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  مناسك الحج مطابقة لفتاوى
  سماحة آية اهللا العظمى

  الشيخ ناصر مكارم الشيرازى
  دام ظله

  
  ملحوظة

 للطبع في العام الماضي ولكن طُِلب مـن المؤلـف        جاهزاً» المناسك«كان القسم االكبر من مسائل هذه       
مسائل الحديثة، ومـشاكل حجـاج   الجليل نظراً لتشرفه بحج بيت اهللا الحرام في تلك السنة ومشاهدته عن كثب لل 

بيت اهللا الحرام، أن يضيف إلى مسائل هذه المناسك ما يكون موضع الحاجة منها، ولبى سماحته هـذا الطلـب،      
وقد جـاء بعـض هـذه المـسائل     (فكانت هذه المناسك التي جاءت وهللا الحمد في صورة اكثر جامعية وشمولية   

  .ملنا أن ال تنسونا من صالح دعواتكموأ) الحديثة في آخر المناسك قبل المستحبات
  
  كلمة الدار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على محمد وآله الطاهرين
  
  

  اهمية الحج في االسالم
  

  .الحج من أركان اإلسالم المهمة ومن أكبر الفرائض الدينية
﴿ وِللِّه علَـى النَّـاِس   : يم عن األهمية الفائقة للحج في عبارة قصيرة بليغة اذ قال   ولقد عبر القرآن الكر   

    ﴾الَِمينِن الْعع اهللا غَِني فَِإن ن كَفَرمِبيالً وِه سِإلَي تَطَاعِن اسِت ميالْب ثم قـال معقّبـاً علـى    }97/آل عمران{ ِحج 
  .أي من ترك الحج فقد أضر بنفسه} 97/آل عمران{  عِن الْعالَِمين﴾﴿ومن كَفَر فَِإن اهللا غَِني: ذلك
  

 الناظرة إلى من يترك الحج الواجب عليه، تكـشف  »كَفَر« بضميمة لفظة  »وِهللا علَى النّـاسِ  «إن جملة   
  .عن األهمية القصوى لفريضة الحج في االسالم، وتوضحها تماماً

  
﴿ومن كَان ِفي هِذِه َأعمى فَهـو ِفـي اآلِخـرِة َأعمـى       : ير قوله تعالى  والملفت للنظر أنه روي في تفس     

  .}72/اإلسراء {وَأضلُّ سِبيالً﴾
  

أن أحد معاني هذه اآلية هو تسويف الحج الواجب حتى يحـل األجـل     ) عليه السالم (عن االمام الصادق  
  .1امة أعمىويدرك المسوفَ الموتُ، فِإن مثل هذا الشخص سيحشر يوم القي

  
من ترك الحج الواجب من دون عـذر حـِشر يـوم القيامـة يهوديـاً أو      «أن : وقد جاء في حديث آخر 

وفي المقابل، ورد في األحاديث االسالمية لمن يحج من المثوبات العظيمة ما قّل نظيره فـي عمـل            .»نصرانياً
  .آخر من األعمال

  
الحاج والمعتمر وفـد اهللا إن سـألوه أعطـاهم       «): معليه السال (فاننا نقرأ في حديث عن االمام الصادق      

  .»وإن مات متوجهاً غفر اهللا له ذنوبه... وإن دعوه أجابهم وان شُفعوا شفعهم، 
  

                                                   
هذا الحديث وغيره من األحاديث اآلتية نقلها المرحوم المحقق اليزدى في العروة الوثقى في كتاب الحج، والمرحوم الشيخ الحر العـاملي وغيـره فـي      1

  .كتاب الوسائل وغيره من الكتب الحديثية المعروفة
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وأن الحـاج  « !»إن الحج المبرور ال يعدلُه شيء، وال جزاء له إالّ الجنـة      «: كما ونقرأ في حديث آخر    
  .وأعلى مفخرة، وأعظم مثوبةوهذه أكبر موهبة،  !»يكون كيوم ولدته اُمه

  
اسرار الحج  

  
إن المثوبات العظيمة واالستثنائية المذكورة للحج التي وردت في األحاديـث الـسالفة، وغيرهـا مـن            
األحاديث، وكذا العقوبات الشديدة الّتي ذُكرت في القرآن الكريم، واألحاديث الشريفة لمن يترك هـذه الفريـضة         

  .ه العبادة االسالمية الكبرى من أسرار، وحكم، ومن فلسفة وهدفتحكي في الحقيقة عما في هذ
  

 ﴿ِليـشْهدوا منَـاِفع لَهـم﴾   : فالقرآن الكريم يتحدث عن الحج في عبارة مقتضبة وغنية بالمعانى قـائال         
  :، ومنها)عليهم السالم(المعصومين وهذه المنافع عديدةٌ وكثيرةٌ وقد اُشير إليها في أحاديث }28/الحج{

  
  . ـ تربية النفوس، وتهذيب األخالق وتقوية أسس التقوى واإلخالص1

إن العبارة التي مرت قبل قليل وهي أن الحج المقبول يوجب تساقط الـذنوب، ونقـاء االنـسان منهـا        
كامال، وان الحاج يكون كيوم ولدته اُمه، دليل واضح على ما للحج من تأثير في مجال صفاء الـنفس وطهـارة          

  .وإزالة آثار الذنوب التي ارتكبها االنسان طيلة عمرهالروح، 
  

وال شك أن هذه الفائدة األخالقية الكبرى إنما تحصل وتتحقـق إذا التفـت حجـاج بيـت اهللا الحـرام،       
وزواره الكرام إلى أسرار األعمال والمناسك التي يؤدونها بصورة دقيقة حتى يكون كـل عمـل يقومـون بـه             

هللا تعالى، المعبود الحقيقي، والمحبوب الواقعي، وتكون هـذه العبـادة الكبـرى والغنيـة           خطوة يخطونها نحو ا   
  . وجديدة»والدة ثانية«بالنسبة إليهم بمثابة 

  
اإلخالص، ومع االلتفات إلى أسـرارها وِحكَِمهـا،    إن الذين يأتون بهذه العبادة الروحية الكبرى بمنتهى       

م إلى نهاية حياتهم، وكلّما تذكروا أحـداث هـذه الرحلـة الروحانيـة،           يعيشون آثارها العميقة في أعماق أنفسه     
هـذا عـن اآلثـار    ( .ووقائعها المفعمة بالصفاء واإلخالص والمعنوية شعروا بروح جديدة تسري في عـروقهم       

  ).التربوية واألخالقية للحج
  

ة، مهمة هي االُخـرى أيـضاً ألن    التي ينطوي عليها الحج إلى جانب اآلثار التربوي»اآلثار السياسية« ـ إن  2
الحج لو اُتي به ـ كما أمر به االسالم ودعى إليه محطم االوثان النبى ابراهيم الخليل النـاس جميعـاً ـ لكـان      
سبباً لغزة المسلمين، ودعم اُسس الدين، وألدى إلى وحدة الكلمة، وتعاظم قوة المسلمين وشوكتهم أمـام األعـداء          

  .ي العالم أجمعوجسد البراءة من مشكر



 4

  
إن هذا المؤتمر اإللهي الذي يقام عند بيت اهللا المعظَّم لهو خير فرصة للمسلمين حتى يـستعيدوا تنظـيم    
صفوفهم، واعادة بناء قوتهم الذاتية وتقوية قواعد اُخوتهم، وابطال مكائد أعداِء اإلسالم ومؤامراتهم طـوال سـنة     

  .كاملة
  

لمين لم يدرك عمق الفلسفة األخالقية للحج، لـم يـدرك كـذلك    ولكن ـ ولألسف ـ كما أن بعض المس  
وكمـا   .الفلسفة السياسية لهذه الفريضة العظيمة، بل اكتفى بظواهرها، وغفل عن روحها، وغايتهـا الجوهريـة      

 للمسلمين إذا لم يعرفوا معنى الحج، وويٌل ألعداِء اإلسـالم إذا أدرك المـسلمون   ويل«: األجانبقال أحد الساسة  
  .»ى الحجمعن

  
 هي االخرى من آثار الحج الهامة التي وردت اإلشارة إليهـا فـي أحاديـث    »اآلثار العلمية والثقافية« ـ إن  3

واألئمـة المعـصومين   ) صلى اهللا عليه وآله وسـلم (، فان الحاج يرى آثار رسول اهللا )عليهم السالم (المعصومين
  .في كِل شبر من أرض مكة والمدينة ومواقف الحج

  
أن حضور علماء االسالم الكبار من جميع البلدان، سواء علمـاء الـدين، أو االسـاتذة مـن ذوي               كما  

االختصاص في العلوم االُخرى، والخطباء والمؤلفون الذين يشاركون في الحج كل عام، كل ذلك فرصـة طيبـة    
  .األصعدة الدينية والعلمية لمسلمي العالم لتبادل المعلومات، في جميع

  
حصلون ـ مضافاً إلى ذلك ـ معلومات هامة عن اوضاع المسلمين في كـل نقـاط العـالم      كما وأنهم ي

  .في ذلك المكان، األمر الذى لو خطِّط له بعناية لظهرت له آثار عظيمة في العالم االسالمي كل عام
  

أحد أهـداف هـذه    من اآلثار المترتبة على الحج، و»الغايات االقتصادية« ـ ولقد عدت األحاديثُ االسالميةُ   4
  .الفريضة الكبرى

  
ومن الممكن أن يتصور أحد عدم ارتباط الحـج بالقـضايا اإلقتـصادية، فيقـول وأي عالقـة للحـج              

 أي ارتبـاطهم الـشديد   »التبعية االقتصادية«ولكنه لو علم أن أهم مشكلة يعانيها المسلمون اليوم هو          باالقتصاد؟
ن أن تقام ـ على هامش الحج ـ مـؤتمرات ونـدوات عظيمـة مـن      ـ في اإلقتصاد بأعداء اإلسالم، وأنه يمك

المختصين في الشؤون اإلقتصادية، لمعالجة المشاكل اإلقتصادية ودارسة الطروح المفيـدة فـي هـذا المجـال             
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في هـذا المجـال، التّـضحت أهميـة هـذا          بحيث يستطيع المسلمون التحرر من سيطرة األجانب، وسلطتهم       
  1الموضوع

  
أن للحج أسراراً هامة وعديدة ينبغي أن تُبحث وتدون في كتب مستقلَّة، ويتم تعليمهـا             : وخالصة القول 

  .للمسلمين، والشباب منهم خاصة
  

  شرائط وجوب الحج
  
  : يجب الحج في العمر مرةً واحدةً بالشروط التالية)1المسألة (
   ـ البلوغ1
   ـ العقل2
  .و اإلتيان بحرام تكون أهميته في الشرع أكبر ـ أن ال يؤدي الحج إلى ترك واجب أهم، أ3
  : ـ اإلستطاعة وهي تحصل بعدة اُمور هي4

  . أن يكون عنده ما ينفقه في السفر مثل تكاليف النقل والطعام والشراب وغير ذلك مما يحتاج إليه -
ـ    أن يكون عنده جواز سفر، وال يكون هناك مانع في الطريق،     - ال وما يخاف منه علـى الـنفس والم

  .والعرض
  . أن يكون قادراً بدنياً على اإلتيان بأعمال الحج-
  . أن يكون هناك وقتٌ كاف للوصول إلى مكة، واإلتيان بأعمال الحج-
 أن يكون عنده ما ينفق على زوجته وأوالده ومن تجب نفقتُهم عليه شـرعاً أو عرفـاً، طـوال مـدة         -

  .الحج
  .به معيشته بعد العودة من الحج أن يكون عنده مال أو شغل يستطيع أن يدير -

  
  . ال يجب الحج على من كان محتاجاً إلى منزل ومسكن شخصي، إالّ بعد أن يملك ثمن المسكن)2المسألة (

ولكن إذا أمكنه رفع حاجته بمسكن مستأجر أو موقوف، أو ما شابه ذلك صار في هذه الحالة مستطيعاً لـو كـان       
  .عنده نفقة الحج

  
 إذا لم يكن يملك نفقة الحج ولكن وهب له أحد ماال، أو جعل تحت تصرفه ما يـستطيع أن يـذهب      )3المسألة  (

يكن عنـده المـال الكـافي     به إلى الحج، وأنفق على عياله في هذه المدة، وجب عليه الحج، وان كان مديناً ولم      

                                                   
 الـصفحة  8راجع وسائل الشيعة المجلد ) (عليه السالم(االهداف والغايات األربع في حديث مروي عن اإلمام علي بن موسى الرضا   ولقد اُشير إلى هذه      1
  ).15 الحديث رقم 9
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يـة، االّ أن يكـون مقرونـاً بمنـة أو     ويجب قبوُل مثل هذه الهد. لإلنفاق على نفسه وعياله بعد العودة من الحج  
  .وتكفي هذه الِحجة عن حجة اإلسالم الواجبة .ضرر أو مشقة ال تتحمل

  
أو كمدير القافلة أو معاونـه أو كعـضو   ) مرشد القافلة( من يستخدم في الحج سواء كان كعالم ديني      )4المسألة  (

أو مسؤول بنـك وغيـر   ) بوليس(رار النظم في بعثة الحج أو كطبيب أو ممرض أو ممرضة أو كمسؤل عن إق        
ذلك، إذا أتى بالحج، كفت حجته عن الحجة الواجبة بشرط أن تكون نفقة عياله في هذه المدة مكفولة، ولكـن ال               

  .يجب قبول مثل هذا االستخدام
  
دفعـة   ال يجب الحج على من يمكنه إقتراض نفقة الحج، وإن أمكنه دفع و تسديد دينه فيمـا بعـد            )5المسألة  (

  .واحدة أو على نحو األقساط
  
 ال يجوز اإلتيان بالحج بالمال الحرام أو غير المخمس، ولو أحرم أو طاف أو سـعى فـي لبـاس            )6المسألة  (

يكون من مال حرام أو غير مخمس، أو كان ثمن اُضحيته أو اُجرة خيمته، أو فراشه الـذى يقـف      االحرام الذي 
  .ي منى من هذا المال كان حجه باطال على األحوطعليه في عرفات أو يبيت عليه ف

  
  

  )االستحبابي(الحج المندوب 
  
 يستحب لمن ال تتوفر فيه االستطاعة أو بقية الشروط المعتبرة، أو كان قد أدى الحج الواجـب، أن         )7المسألة  (

وجـب مزاحمـة شـديدة    بل يستحب تكرار الحج كل عام، ولكن ينبغي إذا كان الزحام كبيراً جداً بحيث ي     . يحج
  .للّذين لم يحجوا بعد، أن يترك الحج االستحبابي المندوب مؤقتاً

  
ولكـن إذا   .وهكذا إذا كان الحج بالدور، فانّه ينبغي أن يترك الدور لمن يجب عليه الحـج ألول مـرة             

ي وجـب علـى   خلي بيت اهللا ـ افتراضاً ـ من الزوار والحجيج في سنة من السنين بحيث لم يبلغ العدد الكاف  
  .الحاكم الشرعي أن يبعث جماعة إلى الحج، وإن كانوا قد أدوا فرضهم من قبل

  
 ال يشترط في الحج الواجب إذن الزوج، ولكن يشترط ذلك في الحج المندوب، بل ال يصح الحـج            )8المسألة  (

  .فيما لو أوجب أن يتأذّى األب أو االم) االستحبابي(المندوب 
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 النيابي الحج)االستيجاري(  
  
وأما النيابـة عـن الحـي     . يجوز استئجار أحد ليقوم بالحج الواجب أو المستحب نيابةً عن الميت        )9المسألة  (

فيصح االستيجار لها للحج المستحب فقط، إالّ اذا كان الحي ممن وجب عليه الحج ولكنه أخّـره تقـصيراً، ثـم          
أمـا إذا لـم    . هذه الصورة يجب أن يستنيب أحداً ليحج عنهتعذّر عليه الحج لمرض أو شيخوخة أو عجز، ففي      

يكن االنسان مستطيعاً بدنياً يوم استطاع مالياً، أو كان طريق الحج مسدودةً لم يجب عليه الحج ولم تجب عليـه               
  .االستنابة ال في حال الحياة وال بعد الممات

  
رجل أن ينوب عن المرأة في اإلتيـان بـالحج،   لل  يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل، وكذا يجوز      )10المسألة  (

فإذا كانت المـرأة هـي النائبـة تعمـل     ) أي الحجة النيابية(ويعمل كل واحد حسب وظيفته في مثل هذه الحجة   
ولكن األفضل أن تنـوب المـرأة    .حسب وظيفة النساء، وإذا كان الرجل هو النائب يعمل حسب وظيفة الرجال      

  .عن المرأة والرجل عن الرجل
  
 ال يجوز لمن وجب عليه الحج أن يؤجر نفسه لالتيان بالحج، ولكن لو فعل ذلـك صـح الحـج              )11المسألة  (

  .النيابي الذى أتى به، وإن أثم و عصى
  
 إذا استؤجر أحد للحج، ولم يعين متى وفي أية سنة يأتي بالحج، كانت وظيفة اإلتيان بالحج فـي             )12المسألة  (

  .أول سنة
  
 الحج وتُخـرج االُجـرة   »ميقات« يجوز استيجار أحد لالتيان بالحج الواجب نيابة عن الميت من     )13ة  المسأل(

  .من اصل تركة الميت
  

ولكن التفاوت بـين  ) ويسمى بالحج البلدي (ولكن إذا أِذن الورثة جاز اإلتيان بالحج عن الميت من بلده            
  .والبلدي يدفعه الورثة الكبار فقط الحج الميقاتي

  
  . يجب أن يعرف النائب مسائل الحج وأحكامه، وال يشترط أن يكون قد حج قبل ذلك)14المسألة (
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  الحج المنذور
  
ولكـن إذا نَـذَرت المـرأة     . من نَذَر الحج عن قصد وإختيار وهو بالغٌ عاقٌل وجب عليه الحـج        )15المسألة  (

  .إالّ صحالحج، من دون إذن زوجها، فان تنافى مع حقّه لم يجز، و
  
 إذا نَذر الحج ولم يعين له زماناً جاز له التأخير، وإذا عين الزمان وجب اإلتيان بـه فـي ذلـك              )16المسألة  (

  .الزمان، وإذا لم يات به في ذلك الزمان عمداً وجبت عليه الكفارة واألحوط أن يقضيه أيضاً
  
ج، ثم مات قبل أن تُقضى حاجته لم يجـب قـضاء   أنّه إذا قضيت حاجته الفالنية ح     :  لو نذر أحد   )17المسألة  (

  .النذر
  

استيجار من يأتي به نيابةً عـن ذلـك    وأما إذا مات بعد قضاء الحاجة وجب على الورثة الحج عنه، أو     
  .الميت، واألحوط أن تدفع االجرة من أصل تركة الميت برضا الورثة إذا كان كلهم كباراً

  
  

أقسام الحج  
  
 وظيفـة مـن   »حج التمتـع «و .»حج اإلفراد« و»حج القران «،  »حج التمتّع «:  ثالثة أقسام   الحج )18المسألة  (

  ).أي ما يقارب ستة وثمانين كيلومتراً(يبعد مسكنه عن مكة المكرمة بثمان و أربعين ميال أو أكثر 
  

أقـل مـن   وظيفة أهل مكة، ومن يبعد مسكنه عـن مكـة ب   ) أي القران واإلفراد  (والقسم الثاني والثالث    
  .المسافة المذكورة

  
 من كان ِمن أهل مكة ثم سافر إلى خارج مكة ثم عاد إليها جاز لـه أن يـأتي ِبحـج التمتّـع أو            )19المسألة  (

ومن كان من الذين يسكنون خارج المسافة المذكورة إذا أقام في مكة أكثر من سـنتين كانـت        .القران أو اإلفراد  
ستطاع قبل هذه المدة أو لم يستطع، وسواء كانت إقامته بقـصد التـوطن،      ا وظيفتُه نفس وظيفة أهل مكة سواء     

  .أو بقصد البقاء مدةً محدودةً ولكنه بقي أكثر من سنتين
  
 لهـذا فـان األحكـام    »حج التمتـع « حيث أن أكثر المسلمين في جميع نقاط العالم تشملهم وظيفة )20المسألة  (

  .المذكورة في هذه المناسك ترتبط بحج التمتّع
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  كيفية حج التمتّع
  
  : كيفية حج التمتع هي على نحو االجمال كالتالي)21المسألة (
وهذه األشهر هي شـوال وذو القعـدة وذو   (يجب أن تقع عمرة التمتع في أشهر الحج حتماً :  ـ عمرة التمتّع 1

  :، ويجب فيها األعمال التالية)الحجة
  . االحرام من الميقات بنية عمرة التمتع-
  .واف حول الكعبة المعظمة سبعة أشواط الط-
  ).عليه السالم( ركعتا صالة الطواف عند مقام ابراهيم-
  . السعى بين الصفا والمروة-
  . التقصير يعني أخذ شيء من الشعر أو الظفر-

  
  .وبعد االتيان بهذه األعمال الخمسة يخرج من حالة اإلحرام، ويحّل له كل ما حرم عليه بسبب اإلحرام

  :حج التمتّع عبارة عن األعمال التالية: التمتّع ـ حج 2
  . االحرام من مكة-

  .في عرفات من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع من ذي الحجة) أي البقاء( الوقوف -
عيـد  ( الوقوف في المشعر الحرام والبقاء هناك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يـوم العيـد           -

  ).األضحى
يعني رمى العمود الموجود في آخر منـى والمـسمى بجمـرة    (  ورمي جمرة العقبة اإلفاضة إلى منى   -

  ).العقبة أو الجمرة القصوى بسبع حصيات صغيرة
  ).اى العاشر من شهر ذي الحجة( ذبح األضحية في منى يوم العيد -
  . التقصير، أي حلق الرأس، أو أخذ شيء من الشعر والظفر وقصه-

  
  .ال الستة، يحّل عليه كلُّ ما حرم عليه بسبب اإلحرام إالّ النساء والطيببعد االنتهاء من هذه األعم

  ).ويسمى هذا الطواف بطواف الزيارة( الطواف حول الكعبة -
  . االتيان بركعتى صالة الطواف-
واذا أتى بهذه األعمال حّل لـه   ).أي الذهاب واإلياب بين هاتين النقطتين( السعي بين الصفا والمروة     -

  .الطيب
  ).ويسمى طواف النساء( طواف آخر حول الكعبة -
  .وبهذا العمل تحل له النساء أيضاً). أي طواف النساء( ركعتا صالة الطواف -
وفـي بعـض الحـاالت ليلـة     ( العودة إلى منى والمبيت هناك ليلة الحادي العشر وليلة الثاني عشر       -

  ).الثالث عشر هناك
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فـي  ) حد من االعمدة الثالثة الموجودة في منى بسبع حصيات   يعني رجم كل وا   ( رمي الجمار الثالثة     -
  .اليوم الحادي عشر والثاني عشر

  
وبعد ظهر اليوم الثاني عشر وبعد االنتهاء من هذه األعمال يجوز العودة إلى مكة، ويكون الحـاج قـد                

مـال حـج التمتـع،    تلك األعمال الخمسة هي أعمال عمرة التمتع، وهذه األعمال الثالثة عشرة هي أع   .أتم حجه 
  .وقد ذكرناها على سبيل االجمال، وسيأتي بيان تفاصيلها وجزئياتها في المسائل اآلتية مستقبال

  
  

  شرائط حج التمتّع
  
  : يشترط في حج التمتّع خمسة اُمور)22المسألة (
ناء على هذ لـو أتـى    قربة إلى اهللا، وب»حج التمتّع« ـ النية، وهي أن يقصد بأنه يأتي بهذه األعمال بعنوان  1

 وحج آخر، أو لم يكـن قـصده خالـصاً    »حج التمتّع«باألعمال المذكورة بعنوان آخر، أو كان قصده مردداً بين  
  .لوجه اهللا لم يصح حجه

شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، وعلـى هـذا إذا   ( ـ يجب أن تقع العمرة والحج كالهما في أشهر الحج  2
  . قسم منها قبل شهر شوال لم يكفوقعت العمرة كلها أو

 ـ يجب أن يأتى بعمرة التمتع وحجه في سنة واحدة، فاذا أتى بأحدهما في هذه الـسنة واآلخـر فـي سـنة      3
  .اُخرى في أشهر الحج لم يصح

 ـ يجب أن يكون االحرام لحج التمتّع ـ كما قلنا ـ من نفـس مكّـة المكرمـة، وال فـرق بـين محالّتهـا          4
تلفة، فال إشكال في أن يقصد اإلحرام للحج من منزله، أو من المسجد الحرام أو حتى مـن أزقـة          ومناطقها المخ 

  .»المسجد الحرام«مكّة وأسواقها وشوارعها، ولكن أفضل األماكن لإلحرام للحج هو 
 ـ إذا كانت النيابة لحج التمتع وجب أن يؤتى بالعمرة والحج كليهما بواسطة شخص واحد، وعلى هـذا لـو    5

  .أتى شخص بالعمرة وأتى شخص آخر بالحج لم يكف
  
 األحوط جوباً أن ال يخرج بعد االتيان بعمرة التمتع، من مكة المكرمة إلى أن يحين وقـت الحـج    )23المسألة  (

ثم يأتي بالحج إالّ أن تحدث حاجة أو ضرورة، ففي هذه الصورة يجب أن يحرم بنية الحج، ويخرج مـن مكـة         
  .ذه الحالة عند الرجوع إلى مكة إلى أن يحين وقت الحجمحرماً ويبقى على ه

  
أما إذا كان االحرام للحج موجباً للمشقة والحرج الشديدين جاز له تركه، وال فرق في هذا الحكـم بـين           

  .الحج الواجب والمندوب
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ـ   )24المسألة  ( وعلـى   .دة عدم جواز الخروج من مكة لمن أتى بعمرة التمتع يختص بالذهاب إلى النقـاط البعي
هذا ال مانع من الخروج إلى المناطق القريبة مثل الخروج إلى فرسخ أو فرسخين، ومن كـان منزلـه خـارج              

  .مكة جاز له الخروج إلى منزله بعد الفراغ من عمرة التمتع
  
.  مدينة مكة أصبحت اليوم كبيرة جداً، مع ذلك فان كّل ما يسمى اآلن مكة تـشمله أحكـام مكـة              )25المسألة  (
  .كذا بالنسبة إلى التوسعة التي لحقت بالمسجد الحرام، فان أحكام المسجد الحرام تشملها بأجمعهاو
  
 إذا خرج من مكة ـ بعد اإلتيان بعمرة التمتع ـ من دون إحرام، واجتـاز الميقـات، وجـب أن      )26المسألة (

ه في نفس الشهر الـذي خـرج فيـه    يحرم ـ عند العودة ـ من الميقات ويأتي بالعمرة ثانية، إالّ أن تكون عودت 
  ).مثال أن يخرج من مكة في شهر ذي القعدة ويعود إليها في نفس الشهر(
  
حجه إلى حج اِإلفراد، أو القـران إالّ إذا ضـاق     ال يجوز لمن كانت وظيفته حج التمتّع أن يبدلَ         )27المسألة  (

، »عمـرة التمتـع  « هذه الصورة يجوز له أن يتـرك  الوقتُ بحيث ال يمكن اإلتيان بالعمرة، ويدِرك الحج، ففي        
علـى غـرار   (وينوي حج االفراد أو الِقران ويأتي بوظائف الحج وبعد االنتهاء من الحج يأتي بالعمرة المفـردة   

والمراد من ضيق الوقت للحج هو أن ال يمكنـه الوقـوف فـي    ) من تكون وظيفتُه األصلية حج الِقران واإلفراد   
  .وم عرفة إلى غروبه من ظهر ي»عرفات«
  
 إذا ابتليت المرأة بالعادة الشهرية ولم يمكنها الطواف واإلتيـان بـصالته التـي يـشترط فيهـا               )28المسألة  (

  وجب عليها أن تنوي حج االفـراد، ثـم تـذهب بـذلك     ) والوقوف في عرفات(الطهارة، قبل حلول موسم الحج
دة إلى مكة تأتي بطوافي الحج والنـساء وصـالتهما، وبعـد    اإلحرام إلى عرفات وتأتي بأعمال الحج، وبعد العو  

إتمام الحج تذهب إلى مسجد التنعيم لإلتيان بالعمرة المفردة، وتحرم من هناك ثم تأتي بأعمال العمـرة المفـردة،        
  .واألحوط أن تأتي بطواف النساء في نهاية تلك األعمال أيضاً

  
هن الشهرية بواسطة األقراص والحبوب وما شابه ذلك ليـتمكّن    ال مانع من أن تؤخر النساء عادت       )29المسألة  (

  .من اإلتيان بأعمال حج التمتع ومناسكه في حال الطهارة
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  مواقيت اإلحرام
  
 المقصود من الميقات هو المحّل الذي يجب أن يحرم فيه اإلنسان للحج أو العمرة وال يجـوز لـه     )30المسألة  (

  .أن يتجاوزه من دون اإلحرام
  
  : مواقيت اإلحرام عشرة، خمسة منها مواقيت أصلية)31المسألة (
  
   ـ مسجد الشجرة1
وعلـى جميـع    .»آبار علـي « مسجد الشجرة على مقربة من المدينة المنورة، ويعرف اليوم بـ       )32المسألة  (

ن ذلـك مثـل أن   يحرموا من هذا المكان، وال يجوز تأخيره ع الذين يريدون الحج من طريق المدينة المنورة أن    
 الواقعة بين مكة والمدينة، ويستثنى من ذلك المرضـى والـضعفاء ومـن لهـم أعـذار          »الجحفة«يحرموا من   

  .وموانع اخرى
  
ثـم ال   . ال يجب اإلحرام من داخل مسجد الشجرة، بل يكفي اإلحرام من جـوار المـسجد أيـضاً    )33المسألة  (

      ع كثيراً   فرق بين المسجد بحدوده السابقة والمسجد الفعليوعلى هذا يجوز للنـساء الالتـي يمـررن       . الذي وس
  .بالعادة الشهرية أن يحرمن من خارج مسجد الشجرة

  
   ـ الجحفة2
 كيلومتراً من مكة، ويبعـد عـن الـشارع    15 وهو موضع بين المدينة ومكة على بعد     »الجحفة« )34المسألة  (

عن طريـق  (شمال أفريقيا وسورية واالردن ولبنان   األصلي قليال، وهو ميقات من يأتون إلى الحج من مصر و          
بل هو ميقات كل من يعبر من هناك) البر.  
  
 يجوز لمسلمي ايران وغيرها من المناطق ممن يدخلون إلى الحجاز بالطائرة عن طريـق مطـار     )35المسألة  (

هناك، ثم يـذهبوا إلـى مكـة    جدة وال يريدون الذهاب إلى المدينة المنورة، أن يذهبوا إلى الجحفة ويحرموا من   
  .المكرمة

  
  . في الجحفة مسجد يجوز اإلحرام من داخله أو خارجه، واألفضل أن يكون من داخله)36المسألة (
  
   ـ وادي العقيق3
 كيلومتراً، وهـو  94 يقع وادي العقيق في الشمال الشرقي من مكة، ويبعد عن مكة بما يقرب من          )37المسألة  (

  . ويجوز ِلكّل من يعبر من هناك أن يحرم من ذلك الميقات»نجد«كان  وس»العراق«ميقات أهل 
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: ، والقـسم الثالـث  »الغمـرة «:  والقسم الثاني»المسلخ«: يسمى القسم األول  : ولهذا الميقات أقسام ثالثة   

 وهـو القـسم   »المـسلخ « ويجوز اإلحرام من كّل هذه األقسام، وإن كان األفضل اإلحـرام مـن        »ذات عرق «
  .األول

  
   ـ قرن المنازل4
 كيلـومتراً،  94 وهو موضع قريب من الطائف، ويبعد عن مكة بما يقـرب مـن   »قرن المنازل« )38المسألة  (

             حـِرمة يجوز له أن يذهب إلى ذلـك الميقـات ويوهو ميقات كّل من يعبر من هناك، بل كل من يدخل إلى جد
  .منه
  
   ـ يلملم5
وهو ميقـات  )  كيلومترا84ًويبعد عن مكة بما يقرب من     (جنوبي مكة    إسم جبل يقع في      »يلملم« )39المسألة  (

كلِّ من يقصد مكّة المكرمة من جنوب الجزيرة العربية كاليمن، وكذا كّل من يعبر مـن هنـاك يجـوز لـه أن              
  .هذه هي المواقيت األصلية .يحرم من ذلك الميقات

  
   ـ مدينة مكة6
الحاج ـ بعد أداِء العمرة ـ أن يحِرم من مدينـة مكـة      ، يعني أن على ميقاتٌ لحج التمتّع»مكة« )40المسألة (

  .ألداء مناسك الحج التي تبدأ بالذهاب إلى عرفات
  
 ال فرق بين محالّت مكة، ولهذا يجوز اإلحرام من أية نقطة من نقاطها، حتى تلك النقـاط التـي            )41المسألة  (

 األحوط وجوباً أن ال يكون اإلحرام مـن خـارج حـدود      اُضيفت إلى مكة بسبب التوسعة في مدينة مكة، ولكن        
مثال لو امتدت توسعة مكة بحيث تجاوزت مسجد التنعيم الذي هو أقرب المناطق إلـى حـدود الحـرم،       . الحرام

فلو أن أحداً أحرم لحج التمتع من موضع خارج من الحرم لم يخل عمله من إشـكال، واألفـضل مـن جميـع             
  .»د الحرامالمسج«االماكن لإلحرام هو 

  
   ـ منزل الشخص نفسه7
 من كان منزله أقرب من الميقات إلى مكة كان ميقاته هو منزلُه، ولكن يجوز له بل األفـضل أن           )42المسألة  (

  .يحرم من أحد المواقيت الخمسة التي مر ذكرها أوال
  
   ـ الجعرانة8
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، وعلى أهل مكة على األحـوط وجوبـاً     موضع في منتهى الحرم بين الطائف ومكة       »الجعرانة« )43المسألة  (
  .أن يحرموا منه، وهكذا من أقام في مكة مدة سنتين

  
   ـ ما يحاذى أحد المواقيت9
 من ال يعبر على المواقيت نفسها إذا عبر من نقطة محاذية للمواقيت وجب أن يحـرم منهـا، وال       )44المسألة  (

ولو عبر من نقطـة بـين ميقـاتين      .ليحرم من هناك  ) االُولى(يجب حتماً أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة         
  .أحرم مما يحاذي أول ميقات منهما

  
 إذا علم بصورة قَطعية ما يحاذي الميقات، أو حصل له الظن من قول أهـل المعرفـة كفـاه أن              )45المسألة  (

ـ           .يحرم من تلك المنطقة    ذر اإلحـرام مـن   وأما إذا شك، ولم يكن في مقدوره التحقق من ذلك فاألفـضل أن ين
  .موضع قبل أن يصل إلى المنطقة المشكوك في محاذاتها ويحِرم من هناك

  
 إذا عبر من مكان ال يحاذي أي واحد من المواقيت، فاألحوط أن يذهب إلى الميقات ويحرم مـن             )46المسألة  (

   .هناك، أو يذهب إلى مكان يحاذي أحد المواقيت لذلك
  

حرم من أي موضع يحاذي أحد المواقيت، ثم عندما يصل إلى أول نقطة مـن         وإذا لم يمكن ذلك أيضاً أ     
  ).يعني أن ينوي االحرام من جديد ويكرر التلبية(يجدد إحرامه ) في أطراف مكة وحواليها(الحرم 

  
 ال فرق ـ في مسألة المحاذاة للميقات ـ بين الصحراء والبحر والهواء، وعلى هذا األسـاس إذا    )47المسألة (

وأمـا  (ر بالطائرة من نقطة محاذية ألحد المواقيت، وجب أن يحرم من هناك ويلبى فوراً ومن دون تـأخير،         عب
  ).حكم التظليل في حالة اإلحرام فيأتي فيما بعد

  
   ـ أدنى الِحّل10

سـواء  (وهو ميقات من يأتون بـالعمرة المفـردة           يعني أول نقطة خارج الحرم،     »أدنى الِحلّ « )48المسألة  (
  ).مرة حج القران أو اإلفراد، أو العمرة المفردة التي تؤدى في أي وقت من أوقات السنةع
  
 »الجعرانـة « أو  »الحديبيـة «:  األفضل أن يحِرم للعمرة المفردة من أحد المواضع الثالثة التالية          )49المسألة  (

مفردة بعـد الحـج أن يـذهب إلـى      المعروف عند أهل مكة، واالسهل لمن يريد االتيان بالعمرة ال      »التنعيم«أو  
 الذى يبعد عن المسجد الحرام بثمان كيلومترات تقريباً ويقع ضمن مدينة مكة حاليـاً، ويحـرم              »التنعيم«مسجد  

  .من هناك
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الـذى   (»الحديبيـة « يجب على من يذهب إلى مكة للعمرة المفردة من طريق جدة، أن يحرم من         )50المسألة  (
  ).والحديبية أبعد حدود الحرم) (تقريباً كيلومتراً 50يبعد عن مكة 

  
مـسجد الـشجرة،   ( األفضل أن يكون اإلحرام للعمرة المفردة من أحد المواقيت الخمسة االُولـى            )51المسألة  (

يقـصدون العمـرة المفـردة،     أيضاً، وعلى هذا فإن األفضل لمـن ) الجحفة، قرن المنازل، وادي العقيق، ويلملم  
  .ورة قبل ذلك، أن يحرموا من مسجد الشجرة أو من الجحفة على األقّلويذهبون إلى المدينة المن

  
  : ترتيب المواقيت ـ باختصار ـ هو على النحو اآلتي)52المسألة (
  . أحد المواقيت الخمسة االُولى، سواء كان الحج واجباً أو مستحباً»عمرة حج التمتع« ـ ميقات 1
  . مكة»حج التمتع« ـ ميقات 2
  . أحد المواقيت الخمسة» اإلفراد أو القرانحج« ـ ميقات 3
مثـل التنعـيم والجعرانـة    ( أدنى الحّل، يعني أقرب موضع خارج الحرم المكّي »العمرة المفردة« ـ ميقات  4

