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 بسم اهللا الرمحن ا لرحيم
 

ً عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالهللاَِو{ ِ َ ْ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َِ َ ْ َ ُّ ََ َ َِّ{  
٩٧: آل عمران  

 
َاحلجـاج يـصدرون > :×قال اإلمام جعفر الصادق ُ َُ ْ ُ َّ ُ

ْىل ثالثة أصناف صنف يعتق من النار و صنف خيرج مـن َع ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍ ُِ ُْ َ ٌ ٌْ َّ َ ْ َِ ُ َ َ ََ َ
ِذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه و صنف حيفـظ يف أهلـه و مالـه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ َ َْ ْ َ ُ ُ َ َْ ُِ ُ َ ْ ُ ٌَ ُْ ْ َ ََ َُ ِ

َفذاك أدنى ما يرجع بـه احلـاج ِ ِ ُ ِْ ْ َ َ َ َ َ َ ، ٤ج: فـروع الكـايف، للـشيخ الكلينـي. <َ
  .٦، ح٢٥٣ص
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 يف الـرشيعة من الفرائض األساسيةّاحلج ّتعد فريضة 
ّونـص عليهـا . ، التي ثبـت وجوهبـا بالـرضورةاإلسالمية

ِ عىل الناس حـج البيـت َوهللاِ{القرآن الكريم يف قوله تعاىل  ِْ َ ّ َْ َِ ّ
ّمــن اســتطاع إليــه ســبيال ومــن كفــر فــإن اهللاَ ِ َِ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ ًَ ِ ِ َ َ َ ِ غنــي عــن ِ َ ّ ِ َ

َالعاملني ِ َ َ ْ{)١(. 
نيت عليها منظومـة ُوهي أحد األركان اخلمسة التي ب

نــي ُب>:  قــال× عــن أيب جعفــر البــاقر؛املعـارف الدينيــة
 ،ّاحلـجعىل الـصالة، والزكـاة، و: اإلسالم عىل مخسة أشياء

 . )٢(<والصوم، والوالية

                                                
 .٩٧: آل عمران )١(
وسائل الشيعة أبواب مقدمة العبادات، باب وجـوب العبـادات،  )٢(

 .١٣، ص١ ج،٢اخلمس، احلديث
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 أهنـا مـن :زات هذه الفريضةّمميو خصائص ّمن أهمو
ذات املغــزى العظــيم  ،العبــادات االجتامعيــة يف اإلســالم

ًروحيا ومدنيا ً. 
ًاحلج يشبه االعتكاف يف كونـه نقلـةو  معنويـة إىل اهللا ّ
ــاىل ــاف ذ،تع ــري أن االعتك ــرو غ ــابع ف ــف تعيي، د ط ك

  بموجبها هذا الفـرد أو ذاك يف بيـت مـن بيـوت اهللا تعـاىل
ا ّ وأمـ-الفقهيـةكام أوضحناه يف موضـعه مـن الفتـاوى  -

 فيهـا مجهـور املـسلمني جـهّ طابع اجتامعي يتوفهو ذّاحلج 
لتواجـد يف لعني ّ هـذه الفريـضة، أو املتطـوبـأداءفني ّاملكل

 .دةّمكان واحد وزمان واحد ملامرسة شعائر موح
 ال ،وقبل الدخول يف بيان أحكام هذه الشعرية الدينية

 إىل أننا حاولنا ـ قـدر مـا يمكـن ـ أن نلتـزم باإلشارةبأس 
 :باألمور التالية

ــا:لّواأل ــا -  ألغين ــن - ًغالب ــري ع ــوارق يف التعب  الف
 <ال يبعد>  و<األقوى> من قبيل الدرجات املختلفة للفتوى،

ونحو ذلـك، ألهنـا وإن كانـت تـشري إىل نكـات يف جمـال 
ف ولـيس هلـا ّش عـىل املكلـّاالستنباط ولكنهـا قـد تـشو
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 . مدلول عميل
ــاال ــات : ينث ــوارد االحتياط ــن امل ــة م ــا يف مجل ألغين

 الرتكيز عىل مقدار الواجـب وتفـادي االستحبابية لغرض
 . التشويش

ـ عـىل الـرغم ّ أمهلنا التعر:الثالث ض جلملة من األحكام 
ـ لعدم كوهنا ذات مغـزى عمـيل يف حيـاة  من كوهنا منصوصة 

ــبطالن الطــواف إذا دخــل ( ً:مــثال. اج اليــومّاحلجــ احلكــم ب
 ثابـت ومنـصوص ولكـن مـن الـذي )الطائف خالله الكعبة

 .  له هذا احلكمَّخل الكعبة يف أثناء طوافه ليبنييتاح له أن يد
ً عوضا عن األلفـاظ التـي تبـدو غريبـة اليـوم :الرابع

 التي جـاءت يف ّواملصطلحات غري املألوفة يف العرف العام
ها، اسـتعملنا ّاألحاديث ودرج الفقهـاء عـىل ذكرهـا بنـص

فكلمـة . ً واضحة بدال عنها أو إىل جانبها كشارح هلاًألفاظا
) أيـام التـرشيق(أو ) الرصورة(أو ) ّأدنى احلل(أو ) نةبد(

 ِّوغري ذلك ذكرنا ما يعرب) يوم الرتوية(أو ) ّأشهر احلج(أو 
 . عن معناها بصورة مفهومة

ات التـي تـرتبط ّض للمـستحبّ تركنا التعـر:اخلامس
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ً هلـا فعـال يف احليـاة َّبأماكن ومواقع تارخيية ال واقـع معـني
 ّكـام أن. ونحو ذلك) اب بني شيبةب(و) بطحكاأل(العملية 
قـة ّات أو األحكام التي ذكرت يف األحاديـث مطبّاملستحب

عىل مـا يناسـب عـرص صـدور تلـك األحاديـث واعتـاد 
ــة القديمــة  ــنفس الــصيغ التطبيقي الفقهــاء عــىل ذكرهــا ب

 .وضعناها يف صيغ تطبيقية تناسب وسائل العرص
 معقولـة يف تسلـسل ة حافظنـا عـىل منهجـ:دسساال

 :سائل وتصنيفها من أجل تيسري فهمهاامل
بـة بطبيعتهـا عـىل مـسألة ّفإذا كانـت مـسألة مرتت •

 .ً ذكرناها وفقا ملا يقتضيه ذلك،أخرى
وإذا كانت جمموعة مـسائل كمـسائل االسـتطاعة  •

ًأو الرمي مثال بصورة تتـيح تـصنيفها إىل جمـاميع 
 .فناها كذلكدة بغية التوضيح والتبسيط صنّّمتعد

ة لـه، أو ّ عامـًل أحكامـاّ بعـضها يمثـّومسائل احلـج
، ّة عنه، كمـسائل االسـتطاعة وأقـسام احلـجّمعلومات عام
ة، كأحكام اإلحرام وأحكـام ّل مناسكه املتدرجّوبعضها يمث

 .  وهكذاما يتلوه من الطواف وما يتلومها من السعي
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ا يف إبـراز مـا بينهـا ل استعنّّفمسائل الصنف األو •
ح أسـئلة واجلـواب ب بطريقة طرّج وترتّمن تدر

جني حـسب الـنهج الطبيعـي لتلـك ّعليها متـدر
 . املسائل

ج ّن التـدرمومسائل الصنف الثاين أبرزنا ما بينها  •
جة بطبيعتهـا ّع املتدرّ التمتّباستعراض عملية حج

 . ًمنسكا بعد منسك
ّأدرجنا ملحقا بينا فيه بعض األعامل املـستحبة  :السابع ً

 .لّقد النية يف هذه األعامّللحج والعمرة، وبيان كيفية ع
وعــىل أســاس هــذه النقــاط، جــاءت هــذه الرســالة 
ّواضحة ميرسة الفهم لغالب القراء مـن إخواننـا احلجـاج  ّ َّ

 .املؤمنني
ّومــن اهللا تعــاىل نــستمد االعتــصام، وإيــاه نــسأل أن  ّ

ّيوفقنا وإياهم ملرضاته، إنه ويل التوفيق ّ ّ ّ. 
 
  كامل احليدري                                                         

١٤٣٢/ ذي القعدة احلرام/١  
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 ّ ما هي حجة اإلسالم؟:١لؤاالس
ة واحـدة ّة التي جتب يف العمـر مـرّهي احلج :اجلواب

 . نة يأيت استعراضهاّئط معير فيه رشاّ تتوفسان إنّعىل كل
ً، وال يصبح واجبـا إال ّة فهو مستحبّوما زاد عىل املر

 ّبسبب طارئ، كالنذر أو اليمـني أو إفـساد اإلنـسان حلـج
ًسابق، بأن جامع امرأته عاملا عامدا قبل الوقوف باملزدلفـة،  ً

ّفإنه جيب عليه مضافا إىل إكامل حج ه والتكفري عن مجاعـه، ً
 الواجــب ّى بــاحلجّ ويــسم،عــام قابــل مــن ّإعــادة احلــج
 ويف األصـل ال جتـب ، هذه أسباب طارئـةّباإلفساد، وكل

رت ّة واحـدة إذا تـوفّة اإلسـالم مـرّكام ذكرنا سـوى حجـ
 . رشوطها

ــوف ــسان ّوإذا ت ــىل اإلن ــذه الــرشوط وجــب ع رت ه
، فـال جيـوز لـه التـسويف واملامطلـة فيـه ّاملبادرة إىل احلـج

ًتكاسال أو حرصا عىل ربح  جتارة أو نحو ذلك من شـؤون ً
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 يف السنة األوىل وجب عليه أن يبـادر إىل ّ مل حيجإذا و.الدنيا
 . ذلك يف السنة التالية وهكذا

يف الـسنة التـي > هل جيـب عليـه أن يبـادر :٢لؤاالس
ل طـائرة أو قافلـة ّ بااللتحاق مع أو<ّم عليه فيها احلجّيتحت
وز له التأخري إىل هناية مواعيد جهة نحو تلك الديار أو جيّمت

 رة؟ ّالسفر املقر
، وإذا ّ فـوت احلـجَجيوز التأخري مـا مل خيـش :اجلواب

ّ ثابتا عليه والبدّ كان احلجّر ففاته احلجّأخ  من أدائه يف سنة ً
 . أخرى

ّفا عىل هتيئـة مقـدّإذا كان السفر متوق :٣لؤاالس مات ً
ريها من احلصول عـىل جـواز وإعداد ترتيبات رسمية أو غ

 سفر ونحو ذلك فهل جيب السعي حلصوهلا؟ 
نعم جيب السعي لتحصيلها بالنحو الذي ال  :اجلواب

دراك إًيكون حمرجا واملبادرة إىل ذلك عىل نحو يوثق معه بـ
 . ّاحلج

رت وجـب ّما هي الرشوط التي متى تـوف :٤لؤاالس
 ؟ ّ عىل املكلفّاحلج
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ّأن يكون بالغا، عاقال، حر: هي :اجلواب ً ًا، مستطيعاً ً . 
 الالزمــة  االســتطاعةو املــراد مــنمــا هــ :٥لؤاالــس

ّوب احلج عىل املكلفجلو  ؟ ّ
 : ن االستطاعة من العنارص التاليةّ تتكو:اجلواب

ًذهابا وإيابـا ّاحلج فر ساإلمكانية املالية لنفقات : ًالّأو ً
 .ً وذهابا ملن ال يريد الرجوع،ملن يريد الرجوع إىل بلده

السالمة عـىل نفـسه ومالـه وعرضـه يف ومن ألا: ًثانيا
 .ّالطريق وعند ممارسة أعامل احلج

مـن اسـتئناف ّاحلـج ّمتكنـه بعـد اإلنفـاق عـىل : ًثالثا
الوضع املعايش الطبيعي، من دون الوقوع يف حرج بـسبب 

 .وما أنفق عليهّاحلج 
 .حلرج مل جيب عليـهيوجب وقوعه يف اّاحلج فلو كان 

بـشكل ال ّاحلـج  بـدفع نفقـات هّفق عـىل حجـأنولكن لو 
 بفقدان كفاية الرجوع إىل وضعه  فابتيليمكنه اسرتجاعها،

ُاملعايش، سواء حـج أم ال، اعتـ ّه جمزيـا عـن حجـُّرب حجـّ ة ً
ًحرجا جديداّاحلج  لن يزيد عليه فعل ألنه اإلسالم، ً. 

ــَن ال يكــون ملزأ: ًرابعــا ًمــا رشعــا ب رصف املــال يف ً
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يـة ّويفوقـه أمهّاحلـج ا يعيقه عـن ّ، ممّ من احلجّواجب أهم
ٌرشعا، كام لو كان لديه مريض  ولكن . ملاتّ لو تركه للحجً

ّلو عىص وترك الواجب األهم، صح حج ّ ّ، واعتـرب حجـة هّ
 .اإلسالم

ًمـا رشعـا َأن ال يكـون ملز: ًخامسا ّيـن حـال َ دبـأداءً
 ولكنه لو .ّاريف احلجمطالب به موجب لعدم امتالك مص

ّ، فحجه يعترب حجة اإلسالمَّين وحجَّ الدأداءعىص وترك  ّ. 
 من اجتمعت فيه هذه العنـارص، وكـان الوقـت ّفكل

 .ّ وجب عليه احلج،ًسعاّمت
ّ 

العنــرص (هــل يقــصد باإلمكانيــة املاليــة  :٦لؤاالــس
 ًوجود نقود فعال؟ ) ارص االستطاعةل من عنّاألو

ــه :اجلــواب ــي قيمت ــال تف ــود م ــصد وج ــل يق  ال ب
 عىل أن ال يكون ذلك املال ممـا حيتاجـه اإلنـسان ،بالنفقات

.  كدار السكنى واألثاث الالزم فيهـا،ةّيف حياته حاجة ماس
ًوكام حتصل اإلمكانية املالية بوجود مال يف يده فعال كذلك 
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َّينا إذا كان الـدَة آخر دّذمحتصل بوجود مال له يف    ين حـاالً
 .وكان بإمكانه استيفاؤه

 ضمن ّ تعدّمشرتيات اإلنسان يف احلج هل :٧لؤاالس
  من وفاء إمكاناته املالية هبا؟ ّاالستطاعة والبد

 من االستطاعة، وال يعترب العجز عن ّ ال تعد:اجلواب
ّغا لرتك احلجّرشاء اهلدايا مسو ً . 

ــ ــ :٨لؤاسال ــة ّهــل تتحق ــة املطلوب ق اإلمكانيــة املالي
 : يف احلاالت التالية) العنرص األول يف االستطاعة(

لة يف مهر حصلت عليـه املـرأة ّ إذا كانت متمث:األوىل
 يف الزواج؟
 يف ّق اإلمكانية املالية وجيب احلـجّنعم تتحق :اجلواب

 مع استثناء مـا ،ّت احلجًهذه احلالة إذا كان املهر وافيا بنفقا
بعة رصفه يف شـؤون احليـاة الزوجيـة ممـا َّتفرض العادة املت

 .  احلرجّب العدول به إىل احلجّيسب
قت اإلمكانية املالية بـام حتـصل عليـه ّوكذلك إذا حتق

الزوجة من نقود كهدايا عقيب زواجها وبـام تـستغني عنـه 
 . من احليل والزينة
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 ر املرأة املؤجل؟ًلو كان متمثال بمه: الثانية
ّإن اسـتحق اسـتيفاؤه مـن الـزوج وأمكـن : اجلواب

 .وجب
 ّلـة يف سـلعة أو عقـار مل يتيـرسّإذا كانت متمث :الثالثة

بيعه بـالثمن املعقـول وأمكـن بيعـه بـثمن جمحـف بحـال 
 البائع؟ 

 . ق االستطاعة يف هذه احلالةّال تتحق :اجلواب
اإلنـسان لـة يف مبلـغ اقرتضـه ّإذا كانت متمث: رابعةال

 ًوال يزال مدينا به؟ 
ق االسـتطاعة يف هـذه احلالـة إذا كـان ّتتحق :اجلواب

ًواثقا من عدم وقوعه يف احلرج عنـد وفـاء الـدين، نعـم مل 
يكــن جيــب عليــه االســتقراض يف البــدء ولكــن بعــد أن 

ً صحيحا جمزيا، وعليـهّاستقرض يقع منه احلج ف ّفـاملوظ: ً
اتبـني أو أكثـر ألجـل الذي يتاح له أن يأخذ سلفة بقـدر ر

 بـه ّ ال جيب عليه أن يستلف ولكن إذا استلف وحـجّاحلج
 .  اإلسالمّحجة وكان ّصح

ين عىل شخص مماطـل َلة يف دّ إذا كانت متمث:ةمسااخل
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 ف استنقاذه منه عىل الرجوع إىل املحاكم العرفية؟ ّيتوق
ين ولـو َّجيب يف هذه احلالة استحـصال الـد :اجلواب

ة ّاكم العرفية ما مل يلزم منه احلـرج واملـشقبالرجوع إىل املح
 . الشديدة عىل الدائن

لة يف مال مع حاجة اإلنـسان ّ إذا كانت متمث:ةسداسال
 إىل رصف ذلك املال يف الزواج أو رشاء دار للسكنى؟ 

 مـا ّ جيب يف هذه احلالة رصف املال يف احلـج:اجلواب
 . ة شديدةّمل يلزم من تعطيل احلاجة األخرى حرج ومشق

