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  مناسك الحج
   لسماحة ولي أمرالمسلمسن

    دام ظله الوارف الخامنئي الحسيني   السيد علي  العظمى اللّه  آية
   

تم تنظيمها على ضوء ما وصل إلى قـسم االسـتفتاءات فـي    ) مناسك الحج (المسائل المدرجة في هذا الكتاب      
  .مكتب سماحته مد ظله

  
  

  المقدمة
   منزلة الحج وفضله

   
 مجموعة مناسك خاصة وهو ركن من األركان التي بني عليها االسالم كما ورد عـن   - شرعا   -الحج  
  .»بني االسالم على خمس على الصالة والزكاة والصوم والحج والوالية « ): ع(االمام الباقر

  
والحج بقسميه الواجب والمستحب عظيم الفضل جزيل األجر، ولقـد ورد عـن النبـي وأهـل بيتـه             

الحاج والمعتمر وفد اللّـه  « ): ع(في فضله روايات كثيرة، فعن االمام الصادق      ) هللا عليهم اجمعين  صلوات ا (
إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفّعهم وإن سكتوا أبتدأهم ويعوضـون بالـدرهم ألـف ألـف          

  .»درهم
   

   حكم المنكر لوجوب الحج والتارك له
  

 ممـن تحققـت فيـه الـشروط     -ة وهو من ضروريات الدين وتركه وجوب الحج ثابت بالكتاب والسن 
وللّه على النـاس حـج البيـت مـن     « : قال اللّه تعالى في محكم كتابه    . من الكبائر  -اآلتية مع العلم بوجوبه     

  .»استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اللّه غني عن العالمين 
  

االسالم ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف بـه أو مـرض ال   من مات ولم يحج حجة     « ): ع(عن اإلمام الصادق  
  .»يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا 
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   أقسام الحج

   
ما يأتي به المكلّف من الحج إما أن يكون عن نفسه وإما عن غيره، والثـاني يـسمى بـالحج النيـابي،        

اجب إما واجب بأصل الشريعة ويـسمى بحجـة االسـالم،    واألول إما أن يكون واجبا وإما مستحبا، والحج الو      
  .وإما واجب بالعرض كما إذا وجب بالنذر أو بإفساد الحج

  
وينقـسم   .ولكل من حجة االسالم والحج النيابي شروط واحكام نذكرها في الباب األول ضمن فـصلين    

لمكرمة ثمانية وأربعين مـيال،  الحج أيضا إلى حج تمتع وإفراد وقران، واألول وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة ا     
 .أي ما يقارب تسعين كيلومترا، والثاني والثالث وظيفة من يسكن في مكّة أو بين مكّـة والمـسافة المـذكورة        

ويختلف حج التمتّع عن األخيرين في كيفية أداء المناسك واألعمال وسوف نبين ذلك في البـاب الثـاني ضـمن     
  .فصول

  
  

   الباب األول
    النيابي م والحجفي حجة االسال

   
   حجة االسالم:  الفصل األول

   
 ال يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلّا مرة واحدة على من اسـتطاع إليـه، ويـسمى ذلـك          :١مسألة
  .»حجة االسالم«بـ
  

 وجوب حجة االسالم فوري، بمعنى أنه بعد تحقّق االستطاعة تجب المبادرة إلـى الحـج فـي عـام           :٢مسألة
 يجوز تأخيره عنه من دون عذر، فإن أخّره عصى واستقر الحج في ذمته ووجبت المبادرة إليـه         حصولها، وال 

  .في العام القادم، وهكذا
  

 وجبـت  - كالسفر وتهيئة وسائله وأسـبابه  - إذا توقف إدراك الحج في عام االستطاعة على مقدمات     :٣مسألة
 ذلك العام، فإن قصر المكلّف في ذلك ولـم يـأت   المبادرة إلى تحصيلها على نحوٍ يوثق معه بإدراك الحج في        

  .بالحج عصى واستقر الحج في ذمته ووجب عليه أداؤه وإن زالت االستطاعة
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   شرائط وجوب حجة االسالم
   

  : تجب حجة االسالم بالشروط التالية
  . العقل، فال تجب على المجنون:الشرط األول -
  
ير البالغ ولو كان مراهقا، فلو حج غيـر البـالغ فحجـه وإن كـان       البلوغ، فال تجب على غ     :الشرط الثاني  -

  .صحيحاً إلّا انه ال يجزيه عن حجة االسالم
   

  . إذا أحرم الصبي فأدرك الوقوف بمزدلفة بالغاً وكان مستطيعا أجزأ حجه عن حجة اإلسالم:٤مسألة
  

ارته على الولي، وأمـا الكفـارات    إذا ارتكب الصبي المحرم احدى المحرمات فإن كانت صيدا فكف       :٥مسألة
  .األخرى فالظاهر أنها غير واجبة ال على الولي وال في مال الصبي

  
  . ثمن الهدي في حج الصبي على وليه:٦مسألة

   
  : االستطاعة، وتشتمل على األمور التالية:الشرط الثالث -

  . االستطاعة المالية-أ 
  . االستطاعة البدنية-ب 
  ).كون الطريق آمنا ومفتوحا(ة  االستطاعة السربي-ج 
  . االستطاعة الزمانية-د 

   
  :وإليك تفصيل كل واحدة منها

   
  :وتشمل عدة ُأمور هي:  االستطاعة المالية-أ 

  
يقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل والمشرب وغيرهما مـن متطلبـات       : الزاد والراحلة : أوال

  . النقل التي تُقطع بها المسافةذلك السفر، ويراد بالراحلة وسيلة
   

 ال يشترط ان يكون لدى المكلّف أعيان الزاد والراحلة، بل يكفي أن يكون ما يمكن صرفه فيهما مـن     :٧مسألة
  .نقود أو غيرها
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 ال يجب الحج على من ليس لديه الزاد والراحلة وال ما يمكن صرفه فيهما وإن كـان قـادرا علـى           :٨مسألة
  . ونحوهتحصيلهما باالكتساب

  
  . يشترط أن يكون لديه نفقة اإلياب إلى وطنه أو إلى مكان آخر يريده إن كان عازما عليه:٩مسألة

  
 لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنة حجـه أو تتميمهـا وجـب              :١٠مسألة

 يكن فى المطالبـة بـه حـرج علـى     عليه المطالبة به إذا كان حاالً، أو قد حل أحله، وكان المدين موسرا ولم     
  .الدائن

  
 إذا كان للمرأة مهر في ذمة زوجها وكان بمقدار يفي بنفقة حجها، فإن كان الزوج معسرا لم يكـن      :١١مسألة

لها المطالبة وال تكون مستطيعة وإن كان موسرا ولم يكن في مطالبتها بالمهر مفـسدة عليهـا وجـب عليهـا        
ن كان في مطالبتها به مفسدة كما لو أدت إلى النزاع والطالق فال تجب عليهـا   المطالبة به لكي تحج به، وأما إ      
  .المطالبة وال تكون مستطيعة

  
 ال تتحقق االستطاعة المالية للمكلّف باقتراض نفقات الحج فإن حج في هذه الحالة لـم يجـزه عـن    :١٢مسألة  

  .ل فاقترض وحج قبلهاحجة االسالم، وكذا فيما لو علم بتحقق االستطاعة في العام القاب
  

 من كان عليه دين ولم يكن له زائدا عما لديه من مؤنة حجه ما يصرفه في تسديد دينه، فـإن كـان     :١٣مسألة  
الدين مؤجالً إلى أجل يطمئن بقدرته على أدائه عند حلوله وجب عليه الحج بما لديه من نفقاته، وكـذا فيمـا إذا       

 واطمأن بقدرته على الدفع حـين المطالبـة، وأمـا فـى غيـر هـاتين          حّل أجله ولكن الدائن رضى بالتأجير     
  .الصورتين فال يجب عليه الحج

  
 من كان لديه ما يكفيه للحج فقط واحتاج للتزويج وكان في تركه مشقة أو حرج أو مهانـة عليـه أو    :١٤مسألة

ـ         ع ذلـك فـي الحـج    كان موجبا لمرضه أو خاف وقوعه في الحرام فال يعتبر مستطيعا، فلو صرف المال م
  .فالظاهر أنه ال يجزي عن حجة اإلسالم

  
 لو لم يجد الراحلة لسفر الحج في عام الستطاعة إالّ بأزيد من أجرة المثل فإن تمكـن مـن دفـع           :١٥مسألة  

الزيادة ولم يكن حرجا عليه وجب عليه الدفع لكي يحج فال يضر مجرد الغالء وارتفاع األسعار باالسـتطاعة،            
م تمكنه من دفع الزيادة أو كونه حرجا عليه فال يجب وال يكون مستطيعا، وهكذا الكالم في شـراء      وأما مع عد  

أو استئجار سائر ما يحتاج إليه في سفر الحج، وكذا إذا لم يجد في بيع ما يريـد صـرفه فـي الحـج إالّ مـن       
  .يشتريه بأقل من ثمن المثل
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تطيع للحج فيما لو أراد الذهاب إليه كما يحـج سـائر    لو كان يرى أنه بحسب وضعه المالي ال يس      :١٦مسألة  
الناس، ولكنه يحتمل أنه لو فحص لعلّه يجد طريقا يستطيع بذلك الحج مع وضعه المالي الفعلي لم يجـب عليـه       
الفحص، ألن الميزان في االستطاعة هي االستطاعة للحج على النحو المتعارف لساير النـاس، نعـم الظـاهر          

ف وضعه المالي فيما إذا شك في كونه مستطيعا وأراد معرفة أن االستطاعة متحققـة أم      وجوب مراجعة المكلّ  
  .ال
   

  مؤنة عياله مدة السفر: ثانيا
  . يشترط في االستطاعة المالية أن يكون لديه مؤنة عياله الى حين رجوعه من الحج:١٧مسألة  
  

تطاعة المالية هي ما يـصدق عليـه عنـوان     المراد من العائلة التي يشترط وجود مؤنتها في االس    :١٨مسألة  
  .العائلة عرفا وان لم تكن واجبة النفقة شرعا

   
  ضروريات الحياة والمعيشة: ثالثا

 يشترط أن يكون لديه ضروريات الحياة وما يحتاجه في معيشته الالئقة بشأنه عرفـا، وال يـشترط     :١٩مسألة   
  .ا يمكن صرفه فيما يحتاج إليه في معيشتهوجود أعيانها بل يكفي أن يكون لديه نقود ونحوها مم

  
 الشؤون العرفية لألشخاص قد تختلف من شخص آلخر فمن كان امتالك المسكن من ضـروريات       :٢٠مسألة  

حياته أو كان مناسبا لشأنه عرفا أو كانت سكناه في البيت المستأجر أو المستعار أو الموقوف توجب حرجـا أو         
  . حقّه شرطا في تحقّق االستطاعةوهنا عليه، كان امتالك البيت في

  
 لو كان ما لديه من ضروريات معاشه من المسكن وأثاث البيت ووسـيلة النقـل وآالت صـناعته       :٢١مسألة  

ونحوها زائدا على شأنه قيمةً فإن تمكن من بيعها والشراء ببعض الثمن ما يحتاج إليه في ضـروريات معاشـه     
ذلك حرجا أو نقصا أو مهانةً عليه وكان تفـاوت القيمـة بمقـدار    وصرف الزائد من الثمن في الحج، ولم يكن  

  .مؤنة الحج أو متمما لها وجب عليه ذلك وعد مستطيعا
  

 إذا باع المكلّف أرضا أو شيئا آخر ليشتري منزالً بثمنه، فإن كان محتاجا إلى امـتالك المنـزل أو    :٢٢مسألة  
ل على ثمن االرض ولو كان بمقدار مؤنة الحج أو متممـاً  كان امتالكه مناسبا لشأنه العرفي فال يكون بالحصو       

  .لها مستطيعا
  

 وكان ثمنهـا متممـا لالسـتطاعة    - ككتبه مثال - من خرجت بعض ممتلكاته عن معرض حاجته   :٢٣مسألة  
  .المالية أو وافياً بها وجب عليه الحج مع تحقّق الشروط األخرى
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  الرجوع إلى الكفاية: رابعا

وال يخفى أن هذا الشرط ال يعتبر فـي الحـج   (ط في االستطاعة المالية الرجوع إلى الكفاية      يشتر :٢٤مسألة   
ويراد منه أن يكون لديه بعد رجوعه من الحـج تجـارة أو زراعـة أو صـنعة أو       ) البذلي كما سيأتي تفصيله   

ومعيشة عائلتـه  وظيفة أو منفعة ملك كبستان أو دكان أو غير ذلك من مصادر الدخل مما يكفي دخله لمعيشته        
رجوعهم إلى الحقـوق التـي تـوزع    ) أيدهم اللّه(بما يناسب شأنه عرفا، ويكفي في ذلك لطالب العلوم الدينية        

  .عليهم في الحوزات العلمية صانها اللّه تعالى
  

 يشترط الرجوع إلى الكفاية في المرأة أيضا وعليه فإن كان لها زوج واستطاعت للحج فـي حيـاة      :٢٥مسألة  
ا فهي ترجع إلى النفقة التي تملكها على زوجها، وأما من ليس لها زوج فيشترط في اسـتطاعتها للحـج          زوجه

مضافا إلى مؤنته أن ترجع إلى مصدر دخل مالي يكفي لمعيشتها بمإ؛ يناسب شأنها وإلّا لـم تكـن مـستطيعة           
  .للحج

  
حج وعلي نفقتك، صـار الحـج   :  له من لم يكن لديه الزاد والراحلة فبذل له شخص ذلك، كأن قال     :٢٦مسألة  

واجبا عليه، ويجب عليه قبول ذلك، ويسمى هذا الحج بالحج البذلي، وال يشترط فيه الرجوع إلـى الكفايـة، وال        
  .يعتبر فيه بذل العين بل يكفي بذل الثمن

  
  . يجزي الحج البذلي عن حجة االسالم وال يجب عليه الحج ثانيا فيما إذا استطاع بعده:٢٧مسألة 

  
 المدعو إلى الحج من قبل مؤسسة أو شخص ال يصدق على حجه عنوان البذلي فيمـا إذا اشـتُرط        :٢٨مسألة  

  .عليه القيام بعمل ما مقابل دعوته إلى الحج
   

  مسائل عامة في االستطاعة المالية
  ال يجوز للمستطيع أن يخرج نفسه عن االستطاعة بعد حلول الزمان الـذي يجـب فيـه صـرف    :٢٩مسألة   

  .المال للذهاب إلى الحج، بل األحوط وجوبا أن ال يخرج نفسه عن االستطاعة قبل ذلك الزمان أيضا
  

 ال يشترط في االستطاعة المالية أن تتحقق في بلد المكلّف بل يكفي تحققها ولو في الميقات، فمـن         :٣٠مسألة  
  .سالمصار مستطيعاً عند وصوله إلى الميقات وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة اال

  
 تعتبر االستطاعة المالية شرطا أيضا على من صار بوصوله إلى الميقات متمكّنا من الحج،وعليـه       :٣١مسألة  

 متمكّنا من الحج إن كـان لديـه سـائر    - من العاملين في القوافل وغيرهم -فمن صار بوصوله إلى الميقات     



 ٧

في معيشته الالئقة بحالـه وكونـه ممـن    شروط االستطاعة أيضا من نفقة وضروريات الحياة وما يحتاج إليه           
يرجع إلى الكفاية وجب عليه الحج ويجزيه عن حجة اإلسالم وإال كان حجه مستحبا، فإن حـصلت االسـتطاعة        

  .الحقا فعليه حجة اإلسالم
  

 إذا استؤجر للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجـب عليـه الحـج بعـد قبولـه       :٣٢مسألة  
  . يجب عليه قبول اإلجارةلإلجارة، نعم ال

  
 من لم يكن مستطيعاً مالياً وآجر نفسه للحج النيابي ثم صار بعد عقد اإلجارة مستطيعاً بغيـر مـال     :٣٣مسألة  

اإلجارة وجب عليه اإلتيان بحجة اإلسالم لنفسه في سنته، فإن كانت اإلجارة للحج في نفس الـسنة بطلـت وإال          
  .لالحقةفيأتي بالحج االستيجاري في السنة ا

  
 إذا قصد المستطيع الحج االستحبابي غفلة أو عمدا ولو بهدف التمرين على أداء المناسك في العـام  :٣٤مسألة  

القادم بصورة أفضل أو العتقاده بانه غير مستطيع ثم تبين له انه كان مستطيعا ففي إجزاء حجـه عـن حجـة          
كان قد قصد امتثال االمر الفعلي للشارع المقـدس  االسالم إشكال، فيجب على األحوط الحج من قابل، نعم إذا       
  .بتوهم أنه األمر اإلستحبابي فيجزي حجه عن حجة االسالم

   
  

  : االستطاعة البدنية-ب 
   

والمراد بها صحة البدن وقدرته، فال يجب الحج على المريض أو الهرم غير القادرين علـى الـذهاب       
  . عليهماإلى الحج أو كان في الذهاب إليه حرج ومشقة

   
 يشترط بقاء االستطاعة البدنية، فإن مرض اثناء الطريق قبل االحرام، فإن كان ذهابه إلـى الحـج         :٣٥مسألة  

في عام االستطاعة وسلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق االسـتطاعة البدنيـة     
ى الحج بعد أن استقر عليه فعجز أثنـاء الطريـق   له، وال يجب على مثله االستنابة للحج وأما من كان ذهابه إل          

 عن مواصلته ويئس من القدرة على الحج من دون حرج ولو في الـسنوات اآلتيـة وجـب    - ألجل المرض  -
عليه االستنابة، وإن لم ييأس فال يسقط عنه وجوب مباشرة الحج، وأما اذا مرض بعـد االحـرام فلـه احكـام          

  .خاصة
   
  
  



 ٨

  ة االستطاعة السربي-ج 
   

المراد بها كون الطريق إلى الحج مفتوحا وآمنا، فال يجب الحج على من سد عليه الطريـق بحيـث ال         
يمكنه الوصول إلى الميقات أو إتمام األعمال، وكذا ال يحب على من كان طريقه مفتوحا إال أنه غيـر آمـن،             

  .كأن يكون فيه خطر على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله
  

  :الزمانية االستطاعة -د 
  

والمراد بها تحقّق االستطاعة في زمن يمكنه فيه إدراك الحج، فال يجب الحج على مـن ضـاق عليـه       
  .الوقت بحيث ال يستطيع إدراكه أو كان يستطيع ذلك ولكن بمشقة أو حرج شديدين

   
  مسائل عامة

 نيابـة عـن غيـره وال     يجب على المستطيع االتيان بحجة االسالم أوال، فال يجوز لـه أن يحـج     :٣٦مسألة   
  .استحبابا عن نفسه قبل اإلتيان بها، فإن فعل ذلك كان حجه باطال

  
 ال يشترط إذن الزوج في الحج الواجب، فيجب على الزوجة الحج وان لم يكـن الـزوج راضـيا         :٣٧مسألة  