  ).والحديبية
 »اإلفـراد « ـ ميقات من يكون منزلُه بعد الميقات نفس منزله، فيجوز له أن يحرم منه لعمرة التمتّع أو حـج   5

  .، ولكن األفضل أيضاً أن يحِرم من أحد المواقيت الخمسة»نالقرا«أو 
  
  

  أحكام المواقيت
  
 ال يجوز عقد اإلحرام قبل الميقات كما يحرم تجاوز الميقات من دون اإلحرام، فيجـب اإلحـرام            )53المسألة  (

  :في الميقات فقط إالّ في صورتين
  
 أن يفي بنذره، أينما كان، وال حاجة إلى تجديـد نيـة    ـ إذا نذر أن يحرم قبل الميقات ففي هذه الصورة يجب 1

اإلحرام في الميقات، ولهذا يجوز لمن يشك في الميقات أو محاذاته أن ينـذر اإلحـرام قبـل الوصـول إلـى                   
  .الموضع المشكوك، ويحرم من هناك وال فرق بين الحج الواجب والمستحب

  
 ويخشى أن ينقضي شهر رجب قبل الوصول إلـى  »ةالعمرة الرجبي« ـ من يريد أن يأتي بعمرة شهر رجب  2

  .أن يحرم قبل الميقات حتى يدرك فضل العمرة الرجبية، وال يفوته الميقات، جاز له
  



 16

 الوصول إلى الميقات يجب أن يثبت على نحو اليقين أو اإلطمئنـان، أو بالـشهرة بـين سـكّان       )54المسألة  (
إالّ علـى نحـو   (، وال يجوز عقد اإلحرام في صورة الـشك    المنطقة، أو بشهادة شخص واحد عادل على األقلّ       

  ).النذر، كما اشير إليه في المسألة السابقة
  
 ال يجوز أن يجتاز االنسان الميقات من دون االحرام، إالّ أن يكون أمامه ميقاتٌ آخر، ففـي هـذه     )55المسألة  (

  .باً اإلحرام من الميقات االولالصورة فقط يصح اإلحرام من الميقات اآلخر وإن كان األحوط وجو
  
  . إذا اجتاز الميقاتَ من دون اإلحرام عالماً عامداً، وجب أن يعود إلى الميقات ويحرم منه)56المسألة (

  .وإذا لم يمكنه ذلك بطََل حجه، ويجب أن يأتي بالحج في السنة القادمة
  
عند التذكّر أن يحِرم من مكانـه إذا كـان خـارج     إذا لم يحرم من الميقات جهال أو نسياناً، وجب  )57المسألة  (

وأحـرم مـن هنـاك وإذا لـم يمكنـه      ) مثل التنعيم(وإذا كان قد دخل في الحرم خرج إلى خارج الحرم   .الحرم
  .الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه

  
م، فلـم تحـرم فـي     اذا كانت المرأة في عادتها الشهرية وظنت بأنّه ال يجوز لها عقـد اإلحـرا          )58المسألة  (

الميقات وجب ـ إذا استطاعت ـ أن ترجع إلى الميقات وتُحرم منه، وإذا لم تـستطع الخـروج إلـى خـارج       
  .الحرم أحرمت من حيث هي وصح حجها وعمرتها

  
 مـن دون  »عرفـات « مكان اإلحرام لحج التمتّع كما قلنا فيما سبق نفس مكة، فاذا تحرك صوب         )59المسألة  (

المـشعر  «و نسياناً فان أمكن عاد إلى مكة وأحرم منها، واذا لم يمكنه ذلك أحرم فـي عرفـات أو        إحرام جهال أ  
  ).قبل رمي الجمرة والذبح (»منى« أو »الحرام

  
  .وإذا تذكّر بعد رمي الجمرة والذبح يكون قد انقضى وقت اإلحرام وصح حجه

  
ى ذلك بعد إتمام األعمال، صحت أعمالُـه سـواء    إذا ترك اإلحرام عن جهل أو نسيان، والتفت إل    )60المسألة  (

  .كان في عمرة التمتّع، أو الحج، أو العمرة المفردة
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  واجبات عمرة التمتع
  

  اإلحرام: األول
  : وواجباته ثالثة»اإلحرام«أول أعمال العمرة والحج ـ كما أسلفنا ـ هو 

  :النية: االول -
  
صد تحريم اُمور ـ سنذكرها فيما بعد ـ على نفـسه، ثـم يـأتي بأعمـال       نية اإلحرام هي أن يق)61المسألة (

  .العمرة والحج بعد ذلك
  

اُحـِرم لعمـرة التمتّـع مـن الحـج      : ويكفي أن يقول ـ وهو يالحظ هذا المعنى ـ بلسانه أو في قلبه  
ـ «قربةً إلى اهللا، ويكون مقصوده من ) بالنيابة عن فالن أو(لنفسي  ) أو المستحب (الواجب    هـو تحـريم   »رماُح

  .األعمال واالُمور المذكورة على نفسه
  

اُحِرم للعمـرة  «:  ويقول في العمرة المفردة  »اُحِرم للحج الواجب قربةً إلى اهللا     «: ويقول في إحرام الحج   
  .»المفردة قربة إلى اهللا

  
صد في قلبه وضـميره،   ال يجب إجراء النية على اللِّسان والنطق بها بل يكفي وجود مثل هذا الق         )62المسألة  (

  .ولكن األفضل مضافاً إلى القصد القلبي التلفّط به
  
 المقصود من قصد القربة هو قصد جلب رضا اهللا تعالي، والتقرب إلى ذاته المقدسة، ويجـب أن        )63المسألة  (

  .يقصد في نفس الوقت االتيان بمناسك العمرة أو الحج
  

أي الحـج   (»حجة االسـالم «ة، أو الحج، وأن مراده مثال واألفضل أن يعين من البداية أنه يقصد العمر     
وال مانع أيـضاً   .»الحج النيابي«، أو »الحج المنذور«، أو  »الحج االستحبابي «أو  ) الذي وجب عليه لالستطاعة   

  .إذا نوى اإلحرام في البداية على أن يكون قصده أن يعين نوع العمل فيما بعد
  
مثـل أن يكـون   ( عقد نية اإلحرام ـ أن يرتكب بعض محرمات اإلحرام   إذا قصد ونوى ـ حين )64المسألة (

، وفإحرامـه ال يخلـو   )في ذلك الحين في حال السفر ويكون تحت سقف السيارة أو الطائرة من دون ضـرورة       
  .عن إشكال
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وإذا كان في نيته من األول ترك جميع المحرمات ثم تغيرت نيته بعد عقد اإلحرام أو ارتكـب بعـض            
  . المحرمات لم يضر ذلك باحرامه وان وجبت عليه الكفارة في بعض المواردتلك
  
  . ال يجب العلم بجميع االمور المحرمة على المحرم تفصيال بل يكفي العلم بها إجماال)65المسألة (
  

  :التلبية: الثاني
  اللّهم لَبيك لَبيك ال شِريك لَـك لَبيك«:  يجب التلبية عند اإلحرام وهي أن يقول بالعربية الصحيحة    )66المسألة  (

  لَك ال شَِريك ،لْكالْمو ةَ لَكموالنِّع دمالْح ِإن كيواألفضل أن يجتنـب مـا    .وهذه الصورة هي األحوط وجوباً .»لَب
  .زاد عن هذه العبارت، إالّ ما سيأتي ِذكره في المستحبات

  
ن يَؤدى بنفسه هذه العبارات بالعربية الصحيحة يكفيه أن يقرأها أحـد بتـؤدة ثـم           إذا لم يمكنه أ    )67المسألة  (

  .يكررها هو بعده
  

وإذا لم يكن قادراً على التلفّظ الصحيح، فاألحوط أن يقول ويقرأ ما يقدر عليـه، ثـم يقـول ترجمتـه              
  .أيضاً، ويستنيب شخصاً قادراً على ذلك ليلبي نيابة عنه أيضاً

  
مرة واحدة، ويستحب بعـد ذلـك تكـرار    ) على النحو الذى مر(يجب في االحرام اإلتيان بالتلبية  )68المسألة  (

التلبية في الحاالت المختلفة بقدر اإلمكان، يعني أن يكرر التلبية عند الركوب والنزول وعند كـل علـوة وكـل       
  .اتهم بالتلبيةمنخفض وبعد االستيقاظ من النوم وبعد الصلَوات، واألفضل أن يرفع الرجال أصو

  
التلبية عند مشاهدة بيـوت مكـة، وفـي إحـرام       يجب على المحرم ـ لعمرة التمتّع ـ أن يقطع  )69المسألة (

هذا اذا كان قد خـرج مـن مكـة    (الحج عند ظهر يوم عرفة، وفي العمرة المفردة عند مشاهدة الكعبة المعظمة            
عليه أن يقطع التلبية عند الدخول إلى منطقة الحرملإلحرام، وأما إذا كان متوجهاً إلى مكة من خارجها فإن .(  

  
 يشير األخرس ـ بدل النطق بالتلبية ـ بيده، ويحرك لـسانه حـسب المعمـول، واألفـضل ـ        )70المسألة (

  .مضافاً إلى ذلك ـ اإلستنابة في التلبية أيضاً، ولكن ال يجب ذلك
  
و للحج، فإن الصبي إن كان مميـزاً لبـى مـع النيـة      يجوز للصبيان أيضاً أن يحرموا للعمرة أ       )71المسألة  (

ولو غُشي على أحد في الميقات جاز أن ينوى ويلبى نيابةً عنـه   .بنفسه، وان لم يكن كذلك نوى ولبي نيابة عنه       
  .أيضاً
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 ال يحرم شيء من المحرمات االربعة والعشرين التي تَحرم على المحرم علـى الـشخص قبـل             )72المسألة  (
  .لبية وان كان قد نوى اإلحرام ولبس ثوبيه أيضاًالت
  

وعلى هذا إذا ارتكب أي واحد من محرمات االحرام قبل التلبية ال تجب عليه كفـارة، وفـي الحقيقـة            
وإذا  .تكون التلبية بمثابة تكبيرة اإلحرام في الصالة التي مالم يقلها المصلّي ال يقال عنه أنه دخل فـي الـصالة         

  .ال لم يحرم عليه شيء أيضاًشك هل لبى أم 
  
 إذا كان في الميقات وشك هل لبى أم ال، وجب عليه أن يلبي، وإذا كـان قـد تجـاوز الميقـات           )73المسألة  (

ولو كان قد لبـى ولكـن ال    .فاألحوط أن يعود إلى الميقات إذا امكنه ذلك ويلبى، وأما إذا لم يمكنه لبى حيث هو    
  .ال، بنى على الصحة، وصح إحرامهيدرى هل لبى صحيحاً أم 

  
  :لبس ثوبي اإلحرام: الثالث

 يجب على من يريد لبس ثوبي اإلحرام أن ينزع قبل ذلك الثياب التي يحرم على المحرم لبـسها،      )74المسألة  (
وهـذا   .»الرداء«، ويرتدي اآلخر مثل العباءة ويسمى       »اإلزار«يأتزر بأحدهما ويسمى    : ثم يلبس ثوبي اإلحرام   

  .حكم خاص بالرجال وال يجب على النساء لبس هذين الثوبين ال تحت لباسهن وال فوق لباسهنال
  
 األحوط وجوباً أن يكون ثوبا اإلحرام وطريقة لبسهما على النحو المتعـارف اآلن، أي أن يجعـل   )75المسألة  (

ى على الكتفين بحيث يغطي بقيـة  أحدهما إزاراً يغطي البدن من السرة إلى الركبة على األقّل، واآلخر رداء يلق          
  .البدن، ولكن ال يشترط نوع أو لون خاص في ثوبي اإلحرام، ولكن يجب أن ال يكونا مخيطين على كل حال

  
  . األحوط أن يكون لبس ثوبي اإلحرام قبل النية والتلبية)76المسألة (
  
ده عند الظهر أو الخاصرة فال مـانع منـه   أما عق( األحوط وجوباً أن ال يعقد اإلزار وراء الرقبة،    )77المسألة  (

  .وأفضل الطرق هو شد حزام فوق اإلزار: وال إشكال فيه
أما عقد الرداء من الجانبين فال إشكال فيه وهكذا شده بواسطة الدبوس، أو وضع حجر في جانب مـن القمـاس        

وإن كـان تـرك جميـع    ) جكما يفعله بعض الحجا(خيط أو حبل حوله في الطرف اآلخر منه          ثم شد ) القطيفة(
  .هذه االُمور أولى

  
 إذا أحرم من دون أن يتجرد من ثيابه العادية جهال أو نسياناً صح احرامه ولكـن يجـب فـوراً               )78المسألة  (

  .نزع ثيابه العادية، وارتداء ثوبي اإلحرام ال غير
  



 20

ينزع ثيابـه العاديـة ويلـبس    وإذا فعل هذا عالماً عامداً فاألحوط أن يجدد نية االحرام والتلبية بعد أن            
  .ثوبي اإلحرام

  
 إذا عاد إلى لبس الثياب العادية بعد اإلحرام جهال بالمسألة أو نسياناً وجب نزع الثيـاب العاديـة          )79المسألة  (

  .من أسفل، وإذا لم يمكن ذلك شقها ونزعها عن بدنه
  
  .لغسل أو التبديل أو لغرض آخر ال يجب ارتداء ثوبي اإلحرام دائماً، بل يجوز نزعهما ل)80المسألة (
  
  . إذا مرض المحِرم ولم يمكنه نزع الثياب العادية عن بدنه في الميقات كفاه نية اإلحرام والتلبية)81المسألة (

وأحرم، وإذا اضطر إلى لـبس الثيـاب العاديـة     وإذا أمكن ذلك مؤقّتاً، نزع الثياب العادية ولبس ثوبي اإلحرام       
  .فعل ذلك

  
يمكن ذلك في الميقات، ثم صلحت حالته الصحية الرتداء ثـوبي اإلحـرام فـاألحوط وجوبـاً               وإذا لم   

) حيـث هـو  (العودة إلى الميقات إذا استطاع وتجديد اإلحرام، وإذا تعذّرت العودة إلى الميقات بدل ثيابه هنـاك   
  .وجدد اإلحرام

  
  .من البرد أو الحر أو غير ذلك ال إشكال في لبس أكثر من ثوبي اإلحرام، للتوقّي )82المسألة (
  
 كلّما يشتَرط في لباس المصلّي يشتَرط أيضاً في ثوبي اإلحرام، وعلى هذا يجب أن يكـون ثوبـا      )83المسألة  (

أو : أو الحريـر الخـالص  ) التي تحلّها الحيـاة (االحرام طاهرين، وأن ال يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم  
 ذهبذا الحكم ـ على األحوط وجوباً ـ بين الرجل والمرأة، وإن كـان هنـاك فـرق بـين       وال فرق في ه(الم

  ).الرجل والمرأة في الحرير، والمذَهب
  
  . يعفى في لباس اإلحرام ما يعفى في لباس المصلّي ايضاً)84المسألة (
  
  .رداء كذلك أيضاًواالحوط أن ال يكون ال  يجب أن ال يكون اإلزار شَفافاً يرى ما تحته،)85المسألة (
  
 إذا تنجس لباس اإلحرام يجب غسلُه وتطهيره فوراً، وإذا تعذر ذلك، وجب تطهيره متـى أمكنـه        )86المسألة  (

  ).وإذا تنجس الرداء جاز رفْعه عن بدنه موقتاً(ذلك، 
  

  محرمات االحرام
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وقد أنهاهـا بعـض الفقهـاء     .كفّارةعندما يحِرم االنسان تحرم عليه اُمور، ويستوجب إرتكاب بعِضها ال  

وهـذه   . عمال ولكن بعضها ـ حسب اعتقادنا ـ مكروه غير محرم، وسيأتي بيـان ذلـك فيمـا يـأتي      25إلى 
  :األعمال هي

  ).للرجال( ـ لبس الثوب المخيط 1
  )للرجال( ـ لبس ما يستر ظهر القدم 2
  )للرجال( ـ تغطية الرأس 3
  )للنساء( ـ تغطية الوجه 4
  زينة ـ ال5
   ـ اإلكتحال6
   ـ النظر في المرآة7
   ـ إستعمال الطيب8
   ـ تدهين البدن باألدهان9

   ـ تقليم الظفر10
  )للرجال( ـ التظليل في حال السفر 11
   ـ إزالة الشعر من البدن12
   ـ عقد النكاح13
  . ـ النظر إلى الزوجه عن شهوة14
   ـ اللمس15
   ـ التقبيل16
  )لجماعا( ـ المقاربة الجنسية 17
   ـ االستمناء18
   ـ قتل الحشرات19
   ـ قلع السن، وإدماء الجسم21 و 20
   ـ الجدال22
   ـ الكذب23
  . ـ صيد الحيوانات البرية24
  . ـ حمل األسلحة25

  .وسيأتي شرح هذه االُمور الخمسة والعشرين في المسائل القادمة
  
   ـ لبس الثوب المخيط1
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والفانيلـة،  ) الـسروال (أللبسة المخيطة مثل القميص، والقباء والبيجاما  يحرم على الرجال ليس ا     )87المسألة  (
في حال اإلحرام، بل األحوط وجوباً االجتناب عن كل ثوب مخيط، وهكذا االلبسة المنسوجة يـدوياً، واأللبـسة          
التي تصنع من خياطة القطع المختلفة ووصل بعضها ببعض أو مثل البسط، وما كـان علـى غـرار الثـوب             

لتو والسروال وما شابه ذلك وإن لم يكن مخيطاً، ولم يستخدم فيه المخيط واإلبرة، فاالحوط االجتنـاب عـن     والبا
  .كل ذلك

  
الـصغيرة والكبيـرة، ولكـن ال إشـكال فـي وضـع         ال فرق في األلبسة المخيطة بين األلبسة     )88المسألة  (

ما شابه ذلـك أو االلتحـاف بلحـاف مخـيط     البطانيات التي خيطت أطرافها، على االكتاب توقياً من البرد أو          
بل ال يضر إذا كانت أطراف ثوبي االحرام مخيطـة أيـضاً، وان كـان األحـوط     ) بشرط أن ال يغطي الرأس  (

  .تركه
  
علـى  ) محفظة النقود وغيرهما المصنوعة على شكل المنطقة والحزام    ( ال إشكال في شد الهميان       )89المسألة  (

  .الوسط
  

ق اإلزار أيضاً سواء كان الحزام مخيطاً أو غير مخيط وهكذا ال إشكال فـي إلقـاء   وهكذا شد الحزام فو   
الشال على ثوب اإلحرام أيضاً وإن كان مصنوعاً من القماش المخيط، ولكن األحوط استحباباً أن تكـون جميـع     

  .األشياء غير مخيطة
  
 التي تعلّق على الرقبـة أو الكتـف     ال إشكال في لبس حزام الفتق، وكذا حمل المحفظة المخيطة          )90المسألة  (

أحياناً، وتوضع فيما الحاجيات كاألوراق والمستندات والوثائق واألموال وما شـابه ذلـك، وال يـضر كونهـا                  
  .مخيطة

  
 األحوط وجوباً ـ كما قلنا ـ أن ال يعقَد اإلزار وراء العنق، ولكن ال إشكال فـي عقـده حـول       )91المسألة (

  .جة إلى ذلكالحا الظهر خاصة اذا دعت
  

وهكذا ال إشكال في عقد الرداء، أو استخدام الدبوس لربط اإلزار أو الرداء، ولكن األفضل ترك ذلـك،            
وكذا يجوز ما تعارف فعله عند بعض الحجاج من وضع حجر في جانب من االزار أو الـرداء وشـده بخـيط             

  .من القطن أو البالستيك
  
 المرأة المحِرمة كل أنواع اللباس المخيط إالّ القفـازات، فـال يجـوز     ال إشكال وال مانع من لبس)92المسألة  (

  .لبسها
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أما إذا فعل ذلـك  .  من لبس اللباس المخيط عمداً، أو عن إضطرار، وجبت عليه كفارة وهي شاة          )93المسألة  (

عن نسيان أو جهل فال يجب عليه شيء.  
  
  )الحذاء والجورب( ـ ما يغطي تمام ظهر القدم 2
 لبس األحذية التي تَغطّي ظهر القدم كالجزمة وما شابههما، وكذا الجورب غير جـائز فـي حـال    )94ة  المسأل(

  .هذا النوع من األحذية الساق أم ال اإلحرام سواء غطّى
  

وأما إذا غطى شيئاً من ظهر القدم مثل سيور النعال، ومثل األحذية التي يظهر منها شـيء مـن ظهـر     
ا الحكم خاص بالرجال، وال إشكال في لـبس الحـذاء الـذى يغطـي ظهـر القـدم،         وهذ .القدم فال إشكال فيها   

  .والجورب للنساء
  
طويلين بحيث يـستران ظهـر القـدم، أو    ) أي ثوبي االحرام(  ال إشكال إذا كان االزار أو الرداء )95المسألة  (

  .اضطر إلى وضع قماشة مسخَّنة على ظهر القدم لمعالجة وجع الِرجل
  
.  إذا لبس الرجُل حذاء يغطّي ظهر القدم أو جورباً عمداً أو اضطراراً لـم تجـب عليـه كفـارة           )96المسألة  (

  .واألحوط إستحباباً أن يشق ظهرهما إذا اضطر إلى لبس الجورب أو مثل هذا الحذاء
  
   ـ تغطية الرأس للرجال3
م ستر حتى بعـض الـرأس،    يحرم للرجال تغطية تمام الرأس حال اإلحرام، واألحوط وجوباً عد      )97المسألة  (

وتغطيته باليد أو في حال النوم بواسطة المخدة جائزة، وهكذا يجـوز وضـع سـير القربـة           ولكن ستر الرأس  
  .وكذا ال اشكال في ستر الوجه للرجال .والحقيبة وما شابه ذلك على الرأس

  
  . األحوط وجوباً عدم تغطية االُذنين أيضاً)98المسألة (
  
  .ال في العصابة التي يشد بها الرأس بسبب الصداع والوجع ال إشك)99المسألة (
  
  . يستحب للمحرم الذى غطّى رأسه نسياناً أن يكرر التلبية، ولكن ال يجب ذلك)100المسألة (
  
 األحوط وجوباً أن ال يغطّي المحرم رأسه بالطين والحناء وما شاكل ذلك أو بوضع مـا يـشبه            )101المسألة  (

  .الطَّبق عليه
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 ال يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء سواء كان بقية البدن في المـاء أم ال، وال إشـكال فـي        )102مسألة  ال(

صب الماء على الرأس للغسل أو غيره وهكذا ال إشكال في الوقوف تحت ماء الدوش ولكـن ال يغمـس رأسـه     
  .في ماء الحوض الذى يوضع في الحمام

  
وال كفـارة فـي صـورة الجهـل     ) األحوط وجوباً على( للرجال شاة  كفارة تغطية الرأس عمداً   )103المسألة  (

  .والنسيان
  
   ـ تغطية الوجه للنساء4
 ال يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها، سواء كان بواسطة النقاب أو البوشـية أو المروحـة أو     )104المسألة  (

  . ذلك ايضاًما شابه ذلك بل األحوط وجوباً أن ال تغطي الوجه بواسطة الطين وما شابه
  
 ال يحرم تغطية بعض الوجه بحيث ال يقال أن عليه نقاباً أو برقعاً، وهكذا ال إشكال في تغطيـة        )105المسألة  (

  .الوجه حال النوم ووضع الوجه على المخدة أو ستره بواسطة اليد
  
تمامـه سـواء    يجوز للمرأة المحرمة أن تُنَزل طرف عباءتها بحيث يغطّي نـصف الوجـه أو    )106المسألة  (

التصق بالوجه أوال، ولكن األحوط وجوباً ان تفعل هذا عندما تريد أن تستر نفسها من الرجال فقط، وفي غيـر               
  ).وبقاء قرص الوجه في غير حال اإلحرام مكشوفاً جائز أيضاً(هذه الحالة تبقي على وجهها مكشوفاً 

  
  .ستحباباً كفارة تغطية الوجه للنساء شاة على األحوط ا)107المسألة (
  
   ـ الزينة5
 ال يجوز للرجال لبس الخاتم للزينة، وال إشكال في الخواتيم التي تلبس ألجـل الثـواب إذا لـم     )108المسألة  (

يكن فيها جهة زينة، وعلى هذا إذا كان الخاتم يستخدم للزينة وجب االجتناب عن لبـسه سـواء لُـِبس بقـصد            
  .الزينة أوال

  
الحلّي للِنساء في حال اإلحرام مطلقاً، أما الحلّي التي اعتادت المرأة على لبـسها         ال يجوز لبس     )109المسألة  (

  .قبل ذلك فال إشكال فيها إذا أخفَتها ولم تظهرها للناس حال اإلحرام
  
  . ال يجوز استعماُل الحناء للرجال والنّساء في حال اإلحرام إذا كان للزينة)110المسألة (
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جوباً إجتناب المحرم عن لبس أى نوع من أنواع الحلّي، وآالت الزينـة أيـضاً مـن     األحوط و  )111المسألة  (
والنساء، بل ال يلبس حتى اإلحرام المزين، أو النعال المزين، وأن يجتنب اى نـوع مـن    دون فرق بين الرجال 

  .تزيين الوجه والرأس وسائر أعضاء البدن
  
وال إشـكال إذا لـم    . بأنه تزيين إشكال وإن لم يقصد التزيين في صبغ المحِرم شعره إذا وصف )112المسألة  (

  ).مثل إستعمال الحناء للدواء والعالج(يكن فيه جهة تزيين 
  

وهكذا ال إشكال في صبغ الشعر واستعمال الحناء قبل اإلحرام بحيث يبقى أثره إلى حين اإلحـرام، إالّ           
  .أن يكون قصده من البداية هو التزيين في حالة اإلحرام

  
   ـ االكتحال6
 يحرم اإلكتحال في حال اإلحرام على النساء والرجال بـالمواد الـسوداء أو غيرهـا إذا كـان           )113المسألة  (

  .وال إشكال اذا لم يكن للزينة ـ كما لو اكتحل لعالج داء في العين، ولم يتخذ صفة التزيين، والتجمل .للزينة
  
   ـ النظر في المرآة7
 النظر في المرآة للتزين، وتجمل الرأس والوجه في حال اإلحرام، من دون فرق بـين        ال يجوز  )114المسألة  (

الرجل والمرأة، وال إشكال إذا كان ألهداف اُخرى مثل نظر السائق في المرآة عنـد قيـادة الـسيارة، أو نظـر        
 فيهـا، أو النظـر   الطبيب المعالج بهدف فحص الفم واالسنان أو النظر في المرآة من دون أن يرى الناظر نفسه   

  .في المرآة لمشاهدة موضع الجرح في الوجه وما شابه ذلك
  
 حكم النظر في الماء الصافي أو شىء صقيل إلصالح وتجميل الشعر والوجه حكم النظـر فـي     )115المسألة  (

  .المرآة، فال يجوز ذلك في حال اإلحرام
  
ار منه، واألفضل أن يلقى شيء سـاتر علـى    ال إشكال إذا وقع بصره في المرآة من دون اختي       )116المسألة  (

المرايا في الغرف التي ينزل فيها المحرمون في أيام الحج، حتى ال تقع عيونهم فـي تلـك المرايـا مـن دون              
  .اختيار

  
 ال مانع من النظر في حال اإلحرام في زجاج النافذة، أو زجـاج المنظـارة التـي ال تـنعكس           )117المسألة  (

  .الصورة فيها
  
  ستعمال الطيب ـ ا8
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 يحرم على المحرم ـرجال كان أو امرأة ـ استعمال الرائحة الطيبـة مثـل أنـواع العطـور        )118المسألة (
والمسك والزعفران وماء الورد، وغير ذلك سواء عن طريق الشم أو بوضعها على البدن أو اللباس أو نـشرها            

  .أكل األطعمة المعطَّرةأو ) اإلسپرى(في جو الغرفة وفضائها بواسطة رشاشات العطور 
  
 ال مانع من أكل الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح والبرتقـال وغيرهمـا، ولكـن األفـضل              )119المسألة  (

  .اإلجتناب عن شمها
  
 ال يجوز للمحرم أن يغسل بالصابون المعطَّر أو يستخدم الشامبو المعطَّر ويلزم علـى اإلنـسان       )120المسألة  (

شياء على مقربة من إحرامه حتى ال يكتسب من رائحتها وعلى الحجاج أن يتجنبوا وضـع       تجنب وضع هذه األ   
  .إحراماتهم هذه األشياء في الحقائب التي فيها

  
 إذا استقر المحرم في مكان فيه رائحة طيبة أو مر به يجب أن يضع على أنفه شـيئاً حتـى ال           )121المسألة  (

  .ك عسراً وحرجاً لهيشم الرائحة الطيبة ِإالّ أن يوجب ذل
  .ولكن إذا مر على مكان فيه رائحة كريهة يجب أن ال يكم أنفه، ولكن له أن يجوز بسرعة من ذلك المكان

  
  . ال يجوز للمحرم شم األزاهير على األحوط وجوباً)122المسألة (
  
   ـ التدهين بكل أنواع الدهون9
 أنواع الدهون سواء المعطَّرة منها وغيـر المعطَّـرة،    يحرم ـ على المحرم ـ تدهين بدنه بكل  )123المسألة (

بل يمنع حتى التدهين بالدهون المعطَرة قبل اإلحرام، اذا كانت رائحتُها تبقى حاَل اإلحـرام، ولكـن ال إشـكال        
  .في التدهين بالدهون غير المعطّرة قبَل اإلحرام

  
  .الدسومة إلى اليد وأطراف الفم يجوز للمحرم أكل األطعمة الدسمة وإن جلب )124المسألة (
  
  . ال إشكال في التدهين بأنواع الدهانات الطيبة التي تستعمل بهدف العالج)125المسألة (
  

   ـ تقليم الظفر10
ولكـن إذا   . يحرم على المحِرم تقليم ظفر اليد والرجل حتى ظُفراً واحداً وبعض الظُفـر أيـضاً    )126المسألة  (

  .ي بقائه على هذه الحال ضرر أو كان موجباً لإلنزعاج واأللم الشديدين جاز قطعهكان الظفر مصاباً وكان ف
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وإذا فعل ذلك عـن عمـد وجبـت     . إذا قلّم ظُفره عن نسيان أو جهل بالحكم لم يكن عليه شىء      )127المسألة  (
ديه جميعاً، كانـت كفّارتـه   وإذا قلّم أظاِفر ي ).والمد أقّل من كيلو بقليل (عليه كفارة وهي مد طعام عن كلِّ ظفر         

  .كانت كفارته شاة واحدة وهكذا إذا قلّم أظافر يديه ورجليه جميعاً في جلسة واحدة .شاة
  .أما إذا قلّم أظافر يديه في جلسة، وأظافر رجليه في جلسة اُخرى وجبت عليه كفارتان وهما شاتان

  
  .بالمقراض أو باالسنان ال فرق في تقليم الظفر بين أن يكون بالمقص أو )128المسألة (
  
 يجوز للمحرم في حال االضطرار تقليم الظفـر، ولكـن األحـوط وجوبـاً أن يـدفع الكفـارة          )129المسألة  (

  .المناسبة
  
وهـي  (وأدمى، وجبـت كفـارة   ) أو بفتوى منقولة عن أحد( إذا قَلَّم محِرم ظُفره بفتوى شخص      )130المسألة  (

  .حتى اذا لم يؤِد إلى اإلدماء) اى شاة(بل األحوط دفع مثل هذه الكفارة ، )أو ناقل الفتوى(على المفتي ) شاة
  

   ـ التظليل حال السفر11
 ال يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير والسفر، بأن يرفع فوق رأسه مظلّة أو يسير تحـت      )131المسألة  (

  . وإن جاز ذلك للمرأةيجوز للمحرم ركوب ماله سقف كالطائرة أو السيارة المسقفة سقف، ولهذا ال
  
 ال اشكال في الدخول تحت الخيمة أو في منزل مسقوف في منـازل الطريـق أو فـي مكـة،              )132المسألة  (

  .وعرفات، والمشعر، ومنى
  
 ال بأس للمحرم بالسير ـ حال السفر ـ تحت سقوف ال أثر لهـا فـي الحفـظ عـن الـشمس        )133المسألة (

  .والمطر والبرد
  

فَر ـ في اللَيالي أو بـين الطلـوعين أو فـي األيـام الغائمـة ـ        وعلى هذا يجوز للرل المحرم السج
  .بالسيارات المسقوفة، أو الطائرة

  
 ال إشكال في السير تحت الجسور الموجودة في أثناء الطريق، وهكذا يجوز التظليـل بظـالل              )134المسألة  (

  .جدران السيارات المكشوفة
  
تؤذيه حرارة الشمس أذى شديداً، أو تضره أشـعة الـشمس، أن يركـب          يجوز للمرضى ومن     )135المسألة  (

  ).وسيأتي بيانها فيما بعد(السيارة المسقوفة وما شابه ذلك في حال اإلحرام، ولكن تجب عليه كفارة 
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 . ال كفارة على المحرم إذا دخل تحت ظل عن نسيان أو سهو أو جهل في حال الـسير والـسفر   )136المسألة  (

 ذلكك عمداً أو لضرورة وجبت عليه الكفارة، وهي شاة لكل إحرام، يعني انه تجـب شـاة لمجمـوع      أما إذا فعل  
  .إحرام العمرة، وشاة لمجموع إحرام الحج

  
 األفضل أن يذبح الشاة التي تجب عليه من باب الكفارة في احرام العمرة في مكة، وفي إحـرام          )137المسألة  (

  .الحج في منى
  

حين العودة إلى الوطن، بل األولى ـ في الظـروف الحاليـة التـي يـصعب      ولكن يجوز تأخيره إلى 
  .تحصيل المستحق لها هناك ـ ذبحها في الوطن، ولكن عليه أن ال ينسى ذلك

  
  . يجب أن يعطى لحم الشاة التي تجب من باب الكفارة للفقراء تماماً، وال يجوز له األكل منها)138المسألة (
  

  ن ـ إزالة الشعر من البد12
بالحلق أو القص أو القلع أو بأية وسـيلة اُخـرى     ال يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه، سواء   )139المسألة  (

سواء فَعل ذلك بنفسه أو بواسطة شخص آخر يقوم بتجميله اصالحه، بل ال يجوز حتى إزالةَ شعرة واحدة مـن           
  .البدن، وال فرق بين أعضاء البدن ومواضعه

  
جوز تمشيط شعر الرأس والوجه اذا علم أن ذلك يؤول إلى إنفصال الشعر من البـدن، بـل    ال ي  )140المسألة  (

األحوط أن يتجنّب التمشيط في حال االحرام مطلقاً، وهكذا في حك البدن يجب أن يواظب حتى ال يسبب ذلـك             
  .في انفصال الشعر من البدن

  
لى البدن يوجب مرضـاً، أو يـسبب أذى شـديداً،     يجوز إزالة الشعر عن البدن إذا كان بقاؤه ع )141المسألة  (

  .ولكن تجب كفارة في ذلك، وسيأتي بيانها في المسألة القادمة
  
 اذا حلَقَ رأسه عمداً أو أزال شعر إبطيه كلتيهما أو إحديهما كانت كفارته شاةً، ولكـن اذا حلَـقَ      )142المسألة  (

 أيام أو إطعام ست فقراء، لكّل فقير مدان مـن الطعـام   رأسه لضرورة كان مخيراً بين ذبح شاة، أو صوم ثالثة         
 ـ واألحوط وجوباً ـ وجوب مثل هذه الكفارة في إزالة الشعر مـن األبطـين   ) أي كيلواً ونصف الكيلو تقريباً(

وأما إذا أزال شيئاً من شعر الوجه أو الرأس أو تحت الحنك أو اإلبط وما شابه ذلك كفـاه إطعـام فقيـر           .كذلك
  .واحد
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 إذا أزال شعر بدنه جهال بالحكم، أو نسياناً، وغفلة لم تجب عليه كفارة وإذا انفـصلت شـعراتٌ     )143المسألة  (
من البدن عند الوضوء والغسل وإمرار اليد على البدن لم يجب عليه شيء.  

  
أما إذا أمر يده على رأِسه ووجِهه أو بدِنه من دون هدف، وسقطت شـعرات بـسبب ذلـك فـاألحوط             

  .وجوباً إعطاء شيء من الطعام للفقير
  
 ال يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدن شخص آخر سواء كان ذلك الشخص في حـال اإلحـرام     )144المسألة  (

  ).ولكن ال يوجب ذلك كفارة(أوال، فَعل ذلك بالموسى أو المقص، أو بوسيلة اُخرى 
  

أس من خَرج مـن اإلحـرام فـي منـي أو     وعلى هذا ال يجوز لمن يكون في حال اإلحرام أن يحلق ر    
وجهه ورأسه بل يجب ان يخرج هو أوال من اإلحرام ثـم يفعـل ذلـك إن         يجمله ويزينه بقص شيء من شعر     

  .أراد
  

   ـ عقد النكاح13
 ال يجوز للمحرم عقد النكاح سواء أجرى صيغة النكاح بنفـسه أو وكّـل شخـصاً الجرائـه،                )145المسألة  (

ولو أقدم على هذا العمل مـع العلـم بحرمتـه     .ج دائماً، أو موقّتاً، وعقده في هذه الحالة باطل     وسواء كان الزوا  
  .حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبدية

  
وهكذا ال يجوز للمحرم أن يجري صيغة عقد النكاح لشخص آخر سواء كان ذلك الشخص فـي حالـة              

ال تحرم المرأة حرمةً أبديةً، وال تجب كفـارة فـي أي   اإلحرام أوالً، والعقد في هذه الصورة باطل أيضاً، ولكن         
  .واحد من هاتين الصورتين

  
علـى األحـوط   ( ال يجوز للمحرم الحضور في مجلس عقد النكاح للـشهادة، وكـذا ال يجـوز       )146المسألة  (

از ولكن الحق هـو جـو   .النه ينقص منه مقدار المسافة التي يشغلها حجر اسماعيل وهو عشرون ذراعاً  ) وجوباً
الطواف في المسجد الحرام كله، وإن كان األفضُل أن ال يترك اإلحتياط، يعني أنه إذا لم يكـن الطـواف فـي                 

الفاصلة المذكورة صعباً، أن ال يخرج من ذلك الحد.  
  

