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احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين، 
ولعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني.

وبعد..
فيقول العبد الفقري إىل اهلل تعاىل )حممد سعيد( عفي عنه، نجل سامحة حجة 
اإلسالم واملسلمني آية اهلل )السيد حممد عيل الطباطبائي احلكيم( دامت بركاته: هذه 
رســالة عملية تشــتمل عىل املهم من أحكام احلج والعمرة، وقد سميتها )مناسك 
احلج والعمرة(، وقــد جريت فيها عىل ما جرى عليــه فقهاؤنا )رضوان اهلل تعاىل 
عليهم( يف احلج، ويف ســائر أبواب الفقه، من التسامح يف بعض املستحبات، حيث 
قد يكتفون بروايات مل تثبت صحتها، وبترصيح بعض العلامء باالستحباب من دون 
أن ُيعرف دليلهم، فالالزم اإلتيان هبا برجاء املطلوبية، ال بنحو التعبد باالستحباب 

واجلزم به.
وأسأله تعاىل أن يعصمني من الزلل يف القول والعمل ويفيض عيّل من رمحته 
ولطفه ما يصلح به نيتي ويقيل به عثريت، وخيفف عني وزري ويعظم أجري ويصلح 
أمري، كام أســأله جل شأنه أن ينفع به إخواين املؤمنني ويوفقني خلدمتهم وجيعلني 
عند حسن ظنهم ويرزقني مودهتم ودعاءهم، إنه أرحم الرامحني وويل املؤمنني وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.





وتشتمل هذه الرسالة عىل مقدمة وبابني وخامتة.
املقدمة

وفيها فصول:
الفصل األول
يف حكم احلج

احلــج من أعظم الواجبات الدينية وإحدى الدعائم اخلمس التي بني عليها 
اإلسالم.

وقــد فرضه اهلل تعاىل تشــييدًا للدين وتثبيتــًا لقواعده وتعظياًم لشــعائره، 
وأمر خليله إبراهيــمA أن يؤّذن به يف الناس يف غابر الزمــان، ليفدواعىل رهبم، 
مســتجيبني لدعوته، متعرضني لرمحته، متذللني له، خاضعني، خاشــعني، باذلني 
لني يف ســبيله النصب والتعب؛ ليؤدوا  أمواهلــم، متخلِّني عن زهرة دنياهم، متحمِّ
 حقه، وليشــهدوا منافع هلم، وليتعرفوا عىل آثار رســول اهللF، وجيددوا عهدًا به 
وبآلهB، فيفــوزوا برمحة اهلل تعاىل وغفرانه، وعفوه ورضوانه، ويؤتيهم يف الدنيا 

حسنة ويف اآلخرة حسنة، ويقيهم عذاب النار.
وتركه عند اجتامع رشائط وجوبه ـ تســويفًا ـ من الكبائر العظام، حتى ورد 
أن من تركه من دون عذر فليمت هيوديًا أو نرصانيًا، وبه فرس يف أحاديث كثرية قوله 
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تعاىل: ﴿ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ﴾.
وقد قرنه اهلل تعاىل بالكفــر إذ يقول:﴿ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ       ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾.
ويف وصية أمري املؤمننيA: »ال ترتكوا حّج بيت ربكم فتهلكوا«.

وقال اإلمام الصادقA: »أما إن الناس لو تركوا حّج هذا البيت لنزل هبم 
العذاب وما نوظروا«.

)مســألة 1(: جيب احلج ـ بالرشائط اآلتيــة ـ يف العمر مرة واحدة عىل نحو 
الفور. وهو حج اإلسالم.

كام جيب بالعرض، بنذر، أو إجارة عن الغري أو نحومها. وجيب أيضًا بإفساد 
احلج عىل ما يأيت يف حمله إن شاء اهلل تعاىل.

)مسألة 2(: جيب احلج وجوبًا كفائيًا عىل املكلفني عامة ـ ممن وجد الرشائط 
اآلتية وغريه ـ باملقدار الذي يرتفع به تعطيل الكعبة املعظمة واملشــاعر املقدسة يف 
املوسم. وإذا تركه الناس أجربهم اإلمام عليه، وإن مل يكن هلم مال أنفق عليهم من 

بيت املال.
)مسألة 3(: يستحب احلج اســتحبابًا عينيًا عىل مجيع الناس من وجد منهم 

الرشائط اآلتية وغريه.
ويتأكد استحبابه للمورس يف كل مخس سنني مرة، بل يف كل أربع.



الفصل الثاين
يف رشوط وجوب

حج اإلسالم
وهي ُأمور..

األول: البلوغ، فال جيب عىل الصبي والصبية وإن كانا مراهقني)*(.
)مســألة 4(: إذا كان الصبي مميزًا اســتحب له احلج بإذن وليه، واستحب 
لوليه اإلذن له فيه إذا مل يكن فيه مفسدة له، وإن مل يكن مميزًا استحب لوليه الرشعي 
أن حيج به، ولو بأن يرســله مع غريه، فيلبســه ثويب اإلحرام ويلقنه الدعاء باملأثور، 
والتلبية إن أحســن ذلك، وإن مل حيســنه لبى عنه، وجينبه حمرمات اإلحرام، ويأمره 
بكل فعل يمكنه مبارشته، ويستنيب عنه فيام ال يمكنه مبارشته، ويطوف به ويسعى، 

ويقف به املواقف كلها إىل أن يتم أعامل احلج ومجيع الواجبات.
)مســألة 5(:جيب عــىل الويل أن هيدي عــن الصبي من مالــه، ال من مال 
الصبي. ولو ابتيل الصبي بالصيد حتمل عنه الكفارة، أما لو ابتيل بغريها من حمرمات 
اإلحرام فال جتب الكفارة، وإن كان األحوط استحبابًا حتمل الويل هلا يف ماله أيضًا.

)مســألة 6(: حج الصبي أو احلج به ال جيزي عن حجة اإلسالم، بل جيب 

)*( س: شخص كان يتصور عدم بلوغه ولذا نوى الحج االستحبابي ثم علم بعد ذلك 
ببلوغه وأنه كان مخطئًا في تصوره، فهل تجزي حجته عن حجة اإلسالم أو ال؟

ج: نعم يجزيه عن حجة اإلسالم.  
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عليه احلج إذا بلغ. ويف إجزاء حجه إذا بلغ فأدرك املوقفني أو أحدمها إشكال.
الثاين: العقل، فال جيب عــىل املجنون وإن كان أدواريًا، إالَّ إذا صادف دور 
إفاقته أيام املوســم بنحو يستطيع الذهاب إىل املشــاعر والقيام بتامم األعامل. ويف 
اســتحباب احلج به إشكال، كاإلشكال يف إجزائه عن حج اإلسالم لو أفاق فأدرك 

املوقفني أو أحدمها)*(.
الثالث: احلرية فال جيب عىل اململوك وإن كان مبعضًا، ويستحب حجه بإذن 
مواله، وال جيزيه عن حج اإلســالم، إالَّ أن ينعتق بحيث يدرك أحد املوقفني حرًا، 

فإنه جيزي حينئٍذ من دون فرق بني حج التمتع وغريه مما هو وظيفة له.
الرابع: االستطاعة، وهي حتصل بُأمور ثالثة:

أوهلا: الصحة يف البدن، بحيث يستطيع السفر ذهابًا وإيابًا وحضور املشاهد 
وأداء املناسك.

نعم، ال يشــرتط القدرة عىل ما ترشع فيه النيابة مطلقًاـ  كالذبحـ  أو يف حال 
العجز كالطواف والرمي)**(.

)*( س: شخص أصيب بالجنون بعد عمرة التمتع، فهل يجب أن ُيحرم به للحج؟
ج: األحوط وجوبًا على الولي أن يحج به.  

)**( س: إذا كانت الزوجة غير مســتطيعة في حيــاة زوجها، وبعد وفاته ورثت منه 
مااًل تســتطيع به ولكنها ال تتمكن من الذهاب لعجز أو مرض، فهل يجب عليها الحج أو 

النيابة؟
ج: بهذا الفرض ال تكون مستطيعة، وال يجب عليها الحج والحج النيابي.  

س: مرض أحد األشــخاص في المدينة )أصيب بالذبحة القلبية( وقال األطباء: إنه يجب 
أن يســتريح لمدة أسبوعين، فما هي وظيفته بعد مدة االستراحة، في حالة كون حمله 

ألداء األعمال مشكاًل إذا ُنقل إلى مكة؟
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ثانيها: املال، بأن يكون واجدًا ملال يفي بحجه يف مجيع ما حيتاج إليه من زاد، 
وواسطة نقل، وثياب، ومتاع، ودواء، وفراش، وخادم، وغريها مما حيتاج إليه.

)مسألة 7(: املعيار يف مجيع ذلك عىل ما يناسب شأنه، ويفي بحاجته، بحيث 
ال يكون احلج موهنًا به أو جمهدًا له بنحو يبلغ الرضر أو احلرج)*(.

)مسألة 8(: ال يشرتط ملكيته ألعيان األمور املحتاج إليها، بل يكفي ملكيته 
ملا يمكن رصفه يف سبيلها من النقود. بل يكفي ملكيته ألعيان أخرى أو منافع يمكن 
املعاوضة عليها بامل يرصف يف سبيل ما حيتاجه، كام لو كان عنده بضائع أو عقار أو 

متاع أو منافع.

ج: إذا كان قادراً على أداء اإلحرام والوقوفين والمبيت في منى ونحوها مما   
ال تشرع فيها النيابة حتى في حال العجز، فيجب عليه الحج ويستنيب في 

ما ال يقدر عليه من األعمال التي تشرع فيه النيابة.
س: شــخص أّدى عمرة التمتع ثم أصيب بمرض ال يمكــن معه من أداء الحج، فرجع 
إلى بالده واســتناب شــخصًا إلفراغ ذمته من أعمال الحج فما هو تكليفه بالنسبة إلى 

محرمات اإلحرام؟
ج: ليس عليه شيء من محرمات اإلحرام. نعم يحرم عليه الخروج من مكة   

من دون أداء الحج مع التمكن من أداء الحج.
س: إذا ملــك اإلنســان مااًل يكفيه للحج ولكنه كان مريضــًا، فهل يجب عليه أن يعالج 

نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟
ج: إذا كانــت المعالجة ال توجب ضرراً بدنيــًا وال حرجًا فاألحوط وجوبًا   

اإلقدام عليها.

)*( س: إنســان مكفوف البصر ويشعر بالحرج إذا أراد أن يذهب إلى الحج وال سيما 
أنه مصاب بخفة البول ويحتاج إلى الدخول في المرافق كل ساعة أو ساعتين، فهل هذا 

يسوغ له ترك الحج واالكتفاء باالستنابة؟
ج: هذا المقدار من الحرج ال يسقط عنه وجوب المباشرة للحج.  
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نعم، البد من إمكان االستغناء عن تلك األعيان أو املنافع من دون أن يلزم 
احلرج. بل إذا كان عنده عني حيتاج إليها يف حياتهـ  كدار ســكناه وسيارته اخلاصةـ  
وأمكنه تبديلها بام دوهنا واحلج بالفارق، وجب التبديل إذا مل يكن حرجيًا، وكذا إذا 

أمكن تبديلها بوقف أو نحوه من دون حرج عليه)*(.
)مســألة 9(: ال يكفي يف االســتطاعة ملكيته لنفقــة الذهاب، بل البد من 
كفايته أيضًا لنفقة االياب إذا كان حمتاجًا لالياب، بأن مل يكن بانيًا عىل الســكنى يف 
مكــة مثاًل. بل إذا كان حمتاجًا للهجرة من بلده إىل بلــد أبعد منه ـ بحيث يكون يف 

رجوعه لبلده رضر أو حرج عليه ـ فالبد من كفاية ماله يف اهلجرة املذكورة.
)مســألة 10(: إذا كان عنده مال يكفيه للحج لكنه كان عند غريه دينًا حااًل 
عليه أو وديعة أو غصبًا وأمكنه حتصيله بمطالبته به ولو بمعونة احلاكم الرشعي أو 
اجلائر كان مســتطيعًا ووجب عليه احلج، إالَّ أن تصعــب عليه املطالبة أو الرتافع، 

بحيث يلزم احلرج عليه.
)مسألة 11(: إذا كان املال الذي يستطيع به دينًا مؤجاًل عىل الغري فإن أذن يف 
قبضه حااًل بحيث ال يتوقف قبضه عىل أكثر من إرادة الدائن وجب احلج كام لو أذن 
له يف قبضه من مال خــاص، وإالَّ فإن كان باذاًل له أو كان بحال لو طالبه به لبذله، 
ففي وجوب احلج إشكال وإن كان أحوط وجوبًا، أما لو كان ممتنعًا من تسليمه قبل 
وقته فال إشكال يف عدم وجوب احلج وإن كان قادرًا عىل أن يستدين ما يفي باحلج.

نعم، إذا أمكــن بيعه بثمن معجل يفي باحلج وجب احلج، وهكذا احلال يف 

)*(س: شخص عنده رأس مال أو أدوات وآالت عمل يستطيع أن يبيع بعضها 
فيعيش بالباقي بدون حرج ويذهب للحج بالزائد، فهل يعتبر مستطيعًا؟

ج: نعم هو مستطيع.  
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كل مال مستحق للغري، كالعني املرهونة وغريها، مع تنازل صاحب احلق عن حقه، 
وعدمه، مع إمكان إقناعه بالتنازل وعدمه، ولو أمكن فّك احلق من دون تنازل من 

صاحبه عن يشء كان كبيع الدين املؤجل)*(.
)مســألة 12(: إذا كان عنده ما حيج به لكنه كان مدينًا بحيث لو وىف دينه مل 
يبــق عنده ما حيج به فإن كان الدين حااًل مل جيــب عليه احلج، وكذا إذا كان مؤجاًل 
وال يكــون له يف وقته ما يوفيه به، إالَّ أن يطول األجــل كثريًا، بحيث ال هيتم فعاًل 
بوفائه عرفًا فاألحوط وجوبًا حينئٍذ احلج، أما إذا كان له ما يوفيه به يف وقته فالظاهر 
وجوب احلج، إالَّ أن يكون املال الذي عنده بنفسه قد استدانه مؤجاًل ففي وجوب 

احلج إن كان عنده وفاء له يف وقته إشكال، وإن كان أحوط وجوبًا)**(.

س: إذا كان للزوجــة مهــر في ذمة زوجها يفي بمصاريــف الحج ولكن الزوج ال   )*(
يمكنه الوفاء، فهل يجب عليها الحج؟

ج: ال يجب عليها الحج وهي غير مستطيعة والحال هذه.  
س: إذا كان الزوج متمكنًا من األداء ولكن مطالبته بالمهر حرج عليها، بل قد يؤدي إلى 

طالقها منه؟
ج: هي غير مستطيعة وال يجب عليها الحج.  

س: إذا كان الــزوج متمكنًا ولم يكــن في مطالبتها حرج أو محــذور فهل تجب عليها 
المطالبة والسفر إلى الحج؟

ج: نعم في هذا الفرض يجب عليها المطالبة والسفر إلى الحج.  

)**(س: شخص يريد الذهاب للحج وهو ال يملك المؤنة، لكنه يتمكن من االقتراض 
من بنك أهلي في بلد إسالمي أو غير إسالمي أو بنك حكومي في بلد إسالمي أو غير 
إسالمي، وبإمكانه التسديد التدريجي خالل عدة سنوات من دون حرج عليه هل يجزيه 

الحج عن حجة اإلسالم؟ يرجى بيان الجواب على كل واحد من تلك الفروض.
ج: ال يجب عليه االقتراض للحج في جميع الفروض.  
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)مســألة 13(: إذا كان عليه حق رشعي مــن زكاة أو مخس أو غريمها كان 
بحكم الدين)*(.

)مســألة 14(: إذا كان عنده ما حيج به وكان حمتاجــًا إلنفاقه يف رشاء دار، 
أو دواء، أو زواج، أو غريها، فالظاهــر عدم وجوب احلج إذا كانت احلاجة ملحة 

لكن لو اقتــرض فإن كان االقتراض من بنك حكومــي وأجرى على المال   
وظيفة مجهول المالك وملكه وجب الحج وأجزأ.

وإن اقترض مــن بنك أهلي فاألحوط وجوبًا الحج بــه، وفي االجتزاء به   
إشكال، إال إذا ملكه لغيره وبذل ذلك الغير المال للحج فإنه يجزي حينئذ.

وكذا إذا صار مستطيعًا عند الوصول للميقات بدفع نفقات الحج قبل ذلك   
وتعذر استرجاعها، كما يتعارف في بذل نفقات الحج للحملدارية.

س:  شــخص عنده ما يكفيه للحج وعليه دين مســتوعب لما عنده ولكنه مؤجل بعيد 
كاربعين سنة يدفعه اقساطًا خاللها، فهل يعّد مستطيعًا ويجب عليه الحج أم ال؟

ج: إذا كان لديه مال يوفيه في وقته فالظاهر وجوب الحج، إاّل إذا كان المال   
الذي عنده بنفسه قد استدانه فاألحوط وجوبًا له الحج حينئٍذ.

)*( س: شخص على ذمته كفارة اإلفطار في شهر رمضان متعمدًا لفترة طويلة وهو 
ال يتمكن من صيام شهرين متتابعين لكل يوم منها وقد توفرت لديه مبالغ مالية ال تفي 
بنفقات الحج والتكفير بإطعام ستين مسكينًا، فهل يعد مستطيعًا ويجب عليه الحج أم 

يصرف المبالغ الموجودة في أداء ما عليه من الكفارة؟
ج: يعد مستطيعًا شرعًا فيلزمه أداء الحج.  

س: من يســّلم إلى مؤسســة الحج والزيارة مبلغًا من المال ويســجل اسمه في قائمة 
طلبات الســفر إلى الديار المقدسة للحج، ويتســلم البطاقة الخاصة بذلك، وال توّفر له 
هذه الفرصة في الســنة نفسها، وحّل رأس سنته الخمســية، هل يلزمه تخميس المال 

المدفوع؟ وهل يختلف الحج الواجب عن الحج المستحب في ذلك؟
ج: ال يجب فيه الخمس حتى وإن كان الحج مستحبًا.  
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بحيث يكون تركها جمحفًا به وحرجًا عليه)*(.

)*( س: شــخص يحتمــل فســاد حجه الذي قام بــه قبل عدة ســنين، أو أنه لم يكن 
مســتطيعًا وهــو فعاًل مســتطيع ويريد االحتياط فما هــي النية المطلوبــة في حجته 

االحتياطية؟
ج: يجوز له الحج بنية األمر المتوجه، كما في غيره من العبادات.  

س: شــخص يتصور حصول االســتطاعة في حقه، أحرم لعمرة التمتع ثم أدى جميع 
أعمال الحج كذلك وبعد إتمام األعمال تبين أنه لم يكن مســتطيعًا فما هو حكم أعماله 

السابقة وبالنسبة للمستقبل إذا حصلت االستطاعة، فهل يجب عليه حجة اإلسالم؟
ج: تصح عمرته وأعماله الســابقة وإذا تحققت له االستطاعة في الميقات   

بنحو ما سبق بيانه في السؤال السابق أجزأ حجه عن حجة اإلسالم.
س: شــخص يتصور عدم استطاعته ولذا يحرم ويعتمر عمرة التمتع بنية االستحباب 
ثم يلتفت بعد ذلك إلى كونه مســتطيعًا، فهل يجب تجديد النية للوجوب واإلحرام مرة 

أخرى أو ال؟
ج: تصح أعماله السابقة وينوي الوجوب في األعمال الالحقة.  

س: شخص يريد الذهاب إلى ســوريا للزيارة وهو يمتلك فعاًل ما يكفيه وهذا المقدار 
يكفي ألداء الحج، فهل يجب عليه الذهاب إلى الحج أو يمكنه الذهاب إلى سوريا؟

ج: إذا كان يمكنه الذهاب إلى الحج في تلك الســنة لــم يجز له التفريط   
باالستطاعة أو صرفها في عمل مستحب.

س: فــي عقود الزواج الرســمية الحالية تكتب مبالغ طائلة كمهــر للزوجة، فهل تعتبر 
المرأة التي تريد الزواج مستطيعة للحج الواجب؟

ج: إذا كان يمكنها تحصيل المبلغ المذكور من دون حرج فيجب عليها الحج.  
س: بعض الحكومات تفرض على المؤمنين الذين يريدون أداء الحج دفع ضريبة مالية 
ألجل الســفر علمًا أن هــذه المبالغ المدفوعة توجب تقوية هــذه األنظمة مع انحصار 
الطريق للســفر بهذا الشــكل، فهل يجب الحج في هذا الفرض وهــل يجزي عن حجة 

اإلسالم؟
ج: ال يحرم دفع المال المذكور فيجب الحج ويصح بال إشكال.  
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س: بعض األشــخاص مستطيعون ماليًا وبإمكانهم تسجيل أسمائهم للحج والتسجيل 
مفتوح من قبل الدولة إلى خمس سنين، فهل يجب عليهم تسجيل أسمائهم وعلى فرض 
الوجوب إذا تساهلوا وبعد خمس سنين توفوا أو انتفت استطاعتهم، فهل تركوا واجبًا 

فقط أم استقر الحج في ذمتهم؟
ج: نعم يجب عليهم التسجيل، وإن لم يسجلوا فقد استقر الحج في ذمتهم.  

س: أحد األشخاص المســتطيعين تسامح في أمر الحج حتى فاتته النوبة وال يستطيع 
السفر حسب المقررات الرســمية، فهل يستطيع من خالل الوساطات أو صرف مبالغ 
طائلة في بلده أو غير بلده لتيسير الذهاب للحج علمًا أنه يخاف من عدم تمكنه مستقباًل 

من ذلك؟
ج: نعم يجب عليه سلوك الطرق المذكورة ألداء الحج.  

س: شخص عنده مبلغ من المال من أصل الملك والبيت الذي ورثه من والده مع منزله 
السكني، توفي هذا الشخص وترك زوجة وطفلين صغيرين ومعاش عائلته المذكورة 
من وارد أمالكه المذكورة، فهل هذا الشخص يعتبر مستطيعًا أو ال؟ وفي حالة وجوب 
الحــج عليه هل يجب الحــج البلدي أم يكفي الميقاتي؟ وهل يمكــن تأمين نفقات الحج 

النيابي من كل التركة؟
ج: إذا كان قادراً على أداء الحج ولم يؤده فهو مســتطيع ويجب الحج عنه   
وال يجــب في الحجة النيابية أن تكون من البلد بل تكفي الميقاتية مطلقًا.. 

وإن كان األفضل كونها من البلد.
س: شخص توفي والده بعد أن أوصاه بالحج نيابة عنه، وتحققت االستطاعة بالنسبة 
لالبــن، فهل يجب علــى االبن تقديم حجه على حج والده؟ وهــل يكون حجه صحيحًا 

حينئذ؟
ج: يجب أن يحج عن نفسه ويستحب له أن يحج عن أبيه فيما بعد.  

س: زوجة شهيد عندها طفالن يبلغان من العمر أربع سنوات وهي قيمة عليهما أصابت 
القرعة باسمها بعنوان عائلة شهيد للذهاب للحج، فهل يمكنها التصرف بأموال أطفالها 

لتهيئة نفقات الحج؟
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ج: إذا كانــت ال تملك االســتطاعة المالية إاّل بالتصــرف بأموال أطفالها   
القاصرين لم تكن مستطيعة بل ال يجوز لها التصرف بأموالهم.

س: شــخص عنده أربعة أبناء متزوجين وعنده مؤونة ســنته وليس مديونًا يعمل هو 
وأبنائه في محل واحد ودخلهم واحد ايضًا ويســتطيع تأمين نفقات شــخصين للحج، 
فهــل يجب الحج، وإذا وجب، فهل يجب عليه بمفــرده. أم يجب على االبن أيضًا؟ وفي 

حالة الوجوب على االبن، فلمن األولوية من بين ابنائه؟
ج: إذا كان مالك المال شرعًا هو األب جاز له اختيار من شاء للحج ويكون   
من يختاره منهم مســتطيعًا دون غيره، وأما إذا كان المال مشتركًا بينهم 
شرعًا فيحسب لكل منهم استطاعة مستقلة فمن كان مستطيعًا منهم وجب 

عليه الحج وال أولوية ألحدهم على االخر.
س: شــخص عنده بستان لم يعط ثمارًا وحاصاًل لعدة ســنوات لكنه إذا باع البستان 
يستطيع الذهاب للحج وهو مطمئن بأن البستان حينما يعطي ثمرًا فلن يستطيع الذهاب 

للحج وهو يعتمد في معيشته على وارد البستان، فهل هو مستطيع؟
ج: إذا كان يمكنــه العيش بدون حرج بعد بيعها والســفر إلى الحج وجب   

عليه ذلك وإاّل فال.
س: أواًل في حالة وجود الدين فما هو المقدار الكافي لالستطاعة. وثانيًا في حالة وجود 
المال لكن اللجنة الطبية بسبب مرض القلب تعتبر الحج خطرًا حقيقيًا على الصحة، فهل 

يجب االستنابة؟
ج: ال يســعنا تحديد المقدار الكافي لالســتطاعة، إذ هو يختلف باختالف   
البلدان وربما باختالف األشــخاص، وإذا اســتقر الحــج في ذمة المكلف 
بأن كان قادراً على أدائه ولم يؤّده فالالزم عليه أن يســتنيب إذا عجز عن 
اإلتيان به بنفسه لهرم أو مرض ال يرجى زواله وإن لم يكن الحج مستقراً 

في ذمته فال يجب عليه االستنابة.
س: إذا اســتطاع الشخص ماليًا وســعى بدون تأخير للذهاب إلى الحج واشترك في 
القرعة، ولكن لم تصب القرعة باســمه ولم يمكنه الذهاب، لم يكن مستطيعًا ولم يجب 
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عليه الحج.
ولكنه إذا تسامح وتأخر في تسجيل اسمه في القرعة وبعد سنوات اشترك في القرعة   

استقر الحج في ذمته حتى إذا لم تصب القرعة باسمه فما هو نظركم؟
ج: نعم نوافق على الفتوى المذكورة.  

س: هل يجب الفحص عن تحقق االستطاعة للحج، وكذا عن تحقق الربح وتحديد كمية 
الربح الذي يجب فيه الخمس؟

ج: ال يجب الفحص عن تحقق االســتطاعة، وكذا عن تحقق الربح من أجل   
الخمس. نعم إذا علم بتحقق الربح وشــك في اســتيفاء المؤنة له، لجهله 

بقدرها فالالزم الفحص.
س: أحد المؤمنين المقتدرين يرغب بإنفاق تكاليف الحج على الفقراء والمســاكين في 

الوقت الحاضر، فهل يكون عمله مستوفيًا لحجه؟
ج: إن ذلــك من أعظم القربات، لكنه ال يجزي عن الحج وال يقوم مقامه، بل   
إذا كان الحج واجبًا عليه فالالزم المبادرة له مع القدرة وال يجوز له تركه 

واالكتفاء باإلنفاق المذكور.
س: امرأة كبيرة في السن لديها كمية من الذهب غير محتاجة إليه، أيهما أولى أن تبيع 

ذهبها لتحج بثمنه أم أن تبيعه لتزوج ولدها البالغ؟
ج: يجب عليها الحج أواًل.  

س: إذا كان عليه حق شــرعي، كالخمس، لكنه كان مصممًا على عدم الدفع، فهل يجب 
عليه الحج بما عنده من المال، ولو حج به في هذه الحال، فهل يجزيه؟

ج: نعم يجب عليه الحج ويجزيه إذا كان الباقي عنده بعد اســتثناء الحق   
محققًا لالستطاعة.

س: الحج االســتحبابي هل مشروط باالســتطاعة أو ال يكون مشروعًا، وعلى فرض 
الشرطية، فهل يصح الحج االستحبابي مع علم المكلف بعجزه عن الهدي؟

ج: ال يشترط الحج االستحبابي باالستطاعة ويصح مع العجز عن الهدي،   
لكن عليه بدله الصوم في حج التمتع.
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س: موظــف في الغرب عند الدولة يحول راتبه للبنك، ثم يســحب منه قدر حاجته في 
معاشــه، ويســتبقي الزائد في رصيده، وبمرور الزمن ارتفع رصيده إلى مبلغ يكفيه 

للحج، فهل يكون مستطيعًا بذلك ويجب عليه الحج؟
ج: ال يكون مســتطيعًا، وال يجب عليه الحج بذلــك ما لم يقبض ما يكفي   
للحــج، ألنه ال يملكه قبل قبضــه. نعم األولى له أن يبــادر لقبض مقدار 

االستطاعة ليجب عليه الحج، ويأتي به.
س: في الفرض الســابق إذا كان يقبض راتبه ثم يودع ما زاد عن حاجته منه في البنك 

حتى تجمع في رصيده ما يكفيه للحج.
ج: األحــوط وجوبًا له الحج حينئٍذ، وذلك بأن يقبض منه ما يكفيه للحج،   

ليقطع بتحقق االستطاعة ووجوب الحج، ثم يأتي بالحج.
أما لو تجمع عنده ما يكفيه للحج ثم أودعه في البنك فال إشكال في وجوب   

الحج حينئٍذ.
س: وفي الفرض الســابق أيضًا، إذا كان موظفًا في شــركة أهلية وكانت تحول راتبه 

للبنك وال تدفعه له، فهل يجب عليه الحج لو بلغ رصيده بمقدار ما يكفيه له؟
ج: األحــوط وجوبًا له الحج حينئٍذ فيقبض مــا يكفيه له على النحو الذي   
سبق في جواب السؤال الســابق. أما لو كان يستطيع قبض الراتب منهم 
رأسًا وكان الراتب الشــهري يكفي للحج ومع ذلك رضي بتحويله للبنك 

فال إشكال في وجوب الحج حينئٍذ.
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)مسألة 15(: كام تكون االستطاعة املالية بامللك ـ كام سبق ـ تكون بالبذل، 
إما بأن يملكه الغري مقدار حاجته ليحج به، أو بأن يبيح له مقدارًا من املال لينفقه يف 
احلــج، أو بأن يعرض عليه أن حيج وعليه نفقته، فيجب عليه حينئٍذ القبول، وجيب 
عليه به حج اإلســالم. وهذا بخالف ما إذا أراد متليكه املال أو أباحه له من دون أن 

يعينه للحج، فإنه ال جيب عليه القبول، وال يلزمه احلج)*(.

)*( س: إذا رجع البــاذل عن بذله أثناء الطريق فهل يجب عليه أن يعطي نفقة الرجوع 
للمبذول له، وإذا كان الرجوع بعد اإلحرام فهل يجب أن يعطي نفقة إكمال الحج؟

ج: حيــث كان ظاهر البذل االســتمرار في البذل وبنــاًء على ذلك تورط   
المبذول له في السفر فالالزم االســتمرار في البذل وعدم الرجوع مطلقًا، 

نعم إذا قامت قرينة على خالف ذلك جاز الرجوع وليس عليه شيء.
س: هل تعتبر نفقات األضحية والكفارات في الحج البذلي في عهدة الباذل؟

ج: الكفارات تجب على المكلف المبذول له، وأما الهدي فإّن بذله شرط في   
وجوب الحج.

س: أحد األشــخاص توفق للحج في الســنة الماضية ومع االلتفــات إلى فتوى بعض 
العلماء بأن الطلبة المحتاج إلى راتب الحوزة غير مســتطيع وإذا اســتطاع فإنه يكون 
مســتغنيًا عن الوجوه الشرعية ولذلك أقدم هذا الشخص على مداورة مقدار من المال 
مع بعض األشــخاص المتعلق بذمتهم حق شــرعي )كاألب والجيران( فوهبهم المال 

وهؤالء بدورهم أرجعوا إليه مااًل بعنوان البذل لمصارف حجه.
علمًا أن هذا الشخص نوى في جميع األعمال حجة اإلسالم، فهل يصح حجه؟  

مع أن هذا الشخص حينما سجل اسمه للحج ووضع المال في حساب منظمة الحج لم   
يكــن ملتفتًا إلى الفتوى المذكورة وجعل المال المبذول له بســبب المداورة بدل المال 

الذي وضعه في حساب مؤسسة الحج فما هو تكليفه؟
ج: يصــح حجه والبذل نافذ على من بذله ويجزي عن حجة اإلســالم، إاّل   
أن اإلشــكال في عملية المداورة مع المكلفين بدفع الحقوق حيث ال يترتب 

عليها براءة ذمتهم من الحقوق.
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س: شــخص غير مســتطيع بدنيًا ويائس من حصولها، وأيضًا غير مستطيع ماليًا إذا 
ُبذلت له النفقة، فهل يجب عليه القبول أم ال؟ وهل يجب عليه االستنابة. وايضًا إذا أمكنه 

أن يذهب بعنوان ضيف، فهل يجب عليه الحج أو االستنابة أم ال؟
ج: ال تجب عليه االســتنابة في الحالة المذكورة ألن وجوب االستنابة مشروط   

باستقرار الحج في الذمة.
س: أحيانًا تقوم بعض الهيئات بإرســال شخص إلى الحج بدون أن يكون ملزمًا بأداء 

عمل ما، فهل يعتبر هذا من موارد الحج البذلي وهل يجب قبوله أو ال؟
ج: إذا كان البــاذل جهة تملك المال الذي تبذله ولم يكن في القبول حرج أو   

محذور وجب القبول.
س: إذا استطاع اإلنســان الحج لكن أداء الحج يفقده فرصة مهمة كأن يكون في بداية 
عملــه التجاري فيتأثر كثيرًا باالنقطاع أو يصادف موســم الحــج موعد االمتحان في 
الجامعة فتفوت عليه السنة أو نحو ذلك، فهل يحق له تأجيل الحج لحين ارتفاع المانع؟

ج: إذا بلغ ذلك مرتبة الحرج المعتد به جاز التأجيل.  
س: شخص اشترطت عليه زوجته في عقد الزواج الحج فكيف يكون األداء وبأي شكل؟

ج: يجب عليه بذل قيمة سفر الحج بالمقدار المتعارف.  
س: من كان من أهالي المدينة المنورة وأحرم من مسجد الشجرة لحجة اإلسالم على 
أســاس أنه يذهب في طريقه إلى جدة ويأخذ المال الكافــي ألداء الحج من أخيه ولما 

وصل إلى جدة لم يدفع له اخوه كلفة الحج وتبرع غيره بادائها فما هو حكم حجه؟
ج: يصح حجه ولكنه ال يكون حجة اإلســالم إاّل مع سبق تعهد األخ بدفع   

كلفة الحج.
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)مسألة 16(: البد من عموم البذل لنفقة الرجوع لبلده أو للبلد الذي حيتاج 
للرجوع إليه، نظري ما تقدم يف االستطاعة بامللك)*(.

)مســألة 17(: إذا بذل له احلج من احلقوق ونحوها مــن الواجبات املالية 
وجب احلج إن كان للشخص الذي يعرض احلج الوالية عىل اشرتاط احلج به، كام 
هو احلال يف سهم اإلمامA الذي واليته مشرتكة بني املالك واحلاكم الرشعي)**(.

المؤمنات سجلت اسمها للحج ولكن زوجها مع استطاعته لم يسجل  )*(س: إحدى 
اسمه السباب خاصة، فهل يجوز للزوجة شرعًا إعطاء نوبتها للزوج برجاء تسجيل 

اسميهما معًا في المستقبل والسفر سوية للحج؟
ج: إذا كان يمكنها الحج مع غير الزوج وجب عليها الحج ولو مع غيره، أّما   

إذا كان ال يمكنها الحج إاّل معه جاز لها التنازل عن نوبتها لزوجها.

 Aس: إذا حصلت االستطاعة المالية من خالل الحقوق الشرعية كسهم اإلمام)**(
والسادات، فهل تجزي حجته بهذا الشكل عن حجة اإلسالم؟

ج: يجب الحــج إذا كان اســتحصاله للحقوق الشــرعية موافقًا للميزان   
الشرعي في سهم السادة وسهم اإلمامA ونحوها من الحقوق المالية.

س: شخص أّدى فريضة الحج ولكن معاشه ومصارفه من الوجوه الشرعية وأمثالها 
ولم يكن ملتفتًا إلى عدم تحقق االســتطاعة في حق شخص من هذا القبيل فتصور اّنه 
أّدى الحج الواجب وبعد ذلك تحققت االســتطاعة القطعية فأّدى حجًا نيابيًا، فهل يصح 

حجه النيابي أم البد من أداء الحج الواجب وتكرار النيابي؟
ج: ال يجب عليه إعادة حجه النيابي بل إن حجه صحيح عن نفسه ويجزي   

عن حجة اإلسالم إذا كان سفره من الحقوق في محله شرعًا.
س: هــل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشــمية نفقة الحج من حق الســادة الكرام، 

وكذلك يجوز لالجنبي اعطائها من هذا الحق للذهاب إلى الحج؟
ج: ال يخلو عن إشكال، بل منع، لعدم فقرها بذلك، إال أن تكون بتركها للحج   
فــي مهانة، بحيث تكون محتاجة له، حيث تكون فقيرة حينئذ. لكن ال يبعد 

عدم وقوع الفرض المذكور.
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)مســألة 18(: إذا كان قبول البذل وهنًا عىل الشخص أو سببًا للرضر عليه 
من جهة ُأخرى فال جيب عليه القبول وال احلج.

)مسألة 19(: إذا كان له بعض نفقة احلج وبذل له الباقي وجب عليه احلج.
)مســألة 20(: إذا كان له عيال ملزم بنفقتهم رشعًا أو عرفًا، بحيث يكون 
تــرك اإلنفاق عليهم توهينًا له أو حرجًا عليه فالبد يف االســتطاعة املالية من أن ال 
يكون احلج موجبًا لرتك اإلنفاق عليهم، فال تتم االستطاعة امللكية إالَّ بأن يكون له 
ما خيلفه هلم لينفقوا عىل أنفسهم منه أو من ربحه أو نامئه، وال تتم االستطاعة البذلية 

إالَّ بأن يبذل له نفقتهم أو يكون له ما خيلفه هلم.
نعم، لو كان عاجزًا عن اإلنفاق عليهم حتى لو مل حيج مل تتوقف االستطاعة 

البذلية عىل ذلك.
)مسألة 21(: البد يف االستطاعة املالية بامللك أو البذل من العموم للهدي، 

وال تكفي االستطاعة ملا عداه مع القدرة عىل الصوم)*(.
)مســألة 22(: إذا أمكنه احلج بالتكسب يف الطريق بصنعة أو جتارة مل جيب 
احلج. نعم، إذا آجر نفســه للخدمة يف طريق احلج بأجرة يصري هبا مستطيعًا وجب 

عليه احلج.
ثالثها: ختلية الرسب، بأن يكون الطريق مفتوحًا مأمونًا، وال يكون املكلف 
 ممنوعًا من الســفر من ســلطان ونحوه، أو معرضًا للخطر فيه من لص أو عدو أو 

نحو ذلك)**(.

)*(س: شخص مستطيع للحج غير مستطيع للهدي، فهل يجب عليه الحج؟
ج: ال يجب عليه الحج.  

)**( س: إذا كان األب قد سّجل اسمه للحج بانتظار وصول النوبة ثم توفي وله عدة 



ـ  مناسك احلج والعمرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  24

)مسألة 23(: إذا تعذر السفر من الطريق املتعارف وجب السفر من الطريق 

أبنــاء وأعطيت إجازة الحج ألحد أبنائه ال على التعيين فاالســتطاعة الطريقية حاصلة 
في حق أي االخوة؟

ج: تتحقق االســتطاعة لمن يكون قادراً على االستفادة من هذا الحق ولو   
بالمبادرة قبل اخوته.

س: إذا كان األب قد ســجل اسمه للحج فتوفي بعد أن أوصى بالحج االستحبابي نيابة 
عنه وكان االبن األكبر مستطيعًا ماليًا وبدنيًا ولكنه عاجز طريقيًا وبوفاة األب ووصول 
نوبة األب رسميًا أصبح مســتطيعًا طريقيًا بسبب االستفادة من نوبة األب وحج فعاًل 
لكن عن نفســه ال نيابة عن االب، فهل يصح حجه علمًا أن اســتطاعته الطريقية بسبب 

النيابة؟
ج: نعم يصح حجه.  

س: شــخص مستطيع ماليًا إاّل أنه معتاد على الترياك وطبقًا لمقررات الدولة الصحية 
ُيمنع من الحج علمًا أنه يبلغ 72 عامًا فما هو تكليفه شرعًا؟

ج: إذا كان يستطيع ترك االعتياد بدون حرج معتد به وجب عليه ذلك.  
س: إذا كان المكلف مســتطيعًا للحج لكن مؤسسة الحج ال تسمح له، ألن دوره لم يأت 

بعد، فهل يجوز أو يجب عليه سلوك أحد الطرق التالية للمبادرة في أداء الحج.
أـ  أن يبــذل مبلغًا كبيرًا ليســمح له بالحج هذا العام، ولــو بأن يدفع لمن وصل دوره   

ليتنازل له؟
ج: إذا كان يمكنه بذل المال لذلك وتوقف عليه الحج وجب.  

ب ـ أن يدعي كذبًا أو تورية توفر الشــروط التي تســمح لصاحبها بالحج مقدمًا على   
غيره استثناًء من الشروط العامة؟

ج: نعم يجوز ذلك والمقدم التورية مع تيسرها للمكلف.  
س: شــخص عنده فيش حج البيه الميت وهو مستطيع ماليًا فذهب به إلى الحج لنفسه 
بدون إذن ســائر الورثة، فهل يجزيه عن حجة اإلســالم ـ علمًا أن الفيش صادر من 

حكومة تدعي الوالية الدينية؟
ج: نعم يجزيه.  
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غري املتعارف مع القدرة وعدم لزوم احلرج حتى لو استلزم الدوران يف االرض.
)مسألة 24(: إذا توقف احلج عىل بذل مال زائد عىل املتعارف أو تلف مال 

كذلك فلذلك صور..
األوىل: أن يكون لغالء االســعار فيام حيتاج إليه من نفقات احلج، سواًء كان 

الغالء عامًا أم عىل املكلف وحده المر خيصه.
الثانية: أن يكون الختصاص املكلف ببعــض النفقات املرشوعة، كام لو مل 

يتيرس له رشيك يف السيارة فتوقف احلج عىل أن يستأجر سيارة خاصة له.
الثالثة: أن يكون الســتحداث نفقات ظلاًم بوجه غــري مرشوع، إما عامة ـ 
كنفقات جواز السفر ـ أو خاصة باملكلف. ومنه ما لو توقف السفر عىل دفع بعض 

الرشاوى.
الرابعــة: أن يكون المر خارج عن احلج، إما ظلاًم كام لو اســتلزم ســفره 
مصــادرة مال له من قبــل الدولة، أو ختوف عىل ماله من الرسقــة يف غيابه أو كان 
يتعرض يف طريقه للنهب والسلب من دون خطر عىل حياته وإما خلصوصية فيه كام 
لو كان صاحب زرع أو حيوانات وخاف عليها التلف يف غيابه، لعدم تيرس من يقوم 
مقامه يف خدمتها، والظاهر وجوب احلج يف الصور الثالث األول وعدم وجوبه يف 

الرابعة إذا كان املال بقدر معتد به، بحيث يصدق بفقده الرضر.
اخلامس: مــن رشوط وجوب احلــج أن ال يكون احلج مســتلزمًا لتعطل 
أسباب معاشــه ومعاش عياله، كام إذا كان له رأس مال يتكسب بربحه وكان يفي 
باحلج بحيث لو حج به مل يبق له ما يتكســب به أو كان له عمل يتكسب به لو تركه 

وحج ـ ولو بالبذل ـ تنسد عليه بابه ويبقى عاطاًل ونحو ذلك.
نعم، ال جيري ذلك لو كان تعيشه عىل غريه، أو كان تعيشه بحيازة املباحات 
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املتيرسة يف كل وقت أو بعمل يتيرس له يف كل وقت إذا أراده أو نحو ذلك)*(.
السادس: أن ال يلزم من احلج رضر أو حرج من بعض اجلهات، بل حتى لو 
لزم الرضر املهم عىل غريه من املؤمنني، وإن مل يكن رضرًا جيب منعه. أما إذا وجب 

منعه دخل ذلك يف الرشط السابع)**(.

)*( س: إذا ورثت الزوجة عقارًا أو محاًل يدّر عليها ربحًا سنويًا تتعيش به، فهل يجب 
عليها بيعه والذهاب إلى الحج وتبقى بال مورد مالي؟

ج: ال يجب عليها بيعه إذا لم يكــن لها مورد آخر، نعم إذا أمكنها تبديله بمحل 
آخر أو مورد رزق أقل كلفة والســفر بالفارق بينهما وجب تبديله والسفر 

إلى الحج.
س: شــخص قام بــأداء الحج ومع كونه مقّلــدًا تقليدًا صحيحًا فإنــه قصد أداء حجة 
اإلسالم ولم يكن راجعًا إلى كفاية لعدم اشتراط مرجع تقليده الرجوع إلى كفاية واالن 

يرجع إليكم في تقليده وهو واجد لشرائط االستطاعة فما هو تكليفه؟
ج: يجزيه الحج عن حجة اإلسالم لتحقق االستطاعة بالوصول إلى األماكن   

المقدسة.
س: إذا حصلت االســتطاعة في الميقات وأتى بحجة اإلســالم، فهل تجزي أم ال؟ وهل 

يعتبر الرجوع إلى كفاية شرطًا أم ال؟
ج: إذا كان الحج يؤثر على رجوعه إلى كفاية فال يجب عليه الحج، وأما إذا   
كان هو ال يســتطيع الرجوع إلى كفاية على كل حال وكان قادراً على أداء 

الحج وجب عليه أداؤه.

)**( س: لو حصلت لي االســتطاعة على أداء موســم الحج، ولكن الوقت ال يســعني 
ألدائها، الرتباطي بموعد االمتحانات، فهل يحق لي تأخير الحج ألداء االمتحانات؟

ج: ال يجوز تأخير الحج من أجل ذلك. إال أن يكون هناك ضرورة ملحة إلى   
أداء االمتحان، بحيث يكون تخلفك عنه سببًا في حدوث مشكلة لك ال تطيق 
تحملها، كما لو كان ســببًا في طردك من البلد إلى بلد يصعب العيش فيه، 

أو نحو ذلك من المشاكل المهمة.
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الســابع: عدم املانــع الرشعي من احلج، فــإذا كان احلج يــؤدي إىل ترك 
واجب أو فعل حرام مل جيب، كام إذا توقــف عىل الترصف املحرم يف مال الغري)*(.

)مسألة 25(: إذا نذر قبل متامية رشوط وجوب احلج عماًل راجحًا ال يمكن 

ونظير االمتحانات في ذلك بقية االرتباطات، كاالرتباط المعيشــي بعمل   
معين يكون الذهاب للحج سببًا في التفريط به.

س: شــاب أعزب اســتطاع مؤخرًا، وهو يفكر بالزواج، فلو سافر ألداء مناسك الحج، 
لتأخر مشروع زواجه فترة من الزمن، فأيهما يقدم؟

ج: الحج هو المقــدم. إال إذا كان في ضرورة للزواج، بحيث يكون تأخيره   
سببًا في حدوث مشكلة يصعب تحملها.

س: يرجى بيان رأيكم الشريف في وجوب حج العام الحالي مع شيوع انفلونزا الخنازير 
واحتمال ابتالء الحجاج بهذا المرض المنتشر جديدًا في العالم؟

ج: ال يختــص الحكم بالحــج أو العمرة وانما يشــمل التعرض للمرض   
المذكور فــي كافة الحاالت فإنه ال يجوز التعــرض لذلك إذا احتمل بنحو 

معتد به اإلصابة بالمرض المذكور.

)*( س: أحدهم نذر أن يزور اإلمام الحسينA كل يوم عرفة مع شروطها المستحبة 
مــع أنه لم يحج بيت اهلل الحرام وكان قادرًا علــى الحج في أثناء إيقاع النذر وهو قادر 

حتى اآلن أن يؤدي فريضة الحج، فما هو حكمه في هذه الحالة؟
ج: إذا كان قادراً على الحج حين إيقاع النذر فيستقر الحج في ذمته ويقدم   
على الزيارة وتجب الزيارة على تقدير عدم الحج عصيانًا أو لتعذره بعد 

ذلك.
س: ذكرتم أن من نذر شــيئًا راجحًا يمنع من وجوب الحج قبل تحقق االســتطاعة لم 
يجب عليه الحج، فهل يشــمل ذلك ما إذا كان المنذور في تمام العمر؟ ولو خالف النذر 

وحج مع تحقق شرائط االستطاعة األخرى، فهل يجزيه عن حجة اإلسالم؟
ج: نعم يشــمل ذلك، غاية األمر أنه لو خالف النــذر وتعذر عليه اإلتيان   

بالمنذور قبل اإلحرام تحققت االستطاعة ووجب عليه الحج.
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معــه احلج كان نذره مانعًا من وجوب احلج حتى لو متت الرشوط قبل الوقت. وكذا 
إذا آجر نفسه عىل ذلك.

)مسألة 26(: ال يشرتط يف وجوب احلج عىل املرأة وال يف صحة حجها تيرس 
مصاحبة املحرم هلا إذا تيرس هلا من تأمن به عىل نفســها وعفافها وكرامتها وما هيتم 

به من شؤوهنا.
)مســألة 27(: ال يشرتط يف حج املرأة حج اإلســالم إذن الزوج، أما احلج 
املندوب فيجب استئذانه فيه إذا كان منافيًا حلقه ولو الستلزامه اخلروج من بيتها بغري 
إذن. أما إذا أجاز هلا اخلروج ولو لطرده هلا من بيته وعدم كونه يف مقام االســتمتاع 

هبا فالظاهر عدم اشرتاط إذنه. واملطلقة رجعيًا كالزوجة، بخالف البائنة)*(.
)مسألة 28(: ال يشرتط إذن االبوين يف وجوب حج اإلسالم عىل الولد. كام 

)*( س: ســيدة ربة بيت وجــب عليها الحج وزوجها ال يقبل بســفرها بمفردها، فهل 
يمكنها السفر بدون اجازة الزوج؟

ج: إذا كان يمكنها الحج بمفردها وجب عليها ذلك ولم يجب عليها استئذانه.  
س: هل يجوز للزوج منع زوجته من الحج المندوب وزيارة المشــاهد المشــرفة طول 
حياتهمــا الزوجية؟ وهــل يجوز لها الخروج من غير إذنه إذا كان الوصول ميســورًا 

والمسافة قريبة؟
ج: إذا كانت في بيت الزوجية كان له منعها من الخروج منه، وإن اســتلزم   

تركها الحج المندوب والزيارة المندوبة طول عمرها.
س: إذا عصت الزوجة زوجها فخرجت من بيته من دون أذنه، وسافرت للحج المندوب 

فهل يصح حجها؟
ج: نعم، يصح حّجها.  

س: هــل يحق للزوج منع زوجته من الخروج من البيت لســفر الحج الواجب أو لتهيئة 
مقدماته؟

ج: كاّل ال يحق له ذلك.  
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ال يشرتط إذهنام يف احلج املندوب أيضًا.
)مسألة 29(: إذا متت الرشوط املتقدمة قبل وقت احلج فالظاهر عدم جواز 
تفويتها، بل جيب حفظها إىل وقت احلج. ولو شك يف بقاء بعضها بعد حصوله بنى 

عىل بقائه)*(.
الثامن: سعة الوقت للحج يف تلك السنة، فإذا حصلت الرشوط املتقدمة يف 
وقت ال يســع احلج من سنة حصوهلا أو يســعه بنحو يلزم احلرج أو الرضر مل جيب 
احلج يف تلك الســنة ومل يستقر يف ذمة املكلف، بل يكون وجوبه مرشوطًا ببقاء هذه 

الرشوط للسنني الالحقة.
)مســألة 30(: إذا حصلت الرشوط املتقدمة يف زمان يســع السفر واحلج 
من ســنة حصوهلا وجبت املبادرة للحج يف تلك الســنة، وأما إذا مل يبادر فإن فقد 

)*( س: إذا تحققت االســتطاعة في حق شــخص ما من جميع الجهات ما عدا وسيلة 
الذهاب كأن لم يهيئها أو أّن زمان الحج لم يقترب بعد فحينئٍذ هل يستقر وجوب الحج 
عليه فيما إذا أخرج نفســه من االســتطاعة، وهل يجب عليه الحج بأي شــكل وتفريغ 

ذمته؟
ج: نعم نتفق معه على ذلك.  

س: إذا استطاع أحد األشخاص، فهل يمكنه إعطاء نفقات حجه لوالده أو والدته لتأمين 
مصارف حجهما وما هو تكليفه إذا فعل ذلك؟

ج: إذا اجتمعت شرائط الوجوب األخرى فاليجوز له ذلك ويبقى الحج في   
ذمته لو فعل ذلك.

س: مريض كان مســتطيعًا ماليًا وبدنيًا ألداء الحج ولكنه لم يكن يمنح جواز الســفر 
ألداء هذه الفريضة لعدم بلوغه السن المحدد قانونًا للسفر ثم مات بمرضه، فهل يعتبر 

وجوب الحج مستقرًا في ذمته لتجب االستنابة من أصل تركته أم ال؟
ج: إذا لم يكن يرجو زوال المانع من أدائه للحج قبل وفاته وكان متمكنًا من   

االستنابة فلم يفعل تجب االستنابة عنه وإاّل لم تجب.
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بعضها ـ بعد حصوله ـ قهرًا بحيث انكشــف عدم القدرة واقعًا عىل احلج يف تلك 
الســنة انكشف عدم استطاعته وعدم وجوب احلج عليه وتوقف وجوبه عىل متامية 

الرشوط يف السنني الالحقة.
وإن بقيت الرشوط بحيث انكشــف أنه كان قــادرًا عىل احلج لو فعل، كان 
عاصيًا بتفريطه ووجب عليه التوبة واالستغفار، وثبت احلج يف ذمته، ووجب عليه 
 اإلتيان به فيام بعد مع قدرته عليهـ  ولو بالتكسب أو طلب العون من الغري أو امليشـ  
وعدم لزوم الرضر أو احلرج منه. بل لو حتمل الرضر أو احلرج حينئٍذ وأتى به صح 

وأجزأه عن حج اإلسالم)*(.

)*( س: شــخص لم يســتقر الحج في ذمته سابقًا ولكنه في حين تسجيل اسمه ألجل 
القرعة كان مســتطيعًا ثم احتاج بعد ذلك لســحب المال الــذي أودعه في البنك حين 
تسجيل اسمه، فهل يجوز له سحبه علمًا أن اسمه سيخرج في القرعة في السنة األولى 

أو السنين اآلتية، فهل يفرق األمر أم ال؟
ج: إذا كان احتياجــه للمال لقضاء حوائجــه الضرورية التي يكون تركها   
موجبًا للحرج فهو غير مســتطيع، وفي غير ذلك فهو مستطيع وال يفرق 

في ذلك احتماله أو علمه بإصابة القرعة باسمه في المستقبل.
س: شــخص أصبح مســتطيعا ماليًا، فهل يمكنه أن ينفق ماله الذي يفي باســتطاعته 
فــي بعض المصارف الالزمــة في غير المؤونة واالفراد الواجبــي النفقة بحيث تنتفي 

استطاعته؟
ج: إذا كانــت الحوائــج المذكورة ضرورية بحد يلــزم تركها الحرج جاز   

صرف مال االستطاعة فيها وإاّل لم يجز.
س: عنــدي مقدار من المال يكفي لمصارف الحج ولكــن لم تعلن الدولة لحد االن عن 

التسجيل، فهل يجب علي حفظ مال االستطاعة؟
ج: يجب في الحالة المذكورة الحفاظ على مال االستطاعة.  

س: شخص واجد لالســتطاعة وســائر متطلبات الحج وعنده حفيد من بنته وحفيده 
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شــرعًا وعرفًا يحتاج إلى الزواج وإاّل وقع في الحرام ال سمح اهلل، فما هو المقدم، الحج 
عن نفسه. أم تزويج حفيده؟

ج: إذا كان تحمل نفقة زواج ســبطه من شــؤونه عرفًا بحيث يكون عدمه   
موجبًا للحرج ُقدِّم على الحج وإاّل فالالزم تقديم الحج.

س: ذكرتم عدم جواز تفويت االســتطاعة ووجوب حفظها، فهل هذا خاص بنفس سنة 
الحج أو يعم السنين األخرى بحيث يجب حفظ االستطاعة لعدة سنين إذا كان يعلم أنه 
ال يستطيع الحج في سنته؟ وهل وجوب حفظ االستطاعة خاص باالستطاعة المالية أو 
يشمل غيرها؟ وعلى فرض الشمول لغيرها، فهل ينسجم مع الحكم بصحة النذر الذي 

يمنع من أداء الحج.
ج: هذا الحكم يعم الســنين األخرى، فإذا كان اإلنسان في وقت قادراً ماليًا   
وبدنيًا ومخلى السرب بحيث يقدر على الحج في السنين الالحقة لم يحل 
له تفويت االســتطاعة المذكورة، وال يشرع منه النذر حينئذ، وإنما يشرع 
منه النذر إذا أوقعه قبل حصول االســتطاعة له، كما إذا نذر حال فقره أو 

حال منعه من السفر.
س: إذا لم يســمح للمســتطيع ماليًا أن يســافر إلى الديار المقدسة ألداء الحج في عام 
اســتطاعته، فهل يلزمه التحفظ على استطاعته المالية ما أمكنه ليؤدي الحج في السنة 

القادمة؟
ج: إذا أحرز أن سائر شروط االستطاعة سوف تكون متوفرة له في العام   

القادم لزمه التحفظ على استطاعته المالية وإاّل لم يجب على األظهر. 
س: إذا اســتقر الحج على الهاشــمي من سنين ســابقة ولم يؤده عصيانًا أو غفلة أو 

تجاهاًل وبعد ذلك فقد االستطاعة المالية، فهل يجوز دفع سهم السادة له ليحج به؟
ج: نعم يجوز.  
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)مسألة 31(:إذا اســتقر احلج يف ذمته ثم عجز عن اإلتيان به بنفسه هلرم أو 
مرض ال يرجى زواله وجب عليه االســتنابة فيه. وهو األحوط استحبابًا فيمن مل 
يســتقر عليه احلج إذا أيرس ومل يستطع احلج بنفســه بالوجه املذكور. ويف االجتزاء 
بتربع الغري عنه من دون اســتنابة إشــكال. بــل األحوط وجوبــًا االقتصار عىل 

االستئجار ونحوه مما يبتني عىل إنفاق املال من ِقَبله)*(.
)مســألة 32(: إذا استقر احلج يف ذمته ثم سافر له فامت يف الطريق فإن كان 
موته بعــد اإلحرام ودخول احلرم أجزأه عن حج اإلســالم ومل جيب القضاء عنه، 
وإن كان موتــه قبل ذلك بقي احلج يف ذمته فيجــب أداؤه عنه من أصل الرتكة كام 

سيأيت)**(.