  .بالسفر إليه
  

  . ال يشترط إذن الوالدين في صحة حجة االسالم على المستطيع:٣٨مسألة 
  

 إذا ترك الحج مع تحقق شروط االستطاعة استقر الحج في ذمته ووجب عليه االتيان به فيمـا بعـد     :٣٩مسألة  
  .كيفما أمكن

   
  

   الحج النيابي:  الفصل الثاني
   

قبل استعراض شروط النائب والمنوب عنه نذكر بعض موارد االستنابة والوصية بالحج ومـا يتعلـق          
  .بهما من أحكام

   



 ٩

ر عليه وجوب الحج ثم عجز عن الذهاب إليه لهرمٍ أو مـرضٍ أو كـان اإلتيـان بـالحج      من استق  :٤٠مسألة  
حرجيا عليه ويئس من التمكّن منه من دون حرج ولو في السنوات اآلتية وجب عليه االستنابة، وأمـا مـن لـم        

  .يستقر عليه وجوب الحج فال تجب اإلستنابة عليه
  

 المعذور بعد إتيان النائب بالعمل وال يجب عليه اعـادة الحـج    يسقط وجوب الحج عن المنوب عنه :٤١مسألة  
بنفسه وإن ارتفع العذر بعده، نعم إذا ارتفع العذر أثناء عمل النائب وجبت اإلعـادة علـى المنـوب عنـه وال       

  .يجزيه حج النائب في هذه الحالة
  

 الحرم أجـزأه ذلـك عـن     لو مات من استقر عليه حج في الطريق، فإن مات بعد اإلحرام ودخول:٤٢مسألة  
حجة اإلسالم، وأما إن مات قبل اإلحرام فال يجزيه ذلك، ومن مات بعد اإلحرام وقبل دخول الحرم فـاألحوط            

  .وجوبا عدم اإلجزاء
  

 من مات وكان قد استقر الحج في ذمته، فإن لم يكن له تركة تفي بـالحج ولـو الميقـاتي تجـب            :٤٣مسألة  
ركة إال أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث فتخـرج منـه وتقـدم علـى       اإلستنابة عنه للحج من أصل الت     

  .الوصاية المستحبة فإن لم يف بها أخذ الباقي من األصل
  

  . في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فورا إليها سواء كانت عن الحي أم عن الميت:٤٤مسألة 
  

كفيه من الميقات، وأما الميت الذي كان قد اسـتقر فـي    ال يجب على الحي اإلستنابة من البلد بل ت    :٤٥مسألة  
ذمته وجوب الحج فيجزي الحج عنه من الميقات وإن لم يمكن اإلستنابة إلّا من وطـن الميـت أو مـن مدينـة        
أخرى وجب ذلك وتخرج النفقات من األصل، نعم لو كان قد أوصى بالحج البلـدي فيجـب تنفيـذ الوصـية               

  .قاتية من الثلثويحسب الزائد عن األجرة المي
  

  . إذا أوصى أن يحج عنه استحبابا ُأخرج مصرفه من الثلث:٤٦مسألة 
  

 إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار الحج على الميت وشُك في أدائه وجب القضاء عنه، وأمـا إذا       :٤٧مسألة  
  .ء لم يعلم باالستقرار ولم يوصِ به فال يجب عليهم شي
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   شروط النائب
   

  : في النائب أموريشترط 
  

 البلوغ على األحوط، فال يجزي حج غير البالغ عن غيره في حجة االسـالم بـل فـي مطلـق الحـج                :األول
  .الواجب

  
  . العقل، فال تصح من المجنون سواء كان مطبقا أم أدواريا فيما لو أتى بالعمل في دور جنونه:الثاني

  
  . اإليمان، فال عبرة بحج غير المؤمن عنه:الثالث

  
 معرفته بأفعال الحج وأحكامه على وجه يقدر على إتيان مناسك الحج على الوجه الصحيح ولو بإرشـاد         :الرابع

  .معلم حال كل عمل
  

  . عدم اشتغال ذمته بحج واجب عن نفسه في ذلك العام:الخامس
  

ترتبة عليـه  وسيأتي توضيح هذا الشرط واألحكام الم.  أن ال يكون معذورا في ترك بعض أفعال الحج   :السادس
  .ضمن المسائل عند التعرض ألعمال الحج

  
 يشترط في اإلجتزاء باإلستنابة الوثوق بإتيان النائب للحج عن المنوب عنه ولكـن ال يـشترط بعـد    :٤٧مسألة  

  .إحراز أنه أتى بالحج الوثوق بأنه أتى به صحيحا، بل يكفي في ذلك أصالة الصحة
   
  

   شروط المنوب عنه
   

  : ب عنه أموريشترط في المنو
  . اإلسالم، فال يصح الحج عن الكافر:األول

  
 فيما إذا كانت النيابـة فـي الحـج    - أن يكون المنوب عنه ميتا أو غير متمكّن من مباشرة الحج بنفسه        :الثاني

 لهرمٍ أو مرضٍ أو كان الحج حرجيا عليه وال يرجو التمكّن منه مـن دون حـرج ولـو فـي         -الواجب عليه   
  .ة، وأما في الحج المستحب فتصح النيابة فيه عن الغير مطلقاالسنوات اآلتي
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  : وهنا مسائل
  .نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس  ال يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح:٤٨مسألة  
  

  . تجوز استنابة الصرورة عن الصرورة وغيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجال أم امرأة:٤٩مسألة 
  

  . ال يشترط في المنوب عنه البلوغ وال العقل:٥٠مسألة 
  

 يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه ولو إجمـاال، وأمـا االسـم فـال            :٥١مسألة  
  .يشترط ذكره

  
 ال يصح اسئتجار من كانت وظيفته العدول إلى حج اإلفراد بسبب ضيق وقته عـن إتمـام اعمـال    :٥٢مسألة  
تمتّع، نعم لو استأجره واتفق ضيق وقته وجب عليه العدول وأجزأه عن حـج التمتـع واسـتحق األجـرة      حج ال 
  .أيضا

  
 إذا مات األجير بعد اإلحرام ودخول الحرم استحقّ تمام األجرة إن كانت االجـارة لتفريـغ ذمـة      :٥٣مسألة  

  . لإلتيان باألعمالالمنوب عنه، كما هو ظاهر حال اإلجارة عند اطالقها وعدم تقييدها بانها
  

 إذا استؤجر للحج بأجرة معينة فقصرت عن مصارفه ال يجب على المستأجر تتميمها، كما أنه لـو      :٥٤مسألة  
  .زادت عنها ال يحق له استرجاعها

  
 - في الموارد التي يحكم فيها بعدم إجزاء حج النائـب عـن المنـوب عنـه       - يجب على النائب     :٥٥مسألة  

ستنيب فيما لو كانت األجارة مشروطة بذلك العام، وإلّا فيجب عليه الحج عـن المنـوب        ارجاع األجرة إلى الم   
  .عنه فيمابعد

  
 ال يجوز استنابة من كان معذورا عن اإلتيان ببعض أعمال الحج، والمعذور هو الذي ال يـستطيع         :٥٦مسألة  

ؤد العذر إلى ذلـك كمـا لـو    القيام بوظيفة المختار حيث يؤدي ذلك إلى نقص في بعض أعمال الحج، فإن لم ي  
  .صار معذورا فقط في ارتكاب بعض تروك اإلحرام فنيابته صحيحة

  
 إذا أدى طروء العذر أثناء الحج النيابي إلى نقص في أعمال النائب فال يبعـد بطـالن اإلجـارة،          :٥٧مسألة  

  .فيجب على األحوط في هذه الصورة التصالح على األجرة وإعادة الحج عن المنوب عنه
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 ال تصح نيابة المعذورين عن الوقوف اإلختياري في المـشعر الحـرام فلـو اسـتُنيبوا كـذلك ال      :٥٨مسألة  
يستحقون األجرة عليه، من قبيل خَدمة القوافل الذين يضطرون إلى مرافقة الضعفاء أو إلـى القيـام بـبعض              

استؤجر مثل هؤالء للحج النيـابي  األعمال للقافلة حيث يخرجون بعد منتصف الليل من المشعر إلى منى، فإذا           
  .وجب عليهم إدراك الوقوف االختياري واإلتيان بالحج

  
 ال فرق في عدم اجزاء حج النائب المعذور بين كونه أجيـرا أو متبرعـا، وال فـرق فـي عـدم      :٥٩مسألة  

و كـان أحـدهما   وهكذا فيما ل. اإلجزاء بين ما إذا كان النائب جاهال بأنه معذور أو كان المستنيب جاهال بذلك          
جاهال بأن هذا العذر من األعذار التي ال تجوز االستنابة معها كما لو كـان جـاهال بعـدم صـحة اجتزائـه            

  .بالوقوف االضطراري للمشعر الحرام
  

 إذا أحرم النائب ودخل مكّة ثم تبين له أنه كان مستطيعا بطل إحرامه ووجب عليـه العـود إلـى           :٦٠مسألة  
  .نفسه لعمرة التمتع، نعم إذا كان قد قصد عند اإلحرام الوظيفة الفعلية فاحرامه صحيحالميقات واالحرام عن 

  
  . يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليدا أو اجتهادا:٦١مسألة 

  
 إذا مات النائب بعد اإلحرام ودخول الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه وأما إذا مات بعد اإلحـرام      :٦٢مسألة  

حرم فال يجزي على األحوط وجوبا، وال فرق في هذا الحكم بين كون النائب متبرعا أو أجيـرا،         وقبل دخول ال  
  .وبين كون نيابته عن حجة االسالم أو حج واجب آخر

  
 األحوط استحبابا للنائب الذي لم يحج عن نفسه حجة اإلسالم أن يأتي بعـد إتمامـه أعمـال الحـج     :٦٣مسألة  

  .مفردة عن نفسه إن استطاع لهاالنيابي ما دام في مكة بعمرة 
  

 يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحج النيابي أن يطوف عن نفسه وعن غيره ويجوز له أيـضا          :٦٤مسألة  
  .أن يأتي بالعمرة المفردة كذلك

  
 كما أن اإليمان شرط في النائب للحج كذلك هو شرط في كّل ما تجوز فيه النيابـة مـن المناسـك       :٦٥مسألة  
  .ف والرمي والذبحكالطوا

  
  . يجب على األحوط على النائب أن يأتي بنفسه باألعمال التي استنيب فيها:٦٦مسألة 
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   الباب الثاني
  في أعمال الحج والعمرة

   
  مقدمة

   
  أقسام الحج والعمرة

   
تقدم أن اقسام الحج ثالثة حج التمتع وهو وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة ثمانية وأربعين مـيال أي مـا          
يقارب تسعين كيلومترا، وحج القران واإلفراد وهما وظيفة من يكون أهله فـي مكـة أم فيمـا دون المـسافة         

  .المذكورة
  

يختلف حج التمتع عن اإلفراد والقران، في كونه عبادة واحدة مركبة من عمرة وحجـة، وتُقـدم فيـه          
 احرام العمرة ويحّل له مـا يحـرم علـى    العمرة على الحجة وتفصل بينهما مدة زمنية يتحلّل فيها االنسان من   

فالعمرة جزء من حـج التمتـع   . المحرم فعله قبل ان يحرم للحج، وألجل هذا ناسب اطالق اسم حج التمتع عليه  
وهـذا بخـالف حـج    . وتسمى بعمرة التمتع والحجة هي الجزء الثاني، والبد من االتيان بهما في سنة واحـدة      

هما عبادة تعبر عن الحجة فقط، بينما العمرة عبادة اخرى مستقلة عنهمـا تـسمى    اإلفراد أو القران فإن كالً من     
والعمرة سـواء  . بالعمرة المفردة، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة في عام وحج اإلفراد أو القران في عام آخر          

ـ          ن حـج التمتـع   كانت مفردة أم تمتعا لها أحكام مشتركة نأتي على ذكرها قبل بيان الصورة اإلجمالية لكل م
  .وعمرته وحج اإلفراد أو القران وعمرتهما مع بيان الفوارق بينهما

   
   وهنا مسائل

  . العمرة كالحج تارة واجبة واخرى تكون مستحبة:٦٧مسألة 
  

 تجب العمرة كالحج في أصل الشرع مرةً في العمر على كل مستطيع لها على حـذو اإلسـتطاعة    :٦٨مسألة  
اجبة فورا كالحج، وال يشترط في وجوبها استطاعة الحـج بـل تكفـي اسـتطاعتها       المعتبرة في الحج، وهي و    

وحدها وان لم تتحقق استطاعة الحج كما ان العكس كذلك فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنـسبة            
وظيفـتهم   وأما الناؤون عن مكّة الـذين  .إلى من يكون أهله في مكة أو فيما دون ثمانية وأربعين ميالً عن مكة    

حج التمتع فال يتصور فيهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن االستطاعة للحج وكـذا العكـس الن حـج           
  .التمتع مركب منهما، وال بد من وقوعهما معاً في سنة واحدة
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 ال يجوز للمكلف الدخول إلى مكّة المكرمة إلّا محرِماً فمن أراد الدخول في غيـر أشـهر الحـج      :٦٩مسألة  
  : ويستثنى من هذا الحكم موردان. ليه أن يحرم للعمرة المفردةوجب ع

  . من يقتضي عمله كثرة التردد إلى مكّة-أ 
 من خرج من مكّة بعد اتمامه اعمال حج التمتّع أو العمرة المفردة، فانه يجوز له العود إليهـا مـن دون        -ب  

  .احرام قبل مضي شهر على إحرامه للعمرة السابقة
  

حب تكرار العمرة كالحج، وال يشترط فاصٌل معين بين العمرتين وان كان األحوط أن يفـصل       يست :٧٠مسألة  
بينهما بشهرٍ إن كانتا لنفسه، وأما إن كانتا عن شخصين أو كانت إحداهما عن نفسه واالخرى عـن غيـره فـال      

رة عليهـا وأجـزأت عـن    يعتبر الفصل المذكور، وعليه فإن كانت العمرة الثانية بالنيابة جاز للنائب أخذ األج        
  .العمرة المفردة الواجبة

   
  

   صورة حج التمتع وعمرته
   

ولكّل منهما أعمال . حج التمتع مركب من عملين أحدهما العمرة وهي مقدمة على الحج وثانيهما الحج        
  .خاصة به

   
  : أما أعمال عمرة التمتع فهي

  . اإلحرام من أحد المواقيت- ١
  . الطواف حول البيت- ٢
  .الة الطواف ص- ٣
  . السعي بين الصفا والمروة- ٤
  . التقصير- ٥
  

  : وأما أعمال حج التمتع فهي
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  حج اإلفراد والعمرة المفردة
   

ال يختلف حج اإلفراد عن حج التمتع من ناحية الصورة سوى أن الهدي واجب في حج التمتـع بينمـا           
  .هو مستحب في حج اإلفراد

  
  :وأما العمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إال في أمور

   
 يتعين في عمرة التمتع التقصير بينما يتخير بين التقصير والحلق في العمرة المفردة، هذا بالنـسبة         :٧١مسألة  

  .للرجال وأما النساء فيتعين عليهن التقصير مطلقا
  

 ال يجب في عمرة التمتع طواف النساء وصالته وان كان االحوط االتيان بـه وبـصالته رجـاء،         :٧٢مسألة  
  .عمرة المفردةولكنهما واجبان في ال

  
 بينما تصح العمـرة  »شوال، ذو القعدة وذو الحجة«:  عمرة التمتع ال تقع إلّا في اشهر الحج وهي        :٧٣مسألة  

  .المفردة في جميع الشهور
  

 البد في عمرة التمتع من اإلحرام من أحد المواقيت اآلتية الذكر بينما يكون ميقات العمرة المفردة      :٧٤مسألة  
  . اإلحرام لها من أحد المواقيتأدنى الحل وإن جاز
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   حج القران
   

حج القران كحج اإلفراد من ناحية الصورة إال أنه في حج القران حيث يجب عليه أن يصطحب معـه            
  .الهدي وقت اإلحرام فلهذا يجب عليه ذبح هديه

  
ـ         د بينمـا ال يتحقـق   كما أن اإلحرام في حج القران كما يتحقق بالتلبية كذلك يتحقق باإلشعار أو بالتقلي

  .اإلحرام في حج اإلفراد إال بالتلبية
  

   
  أحكام حج التمتع العامة

   
  : يشترط في حج التمتع أمور

  . النية، وهي قصد االتيان بهذإ النوع من الحج حين الشروع في احرام العمرة وإلّا لم يصح:الشرط األول
  

  .ان يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج: الشرط الثاني
  

  . ان يكون كّل من الحج والعمرة في سنة واحدة:الشرط الثالث
  

 ان يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد، فلو استؤجر اثنـان لحـج     :الشرط الرابع 
  .التمتع عن ميت أحدهما عن العمرة واآلخر عن الحج لم يجزِه ذلك

   
  .دل إلى اإلفراد أو القران اختياراً ال يجوز لمن وظيفته حج التمتع ان يع:٧٥مسألة 

  
 من كانت وظيفته حج التمتع وعلم ضيق الوقت عن اتمام العمرة وإدراك الحج سواء كـان ذلـك          :٧٦مسألة  

قبل الدخول في العمرة أم بعده وجب عليه العدول من حج التمتع إلى حج اإلفراد ثم يأتي بعمرة مفـردة بعـد        
  .إتمام أعمال الحج
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   م األولالقس
  في أعمال العمرة

   
  

   المواقيت: الفصل األول
   

  :وهي المواضع التي عينت لإلحرام وهي كما يلي
 مسجد الشجرة ويقع في منطقة ذي الحليفة بالقرب من المدينة المنورة وهو ميقات أهل المدينـة ومـن             :األول

  .أراد الحج عن طريقها
   

 الشجرة إلى الجحفة إلّا لضرورة مـن مـرض أو ضـعف أو     ال يجوز تأخير اإلحرام عن مسجد   :٧٧مسألة  
  .غيرهما من األعذار

  
 ال يجزي اإلحرام من خارج مسجد الشجرة، نعم يجزي من جميع أنحـاء المـسجد حتـى القـسم      :٧٨مسألة  

  .المستحدث منه
  

 فإن استلزم  يجب على المرأة ذات العذر اإلحرام حال العبور من المسجد ان لم يستلزم المكث فيه      :٧٩مسألة  
ذلك ولو بسبب الزحام ونحوه ولم تتمكن من تأخير االحرام إلى ارتفاع العذر فعليها االحرام مـن الجحفـة أو        

  .من محاذاتها، ويجوز لها أيضا االحرام بالنذر من أي مكانٍ معينٍ آخر قبل الميقات
  

قات فيما إذا كان غائبا عنها، وأمـا   ال يشترط إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة باالحرام قبل المي        :٨٠مسألة  
  .مع حضوره فاألحوط وجوبا االستئذان منه، فلو نذرت في هذه الصورة فال ينعقد نذرها

