ويكفيه هذا العمل عن حجة اإلسالم،الحج يأتي بعمرة مفردة
  

        ففي  ،وقوف االضطراري للمشعر  أي أنّه صار ال يدرك حتى ال      ; ولو وصل مكّة في وقت فوات الحج 
 ويجب عليه الحج في السنة اآلتيـة  ، واألحوط وجوباً قصد العدول،هذه الحالة تتبدل عمرة التمتّع بعمرة مفردة   

  .إن كان قد استقر عليه الحج من قبل
  

  . المصدود كالمحصور في المسألة السابقة:مسألة
  

  .كمهما حكمه الظاهر إلحاق المعلول والضعيف بالمريض وح:مسألة



 ١٠٥

  
  األماكن المقدسة

  في مكّة المعظّمة وضواحيها
  
  

  : ويشار هنا إلى بعضها،وهي كثيرة
- بالقرب من مقبرة أبي طالب:مسجد الجن ،وفي هذا المكان نزلت سورة الجن .  
  
  . وقد رفعت فوقه راية الفتح والنصر يوم فتح مكة، قرب المسجد الحرام:مسجدالراية -
  
 إنّه قد صـلّى  :)عليه السالم( ويقول اإلمام الصادق    ، وللصالة فيه ثواب كثير    ، ويقع في منى   :مسجد الخيف  -

ات منى،فيه ألف نبيوقد سبق ذكره في مستحب .  
  
  .»أبي قبيس« ويقع في أعلى جبل :مسجد إبراهيم -
  
  .األكرمعدد من األنصار مع النبي  وفيه تمت البيعة ل، ويقع قرب جمرة العقبة:مسجد البيعة -
  
  . ويقع بين الجمرة االُولى والجمرة الثانية:مسجد النحر -
  
 تستحب الصالة في جميـع      :مالحظةٌ (. ويقع جنوب مسجد الخيف في أسفل جبل الصفائح        :مسجد الصفائح  -

  .)هذه المساجد
  
 ،ب فيه الدعاء   ويستجا ،وهو مكان مقدس جداً   ;  ويقع بين باب الكعبة المكرمة وركن الحجر األسود        :الحطيم -

  .ويعد من أشرف األماكن في المسجد الحرام
  
 وقد وردت في فـضله    ، وهو المكان الذي يقع قرب الركن اليماني مقابل باب الكعبة خلف البيت            :المستجار -

  .أخبار كثيرة ذكرت في مستحبات المسجد الحرام
  
 وفـي الوقـت     ،حة القريبة من سوق الليل     ويقع في السا   :)صلى اهللا عليه وآله   (محّل والدة الرسول األكرم      -

  .الحاضر قد تحول هذا المحّل الشريف إلى مكتبة مكّة المكرمة
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  . ويقع في داخل الكعبة المكرمة:)عليه السالم(محّل والدة أميرالمؤمنين  -
  
ان مسجداً   وقد أصبح هذا المك    ، ويعرف بزقاق الحجر   :)عليها السالم (محّل والدة الصديقة فاطمة الزهراء       -

  .في الوقت الحاضر
  
 وفي هذا المكان قام عدد مـن العلـويين وذريـة    ، ويعرف بالشهداء، ويقع قرب مكّة بين جدة والتنعيم     :فخّ -

بقيادة الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب               ) عليها السالم (فاطمة الزهراء   
 على يد جالوزة الهادي العباسي ودفنوا       ١٦٩استشهدوا في يوم التروية سنه       و ،سالم اهللا عليهم أجمعين بثورة    

  .في ذلك المكان
  
 ، مقبـرة المعـالّة    ، مقبرة بني هاشـم    ، وتقع شمال شرق مكة وتسمى أيضاً مقبرة قريش        :مقبرة أبي طالب   -

ـ   ( وفيها تقع القبور المقدسة لعبد المطّلب جد النبي  .والحجون  وأبـي طالـب والـد    ،)هصـلى اهللا عليـه وآل
  الزوجة :  وخديجة،)عليه السالم(أميرالمؤمنين علي 

  
 ،إضافة إلى قبور عدد من العظمـاء والعلمـاء        ;  وعبد مناف  ،)صلى اهللا عليه وآله   (المكرمة للنبي األكرم     -

ي صـاحب   والعالّمة مير محمد مؤمن األسـترآباد ،كالعالّمة الميرزا محمد األسترآبادي صاحب رجال الكبير     
 والمحقِّق الكبير الشيخ محمد ابن صاحب       ، والعالّمة الشهيد مير زين العابدين الحسيني الكاشاني       ،كتاب الرجعة 

  .المعالم
  
المسافة من األبـواء إلـى      ( ويقع في األبواء   :)صلى اهللا عليه وآله   (قبر السيدة آمنة والدة الرسول األكرم        -

  .وهو مكان بين مكّة والمدينة) »اءاألبو« معجم البلدان . ميال٢٣الجحفة 
  
 ويقع على فرسخين من مكّـة فـي محـّل           :)صلى اهللا عليه وآله   (قبر السيدة ميمونة زوجة النبي األكرم        -

  .»السرف«يسمى 
  
صـلى  ( وفيه الغار الذي كان يتعبد فيه النبي األكرم          ، ويقع شمال شرق مكة في طريق عرفات       :جبل حراء  -

  . وفي هذا المحّل نزل جبرئيل األمين بأول وحي إلهي حول النبوة والرسالة،بل البعثةق) اهللا عليه وآله
  
) صلى اهللا عليـه وآلـه   ( وفيه الغار الذي اختفى فيه النبي        ، ويقع على فرسخين من جنوب مكّة      :جبل الثور  -

  .عندما هاجر من مكّة لينجو من كيد المشركين الذين خطّطوا لقتله
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  أعمال
  

  ة المنورةالمدين
  

 ٨٥ وتبعد عن مكّـة     ،تقع المدينة المنورة في شمال مكّة و الشمال الشرقي لمدينة جدة          : موقع المدينة المنورة  
  . فرسخا٧٣ً وعن جدة حوالي ،١فرسخاً

  
         سة قبل هجرة النبيى هذه المدينة المقدوبعـد  ،»يثـرب  «-إليها ب) صلى اهللا عليه وآله(وكانت تسم 

 وأصبحت محال لتجلّي األنـوار اإللهيـة        .واشتهرت بهذا االسم  » مدينة النبي  «-خذت تسمى ب  هجرته إليها أ  
  . وثاني مدينة مقدسة في اإلسالم،ومركزاً لتأسيس التوحيد

  
 ومنهـا شـع نـور       ،فالمدينة هي األرض التي شهدت نزول جبرئيل والوحي اإللهي مدة عشر سنين           

 ويرشـدها نحـو طريـق       ،قذ البشرية من مستنقع الذّل والهوان والـشقاء       اإلسالم ليضي أرجاء المعمورة وين    
  .الكرامة والسعادة

  
 ومواعظ وعبر وذكريات جهاد للمظلومين الّذين قد        ،ففي كّل موضع من هذه المدينة قصص وخواطر       

  .واجهوا ظلماً ال يطاق
  

 ومرقد ابنتـه    ،)اهللا عليه وآله  صلى  ( في هذه المدينة مرقد منقذ البشرية األعظم الرسول األكرم           ،نعم
واإلمام الحسن واإلمام زين العابدين واإلمام محمد البـاقر و اإلمـام جعفـر    ) عليها السالم (الصديقة الطاهرة   

 كما أن هناك إضافة إلى هؤالء العظـام قبـوراً آلل            ، وقد دفنوا بنحو مفجع    ،الصادق سالم اهللا عليهم أجمعين    
  .وأصحابه وأنصاره)  وآلهصلى اهللا عليه(بيت الرسول 

  
ولذا ينبغي على حجاج بيت اهللا الحرام أن يغتنموا الفرصة ويستلهموا من فيوضـات هـذه المدينـة                  

صـلى  ( أهمها مسجد النبي ،مقدسة كثيرة  وفي المدينة المنورة مواضع   ،المقدسة ويتنعموا من بركاتها المعنوية    
  .)اهللا عليه وآله

  
  

                                                
  .١٧٨: األعالق النفيسة 1
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   ثاني مسجد مشهور في العالم اإلسالمي: ) عليه وآلههللاصلى ا (مسجد النبي عدالجزء األصـلي ،وي ١ حيث إن 
 فأصـبحت   . وقد تمت توسعته عدة مرات ليستوعب الحجـاج        ،)صلى اهللا عليه وآله   (منه قد بناه النبي األكرم      
 ٣أهمها ُأسطوانة التوبة   وعدد من اُألسطوانات     ٢ وفيه عشرة أبواب   ،متراً مربعاً ١٦٣٢٦مساحته الفعلية حوالي    

  .حرس والوفود-والم
  
  

 سـانتيمتر   ٤٠ وبالقرب من باب جبرئيل توجد صفّة ارتفاعهـا          ،في الجهة الشمالية للحجرة المطهرة    : الصفّة
وهم جماعـة مـن فقـراء    ;  وهي المكان المعروف بمحّل أصحاب الصفّة، مترا٨ًمتراً وعرضها   ١٢وطولها  

صلى اهللا  (وقد أمر النبي    ;  فكانوا يسكنون في هذا المكان المسقوف      ، وال مأوى  المهاجرين لم يكن لديهم مسكن    
 وعـددهم   ، وكان النبي يجلس إليهم ويتناول معهم الطعام ويعلّمهم القرآن         ،القادرين على مساعدتهم  ) عليه وآله 

  . شخصا٤٠٠ًإن عددهم يصل إلى :  وقال بعض، شخصا٩٣ً إلى ١٠من 
  

    كّل ركعة في مسجد النبي أفضل من عشرة اآلف ركعة في المساجد االُخرى              وقد جاء في الرواية أن 
مـابين   «:)صلى اهللا عليه وآله(كما قال ;  وأفضل مكان في المسجد ما بين القبر والمنبر    ،غير المسجد الحرام  

 فـي    فعلى الحجاج اغتنام الفرصة ما استطاعوا وأن يكثروا الصالة         .»بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة     
  .إذ أن زيارة هذا المكان الشريف ال تتيسر لإلنسان دائماً; هذا المسجد

  
  

 حيـث  ،)صلى اهللا عليه وآله(في الجنوب الشرقي لمسجد النبي يوجد مرقد الرسول األكرم : المرقد الـشريف  
  .أوصى أن يدفن في داره

  
ق صـبغت بـاللون     .- ه ١٢٥٥ وفي سـنة     ،ءماوللقبر ضريح حديدي فيه أربعة أبواب وفوقه قبة ش        

  .األخضر وصارت تسمى بالقبة الخضراء
  
  
  

                                                
  .٤٦١ /١: مرآة الحرمين. مترا٣٠ً متراً، ومن الشرق إلى الغرب ٣٥القسم األصلي لمسجد النبي من الشمال إلى الجنوب  1
  .النساء وباب جبرئيلباب السالم، باب الرحمة، باب : أشهر أبواب المسجد هي 2
ُأسطوانة أبو لبابة، حيث يروى أن أبا لبابة بشيربن عبد المنذر كان مع جيش اإلسـالم فـي          : ُأسطوانة التوبة، ويقال لها أيضاً     3

غزوة تبوك، فارتكب معصية وندم منها فربط نفسه بهذه اُألسطوانة وأقسم أن ال يأكل وال يشرب شيئاً حتّى يقبـل اهللا توبتـه،                       
  .ان على هذا الحال سبعة أيام حتّى قبل اهللا توبتهفك
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  آداب الزيارة
  

 يشار هنا   ، والشهيد والمجلسي رضوان اهللا عليهم أجمعين للزيارة آداباً وأعماال         ،ذكر العلماء والفقهاء كالعالّمة   
  :إلى بعضها

  
  . أن يغتسل للزيارة قبل الدخول إلى الحرم المطهر-١
  
 اَللّهم اجعلْه ِلي نُوراً وطَهوراً وحرزاً وشفاء من كُلِّ داء           ،بِسمِ اِهللا وبِاهللاِ   :ء الغسل بهذا الدعاء    أن يدعو أثنا   -٢

ـ  :وبعد الغسل يقرأ هذا الدعاء أيضاً . اَللّهم طَهربِه قَلْبِي واشْرح بِه صدرِي وسهْل بِه اَمرِي    ،وافَة وعاهة  اَللّه م
 وطَهربِـه قَلْبِـي وجـوارِحي     ، ومن كُلِّ افَة وعاهة    ،اجعلْه ِلي نُوراً وطَهوراً وحرزاً وكافياً من كُلِّ داء وسقْم         

ـ   ،وعظامي ولَحمي ودمي وشَعرِي وبشَرِي ومخِّي وعصبِي وما اَقَلَّت االَْرض منِّي           ي شـاهداً يـوم      واجعلْه ِل
  .الْقيمة يوم حاجتي وفَقْرِي وفاقَتي

  
  . أن يلبس ثياباً نظيفة وطاهرة- ٣
  
  . أن يقرأ دعاء االستئذان عند الدخول- ٤
  
  .منى عند الدخول ويقدم اليسرى لدى الخروج- أن يقدم رجله الي- ٥
  
ويستحب أن يقرأ بعد الحمد في الركعة االُولـى         ; ارة   أن يصلّي صالة الزيارة بعد الفراغ من قراءة الزي         - ٦

  . وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة الرحمن،سورة يس
  
  . أن يتلو القرآن ما استطاع- ٧
  
  . أن يشتغل بالدعاء ما استطاع- ٨
  

يستحب الدخول إلى الروضة المطهـرة مـن         إذن الدخول في الحرم الشريف وسائر المراقد الشريفة       
 وقَد منَعتَ   ،اَللّهم انِّي وقَفْتُ على باب من اَبوابِ بيوت نَبِيك صلَواتُك علَيه واِله            : فإذا دخل فليقل   ،جبرئيلباب  

    هذْنالّ بِاخُلُوا ادي اَن وتَ النَّبِ       :  فَقُلْتَ ،النّاسيخُلُوا بنُوا لَا تَدآم ينا الَّذها َأيإِ ﴿ي ي   لَكُم ْؤذَنلَّا َأن ي﴾،    دتَقنِّي اَعا ماَللّه
          هترضي حها فدتَقكَما اَع هتبي غَيف الشَّريف دشْهبِ هذَا الْمةَ صاحمرح،        هِملَـيع كخُلْفـاءو ولَكسر اَن لَماَعو 

   قُونزري كنْدع ياءاَح المالس،  قامم نوري     يالمس وندريي وكَالم ونعمسيي     ،ي وعـمس ـنـتَ عبحج اَنَّـكو 
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مهكَالم،     هِمناجاتم ي بِلَذيذمفَه تَ بابفَتَحال     ، واَو بيا ر نُكتَْأذنِّي اَساو ،        اِلـهو هلَيلَّى اهللا عص ولَكسر نتَْأذاَسو 
 َأاَدخُُل يا مالِئكَـةَ     ، َأاَدخُُل يا حجةَ اهللاِ    ، َأاَدخُُل يا رسوَل اهللاِ    ، الْموكَّلين بِهذه الْبقْعة الْمبارَِكَة ثاِلثاً      والْمالِئكَةَ ١ثانياً

     دشْهي هذَا الْمف ينيمقالْم بينقَراِهللا الْم،         َل ما اَذخُوِل َأفْضي الدف اليوِلي يا م فَاْذَن    ِلياِئكاَو ند محَنْتَ ال،   لَم نفَا 
ٌل ِلذِلكفَاَنْتَ اَه ال ِلذِلكاَه اَكُن.  

  
بِسمِ اِهللا وبِاِهللا وفي سبيِل اِهللا وعلى ملَّة رسـوِل اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـه            :ثم يقبل العتبة المباركة ويقول    

اِلهو،حارِلي وراغْف ماَللّه حيمالر اباَنْتَ التَّو نَّكا لَيع تُبي ونم.  
  
  

  )صلى اهللا عليه وآله(كيفية زيارة الرسول األكرم 
  

 ثم يذهب نحـو     ،مائة مرة ويصلّي ركعتين لتحية المسجد     » اهللا أكبر «إذا دخل الروضة المباركة يقول      
  :الحجرة الشريفة ويقول

  
 السالم علَيك يـا  ، السالم علَيك يا محمدبن عبداِهللا، السالم علَيك يا نَبِي اللّه     ،اِهللاَلسالم علَيك يا رسوَل     

 ينالنَّبي سالَةَ     ،خاتَملَّغْتَ الرب قَد اَنَّك دالَةَ  ، اَشْهتَ الصاَقَمكوةَ، وتَ الزاتَيو ، وفرعتَ بِـالْمراَمنَ، وـنِ    وـتَ عيه
  . فَصلَواتُ اِهللا علَيك ورحمتُه وعلى اَهِل بيتك الطّاهرين، وعبدتَ اَهللا مخْلصاً حتّى اَتيك الْيقين،الْمنْكَرِ

  
ثم يذهب إلى االُسطوانة التي على يمين القبر الشريف ويستقبل القبلة بحيث يكون كتفه األيسر بجانب                

 واَشْهد اَن محمـداً عبـده       ،اَشْهد اَن ال اله االَّ اُهللا وحده ال شَريك لَه          :ه األيمن بجانب المنبر ويقول    القبر وكتف 
ولُهسراهللاِ       ،ودبع نبدمحم اَنَّكوُل اِهللا وسر اَنَّك داَشْهو ،      بر لَّغْتَ رِساالتب قَد اَنَّك داَشْهو ك،   ـكتمُتَ الحنَصو ، 

 ، واَديتَ الَّذي علَيك من الْحقِّ     ، وعبدتَ اَهللا حتّى اَتيك الْيقين بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة        ،وجاهدتَ في سبيِل اهللاِ   
      رينلَى الْكافغَلُظْتَ عو نينْؤمُؤفْتَ بِالْمر قَد اَنَّكو،       مينكَرلِّ الْمحم فَل شَراَفْض لَّغَ اُهللا بِكي     ،فَبالَّـذ ِللّه دماَلْح 

    اللَةالضو كالشِّر نم تَنْقَذَنا بِكاس،       ـلينسرالْم اَنْبِياِئـكو بينقَـرالْم ـكالِئكَتم لَواتصو كلَواتْل صعفَاج ماَللّه 
ن واَهِل السموات واالَْرضين ومن سبح لَك يا رب الْعالَمين من االَْولين واالْخرين على محمد               وعبادك الصاِلحي 

       كتخاصو كيفصو بيبِكحو كنَجِيو كاَمينو كنَبِيو وِلكسرو كدبع   كخَلْق نم كتريخو كتفْوصاَ،و    ـهطاَع ـمللّه
  . وابعثْه مقاماً محموداً يغْبِطُه بِه االَْولُون واالْخرون، واته الْوسيلَةَ من الْجنَّة،الدرجةَ الرفيعةَ

  

                                                
واستَاْذن خَليفَتَك االِْمام الْمفْروض علَي : »ثانياً«يقول بعد كلمة ) عليهم السالم(لوكان اإلذن للدخول إلى حرم أحد من االئمة  1

تُهويقرأ ما بقي من الدعاء) عليه السالم(فيذكر إسم اإلمام . طاع.  
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اللّه واستَغْفَر لَهم الرسوُل لَوجدواْ اللّـه       ولَو َأنَّهم ِإذ ظَّلَمواْ َأنفُسهم جآُؤوك فَاستَغْفَرواْ        ﴿: اَللّهم انَّك قُلْتَ  
  . وانِّي اَتَوجه بِك الَى اِهللا ربي وربك ِليغْفرِلي ذُنُوبِي،وانِّي اَتَيتُ نَبِيك مستَغْفراً تاِئباً من ذُنُوبِي ﴾تَوابا رحيما

  
      يرفع يديه ويطلب حاجته حيث ي يقرأ الدعاء الذي كان يـدعو        ،ستجاب دعاؤه إن شاء اهللا تعالى     ثم ثم 

 والى قَبرِ محمد صلَّى اهللا علَيـه واِلـه          ،اَللّهم الَيك َألجأتُ اَمرِي    : وهو ،)عليه السالم (به اإلمام زين العابدين     
 اَللّهم انِّي اَصـبحتُ     ،رضيتَ لُِمحمد صلَّى اهللا علَيه واِله استَقْبلْتُ       والْقبلَةَ الَّتي    ،عبدك ورسوِلك َأسنَدتُ ظَهرِي   
 وال فَقيـر اَفْقَـر     ، واَصبحت االُْمور بِيدك   ،علَيها  وال اَدفَع عنْها شَر ما اَحذَر      ،ال اَملك ِلنَفْسي خَيرما اَرجو لَها     

 اَللّهم انِّي اَعوذُبِـك مـن اَن        ، اَللّهم اَرِدني منْك بِخَير وال راد ِلفَضلك       ،ما اَنْزلْتَ الَي من خَير فَقير      انِّي لِ  ،منِّي
 ، واعمرنـي بِالْعافيـة  ،ني بِالنِّعمِ وجملْ، اَللّهم زينِّي بِالتَّقْوى، اَو تُزيَل نعمتَك عنَّي  ، اَو تُغَير جِسمي   ،تُبدَل اسمي 

ةيالْعاف ي شُكْرقْنزارو.  
  

