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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  مناسك الحج

  فتاوى سماحة آية اهللا العظمى
  الشيخ حسين الوحيد الخراسانى

  "دام ظله الشريف"
  
  

واآلخرين محمد خـاتم     الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على سيد االولين        وبسم اهللا الرحمن الرحيم     
وبعد فقط طلـب جمـع       .أرضه وحجته على خلقه    ياالنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين سيما خليفة اهللا ف        

ورأيت أن رسالة مناسك الحج التي ألفها فقيه عصره آيـة اهللا           ،والعمرة مني أن أبرز أنظاري في أحكام الحج      
سالسة فـي التعبيـر       محتوية على غالب المسائل المبتلى بها مع       )قدس سره (السيد ابوالقاسم الخوئي     العظمى

فما في هـذه الرسـالة    ،العبارات لبعض النكات   مع تغيير بعض   ،ته وأثبت ما وافقته   فاخترتها وغيرت ما خالف   
  :البد من مالحظة أمرين. واهللا العالم بحقائق أحكامه موافق لما أدى اليه نظري القاصر

  
او الملحوقة بالفتوى استحبابية فيجوز تركها، وأما غيـر المـسبوقة والملحوقـة             االحتياطات المسبوقة  :األول

  نعم في ما عبر باالحوط لو لم يكن .العمل بها او الرجوع فيها إلى االعلم فاالعلم جبفي
االحتيـاط االسـتحبابي مـع       واما االحوط االولى فالمراد به     .أقوى او ما هو قريب من ذلك يتعين العمل به         

  .رجحان في متعلقة
  

ما لم يثبت استحبابها او كراهتهـا بمـا         المذكورة في هذه الرسالة       بما أن في المستحبات والمكروهات     :الثاني
  . الفتوى فيكون الفعل والترك فيهما بداعي الرجاء نعتمد عليه في

   
بالكتاب والسنة القطعيـة   ووجوبه ثابت ،وجوب الحج يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط اآلتية         

لصحيح عن ابي جعفر عليـه      ففي ا  ،اركان الدين  والحج ركن من   .وبضرورة من الدين وإجماع من المسلمين     
 وتركـه مـن     )خمسة أشياء على الصالة والزكاة والحج والصوم والوالية        بني االسالم على  ( :السالم انه قال  
 وهللا على الناس حـج  )قال اهللا تعالى في كتابه المجيد   ،وإنكاره إذا لم يكن مستندا إلى شبهة كفر        أعظم الكبائر، 

وفي المعتبرة التي رواها الـشيخ الكلينـي        (العالمين    فإن اهللا غنى عن    البيت من استاطع اليه سبيال ومن كفر      
من مـات   ( : عن أبي عبداهللا عليه السالم     )أسرارهم قدس اهللا (والشيخ الصدوق    والشيخ المفيد والشيخ الطوسي   

من ذلك حاجة تجحف به او مرض اليطبق معه الحـج او سـلطان يمنعـه         ولم يحج حجة االسالم ولم يمنعه     



 ٢

ذكـر مـن     وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج ولزوم االهتمام به وفيمـا   )نصرانيا يهوديا او فليمت  
  . الكتاب والسنة كفاية

   
  . بحجة االسالم واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو مرة واحدة ويسمى ذلك

   
وإن تركه فيهـا  ، رة اليه في سنة االستطاعةفتجب المباد ، وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري     )١/المسئلة(

  . عصيانا او لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا
  
المبادرة إلـى    إذا حصلت االستطاعة وتوقف االتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل البد من       )٢/المسئلة(

ولو تعدد الرفقة فإن وثق      ،زوال االستطاعة  ولو قصر في تحصيلها ففاته الحج استقر عليه ولو مع          .تحصيلها
  . فبدا من الخروج من دون تأخير باالدراك مع التأخير جاز له ذلك وإال

   
ولكن اتفق أنـه    إذ أمكنه الخروج مع الرفقة االولى ولم يخرج معهم لوثوقه باالدراك مع التأخير             )٣/المسئلة(

وفي استقرار الحـج علـى       ، تأخيره معذور في  لم يتمكن من المسير او أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير فهو           
  . إشكال

   
  

  شرائط وجوب حجة االسالم
  

ولو حج الصبي لم يجز عن حجة االسـالم          .مراهقا فال يجب على غير البالغ وإن كان       ،البلوغ :الشرط االول 
  . وإن كان حج الصبي المميز صحيحا

   
إشكال في أن حجه      وكان مستطيعا فال    إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات           )٤/المسئلة(

ندبا وفي إجزائه عن حجة االسالم إذا كـان          واذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له اتمام حجه          ،حجة االسالم 
ولكن االحوط الرجوع إلى أحد المواقيت وتجديد االحرام بقـصد   بلوغه قبل المشعر وجه، كما عليه المشهور،     

من الرجوع اليه ففـي محـل إحرامـه     فإن لم يتمكن ،لسابق عن حجة االسالمعدم إجزاء ا إنشائه على تقدير  
  . )١٦٦(تفصيل يأتي في المسألة 

   
عن حجة االسالم إذا لم       إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا أجزأ               )٥/المسئلة(

  . يكن قاصدا لالمر الندبي على وجه التقييد
   



 ٣

  .  يستحب للصبي المميز أن يحج ويعتبر في صحته إذن الولي على االحوط)٦/المسئلة(
   
 ،ثوبي االحـرام   يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكرا كان أو أنثى، وذلك بأن يلبسه           )٧/المسئلة(

 ،جتناب عنـه  ويجنبه عما يجب على المحرم اال      واال لبى عنه   .ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابال للتلقين       
ويأمره باالتيان بكل مـا يـتمكن    ،إلى فخ إذا كان سائرا من ذلك الطريق       ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب     

ويقـف بـه فـي     ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمـروة  ،أفعال الحج وينوب عنه فيما ال يتمكن       منه من 
ويحلق رأسه وكـذلك     ،صالة الطواف  لكوكذ ،ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإال رمى عنه        ،عرفات والمشعر 

  .وإن ورد في بعض النصوص التحديد باالثغار والظاهر جواز االحرام به مطلقا ،بقية االعمال
   
كـان حفـظ    نعـم إذا  ، نفقة حج الصبي في مايزيد على نفقة الحضر على الولي ال على الصبي          )٨/المسئلة(

  . من ماله له جاز االنفاق عليهاو كان السفر مصلحة  .الصبي متوقفا على السفر به
   
عنـد االتيـان     وأما الكفارات التـي تجـب      .وكذلك كفارة صيده   ، ثمن هدي الصبي على الولي     )٩/المسئلة(

واالحوط االقتصار على    ،مال الصبي  بموجبها عمدا فالظاهر أنها ال تجب بفعل الصبي ال على الولي وال في            
  . واالقوي إلحاق االم به ،الولي الشرعي

  
المجنون في أشهر الحـج      نعم إذا أفاق   ،فال يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا        ،العقل :الشرط الثاني 

  . وإن كان مجنونا في بقية االوقات وكان مستطيعا ومتمكنا من االتيان بأعمال الحج وجب عليه
   

  . الحرية :الشرط الثالث
   
  

   :االستطاعة، ويعتبر فيها أمور :الشرط الرابع
 ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام باالعمال الواجبـة             ومعنى ،السع في الوقت   :االول
أو  ،باالعمال الواجبة فيهـا  وعليه فال يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت ال يسع للذهاب والقيام       .هناك

   .كل الحكم بوجوب التحفظ على المالمثل ذلك يش وفي ،أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة ال تتحمل عادة
  

 -وإيابـا     ذهابا –والمراد منه خلوه عن الموانع كالخظر على النفس والعرض والمال           ،  تخلية السرب  :الثاني
  . بل وعند القيام باالعمال

  



 ٤

ووجب الذهاب من    لم يسقط الحج بذلك    ،أحدهما أقرب لكنه غير مأمون     ، إذا كان للحج طريقان    )١٠/المسئلة(
  . بعد المأموناال
  
تلفه حرجا عليه لـم    إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه وكان            )١١/المسئلة(

واجب أهم أو محتمل     كما إذا استلزم حجه ترك     ،وكذلك إذا كان هناك ما يزاحم الحج شرعا        .الحج يجب عليه 
  . عنه أهم او محتمل االهيمة من الحج ان االجتناباالهمية منالحج او توقف حجه على ارتكاب محرك ك

   
 ،كذلك فالجـزاء    إذا حج مع استلزام حجه ترك واج بأهم او محتمل االهمية او ارتكاب محرم              )١٢/المسئلة(

  . عدم االجزاء إال أن االحوط لو لم يكن أقوى ،حجه عن حجة االسالم وإن كان وجه
   
بذلـه ويـسقط     يمكن دفعه إال ببذل مال يكون حرجا عليه لم يجب    إذا كان في الطريق عدو ال      )١٣/المسئلة(

  . وجوب الحج
  
ولو حج مع   ،   لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إال مع خوف الغرق او المرض              )١٤/المسئلة(

  . الخوف صح حجه
  

المشروب وسـائر مـا   المأكول و ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من        ،الزاد والراحلة  :الثالث
 . يصرفه في سـبيل ذلـك ذهابـا وإيابـا    -وغيرها  النقود -او وجود مقدار من المال       ،يحتاج اليه في سفره   

 ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا ممـا  ،يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وإيابا والمراد بالراحله الوسيلة التي  
  . يليق بحال المكلف

   
عدم الحجـة    بل يشترط ولو مع    .ص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة اليها        ال يخت  )١٥/المسئلة(

وإن كان المشي لمـن أطافـه مـن     ،لشرفه اليها كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا   
  .المسلمين مستحبا مؤكدا

  
على تحـصيلهما    لحج على من كان قادرا    فال يجب ا   ، العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعال      )١٦/المسئلة(

  . والبعيد وال فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب ،باالكتساب ونحوه
  
فـاذا ذهـب   ،  االستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي االستطاعة من مكانه ال من بلـده     )١٧/المسئلة(

أن يحج به من الزاد والراحلـة او ثمنهمـا    مكنالمكلف إلى المدينة مثال للتجارة او لغيرها وكان له هناك ما ي   
  . بلده وإن لم يكن مستطيعا من ،وجب عليه الحج



 ٥

   
بأقل منه بمقدار     إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه              )١٨/المسئلة(

ال في سنة االسـتطاعة أكثـر   أجرة المركوب مث وأما إذا ارتفعت االسعار فكانت    ،مجحف بحاله لم يجب البيع    
  . بمقدار يكون االستيجار به حرجيا عليه ،إذا إذا كان الغالء منها في السنة اآلتية لم يجز التأخير

   
وأما  ،المكلف العود اليه    إنما يعتبر وجود نفقة االياب إلى الوطن في وجوب الحج فيما إذا أراد             )١٩/المسئلة(

لعدم التمكن من العود إلى وطنه او لكون السكنى فيهـا     بلد آخر غير وطنه   إذا لم يرد العود وأراد السكنى في        
اكثـر   نعم إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فـي           ،النفقة إلى ذلك البلد    حرجيا عليه فالبد من وجود    

فـي فـي    بل يك  ،ذلك المكان  نفقة من وطنه ويتمكن من السكنى في وطنه بال حرج لم يعتبر وجود النفقة إلى              
  .الوجوب وجود نفقة العود إلى وطنه

   
وعائلته بعد الرجوع بحسب حالـه       وهو التمكن بالفعل او بالقوة من إعاشة نفسه        ،الرجوع إلى الكفاية   :الرابع
المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة العاشته وإعاشة          فال يجب الحج على من يملك مقدارا من        ،وشأنه

 وال يجب بيع ما يحتاج اليه فـي ضـروريات          ، االعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه      من عائلته إذا لم يتمكن   
يحتاج اليها في معاشـه وكـل مـا     معاشه من أمواله كدار سكناه الالئقة بحاله وأثاث بيته واآلت صنعته التي          

  .للعسر والحرج يحتاج اليه االنسان وكل صرفه في سبيل الحج موجبا
  
عليـه بيعـه     ال ال يجب بيعه في سبيل الحج لحاجة اليه ثم استغنى عنه وجب             إذا كان عنده م    )٢٠/المسئلة(

استغنت عنه لكبرها او المر آخر وجب        فإذا كان للمرأة حلي تحتاج اليه والبد لها منه ثم          ،الداء فريضة الحج  
  .عليها بيعه إذا توقف عليه الحج

  
 كما -حرج عليه    مكنه السكنى فيها من دون     إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى ي          )٢١/المسئلة(

المملوكة على االحوط إذا كانت وافية بمـصارف          وجب عليه بيع الدار    -إذا كانت هناك موقوفة تتطبق عليه       
 -وأما غير الدار كالكتب العلمية وغيرها مما يحتاج اليه فـي حياتـه               .الحجولو بمضميمة ما عنده من المال     

  .وى وجوب البيع إذا توقف الحج عليه فاالق-الفرض  ففي مثل هذا
   
شـراء دار     إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلـى الـزواج او                )٢٢/المسئلة(

موجبا لوقوعه في الحرج لم يجـب        لسكانه او غير ذلك مما يحتاج اليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحج             
  .عليه الحج وإال وجب عليه

  



 ٦

من المـال     إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص ويفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده               )٢٣/المسئلة(
وإن توقـف    ،إجبـاره علـى االداء     فإن كان المدين مما طال وجـب       ،وكان الدين حاال وجبت عليه المطالبة     

مـؤجال ولكـن    كما تجب المطالبة فيما إذا كان الـدين          تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك،       
إذا كان المدين معسرا او مماطال وال يمكن إجباره او كـان االجبـار مـستلزما                 وأما. المدين يؤديه لو طالبه   

ال يسمح بأدائه قبل االجل ففي جميع ذلك إن أمكه بيع الدين بمـا يفـي                 او كان الدين مؤجال والمدين    ،  للحرج
وجـب   ي ذلك ضرر مجحف بحسب حاله وال حرجولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن ف  بمصارف الحج 

  . البيع وإال لم يجب
   
عـوائلهم يجـب     كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة            )٢٤/المسئلة(

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

   
 وكانتنفقاته بحسب العادة    - كالخمس والزكاة وغيرهما     - من كان يرتزق من الوجوه الشرعية        )٢٥/المسئلة(

ملك مقدار من المال يفي بذهابـه وإيابـه ونفقـة            مضمونة من دون مشقة ال يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا          
  كل من ال يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة          وهكذا ،باالنفاق عليه طيلة حياته    وكذلك من قام احد    ،عائلته

  . المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج
  
 عدم الزوال، فانه حينئذ يجب عليـه      ال تكفي الملكية المتزلزلة في االستطاعة إال إذا كان واثقا ب           )٢٦/المسئلة(

الحج وجعل لنفسه    مصارففلو صالحه شخص ما يفي ب      ،وأما وجوبه واقعا فمراع بعدم الزوال      ،ظاهرا الحج
وأما ظاهرا فيجب عليه إذا كان واثقـا   ،فسخه الخيار إلى مدة معينة كان وجوب الحج عليه واقعا مراعيا بعدم        

  . الهبة الجائزة وكذلك الحال في موارد ،بعدم فسخه
   
با وغـص -فلو حج متسكعا او من مال شخص آخر          ، ال يجب على المستطيع أن يحج من ماله        )٢٧/المسئلة(
هديه مغصوبا لم يجزئـه ذلـك        نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه او صالة طوافه او ثمن              ، أجزأه -

  .الطواف والصالة والهدي
  
لـم يلزمـه     فلو وهبه احد ما ال يستطيع به لو قبله         . ال يجب على المكلف تحصيل االستطاعة      )٢٨/المسئلة(

نعـم   ،مستطيعا ولو كانت الخدمة الئقة بشأنه    مة بما يصير به   وكذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخد        ،القبول
  . واستطاع بذلك وجب عليه الحج لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج
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النيابي إذا كان     إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج فصار مستطيعا بمال االجارة قدم الحج              )٢٩/المسئلة(
وإن لـم يكـن الحـج        طاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج وإال فال،        فإن بقيت االست   ،بالسنة الحيالة  مقيدا

  . إتيانه مانعا عن إتيان الحج النيابي في السنين اآلتية النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه إن لم يكن
   
مقـدارا مـن    ضولكنه إذا اقتـر  ، ال يجب االقتراض للحج وإن كان متمكنا من االداء بسهولة   )٣٠/المسئلة(

  . وجب عليه الحج المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك من دون مشقة
   
منافيـا الداء     إذا كان عنده ما يفي بنفقة الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحـج                 )٣١/المسئلة(

ؤجال وال بين أن يكون سابقا على       او م  وال فرق في الدين بين أن يكون حاال        ،الدين وجب عليه الحج وإال فال     
  . حصول ذلك المال او بعد حصوله

  
الحـج لـو      إذا كان عليه خمس او زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن ال يفي بمـصارف                )٣٢/المسئلة(

كون الخمس والزكاة في عين المـال او   وال فرق في ذلك بين ،أداهما وجب عليه أدائهما ولم يجب عليه الحج       
   .في ذمته

   
وجب أدائها ولم    إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة او غيرهما من الحقوق الواجبة              )٣٣/المسئلة(

عورته في طوافه او صالة طوافه او ثمن هديـه           ولو كان ما يستر به     .يجز له تأخيره الجل السفر إلى الحج      
  . ذلك الطواف والصالة والهدي من المال الذي تعلق به الحق لم يجزئه

   
الفحـص علـى      إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه ال يعلم بوفائه بنفقة الحج وجـب عليـه                )٣٤/المسئلة(

  . االحوط
   
فإن لم يكـن     ،عنده  إذا كان له مال غائب يفي بنفقة الحج منفردا او منضما إلى المال الموجود              )٣٥/المسئلة(

  . وإال وجب ،لم يجب عليه الحج  هناكمتمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه
  
فإن أحرز أنه   ،   إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج جب عليه الحج مع اجتماع سائر الشرائط              )٣٦/المسئلة(

إن . االسـتطاعة وال يمكنـه التـدارك       متمكن على المسير في أوانه لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن            
الـتمكن فـال     وأما إذا احتمـل    .للحج كان آثما بتفريطه   تصرف وإن تصرف ببيع او هبة او غير ذلك صح ال        
  . وانكشف التمكن استقر الحج ولو تصرف ،يجوز له التصرف المخرج على االحوط
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فيه وجـب عليـه      فلو كان عنده مال يجوز له التصرف       ، ال يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما      )٣٧/المسئلة(
  . دان سائر الشرائطالحج إذا كان وافيا بنفقته مع وج

   
أثنـاء الطريـق     فإن تلف المال ولو فـي      ، يعتبر في وجوب الحج الزاد والراحلة حدوثا وبقائا        )٣٨/المسئلة(

ولم يمكنه أداء بدله من غيـر مؤونـة      وكذا لو اشتغلت ذمته بدين قهرا عليه       ،كشف ذلك عن عدم االستطاعة    
مكنه أداء بدله إال من مؤونة الحج إستقر الحج فـي ذمتـه             ولم ي  واما لو أتلف عمدا ماله أو مال غيره       . الحج

الكفايـة مـن     وإذا تلف بعد تمام االعمال او في أثنائها مؤونة العيال او تلف ما به              ،متسكعا ووجب إتيانه ولو  
  . ماله في وطنه ال يضر بحجه وأجزأه عن حجة االسالم

  
كـان غـافال    او ،هال به او بوجوب الحج عليه إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان جا )٣٩/المسئلة(

كـان جهلـه     وأمـا إذا   .وكان جهله أو غفلته عن قصور لم يجب عليه الحج          ،عن وجوب الحج عليه    عنه او 
فلم يتمكن من الحج فالحج مـستقر        بوجوب الحج او غفلته عنه عن تقصير ثم علم او تذكر بعد أن تلف المال              

 -وفيما كانت غفلته عن وجود المال او جهله به عن تقصير            ،   حين وجوده  عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط     
  .  فاالحوط استقرار الحج عليه-احتمال وجوده  كتارك الفحص مع

   
الـزاد والراحلـة     وال فرق بين بذل    ، كما تتحقق االستطاعة بوجدان مؤونة الحج تتحقق ببذلها        )٤٠/المسئلة(

كانت االباحة الزمة او كان المباح لـه واثقـا            إذا –ل بإباحة التصرف    وثمنهما كما ال فرق بين أن يكون البذ       
 وال فرق بين وحدة     -كانت الملكية الزمة او حصل الوثوق بعدم الفسخ           إذا – وبالتمليك   -بعدم رجوع المبيح    

ل يكون المبـذو   ويعتبر أن  . وعدمه - بنذر او يمين او شرط       -وبين وجوب البذل على الباذل       الباذل وتعدده، 
 وبمصارف عياله إال أن     - )١٩( المسألة  ان كان مريدا للعود على ما تقدم في        -وافيا بمصارف ذهابه وإيابه     

  . متمكن من نفقتهم حتى مع ترك الحج يكون عنده ما يكفيهم إلى أن يعود او يكون غير
   
بمصارف الحج   افيا لو أوصي له بمال ليحج به وجب عليه بعد موت الموصي إذا كان المال و               )٤١/المسئلة(

شخص لمن يحج او نذر او أوصى بذلك وبـذل           وكذلك لو وقف   ،ونفقة عياله على ما تقدم في المسألة السابقة       
  . له المتولي او الناذر او الوصي

   
بمصارف الحـج     ال يعتبر الرجوع إلى الكفاية في االستطاعة البذلية إال إذا كان له مال ال يفي               )٤٢/المسئلة(

إذا كان كسبه في أشهر الحـج بحيـث لـو     يتمم ذلك فيعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية، كما يعتبر       وبذل له ما    
  . معاشه سافر إلى الحج وقع في الحرج من جهة امرار
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بـين الحـج    ولو خيره الواهـب    ، إذا أعطي ما ال هبة على أن يحج وجب عليه القبول والحج            )٤٣/المسئلة(
  . تعيينا وال تخييرا لم يجب عليه ا لو وهبه ماال من دون ذكر الحج الوأم ،وعدمه يجب عليه على االحوط

   
مطالبا والمدين متمكنا    وكان الدائن  ، ال يمنع الدين من االستطاعة البذلية إال إذا كان الدين حاال           )٤٤/المسئلة(

و حج ال يتمكن مـن  لو كان مؤجال ويعلم المدين أنه ل     وهكذا .فحينئذ لم يجب عليه الحج     ،من أدائه ان لم يحج    
  . ومطالبة الدائن أداء دينه عند حلول أجله

   
التكليف عـن     إذ بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم إلى قبض المال المبذول سقط              )٤٥/المسئلة(

  . على جميعهم على االحوط ولو تركه الجميع مع تمكن كل واحد من القبض استقر الحج ،اآلخرين
  
كانت وظيفتـه    فلو. جب بالبذل إال الحج الذي هو وظيفته المبذول له على تقدير استطاعته            ال ي  )٤٦/المسئلة(

كما ال يجب القبول على مـن حـج          ،وبالعكس حج التمتع فبذل له حج القران او االفراد لم يجب عليه القبول           
كعا فبـذل لـه     االسالم وصار معسراولم يتمكن من الحج ولو متس        واما من استقرت عليه حجة     .حجة االسالم 

المبـذول   فاذا كان ،وال يعتبر في هذا البذل ما يعتبر في البذل للحج  .ما استقرت عليه   وجب عليه القبول الداء   
إلـى   وان كان متمما لما عنده فال يعتبر الرجـوع         ،الحج ولو متسكعا وجب عليه القبول      بمقدار يتمكن به من   

يقدر به على الحج بال حرج وجب        إذا بذل له ما    ،مكن منه ومن وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يت         .الكفاية
  . عليه القبول

   
نعم لوكان متمكنا     لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق كشفذلك عن عدم الوجوب،              )٤٧/المسئلة(

وط إال أن الوجوب حينئذ مـشر   ،االسالم من االستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة           
  . بالرجوع إلى الكفاية

  
عليـه   ولكنـه ال يجـب   ، لو وكله في أن يقترض عنه ويحج به فاقترض وجب عليه الحـج  )٤٨/المـسئلة (

  .االقتراض
  
كـان متمكنـا مـن     فلو لم يبذله لم يجب الحج على المبذول له إال إذا       ، ثمن الهدي على الباذل    )٤٩/المسئلة(

وأمـا   ،المركبة من الماليـة والبذليـة    يكون مستطيعا باالستطاعةشرائه من ماله من دون حرج عليه، فحينئذ 
  . خطأية الكفارات فعلى المبذول له عمدية كانت أو
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ذلك وإن كـان    الحج البذلي يجزئ عن حجة االسالم وال يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد              )٥٠/المسئلة(
  . المطلقة االعم من الوجوب والندب د القربةواالحوط استحبابا أن يأتي بالثانية حينئذ بقص ،مستحبا

   
فإن  ،االحوط  يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في االحرام وأما بعده فال يجوز على              )٥١/المسئلة(

وعلى الباذل ضـمان     .كان مستطيعا فعال   رجع بعد الدخول في االحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا           
واالحـوط   ،وجب االتمام على االحوط إن لم يكن حرجا عليـه           لم يكن مستطيعا فعال    وان ،ما صرفه لالتمام  

 وجبـت   - سواء أكان قبل االحرام أوبعـده        -فيما صرفه لالتمام، وإذا رجع الباذل        حينئذ التصالح مع الباذل   
  . نفقة العود عليه

  
مـصلحة عامـة     لحج وكان فيه   إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اهللا على أن يصرفها في ا             )٥٢/المسئلة(

الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل        وإن أعطي من سهم السادة او من الزكاة من سهم          .وجب عليه ذلك  
  .فال يجب عليه الحج ،الحج لم يصح الشرط

  
   
وهكـذا إذا   ،   إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة االسـالم                 )٥٣/المسئلة(

يرجع إلى الباذل او المبذول له، لكنـه إذا          وللمالك أن  ، ثم بذل له ماال وكان مغصوبا      )حج وعلي نفقتك  ( :قال
  . إن كان جاهال بالحال وإال فليس له الرجوع رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل

   
باجارة او بنذر او نحـو   أو عن غيره تبرعا او     ،او جوبا بنذر أو نحوه     ، إذا حج لنفسه استحبابا    )٥٤/المسئلة(

  . لم يكفه عن حجة االسالم ،ذلك
  
 ثم  -في التطبيق     وإن اشتبه  - إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال االمر الفعلي             )٥٥/المسئلة(

  . بان له أنه كان مستطيعا أجزأه عن حجة السالم
  
زوجته عـن    وال يجوز للزوج منع    ،ستطيعة ال يشترط اذن الحج للزوجة في الحج إذا كانت م          )٥٦/المسئلة(

والمطلقـة الرجعيـة     ،سعة الوقـت   نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع          ،الحج الواجب عليها  
  . كالزوجة ما دامت في العدة

  
ومـع   ،نفسها  ال يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على              )٥٧/المسئلة( 

االحوط وجوبا استصحاب محرم لها      من يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة ولكن          عدم اال 
  . عليها مع وجوده ومع عدم التمكن من االجرة لم يجب الحج
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وجـب عليـه     إذا نذر أن يزور الحسين عليه السالم في كل يوم عرفة مثال واستطاع بعد ذلك             )٥٨/المسئلة(

  .  كل نذر يزاحم الحجوكذلك ،الحج وانحل نذره
   
غيره تبرعـا او   وال يجزئ عنه حج   ، يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك          )٥٩/المسئلة(

  . بإجارة
  
كان ذلك حرجـا     او .او هرم  ،او حصر  ، لمرض - إذا تسقر عليه الحج ولم يتمكن منه بنفسه          )٦٠/المسئلة(

وأما من لم يستقر عليـه   ،االستتابة فورا  وجبت عليه- دون حرج عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من      
او كانت حرجية عليه فوجوب االستتابة عليه محـل اشـكال وان             الحج وكان موسرا ولم يتمكن من المباشرة      

  . استحبابا إذا كان المنوب عنه رجال أن يكون النائب صرورة واالحوط .كان أحوط
   
أجزأه حج النائـب   ن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر إذا حج النائب عم    )٦١/المسئلة(

وإذا  ،الموت فاالحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن        وإذا اتفق ارتفاع العذر قبل     .وإن كان الحج مستقرا عليه    
  . عليهالنائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة وال يجب على النائب اتمام  ارتفع العذر بعد أن أحرم

  
يجب القـضاء    او كانت حرجية عليه سقط الوجوب ولكن       ، إذا لم يتمكن المعذور من االستنابة      )٦٢/المسئلة(

االستنابة ولم يستنب حتى مات فـإن كـان    ولو أمكنه .وإال لم يجب ،عند بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه   
  . القضاء إشكال وإن كان أحوطوإال ففي وجوب  ،اشكال الحج مستقرا عليه وجب القضاء عنه بال

  
  . عليه االستنابة  إذا وجبت االستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت)٦٣/المسئلة(
   
  . وال تجب االستنابة من البلد ، يكفي في االستنابة االستنابة من الميقات)٦٤/المسئلة(
   
سواء في ذلـك    ،   االحرام في الحرم أجزأه عن حجة االسالم        من استقر عليه الحج إذا مات بعد       )٦٥/المسئلة(

أجزأ عن حجه أيضا وال يجـب القـضاء          حج التمتع والقران واالفراد، واذا كان موته في أثناء عمرة التمتع          
موته بعد االحرام وقبل دخول الحرم او بعـد الـدخول فـي              وإن مات قبل ذلك وجب القضاء وإن كان        .عنه

 ،فال يجري في الحج الواجب بالنذر او االفساد        ،اختصاص الحكم بحجة االسالم    الظاهرو. الحرم بدون إحرام  
االحرام مع عـدم     ومن مات بعد   .فال يحكم باالجزاء في شئ من ذلك       ،يجري في العمرة المفردة أيضا     بل ال 

ا إذا كان قبل    إجزائه عن حجة االسالم وأم     استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فال إشكال في           
  .لعدم الوجوب وجه ذلك فاالظهر وجب القضاء عنه وإن كان
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  . أسلم لم يجب عليه وأما لو زالت استطاعته ثم ، إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج)٦٦/المسئلة(
  
 كـان مرتـدا    فإن تاب صح منه وإن     ، المرتد يجب عليه الحج لكن ال يصح منه حال ارتداده          )٦٧/المسئلة( 

  . فطريا
   
مـا أتـي بـه        إذا حج المخالف ولو كان ناصبا ثم استبصر ال تجب عليه إعادة الحج إذا كان               )٦٨/المسئلة(

مذهبنا ولو لم يكـن صـحيحا فـي          او كان صحيحا في    ،وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا      ،صحيحا في مذهبه  
  . ادةهذه الصورة االع وإن كان االحوط في ،مذهبه إذا تمشى موئه قصد القربة

   
 ،دينـا عليـه     إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت االستطاعة صار            )٦٩/المسئلة(