ة ّل لـه يف ذمـَّيـن مؤجـَلة يف دّ إذا كانت متمث:ةبعالسا
 بـسعر معقـول ّآخر وكان بإمكانه أن خيصمه بمبلـغ حـال

 يفي بنفقات احلج؟ 
ين ببيعه بمبلغ َّ جيب يف هذه احلالة خصم الد:اجلواب

ً يدفع فعال إذا كان التسعري معقوال؟ ّأقل ً 
ــاثال ــة يف حــقّ إذا كانــت متمث:ةمن  رشعــي كــسهم ّل
  أو الزكاة؟ ×اإلمام

 ّ يف هـذه احلالــة إذا كـان احلــقّ جيـب احلــج:اجلـواب
الرشعي مما يملكه الشخص بالقبض كالزكاة للفقري، فـإذا 
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ً وكـان واثقـا ّ من الزكاة يفي بنفقات احلـجٌورد الفقري مال
 احلياة عليه بعد ذلك لو أنفق هـذا املبلـغ يف ّمن عدم تعرس

 . ، وجب عليهّاحلج
ق بـه االسـتطاعة ّ تتحقـإنـه ف×مـام سهم اإلكذاو

 . ً أيضاّوجيب به احلج
ّهل يعوض عن اإلمكانية املالية للـشخص  :٩لؤاالس

 ّأن يبذل له آخر القيام بنفقات حجه؟
ّ نعم يعوض البـذل عـن ذلـك، بـأن يلتـزم :اجلواب

وال يعـذر  ،ّاحلجًالباذل بنفقاته، فيكون املبذول له ملزما بـ
 .بمجرد عدم ضامن معيشته بعد الرجوعّج احليف ترك 

ّ سقوط رشط متكنّه بعد اإلنفاق للحـج :ومعنى ذلك
عىل استئناف الوضع املعـايش الطبيعـي، أو أداء  الـدين أو 

ًنحو ذلك، ما دام البذل خاصا  .ّ باحلجّ
 ال <البـذيلّاحلج ب>ح عليه َاملصطلّاحلج ع من نوفهذا ال

ن أو استئناف الوضع املعييش أثر له يف اإلنفاق أو أداء الدي
ً بقي ـ أيضا ـ عاجزا عن اإلنفاق أو ّ إذ لو مل حيج؛ّبعد احلج ً

نعـم يـشرتط . ّاألداء أو استئناف الوضع املعييش بعد احلج



 ٢١  ............................ّاملرجع الديني السيد كامل احليدري 

 معيشته أو معيشة أهله لـذلك، بنحـو يتـساوى ّختتلأن ال 
 .وما بعدهّاحلج حاله ما قبل 

 لكنـه ضـمن ،ّوكذلك احلال لو مل يبذل له نفقة احلـج
 .ً، فهذا أيضا نوع من البذلّأن يذهب به إىل احلج

ا بـأن يـويص ّمـإًق البذل بالوصية أيـضا، ّوكذا يتحق
ه بـأن ينفـق ّصي أو يأمر و، بهّت بامل لشخص لكي حيجّاملي

 . شخص من ثلثهّعىل حج
 وكان املال ،ًإذا وهب شخص ماال آلخر :١٠لؤاالس

ّل يكون مستطيعا وجيب عليه احلج؟ فهّيفي بنفقات احلج ً  
 :هنا حالتان: واباجل

 فيجب عليه قبول ، بهّ أن هيبه املال عىل أن حيج:األوىل
 . ّاهلبة والذهاب به إىل احلج

 فال ،ّض لفكرة احلجّ أن هيبه املال من دون تعر:الثانية
رت لـه ّجيب عىل املوهوب له القبول، نعم لو قبل اهلبة تـوف

 .االستطاعة
العنــرص ( األمــن والـسالمة ّهــل خيتـل :١١لؤاسالـ

 : يف احلاالت التالية) الثاين لالستطاعة
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ية يف البلد خيـشى عليـه ّ إذا كان له مال ذو أمه:األوىل
 ؟ ّمن الضياع والتلف لو تركه وسافر، فهل جيب عليه احلج

 وعليه فمن كانـت لديـه ،ّ ال جيب عليه احلج:اجلواب
 . م بالسفرَلزُ ال ي، ضياعها وتلفها بسفرهجتارة وخيشى
 إذا كـان هنـاك يف الطريـق مـن يفـرض عليـه :الثانية

ّا هبا، فهل جيب عليه احلجّرضيبة مالية معتد  ؟ ً
ًإذا كانــت الــرضيبة املــذكورة شــيئا عرفيــا  :اجلــواب ً

ًمألوفا كاملبـالغ الرسـمية التـي تأخـذها الـسلطات، فمـن 
وأمـا إذا كـان .  عـىل ذلـكّف احلجّالواجب دفعها إذا توق

ّكام لو توقف حتـصيل سـمة الـدخول عـىل ًشيئا غري عريف 
 .دفع مال كثري فال جيب دفعه

إذا كان الطريق املـألوف غـري مـأمون ولكـن  :الثالثة
ّطريقا أطول منه يتوف ر فيـه األمـن والـسالمة فهـل تثبـت ً

 ؟ ّبذلك االستطاعة وجيب احلج
ًنه ماليـا وتعتـرب ّمتكمع ّاحلج  نعم جيب عليه :اجلواب

 . االستطاعة عند ذلك ثابتة
نـة مـن اصـطحاب ّ إذا كانت املرأة غري متمك:الرابعة
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حمرم فهل يعترب السفر غري مأمون فيجب عليها أن تصحبه 
 ولو بأن تنفق عليه ليسافر معها؟ 

ً ليس املحرم رشطا أساسيا يف سفر املرأة، بل :اجلواب ً
 منهـا ّسفر املأمون بدونـه صـحرت هلا القدرة عىل الّإذا توف

 نعـم، .ذلك وال جيب عليها اصطحاب املحرم ولو أمكنها
طع ستًلو أصبح سفرها حقا غري مأمون إال بمحـرم، ومل تـ

ّاحلصول عىل حمرم إال ببـذل مـرصف احلـج لـه، ال تكـون 
 .ًمستطيعة إال بامتالك مرصف املحرم أيضا

الثالث يف االستطاعة بالنسبة إىل العنرص  :١٢لؤاالس
 مـن اسـتئناف وضـعه ّنه بعد اإلنفاق عىل احلـجّوهو متك(

 : ما حكم الشخص يف احلاالت التالية) املعايش الطبيعي
 صاحب حانوت له رأس مال صغري لو أنفقـه :األوىل

ر عليــه ّ تــداعى حانوتــه وتعــذ،ّأو أنفــق منــه عــىل احلــج
 استئناف العمل فيه بعد الرجوع؟ 

 ؛ عىل شخص من هـذا القبيـلّب احلج ال جي:اجلواب
 . ر العنرص الثالثّلعدم توف

 ّنه مـن الـسفر إىل احلـجّف له راتب يمكّموظ :الثانية
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 - واحلالـة هـذه - ولـو سـافر ،ولكن مل حيصل عىل إجازة
 يفقد عمله وراتبه وترتبك معيشته؟ 

 عىل شخص مـن هـذا القبيـل ّ ال جيب احلج:اجلواب
 . ًأيضا

ّيعمــل عمــال حــرإنــسان  :الثالثــة ّا بــأجور، كنجــً ار ً
 اد؟ ّوحد

 ألن الصنعة التـي ؛ّ مثل هذا جيب عليه احلج:اجلواب
 . يتقنها تكفل له استئناف وضعه املعايش بعد الرجوع

 معيشته مما ّل عن العمل ويستمدّ إنسان متعط:الرابعة
 يرده بني حني وآخر من صالت وهبات؟ 

 إذا حـصل ً أيـضاّ مثل هذا جيب عليه احلـج:اجلواب
 . عىل اإلمكانية املالية للسفر

 ضـوء العنـرص الرابـع يف االسـتطاعة  يف:١٣لؤاالس
 ما هو حكم احلـاالت )ً رشعاّوهو عدم وجود معيق أهم(

 :التالية
 ًهل يعترب منع الزوج لزوجته معيقا؟  :األوىل
ن منعه ال أثر لـه، وال جيـب عـىل الزوجـة إ :اجلواب
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 . ة اإلسالمّ السفر حلجاستئذانه يف
ّهل يعترب النـذر معيقـا والوفـاء بـه أهـم :الثانية  مـن ً

 يوم عرفة ثم ّ يف كل× كام إذا نذر أن يزور احلسني؛احلج
 ؟ ّ اإلمكانية املالية للحجتحصل

 ،ً عندئـذ وال يعتـرب معيقـاّ إن النـذر ينحـل:اجلـواب
 –ً ولـو عـصيانا –ّنعم، لو تـرك احلـج . ّفيجب عليه احلج

 .جب عليه الوفاء بالنذرو
هل يعترب األجري يف عمـل يتعـارض مـع أداء  :الثالثة

 ً معذورا عنه من أجل وجوب التزامه باألجرة؟ ّاحلج
نه غـري معـذور، واإلجـارة تبطـل يف هـذه إ :اجلواب

احلالة، فلو آجر نفسه خلدمة شـخص يف بلـده ثـم حـصل 
وبطـل ّج احلـ عليـه َّتعنيّلحج عىل اإلمكانية املالية للسفر ل
 ولـو –ّ نعـم لـو تـرك احلـج .من اإلجارة مـا ينـايف ذلـك

  . وجب عليه الوفاء باإلجارة-ًعصيانا
ًنظـرا  - ّهل يعترب منع الوالد لولده عن احلج :الرابعة
 سـبب ّ أو أليّه أو ألن الوالـد أوىل منـه بـاحلجلصغر سـنّ

ً مسقطا لوجوبه رعاية-آخر   الوالد؟ ّ حلقً
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ط، وال جيـوز للولـد إذا حـصل نه غري مسقإ :اجلواب
ً إيثارا ألبيه بذلك املال ّ أن يرتك احلجّعىل مال يكفيه للحج

 . عىل نفسه
إذا اكتملــت لديــه عنــارص االســتطاعة  :١٤لؤاالــس

 فهل له أن ينفق ،ّوحصل عىل املال الكايف قبل موسم احلج
 ة؟ ّاملال يف حاجاته اخلاص

ة ّند عروض حاجـة ماسـ ال جيوز ذلك إال ع:اجلواب
 مل يعفـه ،ةّ وإذا رصف املـال بـدون حاجـة ماسـ.رضورية

 .  وكان عليه أداؤهّذلك عن احلج
إذا اكتملت العنارص املـذكورة وتـسامح  :١٥لؤاالس

 ملـرض أو شـيخوخة ّ ثم عجز عن احلجّالشخص فلم حيج
 ع؟  فامذا يصن،ن فيام بعدّأو غري ذلك وانقطع أمله يف التمك

ّ جيب عليه أن يـستنيب شخـصا حيـج:اجلواب  عنـه، ً
ّوكذلك احلـال إذا كـان اإلنـسان مـورسا ومل يـتمك ن منـذ ً

 ،ً أو كانت املبـارشة حرجـا عليـه،ّالبداية من مبارشة احلج
 .ّووجوب االستنابة فوري كوجوب احلج
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ّينقسم احلج عموما إىل حج التمتع وحج اإلفراد ّ ّّ ً 
ة، ّبة من عمـرة وحجـّ، عبادة واحدة مركعّ التمتّفحج

 ّة ويفـصل بيـنهام فاصـل زمنـيّوتكون العمرة قبل احلجـ
ع بام حيـرم عـىل ّل فيه اإلنسان من إحرام العمرة ويتمتّيتحل

ة، وألجل ذلـك ناسـب ّاملحرم ممارسته قبل أن يبدأ باحلج
 ّفالعمرة إذن جزء من حج. عّ التمتّأن يطلق عليه اسم حج

 . ة هي اجلزء الثاينّع واحلجّى بعمرة التمتّمع وتسّالتمت
 عـن ّ اإلفراد، فإنه عبادة تعـربّوعىل خالف ذلك حج

 العمـرة ىَّ تـؤدّإنـام و،ّاحلجة فقط وال تشتمل عـىل عمـرة
 .  بالعمرة املفردةّتسمىة وّكعبادة أخرى مستقل

 ّتمتـع الّحجـة قبل ّتمتعوبينام كان جيب إيقاع عمرة ال
ّ حـج ط إيقـاع العمـرة املفـردة بعـدحـوجيب هنا عـىل األ

 اإلفراد بالعمرة بيـنام تـرتبط ّحجة ّصحةاإلفراد وال ترتبط 
الن عبـادة ّ فـإهنام يمـث؛ّتمتـع بعمـرة الّتمتـع الّحجة ّصحة

 بطلـت ّدها احلـاجِعـُ ومل يّتمتعواحدة، فلو بطلت عمرة ال
 . ً أيضاّتمتع الّحجةبالتايل 
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 ّاإلسـالم بـأيّ حـج ىَّن يـؤدهل جيوز أ :١٦لؤاالس
 ؟ ) اإلفرادّ وحجّتمتع الّحج(واحد من هذين الشكلني 

مـة ّ املكرّمكـة جيب عىل من كـان يبعـد عـن :اجلواب
 ًاًة عرش فرسخا ـ أي ما يقارب تسعني كيلومرتّأكثر من ست
وجيب عىل من كان . ّتمتع الّ اإلسالم بحجّحجةي ّـ أن يؤد

 . اإلفـرادّإلسـالم بحـج اّحجـةي ّأقرب من ذلك أن يـؤد
ّا مستحبّ حجّوأما من كان يريد أن حيج ّا فله اختيار أيً  مـن ً

ً سواء كان قريبا أو بعيدا، ،الشكلني  .  أفضلّتمتعالّوحج ً
ّ حـج  يفّتمتـعما هو جممل أعامل عمرة ال :١٧لؤاالس

  وما هي فوارقها عن العمرة املفردة؟ ،ّتمتعال
 ، اإلحـرام: يفّتمتـععامل عمـرة الص أّ تتلخ:اجلواب

  والـسعي، وركعتي الطواف،)الكعبة(والطواف حول البيت 
 . -هبيان رشحه وعىل ما يأيت - والتقصري ،بني الصفا واملروة

 يف األحكـام ّتمتعوختتلف العمرة املفردة عن عمرة ال
 : التالية

 إن العمرة املفردة تشتمل عىل طواف آخر حول ً:الّأو
ى بطواف النساء، ويعتـرب آخـر أعـامل العمـرة ّالبيت يسم
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ال إ ّتمتـع بيـنام ال جيـب يف عمـرة ال، ويأيت رشحـه،املفردة
 . طواف واحد

رج اإلنسان عـن اإلحـرام ُخت ال ّتمتع إن عمرة الً:ثانيا
 بيـنام خيـرج يف العمـرة ،منها وقيوده الرشعية إال بالتقصري

  . ذلكبياناملفردة عن إحرامها بالتقصري أو احللق، و
 ّتمتـعالّ حـج ً بوصفها جزءا منّتمتع إن عمرة الً:ثالثا

وهلذا من أراد أن يعتمر . ةّال يمكن إنجازها بصورة مستقل
م عليـه أن يـأيت بعمـرة ّيتحـت ،ّ حـجة بـدونّعمرة مستحب

 . ّتمتعمفردة ال بعمرة ال
 ّ ال تقــع إال يف أشــهر احلــجّتمتــع إن عمــرة ال:ًارابعــ

لعمـرة  اّوتـصح) ّة وذو احلجـةشـوال وذو القعـد: (وهي
فـضلها للعمـرة املفـردة شـهر أاملفردة يف مجيع الـشهور، و

 . رجب
 ّتمتعالّ حج  إن االستطاعة ملن كان جيب عليه:ًساماخ

رة بالنسبة إىل كال جزئيـه مـن ّال تكتمل إال بأن تكون متوف
 فمـن كـان غـري قـادر عـىل .ّتمتـع الّحجـة وّتمتععمرة ال
ّ حـج وأما ملن كان جيب عليه. ه اآلخر ال جيب علي،أحدمها
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 فمتـى اسـتطاع . والعمرة استطاعتهّ من احلجّاإلفراد فلكل
ّما للحـجِّقـدُ م، وجب ذلك،أن يأيت باالثنني  عـىل العمـرة ً

ــىل األ ــوف.حــوطع ــى ت ــسبة إىل ّ ومت ــتطاعة بالن رت االس
 . يهّ وجب أن يؤد،أحدمها فقط

 ، عـاموعىل هذا األساس قد تقـع العمـرة املفـردة يف
 بيـنام ال جيـوز أن تقـع عمـرة ،اإلفـراد يف عـام آخـرّوحج 

 إال يف عام واحد مـع تقـديم العمـرة ّتمتع الّحجة وّتمتعال
 . ألهنام جزءان مرتابطانّاحلج عىل 

، وما هي ّتمتع الّحجةما هو جممل أعامل  :١٨لؤاالس
  اإلفراد؟ ّحجةالفوارق بينها وبني 

 :  فيام ييلّتمتع الّحجةعامل تتلخص أ :اجلواب
 .  اإلحرام.١
 .  الوقوف يف عرفات.٢
 .  الوقوف يف املزدلفة.٣
 .  رمي مجرة العقبة.٤
 .  النحر أو الذبح.٥
 .  احللق أو التقصري.٦
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 .  الطواف.٧
 .  صالة الطواف.٨
 .  السعي.٩
 .  طواف النساء.١٠
 .  صالة طواف النساء.١١
 .  املبيت يف منى.١٢
مي اجلـامر الـثالث يف اليـومني احلـادي عـرش  ر.١٣