اَللّهم انِّي صلَّيتُ هاتَينِ الركْعتَينِ هديةً منِّي الى سيدي          : ثم يقول  ،ثم يصلّي ركعتين بنية صالة الزيارة     
   وِلكساِهللا ردبنِ عبدمحم اليومو          ـزاءج لـى ذِلـكي عزِناجنِّي ولْها متَقَبو اِلهد ومحلى ملِّ عفَص ماَللّه كنَبِيو 

نينسالُْمح،                   الّ لَـكا كُوعالرلوةُ والص ال تَكُون نَّهَال لَك ال شَريك كدحتُ ودجس لَكتُ ولَّيص لَك ماَللّه  ;  نَّـكَال
 اَللّهم صلِّ على محمد وآِل محمد وتَقَبْل منِّي زِيارتي واَعطني سـْؤِلي بِمحمـد واِلـه                 ،تَ اُهللا ال اله االّ اَنْتَ     اَنْ

رينالطّاه.  
  
  

  )صلى اهللا عليه وآله(وداع الرسول األكرم 
  

 فَـان   ، تَجعلْه اخر الْعهد من زِيارة قَبـرِ نَبِيـك         اَللّهم ال  :وعندما يريد الوداع مع القبر الشريف يقول      
 واَن محمـداً عبـدك      ،تَوفَّيتَني قَبَل ذِلك فَانِّي اَشْهد في مماتي على ما اَشْهد علَيه في حياتي اَن ال اله االّ اَنْتَ                 

ولُكسرتَ   ،واخْتَر قَد اَنَّكتَطْهيـراً               و متَهـرطَهو سجالـر منْهتَ عبَأذْه الَّذين رينةَ الطّاهاالَِْئم هتيِل باَه نم ، 
تَ ِلواِئهِمتَحو هِمترمي زفو مهعنا مشُرفَاح،احالر محيا اَر ةراالْخنْيا وى الدف منَهيبي ونيقْ بال تُفَرو مين.  

  
 اَلسالم علَيك اَيهـا الـسراج   ، السالم علَيك اَيها الْبشير النَّذير،اَلسالم علَيك يا رسوَل اهللاِ     :وكذلك يقول 

نيرالْم،      هخَلْق نيباِهللا و نيب فيرا السهاَي كلَيع الموَل اِهللا اَنَّ، اَلسسيا ر داَشْه   خَةالبِ الـشّامي االَْصكُنْتَ نُوراً ف ك
 ةرطَهحامِ الْماالَْريابِها         ،وث اتلَهِمدم نم كتُلْبِس لَمها وةُ بِاَنْجاسيلالْجاه كستُنَج ـوَل اِهللا اَ نِّـي         ، لَمسيا ر داَشْهو 

   كتيِل باَه نم ةبِاالَِْئمو بِك نْؤممنوقم ،نْؤمراض م تَ بِهميعِ ما اَتَيوبِج ،    ـكتيـِل باَه ـنةَ ماالَِْئم اَن داَشْهو 
  .اَعالم الْهدى والْعروةُ الْوثْقى والْحجةُ على اَهِل الدنْيا
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 وان تَوفَّيتَني فَانِّي اَشْهد في مماتي علـى مـا           ،سالَماَللّهم ال تَجعلْه اخر الْعهد من زِيارة نَبِيك علَيه ال         
              لَك ال شَريك كدحالَّ اَنْتَ وا لهاَنْتَ اُهللا ال ا ي اَنَّكياتي حف هلَيع داَشْه،    ولُكسرو كدبداً عمحم اَنةَ   ، واالَِْئم اَنو 

   اَو هتيِل باَه نم كاَنْصارو ِلياُؤك، كججحو ،     كبادي عف خُلفاُؤكو كلى خَلْقع ،    كي بِـالدف كالماَعو ،   انخُـزو 
    كيحةُ وتَراجِمو كرفَظَةُ سحو كلْمد      ،عمحآِل مد ومحلى ملِّ عص مـي         ، اَللّهف آِلـهـد ومحم كنَبِي وحلِّغْ ربو  

 ال جعلَـه اُهللا     ، والسالم علَيك يا رسوَل اِهللا ورحمةُ اِهللا وبركاتُه        ،ساعتي هذه وفي كُلِّ ساعة تَحيةً منِّي وسالماً       
كلَيليمي عتَس راخ.  

  
  

  )عليها السالم(زيارة السيدة فاطمة الزهراء 
  

ل الموضع الذي دفنت فيه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهـراء          هناك اختالف بين الرواة والمحدثين حو     
ويعتقد جماعة بأنّها دفنت فـي الروضـة         .فالبعض يقول إن السيدة المظلومة دفنت في بيتها        .)عليها السالم (

  .المطهرة ما بين القبر والمنبر
  

 ،هر أنّها مدفونة فـي البقيـع      واألظ; ويرى آخرون بأنّها دفنت في الناحية الجنوبية لمرقد أئمة البقيع           
يا ممتَحنَةُ امتَحنَك اُهللا الَّـذي خَلَقَـك قَبـَل اَن          : ويقول في زيارتها   ،ولكن األولى زيارتها في المواضع الثالث     

ِلكُلِّ ما اَتانا بِه اَبوك صلَّى اهللا        وزعمنا اَنّا لَك اَوِلياء ومصدقُون وصابِرون        ،يخْلُقَك فَوجدك ِلما امتَحنَك صابِرةً    
    هيصو اَتانا بِهو اِلهو هلَينـا                 ،عرطَه نا بَِأنّا قَـداَنْفُس شِّرما ِلنُبنا لَهديقنا بِتَصقْتِإالَّ اَلْح قْناكدكُنّا ص نا َألُكنَّا نَسفَا 

كتبِوِالي.  
  

 اَلسالم علَيـك يـا بِنْـتَ        ، اَلسالم علَيك يا بِنْتَ نَبِي اهللاِ      ،يك يا بِنْتَ رسوِل اهللا    اَلسالم علَ  :ويقول أيضاً 
 ، السالم علَيك يـا بِنْـتَ اَمـينِ اهللاِ         ، اَلسالم علَيك يا بِنْتَ صفي اهللاِ      ، اَلسالم علَيك يا بِنْتَ خَليِل اهللاِ      ،حبيبِ اهللاِ 

اهللاِ      اَلس رِ خَلْقيا بِنْتَ خَي كلَيع الم،         هالِئكَتمو هلسراِهللا و ِل اَنبِياءيا بِنْتَ اَفْض كلَيع الميـا      ، اَلس ـكلَيع الماَلس 
  ةرِيرِ الْببِنْتَ خَي،       االْخو ليناالَْو نم الْعالَمين ساءةَ ندييا س كلَيع الماَلس اِهللا   ،رين ِلـيـةَ وجويا ز كلَيع الماَلس 

 اَلسالم علَيـك اَيتُهـا   ، اَلسالم علَيك يا اُم الْحسنِ والْحسينِ سيدي شَبابِ اَهِل الْجنَّة،وخَيرِ الْخَلْق بعد رسوِل اهللاِ    
 اَلسالم علَيك اَيتُهـا     ، اَلسالم علَيك اَيتُها الْفاضلَةُ الزكيةُ     ،ك اَيتُها الرضيةُ الْمرضيةُ    اَلسالم علَي  ،الصديقَةُ الشَّهيدةُ 
 اَلـسالم علَيـك اَيتُهـا       ،ثَةُ الْعليمـةُ   اَلسالم علَيك اَيتُها الُْمحد    ، اَلسالم علَيك اَيتُها التَّقيةُ النَّقيةُ     ،الْحوراء االِْنْسيةُ 

 اَلسالم علَيك يا فاطمةُ بِنْتَ رسوِل اِهللا ورحمـةُ          ، اَلسالم علَيك اَيتُها الْمضطَهدةُ الْمقْهورةُ     ،الْمظْلُومةُ الْمغْصوبةُ 
 كاتُهربلى    ،اِهللا وعو كلَيلَّى اُهللا عص   كندبو كوحر ،       كبر ننَة ميلى بع تيضم اَنَّك داَشْه ،      فَقَـد كرس نم اَنو 

      اِلهو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسر رس،    اِلهو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسفا رج فَقَد فاكج نماذى   ، و فَقَـد اذاك ـنمو 
 ومن قَطَعك فَقَد قَطَـع    ، ومن وصلَك فَقَد وصَل رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه واِله          ، اِهللا صلَّى اُهللا علَيه واِله     رسوَل
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     اِلهو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسر ;      هينْبج نيالَّتي ب هوحرو نْهةٌ معضب نَّكَا   ،الكَم     اِلهو هلَيلَّى اُهللا عقاَل ص،   اُشْـهِد 
        نْهع ضيتر نماَ نِّي راض ع الِئكَتَهمو لَهسراَهللا و،     هلَيع طْتخس نلى مطٌ عساخ ،     نْـهم ْئترتَب نمٌئ مرتَبم ، 

  تواِلي نوال ِلمم،   تيعاد نعاد ِلمغَ، ماَب نِلم ضغبم تض،تبباَح نِلم بحـسيباً     ، محكَفـى بِـاهللا شَـهيداً وو 
  .وجازِياً ومثيباً

  
     يصلّي على النبي صلى اهللا عليه وآله   (ثم (   ة األطهارواألئم) ـلِّ     :بهذا النحو ) عليهم السالمص ـماَللّه

 وصلِّ على وصيه علي بـنِ       ،مِ النَّبِيين وخَيرِ الْخَالِئق اَجمعين    وسلِّم على عبدك ورسوِلك محمدبنِ عبداِهللا خاتَ      
      ينيصرِ الْوخَيو مينلسمامِ الْماو نينْؤماَبِي طاِلب اَميرِالْم،         الْعـالَمين ساءن ةديد سمحم ةَ بِنْتملى فاطلِّ عصو ، 

 وصلِّ علـى  ، وصلِّ على زينِ الْعابِدين علي بنِ الْحسينِ   ،بابِ اَهِل الْجنَّة الْحسنِ والْحسينِ    وصلِّ على سيدي شَ   
 اِهللا  وصلِّ علَى الْكـاظمِ الْغَـيظ فـي   ، وصلِّ علَى الصادق عنِ اِهللا جعفَرِ بنِ محمد        ،محمد بنِ علي باقرِ الْعلْمِ    

 وصلِّ علَـى النَّقـي      ، وصلِّ علَى التَّقي محمد ابنِ علي      ، وصلِّ علَى الرضا علي بنِ موسى      ،موسى بنِ جعفَر  
  . الْحسنِ بنِ علي وصلِّ علَى الْحجة الْقاِئمِ بنِ، وصلِّ علَى الزكي الْحسنِ بنِ علي،علي بنِ محمد

  
      روالْج تْ بِهاَمَل ودالْع يِ بِهاَح ماَللّه،    ضاالَْر قاِئهبِطُوِل ب نيزتّـى ال   ، وح كنَّةَ نَبِيسو دينَك بِه اَظْهِرو 

   الْخَلْق ند مخافَةَ اَحقِّ مالح نبِشَيء م يتَخْفساَ،ي نلْنا معاجو  ولينقْبالْمو هاَشْياعو هوانخـل (ع قْتُولينـي  ) الْمف
الْعالَمين بيا ر ِلياِئهاَو ةرمتَطْهيراً،ز متَهرطَهو سجالر منْهتَ عباَذْه الَّذين هتيِل باَهد ومحلى ملِّ عص ماَللّه .  

  
 ،اَللّهم انِّي اَتَوجه الَيك بِنَبِينا محمد وبِاَهـِل بيتـه صـلَواتُك علَـيهِم       :ثم يصلّي صالة الزيارة ثم يقول     

        واكس هكُنْه لَمعي ال يالَّذ هِملَيظيمِ عالْع قِّكبِح َألُكاَسو،    ظيمع كنْدع قُّهح نقِّ مبِح َألُكاَسـ ، و الْح ماِئكبِاَسنى  وس
 ، واَسَألُك بِاسمك االَْعظَمِ الَّذي اَمرتَ بِه ابراهيم اَن يـدعو بِـه الطَّيـر فَاَجابتْـه           ،الَّتي اَمرتَني اَن اَدعوك بِها    

 وبِاَحـب االَْسـماء الَيـك       ،تْ بـرداً  فَكانَ ﴿كُوني بردا وسلَاما علَى ِإبراهيم﴾     :وبِاسمك الْعظيمِ الَّذي قُلْتَ ِللنّارِ    
  كيها لَدظَماَعها وفاَشْرةً   ،وبهاطَلحاَنْجةً وجابها اعراَسو ،   هجِبتَوـسمو قُّهتَحسمولُهبِمااَنْتَ اَهو،     ـكلَيـُل اساَتَوو 

كلَيع اُِلحو عراَتَضو كلَيا غَباَرو.  
  

واَسَألُك بِكُتُبِك الَّتي اَنْزلْتَها على اَنْبِياِئك ورسلك صلَواتُك علَيهِم من التَّورية واالِْنْجيِل والزبورِ والْقُرانِ              
 واَن تُفَـرج    ،ى محمد واِل محمد    اَن تُصلِّي عل   ، فَان فيها اسمك االَْعظَم وبِما فيها من اَسماِئك الْعظْمى         ،الْعظيمِ

وتَْأذَن فـي هـذَاالْيومِ   ، وتَرفَعه في علّيين، وتَفْتَح اَبواب السماء ِلدعاِئي   ،عن اِل محمد وشيعتهِم ومحبيهِم وعنِّي     
 ، يا من ال يعلَم اَحد كَيفَ هو وقُدرتَه االّ هـو ،في الدنيا واالْخرة وفي هذه الساعة بِفَرجِيو اعطاء اَملي وسْؤِلي        

   ماءبِالسواءالْه دس نيا م،   لَى الْماءع ضاالَْر سكَبو،    ماءاالَْس نساَح هِلنَفْس اخْتارـمِ        ، وبِاالِْس هى نَفْـسمس نيا م 
قْضى بِهي يالَّذوهعدي نةُ محاج .  
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اَسَألُك بِحقِّ ذِلك االِْسمِ فَالشَفيع اَقْوى ِلي منْه اَن تُصلِّي على محمـد واِل محمـد واَن تَقْـضي ِلـي                     
 وجعفَرِ بـنِ    ، ومحمد بنِ علي   ،نِ وعلي بنِ الحسي   ، والحسنِ والحسينِ  ، وتَسمع بِمحمد وعلي وفَاطمةَ    ،حواِئجِي
 والْحجـة   ، والْحسنِ بنِ علـي    ، وعلي بنِ محمد   ، ومحمد بنِ علي   ، وعلي بنِ موسى   ، وموسى بنِ جعفَر   ،محمد

 كذْنِرِ النْتَظالْم،    بو تُكمحرو كالمسو لَواتُكص        يف مهتُشَفِّعو كلَيوا ِلي اشْفَعي ِليتوص هِملَيع كاتُكي   ،رندال تَرو 
  . ويستجاب دعاؤه إن شاء اهللا تعالى،ثم يطلب حاجاته من اهللا .خاِئباً بِحقِّ ال اله االَّ اَنْتَ

  
  

 وفيهـا تقـع المراقـد       ،المسجد النبوي وتقع شرقي   ; وهي أشهر وأقدم مقبرة في تاريخ اإلسالم      : مقبرة البقيع 
صـلوات  ( واإلمام جعفر الصادق     ، واإلمام محمد الباقر   ،المطهرة لإلمام الحسن المجتبى واإلمام زين العابدين      

عليهـا  (إن الصديقة الزهـراء  :  ويقول بعض المؤرخين،وقد دفنوا جنباً إلى جنب) اهللا وسالمه عليهم أجمعين   
  . في هذه المقبرةمدفونة أيضاً) السالم

  
وأول من دفن في مقبرة البقيع هو عثمان بن مظعون وهو من الصحابة األوفيـاء للرسـول األكـرم               

الصحابة والتـابعين   إن أكثر من عشرة آالف من     : ١ينويقول صاحب كتاب مرآة الحرم    ) صلى اهللا عليه وآله   (
  : منهم،وبني هاشم مدفونون في هذه المقبرة

  
  . وقبره بالقرب من باب الدخول،)صلى اهللا عليه وآله( اهللا إبراهيم بن رسول -
  
  .)عليه السالم(السيدة الجليلة فاطمة بنت أسد الوالدة المكرمة ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -
  
  . وكال القبرين بالقرب من قبور أئمة البقيع،العباس بن عبدالمطّلب -
  
  .وكال القبرين يقعان قرب الباب الخروجي) صلى اهللا عليه وآله (صفية وعاتكة عمتا الرسول األكرم -
  
  .)عليه السالم(اُم البنين الزوجة الكريمة ألميرالمؤمنين  -
  
علـيهم  (وقبرهن بالقرب من قبور أئمة البقيع ) صلى اهللا عليه وآله(زينب ورقية واُم كلثوم بنات رسول اهللا         -

  .)السالم
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ولكن موقعـه اآلن فـي      ( وقبره كان خارج البقيع قرب الجدار      ،)عليه السالم (الصادق  إسماعيل ابن اإلمام     -
  .)داخل البقيع

  
  .وقبرها في آخر البقيع; حليمة السعدية اُم النبي من الرضاعة -
  
  

  )عليهم السالم(زيارة أئمة البقيع 
  

   :وهم
  .)عليه السالم(اإلمام الحسن المجتبى  -
  
  .)عليه السالم(اإلمام زين العابدين  -
  
  .)عليه السالم(اإلمام محمد الباقر  -
  
  .)عليه السالم(اإلمام جعفر الصادق  -
  

فمن أراد زيارتهم فليأت بما ذكر من آداب الزيارة كالغسل ولبس الثياب النظيفة الطاهرة واسـتعمال                
اِهللا عبدكُم وابن َأمـتكُم الـذَّليُل بـين       يا مواِلي يا َأبناء رسوِل       : وبعد الدخول في الحرم الشريف يقول      ،الطيب
ديكُمَأي،      قِّكُمتَرِفُ بِحعالْمو رِكُمقَد لُوي عفُ فعضالْمو ،   تَجيراً بِكُمسم كُمجاء ،   كُممرلى حداً ابـاً ِإلـى     ، قاصتَقَرم 
كُمقامم،     لَى اِهللا تَعالى بِكُمال استُوم ، ء   واِليخُُل يا ماهللاِ    ،َأد ِلياءخُُل يا َأوأدبِهذَا       ، ء قيندحالِئكَةَ اِهللا الْمخُُل يا ماَدء 
  . الْمقيمين بِهذَا الْمشْهد،الْحرمِ

  
اِهللا بكْـرةً   وسـبحان  ، والْحمد ِللّـه كَثيـراً    ، اَُهللا َأكْبر كَبيراً   :ثم يدخل في غاية السكينة والوقار ويقول      

 الَّذي من بطَوِله وسهَل زِيارةَ      ، والْحمد ِللّه الْفَرد الصمد الْماجِد االَْحد الْمتَفَضِل الْمنّانِ الْمتَطَوِل الْحنّانِ          ،وَأصيال
هساني بِِإحْل ،ساداتنُوعاً بمم هِمتزِيار ني علْنعجي لَمو نَحمَل وتَطَو.  