ويصح التبرع عنـه بعـد       ،من تركته  وإن مات وجب القضاء    .ووجب االتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعا       
  . موته

  
  

  الوصية بالحج
  

فراغ ذمتـه بمـا امكـن مـن          جة االسالم والتسبيب إلى    تجب الوصية على من كانت عليه ح       )٧٠/المسئلة(
فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لـم يـوص     ،واالداء االستيجار او التبرع عنه إذا لم يكن مطمئنا بالبقاء        

وتقدم  وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه          ،ولم يقيدها بالثلث   وكذلك إن أوصى بها    .بذلك
  .وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من االصل ،ياعلى سائر الوصا

  
يؤدونها إن رد     من مات وعليه حجة االسالم وكان له عند شخص وديعة واحتمل أن الورثة ال              )٧١/المسئلة(

فـإن زاد    ،الحاكم الشرعي من التمكن منـه      واالحوط االستيذان من   ،المال اليهم وجب عليه أن يحج بها عنه       
وال فرق بين أن يحج الودعي بنفسه او يـستأجر شخـصا             ،الورثة ج رد الزائد إلى   المال مما يصرف في الح    

  .كل مال للميت يكون عند شخص بعارية او إجارة او غصب او دين او غير ذلك ويلحق بالوديعة ،آخر
   
كان المـال    فإن . من مات وعليه حجة االسالم وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة            )٧٢/المسئلة(

وإن كان عليه ديـن      ،الذمة قدم الحج عليهما    وإن كانا في   ،علق به الخمس او الزكاة موجودا لزم تقديمهما       المت
من مات في الطريق وهو صرورة قبـل أن          :مورد النص ( .ففي تقدم الحج عليه في غير مورد النص إشكال        

  ). عليه دين وزاده ونفقته وما معه في حجة االسالم ولو كان-أي راحلته (جمله  جعل ،يحرم
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الحـج    من مات وعليه حجة االسالم لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل فراغ ذمته عـن                )٧٣/المسئلة(

مستغرقا فال مانع من التـصرف فـي         وإذا لم يكن   ،باالستيجار او التبرع إذا كان مصرف الحج مستغرقا لها        
  . الزائد على مصرف الحج

   
او  م ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجـب صـرفها فـي الـدين     من مات وعليه حجةاالسال   )٧٤/المسئلة(

تتميمها من مـالهم السـتيجار       وإال فهي للورثة وال يجب عليهم      ،الخمس او الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك        
  . الحج

   
المواقيـت إلـى     بل من أقرب   ، من مات وعليه حجة االسالم يكفي االستيجار عنه من الميقات          )٧٥/المسئلة(

أجرة الحج الميقاتي ال يحسب علـى غيـر          لكن الزائد عن   ،واالحوط االستيجار من البلد إذا وسع المال       ،مكة
  . الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة

  
ولو لـم يمكـن   ،  من مات وعليه حجة االسالم تجب المبادرة إلى االستيجار عنه في سنة موته         )٧٦/المسئلة(

على االحوط، ولكن الزائد علـى أجـرة     م االستيجار من غير الميقات    االستيجار في تلك السنة من الميقات لز      
  . من الورثة الحج الميقاتي ال يحسب على من ال يكون كامال

  
وجـب    من مات وعليه حجة االسالم إذا لميوجد من يستأجر عنه إال بأكثر من أجـرة المثـل                 )٧٧/المسئلة(

على الورثة وإن كان فيهم من       ى السنة القادمة توفيرا   وال يجوز التأخير إل    ،االستيجار عنه ويخرج من االصل    
  . اليكون كامال

   
المقـر إال    من مات وأقر بعض الورثة بأن عليه حجة االسالم وأنكره اآلخرون لم يجب علـى    )٧٨/المسئلة(

ويجـري هـذا     ،تتميمه من حـصته    فإن لم يف ذلك بالحج فال يجب عليه        ،دفع ما يخص حصته بعد التوزيع     
  .  االقرار بالدين أيضاالحكم في

  
ولـو   ،الورثة  من مات وعليه حجة االسالم وتبرع متبرع عنه بالحج يرجع بدل االستيجار إلى            )٧٩/المسئلة(

بل يـصرف فـي      ،بدله إلى الورثة   أوصى الميت بإخراج حجة االسالم من ثلثه وتبرع متبرع عنه لم يرجع           
  .  نظره يتصدق عنهيعلم وإن لم ،وجوه الخير االقرب فاالقرب إلى نظره
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على أجرة    من مات وعليه حجة االسالم وأوصى باالستيجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد             )٨٠/المسئلة( 
باالستيجار من الميقات إال إذا كانت هنـاك         ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا أكتفي       ،الميقات يخرج من الثلث   

  . عين مقدارا يناسب الحج البلديكما إذا ، قرينة على إرادة االستيجار من البلد
   
االجارة إن كانت     إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي او الوارث استأجر من الميقات بطلت            )٨١/المسئلة(

االجير وعلى الوصي او الوارث أجرة المثـل         ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل       ،االجارة من مال الميت   
  . لالجير

  
الميقاتي مـن    ويخرج الزائد عن أجرة    ،لحج البلدي من غير بلده وجب العمل بها        إذا أوصى با   )٨٢/المسئلة(

  . الثلث
  
االصل إن   وتخرج من  ، إذا أوصى باالستيجار عنه لحجة االسالم وعين االجرة لزم العمل بها           )٨٣/المسئلة(

  . وإال كان الزائد من الثلث ،لم تزد على أجرة المثل
  
الزكاة وجـب    ال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس او           إذا أوصى بالحج بم    )٨٤/المسئلة(

تتميمه من أصل التركـة   فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم .إخراجه او ال ثم صرف الباقي في سبيل الحج   عليه
وإن لم يعلم نظره يتـصدق       ،االقرب إلى نظره   وإال صرف الباقي فيما هو     ،إن كان الموصى به حجة االسالم     

   .عنه
   
االستيجار فتلف    إذا وجب االستيجار للحج عن الميت بوصيته او بغيرها وأهمل من يجب عليه             )٨٥/المسئلة(

  . ويجب عليه االستيجار من ماله ،المال ضمنه
   
  . من أصل المال ويخرج ، إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه)٨٦/المسئلة(
  
وجـب   رء ذمة الميت بمجرد االستيجار، فلو علم أن االجير لم يحـج لعـذر او بدونـه                 ال تب  )٨٧/المسئلة(

ذلك إذا كانت االجـرة مـن        وإن أمكن استرداد االجرة من االجير تعين       ،ويخرج من االصل   ،االستيجار ثانيا 
  . مال الميت

  
مع إحـراز صـحة    هم أجرةوتعدد االجراء فاالقوى استيجار أقل ، إذا كانت االجارة بمال الميت )٨٨/المسئلة(

فحينئذ ال بد مـن االسـتيجار بمـا ال     عمله وعدم رضا الورثة او وجود قاصر فيهم إال أن يكون هتكا للميت       
  . يكون هتكا له
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ال بتقليد الميـت او       العبرة في وجوب االستيجار من البلد او الميقات بتقليد الوارث او اجتهاده            )٨٩/المسئلة( 

يعتقد جواز االستيجار من الميقات لم يلزم علـى          ت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث     فلو كان المي   .اجتهاده
  . الوارث االستيجار من البلد

   
نعم  ،الوارث  إذا كانت على الميت حجة االسالم ولم تكن له تركة لم يجب االستيجار عنه على               )٩٠/المسئلة(

  . يستحب ذلك من كل أحد خصوصا من الولي
   
إذا عين   إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به حجةاالسالم أخرج من أصل التركة إال فيما               )٩١/المسئلة(

  . من الثلث وإن علم أن الموصى به غيرها او شك في ذلك أخرج ،إخراجه من الثلث
  
بأزيـد مـن    فإن لم يقبل إال ، إذا أوصى بحجة االسالم وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية     )٩٢/المسئلة(

  . غيره بأجرة المثل فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر ، المثل أخرج الزائد من الثلثاجرة
  
لـزم   فإن كان الموصى به حجة االسـالم       ، إذا أوصى بالحج وعين أجرة ال يرغب فيها أحد         )٩٣/المسئلة( 

رب االجرة إلى االقرب فـاالق     وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف        .تتميمها من أصل التركة   
  . وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه ،إلى نظر الموصي

   
كان الـثمن    إذا باع داره بملبغ مثال واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته            )٩٤/المسئلة(

الحج ان لم يزد على أجرة المثل        فإن كان الحج حجة االسالم لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة           ،من التركة 
 ،حجة االسالم لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه مـن الثلـث         وإن كان الحج غير    ،ج من الثلث  وإال فالزائد يخر  

  . الشرط في المقدار الزائد وإن لم يف الثلث لم يلزم
  
ملـك   وخرجـت الـدار عـن      ، إذا صالحه داره مثال على أن يحج عنه بعد موته صح ولزم            )٩٥/المسئلة(

وكـذلك الحـال إذا    .الوصـية   الحج ندبيا، وال يشملها حكموال تحسب من التركة وإن كان ،المصالح الشارط 
صحيح الزم وإن كان العمـل     فجميع ذلك  ،بعد موته  ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه         

ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط ولم         ،الدار وال يكون للوارث حينئذ حق في      ،المشروط عليه ندبيا  
يثبت الخيـار   وإنما ،وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت ،الخيار إلى الوارث    ينتقل يمكن إجباره لم  

واالحوط فسخ الـوارث بـإذن الحـاكم         وإن لم يكن فللحاكم الشرعي     ،كوصيه في مطلق ما يتعلق به      ،لوليه
  .  الخيرفإن زاد شئ صرف في وجوه ،المفسوخ عليه الشرعي وبعد فسخه يصرف المال في ما شرط على
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فيما إذا كـان    لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب االستيجار من التركة             )٩٦/المسئلة(
المال قد قبضه الوصي وكان موجـودا أخـذ     وإذا كان  ،ومن الثلث إذا كان غيرها     ،الموصى به حجة االسالم   

وإن لم يكن المال موجودا فـال        ،عما أعطاه وتملك ذلك بدال     وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه        
  . ضمان على الوصي

  
التركة إذا كـان     ووجب االستيجار من بقية    ، إذا تلف المال في يد الوصي بال تفريط لم يضمنه          )٩٧/المسئلة(

كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم        فإن ،ومن بقية الثلث إن كان غيرها      ،الموصى به حجة االسالم   
إن استؤجر أحد للحج ومات قبل االتيان بالعمل ولم يكن له تركـة او لـم                 وكذلك الحال  ،اليجار بالنسبة بدل ا 

  . من تركته يمكن االخذ
   
تفريط لم يجز تغـريم   ولم يعلم أن التلف كان عن    ، إذا تلف المال في يد الوصي قبل االستيجار        )٩٨/المسئلة(

  . الوصي
  
  . جميعه المال للحج ندبا واحتمل انه زائد على ثلثة لم يجز صرف إذا أوصى بمقدار من )٩٩/المسئلة(
  
   

  فصل في النيابة
  
   : يشترط في النائب أمور)١٠٠/المسئلة(

وأما المميز الموثوق به فال تصح نيابته فـي الحـج الواجـب علـى                ،الصبي فال تصح نيابة   ،البلوغ :االول
  .وتصح نيابته في الحج المندوب بإذن الولي، االحوط

  
المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كـان أدواريـا إذا كـان                  فال تجزي استبابة   ،العقل :الثاني
   .وأما السفيه فال بأس باستنابته ،في دور جنونه العمل

  
  . نيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا وحصل منه قصد القربة فال تصح ،االيمان :الثالث

  
 وهكـذا  ،تتجز الوجـوب عليـه   أن ال يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا             :الرابع

في صحة االجارة ال في      وهذا الشرط شرط   .يشكل استنابته فيما إذا كان جاهال بالوجوب وكان معذورا لجهله         
رة المسماة بـل يـستحق   ولكنه ال يستحق االج    فلو حج والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه        ،صحة حج النائب  

  . أجرة المثل



 ١٧

   
معرفته بأعمال الحج    فالبد من  ، يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالحج صحيحا          )١٠١/المسئلة(

إحراز االتيان به صحيحا بالوثوق به ولو شـك          والبد من  ،وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل        
  .صحته في صحة العمل المأتى به بنى على

  
  . ال بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مواله)١٠٢/المسئلة(
  
 ،تكـون رجـاء   وفي النيابة عن المجنون إشـكال إال أن      ، ال بأس بالنيابة عن الصبي المميز      )١٠٣/المسئلة(

  . مجنونا ولكنه يوجب االستيجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات
   
وبـالعكس لكـن     فتصح نيابة الرجل عن المرأة     ،ال تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه       )١٠٤/المسئلة(

  . االحوط االولى المماثلة
   
المنوب عنه  سواء كان النائب او . ال بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة )١٠٥/المـسئلة (

المنوب عنه رجال حيا لم يتمكن من حجة         ذا كان واالحوط استحبابا استنابة الرجل الصرورة إ      ،رجال او إمرأة  
  . االسالم

   
مستطيعا وكان   فلو مات الكافر  . فال تصح النيابة عن الكافر     ، يشترط في المنوب عنه االسالم     )١٠٦/المسئلة(

إال انه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه         كما ال تصح عن الناصب     ،الوارث مسلما لم تصح استنابة الحج عنه      
  . ثوابه له فإنه يخفف عنه كما يجوز لقريبه أن يحج ويجعل ،جفي الح

  
في الحج الواجـب   وكذلك . ال بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان او بإجارة            )١٠٧/المسئلة(

 وال تجوز النيابة عن الحي في غير        )٦٠(المسألة   إذا كان معذورا عن االتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم في          
  . كذل
  
تعيين المنوب   ويعتبر في صحتها   ، النيابة أمر قصدي ال تتحقق إال بأن يأتي بالعمل عن الغير           )١٠٨/المسئلة(

  . أن يسميه في المواطن والمواقف ولكنه يستحب ،وال يشترط ذكر اسمه ،عنه بوجه من وجوه التعييه
   
  . ونحو ذلك وبالشرط في ضمن العقدتصح بالجعالة  . كما تصح النيابة بالتبرع واالجارة)١٠٩/المسئلة(
   



 ١٨

ال يجـوز     من كان معذورا في ترك بعض االعمال او في عدم االتيان به على الوجه الكامل               )١١٠/المسئلة(
لو استناب من البلد او الميقات فـي         نعم ،استيجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل االكتفاء بعمله          

ثم اتفق له العجز عنه لضيق الوقـت    ،والعمل على الوجه الكامل     االعمال سعة الوقت من كان يتمكن من تمام      
  تصح نيابته وتفـرغ ذمـة      -ال يكون العجز عنه مبطال لحج العاجز كالعجز عن الوقوفين             فيما –ونحو ذلك   
الطلوعين من يـوم النحـر       فال يجوز استيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين           .المنوب عنه 

  . وال بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف ،مثال
  

بل ولو لـم     كمن اضطر إلى التظليل،   . وتصح نيابة من كان معذورا في ارتكاب مايحرم على المحرم         
 .االفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجـر        ممن تجوز لهم   -كما ال بأس بنيابة النساء او غيرهن         .يكن معذورا 
  . للحج عن الرجل والمرأة-والرمي ليال 

   
عنه ثانية فيما تجـب   فتجب االستنابة ، إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء ذمة المنوب عنه           )١١١/المسئلة(

وأما المتبـرع   ،قبل دخول الحرم إذا كان أجيرا وإن مات بعد االحرام أجزء عنه وإن كان موته      ،االستنابة فيه 
  . يرهاذلك بين حجة االسالم وغ وال فرق في ،فاالحوط عدم االجزاء

  
وأمـا   ،الميت  إذا مات االجير بعد االحرام استحق تمام االجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة         )١١٢/المسئلة(

 ،به إذا لو حظت االجرة بنحو التوزيـع        إذا كان أجيرا على االتيان باالعمال استحق من االجرة بنسبة ما أتى           
جارة ولو حظت االجرة على وجه التوزيع استحق من         داخلة في اال   وإن مات قبل االحرام فإن كانت المقدمات      

  . وإال فال يستحق شيئا ،به منها االجرة بقدر ما أتى
  
عين طريقـا لـم    وهذا ، إذا اشتجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان االجير مخيرا في ذلك     )١١٣/المسئلة(

ريق في االجارة على نحو الـشرطية  الط فإن عدل وأتى باالعمال فإن كان اعتبار ،يجز العدول عنه إلى غيره    
فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل علـى         ،للمستأجر خيار الفسخ   وكان ،دون الجزئية استحق االجير تمام االجرة     

 وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا، فـإن           ،وجوبا التصالح  المشهور ولكن االحوط  
بالنسبة إلى ما أتى مـن    وأما ،ستحق االجرة على الطريق الذي عدل اليه      فسخ فال يستحق االجرة المسماة والي     

استحق من االجرة المسماة بمقدار علمه ويسقط         وإن لم يفسخ   - كما تقدم    -االعمال فاالحوط وجوبا التصالح     
  . بمقدار مخالفته

  
آخر فـي   شخص إذا آجر نفسه الحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن     )١١٤/المسئلة(

عدم تقيـد إحـدى االجـارتين او         او مع  ،نعم تصح االجارتان مع اختالف السنتين      ،تلك السنة مباشرة أيضا   
   .كلتيهما بالمباشرة
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لو قـدم او أخـر       ولكنه ، إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة فال يجوز له التأخير وال التقديم             )١١٥/المسئلة(

وال يستحق شيئا من االجرة إذا       ،السنة بنذر ونحوه   ما في الذمة مقيدا بتلك    إذا لم يكن     ،برئت ذمة المنوب عنه   
 وأما إذا كان بنحو االشتراط فالحكم فيه يظهر مما تقـدم فـي المـسألة       ،المطلوب كان التقييد على نحو وحدة    

)١١٣( .  
   
 -نفسه   الحاج عن  إذا صد االجير أو أحصر فلم يتمكن من االتيان باالعمال كان حكمه حكم               )١١٦/المسئلة(

وللمستأجر خيار الفـسخ     ،مقيدا بتلك السنة    وانفسخت االجارة إذا كان الحج     -ويأتي بيان ذلك انشاء اهللا تعالى       
  . ويبقى الحج في ذمته إذا لم يكن مقيدا بها، إن كان قد اشترط عليه إتيانه فيها

  
  . بإجارة او بتبرع اء أكانت النيابةسو ، إذا أتى النائب مما يوجب الكفارة فهي من ماله)١١٧/المسئلة(
  
المـستأجر    إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت االجرة عن مصارفه لـم يجـب عليـه               )١١٨/المسئلة(

  . كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد ،تتميمها
  
المشعر وجب عليـه      قبل  إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد االجير حجه بالجماع          )١١٩/المسئلة(

ويستحق االجرة وإن لم يحج      .وإن لم يجد فشاة    وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة      ،وأجزأ المنوب عنه   ،إتمامه
  . غير أنه اليستحق االجرة ،االحكام المذكورة في المتبرع أيضا وتجري .من قابل لعذر او غير عذر

   
 ،يشترط التعجيل  عقد لكن ال يجب تسليمها اليه إال بعد إذا لم          االجير وإن كان يملك االجرة بال      )١٢٠/المسئلة(

فإن  ،وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك      ،  إال أن الظاهر استحقاق االجير للحج مطالبة االجرة قبل العمل         
  . الذهاب إلى الحج أو االتيان باالعمال قبل أخذ االجرة الغالب أن االجير ال يتمكن من

  
فلـيس لـه أن      ا آجر نفسه للحج مباشرة ولو باطالق العقد المقتضى لها او اشترطت عليه             إذ )١٢١/المسئلة(

   .يستأجر غيره إال مع المستأجر
   
االجيـر عـن     إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل  )١٢٢/المسئلة(

لكن االجير ال يستحق االجـرة     ،المنوب عنه  ذمةبرئت   ،عمرة التمتع إلى حج االفراد وأتى بعمرة مفردة بعده        
  . إذا كانت االجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها نعم ،إذا كانت االجارة على نفس االعمال
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يجوز فيه نيابـة    وأما الحج الواجب فال    ، ال بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب         )١٢٣/المسئلة(
كما إذا نـذر شخـصان أن        .نحو الشركة  كان وجوبه عليهما او عليهم على     الواحد عن اثنين وما زاد إال إذا        

فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخـصا واحـدا للنيابـة            .الحج يشترك كل منهما مع اآلخر في االستيجار في       
  . عنهما

  
 -باالجـارة    تبرعا أو  ، ميت اوحى  - ال بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد            )١٢٤/المسئلة(
كما إذا كان على الميـت او الحـي          ،متعددا وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان       ،يما إذا كان الحج مندوبا    ف

فيجـوز حينئـذ اسـتيجار       ،بالنذر حجة االسالم وكان اآلخر واجبا     او كان أحدهما   ،حجان واجبان بنذر مثال   
أحـدهما للحـج الواجـب      استيجار شخصين عن واحد      وكذلك يجوز  .شخصين أحدهما لواجب واآلخر آلخر    

الحتمـال   ، من باب االحتياط   - كحجة االسالم    -شخصين لواجب واحد     واآلخر للمندوب، بل يجوز استيجار    
  .نقصان حج أحدهما

   
كـان غائبـا عـن     وكذا عن الحي إذا .فتجوز النيابة فيه عن الميت ، الطواف مستحب نفسي   )١٢٥/المسئلة(

  . اف مباشرةاو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطو ،مكة
   
او عن   ،عن نفسه   ال بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة             )١٢٦/المسئلة(

  . او عن غيره ،كما ال بأس أن يطوف عن نفسه .غيره
  
  

  الحج المندوب
  
ويـستحب   ،سالمأتى بحجة اال    يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج وإن لم يكن مستطيعا او أنه            )١٢٧/المسئلة(

  . االتيان به في كل سنة لمن يتمكن من ذلك
   
 :السالم أنـه قـال     فعن أبي عبداهللا عليه    ،وتكره نية عدم العود    ، تستحب نية العود إلى الحج     )١٢٨/المسئلة(
  .)عذابه من خرج من مكة وهو ال يريد العود اليها فقد اقترب أجله ودنا(
   
بالوفاء بعـد    كما يستحب االستقراض للحج إذا كان واثقا       ،تطاعة له  يستحب إحجاج من ال اس     )١٢٩/المسئلة(

  . وتستحب كثرة االنفاق في الحج ،ذلك
   
  .  يجوز إعطاء الزكاة لمن ال يستطيع الحج ليحج بها)١٣٠/المسئلة(
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وال  ،بالعدة الرجعيـة   وكذلك المعتدة  ، يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوبا          )١٣١/المسئلة(

  . يعتبر ذلك في البنائنة
   
الواجـب باالصـل     والواجبة تنقسم إلـى    ، العمرة كالحج فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة        )١٣٢/المسئلة(

  . كالعمرة المتمتع بها، وقد تكون مفردة وقد تكون مرتبطة بالحج ،والواجب بنذر وشبهه
  
علـى   رائط، ووجوبها كوجوب الحج فـوري  تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للش       )١٣٣/المسئلة(

عدم وجوبها على مـن كانـت        نعم الظاهر  . وجبت عليه  - ولو لم يستطع للحج      -فمن استطاع لها     ،االحوط
وعليه فال تجب على االجير للحج بعد فراغه مـن           وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعا له ولكنه استطاع لها         

وأما من أتى بحج التمتـع       ،أحوط لكن االتيان بها   ،ان بالعمرة المفردة  االتي عمل النيابة وإن كان مستطيعا من     
  . فال يجب عليه االتيان بالعمرة المفردة جزما

   
فـي شـهر     يستحب االتيان بالعمرة المفردة في كل شهر، وال إشكال في جواز االتيان بعمرة    )١٣٤/المسئلة(

االتيان بعمرتين في شهر واحد      وال يجوز  ،أولهوبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في          .وان كان في آخره   
 .وال بأس باالتيان بالثانية رجـاء     ،او عن شخص آخر    على االحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر        

 ،او كانت كلتاهما عن شخصين غيره      ،احدى العمرتين عن نفسه واالخرى عن غيره       وال إشكال فيما إذا كانت    
اعتمر عمرة مفردة يجووز لـه    فمن ،انت إحديهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتع      ال إشكال فيما إذا ك     كما

وكذلك الحال في االتيان بالعمرة المفردة بعد        ،بال إشكال  االتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر        
  .  والحجالتمتع وال يجوز االتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع الفراغ من أعمال حج

  
وبعنـوان ثـانوي     كما تجب العمرة المفردة باالستطاعة كذلك تجب بافساد العمـرة االولـى     )١٣٥/المسئلة(

  . وشبهه .والنذر ،والشرط في ضمن العقد ،كاالجارة
   
وتفترق عنها فـي   - وسيأتي بيان ذلك  - تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها          )١٣٦/المسئلة(

  : أمور
   .ذلك لعمرة التمتع  إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء وال يجب)١(
وتصح العمـرة    .وذو القعدة وذو الحجة    شوال: وهي ، إن عمرة التمتع ال تقع إال في أشهر الحج         )٢(

   .وبعده رمضان وأفضلها شهر رجب ،المفردة في جميع الشهور
ولكن الخروج عن االحـرام فـي       ،  قصير فقط  ينحصر الخروج عن االحرام في عمرة التمتع بالت        )٣(

   .العمرة المفردة بالحلق أو التقصير
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، المفـردة  وليس كذلك في العمـرة     ،اتيان عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي           يجب )٤(
   .في سنة أخرى فمن وجب عليه حج االفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة

 ،السعي فسدت عمرته بـال إشـكال       ن جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من          إن م  )٥(
وأما من جامع في عمرة التمتـع        ،القادم فيعيدها فيه   وجبت عليه االعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر        

  . )٢٢٠(واالظهر عدم الفساد كما يأتي في المسألة ، ففي فساد عمرته إشكال
   
التي يحـرم منهـا       نفس المواقيت  - لمنمنزله قبل الميقات     -مواقيت االحرام للعمرة المفردة      )١٣٧/المسئلة(

االتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج إلى أدنى          وإذا كان المكلف في مكة وأراد      ،لعمرة التمتع ويأتي بيانها   
الولى أن يكون احرامـه مـن       وا ،الرجوع إلى المواقيت الخمسة واالحرام منها      الحل ويحرم و ال يجب عليه     

  )٢٢٠(في المسألة  وأما من أفسد عمرته بالجماع قبل السعي فسيأتي حكمه .او الجعرانة او التنعيم الحديبية
  
ويستثنى  ،محرما فإنه ال يجوز الدخول فيها إال      ، تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة        )١٣٨/المسئلة(

خرج من مكة بعد     وكذلك من  ،ج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما    ذلك من يتكرر منه الدخول والخرو      من
اليها من دون احرام قبل مضي الشهر الـذي          أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود        .إتمامه أعمال الحج  

  . مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج ويأتي حكم الخارج من ،أدى نسكه فيه
   
يجعلها عمـرة    في أشهر الحج وبقي في مكة إلى أوان الحج جاز له أن        من أتى بعمرة مفردة    )١٣٩/المسئلة(

  .التمتع فيأتي بالحج، والفرق في ذلك بين الحج الواجب و الندب
  
  

  أقسام الحج
  
كان البعد بين أهله ومكة سـتة        واالول فرض من   .و إفراد  ،وقران ،تمتع : أقسام الحج ثالثة   )١٤٠/المسئلة(

  . يكون البعد بين أهله ومكة اقل من ستة عشر فرسخا ان فرض أهل مكة ومنواآلخر ،عشر فرسخا أو أزيد
   
كمـا   ،فرضا  ال بأس للبعيد أن يحج حج االفراد او القران في غير حجة االسالم ندبا كان او                )١٤١/المسئلة(

فـي  واليجوز ذلـك   .والتمتع مطلقا أفضل، ال بأس للحاضر أن يحج حج التمتع في غيرها ندبا كان او فرضا      
نعم قد تنقلب وظيفتـه      ،حج االفراد او القران وكذلك العكس      حجة االسالم فال يجزئ حج التمتع عمن وظيفته       

  )١٥٢(كما سيأتي في المسألة  المتمتع إلى االفراد
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عليه وجب عليه حـج   فإن كانت اقامته بعد استطاعته ووجوب الحج   . إذا أقام البعيد في مكة     )١٤٢/المسئلة( 
حج االفراد او القران بعد الدخول فـي الـسنة           إذا كانت استطاعة بعد اقامته في مكة وجب عليه        التمتع، وأما   

وكذلك الحال إذا أقام البعيد في غير مكة من االمكنـة            ،المجاورة او التطون   سواءا كانت إقامته بقصد    ،الثالثة
  . يكون البعيد بينها وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخا التي

   
فرضه إلى حـج     او استطاع في مكة قبل انقالب      ، إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده        )١٤٣/المسئلة(

  . لعمرة التمتع فاالحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ويحرم منه ،االفراد او القران
  
  

  حج التمتع
  
يطلق حـج التمتـع     وقد   ،بالحج تسمى أوالهما بالعمرة والثانية    ، يتألف هذا الحج من عبادتين     )١٤٤/المسئلة(

  . قبل الحج ويجب االتيان بالعمرة فيه ،على الجزء الثاني منهما
  
  :  تجب في عمرة التمتع خمسة أمور)١٤٥/المسئلة(

   .االحرام من أحد المواقيت :االول
   .الطواف حول البيت :الثاني
   .صالة الطواف :الثالث
   .السعي بين الصفا والمروة :الرابع

  . التقصير :الخامس
  . سيأتي تفصيل هذه االمور في مواضعهاو

   
مـن ذي الحجـة       البد للمكلف أن يتهيأ الداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسـع              )١٤٦/المسئلة(

   .الحرام
  

   :التعرض لخصوصيتها في مواضعها وهي كما يلي إجماال وسيأتي ،وواجبات الحج أحد عشر
   . الوقوف في عرفات)٢( )١(
   . في المزدلفةالوقوف )٣(
   . رمي جمرة العقبة)٤(
  .  النحر او الذبح)٥(
   . الحلق او التقصير)٦(



 ٢٤

  .  طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة)٧(
   . صلوة الطواف)٨(
   . السعي بين الصفا والمروة)٩(
  بل في ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما ،ليلة الحادي عشر والثاني عشر  المبيت في منى)١٠(

   .أتيسي
اليوم الثالث عشر أيضا فيما إذا بـات       بل في  ، رمي الجمال الثالث في اليوم الحادي عشر والثانى عشر         )١١(

  . طواف النساء وصالته لحلية النساء ويجب أيضا .المكلف هناك على االحوط
  
   : يشترط في حج التمتع أمور)١٤٧/المسئلة(
نه متقربا به إلى اهللا تعالى، فلو نوى غيره او تردد في نيته لـم               بعنوا بأن يقصد االتيان بحج التمتع     ، النية )١(

  .يصح حجه
  
دخول شوال لـم تـصح       فلو أتى بجزء من العمرة قبل      ، أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج        )٢(