 ًل واحدا بعـد اآلخـرعامألا هذه بيانوالثاين عرش، وسيأيت 
 .  تعاىلإن شاء اهللا

   اإلفرادّحجة وّتمتع الّحجةالفوارق بني 
ّالفوارق بني حجة التمتع وحجة اإلفـراد فتتمثـّأما  ّ ل ّّ
 : فيام يأيت
قـوع عمـرة تها بوّ تـرتبط صـحّتمتع الّحجة إن ً:الّأو

ف ّ وال تتوقـ، ووقوعها صـحيحة كـام تقـدم، قبلهاّتمتعال
ّصحة حج   . اإلفراد عىل ذلكّ
ا اإلحـرام ّ وأم،ّمكة بّتمتع الّيكون اإلحرام حلج ً:ثانيا
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 اإلفراد فيكون مـن أحـد املواقيـت التـي حيـرم منهـا ّحلج
 .ً، وقد أرشنا إليها سابقا ويأيت تفصيلهاّتمتعلعمرة ال
 ّ كـام مـر- ّتمتـعالّ حج النحر أو الذبح يف جيب ً:ثالثا

 نعـم إذا .اإلفـرادّ حـج  وال يعتـرب يشء مـن ذلـك يف-بنا
 بـأن ،ًاإلفراد هديا معه وقت اإلحـرامّحلج ي ّصحب املؤد
 ،ّحجـهها ليـسوقها معـه يف ّ وأعـد- ًمـثال – ًأحرض شـاة

حينئـذ ّاحلـج ى َّ ويسم.ي به يوم العيدّوجب عليه أن يضح
 .  يقرن معه اهلديّحيث إن احلاج ؛القرانّبحج 

 ، تقديم الطواف والـسعي- ًاختيارا - ال جيوز ً:رابعا
 ،ّتمتـعالّ حـج يف) املشعر(عىل الوقوف بعرفات وباملزدلفة 

 ،فـضلأ ّتمتـعالّ حج ا كانّومل. اإلفرادّ حج وجيوز ذلك يف
 فـسوف ،ًوهو الشكل الواجب عىل إخواننا املؤمنني غالبـا

  .امه يف البحوث اآلتيةشري إىل بعض أحكن



 

 

 

 

 

 
 

 
v ّتمتععمرة ال 
v أعامل احلج 



 ّ  منتخب مناسك احلج والعمرة.................................٣٤



 ٣٥  ............................ّاملرجع الديني السيد كامل احليدري 

 
 
 
 

ّتني، تـسمى دّ ـ كام عرفنا ـ مركب من عبـاّتمتع الّحج
ّ حـج  وقـد يطلـق،<ّاحلـج>والثانية بــ  <العمرة>أوالمها بـ 

 . عىل اجلزء الثاين منهامّتمتعال
عبـادة ال تقـع ـ ّاحلـج وهو بكـال جزئيـه ـ العمـرة و

ر القـصد إىل عنواهنـا منـذ البـدء فيهـا، ّصحيحة ما مل يتوف
ل أعـامل عمـرة ّف جيب عليه حني يبدأ بـأوّبمعنى أن املكل

 أن يقــصد بــرشوعه يف تلــك - اإلحــرام وهــو - ّتمتــعال
 فـإذا بـدأ . بالبـدء بعمرتـهّتمتعالّ حج األعامل أداء فريضة

 أو العمـرة عّتمتـالّحلـج باألعامل وأحـرم مـن دون قـصد 
 .إحرامه بطل ،اإلفرادّحلج املفردة أو 





 
 الفصل الثاين
 ّحج التمتع

 
 

 

 
v اإلحرام: الواجب األول 
v الطواف: الواجب الثاين 
v صالة الطواف: الواجب الثالث 
v السعي: الواجب الرابع 
v التقصري: الواجب اخلامس 
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 ؟ّتمتعجبات عمرة ال ما هي وا:١٩لؤاالس
 : واجبات مخسة رئيسية هيّتمتع يف عمرة ال:اجلواب
 من أحد املواقيت التي سوف نعـرف اإلحرام: األول

 .بياهنا فيام بعد
الطـواف حـول البيـت، والبيـت هـو الكعبـة : الثاين
 .الرشيفة

 .صالة الطواف: الثالث
الــسعي بــني الــصفا واملــروة، ومهــا مكانــان : الرابــع
 . مقربة من املسجد احلراممرتفعان عىل
 وأالتقــصري، وهــو أخــذ يشء مــن الــشعر : اخلــامس

 .األظفار
 إحرامـهفإذا أتى هبذه األعـامل اخلمـسة، خـرج مـن 

ّوحلت عليه األمور التي كانت قـد حرمـت عليـه بـسبب 
يف وقتهــا ّاحلــج ي وظــائف ّ أن يــؤدّ، ومل يبــق إالاإلحــرام
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 .- عىل ما يأيت-املقرر 
 بعد الفراغ من أعـامل ّمكلف هل جيوز لل:٢٠لؤاالس
ّ، اخلـروج مـن مكـة ّ بـاحلجاإلحـرام وقبـل ّتمتـععمرة ال
 املكرمة؟

 ّمكـة اخلروج خالل ذلك مـن  نعم، جيوز له:اجلواب
ا، ّ كجـدة والطـائف ونحومهـ،ّمكةإىل األماكن القريبة من 

وز اخلـروج منهـا جيبل . ّمع الوثوق بالرجوع وإدراك احلج
ّاملناطق البعيدة أيضا رشيطة أن يكون جازمـا ومتأكـإىل  ً ًدا ً

 .منهّاحلج  وعدم فوت ّمكةن من الرجوع إىل ّبالتمك
 .مةّ األعامل اخلمسة املتقدبعضوفيام ييل نذكر 
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ّ التـي يقـوم هبـا املكلـف يف األعاملل ّاإلحرام هو أو
األشـياء  حتريم اإلنسان عىل نفسه :، ومعناهّالعمرة أو احلج

ُالتي حرمها الشارع عىل املحرم ّ عمـرة التمتـع ّنإوحيـث . ّ
ــد ــة ّاحلــج  وأن تكــون يف أشــهر ّالب وذي ، ّشــوال(الثالث

 : ّال تصح يف غريهاو )ّالقعدة، وذي احلجة
ّ ال يـصح اإلحـرام هلـا إال يف :فمن الناحيـة الزمانيـة

 إىل ّتمتـع زمـان اإلحـرام لعمـرة النفس األشهر، وينتهـي
 .<يوم عرفة>ّليوم التاسع من ذي احلجة زوال ا

 ّتمتـع عمرة الإحرامومن الناحية املكانية جيب أن يقع 
ّيف أماكن معينة تسمى باملواقيت، فال يصح مـن غريهـا إال ّ ّّ 

 .عىل تفصيل سيأيت
 

ّ مــا هــي املواقيــت التــي وقتهــا رســول :٢١لؤاالــس
 ؟ لذلك’اهللا
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 : هي كالتايل:اجلواب
 ذو احلليفة: األول

ّوهو مكان يقع قريبا من املدينة املنورة وفيـه مـسجد . ً
 ّاملسجد واقع يف مبدأ امليقات، ويمتدّأن والظاهر . الشجرة

 جزء ّوجيوز اإلحرام يف أي. امليقات إىل البيداء بمسافة ميل
 .من هذه املسافة

نـة مـن ّي معّوهبذا يتبني أن سعة حـدود هـذا امليقـات
وهي من املسجد  إىل البيـداء بمـسافة . ًحيث الطول رشعا

وهـو ميقـات . مـةّ املكرّمكـةبعد املواقيت من أوهو . ميل
ًأهل املدينة ومن كان طريقه من املدينة برا ّ. 

 وادي العقيق: الثاين
 .وهذا امليقات له أجزاء ثالثة

 .هلّواملسلخ، وهو اسم أل
 .مرة، وهو اسم لوسطهغوال
 .ات عرق، وهو اسم آلخرهوذ
 قبـل أن يـصل إىل ّكلـفًحوط وجوبا أن حيرم املواأل

 .ًذات عرق إذا مل يكن معذورا
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 الثالث، قرن املنازل
 والـسائرون مـن ،ويقع يف جبل مرشف عىل عرفـات

ّالطائف إىل مكة برا يمرون بنقطة يف الطريق العـام ّ ًّ  حماذيـة ّ
اإلحـرام مـن ّلقرن املنازل قد شيد عليها مـسجد، وجيـوز 

 .تلك النقطة
 اجلحفة: الرابع

، أمـا اليـوم ًوهي قرية كانت معمورة قـديام وخربـت
 .ّفيوجد مسجد مشيد فيها يمكن اإلحرام منه

 .يلملم: اخلامس
 .وهو  جبل من جبال هتامة

 

 عـىل ّمكةّ هل جيوز ملن يمر يف طريقه إىل :٢٢لؤاالس
 ّ أن يؤخر اإلحرام إىل الثاين؟،يقاتني، أحدمها بعد اآلخرم

 : هنا حاالت ثالث:اجلواب
ًأن يكون عامدا ملتفتا بال عذر، فهنـا ال جيـوز لـه : األوىل ً

 لكن لو اجتازه بال إحـرام، حرامإل بدون ّأن جيتاز امليقات األو
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ًوأحرم يف امليقات الثاين، صح إحرامه وإن كان آثام عاصيا ً ّ. 
ًأن يكون غافال أو جاهال، فإنه جيوز لـه ذلـك : انيةالث ً

 . عليهإثموال 
 كـاملريض ومـن األعـذارأن يكون مـن ذوي : الثالثة

 عليـه اإلحـرام مـن ّقشث يـيية، بحّضعفت حالته الصح
مة، فيجوز له تأخري اإلحـرام ّ املكرّمكةامليقات األبعد عن 

ت بـه ّ، بـل إذا اسـتمرّمكـة ميقات يكون أقرب إىل ّإىل أي
ة والعذر حتى دخول احلرم، جاز له تأخري اإلحرام إىل ّالعل

ّأدنى احلل، ولو ارتفعـت العلـ ة بعـد ذلـك مل جيـب عليـه ّ
 .اإلعادة
 هل جيب أن يكـون اإلحـرام مـن نفـس :٢٣لؤاالس

 أم جيـوز مـن األمكنـة ’ّاملواقيت التي وقتها رسول اهللا
 ًاملحاذية هلا أيضا؟

ّيــصح اإلحــرام مــن أحــد املواقيــت  كــام :اجلــواب
ّاملــذكورة، كــذلك يــصح مــن املكــان املحــاذي ألحــدها، 

ّجته فيـه إىل اق بأن يصل املسافر إىل مكان لو ّواملحاذاة تتحق
 مـع ،نـه أو يـسارهيً املكرمة لكان امليقات واقعا عىل يمّمكة
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 .ّ كالفاصل بني امليقات ومكةّمكةكون الفاصل بينه وبني 
الـصدق العـريف وال يعتـرب التـدقيق ويكفي يف ذلك 

 .العقيل
ّثم إنه ال فرق بني أن تكون املحاذاة مـن نقطـة بعيـدة 

 .ًعرفا أو قريبة
ّ مــا حكــم مــن مل يمــر بأحــد املواقيــت :٢٤لؤاالــس

ّ كمن سـافر جـوا إىل جـدة، هـذا إذا ،املذكورة وال حاذاها ً ّ
 ًال؟ّكان هذا الفرض متعق

إلحرام للعمـرة املفـردة مـن أدنـى  جيوز له ا:اجلواب
ّاحلل، فإن  قد أحرم يف أكثر من عمـرة مـن ’ رسول اهللاّ
نـة واحلديبيـة وعـسفان ـ كـام جـاء يف  ـ اجلعراّأدنى احلـل

ًروايات عديدة ومعتربة، بـل هـو مـن املـسلامت تارخييـا ّ ،
 عىل أن ذلك خمـصوص بمـن مل ّوليس يف الروايات ما يدل
 .األمر، بل هي مطلقةل ّيكن يقصد العمرة من أو

ًاإلفراد أيضا ملن ال ّوحج  ّتمتعوز ذلك لعمرة البل جي
 . كام ذهب إليه مجلة من الفقهاء،ّيمر بيشء من املواقيت
ّاحلـج  أشـهر أن حيرم يف ّتمتعالّ حج ويمكن ملن يريد
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ّاحلـج ّمن أدنى احلل للعمرة املفـردة، ثـم يبقـى إىل زمـان 
ّبحج ّ ثم يتبعها ّتمتعىل عمرة الّ املكرمة، ثم يعدل هبا إّمكةب
، بـل ال يبعـد أن ال ّتمتـعالّ حـج ً، ويكون جمزيا عنّتمتعال

 بـنفس ّتمتـعة العدول وإنام حتسب له عمـرة الّحيتاج إىل ني
 .ّتمتعالّبحج  تيانإلاّبقائه يف مكة وقصد 

ّ حـج املنـدوب، بـل جيـري يفّاحلج  ذلك بّوال خيتص
 تـهّ بمـن كـان مـن نيّخيـتصكـام ال . ً الواجب أيضاّتمتعال

 العمرة املفردة والرجوع بعدها إىل أهله، بل جيوز ملن ينوي
ً أيـضا أن ينـوي يف إحرامـه للعمـرة اإلحـرام ّتمتـعالّحج 

وحتويلهـا ّاحلج للعمرة املفردة بقصد البقاء بعدها إىل زمان 
 .ّتمتعإىل عمرة ال
لعمـرة، أن أو اّاحلـج  هل جيوز ملن يريـد :٢٥لؤاالس

 املحاذيـة هلـا مـن األمـاكنّيمر بأحد املواقيت املذكورة أو 
 ؟إحرامغري 

 ال جيوز له ذلك، بل جيب عليـه الرجـوع إىل :اجلواب
ن ّامليقات الذي كان جيب عليه اإلحرام منـه، وإذا مل يـتمك

فليذهب إىل ميقات آخـر إن ّاحلج من ذلك أو خاف فوت 
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مليقــات الــذي جتــاوزه ًأمكنــه، وإال فلريجــع مقرتبــا مــن ا
، ًن من ذلك أيضاّ وإن مل يتمك.ُبالقدر املمكن له وحيرم منه

ّ أحرم من أدنـى احلـل ، وإذا كان يف احلرم.أحرم من مكانه
 أحرم من مكانـه ،ًوإن مل يمكن ذلك له أيضا .مع اإلمكان
 .داخل احلرم

 .وال فرق يف هذا احلكم بني العامل واجلاهل والنايس
ّاحلـج  العمرة أو بأعامل ما حكم من أتى :٢٦لؤاالس

 ّ، هل تصح منه أم ال؟إحرامبال 
 : هنا حالتان:اجلواب
ًإذا ترك اإلحرام عاملـا عامـدا، كانـت أعاملـه : األوىل ً

ّباطلة، وال حيرم عليه يشء من حمرمات اإلحـرام وإن كـان 
 إذا كان ممن ال جيوز له دخـول إحرام بدخول احلرم بال ًآثام

 .احلرم بدونه
إذا ترك اإلحرام عن جهـل بـاحلكم أو جهـل : الثانية

 وانتبـه بعـد ، ونحـو ذلـكإغـامءبامليقات أو عن نسيان أو 
 :اإلتيان هبا، فهنا صور
ن مـن الرجـوع إىل امليقـات، ّأن يتمك: الصورة األوىل
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 . من هناكواإلحرامفيجب عليه الرجوع 
يمكنـه أن يكـون خـارج احلـرم، وال : الصورة الثانية

ُالرجوع إىل امليقات أو ما حياذيه، فعليه ـ حينئـذ ـ أن حيـرم 
 .ّمن حمله الذي هو فيه

ــة ــصورة الثالث ــه : ال ــرم، وال يمكن ــون يف احل أن يك
ّالرجوع إىل امليقات، غري أنه يتمكن من الرجوع إىل خـارج 

 . منهواإلحراماحلرم، فعليه ـ حينئذ ـ الرجوع إىل اخلارج 
ــة ــصورة الرابع ــه أ: ال ــرم، وال يمكن ــون يف احل ن يك

ن كـان قـد إُالرجوع إىل اخلارج، فعليه أن حيرم من مكانه و
 .ّدخل مكة

ّهذا كله إذا تذكر قبل  وأمكن له اإلعـادة، وأمـا ّاحلج ّ
أو بعـد فـوات وقـت ّاحلـج ّإذا تذكر أو علـم بعـد أعـامل 

 . صحيح وال جتب عليه اإلعادةّحجهالتدارك، ف
ّأو جهلـه وعلـم أو تـذكر ّج احلـ إحراموكذا إذا نيس 

 .بعد األعامل
ّ، وتـذكر أو علـم قبـل ّ احلجإحراموإذا نيس أو جهل 

ّالتي يشرتط  فيها اإلحرام، لبى وقد تـم ّاحلج  مناسك إمتام ّ
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 .إحرامه
 من أحـرم قبـل امليقـات أو :ويف حكم تارك اإلحرام

 .بعده، ولو كان عن جهل أو نسيان
 املـرأة احلـائض أو النفـساء إذا  ما حكـم:٢٧لؤاالس

ًتركت اإلحرام من مـسجد الـشجرة ـ مـثال ـ عـن جهـل 
َباحلكم أو غفلة إىل أن دخلت مكة، ثم انتبه   إىل ذلك؟ْتّ