   
:  وادي العقيق وهو ميقات أهل العراق ونجد ومن يمر عليه للعمرة من غيـرهم، ولـه ثالثـة أجـزاء      :الثاني

ات عرق وهو اسم آلخره، ويجزي االحرام مـن جميـع   المسلخ وهو اسم ألوله، والغمرة وهو اسم لوسطه، وذ  
  .مواضعه

  
 الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليه للعمـرة مـن غيـرهم، ويجـزي      :الثالث

  .االحرام من المسجد وغيره من مواضعها
  

  . من جميع مواضعه يلملم وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر عليه، وهو اسم جبل، ويجزي اإلحرام:الرابع
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 قرن المنازل وهو ميقات اهل الطائف ومن يمر عليه للعمرة ويجزي االحـرام فيـه مـن المـسجد        :الخامس
  .وغيره

  
من لم يمر من أحد المواقيت السابقة ووصل إلى مكـان يحـاذي أحـدها     : ما يحاذي المواقيت السابقة   

كة المكرمة الى موضع يكون الميقات على يمينه أو أحرم منه، والمراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى م       
  .شماله بحيث لو تقدم عن ذلك المكان تمايل الميقات إلى ورائه

  
وأما مواقيـت حجـة   . المواقيت المتقدمة هي المواقيت التي يتعين على المتمتع بالعمرة أن يحرم منها     

  : التمتع والقران واإلفراد فهي
  .ات حجة التمتع مكّة المعظّمة وهي ميق:األول
 منزل المكلف وهو ميقات من كان منزله واقعا دون الميقات إلى مكّة، بل هو ميقات ألهل مكّة أيـضا،    :الثاني

  .وال يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت المتقدمة
   

  :وهنا مسائل
هد عدالن بذلك أو الـشياع   تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها مع فقد العلم بالبينة الشرعية بأن يش    :٨١مسألة   

الموجب لإلطمئنان، وال يجب الفحص وتحصيل العلم، وفي صورة عدم العلم وفقد البينة والشياع يكفي الظـن         
  .الحاصل من قول العارف بتلك األمكنة

  
ر  إذا نذر االحرام من مكان معين قبل الميقات كما إذا نـذ   ال يصح االحرام قبل الميقات، إلّإ؛آ؟ت      :٨٢مسألة  

  .االحرام من المدينة أو من بلده فيجب عليه االحرام منه وصح احرامه
  

 إذا جاوز الميقات من دون احرام لجهل أو لعذر آخر فإن تمكّن من الرجوع الى الميقـات وجـب   :٨٣مسألة  
 الرجوع واالحرام منه سواء كان داخل الحرم أم خارجه، وإن لم يتمكن من ذلك وكان داخل الحرم فإن أمكنـه     
الخروج منه وجب عليه ذلك واألحوط وجوبا العود الى نحو الميقات قدر اإلمكان، وإن لم يتمكن من الخـروج     

  .لضيق الوقت ونحوه أحرم داخل الحرم من المكان الذي ارتفع فيه عذره
  

  . ال يجوز تأخير االحرام عن الميقات اختيارا سواء كان بعده ميقات آخر أم ال:٨٤مسألة 
  

  .ن منع من االحرام من أحد المواقيت جاز له ان يحرم من ميقات آخر م:٨٥مسألة 
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 من ترك إحرام العمرة من الميقات عالما عامدا، ولم يتمكن من العود إليه لضيق الوقت أو لعـذر    :٨٦مسألة  
ـ        ب آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر إلى أن ضاق الوقت عن اإلتيان بها فقد فاتته العمرة وبطل بذلك حجه، وتج

  .عليه إعادة الحج من قابل إن كان ممن استقر عليه أو كان مستطيعا
  

 ال تعتبر جدة من المواقيت وال مما يحاذيها، ولذا ال يصح اختيارا االحرام منهإ؛أاث لعمرة التمتـع  :٨٧مسألة  
الحرام بالنـذر مـن   بل يجب الذهاب إلى أحد المواقيت لالحرام منها إلّا إذا لم يتمكن فاالحوط في هذه الحالة ا    

  .جدة نفسها
  

 إذا التفت المحرم بعد تجاوزه الميقات إلى أنه لم يحرم احراما صحيحا فإن تمكّن من الرجوع اليه         :٨٨مسألة  
 للعمـرة  - من أدنى الحـل  -وجب، وإن لم يتمكن من الرجوع إليه إلّا عن طريق مكّة المكرمة دخلها محرما  

  .جع إلى أحد المواقيت لالحرام لعمرة التمتعالمفردة وبعد اإلتيان بأعمالها ير
  

 الظاهر جواز الخروج من مكة المكرمة بعد اإلحالل من عمرة التمتع وقبل اإلتيان بـالحج لمـن        :٨٩مسألة  
يطمئن بأنه ال يفوته الحج بذلك، وإن كان األحوط اسـتحبابا أن ال يخـرج إال للـضرورة والحاجـة، كمـا أن       

حرم بالحج في مكة قبل الخروج إال إذا كان ذلك حرجا عليـه فيخـرج لحاجتـه    األحوط في هذه الصورة أن ي    
عند ذلك بال إحرام، ومن أراد العمل بهذا االحتياط وكان ممن يضطر إلى الخروج مرة أو مـرات، كخدمـة          

ت الـذي  القوافل وأمثالهم، فلهم أن يعتمروا أوالً بالعمرة المفردة لدخول مكة المكرمة وتأخير التمتع إلى الوق       
يسعهم فيه اإلتيان بعمرة التمتع قبل أعمال الحج، فيحرمون عندئذ من الميقات لعمرة التمتع، فإذا فرغـوا مـن      

  .العمرة أحرموا للحج من مكة
  

 المناط في الخروج من مكّة المكرمة فيما بين عمرة التمتع والحج هو مدينة مكّة المكرمة الحالية،        :٩٠مسألة  
  .ان يعد حاليا من مكّة المكرمة وإن كان في السابق خارجاً عنها ال يعد خروجاً منهاوعليه فالذهاب الى مك

  
 االحوط وجوبا عدم االتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج ولكن لو أتى بهـا لـم يـضر    :٩١مسألة  

  .ذلك في صحة عمرته السابقة وال اشكال في حجه أيضا
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   ماإلحرا:  الفصل الثاني
  

   واجبات االحرام
   
  

  :  ويعتبر فيها أمورالنية،: األول
 قـصد  -مـثال  - بمعنى قصد االتيان بالنسك من حج أو عمرة فمن أراد االحرام لعمـرة التمتـع   : القصد-أ  

  .االتيان بها حينه
   

ية، فلـه ان   ال يعتبر في القصد اخطار الصورة التفصيلية ألعمال النسك بل تكفي الصورة االجمال     :٩٢مسألة  
  .يقصد االتيان بواجبات النسك اجماال ثم يتعلمها ويأتي بها تدريجيا

  
 ال يعتبر في صحة االحرام أن يقصد ترك محرمات االحرام، بل ال يضر بـصحته العـزم علـى    :٩٣مسألة  

ده ارتكاب بعض المحرمات، نعم قصد فعل المحرمات التي تبطل بها العمرة أو الحج كالجماع في بعض موار     
  .ال يجتمع مع قصد اإلتيان بالنسك بل يكون مناقضاً لقصد اإلحرام

  
 ألن العمرة والحج وكل نسك من مناسكهما عبادة فال بد في قـصد اإلتيـان    القربة واإلخالص للّه تعالى    -ب  

  .بكل منهما كما هو من قصد التقرب به إليه تعالى
  

حج تمتع أو افراد أو قران، وأنه لنفسه أو لغيـره، وأنـه   ، وأن الحج  تعيين كون االحرام للعمرة أو للحج     -ج  
  .حجة االسالم أو الحج النذري أو الندبي

  
  . ال يشترط في النية التلفظ وال االخطار القلبي بل تتحقق بعقد العزم على الفعل:٩٤مسألة 

  
  . اإلحرام تشترط مقارنة النية لإلحرام فال تجزي النية السابقة إالّ إذا استمرت حين:٩٥مسألة 

   
فإن اكتفى بهـذا المقـدار    .»لَبيك اللّهم لَبيك، لَبيك ال شَريك لَك لَبيك     « : التلبية وكيفيتها على األصح   : الثاني

إن الحمـد والنّعمـةَ لَـك    « : كان إحرامه صحيحا، واألحوط استحبابا أن يقول بعد التلبيات األربع المتقدمـة         
     لَك لك ال شَريكالميك  ووإذا أراد مزيدا من االحتياط أضاف .»لَب : »   ـةَ لَـكوالنّعم الحمد يك، إنلَب اللّهم يكلَب

  .»والملك، ال شَريك لَك لَبيك 
  



 ٢١

  . الواجب من التلبية ذكرها مرة واحدة ولكن يستحب تكرارها ما أمكن:٩٦مسألة 
  

لوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمـات علـى القواعـد     يجب أداء المقدار الواجب من التلبية على ا :٩٧مسألة  
ء الملحون مع التمكن من الصحيح ولو بالتعلّم أو بالتلقين، فإن لم يقـدر علـى الـتعلّم ولـو      العربية فال يجزى 

لضيق الوقت ولم يتمكن من األداء الصحيح بالتلقين أيضا تلفّظ بها بأي نحو أمكنـه، واألحـوط الجمـع بـين         
  . أمكنه وبين ترجمتها بلغته، واألولى أن يستنيب مع ذلكإتيانها بأي نحو

  
 من ترك التلبية عن عمد كان حكمه حكم من ترك اإلحرام من الميقات عمدا فيما تقدم فيجب عليـه  :٩٨مسألة  

العود إلى الميقات لتدارك اإلحرام منه، فإن لم يتمكن منه لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامـه ميقـات       
عمله، وتجب عليه إعادة الحج من قابل إن كان ممن استقر عليه أو كان مستطيعا، وأمـا لـو نـسيها    آخر بطل   

وتذكر بعد إتمام مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في مكان ال يمكنه تدارك الحج صح عمله، والظـاهر إلحـاق    
  .لحج من قابلالجاهل بالحكم بالناسي، واألحوط استحبابا في صورتي الجهل والنسيان إعاة ا

  
  . من لم يأت بالتلبية بصورتها الصحيحة ولم يكن معذورا فحكمه حكم من ترك التلبية عمداً:٩٩مسألة 

  
 يجب قطع تلبية عمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكّة المكرمة القديمة أو المستحدثة، وكذا يجـب       :١٠٠مسألة  

  .قطع تلبية الحج عند زوال يوم عرفة
  

نعقد اإلحرام لحج التمتع ولعمرته ولحج االفراد وال للعمرة المفردة إلّا بالتلبية، أما اإلحـرام   ال ي  :١٠١مسألة  
لحج القران فينعقد بها أو باإلشعار أو التقليد، واإلشعار مختص بالبدنة والتقليـد شـامل لهـا ولغيرهـا مـن           

  .األضاحي
  

والتقليد هو ان يعلق فـي  . ليعلم انها الهدي االشعار هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم        :١٠٢مسألة  
  .رقبة الهدي خيطا أو نعال ليعلم انه الهدي

   
، وهما االزار والرداء فيلبسهما بعد نزع ما يحرم على المحرم لبـسه فيـأتزر بـاألول            لبس الثوبين : الثالث

  .ويلقي الثاني على المنكب
   

  . يجب عليه إعادة التلبية بعده وإن كانت أحوط استحباباً إذا قدم التلبية على إرتداء الثوبين ال:١٠٣مسألة 
  

  . ال يشترط في اإلزار ان يكون ساترا للسرة والركبة ويكفي أن يكون بالكيفية المتعارفة:١٠٤مسألة 
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 ال يجوز عقد االزار على العنق ولكن ال مانع من عقده بإبرة وأمثالها أو عقد بعـضه بـالبعض     :١٠٥مسألة  

  .يخرج عن كونه إزارا، وأما الرداء فال مانع من عقده مطلقا ما لم يخرج عن كونه رداءاآلخر ما لم 
  

  . األحوط وجوبا أن يلبس الثوبين قاصدا التقرب إلى اللّه تعالى بذلك:١٠٦مسألة 
  

 يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلي فال يجزي فيهما الحريـر الخـالص وال         :١٠٧مسألة  
  .ذ من غير المأكول وال المغصوب أو المتنجس بنجاسة غير معفو عنها في الصالةالمتخ

  
 يشترط في االزار أن ال يكون حاكيا عن البشرة بينما ال يشترط ذلك في الرداء مـا لـم يخـرج     :١٠٨مسألة  

  .عن صدق المسمى
  

ي ثوبها سواء كان مخيطـا   يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل وأما المرأة فيجوز لها االحرام ف       :١٠٩مسألة  
  .أم ال مع مراعاة شرائط لباس المصلي المتقدمة

  
  . يشترط ان ال يكون ثوب احرام النساء من الحرير الخالص:١١٠مسألة 

  
 ال يشترط في الثوبين ان يكونا من المنسوج، بل يجزئ االحرام في ثوبٍ من الجلـد أو النـايلون     :١١١مسألة  

  .ليه انه ثوب وكان لبسه متعارفا، كما ال مانع من االحرام في مثل اللبد كذلكأو البالستيك فيما إذا صدق ع
  

 إذا لم ينزع الثوب المخيط حين إرادة اإلحرام عن عمد وعلمٍ فـصحة إحرامـه ال تخلـو مـن        :١١٢مسألة  
  .اشكال

  
  . ال يشترط في صحة االحرام الطهارة من الحدث األصغر أو األكبر:١١٣مسألة 

   
  

   حراممحرمات اإل
   

  : يحرم على المحرم األمور التالية
١-بشهوة بل كل لذة وتمتع بهن النساء وطًأ وتقبيال ومالعبة والنظر إليهن .  
  . االستمناء-٢



 ٢٣

  . استعمال الطّيب-٣
  . عقد النكاح لنفسه أو لغيره-٤
  . لبس المخيط للرجال-٥
  . االكتحال بالسواد-٦
  . النظر إلى المرآة-٧
  .جميع ظهر القدم للرجال لبس ما يستر -٨
  . الفسوق ويشمل الكذب والسباب والمفاخرة والمباهاة-٩

  . الجدال والمراد به قول ال واللّه وبلى واللّه في مقام القسم-١٠
  . التزين، كلبس الخاتم واستعمال الحناء بقصده-١١
  . لبس المرأة للحلي-١٢
  . تدهين البدن-١٣
  .غيره محرما أو محال ازالة شعر البدن عن نفسه وعن -١٤
  . تغطية الرجل رأسه-١٥
  . تغطية المرأة وجهها-١٦
  . التظليل فوق الرأس للرجال أثناء طي المسافة في النهار-١٧
  . اخراج الدم من البدن-١٨
  . تقليم األظفار-١٩
  . قلع الضرس على قول-٢٠
٢١- صيد البر   
   قتل هوام البدن -٢٢
  . قلع الشجر والنبات من الحرم-٢٣
  . حمل السالح-٢٤

   
  :وفيما يلي نستعرض ما يحتاج الى التفصيل من هذه المحرمات

  
  : االستمتاع بالنساء -١

  .وطًأ وتقبيال ومالعبة والنظر بشهوة بل كل لذة وتمتع بهن، وكذلك استمتاع النساء بالرجال
   

الحرام وقبل طواف النـساء   إذا جامع في احرام الحج عالما عامدا فإن كان بعد الوقوف بالمشعر :١١٤مسألة  
  .لم يبطل حجه وعليه الكفارة

  



 ٢٤

  . إذا العب زوجته فأمنى وجب عليه التكفير ببدنة:١١٥مسألة 
  

  . إذا قبل زوجته بشهوة فكفارته بدنة وبدونها فشاة:١١٦مسألة 
  

  . الظاهر انه ال يحرم تقبيل غير الزوجة من اُألم والبنت وال كفارة فيه:١١٧مسألة 
   
  :تمناء االس-٢

  .يحرم اإلستمناء سواء كان بيده أو بأي وسيلة أخرى
   

 إذا استمنى سهوا أو جهال بالحكم فأمنى فال كفارة عليه بل يجب عليه االستغفار، وأمـا إن كـان    :١١٨مسألة  
  .عن علم وعمد فكفارته بدنة فإن عجز عنها فشاة

  
 باالضافة إلى مـا تقـدم   - فأمنى وجب عليه  إذا استمنى في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة      :١١٩مسألة  

  . اتمام حجه واعادته من قابل، وكذا إذا استمنى بامرأته على األحوط وجوبا-في المسألة السابقة 
   
  : استعمال الطيب-٣
 األحوط وجوباً االجتناب عن شم كّل ما فيه رائحة طيبة وإن لم يصدق عليـه عنـوان الطّيـب          :١٢٠مسألة   

  .ت الرائحة الطيبةكالرياحين ذا
  

  . إذا اضطر إلى أكل أو لبس ما فيه طيب جاز له ذلك ولكن االحوط أن ال يشمه:١٢١مسألة 
  

  . وجوب الكفارة في استعمال الطيب غير معلوم، وان كان االحوط التكفير بشاة:١٢٢مسألة 
  

استعماله فـي زمـان واحـد     ال تتكرر الكفارة على القول بها في استعمال الطيب فيما لو تكرر :١٢٣مسألة  
بحيث يعد عرفا استعماالً واحداً، وفي غير هذه الصورة تتكرر الكفارة على الظاهر على القـول بهـا بتعـدد         

  .االستعمال سواء تخلّلت الكفارة بين االستعمالين أم ال
   
  : عقد النكاح-٤
و لغيره سواء كان ذلك الغير محرمـاً   يحرم على المحرم إيقاع العقد دواما كان أو متعة لنفسه أ :١٢٤مسألة   

  .أو محالً
   



 ٢٥

  : لبس المخيط- ٥
 ال يجوز للمحرم أن يلبس القميص أو الدرع أو السروال أو السترة وأمثالها التي تتركّب عـادة       :١٢٥مسألة   

بالخياطة، وكذا األثواب المزررة، بل ال يجوز لبس ما يعد من مصاديق أحد الثياب المذكورة ولـم لـم يكـن         
  .مخيطا، كما إذا ركّبت بالنسج أو اللزق وأمثالهما

  
والثوب المزرر هو الثوب ذو األزرار، ولبسه محرم حتى لو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان كمـا     
إذا لبس المزرر دون إبطيه إلّا ان الحرمة ليست لوجود األزرار بل لعقدها، فليس لألزرار خـصوصية، فـإن       

ثم ان الممنوع هو لبس ما ذكرناه وأما افتراشه أو التغطي والتلحـف  . يد فائدتها حرم أيضاكان في الثوب ما يف    
  .به ونحو ذلك فال إشكال فيه، نعم ال يجوز أن يغطي رأسه به ِلما سيأتي

  
 ال يحرم لبس المخيط إذا كان من غير انواع الثياب كالحزام أو الهميان الذي توضع فيه النقـود،    :١٢٦مسألة  
  .ا يحتاج إليه من األحزمة في امثال اليد أو الرجل االصطناعيتين وال كفارة فيها أيضاوكذا م