)*( س: شخص بسبب الكهولة وكبر السن ومرض السكر وامراض أخرى ال 
يستطيع أداء الحج، فهل يستطيع االستنابة؟

ج: إذا تعلق الحج في ذمته ولم يحج وجب عليه االستنابة. وأما إذا استطاع   
للحج ماليًا ولم يكن قادراً على أدائه حينئذ لمرض ونحوه فال تجب عليه 

االستنابة، وإن كان األحوط استحبابًا له االستنابة.

)**( س: والدي أصبح مســتطيعًا ولم يذهب للحج إاّل بعد سنتين، ولكنه بعد اإلحرام 
توفي ولم يستطع أداء أي عمل من األعمال، فهل سقط عنه الحج أم بقي بذمته؟

ج: إذا كان موته بعد اإلحرام ودخول الحرم أجزأ عن حجة اإلسالم وإاّل فال.  
س: شــخص سافر من باكســتان إلى المدينة المنورة ألداء الحج ومرض في المدينة 
ومع ذلك واصل السفر إلى مكة لكنه توفي في مكة قبل الحج وكل ما يملكه عبارة عن 
مقدار من المال وقطعة أرض في بلده علمًا أن المال ال يكفي لالستنابة، فهل يجب على 

ورثته بيع األرض وإكمال المبلغ أم أن وفاته تسقط عنه الحج؟
ج: إذا كان قد دخل الحرم محرمًا أجزأ عنه، وفي غير ذلك تجب النيابة عنه   
إذا كانــت تركته تفي بالحج إذا كان الحج في ذمته. وأما إذا اســتطاع في 
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)مســألة 33(: إذا سافر للحج مع فقد الرشوط املتقدمة لكنها حصلت قبل 
اإلحرام وجب عليه احلج وأجزأه عن حج اإلســالم، أما يف غري ذلك ففيه تفصيل 

ال يسعه املقام)*(.
)مسألة 34(: إذا حج املخالف حجة اإلسالم ثم استبرص أجزأته، وإن كان 

األفضل، بل األحوط استحبابًا له اإلعادة.

سنة الوفاة فال يجب القضاء عنه.
س: شــخص طبقًا لوصية والده وضع في حساب منظمة الحج مااًل بعنوان النيابة عن 

والده مع أن االبن مستطيع ماليًا، فهل يحج عن نفسه أو والده؟
ج: تجب عليه المبادرة للحج عن نفســه وال يجوز له تقديم حج أبيه على   

نفسه.

)*( س: في الوقت الحاضر يتم الذهاب إلى مكة وأداء الحج من خالل نظام القرعة 
وتسجيل األسماء مسبقًا وقد ال تصل النوبة لعدة سنوات لذا أقدم أحد األشخاص قبل 
وصول نوبته على االقتراض والسفر إلى مكة عن طريق آخر غير الطريق الرسمي، 

فهل تجزيه عن حجة اإلسالم؟
ج: إذا كان الشخص المذكور قادراً على أداء الحج عند وصوله إلى الميقات   
ـ ولو بسبب تملكه للخدمات الالزمة للحاجـ  بسبب ارتباطه بالحملة وغير 

قادر على وفاء دينه بذلك كان مستطيعًا واجزأ حجه عن حجة اإلسالم.





الفصل الثالث
يف احلج النيايب

تصح النيابة عــن امليت يف احلج الواجب واملنــدوب، وعن احلي يف احلج 
املندوب، وال تصح يف الواجب إالَّ مع اســتقراره يف الذمة وعجز املكلف عنه هبرم 
أو مرض ال يرجى زواله، واألحــوط وجوبًا فيه االقتصار عىل صورة بذل ماله يف 

احلج باجارة أو نحوها، كام سبق)*(.

)*( س: شــخص وصل إلى ســن الهرم )الخرف( هل يصح أن يناب عنه للحج؟ وهل 
تشترطون في النائب الصرورة والمماثلة؟

ج: إذا كان بنحو يستطيع استنابة شخص عنه من ماله وجب عليه ذلك إذا   
كان الحج قد استقر عليه في ذمته. وهو األحوط استحبابًا إذا لم يكن الحج 
قد استقر في ذمته وكان موسراً. وال يشترط شيء من المماثلة والصرورة.

س: وفي مفروض الســؤال هل يصح لهذا الشــخص الذهاب إلــى الحج مع من يلقنه 
التلبيات والنية بقدر اإلمكان، وفي موارد عدم اإلمكان ينوب عنه؟

ج: نعم يصح، بل يجب مع اإلمكان من غير حرج.  
س: ذكــر بعض الفقهاء: أن الشــخص الذي اســتقر الحج في ذمتــه يعني لم يحج في 
سنة االســتطاعة األولى إذا لم يستطع لمرض أو كبر السن أو للحرج والمشقة فيجب 
االستنابة وفي حالة اليأس من القدرة والتمكن الشخصي فيجب على األحوط االستنابة 

فورًا. وإذا لم يستقر الحج في ذمته فاألقوى عدم الوجوب، فهل نظركم كذلك؟
ج: تجب االستنابة فوراً مع اليأس عن ارتفاع العذر.  
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س: إذا كان المنوب عنه حيًا عاجزًا ثم ارتفع عذره بعد عمل النائب أي بعد حج النائب 
عنه، فهل على المنوب عنه إعادة الحج؟ ونفس الكالم إذا ارتفع العذر أثناء عمل النائب؟
ج: نعم، عليه اإلعادة، بل ال تشرع النيابة إال في العذر الذي ليس من شأنه   

الزوال، كالهرم.
س: أصيبت إحدى النســاء في عرفــات بالجنون ونقلت إلى المستشــفى وبقي معها 
مرافقوها إلى آخر الوقت لكنها لم تتحسن، فهل يمكن لزوجها المرافق لها أن يستنيب 

عنها شخصًا أم البد من أدائها لباقي األعمال؟
ج: األحــوط وجوبًا أن يوقف بها مع اإلمكان وفي اإلجزاء حينئذ إشــكال،   
وإذا لم يمكن الوقوف بها فتكون وظيفتها بالتحلل بعمرة مفردة تقوم بها 
مباشرة مع اإلمكان أو يستناب عنها وفي كل الحاالت األحوط وجوبًا عدم 

اإلجزاء.
س: شــخص مخّول من قبل أبيه ماليًا، ووالده عاجز عــن الحج أقدم الولد بدون علم 
والده على اســتنابة شــخص للحج عن والده والولد أيضًا ذهب إلى الحج، فهل يجزي 
حــج األجير عن الوالد وإذا صّمم الولــد في المدينة المنورة على أن يتحمل نفقات حج 

والده بنفسه، فهل يصح؟
ج: إذا كان وكياًل مفوضًا عن أبيه في كافة أموره صح الحج.  
س: هل يجوز في النائب عن الحي العاجز عن الحج أن يكون صرورة؟

ج: نعم تجوز استنابة الصرورة وغيره.  
س: هــل تصح النيابة عن الحي في العمرة المفردة المســتحبة مطلقًا أو يفرق بين من 

كان في مكة المعظمة قادرًا على المباشرة وغيره؟
ج: تصح النيابة عن الحي في العمرة المفردة واألحوط عدم صحتها عمن   

هو في مكة وليس له علة تمنعه من الطواف.
س: شــخص أحرم من الميقات لعمرة مفردة مستحبة عن حّي، فأخبره بعضهم أنه ال 
تجــوز النيابة عن الحي، فعاد إلى الميقات وأحرم من جديد لعمرة أخرى عن ميت ظنًا 
منه أن إحرامه األول باطل، وأتم األعمال على أساس اإلحرام الثاني وبنيته عن الميت. 
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)مســألة 35(: ال تفرغ ذمة املنوب عنه بمجرد اإلجارة، فضاًل عن اجلعالة، 
بل البد من إتيان األجري بتامم األعامل.

نعم، إذا مات األجري بعد اإلحرام ودخول احلرم أجزأ عن املنوب عنه، وإن 
مــات قبل ذلك: فإن قدر قبل موته عىل أن يســتنيب يف مكانه من يؤدي عن امليت 
فليفعل، فإن مل يفعل فاألحوط وجوبًا عدم اإلجزاء عن املنوب عنه. بل ال إشكال 
يف ذلك لــو مات األجري عند أهله قبل الســفر، وتبطل اإلجــارة حينئٍذ، وترجع 

األجرة للمستأجر)*(.

السؤال: هل يكون باألعمال التي أتى بها بنية اإلحرام الثاني قد تحلل من اإلحرام األول 
أم يجــب عليــه اعادتها من جديد بنية اإلحرام األول ليتحلــل؟ وبالتالي ما يرتكبه من 

محرمات اإلحرام عمدا قبل اإلتيان باألعمال يوجب الكفارة؟
ج: األحوط عــدم االجتزاء باألعمال التي جاء بها بنيــة العمرة عن الثاني   

والالزم التحلل من اإلحرام األول بما يلزمه من أعمال. 
س: شــخص كان مستطيعًا ولم يذهب إلى الحج واالن ال يستطيع الذهاب لعدم قدرته 

ماليًا، فهل يجوز لولده أن يتبرع بأداء الحج نيابة عنه؟
ج: األحوط وجوبًا عدم االجتزاء بالتبرع من دون استنابة، بل األحوط وجوبًا   
االقتصار على االستئجار ونحوه مما يبتني على إنفاق المال من قبل األب.

س: ذكر بعض الفقهاء: أن ذمة المنوب عنه ال تبرأ إال بأتيان النائب بالعمل صحيحًا.   )*(
نعم إذا مات النائب بعد اإلحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب عنه.

وفي إجراء هذا الحكم في الحج التبرعي إشكال. بل ال يخلو في غير حجة اإلسالم عن   
إشكال، فهل نظركم كذلك؟

ج: اإلشكال ينحصر في إجزاء حج المتبرع إذا مات في الحرم وبعد اإلحرام   
وفي غير ذلك ال إشكال في اإلجزاء فيما هو مذكور في السؤال.

س: المشــهور أن النائب المســتأجر إذا توفي بعد اإلحرام ودخول الحرم يجزي عن 
المنوب عنه، فإذا مات قبل اإلحرام، فهل يجزي عنه؟
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ج: إذا مات النائب المستأجر بعد اإلحراك ودخول الحرم أجزأ عن المنوب   
عنه، وإذا مات قبل اإلحرام فاألحوط وجوبًا عدم اإلجزاء، فيجب على األجير 

أن يستأجر من يكمل الحج.
س: ذكر بعض الفقهاء: أن النائب المســتأجر لحجة اإلسالم إذا توفي بعد عقد اإلحرام 
ودخول الحرم أجزئ عن المنوب عنه وال يجب مرة أخرى، وإذا كان موته قبل اإلحرام 
أو بعده وقبل دخول الحرم فالبد من اســتنابة آخر لعدم اإلجزاء ونفس الحكم يجري 

لمن حج عن نفسه ال نائبًا عن الغير، فهل نظركم كذلك؟
ج: األجير إن أمكنه أن يســتأجر من يكمل األعمال وجب عليه ذلك وإن لم   
يفعل فاألحوط وجوبًا عدم اإلجزاء إذا مات قبل اإلحرام ودخول الحرم، وأّما 
من يحج حجة اإلســالم عن نفســه فإنه ال يجزي حجه إذا مات إاّل إذا كان 

موته بعد اإلحرام ودخول الحرم.
س: ذكــر بعض الفقهــاء: أن األجير في الحــج إذا لم ُيتفق معه علــى األجرة هل هي 
لخصــوص عمل الحج، أو في مقابل الحج وســائر التفاصيل األخــرى فإذا مات قبل 
دخول الحرم فيستحق ظاهرًا اجرة الذهاب إلى محل وفاته، وكذا إذا مات بعد اإلحرام 
ودخــول الحرم، وال يســتحق اكثر من ذلك وأجرة اإلحرام، مع أن الحج يســقط عن 
الميت، وهكذا إذا كان قد ادى بعض األعمال وتوفي بعد ذلك فال يستحق اكثر من أجرة 
تلــك األعمال. وأما إذا أدى األعمال بنحو يصدق عليه عرفًا أنه قد أدى الحج والعمرة 
فإنه يســتحق تمام األجرة وإن كان قد نســي بعض األعمال التي ال تضر بالحج وال 

تحتاج لإلعادة، فهل نظركم كذلك؟
ج: إذا مات األجير في بلده فال يســتحق شــيئًا من األجرة، وإذا مات بعد   
اإلحرام ودخول الحرم استحق تمام األجرة المسماة، وأما إذا مات قبل ذلك 

وبعد االبتداء بالعمل فاألحوط وجوبًا التصالح.
س: إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت المســتقر في ذمتــه الحج وبعد اإلحرام ودخول 

الحرم مات المتبرع، فهل تبرأ ذمة المتبرع عنه؟
ج: األحوط وجوبًا عدم االجتزاء بذلك.  
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)مسألة 36(: ال جيوز استئجار من ال يتمكن من احلج الواجب عن املنوب 
عنــه، فإذا وجب حج التمتع عىل املنوب عنه ال جيوز اســتئجار من ضاق وقته عنه 

ووسع حج االفراد. كام ال جيوز أن يستأجر حينئٍذ حلج االفراد.
نعم، إذا وســع الوقت حلج التمتع فاستؤجر له ثم صادف أن ضاق الوقت 
عنه تعــني عليه العدول إىل حج االفــراد وأجزأ عن املنوب عنــه، وكذا احلال يف 
مجيع صور االنتقــال إىل البدل االضطراري، كام لو فاته املوقف االختياري واجتزأ 
باالضطراري، أو عجز عن مبارشة الطواف فاســتناب فيه. وجيري ذلك يف النائب 

املتربع.
)مسألة 37(: من اســتقر عليه احلج فامت كفى احلج عنه من امليقات، وهو 
املسمى باحلج امليقايت، وإن كان األحوط استحبابًا هو احلج البلدي وهو احلج من البلد 
الذي مات فيه املكلف. واألفضل هو احلج من االبعد، وكلام ازداد بعدًا ازداد فضاًل)*(.

)مسألة 38(: إذا أوىص باحلج كفى احلج من امليقات إالَّ أن تنرصف الوصية 
إىل احلج من مكان آخر، أو يعني مقدارًا من املال للحج، فيحج عنه بقدر ما يســعه 
املال، ومع الــدوران بني الصفــات الكاملية للحج من حيثية املبــدأ وغريه يكون 

الرتجيح للويص.
وأما حج اإلجارة فهو تابع ملا عينه املســتأجر أو استفيد من القرائن احلالية 

واملقالية، ومع عدمها فمقتىض االطالق االكتفاء باحلج من امليقات.

س: هل يجوز للشخص الحي في موارد جواز االستنابة للحي أن يستنيب شخصًا   )*(
من الميقات أم البد أن يكون من البلد، وإذا تبرع شخص فاستناب له شخصًا، فهل 

يجزي عنه؟
ج: يجزي الحج من الميقات وال يجزي التبرع عنه في االستنابة.  
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)مسألة 39(: إذا مات وعليه حج اإلسالم، وجب احلج عنه إذا وفت تركته 
به، وخيرج من أصل الرتكة قبل الوصية، واملرياث، بل يقدم عىل الدين ســواًء كان 
للناس أم للحــق الرشعي، كاخلمس والزكاة. نعــم، إذا تعلق حق الناس أو احلق 
الرشعي بالعني كان كرشكة الناس يف العني خارجًا عىل الرتكة، بل ال جيوز الترصف 

فيها قبل إخراجه، ويتعني تقديمه حينئٍذ.
)مسألة 40(: من مات وعليه حج اإلسالم ومل يرتك ما حيج به مل جيب احلج 

عنه. نعم، يستحب لوليه احلج عنه.
)مســألة 41(: يقترص يف احلج الــذي خيرج من الرتكة عىل مــا يتحقق به 
الواجب، كاحلج من امليقات، إالَّ أن يكــون أوىص بام زاد عىل ذلك فيخرج الزائد 

من الثلث. أو يتربع متربع بالزيادة.
)مســألة 42(: إذا أوىص بإخراج حج اإلسالم عنه من الثلث ُأخرج منه ال 
من أصل الرتكــة، إالَّ أن ال يفي الثلث به، فيتمم من أصل الرتكة. ولو أوىص بامل 
يف حج اإلســالم وغريه من املستحبات فإن وىف بالكل فال كالم، وإن مل يف به قدم 
احلج، أما لــو أوىص بحج مندوب جرى فيه ما جيري يف ســائر الوصايا من لزوم 

تقديم االسبق عند التزاحم.
)مسألة 43(: جتب املبادرة لقضاء حج اإلسالم عن امليت. نعم، لو توقفت 

املبادرة عىل رصف مال زائد ففي وجوب رصفه حينئٍذ إشكال، واألظهر العدم.
لكن ال جيــوز الترصف بالرتكة إالَّ مع التحفظ عــىل احلج. أما مع الوصية 

باحلج فاألحوط وجوبًا املبادرة، إالَّ مع ظهور حال أو مقال خمرج عنها)*(.

)*( س: ذكر بعض الفقهاء: أنه إذا تعّذر استئجار أجير من الميقات في سنة الوفاة إال 
بأكثر من األجرة المتعارفة فيجب االستئجار وعدم التأخير، فهل نظركم كذلك؟
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)مســألة 44(: إذا أوىص باحلج ومل يف املــال به عىل الوجه الذي أوىص به 
اقتــرص عىل ما يفي به املال، فإذا أوىص بالبلدي مثاًل حج عنه من حيث يســع ماله 
ولــو من امليقات، فإن مل يكف رصف يف وجوه الرب. واألحوط وجوبًا تقديم ما هو 
األقــرب للحج املوىص به، كام إذا أوىص بحج التمتع، وكفى املال حج االفراد، أو 

العمرة املفردة.
)مســألة 45(: إذا تربع متربع عــن امليت باحلج الواجــب أجزأ ومل جيب 

االستئجار عنه. وكذا إذا كان امليت قد أوىص باحلج.
نعم، إذا كان مرجع الوصية إىل الوصية برصف املال يف احلج فالالزم رصفه 

فيه عىل كل حال.
)مسألة 46(: إذا استؤجر عىل أن حيج كان ظاهره احلج بنفسه لكن ال يبعد 

كون ذلك رشطًا زائدًا عىل أصل احلج.
وعليه، لو تعذرت عليه املبارشة كان للمســتأجر الفسخ. ولو مل يفسخ كان 

عىل األجري أن يبعث غريه مكانه. واألحوط استحبابًا الرتايض بينهام.
)مسألة 47(: يشرتط يف النائب ُأمور..

األول: العقــل، فال جيتزأ بعمل املجنــون، وإن حتقق منه القصد يف اجلملة. 

ج: ال يجب دفع الزيادة  ويجوز التأخير للسنة الالحقة، نعم يجب التحفظ   
على مقــدار الحج من التركــة. أما مع الوصية بالحــج فاألحوط وجوبًا 

المبادرة إاّل مع قيام القرينة على خالف ذلك.
س: النائب قبل شــهور من الحج يذهب إلــى بلد المنوب عنه ثم يتحرك بعنوان النيابة 
في الحج ويرجع إلى وطنه أو مكان آخر وفي ذي الحجة يســافر للحج وال يذهب إلى 

بلد المنوب عنه قبل السفر إلى الحج، فهل يكفي ذلك؟
ج: الالزم في العمل المستأجر عليه االتفاق مع المستأجر في كيفية األداء.  
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نعم، إذا مل يبلغ الضعف العقيل يف الشخص مرتبة اجلنون أجزأ عمله.
الثاين: اإلسالم.

الثالث: اإليامن، فال جيتزأ بعمل املخالف وإن كان عمله مطابقًا ملا عليه أهل 
احلق، بل يشــكل االجتزاء بعمل املســتضعف، غري املقر بالوالية وال اجلاحد هلا، 

فاألحوط وجوبًا عدم االجتزاء بعمله)*(.

)*(                              ]استفتاءات ملحقة بالنيابة[

 س: هل يعتبر في النائب القدرة على أداء الواجب االختياري شرطًا؟
ج: يشترط في النائب أن يكون قادراً على أداء الواجب االختياري.  

س: ذكر بعض الفقهاء: أن المعذور العاجز عن أداء بعض أعمال الحج ال تصح إجارته. 
وإذا حج تبرعا عن غيره ففي إجزاء حجه إشكال، فهل نظركم كذلك؟
ج: ال تجوز إجارة المعذور وال يجزي عمله لو كان تبرعيًا.  

س: إذا كان النائــب عن الغير قد حضر الموســم وهو معذور في بعض األعمال، فهل 
يمكنه اســتنابة شــخص اخر في تلك األعمال أو أن يســتنيب شخصًا آخر في أصل 

الحج؟
ج: إذا كان العذر موجوداً من أول األمر لم تصح النيابة وإذا وقع العذر بعد   
ذلك جاز له أن يســتنيب فيما يقبل النيابة مما هو معذور فيه. ويجوز أن 
يؤجر النائب غيره في أصل الحــج لكن ال يجوز أن تكون األجرة أقل مما 

استؤجر عليه.
س: في كل قافلة يوجد بعض الخدمة الذين جاؤا بعنوان النيابة والبد لهم من الخروج 
من المشــعر في نصف الليل ألداء بعض األعمال الضرورية في منى أو لمرافقة بعض 

الضعفاء الذين يذهبون إلى منى، فهل إجارتهم ونيابتهم صحيحة؟
ج: يجوز لمن يتولى شــؤون النساء اإلفاضة لياًل، لكن الالزم نية التوقف   
في المشعر وال يكتفي بالمرور فيه، وأما غيرهم ممن يذهبون ألداء بعض 

األعمال األخرى فال يجوز لهم ذلك وإن كان حجهم صحيحًا.
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س: في حالة المرض بشــكل ال يســتطيع بعد اإلحرام للعمــرة أن يأتي باألعمال، هل 
يمكن استنابة شخص أحرم لعمرة التمتع استحبابًا وأّداها لإلتيان بأعمال الحج؟

ج: ال يجــوز ذلك، نعم إذا كان المريض نائبــًا فاألحوط وجوبًا عدم إجزاء   
االستنابة عنه.

س: إذا ادى احد األشخاص حجه بعنوان الخدمة وفي المرة الثانية سافر بنفس العنوان 
إلى مكة، فهل يمكنه الحج نيابة عن والده أو والدته ويجزي عنهما؟

ج: نعم تجوز له االســتنابة فــي الحج ثانيًا ويجــزي عنهما مع اجتماع   
شرائط النيابة المذكورة في محلها.

س: بالنســبة لألشــخاص المجازين بالذهاب إلى منى بعد إدراك اضطراري المشعر 
ليلة العيد هل يعتبرون من ذوي األعذار بحيث يشكل استنابتهم وتبرعهم عن الغير أم 

يوجد استثناء لبعضهم؟
ج: ال يمنع ذلك من استنابتهم.  

س: شــخص بمجرد استطاعته سجل اسمه وبعد سنتين أصابت القرعة باسمه وقبل 
الســفر توفي وقرر ولده أن يذهب نائبًا عنه مع أنه مســتطيع أيضًا لكنه متسامح في 
تسجيل اسمه وتهيئة المقدمات لنفسه وفعاًل هو في المدينة المنورة بعنوان النيابة في 

الحج البلدي عن والده ولم يحرم لحد اآلن فما هو تكليفه؟
ج: تصح نيابته عن أبيه وإن كان آثمًا بتأخير حجه عن نفسه.  

س: شــخص يقول أنا االبن األكبر وقد أوصى والدي بأن يحج عنه ولده األكبر نيابة 
وأنا مســتطيع ماليًا بسبب اإلرث ولكني لم أستطع تحويل إرثي إلى أموال نقدية، فهل 

يمكنني في هذه الحالة الحج عن والدي؟
ج: إذا وصل ذلك إلى حد العجز أو الحرج جاز تقديم حج أبيه على حجه.  

س: شــخص يحتمل احتمااًل عقالئيًا قويًا أنه ال يستطيع أداء العمل بشكل طبيعي وقد 
يأتي بحج االفراد بدال من حج التمتع، فهل يمكنه االستنابة في حج التمتع وقبول النيابة 

مع هذا االحتمال؟
ج: مجرد االحتمال ال يمنع من جواز أخذ اإلجارة.  
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س: شــخص لم يكن معــذورا حين قبول النيابة وحين العمــل أو قبل اإلحرام أصبح 
معذورًا وعمل طبق وظيفة المعذورين، فهل يجزي حجه عن المنوب عنه. وهل تختلف 

بعض األعذار أو يوجد فرق بينها؟
ج: ال تجــوز اإلجارة إذا كان العذر موجوداً حينهــا واألحوط وجوبًا عدم   
االجتزاء بعمل النائــب إذا وقع العذر قبل اإلحرام والظاهر اإلجزاء إذا وقع 

العذر بعد اإلحرام.
س: بعض الخدمة جهاًل بمســألة اإلجــارة في الحج والنيابة فيه لــم يدركوا الموقف 
االختياري في المشــعر فما هو تكليفهم وكذا تكليف سائر المعذورين الذين أّدوا حجًا 

ناقصًا من هذا القبيل تبرعًا باألجرة؟
ج: إذا كان المقصــود من ذلك إفاضة الخدم مــع العجزة قبل الفجر فذلك   
مجز بال إشكال. وإذا كان المقصود أداء الوقوف االضطراري لعذر فهو مجز 

أيضًا بال إشكال.
س: ورد في بعض المناسك أن المعذور ال تصح نيابته فمن هو المعذور يرجى تعيين 
هذا المفهوم، مثال هل هو الشــخص غير القــادر على أداء صالة الطواف صحيحًة، أو 
ال يســتطيع رمي الجمرات، أو هو الذي ال يمكنه أداء أحد األركان أو غير أركان الحج 

األخرى؟
ج: األمثلة المذكورة كلها من األعذار التي ال تســوغ نيابة من كانت فيه من   

أول األمر إاّل لزوم المباشرة في الذبح فإنه ال تشترط المباشرة.
س: شــخص ال يحســن الصالة الصحيحة ومع ذلك ذهب إلى الحج نائبًا، فهل تصح 

نيابته علمًا أنه قد أحرم فعاًل؟
ج: يجب عليه التعلم، واألحوط وجوبًا عدم إجزاء عمله مع عدم التعلم.  

س: إذا كان المســتنيب أو المنوب عنه يعلم حين االستنابة أن النائب من ذوي األعذار 
ومع ذلك اســتنابه. أواًل هل تحل األجرة للنائب. وثانيــًا هل يصح حجه النيابي. وهل 

تجزي عن المنوب عنه؟
ج: اإلجارة المذكورة باطلة وال يســتحق األجير األجرة المســماة كما ال   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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يجزي العمل المذكور عن حجة اإلســالم، نعم يجزي عن المستحب إاّل أن 
يكون تنفيذاً لوصية فانها تنصرف إلى التام.

س: إذا آجر نفســه للنيابة عن غيره في السنة الحالية ثم حصل له االستطاعة المالية، 
فهل يأتي بالحج عن نفسه وتبطل اإلجارة السابقة أو يعمل بمقتضى اإلجارة؟ 

ج: ال تبطل اإلجارة.  
س: هــل الحكم في عدم جواز اســتنابة مــن يعلم عجزه كمــا كان الحكم عام وليس 
بخاص، كما هو الحال في وادي محّســر في زماننا هذا، وهل االستنابة جائزة فيما لو 

كان العذر العام ممتدًا سنينًا أو سنة أو سنتين؟
ج: إذا كان العجز عامًا فال مانع من استنابته، وال تجوز استنابة العاجز إذا   

كان العجز خاصًا به.
س: هل تشترطون في النائب الصرورة والمماثلة؟

ج: ال يشترط شيء منهما.  
س: شــخص في الســعي أو طواف عمرة التمتع أو العمرة المفردة ُأجبر على استنابة 
شخص، فهل يعتبر في النائب كونه محرما أم ال؟ وفي فرض عدم لزوم كونه محرما، 

فهل يجب ارتداء النائب لباس اإلحرام أم ال؟
ج: ال يشترط في النائب أن يكون محرمًا.  

س: من طاف عن نفســه طواف عمرة التمتع ثم سعى وقصر هل يمكنه أن يطوف عن 
غيره نيابة طواف التمتع كما لو كانت زوجته حائضًا؟ أم يلزم أن يكون النائب في هذا 

الطواف محرمًا؟
ج: ال يجب في النائب أن يكون محرمًا.  

س: هــل تجوز نيابة الناقص- كمقطوع الرجل- في الحج علمًا أنه قد يؤثر على طوافه 
وصالته وسعيه؟

ج: كال ال يجوز اختيار الفرد الناقص للنيابة مع إمكان الكامل.  
س: شــخص اســتنيب في الحج وهو ال يحســن القراءة الصحيحة ولكنه تعّلمها بعد 

اإلحرام وجاء بصالة الطواف صحيحة، فهل يجزي حجه عن المنوب عنه؟
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ج: نعم يجزي حجه عن المنوب عنه وال تبطل اإلجارة.   
س: هل تجوز العمرة المفردة المســتحبة لملحون القراءة مع قدرته ولكن يضيق وقته 
عن التعلم؟ وهل يلزمه للخروج من اإلحرام الجمع بين االستنابة وأداء ما تيسر له من 

صالة الطواف؟
ج: تجــب عليه المبادرة للتعلم ولو من جهــة الفرائض الخمس وال يجوز   

تقديم شيء على ذلك.
س: هل يشــترط إيمان النائب في أصل النيابة في الحج وكذلك في الذبح وفي ســائر 

األعمال التي تشرع فيها النيابة كالسعي والطواف؟
ج: نعم يشترط ذلك فيهما.  

س: شــخص اســتنيب ألداء الحج البلدي من قم وهو ســاكن في أراك وكان في نيته 
الذهاب إلى قم لشــروع ســفره منها، لكنه بعد أيام غفل عن ذلك وسافر إلى قم ألجل 
عمــل آخر ثم ذهب إلى طهران، فهل يجب عليه الرجــوع إلى قم. وإذا خرج من إيران 

فما هو تكليفه؟
ر  ج: الــالزم عليه الرجوع إلى قم والخروج منهــا للحج أو مراجعة المؤجِّ  

والتراضي معه وإن كان الحج يجزي عن الميت على كل حال.
س: بالنســبة لألشخاص الذين يذهبون إلى الحج ســنويًا كخدمة القوافل قد يتفق أن 
احدهم يتقبل النيابة عن شخص ما ولكنه في الميقات بسبب العمل المتواصل يغفل عن 
النيابــة ويحرم وبعد ذلك يلتفت وينوي النيابة، فهل حجه النيابي صحيح أم يحســب 

الحج عن نفسه؟
ج:  إذا كانت الغفلة تؤدي إلى نية الحج عن نفسه فيجب عليه إكمال الحج   
بتلك النية ويعوض عن نيابته في الســنين المقبلــة. وإذا كانت الغفلة 
بمعنى عدم اســتحضار النيــة تفصياًل مع نية النيابــة عن المنوب عنه 
ولو ارتكازاً بحيث لو ُســئل عن فعله الجاب بأنه عن غيره صح حجه عن 

المنوب عنه.
س: شــخص يحرم في الميقات عن نفســه ويلبي ثم يتذكر بعد ذلك أنه حج عن نفسه 
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ســابقًا ويريد أن يتبرع االن عن والده أو والدته أو احد أمواته، فهل يجوز له العدول 
عن نيته السابقة؟

ج: ال يجوز العــدول عن النية والالزم عليه إكمال الحج عن نفســه، نعم   
يمكن اهداء الثواب لمن يحب التبرع عنه.

س: نائب في إحرام عمرة التمتع بعد دخوله مكة شــك في نية النيابة هل نواها أم ال، 
فهل يجب الرجوع للميقات ويحرم بنية النيابة أم ال؟

وهل يكون الحج في هذه الحالة عن نفسه وال يمكنه النيابة حينئذ؟  
ج: يجب عليه إكمال الحج عما نواه اجمااًل من دون أن يتعين للنيابة ظاهراً   

فليس عنده محرز من فراغ ذمته منها.
س: شــخص أحرم نائبًا من مسجد الشجرة وذهب إلى مكة ثم التفت هناك إلى تحقق 
االســتطاعة في حّقه، فهل يعتمر عن نفســه أم عن المنوب عنه وما هو تكليفه بالنسبة 

للحج النيابي إذا وجب عليه الحج عن نفسه وهل يستطيع استنابة شخص آخر؟
ج: الالزم عليه إكمال الحج نيابًة عن غيره.  

س: شــخص ذهب نائبًا وبعد أداء عمرة التمتع ُأضطر للرجــوع إلى بلده، فهل يمكنه 
استنابة شخص آخر ألداء حج التمتع؟

ج: ال يصح منه ذلك.  
س: شــخص اصيب بالجنون بمجرد وصوله إلى المدينة مع أن الحج كان مستقرًا في 

ذمته، فهل يجزيء االستنابة أو التبرع عنه؟
ج: ال تجزي كل من االستنابة والتبرع عنه.  

س: هل يجب على النائب أداء الحج طبق تقليد المنوب عنه أو طبقًا لوظيفته؟
ج: النائــب المتبرع يعمل باجتهاده أو تقليده، وأما األجير فالبد من اتفاقه   
مع المستأجر في كيفية أداء العمل، علمًا أن اإلجارة إذا كانت تنفيذاً لوصية 
الميــت فالالزم مراعاة تقليد المنوب عنه أو اجتهــاده كما أن الالزم على 
المباشــر عدم مخالفة محرمات اإلحرام بحســب اجتهاده أو تقليده دون 
اجتهاد المنوب عنه أو تقليده، وأمــا التحلل من محرمات اإلحرام فالالزم 
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الجمع فيه بين تقليد المباشر والمنوب عنه.
س: هل يجب في اإلجارة للحج سؤال النائب ومستأجره لبعضهما عن مرجع تقليدهما؟
ج: مع وجود كيفية شــائعة تنصرف إليها اإلجارة فهي المتبعة وإاّل فالبد   

من االتفاق بينهما حول كيفية أداء العمل.
س: هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتع أو طواف الحج أن يطوف في غير موسم 

الحج؟
ج: نعم يجوز ذلك.  

س: هــل يصح الحــج نيابة عن صاحــب الزمان)عليه الســالم(باعتباره موجودًا في 
الموسم؟

ج: األحــوط أداء الحج عن النفس واهداء ثوابه إليه صلوات اهلل وســالمه   
عليه.

س: امــرأة وجب الحج عليها فأوصت أن يؤدي وصيها الحــج البلدي عنها من اصل 
تركتهــا والوصي غير مســتطيع من جميع الجهــات البدنية والطريقيــة، فهل يمكنه 

استئجار شخص اخر؟
ج: إذا كان يفهم من الوصية اشــتراط المباشرة فال تجزي االستنابة وإاّل   

جاز.
س: النائب في الحج إذا استناب شخصًا في ذبح األضحية فما هي نية الذابح هل ينوي 

الوكالة في الذبح عن النائب أو عن الميت؟
ج: تكفي نية الوكالة عن النائب.  

س: إذا اســتؤجر للحج ثم علم بعد دخول ذي الحجة بعدم انطباق الموقف المعلن مع 
الموقــف الواقعي، فهل يجب عليه إدراك الموقف الواقعي إذا كان متمكنًا من ذلك ومع 
فرض عدم تمكنه فماذا يفعل وهل تصح اإلجارة يرجى التفضل باالجابة على فروض 
المســألة. ثم على فرض بطالن اإلجارة، فهل يتحمل المصاريف التي بذلها في ســفره 

أو يرجع إلى المستأجر؟ 
ج: يحج ويقف على طبق الموقف المعلن ويجزيه.  
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س: النائــب الذي ينوب في الحــج عن الغيرإذا أحرم للعمرة عن نفســه وأتى بأعمال 
العمــرة أو بعضهــا كذلك، وذلك جهاًل منه أو نســيانًا فما هو حكمــه، مع العلم بأنه 
استؤجر للحج عن المنوب عنه لهذا العام، فهل يقلب النية في األعمال المتبقية، وإذا كان 

فما هو حكم األعمال المتقدمة التي وقعت فيها النية عنه ال عن المنوب عنه؟
ج: إذا كان قد أتى بالعمرة عن نفسه فال يصح منه قلب النية إلى الغير بل   

هو مرتهن بالحج.
س: لو اســتؤجر شخص في حجة نيابية ولم تشترط عليه المباشرة فاستأجر األجير 
شــخصًا آخر، فجاء الثاني بحجة فاسدة ـ تاركًا الوقوفين مثاًل، فهل يرجع المستأجر 

األّول على األجير األول أو على األجير الثاني؟ الرجاء بيان وجه الفتوى؟
ج: يرجــع على األجير األول، ألنه طرفه في عقد اإلجارة. نعم لو كان وكياًل   
عنه في تأجير غيره فيكون الرجوع على األجير  دون الوكيل، إاّل أن تبتني 

الوكالة على ضمان الوكيل وتعهده فيرجع عليه أيضًا.
س: النائــب عن الغير في الحــج إذا مرض ولم يتمكن من مباشــرة الرمي والطواف 

والسعي هل يستحق األجرة وتبرأ ذمة المنوب عنه أو ال؟
ج: تبرأ ذمة المنوب عنه، ويســتحق تمام األجرة إذا كان االستئجار على   
الحــج المبرئ لذمة المنوب عنــه. وأما إذا كان االســتئجار على االفعال 
بخصوصياتها نقص من األجرة بمقدار ما تعذر عليه اإلتيان به بالنسبة. 

لكن المنصرف من اإلجارة األول. 
س: المستأَجر للحج هل يجب عليه زيارة الرسولF نيابة عمن يحج عنه؟

ج: هذا تابــع لدخول الزيارة الشــريفة في العمل المســتأجر عليه ولو   
انصرافــًا، وهو غير بعيد في الحج البلدي. وإن كان ذلك من الموضوعات 

الخاصة التي يستقل بها المكلف بتشخيصها من دون أن يرجع لمقلده. 
س: من مات وعليه حجة اإلســالم وقد أوصــى بأدائها عنه وكانت تركته وافية بذلك 
ولكن قّصر الورثة فلم يســتأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت قيمة العمالت الورقية 
التــي كانت من ضمن التركــة فلم تعد وافية بتكاليف الحج، فهــل يضمن الورثة ذلك 
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االنخفاض؟
ج: ال ضمان عليهم إذا لــم يتصرف الورثة بالتركة حتى انخفضت قيمتها   

السوقية، واال فعليهم ضمان ذلك.
س: ذكرتم تحريم ايجار الدار المســتأجرة بأجرة اكثر من األجرة المسماة ـ حتى مع 
عدم اشتراط المباشرة، فهل يجري الحكم المذكور في المعاوضات المشابهة كالصلح 
والهبة المعوضــة واإلباحة بالضمان ونحوها؟ وما هو حكم المصالحة ونحوها بهذه 

الطريقة على األعمال كاالستنابة في الحج؟
ج: األحوط وجوبًا ترك ذلك أيضًا.  

س: إذا كان رجــل متّوفــى وله وصــي وقام الوصــي بتنفيذ الوصايــا ومن جملة 
الوصايــا حّجٌة فاســتناب واحدًا فلــم يثبت الهالل ولم يحتمل رؤيتــه، هل تكفي هذه 
الحجــة عن الميــت أم ال  بحكم االكراه لــه ولغيره، وإذا كان الحــج ال يكفي والنقود 
التي دفعها الوصــي للنائب صرفها في األجرة للناقالت والهدي. هل على النائب إعادة 
 Fوالرســول األعظم Bالنقــود أم ال؟ ألنه صرف النصــف في زيارة أئمة البقيع 
وإذا كان البد من إعادة النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ولم يستطع النائب 

أن يرجعها في عام أو أكثر وسأل الوصي في اإلباحة أو الهبة.
ج: الحّجة المذكورة تجزيء عن الميت، كما تجزيء الحجة عن المباشــر لو   
أتى بها عن نفسه، كما ذكرناه في رسالة مناسك الحج والعمرة، من أجزاء 

الوقوف معهم، واهلل سبحانه وتعالى العالم.
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)مسألة 48(: ال يشرتط يف النائب البلوغ، فيصح عمل الصبي املميز إذا أداه 
بالوجه املطلوب رشعًا.

)مسألة 49(: ال يشرتط يف النائب العدالة، فيصح عمل الفاسق.
نعم، يشكل التعويل عىل إخباره باإلتيان بالعمل إالَّ مع كونه ثقة مأمونًا يف 

نفسه، وحصول الوثوق من خربه.
هذا، وأما إذا علم بإتيانه بالعمل بنية تفريغ ذمة الغري وشك يف صحة عمله 

فالظاهر البناء عىل الصحة، وإن مل يكن ثقة يف نفسه)*(.
)مسألة 50(: ال يشرتط يف النائب املامثلة للمنوب عنه يف الذكورة واالنوثة، 
فيجوز نيابة الرجل عن املرأة واملرأة عن الرجل. نعم، األفضل نيابة الرجل خصوصًا 
عن الرجل، بل يكره نيابة املرأة وال سيام عن الرجل، وخصوصًا إذا كانت رصورة.
)مسألة 51(: َمن كان عليه حج اإلسالم أو حج منذور مضيَّق، وكان قادرًا 
عــىل اإلتيان به، جيب عليه املبادرة إليه، وحيرم عليه تركه واالنشــغال بغريه كاحلج 

املندوب واحلج عن الغري.
لكن لو فعل ذلك عىص بتأخــريه احلج الواجب وصح ما أتى به، وإن كان 

حجه عن غريه أجزأ عن املنوب عنه.
نعــم، الظاهر بطالن اإلجارة لو كان مســتأجرًا عليه بنحــو املبارشة، فال 
يستحق األجرة املسامة بل ُأجرة املثل. أما إذا كان مستأجرًا عىل احلج من دون رشط 

س: هل يعتبر الوثوق واالطمئنان بأداء النائب شرطًا؟  )*(
ج: نعم يشترط ذلك.  

س: هل يعتبر معرفة النائب بأعمال وأحكام الحج ولو بإرشاد الغير شرطًا؟
ج: يشترط في النائب أن يكون مأمونًا في األداء.  
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املبارشة فاتى به فالظاهر صحة اإلجارة ووقوع العمل وفاء هبا واستحقاق األجرة 
املسامة. وكذا يستحقها لو كان دفع املال له بعنوان اجلعالة، ال بعنوان اإلجارة)*(.

)مســألة 52(: يف مرشوعية النيابة يف احلج وغريه من العبادات عن الكافر 
إشــكال وكذا عن املخالف. بل الظاهر عدم مرشوعيــة احلج عن الناصب. نعم، 

ترشع النيابة عنه إذا كان أبًا للنائب.
)مســألة 53(: يســتحب احلج عن املؤمن جمانًا وبُأجرة، ويظهر من بعض 
األخبار أن للنائب أجر عرش حجج إن كان حجه جمانًا وتســع إن كان حجه بُأجرة. 
وجيوز الترشيك يف احلج املســتحب بني أكثر من واحد، ويف احلديث: »لو أرشكت 

ألفًا يف حجتك لكان لكل واحد منهم حجة من غري أن تنقص حجتك شيئًا«)**(.

)*(س: هل يعتبر فراغ ذمة النائب من حج واجب في سنة النيابة شرطًا؟
ج: يحرم على النائب القبول بالنيابة مع تعلق الحج في ذمته وقدرته على   

األداء، لكن لو أتى به صح عن المنوب عنه.

)**( س: شخص استنيب ألداء الحج عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض ولّما أتى 
الميقات وأحرم لعمرة التمتع نســي ذلك بالكلية بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال: )ُأحرم 
لنفسي( ولم يقل: )ُأحرم عن فالن( ولم يلتفت إلى خطئه إاّل بعد أن وجد نفسه في مكة 
فماذا يصنع حينئٍذ هل يســعه اإلعراض عن إحرامه وتحديد اإلحرام عن المنوب عنه 

أم يلزمه إتمام الحج لنفسه؟
ج: يحســب الحج له، وحينئٍذ تبطل إجارته إذا كانت اإلجارة على أساس   

أداء الحج في تلك السنة.
س: ذكر بعض الفقهاء: أن الصرورة إذا ذهب إلى مكة نائبًا فاألحوط استحبابًا أن يأتي 

بعمرة مفردة لنفسه بعد إتمام حجه النيابي، فهل نظركم كذلك؟
ج: ال تجب عليه العمرة المذكورة.  

س: هــل يمكن لألجير لحج التمتع بعد أن أتم حجه النيابي أن يطوف ويســعى بأجرة 
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عن شــخص آخر أو يعتمــر عنه عمرة مفردة، وهل له أن يطوف ويعتمر عن نفســه 
عمرة مفردة؟

ج: مقتضى اطالق اإلجارة جواز ذلك.  
 س: هــل يجوز في العمــرة المفردة أو في الطواف االســتحبابي أن ينوي العمل عن 
بضعة أشــخاص، وبالنسبة إلى طواف النساء هل يجب أن ينوي اإلتيان به عن جميع 

هؤالء األشخاص، أم يكفي عن بعضهم؟
ج: تجوز النيابة عن عدة أشــخاص في الطواف المســتحب وفي العمرة   

المفردة وفي تبعيض العمرة المفردة إشكال.
س: شخص يسأل هل يمكنه أداء فريضة الحج عنه وعن والدته أو ال؟

ج: ال يجوز ذلك في الواجب ويجوز في المستحب.  
س: شــخص حج نائبًا ولم يكن معذورًا حين النيابة تذكر بعد ســنوات أنه وقف في 
المشعر الحرام مع النساء والمرضى وقوفًا اضطراريًا بعنوان مرشد ثم ذهب إلى منى 

معهم غافاًل عن كونه نائبًا البد من وقوفه الموقف االختياري فما هو تكليفه؟
ج: ال يمنع ذلك من صحة نيابته.  

س: هل تصح اســتنابة عدة أشــخاص بحجة واحدة عن ذمة شــخص واحد في عام 
واحد؟

ج: نعم تصح كلها، وينوي كل نائب الحّج عن المنوب عنه من دون تعيين   
طبيعة الحجة التي يؤديها، فتقع واحدة واجبة واأُلخريات مستحبة.

س: هل تصح اســتنابة عدة  أشخاص  بحجات مســتحبة عن شخص واحد في عام 
واحد؟

ج: نعم تصح.  





الفصل الرابع
يف أنواع احلج إمجااًل

احلج ثالثة أنواع..
األول: التمتــع وهو فرض من يبعد منزله عن املســجد احلرام بســتة عرش 

فرسخًا، وهي تقارب االثنني وتسعني كيلومرتًا.
الثاين والثالث: القران واالفــراد، ومها فرض من كان منزله دون ذلك عن 

املسجد احلرام، يتخري بينها.
هذا كله يف حجة اإلسالم وأما يف غريها فيتخري بني الكل، واألفضل التمتع.

)مسألة 54(: َمن خرج من أهل مكة وممن هو بحكمهم إىل بعض االمصار 
فاألحوط وجوبًا له يف حجة اإلســالم أن حيج حج القران أو حج االفراد، وال حيج 

حج التمتع.
)مسألة 55(: صورة حج التمتع إمجااًل:

أن حيــرم من امليقات لعمــرة التمتع من حج التمتع، ثــم يأيت مكة املعظمة 
فيطوف طواف العمرة ســبعة أشــواط، ثم يصيل ركعتي الطواف، ثم يســعى بني 
الصفا واملروة ســبعة أشــواط، ثم يقرّص، بأن يأخذ من أظفاره أو من شعره، فإذا 
فعــل ذلك حل من إحرام عمرة التمتع، ومتت عمرته، وحل له كل يشء حرم عليه 

باإلحرام.
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وال حيتاج إىل طواف النســاء، وإن كان األحوط اســتحبابًا اإلتيان به بعد 
التقصري.

ثــم إذا أراد حج التمتع ـ بعد إمتــام عمرته ـ أحرم من مكــة، ثم يقف يف 
عرفــات من زوال يوم عرفــة إىل الغروب عىل تفصيل يأيت، ثم يفيض إىل املشــعر 
احلرام، فيبيت فيه، ثم يذهب إىل منى، فريمــي أواًل مجرة العقبة، ثم يذبح أو ينحر 
هديه، ثم حيلق أو يقرص، ثم يذهب إىل مكة فيطوف طواف احلج، ثم يصيل ركعتي 
الطواف، ثم يســعى بني الصفا واملروة ـ عىل نحو ما ســبق يف العمرة ـ ثم يطوف 
طواف النســاء، ثم يصيل ركعتي الطواف. وبذلك يتحلل من إحرامه وحيل له كل 

ما حرم عليه ويتم حجه.
ثم يرجع إىل منى ويبيت هبا ليايل الترشيق، ويرمي اجلامر هبا يف أيام الترشيق، 

عىل التفصيل االيت إن شاء اهلل تعاىل.
)مسألة 56(: األحوط وجوبًا للمتمتع أن ال يقدم طواف احلج قبل الوقوفني 
إالَّ لرضورة، كام إذا كان شيخًا كبريًا أو مريضًا يصعب عليه الطواف بعد الوقوفني 

من جهة الزحام.
وكذا املرأة التي ختشــى أن يفجأها احليض ويصعب عليها انتظار الطهر يف 
مكة بعد الوقوفني، فإن هلم أن يقدموا طواف احلج، بل حتى طواف النســاء، لكن 

يعيدونه بعد الوقوفني عىل األحوط وجوبًا مع التمكن ولو باالستنابة.
)مسألة 57(: يشكل مرشوعية الطواف املندوب بعد إحرام حج التمتع قبل 

الوقوفني. لكن لو فعله مل يرض بإحرامه.
)مسألة 58(: يشرتط يف صحة حج التمتع ُأمور:

األول: النيــة عند إحرامه من امليقات، فينــوي به عمرة حج التمتع، ويبقى 
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عىل ذلك يف مجيع أفعاله حتى يفرغ من حجه.
وتكفي فيه النية االمجالية ألفعال احلــج والعمرة وإن مل يعرفها تفصياًل إالَّ 
بعد الرجوع للرسالة أو املعلم واملرشــد، كام يكفي استمرار النية ارتكازًا عند كل 

فعل، ويف متام أجزائه، وإن مل يلتفت إليها تفصياًل.
ويستثنى من ذلك موردان..

أوهلام: من اعتمر عمرة مفردة يف أشــهر احلج، فإنه يستحب له أن يعدل هبا 
بعد وقوعها وجيعلها عمرة التمتع ويتبعها بحج التمتع، وال سيام إذا بقي يف مكة إىل 
ذي احلجة، وخصوصًا إذا بقي إىل يوم الرتوية، فتحسب له حينئٍذ عمرة التمتع وإن 

كان قد نواها مفردة حني اإلتيان هبا.
نعــم، خيتص ذلك باحلج املندوب، وال جيــري يف حج التمتع الواجب، بل 

البد يف عمرته من نية التمتع هبا حني اإلحرام هلا، وال جتزي بدون ذلك.
ثانيهــام: من أفرد احلج إذا كان يرشع له التمتع فإنه جيوز له العدول للتمتع، 
فيطوف ويسعى وحيل من إحرامه وجيعلها عمرة التمتع، وإن مل ينوها حني اإلحرام. 

واألحوط وجوبًا االقتصار عىل ما إذا مل يلّب بعد السعي قبل التقصري.
الثاين: وقوعه يف أشهر احلج. وهي شوال وذو القعدة وذو احلجة. فال جيوز 

اإلحرام لعمرة التمتع قبل ذلك.
الثالث: وقوع احلج والعمرة يف عام واحد، فلو اعتمر عمرة التمتع يف أشهر 
احلج من عام، وحج حج التمتع يف أشــهر احلج من عام آخــر مل يقع حج التمتع، 
ســواًء خرج من مكة بينهام أم ال، وســواًء اتم عمرته يف عامها أم بقي حمرمًا هبا إىل 

العام الثاين.
الرابع: الرتتيب بني العمرة واحلــج، بتقديم العمرة، فلو خالف الرتتيب مل 
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يصح حج التمتع.
اخلامس: اإلحرام من مكــة، فإن تعذر اإلحرام منها أحرم من حيث أمكن 
فيام بينها وبني عرفات. وإذا أحرم من غريها جهاًل أو نســيانًا ثم التفت عاد إليها، 
ومــع تعذر ذلك حيرم من مكانه. وإذا تعمد اإلحــرام من غريها مع العلم باحلكم 
بطل إحرامه ووجب العود إىل مكة وجتديد إحرامه منها، وإالَّ بطل حجه، كل ذلك 

عىل األحوط وجوبًا.
الســادس: البد من كون احلج والعمرة من شــخص واحــد، فال جيوز أن 
يســتأجر اثنان عن واحد أحدمها لعمرة التمتع واالخر حلج التمتع عىل أن يقترص 

كل منهام عىل أحدمها.
وأما إتيان الشــخص الواحد بحــج التمتع وعمرته معًا مــع كون العمرة 
لشــخص واحلج الخر، فهو ال جيزي عن كل منهام امتثااًل عن بعض حج التمتع لو 

وجب عليه ألن الواجب عليه حج مرتبط بعمرة فال يفّرق.
نعم، يقع عن أحدمها عمرة مفردة وعن االخر حجة مفردة.

)مســألة 59(: لو ناب شــخص واحد عن شــخص واحد يف حج التمتع 
بتاممه، وبعد إتيانه بعمرة التمتع تعذر عليه احلج، ففي مرشوعية اســتنابة غريه فيه 

بحيث يتم به حج التمتع إشكال، واألحوط وجوبًا عدم إجزائه.
)مسألة 60(: من أحلَّ من عمرة التمتع ليس له اخلروج من مكة قبل احلج، 
فــإن عرضت له حاجة أحرم منهــا باحلج وخرج، والبد حينئــٍذ من أن ال يكون 
خروجه بنحو يفوت عليه احلج، فإن قىض حاجته جاز له امليض يف وجهه إىل احلج، 

وجاز له دخول مكة بإحرامه، لكن ال يطوف بالبيت، حتى خيرج إىل احلج)*(.

)*( س: إذا فــرغ من أعمال عمــرة التمتع فوجد أن المنزل المعين له يقع خارج الحرم 
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)مسألة 61(: املراد باخلروج من مكة ما يصدق به عرفًا مفارقتها، واليتحقق 
باخلروج أو املكث يف بعض األماكن امللحقة هبا، كجبل ثور، وغار حراء، واالحياء 
املستجدة امللحقة هبا ونحو ذلك مما ال يكون اخلروج إليه منافيًا للمقام هبا عرفًا)*(.

فهل يجوز له أن يسكنه أو ال؟
ج: إذا كان المنزل المذكور يعد من توابع مكة عرفًا بحيث ال تكون السكنى   
فيه منافية للمقام بمكة جاز له الســكنى فيه. وإال لم يجز له السكنى فيه 
والخروج مــن مكة إال محرمًا. نعم إذا اضطر للســكنى فيه وكان اإلحرام 

حرجيًا جاز له السكنى فيه من دون إحرام.
س: بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع هل يجوز الخروج إلى منى أو عرفات أو المشعر 

الحرام، بل إلى سائر المناطق التي هي في الحرم وضمن مكة أو خارجها؟ 
ج: ال يجوز الخروج خارج مكة وإن كان ضمن الحرم مثل منى وأمثالها، إال   

إذا كان الخروج قصيراً بحيث ال يعد مفارقًا لمكة عرفًا.

)*( س: بيــوت مّكة اليوم تحاذي جبل النور، ولكن الوصول إلى غار حراء يســتلزم 
قطع مسافة طويلة صعودًا على الجبل، فهل يجوز للمتمّتع الذهاب إليه بين النسكين؟

ج: نعم يجوز للمتمتع الذهاب اليه بين النسكين.  
س: هل يعد الجبل المســمى بـ )جبــل النور( جزءًا من مكة المكرمــة فيجوز للمتمتع 

الخروج إليه بعد الفراغ من عمرته، وما حكم من خرج جهاًل أو نسيانًا؟
ج: يجوز الخروج إليه للمتمتع بين العمرة والحج.  

س: هل يجوز الخروج من مكة المكرمة بعد أداء عمرة التمتع وقبل الحج؟
ج: يجوز للمتمتــع الخروج من مكة المكرمــة إذا كان خروجهم قصيراً ال   
ينافي البقاء فيها وال يعد عرفًا مفارقًا لها. هذا إذا كان خروجهم من مكة في 
نفس الشــهر الهاللي الذي أحرموا فيه لعمرة التمتع، أما إذا كان في الشهر 

الثاني فاألحوط وجوبًا عدم الخروج عن الحرم. 
س: شــقت الحكومة الســعودية أنفاقًا وطرقًا بين مكة ومنى بحيث أن بعض السّواق 
يفضلون ســلوك النفق والطريق المذكورة عنــد التنقل بين مناطق مكة فهل يعتبر هذا 
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)مسألة 62(: من خرج بعد التحلل من عمرة التمتع من دون إحرام للحج 
جهاًل أو نسيانًا أو عصيانًا، فإن رجع قبل ميض الشهر اهلاليل الذي اعتمر فيه دخل 
مكة حماًل، وإن رجع بعد ميض الشــهر املذكور وجب عليــه أن حيرم لدخول مكة 
بعمرة، وينــوي هبا عمرة التمتع، وتلغى عمرته األوىل التــي قصد هبا التمتع، فال 

جيب عليه طواف النساء للعمرة الثانية كام ال جيب عليه لعمرته األوىل الالغية)*(.
)مســألة 63(: الــذي يريد أن حيج حــج التمتع إذا احتــاج لدخول مكة 
 واخلــروج منها قبــل احلــج ـ كرؤســاء القوافل ونحوهــم ممن يديــرون ُأمور 
احلجاج ـ وصعب عليــه اإلحرام للخروج من مكة أمكنــه أن يدخل مكة بعمرة 
مفردة، ثم خيرج منها ويرجع إليها بغري إحرام مادام يف الشــهر اهلاليل الذي اعتمر 
فيه، فإذا دخل الشــهر االخر جدد له عمرة مفــردة وكفته له، حتى إذا انتهى عمله 
وأراد احلــج خرج من مكة ثم دخل إليها بعمرة التمتع، وبعد التحلل منها ال خيرج 

خروجًا من مكة بحيث يحتاج إلى تجديد العمرة إذا كانت عمرته األولى في ذي القعدة؟
ج: كال، فإن هذا ال يوجب تجديد العمرة وال يضر بصحة عمرته السابقة في   

شهر ذي القعدة.