ّ حكمها ما تقدم يف الصور األربع من احلالـة :اجلواب
 ).٢٦( الثانية يف املسألة

ألماكن اّ ما حكم من مر بأحد املواقيت و:٢٨لؤاالس
ُأو العمرة، فلم حيرم لعـدم ّلحج ًيا لاملحاذية هلا ومل يكن ناو
ًا به، وإنام بدا له ذلك بعـد مـا ّمكلفًكونه مريدا للنُسك وال 

 جتاوز امليقات؟
ّ، كام تقـدم يف ّ جيوز له اإلحرام من أدنى احلل:اجلواب

 ).٢٤(املسألة 
ًما يف حـال  من كان عازإحرام ّ هل يصح:٢٩لؤاالس

 ّاإلحرام عىل ارتكاب بعض املحرمات أم ال؟
ً يصح إحرامه وإن كان آثـام بارتكـاب تلـك :اجلواب ّ
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ً كمن حيرم وهـو عـازم عـىل التظليـل اختيـارا ،ّاملحرمات ُ
 .وبدون اضطرار

 

ظ بالتلبية باللغة العربيـة؟ ّ هل جيب التلف:٣٠لؤاالس
 يتقنها؟وماذا عىل من ال 
ــة :اجلــواب ــة العربي ــة باللغ ــون التلبي ــب أن تك  جي
ن مـن َّم العبارة ملن ال يتقنها أو يلقّ من تعلّالفصحى والبد
 .قبل شخص آخر

 ً هل يعترب ترك التلبية تركا لإلحرام؟:٣١لؤاالس
 .ال قيمة لإلحرام بدون التلبية:اجلواب

ام بقطعـة واحـدة مـن  هل يكفي اإلحـر:٣٢لؤاالس
  من القطعتني؟ّالقامش أم البد
 . من القطعتنيّ البد:اجلواب

ً يسقط اإلحرام بعض األحيان خصوصا :٣٣لؤاالس
  ذلك؟ّفرتات النوم فهل يرض

 . الواجب هو وجود القطعتـني أثنـاء التلبيـة:اجلواب
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 .ّ فال يرض،أما لو سقطت إحداها بعد ذلك
ّ أحرمنا ليال وسارت بنا سي:٣٤لؤاالس ارة مكـشوفة ً
 ُة وعانينا من الربد الشديد يف الطريـق، فاضـطررتّإىل مك

  ذلك؟ّ فهل يرض،خر للوقاية من الربدُأإىل استعامل ثياب 
ــال :اجلــواب ــاب األخــرى خميطــة ف  إن مل تكــن الثي

 .إشكال
  توجد يف بعـض األسـواق أزرار توضـع:٣٥لؤاالس

 ّعىل الرداء ألجل تثبيته فهـل جيـوز وضـعها أم أهنـا تـصري
 ًالرداء ملبوسا؟
 إىل الــصدق العــريف أنــه أصــبح ِّ مــا مل يــؤد:اجلــواب

 .ًملبوسا فال إشكال فيه
ــتلف:٣٦لؤاالــس ظ بالتلبيــة بالــشكل ّ شــككت يف ال
 ّ فهل جتب عيل اإلعادة؟،الصحيح

 . تلك وساوس ال قيمة هلا:اجلواب
 بعض النساء ترتفع أصواهتا يف املواقيـت :٣٧لؤالسا

  ذلك بإحرامهن؟ّألجل اإلحرام فهل يرض
 . ذلكّ ال يرض:اجلواب
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 قـد يـصادف املحـرم بعـض احلـرشات :٣٨لؤاالس
  فهل له قتله؟،املؤذية كالزنبور وغريه

 .ارة فيهّ كف وال،ً ما يكون مؤذيا جيوز قتله:اجلواب
 رجل جامع زوجته أثناء إحـرامهام فهـل :٣٩لؤاالس
 ارة؟ّعليها كف

ًهـا ِ ولو كـان مكر.م أثناء اإلحرامّ اجلامع حمر:اجلواب
 .ارتنيّ كلتا الكفه فعلي،هلا

ــس ــصابون أو :٤٠لؤاال ــتعامل ال ــوز يل اس ــل جي  ه
 الشامبو أثناء فرتة اإلحرام؟

 وأما ما ال .ًرا مل جيز استعاملهّ ما كان معطّل ك:اجلواب
 . فال بأس به،يكون ذا عطر

اج إىل اسـتعامل ّ حيتاج البعض من احلجـ:٤١لؤاالس
  ذلك؟ّمات األنف فهل يرضّكام

ّ إن كان ذلك ألجل اإلمساك عن شم بعـض :اجلواب
الروائح الكرهية مل جيـز، أمـا لـو كـان ألجـل الوقايـة مـن 
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نعم، بالنـسبة للمـرأة لـيس هلـا . راض فال إشكال فيهاألم
 .ٍمات ألنه مناف حلرمة تغطية الوجهّوضع الكام
 امرأة تلبس بعض احلـيل منـذ أمـد بعيـد :٤٢لؤاالس

  فهل جيب عليها ذلك؟، بكرسهّوال تستطيع أن تنزعه إال
 . ال جيب كرسه:اجلواب

ل املشط أثناء اإلحـرام مـع  هل يل استعام:٤٣لؤاالس
 احتامل سقوط بعض الشعر بذلك؟

نعم، . د إسقاط الشعر فال بأسّ مع عدم تعم:اجلواب
 .ًجيب أن ال يستلزم ذلك نظرا يف املرآة

ً جيري عىل لساين دائام القسم بـاهللا تعـاىل :٤٤لؤاالس
ً فهل عيل اجتنابه مطلقا؟،أو بغريه ّ 

 أمـا بغـريه ، تعـاىل يلـزم اجتنابـه القسم باهللا:اجلواب
 .فال

 حتدث بعض الزوائد اللحمية أو اجللدية :٤٥لؤاالس
ّيف بعض األحيان خصوصا عنـد حـرارة اجلـو ض ّ والتعـرً

 ة الشمس، فهل جيوز إزالتها أثناء اإلحرام؟ّألشع
 . إىل إخراج الدم فال إشكالِّ إن مل يؤد:اجلواب
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 هل يكفي يف احلذاء الذي يلبسه املحـرم :٤٦لؤاالس
ًأن خيرج بعضا من ظاهر القدم أو أنـه يلـزم إخـراج أكثـر 

 ظاهر القدم؟
 فيكفـي ،م هو تغطية كامل ظاهر القدمَّ املحر:اجلواب
 .إخراج بعضه

ال ّ يستعمل كثري من املحرمني أجهزة نقـ:٤٧لؤاالس
  ذلك منهم؟ّل يصح فه،ذاهنمآويضعوهنا عىل ) موبايل(

ًيــا إىل ســرت وتغطيــة ّم مــا كــان مؤدَّ املحــر:اجلــواب
 . بأس به وال حمذور فيهذن فالاألّأما تغطية  و،الرأس

 حينام أحرم وأصـعد إىل الـسيارة حيـدث :٤٨لؤاالس
 ذلـك ّ فهـل يـرض، هنـا وهنـاكًكثريا أن أنام وأضع رأيس

 بإحرامي؟
 . ذلكّ ال يرض:اجلواب

فق أن أنام عىل وسادة وهي تستلزم ّ قد يت:٤٩لاؤالس
  فهل هذا جائز؟،سرت جزء من الرأس

 . فيه ال إشكال:اجلواب
 ً ما هو رأيكم يف التظليل ليال؟:٥٠لؤاالس
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ّحيرم التظليل فوق الـرأس هنـارا أثنـاء طـي  :اجلواب ً
بي، وجيـوز املنازل والـسفر، وال حمـذور يف التظليـل اجلـان

ل داخل املنطقـة الواحـدة ّقًالتظليل ليال، كام جيوز أثناء التن
ً املكرمة أو عرفات ليال أو هناراّمكةك ً . 

 إىل ّ يكثر يف املصاعد وجود املرايا فنضطر:٥١لؤاالس
 ذلك؟ّيرض  فهل ،النظر إليها عن غري عمد

 .ّرض النظر لغري الزينة وبدون عمد ال ي:اجلواب
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 حيدث أثناء زحام الطواف خروج شـعر :٥٢لؤاالس
  ذلك بطوافها؟ّاملرأة فهل يرض
 .ّ ال يرض:اجلواب

 بعد إكاميل للطواف سألني أحـدهم هـل :٥٣لؤاالس
إن طوافـك باطـل : كال، فقـال: س ملالك؟ فقلتّأنت خمم

 فهل ذلك صحيح؟
 َبثـويبأو ركعتيـه ع الطـواف  الباطل هو إيقا:اجلواب

 أمــا غــريه مــن ،إحــرام وجــب فــيهام اخلمــس ومل ختمــسا
، نعم اخلمـس مـن الواجبـات  بالطوافّالفروض فال يرض
 .التي ال جيوز تركها

 هل يعفى أثنـاء الطـواف مـن البـدن أو :٥٤لؤاالس
 ُالثوب وجود قليل من الدم كالذي يعفى يف الصالة؟

 .ًاّترب معفي نعم يع:اجلواب
 هل جيوز للمرأة الطواف وإخراج ظـاهر :٥٥لؤاالس
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 قدميها؟
 . جيب عليها أثناء الطواف سرت ظاهر القدم:اجلواب

ن املـرأة ّ توجد بعض األقراص التي متكـ:٥٦لؤاالس
 وبالتـايل ،لو استعملتها من قطع الدماء التي ختـرج عليهـا

 أن تـستعملها إىل ان تكمـل طوافهـا  فهل هلا،عدم حيضها
 وصالهتا؟

 .ً هو عدم كوهنا حائضاّ واملهم، هلا ذلك:اجلواب
 هل يلزم أن نجعل الطواف بـني الكعبـة :٥٧لؤاالس

  أم أننا يف سعة من ذلك؟،فة ومقام إبراهيمّاملرش
 أن تطوفـوا  ال يشرتط ذلـك وأنـتم يف سـعة:اجلواب

 .افإينام انتهى بكم املط
 هل جيوز الطواف يف الطوابق الفوقيـة أو :٥٨لؤاالس

 داخل األروقة الداخلية؟
 ويلـزم أن يكـون الطـواف ، ال جيـوز ذلـك:اجلواب
 .داخل املطاف

ً حيدث كثريا أن نبدأ بالطواف، ثـم تقـام :٥٩لؤاالس
ا  فهل يكفـي البنـاء عـىل مـ،منع من إمتامهصالة اجلامعة فنُ
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 سبق الصالة ثم إكامله بعد ذلك؟
ّ إن مل يكن الوقت كثريا بحيث يرض:اجلواب  بـاملواالة ً

 . فال إشكال يف إمتامه،العرفية
ّ عند الطواف نمر بحجـر إسـامعيل وقـد :٦٠لؤاالس

ّكا أو لالتّنضع أيدينا عليه ترب  ذلـك ّكاء عليـه، فهـل يـرضً
 بالطواف؟

 .ّ ال يرض:اجلواب
 يف أثنــاء الطــواف حــصل يل مــا يبطلــه :٦١لؤاالــس

 ،لبعض األمتار وكان املفروض يب العـود إىل ذلـك املكـان
 فهل يل إكـامل شـوط ألجـل ،ستطعأة الزحام مل ّلكن لشد

 الوصول إىل ذلك املكان ثم إكامل طوايف؟
 . جيوز لك ذلك:اجلواب

معي والديت وهـي  هذا العام وّ أريد احلج:٦٢لؤاالس
 ،امرأة كبرية ال تستطيع الطواف مع وجود الزحام الـشديد

 فكيف أصنع هبا؟
يف الطوابـق يف هـذه احلالـة جيـوز الطـواف  :اجلواب

 . وال تلزم االستنابة وإن كانت أفضلالعلوية
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 حلملـه أثنـاء ّ طفل صغري وقـد أضـطرّ لدي:٦٣السؤال
  فهل هذا جائز؟ً،سة داخلياّتنجاظته املّالطواف وهو يلبس حف

 . ال إشكال فيه:اجلواب
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 بعد إكامل الطواف انشغلت يف أمور هنـا :٦٤لؤاالس
 صـالة الطـواف ّوهناك ثم بعـد سـاعات أردت أن أصـيل

  يل ذلك؟ّفهل حيق
 . الفرتة الطويلة تكون مبطلة للطواف:اجلواب

 ما هو املقدار املـسموح بـه للفـصل بـني :٦٥لؤاالس
 الطواف وصالته؟

ّوحده أن ال تتجاوز .  من التوايل العريفّ البد:اجلواب
 كام لـو احتـاج إىل -نعم يف حاالت االضطرار .  دقيقة٢٠

 . فيمكن التأخري بمقدار احلاجة-جتديد الوضوء ونحوه
اكن  ال خيفى عليكم مـا تكـون عليـه أمـ:٦٦لؤاالس
 لـصالته ّ وحينام يقف اإلنسان ويـستقر،ّام احلجّالصالة أي

  فكيف نعمل؟،دفع من هنا وهناك حتى يفقد استقرارهُي
قـد فعـىل ُ ولـو ف.ق االسـتقرارّ من حتقـّ البد:اجلواب

ف أن يعيد القراءة أو الذكر احلاصل منه يف حالة عدم ّاملكل
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 .االستقرار
سؤال أعـاله أنـه يف تلـك  أضـف إىل الـ:٦٧لؤاالس

 ّاأليام ال يراعى الفاصل بـني املـرأة والرجـل فهـل تـصح
 صالة الرجل إىل جنب املرأة هناك؟

 رشط الفاصـل مغتفـر يف حـاالت الزحــام :اجلـواب
 .الشديد
يت باأللفـاظ آ أحـاول قـدر اإلمكـان أن :٦٨لؤاالس

 ّ يـرضًبصورهتا الصحيحة لكني ال أمتكن أحيانا فهل ذلك
 ّبطوايف وهل جيب عيل استنابة شخص آخر؟

م ومع عـدم الوقـت أو عـدم ّ البد من التعل:اجلواب
 .يه وال حاجة لالستئجارّاإلمكان يكفي ما تستطيع أن تؤد
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 ّ متى جيب عيل أن أؤدي السعي؟:٦٩لؤاالس
 الواجب اإلتيان به بعد الطـواف وركعتيـه، :اجلواب

 .ًوز الفصل بينهام بليلة إن وقع الطواف هناراوال جي
 : هل جيوز السعي يف األماكن التالية:٧٠لؤاالس
 .ًاملسعى اجلديد املضاف حديثا. ١
 . العلويةبقالطوا. ٢
 .الطابق األريض. ٣

 :اجلواب
 .نعم جيوز يف احلاالت الثالث

ــني الــص:٧١لؤاالــس فا  ســعيت بعــض األشــواط ب
رت أن ألغيهـا ثـم رجعـت ّواملروة ثم شككت بالعدد وقر

  مني ذلك؟ّ فهل يصح، البداية وأتيت بسعي جيدإىل
 .ّنعم، يصح ذلك :اجلواب
 اعتقدت أن الشوط يف السعي هو الـذهاب :٧٢السؤال

 ُّثـم التفـت) ة أشواطّأي ست( أشواط ةواإلياب فأكملت ثالث



 ٦٣  ............................ّاملرجع الديني السيد كامل احليدري 

  فهل يكفي ذلك؟،خريي وجئت بالشوط األئإىل خط
 . ذلك يكفي:اجلواب

 به؟ّيرض  االستدبار يف حال السعي هل :٧٣لؤاالس
 .ّ نعم، يرض:اجلواب

 إىل أن وضـوئي ّتالتف قبل إكامل السعي :٧٤لؤاالس
ّ فهل عيل إكـامل الـسعي ،ًكان باطال أثناء الطواف وركعتيه

 ًأم يعترب باطال؟
 .ًعترب السعي كام الطواف وركعتيه باطال ي:اجلواب

 أثناء السعي ّ هل يلزم اإلتيان بذكر معني:٧٥لؤاالس
 ًأم يكفي السعي صامتا؟

 . ال يلزم يشء من ذلك:اجلواب
 لإلجابـة عـىل جهـاز املوبايـل ّضطر قد أ:٧٦لؤاالس

ّيـرض ، أأثناء السعي وبالتايل احلديث عن األمـور الدنيويـة
 ذلك بالسعي؟
 .ّ ال يرض:اجلواب

  هل جيوز يل أثناء السعي رشب املاء؟:٧٧لؤاالس
 . ذلكّ مع بقاء الصدق العريف فال يرض:اجلواب
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  ما هو الواجب يف التقصري بعد السعي؟:٧٨لؤاالس
 أخذ يشء من الشعر أو األظافر ويكفي ولو :اجلواب
 .اليشء اليسري

ه لـه إال ّ التقصري ومل يتوجّ لو نسى احلاج:٧٩لؤاالس
 ام فامذا عليه أن يفعل؟ّبعد أي

 . يقرص أينام كان وليس عليه يشء:اجلواب
ي بعض النساء أن أقـرص هلـن،  تطلب منّ:٨٠لؤاالس

 فهل يل ذلك؟
نظـر إىل ٍ منـاف حلرمـة النعم هو جائز، لكنه :اجلواب
 .ّ، ويصح من املرأة ذلكشعر املرأة
اج بالتقـصري لغـريهم ّ يقوم بعض احلجـ:٨١لؤاالس