 أن تؤتى بأشواط الطواف السبعة الواحـد تلـو      »المواالة«تشترط المواالة في الطواف، وتعني      : السابع
 في الطواف المـستحب كمـا   »المواالة«خر، وال يكفي أقّل من سبعة أشوط، ولكن ال تشترط          اآلخر من دون تأ   

  .قلنا
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 جـاز قطـع   »الـوتر « إذا كان مشتغال بالطواف الواجب وحضر وقت صالة الفريضة أو نافلة  )193المسألة  (
  .م الالطواف، وإقامة الصالة ثم تكميل الطواف بعد الصالة سواء كان قد أتى بأربعة أشواط ا

  
  

  أحكام الطواف
أضاف أحد عمداً على سبعة أشواط بطل طوافـه،    ال يجوز الزيادة والنقصان في الطواف، ولو       )194المسألة  (

 وأتم طوافه صـح، وإالّ بطـل   »المواالة«ولو نقص من طوافه شيئاً عمداً بطل طوافه أيضاً، فان عاد قبل فوت    
  .طوافه ووجب إعادته من جديد

  
 إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو ونسيان، وان كان بعد أن أتى باربعة أشواط عاد إلـى            )195المسألة  (

  ).سواء فاتت المواالة أو لم تفت(المطاف وأتم طوافه 
وإذا كان ذلك قبل أن يأتى باربعة أشواط فان لم تفت المواالة بعد جاز له تكميله وإالّ وجب الـشروع فيـه مـن     

  .جديد
  
  : عدة صور»طواف عمرة التمتع«ن ترك  لم)196المسألة (
 فاألحوط وجوباً أن ينوي حـج اإلفـراد،   »عرفات« ـ إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في  1

وقت الوقوف في عرفات على األحـوط مـن   (ثم يأتي بعد الحج بعمرة مفردة ويعيد حج التمتع في السنة المقبلة    
  ).ذي الحجة إلى غروب الشمس من ذلك اليومظهر يوم عرفة يعني التاسع من شهر 

  
واألحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعـد ذلـك     ـ من ترك الطواف عن جهل انقلب حجه إلى حج اإلفراد، 2

  .ثم يعيد حج التمتع في السنة المقبلة واألحوط استحباباً ذبح بعير كفارةً
  
واألحـوط اسـتحباباً أن يعيـد    (ى بـالطواف   ـ من ترك الطواف عن سهو ونسيان صح حجه وإذا تذكر أت 3

واذا كان قد عاد إلى وطنه أو خرج من مكة وصعب عليـه الرجـوع اسـتناب أحـداً              ).السعي بعد ذلك أيضاً   
ليطوف عنه، وال يحرم عليه شيء في هذه المدة واألحوط أن يبعث بشاة إلى مكة للذبح وإذا لم يـستطع ذلـك،          

  .ذبحها في وطنه
  
سواء كان جـاهال مقـصراً أو   ( إلى آخر ذي الحجة فان فعل ذلك عمداً أو جهالً »اف الحجطو« ـ إذا ترك   4

واذا فعـل ذلـك    .بطل حجه، ووجب عليه إعادة الحج في السنة المقبلة، واألحوط أن يذبح بعيـراً  ) غير مقصر 
مكـة وشـقّ   عن سهو ونسيان قضى طوافه وصح حجه، وإذ تذكر بعد الرجوع عن الحج، أو بعد الخروج من            
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ايضاً بعد ذلك وأن يضحي بشاة فـي منـى    ويستحب أن يأتي بالسعي  (عليه الرجوع استناب أحداً ليطوف عنه       
  ).واذا لم يمكن ذلك ضحى بشاة في وطنه وال يحرم عليه شيء في هذه المدة

  
ويـأتي بهـذا    سواء عمد أو نسياناً أو جهال حرمت زوجتُه عليه إلى أن يعـود  »طواف النساء« ـ إذا ترك  5

وال فـرق فـي    .وإذا مات قضى عنه وليه . واذا لم يمكن ذلك أو شُقّ عليه استناب احداً ليطوف عنه           .الطواف
بين الرجل والمرأة والصغير الكبيـر ألن طـواف النـساء واجـب علـى      ) أي ترك طواف النساء  (هذا الحكم   

  ).هاكما ال يحّل زوجها علي. (الجميع، وبدونه ال تحّل زوجته عليه
  
  

  الزيادة والنقصان في الطواف
  
 بطل طوافه، ووجـب إعادتـه، وإذا أتـى    »المواالة« إذا نقص شيئاً من الطواف عمداً، وفاتت     )197المسألة  (

  .بالنقيصة قبل فوت المواالة صح طوافه
  
البدايـة، أو  بطل طوافه سواء قصد الزيادة مـن    إذا أتى في طوافه بأكثر من سبعة أشواط عمداً)198المسألة  (

  .أضاف شيئاً بعد إتمام الطواف، وسواء كانت الزيادة بمقدار شوط كامل أو اقل أو اكثر
  

أما إذا لم يأت بالزيادة بقصد الطواف مثل أن يدور مع الطائفين ابتداء بمقدار شوط حتى يتعرف علـى        
  .ل بطوافهالطواف والمطاف ثم عندما يحاذي الحجر األسود يقصد الطواف لم يضر هذا العم

  
وهكذا ال بأس إذا طاف شوطاً أو بعض شوط من دون قصد الطواف بعد أن أتم طوافه بـسبب كثـرة              

  .الزحام، ولم يمكنه الخروج من المطاف فوراً، ثم خرج فيما بعد
  
 إذا أتى ـ في الطواف ـ بزيادة عن سبعة أشواط، فان كان أقّل مـن شـوط قطعـه وصـح        )199المسألة (

  .طوافه
  

ن شوطاً كامال أو أكثر من شوط فاألحوط وجوباً أن يضيف إليه حتـى تـصير سـبعة اشـواط      وإذا كا 
ثـم يـأتي   ) إذا كان يجب الـسعي (بقصد القربة ليصير طوافاً كامال ثم يأتي بركعتي الطواف الواجب ثم يسعى    

ـ (بركعتي الطواف المستحب     ستحب بـل  وال يلزم أن يقصد وينوي أن الطواف االول واجب والطواف الثاني م
  ).بذلك بقصد القربة يكفي أن يأتي
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أي أن يأتي بطوافين كاملين تباعاً بدون أن تفـصل بينهمـا   ( يحرم القران في الطواف الواجب     )200المسألة  (
، ولكن ال يبطل الطواف األول إالّ أن يكون هذا قصده من البداية، ففي هـذه الـصورة تكـون            )صالة الطواف 

  .أما القران في الطواف المستحب فمكروه وليس بحرام وال باطل .الصحة الطواف األول محل إشك
  
  .195 إذا نقص من الطواف سهواً عمل وفق المسألة رقم )201المسألة (
  
  

  الشك في مقدار الطواف
وهكذا إذا شـك بعـد الفـراغ     . إذا شك بعد الفراغ من الطواف في عدد األشواط لم يعتن بشكه      )202المسألة  (

 أنه هل أتى بالشرائط الالزمة ـ مثل الوضوء وغيره ـ على الوجه الصحيح أم ال، لـم يعـتن     من الطواف في
  .بشكه

  
 في أنه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أشـواط أو   »الحجر األسود « إذا شك بعد الوصول إلى       )203المسألة  (

ط السابع أم أكثر أكمل ذلـك  وهكذا إذا شك في أثناء الشوط هل هذا هو الشو       .اكثر لم يعتن بشكه وصح طوافه     
  .الشوط، وصح طوافه

  
اى شك مثال بين الستة والسبعة أو بـين الخمـسة   ( إذا شك في أثناِء الطواف الواجب في األقل    )204المسألة  (

 ).هذا إذا كـان الطـواف واجبـاً   (فاألحوط وجوباً أن يترك ذلك الطواف ويبدأ من جديد    ) والستة وما شابه ذلك   
  .لمستحب فيبني على األقّل ثم يتم، ويصح طوافهأما في الطواف ا

  
  . الظن في حكم الشك في المسائل السابقة فليعمل بحكم الشك)205المسألة (
  
إذا كـان  ( ال بأس أن يعتمد الطائف على صديق له في عد أشواط الطـواف وحفـظ حـسابها          )206المسألة  (

  ).موضع ثقة
  
يجب أن ال يعتني بشكه، فيأخذ بالجانب الذي يناسـبه    ) وافه كثيراً الذي يشك في ط   ( كثير الشك    )207المسألة  (

  .مثال إذا شك بين الخمسة والستة بنى على الستة، واذا شك بين السبعة والثمانية بنى على السبعة .أكثر
 الكالم والضحك وحتى األكل في حال الطواف ال يبطل الطواف، ولكن األفـضل عـدم الـتكلّم     )208المسألة  (

إالّ بذكر اهللا والدعاء، واإلتيان بهذه العبادة الكبيرة مع حضور القَلـب        ) واجباً كان أو مستحباً   ( الطواف   في حال 
  .واالجتناب عن كل عمل يقلّل من حضور القلب والتوجه إلى الحق سبحانه
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  صالة الطواف: الثالث
  
األحوط وجوباً أن يـأتي بهـذه    يجب ـ بعد الطواف الواجب ـ اإلتيان بركعتين من الصالة، و  )209المسألة (

، وال يجب أن يكون متصال به بل يكفي أن يقال عنه أنه صـلى خلـف   )عليه السالم (الصالة خلف مقام إبراهيم   
  ).عليه السالم(مقام ابراهيم

  
، ولكـن إذا كـان الزحـام    )عليه الـسالم ( محل صالة الطواف ـ كما قلنا ـ خلف مقام إبراهيم )210المسألة (

وخاصة إذا كانـت جماعـة   (اإلتيان بهذه الصالة على أحد جانبي مقام ابراهيم أو خلفه مع فاصلة           شديداً يجوز   
الطائفين حول البيت المعظم كبيرة جداً بحيث تصل دوائر الطائفين إلى خلف مقام إبـراهيم، فيكـون اإلتيـان             

  .بصالة الطواف هناك صعباً
  

الة الطواف على مقربة من مقام إبـراهيم، بـل   ففي هذه الصورة ينبغي عدم اإلصرار على االتيان بص     
يصليها حيث ال توجد فيه هذه المشكلة، وما يفعله بعض العوام من شد األيدي والـسواعد بعـضها بـبعض ال                 
يجاد طوق حول المصلّي حتى يأتي بصالة الطواف قريباً من مقام إبراهيم ال ضرورة له، بـل ال يخلـو عـن           

  ).ائفين أو لسائر المصلينإشكال إذا كان فيه مزاحمة للط
  
 يجوز اإلتيان بصالة الطواف المستحب في أي موضع كان من المسجد الحـرام، وال يـشترط            )211المسألة  (

  ).عليه السالم(فيه أن يكون خلف مقام إبراهيم
  
 يجوز الجهر أو اإلخفات في صالة الطواف، وال أذان فيهـا وال إقامـة، وهـي فـي األمـور           )212المسألة  (

  .خرى مثل صالة الصبحاالُ
  
 من ترك صالة الطواف عمداً وجب أن يعود ويأتي بها، وإذا لم يأت بها في موقعها لـم يبطـل       )213المسألة  (

  .حجه، إنما يكون قد عصى وأثم فقط
  
فان أمكن أن يعود ويصلّي خلف مقـام إبـراهيم       إذا ترك صالة الطواف سهواً أو جهال بالحكم        )214المسألة  (

وإذا مات ولم يؤد صالة الطـواف قـضى    . شقّت عليه العودة صلّى حيث هو، حتى إذا كان في وطنهفعل، وإذا 
  ).ولو قضاها عنه غير الولي كفى أيضاً(عنه وليه 
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 إذا نَسي صالة الطواف واشتغل بالسعى بين الصفا والمروة ثم تذكّر في أثنـاء الـسعي، تـرك      )215المسألة  (
.  المسجد وصلّي صالة الطواف ثم عاد إلى المسعى وأتم سعيه من حيـث تـرك  السعي من حيث هو، وعاد إلى     

  ).ال أن يستأنف من جديد(
  
 األحوط وجوباً أن يأتي بصالة الطواف عقيب االنتهاء من الطـواف مـن دون تـأخير، إالّ إذا      )216المسألة  (

  .نسي، وقد مر حكمه في المسألة السابقة
  
لطواف الواجب وصالته في أي ساعة شاء من الليل أو النهـار، بـل يجـوز             يجوز اإلتيان با   )217المسألة  (

  .االتيان بصالة الطواف حتى لحظة طلوع الشمس أو غروبها وال كراهة في ذلك
  
الطواف فوراً، لمانع مثل بطـالن الوضـوء أو     إذا لم يتمكن من االتيان بصالة الطواف عقيب      )218المسألة  (

ب الزحام، أو قيام صالة الجماعة اليومية، أتى بها بعـد رفـع أو ارتفـاع هـذه        تنجس اللباس أو البدن أو بسب     
  .الموانع وصح طوافه وصالته

  
وسـائر أذكارهـا بـصورة    ) اي الحمد والسورة  ( يجب على كل مكلّف أن يتعلم قراءة الصالة          )219المسألة  (

  ة أو ألسباب اُخـرى رغـم الـسعي    صحيحة، ولكن إذا لم يتمكن من القراءة بصورة صحيحة كامال بسبب االُمي
  .والجهد الالزم كفاه المقدار الذي يقدر عليه

  
وإذا تمكّن من التعلم ولكنه قصر عصى، ولكن إذا ضاق الوقت ولم تبق فرصة للتعلم وجـب أن يـأتي        

  .شكالبصالة الطواف بالمقدار الذي يقدر عليه، وال حاجة إلى االستنابة، وفي اإلتيان بصالة الطواف جماعةً إ
  
صحيحة أم ال، وكان معـذوراً فـي   ) التي يأتي بها في الصالة( إذا كان ال يدري هل أن قراءته    )220المسألة  (

 أما اذا كان مقصراً وجب ـ بعد تعلّـم القـراءة الـصحيحة ـ أن      .جهله صحت صالته وال حاجة إلى اإلعادة
  .يعيدها، وإالّ أثم وعصى

  
 جميع الصلوات صحيحة، ويجب على حجاج بيت اهللا الحرم اغتنام هـذه      يجب أن تكون قراءة    )221المسألة  (

الفرصة، وعرض قراءتهم بصورة دقيقة على رجل من أهل العلم والدين للتأكد مـن صـحتها وهـم يريـدون           
السفر إلى الحج، واإلقدام على هذه الرحلة الروحانية العظيمة، فاذا كان هناك نقـصان وإشـكال فـي قـراءتهم      

  .كون حجهم خالياً عن أي إشكالصححوه، لي
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 ال يشترط في صحة القراءة تدقيقات علماء التجويد، بل يكفي أن يقال في العرف العربـي أنـه    )222المسألة  (
  .أدى الكلمات بصورة صحيحة

  
   ـ السعي بين الصفا والمروة4
ك بأن يبـدأ المـشي مـن     وذل»الحج« و»عمرة التمتع« السعي بين الصفا والمروة من واجبات   )223المسألة  (

وكل ذهاب يعد شـوطاً  ( إلى سبعة مرات »الصفا« إلى   »المروة« ثم يعود من     »المروة«جبل الصفا متجهاً نحو     
  ).وكل عودة شوطاً

  
وعلى هذا يذهب من الصفا إلى المروة أربع مرات ومن المروة إلى الصفا ثالث مرات وال يعود إلـى             

  ).على أن نهاية السعي تكون في المروة. (المجموع سبعة أشواطالصفا من المروة مرة رابعة فيكون 
  
 من ترك هذه األشواط السبعة أو بعضها عمداً فان كان ذلك فـي عمـرة التمتّـع ولـم يمكنـه           )224المسألة  (

الوقوف في عرفات فاألحوط وجوباً أن يبدل حجه إلى حج االفراد يعنـي أن ينـوي حـج              جبران ما فات قبل   
  .عمال الحج ويعيد في السنة المقبلة حج التمتعاإلفراد ويتم أ

  .وإذا ترك السعي في الحج ولم يدرك ما فاته في الوقت بطل حجه ووجب عليه اعادةُ حجه في العام المقبل
  
 إذا تَرك السعي عن جهل بالمسألة فاألحوط وجوباً أن حكمه حكم العمد، الذى مر فـي المـسألة         )225المسألة  (

  .فعليه أن يقوم بالوظيفة المذكورة هناكالسابقة، 
  

واذا ترك السعي نسياناً وسهواً وجب أن يأتي به كلّما تذكر وإن كان بعد شهر ذي الحجـة، وإذا شـقت        
  .عليه العودة استناب أحداً ليأتي بالسعي نيابة عنه، وال يحرم عليه شيء في هذه المدة

  
وإذا أضـاف إلـى    .داً بقصد السعي الواجب بطـل سـعيه    إذا سعى أكثر من سبعة أشواط عم       )226المسألة  (

 أشواط السعي سهواً، شوطاً واحداً أو أكثر ثم تذكّر فيما بعد لم يعتن وصح سعيه وال حاجة إلى أن يلحق بـذلك              
  .الشوط الزائد أشواطاً اُخرى إلى تمام السبعة، بل األحوط ترك ذلك

  
  .ألة فحكمه حكم العمد والبد من االعادة إذا زاد على االشواط جهال بالمس)227المسألة (
  
 إذا نقص شيئاً من السعي سهواً ونسياناً سواء كان ذلك قبل تمام أربعة اشـواط أو بعـده أتـى            )228المسألة  (

  .بالناقص متى تذكر، وصح سعيه
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وإذا كان قد خرج من مكة أو عاد إلى وطنه وشق عليه الرجوع إلى مكة لجبران مافات اسـتناب أحـداً    
  .ليأتي بالناقص، وال تجب عليه كفارة وإن كان قد أتى بأعمال محرمة على المحرم

  
 إذا ظن أنه اكمل السعي يجب ان ال يقنع بهذا الظن، ويحقق، فاذا لم يتوصل فكره إلـى شـيء      )229المسألة  (

  .أتى بالمقدار الّذي ال يعلم انه أتى به
  

ون تحقيق وانما بمجرد الظـن بأنـه أدى الـسعي      من د ) أي قص شيئاً من شعره أو ظفره      (واذا قصر   
ويـذبحها فـي   (بعد ذلك فاألحوط وجوباً أن يذبح بقرة عالوة على تكميل السعي  بصورة كاملة، ثم جامع زوجته   

  ).مكة إن استطاع واذا لم يتمكن ذبحها في بلده
  
ـ  )230المسألة ( ع سـعيه ـ مهمـا كـان      إذا كان مشغوال بالسعي بين الصفا والمروة وحّل وقت الـصالة قط

  .المقدار الذي أتى به من السعي قليال أو كثيراً ـ وأدى الصالة، ثم أتى ببقية السعي
  
 إذا طرأت له حاجة ضرورية لنفسه أو ألحد اخوته وأخواته في الدين جاز لـه قطـع الـسعي،     )231المسألة  (

وهكذا إذا تعب جـاز لـه    .ك وصح سعيهوالذهاب للقيام بتلك الحاجة، ثم يعود ويأتي ببقية السعي من حيث تر         
  ).سواء كان في الصفا أو في المروة أو بينهما(ان يجلس في أثناء السعي لالستراحة، ثم يقوم ويواصل سعيه 

  
 إذا كان مشغوال بالسعي وتذكّر في األثناء أنه لم يأِت بـالطواف عـاد وأتـى بـالطواف وأدى         )232المسألة  (

  .م واصل السعي من حيث تركصالته خلف مقام إبراهيم، ث
  
غير ما ذكر من الموارد، يعني أن يـأتي بأشـواط     في السعي في»المواالة« األحوط أن يراعي  )233المسألة  (

  .السعي السبعة تباعاً ومن دون فاصلة كثيرة
  
  
  
  
  
  

  واجبات السعي
  
  : فيجب في السعي عدة امور)234المسألة (
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ويكفي في هذا المجـال أن يعـرف إجمـاال    .  القصد وابتغاء لمرضاة اهللا النية يجب أن يأتي بالسعي مع     :األول
  .ماذا يفعل، وأنه يسعى للعمرة أو الحج، وال يلزم النطق باللسان

  
  .»الصفا« الشروع من :الثاني

  
والصفا والمروة كما قلنا جبالن صغيران قريبان من المسجد الحرام، وعند الخـروج            . ( االنتهاء بالمروة  :الثالث

ول  على الجانب االيسر، ولهذا فـان الحـاج أ      »المروة« على الجانب األيمن و    »الصفا«ن المسجد الحرام يقع     م
والذهاب من الصفا إلى المروة يعد شوطاً والعودة من المروة إلـى الـصفا يعـد            )ما يأتي إلى الصفا ويبدأ منه     

  .شوطاً آخر، ولهذا فان الشوط السابع ينتهي بالمروة
  
 يجب أن يقطع جميع المسافة بين جبلي الصفا والمروة، وحيث أن قسماً من هذين الجبلـين قـد   )235ة  المسأل(

         ِمـسغُطيا ولهذا يكفي الصعود على قسم من المرتفع، وال يجب أن يذهب إلى القسم المكشوف من الجبلـين وي
  .رجله بالجبل، ويفعل ما يفعله بعض العوام من األعمال الموهنة

  
جب أن يكون السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ال أقل وال أكثر، ولو زاد فيـه أو نقـص عمـداً     ي :الرابع

  .وإذا فعل ذلك سهواً عمل وفق األحكام التي ذكرناها في المسائل السابقة .بطل سعيه
  

ـ   :الخامس دار مـن   يجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف، وبناء على هذا إذا أتى بمق
وهكـذا يـشكل الـسعي فـي      .السعي من داخل المسجد الحرام أو من خارج المسجد والمسعى لم يصح سـعيه    

الطابق العلوى المبنّي فوق المسعى اليوم إال أن تكون هناك ضرورة شديدة، ولم يمكـن اإلتيـان بالـسعي فـي        
  .الطابق السفلي، ففي هذه الصورة يجوز السعي في الطابق العلوي

  
 يجب أن يكون متوجهاً إلى المروة عند الذهاب إليها من الصفا، ومتوجها إلى الـصفا حـين الـذهاب            :سالساد

إليه من المروة، ولو عكس بأن سعى بصورة قهقرائية أو مشى بالعرض من الجانب األيمـن أو األيـسر كـان          
  .في سعيه إشكال

  
ن يتحرك حسب المتعارف وإن التفـت  ولكن هذه المسألة يجب أن ال تصير مبعثاً للوسواس، بل يكفي أ      

  .احياناً إلى اليمين أو إلى اليسار أو التفت إلى الوراء لمشاهدة أصدقائه ورفقائه
  

 األحوط وجوباً لصحة السعي أن ال يكون لباس الساعي وما يستصحبه معه غصبياً وكذا األحوط سـتر               :السابع
  .العورة للرجال، والحجاب الشرعي للنساء
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 ال يلزم أن يأتي بالسعي بعد الطواف وصالته فوراً ومن دون فاصلة بل يجوز لـه ـ إذا كـان    )236المسألة (

تعباناً أن كان الهواء حاراً ـ أن يؤخّر سعيه إلى الليل، بل ويجوز تـأخير الـسعي حتـى مـن دون التعـب       
ورة أثـم وعـصى   والحرارة، ولكن ال يجوز تأخيره إلى الغد من غير ضرورة ولو أخره إلى الغد من دون ضر     

  .ولكن ال يبطل سعيه
  

  مستحبات السعي
  : يستحب في السعي اُمور)237المسألة (
 ـ األفضل أن يكون ـ حال السعي ـ على وضوء، ولكن ال يجب ذلك، بل يجوز حتى للمـرأة أن تـسعى       1

  .بين الصفا والمروة في حالة الحيض
  
ويقبله، ثم يعمـد إلـى   .  بعد إتمام الطواف وصالته»الحجر األسود« ـ يستحب إذا لم يمنع الزحام أن يستلم  2

ولـو كـان اسـتالم الحجـر      .ماء زمزم ويشرب مقداراً منه، ويصب منه على رأسه وبدنه ثم يشتغل بالسعي             
  .االسود يوجب ـ بسبب الزحام ـ أذى اآلخرين وجب تركه

  
مريضاً وعاجزاً، ولكـن األفـضل للقـادر     ـ يجوز اإلتيان بالسعي راجال أو راكباً سواء كان سالماً قادراً أو  3

  .على المشي السعي راجال
  
 فـي المنطقـة   »الهرولـة « ـ يستحب لدى الذهاب من الصفا إلى المروة أو العودة من المروة إلـى الـصفا    4

. وال تستحب الهرولة للنـساء    ).الحركة السريعة التي تكون بين المشي العادي والركض        والهرولة هي (المعلَّمة  
  .لو نسيها الرجال فاألحوط أن ال يعود وال يستدركهاوكذا 

  
 ـ يجوز التكلّم وحتى شرب الماء أو أكل شيء من الطعام في حال السعي، ولكن األفضل االشتغال في هـذا   5

  .الحال بالدعاء وبذكر اهللا تعالى، واإلتيان بالسعي في وقار وسكينة وتوجه إلى ذات الحق تعالى
  
ال في اإلستراحة في اثناء السعي بين الصفا والمروة للتخلص من التعب واالرهـاق، أو       ال إشك  )238المسألة  (

ولكن األفضل أن ال يجلـس وال يـستريح مـن     .لغير ذلك سواء كان في الصفا أو المروة أو في الوسط بينهما        
  .دون تعب

  
صورة صـحيحة أم ال، أو   إذا شك ـ بعد إتمام السعي والتقصير ـ هل أتى باألشواط السبعة ب  )239المسألة (

ولكن إذا شك ـ قبل التقصير ـ هـل أتـى بالـسعي       .هل توفّرت فيها الشروط المعتبرة أم ال؟ لم يعتن بشكه
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أما إذا علم أنه سعى سبعة أشواط كاملـة وشـك فـي          .ناقصة؟ وجب إعادة السعي من االول      بصورة كاملة أو  
  .األكثر صح سعيه ولم يعتن بشكه

  
أي (إذا أيقن أنه أتى بسعي ناقص، مثال ايقن انه أتى بستة اشواط أو أقّل من ذلك عـاد وأتمـه     )240المسألة  (

  .وصح سعيه) أتى بالمقدار الناقص
  
   ـ التقصير5
اللحيـة أو  ( الخامس من واجبات العمرة التقصير، يعني قص شيء من شعر الرأس أو الوجـه       )241المسألة  (

يئاً من شعر الرأس أو الوجه، دون قص شيء من الظفر، ولكـن األحـوط   والظفر، ويكفي أن يقص ش  ) الشارب
  .أن ال يكتفي بقص شيء من الظفر فقط

  
  . ال فرق في تقصير شعر الرأس أو الوجه بأية وسيلة كانت ولكن ال يكفي نتف الشعر)242المسألة (
  
  .تعالى التقصير من العبادات ويجب أن يؤتى به بقصد القربة، وهللا )243المسألة (
  
 ال يشترط للتقصير من عمرة التمتع مكان خاص ومعين، فيجوز التقصير عنـد المـروة بعـد             )244المسألة  (

من السعي، أو بعد الرجوع إلى المنزل، وهكذا ال فرق بين أن يقصر هو بنفسه أو يطلـب            إتمام الشوط االخير  
  .من شخص آخر بأن يقص شيئاً من شعره

  
 بدل التقصير، ولو فعل عمداً، وكـان فـي شـهر ذي    »عمرة التمتع«حلق الرأس في  ال يجوز   )245المسألة  (

  .القعدة فما بعد فاألحوط وجوباً أن يكفر عن ذلك بذبح شاة، ول كان ذلك عن غير عمد لم تكن فيه كفارة
  
، إال  يخرج من اإلحرام، ويحل له كل ما يحرم علـى المحـرم  »عمرة التمتع« بعد التقصير من   )246المسألة  (

  .الصيد فانه يبقى حراماً عليه، لحرمة الصيد في الحرم على الجميع
  
صحت عمرتـه، وصـح   ) يعني أحرم وذهب إلى عرفات( إذا نسي التقصير وبدأ بأعمال الحج     )247المسألة  (

  .حجه، وال شيء عليه، ولكن األفضل أن يكفّر عن ذلك بذبح شاة
  
بدأ بأعمال الحج، بطلت عمرته، وتبدل حجـه إلـى حـج اإلفـراد،            إذا ترك التقصير عمداً و     )248المسألة  (

ووجب عليه إتمام حجه، واألحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام الحـج وإن كـان األحـوط إسـتحباباً          
  .إعادة الحج في السنة الالحقة
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  . من ترك التقصير جهال كان حكمه حكم العمد أيضاً)249المسألة (
  
 ال يجب طوافُ النساء في عمرة التمتع، بل ليس من الضروري اإلتيان بطواف النـساء حتـى     )250المسألة  (

  .بقصد رجاء المطلوبية
  

  حج التمتّع
  
 يجب اإلتيان بحج التمتّع بعد عمرة التمتع ـ كما قلنا ذلك سابقاً ـ وأعماله ثالثة عـشر علـى     )251المسألة (

  :النحو االتي
  . ـ اإلحرام من مكة1
ـ 2  من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الـشمس مـن ذلـك    »عرفات«في ) أي الكَون( الوقوف  

  .اليوم
من طلوع فجر يوم عيد األضحى إلـى طلـوع الـشمس مـن     ) أي الكَون فيه( ـ الوقوف في المشعر الحرام  3

  .ذلك اليوم
نى والّذي يسمى بجمـرة العقبـة أو   أي رجم العمود الذي في آخر م( ـ الذهاب إلى منى ورمي جمرة العقبة  4

  ).الجمرة القُصوى بسبع حصيات صغار
  ).اي اليوم العاشر من ذي الحجة( ـ ذبح األضحية في منى يوم العيد 5
  . ـ حلق شعر الرأس أو تقصيره6
  ).ويسمى هذا الطواف طواف الزيارة( ـ الطواف حول الكعبة 7
  . ـ اإلتيان بركعتي صالة الطواف8
  .ين الصفا والمروة ـ السعي ب9

  ).ويسمى طواف النساء( ـ طواف آخر 10
   ـ ركعتا صالة طواف النساء11
  . ـ المبيت في منى ليلة الحادى عشر والثاني عشر12
) أي رجم كل من الجمرة االُولى والوسطى والعقبة التي في منى بـسبع حـصيات  ( ـ رمي الجمار الثالث  13

  .في اليوم الحادي عشر والثاني عشر
  .سيأتي تفصيل وشرح كل واحد من األعمال في المسائل القادمةو
   ـ اإلحرام من مكة1
 ميقات اإلحرام لحج التمتّع ـ كما قلنا سابقاً ـ هو مكة، سواء من المسجد الحـرام أو مـساجد     )252المسألة (

ـ            ة ومكـة الموسـعة،   مكة االُخرى، أو أزقتها أو شوارعها ويكفي االحرام من المنزل، وال فرق بين مكة القديم



 41

بل يجوز اإلحرام حتى من محالّت مكة اليوم التي تمتد إلى منى وعرفات ولكـن األحـوط وجوبـاً هـو أن ال        
مسجد التنعـيم اقـرب   ( يعني أن تكون خارج حدود الحرم »التنعيم«يحرم من النقاط التي تبتعد أكثر من مسجد       

  .راموأفضل األماكن لإلحرام هو المسجد الح). حدود الحرم
  
 أفضل وقت لإلحرام للحج هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ولكن يجوز اإلحرام قبل ذلـك           )253المسألة  (

بثالثة أيام أيضاً والذهاب إلى منى حتى يذهب من هناك إلى عرفات، خاصة الـشيوخ والمرضـى إذا خـافوا             
  .الزحام، فانه يجوز لهم أن يتحركوا قبل هذا أيضا

آخر وقت اإلحرام للحج هو ما يوجب تأخيره عنه أن ال يدرك الوقوف بعرفات الـذي يكـون              )254المسألة  (
  .من ظهر اليوم التاسع إلى الغروب منه

  
إذا كان فـي مقـدوره   (وعلى هذا يجوز أن يحرم صبح اليوم التاسع أيضاً ثم يوصل نفسه إلى عرفات        

  ).الوصول إلى ذلك الوقت
  
   ـ الوقوف في عرفات2
 صحراء تبتعد عن مكة بمـسافة    »عرفات«و.  الثاني من واجبات الحج هو الوقوف في عرفات        )255ة  المسأل(

عشرين كيلومتراً تقريباً، وهي اليوم نصف مشجرة والواجب على الحجاج أن يلبثوا هنـاك بعـد ظهـر اليـوم      
  .التاسع من ذي الحجة

  
سع إلى غروب الشمس سـواء راجـال أو      األحوط الوقوف في عرفات من أول ظهر اليوم التا         )256المسألة  (

ويـستحب أن يكـون   .راكباً، في حال السكون أو الحركة، في حال اليقظة أو النوم، أو بعضه نائماً وبعضه يقظاً   
االنسان في هذه المدة مشتغال بذكر اهللا، ومتوجهاً إليه تعالى وفي حال التوبـة والـدعاء والـضراعة، وفـضل          

  .ان والزمان ال نظير له في العظمة واألهميةالدعاء والمناجاة في هذا المك
  
 الوقوف في عرفات عبادة، ويجب أن يقترن بالنية وقصد القربة، وليست للنية عبـارة خاصـة       )257المسألة  (

  .بل يكفي أن يقصد في قلبه
  
 إذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس فان كان ذلك عن نسيان أو جهل بالمـسألة لـم يكـن      )258المسألة  (

وإذا لم يمكنه أن يذبح بعيراً وجـب  (وإذا فعل ذلك عمداً عصى وأثم ويجب أن يذبح بعيراً في منى        .يه شيء عل
  .وحجه صحيح على كل حال) أن يصوم ثمانية عشر يوماً
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 إذا عاد إلى عرفات مرة اُخرى قبل غروب الشمس وبقي هناك إلى الغروب ثم خرج منهـا لـم   )259المسألة  (
  .تجب عليه الكفارة

  
 الوقوف في عرفات في تمام المدة المذكورة سابقاً وإن كان واجباً وكان تركـه عـصياناً وإثمـاً       )260المسألة  (

ولكنه ليس من أركان الحج، بل ركن الحج هو التوقف في عرفات فقط مقداراً من الزمان الذي بدايتـه الظهـر          
  . واذا ترك كل هذه المدة عمداً بطل حجهفلو وقف مقداراً من تلك المدة صح حجه .ونهايته غروب الشمس

  
 من لم يدرك الوقوف في عرفات من الظهر إلى الغروب يجب عليه أن يقف في ذلـك المكـان         )261المسألة  (

  .مقداراً من ليلة العيد وإن قّل
  

وعلى هذا إذا وصل إلى عرفات في الوقت الذي غادرها الناس، بقي مقداراً من الليل هناك بـشرط أن          
نفسه إلى المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم العيد ويسمى هـذا بـالوقوف اإلضـطراري فـي                يوصل  
  .عرفات

  
وإذا لم يوفَّق لدرك هذا الوقوف اإلضطراري في عرفات أيضاً، يعني أنه لم يستطع البقاء في عرفـات         

وف يأتي ذكره فيمـا بعـد، وفـي    يدرك شيئاً من الوقوف في المشعر الحرام الذي س شيئاً من تلك الليلة كفاه أن     
  .هذه الصورة يصح حجه

  
   ـ الوقوف في المشعر الحرام3
 موضـع معـروف بـين منـى     »الجمـع « و »المزدلفة« المشعر الحرام الذي له اسم آخر هو         )262المسألة  (

 ويجب على من يحج أن يفيض إليـه بعـد   ) و حدوده ما بين جبل المأزمين والحياض ووادي محسر        (وعرفات  
  .واألحوط ـ في صورة اإلمكان ـ أن ال يؤخّر اإلفاضة إلى المشعر الحرام .الوقوف في عرفات

  
 الوقوف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طُلوع الشمس واجب، بل األحـوط وجوبـاً أن   )263المسألة  (

  .ه االُمور ويقصد القربةيبيت ويكون في الليل هناك أيضاً، ويذكر اهللا بعض الِذكر، ويجب أن ينوي لجميع هذ
  
 إذا غادر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من دون عذر شرعي، وذهب إلى منى، فـإن كـان       )264المسألة  (

  .عن جهل بالمسألة لم يكن عليه شيء، وإذا كان عن عمد أثم وعصى وكفّر عن ذلك بشاة ولكن يصح حجه
  
  . وكُل من ترك الوقوف عمداً بطل حجه الوقوف في المشعر الحرام ركن)265المسألة (
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 الوقوف في المشعر الحرام في تمام الفاصلة الزمنية بين طلوع الفجـر وطلـوع الـشمس وإن          )266المسألة  (
ولكن لو بقي الليل هنـاك فقـط كفـى فـي     ) وحتى الكون فيه ليلة العيد واجب أيضاً على األحوط      (كان واجباً   

أِثم وعصى ووجبت عليه كفـارة وهـي   ) ترك الوقوف بين الطلوعين عمداًأي (صحة حجه، ولكن لو فعل ذلك     
  .شاة
  
  : يجوز لعدة طوائف الوقوف قليال في المشعر الحرام ثم اإلفاضة إلى منى)267المسألة (
  . ـ النساء1
   ـ المرضى2
   ـ الشيوخ3
   ـ كل المعذورين4
  

وبنـاء   .ن الوقت ثم يفيض إلى منـى وعلى هذا يجوز لمن له عذر أن يقف في المشعر الحرام شيئاً م             
على هذا يجوز للشيوخ والنساء واألطفال وكّل من كان معهم ممـن يقـوم بخـدمتهم ورعـايتهم أو إرشـادهم              

بعد توقف قليل وذكـر اهللا تعـالى فـي    (ويخافون األذى صبح يوم العيد بسبب الزحام، أن يذهبوا ليال إلى منى    
ولكن األحوط اسـتحباباً أن ال يتحـرك مـن المـشعر      . نفس تلك الليلة  ورمي جمرة العقبة في   ) المشعر الحرام 

  .الحرام قبل نصف الليل
  
  