  
 إذا اضطر إلى لُبس ما يحرم لبسه من الثياب لبرد أو مرض أو غيرهما جاز له ولكن األحـوط         :١٢٧مسألة  
  .التكفير
  . كفارة لبس المخيط شاة، وتتعدد بتعدده:١٢٨مسألة 

   
  :د االكتحال بالسوا-٦

يحرم االكتحال بالسواد إذا كان بقصد الزينة، وإال فإن كان مما يعد زينـة عرفـا فـاألحوط وجوبـا           
  .االجتناب عنه، وكذا عن الكحل غير األسود إذا عد زينة وإن لم يقصدها

  
  . ال كفارة في اإلكتحال:١٢٩مسألة 

  
  .ال ايضا ال تختص حرمة االكتحال بالنساء بل يحرم ذلك على الرج:١٣٠مسألة 

   
  : النظر في المرآة-٧

يحرم النظر في المرآة إن كان بقصد الزينة وأما النظر فيها ال بقصد الزينة كنظر السائق فـي مـرآة        
  .سيارته فال إشكال فيه

  
  . ال فرق في حرمة النظر في المرآة بين الرجل والمرأة:١٣١مسألة 

  



 ٢٦

  . ال كفارة على النظر في المرآة:١٣٢مسألة 
   
  : ما يستر تمام ظهر القدم لبس-٨

يحرم لبس ما يستر تمام ظهر القدم كالخفّ والجورب وامثالهما، ويحرم ذلك على الرجال فقط، ولـو            
  .اضطر إليه فاألحوط خرقه من مقدمه

   
  . ال كفارة في لبس ما يستر تمام ظهر القدم:١٣٣مسألة 

   
  :  الفسوق-٩

  . والمفاخرة ولو لم يتضمن إهانة اآلخرين واالنتقاص منهميحرم الفسوق وال يختص بالكذب بل يشمل السباب
   

  : الجدال-١٠
  . في مقام القسم»بلى واللّه« و »ال واللّه«يحرم الجدال، وهو قول 

   
  . يحرم الجدال على المحرِم سواء كان رجال أم امرأة:١٣٤مسألة 

  
  . تعالى واسمائه ال يصدق الجدال على الحلف بالمقدسات األخرى غير اللّه:١٣٥مسألة 

  
  . ال يختص الجدال باليمين الكاذبة بل يشمل الصادقة أيضا:١٣٦مسألة 

  
اسـألك  «:  يجوز الحلف باللّه تعالى في غير مقام اثبات أمر أو نفيه كما في يمين المناشدة، كقوله   :١٣٧مسألة  

  .»باللّه أن تفعل كذا
  

  .ال باطل يجوز الجدال عند الضرورة إلثبات حق أو إبط:١٣٨مسألة 
   

  : التزين-١١
  .يحرم التزين كلبس الخاتم واستعمال الحناء بقصد الزينة، وال فرق في الحرمة بين الرجل والمرأة

   
  . ال كفارة في الموردين المتقدمين:١٣٩مسألة 

  



 ٢٧

  األحوط وجوبا للرجل والمرأة االجتناب عن لبس الخاتم واستعمال الحناء إذا عـدا زينـة عرفـا   :١٤٠مسألة  
ء يعد زينـة خـصوصا مـع     وان لم يقصد التزين بذلك بل ال يبعد وجوب االجتناب حال االحرام عن كل شي       

  .قصد التزين به، نعم يستثنى من ذلك التختم بقصد االستحباب، أو فيما إذا كان لبسه لخصوصية فيه
  

ة أو للوقاية من أشـعة الـشمس    األحوط اجتناب لبس النظارة إن كانت للزينة وأما إن كانت طبي      :١٤١مسألة  
  .فال إشكال فيه

   
  : لبس الحلي-١٢

يحرم لبس الحلي للمرأة بقصد الزينة، واألحوط وجوبا ترك لبس الحلي ان كان زينة وان لـم تقـصد             
التزين به، ويستثنى من الحرمة ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها، إلّا أنه يحرم عليها إظهـاره للرجـال حتـى           

  .لزوجها
   

  . ال كفارة في لبس الحلي للزينة وإن فعلت حراما:١٤٢مسألة 
   

  : التدهين-١٣
  .ال يجوز للمحرم تدهين اعضاء بدنه وشعره بقصد الزينة أو تليين االعضاء

   
 ال كفارة في التدهين إلّا إذا كان ذا رائحة طيبة فاألحوط التكفير بشاة وان كان عـدم الوجـوب           :١٤٣مسألة  

  .عيدهنا أيضاً ليس بب
   

  :  إزالة الشعر-١٤
يحرم على المحرم ازالة الشعر عن أي موضع كان من بدنه أو بدن غيره ولو كان محال، وتحرم االزالة بكـل      
اشكالها حلقا أو نتفا أو باستعمال النورة، وال فرق في حرمة اإلزالة بين الشعر الكثير والقليل حتـى الـشعرة             

  .الواحدة
   

  . الشعر حال الوضوء إن لم يكن بقصد اإلزالة ال بأس بسقوط:١٤٤مسألة 
  

 إذا مس شعر رأسه أو لحيته في غير الوضوء فسقطت شـعرة أو أكثـر فـاألحوط إسـتحباباً             :١٤٥مسألة  
  .التصدق بكفّ من الحنطة أو الطحين وأمثالهما

  
  . إذا حلق المحرم رأسه عالما عامدا فكفارته شاة:١٤٦مسألة 



 ٢٨

   
  : تغطية الرأس للرجل-١٥

  . يستثنى من حرمة التغطية عصام القربة وعصابة الرأس للصداع:١٤٧مسألة  
  

  . يجوز تغطية الرأس ببعض بدنه كأن يضع يده على رأسه:١٤٨مسألة 
  

  . الوجه ليس من الرأس فيجوز للرجل تغطيته حال النوم وغيره:١٤٩مسألة 
  

  . ال بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة ونحوها:١٥٠مسألة 
  

  . ال مانع من تجفيف الرأس بمنديل ونحوه ما لم يؤد ذلك إلى تغطية تمام الرأس:١٥١مسألة 
  

ء فيها إلّا إذا صدق عليـه    كفارة تغطية تمام الرأس شاة على األحوط، وأما تغطية بعضه فال شي   :١٥٢مسألة  
  .تغطية الرأس عرفا، كما لو وضع قبعة صغيرة على رأسه فغطت القسم األوسط منه

  
  . األحوط تكرار الكفارة بتكرر تغطية تمام الرأس مطلقا:١٥٣مسألة 

  
  . يحرم رمس تمام الرأس في الماء وأما رمس بعضه فحرمته غير معلومة:١٥٤مسألة 

  
  . إذا رمس تمام الرأس فاألحوط التكفير بشاة:١٥٥مسألة 

  
  : تغطية الوجه للمرأة-١٦

  .لنقاب أو المروحة وامثالهاال يجوز للمحرمة تغطية وجهها بالبرقع أو ا
   

 يحرم على النساء ستر تمام الوجه، نعم ال مانع من ستر أطرافه بحيث ال يـصدق معـه سـتر           :١٥٦مسألة  
الوجه، سواء كان ذلك في الصالة أم في غيرها، وسواء كان ذلك الطرف من الجهة العليا أو السفلى للوجـه أم      

  .غيرهما
  

الثوب على وجهها بأن ترسل ما على رأسها من خمار ونحـوه إلـى مـا     يجوز للمحرمة إسدال :١٥٧مسألة  
  .يحاذي أنفها بل نحرها للتستّر عن األجنبي

  



 ٢٩

  . ال مانع من تجفيف الوجه بالمنديل ما لم يؤد الى ستر تمام الوجه:١٥٨مسألة 
  

  . ال كفارة على تغطية الوجه:١٥٩مسألة 
   

  : التظليل-١٧
  .دون المرأة والصبي يحرم التظليل على الرجل فقط 

   
 الظاهر اختصاص حرمة التظليل على المحرم بالتظليل أثناء النهار فال بأس به فـي الليـل وان          :١٦٠مسألة  

كان األحوط تركه فيه أيضا، وال يترك هذا االحتياط في الليالي الممطرة أو الباردة إذا كان بقصد الفرار مـن          
  .المطر أو البرد

  
گ يصدق التظليل على الكتـف وغيرهـا مـن مواضـع      چ لتظليل بالرأس فإل؛ح تختص حرمة ا  :١٦١مسألة  
  .البدن

  
 ال فرق في حرمة االستظالل بين كونه بالمحمل المـسقوف أو بالـسيارة والقطـار والطـائرة          :١٦٢مسألة  

ظالل والسفينة ونحوها من المسقوفات الموجبة له، نعم يجوز له االستظالل بيده، واألحوط استحبابا ترك االسـت         
  .بما ال يكون فوق الرأس كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السيارة أو السفينة

  
  . ال فرق في حرمة االستظالل بين الراكب والماشي:١٦٣مسألة 

  
 تختص حرمة االستظالل بحال السير وطي المسافة، فإن نزل في منـزل كمنـى أو عرفـات أو    :١٦٤مسألة  

ل بالسقف والخيمة والمظلّة سواء كان واقفا أم ماشيا، وعليه فيجوز لمـن كـان فـي      غيرهما جاز له االستظال   
  .منى ان يذهب مستظال بمظلة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات

  
 يجوز االستظالل اثناء طي المنازل لعذر من شدة الحر أو البرد أو المطر أو لعدم توفر وسـيلة      :١٦٥مسألة  

  .قط الكفارة فيهنقل مكشوفة ولكن ال تس
  

  . يجوز االستظالل فيما إذا نزل اثناء الطريق للجلوس أو للزيارة أو لغيرهما:١٦٦مسألة 
  



 ٣٠

 يجوز المرور اثناء الطريق تحت السقف الثابت كأن يمر تحت جسر أو شـجرة أو داخـل نفـق    :١٦٧مسألة  
و منى وإن كان هناك طريـق آخـر   وغيرها، فيجوز له عبور النفق أثناء سيره من مكّة المكرمة إلى عرفات أ      

  .ال نفق فيه
  

 يجوز التظليل داخل مكّة المعظّمة الحالية لمن أحرم بالحج من المسجد الحرام أو أحرم بـالعمرة   :١٦٨مسألة  
  .ما لم يخرج منها، فمكّة كسائر المنازل للمحرم يجوز التنقّل داخلها مستظال بسيارة مسقوفة أو تحت مظلة

  
  .ال االستظالل شاة سواء كان في احرام الحج أو العمرة وسواء كان معذورا أم كفارة :١٦٩مسألة 

   
  : إخراج الدم من البدن-١٨

  .يحرم إخراج الدم من البدن على المحرم رجالً كان أو امرأة، وإن كان بالخدش أو المسواك أو غيرهما
   

  . أو االحتقان المدمي باالبرة ال يحرم اخراج الدم من بدن غيره كقلع الضرس أو الحجامة:١٧٠مسألة 
  

  . ال كفارة في االدماء ولو لغير الضرورة والحاجة وان كان التكفير بشاة احوط:١٧١مسألة 
   

  : تقليم األظفار-١٩
يحرم تقليم األظفار أو قصها كالً أو بعضاً سواء في ذلك أظفار اليدين أو الرجلين وسواء كـان بـالمقراض أم    

  .بغيره
   

 قص جميع أظفار اليدين وبعض أظفار الرجل وجب التكفير بشاة ألظفار اليدين وبمـد مـن        إذا :١٧٢مسألة  
  .كل ظفر من اظفار الرجل وان عكس فبالعكس

   
  : قلع الضرس-٢٠

يحرم قلع الضرس من دون ادماء على قول وإن كان األقوى عدم حرمته على المحرم وال كفارة فيه،         
  .الدم فاألحوط استحبابا التكفير بشاةوإن اضطر إلى قلع الضرس وخرج معه 
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  :أحكام الكفارات
   

  . مصرف الكفّارات هو الفقراء:١٧٣مسألة 
  

 محل ذبح كفّارة الصيد في العمرة مكة المكرمة وفي الحج منى إذا أمكنه ذلـك، واألحـوط أن       :١٧٤مسألة  
لمكرمة أو في منى فذبحها في بلـده  يعمل على هذا النحو في الكفارات األخرى أيضا ولو ترك الذبح في مكة ا   

  .أو في مكان آخر أجزأه
  

 ال يشترط في الكفّارة ما يشترط في الهدي، نعم يشترط في الذابح اإليمان، إلّا أن يكـون وكـيال      :١٧٥مسألة  
  .في خصوص عملية الذبح فقط ويكون قصد الذبح للكفارة من الموكّل نفسه

   
  

   في الطواف وصالته:  الفصل الثالث
   

   الطواف
وهو ثاني واجبات العمرة، فإذا أحرم للعمرة سار نحو مكّة المعظّمة لالتيان بـسائر أعمـال العمـرة،     

والكالم في الطواف تارة يقع في شـروطه   .وأول عمل يأتي به هو الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط     
  .وأخرى في واجباته

   
  : يشترط في الطواف أمور: شروط الطواف

  . النية:األول
  . الطهارة من الحدث:الثاني
  . الطهارة من الخبث:الثالث
  . الختان للرجال:الرابع

  . ستر العورة:الخامس
  . المواالة:السادس

   
  النية: الشرط األول

   
وذلك بأن يقصد اإلتيان بطواف العمرة أو الحج التقرب إلى اللّه تعالى، فال يجزي الطواف بال قـصده       

  .ولو في بعض الشوط
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 يشترط في النية القربة واإلخالص للّه تعالى فيأتي بالعمل امتثاال ألمر اللّه تعـالى، فـإن فعلـه       :١٧٦مسألة  

  .رياء عصى وبطل عمله
  

 يشترط في النية تعيين أنه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتع، أو أنه طواف الحج من حجـة       :١٧٧مسألة  
  .وإذا كان نائبا في ذلك قصدها أيضااإلسالم أو الحج النذري أو الندبي، 

  
  . ال يشترط في النية التلفظ وال اإلخطار القلبي بل تتحقق بعقد العزم على الفعل:١٧٨مسألة 

   
  الطهارة من الحدث األكبر واألصغر: الشرط الثاني

   
ارة كمـا   الطهارة شرط في الطواف الواجب مطلقا، وأما الطواف المستحب فال يشترط فيه الطه   :١٧٩مسألة  
  .سيأتي

  
 إذا طاف المحدث باألكبر أو األصغر لم يصح طوافه وإن كان جاهالً أو ناسيا، بل يجـب عليـه     :١٨٠مسألة  

  .تدارك الطواف وصالته حتى ولو كان االلتفات إلى فقد الطهارة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو الحج
  

صالته فال تصح من دونها، نعم ال يجوز للجنـب   ال تشترط الطهارة في الطواف المستحب وأما    :١٨١مسألة  
  .والحائض دخول المسجد الحرام

  
  :  إذا أحدث المحرم باألصغر أثناء طوافه فهنا صور:١٨٢مسألة 

أي قبل الوصول الى محاذاة الركن الثالـث للكعبـة   ( أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع        -١
  .الطهارة فيقطع الطواف ويعيده بعد )المشرفة

 أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع وقبل إتمامه فيقطع الطواف ويبني عليه بعد الطهارة إن لـم        -٢
يؤد ذلك إلى إخالل المواالة العرفية وإالّ فيعيده بقصد اإلتمام والتمام، وله رفع اليد عنـه مطلقـا واسـتئناف            

  .الطواف من جديد
ط الرابع فيقطع الطواف ويتطهر ثم يبني على طوافـه إن لـم يـضر     أن يعرض له الحدث بعد إتمام الشو     -٣

ذلك بالمواالة العرفية، وإال فاألحوط اإلتمام واإلعادة وله رفع اليد عن طوافه السابق واإلتيان بطواف جديـد،            
  .كما أن له أن يأتي بسبعة أشواط بقصد اإلتمام والتمام
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الطواف وجب عليه الخروج فورا من المسجد الحرام، ثـم إن   إذا عرض له الحدث األكبر أثناء      :١٨٣مسألة  
كان ذلك قبل بلوغ نصف الشوط الرابع فطوافه باطل وتجب إعادته بعد الغسل، وإن كان بعـده وقبـل إتمـام          
الشوط الرابع بنى عليه بعد الغسل مع عدم اختالل المواالة العرفية، وإال فـاألحوط اإلتمـام واإلعـادة، ولـه       

ف كامل بقصد اإلتمام والتمام كما أن له رفع اليد عن األشواط السابقة واسـتئناف الطـواف بعـد     اإلتيان بطوا 
الغسل من جديد وإن كان بعد إتمام الشوط الرابع فحكمه حكم عروض الحدث األصغر في أثناء الطواف بعـد       

  .إتمام الشوط الرابع فيما تقدم آنفا
  

  .و الغسل وجب عليه التيمم بدال عنهما من كان معذورا في ترك الوضوء أ:١٨٤مسألة 
  

 من كانت وظيفته التيمم أو وضوء الجبيرة فأتى بالطواف أو صالته من دون الطهارة المـذكورة  :١٨٥مسألة  
  .جاهال بالحكم تجب عليه إعادتهما بنفسه إن أمكن وإلّا استناب

  
ن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتـأتي   إذا حاضت المرأة بعد إحرامها للعمرة المفردة ولم تتمك :١٨٦مسألة  

بمناسكها وجب عليها اإلستنابة للطواف وصالته وأما السعي والتقصير فتأتي بهما بنفسها وبذلك كلـه تخـرج           
  .عن اإلحرام، وكذا الحكم فيما إذا أحرمت وهي حائض

  
هارة وشك في طـرو   إذا شك في الطهارة قبل الشروع بالطواف فإن كانت حالته السابقة هي الط     :١٨٧مسألة  

  . الحدث بعدها بنى على بقائها، وإلّا يجب عليه الطهارة للطواف
  

 إذا شك في الطهارة أثناء الطواف فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بنـى عليهـا وال يعتنـي     :١٨٨مسألة  
  .بشكه وإلّا وجب عليه تحصيل الطهارة وإعادة الطواف

  
 الفراغ من الطواف لم يعتنِ بشكه ولكن تجب الطهارة لألعمال الالحقـة   إذا شك في الطهارة بعد:١٨٩مسألة  

  .المشروطة بها
   

    من الخبث طهارة البدن واللباس: الشرط الثالث
  

 الدم المعفو عنه في الصالة غير معفو عنه في الطواف، نعم ال تشترط الطهـارة فـي أمثـال            :١٩٠مسألة  
  .وة وكذا المنديل والخاتمالجورب والقلنس
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 األحوط عدم حمل المتنجس حال الطواف وإن كان األظهر جوازه في غير اللباس خـصوصا إذا  :١٩١مسألة  
  .كان متنجسا بغير الدم

  
 إذا عرضت له نجاسة اثناء الطواف فإن تمكن من تبديل لباسه فـي مكانـه واالسـتمرار علـى     :١٩٢مسألة  