)*( س: هل يجوز الخروج من مكة ومنى وما قاربهما إلى جدة أو المدينة في الحاالت 
التالية: 

أ ـ بعد أعمال يوم العيد وقبل أعمال مكة؟   
ب ـ بعد الرمي يوم 11؟  

د ـ بعد المبيت في النصف األول من ليلة 11 أو 12؟  
هـ ـ بعد أعمال ايام التشريق وقبل أعمال مكة؟  

و ـ بعد أعمال مكة وقبل أعمال ايام التشريق )11و12و13(؟   
ج: ال يجــوز الخروج قبل إكمال طواف الحج والســعي إال لضرورة على   

األحوط وجوبًا ويجوز في ما عدا ذلك من فروض.
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إالَّ حمرمًا باحلج)*(.
)مســألة 64(: من أقام بمكة جماورًا غري متوطن إىل سنتني بقي عىل التمتع، 

)*( س: الحملدارية ونحوهم حيث يحتاجون إلى الســفر المتكرر من مكة إلى عرفات 
ومنــى وغيرهما في ذي القعــدة وذي الحجة إلى يوم الثامن منــه، فماذا يفعلون كي 

يتجنبوا اإلشكال والحرمة التكليفية؟
ج: عليهم أن يعتمــروا لدخول مكة في المرة األولى عمرة مفردة، حتى إذا   
قرب وقت الحــج اعتمروا عمرة التمتع فإذا احلــوا منها أتبعوها بإحرام 

الحج. وقد أوضحنا ذلك في المسألة 63 من المناسك.
س: هل يجوز الخروج من مكة المكرمة بعد االنتهاء من عمرة التمتع إلى المشاعر ونحوها 
كالحملدارية حيث تقتضي طبيعة عملهم الخروج إلى عرفات ومنى لتعيين مخيماتهم؟
ج: يجوز لهم ذلك إذا كان الخروج قصيراً بحيث ال يعد مفارقًا لمكة المكرمة   

عرفًا.
س: بعض مســؤولي الحمالت مثاًل قــد يدخل مكة بعمرة التمتع ثم تســنح له حاجة 

للخروج من مكة ويصعب عليه اإلحرام للحج منذ ذلك الوقت فماذا يصنع؟
ج: ال يجوز له الخروج إاّل محرمًا بالحج كما هو الحال في سائر الناس.  

س: بعض الحجاج يعّيــن مكان إقامتهم في منى فإذا دخلوا مكة بعد عمرة التمتع فهل 
يجوز لهم الرجوع من مكة إلى منى من دون إحرام؟ خاصة إذا كان البقاء على اإلحرام 
لحين الحج عســيرًا؟  ثم من علم بصعوبة اإلحــرام عليه في هذا الفرض هل يجوز له 

دخول مكة؟
ج: الظاهر عدم وجــوب اإلحرام بالحج في الفرض، لعــدم كون مثل هذا   
الخروج من السفر المحرم على المتمتع. على أنه لو فرض وجوب اإلحرام 
بهذا السفر فالالزم اإلحرام بالخروج األول إلى منى بعد التحلل من العمرة، 

ال بالخروج إليها بعد الدخول إلى مكة مرة أخرى.
س: مــن لم يتحلل من عمرة التمتع بالتقصير هل يجوز له أن يخرج من مكة من دون 

إحرام الحج ويرجع إليها ويتحلل من إحرام العمرة فيما بعد، كالحملدارية ونحوهم؟
ج: ال يجوز ذلك بل هو محتبس بمكة.   
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فإن جتاوز الســنتني انتقل فرضه إىل االفراد أو القران، من غري فرق بني من استطاع 
بعد ميض السنتني ومن استطاع قبل ذلك بعد املجاورة أو قبلها.

)مســألة 65(: املجاور إذا اراد أن حيج حج التمتع ـ حيث يرشع له ـ جيزيه 
 إلحرام عمرة التمتع أن خيرج الدنى احلل، وإن كان األفضلـ  بل األحوط استحبابًاـ  

اخلروج إىل ميقات أرضه.
)مســألة 66(: التفصيل املتقدم خيتص بمن مل ينــو التوطن، وأما من نوى 

التوطن فحكمه حكم أهل مكة ولو قبل السنتني.
)مسألة 67(: من خرج من أهل مكة إىل االفاق إن نوى التوطن يف غري مكة 

حلقه حكم االفاقي. وإن مل ينو التوطن بقي عىل حكم أهل مكة وإن طالت املدة.
)مسألة 68(: صورة حج اإلفراد أن حيرم للحج أواًل من امليقات، ثم يؤدي 
احلج كام ســبق يف حج التمتع، فيميض إىل عرفات فيقف هبا، ثم يميض إىل املشــعر 
فيقــف أيضًا، ثم يميض إىل منى يوم النحر، فريمي مجرة العقبة، ثم حيلق رأســه أو 
يقرص، ثم يــأيت مكة، فيطوف طواف احلج ويســعى ـ إن مل يكــن فعل ذلك قبل 

الوقوفني ـ ثم يطوف طواف النساء، ويتم حجه.
ثم يذهب إىل منى للمبيت هبا عىل ما تقدم، وإذا كان مســتطيعًا للعمرة ومل 
يــأت هبا وجب عليه اإلتيان بعمرة مفردة حيرم هبا من أدنى احلل واألحوط وجوبًا 

املبادرة إليها، لكن لو مل يبادر إليها مل يبطل حجه وال عمرته.
وإذا كان حج االفراد مندوبًا أو منذورًا وحده مل جيب معه العمرة املفردة)*(.

س: ورد فــي أحكام حج اإلفراد أنه يجوز تقديم أعمــال مكة على الوقوفين، فهل   )*(
يشمل ذلك تقديم طواف النساء أيضًا؟ 

ج: ال يجوز تقديم طواف النســاء على الوقوفين اختياراً في جميع أقسام   
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)مسألة 69(: املتمع إذا خيش أن يفوته مسمى الوقوف بعرفة لضيق الوقت 
لو أتم عمرة التمتع وجب عليه العدول لالفراد، فيخرج بإحرامه األول للموقفني 

وال هدي عليه. ثم يعتمر بعد احلج عمرة مفردة.
)مســألة 70(: إذا أحرمت احلائض بعمرة التمتع ثم دخلت مكة مل تطف، 
فإن طهرت يف وقت يســعها إمتام عمرهتا ثم إدراك املوقف طافت وسعت وأحلت 

من إحرام العمرة ثم أحرمت باحلج وخرجت إىل املوقف.
وإن مل تطهــر انقلب حجها إفرادًا، ومل جيب عليهــا اهلدي، واعتمرت بعد 

ذلك عمرة مفردة، نظري ما تقدم يف املسألة السابقة)*(.
)مســألة 71(: إذا أحرمت املرأة لعمرة التمتع وهي طاهر ثم حاضت فإن 

الحج وأمــا المعذور فاألحوط وجوبًا له مع خــوف تعذره عليه بعد أداء 
مناسك منى تقديمه على الوقوفين ثم اعادته بعد أداء المناسك بنفسه إن 

صادف قدرته عليه وإال فيستنيب فيه.

)*( س: الحائــض إذا كانت فــي المدينة المنورة فأحرمت بنية عمــرة التمتع أو بنية 
األمر المتوجه وبعد دخول مكة انقطع الدم عندها فاغتسلت وعملت أعمال عمرة التمتع، 
ثم في ليلة التاســع أحرمت من مكة للحج، وفي اليوم التاســع عاد عليها الدم ـ وكان 
ضمن العشــرة ـ وانقطع من دون أن يتجاوز عشــرة أيام مــن حين ظهوره، فما هو 

حكمها؟
وهل يترتب عليها كفارة بسبب التقصير الذي مارسته بتخّيل انتهاء عمرة التمتع؟   

نرجو بيان فروض المسألة بالنسبة للحائض الوقتية والعددية والمضطربة.  
ج: تصح عمرتها بناًء على مختارنا من أن النقاء المتخلل بين دمي الحيض   

الواحد بحكم الطهر.
وال كفارة عليها حتى لو كانت محكومة بالحيض، ألن الكفارة انما تثبت مع   

العمد وال تثبت الكفارة مع عدم العمد ااّل كفارة الصيد.
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علمت بأهنا تطهر يف ســعة الوقت كان عليها االنتظارألعامل عمرهتا فتأيت هبا عىل 
الرتتيب بعد الطهر.

وإن مل تعلم بذلك كان عليها أن ترتبص فإن ضاق وقت احلج تركت الطواف، 
واألحوط وجوبًا هلا أن تسعى بني الصفا واملروة برجاء الوقوع عن عمرة التمتع وتبقى 

عىل إحرامها ثم خترج للحج.
فإذا قضــت أعامل يوم النحــر يف منى وطهرت رجعــت إىل مكة فقضت 
طواف العمرة، ثم سعت بني الصفا واملروة،ثم طافت للحج، ثم سعت بني الصفا 
واملروة للحج، ثم طافت طواف النساء، وأحلت من إحرامها، ثم تأيت بعمرة مفردة 

الحتامل عدم صحة عمرة التمتع منها)*(.

)*( س: إذا دار أمــر المرأة بين اســتعمال الدواء لقطع دم الحيض ليمكنها مباشــرة 
الطواف والصالة وبين االســتنابة فهل يجب عليها استعمال الدواء؟ وما الحكم إذا لم 

تستعمل جهاًل أو غفلة؟
ج: ال يجب عليها اســتعمال الدواء. لكن الحائض ال تســتنيب في الطواف،   
بل تنتظر الطهر، إال أن يتعذر عليهــا التأخير واالنتظار في مكة المعظمة 

فتستنيب حينئذ.
س: إذا كان المرأة طاهرة حين اإلحرام ولكنها علمت أنها ســتحيض بعده ويســتمر 
حيضهــا إلى الزوال من يوم عرفة فهل يجوز لها اإلحــرام لحج اإلفراد من البداية أم 

عليها أن تحرم لعمرة التمتع ثم تعدل إلى حج اإلفراد إن شاءت؟
ج: تنــوي حج التمتع عند اإلحرام، فإن حاضت ولم يســع الوقت لطهرها   
وأدائهــا عمرة التمتع ســعت بين الصفا والمروة علــى األحوط وجوبًا، 
وخرجت إلى عرفات، وبعد الفراغ من مناسك منى وطهرها، تطوف طواف 
العمــرة وتصلي صالته، ثم تطوف للحج وتصلي صالته وتســعى بين 
الصفا والمروة وتطوف طواف النساء وتصلي صالته وتكون قد أحلت من 
إحرامها. نعم األحوط وجوبًا اإلتيــان بعمرة مفردة الحتمال بطالن عمرة 
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التمتع.
س: امــرأة حائض أحرمت لحج اإلفراد باعتقاد اســتمرار الدم مــن زوال يوم عرفة 
ولكنــه انقطع في صباح اليوم التاســع وهي في عرفة ويتعــذر عليها الرجوع إلى مكة 
ألداء أعمال عمرة التمتع بالرغم من ســعة الوقت إذا ال تجد من يوافق على اصطحابها 

وتخشى الذهاب لوحدها فما هو تكليفها؟
ج: مع تعذر حضورها في مكة المكرمة ألداء عمرة التمتع يكون تكليفها أداء   

حج اإلفراد.
س: امــرأة عزمت علــى أداء العمرة المفردة إال أن الحيــض فاجأها قبل أن تحرم في 
الميقــات مثاًل أو في الطريق وهي تعلم أنها لو عقدت نية اإلحرام ودخلت مكة المكرمة 
فلن تتمكن من الطواف بنفســها الســتمرار دمها وعدم انتظار القافلة لها إلى أن تطهر 
فستضطر لالستنابة فهل يجوز لها اإلحرام ودخول مكة أم ال يجوز؟ ومع فرض المنع 

لو كان الرجوع حرجيًا واالنفصال عن الرفقه حرجيًا فما تصنع؟
ج: إذا أمكنها الرجوع وعدم اإلحرام لزمهــا ذلك، وإال فاألحوط وجوبًا لها   

اإلحرام واالستنابة في الطوافين وصالتهما.
س: ذكرتــم في فتاوى الحج والعمرة حكم الحائض التي تلتفت عند اإلحرام إلى علمها 
بعدم انتظار الرفقة وتضطر لدخول مكة وأنها تحرم برجاء المشروعية وتستنيب، ولم 
تذكروا حكم التي تجزم بإحرامها جهاًل بالحكم أو بالموضوع فهل تتحلل من إحرامها 

باالستنابة أو ماذا؟
ج: نعم تجزيها االستنابة.  

س: امرأة أخرت اإلتيــان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية وقبل أن تأتي بها رأت دمًا 
فاعتقدتــه حيضًا فعدلت بنيتها إلى حج اإلفراد وحضرت عرفات وهنا تبين لها أنه دم 

استحاضة فماذا تفعل؟
ج: إذا أمكنها الرجوع إلى مكة واإلتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم   

عرفة ثم اإلحرام للحج لزمها ذلك.
وإن لم يمكنها ذلك فإن كان اعتقادها بالحيض مبتنيًا على أساس شرعي   
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فاألحوط وجوبًا أن تأتي بأعمال حــج اإلفراد فتحل من إحرامها، فإن كان 
الحج مســتقراً في ذمتها من الســنين الســابقة وجب عليها الحج ثانية 
بصورة حج التمتع. وإن لم يكن اعتقادها بالحيضية مبتنيًا على أســاس 

شرعي فيبطل إحرامها وحجها وعليها الحج في السنين الالحقة.
س: امــرأة حجزت مع زوجها في حملة للعمرة المفردة وقبل الســفر فاجأها الحيض. 
وهي تعلم أنه يستمر إلى ما بعد موعد رجوع القافلة )الحملة( فما حكمها وكيف تدخل 
مكة لو ســافرت وما هو الحكم لو فاجأها الحيض بعد السفر وقبل اإلحرام. علمًا بأن 

تخلفها عن الحملة ممنوع أو حرجي؟
ج: إن كان المــراد بأن تخلفها عن العمرة ممنوع أن المصارف التي دفعتها   
ال ترجع عليها لو عدلت عن السفر فالالزم عليها أن تضحي بالمصارف وال 
تســافر إال أن تعلم من نفسها أنها تستطيع إكمال عمرتها. وإن كان المراد 
أنها ملزمة بالســفر فإن أمكنها أن ال تدخل مكة المعظمة وجب عليها أن ال 
تقصدها وتتأخر عن القافلة قبل الوصــول إليها. وإن تعذر عليها ذلك أو 
كان حرجيًا حرجًا معتداً به فإن أمكنهــا إلزام القافلة بانتظارها حتى تتم 
عمرتها وجــب عليها ذلك وإن تعذر ذلك أو كان حرجيــًا حرجًا معتداً به 
دخلت مكــة من دون عمرة وال إحرام. وهكذا الحال لو فاجأها الحيض بعد 

السفر قبل اإلحرام.
س: امرأة حاضت قبل إحرام العمرة وكانت تعلم بطهرها قبل الموقف، فأحرمت بعمرة 
التمتع وقبل الموقف بيوم طهرت فاغتسلت وأتت بأعمال عمرة التمتع وقصرت، وبعد 
أن عــادت إلى البيت رأت الــدم مع العلم بأن عادتها غير منتظمــة، أو على فرض أن 
عادتهــا منتظمة، فما هو حكمها، حيــث أنها إذا انتظرت الطهر فإنها لن تدرك الموقف، 

أو الرفقة ال ينتظرونها؟ 
ج: أعمــال العمرة صحيحة، والنقاء المتخلل بيــن الدمين طهر تصح فيه   

األعمال المشروطة بالطهارة.
س: بعض النســاء بســبب تناول بعض األقراص الطبية تضطرب عادتهن الشــهرية 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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بشكل يرين الدم لمدة طويلة بشكل مستمر فما حكمهن في الحج؟
ج: تجري في حقها القواعد المذكورة في كتاب الحيض من أن أكثر الحيض   

عشرة. وغيرها مما هو مذكور بتفصيل في كتاب الحيض.
س: بعد الوقوفين اســتعملت إحدى النســاء المواد الطبية التي تؤخر العادة الشهرية 

وتقطع الدم ثم أتت باألعمال وبعد ذلك التفتت إلى وجود بقعة دم فما تكليفها؟
ج: الدم المذكور حيض إذا كان جامعًا لشرائط الحيض واألعمال التي أدتها   

في حال الطهر صحيحة.
س: من كانت عادتها وقتية وعددية مثاًل عدد أيام عادتها سبعة أيام وفي اليوم السابع 
انقطع الدم وحصل النقاء فاغتســلت وأتت بأعمال الحج ثم شاهدت بعد ذلك بقعة دم 

فما حكم أعمالها؟ 
ج: تصح أعمالها.  

س: بعض النســاء وألجــل التخلص مما يســببه الحيض من المشــاكل في الطواف 
والصالة أثناء الحج يستخدمن أقراصًا طبية لتأخير العادة الشهرية وانقطاع الدم ومع 
ذلك يشــاهدن في أيام العادة بعض البقع قليلة فاتحة اللون فهل يعتبر هذا الدم بمنزله 

دم االستحاضة أو دم القروح والجروح وفي أي صورة يضر بصحة الطواف؟
ج: إذا لم يبلغ ثالثة أيام فهو استحاضة إال أن تقطع بكونه من دم الحيض   

فتتحيض حين رؤية الدم ال غير وتبني على الطهر وقت النقاء.
س: تســتخدم النســاء عادًة عند ذهابهن للحج عقارًا طبيًا يمنع خروج دم الحيض في 
فترة أداء المناســك، ولكن يصادف خروج قطرات أو كمية قليلة من الدم، خالل موعد 

الدورة الشهرية أو غيرها، فما هو حكم الدم المذكور؟
ج: إذا كان واجداً لشروط الحيض حكم عليه بالحيضة، ومن تلك الشروط   
بلوغه ثالثة أيام في ضمن العشــرة، نعم النقاء المتخلل بين الدميين طهر 
تغتسل فيه وتؤدي العبادات فيه بما فيها المناسك الشريفة المتوقفة على 

الطهارة كالطواف.
س: امرأة يبلغ عمرها طبق الحســاب الشمســي أكثر من خمسين عاما شمسيًا ولمدة 
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)مسألة 72(: حج القران كحج االفراد يف مجيع ذلك، وال يفرتق عنه إالَّ يف 
أن القارن يسوق اهلدي عند إحرامه، وليس عىل املفرد هدي أصاًل.

)مســألة 73(: يســتحب عند اإلحرام بحج القران إشعار هدي القران أو 
تقليده.

)مسالة 74(: يتخري يف الُبدن ـ وهي االبل ـ بني االشعار والتقليد، واجلمع 

ســنة ونصف لم تر الدم ولكنها رأته أثناء وقوفها في عرفات فهل يمكن بناًء على ذلك 
حصول الشك في يأسها وما هي وظيفتها؟

ج: إذا شكت في حال الدم ولم تعلم أنها قد اكملت خمسين سنة قمرية جرى   
عليها احكام الحيض.

س: إحدى النســاء تصورت بعد انتهاء حيضها ونقائها ـ جهاًل ـ أنها يجب أن تغتسل 
غســل الجنابة فلذا نوت غسل الجنابة بدال من غســل الحيض وأتت بأعمال الحج فما 

تكليفها من حيث صحة الغسل وتأثيره على صحة الحج؟
ج: يصح غسلها وال يؤثر ذلك على حجها.  

س: المــرأة إذا جاءها الدم يوم الرابع مــن ذي الحجة وكان مضطربة من حيث العدد 
وأرادت أن تنشــئ اإلحــرام فهل تحــج بحج التمتع أو بحج اإلفــراد وهي ال تعلم هل 

ستطهر يوم التاسع أم ال؟
ج: تحــرم بعمرة التمتع فإن طهرت في وقت يســعها إتمــام الحج اتمت   

عمرتها، وإاّل انقلب حجها إفراداً.
س: هــل يجوز للحائض التي تعلم أنها ال تطهر خالل فترة وجودها في مكة، أن يبادر 
النائب منــذ اليوم األول ألداء الطواف والركعتين ثم تقوم بالســعي والتقصير ويقوم 
النائب بطواف النساء وركعتيه، أم الواجب االنتظار حتى آخر وقت خروجها من مكة؟
ج: للنائب المبادرة للطواف والصالة مع العلم باســتمرار الحيض وعدم   
التمكن من المباشرة. لكن لو صادف طهرها وقدرتها على المباشرة انكشف 
عدم مشروعية النيابة ولزمها مباشرة األعمال بنفسها ولو كانت قد سعت 

أو قصرت بعد االستنابة في الطواف وركعتيه وجب عليها إعادتهما.
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بينهام أفضل، أما الغنم والبقر فتختص بالتقليد وال يرشع فيها االشعار.
)مسألة 75(: كيفية إشعار البدن أن تطعن بحديدة وهي معقولة يف اجلانب 
األيمن من ســنامها، وإن كانت كثرية قام بني كل اثنتني فأشعر احدامها من اجلانب 

االيمن من السنام واألخرى من اجلانب االيرس منه.
ويستحب إذا أشــعر أن يقول: »بســم اهلل، اللهم منك، ولك، اللهم تقبل 

مني«.
)مسألة 76(: التقليد أن يعلق املحرم يف رقبة اهلدي نعاًل قد صىل فيه.

)مســألة 77(: يتحقق إحرام حج القران بالتلبية وباالشعار أو التقليد، أّى 
ذلك سبق كان اإلحرام به.

)مسألة 78(: إذا دخل القارن أو املفرد مكة قبل الوقوفني جاز هلام الطواف 
املندوب، وكذا الطــواف الواجب فيجوز تعجيله قبــل الوقوفني، لكن األحوط 
وجوبًا جتديد التلبية بعد صالة الطواف املندوب والواجب، للتحفظ عىل اإلحرام 

من احتامل االحالل منه.
)مسألة 79(: الظاهر اعتبار اخلتان يف كل احلج بجميع أقسامه، ال يف خصوص 

الطواف منه. وكذا يف عمرة التمتع، بل حتى العمرة املفردة عىل األحوط وجوبًا.
وحيث انتهى الكالم هنا فلندخل يف ما وضعت له هذه الرســالة، وهو بيان 
أفعال احلج وأحكامه تفصياًل، مقترصين يف التبويب عىل حج التمتع ألنه املهم الذي 

يكثر االبتالء به، مع اإلشارة إىل ما يتميز به عن سائر االقسام يف املوضع املناسب.
وحيث ســبق أن حلج التمتع ركنني: احلج، والعمرة، وأن أحدمها داخل يف 

االخر مرتبط به فالكالم يقع يف بابني:





الباب األول
يف عمرة التمتع

وفيه مباحث..
املبحث األول

يف اإلحرام
وفيه فصول:

الفصل األول
يف سنن اإلحرام

)مســألة80(: يكره للمــرأة إذا أرادت اإلحرام أن ختتضــب باحلناء قبل 
اإلحرام عىل نحو يبقى أثره إىل ما بعده، واألحوط وجوبًا عموم ذلك للرجل.

)مســألة 81(: يكره ملن أراد احلج أن يأخذ من شعر رأسه وحليته قبل شهر 
من احلج بل األفضل أن يوفره من أول شهر ذي القعدة واألفضل منه أن يوفره من 

ميض عرشة أيام من شهر شوال. 
ويســتحب ملن أراد العمرة أن يوفر شعره يف الشهر الذي يريد إيقاعها فيه، 

وأفضل منه أن يوفره من قبل شهر منها.
)مسألة 82(: يســتحب ملن أراد اإلحرام أن يتهيأ له بتنظيف بدنه، وتقليم 
أظفاره، واالخذ من شــاربه، وإزالة شــعر ابطيه بنتف أو نورة، وازالة شعرعانته 
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بحلق أو نورة. وجيزيه إزالتهام قبل أقل من مخســة عرش يومًا، لكن يستحب حينئٍذ 
إعادته عند اإلحرام.

)مسألة83(: يستحب السواك والغسل لإلحرام.
وجيزي الغسل يف أول اليوم لإلحرام يف آخره والغسل يف أول الليل لإلحرام 

يف آخره.
)مسألة 84(: ينتقض الغسل املذكور باحلدث األصغر فضاًل عن األكرب قبل 
اإلحرام، واألحوط وجوبًا انتقاضه أيضًا باســتعامل الطيب، وبلبس وأكل ما حيرم 

لبسه وأكله عىل املحرم، بل ال إشكال يف استحباب إعادته حينئٍذ.
)مســألة 85(: الغســل املذكور جيزي عن الوضوء، لكن األحوط وجوبًا 

االقتصار عىل الغسل الذي يرتتب عليه اإلحرام.
)مسألة 86(: يصح غسل اإلحرام من احلائض والنفساء، كام يصح اإلحرام 

منهام ومن كل حمدث باألكرب أو األصغر.
)مسألة 87(: جيزي الغسل قبل امليقات، لكن يستحب اعادته عند امليقات 

إذا قدر عليه.
)مســألة 88(: األفضل أن يكون اإلحرام عنــد الزوال، بعد صالة الظهر، 
وإالَّ فبعــد أي فريضة، وإن مل تكن فيتنفل له بســت ركعــات، أو أربع ركعات أو 
ركعتني يقرأ بعــد الفاحتة يف األوىل منها بالتوحيد، ويف الثانية باجلحد، وهي: ﴿قل 

يا أهيا الكافرون﴾.
)مسألة 89(: يستحب للمحرم أن يشــرتط عند نية اإلحرام عىل اهلل تعاىل 
أن حيله حيث حبســه. وللرشط املذكور فائدة يأيت التعرض هلا يف مبحث املحصور 

واملصدود من اخلامتة.
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)مسألة 90(: إذا فرغ من يريد اإلحرام من الصالة التي يريد اإلحرام بعدها 
استحب له أن يدعو باملأثور، والوارد يف ذلك دعاءان إلحرام عمرة التمتع:

أحدمهــا: خمترص، وهو مــا رواه عبد اهلل بن ســنان يف الصحيح عن اإلمام 
الصادقA تقول:

ِع بالُعمرِة إىل احلجِّ فَيسِّ يل  َمتُّ »اللهــم إين ُأريُد )أردت( ما أَمرَت بِِه ِمــَن التَّ
، َأحَرَم  رَت َعيلَّ بله ِمّني َوَأعّني َعَليِه َوحّلني َحيث َحَبسَتني بَِقَدِرك الذي َقدَّ ذلك وَتقَّ

َلَك َشْعري َوَبرَشي ِمَن النِّساِء َوالطيِب َوالثِّياب«.
الثاين: ما رواه معاوية بن عامر أيضًا عنهA قال:

»فإذا انفتلت من صالتك فامحد اهلل واثن عليه وصل عىل النبيF وتقول:
بَع َأمَرَك  جاَب َلَك َوآمَن بَِوعِدَك َواتَّ »اللُهمَّ إيِّن َأسَأُلَك َأْن َتَعَلني ممَّن اســتَ
َفــإيِّن َعبُدَك َويف َقْبَضتَِك ال ُأوقي إالَّ ما َوَقْيــتَ َوال آخُذ إالَّ ما َأْعَطيَت َوقْد َذَكرَت 
َيني َعىل ما َضُعْفُت  احلجَّ َفَأسَأُلَك َأْن َتعِزَم يل َعَليِه َعىل ِكتابَِك َوُسّنِة َنبِّيَكF َوتقوِّ
يَن َرِضيَت  َم ِمّني َمناِســكي يف ُيٍس ِمْنَك َوعاِفيٍة َواْجَعلنِي ِمن َوفِدَك الذَّ َعنُه َوُتَســلِّ
ٍة َبعيَدٍة وَأنَفْقُت مايِل ابتِغاَء  يَت َوَكَتْبَت. اللُهمَّ إيِن َخَرْجُت ِمن ُشقَّ َوارَتَضْيَت َوَســمَّ
تي َوُعمَريت. اللُهمَّ إيِن ُأريُد التَّمُتَع بِالُعمرِة إىل احلجِّ  ــمْ يل َحجَّ َمرضاتَِك. اللُهمَّ َفَتمِّ
ِة َنبِّيَكF فإْن َعرَض يل عاِرٌض َيبسني َفحّلني حيُث َحَبسَتني  َعىل ِكتابَِك َوُســنَّ
ِري َوَبرَشي  . اللُهمَّ إْن مل َتكْن َحجًة فُعمرًة، َأحَرَم َلَك َشــعْ رَت َعيلَّ لَقدرك التي َقدَّ
يِب أبَتِغي بِذلَِك  ي َوَعَصبي ِمَن النِّســاِء َوالثِّيــاِب َوالطِّ َوحَلِمي َوَدمي َوِعظاِمي َوُمِّ

َوجَهَك َوالدار اآلخَرة«.
ثم يلبس ثويب اإلحرام جيعل أحدمهــا إزارًا واآلخر رداء ثم ينوي اإلحرام 

ويعقده بالتلبية مقارنة للنية.
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)مسألة 91(: يستحب للرجل اجلهر بالتلبية، وال يستحب ذلك للمرأة.
)مســألة 92(: يســتحب تكرار التلبية ســبعني مرة فصاعدًا، كام يستحب 
تكرارها عند االســتيقاظ مــن النوم، وبعد كل فريضة وعنــد الركوب عىل البعري 
وحني ينهض من البعري، واألوىل إحلاق كل مركــوب بالبعري برجاء املطلوبية. كام 
يستحب تكرارها عند كل علو وهبوط وعند مالقاة الركب، ويستحب االكثار منها 

يف االسحار.
)مسألة 93(: ال يعترب يف استحباب التلبية الطهارة، بل تستحب من اجلنب 

واحلائض وغريمها.
)مســألة 94(: األحوط وجوبًا ملن شــاهد بيوت مكة قطع التلبية. واملراد 
هبا مكة القديمة وحيث ال يتيرس لنا ضبطها اليوم فاألحوط اســتحبابًا قطعها عند 

احتامل الوصول إليها. وإن كان الظاهر اجلواز حتى يقطع بالوصول إليها.



الفصل الثاين
يف املواقيت

وهي املواضــع التي يبدأ اإلحرام منها، وقد خص النبيF بعضها لبعض 
االفاق مما مل يكن لإلسالم فيه حينئٍذ اسم وال رسمـ  كالعراق والشام ومرصـ  فكان 

.Fذلك من معاجزه ومن أعالم نبوته ودالئل رسالته
وهي تسعة:

األول: مسجد الشــجرة. واســمه )ذو احُلَليفة( ـ بضم احلاء املهملة وفتح 
الالم ـ وهو ميقات من كان طريقه إىل مكة املعظمة عىل طريق املدينة املنورة. وجيوز 

اإلحرام من خارج املسجد حماذيًا له. وإن كان األفضل اإلحرام منه.
)مســألة 95(: ال جيوز ملن يريد احلج العبور عىل مسجد الشجرة إالَّ حمرمًا 
منه. نعم، جيوز تأخــري اإلحرام منه إىل اجلحفة مع العــذر. واملراد بالعذر املرض 

والضعف، وكل رضر أو حرج.
)مسألة 96(: لو أخر اإلحرام من مسجد الشجرة عصيانًا أو نسيانًا أو جهاًل 

أجزأه اإلحرام من اجلحفة، وال جيب عليه الرجوع ملسجد الشجرة)*(.

)*( س: بعد التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد االصلي هل 
يجوز اإلحرام من أي موضع في المسجد الجديد؟

ج: يجب اإلحرام من مسجد الشجرة القديم أو مما يحاذيه.  
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الثاين: وادي العقيق. وهو ميقات أهل العراق ونجد ومن يمر إىل احلج عىل 
طريقهم، واألحوط وجوبًا أن ال يتقدم يف اإلحرام عىل املسلخ وأن ال يتأخر فيه عن 

غمرة. ومها موضعان من وادي العقيق.
الثالث: اجُلحفة. ـ بجيم مضمومة، ثم حاء مهملة ساكنة ـ وهو ميقات أهل 
الشام ومرص واملغرب، ومن مّر عليها من غريهم إىل مكة املعظمة، إذا مل يكن قد مّر 

عىل ميقات سابق وإالَّ أحرم منه.
الرابع: َقرن املنازل. ـ بفتح القاف وسكون الراء ـ وهو ميقات أهل الطائف 

ومن مّر عىل طريقهم إىل مكة املعظمة.
اخلامس: يلملم. وهــو ميقات أهل اليمن ومن مّر عــىل طريقهم إىل مكة 

املعظمة.
الســادس: منزل االهل إذا كان دون امليقات إىل مكة، فإنه ميقات لصاحب 
املنزل إذا مل يمّر بامليقات يف طريقه إىل مكة قاصدًا للحج، وإالَّ وجب عليه اإلحرام 

من امليقات.
السابع: اجلعرانة. وهي من حدود احلرم، وهي ميقات أهل مكة حلج االفراد 

والقران، عىل األحوط وجوبًا.
الثامن: مكة املعظمة. وهي ميقات حج التمتع، كام سبق.

التاســع: أدنى احلل. وهو ميقات العمرة املفردة بعد حج القرآن واالفراد. 
بــل لكل عمرة مفردة ملــن كان بمكة، كام أنه ميقات عمــرة التمتع ملن كان جماورًا 

بمكة، كام سبق يف املسألة )65()*(.

)*( س: المقيمون في جدة من اين يحرمون للحج والعمرة؟
ج: يجوز لهم اإلحرام من جدة نفسها.  
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)مســألة 97(: الظاهر االكتفاء يف معرفة املواقيــت املذكورة بخرب َمن يفيد 
خربه الوثوق)*(.

)مســألة 98(: َمن حاذى أحد املواقيت أحرم منه. والبد يف املحاذاة من أن 
يكون املحاذي قريبًا من امليقات، بحيث يعد اجتــاه املار بامليقات واحدًا عرفًا، بأن 

يكونا يف خطني متوازيني أو قريبًا من املتوازيني عرفًا)**(.
)مســألة 99(: من مل يمر بأحد املواقيــت وال كان حماذيًا هلا من أهل االفاق 
فاألحوط وجوبًا له عــدم االكتفاء باإلحرام من حدود احلــرم، بل حيرم من أحد 

س: هل يجوز اإلحرام للحج من مكة الجديدة؟
ج: الظاهر جواز ذلك إال أن يكون التوســع كثيــراً، بحيث يكون الموضع   
قد اتصل بمكة نتيجة توســع االبنية من دون أن تكون مكة قد اتســعت 
له، كما هو الشــاهد في كثير من االحياء الملحقة بالمدن الكبيرة. واألحوط 

استحبابًا مع ذلك االقتصار على مكة القديمة.

)*( س: ذكر بعض العلماء كفايــة اخبار أهل الخبرة الموجب للظن في ثبوت الميقات 
فما هو نظركم؟

ج: المعتبر أن يفيد الخبر الوثوق ـ على ما هو مذكور في المناسك.  

)**( س: هنــاك نقطة وضعتهــا الدولة بين جدة ورابغ في الطريق الســريع للمدينة 
المنــورة كتب عليها أنها نقطة محاذاة مع الجحفة فيحــرم منها بعض المؤمنين الذين 
يقيمــون قبل المدينة المنورة وال يمرون على الجحفــة فإذا مروا على هذه اللوحة هل 
يجزيهــم اإلحرام منها أو بالنذر قبلها؟ وفي حالة ثبوت المحاذاة عبر األجهزة الحديثة 
واطمئنانه لذلك إذا قام بها بعض المؤمنين، فهل يكفي ذلك في تحقق األحكام السابقة 
من اإلحرام منها أو قبلها بالنذر أم ال؟ أو يقتصر في حجية االطمئنان هنا على اإلخبار 

فقط؟
ج: إذا تحقق العلم بالمحاذاة العرفية جاز اإلحرام من تلك النقطة وحصول   

العلم من خالل االجهزة الحديثة والخرائط الدقيقة غير عزيز.
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املواقيت اخلمسة املتقدمة، ولو بأن يرجع إليها، وكذا جيوز اإلحرام مما قبلها بالنذر 
عىل ما يأيت.

)مسألة 100(: ال يكفي يف املحاذاة العبور من امليقات أو ما يقاربه بالطائرة، 
بل يلحق املار بالطائرة ما تقدم يف املسألة السابقة.

ويرتتــب عىل ذلك أن الذاهب إىل جدة بالطائــرة يرجع إىل أحد املواقيتـ  
كاجُلحفة ـ وحيرم منها. أو يرجع إىل ما قبلها وحيرم منه بالنذر. 

بل يمكــن أن ينذر اإلحرام من بلــده أو غريه مما يمر عليــه قبل الركوب 
بالطائرة، فيعقد إحرامه ثم يركب بالطائرة حمرمًا، وال يمنع قصده الركوب بالطائرة 

التي هي مظللة من انعقاد إحرامه، غايته أن عليه الفداء من جهة التظليل)*(.

س: هل يجوز نذر اإلحرام في الطائرة أثناء الطيران؟  )*(
ج: ال يجوز.  



الفصل الثالث
يف أحكام املواقيت

كام ال جيوز العبور عىل امليقات ملن يقصــد مكة من دون إحرام، ال جيوز له 
اإلحرام قبل امليقــات، ولو فعله مل ينعقد اإلحرام حتى لو مر عىل امليقات، بل البد 

يف انعقاده من جتديده عند املرور عليه.
ويستثنى من ذلك موردان..

األول: مــا إذا نذر أن حيرم من مكان معــني قبل امليقات. من دون فرق بني 
إحرام احلج والعمرة.

نعم، البد من إيقاع إحرام احلج أو عمرة التمتع يف أشــهر احلج، وال يرشع 
إيقاعه قبلها ولو بالنذر لو توقف اإلحرام من املكان اخلاص عىل ذلك)*(.

)*( س: لو أغمي على المكلف في قرن المنازل مثاًل ولم يحرم في الميقات فبعد ما أفاق 
هــل يجب عليه الرجوع إلى نفس الميقات الذي أغمي عليه فيه أو يجوز له الذهاب إلى 

التنعيم ألنه أقرب المواقيت إلى مكة؟
ج: يجب اإلحرام عن المغمى عليــه ـ الذي جاء قاصداً للحج ـ من الميقات   
فيلبس ثوبــي اإلحرام ويلبى عنه بنية اإلحرام به، نظير إحرام الولي عن 
الصبــي ولو لم يتحقــق ذلك جهاًل أو عمداً، فإن أمكنــه الرجوع إلى قرن 
المنــازل وجب، وإن تعذر عليه فإن كان أمامــه ميقات وجب اإلحرام منه 
وإن كان داخل مكة فإن أمكنه الرجوع إلى قرن المنازل وجب وإال فإن أمكن 
الخروج ألدنــى الحل وجب وإن خاف فوت الحج عليه وجب عليه اإلحرام 
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)مســألة 101(: الظاهر اختصــاص مرشوعية النذر املذكــور بام إذا نذر 
اإلحــرام من مكان خاص ـ كالكوفة والبرصة وجدة ـ وال يكفي نذر اإلحرام قبل 

من مكانه.
س: هــل وجوب اإلحــرام لمن يمر على الميقات مشــروط بقصد دخــول )مكة(، أو 

مشروط بقصد النسك؟
ج: يجب اإلحرام من الميقات لمن يمر عليه إذا كان مريداً للنسك أو لدخول   

مكة، وال يختص بأحدهما.
س: مــن دخل مكة بعمرة مفــردةـ  مثاًلـ  وبقي فيها إذا اراد اإلحرام لعمرة التمتع هل 

يتحتم عليه الخروج للميقات الذي دخل منه أو يمكن الخروج الدنى الحل؟
ج: األحوط وجوبًا تجاوز أحد المواقيت ثم اإلحرام منه.  

س: شــخص أحرم مــن جدة جاهاًل بلزوم اإلحرام من الميقــات ولم يعلم بذلك حتى 
أكمل حجه، فهل حجه صحيح؟ وما حكمه لو علم بذلك أثناء الحج؟

ج: يلحقه حكم تــارك اإلحرام جهاًل فإن لم يعلم حتى اتم حجه صح حجه،   
وإن إلتفــت في األثناء، فإن كان قد مر بميقات رجع إليه وإاّل رجع إلى أحد 
المواقيت وأحرم منه، وإن كان قد دخل الحرم فإن أمكنه الرجوع لميقاته أو 
ألحد المواقيت وجب وإاّل اجزأه الخروج من الحرم واإلحرام منه،وإن خاف 

من ذلك فوت الحج أحرم من مكانه. 
س: إذا تبيــن بطالن إحرامه لعمرة التمتع بعد عبــور الميقات وقبل دخول الحرم ولم 
يمكنــه الرجوع إلى ميقاته إال بعد إكمال الطريق والدخول إلى مكة، فهل يدخلها بدون 
إحرام أو يحرم للعمرة المفردة أو غيرها من مكانه أو من ادنى الحل أو ماذا؟ علمًا أن 

ذلك من الفروض المبتلى بها حاليًا.
ج: إذا أمكنه أن يرجع مسافة ولو محدودة باتجاه الميقات فاألحوط وجوبًا   

أن يرجع ويحرم من هناك وإن لم يكن ذلك أحرم من مكانه.
س: الطريق المعّبد إلى مســجد الشــجرة يتجاوز قلياًل ثم يعود إليه بطريق دائري هل 

يجوز هذا التجاوز لمن نوى اإلحرام؟
ج: نعم يجوز في مفروض السؤال.  
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امليقات عىل اطالقه من دون تعيني مكان خاص. بل األحوط وجوبًا عدم االكتفاء 
بنــذر اإلحرام من أحد مكانني خاصني عىل نحو الرتديــد، كام لو نذر أن حيرم من 

الكوفة أو البرصة)*(.
)مسألة 102(: نذر اإلحرام من مكان خاص قبل امليقات عىل نحوين..

أحدمهــا: أن ينذر أن ال يمر مــن املكان املذكور يف ســفره الذي يقصد به 
احلج أو العمــرة إالَّ حمرمًا. وحينئٍذ لو عرب عىل املكان املذكور غري حمرم فقد خالف 
النذر ووجبت عليه الكفــارة إن كان ملتفتًا للنذر، ومل جيب عليه الرجوع للمكان، 

ولورجع مل يرشع له اإلحرام منه، بل جيب عليه اإلحرام من امليقات ال غري.
ثانيهام: أن ينذر اإلحــرام حلجه أو عمرته من املــكان املذكور، وحينئٍذ لو 
عرب عىل ذلك املكان غــري حمرم وجب عليه الرجوع واإلحرام منه مع اإلمكان وال 
كفارة عليه، فلــو مل يفعل حتى انتهى إىل امليقات مل جيز لــه اإلحرام منه مع القدرة 
عىل الرجوع ولو أحرم بطل إحرامه إالَّ أن يكون ناســيًا للنذر أو غافاًل عن حرمة 
خمالفته، أو كان الرجوع متعــذرًا عليه. وإنام جتب عليه الكفارة يف هذه الصورة إذا 

)*( س: مــن كان فــي المدينة المنورة فعزم على أداء العمــرة أو الحج، فهل يجوز له 
تخلصًا من اإلحرام من مســجد الشجرة أن يجعل مقصده جدة فيتوجه إليها بالطائرة 

ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟
ج: ال يصح اإلحرام من جدة ال بالنذر وال بغيره ألنها ليست من المواقيت.  

س: ما وجه ذكر جّدة مع أنها بعد الميقات ال قبله، فكيف نتصور صحة النذر المذكور 
واإلحرام منها؟

ج: يمكن فرض نذر اإلحرام من جدة لمن وظيفته اإلحرام من أدنى الحل.  
س: مــا حكم من أحرم بالنــذر من خارج الميقات، وبعد أن دخــل مكة أو بعد إكمال 

عمرته أو بعِد أكمال حجه التفت إلى بطالن نذره؟
ج: يلحقه حكم من دخل مكة أو اعتمر أو حّج من دون إحرام.  
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تعمد خمالفة النذر برتكه الرجوع حتى عجز عنه)*(.
)مسألة 103(: الظاهر إحلاق اليمني والعهد بالنذر يف احلكم املذكور، وإن 

كان األحوط استحبابًا ملن يريد أن جيعل ذلك عىل نفسه االقتصار عىل النذر.
الثاين: ما إذا أراد عمرة رجب فضاق وقته عن اإلحرام هلا من امليقات، فإنه 
يرشع له اإلحرام هلا قبل امليقات إلدراك فضيلتها. واألحوط وجوبًا االقتصار عىل 

آخر شهر رجب عرفًا، وعدم املبادرة لإلحرام قبل ذلك.
)مســألة 104(: الظاهر جواز اإلحرام قبل الوقت إلدراك عمرة الشــهر 
بلحاظ أن لكل شــهر عمرة، وذلك يف حق من يريد احلفــاظ عىل االعتامر يف كل 
شهر. وإن كان األحوط اســتحبابًا جتديد اإلحرام من امليقات باإلتيان بالتلبية فيه 

برجاء عقد اإلحرام هبا.
)مســألة 105(: من رشع له اإلحرام قبل امليقات فأحرم منه ال جيب عليه 

املرور عىل امليقات وال اإلحرام منه، وإن كان أحوط استحبابًا.
)مسألة 106(: إذا أحرم من امليقات ثم رجع إىل ما وراءه، فإن كان الرجوع 
بمقــدار غري معتد به عرفًا بقي عىل إحرامه ومل جيب جتديده، وإن رجع كثريًاـ  كمن 
أحرم من مسجد الشــجرة ثم رجع إىل املدينة ـ فاألحوط وجوبًا له جتديد اإلحرام 
مــن امليقات الذي يمر عليه يف رجوعه أو مما حياذيه ســواًء رجع عىل امليقات الذي 

س: ما الصيغــة المجزية لنذر اإلحرام قبل الميقات وهل يصح بكال نوعيه المطلق   )*(
والمعلق؟

ج: يكفي في نذر اإلحرام المعلق أن يقول مثاًل: »هلل علّي أن أحرم من بغداد   
ـ مثاًل ـ إن وصلتها سالمًا« وفي نذر اإلحرام المطلق أن يقول: »هلل علّي أن 

أحرم من بغداد« والثاني صحيح كاألول.
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أحرم منه أم عىل غريه.
)مســألة 107(: من كان به علة خياف معها من اإلحرام جاز له العبور عىل 
امليقات من دون إحرام، فإذا ارتفعت علته فاألحوط وجوبًا له اإلحرام حني ارتفاع 

علته ثم جيدد إحرامه عند دخول احلرم.
ولو استمرت به العلة حتى دخول احلرم وجب عليه عقد اإلحرام من احلرم 
ويقتــرص يف حمرماته وواجباته عىل ما يطيق، ولو مل يفعل جرى عليه حكم املســألة 

اآلتية.
)مسألة 108(: حيث تقدم عدم جواز املرور بامليقات إالَّ حمرمًا، فلو خالف 
الذي يريد النســك وجتاوز امليقات من دون إحرام وجب عليه الرجوع إىل ميقاته 
مع اإلمكان، وال يكفي اإلحرام من غريه من املواقيت إالَّ فيمن مل حيرم من مسجد 

الشجرة حيث تقدم يف املسألة )96( أن له اإلحرام من اجلحفة.
فــإن تعذر الرجوع مليقاته، فإن كان أمامه ميقــات آخر أحرم منه، وإالَّ فإن 

أمكنه الرجوع الحد املواقيت غري ميقاته فاألحوط وجوبًا له الرجوع إليه.
هذا إذا مل يدخل احلرم، وإن دخلــه، فإن أمكنه اخلروج مليقاته وجب، وإالَّ 
أجــزأه اخلروج من احلرم واإلحــرام منه، وإن خاف من ذلــك فوت احلج أجزأه 

اإلحرام من مكانه)*(.

)*( س: مــا حكــم من تأخر في اإلحــرام متعمدًا حتى بلغ مشــارف مكة ثم عاد إلى 
رشده، فهل يجوز له اإلحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم لتيسنى له دخول مكة 

المكرمة؟
ج: يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه.  

س: إذا اصطدم المكلف القاصد للنســك ثم جيء به إلى مسجد الشجرة وأحرم هو أو 
أحرم به من يتوّلى امره، فهل يصح إحرامه وما حكمه في الصور التالية:
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أ ـ إذا كان قادرًا على أداء العمرة والحج مع االستنابة في بعض االمور ومنها الطواف   
والسعي، والرمي والذبح، فهل يصح حجه؟ 

ب ـ إذا لم يكن قادرًا على شيء، فهل يصح إحرامه ويجري في حقه حكم المحصور؟  
ج: القاصد للنســك يصح منه اإلحرام والحج حتى لو قام بذلك من يتولى أمره نتيجة   
الظرف الطارئ وحينئٍذ عليه أن يأتي باألعمال مباشــرة أو باالســتنابة حسب ما هو 

مذكور في محله.
إذا تــرك اإلحرام لعمرة التمتع حتى أكمــل أعمالها فهل تبطل عمرته خصوصًا إذا لم   

يبق له وقت لتدارك األعمال؟!
وهل يفرق بين الجاهل والناسي والعامد؟  

ج: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الحج صح حجه وعمرته أما إذا التفت مع   
إمكان التدارك واإلتيان بعمرة التمتع فإن أمكنه اإلحرام من ميقاته وجب، 
وإن لن يمكنه وكان قد دخل الحرم أجزأه الخروج من الحرم واإلحرام منه، 
وإن خــاف من الخروج من الحرم فوت الحج أحرم من مكانه، وإن ذكر قبل 
إكمال الحج ولم يمكنه التدارك فاألحــوط وجوبًا بطالن الحج. وال يفرق 
فيه بين الجهل والنسيان وال يشمل العامد مع معرفة الحكم وال العامد مع 

الشك.
س: إذا دخل مكة من دون إحرام ـ ألي ســبب كان ـ فهل يجب عليه الخروج ســريعًا 

ألدنى الحّل واإلحرام منه؟
ج: إن كان يريد النسك من حج أو عمرة وجب عليه الخروج إلى ميقاته أو   
غيره أو أدنى الحّل على التفصيل المذكور في )المسألة 108 من المناسك(، 
وإن لم يرد النســك كان عاصيًا بدخول مكة من غير إحرام ولم يجب عليه 

انشاء إحرام ثم دخول مكة به.
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)مســألة 109(: ال فرق يف حكم املسألة الســابقة بني من ترك اإلحرام من 
امليقات عامدًا وجاهاًل وناسيًا.

نعم، احلائض التي مل حترم جهاًل بوجوب اإلحرام عليها األحوط وجوبًا هلا 
إذا علمت داخل احلرم بوجوب اإلحرام وتعذر عليها الرجوع مليقاهتا أن ال تكتفي 
باخلروج إىل خارج احلرم، بل ترجع إىل ما قدرت عليه يف طريقها إىل ميقاهتا باملقدار 

الذي ال يفوهتا احلج فتحرم منه.
)مســألة 110(: من مر عىل امليقات ومل حيرم لعدم كونه مريدًا للنسك ـ من 
عمــرة أو حجـ  وال مكلفًا به ثم بدا له اإلحرام للنســك حيــرم من أي ميقات من 
املواقيت اخلمسة األوىل شــاء. هذا إذا مل يكن يف مكة، وإالَّ كفاه اخلروج من احلرم 

واإلحرام منه.
)مســألة 111(: من ترك اإلحرام نســيانًا أو جهاًل حتى أتم مناسكه صح 
حجه وإن كان متمتعــًا. نعم، األحوط وجوبًا عدم صحة العمرة املفردة بنســيان 

اإلحرام هلا)*(.

)*( س: إذا ترك اإلحرام جهاًل أو نسيانًا والتفت إلى ذلك في أثناء األعمال كما لو كان 
في المشعر الحرام، فهل يجب عليه اإلحرام وكيف، وهل يصح حجه؟

وإذا التفت إلى ذلك قبل إتمام أجزاء الحج بعد الحلق أو التقصير فما حكمه؟  
ج: يحــرم من مكانه فيما لو أمكنه اإلتيــان بالحج االضطراري وأما إذا لم   

يمكنه إدراك ذلك فاألحوط الجمع بين اإلحرام من مكانه وإعادة الحج.
س: إذا دخل مكة من دون إحرام ـ الى ســبب كان، فهل يجب عليه المبادرة بالخروج 

الدنى الحل واإلحرام منه؟
ج: األحوط وجوبًا عــدم البقاء في مكة المعظمة حينئذ بل يبادر بالخروج   
منهــا. نعم ال يجب عليه بعد الخروج اإلحرام والدخول ثانيًا قضاًء لمافاته 

من اإلحرام.
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س: إذا نســي المكلف أن يحرم لحج التمتع أو تركه جاهاًل بوجوبه ولم يلتفت إال بعد 
وقوفه بعرفات أو في عرفات ما هو حكمه؟

ج: إذا أمكنه الرجوع إلى مكة وإدراك الوقوف عند الزوال بعرفة فاألحوط   
وجوبًا له أن يرجع إلى مكة وإن لم يمكنه ذلك أحرم من مكانه وأجزأه.



الفصل الرابع
يف واجبات اإلحرام

اإلحرام أمر اعتباري، وهو الدخول يف حرمة العمرة أو احلج. ويرتتب عليه 
حرمة األمور اآلتية مــن دون أن يتوقف عىل قصد تركها، بل يمكن قصده ويصح 

مع قصد فعلها لعذر أو بدونه. هذا ويتوقف اإلحرام عىل ُأمور..
األول: النية. عىل ما تقدم عند الكالم يف أقسام احلج. والبد فيها من أمرين..

أوهلام: تعيني اإلحرام املنوي من إحرام عمرة أو إحرام حج بأقســامهام وإذا 
كان منــذورًا فالبد من قصــد الوفاء بالنذر. ويكفي يف ذلــك كله القصد االمجايل 

االرتكازي، مثل أن حيرم بام قصده مرشد القافلة)*(.
ثانيهام: قصد التقرب بــه هلل تعاىل، والزم ذلك عدم وقوعه بوجه حمرم عىل 
النحو املذكور يف سائر العبادات. وال جيب التعرض للوجوب والندب وال االصالة 

)*( س: مــن أخطأ فأحرم لحج التمتع بداًل عن عمــرة التمتع ـ جهاًل بالحكم ـ ثم علم 
بذلك في الطريق أو بعد دخول مكة أو بعد إتيان أعمال العمرة فما هو حكمه؟

ج: يجزيــه اإلحرام المذكــور إذا كان قد نوى اإلحرام المشــروع في حقه   
واعتقد خطأ أنــه اإلحرام للحج لعدم معرفتــه بتفاصيل حج التمتع، أما 
إذا لم يتحقــق منه ذلك فال يجزيه اإلحرام المذكــور ويلحقه حكم من مر 

بالميقات ولم يحرم.
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والنيابة فلو علم أنه مكلف باحلج عن نفسه أو عن غريه جاز له قصد ما وجب عليه 
من دون تعيني لكونه عن نفسه أو غريه.

نعــم، لو توقف التعيني عىل قصد أحد األمريــن وجب، كام إذا قصد احلج 
املستحب وأمكن وقوعه عن نفسه وعن غريه.

)مســألة 112(: يكفي يف النية القصد يف النفس بــال حاجة إىل التلفظ كام 
يف ســائر العبادات، لكن يفرتق احلج والعمرة عن غريمها من العبادات بمرشوعية 

التلفظ بالنية. بل قيل باستحبابه، وإن مل خيل عن إشكال.
)مســألة 113(: الصبي واملغمى عليه حيرم هبام بأن ُينوى عنهام وُيلبى عنهام 

ويصح منهام اإلحرام والعمرة واحلج.
نعــم، األحوط وجوبًا يف املغمى عليه أن يكون قــد جاء إىل احلج باختياره 
بحيث حتقق منه القصد للحج عند سفره، بخالف الصبي فإنه ال يشرتط فيه ذلك.

)مســألة 114(: الذي يتوىل النية عن الصبي هو وليه الرشعي، اما املغمى 
عليه فالذي يتوىل عنه النية هو وليه العريف وهو من يتوىل أمره يف حال مرضه.

الثاين: لبس الثياب حــال اإلحرام عىل األحوط وجوبًا، فال يصح اإلحرام 
عاريًا من دون فرق بني الرجل واملرأة. نعم، ال جيب استدامة لبسها، بل جيوز نزعها 

ـ للتنظيف أو التبديل أو نحوها ـ مع االمن من الناظر.
)مســألة 115(: األحوط وجوبــًا للرجل اإلحرام يف ثوبــني رداء وإزار. 
لكن ال يتوقف صحة اإلحــرام عليهام فلو أحرم يف غريمها صح إحرامه مع اجلهل 
والنســيان، بل مطلقًا عــىل األظهر، وإن كان األحوط اســتحبابًا مع العمد جتديد 

اإلحرام بعد لبس الثوبني)*(.

)*( س: إذا خلع المحرم لباس اإلحرام ولبس المخيط وأتى بأعمال العمرة والســعي 
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)مسألة 116(: يكفي يف االزار والرداء الصدق العريف، واألفضل يف االزار 
أن يغطي الرسة والركبة وما بينهام، بل هو األحوط استحبابًا.

)مســألة 117(: األحوط وجوبــًا يف االزار والرداء أن يكونا ســاترين ملا 
حتتهام، وال يكونا رقيقني حاكيني ملا حتتهام من البرشة.

)مسألة 118(: األحوط وجوبًا أن يكونا منسوجني من سنخ الثياب، دون 
مثل اجللد والنايلون الكثيف غري املنسوج.

)مسألة 119(: جتوز الزيادة عىل الثوبني يف ابتداء اإلحرام ويف أثنائه.
)مسألة 120(: جيوز لبس الرساويل ملن مل يكن له إزار، كام جيوز ملن مل يكن 
له رداء أن يضع شــيئًا عىل عنقه كالقباء املقلوب مــن دون أن يدخل يديه يف يدي 
القبــاء، وكذلك القميــص و)الغرتة( والعاممة املحلولــة ونحوها. وال جيب عليه 

استعارة االزار أو الرداء أو استيهاهبام.
نعم، لو اســتعارمها لإلحرام فاألحوط وجوبًا لبسهام، وكذا إذا كان واجدًا 

لثمنهام فإن األحوط وجوبًا له رشاؤمها مع تيرسه.
)مســألة 121(: ال جيوز عقد االزار يف العنــق، وال بأس بعقده يف املَحزم، 

واألحوط استحبابًا عدم غرزه بابرة ونحوها)*(.

جهاًل أو عمدًا، فهل يعتبر طوافه وسعيه وعمرته صحيحًا ومجزيًا؟ 
ج: يصح طوافه وسعيه بل وعمرته نعم تجب عليه الكفارة.  

)*( س: هل يجوز للمحرم ربط ردانه بدنبوس ونحوه كاالبرة؟
ج: نعم يجوز ذلك ولكن األحوط استحبابًا تركه.  

س: بعض الناس يربط طرفي االزار في اإلحرام بحصاة، فهل يجوز ذلك؟
ج: نعم يجوز.  

س: هل يجوز للمحرم أن يغطي بدنه بالبطانية ونحوها توقيًا من البرد؟
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رم هبم من مسجد الشــجرة مع مرورهم عليه  )مســألة 122(: الصبيان حُيَ
إالَّ أنــه ال جيب أن جُيردوا من ثياهبم التي ال جتــوز للمحرم حتى يصلوا إىل )فخ(، 

فُيجردون منها حينئٍذ ويلبسون ثياب اإلحرام.
)مســألة 123(: يشرتط يف الثياب التي يلبسها املحرم أن تكون مما يصح له 
الصالة فيها، فال تكون نجســة نجاسة ال يعفى عنها يف الصالة وال من أجزاء ما ال 

بة وال حريرًا. يؤكل حلمه، وال مذهَّ
بل ال جيوز للمرأة اإلحرام يف احلرير املحض وإن جاز هلا الصالة فيه)*(.