  أحكام الوقوف في عرفات والمشعر الحرام
  
  :ـ كما قلنا ـ قسمان»المشعر الحرام«و »عرفات« لكل واحد من الوقوف في )268المسألة (
  . ـ الوقوف اإلختيارى1
  . ـ الوقوف اإلضطرارى2
  . من حوالي الظهر إلى غروب الشمس» االختيارى في عرفاتوالوقوف«
  . من طلوع صبح يوم العيد إلى طلوع الشمس»والوقوف اإلختياري في المشعر الحرام«
  . من طلوع صبح يوم العيد إلى طلوع الشمس»الوقوف اإلضطرارى في المشعر الحرام«و
  . ظهر يوم العيد من طلوع الشمس إلى»الوقوف اإلضطرارى في المشعر الحرام«و
  

نعم للمشعر وقوف اضطرارى آخر أيضا يرتبط بالنساء والـضعفاء والمرضـى وهـو التوقـف فـي        
  .المشعر مقداراً من ليلة العيد ثم الذهاب منه إلى منى
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  :بعضها على نحو التفصيل وسنأتي هنا بأحكام من يدرك كل هذه الوقوفات أو يدرك
أي من الظهـر إلـى الغـروب مـن اليـوم      ( عرفات والمشعر الحرام  ـ من أدرك الوقوفين اإلختياريين في 1

  .صح حجه قطعاً) التاسع في عرفات، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد في المشعر الحرام
  
 ـ من لم يدرك أي واحد من الوقوفين اإلختياري واالضطراري المذكورين اعاله ال فـي المـشعر وال فـي     2

  .قطعاًعرفات بطل حجه 
  
يعني أنـه لـم    (»الوقوف االختيارى في المشعر الحرام« و»الوقوف االضطراري في عرفات« ـ من أدرك  3

يصل إلى عرفات في نهار اليوم التاسع، وإنما أدرك مقداراً من الليل في عرفات ثم وقف في المـشعر الحـرام          
  .لصح حجه أيضاً ولم يكن فيه إشكا) من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

  
يعني وقـف مـن ظهـر يـوم      (»اإلضطراري في المشعر« و»الوقوف اإلختيارى في عرفات« ـ من أدرك  4

غروبه في عرفات، ولكنه لم يتمكن البقاء في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلـى الـشمس ووقـف     عرفة إلى 
  .وفحجه صحيح أيضاً) بعض الوقت قبل الظهر في المشعر

  
يعني أنه كان بعد ظهر يوم عرفة إلـى الغـروب فـي    ( فقط »ختيارى في عرفاتالوقوف اإل« ـ من أدرك  5

فحجـه  ) عرفات ولكنه لم يستطع الوقوف مقداراً من الزمان في المشعر الحرام حتى قبل الظهر من يوم العيـد            
  ).مهما كانت العلة(صحيح أيضاً 

  
لم يصل إلى عرفـات أصـال، ولكنـه    يعني أنه ( فقط »الوقوف االختيارى في المشعر الحرام« ـ من أدرك  6

  .كان حجه صحيحاً أيضاً) توقّف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
  
 قبـل  »الوقوف اإلضطراري في المـشعر « في ليلة العيد و»الوقوف اإلضطراري في عرفات« ـ من أدرك  7

  .ظهر العيد فحجه صحيح أيضاً
  
استطاع أن يوصـل نفـسه إلـى المـشعر      يعني أنه( فقط »المشعرالوقوف اإلضطرارى في « ـ من أدرك  8

فان هذا يكون ممن فات حجه، ويجب أن ينـوى العمـرة المفـردة وبعـد اإلتيـان      ) الحرام قبل ظهر يوم العيد   
  .بأعمال العمرة المفردة يخرج من االحرام، ويجب أن يعيد حج التمتّع في السنة القادمة

  
 فقط فقد فات حج هذا أيضاً وعليه أن يعمل وفـق الوظيفـة   »اري في عرفاتالوقوف اإلضطر« ـ من أدرك  9

  .المذكورة في الصورة المتقدمة
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يعني أنه وصل إلى المشعر بعـد ظهـر   ( ـ من لم يدرك أي واحد من الوقوفات االختيارية واإلضطرارية  10

  .بطل حجه وعليه أن يعمل حسب الصورة المتقدمة) يوم العيد
  
   العقبة ـ رمي جمرة4
 يوم عيد األضـحى، والمـراد منـه    »جمرة العقبة« الواجب الرابع من واجبات الحج هو رمي     )269المسألة  (

  . بسبع حصيات صغار1»جمرة العقبة«يدعى » صوب مكة(آخر منى  هو رجم موضع في
  
  : يجب في رمي جمرة العقبة اُمور هي)270المسألة (
 في قلبه أنه يرمي جمرة العقبة بـسبع حـصيات إمتثـاال ألمـر اهللا،      ـ النية وقصد القربة، ويكفي أن يقصد 1

  .وأداء لمناسك الحج، وال يلزم النطق بالنية
  
ال كبيرة جداً وال صغيرة جداً، بل يكفي أن يكون حجم كـلِّ  ( ـ يجب أن يكون عدد الحصيات سبع حصيات  2

  ).واحدة منها قدر أنملة
  
ي الحصيات أي أن يرجم بهـا تباعـاً مـن دون فاصـلة، وإذا رمـى       في رم»المواالة« ـ يجب أن يراعي  3

  .حصوتين أو اكثر معاً لم يكف، وعدت واحدةً
  
 ـ يجب أن تصيب الحصيات موضع الجمرة، فال يكفي إذا شك في اصابتها، وعليه أن يعيد رمـي كـّل مـا     4

  .شك في اصابته للجمرة
  
رة، وإذا استعان بشخص أو شيء في رمي الجمرة لـم   ـ يجب أن يرمي بالحصيات ال أن يضعها على الجم 5

مثال إذا أصابت الحصاة التي رمى بها الجمرة بمعونة حصاة اُخرى رمـى بهـا شـخص           . (يكف وإن أصابتها  
أما إذا وقعت حصاته على األرض أو على أطراف الجمرة ثم انطلقـت مـن هنـاك وأصـابت           ) آخر لم يكف  
  .الجمرة كفى

  
 بين طلوع الشمس من يوم العيد وغروب الشمس من ذلـك اليـوم، ولكـن يجـوز      ـ وقت رمي الجمرة ما 6
  . ومن يخافون الزحام يوم العيد أن يرموا الجمرة ليلة العيد»الشيوخ« و»للنساء«
  

                                                   
 والبد . على ما ذكر صاحب الجواهر رضوان اهللا تعالى عليه مأخوذة من الجمار وهي الحصيات الصغار، وفي الحقيقة الجمرة محل الجمار»الجمرة« 1

  . التي هي آخر الجمار صوب مكة المكرمة»جمرة العقبة« و»الجمرة الوسطى« و»الجمرة األولى«: أن نعلم أن هناك ثالث جمار
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  : ـ يشترط في الحصيات ثالثة اُمور7
  . أن تكون حجراً وصخراً ال مدراً أو شيئاً آخر:األول-
ويجب أن يعلَم أن المشعر الحرام ومنى كلها داخل في حدود الحـرم، وأمـا         (»الحرم« أن يجمعها من     :الثاني-

ولكن األفضل أن يجمعها ليلة العيد مـن المـشعر الحـرام، وال مـانع مـن       ).عرفات فخارج عن حدود الحرم  
  .جمعها من منى ومكة أيضاً

  .لك يعني أنه لم يرم بها الجمرة أحد قبل ذ»بكراً« أن تكون الحصيات :الثالث-
  

ولكن إذا رأي حصيات فـي غيـر    .وعلى هذا ال يجوز اإلستفادة من الحصيات المتجمعة حول الجمرة       
  .ذلك المكان وشك هل استفيد منها في رمي الجمرات أم ال جاز له االستفادة منها في الرمي

  
، واألفـضل  حـصاةً ) 49(ويجب اإللتفات إلى أن عدد االحجار التي يحتاج إليها في األيام الثالثة هي              

  .أن يجمعها ليلة العيد من المشعر الحرام، ويضعها في كيس عنده
  

أو ربما اضطر إلى البقاء في منى اليـوم   (ولكن حيث انه يمكن أن ال تصيب بعض الحصيات الجمرة           
  . لذلك من األفضل أن يجمع أكثر من العدد الذي ذكرناه أوال)الثالث عشر أيضا فيحتاج إلى سبعين حصاة

  
  . األحوط وجوباً أن ال يجمع تلك الحصيات من المساجد)271ألة المس(
  
 يجوز رمي الجمرات راجال أو راكبـاً، باليـد اليمنـي أو اليـسرى ولـيس للرمـي طريقـة         )272المسألة  (

مخصوصة أيضاً، كما ال يشترط فيه الوضوء، وإن كان األفضل أن يكون راجال وأن يكـون علـى وضـوء،              
  .يحمده ويدعوه في تلك الحالوأن يذكر اهللا تعالى، و

  
 ال يجوز رمي الجمرة في الليل إالّ للنساء والمرضى ومن يخـشى الزحـام فـي النهـار، وإالّ         )273المسألة  (

وال فرق بين أن يرموا في الليلـة الـسابقة   (الذين يقومون بشؤون الحجاج وال يقدرون على الرمي أثناء النهار،   
  ).أو الليلة المقبلة

  
 يجوز رمي جمرة العقبة وغيرها من الجمار من جميع جهاتها وإن كـان يـستحب ـ حـسب     )274المسألة (

ولكـن يـستحب فـي الجمـار     . المشهور ـ أن يكون الرامي في جمرة العقبة مستدبراً القبلة ومستقبال الجمرة 
  .االُخرى أن يستقبل الرامي القبلة
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وإذا تـيقّن   .الجمرة بنى على األقل، وأتى بالمـشكوك   إذا شك في عدد الحصيات التي رمى بها  )275المسألة  (
 قد فاتت فاألحوط أن يكملهـا ثـم   »المواالة«وأما ذا كانت .  بعد أتى بالبقية»المواالة«أنه رمي أقل، فان لم تفت   

  .يعيد الرمي بسبع حصيات جديدة
  
تذكّر أو عرف المـسألة إلـى    إذا ترك رمي الجمرة نسيان أو جهال بالمسألة وجب قضاؤه كلّما         )276المسألة  (

  .اليوم الثالث عشر
  

  .واألفضل أن يأتي بما يتعلق بقضاء اليوم السابق قبل الظهر، ويأتي بوظيفة اليوم الحاضر بعد الظهر
  ).بأن يأتي بالقضاء أوال ثم يأتي بوظيفة اليوم الحالي بعده(ولكن ال مانع أن يأتي بهما معاً في وقت واحد 

  
 التفت بعد العودة من منى إلى مكة أنه لم يرِم الجمرة وجب أن يعـود إلـى منـى ويـأتي               إذا )277المسألة  (

  .بالرمي
  

ولكن إذا كان اليوم الثالث عشر قد انقضى وجب أن يقضي ما فاته من الرمي بنفسه في العـام القـادم،        
  .وإذا لم يمكنه ذلك استناب من يقضيه عنه

  
 أِثم وعصى ولكن ال يبطل حجه، ويجب أن يعمل حـسب المـسألة      إذا ترك رمى الجمرة عمداً     )278المسألة  (

  .المتقدمة
  
 يجب رمي الجمار الثالثة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويجـب أن يراعـي الترتيـب      )279المسألة  (

 التـي هـي   »جمرة العقبـة « ثم »الجمرة الوسطى« ثم يرمي »الجمرة األولى«بين الجمار، يعني أن يبدأ برمي  
و هذا يرتبط باليوم الحادي عشر والثاني عشر، أما اليوم العاشر، أي يوم العيـد، فيرمـي جمـرة     (الجمار  آخر  

  ).العقبة فقط
  
 إذا لم يراع الترتيب في رمي الجمار الثالث وجب أن يعود ورمي على نحـو يحـصل معـه              )280المسألة  (

  .الترتيب المطلوب
  

 .بع حصيات أو اكثر عاد ورمى البـاقي علـى الترتيـب   أما إذا كان قد رمى كل واحدة من الجمار بأر     
وإذا كان قد رمى كّل واحدة من الجمار بأقّل من أربع حصيات، عاد وبدأ من األول ورمى كـّل واحـدة بـسبع        

  .حصيات كاملة
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كمل تلك الجمرة فقـط، وال يجـب عليـه     وإذا كان قد ترك ثالث حصيات أو أقّل من إحدى الجمرات        
  .اكثر من ذلك

  
 إذا لم يراع الترتيب المطلوب عمداً فاألحوط وجوباً أن يعود ويستأنف الرمي مـن جديـد، وال          )281المسألة  (

  .فرق في هذه الحالة بين أن يكون رمى بأربع حصيات أو أقل
  
 في رمي الجمرة، يعني أن يرمـي الجمـرة بالحـصيات       »المواالة« األحوط وجوباً أن يراعي      )282المسألة  (

  .صل قليلةتباعاً وبفوا
  

ولكن ال اشكال إذا رمى بأربع حصيات متتالية وترك الباقي نسياناً أو جهال بالحكم، كمـا أسـلفنا، وال              
  .مانع من ان يتم الرمي فيما بعد وإن فاتت المواالة

  
وإذا  .يجب أن يرمي فـي الليـل  ) ممن سميناهم سابقاً( من ال يقدر على الرمي في أثناء النهار        )283المسألة  (
جز حتى عن الرمي في أثناء الليل، أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي نيابـة عنـه فـي          ع

  .أثناء النهار
  
  . ال مانع ظاهراً من الرمي في الطابق العلوي للجمار الذي بني مؤخّراً، وذلك عند الزحام)284المسألة (
  
   ـ ذبح االُضحية5
بح األضحية، وأفضل األضاحي البعير ومتوسطها بقرة وأقلهـا شـاة،    الثاني من واجبات منى ذ    )285المسألة  (

  .وهو يجب فقط على من يأتون بحج التمتع، وال يجب على غيرهم
  
وإذا كـان عـدة    . األحوط وجوباً أن تكون كل اُضحية لشخص واحد حتى في حال الـضرورة      )286المسألة  (

 بين االُضحية والصوم الذي سـوف نـشير إليـه    أشخاص قادرين على اُضحية واحدة فقط فاألحوط أن يجمعوا     
  .فيما يأتي

  
التي يؤتى بها يوم عيد االضحى ال مانع مـن مـشاركة عـدة      ) المستحبة(ولكن في األضاحي المندوبة     

  .أشخاص في اُضحية واحدة، حتى ولو بلغوا سبعين شخصاً
  
اً تـأخيره إلـى اليـوم الثالـث     ولكن يجوز أيض  األفضل ذبح االُضحية في يوم عيد األضحى،    )287المسألة  (

  .عشر
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.  إذا أخَّر التضحية لعذر أو بدون عذر بل عمداً وجب أن يضحي إلى آخـر ذي الحجـة حتمـاً   )288المسألة  (

  .وإذا لم يفعل ذلك استناب من يضحي نيابة عنه في أيام العيد من السنة القادمة
  
  : يشترط في األضحية اُمور)289المسألة (
يث السن في البعير على االقل خمس سنوات كاملة، وفـي البقـر علـى األقـل سـنتان       ـ أن تكون من ح 1

  ).على األحوط وجوباً(كاملتان، وفي الشاة سنة واحدة كاملة على األقل 
وال مـا  ) وال يـضر العـرج القليـل   ( ـ أن تكون سليمة العينين، وأن ال تكون مقطوعة االذن، وال عرجاء  2

  .لقرن الخارج فال عبرة به، وال يمنع إذا كان مكسوراًانكسر قرنها الداخل، أما ا
  
 ال بأس إذا كانت االُضحية مشقوقة االُذن أو مثقوبتها ألجل العالمة، كمـا ال يـضر إذا كانـت         )290المسألة  (

  .مقطوعة االُذن قليال لذلك
  
أوال إليـة لهـا أو   من المواشي التـي ال قـرن     ال بأس إذا كانت االُضحية من نوع خاص، أي)291المسألة  (

  .كانت بال اُذُن بأصِل الِخلقة
  
اي (ولكن ال إشكال فـي الموجـَؤة   ) أي ما سلّت خصيته( ال يجوز أن تكون االُضحية مخصية      )292المسألة  (

  .في فُحول األضاحي) رضت خصيته أو عطِّلت عروقها لتفسد
  
، ويكفي أن يقول الناس أنها ليـست هزيلـة،    الشرط الثالث في االُضحية هو أن ال تكون هزيلة)293المسألة  (

  .بل إذا كانت هزيلة ولكن كان على كليتها شحم كَفَتْ وأجزأت
  
 ال يبعد قبول قول البائع في سن االُضحية وعدم كونها مخصية وسائر األمور الخفيـة التـي ال       )294المسألة  (

  .يستطيع المشتري االطالع عليها عادة
  
ضحية على أنها سمينة، وبعد الذبح أو بعد الشراء ودفع الثمن وقبل الـذبح تبـين            إذا اشترى اُ   )295المسألة  (

وهكذا إذا اشترى اُضحيةً على أنها مهزولة ثم تبين أنها سمينة كفاه ذلك سـواء تبـين قبـل             .أنها مهزولة كفى  
  .الذبح أو بعده

  
ح أو بعد الشراء ودفع الثمن تبـين أنـه   وبعد الذب  إذا اشترى حيواناً ال يظهر فيه عيب ونقص،    )296المسألة  (

  .ناقص، كفاه ذلك، وإن كان األحوط إستحباباً أن ال يكتفي بتلك األضحية
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 يستحب أن تقسم األضحية إلى ثالثة أقسام، يأخذ ثلثه لنفسه ويتصدق بثلثه اآلخر فـي سـبيل              )297المسألة  (

 بقسم منه على الفقراء واجب وان لم يكن األكـل منـه        اهللا، ويهدي الثالث إلى أِحبائه والمؤمنين ولكن التصدق       
  .واجباً على الحاج نفسه

  
  . ال يجب تقسيم االُضحية إلى ثالثة أقسام مساوية)298المسألة (
  
 إذا لم يكن في منى من المستحقين أحد جاز اخراج لحم االُضحية إلى خـارج منـى بـل إلـى      )299المسألة  (

  .المسلمينخارج الحجاز وإيصاله إلى فقراء 
  

أو سـهم المـؤمنين   ) من الصدقة(وأما أخذ الوكالة من بعض المستحقين أو المؤمنين لتقبل سهم الفقراء      
كمـا َأن األكـل    .ثم ايصالها إليهم ثم ترك اللحوم هناك، وإن كان مطابقاً لالحتياط لكنه غير واجب     ) من الهدية (

  . لالحتياطكان موافقاً من لحم االُضحية غير واجب على الحاج وإن
  
 األحوط عدم إخراج لحم االضحية من منى ما دام هناك فقراء ومحتاجون فـي منـى، ويجـوز     )300المسألة  (

  .ذلك إذا لم يكن هناك مستحقون
  
 يجوز إعطاء لحم االضحية لجميع فقراء المسلمين شيعةً وسنةً ولكن يشكل إعطاؤه إلـى غيـر        )301المسألة  (

  .المسلم، وإلى الناصبي
  
 إذا لم يحصل على اُضحية إلى وقت العودة من مراسم الحج ولكن كان عنده ثمنهـا، وجـب أن    )302سألة  الم(

يترك الثمن عند شخص ثقة حتى يشتري أضحية إلى آخر ذي الحجة من نفس العـام ويـذبحها فـي منـى إن        
  .أمكن، واذا لم يمكن ذلك ذبحها في نفس مكة

  
ضاً وجب أن يذبح األضحية في شهر ذي الحجـة مـن العـام    وإذا لم يمكن ذلك إلى آخر ذي الحجة أي       

ممن يطمئن إليه من بعض الحجـاج فـي    وإذا لم يحصل على شخص يطمئن إليه هناك يجوز أن يطلب      .القادم
  .السنة القادمة ليذبح عنه أضحية

  
ه أعطـى ثمنـه    األحوط أن ال يبيع صاحب االُضحية جلدها وما شابه ذلك ولو احتفظ به لنفـس )303المسألة  (

  .للفقراء
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 يكفي ذبح االُضحية في المذابح الموجودة اآلن وان كان المعـروف فـي الحـال الحاضـر أن          )304المسألة  (
جميعها خارجة عن حدود منى أو أن قسماً صغيراً منها يقع في منى، وال يجب الذبح في جانب منـى خفيـة أو        

  .يؤخر الذبح أليام اُخرى
  
قوم المسلمون بعمل ما ليمكن االستفادة من لحـوم األضـاحي حتـى ال تتلـف، وال         يجب أن ي   )305المسألة  (

  .يضطروا لدفنها أو حرقها ألن هذا العمل إسراف وحرام ومخالف لتعاليم االسالم
وإذا لم يحصل على مستحقين في منى جاز ارسال لحوم األضاحي إلى سائر البالد وإعطاؤهـا إلـى الفقـراء                 

هذا العمل إلى نفقات معينة وميزانية خاصـة وجـب علـى الحكومـة االسـالمية، أو             والمؤمنين، ولو احتاج    
  .المسلمين توفير ذلك

  
 ال بأس وال إشكال في االستفادة من األجهزة الميكانيكية لذبح األضاحي ولكن يجب أن تراعـى          )306المسألة  (

  ).اه في توضيح المسائلمما ذكرن(شرائط الذبح الشرعي مثل استقبال القبلة، والتسمية وغير ذلك 
  
 إذا لم تحصل وسيلة لالستفادة من لحوم األضاحي بعد السعي والجهد الالزمين، واضـطُر إلـى      )307المسألة  (

إتالفها وافنائها وجب في هذه الصورة الكفُّ عن ذبح األضاحي في منى مؤقتـاً وعـزل ثمنهـا جانبـاً ريثمـا          
  .لعمل وفق وظيفتهايضحي الحاج في وطنه بعد العودة من الحج وا

  
 في الفرض المذكور في المسألة المتقدمة يجب ذبح األضحية فيما تبقى من شـهر ذي الحجـة،         )308المسألة  (

وإذا لـم يوفّـق    .و إذا تأخّرت العودة إلى ما بعد ذي الحجة يستنيب أحداً ليذبح عنه في الوطن، في ذي الحجة           
  .ذلك في أيام عيد األضحى من السنة القادمةللذبح في شهر ذي الحجة من تلك السنة، يقوم ب

  
 يجوز للحاج أن يذبح اُضحيته بنفسه أو ينيب من يذبحها عنه، وفي هذه الصورة ينوي الحـاج          )309المسألة  (

كمـا ال يلـزم    .نفسه، وال يلزم أن يكون النائب معروفاً بمشخَّصاته بصورة دقيقة، بل تكفي المعرفة اإلجماليـة       
لذابح شيعياً بل يجوز لكّل من تكون ذبيحته طاهرة وحـالال، أن يـذبح االُضـحية وان كـان             أيضاً أن يكون ا   

  .األفضل أن يكون شيعياً
  
وإن كـان ِذكـر إسـمه    ( ال يلزم أن يجري الوكيل على لسانه اسم موكِِّله حين ذبح االُضـحية       )310المسألة  (

  .لموكله األصليبل حتى إذا ذكر اسم غيره إشتباهاً لم يضر، ووقع ) أفضل
  
   ـ حلق شعر الرأس أو تقصيره وتقليم الظفر6
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 يجب على الحاج ـ بعد التضحية أن يقص شيئاً من شعر رأسه، أو يحلقه بتمامه، ولـو كانـت    )311المسألة (
التقـصير عـن حالـة     الحجة حجتَه االُولى كان الحلقُ أفضل، ولكن ال يجب ذلك، ويخرج الحاج بـالحلق أو              

عني أنه يحّل له لبس األلبسة المخيطة، كما يحُل له سائر ما حرم عليه بسبب اإلحـرام اال اسـتعمال         اإلحرام، ي 
  .والنساء، حيث سنذكر حكم ذلك في األعمال التالية) العطور(الطيب 

  
 األحوط وجوباً لمن عقد شعر رأسه أو ألصق بعضه ببعض ِبمـواد الصـقة أن يحلـق شـعر         )312المسألة  (

حوط استحبابا لمن كانت سفرته االُولى إلى الحج أن يحلق شـعر رأسـه، ولكـن يجـوز اإلكتفـاء          واال .رأسه
  .وفي السفرات التالية يخير بين الحلق والتقصير .بتقصير شيء منه

  
على أن مسألة الحلق خاصة بالرجال دون النساء، إذ ال يجوز في مورد النساء حلـق شـعر الـرأس،            

  .حالة اإلحرام، التقصير وقص شيء من الشعروإنما يجب عليهن للخروج من 
  
 يحبذ تقليم الظفر مضافاً إلى تقصير شعر الرأس للرجال، والنـساء، ولكـن ال يكتفـى بتقلـيم         )313المسألة  (

  .الظفر على األحوط وجوباً
  
  : يجب اإلتيان بمناسك منى وواجباتها الثالثة على الترتيب يعني)314المسألة (

حلق أو تقصير شعر الرأس وتقلـيم مقـدار مـن    : ثالثاً. ذبح االُضحية: العقبة، ثانياً  رمي الجمرة    :أوال
بل يصح حتى إذا تعمد مخالفة الترتيب ولكنـه يـأثم   . ولو خالف هذا الترتيب جهال أو نسياناً صح عملُه   .الظفر

  .وليس عليه شيء من الكفارة
  
وإذا طاف قبل أن يحلـق  ) طواف الزيارة(واف الحج  يجب حلق أو تقصير شعر الرأس قبل ط       )315المسألة  (

أمـا إذا قـدم الطـواف نـسياناً أو      .أو يقصر عمداً وجب إعادة طوافه بعد الحلق أو التقصير ثم ذبح شاةً كفارةً  
  .جهال لم تجب عليه كفارة، ولكن األحوط وجوباً أن يعيد الطواف بعد الحلق أو التقصير

  
الحاج أن يحلقَ أو يقصر نفسه بنفِسه بل يجوز أن يأمر غيره بأن يفعـل ذلـك ـ     ال يلزم على )316المسألة (

  .شيعياً كان ذلك الغير أو سنياً
  

أحلق أو اقصر شعري لحجة االسالم الواجبـة   : ويجب على كّل حال أن ينوي هو نفسه بأن يقول مثال          
  .قربة إلى اهللا تعالى
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صير في منى، فلو لم يفعل ذلك في منى عمداً أو نـسياناً أو جهـال    يجب أن يكون الحلق أو التق )317المسألة  (
وجب عليه الرجوع إلى منى والقيام بهذه الوظيفة هناك، وإذا لم يمكنه الرجوع إلى منى أو كـان فيـه مـشتقة            

واألحوط وجوباً أن يبعث بشعره إلى منى ـ إن امكنه ذلك ـ ويـستحب أن يدفنـه       .شديدة فعل ذلك حيث هو
  .هناك

  
 ال يجوز لمن لم يقصر بعد، وال يزال محرماً أن يحلق أو يقصر شعر شخص آخر بـل عليـه         )318المسألة  (

  .أن يحلق أو يقصر شعره هو أوالً، ثم يجوز له أن يقوم بذلك لآلخرين
  
والجـرح واإلدمـاء فـي حـال     ( األحوط لمن كان يعلم بأنه لو حلق رأسه اصابته جراحـات،  )319المسألة  (

  .أن يقصر شيئاً من شعره أوال ثم يحلقه بتمامه بعد ذلك) خالف االحتياطاالحرام 
  
   ـ واجبات مكة الخمسة11 ـ إلى 7
الثالثة أن يعود إلى مكة للقيام ببقيـة اعمـال الحـج      يجب على الحاج بعد اإلتيان بأعمال منى    )320المسألة  (

  :التي هي خمسة اشياء، وهي عبارة عن
  . أيضاً»طواف الزيارة«سمى  والذي ي»طواف الحج« ـ 1
  . ـ صالة طواف الزيارة2
  . ـ السعي بين الصفا والمروة3
  . ـ طواف النساء4
  . ـ صالة طواف النساء5
  

              على الحاج أن يأتي بهذه األعمال الخمسة بنفس الطريقة التي بيناها في عمـرة التمتـع مـن دون أي
الة والسعي هنا بنية طـواف الزيـارة وصـالة طـواف       فرق إالّ في النية، فانه يجب أن يأتي بالطواف والص         

  .الزيارة وسعي الحج، أوال، ثم يأتي بالطواف وصالته بنية طواف النساء وصالة طواف النساء
  
 يجوز للحاج أن يذهب إلى مكة بعد أعمال منى يوم عيد األضحى بال فاصلة ويـأتي باألعمـال    )321المسألة  (

  .المذكورة في المسألة المتقدمة
  

األفضل أالّ يؤخرها عن اليوم الحادي عشر، وإذا أخر فال يؤخرها عن اليوم الثالث عـشر، ولكـن ال      و
يبعد جواز أن يأتي بهذه األعمال إلى آخر ذي الحجة وإن كان األحوط استحباباً عدم تأخيرها عن اليوم الثالـث           

  .عشر
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 الطواف والسعي بين الـصفا والمـروة،    يجب اإلتيان بأعمال مكة يعني طواف الزيارة وصالة      )322المسألة  (
وطواف النساء وصالة الطواف، بعد أعمال منى، ولكن يجوز لعدة طواِئف اإلتيان بهذه األعمال قبـل الـذهاب          

  :إلى عرفات والوقوف فيها
 ـ المرأة التي تخشى أن تبتلى بالعادة الشهرية، أو المخاض ووضع الحمـل وال تـستطيع أن تبقـى     1

  .حتى تطهر
  .لمريض الذي ال يستطيع أن يأتي بالطواف والسعي في الزحام ـ ا2
 ـ الشيخ والشيخة اللذان ال يستطيعان القيام بهذه األعمال بعد العودة من منى بسبب شدة الزحـام أو    3

  .خوفاً من الضرر أو الخطر
ع فـي مـشقة ال    ـ كُل من يعلم بأنه ال يقدر على القيام بهذه األعمال بعد الرجوع من منى، أو أنه يق 4

  .تُطاق
  ).وال فرق في هذه المسألة بين طواف النساء وطواف الحج(

  
 في الموارد التى تُقدم هذه األعمال األحوط وجوباً أن يحرم بـإحرام الحـج ثـم يقـوم بهـذه                 )323المسألة  (

  .األعمال
  
يض، أو حـصلت القـدرة    أو برئت المرأة من دم الح»منى« إذا عوفي المريض بعد العودة من   )324المسألة  (

  .على الطواف والسعي فاألحوط وجوباً إعادة هذه األعمال
  
 يجب اإلتيان بطواف النساء على الرجل والمرأة والمتـزوج وغيـر المتـزوج، بـل وحتـى           )325المسألة  (

الصبيان المميزين والخناثى، وبدون ذلك ال تحل المرأة على الرجل، وال الرجل علـى المـرأة بـل األحـوط               
  .باً اذا اُتي بالصبي غير المميز إلى الحج واُحِرم أن يطوف معه وليه طواف النساءوجو

  
 ال يجب طواف النساء في عمرة حج التمتع، ولكن يجب هذا الطواف في حج التمتـع والعمـرة   )326المسألة  (

  .المفردة
  
 وكانت مـضطرةً لمغـادرة    إذا حاضت المرأة التي لم تأت بطواف الحج، وطواف النساء بعد،          )327المسألة  (

يجب أن تستنيب لطـواف  ) مثل أن ال تمهلها القافلة والحملة حتى تبرأ من الحيض    (مكة قبل البرء من الحيض      
وهكذا يستنيب كُل مـن  (الحج وصالة الطواف، ثم تسعى هي بنفسها ثم تستنيب لطواف النساء وصالة الطواف      

  ).رض أو عذر آخرال يكون قادراً على اإلتيان بالطواف والسعي لم
  



 55

 ال يجوز اإلتيان بطواف النساء وصالته عقيب طواف الحج وصالته بالفاصلة وقبـل الـسعي         )328المسألة  (
  .بل يجب اإلتيان به بعد السعي كامال

  .ولكن إذا أتى به قبَل السعي ِنسياناً أو جهال بالمسألة صح حجه
  
تيان بأعمال منى الثالثة، واالتيان بأعمال مكّـة الخمـسة    يخرج الحاج من حالة اإلحرام بعد اإل     )329المسألة  (

  :كان يحرم في حالة االحرام في ثالثة مراحل ويحل له كل ما
  . ـ بعد حلق شعر الرأس أو تقصيره يحل كُل ما كان يحرم عليه إال الطيب والنساء1
  .الطيب ـ بعد طواف الزيارة وصالة الطواف والسعي بين الصفا والمروة يحل استعمال 2
  . ـ بعد طواف النساء وصالته تحل النساء أيضا3ً
  

  )الكون فى منى ليال( ـ المبيت في منى 12
وفي بعـض المـوارد   ( يجب على الحاج أن يبيت الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة في منى           )330المسألة  (

  ).الليلة الثالثة عشرة ايضاً
  

 عليه ذبح شاة كفارة واألحوط وجوباً أن يذبح عن كـل    وإذا بات في هاتين الليلتين في غير منى وجب        
  .ليلة شاة واحدة كفارةً

  
  . يكفي أن يبيت نصفاً من الليلة في منى سواء كان النصف األول أو الثاني)331المسألة (
  
 ال بأس أن يأتي الحاج إلى مكة لإلتيان بأعمالها ليلة الحادي عشر قبل منتصف الليل أو نفـس           )332المسألة  (
وم العيد بعد اإلتيان بأعمال منى الثالثة، ويعود إلى منتصف الليل، بل يكفي حتى إذا وصل إلـى منـى قبـل          ي

  .طلوع الصبح
  
 المبيت في منى مثل سائر أعمال الحج يحتاج إلى النية وقصد القربة، ويكفـى أن ينـوي فـي       )333المسألة  (

  .حج المندوبقلبه أنه يبيت في منى لحج التمتع من حجة اإلسالم أو ال
  
  . إذا اضطر أن ال يبيت في منى لم يكن عاصياً، وال تجب عليه كفارة وصح حجه)334المسألة (
  
  . تُعفى عدة طوائف من المبيت في منى)335المسألة (

  . ـ الشيخ والشيخة والمريض وممرضه الذين يكون المبيت في منى شاقاً عليهم1
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ج وخدمتها إذا اضطروا إلى المجـيء إلـى مكـة لحـّل      ـ المسؤولون عن الحمالت وقوافل الحجا 2
  .مشاكل الحجاج

  .الخطر أو الضرر  ـ من يخشى ـ بسبب الزحام عند عودة الناس إلى مكة ـ3
 ـ من يشتغل طوال الليل في مكة بأعمال الطواف أو عبادة أخـرى، وال يـشتغل بعمـل آخـر إالّ      4

  .الحاجات الضرورية
  .بالمناسك ويعود إلى منى قبل طلوع الفجر ـ من يأتي إلى مكة لالتيان 5

  
وخاصـة فـي   ( ال بأس عند المبيت في منى في البيتوتة في سفوح الجبال التي في نواحي منى   )336المسألة  (

كذلك يجوز عند الوقوف في المشعر الحرام ليلة العيد الوقوف فـي سـفوح الجبـال التـي فـى              ) حالة الزحام 
 في سفوح جبال المأزمين التي تقع في بدايـة المـشعر وخـارج حـدود         أطراف المشعر، ولكن يشكل الوقوف    

  .المشعر إالّ في مواقع الزحام والضرورة
  
 يجب على ثالث طوائف البيتوتة في منى ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الـثالث فـي اليـوم       )337المسألة  (

  ):على األحوط وجوباً(الثالث عشر 
  .اإلحرام ـ من ارتكب صيد الحيوان في حالة 1
  . ـ من جامع زوجته في حال اإلحرام2
  . ـ من لم يغادر منى اليوم الثاني عشر إلى أن تغرب الشمس ويحّل الليل3

في هذه الصورة الثالث يجب المبيت في منى ليلة ثالثة، وفي غير هذه الصورة يجوز الرجـوع إلـى              
  .مكة في اليوم الثاني عشر

  
ة منى والعودة إلى مكة في اليوم الثاني عشر بعد أذان الظهر، ولكـن مـن    يجب أن تكون مغادر)338المسألة  (

  .يغادرها في اليوم الثالث عشر يجوز له الخروج منها قبل الظهر
  

  12 و 11 ـ رمي الجمار في اليوم 13
على النحـو  . من واجبات الحج كما أسلفنا رمي كّل الجمار الثالثة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر         

  .تيب الذي مر في المسائل السابقةوالتر
  
  

  المصدود والمحصور
  

  الممنوعون عن مواصلة اعمال العمرة أو الحج لمانع
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بعـد اإلحـرام للعمـرة    ) سواء العدو أو عمال الدولة( على من منعه شخص  »المصدود« يطلَق   )339المسألة  (
 بسبب المرض وما شابهه علـى القيـام      على من اليستطيع   »المحصور«ويطلَق   .أو الحج من مواصلة أعمالها    

  .بأعمال الحج أو العمرة
  
 ولكن منَعه عـدو أو شـخص آخـر مثـل الدولـة أو       »العمرة« أو   »الحج« من أحرم باحرام     )340المسألة  (

السارقين أو غيرهم من الذهاب إلى مكة، ولم يكن هناك طريق آخر للذهاب إلى مكـة، أو كـان ولكـن لـيس         
واألحـوط أن يـذبح األضـحية    . هناك، وخرج من اإلحرام  الذهاب من ذلك الطريق، ضحىعنده ما ينفق على 

  .بقصد الخروج من اإلحرام
  

وهكذا األحوط أن يقصر شعر رأسه، واذا لم يحصل على اُضحية، نوى هناك الخروج عـن اإلحـرام،     
 يمكنه الـصيام هنـاك صـام    وإذا لم) 344كما سيذكر في مسألة (واألحوط أن يصوم عشرة أيام بدل االُضحية       

  .تمام تلك االيام لدى العودة إلى وطنه
  
 بالمنع من الذهاب إلى مكة، أو المنع من اإلتيان بجميع أعمـال الحـج        »الصد« يتحقق عنوان    )341المسألة  (

بعد المجيء إلى مكة، بسبب الحبس والتوقيف أو اي عامل آخر، أو المنع من الوقوف في عرفات أو المـشعر               
  .رامالح
  

أما إذا مِنع فقط من أعمال منى استناب احداً للرمي، والذبح ثم حلَق شعر رأسه أو قصره، وخرج مـن           
  .اإلحرام، وأتى ببقية أعمال مكة بشخصه