 فهـل ذلـك ،وقد حيدث أن يقوم حمرم بالتقصري ملحرم آخر
 جائز؟

ــد:اجلــواب ــيس ً،الّ مــن أن يقــرص لنفــسه أوّ الب  ول
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 وإذا فعـل ذلـك .ًللمحرم أن يقرص لآلخرين ما دام حمرما
ّ وصحيح وحيل من قرص لهٍفهو جمز ّ. 
 هل جيب عـىل املـرأة سـرت الـشعر املـراد :٨٢لؤاالس

 ًتقصريه أيضا؟
 من ّصل بشعرها البدّ ما دام غري مقطوع ومت:اجلواب

 .سرته





 
 الفصل الثاين
 حج التمتع

 

 

v اإلحرام 
v الوقوف بعرفة 
v  الوقوف باملشعر 
v  الكربىرمي مجرة العقبة 
v الذبح أو النحر 
v احللق أو التقصري 
v املبيت يف منى 
v  اجلمرات الثالثرمي 
v ّالنفر إىل مكة 
v  وسعيهوصالته ّطواف احلج 
v وصالتهطواف النساء  
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 .اإلحرام. ١
من الزوال يف اليوم التاسـع مـن ،  الوقوف يف عرفة.٢

 .ة إىل غروب الشمسّذي احلج
ــ.٣ ــشعر احل ــة  اإلفاضــة إىل امل ــع يف مزدلف رام الواق

والواجب هو نفـس الوقـوف يف املـشعر بـني ، واملبيت فيه
واملشعر احلرام ، )طلوع الفجر وطلوع الشمس(الطلوعني 

 ).ةّمك(داخل يف حدود احلرم 
 الذهاب بعد طلوع الشمس إىل منى لرمي اجلمـرة .٤

 .ُاألوىل بسبع حصيات
 . ذبح اهلدي بنفسه أو بوكالة منه للغري.٥
ّويستحب، التقصري .٦  الـرصورة بالنـسبة ّ احللق حلجُ
 وارتفعـت عنـه ، إحرامـهّفـإن فعـل ذلـك حـل، للرجال

 .ُمات املحرم ما عدا الطيب والنساء والصيدّحمر
 . املبيت يف منى ليلة احلادي عرش والثاين عرش.٧
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 رمي اجلمرات الثالث يف هنار اليوم احلـادي عـرش .٨
 .والثاين عرش

 بعـد زوال اليـوم الثـاين عـرش ألداء ةّمك النفر إىل .٩
ّوعندئـذ حيـل، ًثم السعي سـبعا،  وصالتهّطواف احلج  لـه ٍ

 .ل له النساءّفتح، ثم طواف النساء وصالته، الطيب
 

ّوفقا ملا تقد الثـامن (واألفضل إيقاعه يـوم الرتويـة ، مً
ّويصح اإلحـرام مـن أي، )ةّمن ذي احلج ، ةّ مكـان يف مكـّ
 أن ّواألفضل بل املـستحب، ة منها أم اجلديدةسواء القديم

واألفـضل فيـه أن يكـون ، ُحيرم من داخل املسجد احلـرام
 .‘عند مقام إبراهيم أو حجر إسامعيل

 

 شخص وصل إىل عرفة ونسى أن ينـوي :٨٣لؤاالس
  فام حكمه؟،ر إال بعد حنيّالوقوف فيها ومل يتذك

 .ل يف وقوفه ال إشكا:اجلواب
 يف ّ هل يكفـي الوقـوف يف مكـان يـشك:٨٤لؤاالس
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 ن؟ّ من الدخول فيام هو املتيقّكونه من عرفات أم البد
 .ن يف ذلكّ من املتيقّ البد:اجلواب

 توجد عالمات تشري إىل حـدود منـاطق :٨٥لؤاالس
  فهل جيوز االعتامد عليها؟،سةّاملشاعر املقد
 .نعم، جيوز االعتامد عليها :باجلوا
 من أكثر املسائل ابـتالء هـذه األيـام هـو :٨٦لؤاالس

 أنكـم تعرفـون أن ّحتديد يوم عرفة بالشكل الدقيق والبـد
ًالسلطات هناك تعلن غالبا قبل يـوم ممـا يثبـت عنـدنا فـام 

 العمل؟
ــه  :اجلــواب ــا تفعل ــىل أســاس م يكفــي الوقــوف ع

 .ع العلم باخلالفالسلطات هناك حتى م
ــس ــة يف :٨٧لؤاال ــوم الرتوي ــاء ي  ّمكــة أردت البق

ق للوصـول َّوأحرمت منها ثم قصدت عرفة ولكني مل أوفـ
 ذلك بوقويف؟ وهل يلزمنـي ّإليها إال بعد الزوال فهل يرض

 ًالبقاء ليال إلدراك الوقوف االضطراري؟
ة  كـساع التأخر القليـل عـن الـزوالّ ال يرض:اجلواب

 .ًمثال
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 هل يكفي للنساء التوقف بالبـاص فـرتة :٨٨لؤاالس
 وجيزة يف املشعر يف طريق الرجوع من عرفة؟

 . يكفي ذلك:اجلواب
 هل يشرتط أن يكون الوقوف املـرخص :٨٩لؤاالس

 للنساء بعد الفجر أم يكفي بجزء من الليل؟
 . يكفي جزء من الليل:اجلواب

 بالنــساء أم ّ هــل احلكــم أعــاله خمــتص:٩٠لؤاالــس
 ؟ّيشمل الشيبة والكبار يف السن

 يشمل الضعفاء كالشيوخ واملرىض وكـذلك :اجلواب
 بمعنى أنه ال يمكنهم االسـتغناء ، شؤوهنمّيشمل من يتوىل

 .ًعنهم كالسائق مثال
وصول إىل املشعر نـام ومل  شخص حني ال:٩١لؤاالس

 يستيقظ إال بعد طلوع الشمس فهل جيزيه هكذا وقوف؟
 . جيزيه ذلك:اجلواب
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 ما هو ، بعد التوسعة الكبرية يف اجلمرات:٩٢لؤاالس
 املقدار الذي جيوز رميه؟

ّ الرمي يف أي موضع منه، ويف أي طبقة جيوز :اجلواب ّ
ّطبقات العلوية، ويكفي رمـي اجلـدار يف أي موضـع من ال

ًمنه طوال وعرضا ً.  
  هل يشرتط املواالة يف رمي اجلمرات السبع؟:٩٣السؤال
 . ال يشرتط ذلك:اجلواب

 لتكـسريها ّ أجد احلصاة الكبرية فاضـطر:٩٤لؤاالس
  هل جيوز الرمي هبا؟،ة حىصّن عندي عدّومن ثم تتكو
 . جيوز ذلك:اجلواب

 حينام أقوم برمـي اجلمـرة قـد ال حيـصل :٩٥لؤاالس
 فهـل ،ة الزحـامّت لـشدّ لعدم إمكان التثب؛اليقني بإصابتها

  من حصول اليقني؟ّيكفي االطمئنان باإلصابة أم البد
 . يكفي االطمئنان باإلصابة:اجلواب

صل يقـني  برمـي سـبع حـصيات ال حيـ:٩٦لؤاالس
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 لرمي حجرتني أو أكثر لتحـصيل اليقـني ّضطرأباإلصابة ف
 ذلك؟ّيرض  فهل ،برمي سبع

 .ّ ال بأس به، وال يرض:اجلواب
 يقع جزء من مجرة العقبة خـارج حـدود :٩٧لؤاالس

منى بحسب العالمات املوجودة، فهـل جيـزي رمـي هـذا 
 اجلزء اخلارج من منى؟

هـي إىل تين إذا كان احلـىص  نعم، جيوز ذلك،:اجلواب
 .ًاألحواض املوجودة فعال

 هــل جيــوز ، يف فــرض الــسؤال أعــاله:٩٨لؤاالــس
 الوقوف خارج منى ورمي ما جيوز رميه من مجرة العقبة؟

 .نعم، جيوز ذلك :اجلواب
 

 ال خيفى عـىل سـامحتكم وقـوع املجـازر :٩٩لؤاالس
 ّ فام هو الواجـب علينـا جتـاه حمـل،ها خارج منىّة كلاحلالي

 الذبح؟
ّ جيوز الـذبح يف املجـازر املعـدة لـذلك وإن :اجلواب



 ٧٥  ............................ّاملرجع الديني السيد كامل احليدري 

كانت خارجة عن حدود منى، وال جيب الـذبح يف جانـب 
  .ّمن منى خفية أو يؤخر الذبح أليام أخرى

 أقامت احلكومة الـسعودية يف الـسنني :١٠٠لؤاالس
 مـن خالهلـا حتويـل الـذبائح إىل ّة يتمّزر خاصاألخرية جما
هم ؤ فهــل جيــزي إعطــا،ني يف الــبالد اإلســالميةّاملــستحق

 املبلغ، ثم االعتامد عىل ما يفعلون؟
 إن حصل اطمئنان كامـل بوقـوع الـذبح يف :اجلواب

 . ذلكأه أبرّحمل
 هــل يــشرتط يف النائـب أن يــذكر اســم :١٠١الـسؤال

 ة؟ّ العامّجااحل ة قصدّلذبيحة، أم يكفي نياملنوب عنه عىل ا
ة عـام ّ ال يـشرتط ذكـر االسـم ويكفـي النيـ:اجلواب

 .وجب
 أن يأكـل مـن ّ هـل جيـب عـىل احلـاج:١٠٢لؤاالس
 ذبيحته؟

 أمـا ،ق بثلثهـا عـىل الفقـراءّ الواجب التصد:اجلواب
 .هداء فغري واجباألكل واإل
 هـذه الــسنني توكيـل أحــد  املتعــارف:١٠٣لؤاالـس
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صل حتـى ّ بعد الرمي ليتـّ يأيت احلاجّاألشخاص بالذبح ثم
 الـذبح ّخربت أنه تـمُصلت وأّ وقد حدث أين ات،يذبح عنه

 بعـد ذلـك أنـه مل ّ وتبـني، فحلقت رأيس ثم أحللت،يعنّ
  فام هو حكم أعاميل؟،ًراّي إال متأخذبح عنُّي

 . صحيحة إن شاء اهللا:اجلواب
 

 هل يكفي احللق باملاكنـة أم البـد مـن :١٠٤لؤاالس
 استعامل املوس لذلك؟

 .ًق احللق عرفاّ هو حتقّ املهم:اجلواب
ّالـذي حيـج (ورة رص جيب عـىل الـل ه:١٠٥لؤاالس
 أن حيلق رأسه أم يكفي التقصري؟) ألو مرة

 . يكفي التقصري:اجلواب
ً هل جيزي احللق ليال أم يـشرتط كونـه :١٠٦لؤاالس
 ًهنارا؟

ً يشرتط هنـار العـارش لكـن لـو أوقعـه لـيال :اجلواب
 .أجزأه
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 احللـق ُكاميل للذبح والرمي أردتإ بعد :١٠٧لؤاالس
ًفلم أجد إال مكانا بعيـدا  لكـن بعـد ، فحلقـت رأيس فيـه،ً

 فـامذا ، يل أن املكان الذي حلقت به خـارج منـىّذلك تبني
 ؟ّجيب عيل

ث بــشعر عــ ال جيــب عليــك يشء إال أن تب:اجلــواب
 .رأسك إىل منى

ي رح رأيس وخـرج منّـُ أثناء احللق جـ:١٠٨لؤاالس
 ّ فهل عيل يشء بذلك؟،دم

 . ليس عليك يشء:اجلواب
 

 هل الواجب هـو املبيـت يف منـى متـام :١٠٩لؤاالس
 جيزي بعضه؟الليل أم 

 بني البقاء نـصف الليـل األول ّ اإلنسان خمري:اجلواب
 .منى عند طلوع الفجرأن يكون يف أو 

 هل يكفي جمرد البقاء يف منى النـصف :١١٠لؤاالس
 ًال هنا وهناك بدون استقرار وبيتوتة؟ّاألول من الليل متنق
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 . شكل كانّ الواجب هو املكث يف منى بأي:اجلواب
 أردت البقاء النصف األول مـن الليـل :١١١لاؤالس

ة من الغروب أين خارج حدود ّ بعد مدُّيف منى لكني التفت
 فهل جيزي هذا النصف من ،ً فجئت مرسعا ودخلتها،منى

 الليل؟
 . ال جيزي:اجلواب

 حساب نصف الليل ملن أراد ّ كيف يتم:١١٢لؤاالس
 املبيت يف منى؟
 هو نصف الوقت ما بـني غـروب الـشمس :اجلواب
 .وطلوع الفجر

 تعارف عنـد الـبعض البقـاء يف احلـرم :١١٣لؤاالس
ٍ فهـل ذلـك جمـز عـن ،ليلة املبيت وقـضاء الليـل بالعبـادة

 املبيت؟
 .ٍ جمز إن شاء اهللا:اجلواب

 ّد نصف الليـل أم البـدّ هل يكفي التعب:١١٤لؤاالس
 ه؟ّلليل كلمن البقاء ا

 . من إمتام الليل بالعبادةّ البد:اجلواب
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 ما هي العبادة التي جيـزي اإلتيـان هبـا :١١٥لؤاالس
تيـان بـالطواف والـسعي ًبدال عن املبيت؟ وهل يكفـي اإل

 وطواف النساء؟
ً ما يكون عباديا كالـصالة ّ العبادة تشمل كل:اجلواب

ًل أيـضا الطـواف  وتـشم،وقراءة القرآن وقـراءة األدعيـة
 .والسعي
ًد بـدال عـن ّ هل جيوز يل اختيـار التعبـ:١١٦لؤاالس

املبيت يف منى يف الليلتني أم ال جيزي إال عـن ليلـة واحـدة 
 منهام؟

 . جيوز يف كلتا الليلتني:اجلواب
صة ّ ال خيفى علـيكم أن اخليـام املخصـ:١١٧لؤاالس

 فهـل جيـزي ،دود منى املعلنةاج العراق تقع خارج حّحلج
 م باقي الدول؟اصلة بخيّكوهنا متام ّالبقاء فيها سي
إشكال فيـه بـرشط وال ها املبيت فيأس بب  ال:اجلواب

 .ّأن تكون متصلة بخيام اآلخرين
قـامتي إ ّهل يل أن أقوم بالعبادة يف حمـل:١١٨لؤاالس

 ؟ كالعزيزيةّمكةالواقع يف األحياء اجلديدة من 
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 . ال بأس بذلك:اجلواب
ية للعالمات املوضـوعة ّ هل ترون حج:١١٩لؤاالس

من قبل السلطات السعودية لتحديـد حـدود منـى وبقيـة 
 سة؟ّاملشاعر املقد
 .نعم، جيوز االعتامد عليها :اجلواب

ً إذا كان الواجب يف منى هو املبيت ليال :١٢٠لؤاالس
 اإلقامة ّ أو يف حملّمكةً البقاء هنارا يف فهل يعني ذلك جواز
 ولو ألجل الراحة؟

 . ال بأس بذلك، لكن البقاء يف منى أفضل:اجلواب
 ، يف منـىُ عن القافلـة وبقيـتُ افرتقت:١٢١لؤاالس

 ذلك بعميل؟ّيرض  فهل ،ةّظ بالنيّغري أين مل أتلف
ظ هبـا غـري واجـب ّ النية واجبة لكـن الـتلف:اجلواب

 .د استحضارها أو قصدها يف القلبّكفي جمرفي
 

ًهـت جهـال ّ يف اليوم احلادي عرش توج:١٢٢لؤاالس
 باحلكم إىل مجرة العقبة وبـدأت هبـا ثـم الوسـطى ثـم ّمني
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 ّالصغرى فهل جيب عيل اإلعادة أم جيزي مني ذلك؟
ى  لكن ما دمت رميت الصغر، جيب اإلعادة:اجلواب

 ).العقبة(فالواجب إعادة الوسطى بعدها ثم إعادة الكربى 
ستطع أن أذبح يوم العارش وبقيـت  مل أ:١٢٣لؤاالس

 فهـل جيـزي أن أرمـي اجلمـرات ،إىل اليوم احلـادي عـرش
 الثالث قبل إمتام الذبح؟

 . جيزي إن شاء اهللا تعاىل:اجلواب
ت بتحقق الرمي إال ّتثبستطيع ال أ أنا ال:١٢٤لؤاالس

 ذلك؟ّيرض  فهل ،ًإذا كانت احلصاة كبرية نوعا ما
كرب احلصاة لكـن اختيـار الـصغرية ّيرض  ال :اجلواب

 .أفضل
 هل للمرأة التـي ختـاف الزحـام وكـذا :١٢٥لؤاالس

 الرجل الكبري أن يستنيب غريه يف الرمي؟
 . هلم ذلك مع خوف الزحام الشديد:اجلواب

 

ق الـزوال عـىل ّهل جيوز االعتامد بتحق :١٢٦لؤاالس
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 أذان أهل العامة؟
 .نعم، جيوز االعتامد عىل ذلك :اجلواب

 بعد رمي اجلمـرات يـوم الثـاين عـرش :١٢٧لؤاالس
 فهـل ،خرجت من منى ثم رجعت هلا قبـل الـزوال بقليـل

 ه ذلك بعميل؟ّيرض
 .ّ ال يرض:اجلواب

 هل ، من جاز له الرمي ليلة الثاين عرش:١٢٨لؤاالس
 جيب عليه العود والرجوع إىل منى قبل الزوال؟