ج: نعم يجوز.  
س: هــل يجوز أن يكــون رداء المحرم أو أزاره مركبًا مــن قطعتين خيطت إحداهما 

باألخرى فأصبحتا كقطعة واحدة؟
ج: نعم يجوز له ذلك.  

)*( س: هل يجوز للمرأة بعد اإلحرام أن تلبس الحرير؟
ج: ال يجوز لها ذلك ما دامت محرمة.  

س: إذا كان البسًا لثوبي اإلحرام، فهل يجب تحريك االزار عند عقد اإلحرام؟
ج: ال يجب.  

س: لو تعلق بماله الخمس ولم يخمس وحج بهذا المال، فهل يصح حجه؟
ج: يصح حجه إال في حاالت نادرة.  

س: ولو اشترى ثوب اإلحرام بمال غير مخمس بمعاملة شخصية أو كلية، فهل يصح 
حجه؟

ج: إذا كان الشراء بمعاملة كلية فيصح حجه وإذا كان بمعاملة شخصية ال   
يصح حجه مع االلتفات لعدم تحقق قصد القربة.

س: إذا لم يخمس ثوب اإلحرام جهاًل أو غفلة ـ مع تعلق الخمس به ـ فما حكم حجه؟
ج: يصح حجه.  

س: هــل يصح الحج في ثوبي إحرام لم يكونا مخمســي المال ولكن بعد الرجوع من 
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)مسألة 124(: األحوط وجوبًا مبادرة املحرم إىل تطهري ثيابه أو تبديلها لو 
تنجســت نجاســة ال يعفى عنها يف الصالة، ويكفي فيها املبادرة العرفية، فال يرض 

التأخري النشغاله بعمل أو لعدم وصوله ملنزله أو نحو ذلك)*(.
الثالث: التلبية يف غري إحرام حج القران، وأما فيه فيتخري بينها وبني التقليد 

الحج ُخمس الثوب؟ 
ج: إذا كان الشراء بعين المال أشكل اإلحرام بهما للمكلف لحرمة التصرف   
في المغصوب. وأما إذا كان الشراء في الذمة والوفاء من المال غير المخمس 

فال إشكال في اإلحرام حينئذ.
س: شــخص لم يجعل لنفســه من أول بلوغه رأس ســنة للخمس فــإذا توفق للحج 
وباألموال التي تعلق بها الخمس اشــترى وهيــأ اإلحرام واألضحية ومصارف الحج، 

فهل ُيخلُّ ذلك بحجه؟ 
ج: ال يؤثــر ذلك علــى صحة حجه إال في حاالت نــادرة كما إذا كان ثوب   
اإلحرام قد تعلق الخمس بعينه بأن كان قد مر عليه سنة من دون استخدام 

وكان ملتفتًا إلى ذلك.
س: شخص اشترى بمال غير مخمس لباس اإلحرام وأحرم وطاف وصلى فما حكمه؟

ج: ال يؤثر على صحة حجه.
س: إذا اشــترى شــخص بمال لم يعلم تعلق الخمس به لباس اإلحرام، فهل يجب أن 

ه وإذا لم يخمّسه، فهل يؤثر على طوافه؟ يخمسَّ
ج: ال يؤثر على صحة حجه.  

س: مرشــد الحاج الذي يتطلــب عمله أن يبقى فترة طويلة فــي المذبح هل يلزمه   )*(
المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه إذا تنجس بالدم أو بغيره؟

ج: ال يلزمه ذلك.  
س: إذا تنجس بدن المحرم، فهل تجب المبادرة لتطهيره كالثياب؟

ج: ال يجب.  
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واالشعار عىل ما تقدم عند الكالم يف بيان أنواع احلج)*(.
)مســألة 125(: إذا لبس ثياب اإلحرام ونوى اإلحرام من دون التلبية ـ أو 
ما يقوم مقامها يف حج القران ـ مل ينعقد إحرامه، فله اإلتيان بمنافيات اإلحرام وال 

كفارة عليه.
)مسألة 126(: صورة التلبية الواجبة والتي ينعقد هبا اإلحرام:

ْيَك ال رَشيَك َلَك َلبَّْيك«. ْيَك َلبَّ ُهمَّ َلبَّ ْيَك اللَّ »َلبَّ

)*( س: لو نســي أن يلّبي في الميقات وتذكر فــي الطريق وال يتمكن من الرجوع إلى 
الميقات إاّل بالذهاب إلى مكة والرجوع من هناك فماذا يصنع؟

ج: إذا كان ذلك في عمرة التمتع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول الحرم أو   
مكة من أدنى الحل فإن بقي في مكــة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة 
فيأتي بحج التمتع وله أن يخرج منها إلى بعض المواقيت ويحرم منه في 
شهر آخر لعمرة التمتع وال يجوز اإلحرام لها من أدنى الحل على األحوط.

س: 1 ـ إذا شك بعد التلبية وهو في الميقات هل أنه نوى اإلحرام لعمرة التمتع أو للحج 
فما حكمه وماذا يفعل؟

2 ـ وإذا نســى بعد التلبية يوم الثامن ما نواه هل هو إحرام الحج أو العمرة فما حكمه   
ايضًا؟

ج: 1ـ  إذا كانت وظيفته التمتع فعليه إعادة اإلحرام للتمتع احتياطًا والعمل   
بوظيفته وكذا إذا كانت وظيفته اإلفراد فإنه يعيد اإلحرام حســب وظيفته 
احتياطًا، وأما إذا كان ممن يشرع له التمتع واإلفراد فيجب عليه االحتياط 
بان يعدل إلى التمتــع ألنه يجوز لمن أفرد بالحج أن يعدل إلى التمتع إذا 
كان ممن يشــرع له ذلكـ  كما هو مذكور في مسألة: 58، فصل أنواع الحج 

إجمااًل.
2ـ  ظاهر الســؤال أن التردد بين حج اإلفــراد أو العمرة المفردة، فهل هو   

كذلك.
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واألحوط استحبابًا أن يضيف إليه:
»إن احلمــد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك«. وأحوط منه أن يضيف إليه 

»لبيك« فتكون التلبيات مخسًا.
واألفضــل أن يضيف إىل ذلك كله: »لبيك ذا املعــارج لبيك، لبيك بَحّجة 
متامها عليك، لبيك داعيًا إىل دار الســالم لبيك، لبيك غفــار الذنوب لبيك، لبيك 
أهل التلبية لبيك، لبيك ذا اجلــالل واالكرام لبيك، لبيك تبدئ واملعاد إليك لبيك، 
لبيك تستغني وُيفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبًا ومرغوبًا إليك لبيك، لبيك إله احلق 
لبيك، لبيك ذا النعامء والفضل احلســن اجلميل لبيك، لبيك كشاف الُكَرب العظام 

لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك، لبيك، لبيك يا كريم لبيك«.
واألفضل أيضًا أن يكرر »لبيك اللهم« يف صدر التلبيات األربع، فيقول:

ْيَك ال رَشيَك َلَك َلبَّْيك...«. ْيَك َلبَّ ُهمَّ َلبَّ ْيَك اللَّ »َلبَّ
واألوىل أن يضيف إىل ذلك:

»لبيك أتقرب إليك بمحمــد وآل حممدF لبيك، لبيك بحجة وعمرة معًا 
لبيك، لبيك فهذه عمرة متعة إىل احلج لبيك لبيك متامها وبالغها عليك لبيك«.

ويســتحب االكثار من: »لبيــك ذي املعارج لبيك«. ويســتحب أيضًا أن 
يلبي بالتلبيات املذكورة بعد كل صالة فريضــة أو نافلة، وحني ينهض به بعريه أو 
سيارته، وحني يعلو أكمة أو هيبط واديًا وحني يلقى راكبًا وحني يستيقظ من منامه، 

وباالسحار، كام يستحب االكثار منها.
ويف احلديث: »من لبى يف إحرامه ســبعني مرة إيامنًا واحتســابًا أشهد اهلل له 
ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من النفاق«. ويســتحب أيضًا للرجل اجلهر 
هبا. وليجتهد امللبي أن تكون تلبيته بحضور قلبه قاصدًا بذلك إجابة دعوة اهلل تعاىل.
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ى وظيفة التلبية الواجبة واملســتحبة إالَّ باإلتيان هبا  )مســألة 127(: ال تؤدَّ
عىل الوجه العريب، وال جيزي امللحون مع القدرة عىل الصحيح ولو بالتعلم.

)مســألة 128(: االخرس جيزيه عن التلبية أن حيرك لسانه ويشري باصبعه. 
وأما غريه ممن ال حيســن التلبية فاألحوط وجوبًا له اجلمع بني ذلك وبني االستنابة. 
وأما من حيســن امللحون وال يقدر عىل الصحيــح فالظاهر اجتزاؤه بامللحون، وإن 

كان األحوط استحبابًا ضم االستنابة إليه.
)مســألة 129(: إذا شــك بعد الفراغ من التلبية يف اإلتيــان هبا عىل الوجه 

الصحيح وعدمه بنى عىل الصحة.
)مســألة 130(: تقدم أن اإلحرام ال ينعقد إالَّ بالتلبية، كام تقدم أنه ال جيوز 
عبــور امليقات ملن مر عليه إالَّ حمرمًا. إالَّ أنــه يكفي يف ذلك أن يلبس ثويب اإلحرام 
ويعقد نيته عنــد امليقات، وجيوز بل يســتحب تأخري التلبية عــن ذلك خصوصًا 

للراكب عىل تفصيل:
فمن أحرم للحج أو العمرة عىل طريق املدينة يســتحب له أن يؤخر التلبية 

حتى ينتهي إىل البيداء حيث كانت قدياًم.
ومن أحرم عىل طريق العراق يستحب له أن يؤخرها إىل أن يميش قلياًل، أو 

إىل أن يستوي به بعريه أو يركب يف سيارته ويستقّر هبا.
ومن أحرم باحلج من املســجد احلرام يســتحب لــه أن يؤخرها إىل أن يأيت 
)الرقطاء( قبل أن يصري إىل )األبطح(، فإذا انتهى إىل )الردم( وأرشف عىل )األبطح( 

استحب له رفع الصوت بالتلبية.
وقيل: إن الردم مرتفع حيجز الســيل عن البيــت، مرشف عىل مقربة مكة، 
والرقطــاء قبله إىل جهة مكة، واألبطح بعده. وحيــث ال طريق لتعيني ذلك يتعني 
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االحتياط بتقديم التلبية.
)مســألة 131(: إذا ترك التلبية حتى جتاوز موضعها من امليقات كان كمن 

ترك اإلحرام الذي تقدم حكمه يف املسألتني )108 و 109(.
)مسألة 132(: إذا شــك يف اإلتيان بالتلبية فإن علم من نفسه أنه قصد إىل 

اإلحرام التام وحتقق منه الفراغ عنه بنى عىل اإلتيان هبا وعىل متامية إحرامه.
وإن مل يعلم ذلك وإنام علم أنــه نوى ولبس ثويب اإلحرام عازمًا عىل تأخري 
التلبية إىل املواضع املتقدمة، فإن مل يتجاوز تلك املواضع بنى عىل عدمها فيجب عليه 

اإلتيان هبا، وإن كان فعل بعض حمرمات اإلحرام بنى عىل عدم وجوب الكفارة.
وإن جتاوز املواضع املتقدمة بنى عىل اإلتيــان هبا، وإن فعل بعض حمرمات 
اإلحرام التي عليها كفارة وجبت عليه تلك الكفارة. وإن كان األحوط اســتحبابًا 

اإلتيان بالتلبية هنا ويف الفرض األول.
)مســألة 133(: املعتمر عمرة التمتع ال ترشع له التلبية إذا وصل إىل مكان 

يشاهد فيه موضع بيوت مكة القديمة.
)مسألة 134(: املعتمر عمرة مفردة إن اعتمر من خارج احلرم ـ من امليقات 
أو من دويرة أهله ـ يقطع التلبية إذا دخل احلرم. وإن خرج من مكة إىل حدود احلرم 
تــرشع له التلبية حتى ينظر إىل الكعبة، وال ترشع له بعد ذلك. وإن اعتمر من أدنى 
احلل من دون أن خيرج من مكة فاألحوط وجوبًا له أن ال يلبي حني رؤية بيوت مكة 

إالَّ برجاء املطلوبية فإذا نظر إىل الكعبة مل ترشع له التلبية.
)مســألة 135(: من أحرم باحلج بجميع أقسامه مل ترشع له التلبية إذا زالت 
الشمس يوم عرفة، واستحب له االنشغال بالتهليل، والتحميد، والتمجيد، والثناء 

عىل اهلل عزوجل، وبقية أعامل عرفة.





الفصل اخلامس
يف حمرمات اإلحرام

وهي ُأمور..
األول: صيد احليــوان الربي وذبحه وأكله وإمســاكه واالعانة عىل صيده 
بداللة أو إشــارة أو حبس أو غري ذلك. بــل إذا كان معه صيد قبل اإلحرام مل حيرم 

حتى يطلقه، فإن مل يفعل حتى أحرم وجب عليه إطالقه بعد اإلحرام)*(.
)مســألة 136(: األحوط وجوبًا للمحرم عدم صيد احليوان الربي املحرم 

االكل، بل حيرم عليه قتله.
نعم، جيوز له قتل مــا خياف من ايذائه له. بل جيــوز قتل االفعى خصوصًا 
األسود منه وكل حية ســوء والعقرب والفارة وإن مل خيف منها. كام جيوز أن يرمي 

الغراب واحلدأة واألحوط وجوبًا عدم قتلهام بغري الرمي)**(.

)*( س: هــل يجري حكم الصيد في إحرام الحج علــى الصيد في إحرام عمرة التمتع 
فيجب المبيت ليلة الثالث عشــر فــي منى؟ وهل يجري حكم الصيــد على المحرمات 
األخرى غير القتل والجرح واإلمســاك بالصيد، أكل الصيد وإخبار الغير بمكانه ونحو 

ذلك؟
ج: نعم يجري واألحوط وجوبًا ذلك.  

)**( س: هل يجوز قتل األفعى والعقرب والفأرة في الحرم؟ كما هل يجوز للمحرم قتلها؟
ج: نعم يجوز.  
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)مســألة 137(: جيوز قتل البق والربغــوث إذا أراداه أو آذياه، واألحوط 
وجوبًا عدم قتلهام يف غري ذلك.

)مسألة 138(: ال جيوز قتل هوام اجلسد كالقمل والقراد، وجيوز القاؤه عن 
ثوبه وبدنه إالَّ القمل، فإنه ال جيوز القاؤه. نعم، جيوز نقله من موضع إىل آخر.

)مسألة 139(: حيرم إلقاء احَلَلمة عن البعري وجيوز إلقاء القراد عنه.
)مسألة 140(: ال بأس بإتالف بيوض اهلوام والقائها عن الثوب والبدن.

)مسألة 141(: جيوز قتل جوارح الطري إذا آذت محام احلرم.
)مســألة 142(: إذا ذبح املحرم الصيد يف احلل أو احلــرم كان بمنزلة امليتة 
حيرم أكله حتى عــىل املحل، وكذا إذا ذبحه املحل يف احلرم. واألحوط وجوبًا عدم 
الصالة يف جلده بل يدفن. وكذا إذا قتله املحرم بالصيد ـ برميه أو بإرســال الكلب 
عليــهـ  إذا كان صيده له يف احلرم، وأمــا إذا كان صيده له يف احلل فال حيرم أكله إالَّ 

عىل املحرم، وأما املحل فيحل له أكله. وإن كان األحوط استحبابًا له تركه.
)مســألة 143(: حيرم عىل املحرم أن يأكل من الصيــد وإن كان الصائد له 
حمــاًل. نعم، إذا كان معه حلم صيــد قد صاده حُمل جاز له االحتفــاظ به حتى حُيِل 

فيأكله.
)مسألة 144(: ال بأس بصيد الدجاج احلبيش بل مطلق الدجاج ونحوه مما 

هو من سنخ الطري إالَّ أنه ال يستقل بالطريان.
)مســألة 145(: ال حيرم صيد البحر، وهو الصيد املائي، واملراد به ما يبيض 

ويفرخ يف املاء، وإن كان ماء هنر.
)مسألة 146(: ال حيرم صيد احليوان االهيل وإن توحش.

)مســألة 147(: البيض والفرخ تابع الصله، فإن حــرم صيد أصله حرم 
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أخذه وإن حل صيد أصله حل أخذه.
)مسألة 148(: اجلراد معدود من احليوان الربي فيحرم صيده وأكله وقتله. 
وإن كان يف الطريــق أو املتاع وجب جتنبه مهام أمكــن، وإن تعذر ذلك عىل املحرم 

فقتل منه شيئًا فال يشء عليه.
)مســألة 149(: إذا تــردد احليوان بني أن يكــون بريًا وأن يكــون بحريًا 
فاألحــوط وجوبًا االجتناب عنه، أما لو تردد بني كونه بريــًا وكونه أهليًا فالظاهر 

جواز أخذه، وإن كان األحوط استحبابًا االجتناب عنه أيضًا.
الثاين: من حمرمات اإلحرام االستمتاع بالنساء بأنواعه من الوطء، واملالعبة، 
واللمس، والتقبيل بشــهوة، بل حتى النظر بشهوة عىل األحوط وجوبًا. وال بأس 

باللمس والنظر بال شهوة)*(.
)مســألة 150(: ال بأس بتقبيل املحارم بال شهوة. وأما الزوجة فاألحوط 

وجوبًا عدم تقبيلها حتى بال شهوة.
الثالث: االستمناء بالعبث بالذكر.

الرابع: عقد املحرم النكاح لنفسه ولغريه حمال كان ذلك الغري أو حمرمًا، ولو 
فعل كان التزويج باطاًل. ولو أقدم عىل التزويج عاملًا بالتحريم حرمت عليه مؤبدًا، 

)*( س: امرأة أحرمت بالنذر مــن بالدها للعمرة المفردة ثم جامعها زوجها في البلد، 
وبلغها أن عمرتها تفسد بالجماع فأحرمت في نفس الشهر إحرامًا  آخر وجاءت بعمرة 

مفردة تامة ثم جاءت في شهر ذي الحجة لتحج حج التمتع، فهل يمكنها ذلك؟
ج: ال تفسد عمرتها بذلك خصوصًا إذا كانت جاهلة بحرمة التمكين عليها أو   
لم تكن مطاوعة. وتكرارها إلحرام العمرة ال يضر بها، بل عمرتها صحيحة. 

ولها أن تحج حج التمتع في سفرها في شهر ذي الحجة.
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وإن كان جاهال مل حترم)*(.
)مسألة 151(: لو زّوجه الغري فضواًل قبل اإلحرام أو بعده مل يكن له االجازة حال 
 اإلحرام وال يصح هبا. نعم، تصح منه االجازة بعد اإلحرام حتى لو حتّقق العقد الفضويل

حال اإلحرام.
)مسألة 152(: حيرم عىل املحل أن يزّوج املحرم إذا علم بإحرامه.

)مســألة 153(: لو زوجه الوكيل حال اإلحرام مل يصح وإن كان التوكيل 
حال احلــل. والظاهر جواز التوكيل منه حال اإلحرام يف التزويج لنفســه وملوكله 
ل فيــه بعد اإلحرام. وكذا حتل اخلطبة.  وملــن له الوالية عليه إذا كان التزويج املوكَّ

وإن كان األحوط استحبابًا الرتك يف الكل.
)مسألة 154(: األحوط وجوبًا للمحرم ترك الشهادة عىل التزويج باحلضور 

يف جملسه، وال بأس بأدائه الشهادة عليه.
)مســألة 155(: جيوز للمحرم رشاء اجلواري وبيعهن وحتليلهن للغري كام 

جيوز للغري حتليلهن له.
)مسألة 156(: جيوز للمحرم الطالق، وكذا الرجوع فيه حال اإلحرام.

)مســألة 157(: ال فرق يف مجيع األحكام املذكــورة بني الرجل واملرأة. بل 
األحوط وجوبًا لكل منهام إذا كان حماًل أن ال يستمتع باالخر إذا كان حمرمًا. بل حيرم 

ملن أحل من إحرامه أن يواقع امرأته املحرمة.
اخلامس: الطيب. واملحرم منه املســك والعنرب والورس والزعفران. وكذا 

)*( س: متى يحل العقد والشهادة عليه؟ هل بعد التقصير ـ في الحج ـ أو بعد الطواف 
والسعي أو يتوقف على طواف النساء؟

ج: األحوط التوقف على طواف النساء.   
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الكافــور للمحرم إذا مات، بل مطلقــًا عىل األحوط وجوبًا. ويكره ســائر أنواع 
الطيب، بل األحوط استحبابًا تركه.

نعم، يســتثنى من ذلك خلــوق الكعبة وطيبها وخلوق قــرب النبيF إذا 
أصاب ثوب املحرم، فإنه ال جتب إزالته، بل ال تستحب)*(.

)مســألة 158(: ال فرق بني أنحاء استعامالت الطيب من التطيب به وشمه 
وأكلــه وغري ذلك، بل لو ابتيل به كان عليه ســّد أنفه. نعم، ال جيب ســد أنفه عند 

مروره بسوق العطارين بني الصفا واملروة وإن شّم طيبًا حمّرمًا عىل املحرم.
)مســألة 159(: ال بأس بأكل ما رائحته طيبة كالتفاح والسفرجل واالترج 
وبعض البقول ويكره شمها، كام يكره شم الرياحني واالوراد ونحوها من النباتات 

الطيبة.
)مسألة 160(: إذا اضطر املحرم الستعامل الطيب للتداوي حل له استعامله.
)مســألة 161(: ال جيوز للمحرم ســّد أنفــه من الرائحة املنتنــة. نعم، له 

التخلص منها بغري ذلك كتغطية اجليفة أو ازالتها أو البعد عنها.
الســادس: لبس الرجل املحرم الثياب التي تســتويل عــىل البدن وهلا أكامم 
تدخل فيها اليــدان أو الرجالن، كالقميص والرساويــل والقباء واجلبة واملعطف 

واجلاكيت وغريها.
بل األحوط وجوبًا عدم لبس ما يســتويل عىل البدن وتدخل فيه اليدان ومل 

)*( س: هل يجوز للمحرم اســتعمال الصابون والشــامبو ذي الرائحة العطرة بقصد 
مجرد التنظيف وما الحكم إذا استعمله غفلة؟

ج: يختص الطيب المحرَّم على المحرم عندنا بالمسك والورس والزعفران   
والعنبر واألحوط وجوبًا إلحاق الكافور.
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يكن له أكامم كاملالبس الداخلية والبلوزة التي ال اكامم هلا.
وال فرق يف حرمة ذلك بني املنسوج واملحيوك املتعارف يف عصورنا وامللّبد 

وغريها.
نعــم، جيوز لبس الثيــاب املذكورة عىل خالف هيئتهــا املعهودة كأن جيعل 
القميص عىل كتفيه كالرداء، أو يّتزر به أو يلبس القباء منكوسًا أو مقلوبًا، من دون 

أن يدخل يديه يف أكاممه، وكذا احلال يف اجلاكيت واجلبة ونحومها.
)مســألة 162(: ال جيوز للمحرم لبس الثوب املــزرور، بل إن كان للثوب 
أزرار مل يزرها. واألحوط وجوبًا عدم ضم أحد طرفيه لالخر بغري االزرار كاحلزام.

نعم، ال بأس بشــد احلزام أو العاممة أو اهلميان أو نحوها عىل االزار أو عىل 
البطن مبارشة، واألحوط وجوبًا عدم رفعها للصدر.

)مسألة 163(: الظاهر جواز لبس املخيط، سواًء كان خلياطته دخل يف هيئته 
كالقميــص أم مل يكن كالرداء املكفوف أو املبّطــن. نعم، البد من مالحظة الرشط 

السابق.
)مســألة 164(: جيوز لبس الرساويل ملن ال جيد االزار، كام تقدم يف املسألة 

.)120(
)مســألة 165(: جيوز للنســاء لبس مجيع الثياب. نعم، ال تلبس القفازين. 
قيل: الُقّفاز بالضم والتشــديد تلبســه املرأة يف يدهيا وتزره عىل الساعد. واألحوط 

وجوبًا العموم لكل لباس يسرت الكفني.
)مسألة 166(: الصبيان بحكم الكبار ذكرانا كانوا أم إناثًا.

)مسألة 167(: من أحرم يف قميص وجب عليه التخلص منه وله نزعه من 
طرف رأسه وإن استلزم تغطية رأســه. أما إذا لبسه بعدما أحرم فالالزم عليه نزعه 
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من طرف رجليه وإن استلزم شقه.
السابع: الكحل للزينة. بل األحوط وجوبًا عدم استعامل األسود منه مطلقًا.

وأما الكحل بغري الســواد ال للزينــة فال بأس به. وال بأس بــه مطلقًا مع 
الرضورة.

الثامن: النظر يف املرآة بقصد الزينة، بل مطلقًا عىل األحوط وجوبًا.
كــام أن األحوط وجوبًا إحلاق النظر يف االجســام الصقيلة التي تفيد فائدة 
املرآة يف احلكاية عن خصوصيات املحكي هبــا دون ما حيكي حكاية ناقصة. وكذا 

جيوز النظر يف املاء الصايف.
)مســألة 168(: إنام حيرم عىل املحرم أن ينظر لوجهه يف املرآة، أما نظره لغري 
وجهه من جســده فال بأس به، فضاًل عن نظره لغريه، كنظر السائق يف مرآة السيارة 

للسيارات التي خلفه.
)مسألة 169(: ال بأس بلبس العوينات املتعارفة يف عصورنا، ما مل تكن زينة 
أو بقصد الزينة، فإن األحوط وجوبًا تركها. وكذا احلال يف كل زينة كاحلناء وبعض 

الثياب املعدة للتزين أو املقصود هبا ذلك، عدا ما يأيت يف اخلاتم واحليل)*(.
)مسألة 170(: يستحب عند النظر يف املرآة بالوجه املحّرم جتديد التلبية.

نة، أو حلفظه  التاسع: لبس اخلاتم للزينة. وجيوز لبسه لغري الزينة كلبسه للسُّ

)*( س: هل يجــوز للمحرم التقاط الصور بكاميرا الفيديو مع ما يســتدعيه ذلك من 
النظر في الفتحة المخصصة للتحكم بالصورة أو الشاشة الجانبية؟

ج: نعم يجوز.  
س: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تســتخدم النظــارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب 

العينين وما حولهما أو ال؟
ج: ال يجوز لها استخدامها في مفروض السؤال.  
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من الضياع أو نحو ذلك.
العارش: احليل للمرأة إذا كان للزينة بنحو خيرج عن املتعارف ويلفت النظر، 
أو أحدثتــه لإلحرام، أو كان مما ختص به زوجها وتتزيــن به له، وال بأس بغريه مما 

تتعود لبسه قبل اإلحرام. نعم، ال تظهره للرجال االجانب)*(.
احلادي عرش: لبس اخلف واجلورب ونحومها مما يسرت ظهر القدم، وال بأس 

بام يسرت قلياًل منه.
)مســألة 171(: الظاهر اختصاص التحريم بالرجــال، وإن كان األحوط 

استحبابًا ترك النساء له أيضًا.
)مسألة 172(: إذا اضطر املحرم إىل لبس ما يسرت ظهر القدم جاز له لبسه. 
ويكفــي يف االضطــرار إىل لبس اخلفني أن ال يكون له نعــالن ولو مع القدرة عىل 
استعارهتام أو اســتيهاهبام. نعم، مع وجدان ثمنهام والقدرة عىل رشائهام فاألحوط 

وجوبًا عدم لبس اخلفني.
)مسألة 173(: إذا مل يكن له نعالن ولبس اخلفني فاألحوط وجوبًا أن يشق 

ظهرمها بمقدار معتد به.
)مسألة 174(: ال بأس بتغطية ظهر القدمني بغري لبس يشء فيهام، كاجللوس 

عليهام وأسبال الثياب فوقهام ووضعهام حتت الغطاء أو املاء أو نحو ذلك.
الثاين عرش: الفسوق. وهو الكذب والسباب واملفآخرة. ويلحق به يف احلرمة 

كل كالم قبيح، كالبذاء والغيبة وغريمها، فتتأكد حرمة هذه األمور حال اإلحرام.

)*( س: هل يحرم على المرأة إظهار الزينة التي اعتادت قبل اإلحرام تتزين به لزوجها 
حال اإلحرام؟.

ج: ما هو مذكور في الرسالة من محرمات ال يفرق فيه بين الزوج وغيره.  
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نعم، لو صار يشء منها راجحًا رشعًا خرج عن الفسوق ومل حيرم باإلحرام 
كالكذب لإلصالح.

)مســألة 175(: املراد باملفاخرة بيان اإلنسان مفاخرة لآلخرين متبجحًا هبا 
ومتعاليًا، وال تتوقف حرمتها حال اإلحرام عىل قصد انتقاص الغري بالوجه املحرم.

نعم، ال بأس ببيان حماسنه ال بقصد التبجح والتعايل.
)مســألة 176(: ال يبطل اإلحرام بالفســوق وال بام ُأحلق بــه. وينبغي له 

االستغفار والتلبية. كام يستحب بسببه التصدق والتكفري ببقرة.
الثالث عرش: اجلدال وهو قول: »ال واهلل« و»بىل واهلل« يف مقام الرد والنزاع. 
وال بأس به يف جواب املستفهم من دون رد وتنازع وإن كان األحوط استحبابًا تركه 

وترك مطلق اليمني باهلل تعاىل. وأما اليمني بغري اهلل تعاىل فال بأس به.
)مســألة 177(: ال بأس بقول: »ال واهلل« و»بىل واهلل« يف مقام تكريم االخ 
املؤمن وعــدًا بتكّلف يشء له أو منعًا له من ذلك، كام لو أراد أحد أن يقّدم أخاه يف 

املجلس فقال له: »ال واهلل ال أفعلن« فقال االخر: »بىل واهلل لتفعلن«.
)مسألة 178(: حيصل اجلدال املحّرم بالقول املذكور مرة واحدة كذبًا. ويف 
حصوله مع الصدق باملرة الواحدة أو املرتني املتواليتني إشكال. واألحوط وجوبًا جتنبه. 
نعم، ال إشكال يف حصوله بالثالث املتواليات صدقًا كام ال إشكال يف حرمته حينئٍذ.

الرابع عرش: االدهان الطيبة الريح، بل مطلقًا عىل األحوط وجوبًا)*(.

)*( س: إذا احتاج المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي، فهل يجوز وهل عليه كفارة؟ 
ج: ال بأس حينئذ بالتدهين بمــا ال طيب فيه، وأما ما فيه الطيب فاألحوط   

وجوبًا عدم التدهين به إال لضرورة رافعة للتكليف.
س: مــا هو حكم من أراد االدهان بغير المطّيب قبــل اإلحرام مع بقاء أثره إلى ما بعد 
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)مســألة 179(: ال بأس باالدهان قبل اإلحرام بام ليس فيه طيب حيرم عىل 
املحرم وإن بقي أثــره بعد اإلحرام، وكذا بام فيه طيب حيــرم عىل املحرم إذا مل تبق 

رائحته حني اإلحرام.
)مســألة 180(: إذا احتاج للتدهني لتشــقق اجللد ونحوه جاز االدهان بام 
ليس فيه طيب، أما ما فيه طيب فاألحوط وجوبًا عدم االدهان به إالَّ لرضورة رافعة 

للتكليف.
اخلامس عرش: إزالة الشــعر عن البدن أو عن الغــري ـ وإن كان حماًل ـ ولو 

شعرة واحدة، بل ولو بعض شعرة عىل األحوط وجوبًا.
)مســألة 181(: جيوز إزالة الشــعر إذا لزم من بقائه الرضر، كام لو نبت يف 

أجفان عينيه، أو لزم من بقائه تقّرح حمله أو الصداع أو نحو ذلك.
)مسألة 182(: ال بأس بإسباغ الوضوء والغسل وإن لزم منه سقوط بعض 
الشــعر، إذا كان الغســل والتخليل بالنحو املتعارف، وأما إذا خرج عن املتعارف 

فاألحوط وجوبًا اجتنابه.
)مســألة 183(: األحوط وجوبًا عدم العبث باللحية ونحوها ولو بالنحو 
املتعارف إذا علم بســقوط بعض الشــعر به. وال بأس به إذا مل يعلم بسقوط بعض 

الشعر به.
السادس عرش: تغطية الرجل رأسه ـ وهو منابت الشعر ـ وأذنيه بكل ساتر 

اإلحرام، وذلك التقاء الحساســية مثاًل، مع فرض أن العنوان لم يتحقق وهو المرض، 
فهل تلزمه الكفارة؟ 

ج: ال بأس باالدهان قبل اإلحــرام بما ال طيب له وإن بقي أثره إلى ما بعد   
اإلحرام.
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مالصق كاًل أو بعضًا، حتى محل يشء عليه)*(.
)مســألة 184(: من التغطية الرمس يف املاء بــل يف كل مايع، بل األحوط 

وجوبًا عمومه للطيل بالطني واحلناء ونحومها)**(.
)مسألة 185(: ال بأس بتلبيد الشعر بمثل الصمغ مما ال يعد ساترًا عرفًا.

)مسألة 186(: ال بأس بتغطية بعض الرأس بالتوسد حال النوم وغريه. وال 

)*( س: يصــادف أن يكون رأس المحرم مبتاًل مع ضيق وقت الصالة، فهل ينشــفه 
بمنديل ويتوضأ أو ينتقل إلى التيمم حينئٍذ؟

ج: يجب تجفيف ما يتحقق مســمى المســح به كمقــدار اصبع وال بأس   
بتغطيــة هذا المقدار بالمنديــل، نظير وضع حبل القربــة الذي صرحنا 

بجوازه في مناسك الحج والعمرة.  
س: هل يجوز للمحرم أو المحرمة مسح رأسه أو وجهها بالمنديل؟ 

ج: األحوط وجوبًا ترك المسح مطلقًا، إال بمقدار إصبع أو نحوه.   
س: هل يجوز للمحرم وضع سماعة األذن؟

ج: نعم يجوز.  
س: هل يجوز للمحرم استعمال جهاز الهاتف النقال )الموبايل( مع ما يلزمه من تغطية 

األذنين؟
ج: نعم يجوز.  

س: هل يجوز للرجل ستر وجهه أو بعضه؟
ج: نعم يجوز.  

)**( س: لو رمس المحرم رأسه في الماء، فهل يشمله االحتياط الوجوبي بدفع الكفارة 
في ستر الرأس مع كونه منهيًا عنه بعنوان مستقل؟

ج: نعم يشمله أيضًا.  
س: هــل يجوز للمحرم والمحرمة الوقــوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء 

بقوة بحيث يغطى رأسه؟
ج: نعم يجوز.  
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جيوز تغطية غري موضع التوسد بساتر خارجي كالرداء.
)مسألة 187(: ال بأس بشد الرأس بعصابة للصداع وشد اجلرح ونحومها 

من موارد احلاجة العرفية.
)مســألة 188(: ال بأس بوضع حبل القربة ونحوه عىل الرأس. كام ال بأس 

بصب املاء عىل الرأس وإفاضته عليه وبسرت الرأس باليد وغريها من جسده.
)مســألة 189(: ال جيوز للمرأة تغطية وجهها بقناع أو غريه، وهلا إســدال 
ثوهبا من رأسها عىل وجهها. واألحوط وجوبًا االقتصار عىل ما يبلغ طرف األنف 

االعىل. وال بأس بمامسة الثوب املسدل للجبهة وما قارهبا)*(.
)مســألة 190(: جيوز للرجل ســرت الوجه عند النوم بثوب ونحوه، وكذا 

)*( س: المــرأة المحرمة حيث يحرم عليها تغطية الوجه وفي نفس الوقت يحرم عليها 
كشــف ما زاد على الوجه، وحينئٍذ يصطدم مقتضــى المقدمة العلمية للحكم األول مع 

مقتضى المقدمة العلمية للحكم الثاني فماذا تصنع، هل تغطي شيئًا من الوجه؟
ج: ال تجب المقدمة العلمية في الموردين ويكفي فيهما ما يصدق معه ستر   

الوجه وكشفه عرفًا من دون مداقة.
س: هــل يجوز للمحرم رجاًل وامرأة وضع القناع على األنف لتجنب الدخان أو عدوى 

األمراض؟
ج: يجوز للرجل ذلك. وأما المرأة فإنما يجوز لها إذا اقتصرت على ســتر   
الشــفة العليا والمنخرين، وأما إذا كان الستر بالنقاب المستوعب ألسفل 

الوجه من المنخرين فما دون فال يجوز.
س: هل يجوز للمرأة نزع المقنعة بنحو تالمس وجهها أو البد من تجنب ذلك؟

ج: نعم يجوز ذلك.  
س: البوشية إذا خيطت بالعباءة هل يجوز إسدالها على الوجه؟

ج: نعم يجوز، واألحوط وجوبًا االقتصار في االســدال على ما يبلغ طرف   
األنف األعلى.
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للمرأة من دون أن تتنقب.
الســابع عرش: التظليل للرجل حال السري، بأن يسري ومعه ظالله يسري معه 
كالراكب يف السيارة أو القطار أو الســفينة املسقفة ويف القبة عىل احليوان، واملايش 

وعليه مظلته. أما املرأة والصبيان فيجوز هلم ذلك.
)مســألة 191(: ال بأس باالستقرار حتت الظل كاجللوس يف الغرف وحتت 

اخليمة، ويف السيارة املسقفة حال وقوفها.
)مسألة 192(: ال بأس بالسري حتت الظل املستقر، كظل اجلدران واالشجار 

واإلنفاق وغريها.
)مســألة 193(: ال جيوز التظليل حال الســري من أحد اجلانبني وإن مل يكن 

الظالل فوق الرأس.
نعم، ال بأس باحلاجب من أحد اجلانبني ألسافل اجلسد، كالرجلني وبعض 
البدن بنحو يصدق معه الربوز عرفًا، كاجللوس يف السيارة الصغرية املقلوع سقفها 
وإن استلزم ســرت الرجلني ونصف البدن، بل يف الســيارة الكبرية واملكشوفة وإن 

ارتفع جانبها.
وكذا ال بأس بكشف املحمل أو السيارة وإن بقيت بعض االعمدة والقواطع 

غري العريضة)*(.

)*( س: هل ركوب الســيارات المكشوفة ينافي االحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع 
على المحرم باعتبار أنه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع من بروز جسده؟

ج: ال بأس بذلك وال يصدق بــه التظليل. نعم يحرم التظليل من الجوانب   
الذي هو عبارة عن رفع حاجز يمنع من وصول شــعاع الشمس أو الهواء 

على ما أوضحناه في المناسك.
س: التظليل الجانبي هل تختص حرمته على المحرم بالرأس أو يشــمل كل الجســم، 
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)مســألة 194(: ال بأس بالسري يف جنب الظالل غري التابع للسائر، كالسري 
يف ظل اجلمل املايش أو املحمل أو السيارة واألحوط وجوبًا عدم امليش حتتها.

)مسألة 195(: جيوز التظليل ببعض اجلسد، كاليد.
)مســألة 196(: ال فرق يف حرمة التظليل بني الليل والنهار، واحلر والربد، 

وغريها)*(.
)مســألة 197(: جيوز التظليل للرضورة كاخلوف من املرض. وليس منها 

سياقه السيارة اخلاصة إالَّ مع لزوم الرضر املايل أو البدين من تركها.
الثامــن عرش: اإلدمــاء، باحلجامة أو الفصد أو قلع الــرضس أو احلك أو 
غريهــا. إالَّ مع احلاجة لذلك عرفــا، كاخلوف من ترك احلجامــة وإيذاء املوضع 

املقتيض للحك أو وجع الرضس املقتيض لقلعه)**(.

وعلى فرض الشــمول فكيف يمكــن الجمع بين حرمة التظليل وجواز تغطية الجســم 
بغطاء؟

ج: ال مالزمــة بين حكم التظليل الذي هو حاجــب منفصل وحكم الحاجب   
الالصق كالغطاء والثيــاب والتظليل الجانبي حرام وتفصيل ذلك ذكرناه 

في المسألة 193 من المناسك فليلحظ.
س: هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الموجودة في الفنادق؟

ج: الظاهر جوازه.  
س: إذا كان التظليل للمتن دون الرأس، فهل يجوز.

ج: ال يجوز.  

)*( س: إذا اتجــه المحرم مع قافلته إلى مســكنه في مكة بمجــرد وصوله إليها، فهل 
يجوز له ركوب الباص المسقوف ألداء نسكه وما الحكم إذا فعل ذلك جهاًل أو غفلة؟

ج: ال يجوز له ذلك، وال شيء عليه مع الجهل والنسيان.  

)**( س: هل يجوز للمحرم أن يباشــر بتزريق غيره باالبرة إذا كان يستلزم خروج 
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)مسألة 198(: جيوز الســواك للمحرم، بل يستحب، لكن إن أمكن جتنب 
اإلدماء به وجب جتنبه، وإالَّ جاز وإن لزم منه اإلدماء.

التاسع عرش: االخذ من االظفار وإن طالت حتى بعض الظفر. إالَّ أن تؤذيه 
بنحو معتد به، فيجوز االخذ منها حينئٍذ)*(.

العــرشون: محل الســالح بنحو يعد متســلحًا عرفــًا، إالَّ أن خياف عدوًا. 
والبأس بحمله إذا مل يصدق عليه أنه متسلح به.

تتميم: يف حكم احلرم
حيرم عىل املحرم واملحل يف احلرم أمران..

الدم منه وهل يجوز أن يزرق نفسه باالبرة؟
ج: ال بأس بتزريق غيره باالبرة وال يجوز تزريقه لنفسه إذا أوجب خروج   

الدم إال مع الحاجة العرفية.
س: هل يجوز للمحرم أن يتبرع بدمه لغيره؟

ج: ال يجــوز إال مع اضطرار الغير لــه وانحصار األمر به بنحو يجب على   
المحرم رفع ضرورته.

س: هل يجوز للمحرم قلع ضرس غيره محاًل كان أو محرمًا؟
ج: نعم يجوز إذا كان الغير محاًل أو محرمًا يحل له القلع، نظير ما تقدم في   

جواب السؤال السابق.
س: لو جرح رأس الحاج أثناء حلقه بمنى فسال دمه، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ وماذا 

يترتب عليه بعد ذلك؟
ج: ال يجب عليه شيء إذا لم يتعمد اإلدماء.  

)*( س: هل يجوز للمحرم أن يقلم أظافر غيره محاًل كان أو محرمًا؟
ج: يجــوز تقليمه ألظافر غيره إذا كان ذلك الغير محاًل وكذا إذا كان محرمًا   
وقد حل له التقليم إليذاء األظفار له بنحو معتد به. وال يجوز في غير ذلك.
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األول: الصيد. فال جيوز الصيد يف احلرم، وإذا دخل املحل بالصيد إىل احلرم 
حرم عليه امساكه ووجب ارســاله. كام حيرم ذبحه، وحيرم حلمه لو ذبح حتى عىل 

املحل.
نعم، لو ذبح يف احلل جاز أكله يف احلرم للمحل دون املحرم.

)مســألة 199(: حيل صيد البحر يف احلرم، كام حيل إمساك احليوان االهيل 
وذبحــه فيه وجيوز للمحل قتل النمل والبــق والقّمل. وجيري هنا مجلة من الفروع 

املتقدمة يف صيد املحرم وال جمال الطالة الكالم فيها.
الثاين: قلع كل نابت يف احلرم وقطعه وجّزه بل حتى إتالفه بمثل احلرق، بل 

يرتك بحاله. ويستثنى من ذلك ُأمور..
األول: اإلتالف بمثل ميش اإلنســان عليه أو ميش دابته أو ســيارته بالنحو 

املتعارف.
الثاين: االذخر، وهو نبت معروف طيِّب الريح.

الثالث: النخل وشجر الفواكه.
الرابع: كل شجر أو نبت غرسه املكلف أو أنبته.

اخلامس: كل مــا نبت يف ملك املكلف ـ مــن دار أو منزل أو غريمها ـ بعد 
متلكه له، دون ما نبت بنفســه قبل متلكه له، وأما إذا اشــرتى ملكًا من غريه وكان 
ذلك الغري قد غرس فيه شــيئًا فباعه ومل ينزعه فاألحوط وجوبًا للمشــرتي أن ال 

ينزعه وال يقطعه.
السادس: ما تأكله احليوانات، فإنه جيوز لإلنسان أن يرتك حيواناته ترعى يف 

احلرم وتأكل من نباته ما شاءت. واألحوط وجوبًا أن ال حيتش هلا بنفسه.



الفصل السادس
يف كفارة الصيد

)مســألة 200(: ال كفارة يف صيد وقتل ما جاز صيده وقتله. وكذا السباع 
وإن حرم قتلها. عىل ما سبق الكالم فيه.

نعم، جيب عىل املحرم وغريه يف قتل االسد يف احلرم التكفري بكبش.
)مســألة 201(: يســتحب للمحرم إذا ألقى القملة عن جسده أو قتلها أن 

يتصدق بقبضة من طعام، بل هو األحوط استحبابًا.
وههنا مجلة فروع ومســائل تتعلق بالصيد وكفاراتــه، أعرضنا عنها حذر 

اإلطالة، وقلة االبتالء هبا.
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فصل يف كفارات
االستمتاع وما ُأحلق به

)مسألة 202(: إذا جامع املحرم أهله يف عمرة التمتع وحجه وحج االفراد 
قبل الوقوف باملشعر كان عليه أن يتم احلج ثم حيج من قابل. فإن طاوعته كان عليها 
مثل ذلك، وإن اســتكرهها فال يشء عليها. وإذا كان اجلــامع يف عمرة التمتع بعد 

السعي قبل التقصري أو يف احلج بعد الوقوف يف املشعر فال جيب به احلج من قابل.
)مسألة 203(: الذي جيامع أهله يف املسألة السابقة يفرق بينه وبني أهله إىل 
أن يذبح اهلدي واألفضل اســتمراره إىل متام املناسك حتى طواف النساء، وأفضل 
منه اســتمراره إىل أن يصال يف رجوعهام إىل املكان الذي حصل اجلامع فيه إذا رجعًا 
عىل نفس الطريق. بل هو األحوط استحبابًا. وجيري ذلك يف احلجة املعادة يف العام 

الثاين إذا حجا عىل نفس الطريق. ويكفي يف التفريق أن ال خيلوا إالَّ ومعهام ثالث.
)مســألة 204(: إذا جامع املحرم يف العمرة املفردة قبــل أن يكمل طوافه 
وسعيه وجب عليه أن يقيم بمكة إىل الشهر االخر ثم خيرج إىل بعض املواقيت فيعيد 
العمرة. واألحوط وجوبًا إمتام عمرته األوىل التي جامع فيها، أما إذا كان اجلامع بعد 

إكامل السعي فال جيب إعادة العمرة.
)مسألة 205(: إذا جامع املحرم وجب عليه التكفري ببدنة إالَّ يف موردين..

األول: ما إذا جامع يف عمرة التمتع بعد الســعي قبل التقصري، فإن الواجب 
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عليه شاة واألفضل بقرة وأفضل منها بدنة، بل هي األحوط استحبابًا لذي اليسار، 
والبقرة أحوط استحبابًا ملتوسط احلال.

الثاين: ما إذا جامع يف احلج بعد أن يطوف مخسة أشواط من طواف النساء، 
فإنه ال كفارة عليه.

)مســألة 206(: إذا أحل مــن إحرامه ومل حتل امرأتــه فجامعها، فإن كان 
مكرها هلا وجــب عليه أن يتحمل عنها الكفارة وهي بدنــة. وإن طاوعته حتملت 
كفارهتا وجرى عليهاـ  يف وجوب إعادة احلج يف السنة املقبلة، عىل التفصيل املتقدم.

)مســألة 207(: من عبث بذكره حتى أمنى جرى عليه حكم من جامع يف 
الكفارة وإعادة احلج يف السنة املقبلة، عىل التفصيل املتقدم.

)مســألة 208(: من مل جيد قيمــة البدنة وكان قادرًا عليهــا باالقرتاض أو 
االســتيهاب أو نحومها فاألحوط وجوبًا له اإلتيــان هبا، فإن عجز عنها فاألحوط 

وجوبًا أن يكفر بشاة.
ذ هلاـ  فعليه  )مسألة 209(: إذا جامع امُلحرم أهله فيام دون الفرجـ  كام لو فخَّ
بدنة، وعليها مثل ذلك إن طاوعته، وإن استكرهها فعليه بدنتان. واألحوط وجوبًا 
العمــوم ملا إذا مل ُينِزل، أما إذا عبث هبا مــن دون أن يبارشها بذكره فإنام جتب عليه 

البدنة إذا أنزل. وال جيب عليه احلج يف السنة املقبلة.
)مسألة 210(: إذا قبَّل الرجل امرأته بشهوة كان عليه بدنة وإن مل ينزل. وإن 

ر بشاة. قبَّلها بغري شهوة فاألحوط وجوبًا أن يكفِّ
)مسألة 211(: من طاف طواف النســاء ومل تطف امرأته فقبَّلها فاألحوط 

وجوبًا أن يكفر بشاة.
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ها  )مسألة 212(: من مس امرأته بشهوة فعليه شاة. واملراد بذلك ما إذا مسَّ
من أجل الشــهوة دون ما إذا مسَّ ال بداعي الشــهوة فأدركته الشهوة، فإنه ال يشء 

عليه.
)مسألة 213(: َمن نظر إىل امرأته بداعي الشهوة حتى أمنى فعليه َبَدنة.

أما إذا نظر إليها ال بشــهوة فأدركته الشهوة فأمنى فال يشء عليه. وكذا إذا 
نظر إليها بشهوة ومل يمن، نعم، األحوط وجوبًا ترك األخري، كام تقدم.

)مســألة 214(: من نظر إىل ما حيرم النظر إليــه من امرأة أجنبية فأمنى كان 
ر ببقرة، وهو أحوط استحبابًا ملتوسط احلال، وأفضل  عليه شــاة واألفضل أن يكفِّ
ر ببدنة وهو األحوط اســتحبابًا للمورس، هذا إذا نظر ال بداعي الشهوة  منه أن يكفِّ

فتدركه الشهوة فيمني.
وأما إذا انظر بداعي الشهوة حتى أمنى فاألحوط وجوبًا له التكفري بَبَدنة إالَّ 

مع العجز عنها حتى بمثل االقرتاض، فيكفر ببقرة أو شاة.
)مســألة 215(: إذا عقد امُلحرم أو امُلحل للُمحــرم امرأة ودخل هبا الزوج 
فــإن كانا عاملني كان عىل كل واحد منهام بدنة، وكذا عىل الزوجة إن كانت حمرمة أو 

علمت أن الزوج حمرم.
)مسألة 216(: تتكرر الكفارة بتكرر السبب عرفًا.



الفصل السابع
يف بقية الكفارات

غري الصيد واالستمتاع

ر بشــاة. وهو  )مســألة 217(: من أكل طعامًا فيه طيب وجب عليه أن يكفِّ
األحوط وجوبًا يف مطلق اســتعامل الطيب املحّرم، ولو تعدد االكل عرفًا تعددت 

الكفارة.
م أظفاره وهو حمرم كان عليه لكل ظفر مّد من طعام  )مســألة 218(: من قلَّ

م أصابع يديه كلها فعليه شاة. حتى يبلغ عرشة، فإن قلَّ
م أظفار يديه ورجليه مجيعًا إذا كان يف جملس واحد. أما إذا كان  وكــذا إذا قلَّ

يف جملسني فعليه شاتان.
م عــرشة فام زاد من دون أن يســتوعب أصابع يديه وال أصابع  وأما إذا قلَّ
م من كل منهام مخسة أو ستة مثاًل ـ فال خيلو من إشكال. واألحوط  رجليه ـ كام لو قلَّ

ر بشاة ويتصدق عن كل ظفر بمّد من طعام. وجوبًا أن يكفِّ
مها ثم  )مســألة 219(: إذا تعدد التقليم عرفًا تعددت الكفــارة، كام لو قلَّ

طالت ثم قلمها مرة ُأخرى ولو مع وحدة اإلحرام.
)مسألة 220(: إذا طالت أظفاره أو انكرس بعضها حتى آذته جتنب تقليمها 
إالَّ أن يشــتد إيذاؤها بوجه معتدٍّ به فلــه تقليم ما يؤذيه منهــا بالنحو املذكور مع 
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الصدقة عن كل ظفر بكف من طعام.
م امُلحرم أظفاره اعتامدًا عىل فتوى شخص كان عىل  )مســألة 221(: إذا قلَّ

املفتي شاة، عىل األحوط وجوبًا.
)مسألة 222(: يف لبس ما حيرم لبســه عىل امُلحرم من الثياب شاة وإن كان 
لرضورة. وإن تعددت الثياب كان لكل صنف منها شــاة. ويف تعدد الكفارة بتعدد 
اللبس يف إحرام واحد إشكال وإن كان هو األحوط وجوبًا. وال إشكال يف تكررها 

مع تعدد اإلحرام)*(.
ًا  ر خمريَّ )مسألة 223(: إذا اضطر عرفًا إىل إزالة شعر رأسه كان عليه أن يكفِّ
بني صيام ثالثة أيام، وإطعام ســتة مساكني لكل مســكني مدان، وذبح شاة، وإن 
فعله من دون رضورة تعنيَّ عليه ذبح شــاة. ولو تكرر ذلك منه يف إحرام واحد أو 
إحرامني تعددت الكفارة. نعم، ال تتعدد بتكرار إمرار املوســى إلكامل التنقية من 

الشعر.
ر باطعام ثالثة مساكني لكل مسكني مد.  )مســألة 224(: إذا نتف إبطه كفَّ

)*( س: ذكرتــم وجــوب الكفارة في تغطية الرأس وفــي التظليل وذكرتم أن األحوط 
وجوبًا هو الشاة، فما هو البديل المخالف لالحتياط؟

ج: أما في التظليل فالمخالف لالحتياط هو الفداء بدم غير الشــاة كالبدنة.   
وأما في تغطية الرأس فالمخالف لالحتياط هو الفداء بمد.

س: هل تتعدد الكفارة بتكرر التظليل في اإلحرام الواحد؟
ج: ال تتكرر، بل للتظليل في إحرام الحج مهما تكرر كفارة واحدة وللتظليل   

في إحرام العمرة مهما تكرر كفارة واحدة.
س: هــل تجب الكفارة على الرجال الذين يركبون الســيارات المســقفة بهدف مرافقة 

النساء حيث تكون حاجة مرافقتهم إياهن؟ 
ج: نعم تجب الكفارة بذلك.  
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واألفضل أن يذبح شــاة، بل هو األحوط وجوبــًا يف نتف االبطني معًا، واألحوط 
اســتحبابًا يف نتف إبط واحد. ولو نتفه ثم طال الشــعر فنتفــه مرة ُأخرى تعددت 

الكفارة.
)مســألة 225(: إذا مسَّ رأسه أو حليته فسقط منه يشء من الشعر استحب 
له الصدقة بكف من طعام أو كفني، بل هو األحوط اســتحبابًا. أما لو كان ذلك يف 
إســباغ الوضوء فال يشء عليه ولو كثر ذلك عليه لتعوده العبث بلحيته استحب له 

بعد الفراغ من اإلحرام أن يشرتي مترًا بدرهم ويتصدق به.
)مســألة 226(: الدرهم عبارة عن ثالثة غرامات إالَّ ربع عرش الغرام من 

الفضة تقريبًا، وبالتحديد ) 2/975(.
)مسألة 227(: إذا ظلل املحرم اختيارًا أو حلاجة وجبت عليه الكفارة وهي 

ـ عىل األحوط وجوبًا ـ شاة إلحرام العمرة، وشاة إلحرام احلج.
)مسألة 228(: األحوط وجوبًا يف تغطية الرأس شاة، عىل النحو املتقدم يف 

التظليل.
)مسألة 229(: إذا جادل بأن قال: »ال واهلل« أو »بىل واهلل« كاذبًا مرة واحدة 
لزمه شــاة، وكذا إن قاهلا مرتني، فإن قاهلا ثالثًا فام فوق لزمه بقرة. وإن قاهلا صادقًا 

مرة أو مرتني مل يلزمه يشء، فإن قاهلا ثالثًا فام فوق لزمه شاة.
)مســألة 230(: املراد باملرتني والثــالث تكرارها متتابعــًا لتأكيد اليمني 

الواحد، ال تكرارها متفرقًا لتعدد اليمني.
وعــىل ذلك إذا كّرر اليمني هبا مع إفرادها يف كل مــرة، فإن كان كاذبًا لزمه 
شــياه بعدد املرات، وال جتب البقرة مهام كثــر العدد، وإن كان صادقًا مل يلزمه يشء 

مهام كثر العدد.
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وكذا إذا ثّناها لتأكيد اليمني الواحد ومل يثّلثها، فإنه جتب الشــاة مع الكذب 
وتتعدد بتعدد املرات، وال جيب يشء مع الصدق مهام تعددت املرات.

)مسألة 231(: إذا تعددت اليمني املوجبة للكفارة تعددت الكفارة.
)مســألة 232(: يف قلع الرضس شــاة عىل األحوط وجوبًا، وهو األحوط 
اســتحبابًا يف اإلدماء بغري ذلك، ومقتىض االحتياط املذكــور تعدد الكفارة بتعدد 

االرضاس واإلدماء.
)مسألة 233(: األحوط وجوبًا يف االدهان عمدًا دم شاة ويف االدهان جهاًل 

ُمّد من طعام.
)مسألة 234(: األحوط وجوبًا يف محل السالح الكفارة بيشء، ويكفي كف 
من طعام. وال تتعدد الكفارة بتعدد الســالح املحمول دفعــة واحدة، وإنام تتعدد 

بتعدد املرات بحيث يصدق عرفًا أنه محله أكثر من مرة.
)مســألة 235(: إذا اقتتل املحرمان فاألحوط وجوبًا عىل كل منهام شــاة، 

وكذا كل حمرم اقتتل مع غريه. وتتعدد الكفارة بتعدد االقتتال.
)مسألة 236(: من قطع أو قلع شــيئًا من شجر احلرم أو أبعاضه كان عليه 

الصدقة بثمنه، سواء كان حمالًّ أم حمرمًا)*(.