افه وإلّا فيقطع الطواف ويخرج لتطهير بدنه أو لباسه ثم يعـود فـورا فيـتم        طوافه وجب عليه ذلك وصح طو     
  .طوافه من حيث قطعه، وكذا الحكم فيما لو تيقّن بالنجاسة حال الطواف

  
 من نسي النجاسة على بدنه أو لباسه ثم ذكرها بعد الطواف أو اثناءه فـاألحوط وجوبـا إعـادة            :١٩٣مسألة  

  .الطواف بعد التطهير
   

   الختان:  الرابعالشرط
   

  .وهو شرط في صحة طواف الرجال دون النساء، فطواف األغلف باطل، سواء كان بالغا أم ال
   

  ستر العورة: الشرط الخامس
   

  . يشترط في صحة الطواف ستر العورة على األحوط وجوبا:١٩٤مسألة 
  

 من بـدنها أثنـاء الطـواف     إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها أو كشفت عن بعض المواضع     :١٩٥مسألة  
  .فطوافها صحيح وإن فعلت حراما

   
  المواالة: الشرط السادس

   
 تشترط المواالة العرفية بين أجزاء الطواف على األحوط وجوبا، ويستثنى من ذلك مـا إذا قطـع   :١٩٦مسألة  

  . ألجل الصالة ونحوها- ثالثة أشواط ونصف -الطواف بعد تجاوز النصف 
  

ع طوافه الواجب ألجل صالة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمه من حيث قطعـه،     من قط  :١٩٧مسألة  
وإن كان قبله فإن تخلل فصل طويل فاألحوط إعادة الطواف وإلّا فال يبعد عدم وجوب هذا االحتيـاط وإن كـان    

الوقـت  االحتياط حسنا على كل حال، وال فرق في ذلك بين كون الصالة فرادى أو جماعة، وال بـين ضـيق           
  .وسعته
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 يجوز قطع الطواف المستحب بل الواجب أيضا، وإن كان األحوط عدم قطع الطـواف الواجـب     :١٩٨مسألة  
  .بحيث تفوت معه المواالة العرفية

  
  

   واجبات الطواف
   

  :يشترط في الطواف سبعة أمور
  

  اإلبتداء بالحجر األسود: األول
ن أول الحجر بحيث يمر بجميع بدنه أمـام جميـع أجزائـه،     وذلك بأن يبدأ من محاذاته، وال يشترط الطواف م  

بل يكفي صدق اإلبتداء عرفا، ولهذا يصح االبتداء من أي نقطة منه، نعم يجب ختمه من حيث بدأ فإن بدأ مـن       
  .الوسط ختم به وهكذا

   
  .الختم به في كل شوط: الثاني

يكفي أن يطوف سـبعة أشـواط مـن دون     ال يجب التوقف عند كل شوط ثم البدء من جديد، بل    :١٩٩مسألة  
توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط االول، نعم ال مانع من زيادة مقدار احتياطـا تحـصيال           

  .للعلم بأنه قد ختم بنقطة اإلبتداء، فيأتي بالزائد بنية االحتياط
   

  الطواف على جهة اليسار : الثالث
  .حاج حال طوافه، والمقصود من ذلك تحديد جهة سيرهوذلك بأن تكون الكعبة على يسار ال

   
 المناط في كون الكعبة على جهة اليسار هو الصدق العرفي دون الدقة العقلية، فاالنحراف قلـيال   :٢٠٠مسألة  

واألركان األربعة ال يضر بصحة طوافه، فال يحتاج إلـى الميـل بكتفـه    ) ع( حين الوصول إلى حجر اسماعيل  
  .هاعند الوصول الي

  
 إذا طاف مقدارا على خالف المتعارف، كما إذا استقبل الكعبة لتقبيلها أثنـاء طوافـه أو ألجـأه        :٢٠١مسألة  

  .الزحام إلى استقبالها أو استدبارها أو جعلها على يمينه لم يصح طوافه بل يجب جبران ذلك المقدار
   

  .في طوافه فيطوف خلفه) ع( إدخال حجر اسماعيل: الرابع
أو على جداره بطل طوافه ووجبت إعادته، ولو طـاف  ) ع( إذا أتى بطوافه داخل حجر اسماعيل    :٢٠٢مسألة   

  .في شوط من االشواط داخل الحجر يبطل ذلك الشوط فقط
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 إذا أتى بطوافه داخل الحجر عمدا فحكمه حكم تارك الطواف عمدا، وإن أتى به سـهوا فحكمـه     :٢٠٣مسألة  

  .تي بيانهماحكم التارك للطواف عن سهو، وسيأ
   

ـ        : الخامس  ـالخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة وعن األساس في أسفل حائطهـا الـذي يـسمى ب
  »الشاذروان«
  . وكذا وضع اليد على جدار البيت) ع(  ال بأس بوضع اليد على جدار حجر اسماعيل:٢٠٤مسألة  
   

وفي حدود مقـدار الفـصل   ) ع(  ابراهيميشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت ومقام       : السادس
  بينهما من سائر الجوانب

ولكن األقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز اإلتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام السـيما إذا منعـه     
  .الزحام الشديد، نعم األولى الطواف داخل المطاف المذكور فيما إذا لم يمنعه الزحام منه

  
 الطواف في الفضاء الواقع بين األرض ومحاذاة سقف الكعبة المعظّمة إلّـا أنـه       ال يبعد إجزاء   :٢٠٥مسألة  

  .خالف اإلحتياط
   

  .الطواف سبعة أشواط: السابع
  : والشك فيه  وهنا مسائل حول ترك الطواف ونقصانه

   
م  الطواف ركن تبطل العمرة بتركه عمدا إلى وقت فواته، وال فرق في ذلك بين العـالم بـالحك          :٢٠٦مسألة  

  .والجاهل به
  

 وقت فوات الطواف هو الزمان الذي ال يمكنه فيه اإلتيان بـالطواف وسـائر أعمـال العمـرة         :٢٠٧مسألة  
  .وإدراك الوقوف اإلختياري لعرفات

  
 فاألحوط أن يعـدل  - كما في الحالة المتقدمة وفي حاالت أخرى سنوافيك بها - إذا أبطل عمرته :٢٠٨مسألة  

  .تي بعده بعمرة مفردة ثم يأتي بالعمرة والحج من قابلبها إلى حج اإلفراد ويأ
  

  . إذا ترك الطواف نسيانا وذكره قبل فوات وقته أتى به وبصالته وأعاد السعي بعدهما:٢٠٩مسألة 
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 إذا ترك الطواف نسيانا وذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صالته في أي وقـت          :٢١٠مسألة  
العود إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون مشقة وحرج وجب وإلّـا اسـتناب، وال   أمكنه، وأما إذا ذكره بعد     

  .يجب عليه إعادة السعي بعد قضاء الطواف وصالته
  

 التارك للطواف سواء كان عامدا أو ناسيا ال يحّل له ما كان حلّه متوقفا على الطـواف مـا لـم        :٢١١مسألة  
  .سهواًيأت به بنفسه أو نائبه، وكذا من أنقص طوافه 

  
 من عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى باإلستعانة بالغير لمرضٍ أو كـسرٍ أو         :٢١٢مسألة  

  .غيرهما وجب أن يطاف به محموال إن أمكن ذلك وإلّا وجب عليه اإلستنابة
  

 أو  فـي زيـادة األشـواط   - اي بعد الخروج من المطاف - إذا شك بعد الطواف واالنصراف      :٢١٣مسألة  
  .نقصانها ال يعتني بشكه ويبني على الصحة

   
  

   صالة الطواف
   

  .وهي الواجب الثالث من واجبات العمرة
 يجب بعد الطواف صالة ركعتين له ويتخير فيها بين الجهر واإلخفات، ويجب التعيين في النيـة       :٢١٤مسألة   

  .كما تقدم في نية الطواف وكذا القربة واالخالص
  

  . ال يفصل بين الطواف وصالته، وصدق الفصل وعدمه موكول إلى العرف يجب أن:٢١٥مسألة 
  

 صالة الطواف كصالة الصبح، ويجوز أن يقرأ بعد الحمد أي سورة شـاء إلّـا سـور العـزائم      :٢١٦مسألة  
قـل  (األربع، ويستحب في الركعة األولى أن يقرأ بعد الحمد سورة التوحيد وفي الثانية بعد الحمد سورة الجحد       

  ).يها الكافرونيا أ
  

قريبا منه بشرط عدم مزاحمة اآلخرين، فإن لم يـتمكن مـن   ) ع(  تجب الصالة خلف مقام إبراهيم:٢١٧مسألة  
ذلك صلّى في المسجد الحرام خلف المقام ولو بعيدا عنه، بل ال يبعد االجتزاء بإتيانها فـي أي موضـع مـن            

  .المسجد الحرام
  



 ٣٨

 بطل حجه، وأما إذا تركها سهوا فإن تذكرها قبل أن يخـرج مـن    إذا ترك صالة الطواف عمداً     :٢١٨مسألة  
مكّة المكرمة ولم يكن العود اليها لإلتيان بها في محلها شاقا عليه رجع إلى المسجد الحـرام وأتـى بهـا فـي       

  .محلها، وإن تذكرها بعد ما خرج من مكّة المكرمة أتى بها في الموضع الذي ذكرها فيه
  

  . القاصر أو المقصر في المسألة السابقة حكم الناسي حكم الجاهل:٢١٩مسألة 
  

 إذا تذكر أثناء السعي أنه ترك صالة الطواف قطع السعي وأتى بها في محلها ثـم رجـع وأتـم        :٢٢٠مسألة  
  .السعي من حيث قطعه

  
ال فال  إذا كانت صالة طواف الرجل بمحاذاة المرأة، فإن كان الرجل متقدما عليها ولو مقدارا قلي      :٢٢١مسألة  

  .إشكال في صحة صالتهما، وكذا إن كان بينهما فصل ولو بمقدار شبر
  

  . مشروعية الجماعة في صالة الطواف غير معلومة:٢٢٢مسألة 
  

 يجب على كل مكلف أن يتعلم الصالة الصحيحة حتى يؤدي تكليفه بشكل صحيح خصوصا مـن        :٢٢٣مسألة  
  .يريد الحج

   
   

   السعي:  الفصل الرابع
   

  .لواجب الرابع من واجبات العمرةوهو ا
   

 يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة والسعي هو السير بينهمـا علـى أن يبـدأ       :٢٢٤مسألة  
بالصفا ويختم الشوط األول بالمروة ثم يقطع الشوط الثاني منها إلى الصفا وهكذا إلـى سـبعة أشـواط فيخـتم      

  .اء بالمروة والختم بالصفاالشوط السابع بالمروة، وال يصح اإلبتد
  

  . يشترط في السعي النية ويعتبر فيها ما تقدم في نية اإلحرام من القربة واإلخالص والتعيين:٢٢٥مسألة 
  

  . ال يشترط في السعي الطهارة من الحدث والخبث:٢٢٦مسألة 
  

  . محّل اإلتيان بالسعي بعد الطواف وصالته، فال يصح تقديمه عليهما:٢٢٧مسألة 



 ٣٩

  
 ال يجوز تأخير السعي عن الطواف وصالته إلى اليوم التالي اختيارا، وأما التأخير إلى الليل فـال      :٢٢٨ألة  مس

  .مانع منه
  

  . يعتبر في كل شوط قطع تمام المسافة بين الصفا والمروة، نعم ال يجب الصعود عليهما:٢٢٩مسألة 
  

ها، واستقبال الصفا كذلك فـإن اسـتدبر أثنـاءه     يجب أثناء السعي استقبال المروة عند الذهاب إلي :٢٣٠مسألة  
  .بأن مشى القهقرى لم يصح سعيه، نعم ال يضر الميل بوجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف

  
  . يجب أن يكون السعي في الطريق المتعارف:٢٣١مسألة 

  
  .فوقهما ال يصح السعي في الطابق العلوي ما لم يحرز كونه واقعا بين الجبلين ال :٢٣٢مسألة 

  
 يجوز الجلوس والنوم على الصفا والمروة أو بينهما لإلستراحة أثناء السعي، بل يجوز ذلك بـال          :٢٣٣مسألة  

  .عذر أيضا
  

 يشترط المباشرة في السعي مع التمكّن منه، ويجوز السعي ماشياً أو راكباً أو محموالً، والمـشي      :٢٣٤مسألة  
  .أفضل، فإذا تعذّر جميع ماتقدم استناب

  
  :  وزيادته ونقصانه نا مسائل عامة حول ترك السعيوه

   
  . السعي ركن كالطواف وحكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف، وقد مر ذكره:٢٣٥مسألة 

  
 من ترك السعي سهوا وأحّل من عمرته فإن جامع زوجته وجب عليـه باإلضـافة إلـى إتيـان           :٢٣٦مسألة  

  .السعي التكفير ببقرة على األحوط وجوباً
  

  .ء عليه، والجاهل بالحكم كالناسي  إذا زاد في السعي شوطا أو أزيد سهوا صح سعيه وال شي:٢٣٧مسألة 
  

 بأن كان معتقدا أن مجمـوع الـذهاب واإليـاب    - من زاد سبعة أشواط على سعيه بنية السعي       :٢٣٨مسألة  
فت أثناء السعي إلى ذلك واألولى قطـع   ال يجب عليه اإلعادة وصح سعيه، وكذا الحكم فيما لو الت -شوط واحد   

  .الزائد من حيث تذكر



 ٤٠

  
 من نقص سعيه سهوا وجب عليه االتمام متى ما تذكّر، فإن تذكّر بعد عودته إلـى بلـده وجـب      :٢٣٩مسألة  

عليه الرجوع إلتمامه إلّا إذا كان في ذلك مشقة وحرج فيستنيب حينئذ.  
   

  التقصير:  الفصل الخامس
   

  .امس من واجبات العمرةوهو الواجب الخ
   

ء من شعر الرأس أو اللحية أو الـشارب   والمراد منه قص شي  .  يجب التقصير بعد اتمام السعي     :٢٤٠مسألة  
  .ء من أظفار اليد أو الرجل أو أخذ شي

  
  . التقصير عبادة تجب فيه النية بشروطها المذكورة في نية اإلحرام:٢٤١مسألة 

  
 عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل البد في التحلـل منـه      ال يجزي حلق الرأس    :٢٤٢مسألة  

من التقصير، فإن حلق قبل التقصير، فمضافا إلى عدم إجزائه يكون عليه فيه التكفيـر بـشاة للحلـق فيمـا إذا      
  .صدر منه عن علم وعمد

  
  .وأما إذا كان قد أحرم للعمرة المفردة فيتخير بين الحلق والتقصير

  
 ال يجزي نتف الشعر عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل البد في التحلـل منـه             :٢٤٣ مسألة

من التقصير كما تقدم فإن نتف شعره بدل التقصير فمضافا إلى عدم إجزائه عنه، تكون عليه فيه كفـارة نتـف       
  .الشعر إن فعله عالما عامدا

  
بالحكم وأتى بالحج بطلت عمرته ووقع حجه الـذي أتـى بـه     لو نتف الشعر بدل التقصير جاهالً :٢٤٤مسألة  

إفراداً، وحينئذ إن كان حجه واجباً فاألحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد أداء مناسك الحج ثم يأتي بعمـرة            
  .التمتع والحج من قابل، وكذا حكم من حلق شعره بدل التقصير جاهال بالحكم وأتى بالحج

  
  .مبادرة إلى التقصير بعد السعي ال تجب ال:٢٤٥مسألة 

  
 إذا ترك التقصير عمدا أو جهال وأحرم للحج فاألقوى بطالن عمرته وانقالب حجه إلى االفـراد،   :٢٤٦مسألة  

  .واألحوط وجوبا أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل



 ٤١

  
ء عليـه وإن   حت عمرته وحجه، وال شـي  إذا ترك التقصير سهوا فأحرم للحج صح إحرامه وص :٢٤٧مسألة  

  .استحب له التكفير بشاة، بل األحوط عدم تركها
  

  . يحّل له بعد التقصير من عمرة التمتع كل ما حرم عليه حتى النساء:٢٤٨مسألة 
  

 ال يجب في عمرة التمتع طواف النساء، وإن كان األحوط اإلتيان به وبصالته رجـاء، وأمـا إذا      :٢٤٩مسألة  
 أحرم للعمرة المفردة فال تحّل له النساء إلّا بعد اإلتيان بطواف النساء وصالته بعد التقصير أو الحلـق،      كان قد 

  .وكيفيته وأحكامه ال تختلف عن طواف العمرة المتقدم
  

 يجب على الظاهر لكل عمرة مفردة ولكّل حج طواف نساء مستقل، فمثال لـو جـاء بعمـرتين          :٢٥٠مسألة  
رة مفردة فحّل النساء له وإن كان ال يبعد أن يكفي فيه طواف نساء واحد إلّا أنـه يجـب        مفردتين أو بحج وعم   

  .عليه لكل واحد منهما طواف نساء مستقل
  
  

   القسم الثاني
  

   في أعمال الحج
  
   اإلحرام:  الفصل األول

  
الكيفيـة  وهو الواجب األول من واجبات الحج، وال يختلف إحرام الحج عن احرام العمرة في الشرائط و 

وتروك اإلحرام وفي أحكامه وكفاراته إال في النية فينوي اإلتيان بأعمال الحج، وكّل مـا اعتبرنـاه فـي نيـة          
  .وينعقد اإلحرام بالنية فإذا نوى الحج ولبى انعقد إحرامه. إحرام العمرة فهو معتبر في نية اإلحرام للحج أيضا

   
  : المسائل التالية ضمن  نعم يختص إحرام الحج ببعض أمور نذكرها

   
 ميقات إحرام حج التمتع هو مكّة المعظّمة، واألفضل اإلحرام لحج التمتع من المسجد الحـرام،          :٢٥١مسألة  

ويجزي االحرام من أي موضع من مكّة المكرمة حتى القسم المستحدث منها، ولكن االحوط أن يحـرم مـن             
اإلحرام منهاالمكنة القديمة، نعم إذا شك أنه منها أم ال، لم يصح .  