  
 اَلـسالم  ، اَلسالم علَيكُم اَهَل التَّقْوى،اَلسالم علَيكُم َأِئمةَ الْهدى   :ثم يقف في مقابل القبور المقدسة ويقول      

 ، اَلسالم علَـيكُم َأهـَل الـصفْوة   ،رِية بِالْقسط اَلسالم علَيكُم َأيها الْقُوام في الْب،علَيكُم َأيها الْحجج على اَهِل الدنْيا  
 اَشْهد َأنَّكُم قَد بلَّغْتُم ونَصحتُم وصـبرتُم فـي ذات اِهللا            ، السالم علَيكُم َأهَل النّجوى    ،اَلسالم علَيكُم آَل رسوِل اهللاِ    

 واَن قَـولَكُم    ، واَن طـاعتَكُم مفْروضـةٌ     ، واَشْهد َأنَّكُم االَِْئمةُ الراشدون الْمهتَدون     ،فَرتُموكُذِّبتُم واُسيء الَيكُم فَغَ   
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 ،لَم تَزالُوا بِعـينِ اهللاِ  واَنَّكُم دعاِئم الدينِ واَركان االَْرضِ    ، وَأمرتُم فَلَم تُطاعوا   ، وَأنَّكُم دعوتُم فَلَم تُجابوا    ،الصدقُ
 ولَم تَشْرك فـيكُم     ، لَم تُدنِّسكُم الْجاهلَيةُ الْجهالء    ، وينْقُلُكُم من اَرحامِ الْمطَهرات    ،ينْسخُكُم من اَصالبِ كُلِّ مطَهر    

 واءاالَْه تَنف،   تُكُمنْبم طابو تُمبط ،   لَيع بِكُم نينِ   مالد انيـا          ،نا دفيه ـذْكَريو فَعتُر اُهللا اَن نوت اَذيي بف لَكُمعفَج 
هماُهللا لَنا           ،اس كُماخْتار ذةً ِلذُنُوبِنا اكَفّارةً لَنا ومحر كُملَيلوتَنا عَل صعجو ،           ـننـا ملَيع ـنخَلْقَنا بِمـا م بطَيو 

كُمتكُ ،وِاليو    كُملْمبِع ينمسم هنْدنّا ع،اكُمينا اديقبِتَص تَرِفينعم ،تَكاناساَخْطَاَ وفَ وراَس نم قامهذا مبِمـا  ، و اَقَرو 
   الْخَالص هقامجى بِمرنى ودى       ،جالر نلْكى مذَ الْهتَنْقسم بِكُم ذَهتَنْقسي اَنفَكُونُوا ِلي شُ   ، و كُم     ،فَعآءتُ إلَـيفَدو فَقَد 

  .إذْ رغب عنْكُم َأهُل الدنْيا واتَّخَذُوا آيات اِهللا هزواً واستَكْبروا عنْها
  

تـي   لَك الْمن بِما وفَّقْتَنـي وعرفْتَنـي َأِئم        ، ومحيطٌ بِكُلِّ شَيء   ، وداِئم ال يلْهو   ،يا من هو قاِئم ال يسهو     
 هلَيي عتَنوبِمااَقَم،  كبادع نْهعدذْصا ،  رِفَتَهعهِلُوا مجو ،  قِّهتَخَفُّوا بِحاسو ،   واهلى سمالُوا او ،    نْـكنَّـةُ مالْم فَكانَـت 

لَيع،      ي بِهتَنصبِما خَص متَهصاَقْوام خَص عم ،      ف كنْدذْ كُنْتُ عا دمالْح كْتُوبـاً      فَلَكذْكُوراً مي هذا مقامفَـال   ،ي م 
  . وصلَّى اُهللا على محمد وآِل محمد، وال تُخَيبني فيما دعوتُ بِحرمة محمد واِله الطّاهرين،تَحرِمني ما رجوتُ

  
  .لكّل إمام ركعتان; ثم يصلّي ثمان ركعات

  
  

  :الزيارة الثانية
  

  : ونذكر هنا ألجل المزيد من الثواب،رة ذكرها العالّمة المجلسي في كتاب مزار بحار األنواروهذه الزيا
  

       نينـسحةَ المقـادو اِلحينالـص ـراءاُمو يقيندالص راءكُبو تَّقينةَ الْمسادو نينْؤمةَ الْماَِئم كُملَيع الماَلس
  وَأنوار ينتَدهالم وَأعالم             كآءشُـرمنِ وحالـر بادعو ياءةَ االَْتْقريخو ياءفةَ االَْصفْوصو ثَةَ االَْنْبِياءروو نالعارِفي 

         كاتُهربةُ اِهللا ومحرو الْخَالِئق شُفَعاءو قاِئقالْح نعادميمانِ وْاال جنْهمقانِ والْفُر،   واباَب اَنَّكُم دـي      اَشْهمِ اِهللا الَّتعن 
  هتلى بِرِيها عفَتَح،     هخَليقَت شادرِها الي فَطَرالَّت الماالَْعو ،     هتذيبِ شَريعها ِلتَهبي نَصالَّت نوازيالْمو ،   فاتيحم اَنَّكُمو 

هتمحر،  هترغْفم قاليدمو ،  هوانرِض حاِئبسو ،  جِنان فاتيحمو ه،  هقانلَةُ فُرمحو ،   ـهلْمنَةُ عخَزو ،    هـرفَظَـةُ سحو ، 
 هيحطُ وبهمو،   هيونَه رِهأم نعادمو ،  ةوانَاتُ النُبأمو ،  سالَةالر داِئعوو ،      ـرظَه دارِكُم نمو انَل الْقُرنَز كُمتيي بفو 

 اْإليمانو الماالِْس، او     الِئكَةالْمِل اِهللا وسخْتَلَفُ رم كُماُهللا            ،لَي تَـضاكُمار الَّـذين المالـس هلَيع راهيمبُل ااَه اَنْتُمو 
 ةلَّ ِلالِْمامجوزع،  الفَةِللْخ تَباكُماجالذُّنُوبِ   ، و نم كُممصعـوبِ    ، ويالْع نم اَكُمربـ    ، و م كُمـرطَهسِ   وجالـر ن، 

 واصطَفاكُم علَى الْعالَمين بِالنُّورِ والْهدى والعلْمِ والتُّقى والْحلْـمِ والنُّهـى والـسكينَة              ،وفَضلَكُم بِالنُّوعِ والْجِنْسِ  
        فافالْعالتَّقْوى واالْثارِ وو ةكْمالْحغْفارِ وتاالِْسو ةالْخَشْيالْوِقارِ وو فافالْكضا والرالنُّفُـوسِ     ،وو ةياكالْقُلُوبِ الزو 

الْعاِلية واالَْشْخاصِ الْمنيرة واالَْحسابِ الْكَبيرة واالَْنْسابِ الطّاهرة واالَْنْـوارِ الْبـاهرة الْموصـولَة واالَْحكـامِ               
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ونَةقْرالْم،   داَيو بِاالْيات كُمماَكْرو  ناتيبِالْب كُم،      ةـحالْواض لَّةاالَْدو جِ الْباِلغَةجبِالْح كُمزاَعبِـاالَْقْواِل    ، و كُمخَـصو 
 كَمِ الْباِلغَةالْحو ةيالشّاف ظواعالْمو قَةثاِل النّاطاالَْمو قَةادَل الْ   ،الصفَـص كُمـنَحمتـابِ والْك لْمع ثَكُمروطـابِ   وخ

 واَودعكُم علْم الْمنايا والْباليا ومكْنُون الْخَفايا ومعاِلم التَّنْزيـِل ومفاصـَل التَّْأويـِل              ،واَرشَدكُم ِلطُرق الصوابِ  
 واريثَ االَْنْبِياءمو،         سابِغَةالْكَليمِ و َأةنْسم عارِالْخَليِل وشو ةكْمالْح وتـصطَفى       كَتابِل المفَضو لكخاتَمِ المو دداو

 واَحلَّكُم محلَّ   ، وامتَحنَكُم بلْوى  ، وضرب لَكُم فى الْقُرانِ اَمثاال     ،وسيف المرتَضى والجفْرِ الْعظيمِ واالِْرث الْقَديمِ     
 فَـَأنْتُم  ، ونَزهكُم عنِ الْخَباِئث ما ظَهر منْها ومـا بطَـن  ،م الْخُمس وحرم علَيكُم الصدقَةَ واَحلَّ لَكُ     ،نَهرِ طالُوتَ 

              ونـيضرالم اَألوِليـاءو ونومـصعـةُ الْماالَِْئمو نطَفَوصالْم ياءصاالَْوو ونداشالر الْخُلَفاءو ونمكْرالْم بادالْع
 قُونادالص لَماءالعال       والْفُض فاءالشُّر النُّذَراء شَراءالْبو نُونيبالْم خُوناسالر كَماءالْحو ،    ونراالْم ياءةُ االَْتْقادالسو 

 ،الْهـدى  والْمتَـسربِلُون نُـور   ، والّالبِسون شـعار الْبلْـوى ورِداء التَّقْـوى    ،بِالْمعروف والنّاهون عنِ الْمنْكَرِ   
 ونَطَـقَ بِفَـضلكُم     ، ولَدكُم الْحقُّ ورباكُم الصدقُ وغَذّاكُم الْيقين      ،والصابِرون في الْبْأساء والضراء وحين الْبْأسِ     

ينلَّ      ،الدجوزلَى اِهللا عبيُل االس اَنَّكُم داَشْهو ،   لى ثَوابِهقُ االطُّرالْ ، وو   هلى خَليقَتداةُ اه،      ـهترِيـي بف ـالماالَْعو ، 
      هضي اَرف هتاداَوو هخَلْق نيبو نَهيب فَراءالسو،   هلْملى عع انُهخُزـدى         ، وِل الْهـبس عاِلممالتَّقْوى و ةمكَل اَنْصارو 

 وبِـاَقْواِلكُم واَفْعـاِلكُم     ، والنُّجوم الَّتي بِكُم يهتَـدى     ،ون علَى الْحقِّ اذا تَنازعوا     والدالُّ ،ومفْزع الْعباد اذَا اخْتَلَفُوا   
 ومـن خـالَفَكُم علـى    ، واَنَّكُم على منْهاجِ الْحقِّ، وبِوِاليتكُم كَمَل الدين واالْيمان   ، وبِفَضلكُم نَطَقَ الْقُران   ،يقْتَدى

لِ موبِ      ،نْهاجِ الْباطالْغُي راراَس كُمقُلُوب عداَهللا اَو اَنالْخُطُوبِ  ، و قاديرمْأنينَـةَ        ، وطُمو كينَةالـس تَأييد ِإلَيكُم فَدَأوو 
 ، وال يصفُكُم االَّ الرسلُ    ،عتُكُم االَّ الْمالِئكَةُ   فَال ينْ  ، واَرواحكُم معادن ِللْقُدسِ   ، وجعَل اَبصاركُم مْألَفاً ِللْقُدرة    ،الْوقارِ

    هميدتَح عاِئمدو هجيدتَم كاناَرو هحيدتَو َأنْصارو ياُؤهفَأصو هادبعو اُؤهباَحاِهللا و ناءاُم اَنْتُم،    ـهلـى دينا عاتُـهدو 
 واُشْهِدكُم اَنِّـي مـْؤمن      ، اُشْهِد اَهللا خاِلقي واُشْهِد مالَئكَتَه واَنْبِياَئه ورسلَه       اَنا و ،اِئعهوحرسةُ خَالِئقه وحفَظَةُ شَر   

بِكُم،  كُملبِفَض رقم ،  كُمتمامِال دتَقعم ،  كُمتمصبِع نْؤمم ،  كُمتِلوِالي عحا    ، خاضبلَى اِهللا سا تَقَّرِبم    راَئةبِالْبو كُمببِح نَه
 داِئكُماَع نـة                  ،مجاسرة وبيكُلِّ ر نمو طَنما بنْها وم رشِ ما ظَهالْفَواح نم كُمرطَه قَد اللُهلَّ جاَهللا ج بَِأن عاِلم 

 وفَرض طـاعتَكُم ومـودتَكُم      ، ضلَّ ومن تَخَلَّفَ عنْها ذَلَّ      واَعطاكُم رايةَ الْحقِّ الَّتي من تَقَدمها      ،ودناَئة ونَجاسة 
هبادع نم ضياَبو دولى كُلِّ اَسع،كُمساداَجو كُمواحلى اَرلواتُ اِهللا عفَص .  

  
 اَلسالم على اَبِي الْحسنِ علـي       ، الْجنَّة اَلسالم على اَبِي محمد الْحسنِ بنِ علي سيد شَبابِ اَهلِ          :ثم يقول 

   نِ الْعابِدينينِ زيسنِ الْحينِ      ،ابلْمِ الدرِ عباق يلنِ عب دمحفَر معلى اَبِي جع الماِهللا    ، اَلسـدبلـى اَبِـي عع الماَلس 
 وربيتُم فـي   ، بَِأبِي اَنْتُم واُمي لَقَد رضعتُم من ثَديِ االْيمانِ        ، وبركاتُه جعفَرِبنِ محمد الصادق االَْمينِ ورحمةُ اهللاِ     

 واَجـرى فـيكُم     ، وعلَّمكُم فَـصَل الْخطـابِ     ، وورثَكُم علْم الْكتابِ   ، واصطَفاكُم اُهللا علَى النّاسِ    ،حجرِ االِْسالمِ 
 وواريثَ النُّبمة،    ةكْمالْح نابيعي بِكُم رفَجو ،  ةالشَّريع فْظبِح كُمماَلْزلَـى النّـاسِ   ، وع تَكُمدـومو تَكُمطاع ضفَرو ، 

            ينلَمِ الدع يضري الْمالهاد يضاالِْمامِ الر نينْؤماَميرِالْم خَليفَة يلنِ عنِ بسلَى الْحع الماَلس    ـينتَّقمـامِ الْماو ، 
                    ياِئكـفاَصو ِلياِئـكاَو ـنـد ملـى اَحتَ علَّياَنْمى ما صكى واَزو باَطْيَل واَفْض طسالْقاِئمِ بِالْققِّ وِل بِالْحالْعام

اِئكباَحو،        هوحبِها ر بتُطَي و ههجبِها و ضيالةً تُبص ،   نع مِلز ةَ       فَقَديلالمِ الْبنِ االِْسع فَعدةَ ويصالْو ا  ، اباِئهفَلَم 



 ١١٨

        كَنر هلَيي اإلى الَّذ كَنر تَنالْف نينْؤملَى الْمقاِئماً       ،خافَ ع هاُهللا عاِلماً بِدين بِما اتاه كانو ،      ـزاءج ـماللّه زِهفَاَج 
 واردد علَينا منْه السالم بِرحمتـك يـا اَرحـم           ، وبلِّغْه منّا السالم   ،ولين واالْخرين الْعارِفين وصلِّ علَيه في االَْ    

ميناحنِ الْعابِد              ،الرينِ زيسنِ الْحب يلاالَْمينِ ع الْعابِدو ىضالر ديالسو يصلَى االِْمامِ الْولِّ عص ماَللّه مـامِ   ،ينا 
   ينلْمِ النَّبِيع وارِثو نينْؤمالْم،             ـكاتيكَراِئمِ تَحو كوانرِض شَراِئف نم كِلياءاَو تَ بِهصبِما خَص هصاخْص ماَللّه 

 ككاتري بنَوامو،    هتبادي علَغَ فب فَلَقَد ،    هتي طاعف لَك حنَصي رِضا ، وف عسارو ك، ـداكطَريقَ ه ةبِاالُْم لَكسو ، 
       هلَتوي دف قِّكح نم هلَيع قَضى ما كانو،         هامتْ اَيتَّى انْقَضح هتي وِاليف هلَيع بجى ما واَدو ،     هتعِلـشَي كـانو 

 اَللّهم  ، والسالم علَيه ورحمةُ اهللا وبركاتُه     ،واردد منْه علَينا السالم    اَللّهم بلِّغْه منَّا السالم      ،رُؤوفاً وبِرعيته رحيماً  
 اَللّهم صـلِّ علـى      ،وصلِّ علَى الْوصي الْباقرِ واالِْمامِ الطّاهرِ والْعلَمِ الظّاهرِ محمد بنِ علي اَبِي جعفَر الْباقرِ             

كِليقِّ  وعِ بِالْحادقْراً      ، الصب لْمالْع قَري بالَّذ قدبِالص قالنّاطراً   ، وهجاً ورس نَهيبو ،        ي كـانقِّ الَّـذقَضى بِـالْحو 
هلَيع،     هلَيتْ اي صاراالَْمانَةَ الَّت ىاَدو ،     كتيصعم ننَهى عو كتبِطاع راَمو ،   ماَللّه       بِـه يتَضسنُوراً ي لْتَهعفَكَما ج

    تَّقُونالْم ي بِهقْتَدال يفَضو نُونْؤمالْم،           الةَل الـصاَفْـض ومينـصعالْم ناِئهاَبو رينالطّاه لى اباِئهعو هلَيلِّ عفَص 
 والسالم علَيهِم ورحمـةُ اِهللا      ،نَّا السالم واردد علَينا منْه السالم      واَبلغْه م  ، واَعطه سْؤلَه وغايةَ مأموِله    ،واَجزلَها
كاتُهربو،          لْمِ االَْنْبِياءع وارِثو ياءصاالَْو يصي ولَى االِْمامِ الْهادلِّ عصو مينِ  ، اَللّهلَمِ الدقِّ     ، عبِـالْح قالنّـاطو 
 اَللّهم فَصلِّ علَيه كَما عبدك مخْلصاً واَطاعك مخْلـصاً          ،بِي الْمساكين جعفَرِ بنِ محمد الصادق االَْمينِ       واَ ،الْيقينِ

 وخُـصه منّـا     ،نمجتَهِداً واجزِه عن احياء سنَّتك واقامة فَراِئضك خَير جزاء الْمتَّقين واَفْضَل ثَوابِ الـصاِلحي             
المالس نْهنا ملَيع ددارالمِ وبِالس،كاتُهربةُ اهللا ومحرو هلَيع المالسو .  