)*(                             ]استفتاءات ملحقة بالكفارات[ 

س: إذا وجبت على الحاج كفارة دم، فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع لبلده لوجود 
فقراء يســتفيدون منها بينما يلزم تلف لحــم الذبيحة في مكة خاصة إذا لم يوجد فقير 

في مكة ليتصدق بها عليه؟
ج: األحوط وجوبًا عدم التأخير إال أن ال يجد المال الكافي فيجوز له التأخير   

وال يجب عليه االقتراض. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نعــم إذا أخره وهو واجد أجزأه أن يذبحه عنــد أهله إذا كانت الكفارة في   
إحــرام عمرة التمتع وإحرام الحج بأقســامه أمــا إذا كان إلحرام العمرة 

المفردة فاألحوط وجوبًا عدم اإلجزاء.
س: إذا دفع شــخص آلخر ماال لشــراء كفارة تظليل مثــاًل وكان المال المدفوع يكفي 
لشــراء شــاة بوزن معين فرأى ذلك الشخص أن يزيد من ماله لشراء شاة أكبر، فهل 
يجــزي ذلك عن الدافــع األول أي من عليه الكفارة؟ وكذلك الحال لو دفع ماال ال يكفي 

لشراء الشاة أبدا فأكمل االخر الثمن تبرعًا، فهل يجزي عن األول أم ال؟
ج: إذا قصد التبرع عنه فهو جائز ويقع عنه وإال فيســتجيزه ليقع كفارة   

عنه.
س: هل يجوز دفع كفارات التظليل ونحوها إلى الشخص الذي ال يصلي؟

ج: يجوز إذا لم يصل إلى حد الكفر  
س: هل يجوز إعطاء جلد الذبيحة أو راس الذبيحة للذابح في الكفارة: 

أ ـ إعطاؤها له هدية.  
ب ـ إعطاؤها له اجرة.  

وهل هناك تفصيل بين الجلد والراس.  
ج: الالزم في كفارة الظل دفع الجميع للفقير.  
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تتميم: فيه مسائل:
األوىل: إذا ُألزم املحرم دم شــاة أو غريها فــإن كان يف إحرام العمرة املفردة 

فاألحوط وجوبًا ذبحه يف مكة.
وإن كان يف إحرام عمرة التمتع ختري بني ذبحه يف مكة إذا قدم إليها وذبحه يف 
منــى وإن كان األفضل ذبحه يف مكة. واألحوط وجوبًا عدم تأخريه عنهام وإن كان 

يف إحرام احلج فاألحوط وجوبًا ذبحه يف منى.
نعــم، إذا مل يفعل حتى قدم أهله أجزأه أن يذبحــه يف أهله إذا كان إلحرام 
عمرة التمتــع أو إحرام احلج. أمــا إذا كان إلحرام العمرة املفردة ففيه إشــكال، 

واألحوط وجوبًا ذبحه يف مكة.
نعــم، إذا مل يكن عنــده مال أجــزأه أن يذبحه عند أهلــه، وال جيب عليه 

االقرتاض أو نحوه.
الثانية: مرصف الكفارة إذا كانت دمــًا الفقراء يتصدق عليهم بلحمه، وال 
يأكل منه حتى البدن عىل األحــوط وجوبًا. ولو أكل فعليه قيمة ما أكل يتصدق به 

مكانه.
نعم، إذا أخر ذبحه حتى قدم أهله جاز له أن يأكل اليشء اليسري، وال ضامن 

عليه.
الثالثــة: الفداء غري الدمـ  كالصيام واإلطعامـ  ال يتعني يف مكان خاص وال 

زمان خاص. سواء وجب باالصل أم كان بداًل عن الدم.
الرابعة: ال فــرق يف ثبوت الكفارة يف الصيد بــني العمد وغريه من اجلهل 
واخلطأ والنســيان. أما يف غريه من املحرمات فيختــص وجوب الكفارة هبا بحال 
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العمد، إال يف موارد:
األول: ما إذا نيس الطواف حتى قدم أهله)*(.

الثاين: ما إذا نقص من سعيه نسيانًا حتى أحل.
هن، عىل ما يأيت التعرض لذلك يف حمله إن شاء اهلل تعاىل. الثالث: ما إذا ادَّ

اخلامســة: جتب الكفارة بصيد الصبي وتكون عىل الويل فيؤدهيا من ماله ال 
من مال الصبي وكذا احلال يف املجنون عىل األحوط وجوبًا وأما غري الصيد مما جتب 

فيه الكفارة فالظاهر عدم وجوهبا بفعل غري املكلف.
السادسة: ال فرق يف الشاة الواجبة بني الذكر واألنثى، وال بني املعز والضأن، 

وال يشرتط فيها رشوط اهلدي.
نعم، البد من كوهنا يف الســن بحيث يصدق عليها أهنا شاة ال جدي أو محل 

أوجذع.

)*( س: ذكرتم في المناســك أن من نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع زوجته 
لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج والى مكة إذا كان المنسي طواف 
العمرة. والسؤال أنه هل يلزم بعث الهدي من بلده أو يكفي أن يستنيب من يشتري له 

الهدي في مكة أو في منى؟
ج: نعم يكفي ذلك أيضًا.  





املبحث الثاين
يف طواف العمرة

وفيه فصالن:
الفصل األول

يف سنن دخول احلرم 
واملسجد والطواف

)مســألة 237(: يستحب للمعتمر الغســل لدخول احلرم، ولدخول مكة 
املعظمة، ولدخول املســجد احلرام وجيزي عنها غسل واحد وإن كان األوىل جتديد 
الغســل لدخول مكة يف فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد. وجتديده ثانيًا لدخول 

املسجد احلرام.
)مســألة 238(: جيزي الغســل هنارًا للدخول للمواضــع املذكورة هنارًا 
والغســل لياًل للدخول لياًل، فإن اغتســل هنارًا فلم يدخل حتى خرج النهار أعاد 

الغسل، وكذا إذا اغتسل لياًل فلم يدخل حتى خرج الليل.
)مسألة 239(: إذا اغتسل ثم أحدث باألصغر قبل الدخول مل جيتزئ بغسله.
)مســألة 240(: جيزي الغســل لدخول احلرم ولدخول مكة املعظمة عن 
الوضوء. وإن كان األحوط اســتحبابًا ضم الوضوء إليه، وهو الالزم يف الغســل 

لدخول املسجد احلرام.
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)مسألة 241(: يســتحب عند دخول احلرم ودخول مكة املعظمة ودخول 
املسجد احلرام مضغ االذخر. وهو نبات طيب الرائحة.

)مسألة 242(: يستحب ملن يريد الدخول للحرم أن خيلع نعليه عند دخوله 
ويأخذمها بيده تواضعًا وخشوعًا منه تعاىل. وأن يدعو هبذا الدعاء:

ن يف الناِس باحلجِّ يأتوك  »اللهــم إنك قلت يف كتابك وقوُلك احلــق: ﴿وأذِّ
رجااًل وعىل كلِّ ضامر يأتني من كلِّ فجٍّ عميق﴾.

اللهــم إين أرجو أن أكون ممــن أجاب دعوَتك وقد جئت من شــقة بعيدة 
وفج عميق ســامعًا لندائك ومســتجيبًا لك مطيعًا المرك وكلُّ ذلك بفضلك عىّل 
وإحسانك إىّل فلك احلمُد عىل ما وّفقتني أبتغي بذلك الُزلفة عندك، والقربة إليك، 
واملنزلــة لديك، واملغفرة لذنويب، والتوبة عيل منها بمنِّك. اللهم صلِّ عىل حممد وآل 

م بدين عىل النار وآمّني من عذابك وعقابك برمحتك يا أرحم الرامحني«. حممد وحرِّ
)مســألة 243(: يســتحب أن يميش حافيًا ويدخل مكة متأنيًا مطمئنًا عىل 

الطريق االعىل، البسًا ثيابًا خلقة تواضعًا هلل تعاىل.
)مســألة 244(: يستحب دخول املســجد من باب بني شيبة، وهو االن يف 

نفس املسجد، قيل: وهو يف مقابل باب السالم عىل الظاهر.
)مسألة 245(: يســتحب عند دخول املســجد الوقوف عىل بابه والدعاء 

باملأثور. ومنه ما روي يف الصحيح عن اإلمام الصادقA وهو:
»الســالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته بسم اهلل وباهلل ومن اهلل وماشاء 
اهلل والسالم عىل أنبياء اهلل ورسله والسالم عىل رسول اهللF والسالم عىل إبراهيَم 

خليِل اهلل واحلمُد هلل رب العاملني«.
ومنه ما روي عنهA أيضًا، وهو:
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»بسم اهلل وباهلل ومن اهلل وإىل اهلل وما شاء اهلل وعىل مّلة رسول اهللF وخري 
األسامء هلل واحلمد هلل والســالم عىل رسول اهلل السالم عىل حممد بن عبد اهلل السالم 
عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته الســالم عىل أنبياء ورســله السالم عىل إبراهيم 
خليل الرمحن الســالم عىل املرسلني واحلمد هلل رب العاملني السالم علينا وعىل عباد 
اهلل الصاحلــني اللهم صل عىل حممد وآل حممد وبــارك عىل حممد وآل حممد وارحم 
حممدًا وآل حممــد كام صليت وباركت وترمحت عىل إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد 
جميد اللهم صل عىل حممد وآل حممد عبدك ورســولك وعىل إبراهيم خليلك وعىل 
م عليهم وســالم عىل املرسلني واحلمد هلل رب العاملني اللهم  انبيائك ورسلك وسلِّ
افتح يل أبواب رمحتك واســتعملني يف طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ اإليامن 
أبدًا ما أبقيتني جلَّ ثناء وجهــك احلمد هلل الذي جعلني من وفده وزّواره وجعلني 
ممن يعّمر مســاجده وجعلني ممن يناجيه اللهم اين عبُدك وزائُرك يف بيتك وعىل كل 
مــأيت حقُّ ملن أتاه وزاره وأنت خري مأيت وأكرم مزور فاســألك يا اهلل يا رمحن بأنك 
أنت اهلل ال اله إالَّ أنت وحدك ال رشيك لك وبأنك واحد أحد صمٌد مل تلد ومل تولد 
ومل يكن لك كفوًا أحد وأن حممدًا عبُدك ورســوُلك صىّل اهلل عليه وعىل أهل بيته يا 
جــواد يا كريم يا ماجد يا جبار يا كريم أســألك أن تعل حتفتك إياي بزياريت إياك 

أول يشء تعطيني فكاَك رقبتي من النار.
وتقول ثالث مرات: اللهم فّك رقبتي من النار.

ثم تقول: وأوســع عيلَّ من رزقك احلالل الطيب وادرأ عني رشَّ شــياطني 
اإلنس واجلن ورشَّ فسقة العرب والعجم.

)مســألة 246(: يستحب عند دخول املسجد أن يرفع يديه ويستقبل البيت 
ويقول: »بسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول اهللF«، ثم يرفع يديه ويتوجه إىل الكعبة 
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:Aويقول كام يف الصحيح عن اإلمام الصادق
»اللهم إين أسألك يف مقامي هذا يف أوِل مناسكي أن تقبَل توبتي، وأن تاوَز 

عن خطيئتي، وتضع عني وزري، واحلمد هلل الذي بّلغني بيته احلرام.
اللهم إنى أشهد أّن هذا بيتك احلرام الذي جعلته مثابًة للناس وأمنًا ومباركًا 

وهدى للعاملني.
اللهــم العبُد عبُدك، والبلُد بلُدك، والبيُت بيُتــك، جئت أطلب رمحّتك، وأؤم 

طاعتك، مطيعًا ألمرك، راضيًا بقَدِرك، أسألك مسألة املضطر إليك اخلائف لعقوبتك.
اللهم افتح يل أبواب رمحتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك«.

ثم يستقبل الكعبة الرشيفة خماطبًا هلا ويقول:
»احلمــد هلل الذي عّظمك ورّشفــك وكّرمك وجعلك مثابــة للناس وأمنًا 

مباركًا وهدى للعاملني«.
وإذا وقع نظره عىل احلجر األسود فليتوجه إليه وليقل:

»احلمد هلل الــذي هدانا هلذا وما كنا لنتهدي لوال أن هدانا اهلل ســبحان اهلل 
واحلمد هلل وال إله إاّل اهلل واهلل أكرب، اهلل أكرب من خلقه واهلل أكرب مما أخشــى وأحذر 
ال إلــه إالَّ اهلل وحده ال رشيك له، له امللك ولــه احلمد ييي ويميت ويميت وييي 

وهو حيُّ ال يموت بيده اخلري وهو عىل كل يشء قدير.
اللهــم صّل عىل حممد وآل حممد وبارك عىل حممــد وآله كأفضل ما صليت 
وباركت وترمّحت عىل إبراهيم وآل إبراهيم انك محيد جميد وسالم عىل مجيع النبّيني 

واملرسلني واحلمد هلل رّب العاملني.
اللهم إين أؤمن بوعدك واصّدق رسلك واّتبع كتابك«.

ثم يميش متأنيًا مطمئنًا مقرّصًا خطوته خوفًا من عذاب اهلل تعاىل، فإذا قرب 
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من احلجر األسود فلريفع يديه وليحمد اهلل تعاىل وليثن عليه وليصلِّ عىل حممد وآله 
وليقل: »اللهم تقبل مني«، ثم يمســح يده وجســده باحلجر األسود وليقبله، وإذا 

تعذر عليه تقبيله فليمسحه بيده، فإن تعذر أيضًا فليرش إليه، وليقل:
»اللهم أمانتي أّديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد يل باملوافاة.

اللهم تصديقًا بكتابك وعىل ســنة نبيك صلواتك عليه وآله أشهد أن ال إله إالَّ 
اهلل وحده ال رشيك له وأنَّ حممداً عبده ورسوله آمنت باهلل وكفرت باجلبت والطاغوت 

والالت والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كلِّ ند ُيدعى من دون اهلل«.
وإذا تعذر عليه متام الدعاء فليقرأ ما تيرس منه وليقل:

»اللهم إليك بســطت يدي وفيام عندك عظمت رغبتي فاقبل حجتي واغفر 
يل وارمحني.

اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف اخلزي يف الدنيا واآلخرة«.





الفصل الثاين
يف حقيقة الطواف

ورشوطـه وأحكامـه

وهو عبارة عن الدوران حول الكعبة الرشيفة، وهو من العبادات.
والكالم فيه يف مقامات..

املقام األول
م به الطواف فيام يتقوَّ

وهو ُأمور..
األول: النيــة. بأن يقصد بدورانه الطواف املــرشوع قربة هلل تعاىل، وحينئٍذ 
د عن اهلل يتعذر معه التقرب، كام لو استلزم الترصَف  البد من عدم وقوعه بوجه مبعِّ
يف اللبــاس املغصوب أو االعتداء عىل من حيرم االعتداء عليه أو نحو ذلك مما يمنع 

من التقرب بالطواف مع االلتفات.
نعــم، ال يبطل الطواف مع الغفلة عن جهة املبعدية، إلمكان التقرب حينئٍذ 

نظري ما ذكرناه يف الصالة.
)مسألة 247(: البد يف النية من تعيني الطواف املنوي من كونه طواف عمرة 
أو حج أو طوافًا مســتحبًا أو منذورًا. ويكفي تعيينه إمجااًل، كام إذا نوى أن يطوف 
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الطواف الذي أمره به املرشد)*(.
)مســألة 248(: يكفي يف النية القصــد، واألوىل التلفظ بام ينويه فيقول يف 
طواف عمرة التمتع حلج اإلسالم مثاًل: »أطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتع 

حلجة اإلسالم لوجوبه قربة إىل اهلل تعاىل«.
 ،Aالثاين: االبتداء باحلجر األســود باجتاه باب الكعبة، ثم ِحْجر إسامعيل

ثم امللَتَزم يف ظهر الكعبة حتى خيتم باحلجر األسود.
ويلزم االحتياط بإدخال أول احلجر األســود يف أول الشوط األول، وآخره 
يف آخر الشوط السابع، مع نية ما هو املرشوع يف علم اهلل من الطواف من أول احلجر 

)*( س: إذا لــم يعــرف أن ما علَّمه عالم الديــن في القافلة هو طواف النســاء، فجاء 
بالطواف كباقي أفراد القافلة ولم يعرف عنوانه، فهل يصح؟

ج: نعــم يصح ويكفيه النية االجمالية لإلتيان بما هو المشــروع في حقه   
الذي قصده المعلم.

س: شــخص أضمر نية الطواف في قلبه ولم يتلفظ بها فطاف مقدارًا ثم عاد من جديد 
ليتلفظ بالنية بتوهم وجوب التلفظ وشرع في طواف جديد، فهل يصح طوافه؟

ج: يصح طوافه.  
س: شــخص شك في شــوط الطواف الثاني في كون نيته حين الشروع عن نفسه أو 

عن غيره فما هي وظيفته؟ 
ج: يعيد الطواف.  

س: شــخص في حال الطواف شــاهد شــخصًا آخر ملقى على االرض فساعده على 
النهــوض طبعًا اقتضى األمــر أن يتقدم قليال نحوه ليرفعه عــن االرض وهنا لم يكن 
متوجها إلى الطواف وبحسب النتيجة شك في أنه هل قصد الطواف في مقدار المسافة 

المذكورة نحو الشخص االخر أم ال فما هو حكمه؟
ج: إذا لم يحرز من نفســه نيــة الطواف ولو اجمااًل فــي المقدار المذكور   

فاألحوط وجوبًا إعادة المقدار المذكور.
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إىل أوله، أو من آخره إىل آخره.
كــام يلزم من باب املقدمــة العلمية ـ أي حيصل له اليقــني بتحقق الطواف 
الكامل منه ـ البدء بام قبل احلجر قلياًل واخلتم بام بعده قلياًل ليعلم بدخوله بتاممه يف 

الطواف)*(.

)*( س: شــخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظانًا أنه الحجر األســود ولكنه التفت في 
األثناء فختمه بالحجر األسود، فهل يصح طوافه؟

ج: نعم يصح.  
س: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما حكمه؟

ج: الظاهر بطالن شوط واحد من طوافه، فعليه تداركه بنفسه مع اإلمكان،   
وإاّل فيســتنيب فيه مطلقًا مهما كان نوع الطواف، متى ما التفت لذلك، وإن 

كان بعد رجوعه ألهله.
س: هل يجب التقيُّد بمواجهة الحجر األســود وبدء الطواف بالخط الهندسي المرسوم 
في المســجد الحرام المقابل للحجر األســود، أم التوسع السّيما إذا أتسع المطاف إلى 
أبعد من ســتة وعشرين ذراعًا ونصف، بنحو يكون ختم الشوط من حيث بدأ فيما لو 
لم يلتزم بالخط األســود المرسوم. ومع العلم بأنه قبل الخط األسود أو بعده بخطوط 

يرى الطائف أنه محاذيًا للحجر األسود؟
ج: يلزم االحتياط بإدخال أول الحجر األســود في أول الشوط األول وأخر   
الشوط الســابع مع نيته ما هو المشروع في علم اهلل من الطواف من أول 
الحجر إلى أوله أو من آخره إلى آخره، كما يلزم من باب المقدمة العلمية ـ 
أي يحصل له اليقين بتحقق الطواف الكامل به ـ البدء بما قبل الحجر قلياًل 

والختم بما بعده قلياًل ليعلم بدخوله بتمامه في الطواف.
س: شــخص شــرع بطوافه من الحجر األسود وفي كل شــوط يختم نيته عند الركن 
اليماني عنــد وصوله إليه ثم ينوي طواف الشــوط التالي ابتداًء من الحجر األســود 
وهكذا أكمل أشــواطه السبعة بتوهم أن ختام الشــوط ونهايته عند الركن اليماني فما 

هي وظيفته؟
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)مســألة 249(: من بدأ يف طوافه بغري احَلَجر مل يعتد بذلك الشــوط، فلو 
أكمل ســبعة أشــواط كان بحكم من نقص من طوافه شوطًا واحدًا، ويأيت الكالم 
فيه، وإن كان األحوط اســتحبابًا اســتئناف طواف تام، بل ال ينبغي ترك ذلك ملن 

يتيرس له.
الثالث: جعل الكعبة عىل جهة اليســار عىل األحــوط وجوبًا، فال يكتفي 
باالستدارة حوهلا وهو مستقبل أو مســتدبر هلا، وال جيعلها عىل يمينه مع امليش إىل 
اخللــف. ولو وقع بعضه عىل بعض هذه الوجوه رجع وتداركه بنحو تكون الكعبة 

عىل يساره.

ج: إذا نوى الطواف المشــروع ـ كما هو المتعارف ـ وختم الشوط األخير   
بالحجر األســود صح طوافه وإال فينقص طوافه شوطًا واحداً فالالزم أن 

يأتي به مع اإلمكان وإال فيستنيب به.
س: شــخص ابتدأ طوافه قبل الحجر األســود وختمه من حيث ابتدأ، فهل يبطل طوافه 

أم ال؟ 
ج: نعم يبطل طوافه وينقص طوافه شوطًا واحداً.  

س: شخص شرع في طوافه اشتباها من الركن اليماني وختم به وأتي بصالة الطواف 
ثم التفت بعد ذلك فما حكمه؟

وكذلــك لو التفت فــي أثناء الطواف فختم طوافه بالحجر األســود، فهل يكون المقدار   
الزائد مضرا بطوافه أم ال؟

ج: في الفرض األول ينقص طوافه شوطًا واحداً ويجب عليه إكماله بنفسه   
مع اإلمكان واال فيستنيب وفي الفرض الثاني يصح طوافه.

س: شــخص اعتقد جازمًا أن الركن اليماني هو الحجر األسود فطاف ابتداًء منه سبعة 
أشواط وختم به ثم التفت إلى خطئه واشتباهه فما هو تكليفه؟

ج: يجب عليه إكماله بشوط واحد بنفســه فإن فاته حتى أتى اهله وجب   
عليه أن يستنيب وال يمنعه ذلك من التحلل من اإلحرام.
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نعم، ال جتب املداقــة يف ذلك، فال يرض االنحراف اليســري خصوصًا عند 
املرور بأركان الكعبة.

كام ال بأس باالنحراف املعتد به عند اســتالم احلجر األســود باليمني حني 
املرور عليه وإن صادف الســري خطوات قليلة حال االنحراف املذكور. وكذا عند 

استالم امللَتَزم يف ظهر الكعبة الرشيفة)*(.
)مســألة 250(: إذا انتهى يف الطواف حِلْجر إسامعيلA لزم جعل احِلْجر 
عىل اليســار بالنحو املتقدم، وال جيب مع ذلك جعل الكعبة عىل اليسار، وال داعي 

)*( س: ذكــر بعض الفقهاء: أنه ال يجب في حــال الطواف أن يكون وجه الطائف إلى 
األمام بل يجوز أن ينظر يمينًا ويســارًا ويلتفــت بوجهه إلى الخلف بل يجوز له ترك 
الطواف وتقبيل البيت ثم يرجع من نفس المكان الذي تحرك منه وقطع طوافه فيه، فهل 

نظركم كذلك؟
ج: نعم ال يشترط ذلك.  

س: ذكــر بعض الفقهاء: أنه إذا حصل في مقدار من الطواف اســتدبار للقبلة أو تقدم 
غير اختياري بســبب الضغط واالزدحام فالبد من إعادة ذلك المقدار وإذا لم يستطع 
الرجوع إلى ذلك الموضع مباشــرة طاف مع الناس بــدون قصد الطواف حتى يصل 
إلى ذلك الموضع الذي اختل طوافه فيه فينوي ويتدارك ما فاته، فهل نظركم كذلك؟ 

ج: إذا أدى االزدحام إلى أن يطوف بــدون اختيار فيعيد و أما إذا ادى إلى   
دوران ظهره إلى الكعبة فاألحوط إعادة ذلك المقدار.

س: شخص انحرف أثناء الطواف عن مسيره ألجل تقبيل أو لمس الكعبة المعظمة ولم 
يعلم بضرورة الرجوع في الطواف من نفس النقطة التي انحرف منها، فهل يصح طوافه؟

ج: يصح طوافه وال شيء عليه.  
س: هل يشترط في طواف الصبي أو الطواف به أن يكون يساره باتجاه الكعبة كالبالغ؟
ج: ال فرق بيــن الصبي وغيره، فإن الالزم تحقق الطواف بالنحو المذكور   

في المناسك.
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للتحفظ عىل ذلك والتقيد به.
الرابــع: إدخال ِحْجر إســامعيلA يف الطواف بــأن يطوفه حوله وحول 
الكعبة معًا، وال يصح الطواف بالكعبة وحدها بأن يدخل وخيرج من فتحتي احِلْجر 
وجيعل باقي احِلْجر عن يمينه والكعبة عن يساره. وإن فعل ذلك يف شوط مل يعتد به 

وأعاده، وال حاجة إىل إعادة الطواف من رأس)*(.

)*( س: ذكر بعض الفقهاء: أن الطواف داخل حجر إســماعيلA إذا صدر عمدًا فهو 
محكوم باإلبطال العمدي للطواف المتقدم حكمه فما هو نظركم؟

ج: إدخال حجر إسماعيل من مقومات الطواف فيبطل الطواف بعدمه سهواً   
أو عمداً.

س: ذكــر بعــض الفقهاء: أن الطواف المذكور إذا وقع ســهوًا فهــو محكوم باالبطال 
السهوي للطواف فما رأيكم؟ 

ج: يتضح الجواب مما سبق.  
س: إذا صعد على حجر إســماعيلA في شوط واحد فهل يبطل الطواف أو يكفي أن 

يعيد شوطًا واحدًا؟ 
ج: األحوط وجوبًا أن يعيد الشــوط الذي صعد فيه على الحجر وال حاجة   
إلى إعادة الطواف كله إال أن يبطل بفوات المواالة فاألحوط إعادته أيضًا.

س: ذكــر بعض الفقهاء: أنه إذا أتى أحد األشــخاص بأعمــال الحج ثم التفت بعد ذلك 
أنه في طواف العمرة أو الحج أن بعض األشــواط السبعة طافها داخل حجر إسماعيل 

فحجه صحيح والبد من إعادة الطواف، فهل نظركم كذلك؟ 
ج:  نعم ال يبطل حجه ويجب عليه اإلتيان بالشوط الناقص بنفسه مع اإلمكان وإاّل   
فيستنيب. هذا إذا كان الخلل في شوط واحد وإن كان أكثر جرى ما يأتي في جواب 

االستفتاء األول الملحق بالمسألة )253(.
س: شــخص أثناء الطواف يدخل حجر إسماعيلA اشتباها ثم يلتفت فيرجع إلى ما 

قبل الحجر ويكمل شوطه من هناك، فهل يصح طوافه؟ 
ج: نعم يصح طوافه.  
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اخلامس: أن ال يميش يف طوافه عىل شــاذروان الكعبة وال عىل حائط ِحْجر 
إسامعيلA عىل األحوط وجوبًا.

والشــاذروان هو أساس الكعبة اخلارج عن ســمت حائطها. بل األحوط 
وجوبــًا أيضًا أن ال يمد يده ونحوها فوق الشــاذروان وحائــط احِلْجر، بل خيرج 

بجميع جسده عنهام.
نعم، جيوز مس ظاهر الشاذروان وحائط احِلْجر بيده وسائر أجزاء بدنه، بل 

جيوز الطواف حوهلام مماسًا هلام وإن صار بعض أجزاء البدن فوقهام)*(.

س: من وضع يده على حجر إسماعيل ـ سواء مس طرف الحجر أم وضع يده فوقه ـ 
أثناء الطواف، فهل يصح له أن يمضي في طوافه؟ وما الحكم إذا أدخل يده داخل الكعبة 

أو مّس باب الكعبة التي هي متأخرة عن الجدار قلياًل؟
ج: الظاهر صحة الطواف حينئٍذ. إاّل أنه مع تيسر التدارك ال ينبغي إهماله   
ولو بالرجوع في المقــدار الذي يقارن ذلك من الطــواف. ومن أجل ذلك 

صرحنا باالحتياط الوجوبي في المناسك.

)*( س: إذا تجاوز عن المطاف إلى الشــاذروان  مثاًل في خطوات من الشوط ولما لم 
يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشــوط كامل بدياًل عن الشوط الذي وقع اإلخالل به، فهل 

يصح عمله؟
ج: نعم يصح عمله، ألنه راجع ارتكازاً إلى نية إتمام ما نقص من الشــوط   

الذي وقع فيه النقص إجمااًل.
س: جاء في المناسك »الخامس بأن ال يمشي في طوافه على شاذروان الكعبة وال على حائط 
حجر إســماعيلA على األحوط وجوبًا... بل األحوط وجوبــًا أن ال يمّد يده ونحوها 
فوق الشــاذروان وحائط الحجر بل يخرج بجميع جسده عنهما، نعم يجوز مس ظاهر 
الشــاذروان وحائط الحجر بيده وسائر أجزاء بدنه، بل يجوز الطواف حولهما مماسًا 
لهمــا وإن صار بعض أجزاء البدن فوقهمــا«. يرجى توضيح ذلك، فكيف يلزم خروج 

جميع جسده عنهما بينما آخر العبارة قد يوحي بالجواز؟
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ج: ما في آخر العبارة يراد به التنبيه للعفو عما  تتيســر طبيعة الطواف   
عند المماســة خصوصًا في حال الزحام وأنــه ال يجب التباعد تحفظًا من 

صيرورة بعض أجزاء البدن فوقها.
س: من طاف بالبيت )شــرفه اهلل( وفي أثناء طوافه أتى بعمل يخل بالطواف كاستقبال 
البيت أو اســتدباره أو المشي على الشاذروان، ولم يعد تلك الخطوات، وصلى وسعى 
وأتــى بطواف النســاء وصالته ثم التفت إلى ذلك حيث إنــه كان جاهاًل أو قاصرًا أو 
مقصرًا أو ناسيًا، فما هو حكم طوافه وأعماله المترتبة عليه، وما هو حكم أعمال الحج 

إن كان الخلل في طواف العمرة؟
ج: يجب عليه إعادة ذلك الشــوط فحسب إما بنفسه أو بنائبه في صورة   
تعــذر ذلك مطلقًا، هذا إذا كان الخلل في شــوط واحد، أما إذا كان أكثر من 
ذلك وأقل من النصف فإن كان عن نسيان فال شيء عليه إاّل تدارك ما فاته 
بنفسه أو نائبه مع التعذر من دون فرق بين أقسام الطواف، نعم األحوط 
وجوبــًا تدارك ما يترتب عليه في طواف عمرة التمتع ما لم يحرم بالحج، 

وفي طواف الحج ما لم يخرج من مكة راجعًا إلى أهله.
وان لم يكن عن نســيان فعليه تدارك النقصان بنفســه أو نائبه مع عدم   
فوت محل التدارك أيضًا، لكــن مع إعادة ما يترتب على الطواف كصالته 
وكالسعي وغيرهما  على األحوط وجوبًا. ومع فوت محل التدارك فاألحوط 

وجوبًا بطالن الحج.
  والمعيــار في فوت محل التــدارك تضيق وقت الحج فــي طواف عمرة 

التمتع، وخروج ذي الحجة في طواف الحج.
  أما إذا كان أكثر من النصف فالبّد من استئناف الطواف في غير النسيان. 
وهو األحوط وجوبًا في النسيان فيأتي بطواف مردد بين التمام واإلتمام، 
هذا مع عدم فوت محل التدارك أما مع فواته فيبطل الحج إاّل مع النســيان 
وإال في طواف النســاء، بل يلحقه حكم من ترك الطواف نسيانًا، أو طواف 

النساء.
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 الســادس: أن ال يتجــاوز يف املطــاف عن مقدار مــا بني البيــت ومقام 
إبراهيمA ـ وهو ثالثة عرش مرتًا تقريبًا ـ من مجيع اجلهات)*(.

)*( س: هل يجوز الطواف في الطابق العلوي للمسجد الحرام؟
ج: ال موضوع لهذا السؤال بناء على ما يأتي في جواب السؤال التالي.  

س: ما هو حد المطاف عندكم؟
ج: مقدار ما بين الكعبة والمقام من جميع جوانب البيت.  

س: هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيمA؟
ج: ال يجوز.  

س: مــا هو حكم من خرج عن مطافه لعــذر منعه من اإلتمام، وهذا العذر عقالئي، وقد 
طاف أقل من أربعة أشواط أو أكثر، وعاد بعد يوم أو يومين، فهل يتم طوافه أو يعيده 
مــن جديد ويلغي ما طافه، وهــل حكمه يختلف لو فعل ذلك في الســعي أو في رمي 

الجمار؟
ج: بالنسبة إلى الطواف فإن كان طواف فريضة فقطعه وخرج من المطاف   
فإن كان قد تجاوز النصف كان له إكماله والبناء على ما مضى منه، وإن لم 

يتجاوز النصف بطل طوافه وعليه استئنافه. 
وأما الســعي فإن قطعه قبل تجاوز النصف مع فــوات المواالة فاألحوط   

استحبابًا اإلتيان بسعي تام مردد بين التمام واإلتمام.
وأما رمي الجمار فال تشترط فيها المواالة.  

س: من طاف خارج مقام إبراهيمA في بعض األشــواط والتفت في األثناء فهل يعيد 
أألشواط فقط أو يعيد الطواف كله؟

ج: إذا التفت في األثناء أعاد األشواط خاصة.  
س: يجب الطواف في المطاف الشــرعي أي المحدود في 5 / 26 ذراع والصالة خلف 
المقــام األقرب فاألقرب كما ذكره العلماء في مناســكهم ولكن بعض الناس هناك من 
المخالفين يعتبرون عملنا بدعة بالكيفية والحد المذكور، فهل يجوز التوسع في المطاف 

والصالة بعيدًا عن المقام دفعًا للقول المذكور؟
ج: ال يجوز ذلك وال يجزى.  
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س: بنــاًء علــى وجوب الطواف ما بيــن البيت والمقام، فحيث يشــتد الزحام في هذه 
العصــور ـ إذ يمتد الزحام إلى أكثر من ضعف هذه المســافة، فهل يســقط الحج عن 
المرأة بسبب الحرج عليها، وما يؤدي إليه تواجدها ضمن الزحام الشديد إلى االحتكاك 

بالرجال؟
ج: االحتكاك بالرجال من وراء الثيــاب ليس محذوراً. وكيف كان فإذا لزم   
المحــذور من الطواف في الموضع المحدد فاألحوط وجوبًا لها الجمع بين 
الطواف خارج الحد واالســتنابة في الطواف عنها في الموضع المحدد وال 

يسقط عنها الحج.
س: من لم يتمكن من الطواف بين البيت والمقام هل يستنيب فيه؟ أم يلزمه الجمع بين 

االستنابة والطواف خارج المقام؟
ج: األحوط وجوبًا  الجمع بين األمرين، نعم يجب االنتظار إلدراك الطواف   

بين البيت والمقام بنفسه مع رجاء إدراكه باالنتظار.
س: العاجز عن الطواف بنفســه في المطاف المحدد شرعا هل يجوز له الطواف حول 
المقــام، وإذا عجز عن الطواف في الطابق األول، فهل تجزيه االســتنابة أو يتعين عليه 

معها أن يطوف في الطابق الثاني أيضًا؟
ج: األحوط وجوبًا الجمع بين االستنابة والطواف بنفسه بالمقدار الممكن.  

س: إذا كان الزحام في المطاف بين مقام إبراهيمA والكعبة الشريفة شديدًا بحيث ال 
يتمكن الطائف من الطواف في المسافة  المحدودة ويجد في ذلك شدة ومشقة؟

ج: إذا كان التعــذر عرفيًا لصعوبة االنتظار أو ضعف الحاج أو عدم توقع   
خفة الزحام وما شابه ذلك، فاشتراط الحد المذكور يكون احتياطًا وجوبيًا.

س: شــخص طاف شــوطه األول خارج المطاف بقصد الطواف ثم توجه والتفت إلى 
الحد الشرعي للمطاف فأعاد طوافه في المطاف الصحيح ثم أتى ببقية األعمال فما هو 

حكمه؟ 
ج: يصح طوافه وال شيء عليه.  

س: شــخص عاجز عن الطواف حتى خارج المطاف وبسبب ارتفاع أجرة الحّمال على 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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الكرسي ال يستطيع الطواف محمواًل أيضًا، فهل يجوز له االستنابة للطواف في المطاف 
أم ال؟ 

ج: نعم يجزيه ذلك.  
س: هل يعتبر اليقين بالسقوط بسبب ضغط الطائفين حين الطواف مبررًا للخروج من 

المطاف والتوسع فيه ومصداقًا لعدم إمكان الطواف في المطاف؟
ج: الســقوط وحده ال يكفي لذلك نعم إذا خشى على نفسه من الخطر لزم   

الجمع بين المطاف خارج الطواف واالستنابة.
س: أحيانــًا يقيم عمال النظافة في المســجد الحرام حواجز تحول دون الطواف داخل 
المطاف الشرعي ليتمكنوا من تنظيف الحرم الشريف بسهولة، فهل تعتبر هذه الحواجز 
التــي تقام من الضرورات التي تبيح الطواف خارج المطاف الشــرعى أم ال تعتبر فال 
بد من الصبر حتى انتهاء التنظيف وإذا تصور بعض األشخاص أنها ضرورة وطافوا 

خارج الحد على هذا األساس فما هو حكمهم؟
ج: إذا كان قد تجاوز النصف أمكنــه إكماله بعد إمكان الطواف وأما إذا لم   
يتجاوزه وجب عليه االستئناف على األحوط وجوبًا وال يكتفي بالطواف 

خارج المطاف في حال من االحوال ومن اكتفى به كان كمن لم يطف.
س: شــخص بســبب الضجيج والصخب وقع مقدار من طوافه خارج المطاف ثم أتى 

ببقية األعمال على هذا األساس فما تكليفه؟ 
ج: األشواط المذكورة باطلة، ويحســن االلتفات إلى أن من جانب الحجر   

يحسب من الحجر ال من الكعبة.
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)مســألة 251(: ِحْجر إسامعيلA وإن مل يكن من البيت الرشيف، إالَّ أنه 
ال يســتثنى من مقدار املطاف املتقدم، بل يبقى املطــاف من جانبه بقدر املطاف من 

سائر اجلوانب.
السابع: العدد، وهو سبعة أشواط.

)مسألة 252(: لو نوى عند الرشوع يف الطواف أن يطوف أكثر من سبع أو 
أقل من ســبع، فإن رجع ذلك إىل قصد امتثال أمر آخر غري األمر الرشعي املعهود 
بطل طوافه رأسًا، وعليه استئنافه، وال ينفع يف تصحيحه اإلتيان بالسبع واالقتصار 

عليها.
وإن رجع إىل الترشيع أو اخلطأ يف تشخيص املأمور به رشعًا مع قصد األمر 
، بل يصح إن أتى بالســبع واقترص عليها، وإن زاد أو  املعهود مل يبطل طوافه رأســاً

نقص جرى ما يأيت يف حكم الزيادة والنقيصة.
لكن الصورة األوىل حتتاج إىل تكلف يبعد وقوعه جدًا، والصورة الثانية هي 

األنسب بالوضع الطبيعي، فيتعني احلمل عليها)*(.

)*( س: ذكر بعض الفقهاء أن المكلف إذا رجع عن قصد اإلتيان بســبعة أشــواط في 
طوافه إلى قصد اإلتيان باالكثر أو االقل فمن حين تغير قصده ونيته يبطل طوافه والبد 
مــن اعادته واما مع قصد اإلتيان بالزيادة فيبطل اصل الطواف، فهل نظركم موافق لما 

ذكر؟
ج: قصد الزيادة في الطــواف إن رجع إلى قصد امتثال أمر آخر غير األمر   
الشــرعي المعهود يؤدي إلى بطالن الطواف رأسًا وال ينفع في تصحيحها 
االقتصار على الســبع ولكنه قصد غير معهــود. وإن رجع إلى الخطأ في 
تشخيص المأمور ـ كما هو الغالب ـ أو للتشريع لم يبطل طوافه بل يصح 
إن أتى بالســبع واقتصر عليها. وإن زاد أو نقص جرى عليه حكم الزيادة 

والنقيصة.
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)مســألة 253(: من نقص يف طوافه عمدًا أو ســهوًا أجزأه تدارك ما نقص 
إالَّ مع اخلروج عن املطاف فإن األحوط وجوبًا له االســتئناف إذا كان اخلروج قبل 

جتاوز النصف أما إذا كان بعد جتاوز النصف فإنه يتم ما نقص)*(.

س: ذكر بعض الفقهاء أنه إذا قصد من األول أن يطوف ثمانية أشواط ولكن قصده أن 
الشوط الثامن ليس بقصد الطواف بل بقصد تعظيم البيت والتبرك أو المر آخر يصح 

طوافه وال إشكال في ذلك، فهل نظركم كذلك؟ 
ج: نعم يصح طوافه.  

س: ذكر بعض الفقهاء أنه إذا اعتقد المكلف أن الشوط الواحد مستحب أيضًا كاستحباب 
الســبعة أشواط فقصد أن يطوف سبعة أشــواط واجبة ويأتي بشوط مستحب بظنه 

عقيب السبعة فطوافه صحيح، فهل نظركم كذلك؟
ج: نعم يصح طوافه.  

س: إذا طاف الشخص بقصد أربعة عشر شوطًا سهوًا أو جهاًل فما حكم طوافه؟
ج: بحسب المتعارف يكون ذلك من الخطأ في تشخيص المأمور به وظاهر   
الســؤال االلتفات إلى ذلك بعد إكمال  الطواف وعليه فالالزم احتســاب 
السبعة الثانية طواف الفريضة واإلتيان بركعتي الطواف له والذهاب إلى 

السعي واألحوط وجوبًا اإلتيان بركعتي طواف النافلة بعد السعي.

)*( س: ذكر بعض الفقهاء: أن المكلف إذا كان جاهاًل بالحكم أو ناسيًا أو غافاًل فزاد أو 
نقص في طوافه شوطًا مثاًل فالبد أن يعيد طوافه على األحوط وجوبًا فما هو نظركم؟ 
ج: مــن نقص في طوافه ســهواً أجزأه تدارك النقــص إال مع الخروج عن   
المطاف فإن األحــوط وجوبًا له االســتئناف إذا كان الخروج قبل تجاوز 
النصف، أما إذا كان بعد تجــاوز النصف فإنه يتم ما نقص، نعم إذا نقص 
شــوطًا واحداً وجب عليه إكماله بنفســه فإن فاته حتى أتى اهله استناب 
فيه صح. واما من زاد في طوافه ســهواً فإن لم يكمل شوطًا قطعه واجتزأ 
باألشواط السبعة وإن أكمل شوطًا أتم أربعة عشر شوطًا وكان له طوافان 
فإن كان شــرع في طواف الفريضة جعل الثاني هو الفريضة واألول نافلة 
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وصلى للفريضة ركعتين ثم ذهب للسعي فإذا أتمه رجع وصلى ركعتين 
لطواف النافلــة. وإن لم يلتفت حتى فرغ من طوافــه وخرج عن المطاف 

فاألحوط وجوبًا إعادة الطواف.
س: شــخص في الشــوط الرابع طاف من الحجر األســود إلى أول حجر إســماعيل 
وتصور وجوب إعادة هذا المقدار لعدم النية المســتقلة من أول الشوط لذا اكمل بقية 

الشوط بدون نية ثم طاف شوطا جديدا مع النية، فهل يصح طوافه؟ 
ج: يصح طوافه.  

س: شــخص لم َيُطف اكثر من أربعة أشــواط وقبل أداء صالة الطواف شرع بالسعي 
ر وأحل فما هو تكليفه؟  وقبل شوط أوشوطين من إكمال السعي قصَّ

ج: يجــب عليه أن يعود للطواف فيتمه ويصلي صالة الطواف ويســعى   
ثــم يقصر ويحل من جديد، هذا إذا كان عامداً أما إذا كان ناســيًا أو جاهاًل 

فيجري فيه ما تقدم في جواب االستفتاء األول الملحق بالمسألة )253(.
س: شــخص نســي الطواف أو أتى به باطاًل، فهل يســتطيع اإلتيان به في غير أشهر 

الحج؟ 
ج: يجب اإلتيان بطواف الحج في شــهر ذي الحجة وإاّل فيبطل الحج. هذا   
في غير الناسي، وأما الناسي فله أن يتدارك الطواف من دون تحديد بوقت 

محدد.
س: شخص تصور جهاًل أن الطواف أربعة أ شواط، فهل يصح طوافه بهذا الشكل؟ 

ج: إذا نوى الطواف المشــروع وجهل عــددهـ   كما هو الظاهرـ كان حكمه   
حكم من نقص الطواف بعد إكمال النصف، فيجب عليه إكماله مع بقاء محل 

التدارك.
س: نســي أحد األشخاص طواف العمرة أو أتى به ناقصًا وذكر في عرفات فما تكليفه 

وهل تجب الفورية في أداء الطواف أو إكماله؟ 
ج: إذا تركه نسيانًا كان عليه تداركه، وال تجب المبادرة إلى ذلك وإن تركه   
عمداً بطل حجه، وكذا إن ترك تمام الطواف أو أكثر من النصف جهاًل وهو 
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)مســألة 254(: من نقص من طوافه شــوطًا غري عامد وجب عليه إكامله 
بشوط واحد بنفسه، فإن فاته ذلك حتى أتى أهله وجب عليه أن يستنيب فيه، لكنه 

ال يمنعه من التحلل من اإلحرام)*(.

األحوط وجوبًا فيما إذا ترك أقل من النصف وأكثر من شوط واحد. نعم لو 
ترك شوطًا واحداً جهاًل أجزأه تداركه.

)*( س: ذكــر بعض الفقهــاء: أنه إذا نقص من طوافه الواجب شــوطًا أو أقل أو اكثر 
جهال فيجب إتمام الناقــص وإال فحكمه حكم تارك الطواف عمدًا على األحوط وجوبًا 

فما هو نظركم؟ 
ج: إذا نقص في طوافه عمداً أو سهواً اجزأه تدارك ما نقص إال مع الخروج   
عن المطاف فإن األحوط وجوبًا له االستئناف إذا كان الخروج قبل تجاوز 
النصف أمــا إذا كان بعد تجــاوز النصف فإنه يتم ما نقــص واما إذا لم 
يتداركه فيبطل طوافه. إال إذا كان النقص سهواً بشوط واحد فإنه يتداركه 

وإن رجع إلى أهله استناب.
س: من أتم سعيه وقبل التقصير أو بعده التفت إلى أن طوافه ناقص أو فيه خلل، وهذا 
النقص أو الخلل سواء كان قبل إتمام األربعة أشواط أو بعده، فهل يتم طوافه والشيء 
عليه، أم يلزمه إعادة األعمال من صالة وسعي وتقصير بعد إتمام النقص أو تصحيح 

الخلل؟ 
  ج: إن كان بعد تجاوز النصف اجتزأ بإتمام ما نقص من طوافه مع النسيان، 
وكذا مع غيره من األعذار واألحــوط وجوبًا حينئذ إعادة األعمال الالحقة 
والمحافظة على الترتيب، وإن كان قبــل تجاوز النصف فاألحوط وجوبًا 
االســتئناف، كما يجب إعادة األعمال الالحقة والمحافظة على الترتيب في 

غير النسيان، بل حتى فيه على األحوط وجوبًا.
س: لو التفت الحاج إلى أن في طواف عمرته أو صالة طوافه أو سعيه فيه خلل يشكل 
العمل بســببه، وقــد التفت إلى ذلك الخلل بعد تجاوز محله كمــن التفت إلى الخلل في 
الطواف وهو في صالته أو في الســعي أو بعد االحالل من اإلحرام، وهكذا في أعمال 
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)مســألة 255(: من زاد يف طوافه عمدًا بطل طوافه، ومن زاد سهوًا فإن مل 
يكمل شوطًا كان له قطعه، وجيتزئ باألشواط السبعة، وإن أكمل شوطًا أتم أربعة 
عرش شــوطًا، وكان له طوافان، فإن كان رشع يف طــواف الفريضة جعل الثاين هو 
الفريضة، واألول نافلة، وصىل للفريضة ركعتني ثم ذهب للســعي، فإذا أمته رجع 
وصىل ركعتني لطواف النافلة، وإن مل يلتفت حتى فرغ من طوافه وخرج عن املطاف 

فاألحوط وجوبًا أن يعيد الطواف)*(.

الحج لــو التفت إلى الخلل بعد تجاوز المحل فماذا يصنــع، وخصوصًا إذا كان الخلل 
في الطواف؟ 

ج: يأتي بالشــوط الذي وقع الخلل فيه فحســب، إذا كان الخلل في شوط   
واحــد، وإن كان أكثر جرى مــا تقدم في جواب االســتفتاء األول الملحق 
بالمسألة)253(. هذا في الطواف وإما بقية أعمال الحج فلكل حكمه الخاص.

)*( س: أحيانا يشــك اإلنسان أثناء طوافه أن هذا الشوط مثال لعله أفسد طوافي، فهل 
يمكن له أن يضيف بعد انتهاء الطواف شوطا احتياطًا ثم يصلى؟

ج: نعم يمكنه ذلك.  
س: ذكــر بعض الفقهاء: أنه إذا زاد المكلف شــوطًا أو أقــل أو اكثر في الطواف وكان 
قصــده جعل الزيادة جزءًا من طواف آخــر دخل في حكم القران بين طوافين المعلوم 

الحرمة، فهل نظركم كذلك؟ 
ج: نعم هو ملحق بالقران على األحوط وجوبًا وعليه أن يتم الطواف الثاني   
ويعتبره طواف الفريضة ويصلي له صالة الطواف ثم يذهب للسعي فإذا 

أتمه رجع وصلى للنافلة.
س: إذا زاد جهاًل في طوافه اكثر من سبعة أشواط ثم جاء ببقة األعمال فما تكليفه؟ 

ج: حكمه حكم من بطل طوافه.  
س: شــخص أتى بطوافه ســبعة أشواط ثم أتى بشــوطين اخرين رجاء لجبر النقص 

االحتمالي، فهل يحكم هذا بصحة طوافه أم ال؟ 
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)مســألة 256(: إذا شــك يف صحة الطواف بعد الفراغ منه مل يلتفت وبنى 
عىل الصحة، وكذا إذا شــك يف صحة جزء منه بعــد مضيه والدخول فيام بعده من 
األجزاء، كام لو شــك يف اخلروج من حد املطاف املتقدم يف الشــوط الســابق عىل 

الشوط الذي هو فيه)*(.

ج: ليس عليه شيء.  
س: شخص زاد بعد إتمام طوافه سهوًا شوطًا واحدًا ثم تردد بعد ذلك في إتيانه بثالثة 

أشواط أو أربعة أخرى ثم أتى ببقية األعمال والعمرة، فهل يصح طوافه؟
وهل الترديد في عدد األشواط اإلضافية مضّر أم ال؟  

ج: إذا زاد شوطًا واحداً وجب عليه إكمال طوافه ويكون الثاني هو الفريضة   
واألول نافلة.

س: بسبب االهمية الفائقة التي تتميز بها أعمال الحج وخصوصا الطواف وصالته لذا 
يأتي البعض احتياطا ورجاًء لعدة مــرات بالعمل ليحرز صحتة ومطابقته للواقع وإن 
كان العمل بنظره غير ناقص )طبعًا بدون الوصول إلى مرحلة الوســواس(، فهل يعتبر 

عمله مشكاًل بسبب التكرار؟
ج: ال بأس بذلك.  

س: امرأة طافت مع زوجها شــوطا واستمرت معه كذلك حتى انتهى الرجل من طوافه 
وإذا بها قد طافت ستة أشواط وبدال من اضافة شوط اخر استأنفت طوافا جديدا سبعة 

أشواط فما حكم طوافها األول والثاني؟
ج: يصح طوافها المستأنف.  

س: إذا أتــى حين خروجه مــن المطاف بعد إتمام طوافه بمقدار من المســافة بقصد 
الجزئية، فهل يبطل طوافه أم ال؟ 

ج: ال يبطل طوافه.  

)*( س: إذا أكمل طوافه ثم شــك فيه، فهل يحق له اعادتــه احتياطًا مثل إتيان صالة 
االحتياط؟

ج: يشــكل ذلك بل ال يجوز خصوصًا مع الزحام المســتلزم لقضاء وقت   
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طويل في الطواف. نعم لو فعل أجزأته صالة الطواف بعده.
س: ذكر بعض الفقهاء أنه إذا شــك بعد تمــام الطواف وانصرافه في أنه زاد أو نقص 
طوافه عن ســبعة أشــواط فال يعتني بشــكه وطوافه صحيح لكن في الصورة الثانية 

)الشك في النقيصة( يوجد إشكال وال ينبغي ترك االحتياط فما هو نظركم؟ 
ج: يبني على الصحة في الفرضين المذكورين في السؤال.  

س: ذكر بعض الفقهاء إذا شــك في صحة طوافــه وعدمها الحتمال الطواف من جهة 
اليمين مثال أو لكونه محدثا أو لكون طوافه داخل حجر إســماعيلA فال يعتني بشكه 
وطوافــه صحيح مع أنه الزال في محل الطواف ولم ينصرف ولم يدخل في عمل آخر 

واما إذا كانت األشواط سبعة فيعلم أنه ال توجد زيادة وال نقيصة فما هو نظركم؟ 
ج: نعم يبني على الصحة في الفروض المذكورة.  

س: إذا شــك أثناء الطواف في صحة الشــوط السابق أو في مقدار من الشوط الفعلي 
وفات محله مثال ال يعلم هل طاف في شــوطه من داخل حجر إسماعيلA أم ال؟ فما 

هي وظيفته؟
ج: ال يعتني بشكه.  

س: إذا شــك أثناء الطواف أو السعي أو الصالة في ترتيب الشوط أو الركعة وأنه هل 
هو الثاني أو الثالث مثال أو األولى أو الثانية وأتم طوافه أو سعيه أو صالته على شكه 
ثم بعد ذلك تيقن بأحد أطراف الشــك وأنهى عمله على هذا األساس، فهل يعتبر عمله 

صحيحًا؟ 
ج: تبطل الصالة في الحالة المذكورة ويصح الطواف والســعي وإن كان   

األحوط استحبابًا اإلعادة.
س: ما هو المعيار في كثير الشك في الطواف؟

ج: ليس لكثير الشك حكم مستقل في الطواف.  
س: شخص اعتقد متوهمًا أنه طاف مقدارًا بدون اختيار بسبب الزحام والضغط ولكنه 
لم يكن جازمًا ولجهله بإمكان التدارك والرجوع أثناء الشــوط المشكوك فأكمل بقية 
الشوط إلى محل التدارك بقصد االحتياط والرجاء فإذا كان الشوط باطاًل كانت الزيادة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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)مسألة 257(: إذا شك يف عدد األشواط بعد الفراغ من الطواف ومضيه مل 
يلتفت وبنى عىل متاميته)*(.

لغويــة وإن كان صحيحًا يكون حينئذ زيادة في الطواف ثم أتى ببقية األشــواط ولم 
يحتسب ذلك الشوط المشكوك، فهل يصح طوافه؟

ج: نعم يصح طوافه.  
س: إذا خرج من مكة ثم شــك في اإلتيان بطواف النســاء ـ في حج أو عمرة مفردة ـ 

وكان غافاًل عن وجوبه فما حكمه؟ وما حكمه لو كان عالمًا بوجوبه في وقت العمل؟
ج: يجب عليه اإلتيان به.  

س: ذكر بعض الفقهاء: أن كثير الشك في عدد األشواط ال يعتني بشكه واالحتياط بان 
ينتبه ويحترز في حفظ عددها فما هو نظركم؟ 

ج: يجري في حقه حكم الشك إال أن يبلغ حد الوسواس فال يعتني به.  

)*( س: من شك أثناء الطواف أو السعي فاستمر في العمل على حالة الشك وبعد ذلك 
اقتنع بصواب العدد الذي بنى عليه، فهل يصح؟

ج: ال يصــح إال إذا كان زمــان الشــك قلياًل بالمقدار الــذي يتوقف عليه   
االســتذكار عند االلتفات، فإن الغافل إذا التفت لما هو عالم به يحتاج إلى 

أمد قصير ليتأكد له ما بعلمه، وهو يسير بطبيعته، فمثل ذلك ال يضر.
س: شــخص قبَّل الحجر في أثناء طوافه ثم شــك بعد فراغه منه في أنه هل شرع من 

الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع؟
ج: إذا كان شكه بعد الفراغ من الطواف لم يعتن به وبنى على الصحة. على   
أن الظاهر أنه ال بأس باالنحراف المعتد به عند اســتالم الحجر، وال يجب 
الرجوع من أجل الحفاظ على كون الكعبة المعظمة عن يساره في المسافة 

المذكورة.
س: شــخص قبَّل الكعبة أثناء الطواف ويحتمل أنه في تلك الحال سار عدة أقدام علمًا 

أن هذا الشك حصل له بعد الفراغ من العمل فما هي وظيفته؟ 
ج: ال يعتني بشكه.  

س: ذكر بعض الفقهاء: أن الظن بعدد األشــواط غير معتبر وإن حكمه حكم الشك فما 
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)مسألة 258(: إذا شــك يف عدد األشواط يف آخر الطواف فإن تيقن متامية 
السابع وشك يف الزيادة مل يلتفت وبنى عىل السبعة واجتزأ بطوافه.

أما يف غري ذلك فإنه يســتأنف حتى لو شك بني إكامل ستة وإكامل سبعة عىل 
األحوط وجوبًا.

نعم، لو جهل حينئٍذ فجاء بالسابع واجتزأ بطوافه وخرج عن املطاف أجزأه 
ذلك، وإن كان األفضل له اإلعادة، بل هو األحوط استحبابًا.

هذا كله يف طواف الفريضة، وأما يف طواف النافلة فإنه يبني عىل االقل ويتم 
طوافه يف مجيع الصور)*(.

هو نظركم؟ 
ج: ال فرق بين الظن والشك في عدد األشواط وغيره.

س: شخص شك أثناء الطواف في أشواطه ولكون ظنه باحد الطرفين أقوى من االخر 
بنى عليه وبعد األعمال جزم بصحة طوافه، فهل يعتبر طوافه صحيحا؟ 

ج: نعم يصح طوافه.  
س: في موارد الشــك بعدد األشواط، فهل تحكمون ببطالن الطواف، فإذا شك شخص 
في عدد أشــواط طوافه فأعــاد الطواف وذكر في األثناء أن الطواف األول كان ســتة 

أشواط وقد بلغ في طوافه الثاني ثالثة أشواط فما تكليفه؟ 
ج: مع الشك في عدد األشواط يستأنف إال أن يتيقن بسبعة أشواط ويشك   
في الزائد وفي الحالة المذكورة في الســؤال األحوط وجوبًا عليه أن يتم 

طوافه الثاني مردداً بين إكمال الطواف األول واستئناف الجديد.