  . العمرة
  
 ،يـصح التمتـع  القادمة لم   أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة        )٣(

كما ال فرق بين أن  ،وأن يرجع إلى أهله ثم يعود اليها       وال فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة           
   .وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة يحل من احرامه بالتقصير

  
وإذا لم يمكنـه    ،واالفضل أن يحرم من المقام أو الحجر       ،االختيار  أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع        )٤(

  .مكة احرم من أي موضع تمكن منه االحرام من نفس
  
 عـن  -فلو استؤجر اثنان لحج التمتـع   ،عن شخص واحد    أن يودي مجموع العمرة والحج شخص واحد       )٥(

وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عـن واحـد    ،واآلخر لحجه لم يصح ذلك  أحدهما لعمرته-ميت او حي  
  . آخر وحجه عن

  
يجـوز لـه     وال ، إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه االتيان بأعمال الحـج             )١٤٨/المسئلة(

وفي هذه الحالة يجـب      ،أعمال الحج  الخروج من مكة لغير الحج إال أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات            
 يجوز لمن   وال. عدم لزوم رجوعه إلى مكة وإن كان أحوط        واالقوى ،أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته      

 نعم إذا لم يتمكن مـن الحـج فـاالحوط أن    ،الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا أتى بعمرة التمتع أن يترك   
  . يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء



 ٢٥

   
منهـا فـي     كما اليجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك ال يجوز له الخروج              )١٤٩/المسئلة(

 فله أن   - كما هو شأن الحملدارية      -منها   فلو علم المكلف قبل دخول مكة باحتياجه إلى الخروج         .أثناء العمرة 
 ،ثم يخرج لقضاء حوائجه ويحرم ثانيا لعمرة التمتـع         ،فيقضي أعمالها  يحرم أوال بالعمرة المفردة لدخول مكة     

  . صحتها مضي شهر من عمرته االولى كما مر وال يعتبر في
  
الخروج عمـا    م من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو              المحر )١٥٠/المسئلة(

الخروج إلى المحالت المستحدثة مالم      فال يضر  .يصدق عليه أنه من محالت مكة وإن لم يكن من مكة القديمة           
  . تكن خارجة عن الحرم

   
   
ففيـه   دون احـرام وتجـاوز الميقـات       إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من            )١٥١/المسئلة(

الرجوع إلى مكة بدون     أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته، وفي هذه الصورة يلزمه          : االولى :صورتان
أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرتـه ففـي هـذه     :الثانية .فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات   .احرام

  . الصورة تلزمه إعادة العمرة
   
ويـستثنى مـن    كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أن قران،     من   )١٥٢/المسئلة(

فإنه ينقل نيتـه إلـى حـج     ،وإدراك الحج  ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها            
ـ              االفراد و يأتي بالعمرة المفردة بعد الحج،       وف وحد الضيق المسوغ لذلك خـوف فـوات الـركن مـن الوق

  . االختياري في عرفات
  
قبل أن يـدخل فـي       وإدراك الحج  ، إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة          )١٥٣/المسئلة(

  . بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة ،له العدول من االول العمرة لم يجز
   
زمـان ال يمكـن      ف والسعي متعمدا إلى    إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطوا         )١٥٤/المسئلة(

لكن االحـوط االولـى أن يتمهـا     ،االفراد وال يكفيه العدول إلى ،االتيان فيه بهما وإدراك الح جبطلت عمرته      
    .بإتيان أعمال العمرة المفردة



 ٢٦

  حج االفراد
  

من  وإذا تمكن  ،عشر فرسخا  ومن يكون بين منزله وبين مكة أقل من ستة         ،وهو واجب على أهل مكة    
فإذا تمكن مـن أحـدهما دون        وعليه .وظيفته هذا الحج من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو االستقالل أيضا          

أحدهما في زمان ومن اآلخر في زمان آخـر وجـب            وإذا تمكن من   ،اآلخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة      
واالحـوط   ،وجب االتيان بهمـا   وإذا تمكن منهما في وقت واحد        ،كل وقت  عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في     

  . تقديم الحج على العمرة المفردة حينئذ وجوب
   
   :ويفترق عنه في أمور ، يشترك حج االفراد مع حج التمتع في جميع االعمال)١٥٥/المسئلة(

وال يعتبر ذلك فـي حـج   ، يعتبر في حج التمتع ارتباط العمرة بالحج ووقوعهما في سنة واحدة كما مر     :االول
   .سنة واحدة  إال بعارض كنذر او استيجار او االستطاعة لهما فياالفراد

  
   .من ذلك في حج االفراد وال يعتبر شئ ،يجب النحر او الذبح في حج التمتع كما مر :الثاني

  
ويجوز ذلـك فـي حـج     ،في حج التمتع مع االختيار ال يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين  :الثالـث 
   .االفراد

  
منزله  ومن ،وأما االحرام في حج االفراد فمن مكة إن كان من أهلها           ،التمتع يكون بمكة   أن إحرام حج   :الرابع

   .وإال فمن الميقات ،إن كان منزله دون الميقات
  

على  بل االحوط تقديم الحج فيه     ،وال يعتبر ذلك في حج االفراد      ،عمرة التمتع على حجه    يجب تقديم  :الخامس
  . العمرة المفردة

  
  . ذلك في حج االفراد ال يجوز الطواف المندوب بعد احرام حج التمتع على االحوط وجوبا، ويجوز :ادسالس

   
لبى بعـد الـسعي      إال فيما إذا   ، إذا احرم لحج االفراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع            )١٥٦/المسئلة(

  . فليس له العدول حينئذ إلى التمتع
   
أن يجـدد   ولكـن االحـوط   ،االفراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا   إذا احرم لحج     )١٥٧/المسئلة(

  . الواجب على االظهر ويجب التجديد في الطواف ،التلبية بعد الفراغ من صالة الطواف
  



 ٢٧

  
  حج القران

  
المكلف يصحب معه الهدي وقت      غير أن  ، يتحد حج القران مع حج االفراد في جميع الجهات         )١٥٨/المسئلة(

وإذا  ،القسم من الحج يكون بالتلبية او باالشعار او بالتقليد         واالحرام في هذا  . وبذلك يجب الهدي عليه    .االحرام
  . لم يجز له العدول إلى حج التمتع أحرم لحج القران

  
   

  مواقيت االحرام
  

   :وهي عشرة، والمراد منها االماكن التي عينها الشارع المقدس لالحرام منها
  

أهل المدينة وكل من أراد الحج مـن طريـق           وهو ميقات  ،ويقع قريبا من المدينة المنورة     :ذو الحليفة  :االول
  . المعروف بمسجد الشجرة واالحوط االفضل االحرام من مسجدها .المدنية

   
   ال يجوز تأخير االحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إال لضرورة من مرض او عف)١٥٩/المسئلة(

   .او غيرهما من الضرورات
  
أجـزاء   ونجد وكل من مر عليه من غيرهم وهذا الميقات لـه           وهو ميقات أهل العراق    :وادي العقيق  :لثانيا

ذات (و  ، وهو اسم لوسـطه )العمرة(و  .وال يجوز االحرام قبله على االحوط . وهو اسم الوله  )المسلخ( :ثالثة
  . م تمنعه من ذلك تقية او مرضاالحرام من الغمرة فيما إذا ل واالحوط عدم تأخير . وهو اسم آلخره)عرق

   
ويلبـي   ،عـرق   يجوز االحرام في حال التقية قبل الغمرة سرا من غير نزع الثياب إلى ذات              )١٦٠/المسئلة(

   .للبس المخيط على االحوط سرا فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي االحرام هناك، ويفدي
  

   .غرب وكل من يمر عليها من غيرهموالم وهي ميقات أهل الشام ومصر :الجحفة :الثالث
  

   .ويلملم اسم لجبل .وكل من يمر من ذلك الطريق وهو ميقات أهل اليمن :يلملم :الرابع
  

   ،ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق وهو :قرن المنازل :الخامس
  



 ٢٨

  . )٣٥٨(حج التمتع على ما يأتى بيانها في المسألة  وهي ميقات :مكة :السادس
  
فإنه يجوز   ،المعروفة إلى مكة   وهو ميقات من كان منزله دون المواقيت       :المنزل الذي يسكنه المكلف    :لسابعا

   .تلك المواقيت له االحرام من منزله وال يلزم عليه الرجوع إلى
  

م جاور مكة بعد السنتين وأما قبلهما فحكمه كما تقـد          وهي ميقات حج القران و االفراد لمن       ،الجعرانة :الثامن
  .هي ميقات حج القران و االفراد الهل مكة على االحوط وكذلك ،)١٤٣(في المسألة 

  
فـي   ثم بدا له أن خرج     ،فإن من أقام بالمدينة شهرا او نحوه وهو يريد الحج          ،الشجرة محاذاة مسجد  :التاسع

وفـي   .ذاةمن محـل المحـا   فإذا سار نحو مكة وبلغ ما يحاذي مسجد الشجرة أحرم          .غير طريق أهل المدينة   
   .بل عن خصوص مورد النص إشكال ،المواقيت التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من

  
بل لكل عمرة مفـردة لمـن كـان     ،العمرة المفردة بعد حج القران او االفراد  وهو ميقات  ،أدنى الحل  :العاشر

فإنه البد له من االقامة إلى الـشهر         ،لسعيبالجماع قبل ا   إال من أفسد عمرته المفردة     ،وأراد االتيان بها   بمكة
 واالفضل لمن يكون ميقاته أدنـى الحـل أن يحـرم مـن             .المواقيت للعمرة المعادة   اآلخر والخروج إلى أحد   

  .أحكام المواقيت .الحديبية او الجعرانة او التنعيم
   
االحرام من نفـس    البد منبل .وال يكفي المرور عليه محرما ، ال يجوز االحرام قبل الميقات   )١٦١/المسئلة(

   :ويستثنى من ذلك موردان .الميقات
  

المـرور   وال ،فإنه يصح وال يلزمه التجديد في الميقات       ،قبل الميقات من مكان معين     أن ينذر االحرام   :االول
فرق في ذلك بين الحج الواجب       وال ،بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق ال يمر بشئ من المواقيت             ،عليه
  . وعمرة التمتع البد أن يكون في أشهر الحج نعم احرام الحج .ندوب والعمرة المفردةوالم

  
الميقات جاز له االحـرام      إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخر االحرام إلى             :الثاني

ين العمرة الواجبة   وال فرق في ذلك ب     ،االعمال في شعبان   وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية       ،قبل الميقات 
  . يجري في من لو أخر االحرام إلى الميقات لم يدرك عمرة الشهر وهذا الحكم ،والمندوبة

   
عن إطمينـان او   او يكون ذلك  ، يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات واالحرام منه         )١٦٢/المسئلة(

  . تالميقا وال يجوز له االحرام عند الشك في الوصول إلى .حجة شرعية
  



 ٢٩

ووجبـت عليـه    ،   لو نذر االحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامـه             )١٦٣/المسئلة(
  . كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا

  
أراد الحـج او     فال يجوز لمن   ، كما ال يجوز تقديم االحرام على الميقات ال يجوز تأخيره عنه           )١٦٤/المسئلة(

فلو تجاوز وجب    ،كان أمامه ميقات آخر    اوز الميقات اختيارا إال محرما حتى إذا      العمرة او دخول مكة أن يتج     
 .االحرام لدخول الحرم لمن ال يريد دخول مكة إشكال وإن كـان أحـوط            وفي وجوب  .العود اليه مع االمكان   

ه االحرام  ل المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز               نعم إذا لم يكن   
  . من أدنى الحل

   
فإن تمكـن    ،تجاوزه  إذا ترك المكلف المريد للنسك االحرام من الميقات عن علم وعمد حتى            )١٦٥/المسئلة(

سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان مـن           ،من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع واالحرام منه        
 ولم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليـه     -وقت أو لعذر آخر     لضيق ال  -وإن لم يتمكن من العود اليه        ،خارجه
  .بالحج في السنة القادمة إذا كان مستطيعا وإال فال االتيان

  
بالحكم او جهـل   او تركه عن جهل ، إذا ترك االحرام عن نسيان او إغماء او ما شاكل ذلك )١٦٦/المـسئلة (

  : بالميقات فللمسألة صور أربع
   

  .جوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع واالحرام من هناكأن يتمكن من الر :االولى
  

 -إلى خارج الحـرم وعليـه        أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع            :الثانية
هذه الصورة االبتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم         واالحوط في  ، الرجوع إلى الخارج واالحرام منه     -حينئذ  

   .ن هناكاالحرام م
  

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

  
فإن كان أمامه ميقات آخر أحرم مـن ذلـك           ،إلى الميقات  أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع       :الرابعة
وفي جميع هذه الصور يحكم بـصحة        ،لى أدنى الحل على االحوط    مكانه وال يؤخره إ    وإال أحرم من   .الميقات

  . المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف عمل
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ولم تـتمكن مـن     إذا تركت الحائض االحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم     )١٦٧/المسئلة(
الممكن ثم تحـرم     ن الحرم بالمقدار  واالبتعاد ع  ،وجب عليها الرجوع إلى خارج الحرم      ،إلى الميقات  الرجوع

   .فهي وغيرها على حد سواء ،إنجاز ذلك وفي ما إذا لم يمكنها .على أن ال يكون ذلك مستلزما لفوات الحج
   
 -ضيق الوقت    ولو من جهة   .ومع عدم االعادة   ، إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن       )١٦٨/المسئلة(

   .يفسد حجه وعليه االعادة
   
نسيان فـاالحوط    من دون إحرام لجهل أو   - مفردة كانت أو تمتعا      - إذا أتى المكلف بالعمرة      )١٦٩/ئلةالمس(

   .االعادة
  
فـإن كـان    ،االولـى   قد تقدم أن النائي يجب عليه االحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة  )١٧٠/المسئلة(

ال في الحجاج الذين يـردون جـدة ابتـداء    الح  كما هو-وإن كان طريقه ال يمر بها      ،طريقه منها فال إشكال   
مـع أن محاذاتهـا    ،االحرام منها حتى إذا كانت محاذية الحد المواقيت  فال يجزي-وهي ليست من المواقيت   

من بلده او من     فالالزم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع االمكان او ينذر االحرام              ،غير ثابتة 
وإذا لم يمكن المضي إلـى       ،بمقدار يعلم أنه قبل الميقات فيحرم من محل نذره         ةالطريق قبل الوصول إلى جد    

االحرام مـن جـده       لزمه – لجهل أو نسيان أو نحوهما من االعذار         -المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر        احد
  . ثم يجدد إحرامه في أدنى الحل ،بالنذر

   
عالما عامـدا لـم      فلو أحرم من غيرها    ،ه من مكة   تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحج        )١٧١/المسئلة(

  . مكة مع االمكان وإال بطل حجه بل وجب عليه االستيناف من ،وإن دخل مكة محرما ،يصح إحرامه
   
في مكانه ولـو   وإال أحرم ، إذا نسي المتمتع االحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع االمكان    )١٧٢/المسئلة(

   . الجاهل بالحكموكذلك .كان في عرفات وصح حجه
  
  . الجاهل وكذلك . لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه)١٧٣/المسئلة(
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  كيفية االحرام
  
  :واجبات االحرام ثالثة أمور 
  

فيما االتيان بما يجب عليه في الحج او العمرة متقربا به إلى اهللا تعالى، و              النية، ومعناها أن يقصد    :االمر االول 
االخذ بما يجـب عليـه       والالزم عليه حينئذ   ،لم يعلم المكلف به تفصيال وجب عليه قصد االتيان به إجماال           إذا

   :النية أمور ويعتبر في .شيئا فشيئا من الرسائل العملية او ممن يثق به
  . االتيان بالعمل خالصا هللا تعالى :االول
   .للشرع فيه أن تكون مقارنة :الثاني
 وأنـه  ،أو إفرادا  ،أو قرانا  ،ككونه تمتعا  عيين أن االحرام للعمرة بخصوصيتها أو للحج بخصوصيته       ت :الثالث

فلو نوى االحرام من غير      .ندبي أو الواجب بالنذر او الواجب باالفساد أو       ،وأنه حجة االسالم   ،لنفسه او لغيره  
  .  بطل إحرامه- ولو إجماال -تعيين 

   
غير االحرام من    بل يكفي الداعي كما في     ، النية التلفظ وال االخطار بالبال      ال يعتبر في صحة    )١٧٤/المسئلة(

  . العبادات
   
االحرام حتى    فيصح – حدوثا وبقاء    - ال يعتبر في صحة االحرام العزم على ترك محرماته           )١٧٥/المسئلة(

ال لالحرام كالجماع قبل    االتيان بما يكون مبط    إال إذا كان عاما من أول االحرام على        .مع العزم على إرتكابها   
 إذا عـزم مـن أول       - على االحوط    -وهكذا   ،او كان مترددا في ذلك    ،  الفراغ من السعي في العمرة المفردة     

الترك من   وأما لو عزم على    ،على أن يجامع زوجته قبل الوقوف بالمزدلفة او تردد في ذلك           االحرام في الحج  
  . لم يبطل إحرامه الحرام باالتيان بما يبطلهأول االمر ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق ا

  
وتستحب إضـافة هـذه      ."لك لبيك    لبيك ال شريك   ،لبيك اللهم لبيك  "  :التلبية وصورتها أن يقول    :االمر الثاني 

 -بل وما زاد على ذلـك        ،"لبيك ذا المعارج لبيك      .ال شريك لك لبيك    ،إن الحمد والنعمة لك والملك    "  :الجملة
  .  وسيأتي نقل الزيادة في عاشر مستحبات االحرام-النص  كما في

   
ذلك مـن جهـة     على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة ولو كان          )١٧٦/المسئلة(

ولم يتيسر له التلقين يجب عليه الـتلفظ بمـا    فإذا لم يتعلم تلك االلفاظ ،تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر  
بية ولو كان ملحونا، واالحوط إستحبابا في هذه الصورة الجمع بين االتيان بما ذكر والترجمة               يصدق عليه التل  

  . لها واالستنابة
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واالسـتنابة    االحوط في االخرس أن يجمع بين االشارة إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه             )١٧٧/المسئلة(
  . لها
  
  .  الصبي غير المميز يلبى عنه)١٧٨/المسئلة(
   
المفـردة إال    ال ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته وإحرام حج االفراد وإحرام العمـرة  )١٧٩/ئلةالمـس (

واالشعار مختص بالبدن والتقليد     ،باالشعار او التقليد   ينعقد ،وأما حج القران فكما ينعقد إحرامه بالتلبية       ،بالتلبية
 واالحـوط  .جمع بين االشعار والتقليد في البدنواالحوط وجوبا ال ،من أنواع الهدي   مشترك بين البدن وغيرها   

 ،الجانب االيمن من سنام البدنة     ثم إن االشعار هو شق     .االولى التلبية وإن كان عقد إحرامه باالشعار او التقليد        
االيسر من الهدي ويشق الجانب االيمن مـن سـنامه ويلطـخ             واالحوط إستحبابا أن يقوم المحرم من الجانب      

كثيرة فأراد أن يشعرها دخل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق االيمن ويشعر                كانت بدن  وإذا ،صفحته بدمه 
  . والتقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعال خلقا قد صلى فيها ،من الشق االيسر هذه
  
 فيـصح االحـرام مـن      ، ال يشترط الطهارة عن الحدث االصغر واالكبر في صحة االحرام          )١٨٠/المسئلة(

  . الصغر واالكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرهمالمحدث با
   
نـوى االحـرام     فلـو  ، ال يتحقق االحرام إال بالتلبية او باالشعار او التقليد لخصوص القارن           )١٨١/المسئلة(

  . وليس عليه كفارة ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق االحرام لم يأثم
   
 ،البيـداء  حرام عمرة التمتع من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلـى أول            االفضل لمن عقد إ    )١٨٢/المسئلة(

إحرام الحج من مكـة تأخيرهـا إلـى          ولمن عقد  ،ولمن عقده من سائر المواقيت تأخيرها إلى أن يمشي قليال         
والبيـداء أرض   . الرجل الجهر بها إلى المواضـع المـذكورة        ويؤخر ،واالحوط التعجيل بها مطلقا    ،الرقطاء

كما يظهر من كلمـات الفقهـاء والرقطـاء          ،على ميل من ذي الحليفة نحو مكة       ة بين مكة ومدينة،   مخصوص
  . دون الردم موضع

  
مكـة    يجب على االقوى لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مـشاهدة موضـع بيـوت     )١٨٣/المسئلة(

 عقبـة  -طريـق المدينـة    ا عـن  لمن دخل مكة من أعاله- على ما قال الشهيد رحمه اهللا      -وحده   ،القديمة
واالحوط لمن اعتمرة عمرة مفردة قطعهـا عنـد دخـول            .)عقبة ذي طوى  (أسفلها   ولمن جاء من   ،)المدنيين
قطعها عند مشاهرة    وأما إذا كان قد خرج من مكة الحرامها فاالقوى وجوب          ،إذا جاء من خارج الحرم     الحرم

الحج وجوب قطعها عند الـزوال مـن يـوم            من أنواع  كما أن االقوى لمن حج بأي نوع       ،المسجد أو الكعبة  
  . عرفة
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بنـى علـى     ،بالتلبية أم ال    إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى             )١٨٤/المسئلة(

لـبس   :االمر الثالـث   .بنى على الصحة   ،بها صحيحة أم ال    وإذا شك بعد االتيان بالتلبية أنه أتى       ،عدم االتيان 
الـصبيان   ويستثنى من ذلك ،يتزر بأحدهما ويرتدي باآلخر ،عما يجب على المحرم اجتنابه بين بعد التجرد الثو

  . فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا حج بهم من ذلك الطريق
  
واالحـوط   وليس شرطا دخيال في تحقق االحرام،     .  لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي مستقل      )١٨٥/المسئلة(

  . على الطريق المألوفأن يكون لبسهما 
   
يكون سـاترا     الحأوط في االزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، ويعتبر في الرداء أن              )١٨٦/المسئلة(

  .واالحوط كون اللبس قبل النية والتلبية .للمنكبين وشيئا منالظهر
   
احرامـه   ظهر صـحة بل اال ، نزعه وصح احرامه- جاهال او نسيانا   - لو أحرم في قميص      )١٨٧/المسئلة(

ولكن يلزم عليه    ،إشكال في صحة إحرامه    وأما إذا لبسه بعد االحرام فال      ،حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا      
  . شقه وإخراجه من رجليه

  
  . الحر او لغير ذلك  ال بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء االحرام وبعده للتحفظ من البرد او)١٨٨/المسئلة(
  
يكونـا مـن      فيلـزم أن ال    - وجودا وعدما    - يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلي          )١٨٩/المسئلة(

نعم ال بـأس بتنجـسهما       .طهارتهما ويلزم ،وال من الذهب   .وال من أجزاء ماال يؤكل لحمه      ،الحرير الخالص 
  . بنجاسة معفو عنها في الصالة

  
   
االحـوط فـي     وعلى ،ة غير حاك عنها بمقدار العورة      يلزم في االزار أن يكون ساترا للبشر       )١٩٠/المسئلة(

  . الرداء واالحوط استحبابا اعتبار ذلك في .الزائد عليه من السرة إلى الركبة
   
  . االحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، وال يكونا من قبيل الجلد والملبد)١٩١/المسئلة(
   
مـن فـي    فيجوز لهـن أن يحـر      .ال دون النساء   يختص وجوب لبس االزار والرداء بالرج      )١٩٢/المسئلة(

  . على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة ،ألبستهن
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تلبس شيئا مـن     واالحوط أن ال   ، ال يجوز للمرأة أن يكون الثوب الذي تحرم فيه من الحرير           )١٩٣/المسئلة(
   .الحرير الخالص في جميع أحوال االحرام إال في الحر والبرد

  
المبادرة إلى التبـديل او      تنجس أحد الثوبين او كالهما بعد التلبس باالحرام فاالقوى لزوم          إذا   )١٩٤/المسئلة(

  . التطهير
  
   
 ،ضـرورة  فال بأس بإلقائه عن متنه لضرورة او غيـر         . التجب االستدامة في لباس االحرام     )١٩٥/المسئلة(

  . كما ال بأس بتبديله إذا كان البدل واجدا للشرايط
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  الحرامتروك ا
وال ينعقد بدونها وإن حصلت      ،التقليد  ان االحرام ينعقد بالتلبية أو االشعار أو       - في ما سبق     -قد تقدم   

   :وهي ستة وعشرون كما يلي ،عليه أمور فإذا أحرم المكلف حرمت .نية االحرام
   الصيد البري )١(
   مجامعة النساء)٢(
   تقبيل النساء )٣(
   مس النساء )٤(
   المرأة ومالعبتها  النظر إلى)٥(
  االستمناء  )٦(
   عقد النكاح )٧(
   استعمال الطيب )٨(
   لبس المخيط للرجال )٩(
  االكتحال ) ١٠(
   النظر في المرآة )١١(
   لبس الخف والجورب للرجال )١٢(
  الفسوق  )١٣(
   الجدال )١٤(
   قتل هوام الجسد )١٥(
   التزين )١٦(
   االدهان )١٧(
  دنإزالة الشعر عن الب) ١٨(
   تغطية الرأس للرجال )١٩(
   االرتماس )٢٠(
   ستر الوجه للنساء )٢١(
  التظليل للرجال  )٢٢(
   إخراج الدم من البدن )٢٣(
   التقليم )٢٤(
   قلع الضرس)٢٥(
  .  حمل السالح)٢٦(

   
  : الصيد البري- ١
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سـواء   ،او قتله  ،ريالحيوان الب   صيد – سواء أكان في الحل او الحرم        - يحرم على المحرم     )١٩٦/المسئلة(

ويحرم صيد الحرم مطلقا     ،الحيوان البري و إن تأهل بعد صيده       ويحرم عليه قتل   ،أكان محلل االكل أم لم يكن     
  . محال وإن كان الصائد

  
 ،باالشـارة  ولـو  . كما يحرم على المحرم صيد الحوان البري تحرم عليه االعانة على صيده        )١٩٧/المسئلة(

  . بين أن يكون الصائد محرما او محالوال فرق في حرمة االعانة 
  
موتـه او     ال يجوز للمحرم إمساك الصيد البري في الحرم وهكذا في خارجه إذا انتهى إلـى               )١٩٨/المسئلة(

ولو لـم   بل وال يجوز له االمساك في خارج الحرم ،وإن كان االصطياد قبل إحرامه ولو من غيره        صيد غيره 
  وال يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان. طينته إلى موته وصيد غيره على االحو

المحرم والمحل ويحرم    وما ذبحه المحل في الحرم مما دخل فيه من الوحش والطير حرام على             ،الصائد محال 
فيحرم صـيده وقتلـه و       ،ملحق بالحيوان البري   والجراد .على االحوط الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل       

  . إمساكه وأكله
  
فـي البـر والبحـر     وأما ما يعيش  ،والمراد به ما يعيش فيه فقط      .وز للمحرم صيد البحر    يج )١٩٩/المسئلة(

كالـدجاج   ،وكذلك ال بأس بذبح الحيوانات االهلية، والبأس بصيد ما يشك في كونه بريا ،كليهما فملحق بالبري 
  . هلياكما ال بأس بذبح ما يشك في كونه أ ،والحبشي وإن توحشت والغنم والبقر واالبل والدجاج

  
 –وتـسبيبا     ال إشكال في تبعية فراخ الحيوان البري لة صله في الحرمة أكال وإتالفا مباشرة              )٢٠٠/المسئلة(

البحريـة واالهليـة      كما ال إشكال في تبعية فراخ الحيوانات       - وهكذا في بيضه على االحوط       -باالشارة   ولو
  . وبيضهما الصولهما في الجواز

   
أو  ،على نفسه   إال فيما إذا خاف منها     - من السباع وغيرها     -المحرم قتل الدواب     يحرم على    )٢٠١/المسئلة(

 كـبش علـى     - ولو كان محال     -في الحرم    ففي قتله  ،وال كفارة في قتل السباع إال االسد       .آذت حمام الحرم  
  . االحوط استحبابا

   
في قتل شيئ من     وال كفاة  ،لفأرةوالعقرب، وا  ،واالسود الغدر  ، يجوز للمحرم أن يقتل االفعى     )٢٠٢/المسئلة(

   .وأما الحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فال تردها ،ذلك
  
  . وقتلهما وال كفارة لو أصابهما الرمي ،و الحداة ، ال بأس للمحرم أن يرمي الغراب)٢٠٣/المسئلة(



 ٣٧

  
ـ     ،وفي قتل بقرة الوحش بقرة     ، في قتل النعامة بدنة    )٢٠٤/المسئلة( ، بدنـة او بقـرة     وحشوفي قتل حمار ال

  . وكذلك في الثعلبة على االحوط .وفي قتل الظبي واالرنب شاة ،والبقرة أحوط
   
التمكن مـن ثمنهـا    فإن كان فدائه بدنة ولم يتمكن منها ولو بعدم ، من أصاب شيئا من الصيد    )٢٠٥/المسئلة(

وإن كان فدائه بقرة ولم يتمكن       ،ثمانية عشر يوما   فإن لم يقدر صام    ،فعلية إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد      
و إن كان فدائه شاة ولم يتمكن منها فليطعم عـشرة            ،لم يقدر صام تسعة أيام     منها فليطعم ثالثين مسكينا، وإن    

  . فإن لم يقدر صام ثالثة أيام مساكين
  
هـو  و ،المـشهور  وفي فرخها حمل على    . إذا قتل المحرم حمامة في خارج الحرم فعليه شاة         )٢٠٦/المسئلة(

وإذا قتلها المحل في     .درهم على االحوط   وفي كسر بيضها   ،أحوط و إن كان للتخيير بين الحمل والجدي وجه        
وإذا قتلها المحرم ف ي الحرم فعليـه الجمـع    . وفي بيضها ربعه .وفي فرخها نصف دره    ،الحرم فعليه درهم  

  . فيه الفرخ حكم الفرخوحكم البيض إذا تحرك  ،الفرخ وكسر البيض وكذلك في قتل بين الكفارتين
   
واالحـوط   . في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قدفطم من اللبن وأكل من الشجر             )٢٠٧/المسئلة(

قتل جرادة واحدة تمرة وفي الكثير       وفي ،في العصفور والقبرة والصعوة أن يكفر بمد من الطعام وحمل فيطعم          
  . استحبابا شاة وفي االقل منه كف من الطعام علي االحوط

   
  . الطعام وفي قتل العظاية كف من ، في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي)٢٠٨/المسئلة(
  
دفعا االيذائه فال  وإذا كان القتل خطأ او ، إطعام شئ من الطعام- متعمدا - في قتل الزنبور  )٢٠٩/المـسئلة (

  . شئ عليه
  
  . فال بأس بقتلها فإن لم يتمكن ،الجادة إذا كان فيها الجراد يجب على المحرم أن ينحرف عن )٢١٠/المسئلة(
  