 ٤٢

 يجب اإلحرام قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكن من إدراك الوقوف االختيـاري     :٢٥٢مسألة  
، ويجوز اإلحـرام قبلـه   )وهو اليوم الثامن من ذي الحجة(بعرفات، وأفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية   

       ة الزحام، وقد تقدم أيضا جواز تقديم اإلحرام للحج لمن أراد الخروج مـن  السيما للشيخ والمريض إن خافا شد
  .مكّة لحاجة بعد اإلتيان بالعمرة

  
 من نسي اإلحرام وخرج إلى منى وعرفات وجب عليه الرجوع إلى مكّة المعظّمـة واإلحـرام         :٢٥٣مسألة  

  .الجاهل بالناسيمنها، فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه وصح حجه، والظاهر إلحاق 
 من نسي اإلحرام إلى أن أنهى أعمال الحج صح حجـه، ويلحـق الجاهـل بـالحكم بالناسـي،              :٢٥٤مسألة  

  .واألحوط استحبابا إعادة الحج من قابل في صورتي الجهل والنسيان
  

  . من ترك اإلحرام عالما عامدا إلى أن فاته الوقوف بعرفات والمشعر بطل حجه:٢٥٥مسألة 
  

 من جاز له تقديم أعمال مكّة قبل الوقوفين وجب عليه اإلتيان بها محرما، فإن أتى بها مـن دون        :٢٥٦مسألة  
  .إحرام أعادها معه

  
  

   الوقوف بعرفات:  الفصل الثاني
   

وهو الواجب الثاني من واجبات الحج، وعرفات جبل معروف، وحده من بطن عرنَـة وثويـة ونمـرة       
  .ن إلى أقصى الموقف، وهذه الحدود خارجة عنهإلى ذي المجاز، ومن المأزمي

   
  . الوقوف بعرفات عبادة تجب فيه النية بشروطها المتقدمة في نية اإلحرام:٢٥٧مسألة 

  
 المراد من الوقوف مطلق الحضور في ذلك المكان من دون فرق بين كونه راكبا أو ماشـيا أو          :٢٥٨مسألة  

  .نائما أو واقفا
  

 وال - وهو وقت صالة المغـرب  - من زوال يوم التاسع إلى الغروب الشرعي  األحوط أن يقف :٢٥٩مسألة  
  .يبعد جواز تأخيره عن أول الزوال بمقدار أداء الظهرين جمعا مع مقدماتهما

  



 ٤٣

 الوقوف المذكور واجب إال أن الركن منه هو مسمى الوقوف، ويتحقق بالدقيقة والدقيقتين، فـإن       :٢٦٠مسألة  
ارا بطل حجه، ولو وقف مسمى الوقوف وترك الباقي أو أخّر الوقوف إلـى العـصر    ترك مسمى الوقوف اختي   

  .صح حجه، وإن أثم في صورة العمد
  

 يحرم النفر من عرفات قبل الغروب، فإن نفر كذلك عامدا أو خرج عـن حـدوده ولـم يرجـع     :٢٦١مسألة  
يـصوم ثمانيـة عـشر يومـا،     عصى ووجب عليه التكفير ببدنة، ولكن حجه صحيح، ومع العجز عن البدنـة       

واألحوط أن يذبح البدنة يوم العيد في منى وإن كان عدم تعين كونها في منى لـيس ببعيـد، وإن رجـع إلـى            
  .عرفات فال كفارة عليه

  
 إذا نفر من عرفات قبل الغروب نسيانا أو جهال بالحكم وجب عليه الرجوع فيما إذا التفـت قبـل   :٢٦٢مسألة  

  .ء عليه جع عصى ولكن ال كفارة عليه، وأما إذا لم يلتفت حتى خرج الوقت فال شيفوات الوقت، فإن لم ير
   
  

  )المزدلفة ( الوقوف في المشعر الحرام:  الفصل الثالث
  

وهو ثالث واجبات الحج، والمراد منه الحضور في ذلك المكان المعروف بعد االفاضة مـن عرفـات      
  .عند الغروب متجها نحو المشعر الحرام

   
  . الوقوف في المشعر عبادة تجب فيه النية بالشروط المذكورة في نية اإلحرام:٢٦٣ مسألة

  
 وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر، واألحوط الوقوف فيـه  :٢٦٤مسألة  

  .بنيته من حين الوصول إليه ليالً بعد اإلفاضة من عرفات
  

ن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إال أن الركن منه مسمى الوقـوف     يجب البقاء في المشعر م     :٢٦٥مسألة  
ولو بمقدار دقيقة أو دقيقتين فإن وقف المسمى وترك الباقي عمدا صح حجه وإن فعل حراما، وأمـا إن تـرك         

  .مسمى الوقوف اختيارا فحجه باطل
  

ة للنـساء والـضعفاء واألطفـال     تجوز االفاضة من المشعر إلى منى ليلة العيد بعد الوقوف مد  :٢٦٦مسألة  
  .والشيوخ ومن له عذر كالخوف أو المرض، وكذا لمن ينفر بهم ويعتني بأحوالهم كالممرض والخادم

  
   



 ٤٤

هناك تقسيمات كثيرة بمالحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارا أو اضطرارا عمـدا أو جهـال أو             : تنبيه
  .الكتب المفصلّةنسيانا فردا أو تركيبا موكول ذكرها إلى 

   
  

   الرمي:  الفصل الرابع
  

  .وهو رابع واجبات الحج، وأول أعمال منى
  .يوم العاشر من ذي الحجة) الكبرى(يجب رمي جمرة العقبة 

   
  : يشترط في الرمي أمور:  شروط الرمي

  . النية بشرائطها كما تقدم في نية اإلحرام:األول
  

ه حصى، فال يصح الرمي بالرمل من جهة الـصغر وال بالحجـارة    أن يكون الرمي بما يصدق عليه أن     :الثاني
  .من جهة الكبر

  
  . أن يكون زمان الرمي فيما بين طلوع الشمس يوم العيد وغروبها لمن تمكن منه:الثالث

  
إصابة الحصاة للجمرة، فإن لم تصب أو ظن إصابتها لم تحسب ووجب عليه رمي أخرى بـدال عنهـا،     : الرابع

  .ها إلى الدائرة المحيطة بالجمرة من دون إصابةوال يكفي وصول
  

  . أن يكون الرمي بسبع حصيات:الخامس
  

 أن يكون رمي الحصيات متتابعا، فلو رماها دفعة لم تحسب إال واحدة سواء أصاب الجمرة الجميـع         :السادس
  .أم ال

  
من الجمـرة فيمـا إذا    يجوز رمي الجمرة مع طليها باإلسمنت كما يجوز رمي القسم المستحدث :٢٦٧مسألة  

  .عد عرفا جزءاً منها
  

 الظاهر جواز الرمي من الطابق العلوي وان كان األحوط الرمي من المكان المتعـارف عليـه        :٢٦٨مسألة  
  .سابقا

   



 ٤٥

   
  : يشترط في الحصى أمور:  شروط الحصى

  . أن تكون من الحرم فال تجزي من خارجه:األول
  . رميا صحيحا ولو في السنين السابقة أن تكون بِكرا لم يرم بها:الثاني
 أن تكون مباحة فال يجوز الرمي بالمغصوب وال بما حازه غيره من دون إذنه، نعـم ال يـشترط فـي          :الثالث

  .الحصى طهارتها
  

 الذين يرخّص لهم في الخروج من المشعر الحرام بعد منتصف الليـل  - يجوز للنساء والضعفاء  :٢٦٩مسألة  
 فيما إذا كانوا معذورين من الرمي نهارا، بل يجوز للنساء مطلقا الرمـي لـيال، وأمـا      الرمي ليال  -إلى منى   

  .المرافق لهم فإن كان هو نفسه معذورا جاز له الرمي ليال وإال وجب عليه الرمي نهارا
  

ر مـن   المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها، وكذا المعذو :٢٧٠مسألة  
  .الرمي نهار يوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده

   
  

   الذبح:  الفصل الخامس
   

  .وهو الخامس من واجبات الحج، والثاني من أعمال منى
  

بـين  اإلبل والبقر والغنم من دون فرق :  يجب على المتمتع بالحج الهدي وهو إحدى النعم الثالث   :٢٧١مسألة  
  .الذكر واألنثى، واإلبل أفضل، وال تكفي غير المذكورات من سائر الحيوانات

  
  . الذبح عبادة يشترط فيه النية بشرائطها المتقدمة في نية اإلحرام:٢٧٢مسألة 

  
  :  يشترط في الهدي أمور:٢٧٣مسألة 
الثالثة علـى األحـوط وجوبـا،     السن، فيعتبر في اإلبل الدخول في السنة السادسة وفي البقر الدخول في   :األول

والمعز كالبقر، ويعتبر في الضأن الدخول في الثانية على األحوط وجوبا، والتحديد المذكور من جهة الـصغر        
  .فال يجزي األقل، وأما من جهة الكبر فيجزي كبير السن من المذكورات

  
  . الصحة والسالمة:الثاني

  



 ٤٦

  . أن ال يكون هزيال:الثالث
  

ن تام األعضاء فال يجزي الناقص كالخصي وهـو الـذي ُأخرجـت خـصيتاه، نعـم يجـزي          أن يكو  :الرابع
مرضوض الخصية إال أن يصل حد الخصي، وال يجزي مقطوع الذنب أو األعـور أو األعـرج أو مقطـوع     

وكذا لو كان كذلك في أصل الخلقة، فال يجزي كل حيوان فاقد لعـضوٍ مـن   . األذن أو المكسور قرنه الداخلي    
نعم ال بأس بما يكون قرنه الخـارجي مكـسورا   . عضاء الموجودة عادة في صنفه بحيث يعد ذلك نقصا فيه      األ
  . وال بأس بما يكون مشروم األذن أو مثقوبها)والقرن الخارجي بمنزلة الغالف للقرن الداخلي(
  

بح هدي آخـر عنـد    إذا ذبح حيوانا معتقدا سالمته فانكشف كونه مريضا أو ناقصا وجب عليه ذ      :٢٧٤مسألة  
  .التمكن

  
  . األحوط تأخير الذبح عن رمي جمرة العقبة:٢٧٥مسألة 

  
 االحوط وجوباً عدم تأخير ذبح الهدي عن يوم العيد اختياراً فإن أخّره عمدا أو سـهوا أو جهـال       :٢٧٦مسألة  

 الحجـة مـن دون   لعذر أم لغيره فاألحوط وجوبا ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلّا ففي بقية ايام شـهر ذي     
  .فرق بين الليل والنهار على الظاهر

  
  . محل الذبح منى فإن منع من الذبح فيها أجزأه الذبح في المكان المعد له في الوقت الراهن:٢٧٧مسألة 

  
 األحوط وجوبا كون الذابح مؤمنا، نعم ال يبعد عدم اشتراط اإليمان فيما إذا نوى الواجب بنفـسه       :٢٧٨مسألة  
  .ئب في خصوص عمل الذبح فقطووكّل النا

  
 يشترط أن يكون الذبح بمباشرته أو بوكالة منه وأما ذبح الغير عنه من دون توكيل سـابق منـه           :٢٧٩مسألة  

  .فمحل إشكال فاألحوط عدم اإلكتفاء به
  

) هو الفوالذ الممزوج بمادة مضادة للـصدأ ( يشترط في آلة الذبح ان تكون من الحديد، واالستيل     :٢٨٠مسألة  
  . بها في حكم الحديد، ولكن إذا شك في كون آلة الذبح من الحديد فما لم يحرز كونها منه ال يجزي الذبح

   
  
  
   



 ٤٧

   التقصير أو الحلق:  الفصل السادس
   

  .وهو سادس واجبات الحج، والثالث من أعمال منى
عين علـى المـرأة فـال     يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو األظفار، والتقصير مت     :٢٨١مسألة  

يجزيها الحلق واألحوط أن تجمع في التقصير بين األخذ من الشعر والظفر، وأما الرجل فيتعين عليـه الحلـق          
  .واال فيتخير بين الحلق و التقصير) وهو من يحج للمرة األولى(على األحوط ان كان صرورةً 

  
هما النية الخالصة من الرياء وقصد إطاعة اللّـه   كّل من الحلق والتقصير من العبادات، فتجب في     :٢٨٢مسألة  

  .تعالى، فإن قصر أو حلق من دون النية المذكورة لم يحّل له ما يحّل بهما
  

  . إذا استعان بغيره للتقصير أو الحلق وجب عليه أن ينوي بنفسه:٢٨٣مسألة 
  

 به كذلك وجب عليه اإلتيـان بـه    األحوط وجوبا الحلق أو التقصير نهار يوم العيد، وإذا لم يأت       :٢٨٤مسألة  
  .ليلة الحادي عشر أو ما بعدها، ويجزيه ذلك

  
 ال يجب تأخير الحلق أو التقصير على من أخر الذبح عن يوم العيد لـسبب مـا، بـل ال يبعـد            :٢٨٥مسألة  

عمـال  وجوب اإلتيان بهما نهار يوم العيد، فال يترك اإلحتياط بذلك، ولكن اإلتيان بطواف الحج وغيـره مـن أ     
  . قبل الذبح محل اشكال- في هذه الصورة -مكة الخمسة 

  
  . يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فال يجوز في غيرها اختيارا:٢٨٦مسألة 

  
 إذا حلق أو قصر عمدا أو نسيانا أو جهال خارج منى وأدى بقية األعمال وجب عليـه الرجـوع       :٢٨٧مسألة  

  .تبة عليهما، وكذا الحكم فيما إذا ترك التقصير أو الحلق وخرج منهااليها لذلك وإعادة األعمال المتر
  

 يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أوالً ثم الذبح إن تمكّن من ذبح الهدي يوم العيد في منـى         :٢٨٨مسألة  
ة ثم التقصير أو الحلق فإن أخّل عمدا بالترتيب المذكور كان عاصيا ولكن ال يجب عليه علـى الظـاهر إعـاد         

األعمال مرتبةً وإن كانت اإلعادة مع التمكّن موافقة لالحتياط، وكذا الحكم في صورتي الجهل والنسيان، وأمـا       
من لم يتمكن من ذبح الهدي يوم العيد في منى، فإن تمكّن من ذبحه في نفس اليوم في المجزرة المقررة للـذبح     

الذبح على الحلق أو التقصير أيضا ثـم االتيـان   في الوقت الراهن الواقعة خارج منى وجب على األحوط تقديم  
بأحدهما، وإن لم يتيسر له ذلك أيضا فاألحوط وجوبا المبادرة إلى الحلق أو التقصير في يوم العيد، ويتحلّل بـه          

  .عن اإلحرام، ولكن يؤجل أعمال مكة الخمسة إلى ما بعد الذبح



 ٤٨

  
  .ل ما حرم عليه باإلحرام للحج إال النساء والطيب يتحلّل المحرم بعد الحلق أو التقصير من ك:٢٨٩مسألة 

   
  

  أعمال مكّة المكرمة:  الفصل السابع
   

وصـالته، والـسعي   ) طواف الزيارة(طواف الحج ويسمى  : األعمال الواجبة في مكّة المعظّمة خمسة     
  .بين الصفا والمروة، وطواف النساء وصالته

  
ل يوم العيد الرجوع إلى مكّة المعظّمة في نفس اليوم الداء  يجوز بل يستحب بعد الفراغ من أعما       :٢٩٠مسألة

بقية مناسك الحج من الطوافين وصالتيهما والسعي، ويجوز التأخير إلى آخر أيام التشريق بل الى آخـر شـهر         
  .ذي الحجة

  
 كيفية الطواف وصالته والسعي كطواف العمرة وصالته والسعي فيها من دون فـرق إال فـي          :٢٩١مسألة  
  .، فينوي هنا اإلتيان بها للحجالنية

  
 ال يجوز تقديم االعمال المذكورة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختيـارا، نعـم           :٢٩٢مسألة  

  : يجوز تقديم الطوافين وصالتيهما لطوائف
  

 البقـاء   النساء إذا خفن طرو الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة ولم يتمكّن مـن        :األولى
  .إلى الطهر

  
 الرجال والنساء العاجزين عن الطواف بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة لكثرة الزحام أو العاجزين عـن       :الثانية

  .أصل الرجوع إليها
  

  .منه  المرضى العاجزين عن الطواف بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة بسبب شدة الزحام أو الخوف :الثالثة
  

حدى الطوائف الثالث الطوافين وصالتيهما والسعي ثم ارتفع العذر ال يجـب علـيهم    إذا قدمت إ:٢٩٣مسألة  
  .إعادتها وإن كانت أحوط

  



 ٤٩

 من قدم أعمال مكة لعذر كالطوائف المتقدمة ال يحّل له الطيب والنساء وانما تحـّل لـه جميـع       :٢٩٤مسألة  
  .المحرمات بعد التقصير أو الحلق

  
واجبان ولكنهما ليسا ركنين، فلو تركهما عمدا لم يبطل حجـه ولكـن ال      طواف النساء وصالته     :٢٩٥مسألة  

تحّل له النساء حينئذ.  
  

 ال يختص طواف النساء بالرجال بل يعم النساء وغيرهن، فإن تركه الرجل لم تحّل لـه النـساء،        :٢٩٦مسألة  
  .وإن تركته المرأة لم يحّل لها الرجال

  
 طواف الحج وال على صالته اختيـاراً، وال تقـديم طـواف النـساء      ال يجوز تقديم السعي على  :٢٩٧مسألة  

  .أعاد عليهما وال على السعي اختيارا، فلو خالف الترتيب 
  

 لو ترك طواف النساء سهوا ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع من دون مـشقة وجـب وإال      :٢٩٨مسألة  
  .ه، وكذا الحكم فيما لو تركه عمدااستناب، وال تحّل له النساء إال بعد طوافه بنفسه أو نائب

  
 يحرم باالحرام للحج ما تقدم ذكره في محرمات اإلحرام للعمرة، والتحلّل منها يحصل بالتـدريج   :٢٩٩مسألة  

  : وفي مواطن ثالثة
ء إال الطيب والنساء حتى الصيد وإن حرم من جهة كونه فـي    عقيب الحلق أو التقصير فيحّل له كل شي     :األول
  .الحرم

  . بعد السعي فيحّل له الطيب:ثانيال
  . بعد طواف النساء وصالته فتحّل له النساء:الثالث

   
  

   المبيت في منى:  الفصل الثامن
  

  .  وهو الواجب الثاني عشر من واجبات الحج والرابع من أعمال منى
مة يـوم العيـد    يجب المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر فاذا خرج إلى مكّة المعظّ     :٣٠٠مسألة   

  .الداء الطوافين وصالتيهما والسعي وجب عليه الرجوع للمبيت في منى
  

  :  يستثنى من وجوب المبيت بمنى في الليالي المذكورة طوائف منها:٣٠١مسألة 
  . المرضى ومن يعتني بهم بل كّل من كان له عذر تشق عليه البيتوتة معه-أ 



 ٥٠

  .لضياع أو السرقة في مكّة من خاف على ماله المعتد به من ا-ب 
 من بقي في مكّة مشتغال بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إال لـضرورة كاالكـل والـشرب بقـدر         -ج  

  .االحتياج أو تجديد الوضوء
  

  . المبيت في منى عبادة تجب فيه النية بشرائطها المتقدمة:٣٠٢مسألة 
  

ل، واألحوط وجوبا لمن ترك المبيت في النـصف األول   يكفي المبيت من الغروب إلى نصف اللي:٣٠٣مسألة  
من دون عذر المبيت في النصف الثاني من الليل وان كان ال يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني مـن الليـل         

  .حال االختيار أيضا
  

يـر   من ترك المبيت الواجب بمنى من دون أن يشتغل بالعبادة في مكة المكرمة يجب عليـه التكف :٣٠٤مسألة  
  .عن كّل ليلة بشاة، وال فرق في ذلك بين المعذور وغيره وال بين الجاهل والناسي وغيرهما على األحوط