)*( س: في الموارد التي يجب احتياطًا إتمام الطواف وصالته ثم اعادتهما، فهل يجوز 
اإلتيــان بطواف بقصد األعم من التمام واإلتمام )يعنــي لو فرض بطالن ذلك المقدار 
الذي أّداه فقد أتى بسبعة أشواط صحيحة وإذا كان ذلك المقدار صحيحا فقد أتمه( ثم 

يصلي صالة الطواف، فهل يكفي ذلك أم ال؟ 
ج: نعــم يجزي ذلــك إال أن يخل بالمبادرة العرفية بيــن الطواف المتمم   
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)مســألة 259(: جيوز للطائــف أن يتَّكل يف إحصاء عدد األشــواط عىل 
صاحبه، فيجزيه إحصاؤه وال يرضه الشك معه.

وصالة الطواف.
س:  شــخص أفســد بضعة أمتار من احد أشواطه في الطواف ولمجهولية أول وآخر 
المقدار الفاســد أتى بشــوط كامل بقصد كونه عوضا عن الشوط الفاسد وشرع من 
الحجر األســود وختم به وأما الزيادة من قبــل الحجر ومن بعده فتكون مقدمة علمية 

له، فهل طوافه صحيح؟ 
ج: نعم هو صحيح.  

س: شخص طاف الشــوط األول ناقصا ثم تركه ثم طاف ستة أشواط وبعد ذلك أتم 
نقيصة الشوط األول فما حكمه وهل يبطل طوافه؟

ج: يبطل شوطه األول ويبطل لذلك طوافه.  
س: طفــل غير بالغ أحرم بأذن والده وطاف مقــدارا أقل من النصف ثم انصرف إلى 

السعي وكرر األمر بتصور كفاية ذلك المقدار في السعي والطواف فما حكمه؟
ج: يجب عليه اإلعادة بصورة صحيحة.  
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املقام الثاين
يف رشوط الطواف

وهي ُأمور..
األول: الطهــارة من احلدث األكرب واألصغــر إن كان واجبًا، وهو ما كان 
جزءًا من حج أو عمرة واألحوط وجوبًا اشــرتاط الطهــارة من احلدث األكرب يف 

املستحب.
نعم، ال تشــرتط فيه الطهارة من احلدث األصغرـ  وإن كان األفضل إيقاعه 

هبا ـ وإنام تشرتط يف صالته ال غري)*(.

)*( س: إذا أتى بالطواف من دون طهارة نسيانًا أو جهاًل ثم علم بعد تمام الحج، فهل 
يعيد طوافه أم تمام حجه؟

ج: يعيد حجه.  
س: ذكر بعض الفقهاء أنه في جميع صور الشك المذكورة في الطهارة أو الطواف يبني 
على الطهارة وصحة الطواف واألولى تجديد الوضوء أو الغسل رجاًء المكان انكشاف 

عدم الوضوء أو الغسل فيما بعد فما نظركم في ذلك؟ 
ج: نعم األحوط ذلك تجنبًا من احتمال انكشاف الخالف.  

س: ذكر بعض الفقهاء: أن الطواف بدون طهارة جهاًل أو غفلة أو ســهوا باطل وكذلك 
في صورة الجنابة أو الحيض أو النفاس لو طاف معها فما هو نظركم؟ 

ج: الطهارة من الحدث األصغر واألكبر شــرط في صحة الطواف الواجب   
والطهــارة من الحدث األكبر شــرط في صحة الطواف المســتحب دون 
الطهارة من الحدث األصغر نعم هي شرط في الصالة للطواف المستحب.
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س: إذا كان المحرم لعمرة التمتع جنبًا وكان الماء مضّرًا به، أو كان فاقدًا له، أو ضاق 
الوقــت وال يمكنه تأخيرها، فهــل التيمم للطواف والصالة مجــزئ وكاف أم البد من 

االستنابة؟
ج: نعم يجزيه التيمم وال يحتاج إلى االستنابة.  

س: شخص بعد تقصيره من عمرة التمتع التفت إلى بطالن وضوئه حين العمل أو أنه 
لم يكن متوضأ اصال فما هو تكليفه من حيث صحة الطواف والصالة؟ 

ج: يعيد الصالة والطواف وما بعدهما من األعمال.  
س: شخص احدث في شوط طوافه األخير فأتمه بدون طهارة ثم توضأ وأعاد الطواف 

وصلى وسعى وقصر فما هو تكليفه؟
ج: نعم يصح طوافه.  

س: بنت في أول ســنين بلوغها وطفولتها أجنبت وهي غير متزوجة ولم تكن تعلم إلى 
عدة ســنين فيما بعد البلوغ ماهي وظيفة الجنب لذا لم تغتسل غسل الجنابة ولكنها من 
جانب آخر كانت تغتســل غسل الجمعة والحيض علما أنها توفقت ألداء فريضة الحج 

واالسئلة المطروحة هي:
1 ـ ما هو حكم عباداتها عموما وخصوصا صالتها وصومها التي أّدتها بعد البلوغ؟   

2ـ  هــل أحّلت من إحرامهــا أم ال زالت محرمة إلى حين إعادة حجها وعليه هل يحرم   
عليها ما يحرم على المحرم أم ال؟

3ـ  فــي صــورة بطالن حجها ووجوب اإلعادة فكيف تتمكــن من ذلك في ظل قانون   
القرعة؟

ج: يجزي غســل الحيض والجمعة عــن الجنابة فال موضوع لالســئلة   
المتفرعة على بطالن الغسل.

س: شخص نسي غسل مّس الميت ثم ذكر بعد اإلتيان بأعمال الحج فما هو حكمه؟
ج: هــو محدث إال أن يتخلل بين العمل والحدث المذكور غســل واجب أو   

مستحب كغسل الجمعة واإلحرام.
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)مســألة 260(: املســلوس واملبطون اللــذان ال فرتة هلام تســع الطهارة 
والطواف يســتنيبان يف الطواف واألحوط وجوبًا مع ذلك أن يطوفا بأنفســهام مع 
قدرهتــام بطهارة اضطرارية، فمع إمكان الطــواف املتقطع بالطهارة يأتيان به، ومع 

تعذره يفردان الطواف بوضوء والصالة بوضوء)*(.
)مسألة 261(: املســتحاضة الكثرية البد هلا من الغسل للطواف وصالته، 

وجيزهيا عن الوضوء هلام، وليس هلا االجتزاء بالغسل للصالة اليومية.
واملستحاضة املتوســطة جتتزي بغسل اليوم للطواف وصالته، كام جتتزئ به 
للصالة اليومية، بل لو أوقعت الطواف عقيب الغســل بال فصل بالصالة أو غريها 

اجتزأت به عن الوضوء للطواف ولصالته.
واملســتحاضة القليلة جيزهيا الوضوء للطــواف وصالته وإن كان األحوط 

استحبابًا جتديد الوضوء لصالته فيها ويف املتوسطة)**(.

س:  شــخص اجرى عملية جراحية كانت نتيجتهــا تركيب كيس طبي تجتمع فيه   )*(
قطرات البول المترشــحة ال من المجرى الطبيعي بل مــن فتحة اصطناعية في طرف 

الضلع، فهل هو بحكم المسلوس أم ال؟
ج: نعم يجري عليه حكم المســلوس على األحوط وجوبًا وقد ذكرناه في   

المسألة 260 من المناسك في مبحث شروط الطواف.
س: ما هي وظيفة المسلوس في طوافه وصالته؟ 

ج: حكمه حكم المبطون، نعم يختص بلزوم التحفظ من انتقال النجاســة   
إلى ثيابه وبدنه.

)**( س: هل يتحد حكم طواف المستحاضة أم لكل منهما حكم مستقل؟
ج: لهما حكم واحد.  

س: إذا أصبحت المرأة أثناء الطواف مستحاضة قليلة فما هي وظيفتها؟
ج: إذا كان ذلك بعد تجاوز النصف توضأت واتمت طوافها وإال اســتأنفت   
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)مسألة 262(: إذا تعذرت الطهارة املائية للطواف أجزأه التيمم)*(.

الطواف من جديد.
س: امرأة مســتحاضة وبعد الغسل والوضوء طافت فالتفتت أثناء الطواف إلى وجود 

بقعة دم فما هو حكمها؟
ج: من طبيعة المستحاضة استمرار الدم فال يؤثر ذلك على أعمالها.  

س: المستحاضة التي تجمع بين الغسل والوضوء سوف تحصل فاصلة زمانية بسبب 
الجمع مثال ال بد من ذهابها للمنزل لتغتســل ثم تعود فهل يوجد إشــكال بســبب هذه 

الفاصلة؟
ج: إذا كانت الفترة قليلة اكتفت بالتيمم وإذا طالت الفترة أكثر من المعتاد   

اضافت التيمم قرب المسجد أو فيه.
س:  المستحاضة التي تغتسل لكل صالة وطواف اغتسلت أو توضأت حسب وظيفتها 
وشــرعت بالطواف وفي األثناء أقيمت صالة الظهر فصّلت بطهارتها السابقة وفصلت 

بصالتها بين أشواط طوافها ثم اتمت الطواف بعد الصالة فهل يصح طوافها أم ال؟
ج: تجــب عليهــا المبادرة ألداء األعمــال وال يجوز لهــا الفصل بالصالة   

واألحوط وجوبًا عليها إعادة الغسل في الحالة المذكورة.
س:  امــرأة ال تحيض لكنها في كل شــهرين ترى مرة واحدة ليــوم أو يومين بعض 

الترشحات الدموية والبقع فما هي وظيفتها؟
ج: يجري عليها حكم المستحاضة.  

)*( س: ذكر بعض الفقهاء أنه إذا تيمم بدل الغسل وأحدث حدثًا أصغر فال يجب التيمم 
مرة أخرى للحدث األكبر نعم يجب التيمم للحدث األصغر وما دام لم يحدث حدثًا أكبر 
مرة أخرى وما دام عذره باقيًا فيكفيه التيمم األول ولكن يستحب له احتياطًا أن يتيمم 

أيضا بدل الغسل، فهل نظركم كذلك؟ 
ج: نعم التيمم في الحالــة المذكورة ينتقض لكنه ال يرجع المكلف مجنبًا،   
ولذا يجب عليه الوضوء مع اإلمكان واستمرار تعذر الغسل كما هو مذكور 

في مسألة )396( من كتاب الطهارة.
س: ذكــر بعض الفقهاء أنه على األحوط وجوبًا إذا كان يحتمل ارتفاع العذر المانع من 
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الغسل أو الوضوء أن يصبر حتى يضيق الوقت أو ينقطع أمله، فهل نظركم كذلك؟
ج: ال تجوز الصالة بالتيمم في ســعة الوقت إال مع احتمال استمرار العذر   
في تمام الوقت فإن استمر اجزأت وإن ارتفع لم يجتزئ بها ووجبت إعادة 
الصالة بالطهارة المائية إال فيمن كان عذره عدم وجدان الماء الذي يسعه 
الطهارة بــه فإنه إذا لم يعلم أو يظن بقدرته عليــه أثناء الوقت تجوز له 
المبــادرة للصالة بالتيمم ويجتزئ بها حتى لــو وجد الماء بعد ذلك قبل 
خروج الوقت ـ كما هو مذكور في المسألتين 389 ـ 390 من كتاب الطهارة.

س: ذكــر بعض الفقهاء أنــه إذا كان المكلف فاقدًا للطهوريــن أي الماء واالمور التي 
يجــوز التيمم بها فحكمه حكم العاجز عن الطواف فيتعين عليه االســتنابة في الطواف 
عنــد اليأس من تحصيل الطهــارة وعلى األحوط وجوبًا يطوف بنفســه كذلك فضاًل 
عن االســتنابة إذا كان متمكنًا من الطواف فيما إذا لم يكن جنبًا أو حائضًا أو نفســاء 
واما المســتحاضة فتستطيع دخول المسجد بدون غسل والطواف وبناء عليه يشملها 
االحتياط الوجوبي الســابق فــي حق غير الحائض والجنب والنفســاء مع أن دخولها 

المسجد الحرام خالف االحتياط االستحبابي، فهل نظركم كذلك؟ 
ج: نعم األحوط وجوبًا لفاقد الطهورين أن يجمع بين طوافه واالستنابة.  

س: شــخص وصــل مع القافلة من المدينــة إلى مكة ألداء العمــرة حين إقامة صالة 
الجماعــة وريثما تنتهي الصالة ليتمكن من الطواف انتظر قليال ولكنه بســب االرهاق 
الشديد والنعاس ونفاد الماء في أوعيتهم الخاصة وعدم معرفته بمظان وجوده هناك 

تيمم بالتراب وطاف وصلى، فهل يعتبر عمله صحيحًا أم ال؟ 
ج: الظاهر توفر الماء في هذه الظروف وامكان تحصيله وعليه فليس عمل   

من ذكر في السؤال صحيحًا.
س: شخص وظيفته الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ولكنه جهاًل أتى بأعمال العمرة 

بدون تيمم فما تكليفه؟ 
ج: ال تكــون الوظيفة كذلك إال من باب االحتيــاط الوجوبي وعليه فيكون   

مقتضى االحتياط الوجوبي اإلعادة والبناء على البطالن.
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ر له. وإن شك فيها  )مسألة 263(: إذا شــك يف الطهارة قبل الطواف تطهَّ
ر ملا يأيت به بعد ذلك من  بعد الفراغ منه مل يلتفت وبنى عىل صحــة الطواف. وتطهَّ

أعامله املرشوطة بالطهارة.
أما لو شك يف الطهارة يف أثناء الطواف، فالالزم جتديد الطهارة له، واألحوط 
وجوبًا اإلتيان بطواف تام مردد يف نيته بني إمتام الطواف األول واســتئناف طواف 

آخر.
الثاين: طهارة البدن واللباس من كل نجاســة حتى الدم دون الدرهم ودم 

اجلروح والقروح. نعم، ال يرض نجاسة املحمول وما ال تتم به الصالة)*(.

س: ذكر بعض الفقهاء أنه البد من تأخير الطواف احتياطًا حتى يمكن التطهير بال مشقة 
ولكن بشرط عدم ضيق الوقت، فهل نظركم كذلك؟

ج: إذا استمر دم الجروح والقروح ولم يبرأ طاف بنفسه واألحوط وجوبًا   
االنتظار حتى يتضيق الوقت.

س: شــخص مبتلى بخروج الريح بشكل شبه مســتمر وفي السنة تخفُّ الحالة عنده 
لمدة شهر أو شهرين ولكنه عمومًا ال يحتفظ بوضوئه أكثر من دقيقتين فما تكليفه في 

الطواف والصالة وكم مرة يجب أن يتوضأ؟
ج: األحــوط وجوبًا لــه الجمع بين االســتنابة والطواف مــع الطهارة   
االضطرارية فإن أمكن تحصيل طــواف متقطع مع الطهارة يأتي به ومع 

تعذره يفرد الطواف بوضوء والصالة بوضوء.
س:  شخص ابتلي على أثر عملية جراحية بفقد االحساس بخروج مدفوعه لذا يستعمل 

بشكل دائم كيسا طبيا مصمم لهذا الغرض فما تكليفه في الحج؟
ج: إذا أمكنــه تحصيل الطواف والصالة بطهارة اختيارية وجب وإال جرى   

عليه حكم المسألة السابقة.

)*( س: إذا رعف أو جرح، فهل يجوز له الطواف خصوصًا مع كون القافلة على أهبة 
االستعداد بحيث يحرج بسبب االنتظار أو تفوته الطائرة؟



ـ  مناسك احلج والعمرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  158

)مسألة 264(: لو جهل النجاســة أو نسيها فطاف صح طوافه ولو كان قد 
صىل صالة الطواف أعادها فقط مع النسيان دون اجلهل. ولو علم بالنجاسة أو ذكرها 
يف أثناء الطواف، فإن اســتطاع التخلص منها يف مكانهـ  ولو بنزع الثوبـ  فعل، وإالَّ 

كان له اخلروج لتطهري الثوب أو تبديله ثم يرجع فيتم طوافه، وال حاجة الستئنافه.
وإن كان األحوط اســتحبابًا فيام إذا كان التفت للنجاسة قبل إكامل الشوط 
الرابع أن يأيت بطواف تام مرددًا يف نيته بني إكامل الطواف األول واســتئناف طواف 

آخر. وجيري احلكم املذكور فيام لو أصيب بالنجاسة يف أثناء الطواف)*(.

ج: ال يصح الطواف بالنجاسة. نعم له قطع الطواف والخروج من المسجد   
للتطهير ثم الرجوع والبناء على ما مضى ويتم طوافه وال يحتاج الستئناف 

طواف جديد خصوصًا إذا كان الخروج بعد إكمال الشوط الرابع.
س: شــخص التفت أثنــاء طوافه إلى وجود قطرة دم في جســده فنظفها بمنديل وأتم 

طوافه، فهل يصح الطواف أم ال؟
ج: ال يصح الطواف بالنجاسة، نعم له قطع الطواف والخروج من المسجد   
للتطهير ثم الرجوع والبناء على ما مضى ويتم طوافه وال يحتاج الستئناف 

طواف جديد خصوصًا إذا كان الخروج بعد إكمال الشوط الرابع.

)*( س: إذا تبيــن للمكلف بعــد عودته إلى بلده بطالن طــواف العمرة وطواف الحج 
وطواف النســاء بســبب بطالن غســل الجنابة والحيض فما حكم حجه حينئٍذ؟ وهل 

يـختلف الحكم بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر؟
ج: يبطل الحج. نعم البد من اليقين ببطالن الغسل الحتمال خطأ تشخيص   
المكلــف في ذلك، ولعل منشــأ الخطأ عند عامة الناس احتمال اشــتراط 

الترتيب ولم نلتزم به.
س: إذا تبين بطالن الوضوء في عمرة التمتع فما الحكم في الوقت وما الحكم بعد فوات 

الوقت؟
ج: حكمه حكم تارك الطواف.  
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س: إذا أحّس الطائف بلاًل في ثياب إحرامه ولّما عاد إلى منزله وفحصها وجد نجاسة 
فيها فتيقن اّنها هي التي احّس بها أثناء طوافه فما هو حكم نسكه؟

ج: يصح طوافه.  
س: شخص في طواف عمرة التمتع بسبب االزدحام أحس برطوبة ونجاسة في إحدى 
قطعتي اإلحرام ولم يعتن بذلك ثم أتم طوافه وسعيه وتقصيره على هذا الحال ثم رجع 
ثت إحرامه في حال الطواف يقينا  إلى منزله وبعد الفحص التفت إلى وجود نجاســة لوَّ
وبعد إنتهاء أعمال الحج عاد إلى بلده فقيل له: إن حجه باطل وكذا ســائر أعماله، فهل 

يبطل حجه وهل ما زال محرما؟
ج: إذا لم يكن عالمًا بالنجاسة حين أداء الطواف صح طوافه وحجه.  

س: هل يشــترط طهارة بدن ولباس الصبي المميز وغيره في الطواف وصالته؟ ولو 
تسامح الولي وطاف به مع النجاسة، فهل يصح طوافه؟ 

ج: يشــترط ذلك في الصبي المميز وغيره وال يصــح الطواف حتى مع   
تسامح الولي.

س: شــخص ذهب للحج وادى الحج وبعد شهر محرم علم ببطالن وضوئه، فهل يبني 
على التحلل من اإلحرام حتى النساء؟

ج: نعم يتحلل من اإلحرام.  
س: ذكر بعض الفقهاء: أنه إذا طاف وعلم بعد الفراغ بوجود نجاســة في أثناء الطواف 

فاألظهر صحة الطواف، فهل نظركم كذلك؟ 
ج: نعم يصح طوافه في الحالة المذكورة.  

س: إذا الحظ أثناء الطواف نجاســة في بدنه أو ثيابــه واحتمل حدوثها أثناء الطواف 
فما هي وظيفته؟ 

ج: إذا أمكنه التخلص من النجاسة في مكانه ولو بنزع الثوب تخلص منها   
واال كان لــه الخروج لتطهير الثوب أو تبديله ثــم يرجع فيتم طوافه وال 

حاجة الستئنافه.
س: شــخص شاهد نجاسة في بدنه في الشوط السادس من الطواف وجزم بوجودها 
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)مســألة 265(: األحوط استحبابًا أن يراعى يف اللباس حال الطواف مجيع 
ما يعترب يف لباس املصــيل كعدم كونه من أجزاء ماال يؤكل حلمه وعدم كونه حريرًا 

وغري ذلك.
الثالث: اخلتان للرجــل والصبي، دون املرأة والصبيــة. من دون فرق بني 
طــواف احلج والعمرة والطواف االبتدائي املســتحب. وال يظهــر أثر ذلك إالَّ يف 

املستحب وأما يف احلج وعمرة التمتع فمع عدم اخلتان يبطل اإلحرام من رأس.
وكــذا يف العمرة املفردة عىل األحوط وجوبًا كــام تقدم يف آخر فصل أنواع 

احلج إمجااًل)*(.
الرابع: ســرت العورة. فيحرم كشــفها مع وجود الناظــر املحرتم. ويبطل 
الطواف مــع العلم والعمد ولو مع عدم وجود الناظر عــىل األحوط وجوبًا. وال 

في بدنه في األشــواط السابقة وبدون االلتفات إلى حكم المسألة أكمل طوافه ثم طهر 
بدنه وأعاد الطواف وأتم العمرة، فهل يعتبر عمله صحيحا؟ 

ج: نعم يصح طوافه.  

)*( س: إذا اســتطاع غير المختون للحج ولم يقدر على الختان، فهل يطوف بنفسه أم 
يستنيب غيره؟

ج: يجــب عليه الختان ولو اســتلزم تأخير الحج ســنة أو أكثر. نعم لو   
تعــذر الختان أبداً ـ وهو فرض نادر ـ فالواجب عليه المبادرة للحج ـ مع 

االستطاعة ـ ويطوف بنفسه.
س: إذا ولد المولود مختونًا، فهل يصح طوافه؟ 

ج: نعم يصح طوافه.  
س: هل يعتبر الختان شرطًا في الطواف المستحب ايضا؟

ج: نعم يشترط ذلك.  
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يبطل مع اجلهل والنسيان)*(.

)*( س: ســتر العورة شرط في الطواف، فما هو حكم من كشفت عورته حال الطواف 
لزحام أو غيره، وما هو حكمه إذا عمل خالف ما هو مأمور به، أي لو كان يلزمه إعادة 

تلك الخطوات أو إعادة الطواف ولم يعمل وفق فرضه، فهل يلزمه شيء؟
ج: كشف العورة في غير صورة العلم والعمد ال يؤثر في بطالن الطواف،   

فال شيء عليه في مفروض السؤال، لعدم العمد.
س: هل يختلف حجاب المرأة في الطواف عن حجابها في الصالة أم ال؟

ج: ال يختلــف حجاب المــرأة في حال الطــواف عن حجابهــا في الوقت   
االعتيادى، ويجب عليها في حال الصالة ســتر جميــع البدن عدا الوجه 

والكفين والقدمين.
س: إذا كان بعض شعر المرأة أو بعض المواضع من بدنها ظاهرًا، فهل يضر بطوافها 

وإذا كان جميع شعر الرأس ظاهرا في الطواف، فهل يبطل طوافها؟
ج: ال يبطل طوافها في الحالتين.  

س: هل يختلف الستر الواجب على المرأة في الطواف عن سترها في الصالة؟
ج: ال يجب الستر من حيثية الطواف كما تقدم.  

س: إذا انكشف شعر المرأة أو نحوه أثناء الطواف فما حكمه؟
ج: ستر الشــعر ليس واجبًا من حيثية الطواف واالخالل به وستر سائر   
أجزاء البدن ال يبطل الطواف. نعم األحوط وجوبًا البناء على بطالن الطواف 
باالخالل بســتر العورة للرجل والمرأة إذا كان االخالل عن علم وعمد، أما 

إذا كان عن جهل أو نسيان فال يبطل الطواف.





املقام الثالث
يف أحكام الطواف

)مســألة 266(: جيب الطواف يف عمرة التمتع مرة واحــدة، وهو أول ما 
جيب فيها بعد اإلحــرام ودخول مكة املعظمة قبل الســعي. وال جيب فيها طواف 
آخر للنساء. أما يف العمرة املفردة فيجب طواف آخر للنساء بعد السعي واحللق أو 

التقصري.
)مسألة 267(: جيب يف احلج بجميع أقسامه طوافان..

األول: طواف الزيارة بعد أعامل منى.
الثاين: طواف النساء بعد السعي. وهو آخر ما جيب عىل من حيج.

)مسألة 268(: الطواف ركن يف عمرة التمتع، وكذا الطواف األول يف العمرة 
املفردة واحلج بأقســامه. فتبطل عمرة التمتع برتكه عمدًا أو جهاًل حتى يتضيق وقت 
الوقوف بعرفة للحج، ويبطل احلج بأقســامه برتكه عمــدًا أو جهاًل حتى خيرج ذو 
احلجة. وتبطل العمرة املفردة برتكه يف متام العمر. وعىل املكلف قضاء النســك الذي 

بطل.
)مسألة 269(: ال يبطل احلج وال العمرة برتك الطواف نسيانًا، بل جيب عىل 

املكلف تداركه بنفسه، إالَّ أن يتعذر أو يشق عليه، فله أن يستنيب فيه.
)مسألة 270(: إذا بطلت عمرة التمتع برتك الطواف فاألحوط وجوبًا عدم 
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التحلــل إالَّ باإلتيان بأعامل حج االفراد، الحتــامل انقالب حجه افرادًا كاملضطر. 
وإذا بطل احلج برتك الطواف فاألحوط وجوبًا عدم التحلل إالَّ بعمرة مفردة.

نعم، إذا كان تركه للطــواف للجهل بوجوبه حتى أحّل من حجه ورجع إىل 
أهله، فال حيتاج إىل عمرة.

)مسألة 271(: إذا بطل احلج برتك الطواف وجب قضاؤه يف العام القابل. 
وكذا إذا بطلت عمرة التمتع فإنه ال يقع حج التمتع حينئٍذ بل جيب قضاؤه.

)مســألة 272(: من تــرك الطواف جهاًل حتى مىض حملــه وجب عليه أن 
يفدي ببدنة، وهو األحوط وجوبًا يف الرتك العمدي. أما من تركه نســيانًا فال جيب 

عليه الفداء إالَّ أن يواقع فيفدي ولو بشاة، واألحوط استحبابًا بدنة.
)مســألة 273(: ال يبطل احلج وال العمرة برتك طواف النســاء، كام يأيت يف 

حمله إن شاء اهلل تعاىل.
)مسألة 274(: ال يتعني عىل املكلف أن يطوف مستقاًل، بل جيوز له أن يطوف 
مستعينًا بيشء، كام إذا اعتمد عىل عصًا أو اتكأ عىل شخص آخر. بل جيوز له أن يطوف 
راكبًا عىل حيوان أو يف عربة إذا كان مســيطرًا عىل حركة مركوبة، بحيث تستند إليه 
حركته ويتحكم فيها، أما إذا اســتندت حركته لغريه فال جيــوز اختيارًا، كام إذا محله 

إنسان فطاف به أو ركب عربة يدفعها إنسان آخر يتحكم يف حركتها)*(.

)*( س: إذا تيقن وهو في الشــوط الخامس بانه مشــى مسافة من الشوط األول وهو 
مسلوب االختيار فماذا يصنع؟

ج: إذا لم يســعه تحديد المسافة المذكورة أجزاه أن يأتي بشوط تام بنية   
تدارك ما نقص من الشوط المذكور إجمااًل.

س: إذا كانت شــدة الزحام توجب سلب اختياره خطوات قليلة أو كثيرة خالل الطواف 
فما حكم طوافه؟
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)مســألة 275(: إذا عجز املكلف عن الطواف بنفســهـ  ماشيًا أو راكبًاـ  جاز 
أن يطوف به غــريه فيحمله ويطوف به، أو يركب عربــة يدفعها غريه ويتحكم فيها. 
. واألحوط وجوبًا أن ينويا معًا، فينوي هو  ويستحب أن خيط برجليه االرض حينئٍذٍ

الطواف املطلوب منه، وينوي الطائف به أنه يطوف به الطواف املذكور.
ومع تعذر النية منهـ  كالصبي الذي ال يعقل واملغمى عليه إذا أمكن الطواف 
ه، أو يأمر َمن يقوم بذلك. وقد تقدم  هبام ـ ينفرد بالنية من يطوف به ويتوىل ذلك وليُّ

يف فصل واجبات اإلحرام بيان الويل)*(.

ج: يجب الرجوع في المقدار المذكور ليتم له طواف تام باختياره.  
س: شــخص بســبب زخم الطائفين وضغطهم دفع إلى األمام أثناء الطواف عدة أقدام 
وألجل جبران هذا المقدار جاء بشــوط أخر فأصبحت أشــواطه سبعه أشواط كاملة 

وشوطًا ناقصًا، فهل يصح طوافه؟
ج: إذا كان قد جاء ببقية الشــوط الناقص بنيــة الطواف فاألحوط وجوبًا   
اجــراء حكم من زاد فــي طوافه وإذا كان قد جاء بــه ال بنية الطواف صّح 

طوافه.
س: شخص أثناء طوافه في الشوط الخامس جزم أنه طاف )خمسة أمتار( من الشوط 

األول وخمسة أمتار من الشوط الثالث بدون اختيار فما حكمه؟
ج: يأتي بشوطين بنية االحتياط.  

)*( س: ذكــر بعض الفقهاء: أن الطفل والمريض إذا حمال وطيف بهما مع نيتهما صح 
طوافهما معا فما هو نظركم؟ 
ج: نعم يصح منهما.  

س: لو لم يتمكن الحاج أن يطوف بنفسه لمرض أو نحوه، فهل يجب في حالة الطواف 
أن يكــون بحيث يخط االرض برجليه وإذا لم يمكن ذلك وفيه المشــقة والحرج، فهل 
يصح حمله على ســرير على أكتاف بعض الحمالين مع مراعاة أن يكون كتفه االيسر 

جهة الكعبة المشرفة. 
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ج: إذا تعذر عليه الطواف بنفســه ولو معتمداً على عصا أو إنســان معه   
أجزأه أن يطاف به بالوجه المذكور وأما خط االرض برجليه فهو مستحب 

ال واجب.
س: بالنســبة لألشــخاص العاجزين عن الطواف بأنفسهم هل يجوز لهم االستنابة أم 
يقومون بالطواف على الكرســي المحمول؟ علمــًا أن الحمال عادة يقوم بتطويفهم في 

خارج المطاف الشرعي؟ 
ج: يلزمه أن يحصل على من يطوف به داخل المطاف فإن لم يجد استناب.  
س: امــرأة عاجزة عــن الطواف ودار األمر بين طوافها محمولة على الكرســي خارج 
المطاف وبين أن تســتعين بأجنبي يكون خلفها ليقيها الزحام وسلبياته المعروفة فما 

هي وظيفتها؟ 
ج: تختار الفرض الثاني إذا لم يترتب على ذلك حرام.  

س: هل تجوز االستنابة للعاجز عن أداء بعض أشواط السعي والطواف؟
ج: نعم تجوز النيابة فيهما.  

س: مع تعذر الطواف في حدود المطاف الشــرعي بسبب كثرة الحاج وازدحامهم، فهل 
يجوز للضعفاء التوســع في طوافهم خارج المطاف وكذلك فــي الصالة خلف المقام 
خصوصــًا مع مصادفته إليــذاء الطائفين وعدم االطمئنان بصحــة الصالة للضعفاء 
خصوصــا فما حكم الصالة بعيدا عن المقام في هذا الفرض وهل يجوز لمن ورد مكة 
اإلتيان بأعمال الطواف والصالة بأي شــكل ممكن أو يبقى محرما حتي ضيق الوقت 

مثال إلى ليلة التاسع مع عدم تيسر ذلك لكل احد؟
ج: مع تعذر الطواف بالمطاف يجمع بين الطواف خارج المطاف واالستنابة   
ومع امكان االنتظار يجب عليــه االنتظار واما الصالة فالالزم كونها قرب 

المقام مع اإلمكان والالزم اختيار األقرب فاألقرب.
س: شــخص لم يستطع الطواف اكثر من شوطين فاســتناب شخصًا ألداء الباقي فما 

تكليفه؟ 
ج: يصح طوافه وال شيء عليه.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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)مسألة 276(: إذا تعذر الطواف به أيضًا أجزأه أن يستنيب غريه يف الطواف 
عنه، فتربأ ذمته بطواف النائب ال بنفس النيابة، كام هو احلال يف مجيع موارد النيابة، 
ويشــرتك النائب واملنوب عنه يف النية، فهو ينوي االســتنابة يف الطواف، والنائب 

ينوي تفريغ ذمته بطوافه عنه)*(.

س: شخص أصابه التعب واالرهاق في الشوط السادس فاستناب شخصا ليطوف عنه 
الشوط السابع ثم صلى صالة الطواف بنفسه ثم التفت إلى أن االستراحة بين األشواط 
ال تخل بالطواف وانه كان يستطيع االستراحة قليال ويؤدي الشوط السابع بنفسه، فهل 

يجزيه أداء غيره للشوط السابع وما هو تكليفه؟
ج: ال يجزيه عمل غيره عنه والالزم عليه إعادة الشوط الذي فاته.  

س: إذا نام الطفل مميزًا كان أو غيره أثناء الطواف به فما حكمه؟
ج: إذا كان الطفل مميزاً وجب أن يكون الطواف بفعله وعليه فيبطل طوافه   

بالنوم وإذا لم يكن مميزاً لم يؤثر نومه على صحة الطواف.
س: المحمول في العربة هل يجوز له النوم أثناء الطواف المستحب أو السعي؟

ج: األحوط وجوبًا له عدم النــوم إاّل أن يتعذر عليه ذلك فيجزيه الطواف   
كالمغمى عليه.

)*( س: مــن عجز عن طواف الحج وســعيه لمرض أو نحوه فاســتناب غيره، وبعد 
عّدة أيام شــفي من مرضه، فهل يجب عليه مباشرة األعمال بنفسه أو يجتزيء بعمل 
النائب؟ وما الحكم إذا كان قد اســتعمل الطيب بعد عمل النائب؟ وإذا بقي مريضًا إلى 
أن خــرج مع قافلته إلى المدينة المنورة أو إلى بلده ثم شــفي قبل انقضاء ذي الحجة 

فماذا يصنع؟ وما حكمه؟
ج: إنما تشــرع االستنابة مع استمرار العذر  بنحو يلزم الحرج أو الضرر   
مــن انتظار ارتفاعه إما للحــرج أو الضرر من البقاء علــى اإلحرام، وإما 
للحرج أو الضرر من البقاء في مكة وعدم الرجوع ولو لعدم انتظار القافلة. 
وحينئٍذ إذا اعتقد المكلف استمرار العذر بالنحو المذكور جاز له المبادرة 
باالســتنابة، فإن لم يخطئ في اعتقاده المذكــور فذاك وال يضره ارتفاع 
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)مسألة 277(: إذا تعذرت االستنابة منه ـ كالصبي الذي ال يعقل، واملغمى 
ه مقامه يف النية. ه، وحينئٍذٍ يقوم وليُّ عليه ـ ناب عنه وليُّ

)مســألة 278(: من أحدث يف أثناء الطواف الواجب، فإن كان قبل جتاوز 
النصف بطل طوافه وعليه اســتئنافه، وإن كان بعد جتــاوز النصف اعتد بام أتى به 

ووجب عليه إمتامه بعد الطهارة.
نعــم، إذا كان احلدث بجنابة اختيارية ففي طواف النســاء جيري التفصيل 
املذكور، اما يف الطــواف الذي هو جزء من حج أو عمــرة فاألحوط وجوبًا ـ مع 
جتاوز النصفـ  االســتئناف بإتيان سبعة أشواط مرددًا يف نيتها بني أن تكون متممة 

للطواف األول وأن تكون طوافًا مستقاًل)*(.

العذر بعد ذلك، وإن اخطأ فــي اعتقاده المذكور لزمه التدارك، وال يضره 
استعمال الطيب وغيره من محرمات اإلحرام غير الصيد، لعدم الكفارة فيها 

مع الجهل.
س: نفس السؤال السابق بالنسبة لطواف النساء؟

ج: يجري فيه ما سبق.  
س: هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرمًا أم ال؟

ج: ال يعتبر فيه ذلك.  
س: هل يجوز اإلتيان بطواف مستحب نيابة عمن هو في مكة ولكنه معذور من اإلتيان 

بالطواف أم ال؟
ج: نعم يشرع الطواف عنه.  

)*( س: شــخص أحدث أثناء الطواف وخجل من التصريح فأكمل طوافه بدون طهارة 
وعاد إلى بلده، فهل يبطل حجه؟ وإذا وجب عليه اإلعادة، فهل يمكنه االستنابة؟ 

ج: إن كان ذلك في طواف النساء قبل إكمال النصف وجب عليه طواف تام   
بنفســه أو بنائبه، وال تحل له النســاء حتى يأتي به، وإن كان بعد إكمال 
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)مسألة 279(: إذا حاضت املرأة يف أثناء الطواف املستحب قطعته وكان هلا 
بعد طهرها إمتامه من حيث قطعته مطلقًا.

)مسألة 280(: إذا حاضت املرأة يف الطواف الواجب قبل جتاوز النصف بطل 
طوافها، فإن كانت يف عمرة التمتع كانت بحكم من حاضت قبل الطواف وقد تقدم 

التعرض له يف فصل أنواع احلج.
وإن حاضت بعد جتاوز النصف اعتدت بام طافت، ووجب عليها إمتامه بعد 

الطهر.
وإن كانت يف عمرة التمتع فإن طهرت يف ســعة الوقت للحج وجب عليها 

تتميم الطواف وإكامل أعامل العمرة قبل اإلحرام للحج.
وإن ضاق وقت احلج أمتت بقية أعامل العمرة، ثم أحرمت للحج ثم قضت 
ما بقي عليها من الطواف بعد الطهر إذا رجعت إىل مكة بعد أعامل منى يوم النحر.

وهكــذا احلال إذا حاضــت بعد إكامل الطــواف قبل صالتــه، فإهنا تعتد 
بالطواف، وليس عليها بعد أن تطهر إالَّ الصالة، فإن كانت يف عمرة التمتع أتت هبا 

قبل احلج مع سعة الوقت وبعده مع ضيق الوقت)*(.

النصف وجب عليه إتمامه بنفســه أو بنائبه وال تحل له النســاء إال بعد 
إكماله، إاّل إذا كان من عزمه وهو في مكة إكماله ثم نســي حتى أتى إيران، 
فإنه ال تحل له النساء حينئذ قبل إكماله. وإن كان في غير طواف النساء جرى 
فيه التفصيل المتقدم في جواب االســتفتاء األول الملحق بالمسألة )253(.

)*( س: امــرأة فاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النســاء وال تنتظرها القافلة فما 
هو حكمها؟

ج: األحوط وجوبًا أن تستنيب في طواف النساء.  
س: ذكرتم أن المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل صالته وضاق الوقت فعليها اإلتيان 
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)مســألة 281(: إذا أجهــده الطواف جاز له أن يســرتيح ويتم طوافه بعد 
ذلــك. وال خيرج من املطاف حينئٍذ، فإن خرج جرى عليه حكم من قطع الطواف، 

عىل األحوط وجوبًا.
)مسألة 282(: جيوز قطع الطواف سواًء كان طواف فريضة أم نافلة)*(.

بصالة طواف العمرة بعد الحج، وظاهر ذلك عدم لزوم المبادرة إليها قبل طواف الحج 
فهل هو كذلك؟

ج: نعم ليس هناك دليل على وجوب المبادرة.  
س: ما حكم المرأة التي تطوف حول البيت وفي األثناء فاجأها دم الدورة الشهرية، وما 

حكمه لو كان غير عادتها وحكم الحج؟ 
ج: إذا كان الدم الذي نزل عليها من دم الحيض فإن نزل عليها بعد أن تجاوزت   
النصف قطعت طوافها وخرجت من المسجد فإذا طهرت من الحيض طافت 
وإذا نــزل عليها قبل تجاوز النصف بطل الطــواف ووجب عليها الخروج 
من المســجد فإذا طهرت من الحيض طافت طوافًا تامًا ســبعة أشــواط.

س: المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها هل يجوز لها أن تحرم للعمرة المفردة مع 
علمها عدم التمكن من الطواف بنفسها وال تستطيع االنتظار حتى تطهر؟

ج: إذا كانت مضطرة إلى دخول مكة فاألحوط وجوبًا لها اإلحرام واالستنابة   
في الطوافين وصالتهما في حالة عدم تمكنها من أدائهما.

س: القرشــية بعد الستين وغير القرشية بعد الخمسين ترى اليام متوالية الدم متصفا 
بصفات دم الحيض فما هو تكليفها في الصالة والطواف؟

ج: كل دم تراه المرأة بعد بلوغ سن اليأس الشرعي فهو ليس بحيض.  

)*( س: إذا قطع شــخص طوافه قبل الشــوط الرابع وشــرع بطــواف جديد فقد قيل 
في هذه الصورة أنــه إذا لم تكن هناك فاصلة كبيرة فاألحوط إتمام الطواف المقطوع 
وإعادته فما هو المراد من اإلتمام هل هو إتمام الشــوط المقطوع أم أن ما بعده ال بد 

أن يأتي به أيضًا؟
ج: يجوز قطع الطواف واستئناف طواف جديد.  
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س: شــخص وظيفته اإلتمام واإلعادة لطوافه فأتمه وكان مشغوال باإلعادة وفي احد 
أشواط الطواف المعاد انقطع طوافه مثل األول، فهل يجب اإلتمام واإلعادة ايضا أم ال؟ 
ج: يجوز اســتئناف الطواف من جديد مــن دون حاجة إلى إتمام الطواف   
واإلعادة، وعليه فيجوز االســتئناف مطلقًا نعم يجوز البناء على ما مضى 

إذا تجاوز النصف.
س: هل يجوز من دون عذر قبل الشوط الرابع من الطواف قطع الطواف وتركه أم ال؟ 

ج: نعم يجوز قطع الطواف.  
س: شخص عرض له عذر في شوطه الخامس من الطواف فقطعه، فهل يجب االستئناف 

وإعادة الطواف أم له إكماله والبناء عليه؟ 
ج: يجوز له إكمال طوافه والبناء عليه.  

س: شــخص شرع بالطواف ثم تركه قبل إتمامه واســتأنف طوافا ثانيا ثم قبل إتمام 
الثاني تركه كذلك واستأنف طوافا ثالثا وأتمه، فهل طوافه صحيح؟

ج: إذا تم طوافه األخير صح منه.  
س: هل يبطل الطواف أو السعي بنية القطع من دون فعل شيء آخر أو ال؟

أ ـ فإذا نوى قطع الطواف، فهل يبطل طوافه بمجرد ذلك؟  
ب ـ إذا نوى قطع الطواف، وابتدأ طوافًا جديدًا، فهل يصح طوافه الجديد؟  

ج:  أ ـ ال يبطــل الطواف بمجرد نية القطع، بــل له إتمامه وإن لم يتجاوز   
النصف ما لم يخرج من المسجد.

ب ـ يصح الطواف الجديد. وإن كان األحوط اســتحبابًا له أن ينوي به  ما   
هو المشروع من إتمام الطواف األول والطواف المستأنف التام.

س: بعض الناس يصيبه الوسواس فينوي قطع الطواف أو السعي، ويستأنف طوافًا أو 
سعيًا جديدًا من دون فعل المبطل لألول فما حكم طوافه أو السعي المذكور؟

ج: يصح الطواف الجديد وإن كان األولى أن ينوي به ما هو المشروع من   
إتمام الطواف األول والطواف المستأنف.

س: هل يجوز قطع الطواف اختيارًا وابتداء طواف جديد؟
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)مسألة 283(: من قطع طواف النافلة كان له إكامله والبناء عىل ما مىض منه 
سواًء جتاوز النصف أم ال.

أما من قطع طواف الفريضة وخرج عن املطاف، فإن كان قد جتاوز النصف 
كان له إكاملــه والبناء عىل ما مىض منه، وإن مل يتجــاوز النصف بطل طوافه وكان 
عليه استئنافه، سواًء كان القطع بال عذر، أم حلاجة نفسه، أم لقضاء حاجة غريه، أم 

ملرض عجز معه عن إكامل الطواف.
نعم، مع العجز له أن يســتنيب من يتم طوافه، وال جيب عليه انتظار القدرة 

عىل اإلكامل بنفسه)*(.

ج: نعم يجوز. لكن يشــكل تحقــق القطع بمجرد النية، بــل البد فيه من   
الخروج من المطاف. نعم لو اســتأنف طوافًا جديــداً من دون أن يتحقق 

القطع فالظاهر صحة الطواف الجديد.
س: هــل نية قطع الطوافـ  في أي شــوط كانـ  تكفي فــي بطالن الطواف؟ وهل هي 

جائزة اختيارًا؟
ج:  ال يبطل الطواف بنية قطعه، بل إن كان مســتحبًا لم يبطل طوافه حتى   
لو أحدث أو خرج عن المطاف، سواء كان ذلك قبل إكمال النصف أم بعده،  
بــل له إكماله بالبناء على ما مضى. أما لو كان واجبًا فيبطل طوافه بالنية 
مع الخروج عن المطاف إذا كان قبل تجاوز النصف أما لو كان بعده فإن له 

إكماله بالبناء على ما مضى. أما لو قطع الطواف فيجوز مطلقًا.
س: شــخص بعد إتيانه بمقدار من الطواف تركه ليستأنف طوافًا جديدًا بال فاصلة فما 

هو حكمه ونفس الحالة إذا حصلت في السعي ما هو حكمها؟
ج: يصح طوافه.  

)*( س: إذا طــرأ على الحاج عذر غير مرضه وغير منع الظالم، كانقاذ حياة زوجته أو 
ولــدهـ  يمنعه من إكمال األعمال بعــد إتمام أعمال يوم العيد وعاد إلى وطنه من دون 
اإلتيان بأعمال مكة وال بأعمال ايام التشــريق، ولم يتيسر له الرجوع إلتمام األعمال، 
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فهل يحق له االستنابة في أعمال مكة وما وظيفته حينئٍذ؟
ج: األحوط وجوبًا أن يطاف عنه وأن يعيد نسكه.  

س: ما هو حكم من طاف أربعة أشواط فما فوق ثم قطع طوافه لحاجة كتجديد وضوء 
أو اســتراحة أو ما شــابه فخرج عن المطاف إلى مقدار ســاعة أو أكثــر ثم عاد إلى 

المطاف وأعاد طوافه من رأس وقد أبطل المتقدم بنيته، فهل يصح منه ذلك؟ 
ج: نعم يصح طوافه الثاني، واألحوط اســتحبابًا لــه أن ينوي به ما هو   

المشروع من إتمام الطواف األول والطواف المستأنف التام.
س: شــخص بســبب المرض أو كبر السن أصابه تعب شــديد في الشوط األول من 
الطواف فخرج من المطاف وبعد االستراحة عاد إلى المطاف واكمل طوافه حيث انقطع، 

فهل يصح طوافه مع أن الخروج من المطاف كان قبل الشوط الرابع؟
ج: يبطل طوافه وعليه استنئافه نعم يجوز له أن يتسنيب وال يجب عليه   

انتظار القدرة مع اإلمكان.
س: إذا انتبه إلى بطالن الشوط بعد إتمام السعي، فهل يجب عليه بعد اإلتيان بالشوط 

إعادة السعي وغيره مما يترتب على الطواف؟
ج: األحوط وجوبًا ذلك في غير النســيان ما لــم يحرم بالحج في طواف   
العمــرة وما لم يخرج مــن مكة راجعًا إلى أهله في طــواف الحج. أما مع 

النسيان فال يجب ذلك.
س: إذا انتبه إلى بطالن الشــوط ــ من طواف الحج ــ وقد رجع إلى بلده وقبل خروج 
ذي الحجة هل يمكنه اســتنابة غيره ألداء الشــوط؟ باعتبار أنه عاجز عن أداء الشوط 

بنفسه، ولم يفت وقت طواف الحج؟
ج: نعــم يمكنه ذلك حّتــى بعد خروج ذي الحجة، هذا كلــه إذا كان الخلل   
في شــوط واحد. وإاّل ففيه تفصيل تقدم في جواب االستفتاء األول الملحق 

بالمسألة )253(.
س: شــخص في أثناء الطواف قطع طوافه وأســتأنف طوافا جديدا، فهل يعتبر طوافه 

صحيحا وكذلك األعمال المترتبة عليه والتقصير فما هي وظيفته؟ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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)مســألة 284(: جيوز قطع الطواف إذا اقيمت صالة الفريضة ولو من قبل 
املخالفني للصالة معهم. وكذا لصالة الوتــر إذا تضيق وقتها. ويبني يف املوضعني 

عىل ما وقع من طواف ويتمه بعد الصالة وإن كان مل يتجاوز النصف.
نعم، األحوط وجوبًا االقتصار يف ذلك عىل ما إذا مل خيرج من املسجد)*(.

ج: نعم يصح طوافه.  

)*( س: إذا فصلت صالة الجماعة في الحرم بين الطواف وصالته، فهل يصح للشخص 
أن يقوم بعمل عبــادي آخر كالنافلة والفريضة وقراءة القرآن أو ال يجوز له ذلك وال 

يصح العمل المذكور؟
ج: يصح العمل المذكور.  

س: إذا فصلــت صــالة الجماعة في الحرم بين أشــواط الطواف الواحــد، فهل يلزم 
االشتراك في صالة الجماعة للمحافظة على المواالة في الطواف أوال؟

ج: ال يجب االشــتراك في صالة الجماعة. نعم لو خرج من المســجد قبل   
إكمال نصف الطواف كان عليه استئناف الطواف وال يجزيه إكماله.

س: ذكــر بعض الفقهاء: أن المكلف إذا كان مشــغواًل بالطــواف وضاق وقت الصالة 
فيجب ترك الطواف وأداء الصالة ثم يتم طوافه إن كان قد أتم الشوط الرابع واال فيعيد 

فما هو نظركم؟ 
ج: نعــم يجوز له قطع الطواف من أجل ذلك ويتمه من حيث قطع وإن كان   
لــم يتجاوز النصف لكن األحوط وجوبــًا االقتصار في ذلك على ما إذا لم 

يخرج من المسجد.
س: إذا أقيمت الصالة جماعة أثناء الطواف فيكون الشخص الذي يطوف حينئذ معذورا 

فما هو تكليفه؟ 
ج: يجوز له قطع الطواف والسعي وإكمالهما بعد الصالة.  

س: إذا أقيمت صالة الجماعة في أثناء اشــتغاله بالطواف وقطع طوافه و اعتقد بطالن 
طوافه ذلك واستأنفه، فهل يجزيه ذلك؟

ج: نعم يجزيه.  
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س: ما حكم من اعتقد ببطالن طوافه أو ســعيه بمــا ال يبطله حقيقة، كاعتقاده بإبطال 
ما يلي الطواف من قبيل صالة الجماعة أو االســتراحة البسيطة كالدقيقة أو الدقيقتين 
أو اشتراط التلفظ بالنية أو ألمر آخر ال يبطل الطواف والسعي حقيقة من حيث الحكم 

الشرعي وقام بما يلي:
1 ـ أنشأ طوافًا جديدًا كاماًل العتقاده عدم صحة الطواف السابق كاماًل؟  

2 ـ أعاد الشوط فقط العتقاده عدم صحة الشوط فقط؟  
ج: 1 ـ2:  يصح طوافه.  

س: جاء في سؤال سابق أن من ضاق عليه وقت الصالة أثناء الطواف، فهل يجب عليه 
قطع الطواف؟ وكان الجواب )نعم يجوز...(، فهل هو خطأ مطبعي؟ أو المقصود الجواز 

من حيثية قطع الطواف فلو عصى وأكمل طوافه صح؟
ج: ليس هناك خطأ، إذا المقصــود صحة الطواف لو قطعه وإمكان إكماله   
وأما الحكم تكليفًا فهو وجوب القطع وأداء الصالة فإن عصى ولم يصل من 

أجل إكمال طوافه بطل الطواف لعدم تحقق قصد القربة.
س: شخص فقد وعيه أثناء الطواف وبقي فاقدًا لوعيه لعدة ساعات، فهل يجوز له بعد 

إفاقته إكمال شوطه من محل انقطاعه أم ال؟
ج: يعيد طوافه من رأس.  

س: ما هو حكم من طاف بالبيت )شــرفه اهلل( شــوطًا أو أكثر ولم يتجاوز النصف ثم 
أقيمــت الصالة فخرج عن المطاف لالســتراحة أو أخرج من المطاف بســبب الزحام، 
وبعد ذلك رجع، فهل يلزمه إعادة األشواط من جديد أم يتمها حيث انقطع، وعلى فرض 

أنه فعل خالف )أي أتم أو أعاد( فما هي وظيفته وما هو حكمه؟ 
ج: إذا خرج من المطاف قبل تجاوز النصف بطل طوافه وعليه االستئناف   
إال إذا اقيمت صالة الفريضة فقطعه الرادته الصالة، أو تضيق وقت الوتر 
فيجوز لــه في هذين المورديــن الصالة وإتمام الطــواف بعدها وإن لم 
يتجاوز النصف. ولو أتــى خالف ما تقدم كان كمن أتى بطواف باطل وله 

أحكامه المفصلة في مناسك الحج والعمرة.
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)مســألة 285(: القران يف الطواف هو أن جيمع املكلف بني طوافني أو أكثر 
من دون أن تتخلل صالة ركعتي الطواف بل يؤخر الصالة للطوافني أو للطوافات 

التي قرن بينها بعد الفراغ منها.
وهو حمــرم يف الفريضة، بمعنى: أن يقرن بني فريضتني، بل األحوط وجوبًا 

أن ال يقرن بني فريضة ونافلة، فإن فعل ذلك مل يعتد بالطوافني معًا.
أما يف النافلتني فال بأس به، وإن قيل: إنه مكروه)*(.

]استفتاءات ملحقة بقطع الطواف[

س: إذا علم ببطالن طوافه بعد التقصير، فهل يلزمه لبس ثوبي اإلحرام إلعادته؟
ج: ينكشــف بذلك عدم التحلل بالتقصير، لوقوعه في غير محله، فيجري   

على الشخص حكم المحرم في كل شيء.
س: إذا بطــل الطواف أو الصالة أو الســعي في العمرة والتفت بعــد التقصير ولبس 

المخيط أي االحالل فما وظيفته وهل تجب عليه الكفارة؟
ج: ال تجب عليــه الكفارة ووظيفته إعادة ما بطل ومــا بعده إال أن يكون   

السعي باطاًل فال يجب إعادة التقصير.
س:  شــخص أخطأ في أداء طواف حجه الواجب وفي السنين الالحقه قام بأداء الحج 

النيابي عن غيره لعدة مرات، فهل يبطل حجه فقط دون النيابي أم يبطل الجميع؟ 
ج: إذا كان الغلط والخطأ موجبًا للبطالن بطل حجه عن نفسه وغيره.  

)*( س: الِقران حرام في الطواف ولكن هل يبطل الطواف أم ال؟
ج: الزيادة في الطواف عمداً تبطل الطواف والزيادة أقل من شوط ال تؤثر   

على الطواف بل يمكنه أن يقطعها فإذا تمت شوطًا واحداً لزم أن يتم.
س: شــخص أتــم طواف عمرة التمتع ولكنــه يقول: إنه لم يقتنع قلبــا بطوافه لذا أتى 
بطواف آخر بدون أن يأتي بصالة الطواف األول ثم صلى وســعى وقّصر، فهل يعتبر 

عمله صحيحًا؟
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)مسألة 286(: يستحب أن يطوف حافيًا مقرصًا يف خطواته مشغواًل بالذكر 
والدعاء وقراءة القرآن، تاركًا كل ما يكره يف الصالة وكل لغو وعبث، وأن يســتلم 
احلجر ويقبله يف كل شوط زيادة عىل االبتداء واالختتام إن أمكنه من دون أن يؤذي 

أحدًا أو يؤخره عنه. وأفضل أوقات الطواف عند الزوال)*(.
)مسألة 287(: يستحب أن يدعو حال الطواف فيقول:

»اللهم إين أسألك باســمك الذي ُيمشى به عىل َطَلِل املاء كام ُيمشى به عىل 
َجَدد االرض، وأســألك باســمك الذي هيتزُّ له عرشك، وأســألك باسمك الذي 
هتتزُّ له أقدام مالئكتك، وأسألك باســمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور 
 Fفاستجبَت له، وألقيَت عليه حمبًة منك، وأسألك باسمك الذي غفرَت به ملحمد

م من ذنبه و ما تأخر وأمتمَت عليه نعمتك أن تفعل يب...«، ويطلب حاجته. ما تقدَّ
ويستحب أيضًا يف حال الطواف أن يقول:

»اللهم إين إليك فقري، وإين خائف مســتجري، فال تغرّي جســمي، وال تبّدل 
اسمي«.

وكلام انتهى إىل باب الكعبة يف كل شــوط صىل عىل حممــد وآله ودعا هبذا 
الدعاء:

ج: نعــم يصــح طوافه وإن كان الــالزم عليه عدم الفصــل بين الطواف   
والصالة.

)*( س: هل يســتحب طواف الشوط والشوطين أم االستحباب لطواف سبعة أشواط 
وإذا ظن شــخص باستحباب الشوط أو الشوطين وبعد أن طاف طوافه الواجب طاف 
شوطين استحبابا بظنه أو شوطا ثم صلى صالة الطواف، فهل يوجد إشكال في عمله؟

ج: ليس في ذلك استحباب.  
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ق عليه باجلنة. اللهم البيُت بيُتك  »ســائلك فقريك مســكينك ببابك فتصدَّ
واحلرُم حرُمك والعبُد عبُدك وهذا مقام العائِذ بك املســتجرِي بك من النار فأعتقني 

ووالدي وأهيل وولدي وإخواين املؤمنني من النار يا جواد يا كريم«.
وكان عيل بن احلسنيC إذا بلغ ِحْجر إسامعيل يرفع رأسه ثم يقول:

»اللهم أدخلني اجلنة وأجرين من النار برمحتك، وعافني من السقم، وأوسع عيل 
من الرزق احلالل، وادرأ عني رشَّ فسقة اجلن واإلنس، ورشَّ فسقة العرب والعجم«.

ويستحب إذا مىض عن احِلْجر ووصل إىل خلف البيت أن يقول:
»يا ذا املن والطول، يا ذا اجلود والكرم إن عميل ضعيف فضاعفه وتقبَّله مني، 

إنك أنت السميع العليم«.
 Aوإذا وصل إىل الركن اليامين يرفع يديه ويدعو بام دعا به أبو احلسن الرضا 

وهو:
»يــا اهلل يا ويلَّ العافية، ورازق العافية، وخالق العافية، واملنعم بالعافية، واملنان 
بالعافية، واملتفضل بالعافية، عيلَّ وعىل مجيع خلقك، يا رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهام 
صــّل عىل حممد وآل حممد وارزقنــا العافية، ومتام العافية، وشــكر العافية، يف الدنيا 

واآلخرة يا أرحم الرامحني«.
ثم يرفع رأسه إىل الكعبة ويقول:

مك واحلمد هلل الذي بعث حممدًا نبيًا وعليًا إمامًا. فك وعظَّ »احلمد هلل الذي رشَّ
اللهم اهِد له خيار خلقك، وجنِّبه رشار خلقك«.