  .  لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة)٢١١/المسئلة(
   
صاده المحرم   فلو ،وهي ككفارة الصيد نفسه على االحوط      ، تجب الكفارة على من أكل الصيد      )٢١٢/المسئلة(

   .و أكله فعليه كفارتان
   



 ٣٨

بل  ،لزمه الفداء  فإن لم يرسله حتى مات     ، من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله         )٢١٣/المسئلة(
  . الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على االحوط

   
  .  ال فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل)٢١٤/المسئلة(
   
كان الـصيد مـن      وكذلك في العمد إذا    ، الكفارة بتكرر الصيد جهال أو نسيانا أو خطأ         تتكرر )٢١٥/المسئلة(

الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد فال         وأما إذا تكرر   .أو من المحرم مع تعدد االحرام      ،المحل في الحرم  
  . تعدد الكفارة

  
   مجامعة النساء- ٢

  
أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج وبعدها       ة التمتع وكذلك   يحرم على المرحم الجماع أثناء عمر      )٢١٦/المسئلة(

  . قبل االتيان بصالة طوافة النساء
   
للجمـاع ذاكـرا     عالما بالحرمة عامـدا - قبال او دبرا - إذا جامع في إحرام عمرة التمتع  )٢١٧/المـسئلة (

يرة بين الجـزور والبقـرة      الكفارة مخ  فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه           ،لالحرام
وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كـذلك          .والمتوسط بالبقرة  واالحوط أن يكفر الموسر بالجزور     .والشاة

  . القابل االحوط ويحتاط بإتمامها وإعادتها قبل الحج مع االمكان وإال فبإعادة حجه في العام وتفسد عمرته على
   
بالحرمـة    عالمـا  – دائمة كانت او منقطعة قبال او دبـرا          -للحج زوجته    إذا جامع المحرم     )٢١٨/المسئلة(

وإن لم يجـد     ،وإعادته من قابل وبدنة    متعمدا للجماع متذكرا لالحرام قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحج         
 كانت زوجته محرمة مطاوعة له عالمة بالحكم ذاكـرة لالحـرام           ولو ،سواء أكان الحج فرضا او نفال      ،فشاة

 كانت مكرهة على الجماع فال شئ عليها وعلى الزوج المكره كفارتان ويفرق بينهما في              ولو ،لزمها ما يلزمه  
سواء أكـان   ،المكان الذي وقع فيه الجماع حجتهما وفي المعادة إال أن يكون معهما غيرهما إلى أن يرجعا إلى    

  . ر الفصل إلى الفراغع من تمام المناسكواالحوط استمرا .او بعده الجماع قبل التجاوز من منى إلى عرفات
   
بالحرمـة    عالمـا – سواء كانت دائمة او منقطعة قبال او دبرا    - إذا جامع المحرم زوجته      - )٢١٩/المسئلة(

 على مـا  -طواف النساء فعليه الكفارة  قبل أن يطوف ،بعد الوقوف بالمزدلفة   ،متعمدا للجماع متذكرا لالحرام   
وكذلك إذا كان جماعه بعد الشوط الثالث وقبـل تمـام       ،عليه االعادة   ولكن ال تجب   -ة  تقدم في المسألة السابق   

  . االحوط وأما إذا كان بعد الشوط الخامس فال شئ عليه الخامس على
  



 ٣٩

وجبت عليـه    من جامع زوجته في العمرة المفردة عالما بالحكم عامدا للجماع ذاكرا الحرامه         )٢٢٠/المسئلة(
ووجب عليه أن يقـيم   ،بطلت عمرته أيضا وأما إذا كان قبله ،إذا كان الجماع بعد السعيبدنة وال تفسد عمرته    

 ويحـرم  - واالحوط وجوبا أن يكون من المواقيت الخمسة      -المواقيت   بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد       
  . واالقوى عدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة وإن كان أحوط ،المعادة منه للعمرة

  
ولـو كـان     ،زوجها  إذا أحل الرجل من إحرامه ولم تحل إمرأته فجامعها فعليها بدنة يغرمها            )٢٢١/المسئلة(

وإن  ،فالكفارة عليها وال غرامة على الزوج      فإن كانت مطاوعة   ،الزوج محال من االول وكانت المرأة محرمة      
  . كانت مكرهة فليس عليها شئ

   
وهكذا  ،الكفارة سيانا صحت عمرته وحجه وال تجب عليه       إذا جامع المحرم إمرأته جهال او ن       )٢٢٢/المسئلة(

و يستثنى من ذلـك مـوارد تـأتي فـي            ،نسيانا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفارة جهال او         
  . موضعها إن شاء اهللا

  
و فعليـه بدنـة أ    يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها كذلك    )٢٢٣/المسئلة( تقبيل النساء    - ٣

  . قبلها بغير شهوة فعليه شاة ومن . و إن لم يتمكن منهما فعليه شاة- أمنى أو لم يمن -جزور 
  
  . بدم يهريقه  إذا قبل الرجل إمرأته المحرمة بعد طواف النساء فاالحوط استحباب أن يكفر)٢٢٤/المسئلة(
  

   مس النساء- ٤
  
 أمنـى او لـم    -كان عليه شاة     ن فعل ذلك  فإ ، يحرم على المرحم أن يمس زوجته عن شهوة        )٢٢٥/المسئلة(

  . واالحوط لمعتاد االمناء االجتناب،  ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ وإن أمنى-يمن 
   
  

   النظر إلى المرأة ومالعبتها- ٥
  
العبها حتى يمني فعليه كفارة الجماع وهي علـى          فلو ، يحرم على المحرم أن يالعب زوجته      )٢٢٦/المسئلة(

وإذا انظر إلى إمرأة أجنبية فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسـرا وإن       .بدنة وعلى العاجز عنها شاة    المتمكن  
  وأما إذا نظر اليها ولم يمن فليتق اهللا ،فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة كان وسطا

  . وال يعد وليس عليه شئ
  



 ٤٠

االحوط بدنة   عن شهوة فأمنى فعليه على    فإن نظر    . يحرم نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة       )٢٢٧/المسئلة(
يمن او نظر اليها بغير شهوة فأمنى فال شئ          وأما إذا نظر اليها بشهوة ولم      ،او جزور وإن لم يتمكن فعليه شاة      

  . عليه ويستغفر ربه
   
  . مطلقا واالحوط ترك االستمتاع منها ، يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر)٢٢٨/المسئلة(
   
  

   االستمناء- ٦
  
بالعبث بذكره فأمنى فحكمه حكم       يحرم على المحرم االستمناء ولو بالعبث بأهله، وإذا استمنى         )٢٢٩/المسئلة(

وإن لم   ،بالمزدلفة فعليه إتمام الحج وإعادته من قابل وبدنة        الجماع، فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف        
واالعـادة   واالحوط االتمام ،راغ من السعي لزمته كفارة الجماع  وقع في عمرته المفردة قبل الف      ولو ،يجد فشاة 

لزمته الكفارة المتقدمة وليس عليـه       ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال ونحوهما فأمنى        ،في الشهر الالحق  
  . أهله فأمنى فليس عليه شئ ولو استمع إلى من يجامع ،إعادة الحج وعمرته

  
   عقد النكاح- ٧

  
وسـواء   ،ذلك الغير محرما أو محال     سواء أكان  .يحرم على المحرم التزويج لنفسه او لغيره       )٢٣٠/المسئلة(

  . ويفسد العقد في جميع هذه الصور ،التزويج تزويج دوام أو تزويج انقطاع أكان
   
بـاالحرام    لو عقد المحرم او عقد المحل للمحرم إمرأة ودخل المحرم بها فعلى كل من علـم             )٢٣١/المسئلة(

  . فمن كان منهم جاهال بهما أو بأحدهما فال شيئ عليه .العقد بدنةوحرمة 
   
والظاهر جـواز    ، االحوط وجوبا أن ال يحضر المحرم مجلس العقد وال يتحمل الشهادة عليه            )٢٣٢/المسئلة(

  . أداء الشهادة على العقد السابق
   
واالحـوط   .للتحليل حليل أمته وقبوله ال بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء االماء وت   )٢٣٣/المسئلة(

  . استحبابا أن ال يتعرض المحرم لخطبة النساء
  
  

   استعمال الطيب- ٨



 ٤١

  
من الشم والدلك واالكل ولبس ما يكون         يحرم على المحرم الطيب بأقسامه وأنحاء استعماالته       )٢٣٤/المسئلة(

  . عليه أثر منه وغير ذلك
  
االمـساك عـن    واالحوط اسـتحبابا   ،طيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل    ال بأس بأكل الفواكه ال     )٢٣٥/المسئلة(

  . شمها حين االكل
   
الصفا والمـروة     ال يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين              )٢٣٦/المسئلة(

وال بـأس    ،لالرائحة الطيبة في غير هذا الحـا       ويجب االمساك على أنفه من     ،إذا كان هناك من يبيع العطور     
  . بشم خلوق الكعبة

   
والموضـوع فعليـه      إذا أكل المحرم مافيه الطيب او لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم              )٢٣٧/المسئلة(

  . االكل واللبس وإن كان أحوط وال دم في غير ،وال شئ عليه إذا فعل ناسيا أو جاهال ،كفارة شاة
  
باالسراع في المشي    نعم ال بأس   ،على أنفه من الروائح الكريهة     يحرم على المحرم أن يمسك       )٢٣٨/المسئلة(

  . للتخلص عن ذلك
  
  

   لبس المخيط للرجال- ٩
  
واالحوط االجتناب عن كل ثوب يكـون      ،   يحرم على الرجل المحرم أن يلبس كل ثوب مخيط         )٢٣٩/المسئلة(

 لبس السروال والثوب المزرور مـع  ويحرم عليه .بهيئة الجبة بحكمه كالملبد الذي تستعمله الرعاة او المنسوج  
بـأس    والقميص والقباء وإن لم تكن مخيطـا وال        - منسوجا أو غيره     -وكل ثوب يكون كالدرع      شد أزراره 

ويجوز للمحـرم    .كانت من المخيط   بلبس المنطقة والهميان والتحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن         
  . من المخيط حالة االضطجاع للنوم وغيره حوهأن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ون

   
وال  ،أيـضا  واالحوط أن ال يعقد الرداء ، االحوط لو لم يكن أقوى أن ال يعقد االزار في عنقه       )٢٤٠/المسئلة(

  . بأس بغرزه االبرة وأمثالها
   
  .  يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين)٢٤١/المسئلة(
  



 ٤٢

عالمـا بـالحكم     إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطا مما تقدم ذكره        )٢٤٢/مسئلةال(
وباختالف الملبوس صنفا وإن لم يتعـدد اللـبس     ،  وبتعدد اللبس ولو مع وحدة الملبوس      .عامدا للبس فعليه شاة   

ثبوت الكفارة على المـضطر     الثياب إذا لم تصل إلى حد االضطرار، وفي          حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب     
  . إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي وال ،إشكال

  
   
  
  

   االكتحال- ١٠
  
واالحـوط   ،فيه على االقـوى     يحرم على المحرم االكتحال بالكحل االسود للزينة وال كفارة         )٢٤٣/المسئلة(

وال مانع   ،لم يكن بالكحل االسود   االكتحال للزينة و إن      ترك االكتحال بالكحل االسود ولو لم يكن للزينة وترك        
  . أسود وال للزينة من االكتحال بكحل ال يكون

   
  

   النظر في المرآة- ١١
  
وأما إذا كان لغرض آخر فال مانع        ،فيه  يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة وال كفارة         )٢٤٤/المسئلة(

رة إذا لم يكن للزينة كما ال بأس بـالنظر إلـى     وال بأس بلبس النظا    .يلبي ويستحب للناظر فيها للزينة أن     .منه
  . الصقيلة أي المصقولة االجسام

  
  

   لبس الخف والجورب للرجال- ١٢
  
 وكذلك لبس كل مايستر ظهر القدم      ،والجورب اختيارا   يحرم على الرجل المحرم لبس الخف      )٢٤٥/المسئلة(

وإن كان أحـوط      واليجب خرقها  وإن اضطر إلى لبس الخف والجورب جاز       .كالشمشك ونحوه على االحوط   
 شاة  - عالما بالحكم ذكرا لالحرام      -ونحوهما   وفي لبس غيره كالجورب والشمشك     ،وال كفارة في لبس الخف    

كما ال بأس بستر تمام ظهر القدم مـن          .يستر تمام ظهر القدم للنساء     على االحوط وال بأس بلبسهما ولبس ما      
  . للرجال دون لبس

   
  



 ٤٣

   الفسوق- ١٣
  
المحرمة أي المـستلزمة الهانـة      يحرم على المحرم الفسوق وهو الكذب والسباب والمفاخرة        )٢٤٦/ئلةالمس(

وكفارته أن يتصدق بـشئ علـى االحـوط     .يكن أقوى بل مطلق المفاخرة على االحوط وجوبا لو لم  ،المؤمن
  . االولى ويتسغفر اهللا ويلبي

  
   الجدال- ١٤

  
 . ولـو مـع عـدم الخـصومة       )واهللا بلى( و   )ال واهللا ( : وهو قول   يحرم على المحرم الجدال    )٢٤٧/المسئلة(

وتختص الحرمة بماإذا حلف بهما      .الجدال بكل واحد منهما    والظاهر تحقق  ،واالحوط إلحاق مطلق اليمين بهما    
ال واهللا ال   ( :المحرم على ماأخبر به دون ما إذا لم يكن كذلك كالحلف في مقام االكرام ونحو كقول               او بأحدهما 

  .  ويجوز الحلف بغير اهللا تعالى)عل ذلكتف
   
  .  يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق او إبطال باطل)٢٤٨/المسئلة(
   
كفـر بعـد     ففي الصدق منه ثالثا والء فما زاد شاة فإن         : الجدال إما عن صدق او عن كذب       )٢٤٩/المسئلة(

كفارة فيما دون الثالث وال فيمـا إذا لـم    وال ،ة أخرىالثالث او الزائد عليها ثم حلف ثالثا فما زاد فعليه كفار      
ولو كفر بعد كـل موجـب    ،وثالثا فما زاد بقرة ،مرة شاة ومرتين شاتان وفي الكذب منه  .تكن الثالث متوالية  

  . حلف كاذبا فعليه الكفارة على ما تقدم للكفارة ثم
  
  
  
  

   قتل هوام الجسد- ١٥
  
كما يجب عليه إتقاء قتل الـدواب        ،قتله قتل القمل وال شئ عليه في      يحرم على المحرم تعمد      )٢٥٠/المسئلة(

إلقاء الدواب كلهـا عـن        ويجوز له  )٢٠٢(إال ما استثني كالعقرب واالفعى والفأرة كما تقدم في المسألة            كلها
 وال بـأس بـأن     ،إلقائه كف من الطعام للفقيـر      وكفارة ،جسده إال القمل فال يرميه من ثوبه وال جسده متعمدا         

  . ويجوز قتل البق والبرغوث عند إيذائهما، يحوله من مكان إلى مكان آخر
   
  



 ٤٤

   التزين- ١٦
  
كالتختم به للسنة ولحفظه مـن       ويجوز لغيرها .  يحرم على المحرم التزين ولبس الخاتم للزينة       )٢٥١/المسئلة(

  . وال كفارة في لبسه للزينة على االقوى ،الضياع
   
  . كان لعالج ونحوه ويجوز استعماله لغير الزينة كما إذا .رم التزين بالحناء يحرم على المح)٢٥٢/المسئلة(
  
بل االحـوط   .  يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي الذي يكون مشهورا غير مستور للزينة            )٢٥٣/المسئلة(

فـال   ،إحرامها مما كانت تلبسه في بيتهـا  وال يجب نزع ما كان عليها من الحلي قبل        .تركه وإن كان مستورا   
  . للرجال وإن كانوا من محارمها مانع من إحرمها فيه ولكنها ال تظهره

  
   

   االدهان- ١٧
  
مـانع منـه قبـل غـسل       يحرم على المحرم االدهان حتى بما ليس فيه شئ من الطيب، وال  )٢٥٤/المسئلة(

رمة فيما اضـطر اليـه   وال ح ،ما بعد االحرام ويكره التدهن بالدهن الذي يبقى اثره إلى    .االحرام ومعه وبعده  
  . لعالج او غيره

   
وعمـد    االقوى عدم الكفارة في االدهان واالحوط االولى التكفير بشاة إذا كـان عـن علـم                )٢٥٥/المسئلة(

  . وبإطعام فقير إذا كان عن جهل
   
  
  

   إزالة الشعر عن البدن- ١٨
  

 حلقا كـان او     -محرم او المحل    بدن غيره ال    يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه او         )٢٥٦/المسئلة(
وال بأس بانفصال الشعر من الجسد من        .إال مع الضرورة او الحرج     -نتفا او قصا قليال كان الشعر او كثيرا         

  . الوضوء او االغتسال غير قصد حين
  
واالطعام  واالحوط عدم إجزاء الصوم    ، إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة         )٢٥٧/المسئلة(

. مدان من الطعـام  وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة او صوم ثالثة أيام او إطعام ستة مساكين لكل واحد         ،  اعنه



 ٤٥

و إن  ،او النتف او بغيرهما متعمدا فعليـه شـاة   وإذا أزال المحرم الشعر النابت تحت إبطيه او أحدهما بالحلق 
سه او أزال الشعر مـن بعـض إبطـه          وفي ثبوتها إذا حلق بعض رأ      ،عليه فعل ذلك ناسيا او جاهال فال شئ      

مـس لحيتـه    وإذا ،أزال شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعـام         وإن .إشكال
وال كفارة في حلق المحـرم رأس        .واالحوط إطعام مسكين بكف من طعام      ،فسقط منها الشعر فليس عليه شئ     

  . غيره محرما كان او محال
  
وإذا  .البـدن  وكـذلك  ،بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه             ال   )٢٥٨/المسئلة(

شعرة او شعرتان فـاالحوط االولـى أن         وضع المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا أو مسهما كذلك فسقطت           
  . فال شئ عليه بال إشكال وأما إذا كان في الوضوء ،يتصدق بكف من طعام

  
   

  جل تغطية الرأس للر- ١٩
  
بـل   ،ساتر كان حتى مثل الطين والـدواء        يحرم للرجل المحرم تغطية رأسه ولو بعضا بأي        )٢٥٩/المسئلة(

ويحرم أيضا   ،عصام القربة على رأسه وال بتعصيبه من الصداع        نعم ال بأس بوضع    .وحمل الشئ على رأسه   
 ى رأسـه ناسـيا يجـب إلقـاء    ولو غط .واالحوط العدم ،جواز التغطية عند النوم إشكال وفي .تغطية االذنين 

  . الغطاء ويلبي على االحوط االولى
   
  .  تجوز تغطية الرأس بشئ من البدن كاليد واالحوط تركه)٢٦٠/المسئلة(
  
  
  
  

   االرتماس في الماء- ٢٠
  
وال  ، على االحوط  - الجالب   -ماء الورد     يحرم على المحرم االرتماس في الماء وكذلك في        )٢٦١/المسئلة(

  . وال فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .تركه وإن كان االحوط .اس في غيرهمابأس باالرتم
  
الـستر   وال كفـارة فـي مـوارد جـواز         ، إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على االحوط        )٢٦٢/المسئلة(

  . واالضطرار
   



 ٤٦

  
   تغطية الوجه للنساء- ٢١

  
وفي ما   ،إلى مارن االنف بأي ساتر كان      ن تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الذق        )٢٦٣/المسئلة(

ويجوز لهـا   .ستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصالة       زاد على ذلك على االحوط، ويستثنى من ذلك       
  . وتجوز تغطية وجهها حال النوم ،وجهها إلى طرف االنف قدر ما تبصر إسدال الثوب على

   
نحـوه إلـى     بي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو         للمرأة المحرمة أن تتحجب من االجن      )٢٦٤/المسئلة(

  . واالحوط إبعاد الساتر عن الوجه بواسطة اليد او غيرها ،نحرها
  
  .  ال كفارة في تغطية الوجه على االقوى وإن كانت أحوط)٢٦٥/المسئلة(
  
  

   التظليل للرجال- ٢٢
  
سـائرا كـسقف القبـة والكنيـسة         كون اليجوز على الرجل المحرم التظليل حال سيره بما ي         )٢٦٦/المسئلة(

بالسحابة كما ال بـأس بالتظليـل باالجـسام الثابتـة كالجبـال       وال بأس بالتظليل   .والسيارة والطائرة والمظلة  
 واالقوى عدم جواز التظليل بمـا      .وال فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب والراجل        . والجدران واالشجار 

لـه أن يتـستر مـن        كما يجوز  ، للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل      نعم يجوز  ،ال يكون فوق رأس المحرم    
  . الشمس بيديه

   
إشـكال وإن     ال إشكال في عدم جواز التظليل في النهار وأما عمومه للتظليل في الليل ففيـه               )٢٦٧/المسئلة(

  . كان االجتناب أحوط
   
في حال الـسير     زل مطلقا ولو كان   فيجوز التظليل في المن    ، إنما ال يجوز التظليل في الطريق      )٢٦٨/المسئلة(
باالستظالل بالسيارات المسقفة بعد وصوله إلـى        فال بأس  . سواء أكان الظل ساكنا أو سائرا      - ذهابا وإيابا    -

  . مكة
  
مريـضا او ال      يجوز التظليل للنساء واالطفال وكذلك للرجال عند الضرورة كمـا إذا كـان             )٢٦٩/المسئلة(

  .يطيق حر الشمس او البرد
  



 ٤٧

وإذا تكـرر   . وال فرق في ذلك بين حالتي االختيار واالضـطرار         . كفارة التظليل سائرا شاة    )٢٧٠/مسئلةال(
 - كالتظليل بالشمس والمطـر  -متعددا جنسا  التظليل في إحرام واحد تجزيه كفارة واحدة إال أن يكون السبب          

  . فاالحوط عدم االجتزاء بكفارة واحدة
   
  

   إخراج الدم من البدن- ٢٣
  

وال  .وإن كان االقوى الكراهة ،وغيرها عند المشهور م على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامةيحر
  . وال كفارة فيه على االقوى وإن كان االحوط التكفير بشاة ،االذى شكال فيه مع الضرورة او لدفع

   
  

   التقليم- ٢٤
  

   .له حينئذ قطعه زيحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه إال أن يتأذى ببقائه فيجو
  
وفي ثبوتها   ،تقليمه قبضة من طعام     كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام إال إذا كان يؤذيه ففي            )٢٧١/المسئلة(

ولو كان تقليم أظافير اليد فـي      ،يديه ورجليه في مجلس واحد شاة      وكفارة تقليم أظفار   .في تقليم البعض إشكال   
وأما إذا كان جـاهال   ،كان عن علم وعمد    هذا إذا  ،فالكفارة شاتان أظافير الرجل في مجلس آخر       مجلس وتقليم 

  . أو ناسيا او ساهيا فال شئ عليه
   
  . المشهور وهو أحوط  لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلمه فأدماه لزم المفتي شاة عند)٢٧٢/المسئلة(
   
  

   قلع الضرس- ٢٥
  

  . وإن قيل بهما حرم وال كفارة فيه االقوى عدم حرمة قلع الضرس على الم)٢٧٣/المسئلة(
   
  

   حمل السالح- ٢٦
  



 ٤٨

وأما حمـل    ،والرمح وغيرهما   يحرم على المحرم حمل مايصدق عليه السالح عرفا كالسيف         )٢٧٤/المسئلة(
  . آالت التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما فاالقوى جوازه

  
  . متاعه كما إذا جعله في ، له ال بأس بوجود السالح عند المحرم إذا لم يكن حامال)٢٧٥/المسئلة(
  
  .  يجوز حمل السالح عند االضطرار كما إذا خاف عدوا او سرقة)٢٧٦/المسئلة(
   
 .بـشاة   االقوى عدم الكفارة في حمل السالح ولو مع عدمالضرورة وإن كان االحوط التكفير             )٢٧٧/المسئلة(

وما يهم ذكره هنـا      .وغيرهما نى فيه إلى هنا انتهت محرمات االحرام وللحرم أحكام خاصة من لقطتهومن ج          
قطع الـشجر والحـشيش وهكـذا        :الثاني .المحل والمحرم  فإنه يحرم على   .الصيد في الحرم   :االول :أمران

فـي   كما ال بأس بأن تتـرك الـدواب      ،بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف        وال ،قلعهما ونزعهما 
   .الحرم لتأكل من حشيشه

  
  :  القلع والقطع مواردويستثنى من حرمة

   .وهو نبت معروف .االذخر )١(
   . النخل وشجر الفاكهة)٢(
  . واالحوط فيها عدم النزع ،تجعل علوفة لالبل  االعشاب التي)٣(
هو الذي أنبته وغرسـه      او يكون الشخص   ، االشجار واالعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص ومنزله         )٤(

  . موجودا في الدار والمنزل قبل التملك أو النزول ان من الشجر والحشيشواليستثنى ما ك .ولو في غير ملكه
   
والتـي    الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في الحل يحرم فرعها لمكان أصـلها،              )٢٧٨/المسئلة(

  .يكون أصلها في الحل وفرعها في الحرم يحرم أصلها لمكان فرعها
   
المقطوع وفي غيـره   وفي القطع منه قيمة ، في الحرم ثمنه يتصدق به  كفارة قلع االراك الذي    )٢٧٩/المسئلة(

وال كفارة فـي قلـع       ،بلحمها على المساكين   من االشجار فاالحوط على من نزعه أن يكفر بذبح بقرة يتصدق          
  . الفواكه االعشاب وقطعها وال في النخل وشجر

  
وإذا كـان    رة فمحل ذبحها مكة المكرمة،     إذا وجبت على المحرم كفارة الجل الصيد في العم         )٢٨٠/المسئلة(

  . الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى
  



 ٤٩

تأخيرها إلى    جواز – ذبحا كان او نحرا      - االقوى في ما يلزم المحرم من كفارة لغير الصيد           )٢٨١/المسئلة(
والمعتمـر   ،اجـا معتمرا وبمنى إن كـان ح      واالحوط أن يذبحها او ينحرها بمكة إن كان        ،أن يرجع إلى أهله   

فإن أكل فعليه قيمة ما      ،وال يأكل منها إال شيئا قليال      ،ومصرفها الفقراء  .بالمفردة ال يترك االحتياط مهما أمكن     
  . ضمان في القليل على االقوى وإن كان أحوط أكل وال

  
   

  الطواف الثاني
  
ان عالما أم كان جـاهال      عمدا سواء أك   ويفسد العمرة والحج بتركه    :من واجبات عمرة التمتع الطواف       

إلى زمان ال يتمكن من إتمام العمرة وإدراك الركن من الوقوف            بالحكم او الموضوع، ويتحقق الترك بالتأخير     
االولى إتمامهـا    واالحوط ،وتجب إعادة الحج في العام القابل      ،بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا     وإذا .بعرفات

   :المحقق لعنوانه أمور في الطواف بعد قصدهوتشترط  .بإتيان االعمال العمرة المفردة
  . تعالى النية بأن يأتي بالطواف متقربا به إلى اهللا :االول
  . نسيانا لم يصح طوافه فلو طاف المحدث عمدا او جهال او ،الطهارة من الحدث االكبر واالصغر :الثاني

   
   : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور)٢٨٢/المسئلة(

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

الصورة يقطع طوافه ويتطهـر     ففي هذه  ،أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره          :الثانية
   .ويتمه من حيث قطعه

  
 ،رابع مع صدور الحدث عنـه مـن دون اختيـاره          النصف وقبل تمام الشوط ال     أن يكون الحدث بعد    :الثالثة

أن يأتي بعـد   فيها أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، ويجزئ عن االحتياط المذكور        واالحوط
سـواء   ،أن يقصد االتيان بما في ذمتـه  الطهارة بطواف كامل يقصد به االعم من االتمام والتمام، ومعنى ذلك     

  . الزائد لغوا أم كان هو الطواف الكامل طواف االول ويكونأكان هو الجزء المتمم لل
  

واالقـوى فيهـا    .باالختيـار  وقبل تمام الشوط الرابع مع صدوره عنه    ،أن يكون الحدث بعد النصف     :الرابعة
  . البطالن

   



 ٥٠

انـت  الحالة السابقة ك فإن علم أن  ، إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف او في أثنائه           )٢٨٣/المسئلة(
بالشك وإال وجبت عليـه الطهـارة والطـواف او           هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن         

  . إستينافة بعدها
   
ولكـن   ،االعادة أحوط   إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك وإن كانت             )٢٨٤/المسئلة(

االكبر سابقا وأحدث بالحدث االصغر بعد الطـواف         ثإال إذا كان محدثا بالحد     ،تجب الطهارة لصالة الطواف   
  . والغسل واالتيان بالطواف وصالته فالبد له من الجمع بين الوضوء

  
وأتـى    إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء وكان آئسا من حصول التمكن في مـا بعـد تـيمم      )٢٨٥/المسئلة(

واالحوط االولـى أن يـأتي    ،للطواف االستنابةوإذا لم يتمكن من التيمم أيضا ولو في ما بعد لزمته      ،بالطواف
  . هو أيضا بالطواف من غير طهارة

   
ومـع تعـذر      يجب على المجنب والحائض والنفساء بعد إنقضاء أيامهما االغتسال للطواف،          )٢٨٦/المسئلة(

ع تعـذر   وم ،االولى حينئذ االستنابة أيضا    واالحوط .االغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم        
  . وال يجوز له الدخول في المسجد االحتياط بالطواف بنفسه ،االستنابة التيمم ولو في ما بعد تتعين عليه

   
الوقت الداء    إذا كانت المرأة حائضا في عمرة التمتع حال االحرام او حاضت بعده وقد وسع              )٢٨٧/المسئلة(

أن يكون   :االولى :الوقت فللمسألة صورتان   يسعوإن لم    ،أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغسل وتأتي بأعمالها       
ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى االفراد وبعد الفراغ من الحج تجـب              حيضهاعند إحرامها او قبل أن تحرم     

  . أن يكون حيضها بعد االحرام :الثانية .مفردة إذا تمكنت منها عليها عمرة
  

 تتخير بين االتيان بحج االفراد كما في الصورة االولى وبين أن تـأتي             : وإن قيل  - ففي هذه الصورة  
إلى مكة بعد الفـراغ مـن     بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع             

وإذا  .االحوط وجوبا إنقالب حجها إلـى االفـراد         ولكن –أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج         
ثم أتـت    ،من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها وصالته          ء حيضها وعدم تمكنها   تيقنت ببقا 

  . بنفسها بالسعي
   
أشـواط بطـل     فإذا كان طروء الحيض قبل تمام أربعـة        . إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها     )٢٨٨/المسئلة(

وإذا كان بعـده وكـان       .بعد إحرامها حاضت   طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة في المرأة التي          
واالحـوط أن تـأتي      ،به وعليها االستيناف بعد الطهر واالغتـسال       الوقت واسعا فاالقوى عدم صحة ما أتت      