  
  

  )عليهم السالم(وداع أئمة البقيع 
  

 ، قال وال مـالّ  ال سِئم وال،اَلسالم علَيكُم سالم مودع   :يقول) عليهم السالم (وإذا أراد وداع أئمة البقيع      
     جيدم ميدح نَّها ةوالنُّب تيَل با اَهي كُملَيع كاتُهربةُ اِهللا ومحرو، ـنْكُمب عراغ رلَكُم غَي ليو المل  ، سدتَبـسال مو 

بِكُم،   كُملَير عْؤثال مو ،   نْكُمف عرنْحال مو ،  بِكُمي قُرد فال زاهو ،     ـورِكُمقُب ةزِيـار ـنم دهالْع راُهللا اخ لَهعال ج
 كُمدشاهتْيانِ ماو،  كُملَيع المالسو ،كُمترمي زاُهللا ف ىنشَرحو ، ـكُمضوي حندراَوو ،   ـزبِكُمـي حـي فلَنعجو ، و 

 و غَفَـر    ، و شَكَر سعيي بِكُم    ، و ملَّكَني في اَيامكُم    ،اَحياني في رجعتكُم   و   ، و مكَّنَني في دولَتكُم    ،اَرضاكُم عنِّي 
 كُمتذَنْبِي بِشَفاع،    كُمتبحي بِمتثْراَقاَل ع و ،    كُمواالتبِي بِملى كَعاَع و ،    كُمتي بِطـاعفَنشَر و ،    ـديكُمـي بِهنزاَعو ، 

 ي ملَنعجنجِحاً   وحاً مفْلم نِ انْقَلَبماً ساِلماً  ،ماً  ، غانيعافاً غَنم ،     هتفايكو هلفَضوانِ اِهللا وِل مـا     ، فاِئزاً بِرِضبِاَفْـض 
     واليكُممو ارِكُموز نم داَح بِه بنْقَلي،  كُمتشيعو يكُمبحمالْ     ، و ثُم دواُهللا الْع يقَنزري     وبي رقانداً ما اَبأب دوـة   ،عيبِن 

 ، اَللّهم ال تَجعلْه اخر الْعهد من زِيارتهِم وذكْـرِهم         ، ورِزق واسع حالل طَيب    ، وايمان وتَقْوى واخْبات   ،صادقَة
 هِملَيع لوةالصالْ     ،وةَ ومحالرةَ ورغْفالْم ِلي جِباَوو     ـةاالِْجاب نسحو االْيمانو النُّورو الفَوزكَةَ ورالْبو ركَمـا  ،خَي 

 بِاَبِي اَنْـتُم    ، الْمتَقَربين الَيك والَيهِم   ، الراغبين في زِيارتهِم   ، الْموجِبين طاعتَهم  ،اَوجبتَ الَوِلياِئك الْعارِفين بِحقِّهِمِ   



 ١١٩

 واذْكُرونـي   ، واَدخلُوني في شَـفاعتكُم    ، وصيروني في حزبِكُم   ،فْسي واَهلي وماِلي اجعلُوني في همكُم     واُمي ونَ 
 كُمبر نْدد      ،عمحاِل مد ومحلى ملِّ عص ماَللّه ،     المنِّي السم مهساداَجو مهواحغْ اَرلاَبو ، السو      هِملَـيوع ـهلَيع الم

  كاتُهربةُ اِهللا ومحرويقول أيضاً  .و:             كُملَـيُأ عاَقْراَهللا و كُمعدتَواَس كاتُهربةُ اِهللا ومحردى وةَ الْهاََئم كُملَيع الماَلس
الملَلْ        ،السدو بِه بِما جِْئتُم وِل وسبِالرنّا بِاِهللا وام  هلَيع تُم،    دينالشّاه عنا مفَاكْتُب مويطلب مـن اهللا أن يوفّقـه      . اَللّه

  .لزيارتهم مرة اُخرى
  

  )صلى اهللا عليه وآله(زيارة إبراهيم بن رسول اهللا 
  

 اَلـسالم  ، اِهللا اَلسالم على حبيـبِ   ، اَلسالم على نَبِي اهللاِ    ،اَلسالم على رسوِل اهللاِ    :يقف عند قبره ويقول   
 اَلسالم على محمد بنِ عبد اِهللا سيد االَْنْبِياء وخاتَمِ الْمرسلين وخيـرة اِهللا            ، اَلسالم على نَجِي اهللاِ    ،على صفي اهللاِ  

    آِئهمسو هضي اَرف هخَلْق ناِهللا  ،م ميعِ اَنْبِياءلى جع الماَلس هلسرو، اِلحينالـصو داءعالسو دآءلَى الشُّهع الماَلس ، 
     اِلحيناِهللا الص بادلى ععنا ولَيع المةُ     ،اَلسيالزاك وحتُها الراَي كلَيع المالـشّريفَةُ      ، اَلس ا النَّفْستُهاَي كلَيع الماَلس ، 

  . اَلسالم علَيك ياابن خَيرِ الْورى، اَلسالم علَيك اَيتُها النَّسمةُ الزاكيةُ، الساللَةُ الطّاهرةُاَلسالم علَيك اَيتُها
  

علَيك يـاابن    اَلسالم   ، اَلسالم علَيك يا ابن الْمبعوث الى كافَّة الْورى        ،السالم علَيك ياابن النَّبِي الْمجتَبى    
 اَلـسالم علَيـك يـا ابـن     ، اَلسالم علَيك ياابن الْمَؤيد بِالْقُرانِ، اَلسالم علَيك ياابن السراجِ الْمنيرِ    ،الْبشيرِ النَّذيرِ 

   الْجانلَى االِْنْسِ وِل اسرا     ،الْمبِ الرصاح ناابي كلَيع الماَلس ةالمالْعوةي،       ـةيمالْق موالشَّفيعِ ي ناابي كلَيع الماَلس ، 
ةاُهللا بِالْكَرام باهح نم ناابي كلَيع الماَلس،كاتُهربةُ اِهللا ومحرو كلَيع الماَلس .  

  
 فَنَقَلَك الَيـه  ،ن يكْتُب علَيك اَحكامه اَو يكَلِّفَك حاللَه وحرامه       اَشْهد اَنَّك قَد اخْتاراُهللا لَك دار انْعامه قَبَل اَ        

 ورفَعـك الَـى الـدرجات       ، وبوَأك جنَّةَ الْمْأوى   ،طَيباً زاكياً مرضياً طاهراً من كُلِّ نَجس مقَدساً من كُلِّ دنَس          
 اَللّهم اجعْل اَفْضَل صلَواتك واَزكاهـا  ، وتُبلِّغُه اَكْبر مْأموِله،علَيك صالةً تَقَر بِها عين رسوِله وصلَّى اُهللا    ،الْعلى

           يند خاتَمِ النَّبِيمحم كخَلْق نم كتريخو كنَبِيو وِلكسلى رفاها عاَوو ككاتراَنْمى بو،  لى معو      هالداَو ـنَل منَس ن
بينالطَّي،ميناحالر محيا اَر كتمحبِر رينالطّاه هتتْرع نخَلَّفَ م نلى معو .  

  
ذَنْبِـي بِهِـم     و ،اَللّهم انِّي اَسَألُك بِحقِّ محمد صفيك وابراهيم نَجِل نَبِيك اَن تَجعَل سعيي بِهِم مـشْكُوراً              

 واُمورِي بِهِـم    ، وَأفْعاِلي بِهِم مرضيةً   ، وحواِئجِي بِهِم مقْضيةً   ، وعاقبتي بِهِم حميدةً   ، وحياتي بِهِم سعيدةً   ،مغْفُوراً
 ، اَللّهم جنِّبنـي عقابـك  ،فِّس عنِّي كُلَّ هم وضيق   ونَ ، اَللّهم واَحسن ِلي التَّوفيقَ    ، وشُُؤوني بِهِم محمودةً   ،مسعودةً

 كي ثَوابننَحاَمو،  نانَكنِّي جكاَسو ،   اَمانَكو وانَكي رِضقَنزارو ،        ميعجي ولْدوو يعاِئي واِلدي صاِلحِ دف اَشْرِكو 
 ناتْؤمالْمو نينْؤمالْم،  منْهم ياءاالْح  واتاالَْمو ،      الْعـالَمين بر امين اِلحاتالص ياتالْباق ِليو نَّكيـصلّي    . ا ثـم

  .ركعتين ويطلب حاجاته من اهللا



 ١٢٠

  
  )رضي اهللا عنهما(زيارة السيدة فاطمة بنت أسد

  
 عنـد    فمن أراد زيارتها فليقف    ، وقبرها عند قبور أئمة البقيع     ،)عليه السالم (وهي والدة أميرالمؤمنين    

 اَلـسالم علـى     ، اَلسالم على محمد سيد الْمرسلين     ، اَلسالم على رسوِل اهللاِ    ،اَلسالم على نَبِي اهللاِ    :قبرها ويقول 
  ليناالَْو ديد سمحم،     ريناالْخ ديد سمحلى مع الماَلس ،    اهللا ر ثَهعب نلى مع الماَلسةً ِللْعالَمينما ،حهاَي كلَيع الماَلس 

   كاتُهربةُ اِهللا ومحرو النَّبِي،      ةيمد الْهاشاَس ةَ بِنْتملى فاطع المةُ        ، اَلسـيضريقَةُ الْمدـا الـصتُهاَي كلَيع الماَلس ، 
 ، اَلسالم علَيك يا كافلَةَ محمد خاتَمِ النَّبِيـين        ، اَلسالم علَيك اَيتُها الْكَريمةُ الرضيةُ     ،قيةُاَلسالم علَيك اَيتُها التَّقيةُ النَّ    

     ينيصالْو ديةَ سيا واِلد كلَيع الموِل اِهللا خاتَمِ            ،اَلسسلى رتْ شَفَقَتُها عرظَه نيا م كلَيع الماَلس ينالنَّبِي،   الماَلـس 
 اَلسالم علَيك وعلـى ولَـدك       ، اَلسالم علَيك وعلى روحك وبدنك الطّاهرِ      ،علَيك يا من تَربِيتُها ِلوِلي اِهللا االَْمينِ      

كاتُهربةُ اِهللا ومحرو.  
  

    ياَدفالَةَ والْك نْتساَح َأنَّك داالَْمانَةَ اَشْه ـوِل اهللاِ       ،تسر فْـظـي حف بالَغْتاِهللا و ضاتري مف تدتَهاجو ، 
 قِّهعارِفَةً بِح، هقدنَةً بِصْؤمم ،هتوتَرِفَةً بِنُبعم ،هتمعةً بِنرصتَبسم ،هتبِيلَةً بِتَركاف ،هلى نَفْسقَةً عشْفلـى   ، مفَـةً عواق 

مدخهت،  ةً رِضاهخْتاريانِ        ، ماالَْد فبِاَشْر كسالتَّملَى االْيمانِ وع تيضم اَنَّك داَشْهةً      ، ورةً طـاهـيضرةً مياضر 
 صلِّ على محمـد واِل محمـد         اَللّهم ، وجعَل الْجنَّةَ منْزِلَك ومْأواك    ، فَرضي اُهللا عنْك واَرضاك    ،زكيةً تَقيةً نَقيةً  

 ، وارزقْني مرافَقَتَهـا   ، وال تَحرِمني شَفاعتَها وشَفاعةَ االَِْئمة من ذُريتها       ، وثَبتْني على محبتها   ،وانْفَعني بِزِيارتها 
رينا الطّاههالداَو عمها وعي منشُراحو.  

  
ماها       اَللّهيي اتزِيار نم دهالْع راخ لْهعـي         ، ال تَجتَنقَيـداً مـا اَبها اَبلَيا دوي الْعقْنزاري    ، وتَنفَّيذا تَـواو 

         ميناحالر محيا اَر كتمحها بِرتي شَفاعي فلْنخاَدها وترمي زي فنشُرـ ،فَاح دك ومنْزِلَتهـا لَـديك    اَللّهم بِحقِّها عنْ
    ناتْؤمالْمو نينْؤمميعِ الْمِلجو يِلواِلدِلي وراغْف،            ـذابع كتمحنا بِرقنَةً وسح ةري االْخفنَةً وسنْيا حي الدنا فاتو 

  .ثم يصلّي ركعتي صالة الزيارة ثم يطلب حاجاته من اهللا .النّارِ
  
  

 وعند هذا الجبل وقعت الحـرب بـين         .١هو جبل يقع على بعد فرسخ من المدينة من جهة الشمال          و: جبل اُحد 
 واستشهد فيها حمـزة     ،الثالثة للهجرة  وكفّار قريش في شهر شوال من السنة      ) صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   

صـلى اهللا عليـه     (فيها النبي    وجرح   ،مع أربعة وسبعين شهيداً   ) صلى اهللا عليه وآله   (العم المكرم لرسول اهللا     
  .أيضاً) وآله
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 ١٢١

  
 حيث دفن هؤالء الثالثـة      ،وفي هذه الساحة يوجد مرقد حمزة وعبداهللا بن جحش ومصعب بن عمير           

   . ودفن سائر الشهداء بالقرب منهم،جنباً إلى جنب
  
  

  )رضي اهللا عنه(زيارة حمزة بن عبد المطّلب 
  

 اَلسالم علَيك يا اَسـد     ، صلَّى اُهللا علَيه واِله اَلسالم علَيك يا خَير الشُّهداء         اَلسالم علَيك يا عم رسوِل اهللاِ     
  وِلهسر داَسلَّ       ،اِهللا وجوزي اِهللا عتَ فدجاه قَد اَنَّك داَشْه ،  كتَ بِنَفْسدجو ،        نْـدكُنْتَ فيما عوَل اِهللا وستَ رحنَصو 

 راغبـاً الَيـك فـي    ، بِاَبِي اَنْتَ واُمي اَتَيتُك متَقَرباً الى رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه و اِله بِذِلك، سبحانَه راغباً  اِهللا
ةي    ،الشَّفاعنَفْس خَالص كتي بِزِيارتَغي بِما       ، اَبثْلقَّها متَحنار اس نم ذَاً بِكوتَعي    ملى نَفْستُ عنَيج ،     ـنهارِبـاً م 

  . فَزِعاً الَيك رجاء رحمة ربي،على ظَهري  ذُنُوبِي الَّتي احتَطَبتُها
  

بـي   واَتَيتُ ما اَسـخَطَ ر ، وقَد اَوقَرتْ ظَهرِي ذُنُوبِي    ،اَتَيتُك من شُقَّة بعيدة طاِلباً فَكاك رقَبتي من النّارِ        
          ةمحالر تيَل باَه نْكُمراً ِلي مخَي هلَيا عداً اَفْزاَح اَجِد لَمي      ،وتحاجفَقْرِي و موِلي شَفيعاً ي فَكُن ،     ـكلَيتُ ارس فَقَد 

 ، واَنْتَ ممن اَمرنـي اُهللا بِـصلَته       ،فْرداً وصرتُ الَيك م   ، وسكَبتُ عبرتي عنْدك باكياً    ، واَتَيتُك مكْروباً  ،محزوناً
  هلى بِري عثَّنحو،   هللى فَضي علَّندو ،  هبي ِلحدانهو ،    هلَيا ةفادي الْوي فنغَّبرو ،   هنْـدـواِئجِ عالْح ي طَلَبنماَلْهو ، 

  . وال يسعد من عاداكُم، وال يخْسر من يهواكُم، وال يخيب من اَتاكُم،ماَنْتُم اَهُل بيت ال يشْقى من تَوالّكُ
  

 اَللّهم انِّي تَعرضتُ ِلرحمتك     ، اَللّهم صلِّ على محمد واِل محمد      :ويقولثم يصلّي ركعتي صالة الزيارة      
 وتَشْغَُل كُلُّ نَفْـس     ،ى اُهللا علَيه و اِله ِلتُجيرني من نقْمتك في يوم تَكْثُر فيه االَْصواتُ            بِلُزومي ِلقَبرِ عم نَبِيك صلَّ    

درةُ على   وان تُعاقب فَمولى لَه الْقُ     ، فَان تَرحمني الْيوم فَال خَوفٌ علَي وال حزن        ، وتُجادُل عن نَفْسها   ،بِما قَدمتْ 
هدبمِ،عوالْي دعي بنبال تُخَيي، وترِ حاجي بِغَيرِفْنال تَصو .  

  
 كنَبِي مرِ عقْتُ بِقَبلَص فَقَد،كتمحر جاءرو كضاترم غاءتاب كلَيا تُ بِهبتَقَرو ،   ـكلْمبِح ـدعنِّي وْل مفَتَقَب 

 ، وما اَخافُ اَن تَظْلمني ولكن اَخافُ سـوء الْحـسابِ  ، فَقَد عظُم جرمي،وبِرافَتك على جِناية نَفْسي  على جهلي   
       الَمهِما السلَيع كنَبِي مرِعلى قَبتَقَلُّبِي ع موالنّارِ    ،فَانْظُرِ الْي ني مي   ، فَبِهِما فُكَّنيعس بال تُخَيو ،     ـكلَيع ونَنهال يو 

  . وال تَقْلبني بِغَيرِ حواِئجِي، وال تَحجبن عنْك صوتي،ابتهاِلي
  

 فَصلِّ  ، ويا مفَرجاً عنِ الْملْهوف الْحيرانِ الْغَريق الْمشْرِف علَى الْهلَكَة         ،يا غياثَ كُلِّ مكْروب ومحزون    
 فَقَد رجوتُ   ، وارحم تَضرعي وعبرتي وانْفرادي    ، وانْظُر الَي نَظْرةً ال اَشْقى بعدها اَبداً       ،واِل محمد على محمد   



 ١٢٢

       واكس داَح طيهعي ال يالَّذ رتُ الْخَييرتَحو ي   ،رِضاكلاَم دفَال تَر ،    لىوفَم بتُعاق نا ماَللّه       هـدبلى عةُ عرالْقُد لَه 
  هلعف وءبِس زاِئهجي       ،وترِ حاجي بِغَيرِفْنال تَصو موالْي ني    ، فَال اَخيبتوِفادي وشُخُوص نبال تُخَيتُ     ، واَنْفَـد فَقَـد 

 ولُذْتُ  ، واثَرتُ ما عنْدك على نَفْسي     ،والْماَل وما خَولْتَني  نَفَقَتي و اَتْعبتُ بدني وقَطَعتُ الْمفازات وخَلَّفْتُ االَْهَل         
      اِلهو هلَيلَّى اُهللا عص كنَبِي مرِ عبِقَب،    كضاترم غاءتاب تُ بِهبتَقَرلى ذَنْبِـي        ، وع كْأفَتبِري ولهلى جع كلْمبِح دفَع ، 

  .غْفره بِرحمتك يا كَريم يا كَريمفَقَد عظُم جرمي فَا
  
  

  زيارة قبور شهداء اُحدرضوان اهللا عليهم
  

 اَلسالم على اَهـِل بيتـه       ، اَلسالم على محمد بنِ عبد اهللاِ      ، اَلسالم على نَبِي اهللاِ    ،اَلسالم على رسوِل اهللا   
رينالطّاه،    كُملَيع الماَلس   نُونْؤمالْم داءا الشُّههاَي،       حيدالتَّواالْيمانِ و تيَل بيا اَه كُملَيع الميـا     ، اَلس كُملَيع الماَلس 

       المالس اِلهو هلَيع وِلهسر اَنْصاردينِ اِهللا و ارِ         ،اَنْصارـى الـدقْبع معفَن تُمرببِما ص كُملَيع الماَهللا     اَ ، س اَن دشْـه
   وِلهسِلر طَفاكُماصو هِلدين كُماخْتار،        ـهنَبِي ـنعدينِ اِهللا و نع تُمبذَبو هقِّ جِهادي اِهللا حف تُمدجاه قَد َأنَّكُم دواَشْه ، 

  ونَهد كُمبِاَنْفُس تُمدجنْهاجِ     ،ولى مع لْتُمقُت اَنَّكُم داَشْهوِل اهللاِ   وسَل         ، راَفْض هلاَهالمِ ونِ االِْسعو هنَبِي ناُهللا ع زاكُمفَج 
زاءالْج،          اِلحينالـصو داءالـشُّهو يقيندالـصو ينالنَّبي عم هكْرامعِ اضومو هوانلِّ رِضحي مف كُموهجفْنا ورعو 

  .وحسن اُولِئك رفيقاً
  

 واَنَّكُم لَمن الْمقَربين الْفاِئزين الَّذين هـم اَحيـاء          ، واَن من حاربكُم فَقَد حارب اهللاَ      ،شْهد اَنَّكُم حزب اهللاِ   اَ
  قُونزري هِمبر نْدع،        عينمالنّاسِ اَجو الِئكَةالْمنَةُ اِهللا ولَع قَتَلَكُم نلى مزاِئراً     اَتَ ، فَع َل التَّوحيديا اَه تُكُمي،   قِّكُـمبِحو 

 فَعلَـيكُم سـالم اِهللا    ، وبِما سبقَ من شَريف االَْعماِل و مرضي االَْفْعاِل عاِلماً         ، وبِزِيارتكُم الَى اِهللا متَقَرباً    ،عارِفاً
     لَع قَتَلَكُم نلى معو كاتُهربو تُهمحرو   خَطُهسو هبغَضنَةُ اِهللا و،          مهدلـى قَـصـي عتْنثَبو هِمتي بِزِيارنانْفَع ماَللّه 

           كتمحدارِ ر تَقَرسي مف منَهيبي ونيب عماجو هلَيع متَهفَّيلى ما تَوي عفَّنتَوو،        بِكُـم ـننَحطٌ ولَنا فَر اَنَّكُم دال   اَشْه 
قونح.  