  
وإذا كان قد أتى بالوقوفات ومِنع فقط من االتيان بأعمال منى وأعمـال مكـة إسـتناب أحـداً للرمـي           

  .ستناب شخصاً للقيام بأعمال مكةا والذبح، ثم قصر هو بنفسه ثم
  

وحجه في جميع هذه الصور صحيح، ويخرج من اإلحرام إالّ إذا مِنع من دخول مكة أو الوقـوف فـي          
  .عرفات والمشعر

  
ففـي هـذه   ) حتى عن غير عمد(وبعبارة اُخرى، إذا مِنع من االتيان باألعمال التي يبطل الحج بتركها          

 ذلك، أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج، وإالّ لم يجـب        الصورة إذا كان قد استطاع قبل     
عليه الحج.  
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 وهو الذى عجز عن اإلتيان بأعمال الحج والعمرة بسبب مـرض أو جراحـة أو          »للمحصور« )342المسألة  (
  :كسر في أعضائه وما شابه ذلك أربع حاالت

  
ر على أثر المرض وما شابه ذلك إلى العـودة إلـى وطنـه، أو     ـ إذا كان محرماً للعمرة المفردة ولكن اضط 1

مثل هذا الشخص يجـب أن يبعـث     .مالزمة سرير المستشفى هناك، ولم يعد قادراً على اإلتيان بأعمال العمرة          
الفالنـي والـساعة    بثمن االُضحية إلى مكة، ويتفق مع زمالئه بأن يذبحوا عنه االُضحية في مكـة فـي اليـوم    

يقصر هو في ذلك الوقت المقرر، ويخرج من اإلحرام، ويحل له كـُل شـيء إالّ النـساء إلـى أن         الفالنية، ثم   
  .يعافى ويأتي بالعمرة المفردة بنفسه

  
وإذا عوفي من مرضه ولكنه لم يستطيع اإلتيان بالعمرة المفردة بنفسه استناب من يقـوم بـذلك نيابـةً             

مكة، ذبح اُضحيةً حيث هو، وخرج من اإلحـرام، وإذا لـم   وإذا لم يحصل على من يضحي نيابة عنه في      .عنه
  .يمكنه ذلك ضحى عند العودة في وطنه، وعمل وفق ما جاء في الصورة المتقدمة

  
واذا كـان الحـج حجـه    ) على األحوط وجوبـاً ( ـ إذا كان محرماً لعمرة حج التمتع عمل وفق الفرع المتقدم  2

  .ةالواجب وجب اإلتيان به في السنة التالي
  
 بـسبب  »المـشعر « أو في »عرفات« ـ إذا أحرم لحج التمتّع من مكة ثم عجز عن اإلتيان بأحد الوقوفين في  3

أو بعـد ذلـك إلـى    (أحد هذه الموانع، بعث ثمن اُضحيته بواسطة أحد زمالئه إلى منى ليذبحها عنه يوم العيـد   
ساعة التي تواعد مع زمالئه وفقها وخـرج مـن   في ذلك اليوم وال ويقصر هو) اليوم الثالث عشر من ذلك الشهر 

، وتحّل له النساء إذا حج في السنة القادمة أو أتـى    )على األحوط وجوباً  (اإلحرام، وحّل له كل شيء إالّ النساء        
إن مثل هذا الشخص إذا كـان واجـب الحـج،     .بعمرة مفردة في السنة القادمة، وإذا لم يتمكن من ذلك استناب          

  .ي بالحج الواجب في السنة القادمةوجب عليه أن يأت
  
صح حجه، وعليه أن يقوم بما يستطيع مـن بقيـة األعمـال،    ) في عرفات أو المشعر( ـ إذا أدرك الوقوفين  4

  .بنفسه ويستنيب لكل ما ال يستطيع القيام به
  
ى األقّل وجـب   إذا عوفي من مرضه وقدر على أن يدرك الحج كلَه، أو يدرك أحد الوقوفين عل          )343المسألة  (

  .أن يذهب ويأتي ببقية األعمال ايضاً
  
  

  مسائل الحج المتفرقة
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 يجب على من ليس عنده اُضحية وال ثمنها أن يصوم عشرة أيام بدل االُضـحية، ثالثـة أيـام          )344المسألة  (

  ة إلـى الـوطن  وسبعة أيام بعد العـود ) اليوم السابع والثامن والتاسع من شهر ذي الحجة(متوالية في أيام الحج. 
وإذا لم يمكنه الصوم في اليوم السابع صام اليوم الثامن والتاسع على التوالي، ويصوم يوماً واحـداً بعـد اليـوم         

أما األيام الـسبعة الباقيـة    ).وال يضر السفر بذلك(الثالث عشر، وهذه األيام يجب أن تكون في شهر ذي الحجة    
  .تالية أو متفرقةفيجوز صومها في األشهر االخرى بصورة مت

  
أن ال يأتي بأعمال الحج سـواء لمـرض أو اي     إذا أتى بعمرة التمتّع وخرج من اإلحرام وأراد    )345المسألة  (

وإذا كانت السنة األولى التي يستطيع فيها على الحج، فالظاهر أنّه غيـر       .سبب آخر لم يكن بذلك آثماً وعاصياً      
  .مستطيع

  
 من قبل، وجب عليه أن يأتي بحج التمتع بصورة كاملـة فـي الـسنة         أما إذا كان قد وجب عليه الحج      

وال ) سواء كان الحج واجبـاً أو منـدوباً  (أما إذا انصرف عن اإلتيان بالحج من دون عذر أثم وعصى          .الالحقة
وعلى كل حـال يجـب عليـه أن يـأتي       .شيء عليه من الكفارة، إنما يجب أن يأتي بحجه في السنة االُخرى           

  .نساء وصالتهبطواف ال
  
 ال يجوز قتل الزنبور والحشرات االُخرى مثل الذباب والبعوض في حـال اإلحـرام ـ علـى     )346المسألة (

مثال إعطاء قرص مـن الخبـز   (االحوط وجوباً ـ وإذا قتلها عمداً وجبت عليه كفارة، وكفارته مقدار من الطعام  
  .عاج جاز قتلها، وال كفارةأما اذا استوجبت هذه الحشرات األذى واإلز ).إلى الفقير

  
 يجب على من أتى بعمرة التمتّع أن يبقى في مكة حتى يقوم بمراسم الحج ـ سواء كان الحـج    )347المسألة (

واجباً أو مندوباً ـ وإنما يجوز له الخروج من مكة إذا حصل له اإلطمئنان بأنه يستطيع أن يعـود إلـى مكـة،     
  .ويقوم بالحج

  
لذهاب إلى المناطق القريبة من مكة مثل غار حراء وما شـابه ذلـك، اذا لـم      وعلى هذا ال إشكال في ا     

وهكذا يجوز لَخَدمة القوافل وغيرهم أو يخرجوا من مكة ـ بعد أداء عمـرة التمتـع     .يوجد مشكلةً في أمر الحج
الوقـت  ـ إلى جدة أو المدينة المنورة وغيرها لألعمال الضرورية، بشرط أن يطمئنوا إلى أنهم يعـودون فـي       

المناسب إلى مكة ألداء مناسك الحج.  
  

واألحوط وجوباً إذا أرادوا الخروج أن يحرموا بإحرام الحج ويبقوا في حال اإلحـرام إلـى حـين أداء         
  .أما اذا استوجب هذا مشقةً لهم جاز الخروج من مكة بدون اإلحرام .مناسك الحج
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التمتع فان عاد في نفس الشهر لـم يجـب عليـه     ء عمرة إذا خرج من مكة للقيام بعمل بعد أدا        )348المسألة  (

مثال اذا أدى عمرة التمتع في أوائل شهر ذي القعدة وخرج من مكة إلى جدة، أو أي مكـان آخـر ثـم        (اإلحرام  
  ).عاد في نفس شهر ذي القعدة إلى مكة

  
          هذه العمـرة عمرتـه   اما إذا دخل مكة في الشهر الالحق وجب أن يحرم ويأتي بالعمرة مرةً ثانيةً وتُعد 

  .واألحوط أن يأتي لعمرته السابقة بطواِف النساء وصالته .الثانية
  
سواء فـي أثنـاء النهـار أو    ( ال بأس في ركوب السيارات المسقَفَة في حال اإلحرام داخل مكة   )349المسألة  (

يعنـي تلـك   (الحـال  ولكن يلزم االجتناب من الذهاب إلى المناطق الخارجة عن حدود الحرم في هـذه             ) الليل
  ).المنطقة التي تتجاوز مسجد التنعيم

  
  

  العمرة المفردة
  
صـلى  ( العمرة المفردة واحد من أفضل األعمال، ولها فضل عظيم، وقد ورد عـن رسـول اهللا       )350المسألة  (

  .»تخفف من الذنوب«وأنها . »العمرة كفارةٌ ِلكُلِّ ذَنْب«): اهللا عليه وآله وسلم
  
جوز اإلتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور السنة، ولكن األفضل أن تكون في شـهر             ي )351المسألة  (

  .رجب، وقد وردت في الروايات واألحاديث اإلسالمية تأكيدات كثيرة على ذلك
  
  . األحوط وجوباً لمن يقدر على العمرة المفردة أن يأتي بها وإن لم يكن مستطيعاً على الحج)352المسألة (

اآلخـرين أن يـأتي    وعلى هذا فان األحوط وجوباً لمن يأتي بالحج نيابة عن .جب في العمر إالّ مرة واحدة وال ت 
  .بعمرة مفردة لنفسه بعد أن ينتهي من أعمال الحج النيابي

  
 ال يجوز الدخول في مكة من دون اإلحرام ألي سبب كان، ويجب بعد اإلحرام أن يأتي بعمـرة           )353المسألة  (

  . يخرج من االحرام من دون عمرة مفردةمفردة، وال
  

سواق السيارات وخَدمِة قوافل الحجيج وكـل مـن يتكـرر تـردده     : ولكن يستثنى من ذلك عدة طوائف 
  .وذهابه وايابه بين مكة، والمدن االُخرى مثل جدة والمدينة
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اخـر شـهر رجـب وأتـى      تستحب في كل شهر عمرةٌ واحدةٌ، وعلى هذا إذا دخل مكة في أو        )354المسألة  (
  .بعمرة مفردة ثم حّل شهر شعبان جاز له أن يأتي بعمرة مفردة اُخرى

  
ولكن يشكل اإلتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد، ولو أراد أن يأتي بعمرتين مفـردتين فـي شـهر        

  ).ال بنية األمر القطعي المسلّم(واحد أتى بها بقصد رجاِء المطلوبية 
  
  :العمرة المفردة سبعة اُمور أعمال )355المسألة (

  . ـ اإلحرام من الميقات1
  )سبعة اشواط( ـ الطواف بالبيت المعظّم 2
  . ـ صالة الطواف3
  . ـ السعي بين الصفا والمروة4
  ).قص شيء من الشعر والظفر( ـ التقصير 5
  . ـ طواف النساء6
  . ـ صالة طواف النساء7

تماماً مثل ما مر في هذه الرسالة عند ذكـر أعمـال عمـرة          ) اإلحرام والطواف وغيرهما  (وكيفية هذه األعمال    
  . في جميع األعمال»العمرة المفردة«التمتع بفارق واحد هو أنه ينوي هنا 

  
قريـب  ( يجوز أن يحرم للعمرة المفردة من أي المواقيت المعروفة وبخاصة مـسجد الـشجرة              )356المسألة  (

  ).المدينة
  

واألفـضل أن يكـون االحـرام     .، يعني أول نقطة من نقاط الحرم    وكذا يجوز أن يحرم من أدنى الحلّ      
  . المعروف عند أهل الكعبة»التنعيم« أو »الجعرانة« أو »الحديبية«: التالية للعمرة المفردة من أحد المناطق

  
 الـذي  »التنعـيم «ولكن األسهل للذين يريدون اإلتيان بالعمرة المفردة بعد الحج أن يذهبوا إلى مـسجد           

وحيـث إن هـذا    .ن ضمن مكة ويبعد عن المسجد الحرام، بثمان كيلومترات تقريباً ويحرموا من هناك      صار اآل 
المسجد قد أصبح جزء من مدينة مكة لذلك يجوز لهم أن يركبوا للذهاب واالياب في سيارات مسقفة حتـى فـي        

  .أثناء النهار
  
التـي   (»الحديبيـة «ق جدة أن يحرم مـن   يجب على من يأتي إلى مكة للعمرة المفردة عن طري)357المسألة  (

وإذا ذهب إلى مكة من المدينة أحرم من مسجد الـشجرة الـذي هـو            ).تبعد عن مكة بحوالي خمسين كيلومتراً     
  .أفضل من جميع هذه المواقيت
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  عدة مسائل مهمة و كثيرة االبتالء في الحج و العمرة
  
في أثناء الليل أو بين الطلوعين أو فـي االيـام الغائمـة     ـ يجوز ركوب السيارات المسقَّفة في حال اإلحرام  1

  .تماماً والتي ال تؤثر المظالت فيها للوقاية عن الشمس أو المطر أو البرد
  
بـل يجـوز   )  مترا13ًأي حدود ( ـ ال يلزم أن يكون الطواف في الفاصلة بين مقام إبراهيم والكعبة المعظمة  2

ولكن األفضل ـ في صورة اإلمكان ـ أن ال يتجـاوز الفاصـلة     ) حامخاصة عند الز(في جميع المسجد الحرام 
  .المذكورة

  
 ـ ال يلزم أن يكون الكتف االيسر محاذ للكعبة المعظمة في جميع الحاالت، بـل يكفـي ان يطـوف حـول      3

  .الكعبة وفق المتعارف
  
ه فـي المطـاف مـن دون     ـ إذا كانت جماعة الطائفين كبيرة جداً بحيث يتقدم االنسان إلى االمام في سـير  4

اختياره وتحت ضغط الطائفين ال يضر ذلك بطوافه، بل يكفي أن ينوي في البدايـة الطـواف ويـدخل ضـمن      
  .جماعة الطائفين بهذه النية

  
 ـ موضع صالة الطواف الواجب هو خلف مقام إبراهيم، ولكن يجوز ـ عنـد الزحـام الـشديد ـ الـصالة       5

الطائفين كبيرة جداً بحيث تصل إلى خلف مقام ابراهيم، ففـي هـذه الحالـة    بعيداً عنه، خاصة إذا كانت جماعة  
ينبغي عدم اإلصرار على اإلتيان بصالة الطواف خلف مقام ابراهيم وعلى مقربة منه، وما يفعله بعض العـوام             

 وأما صالة الطواف االستحبابي فيجوز اإلتيان بها في أي موضـع        . (مما يسبب مزاحمة الطائفين ليس بصحيح     
  ).كان من المسجد الحرام من األول

  
فوق المسعى إال إذا كان الزحام شـديداً وكبيـراً   ) الذي اُنشيء مؤخراً( ـ ال يجوز السعي في الطابق العلوي  6

  .بحيث يستوجب السعي في الطابق السفلي مشقة شديدة
  
مبنـي علـى جبلـي الـصفا      ـ يكفي في السعي بين الصفا والمروة المشي على مقدار من القسم المرتفـع ال  7

فالقـسم المفـروش علـى    . (والمروة وال يجب أن يمس برجله القسم المكشوف من صخور الجبلين المذكورين          
  ).الصفا والمروة جزء من الجبلين المذكورين
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 ـ ال بأس في الجلوس حال الطواف الواجب لدفع التعب، ولكن األحوط أن ال تنهدم المـواالة العرفيـة، وال    8
وكذلك ال بأس في الجلوس حال السعي للتخلص من التعب ومـا شـابهه مهمـا     .فاصلة كبيرة بين األشواط  تقع  

  .كان مقداره وسواء كان على الصفا أو المروة أو بينهما
  
في الطابق العلوي عند الزحـام، كمـا يجـوز    ) أي رجم األعمدة الثالثة في منى( ـ ال بأس في رمي الجمار  9

  .ي في أثناء النهار، الرمي في اللّيل قبل أو بعد ذلك اليوملمن ال يستطيع الرم
  

 ـ بجوز ذبح االُضحية في أي واحد من المذابح الموجودة اآلن في منى وإن كانت خارجة من حـدود منـى    10
  .غالباً

  
  . ـ األفضل ان تُذبح االُضحية يوم العيد، ولكن يجوز تأخيره إلى اليوم الثالث عشر أيضا11ً
  

  .لزم أن يكون الذابح شيعياً حتماً بل يجوز أن يقوم بالذبح كل مسلم تكون ذبيحته حالال وظاهراً ـ ال ي12
  

 ـ ال بأس وال اشكال في ذبح الحيوان لألضحية في الحج أو في غير الحج بسكاكين االسـتيل، والفلـزات    13
  .المشابهة االُخرى

  
ذبح من يطمئن إليه، سواء كان مسؤوَل القافلـة، أو   ـ يجوز للحاج نفسه أن يذبح اُضحيته أو يستنيب في ال 14

وال يجب أن يعرف النائب والوكيُل اسـم  ) والمعيار هو االطمئنان إلى فعل النائب   (بعثة الحج، أو بعض رفقائه      
ولكن إذا ضحى أحد عن شخص آخر من دون أخذ الوكالـة منـه     .صاحب االُضحية وإن كان يجوز ذكر اسمه      

  .لم يصح
  

جب أن يقوم المسلمون بعمل ما لكيال تتلف لحوم القرابين واألضاحي، وال يضطَر إلى حرقها ودفنهـا،   ـ ي 15
اللحوم إلى الـبالد االسـالمية    ألن هذا اسراف ومحرم، وإذا لم يحصل على مستحقين في منى جاز إرسال هذه        

  .سلمون والحكومة االسالمية تأمين ذلكواعطاؤها للفقراء والمؤمنين، وإذا احتاج ذلك إلى ميزانية تعهد الم
  

 ـ يجب ذبح االُضحية في منى مهما أمكن والمنع من تلفها، ولكن إذا ايقن بعـد الفحـص والجهـد أنـه ال      16
يوجد طريق لالستفادة الصالحة من لحوم األضاحي وعلم أنها تضيع وتتلف جاز أن يصرف النظر مؤقتـاً عـن    

في شهر ذي الحجـة مـن تلـك    . (والتضحية عند عودته في وطنه ومحلهذبح األضحية في مني وبعزل ثمنها،    
، ثم يعمل بالنسبة إلى لحم االُضحية وفق الوظيفـة المـذكورة فـي    )السنة أو شهر ذي الحجة من السنة الالحقة     

  .المسائل السابقة
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 تراعـى شـرائط    ـ ال بأس وال إشكال في االستفادة من األجهزة الميكانيكية لذبح األضاحى ولكن يجب أن 17

  ).مما ذكرناه في توضيح المسائل(الذبح الشرعي مثل استقبال القبلة، والتسمية وغير ذلك 
  

لمـن يـؤدي الطـواف    ) المطـاف ( ـ األفضل ترك الطواف االستحبابي عند الزحام، وترك محل الطواف  18
  .الواجب

  
 من مواضعها وال فـرق بـين مكـة     ـ الميقات إلحرام حج التمتع هو مكة، ويكفي اإلحرام من اي موضع 19

ولكن األحوط وجوبـاً أن ال يحـرم مـن     .القديمة أو الموسعة، حتى تلك المناطق من مكة التي امتدت إلى منى      
ومـسجد التنعـيم هـو اقـرب     ) (وتكون خارجة عن حدود الحـرم ( وتبعد عنه »مسجد التنعيم«مناطق تتجاوز  

  .م افضل من جميع هذه المناطق لإلحرامولكن المسجد الحرا) المناطق إلى حدود الحرم
  

 ـ يجوز للعاملين في القوافل وبعثة الحج وكّل من أتى بحجه الواجب من قبل، وإذا أشـكل عليـه اإلتيـان     20
بجميع مناسك الحج أن ينوي العمرة المفردة من البداية، ويقوم بأعمالها كاملة ويخرج مـن االحـرام، وحينئـذ              

  .أو الذهاب أو البقاء في مكة، لمتابعة أعمالهم) من دون نية( إلى عرفات ومنى يكونون أحراراً في الذهاب
  

 ـ الصالة جماعة مع أهل السنة والمشاركة في جماعاتهم في أيام الحج مـن المـستحبات المؤكـدة، وممـا      21
ـ  يوجب تقوية شوكة المسلمين وتوحيد صفوفهم أمام األعداء، وقد وردت تأكيدات  ل البيـت  كثيرة في احاديث أه

والحق أن مثل هذه الصالة تجزى عن الصالة الواجبـة وال حاجـة إلـى        .على ذلك ) عليهم السالم (المعصومين
ألن جميـع هـذه   (االعادة وينبغي متابعتهم في مسألة الوقت وما شابه ذلك مثل السجود علـى بـالط المـسجد        

اش ولكن ال يجب التكتف حال الـصالة  ، واذا لم يتمكن سجد على الفر     )الصخور المفروشة يجوز السجود عليها    
  .وال قول آمين، بعد قراءة الحمد

  
 ـ يجوز االستفادة من المروحة المصنوعة من الخوص أو الحـصر الخاليـة عـن الخيـوط أو الحـصر       22

المتعارفَة التي استخدمت فيها خيوط دقيقة، للسجود عليها على كل حال، وال حاجة إلى االسـتفادة مـن التربـة        
ي تثير حساسية المخالفين الذين أساؤوا فهمها بسبب الدعايات غير الصحيحة، بل في استعمال التربـة فـي                الت

  .بعض الموارد إشكال
  

 ـ ال بأس في الذهاب إلى غار حراء والمناطق المشابهة لذلك خارج مكة بعد إتمام العمـرة وقبـل الحـج،     23
  .ولكن ال يذهب إلى نقاط أبعد إالّ لضرورة
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القوافل والعاملين فـي البعثـات والمـوظفين فـي      وخدمة) الروحانيين(جوز لمرشدي الحجاج الدينيين  ـ ي 24
البنوك والمصارف واألطباء والممرضين والممرضات وكل من يدعى إلى الحج ألمر مـا أن يقـصدوا الحـج            

  .الواجب وان لم يكونوا مستطيعن وال يجب عليه حج آخر بعد ذلك
  

باً على النائب عن غيره في اإلتيان بالحج وتكون سفرته االُولى أن يـأتي لنفـسه بعمـرة     ـ األحوط وجو  25
  .بعد إتمام الحج) مع طواف النساء وصالته(مفردة 

  
 ـ األحوط وجوباً أن ال ينوب ويؤجر نفسه للحج من يكون معذوراً ومضطراً إلـى تـرك بعـض أعمـال      26

 العاديين في سفرة الحج مثل التيمم والجبيـرة، وعـدم درك        ولكن األعذار التي تحصل وتطرأ لألشخاص      الحج
 .بعض الوقوفات اإلختيارية وامثالها ال تمنع من عمل النائب، بل يعمل النائب وفق وظيفتـه، ويـصح حجـه              

ولكـن ينبغـي أن ال    .وهكذا إذا اضطُر ـ على أثر ضيق الوقت إلى العدول بحج التمتع إلـى حـج اإلفـراد    
وإن صـح  ) الحمـد والـسورة  (ال يقدرون على إصالح قـراءتهم        ميون أو قليوا العلم الذين    يتعرض للنيابة االُ  

  .حجهم أنفسهم في صورة االضطرار
  

 ـ على النائب واألجير االتيان بأعمال الحج ومناسكه وفق اجتهادهم أو تقليـدهم ال اجتهـاد المـستنيب أو     27
  .تقليده

  
نة بين التمام والقصر في الصالة، إذا أتوا بها فـي المـسجد الحـرام أو     ـ يتخير المسافرون في مكة والمدي 28

بل في كل نقاط مكة المكرمة والمدينة المنورة وان كان التمـام أفـضل،   ) صلى اهللا عليه وآله وسلم  (مسجد النبي 
  .وال فرق بين مكة والمدينة القديمة والموسعتين

  
بل الذهاب إلى عرفات يجب أن يتم الـصالة عنـد التوجـه     ـ من قصد ِإقامة عشرة أيام في مكة المكرمة ق 29

إلى عرفات واالنتقال إلى المشعر ومنى، وهذه المسافة وإن كانت فيما مضى مقدار اربعة فراسخ إال أنّها قلّـت               
  .اآلن بسبب توسعة مكة

  
المـسجد الحـرام،    ـ يجوز اإلحرام من جميع ما يعد اليوم جزء من مسجد الشجرة، وكل ما يعد جز مـن   30

  .له هذا الحكم أيضاً) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ومسجد النبي
  

أن ال يقيموا صلوات جماعـة خاصـة بهـم فـي     ) عليهم السالم( ـ على الحجاج الشيعة وأتباع أهل البيت 31
هـذه  ، وفـي مثـل   )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (مراكز قوافلهم أو في المسجد الحرام أو في مسجد النبي االكرم   

  .الجماعات إشكال
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  : ـ على زوار بيت اهللا اإلجتناب عن كل عمل يوجب وهن وهتك المذهب مثل32

وحـين اصـطفاف جمـاعتهم    ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( الخروج من المسجد الحرام ومسجد النبي      -
  .عند األذان أو قريباً من األذان

لعـودة فـي حـال اصـطحاب البـضائع       اإلشتغال بالبيع والشراء في االسـواق والـشوارع، أو ا        -
  .والمشتريات باتجاه مراكز نزول وسكن القواِفل في مثل هذه الساعات

  .عند قيام صالة الجماعة) عليهم السالم( االجتماع خلف جدار مقبرة البقيع لزيارة قبور المعصومين-
  . إرتداء االلبسة غير المناسبة التي توجب الوهن في المأل العام-
  . بخشونة ـ في الكالم والسلوك ـ مع بقية زوار بيت اهللا الحرام أو سكّان مكة والمدينةالتعامل : -

علـيهم  (يجب أن يكون سلوكُهم بحيث يشعر الجميع بأن هذا من فضل التأسي بأهل البيـت     : والخالصة
وأثره، وأن من يتبعهم يكون على أعلى مستوى مـن األدب والتربيـة واألخـالق، وال يعطـي          )السالم

  .عة بأيدي المخالفين فِإن هذا مما يضاعف ثواب حجهم ويزيد في أجرهمذري
  
  
  
  
  

  آداب الحج والعمرة و مستحباتهما
  

لكـل مـن أعمـال    ) رضوان اهللا تعالى علـيهم (ذكرت في األحاديث االسالمية وكلمات الفقهاء العظام       
ولكن حيث أن بعـض هـذه اآلداب    .ناً آداب ومستحبات كثيرة ندرج قسماً مهماً منها هنا عي »العمرة« و »الحج«

) ونحن ممن ال يذهب إلى صحة أصل التسامح في أدلة الـسنن والمـستحبات    (والمستحبات ليس لها دليٌل كاف      
أي برجـاء أن تكـون مطلوبـة    (لذلك فان من األفضل أن يؤتى بجميع هذه األعمال بقصد رجـاء المطلوبيـة    

  ).للشارع المقدس
  

عصرنا الحاضر وخاصة في وسط هـذه   ن اإلتيان ببعض هذه المستحبات في    هي أ  »النقطة االُخرى «و
الجماعة الكبيرة والزحام العظيم غير ممكن لكثير من الناس، ولهذا يأتي بما أمكنه اإلتيان به من هـذه األعمـال      

ـ        ؤجر وينوي اإلتيان بما ال يمكن اإلتيان به بسبب الزحام إذا كان موضع رغبة الحاج في صـورة اإلمكـان وي
  ).عليهم السالم(عليه حسب نيته كَما جاء ذلك في أحاديث المعصومين
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  مستحبات السفَر
  

يستحب لمن قصد السفر إلى مكة أو أي سفر آخر، أن يطلب الخير من الحق تعالى شـأنه، ويوصـي،       
  .ويتصدق ليضمن بذلك سالمته

  
يقرأ في كل ركعة منها فاتحـة الكتـاب   ويستحب عندما يتهيأ للسفر أن يصلّي في منزله أربع ركعات،        

  .»اللَّهم ِإنِّي َأتَقَرب ِإلَيك ِبِهن فَاجعلْهن خَِليفَِتي ِفي َأهِلي ومـاِلي« .ثم يقول بعد الصالة. وسورة التوحيد
  

ويستحب أن يقف عند باب بيته ويقرأ سورة الحمد ثالث مرات أمامه وثالث مرات عن يمينه وثـالث          
اللّهم احفَظِْني واحفَظْ مـا مِعي وسلِّمِني وسـلِّم    « :ات عن شماله وثالث مرات آية الكرسي ثم يقول بعد ذلك          مر

  »مـا مِعي، وبلِّغِْني وبلِّغْ مـا مِعي ِببالِغك الْحسِن الجِميِل
  
  
  
  
  
  

  مستحبات اإلحرام
  

  :مستحبات اإلحرام اُمور
  .ذلك جسمه ويقلّم أظفاره ويقص شاربه، ويزيل شعر إبطيه وعانته بالنورةأن ينظف قبل  -1
  
 من يقصد الحج يرسل شعره ولحيته من أول شهر ذى القعدة، ومن يقصد العمـرة المفـردة يرسـل شـعره      -2

  .ولحيته قبل شهر وال يحلقهما، وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك وهذا القول وإن كان ضعيفاً إالّ أنه أحوط
  
ويجـوز   . أن يغتسل في الميقات قبل اإلحرام غسَل اإلحرام، ويصح هذا الغسل من الحائض والنفساء أيضاً         -3

وفي صورة التقديم إذا وجد الماء فـي الميقـات     .تقديم هذا الغسل خاصة إذا خاف أن ال يجد الماء في الميقات           
كل شيئاً يحرم علـى المحـرم أكلُـه اسـتحب     يستحب إعادة الغسل، وبعد هذا الغسل إذا لبس المكلّف لباساً أو أ 

وهكذا اذا اغتسل في الليـل كفـاه    .وإذا اغتسل المكلَّف في النهار كفاه إلى آخر الليلة القادمة .اعادة الغسل أيضاً 
  .ولكن إذا أحدث بعد الغسل وقبل اإلحرام حدثاً صغيراً أعاد الغسل. إلى آخر اليوم القادم
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الْحمد ِهللا الَّذي رزقَِني مـا اُواِري ِبِه عـورِتي وأوِدي ِفيـِه فَرضـي    « :اإلحرام ـ ان يقول عند لبس ثوبي  4
    قْطَـعي لَـمقَِبلَِني وفَأعـانَِني و تُهدَأرلَّغَِني وفَب تُهدِهللا الَِّذي قَص دمني، الْحرِه ِإلى مـا َأمَأنْتَِهي ِفيِبي وِه رِفي دبَأعو

ي ووجهه َأردتُ فَسلَّمِني فَهو ِحصِني وكَهِفي وِحرِزي وظَهِري ومالِذي ورجـائي ومنْجاي وذُخْـِري وعـدتي          ِب
  .»ِفي ِشدِتي و رخائي

  
  . ـ أن يكون ثوبا اإلحرام من القطن5
  
فريضة الظهـر ـ وفـي صـورة     أن يحرم ـ في صورة اإلمكان ـ عقيب    : ـ أن يحرم على النحو التالي 6

عدم التمكن ـ عقيب أية فريضة اُخرى، وفي صورة عدم التمكن حتى مـن ذلـك عقيـب سـت ركعـات أو       
ركعتين من الصالة النوافل يقرأ في األولى بعد الحمد سورة التوحيد وفي الركعة الثانيـة بعـد الحمـد سـورة              

  .وست ركعات أفضل .الجحد
  

اللّهم ِإنّي َأسـَألُك  « :يثني عليه ويصلي على النبي وآله االطهار ثم يقول      وبعد الصالة يحمد اهللا تعالى و     
َأن تَجعلَِني ِممن ِإستَجاب لَك وآمن ِبوعِدك واتّبع َأمرك فَِإِني عبدك وِفي قَبضِتك ال اُوِقى ِإالَّ مــا وقَيـتَ و ال            

   قَدتَ وطَيآِلـِه    آِخذُ ِإالَّ مـا َأعـِه ولَيع ـلواتُكص كنَِّة نَبيس و لى ِكتاِبكلَيِه عِلي ع ِزمتَع َأن َألُكفََأس جتَ الحذَكَر 
وتُقَويني على ما ضعفْتُ وتُسلِّم لي مناِسِكي في يسر ِمنْك وعــاِفية واجعلِْنـي ِمـن وفْـِدك الَّـِذي رِضـيتَ                 

بعِيدة وَأنْفَقْتُ مـاِلي اِبِتغاء مرضاِتك، اللّهـم فَـتَِمم ِلـي      وسميتَ وكَتَبتَ، اللّهم ِإنِّي خَرجتُ ِمن شُِقة     وارتَضيتَ
      كنَِّة نَِبيسو لى ِكتـاِبكِج عِة ِإلَى الحرمِبالْع تُعالتَّم دِإنِّي اُِري مِتي، اللّهرمعِتي وجح    ـِه و آِلـِه فـإنلَيع لَواتُكص 

عرض ِلي عـاِرض يحِبسِني فَخَلِِّني حيثُ حِبستَِني ِبقَدِرك الَّذي قَدرتَ علَي، اللّهم ِإن لَم تَكُـن حجـةٌ فَعمـرةً                 
ن الِنسـاِء والثِّياِب والطِِّيـِب ِإبتَِغـي ِبـذِلك    َأحرم لَك شَعِري وبشَِري ولَحِمي ودِمي وِعظاِمي ومخْي وعصِبي مِ  

  .»وجهك والدار اآلِخرِة
  

  . ـ أن يتلفَّظ بنية اإلحرام وال يكتفي بمجرد اإلخطار بالقلب، ومجرد الداعي النفسي7
  .ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية

  
لَبيك اللّهـم لَبيـك   « :اإلحرام هي على األحوط ما يأتي ـ ذكرنا فيما سبق أن التلبية الواجبة التي يتحقق بها  8

لَك ال شَِريك لْكالْمو ةَ لَكمالنِّعو دمالح ِإن كيلَب لَك ال شَِريك كيلَب«.  
  

السالِم، لَبيك لَبيـك غَفّــار   لَبيك ذَاْ المعـاِرِج، لَبيك لَبيك داِعياً ِإلى داِر « :ويستحب ان يقول بعد ذلك    
       ـكيلَب ـكيلَب ،ـكِإلَي عــادالمِدي وتُب كيلَب كياِالكراِم، لَبالِل وذَا الج كيلَب كيِة، لَبُل التَّلِْبيَأه كيلَب كيالذُنُوِب، لَب
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بيك مرعوباً ومرهوباً ِإلَيك، لَبيك لَبيك ِإلَه الْحِق، لَبيك لَبيـك ذَا النَّعمـاِء و الْفَـضِل    تَستَغِْني ويفْتَقَر ِإلَيك، لَبيك لَ  
لَب كيلَب ،ِدكبع نابو كدبع كيلَب كيِب الِعظاِم، لَبكَشّافَ الكُر كيلَب كيميِل، لَبِن الجسالْحكيلَب يـا كَريم كي«.  

  
لَبيك َأتَقَرب ِإلَيك ِبمحمد و آِل محمد، لَبيك لَبيك ِبحجة و عمرة، لَبيـك         « :ويحبذ ان يقول هذه العبارات    

  .»بِيِة، لَبيك لَبيك تَلْبيةً تَمـامهـا و بالغُهـا علَيكلَبيك و هـِذِه عمرةُ متَعة ِإلَى الْحِج، لَبيك لَبيك َأهَل التَّلْ
  

عند االستيقاظ من النـوم، بعـد كـل     : ـ أن يكرر التلبيات في حال اإلخرام ويقولها في الموارد التالية أيضا 9
ركـوب وعنـد   صالة واجبة أو مستحبة، عند رؤية راكب، عند الصعود على تل، وعند الهبوط منهـا، عنـد ال    

وتقول المرأة الحـائض والنفـساء هـذه التلبيـات       .الترجل ويكثر من ذكر التلبية وتكرارها في أوقات السحر        
وأما الحـج فتـستمر التلبيـة     .وتستمر تلبيات المتمتّع في العمرة إلى أن يشاهد بيوت مكة وينقطع بعدها   .أيضاً

  .فيه إلى ظهر يوم عرفة ثم تنقطع بعد ذلك
  
  
  
  
  
  
  

  وهات إلحراممكر
  

  :مكروهات اإلحرام عدة امور هي
  . ـ اإلحرام في ثياب سوداء بل األحوط ترك ذلك، واألفضل أن يكون اإلحرام في ثياب بيضاء1
  . ـ نوم المحرم في الثوب والمخدة الصفراء اللون2
ام فـي حالـة    ـ اإلحرام في ثياب وسخة، ولو توسخ ثوبا اإلحرام فاألفضل للمكلـف أن ال يغـسلهما مـا د    3

  .اإلحرام، ويجوز له تبديلهما
  ).مخططة( ـ اإلحرام في ثياب مقلّمة 4
  . ـ استعمال الحناء قبل اإلحرام فيما إذا كان لونه يبقى إلى حين اإلحرام5
  . ـ األولى بل األحوط أن ال يدلك المحرم جسده بكيس الحمام وما يشابهه6
  . ذلك ـ يجيب من يناديه بالتلبية بل األحوط ترك7
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  مستحبات دخول الحرم
  

  . ـ عند ما يصل الحاج إلى الحرم يترجل، ويغتسل لدخول الحرم1
  .رم فان لهذا العمل ثواباً عظيماًالح  ـ أن يخلع نعليه تواضعاً هللا تعالى ويأخذهما بيده ويدخل2
﴿وَأذِّن ِفـي النَّـاِس    وقَولُـك الْحـقُ   اللّهم ِإنَّك قُلْتَ في ِكتـاِبك«  : ـ أن يقرأ هذا الدعاء عند دخول الحرم 3

اللّهم ِإنِّي َأرجو َأن َأكُون ِممن َأجاب دعوتَك قَـد     ِبالْحج يْأتُوك ِرجالًا وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يْأِتين ِمن كُلِّ فَج عِميٍق﴾          
ك ومستَِجيباً لَك مِطيعاً الَِمِرك وكُلُّ ذِلك ِبفَضِلك علَـي وِإحـسـاِنك   ِجْئتُ ِمن شُقَّة بعِيدة وفَج عميق سـاِمعاً ِلندائِ  

ِإلي فَلَك الْحمد على ما وفَقَتْني لَه َأبتَِغي ِبذِلك الزلْفَةَ ِعنْدك والقُربةَ ِإلَيـك والْمنِْزلَـةَ لَـديك والْمغِْفـرةَ ِلـذُنُوِبي            
وبةَ علَي ِمنْهـا ِبمنِّك اللّهم صلِّ على محمد وآِل محمد وحرم بدِني علَى النّاِر وآِمنّي ِمن عذاِبك وِعقــاِبك               والتَّ

احِمينالر محيا َأر ِتكمحِبر«.  
  