بقصد  وإن لم يسع الوقت فاالحوط أن تسعى وتقصر وتحرم للحج          ،االعم من االتمام والتمام    بالطواف ناوية به  



 ٥١

بقـي مـن    من منى تقضي مـا  تأتي بما يجب على المتمتع، وبعد الرجوعما في ذمتها من االفراد او التمتع ف      
  . وبعد إتمام حجها تأتي بعمرة مفردة .طوافها قبل طواف الحج

   
طوافها وأتـت     إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل االتيان بصالة الطواف صح            )٢٨٩/المسئلة(

  . الصالة قبل طواف الحج ت وقصرت وقضتوإن ضاق الوقت سع ،بالصالة بعد طهرها واغتسالها
   
قبل الصالة او     إذا طاقت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف او              )٢٩٠/المسئلة(

وإذا علمت أن حدوثه كان قبـل إتمـام    .في أثنائها او أنه حدث بعد الصالة بنت على صحة الطواف والصالة    
ضاق الوقت سعت قصرت وأخرت الصالة إلـى أن تطهـر    اغتسالها، وإنالصالة أتت بالصالة بعد طهرها و 

  . وقد تمت عمرتها وتأتي بها قبل طواف الحج
  
أن حاضت حتـى      إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى            )٢٩١/المسئلة(

إلى حج االفراد والبدلها مـن إعـادة        تعدل   واالحوط أن  .ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها       
  . الحج في السنة القادمة

   
تـصح إال عـن    فيصح بغير طهارة ولكن صالته ال . الطواف المندوب ال تعتبر فيه الطهارة    )٢٩٢/المسئلة(

   .طهارة
   
 -أن يجمـع     أما المبطون فـاالحوط    . المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس      )٢٩٣/المسئلة(

وأمـا   .يبعـد كفايـة االسـتنابه       بين الطواف وصالته بنفسه وبين االستنابة لهما وإن كـان ال           - التمكن   من
وإن  ،واالحوط وجوبا أن تتوضأ لكل من الطواف وصالته        ،فإن كانت قليلة يجب عليها الوضوء      :المستحاضة

 ن كانت كثيـرة فعليهـا     وإ ،واالحوط وجوبا الوضوء لكل منهما     ،الغسل والوضوء  كانت متوسطة يجب عليها   
  . محدثة بالحدث االصغر واالحوط وجوبا أن تغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء وإن كانت ،الغسل

  
وإال مـاذكر    ،الدم بعدها  هذا كله فيما إذا لم تكن عاملة بوظيفتها لصالتها اليومية او كانت ولكن رأت             

والنجاسة المعفـو    ،الطهارة من الخبث على االحوط    : ثالثال .من وجوب الوضوء والغسل مبني على االحتياط      
  . الدرهم ال تكون معفوا عنها في الطواف عنها في الصالة كالدم االقل من

   
بـالمحمول   كمـا ال بـأس     ، ال بأس وبدم القروح والجروح فيما يكون االجتناب عنه حرجيا          )٢٩٤/المسئلة(

  .صالة فيهواالحوط االجتناب عن نجاسة ما ال تتم ال .المتنجس
  



 ٥٢

وكـذلك   ،طوافـه   إذا لم يعلم بنجاسة بدنه او ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صـح             )٢٩٥/المسئلة(
  . تصح صالة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها

  
وإن  ،إعادته أولى  وإن كانت  ، إذا نسي نجاسة بدنه او ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه            )٢٩٦/المسئلة(

وإال فعليـه االعـادة      ،صالته عقوبة لنسيانه   تذكرها بعد صالة الطواف فإن كان نسيانه عن عدم االهتمام يعد          
  . على االحوط

  
عليه قبل فراغـه مـن     إذا لم يعلم بنجاسة او ثيابه وعلم بها أثناء الطواف او طرأت النجاسة       )٢٩٧/المسئلة(

وإال  ،في الطواف أزالها على االحوط وأتم طوافه       نافي ما يعتبر  فإن تمكن من إزالة النجاسة بما ال ي        ،الطواف
أن يقطع طوافه ويأتي بما بقي منه بعد إزالة النجاسة إن كان العلـم               فاالقوى صحة طوافه، وإن كان االحوط     

ويـأتي بطـواف    وإن كان قبل إكمال قطع طوافه وأزال النجاسة     ،عليه بعد إتمام الشوط الرابع     بها او طروها  
وأما  ،واالقوى اعتباره في الصبي المميز أيضا     ،  الختان للرجال  :الرابع . بقصد االعم من االتمام والتمام     كامل

  . في طوافه على االحوط الصبي غير المميز فاعتبار الختان
  
فإن لم يعده    . فال يجترئ بطوافه   - بالغا كان او صبيا مميزا       - إذا طاف المحرم غير مختون       )٢٩٨/المسئلة(

  .  فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من االحكام اآلتيةمختونا
  
االسـتطاعة وجـب    فإن أمكنه الختان والحج في سنة    ، إذا استطاع المكلف وهو غير مختون      )٢٩٩/المسئلة(

فال يسقط عنـه     فإن لم يمكنه الختان أصال او كان حرجيا او ضرريا          ،أخر الحج إلى السنة القادمة     وإال ،ذلك
ويصلي هـو صـالة      ،يطوف عنه  وط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من         لكن االح  ،الحج

 ،ويعتبر فـي الـساتر االباحـة      ،حال الطواف على االقوى    ستر العورة  :الخامس .الطواف بعد طواف النائب   
كما أن االحوط رعاية سائر ما اعتبر في لباس المصلي مـن الـشرائط               ،لباسه واالحوط اعتبارها في مطلق   

  . في ساتره ومطلق لباسه الموانعو
  

  :تعتبر في الطواف أمور
وال يلزم أن يكون أول جزء       ،والبد من إحرازه   ،العرفي ويكفي فيه الصدق   ،االبتداء من الحجر االسود    :االول

 ويتحقق هذا االحتياط بـأن يقـف دون   ،و إن كان االحوط ذلك   ،من مقاديم بدنه   من الحجر محاذيا الول جزء    
المحاذاة واقعا على أن تكـون الزيـادة مـن بـاب      يل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه      الحجر بقل 

  .حصول العلم بتحقق المأمور به
   



 ٥٣

وإن كـان   ،الطـواف منـه   االنتهاء في كل شرط بالحجر االسود ويتحقق باالختتام بأي جزء ابتـداء            :الثاني
تكون الزيادة من باب حصول العلـم بتحقـق        لى أن االحوط في الشوط االخير أن يتجاوز عن الحجر بقليل ع         

  .المأمور به
  

اسـتدبره   فلو جعله على يمينه او استقبله بوجهه او        ،اليسار في جميع أحوال الطواف     جعل البيت على   :الثالث
والعبـرة فـي    ،وال بد من تداركه ،عمدا او سهوا ولو من جهة مزاحمة غيره ال يعد ذلك المقدار من الطواف     

الصداقة في ذلك لو عند فتحتي حجـر إسـماعيل عليـه             وال تجب  ،يت على اليسار بالصدق العرفي    جعل الب 
  .السالم وعند االركان

  
  . فيه بمعنى أن يطوف حول الحجر وال يدخل ،إدخال حجر إسماعيل عليه السالم في المطاف :الرابع

  
والحجر خـارجين مـن    شاذروانكون الطواف حول البيت، بمعنى أن يكون أساس البيت المسمى ب           :الخامس
   .مطافه

  
فال يجزئ االقل من الـسبع ويبطـل         ،بال زيادة وال نقيصة   ،  أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرات      :السادس

 .وال بأس بالزيادة على أن يكون من أجل حصول العلم بتحقق المأمور به             ،وعمد بالزيادة على السبع عن علم    
   .ال يصح والبد من تداركه ،أنه إذا طاف بال اختيار منه كما
  

  . بين االشواط وأجزائها إال فيما يأتي المواالة عرفا :السابع
  
ك المقدار مـن     مراعيا ذل  ، االحوط أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السالم          )٣٠٠/المسئلة(

وبمـا أن حجـر      ،باونصف ذراع تقري   البعد في جميع جوانب البيت، وحد ذلك المقدار ستة وعشرون ذراعا          
المطاف من جانب الحجر و يكون ستة أذرع ونـصف ذراع            إسماعيل عليه السالم داخل في المطاف فيضيق      

وأمـا   ،الذي ال حرج عليه الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهة للمتمكن ولكن االقوى كفاية   ،تقريبا
  . جوز له الطواف خلف المقام من دون كراهةفي من ال يقدر على الطواف في ذلك الحد او أنه حرج عليه

   
إتمـام    إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته االعـادة، واالولـى              )٣٠١/المسئلة(

  . الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف
   



 ٥٤

 ،ويلزمه التـدارك   الطواف إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان ال يحسب ذلك المقدار من             )٣٠٢/المسئلة(
 ،بعد تدارك ذلـك المقـدار ثـم إعادتـه          واالقوى عدم بطالن طوافه وإن كان االحوط االولى إتمام الطواف         

  . إلى جدار الكعبة الستالم االركان او غيره واالحوط استحبابا أن ال يمد يده حال طوافه
  
بـد مـن     الشوط الذي وقع ذلك فيه فـال       إذا دخل الطائف حجر إسماعيل عليه السالم بطل          )٣٠٣/المسئلة(

واالحـوط وجوبـا عـدم       ،إتمامـه  والظاهر عدم بطالن طوافه وإن كان االحوط إعادة الطواف بعد          ،إعادته
  . واالحوط استحبابا أن ال يضع يده على حائط الحجر أيضا ،حائط الحجر الطواف على

   
 ،دون عذر  قبل تجاوزة الشوط الرابع من     إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة          )٣٠٤/المسئلة(

بعد تجاوز الشوط الرابع فـاالحوط إتمـام    وإن لم تفته او كان خروجه ،فإن فاتته المواالة العرفية بطل طوافه 
   .االتيان بطواف تام بقصد االعم من االتمام والتمام ويكفي في االحتياط ،الطوزاف ثم إعادته

   
إلى نجاسة بدنه أو ثيابه      وإذا التفت  ،)٢٨٢(افه فقد تقدم حكمه في المسألة        إذا أحدث أثناء طو    )٣٠٥/المسئلة(

حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخـروج          وإذا ،)٢٩٧(أثناء طوافه فقد مر حكمه في المسألة        
  )٢٨٨(وقد مر حكم طوافها في المسألة  ،من المسجد الحرام فورا

  
او وجـع    كصداع–إلى قطع طوافه الفريضة وخروج عن المطاف لمرض  إذا التجأ الطائف  )٣٠٦/المسئلة(

كان بعده فاالحوط أن يستنيب للمقـدار        وإن ، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع لزمته االعادة         -في البطن   
 ،أخيه المـؤمن   ويأتي بطواف كامل بقصد االعم من االتمام والتمام إال أن يكون الخروج لقضاء حاجة              الباقي

  . كان شوطا او شوطين وأما إن كان طواف نافلة فيبني عليه ولو ،إنه يبني على طوافهف
   
لعيـادة   - سواء أكان في طواف فريـضة أم نافلـة    - يجوز للطائف أن يخرج من المطاف        )٣٠٧/المسئلة(

 ،ابقةفهو مامر فـي المـسألة الـس      وأما حكم طوافه   ،مريض او لقضاء حاجة لنفسه او الحد إخوانه المؤمنين        
وهـذا   ،ثم يعود فيتم ما بقي من طوافه  ،صالة الفريضة   الدراك – وإن كان فريضة     -ويستحب قطع الطواف    

  . وقت صالة الوتر الحكم يجري في ما إذا ضاق
  
فإن فاتت بطـل    ،   يجوز الجلوس أثناء الطواف لالستراحة بمقدار ال تفوت بهالمواالة العرفية          )٣٠٨/المسئلة(

  . طوافه
  
  

  في الطوافالنقصان 



 ٥٥

  
فـإن لـم تفـت       ،فال يضر ذلك البناء     إذا أتى ببعض طوافه ثم بنى على عدم االتيان بالباقي          )٣٠٩/المسئلة(

  . )٣٠٤(المسألة  وقد تقدم حكم الخروج من المطاف في ،جاز له االتمام مالم يخرج من المطاف المواالة
   
المطـاف أتـى     ت المواالة ولم يخرج بعد من     فإن تذكره قبل فوا    . إذا نقص من طوافه سهوا     )٣١٠/المسئلة(

فإن كـان المنـسي شـوطا     ،من المطاف  وإن تذكره بعد فوات المواالة او بعد خروجه        ،بالباقي وصح طوافه  
ولو الجل أن تذكره كان بعد إيابه إلـى      (من االتيان به بنفسه      وإن لم يتمكن   ،واحدا أتى به وصح طوافه أيضا     

 وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شـوطين او ثالثـة أيـضا علـى                 ،بال إشكال   استناب غيره  -بلده  
  . من االتمام والتمام وإن كان المنسي أربعة او أكثر فاالحوط االتيان بطوزاف واحد بقصد االعم ،االقوى

  
  

  الزيادة في الطواف
  

   :للزيادة في الطواف خمس صور
 ففي هـذه الـصورة ال يبطـل       ،لذي بيده او لطواف آخر    جزئية الزائد الطواف ا     أن ال يقصد الطائف    :االولى

  . الطواف بالزيادة
  

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

  
يكون قـصد الجزئيـة بعـد         طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن      أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من        :الثالثة

  . فعليه االعادة أيضا في هذه الصورة ،فراغه من الطواف
  

هذه الـصورة وإن لـم تكـن         والزيادة في  ،أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني         :الرابعة
 بأن ال يفصل بينهما بصالة الطواف       -لطوافين  بين ا  إال أنه ال يجوز القران     ،متحققه لعدم قصد الجزئية لالول    

ويوجب بطالن الطواف االول على االحوط والطواف الثاني على          ،والنافلة  في الفريضتين وال في الفريضة     -
  . االقوى

  
بـل وإن لـم يـأت        ،االتفاق أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر وال يتم الطوزاف الثاني من باب            :الخامسة

للقران عند ابتدائه بالطواف او في أثنائه مع علمـه         زيادة وال قران إال أنه إذا قصد المكلف        بالزائد أصال، فال  
  . االحوط بحرمته بطل طوافه على
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كان شوطا   وإن .فإن كان الزائد أقل من شرط قطعه وصح طوافه         . إذا زاد في طوافه سهوا     )٣١١/المسئلة( 

ثم يـصلي   ،االعم من الوجوب والندب مال بقصد القربة المطلقةواحدا او أكثر فاالحوط أن يتم الزائد طوافا كا      
  . وإن كان االقوى كفاية الركعتين قبل السعي ،السعي ركعتين خلف المقام قبل السعي وركعتين بعد

   
  

  الشك في عدد االشواط
  
و  ،منهبصحة إذا كان الشك بعد الفراغ        فإن كان الشك في الصحة حكم      ، إذا شك في الطواف    )٣١٢/المسئلة(

وإن كان في عدد االشواط حكم بصحة أيضا إذا كـان   ،إلى ما فرغ منه كذلك إذا كان الشك في االثناء بالنسبة   
كـصالة   كما إذا كان شكه بعد فوات المواالة او بعد دخوله في مـا يترتـب عليـه                 .التدارك قد تجاوز محل  

  . الطواف
  
 صـح   -الثـامن    ا إذا احتمل أن الشوط االخير هـو        كم - إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد        )٣١٣/المسئلة(

واالحـوط   ،حينئذ بطـالن الطـواف     فإن االقوى  ،إال أن يكون شكه المذكور قبل تمام الشوط االخير         ،طوافه
  . بطواف كامل بقصد االعم من االتمام والتمام ويكفي في االحتياط االتيان ،إتمامه رجاء وإعادته

   
وكان الشك بـين     فإن كان الشك في النقصان     ،االشواط في الطواف الواجب    إذا شك في عدد      )٣١٤/المسئلة(

على اليقين وجه، وإن كـان الـشك فـي           السادس والسابع فاالحوط إعادة الطواف، وإن كان للصحة والبناء        
وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معـا   ،حكم ببطالن طوافه االعداد السابقة كالخامس والسادس وما دونهما   

  . أنه طاف ستة أم سبعة أم ثمانية أو شك في أنه طاف ستة أو ثمانية  إذا شك فيكما
  
لزمـه    إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهال منـه بـالحكم وأتـم طوافـه                 )٣١٥/المسئلة(

  . وإن فاته زمان التدارك فال إعادة عليه ،االستيناف على االحوط
  
علـى   كل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صـاحبه            يجوز للطائف أن يت    )٣١٦/المسئلة(

  . يقين من عددها
   
   . إذا شك في عدد االشواط في الطواف المندوب بنى على المتيقن وصح طوافه)٣١٧/المسئلة(
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ولـم يـتمكن مـن       إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم او مع الجهل به              )٣١٨/المسئلة(
وقد تقدم ما يتعلق بـه فـي أول          ،عمرته  وإتمام عمرته قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطلت         تداركه

  . الطواف
   
 كمـن نـساه   -محله  فإن تذكره قبل فوات : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر        )٣١٩/المسئلة(

 وجب تداركه وإتمـام     -د فراغه منه    او بع  في عمرة التمتع وتذكر بعد الدخول في السعي بين الصفا والمروة          
 كما إذا نسي طـواف      -وإن تذكره بعد فوات محله       .السعي في الثاني   ما بقي من السعي في االول واستيناف      

وتذكر بعـد   او نسي طواف الحج  ،وتذكر بعد ما لم يتمكن من إدراك الركن من الوقوف بعرفات           عمرة التمتع 
  . وصالته دة السعي بعد قضاء الطوافواالحوط إعا ، قضاه وصح حجه-ذي الحجة 

  
 وجبت عليـه  -  كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده-وإذا تذكره في وقت ال يتمكن من القضاء أيضا    

  . الطواف وصالته واالحوط االولى أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد ،االستنابة
   
إن كـان   نساء لزمه بعث هدي إلـى منـى       إذا نسي طواف الفريضة حتى قدم بلده و واقع ال          )٣٢٠/المسئلة(

  . الهدي أن يكون شاة والى مكة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في ،المنسي طواف الحج
   
وال  ،إحرامـه   إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه وإن كان قد أحل مـن    )٣٢١/المسئلة(

شهر او أكثـر لزمـه االحـرام علـى      مكة ومضى عليهنعم إذا كان قد خرج من       :حاجة إلى تجديد االحرام   
  . االحوط

  
  . اليحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه او بنائبه)٣٢٢/المسئلة(
  
 -أشباه ذلـك      لمرض أو كسر أو    - إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه من دون استعانة بالغير            )٣٢٣/المسئلة(

من ذلك أيضا وجب أن يطاف به بـاي وجـه            وإن لم يتمكن   ،أن يساعده في طوافه   ب ،لزمته االستعانة بالغير  
 كالمغمى عليه ومـن ال  -ومع عدم القدرة عليها  ،يطاف عنه باالستنابة ومع عدم التمكن من ذلك أيضا  ،تيسر
  .وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .-عنه وليه او غيره   يطوف–يعقل 

   
  صالة الطواف

  
و صورتها   ،بهما عقيب الطواف   يؤتي ،وهي ركعتان  :الثالث من واجبات عمرة التمتع صالة الطواف      

ويجب االتيان بها قريبا من مقام إبـراهيم عليـه    .واالخفات ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر ،كصالة الفجر 
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النـاس    بها قريبا من المقام لكثرة     ومع عدم التمكن من االتيان     ،االتيان بها خلف المقام    والظاهر وجب  ،السالم
يتمكن من ذلك أيضا صلى قريبا منـه         وإن لم  ،يجوز االتيان بها خلف المقام إلى ما يقرب من ظالل المسجد          

  . منه أيضا يصلي في أي مكان من المسجد ومع عدم التمكن ،في أحد جانبيه على االحوط
  

بل  .اختيارا صالته في أي موضع من المسجد     وأما المندوب فيجوز االتيان ب     ،هذا في طواف الفريضة   
  . اليبعد جواز االتيان بها خارج المسجد أيضا

   
  .  من ترك صالة الطواف عالما عامدا بطل حجه على االقوى)٣٢٤/المسئلة(
   
والـصالة إال    بأن ال يفصل بين الطـواف      ، االقوى وجوب المبادرة إلى الصالة بعد الطواف       )٣٢٥/المسئلة(

  . متعارفبالمقدار ال
   
بعدها وإن كانت    وال تجب إعادة السعي    ، إذا نسي صالة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها         )٣٢٦/المسئلة(

عن دالمقام ثم رجع وأتم السعي حيث ما قطع          وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصالة        ،االعادة أحوط 
 ،وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة      . بالصالة وجه  يتم سعيه ثم يأتي    على االحوط وإن كان للترخيص له في أن       

فـاالقوى والتخييـر بـين االتيـان بمنـى       الخروج االتيان بقية أعمال الحج وتذكر الصالة في منى      فإن كان 
فإن كان قصد مضى قلـيال   ،وإن ارتحل من مكة وتذكر .أحوط والرجوع ثم إتيانها عند المقام وإن كان الثاني    

الطـواف   وحكم التارك لصالة   .وإال يأت بها في أي موضع ذكرها فيه او يستنب          ،امالمق فليرجع فليصلها عند  
  .  حكم الناسي- قصورا كان او تقصيرا -جهال 

   
على الولي    حتى مات وجب   - قصورا او تقصيرا     - إذا ترك صالة الطواف نسيانا او جهال         )٣٢٧/المسئلة(

  . قضائها
  
اجتزائه بما   فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها فال إشكال في         ،لحن إذا كان في قراءة المصلي       )٣٢٨/المسئلة(

ويجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة مـن   وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك     ،يتمكن منه في صالة الطواف    
حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فعليه أن يأتي بصالة الطـواف            فإن لم يتمكن منهما    .معلم حال فعل الصالة   

  . واالحوط وجوبا أن يصليها جماعة ويستنيب أيضا، ملحونةبقرائنة ال
  
الـصالة    إذا كان جاهال باللحن في قرائته عن قصور صحت صالته، حتى إذا علم بذلك بعد               )٣٢٩/المسئلة(

ما دخول في الركوع، وأما إذا كـان   كما لو علم باللحن في القراءة بعد. او في أثنائها بعد مضي محل التدارك 
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وإن كان خارجا فحكمه حكم تارك صالة الطـواف          ،مكة عليه إعادتها بعد التصحيح إن كان في      عن تقصير ف  
  . )٣٢٦( وقد تقدم في مسألة ،نسيانا

  
  

  السعي الرابع
  

يعتبر فيه ستر العورة وال طهارة مـن         وال ،ويعتبر فيه قصد القربة    :من واجبات عمرة التمتع السعي    
  . رعاية الطهارة فيه ضلوإن كان االحوط االف ،الحدث او الخبث

   
فعليه االعـادة   فلو قدمه على الطواف او صالته ، محل الصعي إنما هو بعد الطواف وصالته )٣٣٠/المسئلة(

  . )٣١٩(المسألة  وقد تقدم حكم من نسي الطوزاف وتذكره بعد سعيه في ،بعدهما
  
بأن يـأتي    ،المنوي وتعيين ،اهللا تعالى  تعتبر في السعي النية، بأن يقصد السعي متقربا به إلى            )٣٣١/المسئلة(

  . وللحج إن كان في الحج ،به للعمرة إن كان في العمرة
  
 ويجب البـدء   .مرات بأن يقطع المسافة التي بين الصفا والمروة سبع        ، يعتبر في السعي العدد    )٣٣٢/المسئلة(

راجعا إلى الـصفا إلـى أن        ةثم يبدء من المرو    ،وهذا يعد شوطا واحدا    .بالسعي من الصفا فيذهب إلى المروة     
ويجـزئ   .يتم السعي بالشوط السابع في المـروة       وهكذا يصنع إلى أن    ،فيكون االياب شوطا آخر    .يصل اليه 

 ويتحقق بإلـصاق   ،واالحوط االولى االستيعاب الحقيقي بين الجبلين      .المستقيم قطع المسافة وإن لم يكن بالخط     
اعتبار المـواالة العرفيـة فـي     واالقوى . أصابع قدميه عند العودالعقبين بكل من الجبلين عند البدء وبإلصاق 

دخول وقتها ثم البناء على ما سعى، ويجوز قطعه          ويستحب قطعه للصالة عند    ،السعي بين االشواط وأبعاضها   
ويتحقق االحتياط   ،ولكن االحوط وجوبا حينئذ أن يتم سعيه ثم يعيد         ،الطعام لقضاء حاجة المؤمن وإن دعاه إلى     

  . سعي كامل بقصد االعم من االتمام والتمام تيانبإ
  
االول او فيمـا     كان في الـشرط    ، لو بدء بالمروة قبل الصفا استأنف السعي من الوأل مطلقا          )٣٣٣/المسئلة(

  . بعده
   
  . فال بأس بالسعي راكبا والمشي أفضل ، ال يعتبر في السعي المشي)٣٣٤/المسئلة(
   
المتعـارف   نأ يكون ذهابه وإيابه في ما بين الصفا والمروة مـن الطـرق             يعتبر في السعي     )٣٣٥/المسئلة(

  . السعي فال يجزئ الذهاب او االياب من المسجد الحرام او أي طريق آخر
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الرجوع مـن المـروة      كما يجب استقبال الصفا عند     ، يجب استقبال المروة عند الذهاب اليها      )٣٣٦/المسئلة(

وال بـأس   ،عند االياب من المروة لم يجزئه ذلـك  هاب اليها او استدبر الصفافلو استدبر المروة عن دالذ   ،اليه
  . او اليسار او الخلف عند الذهاب او االياب بااللتفات بوجهه إلى اليمين

  
تـرك   وإن كـان االحـوط     ، يجوز الجلوس على الصفا والمروة وفي ما بينهما لالسـتراحة          )٣٣٧/المسئلة(

  . ومشقةالجلوس في ما بينهما إال لجهد 
  
  

  أحكام السعي
  

التدارك قبل إدراك الـركن مـن        من ترك السعي عمدا عالما بالحكم والموضوع إلى زمان ال يمكنه          
من كان جـاهال     وكذلك ،واالقوى بطالن إحرامه أيضا    ،ولزمته االعادة من قابل    ،بعرفات بطل حجه   الوقوف

  . االتيان بأعمال العمرة المفردة ولىواالحوط اال ،بالحكم او الموضوع على االحوط لو لم يكن أقوى
   
فإن  ،أعمال الحج   لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من               )٣٣٨/المسئلة(

  . ويصح حجه في كلتا الصورتين، لم يتمكن منه مباشرة او كان فيه حرج ومشقة لزمته االستنابة
   
انـسان أو    ي بنفسه ولو بمساعدة غير استعان الن يسعى به على متن           من لم يتمكن من السع     )٣٣٩/المسئلة(

 كمـن ال يعقـل او       -عدم التمكن منها     ومع ،وإن لم يتمكن من ذلك أيضا استناب للسعي عنه         ،وسيلة أخرى 
  .  سعى عنه وليه او غيره-المغمى عليه 

  
لرفـع تعـب     وال بأس بأخيره   ، االحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصاله         )٣٤٠/المسئلة(

  . إلى الليل أيضا من غير ضرورة بل االحوط عدم تأخيره ،وال يجوز تأخيره إلى الغد ،ونحوه كشدة الحر
  
سهوا وكذلك جهال    وال يبطل بالزيادة   ،ولو زاد عامدا بطل سعيه     ، ال تجوز الزيادة في السعي     )٣٤١/المسئلة(

  . بالحكم
   
والمـروة ثمانيـة    ولكنه إذا استيقن أنه سعى بين الـصفا       ،عيه خطأ صح سعيه    إذا زاد في س    )٣٤٢/المسئلة(

  . بأس باالتمام رجاء إذا زاد على الثمانية وال ،يستحب أن يضيف اليه ستة أشواط فيكون انتهاؤه إلى الصفا
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إدراك قبـل     إذا نقص شيئا من السعي عامدا عالما بالحكم او جاهال به ولم يمكنـه تداركـه                )٣٤٣/المسئلة(
وإن كـان   ،واالقوى بطالن إحرامـه أيـضا   ،ولزمته االعادة من قابل ،الركن من الوقوف بعرفات فسد حجه     

فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليـه تـدارك        ،كان النقص نسيانا   وأما إذا  .االحوط االتمام والتقصير رجاء   
فـاالحوط   وأما بعـده   .ضاء ذي الحجة  تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج قبل نق           الباقي حيث ما  

لم يـتمكن   وإذا ،االتمام والتمام ويتحقق االحتياط باالتيان بسعي كامل بقصد االعم من   ،وجوبا االتمام واالعادة  
 - كالمغمى عليه ومـن ال يعقـل         -عليها   وإن لم يقدر   .من التدارك بنفسه او تعسر عليه ذلك فعليه االستنابة        

يأتي النائب بسعي كامل عن المنوب عنه بقصد االعم من االتمام            واالحوط وجوبا أن   .ناب عنه وليه أو غيره    
االتمـام   إن كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فاالحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به االعم من                وأما .والتمام
  . كما تقدم ومع عدم التمكن او التعسر تصل النوبة إلى االستنابة والنيابة ،والتمام

  
السعي فعليه بقرة   إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل العتقاده الفراغ من )٣٤٤/المـسئلة (

  . السابقة يذبحها وإتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة
  
  

  الشك في السعي
  

اط السعي بعد   اعتبار بالشك في عدد أشو     وكذلك ال  ،ال اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه        
التمتع او العمرة المفردة او في الحـج بعـد     فيه بعد التقصير في عمرة     كما لو كان الشك    ،عن محله  .التجاوز

من الفقهاء إلى عدم االعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان             وذهب جمع  .الشروع في طواف النساء   
قبـل فـوات     ذ ولو خرج من المسعى إذا كان الـشك        التقصير ولكن االقوى لزوم االعتناء به حينئ       الشك قبل 
  . المواالة

   
علـى المـروة     كما إذا كان- إذاكان الشك في زيادة الشوط على وجه ال ينافي البدء بالصفا          )٣٤٥/المسئلة(

 كما إذا شـك     -الشك في النقيصة فقط      وإذا كان  ، فال اعتبار بشكه ويصح سعيه     -وشك بين السبعة والتسعة     
 بطل سعيه ووجـب عليـه   - كما إذا شك بين الستة والثمانية     -  اوفي الزيادة والنقيصة   -والستة  بين الخمسة   

  . االستيناف
  
  . في أثنائه  الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف)٣٤٦/المسئلة(
   
  

  التقصير
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او  ،او اللحيـة   ،الرأس خذ شئ من شعر   وهو عبارة عن أ   : الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير     

 ،ويعتبر فيه النية بأن يقصد التقصير متقربا إلـى اهللا تعـالى  ، او تقليم ظفر يده او رجله  ،او الحاجب  ،الشارب
  . التقصير وال يجزئ النتف عن