  
  . من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب ان ينفر بعد الزوال وال يجوز له النفر قبله:٣٠٥مسألة 

  
  

   رمي الجمار الثالث:  الفصل التاسع
   

وال يختلف رمي الجمار الثالث فـي  . ات الحج والخامس من أعمال منى   وهو الواجب الثالث عشر من واجب     
  .يوم العيد) الكبرى(كيفيته وشروطه عما تقدم في رمي جمرة العقبة 

  
 يجب رمي الجمار الثالث أي الجمرة االولى والوسطى والعقبة في نهار الليـالي التـي يجـب           :٣٠٦مسألة  

  .المبيت فيها
  

وع الشمس إلى الغروب فال يجوز الرمي في الليل اختيارا، ويـستثنى مـن        وقت الرمي من طل    :٣٠٧مسألة  
ذلك الراعي وكل من له عذر من خوف على ماله أو عرضه أو نفسه، وكذا الضعفاء مـن النـساء والـشيوخ      

  .والصبيان الذين يخافون على انفسهم من شدة الزحام، فيجوز لهؤالء جميعا الرمي ليال
  

وراً عن الرمي نهارا فقط دون الليل ال تجوز له االستنابة بل تجب عليـه مباشـرة       من كان معذ   :٣٠٨مسألة  
الرمي بنفسه في الليل إما في ليلته المتقدمة أو في الليلة التالية وأما من كان معذورا عن الرمي حتى في الليـل     



 ٥١

ي الليلة التاليـة أن يرمـي   أيضا كالمريض مثالً فتجوز له اإلستنابة ولكن األحوط وجوبا فيما إذا ارتفع عذره ف    
  .هو نفسه

  
 المعذور عن مباشرة الرمي إذا استناب للرمي فأتى به النائب ثم ارتفع عذره قبل فـوات وقـت       :٣٠٩مسألة  

الرمي فإن كان حين اإلستنابة آيساً من ارتفاع عذره إلى أن عمل النائب عمله أجزأه عمـل النائـب وال تجـب     
آليس من ارتفاع العذر فهو وإن جازت له اإلستنابة حين طرو العـذر، إالّ أنـه   عليه اإلعادة بنفسه، وأما غير ا   

  .لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه اإلعادة بنفسه
  

  . رمي الجمار الثالث واجب ولكنه ليس ركنا في الحج:٣١٠مسألة 
  

، فيرمـي كـل جمـرة     يجب الترتيب في الرمي بأن يبتدئ بالجمرة األولى ثم الوسطى ثم العقبة   :٣١١مسألة  
  .سبع حصيات بالكيفية المتقدمة سابقا

  
 إذا نسي رمي الجمار الثالث ونفر من منى فإن تذكّر في أيام التشريق وجب عليه الرجوع إلـى       :٣١٢مسألة  

منى والرمي بنفسه إن أمكنه ذلك ومع عدمه يستنيب، وإن تذكر بعد أيام التشريق أو أخر الرمي عمدا إلى مـا        
لتشريق فاألحوط وجوبا أن يرجع ويرمي هو نفسه أو نائبه ثم القضاء من قابـل ولـو اسـتنابة، وإن           بعد أيام ا  

  .نسي رمي الجمار الثالث حتى خرج من مكّة المعظّمة فاألحوط وجوبا القضاء في العام القابل ولو استنابةً
  

 في األولـى والوسـطى وال    يجوز رمي الجمار من اطرافها األربعة وال يشترط استقبال القبلة        :٣١٣مسألة  
  .استدبارها في العقبة الكبرى

  
  

  مسائل متفرقة
   

 يتم تطهير بالط المسجد الحرام بالماء القليل، وذلك بأن يصب الماء القليـل علـى النجاسـة بحيـث      :١ السؤال
  يحصل العلم عادة ببقاء النجاسة، فهل يصح السجود على بالط المسجد أم ال ؟

  
ل بذلك العلم بنجاسة كل موضع من مواضع المسجد، والفحص غير واجـب، فالـسجود       عادة ال يحص   الجواب

  .على البالط صحيح
  
   



 ٥٢

   هل تجزي صالة الجماعة بشكل دائري حول الكعبة ؟:٢ السؤال
  

 تصح صالة من يقف خلف اإلمام أو الى أحد جانبيه، واألحوط استحبابا أن يراعي من يقف فـي أحـد         الجواب
 ا صالة من يقف مقابـل  جانبي اإلمام البعد الذي بين اإلمام وبين البيت فال يقف أقرب إلى البيت من اإلمام، وأم

  .اإلمام من الجانب اآلخر من البيت فال تصح
   

   هل تجزي الصالة جماعة خلف إمام من أهل السنة في مكة المعظّمة والمدينة المنورة أم ال ؟:٣ السؤال
  

  . مجزية إن شاء اللّهالجواب
   

 من نوى اإلقامة عشرة أيام في مكة المعظّمة فما هو حكم صالته في عرفات والمشعر ومنى وأثناء         :٤ السؤال
  طي المسافة بينها أيضا ؟

  
إذا كانت من نيته إقامة تمام العشرة في مكة المكرمة قبل الخروج إلى عرفات وصلّى معهـا صـالة             الجواب

، يبقى على التمام وال يكون خروجه بعد استقرار حكم اإلقامة إلـى   ء سفراً جديداً   رباعية صحيحة، فما لم ينشى    
  .عرفات والمشعر الحرام ومنى سفراً

   
 هل يجري حكم التخيير بين القصر والتمام في مكة والمدينة أم يختص ذلك فـي المـسجد الحـرام          :٥ السؤال

  أم ال ؟؟ وهل هناك فرق بين األمكنة القديمة منها والجديدة، )ص( ومسجد النبي
  

 يجري حكم التخيير بين القصر والتمام في كل مكان من هذين البلدين المشرفين، والظاهر أنه ال فـرق      الجواب
بين األمكنة القديمة والجديدة، وإن كان األحوط في هذه المسألة اإلقتصار على األمكنة القديمة منهما، بل علـى   

  .وي االقامة عشرة أيامالمسجدين الشريفين فقط، فيصلّي قصرا إلّا أن ين
   

   ما هو حكم حج من امتنع عن المشاركة في مسيرة البراءة من المشركين ؟:٦ السؤال
  

 ال يضر ذلك بصحة حجه وإن كان قد فوت على نفسه فضيلة المشاركة في مراسم إعالن البراءة مـن        الجواب
  .أعداء اللّه تعالى

   
س على الجدار الواقع بين رواق المسجد الحرام والمسعى ؟ علمـا   هل يجوز للحائض والنفساء الجلو   :٧ السؤال

  .أنه مشترك بينهما



 ٥٣

  . ال إشكال في ذلك إلّا إذا ثبت أنه جزء من المسجد الحرامالجواب
   

 ما هو حكم حج من شك في إدراك الوقوفين ويوم العيد من جهة االختالف في رؤية الهالل؟ وهـل            :٨ السؤال
   مجددا أم ال؟يجب عليه إعادة الحج

  
 يجزيه العمل على وفق ثبوت هالل ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكمه به، فإذا أدرك الوقـوفين     الجواب

  .تبعا للناس فقد أدرك الحج وأجزأه
   

 ورد في بعض االستفتاءات أنكم ال تجيزون إقامة الجماعات في الفنادق في مكـة المكرمـة، فهـل     :٩السؤال
ماعة في المساكن والمنازل التي تنزل فيها الحمالت عادة، علما ن هـذه الحمـالت تـستقل         تجيزون إقامة الج  

  بالمنزل، وإقامة الجماعة فال تشكل ذريعة عند الحجاج لترك الصالة في المسجد الحرام؟
  

  . ال نجيز إقامة الجماعة في المساكن والمنازل أيضاالجواب
   

 منى والمزدلفة يستخدمها السائقون كطرق داخليـة   لموصلة إلى بعض الطرق التي شقت واألنفاق ا   :١٠السؤال
 طرقا تمر فـي منـى،     أحياء اُخرى للهروب من الزحام، فيسلكون في سبيل الوصول من بعض أحياء مكة إلى  

  فهل يعد هذا خروجا من مكة أم ال؟
  

 بـصحة العمـرة    الظاهر انصراف دليل عدم جواز الخروج عن مثل ذلك وكيف كان ال يضر ذلـك           الجواب
  .وحجته

   
 خدمة القوافل الذين يرافقون النساء والضعفاء ليلة العيد ويفيضون من المشعر الحرام قبل الفجـر       :١١السؤال

ولـو لـم    معهم إذا أمكنهم العودة قبل طلوع الفجر وإدراك الوقوف االختياري، فهل يجب عليهم ذلـك أم ال؟  
جمرة العقبة نهاراً، فهل يجزيهم الرمي في الليـل أسـوة بالنـساء    يمكنهم العودة وكان بإمكانهم العودة لرمي    
 فرض العودة وإدراك الوقوف االختياري هل يكفـي ذلـك    وعلى والضعفاء أم أنهم يجب عليهم الرمي نهاراً؟   

  في إمكانية استنابتهم أم أن مجرد الخروج في الليل يجعهلم من المعذورين الذين ال تجوز استنابتهم؟
  

  الجواب
  . ال تجب عليهم العودة لدرك الوقوف االختياري-١
  . ال يكفيهم الرمي ليال إلّا إذا كانوا معذورين في الرمي نهاراً-٢



 ٥٤

 النائب عدم الخروج من المشعر الحرام ليال ولو فرض عوده ودرك االختيـاري مـن       االحوط بالنسبة إلى   -٣
  .المشعر الحرام

  
 خالف االختيار فال يضر بنيابتـه إذا عـاد وأدرك االختيـاري     نعم لو فرض عدم كونه معذورا وخروجه على 

  .وتمام الواجب من الوقوف
  

 ليلة العيد، وبعد مسمى الوقوف في المزدلفـة، وإيـصالهم     هل يجب ِلمن رافق النساء والمرضى      :١٢السؤال
 بين الطلـوعين، أم يكفيـه    المزدلفة قبل الفجر، أم يكتفي بالوقوف  مكة المكرمة، هل يجب عليه العود إلى      إلى

مسمى الوقوف مع التعب والمشقة وإجراءات السير التي تتخذها السلطات هناك؟ وهل هناك فـرق بـين مـن          
  يحج حجة نيابية، وبين غيره؟

  
 من ينفر بالمعذورين ليراقبهم ويمرضهم، ويجـوز لـه اإلكتفـاء      ال يجب الوقوف بين الطلوعين على    الجواب

 من يحـج حجـة نيابيـة ويجـب عليـه االتيـان        إلضطراري، نعم ال يجوز ذلك بالنسبة إلى    بالوقوف الليلي ا  
  .باالختياري من األعمال

   
 التظلل بـسبب ذلـك،     هل يجوز اختياراً اإلحرام بالنذر قبل الميقات إذ كان يعلم بأنه سيضطر إلى      :١٣السؤال

  كما لو أحرم من بلده بالنذر وركب الطائرة نهاراً؟
  

  . عنوان آخر صح اإلحرام بالنذر قبل الميقات ويحرم التظليل نهارا وال يسري حكم كل عنوان إلى يالجواب
   

 مكـة    رجل يعمل في السلك العسكري وفي بعض األحيان يكلّف بأوامر قهريـة كالـذهاب إلـى       :١٤السؤال
ـ            دخل مكـة وهـو   المكرمة فورا في مهمة طارئة كالحوادث مثال وليست لديه عمرة مسبقة وال يستطيع أن ي

  هل يكون مأثوما في هذه الحالة؟ أو هل يترتب على ذلك الكفارة؟. محرم لضيق الوقت
  

  .ء عليه في ذلك  يجوز له في مفروض السؤال دخول مكة المكرمة بال إحرامٍ وال شيالجواب
   

جـة دون أن   مكة بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة وأراد الدخول ثانية فـي ذي الح       إذا دخل إلى   :١٥السؤال
   عمرته، فهل يلزمه اإلحرام من جديد أم يمكنه الدخول بال إحرام؟ تمضي عشرة أيام على

  
  . األحوط  نعم يلزمه اإلحرام حينئذ علىالجواب

   



 ٥٥

   هل يجب الفصل بين كل عمرة بعشرة أيام أم هو مستحب؟ وهل عدم الفصل محرم أم مكروه؟:١٦السؤال
  

رتين ليس يعني أنه يجب الفصل بينهما نفسيا أو شرطيا أو أنه يـستحب، أو أنـه    اعتبار الفصل بين العم   الجواب
تحرم العمرة الثانية أو تكره بدون تحقق الفصل المعتبر، بل المقصود أنه لم يثبت األمر بالعمرة قبـل مـضي      

  .دشهر من العمرة السابقة، فاألحوط االتيان بها فيما دون الشهر برجاء المطلوبية ال بقصد الورو
   

 مكة دون انقطاع إلّا أيـام    شخص يسكن جدة ومقر عمله في مكّة المكرمة أي أنه يذهب يوميا إلى     :١٧السؤال
 مكـة،   اإلجازة، أو أنه يذهب في نصف االسبوع، أي أنه ثالثة أيام يدخل في مكّة وأربعة ال يذهب فيهـا إلـى    

  فهل يجب عليه تجديد عمرته إذا انتهت عليه؟
  

  .عليه تجديد العمرة في مفروض السؤال ال يجب الجواب
   

 لو انتهت العمرة وهو في مكة هل يجب عليه تجديدها؟ ومن أين؟ هل من حـدود الحـرم أم مـن       :١٨السؤال
  مسجد التنعيم؟

  
 ال يجب عليه تجديدها مادام هو في مكّة المكرمة، وإن أراد بعد شهر من عمرته أن يجددها فعليـه أن        الجواب

  . مسجد التنعيم الحل من أطراف الحرم أو إلى   أدنى يخرج إلى
   

 مكة مع العلـم أن سـائق التاكـسي      من كان عمله سائق تاكسي وطلب منه الزبون أن يذهب إلى        :١٩السؤال
  ليست لديه عمرة مسبقة، هل يجب عليه الدخول محرما وما الحكم لو دخلها بدون إحرام؟

  
خول مكة المكرمة ويأتي بمناسك العمـرة المفـردة، ولـو     يجب عليه في مفروض السؤال أن يحرم لد الجواب

  .ء من الكفارة عليه دخل مكة بال إحرام فعل حراما ولكن ال شي
   

وقت الذروة بحيث يزاحم الحجاج الـذين يطوفـون الواجـب، هـل       من طاف طوافات مستحبة في :٢٠السؤال
  ت آخر؟يكون عليه اشكال، خاصة إذا كان عنده متسع للطواف المستحب في وق

  
  . بل األحوط عدم الطواف المستحب مع هذا الزحام  ال اشكال فيه، نعم األولىالجواب

   
 من حج حج اإلفراد وجوبا لالستطاعة، أو حج حج إفراد استحبابا، وكان قبلها قد اعتمـر مـرات             :٢١السؤال

  كثيرة، فهل يجب عليه عمرة جديدة، تتعلق بهذا الحج؟



 ٥٦

  
  . االفراد وارد العدول عن التمتع إلى ال تجب إلّا في مالجواب

   
 - ثم طاف طواف النـساء    هل يجوز لمن هو محرم لحج اإلفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى    :٢٢السؤال

   جدة اختيارا ومن ثم يلتحق بالحجاج في عرفة مباشرة؟  أن يخرج من مكة إلى-لو جاز تقديمه 
  

 مكان آخر إذا كان ال يخاف بذلك من فـوت    جدة أو إلى  إلى ال مانع من خروجه بعد الطواف والسعي       الجواب
  .الوقوفين منه

   
 فرسخ، فمن أيـن تحـسب المـسافة؟    ١٦ مقدار المسافة الشرعية التي يجوز لصاحبها حج اإلفراد  :٢٣السؤال

  : أنها تبدأ بآخر منازل جدة وأوائل منازل مكّة وبناء عليه وكان السيد الگلپايگاني يرى
  رون أن مكة قابلة لالتساع وان كل ما يطلق عليه عرفا أنه مكة فهو منها؟ هل ت-أ 

 فرسخ من مكة أم مـن منزلـه أم مـن أي مكـان     ١٦ بعد أقل من   هل يحرم المكلّف الذي يعيش على      -ب  
  بالمدينة؟

   هل رأيكم في مبدأ الحساب كما هو عند السيد الگلپايگاني رحمه اللّه أم لكم رأي آخر؟-ج 
  

  الجواب
 أول مدينة مكّـة المكرمـة    تحسب المسافة من آخر بلد المكلّف إذا كان يسكن في بلد من مدينة أو قرية إلى )  أ

  .وبلد مكة قابل لالتساع والمدار في حساب المسافة على ما يطلق عليه عرفا أنه بداية بلد مكة حاليا
  .ط اإلحرام من منزله واألحو يجوز له اإلحرام من أي مكان من بلده وإن كان األولى) ب
 المسافة بين بلده وبين بلد مكّة المكرمة الحالي وإن كـان األحـوط    قد تقدم آنفا أن المدار في المسافة على      ) ج

  .اعتبار مبدأ المسافة من منزله
   

 جـدة قاصـدا مكـة      هل يجوز للمعتمر الذي يسكن المدينة المنورة أو ضواحيها أن ينزل علـى       :٢٤السؤال
   الحل كمسجد التنعيم لإلحرام؟ تجه نحو ادنىالمكرمة وي

  
 إذا كان قاصدا للعمرة من حين الخروج من المدينة المنورة فعليه أن يحرم من مـسجد الـشجرة وال             الجواب

  . مكة المكرمة يجوز له التجاوز من الميقات بال إحرام وإن كان قاصدا في طريقه للمرور من جدة إلى
   



 ٥٧

 الجحفة وتثبت بـه المحـاذاة    أحدها يمر على:  جدة ن من المدينة أو ضواحيها إلى هناك خطان يمرا :٢٥السؤال
 كيلو متر وفي غير خـط مـستقيم    »١٠٠« واآلخر وهو الخط السريع يمر على الجحفة ولكنه يبعد أكثر من        

  فهل تعتبر هذه محاذاة أم ال؟
  

 يمينـه    نقطة يقع فيها الميقات إلى طريق إلى المراد بالمحاذاة وصول المتجه نحو مكة المكرمة أثناء ال        الجواب
  .أو يساره، وعليه فال فرق في نقطة المحاذاة بين الطريقين

   
 فرض أنها ليست محاذاة فهل يجوز لمن سلك هذا الطريق أن يتجـه نحـو        وفي الحالة الثانية على    :٢٦السؤال
   الحل ويحرم للعمرة المفردة أو الحج منها؟ ادنى

  
  . التجاوز من الميقات ومن محاذاته بال إحرام ليس لهالجواب

   
   نفسه أو عياله من اإلحرام من الميقات يجوز أن يحـرم مـن أدنـى      هل الذي يتوهم الخوف على     :٢٧السؤال
  الحل؟

  
 لو كان له عذر عن إنشاء اإلحرام في المقيات فزال بعد التجاوز عنه وجب العود إليه لإلحـرام منـه          الجواب