ويقول فيام بني الركن اليامين واحَلَجر األسود:
»ربَّنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار«.

وقال عبد الســالم بن عبد الرمحن: قلت اليب عبد اهللA: دخلت الطواف 
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فلم يفتح يل يشء من الدعاء إالَّ الصالة عىل حممد وآل حممد وسعيت فكان ذلك.
فقال: »ما ُأعطي أحد ممن سأل أفضل مما ُأعطيت«.

)مسألة 288(: إذا وصل يف الشوط السابع إىل املستجارـ  وهو خلف الكعبة 
قريب من الركن اليامين ـ يقوم بحذاء الكعبة ويبســط يديه عىل حائطها ويلصق به 
بطنه وخده ويقر بذنوبه مسميًا هلا ويتوب ويستغفر اهلل تعاىل منها ويدعو بام دعا به 

:Aأبو عبد اهلل
»اللهم البيُت بيُتك والعبُد عبُدك وهذا مقام العائذ بك من النار.

اللهم من ِقَبِلك الَرْوح والفرج والعافية.
اللهم إن عميل ضعيف فضاعفه يل واغفر يل ما اطلعت عليه مني وخفَي عىل 

خلقك استجري باهلل من النار«.
:Cويدعو بام دعا به عيل بن احلسني

»اللهم إن عندي أفواجًا من ذنــوب وأفواجًا من خطايا، وعندك أفواٌج من 
رمحة، وأفواٌج من مغفرة، يا من اســتجاب ألبغض خلقــه إذ قال )أنظرين إىل يوم 

يبعثون(، استجب يل«.
واطلب حاجتك، وادع كثريًا، واعرتف بذنوبك فام كنت ذاكرًا هلا فاذكرها 
مفصاًل، وما كنت ناسيًا هلا فاعرتف هبا إمجااًل واستغفر اهلل فإنه يغفر لك إن شاء اهلل.

فإذا وصلت احلجر األســود قــل: »اللهم قنِّعني بام رزقتنــي وبارك يل فيام 
آتيتني«)*(.

)*(                        ]استفتاءات ملحقة بأحكام الطواف[

س: طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات اصطحبتها والدتها للحج وفي الميقات نوت اإلحرام 
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ولّبت عن ابنتها ونوت كذلك عنها في الطواف والسعي وطواف الزيارة وطواف النساء 
والوقوفين والطفلة نفسها طافت وسعت ووقفت وأّدت جميع ما قدرت عليه من أعمال 
الحج بنفسها وما لم تستطع أن تؤديه أدته والدتها نيابة عنها، فهل تستطيع بعد البلوغ 

أن تتزوج؟
ج: إذا طافت أمها بها طواف النســاء أو أدته عنها مع عدم اإلمكان جاز لها   

الزواج.
س: إذا اصطحــب أحد الوالدين طفــاًل غير مميز إلى مكة ـ ذكــرًا أو أنثى، فهل يجب 
إلــزام الطفل باإلتيان بأعمال الحج والعمرة وطواف النســاء. أم يجب على نفس األب 
واالم أو نائبهما أن يأتي باألعمال نيابة عنه. وإذا لم يجب شيء من ذلك، فهل يتوقف 
جواز زواج الطفل في المستقبل على السفر إلى مكة واإلتيان بسائر األعمال مع طواف 

النساء. أم يكفي اإلتيان بطواف النساء فقط؟
ج: ال يجب على االبوين إلزام الطفل المميز بأعمال الحج. نعم يستحب لهما   
ذلــك وإذا لم ينويا عنه اإلحرام لم يكن الطفل محرمًا، وجاز له الزواج بعد 

ذلك حتى لو لم يأِت بشيء من األعمال.
س: هل يجب على النائب عن الميت اإلتيان بطواف النساء عنه؟ 

ج: نعم ألن طواف النســاء من جملة الواجبات الثابتة على الحاج مع قطع   
النظر عن استحالل النساء، وإن توقف عليه حليتهن.

س: إذا حج عن المســتطيع العاجز عن مباشرة الحج وترك النائب طواف النساء، فهل 
تحرم النساء على النائب أو على المنوب عنه؟

ج: تحرم على النائب المباشر لإلحرام.  
س: من المعلوم أن المخالفين ال يطوفون طواف النساء، فهل يجوز للمرأة الشيعية أن 

تمكن نفسها من زوجها المخالف بعد رجوعه من الحج؟
ج: نعم يجوز لها ذلك.  

س: هل أن لكل نســك طواف نســاء خاص به أم يكفي طواف نساء واحد للمتعدد من 
النســك، كعمرات مفردة متعددة وحج؟ وهل يكفي أن يأتــي المعتمر والحاج بطواف 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نساء واحد عن كل العمرات والحج أم يلزمه أن يأتي بطواف النساء لكل عمرة وحج؟ 
ج: نعم لكل نسك طواف نساء خاص به.  
س: هل يجوز اإلتيان بطواف النساء قبل التقصير؟

ج: أما في الحج فال يجوز. وكذلك في العمرة المفردة على األحوط وجوبًا.  
س: من اســتؤجر أو تبّرع عن شــخص بعمرة مفردة هل يجــب عليه اإلتيان بطواف 
النســاء لها؟ وهل ينوي طواف النساء عن نفســه أو عن المنوب عنه؟ وهل يجزيه أن 
ينوي طواف النســاء المحّلل من إحرام هــذه العمرة النيابية من دون تحديد كونه عن 

نفسه أو عن المنوب عنه؟
ج: البد من  طواف النســاء عن المنوب عنه صاحب العمرة، وإن كان تركه   
موجبًا لحرمة النســاء على النائب كما هو الحــال في الحج النيابي. ومن 
نوى الطواف المحلل من اإلحرام من دون تحديد من له الطواف أجزأه، فتتم 

به العمرة ويتحلل من اإلحرام.
س: إذا لم يطف الرجل طواف النساء، فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟

ج: األحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال.  
س: إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين فلذا ترك طواف النســاء من الحج، 

فهل يجب على الزوجة االمتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
ج: ال يجوز ذلك.  

س: هل يجوز تقديم طواف النســاء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحج لشــدة 
الزحام؟

ج: األحــوط وجوبًا له مع خوف تعذره منه بعد ذلك تقديمه على الوقفين   
ثم أعادته بعد أداء المناسك إن صادف قدرته عليه، وإاّل فيستنيب.

س: إذا أتى الحــاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من اإلتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده، 
فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم ال؟ 

ج: تنقلب عمرته إلى عمرة المفردة وعليه إتمامها بطواف النساء وصالته   
بنفسه أو بنائبه إن لم يتمكن من المباشرة.
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س: هل يجوز تأخير طواف النساء للحج إلى شهر محرم اختيارًا؟
ج: األحوط وجوبًا عدم تأخيره عن ذي الحجة.  

س: شــخص اعتمر عمرة مفردة ولم يطف طواف النساء )طاف طوافًا باطاًل عمدًا(. ثم 
اعتمر عدة مرات بعد ذلك يطوف فيها طواف النساء  من دون أن يقضي طواف النساء 

األول، باعتقاد كفاية الثاني، ثم تزوج، فهل يصح العقد؟
ج: العقد غير صحيح فإن كان عالمــًا بحرمة التزويج حرمت عليه مؤبداً   

حتى لو لم يدخل بها وإن كان جاهاًل بحرمة التزويج لم تحرم عليه.
س: إذا اضطر الحاج لتقديم طواف النساء على السعي لغير خوف الحيض فما حكمه؟
ج: عليــه أن يجمع بين التقديم واالســتنابة في طواف النســاء حتى في   

الحيض.
س: إذا طاف طواف النســاء قبــل التقصير في العمرة المفردة جهاًل أو نســيانًا، فهل 

تحتاطون وجوبًا باعادته كالعمد.
ج: األحوط وجوبًا اإلعادة في الحالتين.  

س: لو طاف شــخص طواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهال أو نسيانا، 
فهل يجب عليه إعادة طواف النساء بعد التقصير أم ال؟

ج: نعم يجب على األحوط وجوبًا.  
س: هــل يجوز اإلتيان بالطواف  المندوب في وقــت الزحام إذا كان موجبًا لالحتكاك 

بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟
ج: نعم يجوز.  

س: النســاء في الطواف المســتحب يعلمن أنه قد يحصل ضغــط وتماس أو نظر إلى 
الرجال األجانب ومع ذلك هل يجوز لهن الطواف المستحب؟
ج: إذا لم يكن في ذلك تعمد وال ريبة فال بأس به.  

س: هل يجوز اإلتيان بكل شوط من الطواف المستحب نيابة عن أحد المؤمنين وإهداء 
ثوابه له؟ أم البد من االهداء والنيابة في مجموع األشواط السبعة إلى نفر واحد؟

ج: ال تجوز االســتنابة على النحو المذكور على األحوط ولكن يجوز اهداء   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ثواب كل شــوط إلى واحد واألولى أن يشــرك جماعــة في طواف واحد 
لوروده في النصوص.

س: هل يجوز في الطواف المستحب أن ُيطاف من خارج المطاف أم ال؟
ج: الظاهر أنه ليس بمشروع.  

س: هل يجــوز للمحرم قبل اإلتيان بطوافه الواجب أن ينــوب عن المعذورين بالقيام 
بطواف العمرة أو طواف الحج أو طواف النساء نيابة؟

ج: نعم يجوز له ذلك.  
س: ذكــر بعض الفقهاء: أنــه إذا كان في الطواف يحمل أموااًل غير مخمســة فطوافه 

مشكل، فهل نظركم كذلك؟ 
ج: نعم.  

س: تســقط بعض االشــياء من بعض االفراد في الطواف كالســاعة أو ثياب اإلحرام 
وغيرهــا ونضطر للمــرور عليها، فهل يوجــب هذا المرور على هذه االشــياء بطالن 

الطواف؟
ج: ال يبطل الطواف.  

س:  إذا كان اإلنسان يعلم بأن وضع قدمه على إحرام اآلخرين يوجب إيذاؤهم وعدم 
رضاهم، فهل يضر ذلك بصحة طوافه؟

ج: ال يؤثر على صحة طوافه إال أن يقطع مقداراً من الشوط بقصد ذلك.  
س: شــخص عالم بحرمة التماس ببدن المرأة وفي أثناء الطواف مسَّ امرأة بشــهوة 

وتلذذ، فهل يصح طوافه أم ال وهل عليه كفارة؟ 
ج: يصح طوافه واألحوط وجوبًا أن يكفر بشــاة إذا مسها بداعي الشهوة   

وإذا مسها ثم ادركته الشهوة فال شيء عليه.
س: هل يجب أو يســتحب أو يرجح شــرعا تأخير الطواف إلدراك خلوِّ المطاف وقلة 
الطائفين بين البيت والمقام خصوصا إذا الحظنا شــدة االزدحام بعد أيام التشــريق 

خصوصًا؟
ج: يجــب أن يكون الطواف بين المقام والبيت ومع تعذر ذلك فاألحوط أن   
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يجمع بين الطواف خارج الحد واالستنابة.
س: إذا كان الطــواف داخل المطــاف موجبا يقينا لالصطدام والتمــاس باالجنبي أو 

االجنبية، فهل يجب مع ذلك الطواف في الحد المذكور؟ 
ج: نعم يجب عليه الطواف في الحد المذكور.  

س: في الموارد التي يجب عليه إعادة طوافه وصالته هل تجب اإلعادة بلباس اإلحرام؟
ج: إذا كان المكلــف محرمًا ووجبت عليه اإلعادة وجــب أن يكون طوافه   

بثياب اإلحرام وإال فال.
س: هل يجوز االكل والشرب في أثناء الطواف؟

ج: نعم يجوز.  
س: هل تقصدون بنصف الطواف ثالثة أشواط ونصفًا؟

ج: نعم المقصود هو ذلك.  
س: هل يجوز للمحرم وغيره أثناء ســيره في الطواف أو السعي الواجب أو المندوب 

أن يصلي النوافل أداًء أو قضاًء؟
ج: نعم يجوز.  

س: هل يضر بالطواف أن يصلي صالة مستحبة أثناء الدوران؟
ج: ال يضر.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



املبحث الثالث
يف صالة الطواف

صالة الطــواف تابعة له، فــإن كان واجبًا وجبــت، وإن كان مندوبًا فهي 
مندوبة، وإن كان األحوط استحبابًا عدم تركها.

وهي ركعتان كصالة الصبح، إالَّ أنه ال أذان وال إقامة فيها، ويتخري املكلف 
فيها بني اجلهر واالخفات.

ويستحب قراءة سورة التوحيد ـ وهي قل هو اهلل أحد ـ يف ُأوالمها، وسورة 
اجلحد ـ وهي قل يا أهيا الكافرون ـ يف الثانية.

)مســألة 289(: جتب املبادرة العرفية لصالة الطواف بعد الفراغ منه، وال 
جيوز الفصل املعتد به بينهام.

نعــم، مع القران بني طوافــني أو أكثر له تأخريها بعــد الطوافات، عىل ما 
تقدم)*(.

 Aمسألة 290(: جيب اإلتيان بصالة الطواف الواجب خلف مقام إبراهيم( 
ـ وهــو الصخرة التي عليها أثر قدمهـ  قريبًا منــه بنحو يصدق عرفًا أنه عنده. ومع 

)*( س: ذكرتــم وجوب المبادرة إلى صالة الطواف بعد الطواف، فلو لم يبادر المكلف 
عمدًا أو جهاًل أو لعذر، فهل يجب عليه إعادة الطواف؟

ج: ال يجب عليه إعادة الطواف.  
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تعــذر ذلك فاألحوط وجوبًا رعايــة األقرب إليه فاألقرب من بقاع املســجد مع 
املحافظة عىل كوهنا خلفه. وال جيــب االنتظار من أجل القدرة عىل إيقاعهام بقربه، 

إالَّ مع قرص املدة، فاألحوط وجوبًا االنتظار)*(.
)مســألة 291(: جيوز اإلتيان بصــالة الطواف املنــدوب يف أي بقعة من 

)*( س: ما هو حد خلف المقام من حيث الطول والعرض؟
ج: ليس لذلك حد مضبوط بحسب المساحة، وإنما الالزم مع القدرة الصالة   
قرب المقام بحيث يصدق أن الصالة عنده ومع تعذر ذلك فاألحوط وجوبًا 
رعاية األقرب فاألقرب مــع المحافظة على كون الصــالة خلفه وال يجب 
االنتظار من أجل إيقاع الصالة بقربه إال إذا كان الزمان قصيراً فإن األحوط 

وجوبًا االنتظار.
س: الصــالة خلف المقام أو على أحد جانبيه مع مراعاة األقرب فاألقرب في أيام الحج 
تكون متعســرة في أغلب األحيان، بل كما نالحظ أن الذين يصلون هناك هم من أهل 
المذهب غالبًا، وهذا يســبب زحامًا شــديدًا في تلك المنطقة، بل ويؤدي في الكثير من 
األحيــان إلى إرباك الطائفين حول البيت واإلخــالل بطوافهم، وكذلك يؤدي إلى إيذاء 
الطائفين، كما أن االخرين يســتنكرون علينا هذا العمل ويصدر منهم الشتم والسباب 
الهل المذهب، فهل يلزمنا الصالة خلــف المقام مع مراعاة األقرب فاألقرب وإن كانت 
صفوف الطائفين تتعدى المقام وبعده بخمســة أمتــار وأكثر، وهل يلزمنا أن نخترق 
صفوف الطائفين لنصلي قريبًا من المقام أم أن الصالة تكون خلف مطاف الطائفين مع 

مراعاة األقرب فاألقرب للمطاف ومع مراعاة عدم إيذاء الطائفين بالبيت؟
ج: مع تعــذر الصالة خلف المقــام فاألحوط وجوبًا رعايــة األقرب اليه   
فاألقرب من بقاع المســجد مع المحافظة على كونها خلف المقام. وال يجب 

االنتظار من القدرة على إيقاعها بقربه. 
س: مــا حكم صالة المرأة بجنب الرجل خلــف مقام إبراهيمA حيث ال يمكن الفصل 

وال تأخر النساء بسبب حالة الزحام الدائمة خلف المقام، وماذا تفعل المرأة حينئٍذ؟
ج: ال بأس بها.  
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املسجد، بل جيوز اإلتيان هبا خارج املسجد يف مكة املعظمة.
)مســألة 292(: من نيس صالة الطواف حتى دخل يف الســعي، فاألحوط 
وجوبًا له أن يقطع السعي ويصليها عند املقام، ثم يرجع فيتم سعيه من حيث قطعه، 
وإن ذكرها بعد إكامل الســعي صالها عند املقام متــى تذكر، وال جيب عليه إعادة 

السعي.
ولو خرج من مكة فذكر وهو يف األبطح أو نحوه من األماكن القريبة ـ التي 
هي يف عصورنا من مكة ـ فالواجب عليه الرجوع لصالهتا عند املقام، وأما إذا كان 
أبعد من ذلك ـ ولو يف منى ـ أجزأه أن يصليها يف مكانه أو يستنيب من يصليها عنه 

عند املقام.
وإن كان األفضــل أن يرجع بنفســه فيصليها عند املقــام، بل هو األحوط 

استحبابًا إذا مل يكن الرجوع شاقًا عليه.
وإن مــات قبل أن يقضيها قــىض عنه وليه عىل نحو مــا يذكر يف الفرائض 

اليومية)*(.

)*( س: ذكر بعض الفقهاء بأنه لو نسي صالة الطواف وذكر بعد السعي أتى بها ولو 
تذكر بين الســعي رجع وصلى ثم أتم السعي من حيث قطعه وصح، فهل يوجد هناك 

فرق إذا تذكر بعد الشوط الرابع أو قبل الشوط الرابع في المسألة؟ 
ج: ال فرق.  

س: شخص نســي صالة الطواف ولم يتذكرها إاّل بعد التقصير، فهل يلزمه العود إلى 
ثياب اإلحرام لإلتيان بالصالة؟
ج: ال يجب عليه ذلك.  

س: ورد في المناســك أنه إذا مات الشخص وعليه صالة الطواف فاألحوط وجوبًا أن 
يقضيها عنه وليه، والسؤال: هل يقضيها في بلده أم في مكة المكرمة؟

.Aج: ال يجب أن يكون القضاء عند مقام إبراهيم  
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)مسألة 293(: من ترك صالة الطواف جهاًل بوجوهبا وغفلة عنه كان كمن 
نسيها. أما لو التفت الحتامل وجوهبا فأمهل تساحمًا فهو بحكم من تركها عمدًا.

)مســألة 294(: من أتى بصالة الطواف يف غري حملها مــن املقام جهاًل أو 
نسيانًا كان كمن تركها جهاًل أو نسيانًا)*(.

)مســألة 295(: من كان ملحــون القراءة إن كان عاجــزًا عن تصحيحها 

س: من شــك بعــد فترة في إتيان صالة الطواف، فهل يجب عليــه إتيانها أو ال يعتني 
بالشك؟

ج: إذا شك بعد الدخول في السعي لم يعتن بالشك. وإاّل أتى بها.  

)*( س: ما هو حكم من صلى صالة الطواف قدام المقام؟
ج: صالته باطلة ويجب عليه إعادتها.  

س: وما هو حكمه لو تنّبه للحكم في أثناء السعي أو بعد التقصير؟
ج: إذا تنبــه إلى ذلك في أثناء الســعي قطعه علــى األحوط وجوبًا واتى   
بالصالة وأتم السعي من حيث قطعه، وإن تنبه بعد إكمال السعي صالها 

متى تنبه.
س: وما هو حكمه لو التفت إلى الحكم بعد طواف النساء أو بعد صالته، وهو في مكة 

أو خرج منها، مع أمكان العود إلى مكة أو عدمه؟
ج: يجــب اإلتيان بالصالة متى تنبه لذلــك، وإن خرج من مكة فتنبه وهو   
باألبطح وجب عليــه العود للصالة، وإن كان أبعد من ذلك فال يجب عليه 

العود، بل يصليها في مكانه، أو يستنيب من يصليها خلف المقام.
س: وما هو حكمه لو كانت هذه الصالة صالة طواف عمرة التمتع وقد تنبه لالمر قبل 

إحرام الحج؟
ج: يظهر حكمه مما سبق.  

س: أو بعــد إحرام الحج وقد دخل في بعــض واجبات الحج، وكانت حجته األولى، أو 
نيابة، أو مستحبة؟ 

ج: يظهر حكمه مما سبق.  
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الستحكام لكنة لسانه أجزأته الصالة هبا.
وإن كان قــادرًا عىل تصحيحهــا، فإن غفل عن خطئــه وصىل هبا صحت 

صالته.
وإن التفــت إىل خطئه ـ ولو بأن احتمل اخلطأ ـ وجب عليه تصحيحها ولو 
بالتلقني ممن يقرأ عليه حني الصالة، فإن مل يفعل وصىل تساحمًا بطلت صالته وكان 

بحكم من تركها عمدًا.
وإن ضا ق وقته عن التعلم فاألحوط وجوبًا له اجلمع بني القراءة امليســورة 

له واالستنابة)*(.
)مســألة 296(: من ترك صــالة الطواف عمدًا ففي صحــة ما يأيت به من 
املناســك املرتتبة عليهاـ  من السعي وغريهـ  إشكال. واألظهر العدم، فيرتتب عليه 
آثار تاركها، وجيب عليه مع ســعة الوقت اإلتيان بالصالة وبام بعدها، ومع خروج 

الوقت يتعني بطالن العمرة أو احلج.
)مسألة 297(: يستحب بعد صالة الطواف احلمد هلل والثناء عليه، والصالة 
عىل النبي وآله عليهم الصالة والســالم وأن يسأل اهلل تعاىل القبول منه ويدعو هبذا 

الدعاء:
»اللهم تقّبــل مني وال تعله آخر العهد مني احلمــد هلل بمحامده كلها عىل 
نعامئــه كلها حتى ينتهَي احلمُد إىل ما ُيبُّ ويرىض. اللهم صّل عىل حممد وآل حممد 

)*( س: ذكرتــم وجــوب المبادرة العرفية إلى صالة الطــواف بعده، وذكرتم وجوب 
التعلم لمن ال يحسن القراءة الصحيحة مع اإلمكان، فإذا أمكنه التعلم بعد فوات المواالة 

هل يجب عليه تأخيرها أو يجري في حقه حكم من ضاق عليه الوقت؟
ج: يجب عليه المبادرة للتعلم قبل أداء الطواف.  
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ر قلبي وَزكِّ عميل«. وتقّبل مني وطهِّ
ويف رواية ُأخرى يقول:

ى  »اللهم ارمحني بطاعتي اياك وطاعة رســولكF. اللهم جنِّبني أن أتعدَّ
حدودك واجعلني ممَّن يبك ويب رسولك ومالئكتك وعبادك الصاحلني«.

ثم يسجد ويقول:
ًا ال إله إاّل أنت حقًا حقًا، األوُل قبل كلِّ يشء،  دًا ورقَّ »سجد لك وجهي تعبُّ
واالخــر بعد كل يشء، وها أنا ذا بني يديــك، ناصيتي بيدك، فاغفر يل فإنه ال يغفر 
الذنب العظيم غريك، فإين مقرٌّ بذنويب عىل نفيس، وال يدفع الذنب العظيم غريك«.

تتميم:
يستحب بعد الفراغ من ركعتي الطواف الواجب وإرادة اخلروج إىل الصفا 
تقبيل احلجر، واستالمه، واإلشارة إليه، واالستقاء بنفسه من زمزم دلوًا أو دلوين، 
وليكن ذلك بالدلو الذي بأزاء احلجر، وليرشب منه، وليصب عىل رأســه وظهره 

ويقول وهو مستقبل الكعبة:
»اللهم اجعله علاًم نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاًء من كّل داء وسقم«.

ويستحب اخلروج للصفا من جهة احلجر األسود بسكينة ووقار حتى يقطع 
الوادي ويصعد جبل الصفا)*(.

)*(                       ]استفتاءات ملحقة بصالة الطواف[

س: صــالة الطواف أو الصالة بصورة عامة في المســجد الحــرام ربما تصادف أن 
الرجل يصلي بجوار المرأة االجنبية ـ أي تكون لصيقة له ـ أو يصلي خلفها مباشــرة 
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وذلك لســبب الزحام، أو لسبب أنه يريد الصالة خلف أو على أحد جانبي المقام قريبًا 
منه، ففي هذا الفرض ما هو حكم صالتهما؟

ج: تصح صالتهما.  
س: هل يجزي أداء صالة الطواف باالئتمام بمن يصلي اليومية؟

ج: األحــوط وجوبًا عــدم االكتفاء بها جماعة. نعم لــه أن يأتي بها برجاء   
المشروعية من دون أن يتحمل اإلمام فيها القراءة.

س: امــرأة طافت للعمرة المفــردة وصّلت وعند وضع جبهتها على األرض شــعرت 
بــان حجابها صار حاجزًا بين الجبهة واألرض ولم تعتن بذلك مع علمها بعدم صحة 

السجود كذلك وهكذا أكملت أعمال عمرتها ورجعت إلى بلدها فما هو حكمها؟  
ج: صالة طوافها باطلة، ويترتب على علمها بعدم صحة الســجود وعدم   

االعتناء بذلك بطالن عمرتها.
س: مــا حكم من انتبه بعد الســعي إلــى خطئه في قراءة الســورة في صالة الطواف 
العتقاده بصحتها ثم بعد الســعي تبين له عــدم صحتها، فهل يأتي بالطواف والصالة 

ويعيد السعي؟ أم يكتفي بإعادة الصالة فقط؟ أم ال يلزمه شيء من ذلك؟ 
ج: ال يلزمه شيء.   

س: من شــك بعد أن خرج من المسجد ـ مثاًل ـ وفوات المواالة في أداء صالة طواف 
الحــج أو العمرة أو طواف النســاء، فهل يجــب عليه اإلتيان بهــا أو ال؟ وعلى فرض 

الوجوب هل يعيد الطواف أيضًا أو ال؟
ج: يأتي بها وال يعيد الطواف.  

س: امرأة صّلت صالة طواف النساء لحج التمتع حجة اإلسالم فسجدت على البوشية 
)الحجاب(:

1 ـ  فما تكليفها؟  
2 ـ وما تكليف زوجها وقد مضت سنين؟  

3 ـ إذا ظن الزوج أنها أعادت الصالة؟  
4 ـ وإذا شك في ذلك؟  
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5 ـ وكانت قد تعمرت مفردة بعد ذلك فما الحكم؟  
ج: 1ـ  إذا كان ذلك منها عن جهل بالحكم أو عن غفلة بالموضوع ولم تلتفت   
إاّل بعد الفراغ من الســجود ورفع الرأس منــه صحت الصالة، وإن كانت 
عامدة بطلت صالتها ولحقها حكم من ترك صالة الطواف عمداً من بطالن 
الحــج والعمرة إذا كان في طوافهما أما إذا كان في طواف النســاء فالالزم 

عليها التدارك مع صحة الطواف وجواز االستمتاع حينئٍذ.
2 ـ ال شيء عليه.  

3 ـ حملها على الصحة.  

4 ـ حملها على الصحة.  
5 ـ العمرة صحيحة.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



املبحث الرابع
يف السعي

 بني الصفا واملروة

وهو عبارة عن الســري بــني اجلبلني املعروفني الواقعني يف جانب املســجد 
احلرام ذهابًا من الصفا إىل املروة وإيابًا من املروة إىل الصفا.

والكالم فيه يف مقامات..

املقام األول
يف سنن السعي

يستحب أن يأيت الصفا من جهة احلجر األسود، ويصعد اجلبل بحيث ينظر 
إىل البيت، وليستقبل الركن الذي فيه احَلَجر، وحيمد اهلل ويثني عليه، ويتذكر نعامءه.

ثم يقول سبع مرات: »اهلل أكرب«.
وسبع مرات: »احلمد هلل«.

وسبع مرات: »ال اله ااّل اهلل«.
ثــم يقول ثالث مرات: »ال اله ااّل اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد 
ييي ويميت ويميت وييي وهو حي ال يموت بيده اخلري وهو عىل كّل يشء قدير«.
ثم يصيل عىل حممد وآله، ويقول ثالث مرات: »اهلل أكرب عىل ما هدانا احلمد 
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هلل عىل ما أوالنا واحلمد هلل احلي القيوم واحلمد هلل احلي الدائم«.
ثم يقول ثالث مرات: »أشهد أن ال إله إاّل اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن 

حممدًا عبده ورسوله ال نعبد إالَّ إياه ملصني له الدين ولو كره املرشكون«.
وثالث مرات: »اللهم إين أسألك العفو والعافية واليقني يف الدنيا واآلخرة«.

وثالث مرات: »اللهم آتنا يف الدنيا حســنة ويف اآلخرة حســنة وقنا عذاب 
النار«.

ثم يقول مائة مرة: »اهلل أكرب«.
ومائة مرة: »ال إله إالَّ اهلل«.

ومائة مرة: »احلمد هلل«.
ومائة مرة: »سبحان اهلل«.

 ثــم يقــول: »ال اله إالَّ اهلل وحــده وحده أنجز وعده ونــر عبده وغلب 
االحزاب وحده فله امللك وله احلمد وحده وحده. اللهم بارك يل يف املوت وفيام بعد 
املوت. اللهم إين أعوذ بك من ظلمة القرب ووحشــته. اللهم أظلني يف ظل عرشك 

يوم ال ظل إالَّ ظلك«.
وأكثر استيداع دينك ونفسك وأهلك هلل وقل:

»أستودع اهلل الرمحن الرحيم الذي ال تضيع ودائعه ديني ونفيس وأهيل ومايل 
وولدي. اللهم اســتعملني عىل كتابك وســّنة نبيك وتوفني عــىل ملته وأعذين من 

الفتنة«.
ثم تقول ثالث مرات: »اهلل أكرب«.

ثم تدعو بالدعاء الســابق مرتني، ثم تقول مرة: »اهلل أكرب« ثم تدعو بالدعاء 
السابق.
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وإن مل تتمكن من مجيع ذلك فأت بام تيرس لك، ويستحب هذا الدعاء:
»اللهــم اغفر يل كل ذنب أذنبته قط فإن عــدت فعد عىّل باملغفرة فإنك أنت 
الغفور الرحيم. اللهم افعــل يب ما أنت أهله فإنك إن تفعل يب ما أنت أهله ترمحني 
وإن تعذبنــي فأنت غنٌي عن عذايب وأنا حمتــاج إىل رمحتك فيامن أنا حمتاج إىل رمحته 
ارمحني. اللهم ال تفعل يب ما أنا أهله فإنك إن تفعل يب ما أنا أهله تعذبني ومل تظلمني 

أصبحت أتقي عدلك وال أخاف جورك فيامن هو عدل ال جيور ارمحني«.
ثم قل:

»يا من ال خييُب ســائلُه وال ينفذ نائلُه صّل عىل حممد وآل حممد وأجرين من 
النار برمحتك«.

ويف احلديث: »من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف عىل الصفا واملروة«.
ويف الدرجة الرابعة يتوجه إىل الكعبة ويقول:

»اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه 
ك«. وَضْنكه. اللهم اظللني يف ظلِّ عرشك يوم ال ظلَّ إالَّ ظلُّ

ثم ينحدر منها ويكشف ظهره ويقول:
»يــا رّب العفو يا من أمر بالعفو يا من هو أوىل بالعفو يا من يثيب عىل العفو 
العفــَو العفَو العفَو يا جواد يا كريم يا قريب يا بعيد اردد عىّل نعمتك واســتعملني 

بطاعتك ومرضاتك«.
وقد تقدم يف الطواف حديث عبد الســالم املتضمن أن أفضل ما ينشغل به 

اإلنسان حال السعي الصالة عىل حممد وآل حممد.
)مسألة 298(: يســتحب أن يكون حال السعي ماشيًا ال راكبًا وأن يعتدل 
يف مشــيه غري مرسع وال مبطئ، وأن يميش وعليه السكينة والوقار حتى ينتهي إىل 
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موضع اهلرولة املعروف اليوم فإذا وصل إليه قال:
»بسم اهلل وباهلل واهلل أكرب وصىّل اهلل عىل حممد وأهل بيته. اللهم اغفر وارحم 
وتــاوز عام تعلم إنك أنت االعّز األجل األكرم واهــدين للتي هي أقوم. اللهم إن 
عمــيل ضعيف فضاعفه يل وتقبل مني. اللهم لك ســعيي وبك حويل وقويت، تقبل 

مني عميل يا من يقبل عمل املتقني«.
ك دابته ما مل يؤذ  ثــم هيرول يف موضع اهلرولة مثل البعري، وإن كان راكبًا حرَّ

أحدًا، وال هرولة عىل النساء.
فإذا انتهى موضع اهلرولة وجتاوزه قال:

»يا ذا املنِّ والفضل والكرم والنعامء واجلود اغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب 
إالَّ أنت«.

وإذا نيس اهلرولة يف موضعها يرجع القهقرى وهيرول.
)مســألة 299(: إذا وصل إىل املروة فليقــرأ االدعية األوىل التي يقرؤها يف 

الصفا ويقول:
»اللهم يا من أمر بالعفو يا من يب العفو يا من يعطي عىل العفو يا من يعفو 

عىل العفو يا رب العفَو العفَو العفَو«.
ه يف البكاء، ويدعو كثريًا ويتباكى ويقرأ هذا الدعاء: وينبغي أن جيدَّ جدَّ

»اللهم إين أســألك حســن الظنِّ بك عىل كل حال وصدَق النية يف التوكل 
عليك«.

)مســألة 300(: ال بأس بأن جيلس يف خالل السعي للراحة عىل الصفا أو 
املــروة أو بينهام وإن كان ال ينبغي فعله إالَّ من جهــد، كام ال ينبغي اجللوس مطلقًا 

إالَّ للراحة.



املقام الثاين
يف واجبات السعي

وهي ُأمور..
األول: النية عىل النحو املتقدم يف الطواف.

الثاين: أن يســتوعب متام املســافة بني الصفا واملروة، واألحوط وجوبًا أن 
يصعد عىل يشء من كل منهام لتحصيل العلم باستيعاب املسافة املذكورة)*(.

)*( س: هل يجوز السعي في الطابق الثاني للمسعى الموجود؟
ج: إذا كان ارتفاع الجبلين يبلغ الطابق الثاني بحيث يبدأ من الصفا ويختم   
بالمروة اجزأ، وإذا لم يبلغ الطابق الثاني بحيث يكون المســعى فوقهما 

مسامتًا لهما  فاألحوط وجوبًا عدم اإلجزاء.
س: إذا كان فــي الطابق األول من المســعى تعمير أو غيره بحيث ال يمكن للشــخص 

السعي فيه فهل يجزيه السعي في الطابق الثاني؟ وماذا يفعل للتحلل من االحرام؟
ج: إذا ثبت للمكلف أن السعي في المكان المذكور يصدق عليه السعي بين   

الجبلين يصح السعي منه.
كما أنه إذا منعت الســلطات من الســعي في الطابق األسفل أجزأ السعي   
في  الطابق الثاني للتقية وفي غير الفرضين المذكورين ال يصح الســعي 

ظاهراً.
س: جاء في ســؤال سابق االحتياط الوجوبي بعدم إجزاء السعي في الطابق الثاني إذا 

يبلغ ارتفاع الجبلين مستواه بحيث كان المسعى فوقهما مسامتًا لهما. 
وجاء في جواب آخر ما يظهر منه الفتوى بعدم األجزاء.   
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ج: العمل على االحتياط.  
س: أقدمت الحكومة الســعودية على توســعة المســعى فجعلت المسعى القديم وإلى 
جانبه المسعى الجديد فصار أحدهما للذهاب واآلخر لإلياب فالمرجو منكم بيان حكم 

السعي في هذه الحالة. 
ج: إذا فرضت الحكومة الســعودية الســعي بنحو معين بحيث ال يتيسر   
السعي ذهابًا وإيابًا على الوضع السابق جاز السعي في التوسعة الجديدة 
واألحوط وجوبًا االقتصار في ذلك على ماعدا الخمسة أمتار من التوسعة 
الجديدة، وأما إذا تيســر الســعي على النحو الذي كان ســابقًا فال يجوز 
الســعي في التوسعة إال لمن يقطع بتحقق الســعي بين الصفا والمروة 
عرفًا، علمًا أّنا على قناعة تامة بأن ذلك يتحقق في التوســعة الجديدة عدا 

الخمسة أمتار على األحوط وجوبًا. 
س: عمدت الحكومة الســعودية فــي اآلونة األخيرة في ظل التوســعة الحالية للحرم 
المكي بحفر طابق أرضي )قبو( للمســعى بحيث أصبح هناك خمســة طوابق للمسعى 
فالمسعى الذي نســعى فيه سابقا هو الطابق األول واآلن ســوف يفتتح في األسابيع 
المقبلة القريبة طابق أرضي للســعي فيه وبعد اإلطالع على المسعى األرضي رأيت أن 
هناك جبل الصفا وجبل المروة واضح الرؤية وهو ممتد للطابق األول وبنفس المسافة 
الســابقة التي في األعلى الطابق األول قبل التوســعة الجديدة مما يعطي اطمئنان بأنه 
بين الجبلين الصفا والمروة وســوف يكون الســعي فيه كما كان في الطابق األول أي  

بمسافة العشرين متر.
فهل يجوز السعي فيه بعد اطمئنان المكلف بأنه واقع بين الجبلين؟ وما هو تشخيصكم   

إن كنتم سمعتم به؟
ج: إذا صدق عرفًا أنه سعي بين الجبلين فال مانع منه.  

س: في المســألة السابقة إذا علم الشــخص بذلك قبل اإلحرام فهل يشرع له اإلحرام 
للحج أو عمرة التمتع أو العمرة المفردة وما وظيفته؟

ج: فــي الموارد التي يصح الســعي بالنحو المذكــور يصح نية اإلحرام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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)مسألة 301(: ال يعترب الســري بينهام باخلط املستقيم، بل يكفي أن يصدق 
عرفًا أن السري بينهام ال خارج عنهام باالنحراف لليمني أو الشامل.

)مســألة 302(: البد أن يكون السري إىل األمام مســتقباًل ببدنه املروة عند 
الســري إليها من الصفا والصفا عند السري إليه من املروة. وال يكفي ميش القهقرى 
وال امليش معرتضا. ويكفي يف ذلك االســتقبال العريف املساحمي وال يشرتط املداقة 

يف ذلك.
كــام ال يرض االلتفات بالوجــه إىل أحد اجلانبني أو اخللــف حال امليش مع 
االستقبال بمقاديم البدن. ولو خرج عن االســتقبال ببدنه يف بعض املسافة أجزأه 

الرجوع وتدارك ما فاته مستقباًل.
الثالث: البدء بالصفا واخلتم باملروة.

)مسألة 303(: إذا بدأ باملروة قبل الصفا، استأنف السعي سواًء كان ما أتى 
به شــوطًا واحدًا أم أكثر، وال يقترص عىل الغاء الشوط األول لو كان قد سعى أكثر 

من شوط واحد، بل البد من نية البدء بالسعي من الصفا.
الرابع: العدد. وهو سبعة أشواط بأن يقطع املسافة املذكورة سبع مرات كل 
مرة شــوط واحد أربعة منها من الصفا إىل املروة بينهــا ثالثة رجوعًا من املروة إىل 

الصفا، ويكون السابع بالسري من الصفا إىل املروة)*(.

للعمرة والحج حتى مع العلم باغالق السعي.
وفي الموارد التي ال يصح فيها السعي يجوز اإلتيان باإلحرام برجاء وقوع   

النسك صحيحًا.

)*( س: ما حكم من سعى أربعة عشر شوطًا جهاًل بالحكم أو نسيانًا؟ 
ج: يصح سعيه وال بأس به.   
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)مســألة 304(: من زاد يف سعيه عمدًا شــوطًا واحدًا بطل سعيه، وكذا إن 
كان أقل من شــوط عىل األحوط وجوبًا. وإن زاد أكثر من شــوط تسعة أو أكثر مل 

يعتد بثامنية، وجعل التاسع شوطًا أول للسعي املستأنف وأكمله سبعة.
)مســألة 305(: من زاد يف سعيه سهوًا أو جهاًل باحلكم صح سعيه وطرح 
الزائد. واألفضل إن كان زاد واحدًا أن يضيف إليه ســتة أشواط ُأخرى، ويكون له 

سعي آخر قد بدأ به من املروة)*(.
)مســألة 306(: من نقص من ســعيه عمدًا ـ عاملًا باحلكم أو جاهاًل ـ كان 

عليه إمتامه، وال جيب عليه االستئناف.
نعم، إذا مل يتجاوز النصف وفاتت املواالة فاألحوط استحبابًا اإلتيان بسعي 
تــام مرددًا بني التامم أو اإلمتام، فينوي أنه إن كان ما وقع منه أواًل حمســوبًا له رشعًا 
كان ما يأيت به متماًم له والزائد لغوًا، وإن مل يكن ما وقع منه حمســوبًا له كان ما يأيت 

به سعيًا تامًا مستأنفًا.
)مسألة 307(: من نقص من سعيه عمدًا لو أحل قبل اإلمتام كان بحكم من 
أحل قبل الســعي. ولو ترك التدارك حتى فات وقته كان حيكم تارك السعي، كام لو 
تركه يف عمرة التمتع حتى ضاق وقت احلج، أو تركه يف احلج حتى خرج ذو احلجة.

)مســألة 308(: من نقص من سعيه ســهوًا كان عليه إمتامه وال جيب عليه 

)*( س: مرشــد الحاج يتقدم ويتأخر أثناء السعي غفلة عن كونه زيادة في السعي فما 
حكم سعيه؟

ج: الظاهــر عدم صدق الزيادة بذلك، ألن قصده ارتكازاً إتمام شــوطه، ال   
التعبد بالزيادة على أن الزيادة سهواً غير قادحة.

س: إذا زاد في السعي نسيانًا فما حكمه؟
ج: يطرح الزائد وال شيء عليه.  
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االســتئناف. نعم، إذا مل يتجاوز النصــف وفاتت املواالة فاألحوط اســتحبابًا له 
اإلتيان بسعي تام مرددًا بني اإلمتام أو التامم، نظري ما تقدم يف املسألة )306(.

ولــو تعذر عليه اإلمتام بنفســه قام غريه مقامه. واألحــوط وجوبًا أن يأيت 
النائب بسعي تام مرددًا بني اإلمتام والتامم.

)مســألة 309(: إذا نقص املتمتع من سعيه ســهوًا ومل يلتفت إالَّ بعد تقليم 
أظفاره كان عليه بقرة)*(.

)مســألة 310(: إذا شــك يف عدد األشــواط أو يف أن البــدأة كانت من 
الصفــا أو املروة فإن كان شــكه يف األثنــاء كان عليه االعتناء بشــكه، واألحوط 
 وجوبــًا حينئــٍذ أن يأيت بســعي تام مــردد بني اإلمتــام والتامم، نظري مــا تقدم يف

املسألة )306(.
أما إذا كان شــكه بعد الفــراغ فإنه ال يعتني بشــكه، ويتحقق الفراغ برتكه 

السعي عىل أنه قد أهناه وأمتَّه، فإذا أحرز من نفسه ذلك مل يعتن بالشك املذكور.
)مسألة 311(: لو شك وهو عىل املروة يف متام السعي أو زيادتهـ  كام لو تردد 

بني إكامل السابع أو التاسع ـ مل يعتن بالشك.
أما لو كان شــكه راجعًا للشــك يف البدء بالصفا أو املروة ـ كام لو تردد بني 
الســابع والثامن ـ جرى عليه حكم املسألة الســابقة، وهو التفصيل بني ما إذا كان 

شكه قبل الفراغ وبعده.
)مســألة 312(: ال جيوز تقديم السعي عىل الطواف اختيارًا ال يف احلج وال 

)*( س: ذكرتم أنه إذا نقص المتمتع من ســعيه سهوًا ولم يلتفت إاّل بعد تقليم أظفاره 
كان عليه بقرة. ما الحكم إذا التفت إليه بعد تقصير شعره بداًل من تقليم أظفاره؟

ج: الظاهر اتحاد الحكم.  
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يف العمرة، وإذا قدمه عليه عمدًا أو جهاًل أو ســهوًا أعاده وحافظ عىل الرتتيب يف 
نسكه.

نعم، تقدم أن من نيس الطواف يف نســكه كان عليه تداركه بنفسه أو بنائبه. 
والظاهر حينئٍذ عدم وجوب إعادة ما أتى به من األعامل املرتتبة عليه إذا فات وقتها 

أو رجع إىل أهله.
)مســألة 313(: إذا ذكر يف أثناء الســعي أنه قد نقص من طوافه وكان قد 
جتاوز نصف الطواف رجع فأتم طوافه، ثم عاد فأتم ســعيه ومل يستأنفه. أما إذا كان 

مل يتجاوز النصف فإنه يكون بحكم من مل يطف.
)مسألة 314(: ال جتب املبادرة إىل السعي بعد الفراغ من الطواف وصالته، 
فيجوز التأخري لالسرتاحة أو ليخف الزحام، بل جيوز التأخري من النهار إىل الليل. 

نعم، ال جيوز التأخري إىل الغد إالَّ مع االضطرار والعجز عن تقديمه عىل ذلك)*(.

)*( س: إذا طــاف وصلى ولكن أخر الســعي إلى الغد عمــدًا أو لعذر فهل عليه إعادة 
الطواف تحصياًل للمواالة وعدم الفصل الطويل بينه وبين السعي؟

ج: يجزيه طوافه وال تجب عليه اإلعادة.  
س: من لم يلتزم بالفورية العرفية بين الطواف والسعي هل يبطل طوافه أو ال؟

ج: ال تجب الفورية العرفية بين الطواف والسعي، غاية األمر  أنه ال يجوز   
تأخير الســعي اختياراً  إلى الغد كما ذكرناه في مناســك الحج والعمرة. 

ولكن لو أخره ال يبطل طوافه.
س: ذكرتم عدم جواز تاخير السعي إلى الغد فهل يشمل من يطوف نصف الليل أو قبل 

الفجر بساعة ويسعى بعد صالة الفجر؟
ج: األحوط وجوبًا العموم لذلك، إال أن يكون الفاصل قلياًل بحيث ال يصدق   

تأخير السعي عن الطواف.
س: إذا طاف لياًل فهل يجوز له تأخير السعي إلى ما بعد الفجر؟ 
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ج: ال يجوز ذلك إال مع العجز عن المبادرة وإيقاعه في الليل.  
س: ذكرتم في كتاب مناسك الحج عدم جواز تأخير السعي إلى الغد ااّل لضرورة، فلو 
أخره عامدًا أو جاهاًل أو ناسيًا، فهل يلزمه إعادة الطواف وصالته، أم أنه يأتي بالسعي 

فقط، وهل حكمه في العمرة كالحج؟
ج: ال يجب عليه إعادة الطواف.  

س: تفضلتم بعدم جواز تأخير الســعي إلى الغــد، ولكن لو فرض أنه طاف قبل الفجر 
بســاعات فهل يجوز له تأخير السعي إلى الظهر أو الليل أو قبل طلوع الفجر من اليوم 

الثاني مع االختيار؟
ج: ال يجــوز تأخيره إلى بعد طلوع الفجــر إال إذا كان عاجزاً عن المبادرة   

وإيقاع السعي في الليل.
س: هــل يجوز اإلتيان بالطواف قبل صالة الفجر ثــم اإلتيان بصالة الفجر ثم اإلتيان 

بالسعي بعدها؟
ج: يجوز له ذلك، ولكن األفضل اإلتيان بفريضة الفجر قبل الطواف.  

س: لو أن الحاج طاف وصلى صالة الطواف في الثلث األخير من الليل بحيث ال يسعه 
إيقاع السعي قبل صالة الفجر وإنما أوقعه بعد الفراغ من صالة الفجر، فهل هذا تأخير 
للسعي بحيث يكون مشمواًل لما جاء في المناسك »ال يجوز تأخير السعي عن الطواف 

وصالته إلى اليوم التالي اختيارًا«؟ 
ج: ليس ذلك مشــمواًل لما جاء في المناسك بل سعيه صحيح في مفروض   

السؤال.
س: ما حكم تأخير الســعي إلى الغد نتيجة التعب الشــديد من الطواف وزحامه؟ وهل 
يجــوز ذلك اختيارًا؟ وهــل يختلف الحكم في جواز التأخيــر وعدمه في حال اإلتيان 

بالطواف لياًل أو اإلتيان به نهارًا؟ 
ج: ال تجــب المبادرة بعد الفــراغ من الطواف وصالتــه فيجوز التأخير   
لالستراحة أو ليخف الزحام بل يجوز التأخير من النهار إلى الليل. نعم ال 

يجوز التأخير إلى الغد إاّل مع االضطرار فال بأس به. 
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)مسألة 315(: ال يشرتط يف السعي الطهارة من احلدث األكرب وال األصغر 
وال مــن اخلبث ال يف اللباس وال البدن. نعم، األفضل فيه الطهارة من احلدث، بل 

األوىل رعاية الطهارة من اخلبث أيضًا.
)مسألة 316(: ال يشرتط يف الســعي املواالة فيجوز الفصل بني األشواط 

وبني أجزاء الشوط الواحد، وال يبطل السعي بذلك وإن مل يتجاوز النصف.



املقام الثالث
يف أحكام السعي

)مسألة 317(: جيب الســعي يف عمرة التمتع وكل نسك من حج أو عمرة 
مرة واحدة بعد الطواف وصالته.

)مســألة 318(: السعي ركن يف كل نســك فمن تركه متعمدًا بطل نسكه. 
ومن تركه ناســيًا أتى به، واألحوط وجوبًا عدم االجتزاء باستنابة غريه إالَّ أن يشق 
عليه اإلتيان به بنفســه، وال جيب عليه إعادة مــا أتى به بعده مما يرتتب عليه رشعًا، 

كالتقصري يف عمرة التمتع وطواف النساء يف احلج.
)مسألة 319(: الظاهر إحلاق تارك السعي للجهل باحلكم بالنايس يف صحة 
احلج ولزوم التدارك بالوجه املتقدم. ومنه ما إذا أتى بالسعي بوجه باطل، كام لو بدأ 

باملروة وختم بالصفا.
)مسألة 320(: جيري يف الســعي ما تقدم يف الطواف من جواز االعتامد يف 
امليش وجواز الركوب، وإن كان األفضل امليش ومع تعذرمها عليه يسعى به. عىل ما 

تقدم تفصيله هناك)*(.

)*( س: هل يجوز لكبار السن ركوب العربة للسعي؟
ج: إذا كان الراكب مسيطراً على سير العربة بحيث تستند إليه حركتها جاز   
الركوب اختياراً وكان عدياًل للمشي، وإن لم يكن مسيطراً على سيرها، بل 
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تستند حركتها لغيره فال يجوز إال مع االضطرار.
س: هل يجوز الركوب في السعي بال ضرورة؟

ج: يجــوز الركوب إذا كانت حركة الحيوان المركوب أو العربة بيد الراكب   
وتحت ســيطرته بحيث يكون هو الساعي راكبًا. وأما إذا كانت حركته بيد 
الغير، بحيث ال يصدق أنه ســاع، بل يصــدق على من بيده حركة العربة 
أنه ســعى بالشــخص المذكور فال يجوز إال مع الضرورة وتعذر المشي 

والركوب بالوجه األول.
س: ما حكم النوم أثناء السعي لمن كان في العربة، مميزًا كان أو غير مميز أو بالغًا؟

ج: إذا كان عاجــزاً عن النية كما في الصبي أحيانــًا فيجوز واال فاألحوط   
وجوبًا عدم النوم.

]استفتاء ملحق بالسعي[

س: ما هو حكم قطع الســعي الواجب اختيارًا والشروع بسعي جديد؟ جهاًل بالحكم أو 
نســيانًا أو عمدًا؟ وهل يجب الفاصل الزمني الطويل بين السعي الملغى والمعرض عنه 

وبين السعي المنشأ الجديد؟ 
ج: يجوز ذلك كالّطواف.   



املبحث اخلامس
يف التقصري

وحمله بعد الســعي. وهو آخر واجبات عمرة التمتع. وهو فيها كالتسليم يف 
الصالة نسك بنفسه، ويتحلل به من عقد إحرامها)*(.

)مســألة 321(: يتحقق التقصري بتقليم االظفار أو بعضها وبأخذ يشء من 
شعر الرأس أو الشــارب أو اللحية. ويف العموم لغريه من الشعر ـ كشعر احلاجب 

والبدن ـ إشكال، فاألحوط وجوبًا عدم االجتزاء به.
)مســألة 322(: ال يشرتط يف التقصري آلة خاصة، وال كيفية خاصة، فيكفي 

)*( س: من قصر مرتين مرة بعد صالة الطواف وأخرى بعد السعي فما حكمه؟
ج: ال أثر للتقصير األول، بل يستغفر منه إن كان عمداً.  

س: شخص التفت في عمرة التمتع بعد التقصير إلى بطالن طوافه وسعيه فأعاد طوافه 
وســعيه مرتديا ثيابا مخيطة فما هو نظركم بالنسبة لإلجزاء والصحة وهل يجب عليه 

تكرار التقصير أم ال؟
ج: نعم يجزيه ويلزمه تكرار التقصير إال أنه تترتب عليه أحكام من لبس   
المخيط في حال اإلحرام فإن كان جاهاًل فال شيء عليه وإن كان عالمًا فعليه 

الكفارة.
س: إذا جامع بعد التقصير وقبل السعي ـ معتقدًا تقدم التقصير جهاًل أو تقصيرًا ـ فما 

هو حكمه؟
ج: ال شيء عليه، ويجب عليه إعادة التقصير.  



ـ  مناسك احلج والعمرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  208

التقصري بالقرض باألســنان. بل يكفي قطع الشعر الطويل بجره بقوة، إالَّ أن يقلعه 
من أصله الذي هو عبارة عن النتف، فإنه ال جيزي حينئٍذ، بل فيه الكفارة كام تقدم)*(.
)مســألة 323(: يســتحب يف التقصري اجلمع بني االخذ من جوانب شعر 

الرأس واالخذ من الشارب واالظفار.
)مسألة 324(: ال جيزي حلق الرأس بتاممه أو حلق بعضه عن التقصري، بل 

ال جيوز، فإن حلق عامدًا كان عليه دم شاة.
)مســألة 325(: يعترب يف التقصري النية، كســائر أفعــال احلج، فيجري فيه 
ما ســبق من لزوم عــدم وقوعه بوجه حمرم، فيبطل مثاًل لو وقــع بآلة مغصوبة مع 

االلتفات حلرمة الترصف هبا.
)مســألة 326(: إذا قرصَّ حلَّ عليه كل يشء حرم باإلحرام. نعم، األحوط 
وجوبًا عدم احللق يف شهر ذي القعدة إىل أن حيرم باحلج، فإن حلق متعمدًا فاألحوط 

وجوبًا تكفريه بدم شاة.
)مســألة 327(: إذا نيس التقصري فلم يتحلل من عمــرة التمتع حتى أهل 
باحلج، فإن كان ناســيًا فــال يشء عليه، واألفضل أن يكفر بــدم، بل هو األحوط 
اســتحبابًا. واألحوط فيه أن يكون دم شــاة. والظاهر أن إحرامه للحج جيزيه، فال 

حيتاج إىل تدارك التقصري وال إىل جتديد إحرام احلج بعده)**(.

)*( س: ما حكم من نتف لحيته أو شــاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير، ثم أحرم 
لحج التمتع؟

ج: ليس لــه أن يقصر بعد ذلك، بل ينقلب حجه افراداً وال يجزيه إن كانت   
وظيفته التمتع.

)**( س: ما حكم  من نسي التقصير في عمرة التمتع أو حج التمتع أو العمرة المفردة 
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)مســألة 328(: إذا ترك التقصري عمدًا أو جهاًل حتــى أهلَّ باحلج بطلت 
عمرته وانقلب حجه إفرادًا، وال جيزيه إن كانت وظيفته التمتع.

والتفت بعد ذلك حيث ارتكب منافيات اإلحرام؟
ج: يقّصر وال شيء عليه، إال في الصيد فتترتب عليه الكفارة على تفصيل   

مذكور في محله.





الباب الثاين
يف حـج التمتع

وفيه فصول:
الفصل األول
يف إحرام احلج

اإلحرام ركن يبطل احلج بتعمد تركه، وال يبطل برتكه جهاًل أو نســيانًا، كام 
تقدم يف آخر فصل املواقيت، وأول وقته لغري املتمتع دخول أشهر احلج، وللمتمتع 
بعد الفــراغ من عمرتــه. ويمتد وقته االختيــاري إىل أن يتضيــق وقت الوقوف 
االختيــاري بعرفة، ويمتد وقته االضطراري إىل أن يدرك املوقف االضطراري عىل 

التفصيل االيت.
)مسألة 329(: حُيِرم املتمتع باحلج من مكة، وحُيِرم غريه باحلج من امليقات. 
وقد تقــدم يف فصل أنواع احلج حكم املتمتع إذا تعذر عليه اإلحرام باحلج من مكة 

أو أحرم من غريها جهاًل أو نسيانًا أو عمدًا.
)مســألة 330(: إذا نيس املتمتع اإلحرام باحلج من مكة حتى خرج إىل منى 
أو عرفة فاألحوط وجوبًا الرجوع إليهــا لإلحرام، وإذا ضاق الوقت عن الرجوع 
ثــم الوقوف عند الزوال يف عرفة أو تعذر الرجوع أحرم من موضعه واجزأه ذلك. 
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وكذا احلكم إذا ترك اإلحرام من مكة جهاًل بوجوبه.
)مسألة 331(: إذا نيس اإلحرام حتى قىض املناسك كلها صح حجه. وكذا 
إذا تركــه جهاًل بوجوبه. ولو ذكر أو علم بعد أداء بعض املناســكـ  كالوقوفني أو 

أحدمها ـ أجزأه اإلحرام للباقي وصح حجه وأجزأه.
)مســألة 332(: إذا ترك املتمتع اإلحرام باحلج من مكة متعمدًا حتى صار 
بحيث يتعذر عليه الرجوع واإلحرام من مكة وإدراك مســمى الوقوف االختياري 

بعرفة بطل حجه، ووجب عليه تداركه يف العام القابل.
)مســألة 333(: إذا أحرم املتمتع باحلج حرم عليه أن يطوف بالبيت طوافًا 
مســتحبًا. لكن لو فعل مل يكن عليه يشء، وال ينقــض إحرامه. وإن كان األحوط 
اســتحبابًا جتديد التلبية، وأمــا الطواف الواجب فيأيت الــكالم فيه عند الكالم يف 

طواف احلج)*(.
)مســألة 334(: يستحب اإلحرام حلج التمتع يوم الرتوية، بل هو األحوط 

استحبابًا. واألفضل لعامة الناس أن يكون عند الزوال.
وقد تقدمت ســنن اإلحرام يف إحرام عمرة التمتع. كام تقدم بيان التلبيات 

)*( س: محرم ورد مكة، فهل يجوز له قبل إتيانه بعمرة التمتع أو قبل العمرة المفردة 
وكذلك بعد اإلحرام لحج التمتع وقبل الذهاب إلى عرفات أن يأتي بطواف مستحب أو 

ال يجوز؟ وهل ُيخل بعمرته وحجه أم ال؟
ج: يجوز له ذلك في إحــرام العمرة. واألحوط وجوبًا تركه في إحرام حج   

التمتع. لكن لو فعله لم يبطل إحرامه ولم يكن عليه شيء.
س: إذا رجع الحاج من منى ولم يكن قد طاف الطواف الواجب، فهل يجوز له أن يطوف 

طوافًا مستحبًا أم ال؟
ج: نعم يجوز له ذلك.  