 جيب عليـه الرجـوع إىل منـى والـسفر بعـد :اجلواب
 .الزوال

ت الرمـي يـوم الثـاين عـرش ثـم  أكملـ:١٢٩لؤاالس
ًجعـا إىل  وبعـد حـصوله خرجـت را،نتظر الزوالوقفت أ

ضح أن املكــان الــذي وقفــت فيــه ّ ثــم اتــ،مكــان الــسكن
 فام هو تكليفي اآلن؟ وهي يعتـرب ، خارج منى،ونفرت منه

 ًي صحيحا؟ّحج
ك صحيح إن شـاء ّ وحج، ليس عليك يشء:اجلواب

 .اهللا تعاىل
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 امرأة خافت احليض فهـل هلـا أن تـأيت :١٣٠لؤاالس
 الطواف والسعي قبل الوقوفني؟ب

 . جيوز هلا ذلك:اجلواب
 هل جيوز يل أن آيت بطواف النساء بعـد :١٣١لؤاالس

ّطواف احلج وركعتيه مبـارشة، أي قبـل اإلتيـان بالـسعي 
ّخوفا من شدة الزحام؟ ً 

 . ال جيوز ذلك:اجلواب
  هل يلزم التقصري بعـد إكـامل الـسعي:١٣٢لؤاالس
 ّللحج؟

 .ّ ال تقصري بعد سعي احلج:اجلواب
ً عـادة مـا يكـون احلـرم مزدمحـا أثنـاء :١٣٣لؤاالس

ًطواف احلج وال أمتكن من الصالة إال يف مكان بعيـد جـدا  ّ ّ
 عن املقام، فهل جيزي ذلك؟

، × الواجب الصالة خلف مقـام إبـراهيم:اجلواب
ًومع عدم التمكن يصىل خلفه مراعيا األق ّ  .رب فاألقربّ
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ّ صليت ركعتي طواف احلج بعد إكاميل :١٣٤لؤاالس ّ
ّللطواف يف مكان قريب من املقام لكنني تسببت بخلـل يف 

 ّطواف الناس، فهل يرض ذلك بصاليت؟
ّ ال يرض، ولكن املفروض باإلنـسان املـؤمن :اجلواب

 .مراعاة الطائفني وعدم اإلخالل بطوافهم
ً يف ركعتي طواف احلج والنـساء كثـريا :١٣٥لؤاالس ّ

ّما نتعرض للـدفع نتيجـة كثـرة الزحـام بحيـث قـد خيتـل  ّ
 االطمئنان الواجب يف الصالة، فام هو التكليف؟

ــال :اجلــواب ــة يف أفع ــة الواجب ــن الطمأنين ــد م ّ الب
 .ّالصالة، وجمرد الكون يف الزحام ال يسقط هذا الرشط

ًما يكون احلاج متعبـا جـدا أثنـاء  عادة :١٣٦لؤاالس ً ّ
 السعي فهل جيزي السعي بدون أذكار أو أدعية؟

 .ّ ال جيب يف السعي أي ذكر:اجلواب
 

ّ لو علمت ببقائي يف مكة ملا بعـد شـهر :١٣٧لؤاالس
ًذي احلجة هل جيوز يل اختيـارا تـأخري طـواف النـساء إىل  ّ
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 ّشهر حمرم؟
 . جيوز ذلك:واباجل
ِ أحد احلجـاج مل يـأت بطـواف النـساء :١٣٨لؤاالس ّ

ّجهال منه حتى رجع إىل أهله، فامذا يتوجب عليه أن يفعـل  ً
 اآلن؟

ّ إن متكن من الرجوع إىل مكة وجب عليه أن :اجلواب ّ
يرجع ويأيت بطواف النساء، وإال اسـتناب مـن يقـدر عـىل 

 .ذلك
 هــل جيــوز يل عــدم االتيــان بطــواف :١٣٩لؤاالــس

 النساء يف العمرة املفردة؟
 . ال جيوز:اجلواب
ــس ــذان ال :١٤٠لؤاال ــرأة الل ــري أو امل ــل الكب  الرج

 ًيرجوان نكاحا هل جيب عليهام طواف النساء؟
 . جيب عىل اجلميع:اجلواب

 هــل وجــوب طــواف النــساء ألجــل :١٤١لؤاالــس
 ء فقط أم أنه من الواجبات التي يأثم تاركها؟حتليل النسا
ّ هو من الواجبات التي يأثم تاركها ويرتتـب :اجلواب



 ّ  منتخب مناسك احلج والعمرة.................................٨٦

َّعليها أثر وضعي، وهو حرمة النساء لو مل يأت به املكلف ِ. 
ُ لو تركت طواف النـسا،ء فهـل يكـون :١٤٢لؤاالس

ًاحلج باطال؟ ّ 
 .هّ ال يبطل احلج برتكه لكن حيرم ترك:اجلواب
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 يف شــهر ذي ّتمتــع أوقعــت عمــرة ال:١٤٣لؤاالــس
يت بعمرة مفـردة يف نفـس الـشهر بعـد آ فهل يل أن ،ةّاحلج

 إمتام األعامل؟
ّويستحب تكرار العمرة املفـردة، وال . جيوز :اجلواب

يلزم الفصل بـني العمـرتني، بـل يمكـن أداء العديـد مـن 
م واحد، ولو كان مجيعها عـن نفـسه العمرات املفردة يف يو

 .أو عن شخص واحد غريه





 
 
 
 




 

 
v أعامل عمرة التمتع: ًأوال 
v ّأعامل حج التمتع: ًثانيا 
v أعامل العمرة املفردة: ًثالثا 
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 ّ عن حجّتمتعُنويت أن أغتسل غسل اإلحرام لعمرة ال
 .)١( إىل اهللا تعاىلً اإلسالم لوجوبه قربةّجة حلّتمتعال

ُنويـت أن أغتـسل غـسل :  نيابة يقـولّحجهفمن كان 
 اإلسـالم ّجـة حلّتمتـع الّ عـن حـجّتمتـعاإلحرام لعمـرة ال

 .)٢( إىل اهللا تعاىلً قربة، عن فالن بن فالنًلوجوبه نيابة

                                                
ّأختي احلاجة(أخي احلاج  )١( ال ّاحلـج َّإن مجيع النوايـا يف العمـرة و) ُ

ّيشرتط فيها التلف َّولكننـا ، كام هو احلـال يف الـصالة والـصيام، ظ ُ
ّظ هبا ألنه عادة ما حيقـق االطمئنـان للحـاجّننصح بالتلف ّ  وجيعلـه ُ

 .ر ما فعلّيتذك
ً غريه فعليه أن يقول بـدال ًا عن نفسه أو عنّ مستحبّحجهمن كان  )٢(

 ).ًاستحبابا( :كلمة) لوجوبه( :عن
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وتــذهب ، ُ بعــد الغــسل)١( ترتــدي ثــويب اإلحـرامثـم
بعـد اخلـروج مـن  <اجلحفـة>يف أحـد امليقـاتني (للمسجد 

ّوتـصيل، )أو إىل مـسجد الـشجرة يف املدينـة املنـورة، ّجدة ُ 
ة قربة ّ ركعات مستحبّأو ست، )املغرب والعشاء(الفريضة 

 .)٢(ة اإلحرامّثم تعقد ني، اهللا تعاىلإىل 

                                                
ُويف هذا رمز إىل أنك تريـد ، ينبغي أن يكون اإلحرام أبيض اللون )١(

فال تصل بـك ، أن يصبح قلبك أبيض وروحك طاهرة كإحرامك
ولـذلك فعنـد ، النوبة عند اإلحالل من إحرامك ويف قلبك سواد

،  مـن رداء املعـايص والـذنوبة اخلـروجّنزع املخيط استحرض ني
كـام ، ة لبس رداء التوبة والطاعةّوعند لبسك اإلحرام استحرض ني
 .^جاء ذلك يف روايات أهل البيت

ومتتنع عن ، اإلحرام يعني أنك سوف متتنع عن مجلة من املباحات )٢(
ُمات التي كانت مباحـة ّا املحرّوأم، دةّمات بصورة مؤكّمجلة املحر
ّأو غري حمر اجلامع وتقبيل الزوجـة ، يّصيد احليوان الرب( :هيف، مةُ

، اسـتعامل الطيـب، عقـد النكـاح، ّأو مسها أو النظر إليها بـشهوة
اجلـدال بالباطـل ، النظر يف املـرآة، االكتحال للزينة، لبس املخيط 

لـبس اخلـاتم للزينـة ، ل اهلـوام واحلـرشاتْتَق، م باهللا تعاىلَوالقس
، ًداّإزالة شعر البدن تعمـ، غري العالجتدهني البدن ل، واحليل للزينة
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ِنويت أن أحر  ّجـة حلّتمتـع الّ عـن حـجّتمتعَم لعمرة الُ
 . إىل اهللا تعاىلًاإلسالم لوجوبه قربة

ّثم تلب َّيك اللهم لبَّلب: (فتقول، ي مبارشة بعد النيةُ َّ ، ْيكَ
ــك لبَّلب ــك ل ــك ال رشي َّي َ ــك َ ــد، )ْي ــام تق ــستحبَّك ّم؛ وي ُ 

ة ّف مكـُاالسـتمرار بالتلبيـة األوىل إىل أن تـصل إىل مـشار
 .حيث تقطع التلبية) ّحد الرتخص(

                                                                                   
التظليـل ، وتغطيـة املـرأة وجههـا، ِتغطية الرجـل رأسـه ورجلـه

ّ املتحرءباألشيا ، قلـع الـرضس، تقليم األظـافر، كة للرجال فقط ُ
قلـع الـشجر ، محـل الـسالح، اإلرمتـاس، إخراج الدم من البـدن

أمـا و، )<واحلرم هو مكـة القديمـة واجلديـدة>والنبات من احلرم 
َّاملحرمات بنفسها ّأو مسها تعمـ، النظر لألجنبية بشهوة( :فهي، ُ ًدا ّ

الـسباب والكـذب (الفـسوق ، االسـتمناء، ًفضال عن غري ذلـك
ّويستحسن الكف عن مجيع املحر، )واملفاخرة ّ كـسوء الظـن ، ماتُ
هـو إعـادة ّاحلج َّفإن اهلدف من ، ّ واخلداع واألنفة والتكربّوالغش

وفطرتـه تعنـي الطاعـة هللا والـصدق مـع ، طرتهاإلنسان املؤمن لف
 .       والتواضع هللا تعاىل وللمؤمنني،النفس والناس أمجعني
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ّيستحب اآلن هـو ( الدخول للحرم من بـاب الـسالم ُ
َّوعند رؤيتـك الكعبـة املـرشفة ، )ُرسداب يوصلك للحرم ُ

ّمبارشة يستحب ثـم تـنهض وتقـول ،  أن تـسجد وتـشكرُ
ِ هللا الـذي عظمــكُاحلمــد( :فةَّوأنـت تنظـر للكعبــة املـرش َّ 

ِ وكرمكِفكَّورش ًوجعلك مثابة للناس، َّ ًمباركـاوًوأمنـا ، ِ ُ ،
 . )ُوهدى للعاملني

، كَّل منـك عمرتـك وحجـَّثم تسأل اهللا تعاىل أن يتقب
ة الطـواف قبـل الوصـول إىل احلجـر األسـعد َّثم تعقد نيـ

 : هيو، )األسود(
ِنويت أن أطوف سبعة أشواط لعمرة ال ٍ ِّ عن حـج ّتمتعَ َ

ِجة اَحـِ لّتمتعال  . إىل اهللا تعاىلًإلسالم لوجوبه قربةَّ
ّثم عند الوصول قرب احلجر يفض ل لك أن ترفع يدك ُ

ٍاليمنى وتسلم عىل احلجر مشريا إليه وأنت ماش ً ُ ِّ : وتقـول، ُ
َّاللهم أمانتي أد( ،  يل باملوافـاةَدَه لتـشهُتْدَها وميثاقي تعاهُيتَّ

َّاللهم تصديقا بكتابك وعـىل سـن ً  عليـه كُ صـلواتَكِّ نبيـِةَّ
 ).وآله
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ّثم ترشع بالشوط األو ،  بـهّل وقـراءة الـدعاء اخلـاصَّ
َّويفض ، ِّة الطواف واإلشارة للحجر يف كل شوطّل تكرار نيُ

ِّوينبغي االلتفات إىل رقم كل شوط لكـي ال ، وذكر الدعاء
ّ أن ال يمـس جـدران ّكام ينبغي للحاج، يقع اخللط يف ذلك

بـل ،  إسـامعيلالكعبة عند طوافـه وال يـستند عـىل حجـر
ًاألفضل أن ال يمسه أيضا َّ. 

ًمؤكدا -ُيستحب  :مالحظة للطائف أن يطوف بـني  -َّ
وجيـب عليـه أن ، ومقـام إبـراهيم) احلجر األسود(الركن 

وعـىل طهـارة ، ية يف جـسده وملبـسهّيكون عىل طهارة ماد
 .ًمعنوية من احلدثني األكرب واألصغر معا

 

ومع ( تذهب خلف مقام إبراهيم ًالطواف مبارشةبعد 
ــاألقرب ــرب ف ــي األق ــام تراع ــصيل، )االزدح  صــالة ّفت

ويف ، تقرأ يف األوىل الفاحتـة واإلخـالص، الطواف ركعتني
 .ُ سورة قصرية أخرىّأو أي، الثانية الفاحتة والكافرون

ّنويت أن أصيل: فهي، ة الصالةّوأما ني  الطـواف َ صالةُ
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ِتمتع الِلعمرة ِتمتع الِّ عن حجّ ِجة حلّ  ًربـةُه قِ لوجوبـِ اإلسالمّ
 .إىل اهللا تعاىل

ًفتأخـذ منـه مـاء ، ًثم تسرتيح قليال وتذهب إىل زمـزم
ْاللهم اج: (وتقول ِلام نافعا ورِ عُهْلَعَّ ً ِزقا واسً ِعا وشـً ِفاء مـً ن ً
ُ داء وسِّكل ثـم تـضع منـه عـىل رأسـك ، فترشب منه، )مْقٍ

َّويفض(ورقبتك وبدنك  ثم ، )ثار الرشب من ماء زمزمل إكُ
 . ّتتوجه للسعي بني الصفا واملروة

 

َّيفض ًال أن تقف عـىل جبـل الـصفا ووجهـك إىل ّل أوُ
ًالكعبة مشريا إليها وأنت تقول ، ال إلـه إال اهللا، احلمـد هللا: (ُ

يـي ُحي، ُ احلمدُهَ ولُلكُ املُله،  لهَه ال رشيكَ وحدال إله إال اهللاُ
ٌّويميت وهو حي ال يموت وهو عىل كل يشء قدير  َّمُالله، ُ

 ). وآلهٍ عىل حممدِّصل
 :وهي، ة السعيّثم تعقد ني

 ِةَرْمـُِع لِةَروَفا واملـَّ الصَ بنيٍ أشواطَ سبعةَ السعيُنويت
 إىل اهللا ًه قربـةِ لوجوبـِ اإلسالمّجة حلِعُّمتَّت الِّجَ عن حِعُّتمتال
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 .تعاىل
ــ متــيش بوقــار ، ل الــصفا إىل املــروةثــم تبــدأ مــن جب

ّفــال تعجــ، وســكينة وبالنــسبة للرجــال إذا ، ل يف مــشيكُ
 األخـرض ّوصلوا للضوء األخرض فعليهم اهلرولة إىل اخلط

 .وليس عىل النساء هرولة، التايل
ّويستحب ل ارتفاع للصفا وأنـت ّ عند الوصول إىل أوُ

َإن الـصفا و{:ٍآت من املروة أن تقرأ ََّ َّ َاملـروِ ْ ِة مـن شـعآئر َ ِ َِ َ  اهللاَ
َفمن حج البيت أو اعتمر فال جنـاح عليـه أن يطـوف هبـام  ِ ِ َ َ َ ََّ َ َ ُ ْ َ َّ َ َّْ َ ْ َ َ ْ ََ ِ َِ َ َْ َ َ

ٌومن تطوع خريا فإن اهللاَ شاكر عليم ٌ ْ َِ َِ َ َّ ََ ََّ ِ ً َ  .١٥٨: البقرةـ }ََ
عليـك ، وعند االنتهاء من الشوط السابع عنـد املـروة

 يف أعـامل عمـرة وهو العمـل العبـادي األخـري، بالتقصري
 .ّتمتعال
 

ُأقرص ِّ  ِّجَن حـَ عـِعُّمتـَّت الِةَرْمـُ عِن إحـرامِ مـِ لإلحـاللُ
ِجة حلعُّتمتال  . إىل اهللا تعاىلً قربةِ لوجوبهِ اإلسالمّ

ّثم تأخـذ قلـيال مـن يمـني مقد ، ّمـة الـرأس وتقـصهً
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ًواألفضل أن تقص شيئا من اللحيـة  ظـافر واأل) للرجـال(َّ
 . ًللرجال والنساء معا

َّ ذلك حلت عليك مجيع حمرَفإذا فعلت ،  اإلحـرامماتَّ
 .وهللا احلمد،  العمرةَت أعاملَْموبذلك تكون قد أمت
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ْ غسَلَِسغتَأن أ )١(ُيتَوَن ِجـة حلعُّتمتـ الِّ حلجِ اإلحرامَلُ ّ 
 . إىل اهللا تعاىلًربةُه قِوب لوجِاإلسالم