   
ا وإذ ،عليـه  وال يجزي عنه حلق الرأس بل يحـرم        ، يتعين التقصير في إحالل عمرة التمتع      )٣٤٧/المسئلة(

كان ناسيا أو جاهال ففي ثبـوت الكفـارة عليـه     وأما إذا ،ويكفي عنه شاة  ،حلق فعليه دم إذا كان عالما عامدا      
  . إشكال

  
  . االحوط  إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهال بالحكم فعليه كفارة بدنة على)٣٤٨/المسئلة(
  
فعليـه الكفـارة     فلو فعله قبله عالما عامدا     . محل التقصير بعد الفراغ من السعي ويحرم قبله        )٣٥٩/المسئلة(

  . )٢٥٧(على ما تقدم في تروك االحرام في المسألة 
   
فعلـه مـا لـم       فيجوز ،وليس للتقصير مكان خاص    ، ال تجب المواالة بين السعي والتقصير      )٣٥٠/المسئلة(

  . يتضيق الوقت الحج في أي مكان شاء
   
المفرد من إتمام    واالحوط أن يأتي بوظيفة    ،م للحج بطلت عمرته    إذا ترك التقصير عمدا فأحر     )٣٥١/المسئلة(

  . القادمة حجه واالتيان بعمرة مفردة بعده واالتيان بحج التمتع في السنة
   
وإن كـان   ،عليـه  واالقوى عدم الكفارة . إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم الحج صحت عمرته     )٣٥٢/المسئلة(

  . التكفير بشاة أحوط
  
إحرامه ما عدا   إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل حاله جميع ما كان يحرم عليه من جهة               )٣٥٣/المسئلة(

وكذلك إن تعمد في شـوال    .جاهال فليس عليه شئ    فإن كان  ،و أما الحلق فالمتمتع إذا حلق رأسه بمكة        ،الحلق
لى االحوط ويكفـي عنـه      لكن عليه دم ع    ،الثالثين فالحكم بعدم الجواز مشكل     وإن تعمد بعد   ،إلى ثالثين يوما  

  . شاة
  
  .  ال يجب طواف النساء في عمرة التمتع)٣٥٤/المسئلة(
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  واجبات الحج
  

   :االول من واجبات الحج االحرام
 ،ويجوز التقديم للمريض والشيح الكبير إذا خافـا مـن الزحـام مطلقـا         ،وأفضل أو قاته يوم التروية    

لـضرورة   وقد تقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج        ،هماالتقديم أكثر من ثالثة أيام لغير        واالحوط عدم 
  . بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان

   
للعمرة المفردة   وال يجوز للحاج أن يحرم     ، كما ال يجوز للمعتمر أن يحرم للحج قبل التقصير         )٣٥٥/المسئلة(

  . كان التأخير عنه أحوطالنساء وإن  وال مانع بعد إتمام النسك قبل طواف ،قبل إتمام أعمال الحج
  
   
الوقوف بعرفـات    تجب المبادرة إلى االحرام في ما إذا استلزم تأخير فوات ما يجب عليه من      )٣٥٦/المسئلة(

  . يوم عرفة
   
واالختالف بينهما إنمـا    ،  ومحرماته . يتحد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته         )٣٥٧/المسئلة(

  . هو في النية فقط
   
مكـة   والظاهر عدم االقتـصار علـى      ، للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء          )٣٥٨/مسئلةال(

االحرام من مقادم إبراهيم او      واالفضل ،القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيين وإن كان أحوط          
  . حجر إسماعيل عليهما السالم

  
بالحكم وجـب   لحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر او علم من ترك االحرام نسيانا او جهال با      )٣٥٩/المسئلة(

 لضيق الوقـت او لعـذر   -من الرجوع    فإن لم يتمكن   ،عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات واالحرام منها        
تذكر او علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات ولم يتمكن مـن            وكذلك لو  ، أحرم من الموضع الذي هو فيه      -آخر  

ولو  ،ا تمكن فاالحوط العود إلى مكة واالحرام منها ثم الرجوع واالتيان بسائر االعمال            إذ وأما ،العود إلى مكة  
  . لم يتذكر او لم يعلم الحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه

   
الركن من الوقوف    فإن لم يتمكن منه قبل إدراك      . من ترك االحرام عالما عامدا لزمه التدارك       )٣٦٠/المسئلة(

  .  االعادة من قابلبعرفات فسد حجه ولزمته
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ولـو   .عرفات  الظاهر عدم جواز الطواف المندوب للمتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى         )٣٦١/المسئلة(
  . طاف فاالولى تجديد التلبية بعد الطواف

  
   .الوقوف بعرفات الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات

أن  مـن دون فـرق بـين       ،با به إلى اهللا تعالى    بالوقوف هو الحضور بعرفات عن قصد متقر       والمراد
   .يكون راكبا او راجال ساكنا او متحركا

   
 ،أقصى الموقف  ومن المأزمين إلى   ، حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز          )٣٦٢/المسئلة(

  . وهذه الحدود خارجة عن الموقف
   
يبعد كونه   وط عدم الوقوف على الجبل وإن لم      واالح . أفضل الموقف ميسرة الجبل في سفحه      )٣٦٣/المسئلة(

  . موقف
   
النـوم   وال يـضر  .  لو نام او غشي عليه في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقـوف الواجـب               )٣٦٤/المسئلة(

  . والغشيان في بعض الوقت
   
ـ   االحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى          )٣٦٥/المسئلة( ا الغروب كم

صالة الظهر والعصر جمعا بـأذان واحـد         ويجوز تأخير عن الزوال بمقدار االغتسال و أداء        ،عليه المشهور 
والوقوف في تمام هذا الوقت، وإن كان واجبـا إال   .بما ذكر  وإقامتين، ويشكل التأخير عمدا من دون االشتغال      

رأسـا   نعم لو ترك الوقوف .فسد حجهبمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا ال ي           أنه ليس من االركان   
  . فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة ،بإختياره فسد حجه

   
او لجهـل    ،الموضوع  لنسيان الحكم او   )الوقوف في النهار  ( من لم يدرك الوقوف االختياري       )٣٦٦/المسئلة(

الوقوف برهـة مـن     (ضطراري  الوقوف اال  او لغير ذلك من االعذار لزمه      ،بالموضوع او الحكم عن قصور    
متعمدا فصد حجه و إن لم يتمكن من الوقوفين عن عذر وإدرك             فإن تركه  . وصح حجه  )ليلة العيد في عرفات   
  . فإن اهللا تعالى أعذره لعبده .قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك وتم حجه الوقوف في المشعر

  
فإذا رجـع    .مدا، لكنها ال تفسد الحج     تحرم االفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عا         )٣٦٧/المسئلة(

واالحـوط أن يكـون      .ينحرها يوم النحر   وإال كانت عليه كفارة بدنة     ،قبل الغروب إلى عرفات فال شئ عليه      
واالحوط أن تكـون   .عشر يوما بمكة او في الطريق او في أهله  النحر في منى فإن لم يقدر عليها صام ثمانية        
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فيجب عليه الرجـوع   .جهال منه بالحكم  فيمن أفاض من عرفات نسيانا او   هذا الحكم أيضا   و يجري  ،متواليات
  . ففي ثبوت الكفارة وبدلها عليه إشكال فإن لم يرجع حينئذ ،بعد التذكر او العلم

   
فـإن احتملـت   ،  إذا لم يثبت الهالل شرعا ولكنه ثبت عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه        )٣٦٨/المسئلة(

ترتيب آثار ثبوت الهـالل علـى حكمهـم        كان االحتياط مخالفا لها فاالحوط الجمع بين      مطابقة الحكم للواقع و   
وأما إذا فرض العلـم بـالخالف        .ترتيب اآلثار على حكمهم    واالتيان بوظيفته االولية وإن كان االقوى كفارة      

إذا لم   قوف معهم االحوط وجوبا االتيان بوظيفته االولية وترتيب اآلثار على حكمهم كالو          ولكن ،فلالجزاء وجه 
المزدلفة ولم تترتب عليه مخالفة للتقية       وإال فإن تمكن من االتيان بالوقوف االضطراري في        ،يكن مخالفا للتقية  

وإن  ،يتمكن من ذلك أيضا فاالحوط إعادة الحج إن كان مستقرا عليـه            وإن لم  ،أتى به على االحوط وتم حجه     
وإن بقيت او   ،   فال شئ عليه   -السنة الحاضرة ولم تبق بعدها       كمن كانت استطاعته في      -عليه   لم يكن مستقرا  

  . تجددت االستطاعة فاالحوط االعادة
  
   

  : الثالث من واجبات حج التمتع الوقوف في المزدلفة
إلى الحياض إلى وادي     وحد المتوقف ما بين المأزمين     ،)المشعر الحرام (والمزدلفة اسم لمكان يقال له      

ويعتبر فيه قصد الوقوف متقربا بـه إلـى اهللا           .المأزمين اقت عليهم يرتفعون إلى   وإذا كثر الناس وض    ،محسر
  . تعالى

   
  . ليلة العيد  إذا أفاض الحاج من عرفات فاالحوط االولى أن يبيت في المزدلفة شطرا من)٣٦٩/المسئلة(
  
فيها حتى تطلـع     هواالحوط وجوبا بقائ   ، يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فرج يوم العيد         )٣٧٠/المسئلة(

ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمـدا          فإذا وقف مقدارا   ،والركن منه هو الوقوف في الجملة      .الشمس
  . صح حجه

  
يتولى أمـر    ومن ،كالشيوخ والمرضى  . كالنساء والصبيان والضعفاء   - يجوز لذوي االعذار     )٣٧١/المسئلة(

  . منى قبل طلوع الفجر لعيد واالفاضة منها إلى الوقوف في المزدلفة ليلة ا-هؤالء والخائف 
   
 ،بالحكم صح حجـه   من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهال منه        )٣٧٢/المسئلة(

  . وعليه كفارة شاة
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 لنـسيان او  )الطلوعين الوقوف في ما بين   ( من لم يتمكن من الوقوف االختياري في المزدلفة          )٣٧٣/المسئلة(
  . )طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد الوقوف وقنا ما بعد(أجزأه الوقف االضطراري  .لعذر آخر

   
  إدراك الوقوفين او أحدهما

  
اختيـاري  :  ينقسم إلى قـسمين  -الوقوف في المزدلفة     الوقوف في عرفات  (تقدم أن كال من الوقوفين      

   :وإال فله صور ،فال إشكالاالختياري من الوقوفين كليهما  فإذا أدرك المكلف ،واضطراري
  

، ففي هذه الصورة يبطل حجـه     ،شيئا من الوقوفين االختياري منهما واالضطراري أصال       أن ال يدرك   :االولى
ويجب عليه الحج في السنة القادمـة فـي مـا إذا كـان          ،  ويجب عليه االتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج       

   .مستقرا في ذمته استطاعته باقية او كان الحج
  

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

    وفي هاتين الصورتين يصح ح .المزدلفة أن يدرك الوقوف االضطراري في عرفات واالختياري في  :الثالثـة 
  . جه بال إشكال

   
ذه الصورة أيضا صحة    واالقوى في ه   ،االضطراري في كل من عرفات والمزدلفة      أن يدرك الوقوف   :الرابعة

  . حجه
  

   .أيضا وفي هذه الصورة يصح حجه ،أن يدرك الوقوف االختياري في المزدلفة فقط :الخامسة
  

فيجعلهـا عمـرة مفـردة       .حجه واالقوى بطالن  ،أن يدرك الوقوف االضطراري في المزدلفة فقط       :السادسة
   .وعليه الحج من قابل

  
 فينقلـب  ،واالقوى في هذه الصورة أيضا بطالن الحج    ،عرفات فقط االختياري في    أن يدرك الوقوف   :السابعة

وأفاض منها قبل الفجر جهـال       ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد          ،حجه إلى العمرة المفردة   
 ،الشمس من يوم العيد وجب الرجوع والوقوف مقدارا مـا          منه بالحكم ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال        

   .وعليه في كلتا الصورتين كفارة شاة ،م يمكنه صح حجهوإن ل
  



 ٦٧

فليجعلهـا عمـرة     ،وفي هذه الصورة يبطل حجـه      ،عرفات فقط  أن يدرك الوقوف االضطراري في     :الثامنة
  . مفردة

   
   منى وواجباتها

  
   :وهي ثالثة ،في منى إذا أفاض المكلف من المزدلفة وجب عليه أداء االعمال الواجبة

  
  :ويعتبر فيه أمور :العقبة يوم النحر مرة العقبة الرابع من واجبات الحج رمي جمرة رمي ج:األول

  . تعالى  قصد الرمي متقربا به إلى اهللا- ١
   .من االجسام كما ال يجزئ رمي غيرها ،وال يجزئ االقل من ذلك ، أن يكون الرمي بسبع حصيات- ٢
   .اثنتين او أكثر مرة واحدة  رميفال يجزئ ،واحدة بعد واحدة ، أن يكون رمي الحصيات- ٣
   . أن تصل الحصيات إلى الجمرة- ٤
بمـا إذا    والظاهر جواز االجتزاء   ،فال يجزئ وضعها عليها    ،وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي      أن يكون  - ٥

القته الحصاة صـلبا فطفـرت منـه     نعم إذا كان ما    ،رمى فالقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة        
  . الجمرة لم يجزئ ذلكفأصابت

المشعر  ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم االفاضة من        ،الرمي بين طلوع الشمس وغروبها      أن يكون  - ٦
   .في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد

  . يكفي بغيرها كالرمي بالرجل واآلالت المعدة للرمي فال ، أن يكون الرمي باليد- ٧
  
الرمـي   وإذا شـك فـي   ،الرمي وفساده بعد الفراغ عنه بنى على الصحة        إذا شك في صحة      )٣٧٤/المسئلة(

الـك بعـد     إال ن يدخل في واجب آخر مترتب عليه او كـان           ،اوفي االصابة وعدمها بنى على العدم      وعدمه
  . دخول الليل

   
: هاثاني .المشعر واالفضل أخذها من   .أن تكون من الحرم    :أحدها : يعتبر في الحصيات أمور    )٣٧٥/المسئلة(

أن تكون أبكـارا   :ثالثها .سائر المساجد بهما بل ال يبعد إلحاق   ،أن ال تؤخذ من المسجد الحرام ومسجد الخيف       
 ،ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة       .مستعملة في الرمي قبل ذلك     بمعنى أن ال تكون    ،على االحوط 

  . يكون حجمها بمقدار أنملة وأن
  
فإن لم يـتمكن    ،  الجمرة في ارتفاعها فاالحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا          إذا زيد على     )٣٧٦/المسئلة(

وال فرق في ذلـك بـين        ،المقدار المزيد عليه   من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي         
  . العالم والجاهل والناسي
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الثالث عشر حسب ما     مه التدارك إلى اليوم    إذا لم يرم يوم العيد نسيانا او جهال منه بالحكم لز           )٣٧٧/المسئلة(

 ،نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل           فإن علم او تذكر في الليل لزمه الرمي في         ،تذكر او علم  
وتقديم القضاء على االداء، واالحوط أن يكـون القـضاء أول النهـار واالداء عنـد        واالقوى وجوب التفريق  

أن يرجع إلى منـى      وإن علم او تذكر بعد اليوم الثالث عشر فاالحوط         .الجماروسيجئ ذلك في رمي      الزوال،
علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليـه            وإذا ،ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه او بنائبه        

  . بنفسه او بنائبه على االحوط الرجوع بل يرمي في السنة القادمة
  
تجب عليه إعـادة     وم العيد نسيانا او جهال فتذكر أو علم بعد الطواف فتداركه لم            إذا لم يرم ي    )٣٧٨/المسئلة(

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

  
   

ويعتبر فيه قصد العمـر      :لذبح او النحر في منى     الذبح اوالنحر بمنى الخامس من واجبات حج التمتع ا         :الثاني
نعم يجـوز   ،يجزيه الذبح او النحر في الليل و إن كان جاهال     فال ،وااليقاع في النهار   .متقربا به إلى اهللا تعالى    

 ،صح ويجب االتيان به بعد الرمي، ولكن لو قدمه على الرمي جهال او نسيانا             ،في الليل  للخائف الذبح والنحر  
آخر أيام التشريق أو كان حرجا       وإن لم يمكن ذلك ولو الجل التقية إلى        ،كون الذبح او النحر بمنى    ويجب أن ي  

ومـع عـدم     ،منه أيضا فاالحوط أن يذبح أو ينحر بمكـة         وإن لم يتمكن   .عليه ذبح أو نحر في وادي محسر      
  . ينحر في أي موضع شاء من الحرم التمكن أو الحرج عليه يذبح أو

  
االفـضل يـوم      يبعد جواز تأخير الذبح او النحر إلى آخر أيام التشريق وإن كان االحوط              ال )٣٧٩/المسئلة(

وإن اسـتمر العـذر    ،بالحكم لزمه التدارك   وإذا أخر ذلك لعذر عن أيام التشريق لعذر كنسيان او لجهل           ،العيد
عادة الطـواف، وإن    تذكر او علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إ          وإذا .جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة     

يعيـده بعـد    ويجب عليـه أن  ،وأما إذا تركه عالما عامدا وطاف فالظاهر بطالن طوافه ،أحوط كانت االعادة 
  . تدارك الذبح

   
  .  ال يجزئ هدي واحد إال عن شخص واحد)٣٨٠/المسئلة(
   
ما أكمل الـسنة     ل إال وال يجزئ من االب    ،او الغنم  ،او البقر  ، يجب أن يكون الهدي من االبل      )٣٨١/المسئلة(

كمـا أن    ،الثانية ودخل في الثالثة على االحوط      وال من البقر والمعز إال ما أكمل       ،الخامسة ودخل في السادسة   
الواحدة ودخل في الثانية، وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لـم يبلـغ الـسن     االحوط في الضأن ما أكمل السنة    
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 ،يجـزئ االعـور    ويعتبر في الهدي أن يكون تام االعضاء فـال         .ادةولزمته االع  ،فيه لم يجزئه ذلك    المعتبر
  . واالظهر عدم كفاية الخصي أيضا، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ،والمقطوع أذنه ،واالعرج

  
وال . وال موجـوءا   ،واالحوط االولـى أن ال يكـون مريـضا         ،ويعتبر فيه أن اليكون مهزوال عرفا     

 ،والـذنب مـن أصـل خلقتـه        وال فاقد القرن   ،وال مثقوب االذن   . مخ له  وال كبيرا ال   ،مرضوض الخصيتين 
  . واالحوط وجوبا أن ال يكون مشقوق االذن إذا تيسر

   
  .  إذا اشترى هديا معتقدا سالمته فبان معيبا بعد نقد ثمنه جاز االكتفاء به)٣٨٢/المسئلة(
   
الفاقد والبدل إال إذا     ق فاالحوط أن يجمع بين     إن لم يتمكن من الواجد للشرائط في أيام التشري         )٣٨٣/المسئلة(

  . كان الفاقد خصيا فإنه يجزئ مع عدم التمكن من غيره
  
 كـاالرث  -الشراء  وأما لو ملكه بغير ، إذا اشترى الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزوال أجزأه  )٣٨٤/المسئلة(

  . كالاالجزاء إش  واعتقد سمنه فذبحه فبان أنه مهزول ففي-والهبة ونحوهما 
  
محرزا للـشرائط     إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان               )٣٨٥/المسئلة(

  .حين الذبح، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى او محل آخر
  

االعمـال لـم يعـتن     فإن كان الشك بعد الدخول في ما يترتب عليه من  .وأما إذا شك في أصل الذبح     
بقصد القربة ولو رجاء بمعنى أنه لو كـان          وإذا شك في شرط من الشرائط فذبحه       ،إال لزم االتيان به   و ،بشكه

  . للشرط بعد الذبح أجزأه ذلك فاقدا ذبح ثانيا ثم ظهر كونه واجدا
   
 ،أجـزأه أن يذبحـه    ،  أو عيب  ،او أصابه كسر   ، إذا اشترى هديا سليما فمرض بعدما اشتراه       )٣٨٦/المسئلة(

  .  يهدي هديا آخر معهواالحوط أن
   
وذبحه عنـه     لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر إن لم يعلم أنه وجده شخص آخر               )٣٨٧/المسئلة(

 ،إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه       ،الثاني فإن وجد االول قبل ذبح الثاني ذبح االول وهو بالخيار في           ،في منى 
  .  الثاني ذبح االول أيضا على االحوطبعد ذبح وإن وجده ،واالحوط االولى ذبحه أيضا

  
لـم يوجـد     فـإن  ، لو وجد أحد هديا ضاال فليعرفه يوم النحر والحادي عشر والثاني عـشر             )٣٨٨/المسئلة(

  . صاحبه ذبحه عن صاحبه آخر اليوم الثاني عشر
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نه إلى آخـر  ع  من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه         )٣٨٩/المسئلة(

  . القادمة فإن مضى الشهر أخر ذلك إلى ذي الحجة من السنة ،ذي الحجة
   
وسـبعة إذا    ثالثة في الحـج    . إذا لم يتمكن من الهدي وال من ثمنه صام بدال عنه عشرة أيام             )٣٩٠/المسئلة(

كما أن االقـوى     .ةوالتاسع من ذي الحج    واالقوى وجوب إتيان الثالثة في اليوم السابع والثامن        .رجع إلى بلده  
يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلـى     فإن لم  ،اعتبار التوالي في الثالثة والسبعة    

  . ثم يصوم بعد ذلك بلدهم او يمضي شهر
  
السابع فـاالحوط     من وجب عليه صوم ثالثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم               )٣٩١/المسئلة(

 ،أيام التشريق فيأتي بهـا بعـدها متتابعـات    بل يؤخر الصيام إلى ما بعد .يصوم يوم التروية وال عرفة    أن ال   
واالحوط تأخير الصيام عـن      ،عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى        ومن لم يتمكن في اليوم الثامن وجب      

  .أيام التشريق
  

إتيانهـا قبـل     وإن كان االقوى جواز    ،واالحوط االولى أن يبادر إلى الصوم بعد مضي أيام التشريق         
واالحوط أن ال يجمع     ،الطريق او في بلده    وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صامها في         ،انقضاء ذي الحجة  
  . حتى أهل هالل محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة فإن لم يصم الثالثة ،بين الثالثة والسبعة

   
 الهدي وال من ثمنه وصام ثالثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجـب عليـه    من لم يتمكن من )٣٩٢/المـسئلة (

  . الجمع بين الهدي والصوم على االحوط
  
الجمـع بـين     إذا لم يتمكن من الهدي باستقالله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فـاالحوط  )٣٩٣/المـسئلة (

  . الشركة في الهدي والصوم على النحو المتقدم
  
ال بنـى علـى      ثم شك في أنه ذبحـه أم       ،أعطى الهدي او ثمنه أحدا وكله في الذبح عنه         إذا   )٣٩٤/المسئلة(

  . نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به ،عدمه
  
مراعاتهـا   وإن كان االحـوط    . ما ذكرناه من الشرائط في الهدي ال تعتبر في ما يذبح كفارة            )٣٩٥/المسئلة(

  . فيه
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االختيار على وجه     يتحقق بالمباشرة والتسبيب ولو في حال      -ا او كفارة     هدي - الذبح الواجب    )٣٩٦/المسئلة(
ويعتبر  ،الهدي إلى الذبح وال اعتبار بنية الذابح       والبد أن تكون النية مستمرة من صاحب       ،الوكالة ال االستنابة  

  . أن يكون الذابح مسلما
   
  

  مصرف الهدى
  

واالحوط  ،ثلثه للمؤمنين هدية   واالحوط إعطاء  ،االقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة       
وال يجب إعطاء ما للفقيـر مـن الهـدي           ،ثلثه بنفسه  ويجوز له تخصيص   ،أن يأكل شيئا من هديه ولو قليال      
 ويتصرف الوكيل فيه حـسب      - وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي          - لنفسه، بل يجوز االعطاء لوكيله    

من منى إذا لـم    ويجوز إخراج لحم الهدي واالضاحي     . االعراض او غير ذلك    من الهبة او البيع او     إذا موكله 
  . يكن له مصرف فيها

  
   
وأهـدى ثلثـه     ال يعتبر االفراز في ثلث الصدقة وال في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع      )٣٩٧/المسئلة(

  . أجزأه ذلك - ولو بقبض الكل -المشاع و قبضهما الفقير والمؤمن أو وكيلهما 
   
بتمليكه غيـر    فال بأس  ، يجوز لقابض الصدقة او الهدية أن يتصرف في ما قبضه كيفما شاء            )٣٩٨/المسئلة(

  . المسلم
   
علـى    إذا ذبح الهدي فسرق او أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق واالهداء فـال ضـمان                )٣٩٩/المسئلة(

  . الثلثين على االحوط  ضمن–ه  ولو بإعطائه لغير أهل-نعم لو أتلفه هو باختياره  ،صاحب الهدي
  

إتيانه عن قصد متقربا به      ويعتبر فيه  : الحلق أو التقصير السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير          :الثالث
واالحوط وجوبا تـأخيره    . واالحوط االولى عدم تأخيره عنه    ،  وال يجوز تقديمه على يوم العيد      ،إلى اهللا تعالى  

  . وال إعادة عليه ،أو جهال منه بالحكم أجزأه مه عليهما او على الذبح نسياناعن الرمي والذبح، ولكن لو قد
   
  . بل يتعين عليهن التقصير ، ال يجوز الحلق للنساء)٤٠٠/المسئلة(
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بالـصمغ او    وأما من لبد شـعر رأسـه       ،والحلق أفضل  ، يتخير الرجل بين الحلق والتقصير     )٤٠١/المسئلة(
ومـن كـان     ،تعين الحلـق عليـه     فاالقوى .رأسه وعقده بعد جمعه و لفه     او عقص شعر     ،العسل او نحوهما  

  . مستحبا مؤكدا وإن كان الحلق له ،صرورة فاالقوى جواز التقصير له
  
 ،التقـصير   من كان مخيرا بين الحلق والتقصير وعلم أن الحالق يجرح رأسه فعليه أن يختار    )٤٠٢/المسئلة(

  . عليه الحلق المستلزم لالدماء فال شيءومن تعين عليه الحلق ولم يتمكن إال من 
  
 عليه الجمع بين   وإال وجب  ، الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا او معقوصا           )٤٠٣/المسئلة(

  . واالحوط االولى له تقديم التقصير على الحلق ،التقصير والحلق
   
 ،والطيـب   باالحرام مـا عـدا النـساء    إذا حلق المحرم او قصر حل له جميع ما حرم عليه         )٤٠٤/المسئلة(

  .والظاهر حلية الصيد المحرم باالحرام له وإن كان االجتناب أحوط
   
وقـصر او  .  إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا او جهال منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجـع               )٤٠٥/المسئلة(

إن تعذر الرجـوع أو تعـسر       ف .االحوط وكذلك إذا نفر من مكة وذكر او علم به في الطريق على            .حلق فيها 
  . إلى منى إن أمكنه ذلك ولم يكن حرجا عليه وبعث بشعر رأسه ،عليه قصر او حلق في مكانه

  
 ،الحج تداركـه   إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا او جهال فذكره او علم به بعد الفراغ من أعمال       )٤٠٦/المسئلة(

خصوصا إذا تـذكر او علـم بـالحكم قبـل      ،حوطولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت االعادة أ         
  . خروجه من مكة

  
   
  
  
  

  طواف الحج
  

وكيفيتهـا   :وصـالته والـسعي   وصالته والسعي السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطـواف  
  . طواف العمرة وصالته وسعيها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في
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عامـدا وجبـت     الطواف عن الحلق او التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالمـا            يجب تأخير    )٤٠٧/المسئلة(
   .إعادته بعد الحلق او التقصير ولزمته كفارة شاة

   
إال أن التـأخير     .ويجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجـة       ، يستحب إتيان طواف الحج يوم النحر      )٤٠٨/المسئلة(

  . للمتمتع مكروه
  
من ذلـك   تع تقديم طواف الحج وصالته والسعي على الوقوفين، ويستثنى اليجوز في حج التم  )٤٠٩/المسئلة(

فيجوز لهم بعد االحـرام تقـديم        ،والخائف،  والمعلول ،والمريض ،والمرأة التي تخاف الحيض    ،الشيخ الكبير 
 ،واالحوط تقديم السعي أيضا وإعادته فـي وقتـه        ،  بالسعي في وقته   واالتيان ،الطواف وصالته على الوقوفين   

  ولو عرض لهم التمكن .وال إعادة عليه ،االنصراف إلى مكة فيقدم السعي أيضا  الخائف الذي ال يتهيأ لهوأما
  . وإن كانت أولى .بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فال تجب عليهم االعادة

   
طـواف    تقديم– كالخائف على نفسه - يجوز لمن ال يتمكن من دخول مكة بعد أعمال منى  )٤١٠/المـسئلة (
   .لنساء وصالته على الوقوفينا
   
بعد طهرها لزمتـه    المرأة التي رأت الحيض او النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف    )٤١١/المسئلة(

  . وصالته االستنابة للطواف وصالته ثم السعي بنفسها بعد طواف النائب
  
ـ              )٤١٢/المسئلة( واالقـوى  ،  ه إال النـساء    إذا طاف المتمتع وصلى وسعى فقد أحل من كل شيئ أحـرم من

  . المتقدمة أيضا اختصاص التحريم بالجماع وإن كان االحوط االجتناب عن سائر االستمتاعات
  
الوقـوفين ال    بل وطواف النساء إذا قدمهما علـى       ، من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي       )٤١٣/المسئلة(

  . التقصير ق أويتحلل من إحرامه حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحل
   
  
  

  طواف النساء
  

وال يوقتـان    ،النساء وصالته   بعد الحج والعمرة طواف    - عمرة مفردة    -يجب على الحاج والمعتمر     
كانا من الواجبات إال أنهمـا ليـسا مـن أجـزاء الحـج        وهما وإن  .فيجزئ إتيانهما بعدها أيضا    ،بذي الحجة 

  . حج والعمرة ال يوجب فساد ال-  ولو عمدا-فتركهما  ،والعمرة
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كانت كبيـرة     يجب على المرأة ولو    - ولو كل خصيا     - كما يجب طواف النساء على الرجل        )٤١٤/المسئلة(

ولـو تركـه    ،تركته المرأة حرم عليها الرجال ولو ،ولو تركه الرجل حرمت عليه النساء ،وكذلك على الخنثى  
غير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنـه ال         والنائب عن ال  . بعد بلوغه  غير البالغ حرمت عليه االستمتاعات    

  . عن نفسه
   
  . العنوان  طواف النساء وصالته كطواف الحج وصالته في الكيفية والشرائط إال في قصد)٤١٥/المسئلة(
   
 .وصالته  من لم يتمكن من طواف النساء وصالته فحكمه حكم من لم يتمكن من طواف الحج              )٤١٦/المسئلة(