  . أحد المواقيت أحرم من مكانه إن لم يكن أمامه ميقات آخر ولم يتمكن من الذهاب إلىإن أمكن وإلّا 
   

 إذا دخل مكة من دون إحرام جهالً بالحكم وتوهما بأنه يجوز له ذلك، ثم علم وهو في مكة، وكـان       :٢٨السؤال
   الميقات حرجا عليه من جهة كونه مرتبطا بخدمة القوافل فما هو تكليفه؟ الرجوع إلى

  
  . ال تكليف عليه بعد دخول مكةالجواب

   
   التظلل ليال من المطر حال اإلحرام هل يجوز أم ال؟:٢٩السؤال

  
  . األحوط المراعاةالجواب

   
 هل تجب كفارة التظليل حال المسير نحو مكة المكرمة محرما ليال في فترة تقليده لـسماحة الـسيد    :٣٠السؤال

الذي ال يجوز ذلك أم تسقط الكفـارة بمجـرد   ) ره( مسائل السيد الخوئي السيستاني الذي أوجب عليه البقاء على     
  ؟  سماحتكم حفظكم اللّه تعالى عدوله إلى

  



 ٥٨

  . بأسا في التظليل في الليل  تقليد من ال يرى ء عليه في التظليل السابق بعد ما عدل فعال إلى  ال شيالجواب
   

يسير تحت سقف سيارة مظللة من بيتـه فـي مكـة     في حال اإلحرام هل يجوز للمحرم بالحج أن         :٣١السؤال
  إلـى ) أ( المعابرة مثال نهارا، أي هل يجوز الخروج من المنـزل     العدل أو إلى     العزيزية أو إلى    المكرمة إلى 

  ؟)أ ( إلى) ب(والرجوع من ) ب(نقطة 
  

قديمة وبين المنـاطق   المحرم في التظليل داخل مكة المكرمة بال فرق في ذلك في مكة ال    ء على   ال شي  الجواب
  .المستحدثة الملحقة ببلد مكة المكرمة حديثا

   
 منى من المزدلفة وقبل النزول في المنـزل تـستغرق الـسيارة وقتـا طـويال         عند الوصول إلى   :٣٢السؤال

 منى وقبـل    الى المنزل لالزدحام الشديد وقد ورد جواز االستظالل حال الوصول إلى   للوصول من مدخل منى   
  ي المنزل ولكنه ذلك يصاحبه احتياط فهل االحتياط في هذه المسألة أم استحبابي؟النزول ف

  
 وإن كان ذلك قبل نزوله فـي خيمتـه،    ء عليه في التظليل داخل منى    ال شي    بعد صدق دخوله في منى     الجواب

  .واالحتياط المشار إليه في هذا الشأن استحبابي
   

 أو يصلي صلوات مستحبة، أو يجلس للدعاء، كـل ذلـك خلـف     من أحب أن يقرأ القرآن العظيم،    :٣٣السؤال
 من المسجد الحرام، فهل أن ذلك جائز عند وجود الزحـام بحيـث       ، وله متّسع في أماكن اُخرى     ٧ مقام إبراهيم 

  يضايق الذين يصلّون صالة الطواف الواجبة؟
  

  . بل األحوط االتيان بالمذكورات في غير مكان الزحام  األولىالجواب
   
  مسح وجهه بالمنشفة إلزالة الماء في حال اإلحرام؟)  ذكر أو انثى( هل يجوز للحاج :٣٤لسؤالا

  
 ال بأس في ذلك للرجل مطلقا وال للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه وإلّا فال يجـوز لهـا ذلـك،            الجواب
  . كل حال فال كفارة في تغطية الوجه وعلى

   
 الرأس لستر الوجـه دون مالمـسته؟     بالمروحة التي توضع على يسمى هل يجوز للمرأة وضع ما     :٣٥السؤال

  وماذا لو حصلت مالمسة الوجه سهوا أو عمدا؟
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 وجههـا    يجوز لها وضع المروحة لستر الوجه دون مالمسته أو اسدال الثوب ونحوه من رأسـها إلـى   الجواب
 كال حال فـال كفّـارة    ال يلصق بوجهها وعلى أن يكون بنحو   نحرها للستر عن األجنبي، واألولى   أنفها إلى   إلى

  .في ذلك
   

 »فـي الحـرم  « في الحج يجوز للحاج بدل الميت في منى أن يقضي ليله بالعبادة في مكة المكرمة  :٣٦السؤال
  فهل األكل أو الغسل أو قضاء الحاجة أو الضرورة أو تشييع المؤمنين تعتبر فاصالً يبطل االشتغال بالعبادة؟

  
تغال باألكل والشرب بقدر الحاجة والخروج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء أو للغسل الواجـب ال     االش الجواب

  .يضر باالشتغال بالعبادة
   

   وإن كان االشتغال يبطل العبادة فهل تلزمه الكفارة؟:٣٧السؤال
  

 األكل والشرب  إذا اشتغل ولو في مكّة المكرمة بما ليس عبادة ولم يكن مما يعد من الضروريات مثل          الجواب
  .وقضاء الحاجة وجبت عليه الكفارة

   
 المـسألة فهـل خـرج عـن       بلده توجه إلى  جاهال وبعد رجوعه إلى  قصر شخص في خارج منى   :٣٨السؤال

  اإلحرام أم ال؟ وما هو تكليفه اآلن في الصورتين؟
  

دة األعمال المترتبة من الطـواف   منى للتقصير فيها واعا  إحرامه ووجب عليه العود إلى      بعد باق على   الجواب
ومع العجز عن الذهاب يقصر في مكانه ويرسـل الـشعر   . وصالته والسعي وطواف النساء وصالته في مكة      

  . منى ويستنيب للطواف وسائر األعمال المترتبة إلى
   

حلـق  ) ج منـى خار( أحد المكلفين منذ فترة بعيدة وفي الحج وبعد أن قام بالذبح في المكان الجديد      :٣٩السؤال
   الحج والعمرة مرات واآلن ما تكليفه؟  ثم تردد على-شعره في نفس المكان بجهالته في الحكم 

  
 يجب عليه اعادة الحلق أو التقصير في منى ومع عدم امكان رجوعه إلى منى يجـب عليـه الحلـق أو     الجواب

المترتبة وهي أعمال مكة ومـا لـم   ثم إعادة األعمال .  األحوط التقصير في محله وارسال شعره إلى منى على   
  . احرامه ويبطل إحرامه بالنسبة إلى ما تردد من الحج والعمرة مرات يأت بما ذكر يكون باقيا على

   
 إذا حاضت المرأة بعد إحرام عمرة التمتع وال تحصل لديها حالة النقاء قبل اإلحرام للحـج، فهـل      :٤٠السؤال

   تأتي بعمرة مفردة بعد ذلك؟ اإلفراد ثم تستنيب أو ينقلب حجها إلى
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  . اإلفراد  يجب عليها العدول إلىالجواب

   
 هل يكفي تحصيل االستطاعة للحج بتوفير المال ألشهر عديدة؟ خصوصا إذا كان يعلـم بأنـه لـن      :٤١السؤال

  يستطيع إلّا من هذا الطريق؟
  

السالم بأن يحصل المـال مـن    ال يجب تحصيل االستطاعة ولكن ال مانع منه لمن يريد أن يحج حجة ا       الجواب
  .أي طريق مشروع

   
 هل تعتبر زيارة الوالدين ضرورة اجتماعية أو شرعية أو نفسية؟ وإذا كانت كـذلك فهـل يجـوز         :٤٢السؤال

   الزيارة مع استلزامها للسفر ونحوه؟ تأخير اداء الحج للمستطيع إذا أراد انفاق المال على
  

 يجوز له أن يخرج نفسه عن االستطاعة وال ينحـصر صـلة الـرحم     المستطيع أن يحج وال    يجب على  الجواب
  .في الزيارة بل يمكن بكتابة الرسالة أو الهاتف

   
   إذا صارت المرضعة مستطيعة فلو تضرر الرضيع من سفرها للحج فهل يجوز لها تركه؟:٤٣السؤال

  
 بحيث تقع المرضعة في حـرج   المرضعة البقاء عند الرضيع أو كان   لو كان التضرر بنحوٍ يجب على      الجواب

  .ال يجب الحج عليها
   

 المرأة التي تملك مقداراً من الحلي ذهبا وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعتـه تـتمكن مـن      :٤٤السؤال
   من االستطاعة، أم يجب عليها بيعه لنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة؟ الحج، فهل حلّي النساء يستثنى

  
  . الحلي بحيث تقع في خالف شأنها لو باعت الحلي ال تكون مستطيعة لى لو احتاجت إالجواب

   
   امرأة مستطيعة للحج لكن زوجها ال يأذن لها فيه فما هي وظيفتها؟:٤٥السؤال

  
 ال يعتبر اذن الزوج في الحج الواجب، نعم لو كانت الزوجة تقع في حرج إذا لم يأذن الزوج وذهبـت            الجواب

  .تطيعة وال يجب عليها الحجمن دون اذنه ال تكون مس
   

   الحج فهل استقر في ذمتي الحج؟  إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي إلى:٤٦السؤال
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  . بهذا المقدار ال يستقر الحج في الذمةالجواب

   
   هل يجوز التضييق في الحاجة الضرورية من أجل تحصيل االستطاعة للحج؟:٤٧السؤال

  
 العيال الـواجبي النفقـة     نفسه وأما على هذا إذا كان التضييق على   . ز ذلك لكنه غير واجب شرعا      يجو الجواب

  .فال يجوز التضييق عن المتعارف
   

 لم تكن التزاماتي واهتماماتي الدينية بالشكل المطلوب سابقا وقد كانت عندي أموال تكفـي لـسفر          :٤٨السؤال
فما هو حكمي فعال، علمـا إنـي ال   .  الحج لسابق لم أذهب إلىولكن وبسبب وضعي ا) أي كنت مستطيعا (الحج  

أملك المبالغ الالزمة كما أن هناك طريقين؛ طريق التسجيل عن طريق مؤسسة الحج، وطريق آخـر بتكـاليف             
   الدولة؟ أكبر فهل يكفي أن أسجل لدى

  
 عليك الذهاب بـأي طريـق    باالستطاعة الشرعية استقر عليك الحج ويجب  إذا كنت مستطيعا سابقا حتى    الجواب

ممكن مشروع ما لم تقع في العسر والحرج ولو لم تكن مستطيعا من تمام الجهات ال يجب عليك الحـج فـي             
  .مفروض السؤال

   
 رجل تحققت لديه االستطاعة المالية، ولكنه في البالد الذي يتواجد فيها لم يعط له تأشـيرة الـسفر          :٤٩السؤال
  ض عليه شخص من بلد آخر أن يرسل لـه جـواز سـفره ليحـصل لـه علـى       الحج وفي هذه الحالة عر    إلى

فهل يجب عليه والحالـة  .وجود احتمال تضييع الجواز أيضاًالتأشيرة، علما أن تحصيل التأشيرة غير قطعي مع         
  هذه إرسال الجواز، ولو انحصر الطريق السفر بهذا فهل يعتبر مخلى السرب؟

  
 الحـج بـأي طريـق ممكـن      الية أن يقوم بتحصيل تأشيرة السفر إلـى  من لديه استطاعة م     يجب على  الجواب

  .مشروع ومع االهمال يستقر عليه الحج
   

) ألنه كان في ظني أن الحكـم كـذلك  ( كانت معنا امرأة حائض قبل اإلحرام، فأحرمت لحج التمتع    :٥٠السؤال
طواف العمرة قبل طـواف   (فأتت بعمرة التمتع دون الطواف وصالته، ثم أحرمت لحج التمتع وقضت الطواف  

  فهل هناك من مخرج شرعي لذلك؟). الحج
  

وكيف كـان لـيس حكمهـا اآلن حكـم     .  لو أتت بعمرة مفردة بعد اتيان الحج تخرج عن عهدة حجتها   الجواب
  .المحرم وقد خرجت عن احرامها
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طهيـره بطريقـة غيـر     عندما يتنجس المسجد الحرام بالدم أو البول، ويقوم العمال المكلّفـون بت           :٥١السؤال
   أرض المسجد مع وجود الرطوبة وبدونها؟  على فما هو حكم الصالة التي تُصلى. مطهرة

  
  . ال بأس بالصالة مع عدم العلم بنجاسة محل السجودالجواب

   
 السجاد في المسجد النبوي الشريف، خصوصا في الروضة الشريفة حيـث       هل يصح السجود على    :٥٢السؤال

صح السجود عليه كالورق أو السجاد المصنوع من األسل يلفت االنتبـاه ويعـرض المـصلي    ء ي أن وضع شي 
  للنظرات كما يتيح الفرصة للمخالفين االستهزاء به؟

  
   أحجار المـسجد كمـا يجـوز علـى     ء إذا كان مخالفا للتقية ويجوز السجود على       ال يجوز وضع شي    الجواب

  .السجاد تقيةً
   

ج من المسجدين الشريفين حال اآلذان واإلقامة في حين أن إخواننا الـسنة يتجهـون     ما حكم الخرو   :٥٣السؤال
  نحو المسجدين ويدور بينهم حديث حول خروجنا في مثل هذا الوقت؟

  
 ال يجوز ذلك فيما لو عد في نظر اآلخرين استخفافا بإقامة الصالة في أول وقتها ال سيما فيما إذا كـان       الجواب

  .ذهبفيه الشين على الم
   

 بلده، فهل هو خارج عن اإلحـرام أم    نجاسة إحرامه حال العمل بعد رجوعه إلى    توجه شخص إلى   :٥٤السؤال
  ال؟
  

 نعم خرج عن اإلحرام وصح الطواف والحج مع فرض الجهل بالموضـوع أي وجـود الـنجس فـي      الجواب
  .احرامه حال العمل

   
 عنه أن يقصر أو يحلق قبل وصول النائـب واخبـاره     هل يجوز للمكلف الذي أناب عنه من يذبح        :٥٥السؤال

  أن الذبيحة قد ذُبحت؟
  

 حين تحقق الذبح من النائب، ولكن لو استعجل في الحلق أو التقصير فـصادف      يجب عليه االنتظار إلى    الجواب
  .أن كان قبل تحقق الذبح من النائب صح عمله وال يجب عليه االعادة
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  ذي أناب عنه من يذبح عنه أن ينام قبل وصول النائب عن الذبح؟ هل يجوز للمكلف ال:٥٦السؤال
  

  . ال مانع من ذلكالجواب
   

   فرض عدم الجواز في المسألتين فما حكم من عمل بهما جاهال أو متعمدا؟  وعلى:٥٧السؤال
  

 النائـب   يصح حلقه أو تقصيره قبل قيام النائب بالذبح عنه كما ال مانع من نومه قبل تحقق الـذبح مـن     الجواب
  .وإن كان ذلك منه عن عمد

   
 واللحوم بأموال طائلة هي هدر والكثير من الناس في حاجـة    اصبح خارجا عن منى     الذبح في منى   :٥٨السؤال

خاصةً في البالد المنكوبة، فهل يجوز للحاج أن يذبح في بلده ويواعد من يذبح عنه يـوم العيـد أو فـي بـالد         
وهل يجوز الرجوع في هذه المسألة لمن يجيـز  .  من الذبح في المحل المعهود    وبواسطة التلفون أو البد     اخرى

  ذلك كما ينقل عن بعض األعالم؟
  

 ال يجوز ذلك وال ذبح إلّا بمنى ومع عدم امكانه يذبح في محٍل يذبح فيه فعال حفظا لشعائر الـذبح فـإن      الجواب
  .البدن من شعائر اللّه

   
جاج خارج حرم مكة المكرمة بعد منع السلطات الذبح داخـل منـى       هل يجوز ذبح األضاحي للح     :٥٩السؤال

  وهل يجزي الذبح داخل مكة؟
  

  . ال يجزي ذبح هدي الحج إلّا في منى، نعم إن منع من الذبح فيها يجزي الذبح في المكان المعد لهالجواب
   

فقراء المحتاجين، مـا هـو    توجد جمعيات خيرية تقوم بذبح الهدي نيابة عن الحاج وتسليم الهدي لل      :٦٠السؤال
  رأي سماحة ولي أمر المسلمين في ذلك وهل هناك شروط يراهإْ؛ر سماحته في ذلك؟

  
  . البد من احراز شرائط الذبح المذكورة في المناسكالجواب

   
   الجمعيات الخيرية لتقوم بدورها بتسليمه للفقراء؟  هل يجوز تسليم الهدي بعد الذبح ألحدى:٦١السؤال

  
  . بأس به الالجواب
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 في السعي بين الصفا والمروة يكون هناك تجمع كثير من الناس عند جبلي الصفا والمروة بـشكل            :٦٢السؤال
 الجبل ذاته وعينه أم يكفـي المرتفـع     الساعي أن يصل في كل شوط إلى  يسبب الزحام للساعين فهل يجب على     

  ستطيعون المشي؟ الذين ال ي الرخامي األول الذي يبدأ مع نهاية ممر العجزى
  

  . تمام ما بين الجبلين  الجبل وسعى  حد يصدق معه أنه وصل الى  يكفيه الصعود إلىالجواب
   

   هل يجزي طواف نساء واحدة لعمرة مفردة، وحج تمتع؟:٦٣السؤال
  

 لكل من العمرة المفردة والحج طواف نساء مستقل فال يجزي طواف واحد عن طوافهما، نعم ال يبعـد      الجواب
  .اية طواف واحد في حصول التحللكف
   

 من بات في منى ليلة الثاني عشر وأفاض بعد منتصف الليل، هل يجب عليه أن يرجع إليهـا قبـل          :٦٤السؤال
الزوال ليتحقق منه النفر الواجب بعد الزوال لمن كان هناك؟ وهل من مانع أن يقـصد منـى عنـد الـصباح،        

 رمـي جمراتـه     أم يجب عليه البقاء؟ خاصة أنه قادر اختيارا على مكّة المكرمة ويرمي جمراته، ثم يرجع إلى    
  .بعد الظهر، والخروج من منى قبل المغرب

  
 الواجب أن يكون النفر بعد الزوال، ولو بأن يجيئ من مكة بعد الزوال لرمي الجمـرات وينفـر بعـد       الجواب

ع يوم الثاني عشر لرمـي الجمـرات    مكة بعد منتصف الليل ولكن يرج الرمي قبل الغروب فيجوز الذهاب إلى  
  .وينفر بعد الزوال

   
 الكثيـر مـن المـستحبات      رسالة مناسك الحج للسيد الگلبيگاني قدس اللّه نفسه الزكية تحتوي على    :٦٥السؤال

  المتعلقة بمناسك الحج، فما هو رأي سماحة ولي أمر المسلمين في العمل بهذه المستحبات؟
  

  .قصد الرجاء ال بأس بالعمل بها بالجواب
   

   هل يجوز الوضوء من ماء زمزم المخصص للشرب؟:٦٦السؤال
  

 . مشكل البد من مراعاة االحتياطالجواب
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