  مستحبات دخول مكة المعظمة
  

 .يدخل مكة في حالة الخـضوع والتواضـع   أنيستحب ـ لدخول مكة المكرمة ـ أن يغتسل المكلّف، و  
  .ومن سافر إلى مكة عن طريق المدينة يدخُل مكة من أعالها وعندما يخرج منها من أسفلها

  
  
  

  آداب المسجد الحرام ومكة المعظمة
  

وكذا يستحب أن يدخل المسجد حافي القـدمين فـي         .يستحب للمكلّف أن يغتسل لدخول المسجد الحرام      
قال أن باب بني شيبة يحاذي اآلن باب السالم، ولهذا يحبذ أن يدخل الشخص من باب الـسالم         سكينة ووقار، وي  

 :ويتوجه بصورة مستقيمة إلى أن يتجاوز االُسطوانات، ويستحب أن يقف عند بـاب المـسجد الحـرم ويقـول        
و باِهللا و ما شاء اُهللا السالم على َأنِْبياِء اِهللا ورسِلِه الـسالم  السالم علَيك َأيها النَِّبي ورحمةُ اِهللا وبركاتُه ِبسِم اِهللا          «

العالَمين بِهللا ردمالْحخَِليِل اِهللا و لى ِإبراهيمع الموِل اِهللا السسلى رع«.  
  

ك ِفي مقـاِمي هــذا   اللّهم ِإنِّي َأسألُ  « :ثم يدخل المسجد الحرام ويرفع يديه تجاه الكعبة المعظمة ويقول         
        تَـهيلَّغَِنـي بِهللا الَِّذي ب دمِري الْحزِني وع عتَض َأنخَطَيئتِى و نع زتَتَجاو َأنِتِي وبَل تَوتَقْب ناِسِكي َأنِل مِفي َأوو

ه مثابةً ِللنّاِس وَأمناً مبـاركاً وهدى ِللْعــالَمين، اللّهـم   الْحرام، اللّهم ِإنِّي اُشِْهدك َأن هذا بيتُك الحرام الَِّذي جعلْتَ        
            ـَألُكَأس ِركراِضـياً ِبقَـد ـِركطيعاً الَِمم تَكطاع وأؤم تَكمحر ِجْئتُ َأطْلُب تُكيتُ بيالبو كلَدب لَدالْبو كدبِإنِّي ع

  .»اِئفُ ِلعقُوبِتك اللّهم افْتَح ِلي َأبواب رحمِتك واْستَعِملِْني ِبطاعِتك ومرضاِتكمسألَة الْفَِقيِر ِإلَيك الخـ
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ِبسِم اِهللا وِباِهللا وِإلَى اِهللا ومـا شـاء اُهللا وعلى ِملـِة  « :وفي رواية اُخرى يقول عند باب المسجد الحرام       

 وخَير االَسمـاِء ِهللا والْحمدِهللا والسالم علَى رسوِل اِهللا السالم على محمـِد       )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسوِل اهللا 
    كلَيع الماِهللا الس دبلـى خَليـِل اِهللا        بِن عع المِلِه الـسسرلى َأنِْبياِء اِهللا وع المالس كاتُهربةُ اِهللا ومحرو ا النَّبيهَأي

الر        ـماللّه ،اِلِحينلى ِعبـاِد اللّـِه الـصعنـا ولَيع المالعـالَمين الس بِهللا ردمالْحو ِلينسرلى المع المحمـِن الس
         ـلَّيـد كَمــا صمحآِل مداً ومحم محارد ومحآِل مد ومحلَى مع كبارد ومحآِل مد ومحلَى ملِّ عكْـتَ  صبارتَ و

     ـماللّه ـوِلكسر و ِدكبد عمحآِل مد ومحلى ملِّ عص ماللّه ،ِجيدم ِميدح ِإنَّكو آِل ِإبراهيمو لى ِإبراهِيمتَ عمحتَرو
ى الْمرسلِين والْحمـدِهللا رب الْعــالَمين،   صِل على ِإبراهيم خَِليِلك وعلى َأنِْبياِئك ورسِلك وسِلم علَيِهم وسالم علَ          

اللّهم اَفْتَح ِلي َأبواب رحمِتك واستَعمِلنْي ِفي طاعِتك ومرضاِتك واحفَظِْني ِبِحفِظ اإليماِن َأبداً مـا َأبقَيتَِنـي جـلَّ            
ِدِه وزواِرِه وجعلَِني ِممن يعمر مسـاِجده وجعلَِني ِممـن يناِجيـِه، اللّهـم    ثَناء وجِهك الْحمد ِهللا الَّذي جعلِني ِمن وفْ  

       ـَألُكور فََأسـزم مَأكْرأِتى وم رَأنْتَ خَيو هزارو َأتاه نقٌ ِلمأتي حلى كُِل معو ِتكيِفي ب كزاِئرو كدبيــا   ِإنِّي ع
  حاُهللا يـا ر           لَـملـد وتُو لَـمو تَِلد لَم دمص دَأح واِحد ِبَأنَّك لَك كال شَِري كدحِإالّ َأنْتَ و َأنْتَ اُهللا الَ ِإلَه ِبَأنَّك مـن

   كُن لَهخ ل  (ي لَك (    يِل بلى َأهعِه ولَيلّى اُهللا عص ولُكسرو كدبداً عمحم َأن و دكُفُواً َأح   يــا كَـريم وادِتِه يـا ج
يـا مـاِجد يـا جبـار يا كَريم َأسَألُك َأن تَجعَل تُحفَتَك ِإياي ِإيـاي ِبِزيـارِتي ِإيــاك َأوَل شَـىء تُعِطينـي                 

  .»فَكـاك رقَبِتي ِمن النّـاِر
  

وَأوِسع علَـي ِمـن ِرزِقـك الْحـالِل      «: ثم يقول  .»اللّهم فُك رقَبِتي ِمن النّـارِ    «: ثم يقول ثالث مرات   
ويستحب أن يقول عنـدما يحـاذي    .»الطَّيِب وادرْأ عنِّي شَر شَيـاطيِن الِْجن واالِْنِْس وشَر فَسقَِة الْعرِب والْعجمِ    

ك لَه وَأن محمداً عبـده ورسـولُه آمنْـتَ ِبـاِهللا وكَفَـرتُ      َأشْهد َأن ال ِإلـه ِإالّ اُهللا وحده ال شَِري  « :حجر االسود 
عى ِمندي ِة كُلِّ ِندِبعبادِة الشّيطاِن وِبِعبادى وزالعَألّالِت والطـاغُوِت وبِت ووِن اِهللا ِباِلجد«.  

  
ي هدانا ِلهـذا ومـا كُنَّـا ِلنَهتَـِدي لَـوال َأن     الْحمدِهللا الَِّذ« :ثم يقترب إلى الحجر األسود ويستلمه ويقول 

هدانَا اُهللا سبحان اِهللا والحمد ِهللا وال ِإلـه ِإالّ اُهللا واُهللا َأكْبر اُهللا َأكْبر ِمن خَلِْقِه واُهللا َأكْبر ِمما َأخْـشى وَأحـذَر الَ                
      لَه كال شَِري هدحِإالّ اُهللا و ِإلـه   ـرِدِه الْخَيوتُ ِبيمال ي يح وهِيي وحيِميتُ ويِميتُ ويِيي وحي دمالْح لَهو لْكالم لَه ،

ء قَِديرلى كُلِّ شَيع وهو«.  
  

ِإنِّـي  « :ثم يصلّي على محمد وآله ويسلّم على األنبياء كما كان يسلم وقت دخول المـسجد، ثـم يقـول       
   .»ك واُوِفي ِبعهِدكاُْؤِمن ِبوعِد

  
وقد ورد في رواية معتبرة إنك إذا اقتربت من الحجر األسود ترفع يـديك وتحمـد اهللا وتثنـي عليـه                

   .وتصلي على النبي وتسأل اهللا أن يتقبل حجك ثم تقبل الحجر االسود وتستلمه
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للّهـم َأمــانَِتي َأديتُهــا    ا« :وإذا لم يمكن التقبيل تستلمه بيدك وإذا لم يمكن ذلك تشير إليـه وتقـول         

      َأن دآِلـِه َأشْـهلَيِه وع لَواتُكص كنَِّة نَبيلى سعو ِديقاً ِبِكتـاِبكتَص موافـاِة اللّهِلي ِبالْم دِلتَشْه تُهدِميثـاِقي تَعـاهو
          داً عمحم َأنو لَه كال شَِري هدحِإالّ اُهللا و الـالِّت    الَ ِإلـهالطّـاغُوِت وـِت وتُ ِبالِجبكَفَرنْتُ ِباِهللا وآم ولُهسرو هدب

  .»والْعزى وِعبـادِة الشَّيطـاِن وِعبـادة كُلِّ ِند يدعى ِمن دون اهللا
  

دك عظُمـتْ رغْبِتـي   اللّهم ِإلَيك بسطُتُ يِدي وِفيمـا ِعنْ« :وإذا لم تستطع أن تقرأ كلّه فاقرأ بعضه وقل     
                   نْيــا وي فـي الدواِقـِف الِْخـزمو الفَقْـرالْكُفِْر و ِمن وذُ ِبكِإنِّي َأع مني اللّهمحَأرِلي و َأغِْفر ِتي وحبْل سفَاقب

  .»اآلِخرِة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آداب الطواف ومستحباته
  

المـاِء كَمــا     َأسَألُك ِباسِمك الَّذِي يمشى ِبِه على ظُلَلِ     اللّهم ِإنّيِ « :ويستحب أن يقول في حال الطواف     
             َأقْـدام لَـه تَـزالَّـذِي تَه ِباْسـِمك ـَألُكَأسو ،شُكرع لَه تَزالَّذِي تَه ِمكِباس َألُكَأسِض، وِد االَردلى جشى ِبِه عمي

 دعـاك ِبِه موسى ِمن جـاِنِب الطُّوِر فَاَستَجبتَ لَه وَألْقَيتَ علَيـِه محبـةً ِمنْـك،           مالِئكَِتك، وَأسَألُك ِباسِمك الَّذيِ   
و  مـا تَقَدم ِمن ذَنِْبِه ومـا تََأخَر وَأتَممتَ علَيِه ِنعمتَك َأن تَفْعَل بـي كَـذا   6وَأسَألُك ِباسِمك الَّذِى غَفَرتَ ِبِه ِلمحمد  

  . ويطلب حاجته»...كَذا
  

اللّهم ِإنّي ِإلَيك فَقير وِإنّي خـاِئفٌ مستَِجير فَـال تُغَيـر ِجـسِمي    « :وكذا يستحب أن يقول حال الطواف    
   .ويصلي على محمد وآله خاصة عند ما يصل إلى باب الكعبة .»وال تُبدْل ِإسِمي
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اللّهم َأدِخلِني الْجنَّةَ وَأِجرِني ِمـن النّـاِر     «: الميزاب ويقول وعندما يصل إلى حجر اسماعيل ينظر الي        
ِبرحمِتك وعـاِفِني ِمن السقِْم وَأوِسع علي ِمن الرزِق الحالِل وادرأ عنِّي شَر فَسقَِة الِجن واِإلنْـِس وشَـر فَـسقَِة        

  .»الْعرِب والْعجم
  

يـا ذَا المن والطَّوِل يــا ذَا الْجـواِد     « :اوز الحجر االسود ويصل إلى خلف الكعبة يقول       وعند ما يتج  
ليمالْع ميعَأنْتَ الس ِمنّي ِإنَّك لُهتَقَبِلي و ِعيفٌ فَضـاِعفْهِلي ضمع ِم ِإنالْكَرو«.  

  
ـا وِلي الْعــاِفيِة وخــاِلقَ الْعــاِفيِة    يـا اُهللا ي« :وعند ما يصل إلى الركن اليماني يرفع يده ويقول        

والمتَفَضُل ِبالْعـاِفِيِة علَى وعلى جميِع خَلِْقك يـا رحمـن الّدنْيـا واآلِخرِة ورحيمهمـا صلِّ علـى محمـد وآِل     
  .»ِفِيِة في الدنْيـا واآلِخرِة يـا َأرحم الراِحمينمحمد وارزقْنـا العـاِفيةَ وتَمام الْعـاِفِيِة وشُكَر الْعـا

  
الْحمدِهللا الَّذي شَرفَِك وعظَّمِك، والْحمدِهللا بعـثَ محمـداً نَبيـاً    « :ثم يرفع رأسه إلى جانب الكعبة ويقول      

  .»به ِشرار خَلِْقكوجعَل عِلياً ِإمـاماً، اللّهم اُهِد لَه ِخيـار خَلِْقك وجنِّ
  

ربنـا آِتنـا ِفي الدنْيـا حسنَةَ وِفي اآلِخـرِة       « :وعندما يصير بين الركن اليماني والحجر االسود يقول       
  »حسنَةً وِقنـا عذاب النّاِر

  
 يستحب ان يبسط يديه صوب جدار الكعبـة ويلـصق     1وفي الشوط السابع عند ما يصل إلى المستجار       

  .»اللّهم البيتُ بيتُك والعبد عبدك وهـذا مكان العاِئذُ ِبك ِمن النّاِر« :جهه بجدار الكعبة ويقولبطنه وو
  

اللّهم ِمـن  « :ثم يعترف بذنوبه وخطاياه ويسأل اهللا أن يغفرها له، فانه يستجاب له إن شاء اهللا، ثم يقول       
يةُ، اللّهم ِإن عمِلي ضِعيفٌ فَضـاِعفْه ِلي واغِْفر ِلي مـا اَطَلَعتَ علَيِه ِمنِّي وخَِفـي           قَِبلك الروح والفَرج والعـافِ   

  .»على خَلِْقك َأستَِجير باِهللا ِمن النّاِر
  

ـ  « :ويدعو ما شاء، ثم يستلم الركن اليماني ويأتي إلى الحجر األسود ويتم طوافه ويقـول         ي اللَّهـم قَنِّعِن
  .»ِبمـا رزقْتَِني وبـاِرك ِلي ِفيمـا آتَيتَِني

  
ويستحب للطائف أن يستلم األركان األربعة للكعبة والحجر االسود في كلِّ شوط ويقـول عنـد اسـتالم      

  .»َأمـانَِتي َأديتُهـا وِميثاِقي تَعـاهدتُه ِلتَشْهد ِلي ِبالْموافاِة« :الحجر االسود
  

                                                   
  .المستجار، خلف الكعبة على مقربة من الركن اليماني ومقابل باب الكعبة 1
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   الطوافمستحبات صالة

  
يستحب في صالة الطواف بعد الحمد االتيان بركعتين من الصالة يقرأ في الركعة االولي بعـد الحمـد                

  .سورة التوحيد وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة الجحد
  

وفـي بعـض    .وبعد الصالة يحمد اهللا ويثني عليه ويصلي على محمد وآل محمد ويـسأل اهللا القبـول         
سجد لَـك وجِهـي تَعبـداً    « :سجد بعد صالة الطواف وكان يقول هكذا) عليه السالم ( الصادق الروايات أن االمام  

وِرقّاً ال ِإلـه ِإالّ َأنْتَ حقّاً حقّاً االَْوُل قَبَل كُلِّ شَىء واالِْخر بعد كُلِّ شَىء وهـا َأنَا ذا بـين يـديك نــاِصيِتي               
   فَاغِْفر ِدكِبي     ِظيمالْع الذَّنْب غِْفرال ي ِلي ِإنَّه    ِظـيمالْع الذَّنْب فَعدال يلى نَفِْسي وِبذُنُوِبي ع ِقرِلي فَِإنِّي م فَاغِْفر كرغَي

كرغَي«.  
  

وبعد الفراغ مـن صـالة الطـواف،     .وبعد السجود كان وجهه الشريف من البكاء كأنه غمس في الماء        
حب أن يذهب إلى بئر زمزم ويستقي دلواً ودلوين من مائه، ويـصبه علـى رأسـه وظهـره              وقبل السعي يست  

  .»اللّهم اجعلْه ِعلْماً نـاِفعاً وِرزقاً واِسعاً وِشفـاء ِمن كُلِّ داء وسقْم« :وبطنه ويقول
  

 األسود، ويـصعد  ثم يأتي عند الحجر األسود، ويستحب أن يتوجه إلى الصفا من الباب المحاذي للحجر        
عليه في وقار وطمأنينة الروح والجسد وينظر إلى الكعبة، ويستقبل الركن الذى فيه الحجر األسـود ويحمـد اهللا     

   :ويثني عليه ويتذكر نعمه تعالى ثم يقول هذه األذكار
- »رسبع مرات»اُهللا َأكْب .  
  .سبع مرات. »الْحمد ِللِّه« -
  .ع مراتسب. »ال ِإلـه ِإالّ اُهللا« -
ال ِإلـه ِإالَّ اُهللا وحده ال ِشِريك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد يحيي ويِميتُ ويِميتُ ويحيـي وهـو حـي ال       « -

ء قَديرلى كُلِّ شَىع وهوتُ ومثالث مرات.»ي.  
ـ  « :ثم يصلى على النبى وآل محمد ثم يقول        - ا هدانـا والحمد ِللِّه على مـا َأبالنــا  اُهللا َأكْبر على م

  .»والْحمد ِللِّه الْحي الْقَيوِم والْحمد ِللِّه الداِئِم
ـ    « :ثم يقول  - ه َأشْهد َأن ال ِإلـِه ِإالَّ اُهللا وَأشْهد َأن محمدا عبده ورسولُه ال نَعبد ِإالَّ ِإيــاه مخِْلـِصين لَ

شِْركُونالْم كَِره لَوو ينثالث مرات»الد .  
  .ثالث مرات. »اللّهم ِإنِّي َأسَألُك الْعفْو والْعـاِفيةَ والْيِقين ِفي الدنْيـا واالِْخرِة« :ثم يقول -
  .ثالث مرات. »عذاب النّـاِراللّهم آِتنـا ِفي الدنيـا حسنَةً وِفي االِْخرِة حسنَةً وِقنـا « :ويقول -
  . مائة مرة»اُهللا َأكْبر« :ثم يقول -
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  . مائة مرة»ال ِإلـه ِإالَّ اُهللا« -
  . مائة مرة»الْحمد ِللِّه« -
  . مائة مرة»سبحان اِهللا« -
لَب اَألحزاب وحده فَلَه الْملْك ولَـه  ال ِإلـه إالَّ اُهللا وحده وحده َأنْجز وعده ونَصر عبده وغَ       « :ثم يقول  -

الْحمد وحده اللَّهم بـاِرك ِلي ِفي الْموِت وِفيمـا بعد الْموِت اللَّهم ِإنِّي َأعـوذُ ِبـك ِمـن ظُلْمـِة الْقَبـِر                 
ويكثر من أن يستودع ربـه دينَـه ونفـسه     .» ِإالَّ ِظلُّكووحشَِتِه اللَّهم َأِظلَِّني ِفي ِظلِّ عرِشك يوم ال ِظلَّ   

  .وأهله
َأستَوِدع اَهللا الرحمـن الرِحيم الَِّذي ال تَِضيع وداِئعه ِديِني ونَفِْسي وَأهِلي ومـاِلي وولَـِدي       « :ثم يقول  -

  .»وفَِّني على ِملَِّتِه وَأِعذِْني ِمن الِْفتْنَِةاللَّهم استَعِملِْني على ِكتـاِبك وسنَِّة نَِبيك وتَ
 . ثالث مرات، ثم يعيده مرتين ثم يعيده مرةً واحدة ثم يعيد كل هذا مرة اُخـرى        »اُهللا َأكْبر «: ثم يقول  -

  .وإذا لم يمكنه اإلتيان بهذا العمل كلِّه يأتي بما يقدر عليه
إغِْفر ِلي كُلَّ ذَنْب َأذْنَبتُه قَطُّ فَِإن عدتُ فَعد علَي ِبالْمغِْفرِة فَِإنَّـك      اللَّهم  « :ويستحب أن يقرأ هذا الدعاء     -

            ِإنِنـي ومحتَر لُـهْل ِبي مــا َأنْـتَ َأهتَفْع ِإن فَِإنَّك لُهْل ِبي مـا َأنْتَ َأهافْع ماللَّه ،ِحيمالر َأنْتَ الْغَفُور
تَ غَِني عن عذاِبي وَأنـا محتـاج ِإلى رحمِتك، فَيـا مـن َأنــا محتــاج ِإلـى رحمِتـِه        تُعذِّبِني فََأنْ 

إرحمِني، ال تَفْعْل ِبي مـا َأنَا َأهلُه فَِإنَّك ِإن تَفْعْل ِبي مـا َأنَا َأهلُه تُعذِّبِني ولَم تَظِْلمِني، َأصبحتُ َأتَِّقـي               
  .»ك وال أخافُ جورك فَيـا من هو عدٌل الَ يجور ارحمِنيعدلَ

  
  مستحبات السعي

  
واعلـم أنـه يـستحب أن     .ورد في حديث شريف أن من أراد أن يكثر مالُه فليطِل الوقوفَ على الصفا   

والهرولـة هـو   (فيما عـدا ذلـك   يسعى راجال وأن يهروَل في الفاصلة ما بين العالمتين ويمشي بصورة عادية  
وإذا كان راكباً يسرع في هذه المـسافة فـي الجملـة، ولـدى     ) الحركة المتوسطة بين المشي البطيء والركض     

  .المراجعة من هناك إلى المروة والعودة من المروة إلى الصفا يسير سيراً متوسطاً
  

ويـستحب أن   .يدعو في السعي كثيراًوال هرولة للنساء، ويستحب السعي في حال البكاء، أو اإلبكاء، و        
مع السكينة والوقار، وعند ما يقف على الصف ينظـر إلـى   ( يخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر األسود    

  الكعبة ويتوجه صوب الركن الذى فيه الحجر األسود، ويحمد اهللا ويثني عليه ويتذكر نعمه تعالى ثم يقول 
  ).اُهللا َأاكْبر(: سبع مرات -
  .)الْحمد ِللِّه(وسبع مرات  -
  .)ال ِإلـه ِإالَّ اُهللا(وسبع مرات  -
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ال ِإلـه ِإالَّ اُهللا وحده ال شَِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد يحيي ويِميتُ وهـو حـي ال           « :وثالث مرات  -
لى كُلِّ شَيء قَِديرع وهو رِدِه الْخَيوتُ، ِبيمي«.  

اُهللا َأكْبر على مـا هدانـا والْحمـد  « :ثم يصلّى على محمد وآل محمد ثم يقول بعد ذلك ثالث مرات          -
  .»ِللِّه على مـا َأوالنـا والْحمد ِللِّه الْحي الْقَيوِم، والْحمد ِللِّه الداِئِم

اُهللا وَأشْهد َأن محمدا عبده ورسولُه، ال نَعبـد ِإالّ ِإيــاه،   َأشْهد َأن ال ِإلـه ِإالَّ « :ثم يقول ثالث مرات  -
شِْركُونالْم كَِره لَوو ينالد لَه خْلُِصينم«.  

  .»اللّهم ِإنِّي َأسَألُك الْعفْو والْعـاِفيةَ والْيِقين ِفي الدنْيـا واالِْخرِة« :ثم يقول ثالث مرات -
  »اُهللا َأكْبر«: ثم يقول مائة مرة -
  »ال ِإلـه ِإالَّ اُهللا«: ومائة مرة -
  »الْحمد ِللِّه«: ومائه مرة -
  »سبحـان اِهللا«: ومائة مرة -
 وحـده فَلَـه   ال ِإلـه إالَّ اُهللا وحده وحده َأنْجز وعده ونَصر عبده وغَلَب اَألحزاب   « :ثم يقول بعد ذلك    -

الْملْك ولَه الْحمد وحده اللَّهم بـاِرك ِلي ِفي الْموِت وِفيمـا بعد الْموِت اللَّهم ِإنِّي َأعوذُ ِبـك ِمـن ظُلْمـِة           
ال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّك موي ِشكرَأِظلَِّني ِفي ِظلِّ ع مشَِتِه اللَّهحوِر والْقَب«.  

َأستَوِدع اَهللا الرحمـن الـرِحيم الَّـِذي ال   « :ثم يقول) ويكثر من هذا (ويستودع اهللا دينَه ونفسه وأهلَه       -
 هداِئعو فَِّني      تَِضيعتَـوو ـكـنَِّة نَِبيسو لى ِكتـاِبكِملِْني عتَعاس ملَِدي اللَّهومـاِلي وِلي وَأهنَفِْسي وِديِني و

  .»على ِملَِّتِه وَأِعذِْني ِمن الِْفتْنَِة
 ثم يعيد التكبير مرتين ثم يعيده مرةً وحـدةً ثـم يعيـد ذلـك مـرةً       )اُهللا َأكْبر (: ثم يقول ثالثَ مرات    -

  .اُخرى، وإذا لم يتمكن من اإلتيان بهذا العمل كِله يأتي بما يقدر عليه
   عندما كان يصعد على الصفا يستقبل الكعبة ثم يرفع أنه) عليه السالم(وقد روى عن أمير المؤمنين

  
اللَّهم إغِْفر ِلي كُلَّ ذَنْب َأذْنَبتُه قَطُّ فَِإن عدتُ فَعد علَي ِبـالْمغِْفرِة فَِإنَّـك َأنْـتَ الْغَفُـور              « :يديه ثم يقول  

    فَِإنَّك لُهْل ِبي مـا َأنْتَ َأهافْع ماللَّه ،ِحيمالر    ـنع ِني فََأنْـتَ غَِنـيذِّبتُع ِإنِني ومحتَر لُهْل ِبي مـا َأنْتَ َأهتَفْع ِإن 
           لُـهْل ِبي مــا َأنَـا َأهِني، ال تَفْعمحِتِه إرمحِإلى ر تـاجحَأنـا م نفَيـا م ،ِتكمحِإلى ر تـاجحَأنـا مذاِبي وع

ـا َأنَا َأهلُه تُعذِّبِني ولَم تَظِْلمِني، َأصبحتُ َأتَِّقي عدلَك وال أخافُ جورك فَيـا من هـو عـدٌل   فَِإنَّك ِإن تَفْعْل ِبي م   
  .»الَ يجور ارحمِني

  
إن اردتَ أن يكثـر مالـك فـأكثر الوقـوف علـى        «: أنّه قال ) عليه السالم (وروى عن االمام الصادق   

 راجال ويمشي بتؤدة ووقار حتى يصَل إلى محلَّ العالمة االُولى ثـم يهـرول إلـى     ويستحب أن يسعي   .»الصفا
العالمة الثانية، ثم يمشي في وقار وسكينة إلى أن يصل إلى المروة ويصعد عليها ويفعل على المروة مـا فعلـه         

  .على الصفا ثم يتوجه من المروة إلى الصفا على النحو الذى قلنا
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 .ويدعو اهللا كثيـراً ) ويتباكي(ثم انه ينبغي أن يحاول البكاء      .يما بين العالمتين  واذا سعى راكباً أسرع ف    

  .وال هرولة على النساء
  
  

  مستحبات االحرام الى الوقوف في عرفات
  

وبعد أن يحرم االنـسان يخـرج مـن    . ما كان يستحب في احرام العمرة يستحب أيضاً في إحرام الحج     
اللّهـم ِإيــاك َأرجـو    « :صوته بالتلبية، وعندما يتوجه إلى منـي ويقـول  مكة، فإذا اشرفَ على األبطح رفع       

  .»وِإيـاك َأدعو فَبلِّغِْني َأمِلي وَأصِلح ِلي عمِلي
  

الْحمد ِللّـِه الَّـِذي َأقْدمِنيهــا    « :ثم يمضى بسكينة ووقار مسبحاً ذاكراً اَهللا تعالى حتى إذا بلغ منى قال         
  .» ِفي عـاِفية وبلَّغَِني هـذَا الْمكـانصـاِلحاً

  
اللّهم هـِذه ِمنى وِهي ِممـا منَنْتَ ِبِه علَينـا ِمن الْمنـاِسِك فََأسَألُك َأن تَمـن علَـي ِبمــا              «: ثم يقول 

ِتكضِفي قَبو كدبفَِإنَّمـا َأنَا ع لى َأنِْبيـاِئكنَنْتَ عم«.  
  

واألفـضل اَن يـْأتي بالعبـادات     .أن يكون ليلة عرفة في منى ويشتغل بعبادة اهللا، وطاعتـه      ويستحب  
وبخاصة الصلوات في مسجد الخيف، وفاذا صلى الصبح عقّب إلى طلوع الشمس ثم توجه نحـو عرفـات، وال      

  .بأس في التوجه إلى عرفات بعد طلوع الفجر إذا أراد ذلك
  

 من وادى محسر ما لم تطلع الشمس، ويكره الذهاب إلى عرفات قبـل         ولكن السنة بل األحوط أن يعبر     
فـاذا توجـه    .ونقلت الحرمة في بعض الروايات االّ للضرورة كالمرض والخوف من زحام الناس  .طلوع الفجر 

سَألُك َأن تُبـاِرك ِلـي فـِى    َأ اللّهم ِإلَيك صمدتُ وِإيـاك اعتَمدتُ، ووجهك َأردتُ      « :إلى عرفات قرأ هذا الدعاء    
ويكرر التلبيـة إلـى    .»ِرحلَِتي وَأن تَقِْضي ِلي حـاجِتي وَأن تَجعلِْني ِممن تُبـاِهي ِبِه الْيوم من هَو َأفْضُل ِمنِّي       

  .أن يصَل إلى عرفات
  
  

  مستحبات الوقوف في عرفات
  

  :يستحب في الوقوف بعرفات عدة اُمور
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  .أن يكون على طُهر حاَل الوقوف ـ 1
  . ـ الغُسل واألفضل أن يكون قبيَل الظهر2
  . ـ أن يجنّب نفسه ما يشتّت بالَه حتى يتوجه قلبه إلى الحق تقدس اسمه3
  . ـ أن يقف الشخص على اليسار من الجبل إذا أتى من مكة4
  .بل ـ أن يقف في أسفل الجبل وفي أرض سهلة، ويكره الصعود على الج5
  . ـ أن يأتي بصالة الظهر والعصر باذان واحد واقامتين6
ويقـرأ  ) اُهللا َأكبر: (ويثني عليه ثم يقول مائة مرة  ـ أن يوجه قلبه نحو الحق تعالى ويحمد اهللا ويهلّله ويمجده 7

ـ « :سورة التوحيد مائة مرة، ويدعو ما شاء ويعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ويقـرأ هـذا الـدعاء                  اللَّه بر م
. الْمشـاِعِر كُلِّهـا فُك رقَبِتي ِمن النَّاِر وَأوِسع علَي ِمن ِرزِقك الْحالَِل وادرْأ عنِّي شَـر فَـسقَِة الِْجـن واإلِْنْـسِ       

 َأبـصر النّـاِظرين ويــا َأسـرع     اللَّهم ال تَمكُر ِبي وال تَخْدعِني وال تَستَدِرجِني يـا َأسمع الـساِمعين ويــا       
  »...الْحـاِسبين ويـا َأرحم الراِحمين َأسَألُك َأن تُصلِّي على محمد وآِل محمد وَأن تَفْعَل ِبى كَذا و كَذا

  
طَيتَِنيهـا لَـم يـضرِني   اللّهم حـاجِتى ِإلَيك الَّتي ِإن َأع« :ويذكر حاجته ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول  

           ِملْـكو كـدبِإنِّـي ع مالنّاِر، اللّه ِتي ِمنقَبر خَالص تَِني َأسَألُكطَيِني مـا َأعنْفَعي تَنيهـا لَمنَعم ِإنتَِني ونَعمـا م
ك عنِّي وَأن تُسلِّم ِمنِّي مناِسِكي الَّتي َأريتَهــا خَليلَـك   ناِصيِتي ِبيِدك وَأجِلي ِبِعلِْمك َأسَألُك َأن تُوفِِّقني ِلمـا يرِضي  

راِهيمِإب               لَـهمِضـيتَ عر ـنلِْني ِممعاج مآلِه، اللّه لَيِه ولّى اُهللا عداً صمحم كلَيها نَِبيلَلتَ عدِه وليلَواتُ اِهللا عص
عب يتَهوَأحي هرمَأطَلْتَ عوِتوالم د«.  

  
ال ِإلـه ِإالَّ اُهللا وحده ال شَِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد يحِيي ويِميتُ ويِميتُ ويحِيـي  « : ـ ثم يقرأ هذا الدعاء 8

د كالِّذي تَقُوُل وخَيراً ِممـا نَقُـوُل وفَـوقَ   وهو حي ال يموتُ ِبيِدِه الْخَير وهو على كُلِّ شَيء قَِدير اللَّهم لَك الْحم         
وِبك حوِلي وِمنْـك  ) براءتي خ ل(مـا يقُوُل القـاِئلُون اللَّهم لَك صالِتي ونُسِكي ومحياي وممـاِتي ولَك تُراِثي           

ِوِس الصدوِر وِمن شَتـاِت االَْمِر وِمن عذَاِب الْقَبـِر، اللَّهـم ِإنَّـي    قُوِتي اللَّهم ِإنَّي َأعوذُ ِبك ِمن الْفَقِْر وِمن وسـا  
َأسَألُك ِمن خَيِر ما تَْأِتي ِبِه الرياح وَأعوذُ ِبك ِمن شَر مـا تَْأِتي ِبِه الريـاح، وَأسَألُك خَير اللَّيِل وخَير النَّهــاِر               

ومقْعـِدي    ِفي قَلِْبي نُوراً وِفي سمِعي نُوراً وِفي بصِري نُوراً وِفي لَحِمي ودِمي وعظـاِمي وعروِقـي  اللَّهم اجعلْ 
ء قَِديرلى كُلِّ شَيع ِإنَّك َألْقَاك موي با رِلي نُوراً ي ِظمَأعِجي نُوراً وخْرمخَِلي ودمقـاِمي ومو.«  

  
سـبحان  (وأيضا يتوجه إلى القبلة ويقـول   . هذا اليوم ما قدر في االنفاق وإعطاء الصدقة  وال يقصر في  

مـا شـاء اُهللا ال قُوةَ ِإالَّ ِبـاِهللا َأشْـهد َأن ال ِإلــه ِإالَّ    « : مائة مرة، ويقرأ هذا الدعاء)اُهللا َأكْبر( مائة مرة و )اِهللا
       لَه لَه ال شَِريك هدحلـى كُـلِّ شَـيء          اُهللا وع وهو رِدِه الْخَيوتُ ِبيمال ي يح وهِميتُ وييي وحي دمالْح لَهو لْكالْم

قَِدير«.  
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ما شــاء اُهللا والَ قُـوه   ( . مائة مرة)اُهللا َأكْبر( . مائة مرة)الْحمد ِللِّه( : ـ ثم يستقبل الكعبة ويقول هذه االذكار 9
َأشْهد َأن ال ِإلـه ِإالَّ اُهللا وحده ال شَِريك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد يحيـي ويِميـتُ ويِميـتُ             «و : مائة مرة  )اِهللاِإالَّ بِ 

لى كُلِّ شَيء قَِديرع وهو رِدِه الْخَيوتُ ِبيمال ي يح وهيي وحيمائة مرة. »و.  
  

األوائل من سورة البقرة ثم يقرأ سورة التوحيد ثالث مرات، وآية الكرسـي إلـى    ثم يقرأ االيات العشر     
﴿ِإن ربكُم اللّه الَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض ِفي ِستَِّة َأياٍم ثُم استَوى علَى الْعـرِش            :ثم يقرأ هذه اآليات    :اآلخر

    ح هطْلُبي ارَل النَّهغِْشي اللَّيي       بر اللّـه كـارتَب راَألمالْخَلْقُ و ِرِه َأالَ لَهاٍت ِبَأمخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمِثيثًا و
﴾الَِمين54/األعراف {الْع {       ﴾تَِدينعالْم ِحبالَ ي ةً ِإنَّهخُفْيا وعرتَض كُمبواْ رعاد﴿}  55/األعـراف {  الَ تُفْـِسدواْ ﴿و

﴾ِسِنينحالْم نم تَ اللِّه قَِريبمحر ا ِإنعطَمفًا وخَو وهعادا والَِحهِإص دعِض ب56/األعراف {ِفي اَألر{.  
  

ثـم   .}1/النـاس  {﴿قُْل َأعوذُ ِبرب النَّـاِس﴾    وسورة  } 1/الفلق {﴿قُْل َأعوذُ ِبرب الْفَلَِق﴾   ثم يقرء سورة    
ل على كل نعمةً أنعم بها عليه، ويذكر أنعمه واحدةً واحدةً ما اُحـصى وعـرف منهـا ويحمـده     يحمد اهللا عزوج 

اللّهم لَك الْحمـد علـى نَعمــاِئك الَّتـي ال     « :على ما أنعم عليه من أهل ومال ويحمد اهللا على ما أباله ويقول         
  .»تُحصى ِبعدد وال تُكافى ِبعمل

  
ا الحمد لنفِسه في القرآن ويسبحه بكِل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن، ويكبـره    ويحمده بكل آيةً ذكر فيه    

بكل تكبير كبر به نفسه في القرآِن ويهلّله بكلِّ تهليل هلََّل به نفسه في القرآن ويصلّى على محمـد وآل محمـد             
دعوه بأسمائه التي فـي آخـر   ويكثر منه ويجتهد فيه، ويدعو اهللا عزوجل بكل اسم سمى به نفسه في القرآن وي          

 ﴿هـو  }22/الحشر{﴿هو اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو عاِلم الْغَيِب والشَّهادِة هو الرحمن الرِحيم﴾          :سورة الحشر وهي  
   هالْم ْؤِمنالْم لَامالس وسالْقُد ِلكالْم وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه اللَّه   ﴾ـشِْركُونـا يماللَِّه ع انحبس رتَكَبالْم اربالْج ِزيزالْع ِمني

 ﴿هو اللَّه الْخَاِلقُ الْباِرُئ الْمصور لَه الَْأسماء الْحسنَى يسبح لَه ما ِفي الـسماواِت والْـَأرِض وهـو          }23/الحشر{
 ﴾ِكيمالْح ِزيز24/الحشر{الْع{.  