  . )٣٢٣(لمسألة وقد تقدم تفصيله في ا
   
االسـتنابة مـع     ولجواز ، من ترك طواف النفساء نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه           )٤١٧/المسئلة(

ومع عدم التمكن او الحرج جاز لـه      التمكن من المباشرة بال حرج وجه، إال أن االحوط وجوبا االتيان بنفسه،           
وأما من تركه عامدا عالمـا       ،االقوى إلحاق الجاهل بالناسي   و .النساء فإذا طاف النائب عنه حلت له      ،االستنابة

ومـن مـات قبـل       .إال مع عدم التمكن من االتيان بنفسه أو كان حرجيا عليه           .تجوز له االستنابة   بالحكم فال 
من صلب ماله إشكال لو لم يكن االقوى         وإن لم يكن له ولي ففي القضاء       ،تداركه فاالقوى أن يقضي عنه وليه     

  . العدم
   
فعليه إعادته بعد    فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد       ، ال يجوز تقديم طواف النساء على السعي       )٤١٨/المسئلة(

  . كانت االعادة بعد السعي أحوط وإن .وإن كان عن جهل او نسيان فاالقوى عدم االعادة ،السع
   
بمناسك منى مـن   ء حتى يأتي من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فال تحل له النسا    )٤١٩/المسئلة(

   .الرمي والذبح والحلق أو التقصير
  
 ،والخروج مع القافلة    إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء            )٤٢٠/المسئلة(

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

  
حكمـه فـي      نسيان الصالة في طواف النساء كنسيان الصالة في طواف العمرة وتقد تقـدم             )٤٢١/المسئلة(

  )٣٢٦(المسألة 
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أة وصـلت   وإذا طافت المـر    ،صالته حلت له النساء     إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى      )٤٢٢/المسئلة(
وأمـا قلـع     ،االولى االجتناب عن الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر          واالحوط ،صالته حل لها الرجال   

  . تقدم كما ،وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فحرمتهما تعم المحرم والمحل الشجر
  
  

  المبيت في منى
  

ويعتبر فيـه قـصد المبيـت        :عشر ثانيالعاشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وال         
مكة يوم العيد الداء فريضة الطواف والـسعي وجـب عليـه             فإذا خرج الحاج إلى    ،متقربا به إلى اهللا تعالى    
وكذلك من أتـى    ،  أصاب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثاث عشر أيضا          ومن ،الرجوع ليبيت في منى   

ولكـن إذا بقـي    ،من اليوم الثاني عشر ر من منى بعد زوال الشمس  ويجوز لغيرهما النف   ،النساء على االحوط  
  . المبيت ليلة الثالث عشر حتى يصبح في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه

   
فـإن   ،أو نحـوه    إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام            )٤٢٣/المسئلة(

وعليه دم شـاة     .كان حرجيا جاز له الخروج     وإن لم يمكنه او    ،ذلكأمكنه المبيت ولم يكن حرجيا عليه وجب        
  . على االحوط

   
يرمـي فيـه      من وجب عليه المبيت بمنى ال يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقـدار               )٤٢٤/المسئلة(

ـ        وال يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في           ،الجمرات أن منى في النصف االول من الليل ب
النصف االخير بأن ينتصف عليه الليل فـي منـى ويكـون             يكون خروجه بعد االنتصاف او المكث فيها في       

من دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر فليس له أن يخرج مـن منـى حتـى         إال .خروجه بعد طلوع الفجر   
  . واالولى لمن بات النصف االول ثم خرج أن ال يدخل مكة قبل طلوع الفجر .يصبح

  
  
   : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف)٤٢٥/المسئلة(

وهكـذا  ، كالمريض والممرض ومن يخاف على نفسه أو عرضه او ماله من المبيت بمنـى             ،  المعذور :االولى
   .كل مورد يكون المبيت ضرريا او حرجيا

  
 مـا عـدا    ،ذا خرج من منى أول الليل     مكة تمام ليلته او تمام الباقي من ليلته إ         من اشتغل بالعبادة في    :الثانية

   .الحوائج الضرورية كاالكل والشرب ونحوهما
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عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز لـه أن يبيـت فـي        من طاف بالبيت وبقي في     :الثالثة
  . ارالنه ويجوز لهؤالء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في .أن يصل إلى منى الطريق دون

  
التكفيـر فيمـا إذا      واالقوى عدم وجوب   ، من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة          )٤٢٦/المسئلة(

واالحوط التكفير للمعذور مـن      .التكفير أحوط  وإن كان  ،تركه نسيانا او جهال منه بالحكم إذا كان عن قصور         
  تقدم المبيت، وال كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن

   
يجب عليه المبيت     من أفاض من منى ثم رجع اليها عد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لم               )٤٢٧/المسئلة(

  . بها
   

   رمي الجمار
  

ويجب  ،والوسطى وجمرة العقبة وهي االولى :الحادي عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثالث
الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث بات ليلة  وإذا ،الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر

  . فال تجوز االستنابة اختيارا ،ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ،االحوط عشر أيضا على
  
الرجوع إلى مـا     ولو خالف وجب   . يجب االبتداء برمي الجمرة االولى ثم الوسطى ثم العقبة         )٤٢٨/المسئلة(

نعم إذا نسى فرمى جمرة بعد أن رمـى سـابقتها           . ن جهل او نسيان   يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة ع      
  . يجب عليه إعادة رمي الالحقة أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعا وال

   
  . كلها  ما ذكرناه مما يعتبر في رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثالث)٤٢٩/المسئلة(
   
والمديون الـذي   والراعي، ،ويستثنى من ذلك العبد   ،ار يجب أن يكون رمي الجمرات في النه       )٤٣٠/المسئلة(

ويشمل ذلك الشيخ والنـساء والـصبيان    وكل من يخاف على نفسه او عرضه او ماله، ،يخاف أن يقبض عليه 
فيجوز لهؤالء الرمي ليلة ذلك النهار بل لو لم يـتمكن            .الزحام والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة      

ال يجـوز    ولكن . كل ليلة جاز له رمي الجميع في ليلة واحدة ويضحي و يفيض بالليل             في الخائف من الرمي  
  . الشمس من يومه لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثاني عشر بعد الرمي حتى تزول
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ومن نـسيه     من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر              )٤٣١/المسئلة(
التفريق بين االداء والقضاء وتقديم القضاء       واالقوى وجوب  .م الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر       في اليو 

  . أول النهار واالداء عند الزوال واالحوط ان يكون القضاء ،على االداء
   
إلـى منـى     من ترك الرمي نسيانا أو جهال فتذكر او علم به في مكة وجب عليه أن يرجـع              )٤٣٢/المسئلة(

الترتيب في القضاء والفصل بين وظيفـة        وإذا كان الفائت رمي يومين او ثالثة فاالحوط مراعاة         .ي فيها ويرم
 علـى  -بل يقـضيه   .به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع وإذا ذكره او علم .يوم ويوم بعده بساعة 

  . القادمة بنفسه او بنائبه  في السنة-االحوط 
  
يـستنب   - كالمريض الذي ال يرجـي بـرؤه       - من الرمي بنفسه إلى المغرب        من ال يتمكن   )٤٣٣/المسئلة(

اتفق برؤه   ولو ، يرمي عنه وليه أو غيره     - كالمغمى عليه ومن ال يعقل       -لم يتمكن من االستنابة      وإن ،لرميه
له البدار ومع ارتفاع العـذر قبـل    وإن احتمل البرؤ جاز ،قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا على االحوط      

  . لغروب يجب عليه االتيانا
   
بنفـسه    قضاء الرمي  - على االحوط    - ال يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمدا، ويجب           )٤٣٤/المسئلة(

  . او بنائبه في العام القابل
   
  

  أحكام المصدود
  
مـن ظلـم     ،باالحرام بمانع خـارجي    هو الممنوع عن الحج او العمرة بعد تلبسه        : المصدود )٤٣٥/المسئلة(
  . صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم الحديبية كمنع المشركين رسول اهللا ،أو منع عدو .المظ
  
واالحوط ضم  ،   يذبح او ينحر في مكانه ويتحلل به       - مفردة أو تمتعا     - المصدود عن العمرة     )٤٣٦/المسئلة(

  . التقصير او الحلق اليه
  
   
فوظيفتـه   ين او عن الموقف بالمشعر خاصة      المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقف        )٤٣٧/المسئلة(

وإن كـان    .الحلق او التقصير اليه    واالحوط ضم  ،ذبح الهدي أو نحره في محل الصد والتحلل به عن إحرامه          
فإن لم يكن متمكنا من االستنابة فوظيفتـه ذبـح         ،منى او بعدها   عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال      

  تمكنا منها فاالقوى وجوب االستنابة لهما سواء أكان الصد عن دخول مكةوإن كان م، الهدي في محل الصد
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من االسـتنابة يـستنيب      وإن كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فمع التمكن            .او كان بعده  
ثم يأتي ببقيـة   ،منى مع التمكن وعدم الحرج عليه    للرمي والذبح ثم يحلق او يقصر ويتحلل ويبعث بشعره إلى         

من االستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند مـن                وإن لم يكن متمكنا    .عمالاال
هذه كلها عن جميع ما      فيرجع إلى مكة الداء بقية االعمال فيتحلل بعد        ،ثم يحلق او يقصر في مكانه      .عنه يذبح

وإن  ،بنائبـه  لسنة القادمة بنفسه او  في ا  - على االحوط    -وعليه الرمي    ،وصح حجه  ،حتى النساء  يحرم عليه 
  . لم يتمكن من إيداع الثمن أيضا فوظيفته الصيام بدال عن الهدي

   
القابل إذا بقيت    بل يجب عليه االتيان به في      . المصدود الذي يتحلل بالهدي ال يسقط عنه الحج        )٤٣٨/المسئلة(

  . او كان الحج مستقرا في ذمته ،االستطاعة
   
للرمي إن أمكنه    ويستنيب ،صد عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه            إذا   )٤٣٩/المسئلة(

  . وإال فاالحوط أن يأتي به في القابل بنفسه أو بنائبه ،في سنته
  
فـاالقوى    من تعذر عليه المضي في حجه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد والحـصر       )٤٤٠/المسئلة(

  . بوظيفة المصدود وإن كان االحوط أن يأتي ،إحرامه االولعدم جريان حكمهما عليه وفساد 
  
يـتمكن منـه     ولو لـم   . ال فرق في الهدي الذي يتحلل به بين أن يكون بدنة او بقرة او شاة               )٤٤١/المسئلة(

  . فاالحوط أن يصوم عشرة أيام بدال عنه
  
   
كفارة الجماع   ئدا على الهدي  وعليه زا  ، من أفسد حجه بالجماع ثم صد جرى عليه حكم الصد          )٤٤٢/المسئلة(

  . على االحوط
   
  . وال يجب عليه هدي آخر . من ساق هديا معه ثم صد كفاه ذبح ما ساقه)٤٤٣/المسئلة(
   
  

  أحكام المحصور
  
  . العمرة بمرض أو نحوه  عن الحج او- بعد تلبسه باالحرام -هو الممنوع  : المحصور)٤٤٤/المسئلة(
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يبعـث    أن– على االحوط وجوبـا  -ن محصورا في عمرة مفردة فوظيفته        المحصور إن كا   )٤٤٥/المسئلة(
 ،فإذا جاء الوقت الميعاد قصر وأحل      .هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه او ينحروه بمكة في وقت معين            

  . في مكانه ويتحلل وجه وإن كان للتخيير بينه وبين أن يذبح أو ينحر
  

االتيـان بعمـرة    وأما منها فال بد له من     ،ما هو من غير النساء    وتحلل المحصورفي العمرة المفردة إن    
يبعث هديا أو ثمنـه ويواعـد أصـحابه أن           وإن كان محصورا في عمرة التمتع فوظيفته أن        .مفردة بعد برئه  

و االحوط عدم التحلل من النـساء        ،جاء وقت الميعاد قصر وأحل     يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين فإذا       
فـي   وإن كان المحصور محصورا في الحج فتحلله بالذبح يوم النحر          .بعد رفع الحصر   مرة مفردة إالبإتيان ع 

  . ذلك في حج او عمرة واالحوط أنه اليتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ،منى
  
 االلتحاق و   عليه فإن ظن إدراك الحج وجب     ، إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض        )٤٤٦/المسئلة(

 فقـد  - حسب ما تقدم -الوقوف بالمشعر خاصة  وحينئذ فإن أدرك الموقفين او ،كذلك إذا احتمل على االحوط 
وإن ذبح أو نحر عنه تحلل من        .العمرة المفردة  لم ينحر عن انقلب حجه إلى      وإال فإن لم يذبح او     .أدرك الحج 
  . وطواف النساء للتحلل من النساء في حج او عمرةبالطواف وصالته والسعي  واالحوط االتيان ،غير النساء

   
ويبعث بـشعره     إذا أحصر عن مناسك منى فعليه االستنابة للرمي والذبح ثم يحلق او يقصر             )٤٤٧/المسئلة(

وإن لـم يـتمكن مـن     ،سائر المناسـك  ثم يؤدي ،إلى منى إن كان خارجا منها مع التمكن وعدم الحرج عليه  
ثم يحلق او يقصر فـي   .يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه فته في هذه الصورة أن    االستنابة فالظاهر أن وظي   

 فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء وصح حجـه وعليـه                ،المناسك فيؤدي بقية  .مكانه
ال فعليـه  الوقوفين عن أداء االعم وإذا أحصر بعد  . في السنة القادمة بنفسه او بنائبه      - على االحوط    -الرمي  

  . ما حرم عليه ويتحلل بعد عمل النائب عن كل ،االستنابة الدائها
  
فـإذا   ،له الحلـق   جاز ، إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله             )٤٤٨/المسئلة(

  . نمسكين مدا لكن .او صوم ثالثة أيام او التصدق على ستة مساكين ،فعليه ذبح شاة في محله حلق رأسه
   
بقيت اسـتطاعته    فعليه االتيان به في القابل إذا      ، ال يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي       )٤٤٩/المسئلة(

  . او كان مستقرا في ذمته
   
  .  المحصور إذا لم يجد هديا وال ثمنه صام عشرة أيام بدال عنه)٤٥٠/المسئلة(
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  مستحبات االحرام
  

   :يستحب في االحرام أمور
  .كل ذلك قبل االحرام ،وأخذ الشارب وإزالة الشعر من االبطين والعنة الجسد، وتقليم االظفار، تنظيف )١(
 .أراد العمرة المفردة   وقبل شهر واحد لمن    ،توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج           )٢(

   .ضعيفا إال أنه أحوط وهذا القول و إن كان ،وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك
وإذا خاف عوز الماء فـي       ،والنفساء أيضا على االظهر    ويصح من الحائض   ، الغسل لالحرام في الميقات    )٣(

أو أكل مـا ال ينبغـي        ،وإذا اغتسل ثم أحدث باالصغر     ،أعاده وجد الماء في الميقات    فإن ،الميقات قدمه عليه  
ويجـزئ   ،را إلى آخر الليلة اآلتيـة     ويجزئ الغسل نها   ،ما ال ينبغي لبسه له أعاد غسله       او لبس  .أكله للمحرم 

   .الغسل ليال إلى آخر النهار اآلتي
بسم اهللا وباهللا اللهم اجعلـه لـي نـورا          : " الصدوق رحمه اهللا ويقول     أن يدعو عند الغسل على ما ذكره       )٤(

 وشفاءا من كل داء وسقم اللهم طهرني وطهر لي قلبـي واشـرح لـي               ،وأمنا من كل خوف    وطهورا وحرزا 
علمـت أن قـوام دينـي      ومدحتك والثناء عليك فإنه ال قوة لي إال بك وقد          ،ر على لساني محبتك   صدري وأج 

   ."المرك واالتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله  ،التسليم
به عورتي واؤدي به فرضـي    الحمد هللا الذي رزقني مااواري    "  : أن يدعو عند لبس ثوبي االحرام ويقول       )٥(

الذي قصدته فبلغني وأردته فأعانني وقبلني ولم يقطع بـي            إلى ما أمرني الحمد هللا     وأعبد فيه ربي وأنتهي فيه    
وظهري ومالذي وملجأي ورجـائي ومنجـاي وذخـري      حصني وكهفي وحرزي   ووجهه أردت فسلمني فهو   
   ."وعدتي في شدتي ورخائي 

   .يكون ثوباه لالحرام من القطن  أن)٦(
فإنه ال ينبغي له أن يصلي الظهـر يـوم      ،في إحرام الحج   لالمام أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر إال         )٧(

 والـست  ،وإال فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافـل  .يتمكن فبعد فريضة أخرى  فإن لم  ،التروية إال بمنى  
الجحد فإذا فـرغ حمـد اهللا    أفضل، يقرأ في الركعة االولى الفاتحة وسورة التوحيد وفي الثانية الفاتحة وسورة           

اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعـدك          "  :ثم يقول  ،و صلى عليه النبي واله     ،ى عليه وأثن
إال ما وقيت وال آخذ إال ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن              عبدك وفي قبضتك ال أوقي     واتبع أمرك فإني  

مناسـكي   ضعفت عنه وتسلم مني    وتقويني على ما     )صلواتك عليه وآله  (كتابك وسنة نبيك     تعزم لي عليه على   
شـقة   اللهم اني خرجت من    في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت           

اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على       بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي اللهم إني           
 حيث حبـستني    )ل .فخلني خ (ي عارض يحبسني فحلني     عرض ل   فإن )صلواتك عليه وآله  (كابك وسنة نبيك    
  علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي لقدرك الذي قدرت

أحرم بغيـر غـسل او صـالة         ولو ."وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار اآلخرة           
   .تدارك ما تركه وأعاد االحرام
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   .االحرام مقارنا للتلبية التلفظ بنية )٨(
بالتلبية للمحرم بالحج إذا أشرف على االبطـح حتـي يـأتي     ورفع الصوت . رفع الصوت بالتلبية للرجال  )٩(

   .منى
والنعمة لك والملك    إن الحمد "  :- لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك          -قوله في تلبيته      أن يقول بعد   )١٠(

دار السالم لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيـك أهـل            بيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى      ال شريك لك لبيك ل    
لبيـك لبيـك    لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك تستغني ويفتقر إليك     .واالكرام الجالل التلبية لبيك لبيك ذا   

حسن الجميل لبيـك لبيـك كـشاف        والفضل ال  مرهوباومرغوبا إليك لبيك لبيك إليه الحق لبيك لبيك ذا النعماء         
ويستحب أن يقول ذلك بعد كل صـالة         ."عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك        الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن     

 ،مـن منامـه    وإذا لقـى راكبـا او اسـتيقظ        ،وعند كل علو وهبوط    ،وحين ينهض به بعيره    ،ونافلة فريضة
لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد      : " )اهللا رحمه(الصدوق  ثم يقول في عمرة التمتع على ما قاله          .وباالسحار

بحجة وعمرة معا لبيك لبيك فهذه متعة عمرة إلى الحـج لبيـك لبيـك تمامهـا      صلى اهللا عليه وآله لبيك لبيك   
   ."عليك لبيك  وبالغها

 صـلى اهللا    قال رسـول اهللا   ( :السالم أنه قال    تكرار التلبية في إحرام سبعين مرة، فعن أبي جعفر عليه          )١١(
مرة أيمانا واحتسابا أشهد اهللا له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبـراءة               عليه وآله من لبى في إحرامه سبعين      

 ،الراكـب  وعند مالقـال   ،وعند كل علووهبوط   ،ويستحب االجهار بالتلبية عند الركوب والنزول     . )النفاق من
ذكرنا زمان قطع التلبية في المسألة       وقد .أو حائضا وباالسحار و يستحب على كل حال إكثارها ولو كان جنبا           

)١٨٣(.  
   
  

  مكروهات االحرام
  

   :يكره في االحرام أمور
   .واالفضل االحرام في ثوب أبيض ،االحوط ترك ذلك بل ، االحرام في ثوب أسود)١(
   .وعلى الوسادة الصفراء ،االصفر  النوم على الفراش)٢(
وال بـأس    ،حال االحرام فاالولى أن ال يغسلها مـادام محرمـا          و وسخت ول ، االحرام في الثياب الوسخة    )٣(

   .بتبديلها
  . أي التي جعل لها علم من طراز ونحو كالخطوط ،االحرام في الثياب المعلمة )٤(
  
   . استعمال الحناء قبل االحرام إذا كان أثره باقيا إلى وقت االحرام)٥(
   . يدلك المحرم جسدهبل االحوط أن ال ،واالولى ،دخول الحمام )٦(
   .بل االحوط ترك ذلك ،يناديه  تلبية من)٧(
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   . لبس ما يشهره بين الناس)٨(
   .استعمال الرياحين التي ليست بطيب عرفا )٩(
  .كما في اللغة ،إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليها  االحتباء، وهو ضم االنسان رجليه)١٠(
  . الشعر وإن كان حقا  رواية)١١(
  
  

  دخول الحرم ومستحباته
  

   :يستحب في دخول الحرم أمور
   .عند وصول الحرم واالغتسال لدخوله  النزول من المركوب)١(
  . بيده تواضعها وخشوعا هللا سبحانه  خلع نعليه عند دخول الحرم وأخذهما)٢(
 الحق وأذن فـي النـاس   المنزل وقولك اللهم إنك قلت في كتابك( : أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم     )٣(

فج عميق اللهم وإني أرجو أن أكون ممن أجـاب دعوتـك    بالحج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتين من كل   
عميق سامعا لندائك ومستجيبا لك مطيعا المرك وكل ذلك بفضلك علي وإحسانك             وقد جئت من شقة بعيدة وفج     

لديك والمغفرة لذنوبي والتوبة     والقربة إليك والمنزلة  فلك الحمد على ماوفقتني له ابتغي بذلك الزلفة عندك           إلي
بدني على النار وآمي من عذابك وعقابك برحمتك يـا   علي منها بمنك أللهم صل على محمد وآل محمد وحرم      

   .)أرحم الراحمين
  . مضغ شيئ من االذخر عند دخوله الحرم )٤(
  
  

  آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
  

وأن يدخلها ماشيا حافيا وعليه السكينة       ،من فخ قبل دخولها    ن يدخل مكة أن يغتسل    يستحب لمن أراد أ   
 لمن جـاء    - منعقبة المدنيين    -يكون دخوله من أعالها      وأن ،وادي مكة لبس خلقان ثيابه     وإذا هبط  ،والوقار

 يبـدأ بمنزلـه     وأن ،أي من ذي طوى اقتداءا برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله           من المدينة والخروج من أسفلها    
سـكينة ووقـار     ويستحب أن يكون حال دخول المسجد حافيا علـى         .يطوف اقتداء بعلي عليه السالم     قبل أن 

فعال من جهة توسعة المسجد إال أنه قال         وهذا الباب وإن جهل    ،وأن يكون دخوله من باب بني شيبة       ،وخشوع
ثـم يـأتي مـستقيما إلـى أن يتجـاوز            ،مالدخول من باب السال    فاالولى .بعضهم إنه كان بإزاء باب السالم     

بـسم   السالم عليك أيها النبي ورحمة اهللا وبركاتـه     ( :أن يقف على باب المسجد ويقول      ويستحب .االسطوانات
على رسول اهللا والسالم على إبـراهيم        اهللا وباهللا ومن اهللا وما شاء اهللا والسالم على أنبياء اهللا ورسله والسالم            

   .) رب العالمين والحمد هللا)خليل اهللا(
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اللهم إني أسألك في مقامي هـذا       (: ثم يدخول المسجد متوجها إلى الكعبة رافعا يديه إلى السماء ويقول          

خطيئتي وتضع عني وزري المد هللا الذي بلغني بيته الحرام           وفي أول مناسكي أن تقبل توبتي وأن تجاوز عن        
إنـي عبـدك     ة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين اللهم      هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثاب      اللهم إني أشهدك أن   

المرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر       والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأوم طاعتك مطيعا         
وفـي روايـة     .)اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتكم ومرضـاتك          إليك الخائف لعقوبتك   )الفقير(

صـلى اهللا   (رسـول اهللا     بسم اهللا وباهللا ومن اهللا وماشاء اهللا وعلى ملة        ( :سجد ويقول يقف على باب الم    أخرى
 السالم على محمد بـن      )صلى اهللا عليه واله   (رسول اهللا     وخير االسماء هللا والحمد هللا والسالم على       )عليه وآله 

خليـل   ه السالم على إبـراهيم    النبي ورحمة اهللا وبركاته السالم على أنبياء اهللا ورسل         عبداهللا السالم عليك أيها   
على  عباد اهللا الصالحين اللهم صل     الرحمن السالم على المرسلين والحمد هللا رب العالمين السالم علينا وعلى          

وباركت وترحمت علـى     محمد وآل محمد ورابك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت             
وآل محمد عبدك ورسولك وعلى إبـراهيم خليلـك    لى محمدإبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل ع     

  وسالم على المرسلين والحمد هللا رب العالمين اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعلى أنبيائك ورسلك وسلم عليهم
وجهـك الحمـد هللا الـذي        واستعملني في طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ االيمان أبدا ما أبقيتني جل ثناء           

يناجيه اللهم إني عبدك وزائرك في بيتـك         ره وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني ممن      جعلني من وفده وزوا   
وأنت خير مأتي وأكرم مزور فأسألك يا اهللا يا رحمن وبأنك أنـت اهللا ال                وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره      

حد وأن محمـدا  كفوا أ )لك(أنت وحدك ال شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن له              إله إال 
كريم يا ماجد يا جبار يا كـريم أسـألك أن تجعـل            عبدك ورسولك صلى اهللا عليه وعلى أهل بيته يا جواد يا          

  . )تعطيني فكاك رقبتي من النار تحفتك إياي بزيارتي إياك أول شئ
  

 رزقـك الحـالل الطيـب وادرأ    وأوسع علي من( : ثم يقول)اللهم فك رقبتي من النار  ( :ثم يقول ثالثا  
 :ويستحب عندما يحاذي الحجر االسود أن يقـول        .)عني شر شياطين االنس والجن وشر فسقه العرب والعجم        

شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بـاهللا وكفـرت بالطـاغوت               أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال       (
الحجر االسـود ويـستلمه       إلى ثم يذهب  .)والعزى وبعبادة الشيطان وبعادة كل ند يدعى من دون اهللا          وبالالت
أن هدانا اهللا سبحان اهللا والحمد هللا وال إلـه إال اهللا واهللا      الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال        ( :ويقول

 وأكبر مما أخشى وأحذر وال إله إال اهللا وحده ال شريك له له الملك ولـه الحمـد يحيـى                    أكبر أكبر من خلقه   
  . )ه الخير وهو على كل شئ قديرويميت ويميت ويحيى بيد

  
المـسجد   ويـسلم عنـد دخولـه    .ويسلم على االنبياء كما كان يصلي   ،ويصلي على محمد وآل محمد    

 :الصحيح عن أبي عبداهللا عليه السالم قـال        وفي .)اللهم إني أو من بوعدك وأوفي بعهدك      ( :ثم يقول  ،الحرام
 واسـأل  )صلى اهللا عليه وآله(وأثن عليه وصل على النبي واحمد اهللا  إذا دنوت من الحجر االسود فارفع يديك      
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لم تستطع أن تستلمه بيـدك   فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فإن ،ثم استلم الحجر وقبله ،يتقبل منك  اهللا أن 
بيـك  تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة ن          اللهم أمانتي أديتها وميثاقي   ( :فأشر اليه وقل  

آمنت بـاهللا وكفـرت     أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبدا ورسوله       )عليه وآله  صلواتك(
فإن لـم تـستطع أن      .)ند يدعى من دون اهللا     بالجبت والطاغوت وبالالت والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل       

غبتي فاقبـل سـبحتي واغفـر لـي         اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت ر       (: وقال ،تقول هذا فبعضه  
  . )اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا واآلخرة وارحمني

   
  

  آداب الطواف
  

اللهـم  "  :أشواط وتقول في الطواف    وفي الصحيح عن أبي عبداهللا عليه السالم قال طف بالبيت سبعة          
ى به على جدد االرض أسألك بأسمك الذي يهتز لـه  الماء كما يمش إني أسألك بأسمك الذي يمشى به على طلل 

الطـور   بأسمك الذي تهتز له أقدام مالئكتك وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانـب               عرشك وأسألك 
 ما تقدم مـن     )صلى اهللا عليه وآله   (لمحمد   فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وأسألك باسمك الذي غفرت به          

  . ما أحببت من الدعاء" أن تفعل بي كذا وكذا  نعمتكذنبه وما تأخر وأتممت عليه 
  

بين الـركن اليمـاني      وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى اهللا عليه وآله وتقول فيما             
اللهم إني  ( .وقل في الطواف   .)حسنة وقنا عذاب النار    ربنا آتنا في الدنيا حنسة وفي اآلخرة      ( :والحجر االسود 

 :قـال  وعن أبي عبداهللا عليه السالم الـسالم " خائف مستجير فال تغير جسمي والتبدل اسمي    وإني ،إليك فقير 
اللهم أدخلنـي   ( :ثم يقول  ،يرفع رأسه   إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب       )عليه السالم (كان علي بن الحسين     

قم وأوسع علـي مـن      وأجرني برحمتك من النار وعافني من الس       -  وهو ينظر إلى الميزاب    -الجنة برحمتك   
  وفي الصحيح عن أبي عبداهللا .)شر فسقه الجن واالنس وشر فسقه العرب والعجم الرزق الحالل وادرأ عني

يا ذا المن والطول والجـود والكـرم إن         (: أنه لما انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر قال          ،عليه السالم 
 أنه لما   )عليه السالم (وعن أبي الحسن الرضا     . )ليمأنت السميع الع   عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني إنك      

العافية ويـا رازق العافيـة       يا اهللا يا ولي العافية ويا خالق      ( :الركن اليماني قام فرفع يديه ثم قال       صار بحذاء 
علي وعلى جميع خلقك يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما          والمنعم بالعافية والمنان بالعافية والمتفضل بالعافية     

يا أرحم   وارزقنا العافية ودوام العافية وتمام العافية وشكر العافية في الدنيا واآلخر           ل على محمد وآل محمد    ص
من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهـو        إذا فرغت : وفي الصحيح عن أبي عبداهللا عليه السالم قال        .)الراحمين

 : وخدك بالبيت وقـل    )بدنك(والصق بطنك   فابسط يديك على البيت      بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل     
  . )البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار اللهم(
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إال غفـر اهللا لـه إن    فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان ،ثم أقر لربك بما عملت   
ي ضعيف فضاعفه لي واغفر لـي مـا         اللهم إن عمل   اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية     (: وتقول ،شاء اهللا 

  . )اطلعت عليه مني وخفي على خلقك
  

 .ثم إئت الحجـر االسـود      ثم استلم الركن اليماني    .ثم تستجير باهللا من النار وتخير لنفسك من الدعاء        
اليماني والركن الذي فيه الحجر االسـود واخـتم بـه     ثم استقبل الركن :وعن أبي عبداهللا عليه السالم أنه قال     