  
  

  بقية األماكن المقدسة في المدينة المنورة
  

  : ونكتفي هنا باإلشارة إلى بعضها،وهي كثيرة
  

 ولكـن فـي الوقـت    ، كان هذا المسجد في السابق يبعد عن المدينة المنورة مسافة عدة كيلومترات    :مسجد قبا 
  . ويقع في شارع قبا،ورةالحاضر وبسبب اتّساع المدينة فقد أصبح جزءاً من المدينة المن



 ١٢٣

  
الَ تَقُم فيه َأبدا لَّمسجِد ُأسـس  وقد ُأسس هذا المسجد من أول يوم على التقوى وفيه نزلت اآلية الكريمة   

          ي اللّـهواْ وـرتَطَهَأن ي ـونبحـاٌل يرِج يـهف يهف قُّ َأن تَقُوممٍ َأحوِل يَأو نى ملَى التَّقْوع  ﴾ـرِينطَّهالْم ـبح 
إن ثـواب   «:قولـه ) صلى اهللا عليه وآله ( وقد روي عن الرسول      ، وهو مسجد في غاية القدسية     }١٠٨/التوبة{

  .فيجدر بزوار المدينة المنورة أن يصلّوا في هذا المسجد ما استطاعوا» الصالة فيه يعادل ثواب العمرة
  

 وعلى هذا الجبل يقع مـسجد يـسمى مـسجد    ،ل يسمى بجبل سلع في الشمال الغربي للمدينة جب :مسجد الفتح 
فـي  ) عليـه الـسالم   (وقد قتل عمرو بن عبدود على يد أمير المؤمنين           . ويسمى أيضاً مسجد األحزاب    ،الفتح

  . وحظى المسلمون بالفتح والنصر،غزوة األحزاب
  

د بهذا الـدعاء واسـتجاب اهللا   دعا في هذا المسج) صلى اهللا عليه وآله   (وقد روى جابر أن رسول اهللا       
 ويـا مجيـب دعـوة       ،يـا صـريخَ الْمكْـروبين      : ولذا يستحب بعد الصالة في هذا المسجد أن يقول         ،دعاءه

ينطَرضالْم،   ومينمهغيثَ الْميا مـلَّى            ، وص كنَبِي ني كَما كَشَفْتَ عغَمبِي وكَري ومهي ورنِّي ضفْ عاُهللا   اكْش 
هودَل عوه تَهكَفَيو همه اِلهو هلَيع،ميناحالر محيا اَر ةراالْخنْيا ورِ الداَم ني منمني ما اَهاكْفو .  

  
  : وهي،وهناك ثالث مساجد اُخرى تقع إلى جهة الجنوب إلى األسفل قليال من مسجد الفتح

  
  .)المعليه الس( مسجد اإلمام علي -١
  
  .)عليها السالم( مسجد السيدة فاطمة -٢
  
  .)رضي اهللا عنه( مسجد سلمان -٣
  

  :و يستحب صالة ركعتين في كّل واحد من هذه المساجد الثالثة
  
  

  . ويقع شرق مسجد قبا:مسجد الفضيخ
  

  . ويقع شمال البقيع يسمى أيضاً بمسجد اإلجابة:مسجد المباهلة
  

أبي ذر ويقع في شارع :مسجد أبي ذر.  



 ١٢٤

  
وذلـك فـي الـسنة    ; إنّه أول مسجداُقيمت فيه صالة العيد: ويقال.  ويقع غرب المسجد النبوي    :مسجد الغمامة 

 مسجد   و )عليه السالم (مسجد اإلمام علي     {:الثانية للهجرة، وفي شمال هذاالمسجد يوجد مسجدان آخران، هما        
  })عليها السالم(السيدة فاطمة 

  
 وقد حدث فـي هـذا المـسجد         ،وهو من أشهر مساجد المدينة    ;  شمال غرب المدينة    ويقع في  :مسجد القبلتين 

  .تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظّمة
  

ويـسمى أيـضاً   » ذباب«ويقع في بداية طريق الدخول إلى المدينة من جهة الشام وعلى جبل  :مسجد الرايـة  
   .بمسجد الذباب

  
  .ةً في كّل مسجد من المساجد المذكورة تستحب صالة ركعتين تحي:مالحظة

  
 وكان بيتها و مصالّها فـي       ،)صلى اهللا عليه وآله   ( وهي حجرة اُم إبراهيم ابن رسول اهللا         :مشربة اُم إبراهيم  

  .ويقع هذا المحّل في طريق مسجد قبا; هذا المكان
  

ة عشر شهيداً من شهداء غزوة بـدر،       وفيها دفن أربع   ، وهي قرية تقع بين مكّة المكرمة والمدينة المنورة        :بدر
  .ويجدر كثيراً بالزوارالكرام أن يتشرفوابزيارة تلك القبور المقدسة
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  بعرفة) عليه السالم(دعاء اإلمام الحسين 
  

خرج عـشية عرفـة     ) عليهما السالم (روى بشر وبشير األسديان أن الحسين بن علي بن أبي طالب            
هوناً هوناً حتّى وقف هو وجماعة من أهل بيته وولده          ) عليه السالم (لّال متخشّعاً، فجعل    يومئذ من فسطاطه متذ   

  : قال، ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين،ومواليه في ميسرة الجبل مستقبل البيت
  

هنْعال كَصو عمان طاِئهال ِلعو عداف ِلقَضاِئه سي لَيالَّذ ِللّه دمعاَلْحصان نْعص ،عالْواس وادالْج وهو ، 

ناِئعالص هتكْمبِح اَتْقَنداِئعِ والْب ناساَج فَطَر،داِئعالْو هنْدع ال تَضيعو الطَّالِئع هلَيع ، ال تَخْفى عجازي كُلِّ صان 

 وهو ِللدعوات سامع ،عِ والْكتابِ الْجامعِ بِالنُّورِ الساطعِ ومنْزُِل الْمناف، و راحم كُلِّ ضارِع،وراِئشُ كُلِّ قانع

عراف جاترِللدو عداف باتِللْكُرو،عقام ةبابِرِللْجو ، وهو شَيء هثْلكَم سلَيو لُهدعي ال شَيءو هرغَي لهفَال ا 

  . وهو على كُلِّ شَيء قَدير،رالسميع الْبصير اللَّطيفُ الْخَبي

لَك ةوبِيببِالر داَشْهو كلَيا غَبنِّي اَرا مي،اَللّهبر اً بِاَنَّكرقي، مدرم كلَياو ، َل َأنقَب كتمعي بِنْأتَنتَدبا 

 آمناً ِلريبِ الْمنُونِ واختالف الدهورِ ، َأسكَنْتَني االَْصالب وخَلَقْتَني من التُّرابِ ثُم،اَكُون شَيئاً مذْكُوراً

نينالسو،ةونِ الْخاِليالْقُرو ةيامِ الْماضاالَْي نم مي تَقادم فحلى رلْب اص نناً مْل ظاعاَز ي ، فَلَمنتُخْرِج لَم 

 لكنَّك ،واحسانك الَي في دولَة اَِئمة الْكُفْرِ الَّذين نَقَضوا عهدك وكَذَّبوا رسلَك) لبِي خ (ِلراْفَتك بِي ولُطْفك ِلي 

ومن  ، وفيه اَنْشَْأتَني،ِللَّذي سبقَ ِلي من الْهدى الَّذي لَه يسرتَني) رْأفَةً منْك وتَحنُّناً علَي نسخة(اَخْرجتَني 

كمعوابِغِ نسو كنْعميِل صُؤفْتَ بِي بِجر ِل ذِلكنى،قَبمي ينم ني متَ خَلْقعتَدي ظُلُمات ثَالث ، فَابي فكَنْتَناَسو 

   .يئاً من اَمرِيولَم تَجعْل الَي شَ) تُشَهرني بِخَلْقي خ ل( لَم تُشْهِدني خَلْقي ،بين لَحم ودم وجِلْد
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 ، وحفظْتَني في الْمهد طفْال صبِياً،ثُم اَخْرجتَني ِللَّذي سبقَ ِلي من الْهدى الَى الدنْيا تاماً سوِياً

 ،)الْرحاِئم خ ل(مهات الرواحم  وكَفَّلْتَني االُْ، وعطَفْتَ علَي قُلُوب الْحواضنِ،ورزقْتَني من الْغذاء لَبناً مرِياً

الْجان طَوارِق ني مكَالَْتَنالنُّقْصانِ،وو ةيادالز ني متَنلَّمسو ،منحيا ر حيمتَ يا رلَلْتُ ، فَتَعالَيتَهذَا استّى اح 

 حتّى اذَا اكْتَملَتْ فطْرتي واعتَدلَتْ مرتي ،يتَني زاِئداً في كُلِّ عام ورب،ناطقاً بِالْكَالمِ اَتْممتَ علَي سوابِغَ االِْنْعامِ

رِفَتَكعي متَنماَلْه بِاَن تَكجح لَيتَ عبجَأو، كتكْمجاِئبِ حي بِعتَنعورخل( و كتطْري ) فاْتَ في ِلما ذَرقَظْتَناَيو

ضاَرو ماِئكسكداِئعِ خَلْقب نم ك،كْرِكذو ي ِلشُكْرِكتَنهنَبو ،تَكبادعو تَكطاع لَيتَ عبجاَوي ما ، وتَنمفَهو 

لُكسر تْ بِهجاء،كضاترَل متَ ِلي تَقَبرسيو ،كلُطْفو كنوبِع ميعِ ذِلكي جف لَينَنْتَ عمو .  

 ،دون اُخْرى) بِنعمة خ ل( ولَم تَرض ِلي يا الهِي نعمةً ،الثَّرى) حر خ ل( خَلَقْتَني من خَيرِ ثُم اذْ

لَيظَمِ عظيمِ االَْعالْع نِّكياشِ بِمالر نُوفصعاشِ واَنْواعِ الْم ني مقْتَنزرو،لَيالْقَديمِ ا كسانحاذا ، وتّى اح 

ما ) على خ ل(تْممتَ علَي جميع النِّعمِ وصرفْتَ عنِّي كُلَّ النِّقَمِ لَم يمنَعك جهلي وجرَأتي علَيك اَن دلَلْتَني الى اَ

كلَيي انبقَري،كيي لَدِلفُنزي ِلما يفَّقْتَنوَئ، وس ناي وتَنباَج تُكوعد ني فَاتَنطَياَع ي،لْتُكتَنشَكَر تُكاَطَع ناو ، 

 فَسبحانَك سبحانَك من مبدئ ،الَنْعمك علَي واحسانك الَي) إكْماالً خ ل( كُلُّ ذِلك اكْماٌل ،وان شَكَرتُك زِدتَني

 اَم اَي عطاياك ، فَاَي نعمك يا الهي اُحصي عدداً وذكْراً،ُؤك وتَقَدستْ اَسماُؤك وعظُمتْ اال،معيد حميد مجيد

ونها الْعاديصحي اَن نم اَكْثَر بيا ر يهبِها شُكْراً و أتَ ،اَقُومردفْتَ ورما ص ثُم ظُونا الْحافلْماً بِهلُغَ عبي اَو 

الض نم منِّي اَللّهعاءرالسو ةيالْعاف نِلي م را ظَهمم اَكْثَر اءرالضو ر.  
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 داَنا اَشْهخ ل(و كي) اُشْهِدإيمان قيقَةلهِي بِحي،يا اقيني ماتزع قْدعي، وحيدريحِ تَوخاِلصِ صو ، 

 وخُرق مسارِبِ نَفْسي ،اَساريرِ صفْحة جبيني و، وعالِئق مجارِي نُورِ بصرِي،وباطنِ مكْنُونِ ضميرِي

 وما ضمتْ واَطْبقَتْ علَيه ،سمعي) صماخِ خ ل( ومسارِبِ سماخِ ، وخَذاريف مارِنِ عرنيني،)نَفَسي خ ل(

 وحمالَة ، ومساغِ مطْعمي ومشْربِي،راسي ومنابِت اَض، ومغْرزِحنَك فَمي وفَكِّي،شَفَتاي وحركات لَفْظ ِلساني

 ،حبِل وتيني) جمِل نسخة( وحماِئِل ، وما اشْتَمَل علَيه تامور صدرِي، وبلُوعِ فارِغِ حباِئِل عنُقي،اُم رأسي

 ، وقَبض عواملي، وحقاقُ مفاصلي،فُ اَضالعي وما حوتْه شَراسي، واَفْالذ حواشي كَبِدي،ونياط حجابِ قَلْبِي

 ميعجي ووقرعخِّي ومي وظامعبِي وقَصبِي وصعشَرِي وبرِي وشَعي ومدي وملَحي ولاَطْرافُ اَنامو

 وسكُوني وحركات ،ي ونَومي ويقْظَتي وما اَقَلَّت االَْرض منِّ، وما انْتَسج على ذِلك اَيام رِضاعي،جوارِحي

 اَن لَو حاولْتُ واجتَهدتُ مدى االَْعصارِ واالَْحقابِ لَو عمرتُها اَن اَُؤدي شُكْر واحدة من ،ركُوعي وسجودي

نِّكالّ بِما تُ ذِلكتَطَعا اسم كمبِ،اَنْع لَيبِ عوجتيداً الْمطارِفاً ع ثَناءديداً وداً جاَب كشُكْر ه.  

) سانفَةً وانفَةً خ ل( والْعادون من اَنامك اَن نُحصي مدى انْعامك ساِلفه وانفه اَنااَجْل ولَو حرصتُ 

وان {: واَنْتَ الُْمخْبِر في كتابِك النّاطق والنَّباَ الصادق هيهاتَ اَنّى ذِلك ،ما حصرناه عدداً و ال اَحصيناه اَمداً

 ، وبلَّغَتْ اَنْبِياُؤك ورسلُك ما اَنْزلْتَ علَيهِم من وحيك،صدقَ كتابك اللّهم وانْباُؤك} تَعدوا نعمةَ اِهللا ال تُحصوها

بِهِمو متَ لَهعشَروكدين ني، معسويوتلَغِ طاعبميوجِدي ودهبِج دلهِي اَشْهاَني يا ا رناً ، غَيْؤماَقُوُل مو 

 و ال ،ع ولَم يكُن لَه شَريك في ملْكه فَيضاده فيما ابتَد،الْحمد ِللّه الَّذي لَم يتَّخذْ ولَداً فَيكُون موروثاً :موقناً

نَعفيما ص هدفرالذُّلِّ فَي نم ِليتا،وتَفَطَّرتا ودالَّ اُهللا لَفَسةٌ افيهِما اِله كان لَو حانَهبس حانَهباِهللا ، فَس حانبس 
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كُفُواً اَح لَه كُني لَمو ولَدي لَمو دلي ي لَمالَّذ دمالص داالَْح دالْواحد، هالِئكَتم دمُل حعادداً يمح ِللّه دماَلْح 

لينسرالْم اَنْبِياِئهو بينقَرالْم، الُْمخْلَصين رينالطّاه بينالطَّي اِلهو يند خاتَمِ النَّبِيمحم هتريلى خلَّى اُهللا عصو 

لَّمسو.  

  
اَللّهم اجعلْني  :ة واجتهد في الدعاء وقال وعيناه تنهمر بالدموعفي المسأل) عليه السالم(ثم اندفع 

 وخر ِلي في قَضاِئك وبارِك ِلي في قَدرِك حتّى ، واَسعدني بِتَقْواك وال تُشْقني بِمعصيتك،ي اَراك-اَخْشاك كَاَن

  . عجلْتَال اُحب تَعجيَل ما اَخَّرتَ وال تَْأخير ما

 والْبصيرةَ ، والنُّور في بصرِي، واالِْخْالص في عملي، والْيقين في قَلْبِي،اَللّهم اجعْل غناي في نَفْسي

 واَرِني فيه ،ني وانْصرني على من ظَلَم، واجعْل سمعي وبصرِي الْوارِثَينِ منِّي، ومتِّعني بِجوارِحي،في ديني

 ، واخْسأ شَيطاني، واغْفر ِلي خَطيَئتي، واستُر عورتي، اَللّهم اكْشفْ كُربتي،ثارِي ومآرِبِي واَقر بِذِلك عيني

  . واجعْل ِلي يا الهِي الدرجةَ الْعليا في االْخرة واالُْولى،وفُك رِهاني

) حياً خ ل(هم لَك الْحمد كَما خَلَقْتَني فَجعلْتَني سميعاً بصيراً ولَك الْحمد كَما خَلَقْتَني فَجعلْتَني خَلْقاً اَللّ

شَأتَني فَاَحسنْتَ  رب بِما اَنْ، رب بِما برأتَني فَعدلْتَ فطْرتي،سوِياً رحمةً بي وقَد كُنْتَ عن خَلْقي غَنياً

 رب بِما اَنْعمتَ ، رب بِما كَالَْتَني ووفَّقْتَني،وفي نَفْسي عافَيتَني) بِي خ ل( رب بِما اَحسنْتَ الَي ،صورتي

 رب بِما اَغْنَيتَني ،طْعمتَني وسقَيتَني رب بِما اَ، رب بِما اَولَيتَني ومن كُلِّ خَير اَعطَيتَني،علَي فَهديتَني

 ، ويسرتَ ِلي من صنْعك الْكافي، رب بِما اَلْبستَني من ستْرِك الصافي، رب بِما اَعنْتَني واَعززتَني،واَقْنَيتَني
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 ونَجني من اَهواِل الدنْيا و ،ق الدهورِ وصروف اللَّياِليواالَْيامِ وَأعنِّي على بواِئ،صلِّ على محمد واِل محمد

ةراالْخ باتضِ،كُرى االَْرف ونُل الظّاِلممعما ي ي شَرناكْفو .  