  
َأسَألُك يـا اُهللا يـا رحمـن ِبكُلِّ اسم هو لَك وَأسَألُك ِبقُوِتك وقُـدرِتك وِعزِتـك وبجِميـِع            « :ويقرأ هذا 

اسِمك االَْكْبـِر االَْكْبـِر   علَيِه وآِلِه وِب مـا َأحاطَ ِبِه ِعلْمك وبجمِعك وبَأركـاِنك كُلَّهـا وِبحقِّ رسوِلك صلَواتُ اهللاِ         
وِباسِمك الْعِظيِم الَِّذي من دعاك ِبِه كـان حقّاً علَيك َأن ال تُخَيبه وِباسِمك االَْعظَِم االَْعظَِم الَِذي من دعــاك ِبـِه         

  .»ن تَغِْفر ِلي جِميع ذُنُوِبي ِفي جِميِع ِعلِْمك ِفيكـان حقّاً علَيك َأن ال تَرده وَأن تُعِطيه مـا سَأَل وَأ
  

ويطلب من اهللا سبحانه أن يوفّقه للحج في السنة القادمـة وكـل        . ويطلب من اهللا تعالى كل حاجة عنده      
 :ثم يقرأ هـذا الـدعاء      .»لَيِهَأستَغِْفر اَهللا ربي وَأتُوب إِ    : (وسبعين مرة  »َأسَألُك الْجنَّةَ «: ويقول سبعين مرة   .سنة
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اللَّهم فُكَِّني ِمن النّـاِر وَأوِسع علَي ِمن ِرزِقك الْحالِل الطَيِب وادرْأ عنِّي شَر فَسقَِة الِْجن واالِْنِْس وشَـر فَـسقَِة         «
  .»الْعرِب والْعجِم

  
شَـر مـا يحـدثُ     ي َأعوذُ ِبك ِمن الْفَقِْر وِمن تَشَتُِّت اُألموِر وِمـن اللَّهم ِإنِّ« : ـ ويقوُل قبيل غروب الشمس 10

ِباللَّيِل والنَّهـاِر َأمسى ظُلِْمي مستَِجيراً ِبعفِْوك وَأمسى خَوِفي مـستَِجيراً ِبَأمــاِنك وَأمـسى ذُنُـوِبي مـستَِجيرةً         
ِجيراً ِبِعزك وَأمسى وجِهي الْفـاِني الْبـاِلي مستَِجيراً ِبوجِهك الْبـاِقي يـا خَيـر مـن      ِبمغِْفرِتك وَأمسى ذُلِّي مستَ   

ِميِع خَلِْقكج نِّي شَرِرفْ عاصو تَكِني عـاِفيَألِْبسو ِتكمحلِّلِْني ِبرطى جَأع نم دويـا َأجِئَل وس«  
  

ة في هذا المكان الشريف كثيرة، وقراءة ما تيسر مـن الـدعاء أمـر مناسـب        واعلم أن األدعية الوارد   
ويحبذَ كثيراً أن يقرأ في هذا اليوم دعاء الصحيفة السجادية، ودعاء االمام الحسين سيد الـشهداء عليـه الـسالم        

 آِخـر الْعهـِد ِمـن هــذَا     اللَّهم ال تَجعلْـه « :واإلمام زين العابدين سالم اهللا عليه ثم يقول بعد غروب الشمس        
الْموِقِف وارزقِْنيِه ِمن قـاِبل َأبداً ما َأبقَيتَِني واقِْلبِني الْيوم مفِْلحاً منِْجحاً مـستَجاباً ِلـي مرحومـاً مغْفُـوراً ِلـي            

َأكْرِم وفْـِدك علَيـك واعِطِنـي     ك الْحراِم واجعلِْني الْيوم ِمنِبَأفْضِل ما ينْقَِلب ِبِه الْيوم َأحد ِمن وفِْدك وحجاِج بيتِ       
َأفْضَل مـا َأعطَيتَ َأحداً ِمنْهم ِمن الْخَيِر والْبركَِة والرحمِة والرضواِن والْمغِْفرِة وبـاِرك ِلي ِفيـما أرجـع ِإلَيـِه    

مـال َأو ل َأوَأه ِمنِفي ملَه بـاِرككَِثير و النّـاِر«: ويقول كثيراً ». قَِليل َأو ِتقِْني ِمناع ماللَّه«.  
  
  
  

  مستحبات الوقوف بالمشعر
  

اعلم أنه يستحب التوجه من عرفات إلى المزد لفة في سكينة ووقار ويستغفر اهللا، ويقول عند ما يـصل       
  .» ارحم تَوقُّفَي وِزده ِفي عمِلي وسلِّم ِلي ِديِني وتَقَبْل منـاِسِكياللَّهم« :إلى اليمين من التّل األحمر

  
ويتوسط في المشي، وال يؤذى أحداً ويستحب أن يؤخّر اإلتيان بصالة المغرب والعشاء إلى المزدلفـة،             

ي بنوافل المغـرب بعـد صـالة    وإن انقضى ثلثُ الليل أيضاً، ويجمع بين الصالتين باذان واحد وإقامتين ويأت           
العشاء وان حصل مانع من أن يِصَل إلى المزدلفة قبل نصف الليل وجب أن يؤخّر صالتي المغرب والعـشاء،          

  .ويأتي بهما في وسط الطريق
  

) أي سـفرته االُولـى  (ويستحب أن ينزل في وسط الوادى على يمين الطريق، وإذا كان حجة صرورةً        
مشعر بقدمه، كما يستحب أن يحيي تلك الليلة بما يتيـسر مـن العبـادات والطاعـات         استحب أن يطأ أرض ال    
اللَّهم هـِذِه جمع اللَّهم ِإنِّي َأسَألُك َأن تَجمع ِلي ِفيهـا جواِمع الْخَيِر اللَّهم ال تُْؤِيـسِني       « :اإللهية ويقرأ هذا الدعاء   



 81

   َألْتُكِر الَِّذي سالْخَي نِْزِلـي هــذا    ِمنِفي م ِليـاَئكفْتَ َأورفَِني مـا عرتُع َأن كِإلَي َأطْلُبِلي ِفي قَلِْبي و هعمتَج َأن 
الشَّر واِمعِني جتَِقي َأنو«.  

  
ويستحب ـ بعد صالة الفجر ـ أن يحمد اهللا ويثني عليه على طهارة، ويذكر ما تيـسر مـن نعـم اهللا      

  .وقال بعض بوجوب ذلك. ويصلي على محمد وآل محمد ثم يدعووتفضالته 
  

اللَّهم رب الْمشْعِر الْحراِم فُك رقَبِتي ِمن النَّـاِر وَأوِسـع علَـي ِمـن ِرزِقـك       « :ويقرأ هذا الدعاء أيضاً   
مـسُؤل   اللَّهم َأنْتَ خَير مطْلُوب ِإلَيِه وخَيـر مـدعو وخَيـر   . ِسالْحالَِل الطَّيِب وادرْأ عنِّي شَر فَسقَِة الِْجن واإلِْنْ  

وِلكُلِّ واِفد جاِئزةٌ فَاجعْل جاِئزِتي ِفي موِطِني هذا َأن تُِقيلَني عثْرِتي وتَقْبَل معِذرِتي وأن تَتَجـاوز عن خَِطيَئِتـي            
ِل التَّقْوى ِمنعاج ا زاِديثُمنْيالد «.  

  
ويستحب التقاط الحصيات الصغار التي يريد أن يرميها في منى مـن المـشعر الحـرام ومجموعهـا                  

ويستحب السعي في وادي محسر بمقدار مائة خطوة سريعاً عند الذهاب من المزدلفة إلـى منـى      .سبعون حصاة 
اللّهـم سـلِّم ِلـي    « :اكباً فيحرك مركوبه ويقـول والوصول إلى ذلك الوادي، هذا إن كان راجال، وأما إذا كان ر  
  .»عهِدي واقْبْل تَوبِتي وَأِجب دعوِتي واخْلُفِْني ِفيمن تَركْتُ بعِدي

  
  
  

  مستحبات رمي الجمار
  

  :يستحب في رمي الجمار عدة اُمور هي
  . ـ أن يكون على طهارة حال الرمي1
  .»اللّهم هـِذِه حصيـاِتي فََأحِصِهن ِلي وارفَعهن ِفي عمِلي« :والحصى في يده ـ أن يقرأ الدعاء اآلتي 2
  . ـ أن يكبر مع رمي كل حصاة3
اُهللا َأكْبر اللّهم ادحر عنِّي الشَّيطـان اللّهـم تَـصِديقاً ِبِكتــاِبك    « . ـ أن يقرأ هذا الدعاء حينما يرمي الحصاة 4

لى سعغْفُوراًوذَنْباً مشْكُوراً وياً معسوال وقْبال ممعوراً ورباً مجِلي ح لْهعاج ماللّه كنَِّة نَِبي«.  
  .أما االُولى والوسطى فيقف عندها.  ـ أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أو خمسة عشرة ذراعا5ً
  .لقبله، وأما في االُولى والوسطى فيستقبل عند رميهما القبلة ويستدبر ا»العقبة« ـ أن يستقبل الجمرة في 6
  . ـ أن يضع الحصاة على إبهامه ويرميها باإلصبع السبابة7
اللّهم ِبك وِثقْتُ وعلَيك تَوكَّلْـتُ فَـِنعم الـرب وِنعـم     « : ـ أن يقرأ هذا الدعاء بعد العودة إلى مكانه في منى 8

ِنعلى ووالْمالنَِّصير م«.  
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  مستحبات االُضحية
  

  :يستحب في االُضحية اُمور
  . ـ أن تكون االُضحية بعيراً ـ عند التمكن ـ وفي صورة عدم التمكن بقرة، وإالّ شاة1
  . ـ أن تكون االضحية سمينة2
  . ـ أن تكون من اناث اإلبل أو البقر أو الذكران من الغنم أو المعز3
واقفة، بعد أن يعقل يديها، ويقف الناحر على يمين االُضـحية، ويطعـن بـسكينه أو     ـ أن ينحر اإلبل وهي  4

وجهتُ وجِهي ِللّذي فَطَر الـسماواِت واألرض حنيفـاً   « :رمحه أو خنجره في لبتها ويقرأ هذا الدعاء عند النحر        
        مياي وحِكي ومالِتي ونُسص ِإن شِْرِكينما أنـا ِمن المِلماً وسم    وِبـذِلك لَـه كال شَـِري ـالمينالع بمـاِتي ِهللا ر

  .»اللَّهم تَقَبْل ِمنّي اللّهم ِمنْك ولَك ِبسم اِهللا واُهللا َأكْبر. ُأمرتُ وأنـا ِمن المسلمين
  . ـ أن يتولى بنفسه ذبح اُضحيته إذا أمكنه ذلك، وإذا لم يمكنه ذلك يضع يده على يد الذابح5
  
  
  
  
  

  مستحبات الحلق
  

  :يستحب في الحلق عدة اُمور
اللّهـم اعِطِنـي   « :ويقرأ هذا الـدعاء ) أي الجانب االيمن من مقدم رأسه( ـ أن يبدأ بالحلق من قرنه األيمن  1

  .»ِبكُلِّ شَعرة نُوراً يوم الِْقيـامِة
  . ـ ان يدفن شعر راسه في منى في خيمته2

  .لحيته وشاربه بعد الحلق، كما ويقلّم أظفارهواألولى أن يقص أطراف 
  
  

  مستحبات طواف الحج وصالته والسعي
  

ويستحب لمـن يـأتي إلـى     .ما ذَِكر من المستحبات في طواف العمرة وصالته والسعي جار هنا أيضا      
ـ « :مكة لإلتيان بطواف الحج أن يأتي يوم عيد األضحى، فيقف على باب المسجد ويقرأ هذا الدعاء  أِعنّـي  اللَّه م
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على نُسِكك وسلِّمِني لَه وسلِّمه ِلي أسَألُك مسألَةَ العلَيل الذَليِل المعتَِرِف ِبذَنِْبِه َأن تَغِْفر ِلي ذُنُـوِبي وأن تُرجعِنـي           
          محر جْئتُ أطِْلب تُكيتُ بيوالب كلَدب لْدوالب كدبِإنّي ع مِتي اللَّهراِضـياً     بحـاج تَِّبعاً ألمـِركم تَكطـاع وأُؤم تَك

           كفْـولِّغِنـي عتُب َأن ِتـكقُوبالخــاِئفُ ِلع ذاِبكع شِْفقُ ِمنالم ِركألم طيعالم كِإلَي طَرضألَةَ الْمسم َألُكأس ِركِبقَد
ِتكمحالنّـاِر ِبر ِني ِمنوتُِجير«.  

  
األسود ويستلمه ويقبله وإذا لم يمكن تقبيله مسح بيده عليه، ثم قبـل يـده، وإذا لـم      ثم يأتي عند الحجر     

  .يمكن ذلك أيضاً وقف أمام الحجر األسود وكبر، ثم أتى بعد ذلك بما قد أتى به في طواف العمرة
  
  

  مستحبات منى
  

الث عشر بل ويـستحب  إعلم أنه يستحب للحاج أن يبقى في منى اليوم الحادى عشر والثاني عشر والث          
كما يستحب التكبير في منى عقيب خمس عشرة صالة، وفي غيـر منـى      .عدم الخروج من منى حتى للطواف     

عقيب عشر صلوات أولها صالة الظهر من يوم العيد، وقد ذهب البعض إلى وجوب ذلك، واألولى فـي كيفيـة          
لـه ِإالّ اُهللا واُهللا َأكْبر، واللّه َأكْبر ولَه الْحمد اُهللا َأكْبر علـى مـا       اُهللا َأكْبر اُهللا َأكْبر ال إِ     « :التكبير ان تكون هكذا   

  ».هدانا اُهللا َأكْبر على مـا رزقَنا ِمن بهِيمِة اَألنعـاِم والْحمدِهللا على مـا َأبالنا
  

وجاء فـي   .لخيف ما دام يقيم بمنىويستحب أن يأتي بصلواته اليومية الواجبة وكذا النوافل في مسجد ا         
 »سـبحان اهللاِ «الحديث أن مائة ركعة من الصالة في مسجد الخيف تعادل عبادة سبعين سنة، وأن كّل من قـال          

عـادل ثوابـه   ) ال ِإلــه ِإالَّ اهللاُ (مائة مرة كان ثوابه يعادل ثواب عتق رقبة وكل من قال ـ هناك ـ مائة مرة   
عادَل ثوابه ثواب من تصدق بخراج العراقين في سـبيل   ) والْحمد ِللّهِ (ومن قال مائة مرة      .ثواب من أحيى نفساً   

  .اهللا
  
  

  مستحبات اُخرى لمكة المكرمة
  

  :اآلداب والمستحبات االُخرى لمكة المكرمة عبارة عن االُمور التالية
  . ـ ذكر اهللا كثيراً وقراءة القرآن1
  . مكة ـ ختم القرآن مرة واحدة في2
اللّهم اجعلْـه ِعلْمـاً نــاِفعاً وِرزقـاً واِسـعاً      « : ـ الشراب من ماء زمزم، وقراءة الدعاء التالي بعد الشرب 3

  .»وِشفـاء ِمن كُلِّ داء وسقْم
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  .»ِبسِم اِهللا وِباِهللا والشُّكْر ِللِّه«: وأن يقول أيضاً
  . ـ النظر الي الكعبة4
 كل يوم وليلة في أول الليل ثالث طوافات، وفي آخر الليل ثـالث طوافـات وبعـد     ـ الطواف عشر مرات 5

  .الفجر طوافان، وبعد الظهر طوافان
 ـ اإلتيان بثالثمائة وستين طافاً بعدد أيام السنة عند التوقف في مكة وإذا لم يمكن ذلك يأتي باثنين وخمـسين   6

  .وافطوافاً، وإذا تعذر ذلك أيضاً يأتي بما يقدر من الط
 ـ يستحب للصرورة أن يدخَل داخل الكعبة المعظمة، ويستحب أن يغتسل قبـل دخولهـا، وأن يقـول عنـد      7

ثم اإلتيان بركعتين من الصالة يقـرأ    .»اللّهم ِإنَّك قُلْتَ ومن دخَلَه كان آِمناً فَـاِمنِّي ِمن عذاِب النّـارِ          « :الدخول
وفي الركعة الثانية بعدالحمد سورة واحدة وخمـسين آيـة مـن    ) حم السجدة(ة في الركعة االُولى بعد الحمد سور    

  .موضع من مواضع القرآن بين العمودين على الصخرة الحمراء
 ـ اإلتيان بركعتين من الصالة في كل زواية من زوايا الكعبة المعظمة، ثم يقرأ الـدعاء التـالي بعـد هـذه      8

 تَعبَأ َأو َأعد َأو استَعد ِلوفادة إلى مخْلُوق رجـاء ِرفِْدِه وجـاِئزِتِه ونَواِفِلـِه وفَواِضـِلِه    اللّهم من تَهيَأ َأو   « :الصالةَ
ليـوم  فَِإلْيك يـا سيِدي تَهِيَئِتي وتَعِبَئِتي وِإعداِدي وِإستِتعداِدي رجاء ِرفِْدك ونَواِفِلـك وجاِئزِتـك فَـال تُخَيـب ا               

رجـاِئي يـا من ال يخِيب علَيِه سـائٌل وال ينْقُصه ناِئٌل فَِإنِّي لَم آِتك الْيوم ِبعمل صــاِلح قَدمتُـه وال شَـفاعِة       
ى وال عذْر فََأساَلُك يا مـن هـو   مخْلُوق رجوتُه ولـِكنِّي َأتَيتُك مِقراً ِبالظّلِم واِإلسـاءِة على نَفِْسى فَِإنّه ال حجةَ لِ        
مجبوهاً ممنُوعاً وال خاِئبـاً يــا    كَذِلك َأن تُِصلِّي على محمد وآِلِه وتُعِطيِني مسألَِتي وتَقِْلبِني ِبرغْبتي وال تَردِني      

 .»ـا عظِيم َأن تَغِْفر ِلي الذَّنْب الْعظـيم ال ِإلــه ِإالّ َأنْـتَ   عِظيم يـا عِظيم يـا عِظيم َأرجوك ِللْعِظِيِم َأسالَك ي        
اللّهـم ال تَجهـد   « :ثم يقـول ) اُهللا َأكْبر: (ويستحب ـ عند الخروج من الكعبة المعظمة ـ أن يقول ثالث مرات  

ثم ينزل ويجعل الـسلَّم علـى طرفـه      .»لضـار النّـاِفع بالءنـا ربنـا وال تُشِْمتْ ِبنـا َأعداءنـا فَِإنَّك َأنْتَ ا        
  .األيسر ويستقبل الكعبة ويصلي عند السلّم ركعتين

  
  

  طواف الوداع
  

اعلم أنه يستحب لمن يريد أن يخرج من مكة أن يطوف طوافَ الِوداع، وأن يـستلم الحجـر األسـود              
المستجار يأتي بالمـستحبات التـي ذكرناهـا لهـذا     والركن اليمانى في كّل شوط إن أمكن، وعند ما يصل إلى         

يداً على الحجر االسود ويداً على بـاب الكعبـة ويحمـد     المكان فيما سبق ويلصق بطنَه بالكعبة المعظمة ويضع  
  :اهللا تعالى ويثني عليه ويصلّى على النّبي وآله ويقرأ هذا الدعاء

  
ك ونَِبيك وَأميِنك وحبيِبك ونَِجيِبك وخَيرِتك ِمن خَلِْقك اللّهـم كَمــا   اللّهم صلِّ على محمد عبِدك ورسولِ  «

بلَّغَ ِرسـاالِتك وجـاهد ِفي سبيِلك وصدع ِبَأمِرك واُوِذي ِفي جنِْبك وعبدك حتى َأتاه الْيِقين اللّهم أقِلبِنـي مفِْلحـاً      
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 ».جاباً ِبَأفْضِل مـا يرجع ِبِه َأحد ِمن وفِْدك ِمن المغِْفرِة والبرِكِة والرحمـِة والرضـواِن والعــاِفيةِ          منِْجحاً مستَ 
ويستحب ـ عند الخروج ـ أن يخرج من باب الحناطين الذي يحاذى الركن الشامي وأن يطلب من اهللا تعـالى    

  .لخروج ِدرهماً من التمر ويتصدق به على الفقراءالتوفيق للعودة، وأن يشتري عند ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زيارة الرسول األكرم 
  

السالم على رسوِل اِهللا، السالم علَيك يـا حِبيب اِهللا، السالم علَيك يـا صفوةَ اِهللا، السالم علَيـك يــا    «
نَّك نَصحتَ الُِمِتك وجـاهدتَ ِفي ِسبيِل اِهللا وعبدتَه حتّى َأتـاك اليِقـين، فَجـزاك اُهللا َأفْـضَل        أمين اِهللا، َأشْهد أَ   

ـ     . مـا جزى نَِبياً عن اُمِتهِ     ك اللَّهم صلِّ على محمد وآِل محمد َأفْضَل مـا صلَّيتَ علَى ِإبراِهيم وآِل ِإبـراِهيم ِإنَّ
ِجيدم حِميد«  

  
  

  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ابنة رسول اهللا) عليها السالم(ديقة فاطمة الزهراءصزيارة ال
  

يـا ممتَحنَةُ امتَحِنِك اُهللا الَّذي خَلَقِك قَبَل َأن يخْلُقَِك فَوجدِك ِلما امتَحنَِك صـاِبرةً وزعمنـا َأنّــا لَـِك           «
 و ِليـاءلَيـِه        َأوع هِصـيَأتـانـا ِبـِه و آِلِه ولَيِه ولَّى اُهللا عوِك صِلكُلِّ مـا َأتـانـا ِبِه َأب ونصـاِبرو قُوندصم

فُـسنـا ِبَأنّــا   ِلنَبشِّر َأنْ) ِبالبشرى خ ل(السالم ِفِإنّـا نَسَألُك ِإن كُنّـا صدقْنـاِك ِإالَّ َألْحِقِتنـا ِبتَصِديِقنـا لَهمـا      
  .»قَد طَهرنـا ِبِواليِتِك
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  زيارة الجامعة
  

السالم علَى َأوِلياِء اهللا وَأصِفيـاِئِه، السالم علَى اُمنـاِء اِهللا وَأِحبـاِئِه، الـسالم علَـى َأنْـصـاِر اِهللا                 «
      المِرفَِة اِهللا، السعحـاِل ملَى مع المخُلَفـاِئِه، السِيـِه،   ونَهـِر اِهللا وظِْهِري َأملَى مع الماِكِن ِذكِْر اِهللا، السسلَى مع 

السالم علَى الدعاِة ِإلى اِهللا، السالم علَى المستَِقرين ِفي مرضـاِة اِهللا، السالم علَى المخِْلِصين ِفـي طــاعِة اهللا،      
، السالم علَى الَّذين من واالهم والَى اَهللا ومن عـاداهم فَقَد عادى اَهللا ومـن عـرفَهم       السالم علَى األِدالِّء على هللاِ    

     تَخَلَّـى ِمـن فَقَـد متَخَلّى ِمنْه نمباِهللا و متَصاع فَقَد ِبِهم متَصاع منِهَل اَهللا وج فَقَد مِهلَهج نمفَ اَهللا وِعر اَهللا، فَقَد 
        ـنلَع ِإلَـيكُم كُلَّه ِفي ذَِلك ضفَوم الِنيتَكُمعو كُمِبِسر نؤمم كُمبحـار نِلم برحو كُمسـالَم نِلم اَهللا ِإنِّي ِسلم اُشِْهد

لَى اِهللا ِمنْهم وصـلَّى اُهللا علـى محمـد وآِلـِه     اُهللا عدو آِل محمد ِمن الِجِن واِإلنِْس من اَألوِلين واآلخَِرين وَأبرُأ إِ  
الطَّاِهِرين«.  

  
  
  
  
  

  )عليه السالم(حسينالمام اإل ءدعا
  

  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرحيِم
  

وهصـاِنع، و نْعنِْعِه صال كَصو ،ِه مـاِنع ِه داِفع، وال ِلعطـاِئ  الْجواد الْحمد ِهللا الَِّذي لَيس ِلقَضآِئ

 ،داِئعالْو هِعنْد ال تَِضيعو ،ِه الطّالئع لَيال تَخْفى ع ،نـاِئعِتِه الصِبِحكْم َأتْقَنداِئِع، والْب نـاسَأج فَطَر ،الْواِسع

الجـاِمِع ِبالنُّوِر جـازي كُلِّ صاِنع، وراِئشُ كُلِّ قـاِنع، وراِحم كُلِّ ضـاِرع، منِْزُل الْمنـاِفِع والِْكتـاِب 

 ،هرغَي فَال ِإلـه ،ِة قـاِمع لْلِجبـاِبرو ،جاِت راِفعرِللدو بـاِت داِفعِللْكُرو ،واِت سـاِمععـاِطِع، وهو ِللدالس

،اللَِّطيفُ الْخَِبير ِصيرالب عِميالس وهو ،ءكَِمثِْلِه شَي سلَيو ،ِدلُهعي ال شَْيءولى كُلِّ شَيء قَديرع وهو .  
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 َل َأنقَب ِتكمأتَِني ِبِنعتَدي، ِإبدرم كِإلَي ي وَأنبر اً ِبَأنَّكِقرم ِة لَكوِبيببالر دَأشْهو كِإلَي غَبِإنِّي َأر ماللَّه

سكَنْتَِني األصالب آِمناً ِلريِب الْمنوِن، واخِْتالِف الدهوِر والسنين، َأكُون شَيئاً مذْكُوراً، خَلَقْتَِني ِمن التّراِب ثُم َأ

ظـاِعناً ِمن صلِْب ِإلى رِحم ِفي تَقـادم ِمن األيـاِم المـاِضيِة والقُروِن الْخـاِليِة لَم تُخِْرجِني . فَلَم َأزْل

ِإحسـاِنك ِإلَي ِفي دولَِة َأئمِة الْكْفِْر الَِّذين نَقَضوا عهدك وكَذَّبوا رسلَك و) بي خ ل(ِلرأفَِتك ِبي ولُطِْفك ِلي 

ِللَِّذي سبقَ ِلي ِمن الهدى الَِّذي لَه يسرتَِني وِفيِه َأنْشَأتَِني، ) رَأفَة ِمنّك وتَحنُّناً علَى خ ل(لـِكنَّك َأخْرجتَِني 

ِغ ِنعِمك فَابتَدعتَ خَلِْقي ِمن مِني يمنى، وَأسكَنْتَِني ِفي ظُلُمـات وِمن قَبِل  ذِلك رُؤفْتَ ِبي ِبجِميِل صنِْعك وسواِب

مري، ثُم لَم تُشِْهدِني خَلِْقي، ولَم تَجعْل ِإلَي شَيئاً ِمن َأ) تُشِهِرِني ِبخلِقي خ ل(ثَالث بين لَحِم ودم وِجلْد 

 قَِتني ِمنزراً، وِبيِد ِطفْال صهِفظْتَِني ِفي الْمحاً، وِوياً سنْيـا تـامدى ِإلَى الدالْه قَ لي ِمنبتَِني ِللَِّذي سجَأخْر

وكََألتَِني ِمن ) الرحـاِئم خ ل(واِحم لَبناً مِرياً، وعطَفْتَ علَي قُلُوب الْحواِضِن، وكَفَّلْتَِني اُألمهـاِت الر الِْغذاِء

طَواِرِق الجـآن، وسلَّمتَِني ِمن الزيـادِة والنُّقْصاِن، فَتَعـالَيتَ يـا رِحيم يـا رحمـن حتّى إذَا اسـتَهلَلْتُ 

دلَتْ ناِطقاً ِبالْكَالِم َأتْممتَ علَي سواِبغَ اِإلنعـاِم، وربيتَِني زاِئ داً ِفي كُلِّ عـام حتّى إذَا إكْتَملَتْ ِفطْرِتي واعتَ

) ِفطرِتك خ ل(َأوجبتَ علي حجتَك ِبَأن َألهمتَِني معِرفَتَك وروعتَِني ِبعجـاِئِب ِحكْمِتك ) سِريرِتي خ ل(ِمرِتي 

َأرو مـاِئكْأتَ ِفي سقَظْتَِني ِلمـا ذَرَأيو لَيتَ عبجَأوو ،ِذكِْركو تَِني ِلشُكِْركهنَبو ،ِع خَلِْقك ِضك ِمن بداِئ

طـاعتَك وِعبـادتَك، وفَهمتَِني مـا جـاءتْ ِبِه رسلُك، ويسرتَ ِلي تَقَبَل مرضـاِتك، ومنَنْتَ علَي ِفي جِميِع 

) ِبِنعِمة خ ل(الثّرى لَم تَرض ِلي يـا ِإلـهي ِنعمةً ) ِحر خ ل(م ِإذْ خَلَقْتَِني ِمن خَيِر ذِلك ِبعوِنك ولُطِْفك، ثُ

دون اُخرى، ورزقْتَِني ِمن َأنْواِع المعاِش وصنُوفَ الريـاِش ِبمنِّك الْعِظيِم األعظَِم علَي وِإحسـاِنك الْقَِديِم 
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ِم وصرفْتَ عنِّي كُّل النِّقَِم لَم يمنَعك جهِلي وجرَأِتي علَيك َأن دلَلْتَِني إلى  اِإلَي حتّى ِإذ النِّع ِميعج لَيتَ عمَأتْم

َألْتُك َأعطَيتَِني، وِإن ما يقَربِني ِإلَيك، ووفَّقْتَِني ِلمـا يزِلفُِني لَديك، فَان دعوتُك َأجبتَِني، وِإن س) على خ ل(

ٌل خ ل(َأطَعتُك شَكَرتَِني، وِإن شَكَرتُك ِزدتَِني كُلَّ ذِلك ِإكْمـاالً  َألنْعِمك علَي وِإحساِنك ِإلَي، فَسبحـانَك ) اكما

ُؤك، وعظُمتْ  اآلءك، فََأي ِنعِمك يـا ِإلـِهي اُحِصي سبحـانَك ِمن مبِديء معيد حِميد مِجيد تَقَدستْ َأسمـا

ها شُكْراً وِهي يـا رب َأكْثَر ِمن َأن يحِصيها الْعـادون، َأو يبلُغَ عِلماً  عدداً وِذكراً َأم َأي عطـايـاكَ قُوم ِب

منِّي اللَّهرأتَ عدفْتَ ورمـا ص ثُم ا الْحـاِفظُونِة ِبهالعـاِفي ِلي ِمن را ظَهِمم كْثَر  ِمن الضر والضرآِء َأ

والسراِء، وَأنَا َأشْهد يـا ِإلـهي ِبحِقيقَِة ِإيمـاِني وعقِْد عزمـاِت يقيِني، وخـاِلِص صرِيِح تَوِحيِدي، 

ي، وَأسـاِريِر صفْحِة جِبيِني، وخُرِق مسـاِرِب نَفِْسي وبـاِطِن مكْنُوِن ضِميِري، وعالِئِق مجاِري نُوِر بصِر

سمِعي ومـا ضمتْ وَأطْبقَتْ ) ِسمـاخَ خ ل(ِعرِنيِني، ومسـاِرِب ِصمـاِخ  ، وخَذاِريِف ماِرِن)نَفَسي خ ل(

ِه شَفَتـاي وحركاِت لَفِْظ ِلسـاِني، ومغْرِز حنَِك فَِمي وفَكِّي،  لَيِمي عطْعسـاِغ ممراِسي، ونـاِبِت َأضمو

ِل (ومشْرِبي، وِحمـالَِة اُم رْأِسي، وبلُوِع فاِرِغ حباِئِل عنِْقي، وما إشْتَمَل علَيِه تـامور صدِري وحمـاِئِل  جِم

فْالِذ حواِشي كَِبِدي، و) خ ل مـا حوتْه شَراسيفُ َأضالِعي، وِحقـاقُ حبِل وِتيِني وِنيـاِط ِحجاِب قَلِْبي، وَأ

مفاِصلي، وقَبض عواِمِلي، وَأطْرافُ َأنـاِمِلي، ولَحِمي ودِمي وشَعِري وبشَِري وعصِبي وقَصِبي وِعظـاِمي 

قَلَِّت اَألرض ِمنِّي ونَوِمي ومخّي وعروِقي وجِميِع جواِرِحي وما انْتَسج على ذِلك َأيام ِرضـاِعي، ومـا  َأ

 قاِب لَواألَْحصـاِر وْى اْألعدتُ مدتَهاجلْتُ وحـاو لَو جوِدي َأنسكُوِعي وكـاِت ررحكُوِني وسقْظَِتي ويو

ِه شُكْرك َأبداً جِديداً عمرتُهـا َأن ُأَؤدي شُكْر واِحدة ِمن َأنْعِمك ما استَطَعتُ ذِلِك ِإالّ ِبمنِّ ك الْموجِب علَي ِب
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ِه  وثَنـاء طـاِرفاً عِتيداً َأجْل ولَو حرصتُ َأنَا والْعـادون ِمن َأنـاِمك َأن نُحِصي مدى ِإنْعـامك سـاِلِف

ه عدداً، وال أحصينـاه) آنفةً خ ل(وآِنِفِه ) سالفةً خ ل(  َأمداً، هيهـاتَ َأنّى ذِلك وَأنْتَ الـمخِْبر ما حصرنـا

صدقَ ِكتـابك اللَّهم وِإنْبـآُؤك، ) وِإن تَعدوا ِنعمةَ اِهللا ال تُحصوها(ِفي ِكتـاِبك النّاِطِق والنَّباِء الصـاِدِق 

ن وحِيك، وشَرعتَ لَهم وِبِهم ِمن ِديِنك غَير َأنِّي يـا ِإلـهي وبلَّغَتْ َأنِْبيـاُؤك ورسلُك ما َأنْزلْتَ علَيِهم ِم

ِووسِعي، وَأقوْل مؤِمناً موِقناً الْحمد ِهللا الَِّذي لَم يتَِّخذْ ) طـاقَِتي خ ل(َأشْهد ِبحهِدي وِجدي ومبلَِغ طـاعِتي 

فيرِفده خ (ن لَه شَِريك ِفي ملِْكِه فَيضـاده ِفيما إبتَدع، وال وِلي ِمن الذُّلِّ فَيرِفده ولَداً فَيكُون موروثاً، ولَم يكُ

ِفيما صنَع، فَسبحـانَه سبحـانَه لَو كـان ِفيِهمـا آِلهةٌ ِإالَّ اُهللا لَفَسدتـا وتَفَطَّرتـا، سبحان اِهللا الْواِحِد ) ل

اَألح ِبينقَرالِئكَِتِه الْمم دمعاِدُل حداً يمِهللا ح دمالْح ،دكُفُواً َأح لَه كُني لَمو ولَدي لَمو ِلدي ِد الَِّذي لَممِد الص

ِه محمد خـاتَِم   »ِيبين الطّاِهِرين الُْمخِْلصين وسلَّمالنَِّبيين وآِلِه الطَّ وَأنِْبيـآِئِه الْمرسلَين وصلَّى اُهللا على ِخيرِت

  
  :ثم اندفع في المسألة والدعاء وقال وعيناه تنهمر بالدموع

» ،ِلي ِفي قَضـاِئك ِخرو ،ِتكِصيعال تُشِْقِني ِبمو ،ِني ِبتَقْواكِعدَأسو ،كََأنِّي َأراك لِْني َأخْشـاكعإج ماللَّه

دِرك حتّى ال اُِحب تَعِجيَل مـا َأخَّرتَ وال تأخْير مـا عجلْتَ، اللَّهم إجعْل ِغنـاي ِفي نَفِْسي، وبـاِرك ِلي ِفي قَ

والْيِقين ِفي قَلِْبي، واِالخْالص ِفي عمِلي، والنّور ِفي بصِري، والْبصيرةَ ِفي ِديِني، ومتِّعِني ِبِجواِر ِحي، 

ْل سعاجو ذِلك ِقر ِب مِعي وبصِري الْواِرثَيِن ِمنّي، وانْصرِني على من ظَلَمِني، وَأِرِني ِفيِه ثـاِري ومـأِرِبي، وَأ

ْل اللَّهم ِإكِْشفْ كُربِتي، واستُر عورِتي، واغِْفر ِلي خَطيَئِتي، واخْسأ شَيطـاِني، وفـك ِرهـاِني واجع. عيِني
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ِة واألُْولى لْيـا ِفي اآلِخرةَ الْعجرصيراً، . ِلي يـا ِإلـِهي الدميعاً بلْتَِني سعكَمـا خَلَقْتَِني فَج دمالْح لَك ماللَّه

ِقي غَِنياً، رب ِبمـا برأتَِني سِوياً رحمةً ِبي وقَد كُنْتَ عن خَلْ) حياً خ ل(ولَك الْحمد كَما خَلَقْتَِني فَجعلْتَِني خَلقْاً 

بِتي، رورنْتَ صسِبمـا َأنْشَأتَِني فَاَح بِتي، رلْتَ ِفطْردفَع  نْتَ إلَيسِفي نَفِْسي ) بي خ ل(ِبمـا َأحو

ي، رب ِبمـا َأولَيتَِني وِمن كُلِّ خَير عـافَيتَِني رب ِبمـا كَألَْتَِني ووفَّقْتَِني، رب ِبمـا َأنْعمتَ علَي فَهديتَِن

 بتَِني، رززَأعنْتَِني وِبمـا َأع بتَِني، رَأقِْنيتَِني وِبمـا َأغْنَي بتَِني، رقَيستَِني ومِبمـا َأطْع بتَِني، رطَيَأع