واألفضل لك أن ، ُثم ترتدي ثويب اإلحرام بعد الغسل
ِّفإذا وصلت احلرم صل ، تذهب للمسجد احلرام ليلة عرفة

 ًة قربةّ ركعات مستحبّأو ست، )املغرب والعشاء(الفريضة 
َة اإلحرام قـربَّثم اعقد ني، إىل اهللا تعاىل  مقـام إبـراهيم أو ُ

ّ مـن أن تـصيلَنـتّوإذا متك، ِقرب حجر إسامعيل  ركعتـني ُ
فــذلك ) ولــو مــن وقــوف(حتــت امليــزاب قبــل اإلحــرام 

ّمستحب ُثم حترم بعدها، َّ مؤكدُ َّ. 
                                                

ُمن كان حجه عن نفـسه ال يـذكر ، عّم يف أعامل عمرة التمتّكام تقد )١( ُّ
إذا كـان ) لوجوبـه: (وإنـام يقـول، ...)نيابة عن (ما بني القوسني 

ًحجه رصورة أو نذرا ُ ًإذا كان حجه منـدوبا) ًتحبابااس: (ويقول، ُّ ُ ُّ ،
ًوأما من كان حجه نيابة ُ  ...).نيابة عن: ( فإنه يقولُّ
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ِ أن أحرُنويت ِّم حلجُ ِتمتـع الَ ِجـة حلّ ه ِ لوجوبـِ اإلسـالمّ
 . إىل اهللا تعاىلًقربة

ّثـم تلبــ ّيــستحبم؛ وّكــام تقــد، ي مبــارشة بعــد النيــةُ ُ 
ّاالســتمرار بالتلبيــة األوىل إىل أن تــصل إىل أو ، ل عرفــاتُ

 .فعند ذلك تقطع التلبية
 

ّتوجد أعامل خاصـ ة عنـد الوصـول إىل عرفـات ليلـة ُ
، وتالوة القرآن واإلكثار من االستغفار،  كاألدعية، التاسع

وأن ، بل األفضل إحياء هذه الليلة، َّوهنا تتأكد صالة الليل
حيـث ، لتنام بعـد طلـوع الـشمس إىل سـاعة قبـل الـزوا

ّفإذا حل الزوال صـل ، ُالذهاب للوضوء وغسل يوم عرفة َّ
ّواألفضل أن تصل(الظهر والعرص  ثـم ، )يهام حتـت الـسامءُ

 :وهي، ابدأ بنية الوقوف بعرفة
 ِعُّتمت الِّجَِ حلِ الشمسِ إىل غروبِن الزوالِ مَ بعرفةُِفقَأ

ِجةحل  . إىل اهللا تعاىلً قربةِِهم لوجوب اإلسالّ
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ٌواألفضل لـك أن تعقـد نيـة الوقـوف وأنـت واقـف 
ٌمتوجه إىل القبلة ّ  . عىل واقع حالك)أقف(: لينطبق قولك، ُ

ة ّوأفـضلها الـصالة اخلاصـ، ةّثم تبدأ األعامل املستحب
دعاء عرفة لإلمامني احلسني : (بيوم عرفة واألدعية اخلاصة

ــدين ــديك وطلــب ا، )‘وزيــن العاب ملغفــرة لــك ولوال
ــاء واألصــدقاء واطلــب الفــرج ، ولــسائر األهــل واألقرب

وإن ، وحاول أن تبكي أو تتباكى، × القائمّجةلإلمام احل
َّوتـذكر ، شئت فاذهـب جلبـل الرمحـة وقـف عنـد سـفحه

ّفـإذا حـل ، ثـم اطلـب التوبـة واملغفـرة بخـشوع، ذنوبك
َّ وطهـرك ،َّ بأن اهللا تعـاىل قـد غفـر ذنوبـكَّنِئَطمِالغروب ا

ّوأعادك كيوم ولدتك أمك ثم تبدأ باإلفاضة من عرفـات ، ُ
َّإىل مزدلفة املسامة باملشعر احلرام ُ . 

ّويفض فإن ، ُل لك أن تصيل املغرب والعشاء يف مزدلفةُ
ّها يف عرفـة وأخـر ّخفت فوات وقت فضيلة املغـرب صـل

 .صالة العشاء إىل مزدلفة
 

ّأول مزدلفـة يفـضل لـك عقـد نيـعند الوصول إىل  ة ُّ
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ٍفإذا استقر بـك املقـام يف مكـان مـا مـن ، املبيت يف مزدلفة ّ
واألفــضل أن يكــون (مزدلفــة فعليــك أن جتمــع احلــىص 

وأما أوصافها فاألفضل أن تكون صـغرية ، )عددها سبعني
وأن تكـون ، ة احلمـص أو الكـرز أو بـني ذلكـامّبقدر حبـ

َّمقلمة  ّويفضل ، )ذات ألوان(ُ خـشية أن ال تكـون ، غسلهاُ
ِطاهرة واقعا؛ فإذا حل الفجر ا َّ ،  الفجـرّ القبلة وصلِِلستقبً

، )ة وأنت واقفّواألفضل عقد الني(ة الوقوف ّثم ارشع بني
 :وهي
 ِ إىل طلــوعِ الفجــرِن طلــوعِ مــِ باملــشعر احلــرامُفِقــَأ

ِجـة حلِعُّتمت الِّجَِ حلِالشمس  إىل اهللا ًه قربـةِ لوجوبـِاإلسـالم ّ
 .اىلتع

َم رُالله: ( بعد ذلكَولك أن تقول َب املـَّ ، رامَ احلـِرَشعَّ
َفك ر َّ  َّمُثـ...  احلـالل ِ من الرزقَّيلَ عْعِسْوَوأ، ن النارِبتي مَقُ

 ). ن الدنيا زاديِ التقوى مِلَعْاج
وقبـل ، وعند طلوع الشمس عليك بالذهاب إىل منـى

ّالوصول ملنى هنالك واد اسمه وادي حمرس ُ لت فـإذا وصـ، ٍ
ِم سُللها: له فأرسع باخلطوات وقل تي َبْوَل تـَبْقادي وْهَم عِّلَّ
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 ْرِ اغفـِّرب، ُت بعـديْكـَرَن تَيمِني فـْفُلْخَيت واَوْعَ دْبِوأج
ْ عام تعلمْ وجتاوزْوارحم  . األكرمُّزَ األعَ إنك أنت،َّ

 

 رمي مجرة العقبة الكربى: ًأوال
ــة  الكــربى وأنــت يف اليــوم األول ترمــي مجــرة العقب

 :متسك بحصياتك يف يدك اليرسى وتقـول، ُمستدبر القبلة
ُم إن هذه حُالله( َّ َن يف عُهـْعَ يل وارفَّنِهِحصَيايت فأَصَّ ، )يلَمـَّ

وال جيب عليـك أن تـرى احلـصية وهـي ، ثم ترمي اجلمرة
َّويفـض، ترضب اجلدار ٍل لـك عنـد رمـي كـل حـصية أن ُ ِّ

 : الرمي فهيُةّوأما ني، ) وأكرب واهللاُ اهللاِِاسمِب( :تقول
ْي مجِمْرَأ ِتمتـع الِّ حلـجٍياتَصُ حِبعَِسى بْربُ الكِبةَقَ العَةَرَ ّ 

ِجةحل  . إىل اهللا تعاىلًه قربةِ لوجوبِ اإلسالمّ
 ذبح اهلدي: ًثانيا

َّوهنا يفض  َيْدَ هذا اهلـُحَبْذَأ: فتقول، ل املبارشة بالذبحُ
ِتمتع الِّجِحل ِجة حلّ  . إىل اهللا تعاىلً قربةِه لوجوبِ اإلسالمّ

َّ فالبـد أن ينـوب عنـك ،فإن مل يكن بمقـدورك ذلـك
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ه بأنـك ِخربأ النية ثم ِعقدِوقبل االتصال بالنائب ا، شخص
 : وأما النية فهي، َرميت

ك  َوكلتـُ ْ ِتمتـع الِّجِ حلـِديَ اهلِبحَيف ذ) وتقصد الذابح(َّ ّ 
ِجةحل  . إىل اهللا تعاىلًه قربةِ لوجوبِ اإلسالمّ

 احللق أو التقصري: ًثالثا
ُخيري الرجل َّ َّ بني احللق والتقصري ملـن حـج عـن نفـسه ُ

ًحجا واجبا ً ُّويـستحب، وتقترص املرأة عـىل التقـصري، ّ  ملـن ُ
، ًحج عن نفسه وللنائب والنادب احللق بدال من التقـصري

ّكـام يـستحب، نـىِوجيب أن يكون احللق أو التقـصري يف م ُ 
،  القبلة واإلكثار من ذكر اهللاعند احللق أو التقصري استقبال

ِاللهم أعط: (قراءة هذا الدعاءو َل شـُِكني بَّ َنــُورا يـوم  ٍةَرْعّ ً
َ مضاعٍناتَسَوح، ِالقيامة ْفرِوك، فاتُ وأمـا ، )ئاتّي السيّ عنّ

 :فهي، ة احللق أو التقصريّني
ُأحلق  ِ ْ ِّأقرص(ُ ِتمتـع الِّ حجِن إحرامِ مِلإلحالل) ُ ِجـةِ حلّ ّ 

 . إىل اهللا تعاىلًه قربةِب لوجوِاإلسالم
َّ ذلك حلت عليك مجيع املحرَفإذا فعلت مات مـا عـدا َّ
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َّاملحرم بذاته كالفسوق وما عدا الـصيد والعطـر والنـساء ، ُ
 .وقطع نبات احلرم

ّومن مجلة ما حيل عليك لبس املخيط ُحيـث يمكنـك ، ُ
 . لبس الثياب العادية بعد ذلك وأداء بقية أعاملك هبا

ّويفض  بعد احللق أو التقصري أن جيمع شـعره ّل للحاجُ
ثـم الـذهاب لالغتـسال ليـوم العيـد وأن ، ويدفنه يف منى

ّيــصيل ّكــام يفــض،  صــالة العيــدُ ُل لــه أن يــصيل الظهــرين ُ
 .والعشاءين يف مسجد اخليف ما دام يف منى

 نية املبيت يف منى: ًرابعا
وعند حلـول املغـرب عليـك أن تنـوي املبيـت أحـد 

، واألفضل املبيت يف الـشطر األول، نىشطري ليلتك يف م
َّكام يفض  :وأما النية فهي، ل لك املبيت متام الليلةُ
 ِ الليـلِفَصَنتـُ إىل مِن الغـروبِنى مِ يف مَ املبيتُيتَوَن
ِتمتع الِّحلج ِجة حلّ  . إىل اهللا تعاىلًه قربةِ اإلسالم لوجوبّ

َّويفض ل لك االشـتغال بـتالوة القـرآن واإلكثـار مـن ُ
 .وهكذا تفعل يف جتديد نية املبيت يف الليلة التالية، الدعاء
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 رمي اجلمرات الثالث: ًخامسا
تبدأ ، يف اليوم التايل جيب عليك رمي اجلمرات الثالث

ــالكربى ــي ب ــصغرى وتنته ــي ختــرج ، بال ــل رم ــد ك ُوعن
ولكـن مـع ، حصياتك وتفعل مـا فعلتـه يف رميـك األول
ل يف فتقــو، ُاخــتالف بــسيط وهــو مالحظــة اســم اجلمــرة

ج َحـِصيات لـَبع حـَ الـصغرى بـسَمرةَرمي اجلَأ: الصغرى
 . إىل اهللا تعاىلًه قربةِ لوجوبِ اإلسالمِةَّج حلِعُّتمتال

ُثم تغيـِّر اسم اجلمرة الصغرى بالوسطى عنـد رميـك 
واسم مجرة العقبة الكربى عن الكربى؛ وهكـذا ، الوسطى

 .والتقوم برمي اجلمرات الثالث يف اليوم الثالث قبل الز
 النفر من منى: ًسادسا

ّ أن ينفر مـن منـى إىل حمـل ّ للحاج،بعد حلول الزوال
ِّونفض، سكناه ّل له أن يصيلُ ّ الظهرين يف اخليـف أو املخـيُ م ُ

َّكام يفض، ثم يبدأ بالنفر ل له أن ينوي النفر من منى قربة إىل ُ
 .واهللا أعلم، فذلك ملحوق بالعبادات، اهللا تعاىل
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الرمـي وذبـح (بعد إمتام أعـامل اليـوم األول يف منـى 
ــق ــذهب إىل احلــرم الــرشيف ) اهلــدي واحلل للحــاج أن ي

، وصـالتهّاحلـج طـواف : (وهـي، للإلتيان ببقيـة األعـام
وهـذا هـو األفـضل ، )وطواف النساء وصـالته، والسعي
َّالسيام للنساء ممـن خيـشني عـىل أنفـسهن احلـدث ، للحاج َّ
 .ب عليهام ذلكولكنه ال جي، األكرب

ِّفال تـؤخر ، َّفإن ذهبت للطواف فالبد أن تأيت بالسعي ُ
وأما طواف النـساء ، وإال بطل طوافك، السعي لليوم التايل

 .ِّفلك أن تأيت به يف أي وقت آخر
َّعلام بأن مجيع ما تقدم يف موضـوع الطـواف يف عمـرة  َّ ً

 :كالتايلّاحلج فنية طواف ، ما عدا النية،  يأيت هناّتمتعال
 ِةَّجـ حلِعُّتمتـ الِّجَحـ لـٍ أشـواطَبعةَ سَوفُطَ أن أُيتَوَن

 . إىل اهللا تعاىلًه قربةِ لوجوبِاإلسالم
، وأدعيـة الطـواف، فتأيت بدعاء خماطبة احلجر األسعد

وال ينبغـي اإلغفـال عـن اسـتحباب الطــواف ، َّكـام تقـدم
 .الواجب بني الركن واملقام
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، ّتمتـعا قمت به يف صالة طواف عمرة التقوم بنفس م
َ أن أصُيتَوَن: حيث تقول، َّإال أن النية فيها تغيري طفيف  َِّيلُ

ِتمتع الِّجَ حِوافَ طَصالة ِجة حلّ  إىل ًربـةُه قِ لوجوبـِ اإلسـالمّ
 .اهللا تعاىل

ّثم تتوجـه للـسعي بـني ، َّكام تقدم، ثم اذهب إىل زمزم
 . الصفا واملروة

 

مـا ، ّتمتـعل كام فعلت يف الـسعي األول لعمـرة التفع
 :فهي، عدا النية

 ِّ حلـجِةَوْرَفا واملـَّ الـصَنيَ بـٍشواطَ أَةَبعَ سَعيَّ السُيتَوَن
 . إىل اهللا تعاىلًربةُه قِ لوجوبِ اإلسالمِةَّج حلِعُّتمتال

، فتميش بوقار وسـكينة، حيث تبدأ بالصفا وتنتهي باملروة
 .وا اهلرولة بني الضوءين األخرضينوعىل الرجال أن ال ينس

يكون قد ، وعند االنتهاء من الشوط السابع عند املروة
َومل يبق عليك بعد ذلك سـوى اإلتيـان ، َّحل عليك الطيب

 .بطواف النساء وصالته
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ال يفرق هذا الطواف عن الطوافني السابقني بيشء إال 
 :فهي، بالنية
ِتمتع الِّ حلجِساءِّ النَوافَ طٍواطْشَ أَةَبعَ سُوفُطَأ ِجـة حلّ ّ 

 . إىل اهللا تعاىلًه قربةِ لوجوبِاإلسالم
 

: حيـث تقـول، كصالة الطوافني السابقني ما عدا النية
َ أن أصُيتَوَن ِجـة حلِعُّتمتـ الِّ حلـجِساءِّ النـِوافَ طـَ صالةَِّيلُ ّ 

 . إىل اهللا تعاىلًه قربةِ لوجوبِاإلسالم
ِّيكفي يف كل األعامل أن تـأيت بـذكر عنـوان  :حظةمال

ًالعمل فقط ما دمت عارفا ومستحرضا لتفاصـيل العمـل ًُ ،
ّ يمكنك أن تقـول يف نيـ:ًمثال  أن ُيـتَوَن( :ة طـواف احلـجُ

ًفهذا يكفـي مـا دمـت عارفـا بأنـك ، )ّ احلجَوافَ طَأطوف
وأنـه ،  اإلسـالمّجـةستطوف سبعة أشواط وأنه طواف حل

 .اهللا تعاىل وأنه طواف لك أو للمنوب عنه إىل ًقربة
أسـعى بـني ( :حيث يكفي قولـك، وهكذا يف السعي
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ًمـا دمـت عارفـا بتفاصـيل النيـة الـسابقة ، )ةَروَالصفا وامل
 .للسعي

ــى  ــة األعــامل مجيعــا حت ًوهكــذا احلــال بالنــسبة لبقي
ــذبح  ــي وال ــة والرم ــة ومزدلف ــوفني بعرف اإلحــرام والوق

 .واحللق
َّاالطمئنان ـ التمـسك بـام تقـدمواألفضل ـ حلصول  ُّ ،

ُالسيام بالنسبة ملن كان حجه رصورة ُّ والـرصورة هـو مـن ، َّ
ّحيج عن نفسه ألو َّل مرة؛ وبـذلك تكـون قـد متـت أعـامل ّ