  : ومن جملة ما يستحب للطائف ما يلي .)وبارك لي فيما آتيتني اللهم فتعني بما رزقتني: " ولوتق
الحجـر   ويتأكد استحباب استالم الركن اليماني وزالركن الـذي فيـه          ،االركان كلها في كل شوط      استالم )١(

  . والدعاء عند الركن اليماني ،وتقبيلهما ووضع الخد عليهما
  . في الشوط السابعالمستجار   التزام)٢(
   .)لي بالموافاة أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد( : أن يقول عند استالم الحجر االسود)٣(
إن اهللا تبارك وتعالى جعـل حـول الكعبـة     :أنه قال فعن أبي عبداهللا عليه السالم السالم   ، تكرار الطواف  )٤(

   .لين وعشرون للناظرينوأربعون للمص ،للطائفين منها ستون ،عشرين ومائة رحمة
حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر فـي           .حاسرا عن رأسه    الطواف حين تزول الشمس    )٥(

   .من غير أن يؤذي أحدا وال يقطع ذكر اهللا عن لسانه كل طواف
بعـد   اثنـين ثالثة أول الليل وثالثة آخر الليل واثنين إذا اصـبح و           ،والنهار عشرة أسابيع    الطواف بالليل  )٦(

   .الظهر
   . إحصاء طوافه في كل يوم وليلة)٧(
. وإن لم يستطع فثالثمـأة وسـتين شـوطا         ،ثالثمأة وستين أسبوعا على عدد أتام السنة        أن يطوف الحاج   )٨(

  . ويستحب كثرة الطواف وحفظ متاع من ذهب للطواف
  
   
  
  
  
  
  

  آداب صالة الطواف
  

وسورة الجحد فـي     ،في الركعة االولى    سورة التوحيد  يستحب في صالة الطواف أن يقرأ بعد الفاتحة       
وطلب من اهللا تعـالى   ،وأثنى عليه وصلى على محمد وآل محمد     فاذا فرغ من صالته حمد اهللا      ،الركعة الثانية 
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 سجد وجهـي لـك    "  :الصادق عليه السالم أنه سجد بعد ركعتي الطواف وقال في سجوده           أن يتقبل منه وعن   
بين يديك نا صيتي بيـدك   أنت حقا حقا االول قبل كل شئ واآلخر بعد كل شئ وها أنا ذا      تعبدا ورقا ال إله إال      

فإني مقر بذنوبي على نفسي وال يـدفع الـذنب العظـيم       فاغفر لي إنه ال يغفر الذنب العظيم غيرك فاغفر لي         
ـ   ثم رفع رأسه ووجهه من   " غيرك   د ركعتـي  البكاء كأنما غمس في الماء ويستحب آن يدعو بهذا الـدعاء بع
 اللهـم جنبنـي أن      )صلى اهللا عليه وآله   (وطواعيتي ورسلك    اللهم إرحمني بطواعيتي إياك   : " الفريضة طواف

 ويستحب ان يـشرب مـن      .)ممن يحبك ويحب رسولك ومالئكتك وعبادك الصالحين       أتعدى حدودك واجعلني  
قا واسعا وشـفاءا مـن كـل داء         ورز اللهم اجعله علما نافعا   ( : ويقول )الصفا( قبل أن يخرج إلى      )زمزم(ماء  
ويـصب المـاء    .فيشرب منـه  ،الطواف وأخذ منه ذنوبا أو ذنوبين  بعد صالة)زمزم(وإن أمكنه أتي   .)وسقم

ثم يـأتي    .)اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء وسقم          ( :ويقول ،وبطنه على رأسه وظهره  
  . الحجر االسود فيخرج منه إلى الصفا

  
  

   السعيآداب
  

 مع سكينة ووقار فاذا صـعد علـى      من الباب الذي يقابل الحجر االسود      )الصفا(يستحب الخروج إلى    
ويثني عليه ويتـذكر آالء اهللا       ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر االسود وأحمد اهللا         ، نظر إلى الكعبة   )الصفا(

ويقـول ثـالث     . سبع مـرات   ) إله إال اهللا   ال( سبع مرات    )هللا الحمد( . سبع مرات  )اهللا أكبر ( :ونعمه ثم يقول  
على كـل    له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي ال يموت وهو           .إال اهللا وحده ال شريك فه      ال إله ( .مرات

اهللا أكبـر علـى     "  :ثالث مرات  :يقول  ثم )صلى اهللا عليه وآله   (ثم يصلي على محمد وآل محمد        ."شئ قدير   
أشـهد  ( :ثم يقول ثالث مرات ."هللا الحي القيوم والحمد هللا الحي الدائم  نا والحمدماهدنا والحمد هللا على ما أوال    

ثـم   .)كره المـشركون  ال إله إال اهللا واشهد أن محمدا عبدا ورسوله ال نعبد إال إياه مخلصين له الدين ولو          أن
  : يقول ثالث مرات

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

  (و  ، مائة مرة)ال إله إال اهللا(و  ، مائة مرة)اهللا أكبر(ثم يقول  .)حسنة وفي اآلخرة حسنة و قنا عذاب النار
اهللا وحده أنجز وعده ونصر عنده وغلـب   ال إله إال"  :ثم يقول ، مائة مرة)سبحان اهللا (و   ، مائة مرة  )الحمد هللا 

وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم إني أعوذ بك              وحده فله الملك وله الحمد وحده     االحزاب  
دينه ونفسه وأهلـه     ويستودع اهللا  ."اللهم أظلني في ظل عرشك يوم ال ظل إال ظلك            .لقبر ووحشته  من ظلمه 

فسي وأهلي اللهم اسـتعملني علـى     ودائعه ديني ون   أستودع اهللا الرحمن الرحيم الذي ال تضيع      "  :فيقول ،كثيرا
  . "وأعذني من الفتنة كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته
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فان لـم يـستطع هـذا        ،يعيدها ثم ،ثم يعيدها مرتين ثم يكبر واحدة      ، ثالث مرات  )اهللا اكبر ( :ثم يقول 
اللهم "  :ثم يقول  ،يهثم يرفع يد   ، استقبل الكعبة  )الصفا(صعد   أنه إذا  :وعن أمير المؤمنين عليه السالم     .فبعضه

أنت أهله فإنـك     ذنب قط فإن عدت فعد علي بالمغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم افعل بي ما               اغفر لي كل  
عذابي وأنا محتاج إلى رحمتـك فيـا مـن أنـا      إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني وإن تعذبني فأنت غني عن 

هله فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعـذبني ولـم تظلمنـي              ما أنا أ   محتاج إلى رحمته ارحني اللهم ال تفعل بي       
الـسالم إن   وعن أبي عبداهللا عليه ."عدلك وال أخاف جورك فيا من هو عدل ال يجور ارحمني         أصبحت أتقي 

ماشيا وأن يمشي مع سكينة ووقـار         ويستحب أن يسعى   )الصفا(أردت أن يكثر مالك فأكثر من الوقوف على         
سكينة ووقار حتى يصعد على      ثم يمشي مع   ،المنارة االخرى  الولى فيهرول إلى محل   حتى يأتي محل المنارة ا    

وإذا كـان راكبـا     .المروة إلى الصفا على هذا النهج       ويرجع من  )الصفا(المروة فيصنع عليها كما صنع على       
  ويستحب أن ،وال هرولة على النساء .ويدعو اهللا كثيرا .ينبغي أن يجد في البكاء أسرع فيما بين المنارتين و

  . يكون على طهارة من الحدث االكبر واالصغر
   
  

  آداب احرام الحج إلى الوقوف بعرفات
  

احرام الحج ايضا، وإذا أحرم للحج وخرج من مكـة يلبـي    ما تقدم من اآلداب في االحرام يجري في   
  اللهم إياك"  :لفإذا توجه إلى منى قا ،حتى إذا أشرف على االبطح رفع صوته .رافع صوته ،في طريقه غير

ووقـار مـشتغال بـذكر اهللا        ثم يذهب إلى منى بـسكينة      ."أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي         
  : فإذا وصل اليها قال ،سبحانه

  
اللهم هذه منى وهذه ممـا      " : ثم يقول  ."الحمد هللا الذي أقدمنيها صالحا في عافية وبلغني هذا المكان           " 

 ."بما مننت به على أنبيائك فإنما أناعبـدك وفـي قبـضتك            سك فأسألك أن تمن علينا    مننت بها علينا من المنا    
عباداته وال   واالفضل أن تكون   ،ويقضيها في طاعة اهللا تبارك وتعالى      ،في منى ليلة عرفة    ويستحب له المبيت  

بـأس  وال   ،ثم يذهب إلى عرفـات     سيما صلواته في مسجد الخيف، فإذا صلى الفجر عقب إلى طلوع الشمس           
 ،االحوط أن ال يتجاوز وادي محسر قبـل طلـوع الـشمس        بل ،واالولى .بخروجه من منى بعد طلوع الفجر     

اللهم إليك صمدت وإيـاك اعتمـدت ووجهـك         "  :فإذا توجه إلى عرفات قال     ،ويكره خروجه منها قبل الفجر    
به من هوأفـضل   اهيأن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني اليوم ممن تب       ،فأسلك أردت
  . ثم يلبي إلى أن يصلى إلى عرفات ."مني 

  
   

  آداب الوقوف بعرفات
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   :بعضها يستحب في الوقوف بعرفات أمور وهي كثيرة نذكر

  
   . الطهارة حال الوقوف)١(
   . الغسل عند الزوال)٢(
   .النفس للدعاء والتوجه إلى اهللا  تفريغ)٣(
   . الوقوف بسفح الجبل في ميسرته)٤(
   .الجمع بين صالتي الظهرين بأذان وإقامتين) ٥(
  ودعاء ولده االمام زين ،فمن ذلك دعاء الحسين :واالفضل المأثور .وغيره  الدعاء بما تيسر من المأثور)٦(

إنمـا تعجـل     :السالم قـال   ومنه مافي صحيحة معاوية بل عمار عن أبي عبداهللا عليه          .العابدين عليه السالم  
وعليك الـسكينة والوقـار،      ومسألة ثم تأتي الموقف    فإنه يوم دعاء   ، لتفرغ نفسك الدعاء   الصالة وتجمع بينهما  

  .وكبره مائة مرة ،وهلله ومجده وأثن عليه ،فاحمد اهللا
  

مـن الـدعاء مـا       وتخير لنفسك  .وسبحه مائة مرة وأقر قل هو اهللا أحد مائة مرة          .وأحمده مائة مرة  
فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحـب          عوذ باهللا من الشيطان   وت ،فإنه يوم دعاء ومسألة    .أحببت واجتهد 

  . اليه من أن يذهلك في ذلك الموطن
  

اللهم إني عبدك فال تجعلنـي      " :وليكن فيما تقول   ،وأقبل قبل نفسك   ،وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس     
م رب المشاعير كلهـا فـك       الله"  :فيما تقول  ،وليكن"  وأرحم مسيري إليك من الفج العميق      ،من أخيب وفدك  

اللهـم ال  "  :وتقـول  ."من رزقك الحالل وأدراك عني شر فسقة الجن واالنـس     رقبتي من النار وأوسع علي    
وكرمك ومنك وفضلك يـا   اللهم إني أسألك بحولك وجودك "  :وتقول ."بي وال تخد عني وال تستدرجني        تمكر

على محمد وآل محمـد   أرحم الراحمين أن تصلي   ويا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الخاسبين       
اللهم حاجتي إليـك  " وأنت رافع رأسك إلى السماء       وليكن فيما تقول   .وتذكر حوائجك " وأن تفعل بي كذا وكذا      

ما منعتني والتي إن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خالص رقبتـي مـن         التي إن أعطيتنيها لم يضرني    
بعلمك أسـألك أن تـوفقني لمـا       اللهم إني عبدك وملك يدك ناصيتي بيدك وأجلي       ( :)ما تقول وليكن في ( .)النار

خليلك إبراهيم صلوزاتك عليه وذللت عليهـا نبيـك محمـدا     يرضيك عني وأن تسلم مني مناسكي التي أريتها     
بعد المـوت   هاللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمرة وأحييت"  :وليكن فيما تقول   .)صلى اهللا عليه وآله   (

عليه وآله علينا عليه السالم علـى مـا رواه    ومن االدعية المأثورة ما علمه رسول اهللا صلى اهللا  ."حياة طيبة   
  : فتقول :السالم قال معاوية بن عمار عن أبي عبداهللا عليه
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مـوت  وهو حي ال ي ال إال إله اهللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى      " 
وخير ما يقول القائلون اللهـم لـك صـالتي     بيده الخير وهو على كل شئ قدير اللهم لك الحمد أنت كما تقول    

حولي ومنك قوتي اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن وسواس الصدر             وديني ومحياي ومماتي ولك تراثي وبك     
الرياح وأعـوذ بـك    ير ما تأتي بهاالمر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر اللهم إني أسألك من خ   ومن شتات 

   ."من شر ما تأتي به الرياح وأسألك خير الليل وخير النهار 
  

إن رسـول اهللا   :قـال  قال سمعت أبا عبداهللا عليه السالم ،ومن تلك االدعية ما رواه عبداهللا بن ميمون 
اللهم إني أعوذ بك مـن      "  :تغيب قبل أن تتدفع قال      وقف بعرفات فلما همت الشمس ان      )صلى اهللا عليه وآله   (

شر ما يحدث بالليل والنهار أمسى ظلمي مـستجيرا بعفـوك وأمـسى خـوفي                الفقر ومن تشتت االمر ومن    
الباقي يا خير من     بأمانك وأمسى ذلي مستجيرا بعزك وأمسى وجهي الفاني والبالي مستجيرا بوجهك           مستجيرا

 وروى أبـو  ."ف عني شر جميـع خلقـك       أعطى جللني برحمتك وألبسني عافيكتك واصر      سئل ويا أجود من   
   :ة ذا غربت الشمس يوم عرفة فقل :بصير عن أبي عبداهللا عليه السالم قال

  
وأقبلني اليـوم مفلحـا     أبدا ما أبقيتني)من قابل(اللهم ال تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه         "

من وفدك وحجاج بينك الحرام واجعلنـي       اليوم أحد    منحا مستجاجا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ماينقلب به        
واعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركـة والرحمـة والرضـوان       اليوم من أكرم وفدك عليك    

  . "وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك فهم في  والمغفرة
  

البيـت وسـبح اهللا مائـة     يت الموقف فاستقبلإذا أت :وروي أيضا عن أبي عبداهللا عليه السالم أنه قال   
أشـهد أن ال إلـه إال اهللا        "  :وتقـول  ،قوة إال باهللا مائة مرة     ما شاء اهللا ال   "  :وتقول ،وكبر اهللا مائة مرة    ،مرة

مائة مـرة    "له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو كل شئ قدير                وحده ال شريك له   
وتقرأ آية الكرسي حتى تفرغ       ثالث مرات  )قل هو اهللا أحد   ( :ثم تقرأ  ، من أول سورة البقرة    تقرأ عشر آيات   ثم

خلق السموات واالرض في ستة أيام ثم استوى علـى العـرش     إن ربكم اهللا الذي   "  :ثم تقرأ آية السخرة    ،منها
  حتى تفـرغ   )الناس وذ برب قل أع ( و   )قل أعوذ بر الفلق   ( :ثم تقرا  ، إلى آخره  )يطلبه حثيثا  يغشي الليل النهار  

 ،وتحمد اهللا تعالى علـى مـا أبـالك         ،ومال منهما ثم تحمد اهللا عزوجل على كل نعمة ما أنعم عليك من أهل            
وتحمده بكل آية ذكر فيها الحمـد       " نعمائك التي ال تحصى بعدد وال تكافأ بعمل          اللهم لك الحمد على   "  :وتقول
 .به نفسه فـي القـرآن      وتكبره بكل تكبير كبر    ،ه نفسه في القرآن   وتسبحه بكل تسبيح ذكر ب     ،في القرآن  لنفسه

وتـدعو اهللا    ،وآل محمد وتكثر منه وتجتهد فيه      وتصلي على محمد   ،وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القرآن       
"  :وبكل اسم تحسنه وتدعوه بأسمائه التي في آخر الحشر وتقـول         ،القرآن عزوجل بكل اسم سمى به نفسه في      

وبجمعـك  ،  به علمك  وأسألك بقوتك وقدرتك وعزتك وبجميع ما أحاط       ،اهللا يا رحمن بكل اسم هو لك       اأسألك ي 
وبإسمك العظيم الذي من دعاك به كان        وبأركانك كلها وبحق رسولك صلوات اهللا عليه وباسمك االكبر االكبر         
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 ال ترده وأن تعطيـه مـا   الذي من دعاك به كان حقا عليك أن حقا عليك أن ال تخيبه وباسمك االعظم االعظم  
 وتسأل اهللا حاجتك كلها من أمر اآلخرة والـدنيا وترغـب  " ذنوبي في جميع علمك في  سأل أن تغفر لي جميع 

ولـيكن مـن     ،إليه سبعين مرة   وتتوب ،وسأل اهللا الجنة سبعين مرة     ،إليه في الوفادة في المستقبل في كل عام       
الحالل الطيب وادرأ عني شر فـسقه الجـن واالنـس     رقزكوأوسع علي من    ،اللهم فكني من النار   : " دعائك

وال تمـل مـن    ،نفد هذا العاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى آخـره            فإن ."وشر فسقه العرب والعجم     
  . والتضرع والمسألة الدعاء

  
  

  آداب الوقوف بالمزدلفة
  
   :وهي أيضا كثيرة نذكر بعضها 
  ر مستغفرا فإذا انتهى إلى الكثيب االحمر عن يمين الطريقعرفات على سكينة ووقا  االفاضة من)١(

   .)اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي(: يقول
   .في السير  االقتصاد)٢(
   .وإن ذهب ثلث الليل  تأخر العشائين إلى المزدلفة والجمع بينهما بأذان وإقامتين)٣(
   .ويستحب للصرورة وطئ المشعر برجله ق قريبا من المشعر نزول بطن الوادي عن يمين الطري)٤(
اللهم هذه جمـع اللهـم إنـي        "  :ومن المأثور أن يقول    .بالمأثور وغيره   إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء     )٥(

وأطلـب   ،في قلبي تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم ال تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي             أسألك أن 
   ."جوامع الشر  ن تعرفني ما عرفت أو ليائك في منزلي هذا وأن تقينيإليك أ

ويذكر من آالئه وبالئـه مـا    ،ويثني عليه  أن يصبح على طهر وبعد ما يصلي الفجر ويحمد اهللا عزوجل          )٦(
اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي مـن النـار          " : وآله ثم يقول   قدر عليه ويصلي على النبي صلى اهللا عليه       

عني شر فسقة الجن واالنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخيـر مـدعو    سع علي من رزقك الحالل وادرا     وأو
تجـاوز   ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن              وخير مسؤول 

   ."عن خطيئتي ثم اجعل التقوي من الدنيا زادي 
   . وعددها سبعونمن المزدلفة  التقاط حصى الجمار)٧(
اللهم سلم لي عهـدي     "  :وقدر للسعي مائة خطوة ويقول      إذا مر بوادي محسر،    - السير السريع    - السعي   )٨(

  . "واخلفني بخير فيمن تركت بعدي  واقبل توبتي وأجب دعوتي
  

  آداب رمي الجمرات
  

   :يستحب في رمي الجمرات أمور منها
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  . طهارة حال الرمي  أن يكون على)١(
   ."في عملي  اللهم هؤالء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن"  :ن يقول إذا أخذ الحصيات بيده أ)٢(
الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيـك اللهـم    اهللا أكبر اللهم ادحر عني"  : أن يقول عند كل رمية )٣(

   ."مقبوال وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا  اجعله حجا مبرورا وعمال
   .أو خمسة عشر ذراعا ،العقبة بعشرة أذرع ي على بعد من جمرة أن يقف الرام)٤(
  .وجهها مستدبرا للقبلة ويرمي الجمرتين االولى والوسطى مستقبال للقبلة  أن يرمي جمرة العقبة من قبل)٥(
  . يضع الحصاة على ابهامه ويدفعها بظفر السبابة  أن)٦(
  . "ك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير اللهم بك وثقت وعلي"  : أن يقول إذا رجع إلى منى)٧(
  
   

  آداب الهدي
  

  : يستحب في الهدي أمور منها
   .ومع العجز عنها أيضا فكبشا  أن يكون بدنة ومع العجز فبقرة،)١(
   . أن يكون سمينا)٢(
نـا مـن    أ وجهت وجهي للذي فطر السماوات واالرض حنيفا مسلما وما        "  :الذبح أو النحر    أن يقول عند   )٣(

وبذلك امرت وأما من المـسلمين       المشركين إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين ال شريك له           
   ."تقبل مني  اللهم منك ولك بسم اهللا واهللا أكبر اللهم

ويستحب شهود الـذبح   ،ويقبض الذابح على يده ،  فان لم يتمكن فليضع السكين بيده      ، أن يباشر الذبح بنفسه    )٤(
  . بأن يضع يده على يد الذابح  في بعض الروايات، وال بأسعلى ما

  
   
  
  
  
  
  

  آداب الحلق
  
اللهم أعطني بكـل شـعرة      "  :حين الحلق  وأن يقول  ، يستحب في الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف االيمن         )١(

   ."نورا يوم القيامة 
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أطـراف   خذ من شاربه ومـن    ويستحب بعد الحلق أن يقلم أظفاره ويأ       .في خيمته في منى     أن يدفن شعره   )٢(
  . لحيته

  
   

  آداب طواف الحج والسعي
  

 .في طـواف الحـج وصـالته وسـعيه         ما ذكرناه من اآلداب في الطواف وصالته و السعي يجري         
اللهم أعني على نـسك وسـلمني لـه         "  :باب المسجد يقول   ويستحب االتيان بالطواف يوم العيد فإذا قام على       

عبـدك   لذليل المعترف بذنبه أو تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي اللهم إنيالعليل ا وسلمه لي أسألك مسألة 
المـضطر   بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا المرك راضيا بقدرك أسألك مسألة         والبلد بلدك والبيت  

 ثـم  ."وتجيرني من النار برحمتـك     إليك المطيع المرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك          
يستطع استلم بيده وقبلها وإن لم يستطع من ذلـك أيـضا اسـتقبل               فإن لم  ،يأتي الحجر االسود فيستلمه ويقبله    

  . الحرام وقد مر ذلك في آداب دخول المسجد ،كما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكة الحجر وكبر وقال
  
   

  آداب منى
  

للطواف المندوب ويـستحب التكبيـر       كانوعدم الخروج منها وإن      ،يستحب المقام بمنى أيام التشريق    
واالولـى فـي    .النحر، وبعد عشر صلوات في سائر االمـصار  أولها ظهر يوم .فيها بعد خمس عشرة صالة    

على مـا هـدنا    اهللا أكبر اهللا أكبر الإله إال اهللا واهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد اهللا أكبر        " : كيفية التكبير أن يقول   
 ويستحب أن يصلي فرائضه ونوافله فـي  ."نا من بهيمة االنعام والحمد هللا على ما أبالنا         اهللا أكبر على ما رزق    

من صلى في مـسجد الخيـف        :عن أبي جعفر عليه السالم أنه قال       فقد روى أبوحمزة الثمالي    ،مسجد الخيف 
كـأجر   ب لـه ومن سبح اهللا فيه مائة تسبيحة كت ،أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما بمنى مائة ركعة قبل   

اهللا فيه مائة تحميدة عـدلت أجـر    ومن حمد ،ومن هلل اهللا فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة     .عتق رقبة 
  .خراج العراقين يتصدق به في سبيل اهللا عزوجل

  
  

  آداب مكة المعظمة
  

   :والمسجد الحرام ومنها ما يلي يستحب فيها أمور منها ما تقدم في آداب دخول مكة المكرمة
   . االكثار من ذكر اهللا وقراءة القرآن)١(
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   .ختم القرآن فيها) ٢(
ثـم  ". اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كـل داء وسـقم     " :  الشرب من ماء زمزم ثم يقول      )٣(

   ."اهللا الحمد هللا الشكر هللا  بسم"  :يقول
   . االكثار من النظر إلى الكعبة)٤(
وطوافـان   .الفجـر  وطوافان بعد ،ثالثة في أول الليل وثالثة في آخره : مراتالطواف حول الكعبة عشر    )٥(

  . بعد الظهر
فإن لم يـتمكن   ،فإن لم يتمكن فاثنين وخمسين طوافا ،طوافا  أن يطوف إيام إقامته في مكة ثالثمائة وستين    )٦(

  . أتى بما قدر عليه
اللهم إنك قلت ومـن     "  :دخوله ن يقول عند  ويستحب له أن يغتسل قبل دخوله وأ       ، دخول الكعبة للصرورة   )٧(

يصلي ركعتين بين االسطوانتين على الرخامة الحمراء يقـرأ بعـد    ثم ."دخله كان آمنا فآمني من عذاب النار     
  . وفي الثانية بعد الفاتحة خمسا وخمسين آية ،االولى سورة حم السجدة الفاتحة في الركعة

تهيأ أو تعبأ أو أعـد أو اسـتعد          اللهم من "  :وبعد الصالة يقول   ، أن يصلي في كل زاوية من زاويا البيت        )٨(
وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واسـتعدادي   لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله   

نائل فـإني لـم    ونوافلك وجائز تك فال تخيب اليوم رجائي يا من ال يخيب عليه سائل وال ينقصه               رجاء رفدك 
مقرا بالظلم واالساءة على نفسي فإنـه ال         اليوم بعمل صالح قدمته وال شفاعة مخلوق رجوته ولكني أتيتك          آتك

أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعطينـي مـسألتي وتقيلنـي              حجة لي وال عذر فأسألك يا من هو كذلك        
 عظـيم أرجـوك للعظـيم       تردني مجبوها ممنوعا وال خائبا يا عظيم ال عظيم يا          عثرتي وتقلبني برغبتي وال   

عند خروجه من الكعبة وأن      ويستحب التكبير ثالثا   ."يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم ال إله إال أنت             أسألك
 ،ثم ينزل ويـستقبل الكعبـة      ."اللهم التجهد بالءنا ربنا وال تشمت بنا أعداءنا فإنك أنت الضار النافع             " : يقول

  . الدرجات يصلي ركعتين عندو ،ويجعل الدرجات على جانبه االيسر
  
   

  طواف الوداع
  

الحجر االسود والركن اليماني     يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع وأن يستلم           
المستحبات عند الوصول إلى المستجار وأن يـدعو اهللا          في كل شوط وأن يأتي بما تقدم في آداب الطواف من          

 يلصق بطنه بالبيت بأن يضع إحدى يديه على الحجر واالخرى نحو الباب             االسود ثم  ثم يستلم الحجر   ،بما شاء 
عبـدك ورسـولك ونبيـك     اللهم صل على محمد   ( :ثم يقول  ،يحمد اهللا ويثنى عليه ويصلي على النبي وآله        ثم

رساالتك وجاهد في سبيلك وصـدع بـأمرك واوذي     وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ        
متجابا لي الفضل ما يرجع به أحد من وفدك          اليقين اللهم اقلبني مفلحا منجحا     بك وعبدك حتى أتاه   فيك وفي جن  

 ويقـع قبـال   -ويستحب له الخروج من باب الحنـاطين        .)والعافية من المغفرة والبركة والرحمة والرضوان    



 ٩٤

 خـروج مـن مكـة      ويطلب من اهللا التوفيق لرجوعه مرة أخرى ويستحب أن يشتري عند ال            - الركن الشامي 
  . في حرم اهللا عزوجل مقدار درهم من التمر ويتصدق به على الفقراء لما كان في إحرامه ولما كان منه

   
  

  زيارة الرسول االعظم صلى اهللا عليه وآله
  

ليـزور الرسـول     ،يكون رجوعه من طريق المدينة المنـورة        أن – استحبابا مؤكدا    -يستحب للحاج   
 والصديقة الطاهرة سالم اهللا عليها وأئمة البقيع سالم اهللا عليهم أجمعين والمدينـة             االعظم صلى اهللا عليه وآله    

وذهب بعض الفقهـاء إلـى    ،حرم حده من عائر إلى وغير وهما جبالن يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب    
ني مما تقدم في    وال سيما الرطب منه إال ما استث       أن االحرام وإن كان ال يجب فيه إال أنه ال يجوز قطع شجره            

ولكن االظهر جوازهما وإن كـان رعايـة االحتيـاط           ،ما بين الحرتين منه    كما أنه ال يجوز صيد     ،حرم مكة 
  . أولى

  
صـلى اهللا  (رسـول اهللا   السالم على"  : أن يقول)صلي اهللا عليه و آله(وكيفية زيارة الرسول االعظم    

صفوة اهللا السالم عليك يا أمين اهللا أشهد أنك قد نـصحت    السالم عليك يا حبيب اهللا السالم عليك يا      )عليه وآله 
صل على   سبيل اهللا وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك اهللا أفضل ما جزى نبياعن أمته اللهم              المتك وجاهدت في  

  . )محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد
   
  

  زيارة الصديقة الزهراء عليها السالم
  
أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أنا لك أوليـاء و    ممتحنة امتحنك اهللا الذي خلقك قبل يا" 

صـدقناك إال   لكل ما أتانا به أبوك صلى اهللا عليه وآله وأتانا به وصيه فإنا نسألك إن كنا               مصدقون وصابرون 
  . "ك بواليت لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا) بالبشرى خل (ألحقتنا بتصديقنا لهما

  
   
  

  الزيارة الجامعة الئمة البقيع عليهم السالم
  

على أمناء اهللا وأحبائه السالم على أنصار اهللا وخلفائه الـسالم     السالم على أولياء اهللا وأصفيائه السالم     
الدعاء إلى   اهللا السالم على مساكن ذكر اهللا السالم على مظهري أمر اهللا ونهيه السالم على              على محال معرفة  



 ٩٥

طاعة اهللا السالم علـى االداء علـى اهللا     السالم على المستقرين في مرضاة اهللا السالم على المخلصين في     اهللا
ومن عاداهم فقد عادى اهللا ومن عرفهم فقد عرف اهللا ومن جهلهلم             السالم على الذين من واالهم فقد والى اهللا       

لمن سالمتم   تخلى من اهللا اشهد اهللا أني سلم     اعتصم بهم فقد اعتصم باهللا ومن تخلى منهم فقد         فقد جهل اهللا ومن   
اهللا عدول آل محـدم مـن الجـن     وحرب لمن حاربتم مؤمن بسركم وعالنيتكم مفوض في ذلك كله إليكم لعن        

وصلى اهللا عليه محمد وآله الطاهرين وآخر دعوينا         ."وآله   واالنس وأبرأ إلى اهللا منهم وصلى اهللا على محمد        
 . العالمين عن الحمد هللا رب