ن صنِْعك الْكـاِفي صلِّ على محمد وآِل محمد وَأِعنّي على ِبمـا َألْبستَِني ِمن ِستِْرك الصـاِفي ويسرتَ ِلي ِم

ِة واكِْفِني شَر مـا  بـاِت اآلِخركُرنْيـا وِل الد بواِثِق الدهوِر وصروِف الَّليـاِلي واأليـاِم ونَجِني ِمن َأهوا

ا َأخـافُ فَاكِْفني، وما َأحذَر فَِقِني، وِفي نَفِْسي وِديِني فَاحرسِني، يعمُل الظَّـاِلمون ِفي األرِض، اللَّهم مـ

وِفي سفَِري فاحفَظِْني، وِفي َأهِلي ومـاِلي فَاخْلُفِْني، وِفيـما رزقْتَِني فَبـاِرك ِلي، وِفي نَفِْسي فَذَلِّلِْني، وِفي 

شَر ِمنِني، وظِّمِن النّاِس فَعيِتي فَال تُخِْزِني، َأعرِريِبسِني، وحِبذْنُوِبي فَال تَفْضِني، ولِّماإلنِْس فَسو الِْجن 

 م وِبعمِلي فَال تَبتَلِْني، وِنعِمك فَال تَسلُبِني، وِإلى غَيِرك فَال تَِكلِْني، ِإلـهي ِإلى من تَِكلِْني ِإلى قَِريب فَيقْطَعِني، َأ

ِليِإلى ب فينعتَضسِإلَى الْم ِني، َأممهتَجد فَيداِري،  ِعي دعبِتي، وبغُر كري َأشْكو ِإلَيِليِك َأممي وبَأنْتَ رو

اِلي، وهواِني على من ملَّكتَه َأمِري، ِإلـهي فَال تُحِلْل علَي غَضبك فَِان لَم تَكُن غَِضبتَ علَي فَال اُبـ

ِهك الَّذي َأشْرقَتْ لَه االَرض والسمواتُ  جِبنُوِر و بيـار َألُكِلي، فَاَس عسَأو تَكعـاِفي َأن رغَي حـانَكبس

غَضِبك وال ِبِه الظُّلُمـاتُ، وصلُح ِبِه َأمر االَوِلين واآلِخرين َأن ال تُميتَني على ) وانكَشَفَتْ خ ل(وكُِشفَتْ 

تُنِْزَل ِبي سخَطَك، لَك العتْبى لَك، الْعتْبى حتّى تَرضى قَبَل ذِلك ال ِإلـه ِإالَّ َأنْتَ رب الْبلَِد الحراِم والْمشْعِر 
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من عفـا عن عظيِم الذُّنُوِب ِبِحلِْمِه، الْحراِم والْبيِت الْعِتيِق الَّذي َأحلَلْتَه الْبركَةَ وجعلْتَه ِللنّـاِس أمناً، يـا 

ِه، يـا من َأعطَى الجِزيَل ِبكَرِمِه، يـا عدتي ِفي ِشدِتي، يـا صـاِحِبي ِفي  يـا من َأسبغَ النَّعمـآِء ِبفَضِل

برهيم وِإسماعيَل وِإسحـقَ وحدِتي يـا ِغياِثي ِفي كُربِتي يـا وليي ِنعمِتي يـا ِإلـهي وِإلـه آبـائي إ

َل ) ميكال خ ل(ويعقُوب ورب جبرئيَل وِميكـاِئيَل  ِفيَل ورب محمد خاتَِم النَّبيين وآِلِه الْمنْتَجبين منِْز وِإسرا

قُرآِن الحِكيِم َأنْتَ كَهفي حين تُِعييِني والْفُرقـاِن ومنِْزَل كهيعص وطه ويس والْ التَّوريِة واالنِْجيِل والزبوِر

ِكين ) بما رحبتْ خ ل(الْمذاِهب ِفي سعِتهـا وتَِضيقُ ِبي اَألرض ِبرحِبهـا  ولَوال رحمتُك لَكُنْتُ ِمن الْهـاِل

ين وَأنْت مَؤيدي بالنَّصِر على َأعدآئي ولَوال نَصرك وَأنْتَ مِقيُل عثْرِتي ولَوال ستْرك ِإياي لَكُنْتُ ِمن الْمفَضوِح

 ـايلي خ ل(ِإي ( نيـا م ونتَزعِه يِبِعز ِليـآُؤهِة فََأوفْعالرو َومِبالس هنَفْس خَص نيـا م غْلُوِبينالْم لَكُنْتُ ِمن

ذَلِّة عالْم نَير لُوكالْم لَتْ لَهعمـا تُخِْفي جِن ويخـاِئنَةَ اَألع لَمعي طَواِتِه خاِئفُونس ِمن مفَه نـاِقِهملى َأع

الصدور وغَيب مـا تأتي ِبِه اَألزِمنَةُ والدهور يـا من ال يعلَم كَيفَ هو ِإالّ هو، يـا من ال يعلَم ما هو ِإالّ 

م ما يعلَمه إالّ هو، يـا من كبس اَألرض علَى المـآء وسد الْهوآء ِبالسمآِء يـا من لَه هو، يـا من ال يعلَ

 ِمن هخِْرجملَِد الْقَفِْر وفَ ِفي الْبوسكِْب ِليالر ضقَيداً يـا مَأب نْقَِطعوِف الَّذي ال يعرمـآِء يـا ذَا الماالَس مَأكْر

 الْجب وجـاِعلَه بعد العبوِديِة مِلكاً يـا رآده على يعقُوب بعد َأِن ابيضتْ عينـاه ِمن الْحزِن فَهو كَظيم يـا

 ِسكممو وبَأي نلْوى عالْبو رسك خ ل(كـاِشفَ الضمويا م (عِنِه بِح ِإبذَب نع راهيمي ِإبدِر ِسنِِّه يِكب د

 ِمن وِنسي جَأخْر نداً يـا مِحيفَرداً و هعدي لَميى وحي لَه بهفَو اءكَريِلز تَجـابِن اسِرِه يـا ممفَنـآِء عو

جو نوَل ِفرععجو مراِئيَل فََأنْجـاهِني ِإسِلب رحفَلَقَ الْب نيـا موِت وطِْن الْحب نيـا م ِقينغْرالْم ِمن هنُود



 92

ِه يـا من لَم يعجْل على من عصـاه ِمن خَلِْقِه يـا مِن استَنْقَذَ  َأرسَل الريـاح مبشِّرات بين يدي رحمِت

ه ويعبدون غَيره وقَد حـآدوه ونـادوه السحرةَ ِمن بعِد طُوِل الْجحوِد وقَد غَدوا ِفي ِنعمِتِه يأكُلُون ِرزقَ

 ديعاً ال ِنديـا ب ديءيـا اُهللا يـا اُهللا يـا ب ،لَهسوا رال ِبدء خ ل(وكَذَّب ( ييـا ح ،لَك ال نَفـاد يـا دآِئم ،لَك

فْس ِبما كَسبتْ، يـا من قَلَّ لَه شُكْرى فَلَم حين ال حي، يـا مِحيي الْموتى، يـا من هو قائم على كُلِّ نَ

يحِرمِني، وعظُمتْ خَِطيَئِتي فَلَم يفْضحِني، ورءآني على الْمعـاِصي فَلَم يشْهرِني، يـا من حِفظَِني ِفي 

  وِنعمه ال تُجـازى، يـا منِصغَِري، يـا من رزقَِني ِفي ِكبري، يـا من َأيـاِديِه ِعنِْدي ال تُحِصى،

 ِل َأنقَب داِني ِلاليمـاِن ِمنه نيـاِن، يـا مالِْعصِة وِباإلسـاء تُهضعـارسـاِن واإلحِر وِني ِبالْخَيضعـار

ـائعاً فَاَشْبعِني، َأعِرفَ شُكْر االمِتنـاِن، يـا من دعوتُه مِريضاً فَشَفـاِني، وعريـاناً فَكَسـاِني، وج

 ِقالمِني، ودغـايباً فَرِني، وِحيداً فَكَثَّروفَِني، ورجـاِهال فَعِني، وزذَِليال فََأعواني، وطْشـاناً فََأرعو

 ميِع ذِلكج نكْتُ عسَأمِني، ولُبسي اً فَلَمغَِنيِني، ورنْتَِصراً فَنَصمفَاَغْنـاِني، و الشُّكرو دمالْح َأني، فَلَكتَدفَاب

قاَل عثْرِتي، ونَفَّس كُربِتي، وَأجـاب دعوِتي، وستَر عورِتي، وغَفَر ذُنُوِبي، وبلَّغَِني طَِلبِتي،  يـا من َأ

 اُحصيها، يا موالي َأنْتَ الَّذي منَنْتَ، َأنْتَ الَّذي ونَصرِني على عدوي، وِإن َأعد ِنعمك وِمنَنَك وكَراِئم ِمنَِحك ال

َأنْعمتَ، َأنْتَ الَّذي َأحسنْتَ، َأنْتَ الَّذي َأجملْتَ، َأنْتَ الَّذي َأفْضلْتَ، َأنْتَ الَّذي َأكْملْتَ، َأنْتَ الَّذي رزقْتَ، َأنْتَ 

تَ الَّذي َأغْنَيتَ، َأنْتَ الَّذي آويتَ، َأنْتَ الَّذي كَفَيتَ، َأنْتَ الَّذي هديتَ، َأنْتَ الَّذي وفَّقْتَ، َأنْتَ الَّذي َأعطَيتَ، َأنْ

َأقَلْتَ، َأنْتَ الَّذي مكَّنْتَ، َأنْتَ الَّذي َأعززتَ،  الَّذي عصمتَ، َأنْتَ الَّذي ستَرتَ، َأنْتَ الَّذي غَفَرتَ، َأنْتَ الَّذي

تَ، َأنْتَ الَّذي َأنْتَ الَّذي َأعتَ، َأنْتَ الَّذي شَفَيرتَ، َأنْتَ الَّذي نَصدتَ، َأنْتَ الَّذي َأيدضنْتَ، َأنْتَ الَّذي ع
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عـافَيتَ، َأنْتَ الَّذي َأكْرمتَ، تَبـاركْتَ وتَعـالَيتَ فَلَك الْحمد داَئماً، ولَك الشُّكْر واِصباً َأبداً، ثُم َأنا يـا 

لـهي الْمعتَِرفُ ِبذُنُوِبي فَاغِْفرهـا ِلي، َأنَا الَّذي أسـأتُ َأنا الّذي َأخْطأتُ، َأنـا الَّذي هممتُ، َأنا الَّذي ِإ

تُ، ودعتُ، َأنَا الَّذي ودمتُ، َأنَا الَّذي تَعدتَمتُ، َأنَا الَّذي اعوبِهلْتُ، َأنا الَّذي غَفَلْتُ، َأنَا الَّذي سَأنَا الَّذي ج

قْررتُ، َأنَا الَّذي اعتَرفْتُ ِبِنعمِتك علَي وِعنِْدي وَأبوء ِبذُنُوِبي فَاغِْفرهـا ِلي  َأخْلَفْتُ، َأنَا الَّذي نَكَثْتُ، َأنَا الَّذي َأ

ِه يـا من ال تَضره ذُنُوب ِعبـاِدِه وهو الْغَِني عن طاعِتِهم، والْموفِّقُ  من عِمَل صـاِلحاً ِمنْهم ِبمعونَِت

ِإلهي َأمرتَِني فَعصيتُك ونَهيتَِني فارتَكَبتُ نَهيك، فَاَصبحتُ ال ذا برءة ِلي . ورحمِتِه فَلَك الْحمد ِإلهي وسيدي

 ة فََأنْتَِصرال ذا قُوو تَِذرفَاَع)ِفَأنْتِصر (َش فَبِأي تَقِْبلُكيء َأس)استقيلُلك خ ل ( م يـا موالي َأِبسمعي َأم ِببصري َأ

ُل  ِبِلسـاِني َأم ِبيدي َأم ِبِرجِلي َألَيس كُلَّهـا ِنعمك ِعنِْدي وِبكُلِّهـا عصيتُك يـا موالي فَلَك الحجةُ والسبي

واالُمهـاِت َأن يزجروني، وِمن الْعشـاِئِر واألخْواِن َأن يعيروِني، وِمن علَي يـا من ستَرِني ِمن اآلبـآء 

السالِطيِن َأن يعـاِقبوِني ولَِو اطَّلَعوا يـا موالي على ما اطَّلَعتَ علَيِه ِمنّي ِإذاً ما َأنْظَروِني ولَرفَضوِني 

ٌل حِصير حِقير ال ذو براَئة فَاَ عتَِذر وال ذُو وقَطَعوِني فَها َأنَا ذا يـا  ِإلهي بين يديك يـا سيدي خاِضع ذِلي

، وال حجة فَا حتَج ِبها وال قـاِئٌل لَم َأجتَرح ولَم َأعمْل سوء وما عسى الْجحود ولَو )فَانْتَصر(قُوة فَاَنْتَِصر 

تُ يـا مدحج رِقيناً غَيتُ يِلمعِملْتُ وع ِبمـا قَد لَيةٌ عجواِرِحي كُلُّهـا شـاِهدو َأنّى ذِلكفَ وِني كَينْفَعي اليو

 كَمالح َأنَّكوِر وظـاِئِم اُألمع ساِئلي ِمن َأنّك خ ل(ِذي شَك كيمِلِك) الحهم لُكد عو ورُل الَّذي ال تَجدالْع ِمني، و

 وِدكجو لِْمكنّي فَِبحفُ عتَع ِإنو ،ليع ِتكجح دعِني يـا إلـهي فَِبذُنُوِبي بذِّبتُع ِبي، فَِانرهم ِلكدكُلِّ ع

ك ِإنّي كُنْتُ ِمن وكَرِمك، ال ِإلـه ِإالّ َأنْتَ سبحـانَك ِإنّي كُنْتُ ِمن الظّاِلمين، ال ِإلـه ِإالّ َأنْتَ سبحـانَ
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ال ِإلـه ،ستَغِْفرينالْم  ِإنّي كُنْتُ ِمن حـانَكبِإالّ َأنْتَ س ال ِإلـه ،دينحوالم ِإنّي كُنْتُ ِمن حـانَكبِإالّ َأنْتَ س

 َأنْتَ سبحـانَك ِإنّي كُنْتُ ِمن الْخـائفين، ال ِإلـه ِإالّ َأنْتَ سبحـانَك ِإنّي كُنْتُ ِمن الْوِجِلين، ال ِإلـه ِإالّ

 ِإنّي كُنْتُ ِمن حـانَكبِإالّ َأنْتَ س ال ِإلـه ،اِغبينالر ِإنّي كُنْتُ ِمن حـانَكبِإالّ َأنْتَ س ال ِإلـه ،اِجينالر

ِإلـه ِإالّ َأنْتَ سبحـانَك ِإنّي كُنْتُ ِمن الْمهلِِّلين، ال ِإلـه ِإالّ َأنْتَ سبحـانَك ِإنّي كُنْتُ ِمن السـاِئلين، ال 

المسبِحين، ال ِإلـه ِإالّ َأنْتَ سبحـانَك ِإنّي كُنْتُ ِمن المكَبِرين، ال ِإلـه ِإالّ َأنْتَ سبحـانَك ربي ورب آبـاِئي 

لينِإخْ. اَألواً، ودجمم كلَيهـذا ثَنـائي ع ماً اللّهِقركُنْتُ م ِإنداً، ودعم ِإقراري ِباآلِئكداً، وحوم الصي ِلِذكِْرك

تَتَغَمدِني (َأنّي لَم اُحِصهـا ِلكَثْرِتهـا وسبوِغهـا وتَظـاهِرها وتَقـادِمها ِإلى حـاِدث مـا لَم تَزْل تَتَعهدِني 

ِمن الْفَقِْر، وكَشِْف الضر، ) بعد خ ل(برأتَِني ِمن َأوِل العمِر ِمن اإلغنـآِء ِبِه معهـا منْذُ خَلَقْتَِني و) خ ل

دِن، والسالمِة ِفي الديِن، ولَو رفَدِني على  ِة ِفي الْبالْعـاِفيِب، وتَفِْريِج الْكَرِر، وسفِع الْعدِر، وسِبيِب اليتَسو

مِتك جِميع الْعـالَمين ِمن اَألولين واآلِخرين مـا قَدرتُ وال هم على ذلك تَقَدستَ وتَعـالَيتَ ِمن ِنع قَدِر ِذكِْر

رب كَِريم عظيم رحيم ال تُحصى آألؤك، وال يبلَغُ ثَنآُؤك، وال تُكـافى نَعمـآُؤك، صلِّ على محمد وآِل محمد 

اللَّهم ِإنَّك تُجيب الْمضطَر، وتَكِْشفُ . ِمم علَينـا نَِعمك، وَأسِعدنـا ِبطـاعِتك سبحـانَك ال ِإلـه ِإالّ َأنْتَوَأتْ

ير، وتُِعين الكَِبير، السوء، وتُِغيثُ الْمكْروِب، وتَشِْفي السِقيم، وتُغِْني الْفَقِير، وتَجبر الِكِسير، وتَرحم الصِغ

ولَيس دونَك ظَِهير، وال فَوقَك قَِدير، وَأنْتَ الْعلي الكَبير، يـا مطِْلقَ الْمكَبِل األِسيِر، يـا راِزقَ الطِِّفِل الصِغيِر، 

 على محمد وآِل محمد وَأعِطِني ِفي يـا ِعصمةَ الْخـاِئِف المستَِجيِر، يـا من ال شَِريك لَه وال وِزير، صلِّ

هـِذِه الْعِشيِة َأفْضَل ما َأعطَيتَ وَأنلْتَ َأحداً ِمن ِعبـاِدك ِمن ِنعمة تُوِليهـا، وآالء تُجددهـا، وبلية 
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هـا، وسيَئة تَتَغَمدهـا، ِإنَّك لَطيفٌ ِبمـا تَصِرفُهـا، وكُربة تَكِْشفُهـا، ودعوة تَسمعهـا، وحسنَة تَتَقَبلُ

لى كُلِّ شَيء قَِديرعو خَبير تَشـآء .،َأجـاب نم عرَأسو ،ِعيد نم بَأقْر ِإنَّك ماللَّه َ عسَأوفى، وع نم مَأكْر

ِخرِة ورحيمهمـا، لَيس كَِمثِْلك مسؤوٌل وال ِسواك من َأعطى، وَأسمع من سِئَل، يـا رحمن الدنيـا واآل

 كتُ ِإليتَِني، وفَِزعيفَنَج ِثقْتُ ِبكوتَني، وِحمفَر كتُ ِإلَيِغبرتَِني، وطَيفََأع َألْتُكستَِني، وبفََأج تُكوعوٌل، دأمم

ِدك ورسوِلك ونَبيك وعلى آِلِه الطَّيبين الطَّاِهرين َأجمعين، وتَمم لَنـا اللَّهم فَصلِّ على محم. فَكَفَيتَني بد ع

الْعـالَمين بر آمين آمين ذاِكرين آلالئكو شـاِكِرين نـا لَكاكْتُبو طـاَئكنِّْئنـا عهو مـاَئكيـا . نَع ماللَّه

ِل من ملَك فَقَدر، وقَ نْتَهى َأممو اِغبينالر ةَ الطّاِلبينيـا غـاي ،فَغَفَر تُغِْفراسو ،تَرفَس ِصيعو ،رفَقَه رد

ي اللَّهم ِإنَّا نَتوجه ِإلَيك ِف. الراجين، يـا من َأحـاطَ ِبكُلِّ شيء ِعلْماً ووِسع الْمستَقيِلين رأفَةً ورحمةً وِحلْماً

 ِيكحلى وع أمينكو خَلِْقك ِمن ِتكِخيرو وِلكسرو كد نَبيمحظَّمتَهـا ِبمعفْتَهـا وِة الَّتي شَرِشيهـِذِه الْع

مةً ِللْعـالَمينحر لْتَهعجو ِلمينسلَى الْمتَ ِبِه عمنيِر، الَّذي َأنْعراِج الْمشيِر النَّذيِر، السلى . الْبلِّ عفَص ماللَّه

ِمنْك ٌل ِلذلكَأه دمحد كَمـا ممحآِل مد ومحم  الطّاِهرين بينالطَّي بيننْتَجلى آِلِه الْمعلَيِه ولِّ عفَص ظيميـا ع

ْل لَنَا اللَّهم ِفي هـِذِه الْعِشيِة َأجمعين، وتَغَمدنـا ِبعفِْوك عنّا فَالَيك عجِت اَألصواتُ ِبصنُوِف اللُغـ عاِت، فَاج

نَِصيباً ِمن كُلِّ خَير تَقِْسمه بين ِعبـاِدك، ونُور تَهِدي ِبِه، ورحمةً تَنْشُرهـا، وبركَةً تُنِْزلُهـا، وعاِفيةً 

اِحمينالر محيـا َأر ،طُهسِرزقاً تَبلِّلُهـا واللَّ. تُج وِرينبرم فِْلحينم نِْجِحينقْت منـا ِفي هـذَا الوَأقِْلب مه

غـاِنِمين، وال تَجعلْنـا ِمن الْقـاِنطين، وال تُخِْلنـا ِمن رحمِتك، وال تَحِرمنـا ما نَُؤملُه ِمن فَضِلك، وال 

ال ِلفَضو ،وِمينرحم ِتكمحر لْنـا ِمنعتَج ال ِمنو ،نـا خـاِئِبيندال تَرو ،قـاِنِطين طـاِئكع ِمن لُهِل ما نَُؤم
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 ينِم آم قْبلْنـا موِقنين، وِلبيِتك الْحرا بـاِبك مطْروِدين، يـا َأجود اَألجودين، وَأكْرم األكْرِمين، ِإلَيك َأ

 وَأكِْمْل لَنـا حجنـا واعفُ عنّا وعـاِفنـا فَقَد مددنـا ِإلَيك َأيِدينـا فَِهي قـاِصِدين فََأِعنّا على مناِسِكنا،

اللَّهم فَاَعِطنا ِفي هـِذِه الْعِشيِة ما سَألْنـاك، واكِْفنـا ما استَكْفَينـاك، فَال كافَي لَنا . ِبذلَِّة اإلعتراِف موسومةٌ

بال رو ،ناِفذٌِسواك ،كرلَنا غَي   ،راقِْض لَنَا الْخَي ،ُؤك فينـا حكْمك، محيطٌ ِبنـا ِعلْمك، عدٌل ِفينـا قَضـا

اللَّهم َأوِجب لَنـا ِبجوِدك عظيم األجِر، وكَِريم الذُّخِْر، ودوام الْيسِر، واغِْفر لَنا . واجعلْنـا ِمن َأهِل الْخَيِر

اللَّهم . نُوبنـا َأجمعين، وال تُهِلكْنـا مع الْهـاِلِكين، وال تَصِرفْ عنّا رأفَتَك ورحمتَك يـا َأرحم الراِحمينذُ

َل ِإلَيك فَ) وتــاب خ ل(اجعلْنـا ِفي هـذَا الْوقِْت ِممن سَألَك فََأعطَيتَه وشَكَرك فَِزدتَه وثـاِب  تَنصو ،قَِبلْتَه

وسددنـا ) ووفّقنـا خ ل(اللَّهم ونَقِّنا . ِإلَيك ِمن ذُنُوِبِه كُلِّهـا فَغَفَرتَهـا لَه، يـا ذَا الْجالِل واِإلكْراِم

ِه ِإغْماض الْ) واعِصمنا خ ل( ليخْفى عال ي نئَل يـا مس نم رنـا يـا خَيعرْل تَض اقْبظُ وال لَحفُوِن، وج

 ،كِعلُم صاهَأح قَد راتُ الْقُلُوِب، َأال كُلُّ ذِلكمضِه ملَيتْ عا انْطَوال مكْنُوِن وِفي الْم تَقَرا اسال ميوِن والْع

حاً كَبيراً تُسبلُوع ونقوُل الظّاِلما يمتَ عتَعـالَيو حـانَكبس كِحلْم هِسعوو ونضاألرو عبمواتُ السالس لَك 

ِل  الْفَضو ،اِإلكرامالِل ويـا ذَا الْج دالج لُوعو دالَْمجو دمالْح فَلَك ،ِدكمِبح حبسشَيء ِإالّ ي ِمن ِإنو فيهن نمو

اللَّهم َأوِسع علَي ِمن ِرزِقك الْحالِل، . رُؤفُ الرحيمالِْجسـاِم وَأنْتَ الجواد الكَريم، ال واِإلنْعـاِم، واأليـادي

دِرجِني وال . وعـاِفني ِفي بدني وديني وآِمن خَوفي، وَأعِتقْ رقَبِتي ِمن النّاِر اللَّهم ال تمكَر بي وال تَستَ

  .»ستَخْدعِني، وادرأ عنّي شَر فَسقَة الِجن واألنْ
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  :ثم رفع رأسه وبصره إلى السماء وعيناه تفيضان بالدمع كأنّهما مزادتان وقال
  

يـا َأسمع الساِمعين، ويـا ابصر النّاِظِرين، ويـا َأسرع الْحـاِسِبين، ويـا َأرحم الرِحِمين، صلِّ 

ألُك اللَّهم حاجِتي الَّتي ِإن َأعطَيتَِنيهـا لَم يضرِني ما منَعتَني، على محمد وآِل محمد السادِة الْميـامين، وَأس

 ال شَريك كدحِإالّ َأنْتَ و النّـاِر، ال ِإلـه تي ِمنقْبر فَكـاك َألُكتَني، َأسطَيني مـا َأعنْفَعي تَنيهـا لَمنَعم ِإنو

  .حمد، وَأنْتَ على كُلِّ شَيء قَدير يـا رب يـا ربلَك، لَك الْملْك، ولَك الْ

  
 فشغل من حوله عن الدعاء ألنفسهم وأقبلوا على االسـتماع لـه والتـأمين علـى        »يـا رب «وكان يكرر قوله    

إلـى هنـا انتهـى دعـاء       . أصواتهم بالبكاء معه حتّى غربت الشمس وأفـاض النـاس معـه            دعائه ثم علت  
يوم عرفه كما أورده الكفعمي وكذا المجلسي في كتـاب زاد المعـاد، إالّ أن الـسيد ابـن              ) لسالمعليه ا (الحسين

  ......... هذه الزيادة»يـا رب يـا رب يـا رب«طاووس اضاف بعد 
  

ي ِعلِْمي فَكَيفَ ِإلـِهي َأنَا الفَِقير ِفي ِغنـاي فَكَيفَ ال َأكُون فَِقيراً ِفي فَقْري ِإلـِهي َأنَا الْجـاِهُل ِف«

 ِبك الْعـاِرفين كنَعـا ِعبـادم قاِديِركم ةَ طَوآءعرسو ِبيِركاخْتالفَ تَد لي ِإلـِهي ِإنهوال ِفي جهج ال َأكُون

مـا ي ِمنْكلِيقُ ِبلُُؤِمي وآلء، ِإلـهي ِمنّي مـا يِفي ب أِس ِمنْكالْيطاء، وكُوِن ِإلى عِن السع ،ِمكِليقُ ِبكَر

 ِفي ِإلِهي ِإنعوِد ضجو دعمـا بني ِمنْهنَعِفي َأفَتَمعوِد ضجَل وأفَِة ِلي قَبالرباِللُّطِْف و كفْتَ نَفْسصِإلـِهي و

دِلك ولَك الحجةُ علَي، ظَهرِت الَْمحـاِسن ِمنّي فَِبفَضِلك ولَك الِْمنَّةُ علَي، وِإن ظَهرِت الْمساويء ِمنّ ي فَِبع

م كَيفَ َأخيب وَأنْتَ الْحِفي ) تَوكّلتُ خ ل(ِإلهي كَيفَ تَِكلُِني وقَد تَكَفَّلْتَ  لي وكَيفَ اُضـام وَأنْتَ النّـاِصر لي َأ

لَيك ِبما هو محـاٌل َأن يِصَل ِإلَيك َأم كَيفَ َأشكُو ِإليك ِإ ِبي هـا َأنَا َأتَوسُل ِإلَيك ِبفَقْري ِإلَيك، وكَيفَ َأتَوسُل
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 قَد ِهيآمـاِلي و بفَ تُخَيكَي َأم كِإلَي زرب ِمنك وهقـالي وِبم ِجمفَ اُتَركَي َأم كليخْفى عال ي وهحـاِلي و

ِسن َأحو فَ ال تُحكَي َأم كتْ ِإلَيفَدِبي و كمحمـا َأرِلي وهِظيِم جع عِبي م تْ ِإلـِهي مـا َألْطَفَكقـام ِبكِلي و

قْربك ِمنّي وَأبعدني عنْك ومـا َأرَأفَك بي فَما الَّذي يحجبِني عنْك، ِإلـِهي عِلمتُ  مع قَِبيِح ِفعِلي ِإلـهي مـا َأ

ِت االَطْواِر َأن مرادك ِمنّي َأن تَتَعرفَ ِإلَي ِفي كُلِّ شَيء حتّى ال َأجهلَك ِفي شَيء، ِباخِْتالِف اآلثاِر وتَنقُّال

ِإلـِهي كُلّمـا َأخْرسِني لُؤِمي َأنْطَقَني كَرمك، وكُلَّمـا آيستِْني َأوصـافي َأطْمعتِْني ِمنَنُك، ِإلِهي من كانَتْ 

ومن كانَتْ حقـاِئقُه دعاِوي فَكَيفَ ال تَكُون ! ىء فَكَيفَ ال تَكُون مسـاِوُؤه مسـاِويءمحـاِسنُه مسـاِو

عـاِويعـاويِه دال ِلِذي حـال ! دقـاال، وقـال مكا ِلذي متْري ةُ، لَمالْقـاِهر تُكِشيمالنّاِفذُ، و ككْمِإلـِهي ح

قالَني ِمنْهـا حـاال، ِإلـهي كَم ِمن طـا عة بنَيتُها، وحـالَة شَيدتُهـا هدم اعِتمـادي علَيهـا عدلُك، بْل َأ

لَم ِإنَأنّي و لَمتَع ِإلـِهي ِإنَّك لُكفَض  مزفَ َأعماً، ِإلـِهي كَيزعةً وبحتْ مدام ماً فَقَدزال جةُ ِمنّي ِفعِم الطّاعتَد

لْقـاِهر وكَيفَ ال َأعِزم وَأنْتَ االِمر ِإلِهي تَردِدي ِفي اآلثـاِر يوِجب بعد الْمزاِر فَاجمعِني علَيك ِبِخدمة وَأنْتَ ا

لظُّهوِر مـا لَيس لَك توِصلُِني ِإلَيك، كَيفَ يستَدلُّ علَيك ِبما هو ِفي وجوِدِه مفْتَِقر ِإلَيك، َأيكُون ِلغَيِرك ِمن ا

 ِهي اآلثـار تى تَكُونتَ حدعتى بمو كلَيلُّ عدليل يِإلى د تـاجتّى تَحتى غِبتَ حم لَك ظِْهرالْم وه كُونتّى يح

ِقيباً، وخَِسرتْ صفْقَةُ عبد  هـا رلَيع ال تَراك نيتْ عِميع كنَِصيباً، ِإلِهي الَّتي تُوِصُل ِإلَي كبح ِمن ْل لَهعتَج لَم

َأمرتَ ِبالرجوِع ِإلى اآلثـاِر فََأرِجعِني ِإلَيك ِبِكسوِة اَألنْواِر وِهدايِة اِإلسِتبصاِر حتّى َأرِجع ِإلَيك ِمنْهـا كَمـا 

ِن النَّظَِر ِإلَيع رالس ونصِمنْها م كخَلْتُ ِإلَيلى كُلِّ شَيء دع هـا ِإنَّكلَيِتمـاِد عِن اِإلعِة عالِْهم فُوعرمهـا، و

 ِبكو ،كوَل ِإلَيصالْو َأطْلُب ِمنْك ،كلَيخْفى عهـذ حـاِلي ال يو ،كيدي نيب ِإلـِهي هـذا ذُلِّي ظاِهر ،قَِدير
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الْمخْزوِن  لَيك، وَأِقمِني ِبِصدِق الْعبوِديِة بين يديك، ِإلـِهي علِّمِني ِمن ِعلِْمكَأستَِدلُّ علَيك، فَاهِدني ِبنُوِرك ِإ

ذِْب، ِإلِهي َأغِْنني  ِل الْجَأه لَكسِبي م لُكاسِب، وِل القُرقـاِئِق َأهقِّقِني ِبحوِن، ِإلِهي حصالْم نِّي ِبِسِتركصو

ي عن تَدبيِري وِباخِْتيـاِرك عن ِإخِْتيـاري، وَأوِقفْني على مراِكِز ِإضطراري، ِإلـِهي َأخِْرجِني ِمن ِبتَدبيِرك ِل

ِكلِْني،  ذُلِّ نَفْسي، وطَهرِني ِمن شَكّي وِشرِكي قَبَل حلوِل رمسي، ِبك َأنْتَِصر فَانْصرِني، وعلَيك َأتَوكَُل فَال تَ

َأِقفُ فَال و ِببـاِبكِني، وِعدفَال تُب َأنْتَِسب ناِبكِبجِني، وِرمفَال تَح غَبَأر ِلكِفي فَضِني، وبَأُل فَال تُخياس ـاكِإي

 َأنْتَ الْغَِني ِبذاِتك َأن تَطْردِني، ِإلـِهي تَقَدس ِرضاك َأن يكُون لَه ِعلّةٌ ِمنْك فَكَيفَ يكُون لَه ِعلَّةٌ ِمنّي ِإلـِهي

يِصَل ِإلَيك النَّفْع ِمنْك فَكَيفَ ال تَكُون غَِنياً عنِّي ِإلـهي ِإن القَضـآء والْقَدر يمنّيِني وِإن الْهوى ِبوثـآِئق 

، وَأغِْنني ِبفَضِلك حتّى َأستَغِْني ِبك عن طَلَِبي الشّهوِة َأسرِني، فَكُن َأنْتَ النَِّصير ِلي حتّى تَنصرِني وتُبصرِني

َأنْتَ الَّذي َأشْرقْتَ األنْوار ِفي قُلُوِب َأوِليـائك حتّى عرفُوك ووحدوك، وَأنْتَ الَّذي َأزلْتَ األغْيـار عن قُلُوِب 

َأنْتَ المؤِنس لَهم حيثُ َأوحشَتْهم الْعواِلم، وَأنْتَ الَّذي   ِإلى غَيِرك،َأِحبـاِئك حتّى لَم يِحبوا ِسواك ولَم يلِْجُئوا

 ِضير نم خـاب لَقَد كدجو نم ا الَّذي فَقَدمو كد هديتَهم حيثُ استَبـانَتْ لَهم الْمعـاِلم، ماذا وجد من فَقَ

ر من بغى عنْك متَحوال، كَيفَ يرجى ِسواك وَأنْتَ ما قَطَعتَ اِإلحسـان وكَيفَ يطْلَب ِمن دونَك بدال، ولَقَد خَِس

ا غَيِرك وَأنْتَ ما بدلْتَ عادةَ األمِتناِن يـا من َأذاقَ َأِحبـاَئه حالوةَ الْمؤانَسِة فَقـاموا بين يديِه متَملِّقين ويـ

ِه مستَغِْفرين، َأنْتَ الذّاِكر قَبَل الذّاِكرين، وَأنْتَ الْبـادي  يدي نيوا بِه فَقـام من َألْبس َأوِليآءه مالِبس هيبِت

تَ الْوهـاب ثُم ِلمـا وهبتَ باِإلحسـاِن قَبَل تَوجِه الْعـاِبِدين، وَأنْتَ الْجواد ِبالْعطـآِء قَبَل طَلَِب الطّاِلبين، وَأنْ

 ِإلـهي ِإن ،كلَيحتّى ُأقِْبَل ع نِّكِني ِبمِذبواج ،تّى َأِصَل ِإليكح ِتكمحِني ِبرِإلـِهي اُطْلُب ،تَقِْرِضينسالْم لَنـا ِمن
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د دفَعتِْني الْعواِلم ِإلَيك، وقَد رجـآئي ال ينْقَِطع عنْك وِإن عصيتُك، كَمـا َأن خَوفي ال يزاِي لُني وِإن َأطَعتُك، فَقَ

َأوقَعني ِعلِْمي ِبكَرِمك علَيك، ِإلـِهي كَيفَ َأِخيب وَأنْتَ َأمِلي َأم كَيفَ ُأهـان وعلَيك متَّكَِلي ِإلـهي كَيفَ 

م َأستَِعز وِفي  كَيفَ ال َأستَِعز وِإلَيك نَسبتَني ِإلـهي كَيفَ ال َأفْتَِقر وَأنْتَ الَّذي ِفي الْفُقَرآِء الذِّلَِّة َأركَزتَِني َأ

 ِهلَك فْتَ ِلكُلِّ شَيء فَمـا جرتَع كرغَي َأنْتَ الَّذي ال ِإلـهتَِني وَأغْنَي وِدكَأنْتَ الَّذي ِبجو فَ َأفْتَِقركَي تَِني َأمَأقَم

يء وَأنْتَ الَّذي تَعرفْتَ ِإلَي ِفي كُلِّ شَيء فَرأيتُك ظـاِهراً ِفي كُلِّ شيء وَأنْتَ الظّاِهر ِلكُلِّ شَيء يـا مِن شَ

استَوى ِبرحمـاِنيتِه فَصـار الْعرشُ غَيباً ِفي ذاِتِه محقْتَ اآلثـار باآلثـاِر، ومحوتَ اَألغْيـار ِبمحيطـاِت 

ِل -َأفْالِك األنْواِر، يـا من احتَجب ِفي  سراِدقـاِت عرِشِه عن َأن تُدِركَه األبصـار، يـا من تَجلّى ِبكَمـا

ك على بهـاِئِه فَتَحقَّقَتْ عظَمتُه اِالستواء كَيفَ تَخْفى وَأنْتَ الظّاِهر َأم كَيفَ تَغيب وَأنْتَ الرقيب الْحـاِضر ِإنَّ

هدحِهللا و دموالْح كُلِّ شيء قَدير.  

 