 .وهللا احلمد، احلج
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ِ غسل اإلحرامُ أن أغتسلُنويت َ مفرٍ لعمرةُ  عـن ً أداءٍدةُ
 . إىل اهللا تعاىلًربةُنفيس ق

 

ّالبد من الذهاب إىل أدنى احلل لعقد ني ّ وهـو ، ة اإلحـرامّ
واألفــضل الــذهاب بعــد صــاليت العــشاء ، مــسجد التنعــيم

َّ إىل املسجد يفضَفإذا وصلت، ساع الوقتّالت ِّل لك أن تـصيل ُ ُ
 ُيـتَوَن: وهـي، حـرامة اإلّثـم تبـدأ بنيـ، ركعتي حتية املسجد

ً مفردة أداء عن نفيس قربةٍةَمرُ لعَاإلحرام ً  . إىل اهللا تعاىلٍ
 

ٍ أشـواط طـواف عمـرة مفـردة َ سبعةَ أن أطوفُنويت ٍ ٍَ
ًأداء عن نفيس قربة  . إىل اهللا تعاىلً
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ّ أن أصيلُنويت ً أداء عـن ِملفـردة اِةَمرُ العِوافَ طَ صالةُ
 . إىل اهللا تعاىلًنفيس قربة

 

ً أداء ِ بني الـصفا واملـروةٍ أشواطَ سبعةى أن أسعُنويت
 . إىل اهللا تعاىلًعن نفيس قربة

 

ُأقرص ِّ  عـن نفـيس ِ املفـردةِ العمـرةِن إحرامِ مِ لإلحاللُ
 . إىل اهللا تعاىلًقربة

 

 :هُتّوني، )لعمرة املفردةوهو طواف واجب يف ا(
ٍ مفردةٍمرةُ لعِ النساءَ طوافُأطوف ً أداء عن نفيس قربةُ ً 
 .إىل اهللا تعاىل

 

ّأصيل ً أداء عن نفيس قربـةِ املفردةِ العمرةِ طوافَ صالةُ ً 
 .إىل اهللا تعاىل
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ً يستحب كثريا للنائب أن يـأيت بعمـرة مفـ.١ ردة عـن ُ
 .نفسه
 للحاج عن نفسه أن يأيت بعمـرة مفـردة عـن ّ يصح.٢

 . فيهّتمتعنفسه ولو يف نفس الشهر الذي جاء بعمرة ال
، ة عمرات مفردات عن اآلخـرينّ جيوز اإلتيان بعد.٣

كـام ، وجيوز قصد أكثر من شخص واحد يف العمرة املفـردة
لــو أتيــت بعمــرة مفــردة عــن مجيــع األنبيــاء واألوصــياء 

أو ، أو تأيت هبا عن مجيع أهلـك وأصـدقائك، ^ئمةواأل
َّويفض، عن مجيع املؤمنني يف األرض ًل كثريا أن تأيت بعمـرة ُ

ُحيـث نقـل بأنـه مل  ×مفردة عن اإلمام احلسن العسكري
 .ًحيج يف حياته ظاهرا بسبب احلجر عليه

ّ يستحب.٤  طـواف ّوكـل، ً كثريا اإلكثار من الطوافُ
 ّفكـل، ة بهّة أشواط وصالة خاصال يصح إال إذا كان بسبع
 .ٍطواف دون ذلك فهو لغو

ّويفض ًل كثريا أن تـأيت بطوافـات نيابـة عـن الرسـول ُ
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، ÷والـسيدة الزهـراء ^وأئمة أهل البيـت ’األكرم
ّويفض ُ عن كفيل الرسول ومربيـه أيب ًل أن تأيت بطواف نيابةُ
 .ُحيث نقل بأنه يزيد يف الرزق، ^طالب
َّتقد جازما بأن أمري  بأن يعّ ينبغي للحاج.٥ هـو ّاحلـج ً

فراقب ذلك واطلـب مـن اهللا ، × بن احلسنّجةاإلمام احل
ِّتعاىل أن يكحل عينيك برؤية وجهه الكـريم ونيـل رفقتـه ، ُ

 .ونرصته واالستشهاد بني يديه
َّ يفض.٦ القائم من  من الدعاء الوارد يف غيبة ُ اإلكثارُلُ

ْرســولك فإنــك إن مل( :^آل حممــد َ ْ ِ َِ ََّ َ َ ُ ْ تعرفنــي رســولك مل َ َ َ َ ُ َ ِِّ ْ َ ُ
ِأعرف حجتك اللهم عرفني حجتـك فإنـك إن مل تعرفنـي  ِْ َ ِّْ ِّ ََّ َّ ُ َ َّ ُ ُْ َ َ ْْ َ ْ ِ َِ َ ََّ ُ َّ ِ َ

ِحجتك ضللت عن ديني اللهم ال مت ِ ِ ُِ ََ َّ ُ َّ ْْ َ َّ ُُ َتنـي ميتـة جاهليـة وََ ًَ ًَّ ْ َِ ِ َِ َال ْ
َتزغ قلبي بعد إذ هديتني اللهـم فكـام  َ َ َّ ُْ َّ ْ ِْ َ َ َ َُ ْ َِ ِ َ ْ ِهـديتنيِ َ َْ ْ لواليـة مـن  َ ََ َِ َِ

َفرضت عيل طاعتـه مـن واليـة والة أمـرك بعـد ر ْ َ ََ َ َْ َ ُ َ ْ ُ َ ََ ِ َ ِ ِ َِ َ َ َّ َ ْ َسـولك َ ِ ُ
َصلواتك عليه و َ َ َِ ْ َ ََ َآله حتى واليت والة أمـرك أمـري املـؤمنني ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ََ ِ ْ َْ َ ُ َ ََ ََّ

َاحلسن واحلسني وَو َ ََ ْ َ َُْ ِعلَْ َيا وحممـدا وجعفـرا وَ ْ َ َ ًَ ًَ َّ َّ ُ َوسـى وُمً ًعليـا َ ّ ِ َ
َّوحمم َ ُ َدا وعليا واحلسن وَ َ َ َ ََ َّْ ً ِ َاحلجـة القـائم املهـدي صـلواتك ً ُ َ َ َّ ََّ ِْ ِْ َْ َُْ َ َ

َعليهم أمجعني اللهم فثبتني عىل دينك و َ ِّ َ ََ ِ ِ ِ َِ َّ َْ َ َ َّ ْ ُْ َ ْ َ َاستعملني بطاعتك ِ ِ ِ َِ َْ ِ ْ َ ْ
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ِلني قلبي لَو ِ ْ ََ ْ َويل أمرك وِّ ََ ِ ْ َ ِّ ْعافني مما امتحنِ ََ َْ َّ ِ ِ َت به خلقكِ َ ْ َ َِ ِ.( 
ّ أن يوطن نفسه عـىل التحمـل والـصربّ عىل احلاج.٧ ّ ُ ،

ُوأن ال يـيسء ، ّوأن يغض الطرف عن إسـاءات اآلخـرين
وأن يسعى يف قضاء حوائج املؤمنني الذين معـه ،  هبمّالظن

 غري قادر عىل إن كانوأن يبتعد عن جمالس الغيبة ، ّيف احلج
 .هنيهم عن ذلك

َ ما دمت.٨ َّوبجـوار الكعبـة املـرش، ة املكرمة يف مكُ فة ُ
فـال ختـرج مـن ، ك أن جتعل القرآن الكريم رفيقـكدر بجي

َّإال بختمة ميرس) مكة(ّحمل هبوط الوحي  أو بقراءة ثلثيه ، ةُ
 .ّوأقل ذلك قراءة جزء واحد، ٍأو بثلث منه

ة املعـىل( وينبغي الـذهاب للحجـون .٩ َّجنـَّ لزيـارة ) ُ
 ‘ّم املؤمنني السيدة خدجية الكـربىُففيها أ، مقربة أيب طالب
ــب ــو طال ــد املط ×وأب ــيّوعب ــد النب ــب ج ــة  ’ّل وبقي

 .’الصاحلني من أجداد النبي
ّ ويفض.١٠ الـذهاب إىل ّاحلـج ًل أيضا بعد إمتام أعامل ُ

وأول موضع نـزل ، ’ّفهو حمل تعبد الرسول، جبل النور
 .فيه الوحي
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َّ ويفض.١١ ّل لك أن تودع الكعبة بطواف أخريُ هـو و، ُ
ها دُوحيـسن عنـ، ة رجاء املطلوبيةّتأيت به بني، طواف الوداع
 .والتمنّي للعود، ُالبكاء للفراق

 

ّيستحب  : يف فرتة اإلقامة بعرفات ما ييلُ
 :ّ قراءة الـدعاء التـايل لـدى التوجـه إىل عرفـاتً:أوال

ُاللهم اياك صمدت( ْ َ ّ ََّ َ ِ ُ َوإيـاك اعت، َّ َ ُمـدتّ َووجهـ، َ َ ُك أردتَ ْ َ َ َ ،
ِأسألك أن تبارك يل يف رحلتي َ ُْ َِ ِِ َ ُ ْ َ ََ َ َوأن تقيض، ْ ِ ْ َ ْ َ ِ يل حـاجتيَ َ َ ْوأن ، ِ َ َ

َجتعلني ممن تباهي به اليوم ِ ِ ِِ ُ ّ َْ َ ُ من هو أفضل منيَ َ ْ َ َ ُ ْ َ.( 
والبقاء عـىل الوضـوء طيلـة اإلقامـة ، االغتسال: ًثانيا
 .بعرفات
ّواآليـات التاليـة مئـة مـرة ّقراءة كل من الـسور : ًثالثا

سورة ، سورة الفلق، سورة القدر، سورة اإلخالص: وهي
ــاس ــذكر ، الن ــدعاء وال ــار مــن ال ــة الكــريس؛ واإلكث وآي

ّوالصالة عىل حممد وآل حممد ّ. 
املبــادرة إىل التوبــة واالســتغفار مــن الــذنوب : ًرابعــا

 .ًمطلقا
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 ودعـاء اإلمـام ×قراءة دعاء اإلمام احلسني: ًخامسا
وقــراءة زيــارة اإلمــام ،  يف يــوم عرفــة×العابــدينزيــن 

 .احلسني يف يوم عرفة
 :قراءة الدعاء التايل لدى اخلـروج مـن عرفـات: ًثامنا

ِاللهم ال جتعله آخر العهد من هذا املوقف( ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َْ ُْ ْ ََّ َّْ َ ًوارزقنيـه أبـدا ، َ َْ ََ ِ ُ ْ
ِمــا أبقيتنــي َ ْ ََ ْ ِواقلبنــي اليــوم مفلحــا منجحــ، َ ْ ُ ُ ًَ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِا مــستجابا يل َْ ً ًَ ْ ُ

َمرحوما مغفورا بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد مـن وفـدك  ِ ِ ِ ِْ ْ ًَ ْ َ ْ ُ َُ َ َ َ َ ْ َِ َِ ًْ ِ َ َ ُ ْ
ِوأعطني أفضل ما أعطيت أحـدا مـنهم مـن اخلـري ، عليك ْ ْ ْ ََ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ ًَ َ َ ََ َ َ ْ

ِوالربكة َ َ َ َ والرمحة والرضوان واملَْ َ َ َ َِ ْ ِ ْ ُغفرة وبـارك يل فـيام أرجـعَّ َ َ َْ ََ َ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ 
ٍإليه من مال أو أهل أو قليل أو كثري ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ٍَ ٍَ ٍ َ ْ َ ْوبارك هلم، ِ َُ ْ ِ َ َّيف َ ِ.( 

ّكام يستحب  :ما ييل) مزدلفة( يف املشعر احلرام ُ
ّاللهـم ( :واإلكثار مـن قـول،  البقاء عىل الطهارةً:الّأو ّ

 ).ن النارِتي مَبَقَق رِعتِا
ّ عز وجـل واالشتغال بذكر اهللا،  إدامة االستغفار:ًثانيا ّ

 ’ّوالتشهد بالشهادتني والصالة عىل النبي، والثناء عليه
ًواحدا واحدا: ّوذكر األئمة ّوالدعاء هلم وللحجة املنتظـر ، ً

 .بتعجيل الفرج) أرواحنا فداه(املهدي 
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َّاللهـم رب ا( :قراءة الدعاء التـايل: ًثالثا َ َّ ُ ِشعر احلـرام ِ َملـَّ َ َ ِ َ ْ
ِك رقبتـي مـن النـارُف َّ َ َِ ِ َ َ ِوأوسـع عـيل مـن رزقـك احلـالل ، َّ َ َْ َ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ْ ْ ََّ َ َ

ِالطيب ِّ ِوادرأ عني فسقة اجل، َّ ِ َ َ ََ َ ْ ِ واإلنسِّنَْ ْ ِ ُاللهـم أنـت خـري . َ ْ ََّ َ ْ َ ُ َّ
ٍّمطلوب إليه وخـري مـدعو ُ َْ ََ ْ ْ َُ ِ َ ُِ ٍ ٍ وخـري مـسؤولْ ُ ْ َ ُْ َ ٍولكـل وافـد ، َ ِ َِ َُ

َجائزة ِ ِفاجعل جائزيت يف موطني وموقفي ، َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َْ َ ِ ِ َ ْ ِهـذا أن تقيلنـي َ َِ ُ ْ َ
ِعثريت َ ْ ِ وتقبل معذريت،َ َ َِ ْ َ ََ ْ ِ وتتجاوز عن خطيئتـي،َ َِ َ َ َ َْ َ َ ِثـم اجعـل ، َ َ ْ َّ ُ

َالتقوى من الدنيا زادي ، برمحتك يا أرحم الرامحني ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ََ َ ََ َ ْ ِ َ ْ.( 
 التقـاط احلـصيات مـن املـشعر احلـرام لرمـي: ًرابعا

 مـن أكثـر ّويـستحب أن جيمـع، اجلمرات الـثالث بمنـى
 .سبعني حصاة
وهـو ، ّإذا بلـغ وادي حمـرس) اهلرولة(السعي : ًخامسا

: ّويــستحب أن يقـول عنـد الــسعي، ٍواد قريـب مـن منـى
ــم ســ( َالله ّ ــْاقَو، هــديَ عْمِّلّ ــَب ــوَب دِأجــَو، تيَوبَل ت ، يتَع

 ). بعديُكتَرَن تَني فيمْفُلْواخ
ّكام يستحب  : يف منى عند رمي اجلمرات ما ييلُ

 .ىل الطهارةالكون ع: ًأوال
 :قبض احلـصيات باليـسار مـع الـدعاء باملـأثور: ًثانيا
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َاللهم هذه حصيايت ف( ِ َ َ ِ ِ َّ ُ ْأحـصها يل وارفعهـاَّ َ َْ ِْ ِ ِ ِ يف عمـيلَ َ َ ثـم ، )ِ
 .رميها باليمني

ُاهللاُ أكـرب: (ّأن يقول عند كل رمية: ًثالثا َ ْ َاللهـم ادحـ، َ ْ َّ ُ ْر َّ
ِّعن َي الشيطانَ َ ِاللهم تصديقا ب، ْ ً ِ ْ َ َّ ُ َكتابـكَّ ِ َ ُوعـىل سـ، ِ َنة نبيـك َ ِ َ ِ َّ

ِصىل اهللاُ عليه وآلـه ِ َ ًاللهـم اجعلـه حجـا مـربورا وعمـال ، ََّ َ َ ََّ َ ْ ّ َ ُ َ ًْ ُ ً ْ َُّ
ًمقبوال وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ً ُْ ْ ْ ُ َْ َ ًَ ًَ َ َ ًُ.( 

 .استدبار القبلة عند رميه جلمرة العقبة الكربى: ًرابعا
 : منـىم يفّأن يقـول لـدى رجوعـه إىل املخـي: ًخامسا

ُاللهم بك َ وثقت( ْ ِ َِ َّ ُ َّوعليـك توك، َّ َ َفـنعم الـرب ونعـم ، ُلـتَ َْ َ ِْ ِ َ
ُوىل ونعم النصريَامل ِ َِّ َ ْ َ ْ.( 

َاللهـم ت: (أن يقول بعد ذبح اهلدي: ًسادسا َّ ُ ي ّنـِ مْلَّبـَقَّ
َكام ت َ َت من إبراهيمْلَّبَقَ ْ ِ ٍ خليلـك وموسـى كليمـك وحممـد َ ِ ِ ِ َِّ ُُ َ ََ ََ َ

َّحبيبك صىل اهللاُ َ ََ ِ ْ عليه وآله وعليهمِ َ َِ ِ.( 
سائلني املوىل القدير أن يتقبل مـنكم ، ونسألكم الدعاء

ُوأن يعيـدكم إىل ، عـىل أحـسن قبـول، تكمّعمرتكم وحج
ُدياركم ساملني غانمني بكرامة القرآن املبـني وكرامـة النبـي 
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وأن ال ينـساين  .^الطيبـني الطـاهرين وآله ’األمني
 .سميع جميباملؤمنون من صالح أدعيتهم، إنه 

 
ّواحلمــد هللا رب العــاملني وصــىل اهللا عــىل حممــد وآلــه 

 .الطاهرين
 

َّحرر يف مدينة قم املقدسة بجوار كريمة أهل البيت  ُ ِّ ُ 
 فاطمة املعصومة عليها السالم 

  هـ١٤٣٢: يف أوائل ذي القعدة ـ من عام
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