 وفي ،وفي سفَرِي فَاحفَظْني ، وفي نَفْسي وديني فَاحرسني، وما اَحذَر فَقني،اَللّهم ما اَخافُ فَاكْفني

 ومن شَر ، وفي اَعينِ النّاسِ فَعظِّمني، وفي نَفْسي فَذَلِّلْني، وفيما رزقْتَني فَبارِك ِلي،اَهلي وماِلي فَاخْلُفْني

 ونعمك فَال ، وبِعملي فَال تَبتَلني،التُخْزِني وبِسريرتي فَ، وبِذُنُوبِي فَال تَفْضحني،الْجِن واالِْنْسِ فَسلِّمني

  . والى غَيرِك فَال تَكلْني،تَسلُبني

 اَم الَى الْمستَضعفين ِلي واَنْتَ ربي ، اَم الى بعيد فَيتَجهمني، الى قَريب فَيقْطَعني،الهِي الى من تَكلُني

  . اَشْكُو الَيك غُربتي وبعد دارِي وهواني على من ملَّكْتَه اَمرِي،يومليك اَمرِ

كبغَض لَيْل عللهِي فَال تُحا،اكوفَال اُباِلي س لَيتَ عبغَض تَكُن لَم نفَا ، تَكيعاف اَن رغَي حانَكبس 

بِه ) وانْكَشَفَتْ خ ل( وكُشفَتْ ،نُوِرِ وجهِك الَّذي اَشْرقَتْ لَه االَْرض والسمواتُ فََأسَألُك يا رب بِ،اَوسع ِلي

 لَك الْعتْبى حتّى ، اَن ال تُميتَني على غَضبِك وال تُنْزَِل بِي سخَطَك، وصلَُح بِه اَمر االَْولين واالْخرين،الظُّلُماتُ

 والْبيت الْعتيق الَّذي اَحلَلْتَه الْبركَةَ وجعلْتَه ، والْمشْعرِ الْحرامِ، ال اله االّ اَنْتَ رب الْبلَد الْحرامِ، ذِلكتَرضى قَبَل

 ، يا من اَعطَى الْجزيَل بِكَرمه، يا من اَسبغَ النَّعماء بِفَضله، يا من عفا عن عظيمِ الذُّنُوبِ بِحلْمه،ِللنّاسِ اَمناً

  . يا وِليي في نعمتي، يا غياثي في كُربتي، يا صاحبِي في وحدتي،يا عدتي في شدتي
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قُوبعيحقَ وسامعيَل وساو راهيمباباِئي ا لها لهِي وراف،يا اساميكائيَل وئيَل وربج بريَل و، برو 

بيننْتَجالْم اِله و يند خاتَمِ النَّبِيمحقانِ،مالْفُرورِ وبالزاالِْنْجيِل وو ريةنْزَِل التَّوميس ، وطه وَل كهيعص ونْزمو 

 ،)بِما رحبتْ خ ل(الَْرض بِرحبِها  وتَضيقُ بِي ا، اَنْتَ كَهفي حين تُعييني الْمذاهب في سعتها،والْقُرانِ الْحكيمِ

اِلكينالْه نلَكُنْتُ م تُكمحال ر لَوي،وتثْرقيُل عاَنْتَ مو ،وحينفْضالْم نلَكُنْتُ م اييا كتْرال سلَواَنْتَ ، وو 

  .لَكُنْتُ من الْمغْلُوبين) لي خ ل( ولَوال نَصرك اياي ،مَؤيدي بِالنَّصرِ على اَعداِئي

 يا من جعلَتْ لَه الْملُوك نير الْمذَلَّة ، فَاَوِلياُؤه بِعزه يعتَزون،و والرفْعة-يا من خَص نَفْسه بِالسم

خاِئفُون هطَواتس نم مفَه هِمناقلى اَعع،نِ ويخاِئنَةَ االَْع لَمعي وردي الصنَةُ ،ما تُخْفماالَْز ي بِهما تَاْت بغَيو 

ورهالدو،والّ ها وفَ هكَي لَمعال ي نيا م ،والّ ها وما ه لَمعال ي نيا م ،والّ ها هلَمعال ي نيا م ، سكَب نيا م 

بِالس واءالْه دسو لَى الْمآءع ضاالَْرماء،مآءاالَْس ماَكْر لَه نداً، يا ماَب عنْقَطي ال يالَّذ وفرعيا ، يا ذَالْم 

 يا رآده على يعقُوب ،مقَيض الركْبِ ِليوسفَ في الْبلَد الْقَفْرِ ومخْرِجه من الْجب وجاعلَه بعد الْعبودية ملكاً

  . ابيضتْ عيناه من الْحزنِ فَهو كَظيمبعد اَنِ

وباَي نلْوى عوالْب رفَ الضيا كاش، فَناءو نِّهرِ سبك دعب هنحِ ابذَب نع راهيمبا يدي كسميا مو 

رِهمع، هعدي لَميى وحي لَه بها فَوكَرِيِلز تَجابنِ اسحيداً يا مداً وفَر،وتطْنِ الْحب نم ونُسي جاَخْر نيا م ، 

قينغْرالْم نم هنُودجو نوعرَل فعجو مرائيَل فَاَنْجاهسي انِلب رحفَلَقَ الْب نشِّرات ،يا مبم ياحَل الرساَر نيا م 
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هتمحر يدي نيب،جعي لَم نيا م هخَلْق نم صاهع نلى مْل ع، قَدو ودحطُوِل الْج دعب نةَ مرحتَنْقَذَ السنِ اسيا م 

هرغَي وندبعيو قَهرِز ْأكُلُوني هتمعي نا فوغَد،لَهسوا ركَذَّبو وهنادو وهحاد قَدو .  

يديا اَُهللا يا اَُهللا يا ب،يا ب  دخ ل(ديعاً ال ن ءدب (لَك،لَك يا داِئماً ال نَفاد ،يال ح اً حينييا ح ، ييحيا م 

 وعظُمتْ خَطيَئتي فَلَم ، يا من قَلَّ لَه شُكْرِي فَلَم يحرِمني، يا من هو قاِئم على كُلِّ نَفْس بِما كَسبتْ،الْموتى

 يا من رزقَني في ، يا من حفظَني في صغَرِي،)يخْذُلْني خ ل(ي علَى الْمعاصي فَلَم يشْهرني  وران،يفْضحني

 يا من عارضني بِالْخَيرِ واالِْحسانِ وعارضتُه ، ونعمه التُجازى، يا من اَياديه عنْدي ال تُحصى،كبرِي

صالْعو ي ِلالْيمانِ ،يانِبِاالِْساَئةدانه ننانِ) بِاإليمانِ خ ل( يا متاالِْم رِفَ شُكْراَع ِل اَنقَب نم، تُهوعد نيا م 

 ، وجاهال فَعرفَني، وذَليال فَاَعزني، وعطْشانَاً فَاَرواني، و جاِئعاً فَاَشْبعني، وعرياناً فَكَساني،مريضاً فَشَفاني

 واَمسكْتُ عن جميعِ ، وغَنياً فَلَم يسلُبني، ومنْتَصراً فَنَصرني، ومقال فَاَغْناني، وغاِئباً فَردني،ووحيداً فَكثَّرني

 وغَفَر ، وستَر عورتي،جاب دعوتي واَ، ونَفَّس كُربتي، يا من اَقاَل عثْرتي، فَلَك الْحمد والشُّكْر،ذِلك فَابتَداَني

  . وان اَعد نعمك ومنَنَك وكَراِئم منَحك ال اُحصيها، ونَصرني على عدوي، وبلَّغَني طَلبتي،ذُنُوبِي

 اَنْتَ الَّذي ، اَنْتَ الَّذي اَجملْتَ،حسنْتَ اَنْتَ الَّذي اَ، اَنْتَ الَّذي اَنْعمتَ،يا موالي اَنْتَ الَّذي منَنْتَ

 اَنْتَ ، اَنْتَ الَّذي اَغْنَيتَ، اَنْتَ الَّذي اَعطَيتَ، اَنْتَ الَّذي وفَّقْتَ، اَنْتَ الَّذي رزقْتَ، اَنْتَ الَّذي اَكْملْتَ،اَفْضلْتَ

 اَنْتَ ، اَنْتَ الَّذي ستَرتَ، اَنْتَ الَّذي عصمتَ، اَنْتَ الَّذي هديتَ،ذي كَفَيتَ اَنْتَ الَّ، اَنْتَ الَّذي اويتَ،الَّذي اَقْنَيتَ

 اَنْتَ ، اَنْتَ الَّذي عضدتَ، اَنْتَ الَّذي اَعنْتَ، اَنْتَ الَّذي اَعززتَ، اَنْتَ الَّذي مكَّنْتَ، اَنْتَ الَّذي اَقَلْتَ،الَّذي غَفَرتَ
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تَالَّذدتَ،ي اَيري نَصتَ، اَنْتَ الَّذي شَفَيتَ، اَنْتَ الَّذي عافَيتَ، اَنْتَ الَّذمي اَكْرتَ، اَنْتَ الَّذتَعالَيكْتَ وتَبار ، فَلَك 

  .الْحمد داِئماً ولَك الشُّكْر واصباً اَبداً

 هاَناثُمرتَرِفُ بِذُنُوبِي فَاغْفعلهِي الْمأتُاَنا ،ا ِلي يا اي اَسي اَخْطَاْتُاَنا ، الَّذتُاَنا ، الَّذممي هاَنا ، الَّذ 

 اَنا و، الَّذي وعدتُاَنا ، الَّذي تَعمدتُاَنا ، الَّذي اعتَمدتُاَنا ، الَّذي سهوتُاَنا الَّذي غَفَلْتُ، اَنا ،الَّذي جهِلْتُ

 الَّذي اعتَرفْتُ بِنعمتك علَي وعنْدي واَبوء بِذُنُوبي فَاغْفرها اَنا الَّذي اَقْررتُ، اَنا ،ذي نَكَثْتُ الَّاَنا ،الَّذي اَخْلَفْتُ

 والْموفِّقُ من عمَل صاِلحاًمنْهم ، يا من ال تَضره ذُنُوب عباده وهو الْغَني عن طاعتهِم،ِلي

  .تهِورحمته،فَلَك الْحمدالهي وسيديبِمعونَ

تُكيصي فَعتَنرلهِي اَما،كيتُ نَهتَكَبي فَارتَنينَهو ،رتَذة ِلي فَاَعراءتُ ال ذا بحبة ، فَاَصال ذا قُوو 

رفَاَنْتَص، تَقْبِلُكشَيء اَس خ ل( فَبَِأي تَقيلُكاَس (اليوي،يا ملبِرِج ي اَمدبِي ي اَمسانبِل رِي اَمصبِب ي اَمعمساَب ، 

اليويا م تُكيصبِكُلِّها عي ونْدع كمعكُلُّها ن ساَلَي،لَيبيُل عالسةُ وجالْح فَلَك ، االْباء ني منتَرس نيا م 

 ولَوِاطَّلَعوا يا ، ومن السالطين اَن يعاقبوني،الْعشاِئرِ واالِْخْوانِ اَن يعيروني ومن ،واالُْمهات اَن يزجروني

 ذا يا الهِي بين يديك يا اَنا فَها ،موالي على مااطَّلَعتَ علَيه منِّي اذاً ما اَنْظُروني ولَرفَضوني وقَطَعوني

عي خاضديسرتَذة فَاَعراءال ذُو ب قيرح صيرذَليٌل ح ،رة فَاَنْتَصال ذُو قُوبِها، و تَجة فَاَججال ذُو حال قاِئٌل ، وو 

حي ى ذِلك وجوارِ- كَيفَ واَن، وما عسى الْجحود لَو جحدتُ يا موالي ينْفَعني،لَم اَجتَرِح ولَم اَعمْل سوءاً

 ، وعلمتُ يقيناً غَير ذي شَك أنَّك ساِئلي من عظاِئمِ االُْمورِ،)عملْتُ خ ل(كُلُّها شاهدةٌ علَي بِما قَد عملَتْ 
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 كَمالْح اَنَّكخ ل(و كيمالح (وري ال تَجُل الَّذدي،الْعكلهم لُكدعبِ، ورهم ِلكدكُلِّ ع نملهِي ،ي وي يا انذِّبتُع نفَا 

لَيع كتجح دعفَبِذُنُوبِي ب،كمكَرو كودجو كلْمنِّي فَبِحفُ عتَع ناو .  

الظّاِلمين ننِّي كُنْتُ ما حانَكبالَّ اَنْتَ سا لهتَ،ال اسالْم ننِّي كُنْتُ ما حانَكبالَّ اَنْتَ سا لهال ا رينال ،غْف 

دينحوالْم ننِّي كُنْتُ ما حانَكبالَّ اَنْتَ سا لها،الْخاِئفين ننِّي كُنْتُ ما حانَكبالَّ اَنْتَ سا لهالَّ اَنْتَ ، ال اا لهال ا 

جِلينالْو ننِّي كُنْتُ ما حانَكبنِّي كُنْ،سا حانَكبالَّ اَنْتَ سا لهال ا اجينالر ننِّي ،تُ ما حانَكبالَّ اَنْتَ سا لهال ا 

بيناغالر نكُنْتُ م،لِّلينهالْم ننِّي كُنْتُ ما حانَكبالَّ اَنْتَ سا لهال ا ، ننِّي كُنْتُ ما حانَكبالَّ اَنْتَ سا لهال ا 

اِئلينالس،ا حانَكبالَّ اَنْتَ سا لهال ا حينبسالْم ننِّي كُنْتُ م،رينكَبالْم ننِّي كُنْتُ ما حانَكبالَّ اَنْتَ سا لهال ، ال ا 

ليناالَْو اباِئي بري وبر حانَكبالَّ اَنْتَ سا لها.  

ي -قْرارِي بِاالِئك معدداً وان كُنْتُ مقراً اَن وا، واخْالصي ِلذكْرِك موحداً،اَللّهم هذا ثَناِئي علَيك ممجداً

بِه معها منْذُ ) تَتَغَمدني خ ل(لَم اُحصها ِلكَثْرتها وسبوغها وتَظاهرِها وتَقادمها الى حادث ما لَم تَزْل تَتَعهدني 

نرِ ممِل الْعاَو نْأتَني مربي وخَلَقْتَن نم خ ل( اِإلغْناء دعالْفَقْرِ) ب،رالض كَشْفرِ، وسبيبِ الْيتَسفْعِ ، ودو 

 ولَو رفَدني على قَدرِ ذكْرِ نعمتك جميع ، والْعافية في الْبدنِ والسالمة في الدينِ، وتَفْريجِ الْكَربِ،الْعسرِ

االْو نم الْعالَمينلى ذِلكع مال هتُ ورما قَد ريناالْخو حيم،لينظيم ركَريم ع بر نتَ متَعالَيتَ وسال ، تَقَد 

ماُؤكالتُكافى نَعو لَغُ ثَناُؤكبال يو صى االُؤكتُح،كمعنا نلَيع ماَتْم د ومحاِل م د ومحلى ملِّ عنا ، صدعاَسو 

  . سبحانَك ال اله االَّ اَنْتَ،عتكبِطا
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وءفُ الستَكْشو طَرضالْم تُجيب نَّكا ماَللّه،وبكْرتُغيثُ الْمو ،قيمي الستَشْفو ،ي الْفَقيرتُغْنو ، ربتَجو 

الْكَسير،غيرالص محتَرو ،الْكَبير تُعينو ، ظَهير ونَكد سلَيو قَدير قَكال فَوو،الكَبير يلاَنْتَ الْعقَ ، وطْليام 

 صلِّ على ، يا من ال شَريك لَه وال وزير، ياعصمةَ الْخاِئف الْمستَجيرِ، يارازِقَ الطِّفِْل الصغيرِ،الْمكَبِل االَْسيرِ

 ،لْتَ اَحداً من عبادك من نعمة تُوليها-ة اَفْضَل ما اَعطَيتَ واَن واَعطني في هذه الْعشي،محمد واِل محمد

 انَّك لَطيفٌ ، وسيَئة تَتَغَمدها، وحسنَة تَتَقَبلُها، ودعوة تَسمعها، وكُربة تَكْشفُها، وبلية تَصرِفُها،واالء تُجددها

و خَبير بِما تَشآءلى كُلِّ شَيء قَديرع.  

يعد نم بَأقْر نَّكا ماَللّه،َأجاب نم عرفى، وَأسع نم مطى، وَأكْراَع نم عسِئَل، وَأوس نم عماَسو ، 

 وسَألْتُك ،عوتُك فَاَجبتَني د، لَيس كَمثْلك مسُئوٌل وال سواك مْأموٌل،يا رحمن الدنْيا واالْخرة ورحيمهما

اَللّهم فَصلِّ على محمد عبدك  . وفَزِعتُ الَيك فَكَفَيتَني، ووثقْتُ بِك فَنَجيتَني، ورغبتُ الَيك فَرحمتَني،فَاَعطَيتَني

الطّاه بينالطَّي لى اِلهعو كنَبِيو وِلكسروعينماَج رين،كطاءنِّْئنا عهو كماءلَنا نَع متَمو ، رينشاك نا لَكاكْتُبو 

رينذاك آلِئكالو،الْعالَمين بر امين امين .  

رفَقَد لَكم نيا م ماَللّه،رفَقَه رقَدو ،تَرفَس يصعو ،فَغَفَر رتُغْفاسةَ الطّ، ويا غاي بيناغالر اِلبين، 

اجينِل الرنْتَهى اَمملْماً،واَحاطَ بِكُلِّ شَيء ع نلْماً، يا محةً ومحرْأفَةً ور تَقيلينسالْم عسوو ، هجنّا نَتَوا ماَللّه 

د نَبِيمحتَها بِمظَّمع فْتَها وي شَرالَّت ةيشالْع هي هذف كلَياكخَلْق نم كتريخو وِلكسرو ك،كيحلى وع كأمينو ، 

  . الَّذي اَنْعمتَ بِه علَى الْمسلمين وجعلْتَه رحمةً ِللْعاِلمين، السراجِ الْمنيرِ،الْبشيرِ النَّذيرِ
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 فَصلِّ علَيه وعلى اِله ،هٌل ِلذِلك منْك يا عظيماَللّهم فَصلِّ على محمد واِل محمد كَما محمد اَ

 فَاجعْل لَنا ، فَالَيك عجت االَْصواتُ بِصنُوف اللُّغات،الْمنْتَجبين الطَّيبين الطّاهرين اَجمعين وتَغَمدنا بِعفْوِك عنّا

ننَصيباً م ةيشالْع هي هذف ماللّهكبادع نيب همر تَقْسكُلِّ خَي ،ي بِهدنُور تَهها، وة تَنْشُرمحركَة ، وربو 

  . ورِزق تَبسطُه يا اَرحم الراحمين، وعافية تُجلِّلُها،تُنْزِلُها

مينغان ورينربم حينفْلم نْجِحينم قْتي هذَا الْونا فباَقْل ماَللّه،طينالْقان نلْنا معال تَجنا ، وال تُخْلو 

كتمحر نم،كلفَض نم لُهنا ما نَُؤمرِمال تَحو ،ومينرحم كتمحر نلْنا معال تَجو ، نم لُهِل ما نَُؤمال ِلفَضو 

طينقان طاِئكع،نا خاِئبيندال تَرو ،م بابِك نال مو ودينلْنا ،طْراَقْب كلَيا ميناالَْكْر ماَكْرو دينواالَْج دويا اَج 

نينوقم،دينقاص ينرامِ امالْح كتيِلبنا، وكناسلى منّا عنا، فَاَعجْل لَنا حاَكْمنا ، وددم نا فَقَدعافنّا وفُ عاعو 

  .لَّة االِْعتراف موسومةٌ فَهِي بِذ،الَيك اَيدينا

ناكتَكْفَيا اسنا ماكْفو َألْناكما س ةيشالْع هي هذنا فطفَاَع ماَللّه،كرلَنا غَي بال رو واكلَنا س يفَال كاف ، 

ككْمذٌ فينا حناف،كلْمحيطٌ بِنا عم ،ٌل فينا قَضاُؤكدقْضِ لَنَا الْخَ، عرِ اِل الْخَياَه نلْنا معاجو رلَنا ،ي جِباَو ماَللّه 

 وال ، والتُهلكْنا مع الْهاِلكين، واغْفر لَنا ذُنُوبنا اَجمعين،بِجودك عظيم االَْجرِ وكَريم الذُّخْرِ و دوام الْيسرِ

حيا اَر تَكمحرو ْأفَتَكنّا ررِفْ عتَصميناحالر م،تَهطَيفَاَع َألَكس نمم قْتي هذَا الْولْنا فعاج ماَللّه ، كشَكَرو 

تَهفَزِد،تَهلفَقَب كلَيا تابو ،تَها لَهكُلِّها فَغَفَر ذُنُوبِه نم كلَيَل اتَنَصاالِْكْرامِ، والِل ويا ذَالْج .  



 ١٣٦

 يا ، ويا اَرحم منِ استُرحم، يا خَير من سِئَل، واقْبْل تَضرعنا،)واعصمنا خ ل(وسددنا اَللّهم وفِّقْنا 

 وال ما انْطَوتْ علَيه ، وال ما استَقَر في الْمكْنُونِ، وال لَحظُ الْعيونِ،من ال يخْفى علَيه اغْماض الْجفُونِ

 سبحانَك وتَعالَيتَ عما يقُوُل الظّاِلمون علُواً ، اَال كُلُّ ذِلك قَد اَحصاه علْمك ووسعه حلْمك،الْقُلُوبِمضمراتُ 

-لَك الْحمد واْل فَ، وان من شَيء االَّ يسبح بِحمدك، تُسبح لَك السمواتُ السبع واالْرضون ومن فيهِن،كَبيراً

دالْج لُوعو دجاالِْكْرامِ،مالِل واالِْنْعامِ، يا ذَالْجِل والْفَضي الْجِسامِ، واالَْيادُؤفُ ، والر الْكَريم واداَنْتَ الْجو 

حيمالِل .الرالْح كقرِز نم لَيع عساَو ماَللّه،ي وندي بي فنعافي وي،دينفخَو نامالنّارِ، و ني متقَبقْ رتاَعو ، 

  . وادرء عنِّي شَر فَسقَة الْجِن واالِْنْسِ،اَللّهم ال تَمكُر بِي والتَستَدرِجني وال تَخْدعني

  
   :دتانرأسه وبصره إلى السماء وعيناه تفيضان بالدمع كأنّهما مزا) عليه السالم(ثم رفع 

  
عينامالس عميا اَس،رينالنّاظ رصيا اَب ،بينالْحاس عريا اَسو ،ميناحالر محيا اَرد ، ومحلَى ملِّ عص 

يامينالْم ةادد السمحاِل مو،نَعي ما منرضي تَنيها لَمطَياَع ني االَّت يتحاج ماللّه َألُكاَسي وتَن، تَنيها لَمنَعم ناو 

 لَك الْملْك ولَك الْحمد ، ال اله االَّ اَنْتَ وحدك ال شَريك لَك،ك فَكاك رقَبتي من النّارِ- اَسَأل،ينْفَعني ما اَعطَيتَني

بيار بيار لى كُلِّ شَيء قَديراَنْتَ عو.  

 وأقبلوا على االستماع لـه والتـأمين   ،فشغل من حوله عن الدعاء ألنفسهم    » يارب«: وكان يكرر قوله  
   . ثم علت أصواتهم بالبكاء حتّى غربت الشمس وأفاض الناس معه،على دعائه

  
يوم عرفة كما أورده الكفعمي وكذا المجلسي في كتاب زاد          ) عليه السالم (إلى هنا انتهى دعاء الحسين      

  :هذه الزيادة» يارب يارب«بن طاووس أضاف بعد  إالّ أن السيد ا،المعاد



 ١٣٧

  
 الْجاهُل في علْمي فَكَيفَ ال اَكُون اَنا الهِي ، الْفَقير في غناي فَكَيفَ ال اَكُون فَقيراً في فَقْرِياَناالهي 

رِك منَعا عبادك الْعارِفين بِك عنِ السكُونِ  الهِي ان اخْتالفَ تَدبيرِك وسرعةَ طَواء مقادي،جهوال في جهلي

 الهِي وصفْتَ نَفْسك ، الهِي منِّي ما يليقُ بِلُْؤمي ومنْك ما يليقُ بِكَرمك،الى عطاء والْيْأسِ منْك في بالء

محاسن منِّي - الهِي ان ظَهرت اْل،نْهما بعد وجود ضعفي اَفَتَمنَعني م،بِاللُّطْف والرْأفَة ِلي قَبَل وجود ضعفي

لَينَّةُ عالْم لَكو كلفَبِفَض،لَيةُ عجالْح لَكو ِلكدنِّي فَبِعساوِي مالْم ترظَه ناو .  

 ها ، اَم كَيفَ اَخيب واَنْتَ الْحفي بِي،تَ النّاصر ِلي وكَيفَ اُضام واَنْ،الهِي كَيفَ تَكلُني وقَد تَكَفَّلْتَ ِلي

 اَم كَيفَ اَشْكُو الَيك حاِلي وهو ، وكَيفَ اَتَوسُل الَيك بِما هو محاٌل اَن يصَل الَيك، اَتَوسُل الَيك بِفَقْرِي الَيكاَنا

كلَيخْفى عفَ اُ،ال يكَي اَم كلَيا زرب نْكم وهقاِلي وبِم جِمتَر،كلَيتْ افَدو قَد يهاماِلي و بفَ تُخَيكَي فَ ، اَمكَي اَم 

  الهِي ما، وما اَرحمك بِي مع قَبيحِ فعلي، الهِي ما اَلْطَفَك بِي مع عظيمِ جهلي،ال تُحسن اَحواِلي وبِك قامتْ

نْكي عندعاَبنِّي وم كباَقْر،نْكي عنبجحي يا الَّذبِي فَم اَفَكما اَرو .  

الهِي علمتُ بِاخْتالف االْثارِ وتَنَقُّالت االَْطْوارِ اَن مرادك منِّي اَن تَتَعرفَ الَي في كُلِّ شَيء حتّى ال 

 الهِي من ، وكُلَّما ايستْني اَوصافي اَطْمعتْني منَنُك، كُلَّما اَخْرسني لُْؤمي اَنْطَقَني كَرمك الهِي،اَجهلَك في شَيء

ساوِيم اوِيهسم فَ التَكُونفَكَي ساوِيم نُهحاسكانَتْ م، عاوِيهد فَ التكونفَكَي اوِىعد كانتْ حقاِئقُه نوم 

عاوِيل،دقاال اقال مي مكا ِلذتْري ةُ لَمرالْقاه شيَئتُكمذُ والنّاف ككْمي حال حاال،هِي حال ِلذو ، نم لهِي كَما 

  . بْل اَقالَني منْها فَضلُك، هدم اعتمادي علَيها عدلُك،طاعة بنَيتُها وحالَة شَيدتُها



 ١٣٨

 الهِي كَيفَ اَعزِم ، فَقَد دامتْ محبةً وعزماً،ي وان لَم تَدمِ الطّاعةُ منِّي فعال جزماًالهي انَّك تَعلَم اَ نُّ

راَنْتَ الْقاهو،راَنْتَ االْمو زِمفَ ال اَعكَيزارِ، والْم دعب وجِبي االْثارِ يي فددلهِي تَرا ،دبِخ كلَيي عنعمة  فَاجم

كلَيي الُنتُوص،كلَيا رفْتَقم هودجي وف وبِما ه كلَيلُّ عتَدسفَ يتّى ، كَيح لَك سورِ ما لَيالظُّه نم رِكِلغَي كُوناَي 

لَك ظْهِرالْم وه كُوني،كلَيلُّ عدليل يلى دا تاجتّى تَحتَ حبتى غم ،دعتى بمي  والَّت يه االْثار تّى تَكُونتَ ح

كلَيُل اقيباً،تُوصها رلَيع ال تَراك ينتْ عيمنَصيباً، ع كبح نم ْل لَهعتَج د لَمبفْقَةُ عتْ صرخَسو .  

االَْنْوارِ و ةوسبِك كلَيي انجِعلَى االْثارِ فَاروعِ اجتَ بِالرلهي اَمرا كلَيا جِعتّى اَرصارِ حبتاالِْس ةدايه

 انَّك على كُلِّ ، ومرفُوع الْهِمة عنِ االِْعتماد علَيها، مصون السر عنِ النَّظَرِ الَيها،منْها كَما دخَلْتُ الَيك منْها

شَيء قَدير،كيدي نيب رلهِي هذا ذُلِّي ظاها ،و كلَيخْفى عهذا حاِلي ال ي،كلَيوَل اصالْو اَطْلُب نْكم ، بِكو 

كلَيا ي بِنُورِكندفَاه كلَيلُّ عتَداَس،كيدي نيب ةيودبالْع قدي بِصنماَقونِ، وخْزالْم كلْمع ني منلِّملهِي عا ، و 

 الهِي اَغْنني بِتَدبيرِك ، واسلُك بِي مسلَك اَهِل الْجذْبِ، الهِي حقِّقْني بِحقاِئق اَهِل الْقُربِ،نِصنِّي بِستْرِك الْمصو

  . واَوقفْني على مراكزِ اضطرارِي،ِلي عن تَدبيرِي وبِاخْتيارِك عنِ اخْتيارِي

 ، بِك اَنْتَصر فَانْصرني،هرني من شَكِّي وشركي قَبَل حلُوِل رمسي وطَ،الهِي اَخْرِجني من ذُلِّ نَفْسي

 وبِجنابِك اَنْتَسب فَال ، وفي فَضلك اَرغَب فَال تَحرِمني، واياك اَسَئُل فَال تُخَيبني،وعلَيك اَتَوكَُّل فَال تَكلْني

 الهِي ، فَكَيفَ تَكُون لَه علَّةٌ منِّي، الهِي تَقَدس رِضاك اَن تَكُون لَه علَّةٌ منْك، اَقفُ فَال تَطْردني وبِبابِك،تُبعدني

 وان ،الْقَدر يمنِّيني الهِي ان الْقَضاء و،اَنْتَ الْغَني بِذاتك اَن يصَل الَيك النَّفْع منْك فَكَيفَ ال تَكُون غَنياً عنِّي



 ١٣٩

 واَغْنني بِفَضلك حتّى اَستَغْني ، فَكُن اَنْتَ النَّصير ِلي حتّى تَنْصرني وتُبصرني،الْهوى بِوثاِئق الشَّهوة اَسرني

  .بِك عن طَلَبِي

 واَنْتَ الَّذي اَزلْتَ االَْغْيار عن ،ك حتّى عرفُوك ووحدوكاَنْتَ الَّذي اَشْرقْتَ االَْنْوار في قُلُوبِ اَوِلياِئ

رِكلى غَيُئوا الْجي لَمو واكوا سبحي تّى لَمح اِئكبقُلُوبِ اَح،واِلمالْع مشَتْهحثُ اَويح ملَه سوناَنْتَ ، اَنْتَ الْمو 

 لَقَد خاب من رضي ، ماذا وجد من فَقَدك وماالَّذي فَقَد من وجدك،ستَبانَتْ لَهم الْمعاِلمالَّذي هديتَهم حيثُ ا

 وكَيفَ يطْلَب من ، كَيفَ يرجى سواك واَنْتَ ما قَطَعتَ االْحسان، ولَقَد خَسر من بغى عنْك متَحوال،دونَك بدال

 ويامن ، يا من اَذاقَ اَحباءه حالوةَ الْمؤانَسة فَقاموا بين يديه متَملِّقين،يرِك واَنْتَ ما بدلْتَ عادةَ االِْمتنانِغَ

رينتَغْفسم هيدي نيوا بفَقام هتبيه البِسم هليآءَأو سَل،اَلْبقَب راَنْتَ الذّاك رينسانِ ، الذّاكُئ بِاالِْحاَنْتَ الْبادو 

الْعابِدين هجَل تَوقَب،َل طَلَبِ الطّاِلبينقَب طاءبِالْع واداَنْتَ الْجو ، نتَ لَنا مبهِلما و ثُم ابهاَنْتَ الْوو 

تَقْرِضينسالْم.  

كلَيَل اتّى اَصح كتمحي بِرنلهِي اطْلُبا،كلَيتّى اُقْبَِل عح نِّكي بِمنبذاجو ، عنْقَطجاِئي ال ير نلهِي اا 

تُكيصع ناو نْكع،تُكاَطَع ناي ولُنزايي ال يفخَو كَما اَن ،كلَيا واِلمي الْعتْنفَعد فَقَد ، كملْمي بِكَري عنقَعاَو قَدو 

كلَيل،عي الاَنْتَ اَمو فَ اَخيبي،هِي كَيتَّكَلم كلَيعو فَ اُهانكَي ي، اَمتَنكَزاَر ي الذِّلَةفو زتَعفَ اَسلهِي كَيا ، اَم 

 اَم كَيفَ اَفْتَقر واَنْتَ الّذي ،ي الهِي كَيفَ ال اَفْتَقر واَنْتَ الَّذي في الْفُقَراء اَقَمتَن،كَيفَ ال اَستَعز والَيك نَسبتَني



 ١٤٠

 واَنْتَ الَّذي تَعرفْتَ الَي في كُلِّ ، تَعرفْتَ ِلكُلِّ شَيء فَما جهِلَك شَيء، واَنْتَ الَّذي ال اله غَيرك،بِجودك اَغْنَيتَني

  .ِلكُلِّ شَيء وَأنْتَ الظاهر ،شَيء فَرَأيتُك ظاهراً في كُلِّ شَيء

هي ذاتباً فشُ غَيرالْع فَصار هتيمانحتَوى بِرنِ استَ االَْغْيارِ ،يا موحمبِاالْثارِ و قْتَ االْثارحم 

جلّى بِكَماِل بهاِئه  يا من تَ، يا منِ احتَجب في سرادقات عرشه عن اَن تُدرِكَه االَْبصار،بِمحيطات اَفْالك االَْنْوارِ

 تُهظَمقَّقَتْ عفَتَح[نم]وآءتاالِْس،راَنْتَ الظّاهفَ تَخْفى وكَي ،رالْحاض قيباَنْتَ الرو فَ تَغيبكَي لى كُلِّ ، اَمع نَّكا 

شَيء قَدير،هدحو ِللّه دمالْحو .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤١

  )عليهما السالم(حسين دعاء الموقف لعلي بن ال
  

ينالْعالَم بر َأنْتَ اللّه ماَللّه،يمحالر منحالر َأنْتَ اللّه ال ، وب وصرِ وي غَيف اِئبالد َأنْتَ اللّه و 

  . وال عذابك عن رحمتك، وال تَشْغَلُك رحمتُك عن عذابِك،نَصب

 وتَرديتَ بِالْكبرِياء في االَْرضِ ، وتَقَدستَ في علُوك، و ظَهرتَ فَال شَيء فَوقَك، موتخَفَيتَ من غَيرِ

ماءي السفو،كلْطاني سقَويتَ فو ،كفاعتي اركُلِّ شَيء ف نتَ منَودو ،كترخَلَقْتَ الْخَلْقَ بِقُدو ،ورتَ االُمرقَدو  

كلْمبِع،ِلكدزاقَ بِعتَ االَْرمقَسو . كلْمي كُلِّ شَيء عنَفَذَ فو،ونَكد صاراالَْب تحارفُ كُلِّ ، وطَر ونَكد رقَصو 

  .عرشك ومالَْتَ بِعظَمتك َأركان ، وغَشي بصر كُلِّ ناظر نُورك، وكَلَّت االَْلْسن عن صفاتك،طارِف

نْهشَيء م ةنْعِإلى ص قَكبد سَأح نم هتَ ِإلَيثال نَظَررِ ملى غَيْأتَ الْخَلْقَ عتَدابي ،وف كتُشار لَمو 

كخَلْق،رِكَأم ني شَيء مد فبَِأح نتَعتَس لَمو ،كتظَمي علَطُفْتَ فكُلُّ شَي، و كتظَمِلع انْقادكُلُّ ،ء و كزذَلَّ ِلعو 

 وَأنْتَ يا رب ،اُثْني علَيك يا سيدي وما عسى َأن يبلُغَ في مدحتك ثَناِئي مع قلَّة عملي وقصرِ رْأيي .شَيء

 وَأنْتَ ، وَأنْتَ الْغَني وَأنَا الْفَقير، وَأنَا الْعبد وَأنْتَ الرب، وَأنْتَ الْماِلك وَأنَا الْمملُوك،الْخاِلقُ وَأنَا الْمخْلُوقُ

  . وَأنَا خَلْقٌ َأموتُ، وَأنْتَ الْحي الَّذي ال يموتُ، وَأنْتَ الْغَفُور وَأنَا الْخاطُئ،الْمعطي وَأنَا الساِئُل

وراالُم ربدخَلَقَ الْخَلْقَ و نيا م،ي فَلَم هخَلْق نئاً بِشَيء مشَي سقاي،رِهبِغَي هلى خَلْقع نتَعسي لَمو .  ثُم

ِلهديها بِعى فل قَضلَها ِإلى َأجَأجو لى قَضآِئهع ورى االُمضَأم،هليها بِفَصَل فدعَل ، وفَصو )هلَل خ ،بِفَضفَضو 



 ١٤٢

 ، ومستَقَرها ِإلى محبته، ثُم جعَل منْتَهاها ِإلى مشيَئته، وعلمها بِحفْظه،فيها بِعدِله وحكَم ،فيها بِحكْمه) ل

يتَها ِإلى قَضاِئهواقمو.  

هماتَل ِلكَلدبال م،هكْمِلح قِّبعال مو ، ِلقَضاِئه ال رادخ ل( و هلِلفَض(، تَراحسال مو )خ ل تَزاحسم ( نع

رِهَأم،رِهَِلقَد يصحال مو ،هدعال خُلْفَ ِلوو ،هتوعد نتَخَلِّفَ عال مو ،هطَلَب شَيء هجِزعال يو ، نْهم عتَنماليو 

هَأراد دَأح،لَهفَع شَيء هلَيع ظُمعال يو ،ص شَيء هلَيع ركْبال يو هيع،نَعطةُ مطاع هلْطاني سف زِيدال يال ، وو 

  . وال يشْرِك في حكْمه َأحداً، وال يتَبدُل الْقُوُل لَديه،ينْقُصه معصيةُ عاص

هتربِقُد لُوكالْم لَكي مالَّذ، هزبِع باباالَْر دبتَعاسخ ل( و هتزسا،)بِعو هودبِج ظَمآءالْع د،الَ السعو -

هدجةَ بِماد،هتبيِله لُوكالْم تدانْهو ،هتوبِيبرو هلْطانلْطانِ بِسَل السال َأهعو ،رِهةَ بِقَهبابِرالْج َأبادَأذَلَّ ، وو 

هزبِع ظَماءالْع،هتربِقُد وراالُم سَأسو ،و هدْؤدبِس عاِلينَى الْمب،بِفَخْرِه دجتَمو ،هزبِع فَخَرو ،هوترببِج زعو ، 

هتمحكُلَّ شَيء بِر عسوو.  

 ،مستَصرِخين يا صرِيخَ الْ،يا غايةَ الْمستَضعفين . وِإلَيك َأرغَب، ومنْك َأطْلُب، وِإياك َأسَأُل،ِإياك َأدعو

ينطَهِدضالْم دتَمعمو،يننْؤمالْم نْجِيمو ،ابِرِينالص يبثمو ،يناِلحةَ الصمصعو ،ينالْعارِف زرحو ، َأمانو 

ينالْخاِئف،الالَّجِين رظَهو ،تَجِيرِينسالْم جارو ، طاِلبخ ل( و طَلَب (رِينالْغاد،الْهارِبِين رِكدمو ، محَأرو 

ينماحالر،رِينالنَّاص رخَيو ،ينلالْفاص رخَيو ،رِينالْغاف رخَيو ،ينمالْحاك كَمَأحو ،بِينالْحاس عرَأسو .  



 ١٤٣

 هطْشب نم تَنَعمنسخة(ال ي شيء(، هتقُوبع نم رنْتَصال يو )َعاق نخ لم هب(،هدتاُل ِلكَيحال يال ، وو 

هلْمع كردي،لْكُهُأ مردال يو ،هزع رقْهال يو ،هكْبارتذَلُّ اسال يو ،وتُهربلَغُ جبال يو ،تُهظَمع غُرال تَصال ، وو 

هلُّ فَخْرحمضي،كْنُهر عضعتَضال يو ، ال تُرامو تُهقُو،هترِيي ِلبصحالْم ،هماَل خَلْقظُ َأعالْحاف .  

لَه دال نو لَه دال ض،ةَ لَهبال صاحو لَه لَدال وو ،لَه يمال سو ،لَه ال قَرِيبو ،لَه ال كُفْوو ، ال شَبِيهو 

لَه،لَه يرال نَظو ،َل ِلكَلدبال مما وهت،لَغُهبلَغُ مبال يو ،تَهرقُد شَيء رقْدال يو ،هَأثَر شَيء رِكدال ينْزُِل ، وال يو 

نْزِلَتَهم شَيء،هزرَأح شَيء كردال يو ،شَيء ونَهوُل دحال يو .  

هتظَمبِع يهِنما فو نفََأتْقَنَه ماواتنَى السَأ،ب ربدو هتكْمبِح يهِنف هرم، كانخ ل( و فَكان ( وكَما ه

هدعة بريالَ بِآخو لَهة قَبِليال بَِأو لُهَأه،ي لَهغنْبكَما ي كانلى، ونْظَرِ االَْعبِالْم وهرى وال يرى وي ، رالس لَمعي 

 وال ، وال تُحصن منْه الْقُصور، يبطشُ الْبطْشَةَ الْكُبرى، ولَيس ِلنَقمته واقيةٌ،افيةٌ وال يخْفَى علَيه خ،والْعالنيةَ

تُورالس نْهم تُجِن،ورالْخُد نْهم نال تَكو ،ورحالْب نْهال تُوارِي مو ،يرلى كُلِّ شَيء قَدع وهبِكُلِّ شَيء ، و وهو 

عيمل.  

االَْنْفُسِ و مماهه لَمعمايوردي الصالْقُلُوبِ، تُخْف اتينها وساوِسوو ،الشِّفاه عجرنِ ونُطْقَ االَْلْسو ، 

 وال يشْغَلُه شَيء ،رى والنَّجوى وما تَحتَ الثَّ، والسر وَأخْفى، وخاِئنَةَ االَْعينِ، ونَقَْل االَْقْدامِ،وبطْشَ االَْيدي

  . وال ينْسى شَيئاً ِلشَيء، وال يفَرطُ في شَيء،عن شَيء



 ١٤٤

هفْحص ظُمع نيا م َألُكَأس،هنْعص نسحو ،هفْوع مكَرو ،همعتْ نكَثُريُل ، ومجو سانُهصى ِإححال يو 

الِئهب،محلى مع لِّيتُص د َأنمحآِل مد و،كتُ بِها ِإلَييي َأفْضوآِئجِي الَّتح يتَقْض َأنتُ بِ، وقُمها وكيدي نيب ، 

لْتُها بِكَأنْزو،كتُها ِإلَيشَكَوو ،ي بِهتَنريما َأمي فتَفْرِيط نم ما كان عم ،نْهي عتَنييما نَهيرِي فتَقْصو .  

ةيا نُورِي فشَة،ي كُلِّ ظُلْمحي كُلِّ وي فيا اُنْسة ، ويدي كُلِّ شَدي فقَتيا ثة خ ل( ودجاِئي ،)شيا رو 

داللَتَك  فَان ، َأنْتَ دِليلي ِإذَا انْقَطَعتْ داللَةُ االَْدالَّء، ويا دِليلي في الظَالَمِ، ويا وِليي في كُلِّ نعمة،في كُلِّ كُربة

عتَ،ال تَنْقَطوالَي نلُّ مذال يتَ ويده نلُّ مضال ي .  

 بِالَ استحقاق ِلذِلك ، وَأعطَيتَني فََأجزلْتَ، ووعدتَني فََأحسنْتَ، ورزقْتَني فَوفَّرتَ،َأنْعمتَ علَي فََأسبغْتَ

 ، وتَقَويتُ بِرِزقك على سخَطك، فََأنْفَقْتُ نعمتَك في معاصيك،منْك بِكَرمك وجودك ولكنِ ابتداء ،بِعمل منِّي

بيما ال تُحرِي فمتُ عَأفْنَيو،كلَيي عَأترج كنَعتَم فَلَم ،نْهي عتَنيكُوبِي ما نَهرو ، لَيتَ عمريما حخُوِلي فدو 

  . ولَم يمنَعني عودك علَي بِفَضلك َأن عدتُ في معاصيك،ن عدتَ علَي بِفَضلكَأ

 ، وَأنْتَ يا سيدي خَير الْمواِلي ِلعبِيده وَأنَا شَر الْعبِيد، وَأنَا الْعاِئد في الْمعاصي،فََأنْتَ الْعاِئد بِالْفَضِل

وكعيَأدني، فَتُجِيبنيطفَتُع َألُكَأسي، وُئنتَدفَتَب نْككُتُ عَأسي، ونفَتَزِيد كتَزِيدَأسو .  

اليومي ودييا س َأنَا لَك دبالْع ِلي.فَبِْئس رتَغْفو يءْل ُأسَأز ي لَمَأنَا الَّذ ، آلءِللْب ضرْل َأتَعَأز لَمو 

تُعافيوي،ينتُنْجِينو لَكَةِللْه ضرْل َأتَعَأز لَمو ، يعْل َأضَأز لَمخ ل( و عيي تَقَلُّبِي ) ُأضالنَّهارِ فِل وي اللَّيف

لَم تُنَكِّس بِرْأسي  و، ولَم تَفْضحني بِسرِيرتي، وستَرتَ عورتي، وَأقَلْتَ عثْرتي، فَرفَعتَ خَسيستي،فَتَحفَظُني



 ١٤٥

 وَأظْهرتَ حسناتي الْقَليلَةَ الصغار منّاً منْك ، بْل ستَرتَ علَي الْقَباِئح الْعظام والْفَضاِئح الْكبار،عنْد ِإخْواني

  .وتَفَضالً وِإحساناً وإنْعاماً واصطناعاً

َأْئتَم ي فَلَمتَنرَأم ثُمر،جِرَأنَز ي فَلَمتَنرجزو ،تَكمعن َأشْكُر لَمو ،تَكيحْل نَصَأقْب لَمو ،قَّكح اَُؤد لَمو ، لَمو 

يكعاصم كي،َأتْرتَنيمْئتَ َأعش لَوي ونيبِع تُكيصْل عبِي، ب ْل ذِلكتَفْع فَلَم ،لَوي وعمبِس تُكيصعْئتَ  وش 

 وعصيتُك بِرِجلي ولَو ، فَلَم تَفْعْل ذِلك بِي، وعصيتُك بِيدي ولَو شْئتَ لَكَنَعتَني، فَلَم تَفْعْل ذِلك بِي،َأصممتَني

 ، فَلَم تَفْعْل ذِلك بِي،تَ عقَمتَني وعصيتُك بِفَرجِي ولَو شْئ،فَلَم تَفْعْل ذِلك بِي) لَجذَمتَني خل(شْئتَ جذَمتَني 

  . فَعفْوك عفْوك،وعصيتُك بِجميعِ جوارِحي ولَم يك هذا جزاُؤك منِّي

 متَضرع ،ي مقر لَك بِجِنايت، اَلْمستَكين لَك بِجرمي، اَلْخَاضع لَك بِذُلِّي،فَها َأنَا ذا عبدك الْمقر بِذَنْبِي

كي هذا،ِإلَيفقوي مف ي، راج لَكرافنِ اقْتمذُنُوبِي و نم كِإلَي ي، تاِئبي ِلنَفْسظُلْم نم لَك رتَغْفسمو ، براغ 

  . ومبتَهٌِل ِإلَيك في الْعفْوِ عنِ الْمعاصي،ِإلَيك في فَكاك رقَبتي من النَّارِ

 ،آِئي- وتَستَجِيب دع، وَأن تَسمع ندآِئي، وتُعطيني فَوقَ رغْبتي،ب ِإلَيك َأن تُنْجِح ِلي حواِئجِيطاِل

شَكْوايي وعرتَض محتَرو،هديِلس عخْضُئ يالْخاط دبالْع كَذِلكبِالذُّلِّ، و الهوِلم تَخَشَّعيو . يا َأكْر لَه رُأق نم م

 فَان كانَتْ ذُنُوبِي قَد ، خاشع لَك بِذُلِّه، ما َأنْتَ صانع بِمقر لَك بِذَنْبِه، وَأكْرم من خُضع لَه وخُشع،بِالذُّنُوبِ

هِكجبِو لَيتُقْبَِل ع َأن نَكيبي ونيحالَتْ ب،تَكمحر لَيع تَنْشُرو ،ككاترب نئاً مشَي لَيتُنْزَِل عِلي ، و فَعأو تَر 

  .عن خَطيَئة) ِلي نسخة( َأو تَتَجاوز ، َأو تَغْفر ِلي ذَنْباً،ِإلَيك صوتاً



 ١٤٦

هِكجمِ وبِكَر تَجِيرسم كدبفَها َأنَا ذا ع،الِلكج زعو ،كِإلَي هجتَوٌل ، مستَومو كِإلَي، كِإلَي بتَقَرمو 

آِلهو هلَيع لَّى اللّهص كبِنَبِي ;كيلَد هِممَأكْرو كِإلَي كخَلْق بَأح،بِك مالهَأوو ،لَك هِمعَأطْوو ، نْكم هِمظَمَأعو 

 ، وَأمرتَ بِمودتهِم،يهِم الْهداة الْمهديين الَّذين افْتَرضتَ طاعتَهم وبِعتْرته صلَّى اللّه علَ، وعنْدك مكَاناً،منْزِلَةً

كنَبِي دعرِ بالةَ االَْمو ملْتَهعجار .وبلَّ كُلِّ جذكُلِّ ذَِليل،يا م زعيا مي، وودهجلَغَ مب ةَ ، قَداعي السِلي نَفْس بفَه 

السكتمحةَ بِراع.  

كخَطلى سةَ ِلي عال قُو ماللَّه،ذابِكلى عِلي ع ربال صنَى بِي ، وال غِلي خ ل( و (كتمحر نع، تَجِد 

َأسَألُك  .لَى الْجهد وال طاقَةَ ِلي ع، وال قُوةَ ِلي علَى الْبالء، وال َأجِد من يرحمني غَيرك،من تُعذِّب غَيرِي

آِلهو هلَيع لَّى اللّهد صمحم كقِّ نَبِيبِح،كرِلس متَهاخْتَر ينالَّذ ةبِاالَِْئم كُل ِإلَيسَأتَوك ، ويلى خَفع متَهَأطْلَعو 

 ، وجعلْتَهم هداةً مهديين، واصطَفَيتَهم وصفَّيتَهم،لَّصتَهم وطَهرتَهم وخَ، واخْتَرتَهم بِعلْمك،)خَفيتك خ ل(

كيحلى وع منْتَهاْئتَمو،يكعاصم نع متَهمصعو ،كِلخَلْق متَهيضرو ،كلْمبِع متَهصخَصو ، متَهوبحو متَهيتَباجو 

 وفَرضتَ طاعتَهم على من ، وَأمرتَ بِطاعتهِم ولَم تُرخِّص الَحد في معصيتهِم،اً على خَلْقكوجعلْتَهم حجج

  . وَأتَوسُل ِإلَيك في موقفي الْيوم َأن تَجعلَني من خيارِ وفْدك،برْأتَ

حآِل مد ومحلى ملِّ عص مداَللَّهي،معرتَضي بِذَنْبِي ورافتاعي وراخص محاري ، ولحي رحطَر محارو 

ناِئكبِف،كيرِي ِإلَيسم محارِئَل، وس نم ميم، يا َأكْرظجى ِلكُلِّ عريماً يظيا ع ،يمظالْع ِلي ذَنْبِي رغْفال ، ا نَّهفَا 

 رغْفي) نسخةالذَّنْب (يمظِإالّ الْع يمظالْع.  



 ١٤٧

 يا منّان من علَي بِالرحمة ، يا رب الْمْؤمنين ال تَقْطَع رجاِئي،اَللَّهم ِإنِّي َأسَألُك فَكاك رقَبتي من النَّارِ

ينماحالر محي ،يا َأرندال تَر ساِئلَه يبخال ي ننِّي،)باً نسخةخَاِئ( يا مفُ عاع فُويا ع ، لَيع تُب ابيا تَو 

 وِإن منَعتَنيها لَم ينْفَعني ما ، يا موالي حاجتي الَّتي ِإن َأعطَيتَنيها لَم يضرني ما منَعتَني،واقْبْل تَوبتي

  . فَكاك رقَبتي من النَّارِ،َأعطَيتَني

 يا ، يا من َأمر بِالْعفْوِ، وبِهِم الْيوم فَاستَنْقذْني،هم بلِّغْ روح محمد وآِل محمد عنِّي تَحيةً وسالماًاَللَّ

 يقولها - الْعفْو  الْعفْو، يا من يثيب علَى الْعفْوِ، يا من رضي الْعفْو، يا من يعفُو،من يجزِي علَى الْعفْوِ

  . وَأسَألُك من كُلِّ خَير َأحاطَ بِه علْمك، َأسَألُك الْيوم الْعفْو-عشرين مرة 

 ، هذا مكان الْمستَجِيرِ بِعفْوِك من عقُوبتك، هذا مكان الْمضطَر ِإلى رحمتك،هذا مكان الْباِئسِ الْفَقيرِ

 ، يا َأملي يا رجاِئي يا خَير مستَغاث، ومن فُجَأة نقْمتك، َأعوذُ بِرِضاك من سخَطك،ن الْعاِئذ بِك منْكهذا مكا

ينطعالْم دويا َأج،هبغَض تُهمحقَتْ ربس نيا م .  

 يا ، وغايةَ َأملي ورغْبتي،ذُخْرِي وظَهرِي وعدتي ويا ،يا سيدي وموالي ورجاِئي وثقَتي ومعتَمدي

) وكَثُرتْ فيه نسخة(فَزِعتْ فيه ِإلَيك ) قَد نسخة( ما َأنْتَ صانع بِي في هذَا الْيومِ الَّذي ،غياثي يا وارِثي

 وَأن تَقْلبني فيه مفْلحاً منْجِحاً بَِأفْضِل ما انْقَلَب بِه من ،دَأسَألك َأن تُصلِّي على محمد وآِل محم .االَْصواتُ

نْهيتَ عضر،قَبِلْتَهو هعاءتَ دبتَجاسو ،هباءلْتَ حزَأجو ،واهس ْل بِهدتَبتَس لَمو تَهمَأكْرو هتَ ذُنُوبغَفَرو ، 



 ١٤٨

هقامفْتَ مشَرو،يباهو نْهم رخَي وه نم تَ بِه،واِئجِهبِكُلِّ ح تَهقَلَبةً، وبياةً طَيح ماتالْم دعب تَهييَأحتَ ، وخَتَمو 

ةرغْفبِالْم لَه،الَّهتَو نبِم قْتَهَألْحو .  

 وِلكُلِّ ملْتَمس ، وِلكُلِّ راج لَك ثَواباً،لِّ ساِئل لَك عطيةً وِلكُ،اَللّهم ِإن ِلكُلِّ وافد جاِئزةً وِلكُلِّ زاِئر كَرامةً

زاءج كنْدةً،ما عبه كب ِإلَيِلكُلِّ راغةً، ومحر كِإلَي فَزِع نِلكُلِّ مو ، كلَيا بغر نِلكُلِّ مخ ل( و يكلْفى) فز، 

  . وِلكُلِّ متَوسل الَيك عفْواً، وِلكُلِّ نازِل بِك حفْظاً، وِلكُلِّ مستَكين ِإلَيك رْأفَةً،وِلكُلِّ متَضرع ِإلَيك ِإجابةً

كنْدِلما ع جاءر فْتَهي شَرعِ الَّذضوي هذا الْمف كيدي نيقَفْتُ بوو كتُ ِإلَيفَدو قَدو، موي الْيلْنعفَال تَج 

 وَأوسع علَي من ، وَأجِرني من النَّارِ، وجملْني بِالْعافية، ومن علَي بِالْمغْفرة، وَأكْرِمني بِالْجنَّة،يب وفْدكَأخْ

اَللَّهم صلِّ على  .نِ االنْسِ والْجِن وادرء عنِّي شَر فَسقَة الْعربِ والْعجمِ، وشَرشَياطي،رِزقك الْحالِل الطَّيبِ

 وسلِّمني ما بيني وبين ِلقاِئك حتّى تُبلِّغَني الدرجةَ الَّتي فيها مرافَقَةُ ،محمد وآِل محمد وال تَردني خاِئباً

ِلياِئكاً ال،َأووِيباً رشْرم هِمضوح ني منقاسداً وَأب هدعُأ بَأظْم ،هِمترمي زي فنشُراحو ،بِهِمزي حي ففَّنتَوو ، 

نَّةالْجو كواني رِضف مهوهجي وفْنرعداةً،وه يتُ بِهِمضنِّي رفَا .  

 وشَر ما ال ، واكْفني شَر ما َأحذَر، وال يكْفي منْه شَيء صلِّ على محمد وآِل محمد،يا كافي كُلِّ شَيء

ذَرَأح،واكد سي ِإلَى َأحلْنال تَكي، وقْتَنزيما رِلي ف بارِكرِي، وْل بِي غَيدتَبال تَسو ، ند مي ِإلى َأحلْنال تَكو 

 تَفَرد بِالصنْعِ ، وال ِإلى قَرِيب وال بعيد،ى الدنْيا فَتَلْفظَني وال ِإلَ،)فَتُعجزني خ ل(خَلْقك وال ِإلى رْأيي فَيعجِزني 

اليومي وديِلي يا س.  



 ١٤٩

نْكِإالّ م جاءالر َأنْتَ َأنْتَ انْقَطَع ماللَّه،ةرغْفالْمو ةمحبِالر يهف لَيْل عمِ تَطَووي هذا الْيف . بر ماَللَّه 

الشَّرِيفَة كَنَةاالَْم ههذ،فْتَهشَرو هرتَ قَدظَّمر عشْعمم وركُلِّ ح بررامِ، والْح تيبِالْبرامِ، وحااللِّ وبِالْحو ، 

 ،ح ديني ودنْياي وآخرتي وَأنْجِح ِلي كُلَّ حاجة مما فيه صال، صلِّ على محمد وآِل محمد،والركْنِ والْمقامِ

ينملسالْم ني منلَدو نمو يِلواِلدِلي و راغْفيراً،وغي صيانبما كَما رهمحارو ،زاءالْج رنِّي خَيما عزِهاجو ، 

 وخَلَّفْتَني ، فَانَّهما قَد سبقاني ِإلى الْغاية،َأعينُهما) تَقَر بِه خل(ما يقر ) لَهما نسخة(وعرفْهما بِدعاِئي 

  . فَشَفِّعني في نَفْسي وفيهِما وفي جميعِ َأسالفي من الْمْؤمنين في هذا الْيومِ يا َأرحم الراحمين،بعدهما

 ، واجعلْهم َأِئمةً يهدون بِالْحقِّ وبِه يعدلُون، آِل محمد وفَرج عن،اَللّهم صلِّ على محمد وآِل محمد

بِهِم رانْتَصو مهرانْصو،متَهدعما و ملَه َأنْجِزد، ومحآِل م ي فَتْحلِّغْنبو ،ونَهل دوي كُلَّ هناكْفو ، ممِ اللَّهاقْس ثُم 

نَص يهِماالجاِل،يباً خاِلصاًِلي ف رقَدرِي، يا ممي عِلي ف حافْس زاقاالَْر مقَسي، يا مقي رِزطْ ِلي فسابو .  ماَللّه

 ، علَيه وآمن خَوفَه وخَوفَنا، وَأصلح على يديه، وَأصلح لَنا ِإمامنا واستَصلحه،صلِّ على محمد وآِل محمد

كينِلد بِه ري تَنْتَصالَّذ ماللّه لْهعاجراً .ووجتْ ظُلْماً وَالطاً كَما مسقالً ودع بِه ضالَِ االَْرام ماَللّه، بِه نُنامو 

هِمينساكمو هِملَأرامو ينملسالْم لى فُقَراءع،يارِ مخ ني ملْنعاجو هتيعشو واِليه، لَه مهعَأطْواً وبح لَه مهَأشَد 

 وارزقْني الشَّهادةَ بين يديه ، وَأقْومهم بَِأمرِه، وَأقْبلَهم ِلقَوِله، وَأسرعهم ِإلى مرضاته، وَأنْفَذَهم الَمرِه،طَوعاً

 وخَرجتُ ِإلَيك والى هذا الموضعِ ،اَللّهم ِإنِّي خَلَّفْتُ االَْهَل والْولَد وما خَولْتَني .ي راضحتّى َألْقاك وَأنْتَ عنِّ

كلَيةً اغْبرو كنْدما ع جآءر فْتَهي شَرالْخَلَفَ،الَّذ يهِمف لَيع نسفََأح ككَلْتُ ما خَلَّفْتُ ِإلَيونَّ، وفَا  ذِلك ِليو ك



 ١٥٠

كخَلْق نم،الْكَرِيم يملالْح ِإالّ اللّه ال ِإله ،يمظالْع يلالْع ِإالَّ اللّه ال ِإله ،  برعِ وبالس ماواتالس بر اللّه حانبس

   . والْحمد ِللّه رب الْعالَمين،يمِ ورب الْعرشِ الْعظ، وما فيهِن وما بينَهن،االَْرضين السبعِ

  

 