ـ  213 إحرام احلج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي ينعقد هبــا اإلحرام والتلبيات املســتحبة األخرى. ولــزوم النية يف اإلحرام 
وحقيقته وغري ذلك. وتقدم أيضًا حمرمات اإلحرام ومكروهاته.

)مسألة 335(: يستحب أن حيرم املجاور بمكة من أول ذي احلجة أو الثاين 
منه، وإالَّ فبعد ميض مخسة أيام، وإالَّ فيوم الرتوية.

)مســألة 336(: يســتحب أن يوقع املتمتع إحرام احلج يف املسجد احلرام 
وأفضله حجر إسامعيل أو عند املقام.

)مســألة 337(: يســتحب أن خيرج بعد اإلحرام إىل منى ويلبي يف الطريق 
ـ كام مر يف التلبيــة عند اإلحرام لعمرة التمتع ـ رافعــًا صوته حتى إذا أرشف عىل 

األبطح رفع صوته بالتلبية، وإذا توجه إىل منى فليقل:
»اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبّلغني أميل وأصلح يل عميل«.

وإذا وصل إىل منى فليقل:
»احلمد هلل الذي أقدمنيها صاحلًا يف عافية وبّلغني هذا املكان«.

وعند دخوهلا يقول:
»اللهم إن هذه منى وهي مما مننت به علينا من املناسك، فأسألك أن متنَّ عيلَّ 

بام مننت به عىل أنبيائك، فإنام أنا عبدك ويف قبضتك«.
)مســألة 338(: يســتحب للحاج بعد اإلحرام أن يبيــت ليلة عرفة بمنى 
مشــتغاًل بالعبادة وأفضلها بمســجد اخليف، وال ســيام الصالة فيه، وأن يقيم هبا 
إىل طلــوع الفجر، وال يبعــد كراهة اخلروج قبله، بل األحــوط وجوبًا ملن أراد أن 
يدرك فضيلة املبيت تركه ال لعذر، وال بأس للعذر مثل أن يكون ماشــيًا ليسع وقته 

الوصول عرفة.
واألوىل االصباح بمنى مشــتغاًل بالعبادة والتعقيب حتى تطلع الشــمس 
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فيفيض حينئٍذ إىل عرفات وعند خروجه إليها يقول:
»إليك صمدُت، وإياك اعتمدُت، ووجهَك أردت، فأسألك أن تبارك يل يف 
رحلتي، وأن تقيَض يل حاجتي، وأن تعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني«.

ويلبي عند كل صعود وهبوط وغري ذلك مما تقدم حتى يصل إىل عرفات.
واألوىل أن يرضب خيمته بنمرة، وهي قريبة من عرفة، وليست منها.



الفصل الثاين
يف الوقوف بعرفة

واملــراد به الكون فيها، من دون فرق بني أنحائــه من وقوف أو جلوس أو 
ميش أو ركوب أو نوم)*(.

)مســألة 339(: حمل الوقوف عرفة، وهو مــكان معروف، قد حدد رشعًا 
بأنه: من بطن عرنة وثوية ونمرة إىل ذي املجاز، ومن املأزمني إىل أقىص املوقف.

واملرجع يف معرفة هذه احلدود أهــل املعرفة. إالَّ أنه ينبغي التنبه إىل خروج 
نمرة وسائر احلدود املتقدمة منه فال جيزي الوقوف هبا)**(.

)مســألة 340(: اجلبل من عرفة، فيجزي الوقوف فيــه وإن كان األفضل 
الســفح، بل األحوط اســتحبابًا ترك اجلبل إالَّ عند الزحام فال إشــكال يف جواز 

الوقوف عليه.

)*( س: إذا نوى الحاج الوقوف بعرفة أو المزدلفة ونام الوقت هل يجزيه وقوفه؟ 
ج: مع ســبق النية علــى النوم يصح الوقوف ولو كان مســتوعبًا لتمام   

الوقت. 

)**( س: إذا علم الحاج أن موقفه كان خارج عرفات أو خارج المزدلفة فما حكمه؟
ج: إذا لم يحصل له الوقوف في عرفات أو المزدلفة في بعض الوقت جرى   
عليه حكم من لم يدرك أحد الموقفين أو كليهما. وقد فصلناه في )مناســك 

الحج والعمرة(.
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)مسألة 341(: للوقوف املذكور وقتان..
األول: اختياري، وهو من بعد زوال الشمس بساعة تقريبًا إىل مغيب الشمس.

الثاين: اضطراري، وهو الوقوف من مغيب الشمس إىل طلوع الفجر.
)مســألة 342(: جيــب يف الوقوف االختيــاري االســتيعاب يف متام املدة 
املذكورة، لكن ترك االســتيعاب ولو عمدًا ال يفســد احلج، وانام يفسد احلج برتك 

الوقوف الركني من غري عذر، وهو الوقوف يف بعض املدة املذكورة له.
أما الوقوف االضطراري، فال جيب فيه االســتيعاب، بل يكفي فيه الوقوف 

يف بعض املدة املذكورة له)*(.
)مســألة 343(: إنام يبطل احلج برتك الوقوف االختياري الركني من دون 
عــذر، أما مع العذر فال يبطل. ويكفي يف العذر العجز واجلهل والنســيان للحكم 
واملوضوع، ســواًء كان عن قصور أم تقصري، بل يكفي فيه التســويف والتشاغل 

لتخيل اإلدراك)**(.
)مسألة 344(: حيث ســبق وجوب البقاء يف عرفات إىل غروب الشمس 

)*( س: شــخص يقول: إنــه بمقتضى وظيفته في القافلــة كان عليه مراقبة المرضى 
والعنايــة بالعجزة لذا لم أتمكن من الوقوف االختيــاري فوقفت الوقوف االضطراري 

فما هو تكليفي؟
ج: إذا كان ترك الوقوفين االختياريين لتخيل جواز الترك أو للتســويف   

وتخيل إمكان إدراكهما حتى ضاق الوقت فالظاهر اإلجزاء وإاّل فال يجزي.

)**( س: من كان قادرًا على مقدار الركن من الوقوف االختياري في عرفات أو مزدلفة 
هل يشــرع في حقه الوقــوف االضطراري أو يكتفي بذلك مــن دون االضطراري أو 

يكتفي باالضطراري فقط؟
ج: يجزيه الركن من الوقوف االختياري وال يحتاج إلى الوقوف االضطراري.  
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فمن خرج منها قبل غروب الشــمس عاملًا باحلكم عامدًا فعل حمرمًا ووجب عليه 
العود، فإن عاد كفاه االســتغفار، وإن مل يعد حتى غربت الشــمس وجب عليه أن 
يكفر ببدنه ينحرها يوم النحر واألحوط وجوبًا أن يكون ذلك يف منى. فإن مل يفعل 
حتى مىض يوم النحر نحرها يف منى بقية أيام الترشيق، فإن مضت أيام الترشيق ومل 

يفعل بقيت عليه وينحرها يف أي مكان شاء.
)مسألة 345(: من مل يقدر عىل البدنة وجب عليه أن يصوم ثامنية عرش يومًا 

يف أي وقت ومكان شاء. وال جيب فيها التتابع وإن كان أحوط استحبابًا.
)مســألة 346(: من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس من دون تعمد 

فال يشء عليه.
نعم، لو التفت قبل مغيب الشمس وجب عليه الرجوع مع القدرة. لكن لو 
. وال فرق يف مجيع ذلك بني املضطر والنايس واجلاهل  مل يفعل فال يشء عليه أيضــاً

باحلكم أو املوضوع قارصًا كان أو مقرصًا.
)مســألة 347(: إذا ترك الوقوف االختياري يف عرفة عن عذر فإن وســعه 
الوقــوف االضطراري يف عرفة مــع املحافظة عىل الوقوف يف املشــعر قبل طلوع 
الشــمس ولو بقليل وجب، فإن تركه فســد حجه. وإن مل يسعه إدراكه إالَّ بفوات 
الوقوف املذكور يف املشعر مل جيب وأجزأه الوقوف يف املشعر. ويكفى يف جواز تركه 

اخلوف من عدم إدراك املشعر)*(.

)*( س: من أحرم لحج التمتع وحضر في عرفات بعد ظهر اليوم التاســع باعتقاد أنه 
اليوم الثامن وكان حضوره فيها مقدمة للوقوف في اليوم التالي ثم انكشف له الخالف 

بعد طلوع الفجر فهل يصح منه ذلك الوقوف من دون نية وما هو حكم حجه؟ 
ج: في مفروض الســؤال مع الوقوف بالمشعر بالنية فيما بين الطلوعين   
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)مسألة 348(: البد يف الوقوف يف عرفة من النية املعتربة يف سائر العبادات، 
وال ينافيها النوم يف متام الوقت فضاًل عن النوم يف بعضه.

نعم، البد من ســبق النية عــىل النوم ولو كان قبــل الوقت، بحيث يدخل 
عرفات ليقف هبا يف الوقت، نظري نية الصوم.

)مســألة 349(: املغمى عليــه يوقف به نظري ما تقــدم يف إحرامه وطوافه 
وغريمها. وأما السكران الذي ال قصد له فال جيزيه الوقوف إن كان سكره اختياريًا، 

أما إذا مل يكن باختياره ففيه إشكال كاإلشكال يف املجنون)*(.

يصح حجة. 
س: مــا حكم من وصل إلى عرفــات بعد صالتي الظهر والعصر، أي بعد ســاعة أو 

ساعتين من الزوال؟ 
ج: يصح حجه وال شيء عليه.   

)*( س: إذا وقــف الحاج في عرفات ثــم أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد 
فما هو حكمه؟ 

ج: يتولى عنه النية وليه العرفي في أموره اآلتية في مفروض السؤال إلى   
أن يفيق وبذلك يصح عمله بشــرط أن يكون المغمى عليه قاصداً للحج 

اختياراً على األحوط وجوبًا كما هو مفروض السؤال. 

]استفتاءات ملحقة بالوقوف بعرفة[

س: هل يجوز للحاج دخول مكة بعد عرفات وقبل أن يقف في المشعر؟
ج: نعم يجوز.  

س: ورد في المناســك أن منتهى الوقت الذي يجب الوقوف فيه بعرفات هو)الغروب( 
فهل المقصود به سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟ 

ج: المقصود هو ســقوط القرص وغيابه في األفق مع اليقين وفي فرض   
الشك في سقوط القرص البد من إحراز تحققه.
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)مسألة 350(: مندوبات الوقوف كثرية..
منها: الوقوف يف ميرسة اجلبل يف السفح منه.

ومنها: الغسل ووقته بعد الزوال قريبًا منه.
ومنهــا: رضب خبائه بنمرة ومجع متاعه بعضه إىل بعض وســد الفرج بينه 

وبني أصحابه بنفسه أو رحله.
ومنها: مجع الظهر والعرص بأذان وإقامتــني إمامًا كان أم مأمومًا أم منفردًا، 

متاًم أم مقرصًا.
 ،Aومنها: املبادرة إىل الدعاء، فقــد روى معاوية بن عامر عن أيب عبد اهلل

قال:
»إنام تعجل الصالة وجتمع بينهام لتفرغ نفســك للدعاء واملســألة، ثم تأيت 
املوقف وعليك السكينة والوقار، فامحد اهلل، وهّلله، وجّمده، واثن عليه، وكرّبه مائة 
مرة، وامحده مائة مرة، وســبِّحه مائة مرة، واقرأ قل هو اهلل مائة مرة، وخترّي لنفسك 
ذ باهلل من الشــيطان  من الدعاء ما أحببت، واجتهد فإنه يوم دعاء ومســألة، وتعوَّ
الرجيم، فإن الشــيطان لن يذهلك يف موطن قط أحب إليه من أن يذهلك يف ذلك 
املوطن، وإياك أن تشــتغل بالنظر إىل الناس وأقبل ِقَبل نفســك، وليكن فيام تقول 

]له[:
اللهم إين عبدك فال تعلني من أْخيب وفدك، وارحم مسريي إليك من الفجِّ 

العميق.
وليكن فيام تقول:

ها فكَّ رقبتي من النار، وأوسع عىّل من رزقك احلالل،  اللهم رب املشاعر كلِّ
وادرأ عني رّش فسقة اجلن واإلنس.
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وتقول:
اللهم ال متكر يب وال ختدعني وال تستدرجني.

وتقول:
اللهم إين أسألك بَحْولك وجودك وكرمك وفضلك ومنِّك يا أسمع السامعني، 
ويا أبر الناظرين، ويا أرسع احلاسبني، ويا أرحم الرامحني أسألك أن تصيل عىل حممد 

وآل حممد وأن تفعل يب كذا وكذا...«.
وليكن فيام تقول وأنت رافع يديك إىل السامء:

»اللهم حاجتــي إليك التــي إن أعطيتنيها مل يرضين ما منعتنــي، والتي إن 
منعتنيها مل ينفعني ما أعطيتني، أسألك خالص رقبتي من النار.

وليكن فيام تقول: 
اللهم إين عبدك وملــك يدك، ناصيتي بيدك، وأجيل بعلمك، أســألك أن 
 Aتوفقني ملا يرضيك عني، وأن َتســّلم مني مناسكي التي أريَتها خليلك إبراهيم

.Fودللَت عليها نبّيك حممدًا
وليكن فيام تقول:

اللهــم اجعلني ممن رضيت عمله، وأطلت عمــره وأحييته بعد املوت حياة 
طيبة«.

مه رسول اهللF لعيلA وقال: »انه  وروى أيضًا عنهA الدعاء الذي علَّ
كان دعاء من كان قبيل من األنبياء وهو:

ال إلــه إاّل اهلل وحده ال رشيك له له امللك ولــه احلمد ييي ويميت ويميت 
وييــي وهو حي ال يمــوت بيده اخلري وهو عىل كل يشء قديــر، اللهم لك احلمد 
كام تقول وخري ما نقول وفوق ما يقول القائلون، اللهم لك صاليت ونســكي وديني 
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وحميــاي وممايت ولك تراثي وبك حويل ومنك قويت، اللهــم إين أعوذ بك من الفقر 
ووساوس الصدر، ومن شتات األمر ومن عذاب القرب، اللهم إين أسألك من خري ما 
تأيت به الرياح وأعوذ بك من رش ما تأيت به الرياح وأسألك خري الليل وخري النهار«.

ويف خرب أيب بصري عنهA قال: إذا أتيت املوقف فاستقبل البيت، وسّبح اهلل 
مائة مرة، وكرّب اهلل مائة مرة، وتقول:

ماشاء اهلل ال قوة إالَّ باهلل، مائة مرة، وتقول:
أشــهد أن ال إله إاّل اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد ييي ويميت 

ويميت وييي وهو حي ال يموت بيده اخلري وهو عىل كّل يشء قدير، مائة مرة.
ثم تقرأ عرش آيات من ســورة البقرة، ثم تقرأ قل هو اهلل أحد ثالث مرات، 
وتقرأ آية الكريس حتى تفرغ منها، ثم تقرأ آية الســخرة من سورة االعراف: ﴿إّن 
ربكم اهلل الذي خلق الســاموات واالرض يف ستة أيام ثم استوى عىل العرش ُيغيش 
الليَل والنهاَر يطلبه حثيثًا والشــمَس والقمَر والنجوَم مسخرات بأمره أال له اخللق 
واألمر تبارك اهلل رب العاملني﴾، ثم حتمد اهلل عزوجل عىل كل نعمة أنعم هبا عليك، 
وتذكر أنعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها، وحتمد اهلل عىل ما أنعم عليك من أهل 

ومال وحتمد اهلل عىل ما أبالك، وتقول:
اللهم لك احلمد عىل نعامئك التي ال حتىص بعدد وال تكاىف بعمل.

وحتمده بكل آية ذكر فيها احلمد لنفسه يف القرآن، وتسبحه بكل تسبيح ذكر به 
نفسه يف القرآن، وتكربه بكل تكبري كرب به نفسه يف القرآن، وهتلله بكل هتليل هلل به 
نفســه يف القرآن، وتصيل عىل حممد وآل حممد وتكثر منه وجتتهد فيه، وتدعو اهلل بكل 
اسم سمى به نفسه يف القرآن، وبكل اسم حتسنه، وتدعوه بأسامئه يف آخر سورة احلرش 

وتقول:
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أسألك يا اهلل يا رمحن بكل اسم هو لك، وأسألك بقّوتك وقدرتك وعّزتك 
وبجميع ما أحاط به علمك وبأركانك كلها وبحق رســولك صلواتك عليه وآله، 
وباسمك األكرب األكرب األكرب وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقًا عليك 
أن ال ختيبه ]تيبه[، وباســمك االعظم االعظم االعظم الذي من دعاك به كان حقًا 

عليك أن ال ترده وأن تعطيه ما سأل، أن تغفر يل ذنويب يف مجيع علمك يب.
وتسأل اهلل حاجتك كلها من أمر اآلخرة والدنيا، وترغب إليه يف الوفادة يف 
املستقبل يف كل عام، وتســأل اهلل اجلنة سبعني مرة وتتوب إليه سبعني مرة. وليكن 

من دعائك:
اللهم فّكني من النار وأوســع عيل من رزقك احلالل الطيب وأدرأ عني رش 

فسقة اجلن واإلنس ورش فسقة العرب والعجم.
فإن نفذ هذا الدعاء ومل تغرب الشمس فأعده من أوله إىل آخره وال متل من 

الدعاء والترضع واملسألة.
وروى عبد اهلل بن ســنان عنهA: »أنه تقول: اللهم اجعل يل يف قلبي نورًا 
ويف ســمعي وبري نورًا ويف حلمي وعظامي ودمــي وعروقي ومقعدي ومقامي 

ومدخيل ومرجي نورًا وأعظم يل نورًا يا ريب يوم ألقاك إنك عىل كل يشء قدير«.
وينبغي قراءة دعاء اإلمام زين العابدينA يف يوم عرفة وهو الدعاء السابع 

واالربعون من أدعية الصحيفة السجادية.
وليكن آخر األدعية دعاء اإلمام احلسنيA، الوارد يف هذا اليوم.

وينبغي أن يدعو لوالديه وإلخوانه املؤمنني. 
)مسألة 351(: يســتحب االجتامع للدعاء يف االمصار فإنه يوم عظيم كثري 

الربكة، وهو يوم دعاء ومسألة.
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)مسألة 352(: إذا غابت الشمس وزالت احلمرة املرشقية أفاض إىل املشعر 
بسكينة ووقار مشتغاًل بالدعاء واالستغفار مقتصدًا يف امليش فإذا انتهى إىل الكثيب 

األمحر عن يمني الطريق يقول:
»اللهم ارحم موقفي وزد يف عميل وسّلم يل ديني وتقّبل مني مناسكي«.

)مسألة 353(: األوىل أن يؤخر فرض العشاءين مع بقاء الوقت إىل املزدلفة، 
وجيمع بينهام بأذان وإقامتني ثم يقيض نافلة املغرب بعد العشاء اآلخرة.



الفصل الثالث
يف الوقوف باملشعر احلرام

واملراد به الكون فيه ولو راكبًا أو نائاًم، نظري ما تقدم يف الوقوف بعرفة.
ع( واملزدلفة.  )مسألة 354(: حمل الوقوف هنا املشعر احلرام واسمه أيضًا )مَجْ

وهو مكان معروف.
وقد حدد رشعًا بأنه: من املأزمــني إىل احلياض إىل وادي حمرّس وإىل اجلبل. 
واملرجع يف معرفة هذه احلدود أهل املعرفة. وينبغي التنبه هنا إىل خروج هذه احلدود 

منه، فال جيزي الوقوف فيها.
نعم، جيوز مــع كثرة االجتامع وضيق املكان الوقــوف يف املأزمني، وهو ما 
بني اجلبلني الفاصلني بني عرفات واملشــعر. وال جيوز الوقوف عىل اجلبل حتى مع 

الضيق.
)مسألة 355(: للوقوف املذكور وقتان..

األول: اختيــاري، وهــو الوقوف من ليلة يــوم النحر إىل مــا بعد طلوع 
الفجر. واألحــوط وجوبًا أن يكون من نصف الليل إىل ما بعد اإلســفار، بحيث 
 يرى الســائر طريقه. واألفضل أن تكون إفاضته منها قرب طلوع الشمس، بحيث

ال خيرج عن وادي حمرّسـ  الذي هو بعد املشعرـ  إىل منى إالَّ بعد طلوعها. واألحوط 
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استحبابًا اإلفاضة بعد طلوع الشمس. وهو مستحب لإلمام)*(.
الثاين: اضطراري، وهو الوقوف من طلوع الشمس يوم النحر إىل زواهلا)**(.

)*( س: ذكرتم أن األحوط وجوبًا أن يكون الوقوف في المشعر من نصف الليل، فمن 
يريد االحتياط في اليوم الثاني ـ بســبب اختالف الموقف الرســمي عن الشرعي ـ هل 

يمضي نصف الليل في المزدلفة أو في منى؟
ج:  حيث إن تشريع التقية ال يرفع التشريع األولي فله في المقام أن يقضي   

نصف الليل في المشعر.
س: هــل يجوز الخروج إلى مكــة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشــعر قبل 

الفجر؟ 
ج: نعــم يجوز له الخروج إلى مكة ليلــة العيد على أن يرجع للوقوف في   
المشــعر ليلة العيد إلى ما بعد طلوع الفجر، واألحــوط وجوبًا أن يكون 

وقوفه من نصف الليل إلى ما بعد اإلسفار بحيث يرى السائر طريقه. 

)**( س: جمــع من الحجاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا 
منطقــة قيل لهم أنها من المزدلفة فوقفوا بهــا ثم تبين لهم في اليوم التالي أنها لم تكن 

من المزدلفة فما هو حكمهم؟ 
ج: في مفروض الســؤال إن أدرك جزءاً من الوقوف االضطراري بالمشعر   

وهو ما بين طلوع الشمس وزوالها يوم النحر صح حجه وإال لم يصح. 
س: إذا فــات الحــاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشــمس من يوم العيد 

جهاًل منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف االضطراري فيها؟ 
ج: إذا إدراك الوقــوف االختياري في عرفــه أو الوقوف االضطراري فيها   
صح حجه في مفروض الســؤال إال إذا تــرك الوقوف االختياري عمداً في 

عرفه فيبطل حجه. 
س: لــو كان يحج نيابة وتأخر في الوصول إلى المزدلفة بســبب كثرة الزحام بحيث 
وصل بعد مضي ثلث الوقت من الفجر، طبعًا وصل قبل شــروق الشــمس، فما حكم 

حجه النيابي؟ 
ج: حجه صحيح.   
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)مســألة 356(: جيب اســتيعاب الوقت يف الوقوف االختياري عىل النحو 
املتقدم. لكن الركن هو الوقوف يف جزء منه. بل يكفي يف إدراك الوقوف االختياري 

الوقوف قبل طلوع الشمس ولو بعد الفجر.
أمــا يف الوقوف االضطراري فال جيب االســتيعاب بــل جيزي الوقوف يف 

بعض الوقت.
)مســألة 357(: جيوز للخائف والضعيف الذي ال يقوى عىل االنتظار أو 
الزحام وللنســاء والصبيان ومن يتوىل شــؤوهنم اإلفاضة ليــاًل، لكن البد من نية 

الوقوف باملشعر لياًل وال يكفي العبور به من دون نية الوقوف فيه)*(.

)*( س: النساء هل يجوز لهن النفر من المشعر قبل نصف الليل لغير الضرورة؟
ج: نعم يجوز.  

س: هل نفر النساء ونحوهن جائز قبل نصف الليل؟
ج: نعم يجوز لهم ولهن ذلك وال يلزم.  

س: في حملة الحج فريق للقيام بشــراء الشــياه للحجاج واإلشــراف على ذبحها لهم، 
فهل يجوز ألعضاء الفريق أن يصنعوا مثل ما يصنع المرضى والشــيوخ والنساء من 
الوقوف في المزدلفة قلياًل ثم رمي جمرة العقبة لياًل ليتسنى لهم الوصول إلى منى في 
أول الصباح للمباشرة بذبح الشياه حتى يسهل األمر على حجاج الحملة ويخرجوا من 

إحرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟
ج: المذكورون ليسوا من ذوي األعذار الذين يجوز لهم اإلفاضة لياًل.  

س: من يتولى شــؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان 
من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف االختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك 

فما هو حكمه؟ 
ج: يصح حجة في مفروض السؤال ولكن يجب عليه بدنة  إن كان متعمداً   

في عدم قصده الوقوف عند المرور على المشعر. 
س: جاء في رســالة المناســك أنه يحق للنســاء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن 
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يتولى شــؤونهم االكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد واإلفاضة منها إلى منى قبل 
طلــوع الفجر.. فما المقصود بــ )من يتولى شــؤونهم( هــل المقصود كل من يرافقهم 

إلدارة شؤونهم أو خصوص من ال يسعهم االستغناء عن مرافقته؟ 
ج: المراد به من يتولى شؤونهم وهم يحتاجون إليه عرفًا ولو لم يصل إلى   

حّد الضرورة. 
س: ما هو رأيكم الشــريف في جواز النفر بالنساء والضعفاء من مزدلفة إلى منى قبل 
منتصف ليلة العيد؟ وما هو حد مســمى الوقوف بمزدلفة؟ وهل يكفي في ذلك مرور 
باصات الحجاج من مزدلفة؟ أم البد من ترجلهم من الباص وبقائهم ولو لحظات معينة 

مع ذكر اهلل ولو قلياًل ثم النفر؟ 
ج: يجوز للخائف والضعيف والنســاء والصبيان ومن يتولى شــؤونهم   
اإلفاضة لياًل، لكن البد من نية الوقوف بالمشعر لياًل، ويكفي العبور به مع 

نية الوقوف فيه وال حاجة للترجل من الباصات. 
س: الطاقم المرافق للنســاء في النفر من المرشــدين والكوادر في هذا النفر هل يجب 

الرجوع عليهم إلى مزدلفة أم يسوغ لهم البقاء مع من نفروا معهن؟ 
ج: يجــوز لهم اإلفاضة لياًل مع حاجة النســاء لمرافقتهــم عرفًا وال يجب   

الرجوع حينئٍذ. 
س: هل يجوز لمن جاز له اإلفاضة مع النســاء ليلة العيد إلى منى أن يرمي عن نفســه 

في الليل وإذا جاز فهل يجوز له أن يرمي نيابة عن امرأة كذلك؟ 
ج: األحوط وجوبًا أن يرمي يوم العاشر عن نفسه، وأما نيابته عن المرأة   

فيجوز أداؤها لياًل إذا كانت قد نفرت لياًل. 
س: من يتولى شؤون النســاء إذا نفر من المشعر لياًل، وبعد أن وصل إلى منى ومقّر 
القافلة صار بإمكانه الرجوع للمشــعر ليــاًل لعدم الضرورة في بقائه معهن، فهل يجب 

عليه ذلك أو ال يجب بل يبقى في منى ويرمي لياًل معهّن؟
ج: ال يجب عليه الرجوع، واألحوط وجوبًا له أن يرمي نهاراً.  

س: مــن جــاز له النفر لياًل هل يحّق له اإلتيان بطواف النســاء ليــاًل بعد طواف الحج 
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)مســألة 358(: من أفاض من املشعر لياًل وجب عليه الرجوع قبل الفجر، 
وإالَّ فبعده، فــإن مل يرجع، فإن كان متعمدًا يف إفاضته جربه بشــاة، وهو األحوط 
وجوبًا ملن كان جاهاًل أو ناســيًا، هذا إذا نوى الوقوف باملشعر، أما إذا مّر عليه من 
عرفات إىل منى ومل ينو الوقوف فيــه فإنه جيب عليه الرجوع، حتى بعد الفجر، بل 
بعد طلوع الشــمس. لكن لو مل يفعل مل يفسد حجه. نعم، إن كان متعمدًا يف عبوره 

عىل املشعر وعدم وقوفه فيه حينئٍذ كان عليه بدنة.
)مســألة 359(: من مل يدرك الوقوف االختياري يف املشــعر أجزأه الوقوف 
االضطراري، فيصح حجه به إن كان قد أدرك الوقوف االختياري أو االضطراري 
بعرفه. أما إذا مل يدركهام فال يرشع له الوقوف االضطراري باملشعر، وال يصح حجه 

به.
)مســألة 360(: قد حتصل مما تقدم أّن إلدراك موقفي عرفة واملشعر صورًا 

حيسن استقصاؤها تفصياًل..
األوىل: أن يدرك كال املوقفني االختياريني، وال إشكال يف صحة حجه حينئٍذ 
ويلحق هبذه الصورة من مّر عىل املشعر لياًل من عرفات إىل منى، عىل تفصيل تقدم.
الثانية:أن يدرك اختياري عرفة واضطراري املشعر. ويصح حجه حينئٍذ إن 

والسعي؟
ج: نعم يجوز له ذلك.  

س: مرافق المريض الذي يشــق عليه النفر صباحًا هل يشــمله حكم المريض نفســه 
في النفر لياًل واإلتيان بالرمي واألعمال األخرى ومنها طواف الحج والســعي وطواف 

النساء؟
ج: يجــوز له النفر مع المريض لياًل واألحوط وجوبًا أن يأتي بأعمال يوم   

العيد وباقي األعمال على الترتيب.
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مل يتعمد ترك اختياري املشعر، وإالَّ مل يصح حجه.
الثالثــة: أن يدرك اختياري عرفــه وحده، وال يدرك الوقوف باملشــعر ال 

االختياري، وال االضطراري. وال يصح حجه حينئٍذ.
الرابعة: أن يدرك اضطراري عرفة واختياري املشــعر. ويصح حجه حينئٍذ 
إن مل يتعمد ترك اختياري عرفة، وإالَّ مل يصح حجه عىل ما تقدم توضيحه يف الفصل 

الثاين.
اخلامســة: أن يدرك اضطــراري عرفة واضطراري املشــعر. ويصح حجه 

حينئٍذ إن مل يتعمد ترك االختياريني أو أحدمها.
السادســة: أن يدرك اضطراري عرفة وحده، وال يدرك الوقوف باملشعر ال 

االختياري وال االضطراري. وال يصح حجه حينئٍذ.
الســابعة: أن يدرك اختياري املشــعر وحده. ويصح حجه إن مل يتعمد ترك 

موقف عرفة االختياري أو االضطراري.
الثامنة: أن يدرك اضطراري املشعر وحده، وال يصح حجه حينئٍذ.

التاسعة: أن ال يدرك شيئًا من املوقفني. وال يصح حجه حينئٍذ بال إشكال.
)مسألة 361(: جيب يف الوقوف باملشعر النية، عىل نحو ما تقدم يف الوقوف 

بعرفة.
)مسألة 362(: من فاته احلج لعدم إدراك الوقوف وكان حمرمًا بحج االفراد 
أو القــران أو عمرة التمتع تنقلب وظيفته للعمرة املفردة، فيأيت بأعامهلا ويتحلل من 
إحرامه بام يتحلل به مــن إحرامها، وال جتزيه عن احلج، فيجب عليه اإلتيان باحلج 
إن استقر يف ذمته. وهو األحوط وجوبًا فيمن أحرم بحج التمتع، خصوصًا إذا كان 
مقرصًا يف عــدم إدراك املوقفني، فال يبني عىل بطالن إحرامــه بمجرد عدم إدراك 
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املوقف)*(.
)مسألة 363(: يستحب ملن وقف باملشعر أن يكثر من ذكر اهلل تعاىل فيه وأن 

حييي ليلته بالعبادة، ففي الصحيح عن اإلمام الصادقA قال:
»وان اســتطعت أن حتيي تلك الليلة فافعل، فإنه بلغنا أن أبواب الســامء ال 
تغلق تلك الليلة الصوات املؤمنني، هلم دوي كدوي النحل يقول اهلل جّل ثناؤه: أنا 
يتم حقي، وحق عيل أن أســتجيب لكم، فيحط تلك الليلة  ربُّكم و أنتم عبادي، أدَّ

عمن أراد أن حيط عنه ذنوبه ويغفر ملن أراد أن يغفر له«.
وليكن من مجلة الدعاء فيها:

ع اللهم إين أســألك أن تمــع يل فيها جوامع اخلري. اللهم ال  »اللهم هذه مَجْ
تؤيســني من اخلري الذي سألتك أن تمعه يل يف قلبي و]ثم[ أطلب إليك أن تعّرَفني 

ما عّرفت أولياءك يف منزيل هذا، وأن تقَيني جوامع الرش«.
فإذا انفجر الفجر وصىل صالته، فليقف قريبًا من اجلبل أو حيث شــاء، ثم 
 Fليحمد اهلل وليثِن عليه ويذكر من آالئــه وبالئه ما قدر عليه وليصلِّ عىل النبي
وحيســن ذكر االئمةB واحدًا بعد واحد، وليدع هلم ويربأ من عدوهم، وليكن 

من قوله:
»اللهم رّب املشعر احلرام فك رقبتي من النار وأوسع عىّل من رزقك احلالل 

)*(                    ]استفتاءات ملحقة بالوقوف بالمشعر[

س: هل يجوز للحاج أن يدخل مكة بعد المشعر، ومنها يدخل منى أو يرجع إلى المشعر 
ويدخل منى؟ 

ج: نعم يجوز.  
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وأدرء عني رش فســقة اجلن واإلنس. اللهم أنت خري مطلوب إليه وخري مدعّو وخري 
مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزيت يف موطني هذا أن تقيلني عثريت وتقبل معذريت 

وأن تاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي«.
ويكرب اهلل مائة مرة، وحيمده مائة مرة، ويســبحه مائة مرة، وهيلله مائة مرة. 

ويقول:
»اللهم اهدين من الضاللة وأنقذين من اجلهالة وامجع يل خري الدنيا واآلخرة، 
وخذ بناصيتــي إىل ُهداك، وانقلني إىل رضاك، فقد ترى مقامي هبذا املشــعر الذي 
انخفض لك فرفعته، وذل لك فأكرمته وجعلته علاًم للناس، فبلغني فيه مناي ونيل 
رجاي. اللهم اين أسألك بحق املشعر احلرام أن حُتّرم شعري وبرشي عىل النار، وأن 
ترزقنــي حياة يف طاعتك، وبصرية يف دينك، وعمــاًل بفرائضك، واتباعًا الوامرك، 
وخري الدارين، وأن حتفظنــي يف نفيس ووالدي وولدي وأهــيل واخواين وجرياين 

برحتمك«.
وليجتهد يف الدعاء واملســألة والترضع إىل اهلل تعاىل لنفسه ولوالديه وولده 

وأهله وماله واملؤمنني واملؤمنات.
)مســألة 364(: يســتحب للرصورة ـ وهو الذي مل حيج من قبل ـ أن يطأ 
، وأن يكون وطؤه للجبل الذي يف  املشــعر احلرام برجله، واألوىل أن يكون حافيــاً

املشعر املسمى بقزح. وأن يذكر اهلل تعاىل عليه.
)مســألة 365(: تســتحب اهلرولة ورسعة املــيش يف وادي حمرسَّ للراكب 
واملايشـ  وهو واد عظيم بني املزدلفة ومنىـ  قدر مائة ذراع تقارب اخلمســني مرتًا. 

واألفضل مائة خطوة، وأفضل منه استيعاب الوادي كله.وليقل حينه:
»اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعويت واخلفني فيام تركت بعدي«.
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بل إذا ترك اهلرولة فيه ورسعة امليش حتى جازه استحب له الرجوع وتدارك 
ذلك، حتى لو ورد مكة.



الفصل الرابع
يف واجبات منى

جيب بعد اإلفاضة من املشعر احلرام يوم النحر الذهاب إىل منى ألداء ثالثة 
مناســك رمي مجرة العقبة، والذبح أو النحر، واحللق أو التقصري. فيقع البحث يف 

مقامات ثالثة..
املقام األول

يف الرمي
مقدمة:

 جيب رمي مجرة العقبة وهو من أجزاء احلج، كام جيب رمي اجلامر الثالث يف 
أيام الترشيق بعد إكامل احلج.

ويســتحب أخذ حىص الرمي من املشعر احلرام، ودونه يف الفضل أخذه من 
منى. وجيزيه أخذه من ســائر احلرم عدا املسجد احلرام، ومسجد اخليف، وال جيزي 

الرمي باحلىص املأخوذ من غري احلرم)*(.

)*( س: هل يجوز التقاط الحصى من فوق الجبال المحيطة بالمشــعر الحرام لغرض 
الرمي بها؟

ج: نعم يجوز، بــل يجزي الرمي بالحصى المأخوذ من الحرم من أي مكان   
أخذ منه.
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)مســألة 366(: ال جيوز الرمي باحلىص الذي يعد عرفــاً جزءًا من املكان 
املوقوف أو يكون بنفسه موقوفًا لفرش املكان ونحوه. ولو رمى به فاألحوط وجوبًا 

عدم االجتزاء به مع االلتفات. أما مع الغفلة فالظاهر اإلجزاء.
)مســألة 367(: البد يف الرمي من أن يكون بام يصدق عليه اســم احلىص 

عرفًا، فإن خرج عن ذلك لصغر أو كرب أو غري ذلك مل جيزئ.
)مسألة 368(: ال جيزي الرمي باحلىص املجتمع عىل اجلامر بعد رميها به وإن 
كان الرمي باطاًل لعدم إيامن الرامي أو لزيــادة الرمي عن املقدار الواجب احتياطًا 

أو ترشيعًا أو خطأ.
أما لو ُرفع عــن اجلمرة وُأبعد عنها، بحيث ال يصــدق عليه أنه من حىص 
اجلامر بل مأخوٌذ من غريها فالظاهر جواز الرمي به، وإن كان األحوط استحبابًا أن 
يكون الرمي باحلىص األبكار فال ُيرمى باحلىص التي ُرمَي هبا الرمي املرشوع وإن مل 

يكن الرامي مؤمنًا.
)مسألة 369(: يستحب يف احلىص أن تكون بقدر األنملة وأن تكون كحليَّة 
منقطة،كام يستحب التقاطها. ويكره أن تكون سوداء أو بيضاء أو محراء، وأن تكون 

صلبة، كام يكره تكسريها.
)مســألة 370(: األوىل أن تكون طاهرة من النجاسة، وأن تكون نظيفة من 

الوسخ.
إذا عرفــت هذا فالكالم هنا يف رمي مجــرة العقبة الذي هو من أجزاء احلج 

وجيب فيه ُأمور..
األول: إيقاعــه يوم النحر من طلوع الشــمس إىل غروهبــا إالَّ ملن جيوز له 
اإلفاضة لياًل من املشــعر احلرام، فإنه يرمي إذا انتهــى إىل اجلمرة وهم: الضعيف 
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الذي ال يقوى عىل الزحام، واخلائف، والنســاء، والصبيان، وأما من يتوىل شؤون 
النساء وغريهن من املعذورين فاألحوط وجوبًا له أن يؤخر الرمي إىل يوم العارش، 
ويأيت بأعامل مكة بعد ذلك. وكذا جيوز الرمي لياًل للخائف، واحلّطاب، واململوك، 
واملريــض، والراعي، واملدين واألحوط وجوبًا االقتصار فيه عىل ما إذا كان عاجزًا 

عن وفاء الدين وخيش مطالبة الدائن)*(.
)مســألة 371(: إذا مل يــرِم اجلمرة يوم النحر قضاه يف اليــوم الثاين، فإن مل 
يرمها فيه فاألحــوط وجوبًا رميهــا يف بقية أيام الترشيق، فــإن مضت فاألحوط 
اســتحبابًا قضاؤها بعدها مادام يف مكة واعادهتا ـ بنفســه أو بنائبه ـ يف العام الثاين 

)*( س: من كان يتوّلى شؤون النساء هل يجوز له المكوث لدقائق معهّن ويخرج قبل 
منتصف الليل ويرمي ثم يّتجه مباشــرة إلى الحرم ألداء الطواف والصالة والســعي 

وطواف النساء والصالة قبل أن يذبح؟ 
ج: المعذور الذي يشــرع له النفر من المشــعر لياًل يجــوز له الرمي لياًل   
والتوكيل في الذبح أو النحر وله الحلق أو التقصير والرجوع إلى مكة ألداء 
مناسكها وبذلك يصح عمله وال شيء عليه والمتولي لشؤون المعذور له 
أن ينفر مع المعذورين واألحوط وجوبــًا أن يؤخر أعمال منى إلى اليوم 

العاشر.
س: هــل يجب إتيان الرمي والذبح والتقصير في يوم عيد األضحى لمن يقدر عليها أو 

يجوز تأخير بعضها كالتقصير؟
ج: يجوز تأخير التقصير دون الرمي والذبح، كما ذكرناه في مناسك الحج   

والعمرة.
س: الذين يســوغ لهم اإلفاضة من المشــعر لياًل هل يحق لهم  تأخير الرمي إلى يوم 

العاشر بداًل من الرمي لياًل؟
ج: نعم، يسوغ لهم تأخير الرمي إلى يوم العاشر.  
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أيام الترشيق)*(.

)*( س: إذا وقــع خلل فــي رمي العقبة في يوم العيد ورمــي الجمار الثالث في اليوم 
الحادي عشر فلزم القضاء في اليوم الثاني عشر فهنا سؤاالن: 

أ ـ هل يجب تقديم القضاء على األداء؟  
ب ـ وهل يجب الفصل بين القضاء واألداء وما مقداره؟  

ج: أـ  األحوط وجوبًا تقديم القضاء على األداء، كما ذكرناه في كتاب مناسك   
الحج والعمرة.

ب  ـ يســتحب الفصل بينهما بساعة، واألولى أن يكون القضاء أول النهار   
واألداء عند الزوال كما ذكرناه في الكتاب المذكور.

س: إذا لم يرم يوم العيد نســيانًا ثم تذكر بعد الطواف فهل يعيد الطواف؟ وإذا لم يرم 
عمدًا فهل يعيد الطواف أيضًا؟

ج: يجزيه مع النسيان واألحوط استحبابًا اإلعادة، أما مع العمد فاألحوط   
وجوبًا اإلعادة.

س: شــخص لم يرم جمرة العقبة يوم العاشر لجهل أو غيره، فهل يقضيه في الليل أو 
في اليوم الثاني قبل رمي اليوم الالحق، أو ال مانع من أن يرمي لليوم الفائت بعد انتهائه 

من رمي اليوم الالحق؟
ج: يقضيه في اليوم الثاني وال يجزيه قضاؤه لياًل. واألحوط وجوبًا تقديم   

القضاء على األداء. واألفضل الفصل بينهما.
س: أ ـ شــخص لم يرِم جمرة العقبة يوم العاشر لجهل أو غيره، فهل يقضيه في الليل 
أو فــي اليوم الثاني قبل رمــي اليوم الالحق؟ أو ال مانع من أن يرمي لليوم الفائت بعد 

انتهائه من رمي اليوم الالحق.
ب ـ وهل هذا الحكم يـــختص بمن لم يرِم في اليوم العاشر فقط أو يشمل من لم يرِم   

في أي يوم من األيام؟
ج: أ ـ يقضيه في اليوم الثاني وال يجزيــه قضاؤه لياًل. واألحوط وجوبًا   

تقديم القضاء على األداء. واألفضل الفصل بينهما.
ب ـ الظاهر عمومه للرمي في بقية األيام.  
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الثاين: النية عىل النحو املعترب يف سائر العبادات.
الثالث: أن تكون إصابة اجلمرة باحلىص بنحو الرمي، وال جيزي بوجه آخر، 
كالقائها عليها من شاهق أو رميها يف أعىل اجلو حتى تسقط عليها، أو إيصاهلا إليها 

بمجرد املامسة أو غري ذلك.
نعم، إذا القت احلصاة شيئًا يف طريقها إىل اجلمرة حتى أصابتها أو اصطدمت 

بيشء فارتدت عىل اجلمرة وأصابتها أجزأت)*(.
)مســألة 372(: إذا رمى وشــك يف إصابة اجلمرة بنى عىل العدم. ومل يعتد 

بتلك الرمية)**(.
الرابع: الرمي بسبع حصيات عىل التعاقب، ال دفعة واحدة)***(.

اخلامس: املبارشة يف حق القادر، أما العاجز فإنه يستنيب من يرمي عنه وال 

)*( س: هل يجب أن تكون الحصاة باليد عند الرمي أو يجوز رميها بآلة؟
ج: األحوط وجوبًا الرمي باليد وعدم االجتزاء بالرمي باآللة.  

)**( س: إذا شــك في عدد الرمي بعد البناء على الفــراغ في محل الجمرات أو مكان 
آخر فما حكمه؟

ج: إذا بنــى على الفراغ وإتمام العمــل بنى على الصحة ولو كان في محل   
الجمرات.

)***( س: مــن رمى أربع حصيات وخرج لعدم التمكن من إكمال الرمي أو إلحضار 
المزيد من الحصيات فهل له إكمال ما أتى به أو يســتأنف الرمي، وهل تفوت المواالة 

بالفصل بمقدار خمس أو عشر دقائق؟
ج: المواالة ليست شرطًا في الرمي، فيجوز له إكمال الرمي بعد ذلك.  

س: هــل يضّر الفصل فــي الرمي، كأن يرمي أربعًا، ثّم يبحــث عن حصًى يرمي بها، 
فتطول الفترة الزمنية ساعات، ثّم يعود فيكمل رميه؟

ج: ال تعتبر المواالة في رمي الجمار.  
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جيتزئ بتربع الغري عنه عىل األحوط وجوبًا، إالَّ أن يكون عاجزًا عن االستنابة لعدم 
شعوره كامُلغمى عليه واملغلوب عىل عقله، فإنه جيزئ التربع عنه.

)مسألة 373(: البد يف جواز االستنابة وإجزاء التربع من اليأس عن القدرة 
يف متام اليوم. ولو اتفقت القدرة بعد حتقق الرمي من الغري فاألحوط وجوبًا تداركه 

بنفسه)*(.

)*( س: إذا عجز الحاج عن إكمال رمي الحصيات السبع فهل يكتفي النائب بإكمال ما 
تبقى من السبع أو يستأنف رمي الجمرة سبع مرات؟

ج: الظاهر اإلكتفاء بإكمال الرمي. وإن كان األحوط اســتحبابًا رمي النائب   
سبع حصيات بنية مرددة بين اإلكمال والتمام. 

س: ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحاالت التالية:
1 ـ إذا كان الزحام شــديدًا بحيث ال تتمكن من مباشرة الرمي ولكن احتملت أن يخف   

الزحام بعد ذلك؟
ج: البد في جواز االستنابة عن اليأس عن القدرة في تمام اليوم، وإذا اتفقت   

القدرة فاألحوط وجوبًا تداركه.
2 ـ إذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟  

ج: يجب عليها االنتظار حتى تتمكن من الرمي بنفسها.  
3 ـ إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شــدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشــرة   

الرمي إلى آخر الوقت؟
ج: تقدم الجواب عنه في الفرع السابق.  

4 ـ إذا استنابت ثم علمت بارتفاع الزحام أثناء النهار؟  
ج: األحوط وجوبًا تداركها له بنفسها.  

5 ـ إذا رمت لياًل ثم ارتفع الزحام نهارًا؟  
ج: فــي الموارد التي يرخص لها الرمي لياًل ال يجب عليها إعادته نهاراً وإن   

لم يكن هناك زحام.
6 ـ إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهاًل بالحكم؟  
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)مسألة 374(: األحوط وجوبًا محل املنوب عنه إىل اجلمرة حني رمي النائب 
مع اإلمكان، قيل: ويســتحب وضع احلىص يف يده والرمي هبا بدفع يد املنوب عنه، 

ومع تعذره يأخذها النائب من يده ويرمي هبا.
)مســألة 375(: إذا زيدت اجلمرة يف ارتفاعها بإضافة البناء عليها ُأشــكل 
االجتزاء برمي الزيادة، بل األحوط وجوبًا االقتصار يف الرمي عىل املقدار السابق، 

ج: يلزمها اإلعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع انقضائه.  
س: المرأة التي تعلم أنه يتيســر لها الرمي في نهار العيد من دون صعوبة كبيرة هل 

يجوز لها مع ذلك أن ترمي في الليل؟
ج: نعم يجوز لها ذلك.  

س: مــن كانت وظيفته االســتنابة في الرمي، ولم يتمكن مــن ذلك في نفس اليوم ولم 
يمكنه الرمي بنفســه في اليوم الثاني فهل تجب االستنابة للقضاء أو تحتاطون وجوبًا 

كما ذكره بعض الفقهاء؟
ج: إذا كان يعلم من نفســه عدم القدرة على الرمي في ايام التشريق قضاه   
ولو باالســتنابة في اليوم الثاني. واما إذا كان يعلم من نفسه القدرة فيما 
بعد اليوم الثاني جمع بين االستنابة في اليوم الثاني والمباشرة في غيره 

من ايام التشريق على األحوط وجوبًا.
س: إذا علم المكلف بأنه عاجز عن الرمي نهارًا فهل يجب عليه مباشــرة الرمي لياًل أو 

يتخير بينه وبين االستنابة في الرمي نهارًا؟
ج: إذا عجز عــن الرمي نهاراً فعليه الرمي لياًل وإن عجز عنهما اســتناب   

نهاراً.
س: المــرأة التي تخاف أن تحيض إذا رمت بنفســها، وتعلــم أن الحيض يوقعها في 

المشقة، فهل يعتبر ذلك مسوغًا لالستنابة؟
ج: ليس مسوغًا لالستنابة.  
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نعم ال بأس بارتفاع موقف الرامي)*(.
)مســألة 376(: يستحب أن يميش إىل رمي اجلمرة، وأن يكون حال الرمي 
ماشيًا وعىل طهارة مستقباًل للجمرة مستدبرًا للقبلة. وأن يبعد عنها قدر عرشة أذرع 

أو مخسة عرش ذراعًا)**(.

)*( س: قامت السلطات أخيرًا بازالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة فهل يجزي رمي هذا 
الجانب منها؟

ج: نعم يجزي.  

)**( س: العالمــات الجديدة لحدود منى تقتضــي أن تكون نهاية منى طرف الجمرة 
الكبرى، بحيث لو أراد الحاج رمي الجمرة مستدبر القبلة ولو على بعد متر واحد سوف 

يكون خارج حدود منى فهل يجزي الرمي حينئذ؟
ج: نعــم يجزي الرمي وقد ورد في الصحيح األمر بأن يبعد الرامي لجمرة   
العقبة من وجهها عنها عشــرة أذرع أو خمسة عشر ذراعًا تقارب الخمسة 
أمتار أو سبعة أمتار ونصفًا. ومن المطمأن به عدم صحة التحديد المذكور.

]استفتاءات ملحقة بالرمي[

س: متــى تجري قاعدة الفراغ والتجاوز في رمي الجمار؟ هل بمجرد البناء على التمام 
والفــراغ في كل جمرة أو البد من الخروج من محــل الجمار أو البد من مضي الوقت 

كدخول الليل؟
ج: تجري القاعدة عند إنهاء العمل باإلعراض عنه أو باالنشغال بعمل آخر   
أو نحو ذلك مــن مظاهر إنهاء العمل. أما مجــرد االعتقاد بإنهاء العمل فال 

يكفي إلجراء القاعدة.
س: إذا كان يرمي الحصاة الثالثة وشك في صحة الرمية األولى أو الثانية فما حكمه؟

ج: ال يجب االحتياط ألن المورد من موارد قاعدة الفراغ.  
س: إذا رمــى الجمــرة قاصدًا الرمي بعشــر حصيات من األول بقصد التشــريع أو 
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االحتياط فهل يصح رميه بمقدار السبعة ويلغو الزائد أو يجب استئناف رمي جديد؟
ج: يصح الرمي فيما لو قصد االحتياط وأما قصد التشــريع مســألة غير   

عملية.
س: إذا علــم إجمااًل في اليوم الثالث عشــر بأنه ترك رمي يوم كامل وال يعلم ما هو؟ 
فهل يجب عليه قضاء األيام الثالثة أو يكتفي برمي اليوم الثاني عشــر أو رمي جمرة 

العقبة؟
ج: األحوط أن يؤدي وظيفة يوم كامل وينوي برمي جمرة العقبة االمتثال   

بالنحو الذي فاته.
س: هل يكفي رمي الجمرات من الطابق العلوي؟

ج: إذا كان المرمى من الجمرة هو المقدار االصلي غير المستحدث فال بأس   
بعلو مكان الرامي أما الرمي للمكان المستحدث من الجمرة فيشكل االجتزاء 

به.
س: جــرت تغييرات على الجمرات، بحيث لم يعد باإلمــكان رمي نفس الجمرة، وإنما 
احيطت ببناء وتحّولت إلــى حائط يمتد حوالي ثالثين مترًا فما هو المقدار الذي يجوز 

رميه من الحائط المذكور؟
ج: يجوز رمي المنطقة الوسطى من دون التدقيق في ذلك واألحوط وجوبًا   

عدم االبتعاد كثيراً في الرمي.
س: ما هو المقدار الذي يكتفى به في رمي الجمرة الحالية هل يكفي رمي خمسة امتار 

عن يمين الموقع القديم وخمسة عن شماله؟
ج: نعم يكفي ذلك.  

س: ما حكم الرمي في الجمرة الجديدة؟
ج: األحوط االقتصار في الرمي علــى األقرب فاألقرب إلى موضع الجمرة   

القديمة قدر اإلمكان وبالمقدار المتعارف في تحصيل ذلك واهلل الموفق.
س: لقد تغير شكل الجمرات الثالث في منى، ويترتب على ذلك بعض األسئلة:

1 ـ هل يجوز الرمي إلى الحائط المتسع طواًل أو عرضًا إلى جوانب الجمرة القديمة؟.  
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)مســألة 377(: يســتحب أن يكون الرمي خذفًا بــأن يضعها عىل االهبام 
ويدفعها بظفر السبابة.

)مسألة 378(: يستحب أن يقول حال كون احلصيات يف يده:
»اللهم هؤالء حصيايت فأحصهن يل وارفعهن يف عميل«.

ثم يرمي فيقول مع كل حصاة: »اهلل أكرب«، ثم يقول:
»اللهم ادحر عني الشــيطان. اللهم تصديقًا بكتابك وعىل سنة نبيك. اللهم 

اجعله حجًا مربورًا وعماًل مقبواًل وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا«.
)مســألة 379(: يســتحب أن جيعل احلىص يف اليد اليــرسى ويرمي باليد 

اليمنى.
)مســألة 380(: يستحب أن جيعل اجلمرة حني الرمي عىل يمينه، وينرصف 

بعد الرمي عن يساره. ويكره الوقوف عندها بعد الرمي.
)مسألة 381(: يستحب أن يقول إذا رجع إىل منزله بعد الرمي:

»اللهم بك وثقت وعليك توكلت، فنعم الرب ونعم املوىل ونعم النصري«.

2 ـ وإذا كانت الجمرة خارج الحائط كما يظهر من الرســم األول فهل يكفي الرمي إلى   
الحائط خلفها أو يلزم إصابتها مع اإلمكان؟

3 ـ وإذا كانــت داخــل الحائط كما يبدو من بعض صورها وضــاع مكانها فهل يكفي   
الرمــي إلى الحائط أو ما يظن أنه موقع الجمــرة أو يلزم االحتياط حتى يحصل العلم 

برمي الجمرة القديمة؟
ج: يجوز رمي المنطقة الوسطى من دون التدقيق في ذلك واألحوط وجوبًا   

عدم االبتعاد كثيراً في الرمي.



املقام الثاين
يف الذبح أو النحر

جيب عىل املتمتع يف حجة اإلســالم وغريها اهلدي حتى إذا كان مكيًا، وال 
جيب عىل املفرد، وجيب عىل القارن بســياقه له يف إحرام احلج، كام جيب عىل املعتمر 
عمرة مفردة إذا ســاق معها اهلدي، وإذا أذن املوىل لعبــده يف حج التمتع ختري بني 
ه يتحمله يف ماله، فإن مل جيد كان  الذبح عنــه وأمره بالصوم، ويذبح عن الصبي وليُّ

عليه أن يصوم عنه.
)مســألة 382(: جيب أن يكون الذبح أو النحر بمنــى إذا كان اهلدي حلج 
التمتع أو حج القران. أما إذا ســيق اهلدي للعمرة املفردة فيجب ذبحه أو نحره يف 
مكة، واألفضل يف )احَلْزَوَرة(، والظاهر أهنا تل بني الصفا واملروة، خارج املســعى 
من جانب املسجد احلرام، مقابل باب احلناطني. لكن الظاهر تعذر العمل عىل ذلك 

يف زماننا.
وكــذا احلال فيمن نذر هديًا أو بدنة ومل يعني موضع الذبح أو النحر، أما إذا 

عينه فالالزم العمل عليه. وأما منحر كفارة اإلحرام فقد تقدم)*(.

)*( س: حيــث منعت الســلطات الذبح في منى فماذا يعمل الحــاج هل يذبح في وادي 
محسر أو يصوم بدل الهدي؟

ج: يجب الذبح أو النحر يوم النحر في منى فإن تعذر الرمي منها في اليوم   
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المذكور وأمكن في اليوم الحادي عشــر أو الثاني عشر وجب تأخيره من 
أجــل إدراك الذبح أو النحر في منى، وإن تعــذر الذبح في منى في االيام 
الثالثة وجب الذبح أو النحر خارج منى يوم النحر مع اإلمكان وإال ذبح أو 

نحر خارجها في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر.
س: حيــث ال يمكــن الذبح حاليًا في داخل منى فهل يجوز الذبــح في مكة أو يذبح في 

المذابح الفعلية باعتبارها أقرب إلى منى؟
ج: يجوز الذبح في مكة.  

س: المســالخ الحالية كما قيل: إنها في وادي محسر وقيل: إنها إلى المسلخ الثامن في 
منى، فالســؤال لو أن الدولة ألغت هذه المسالخ وجعلتها في مكان آخر ال هو من منى 
وال من وادي محّسر أي مثاًل في المزدلفة أو في مكة، فما هو حكم الذبح فيها مع عدم 

التمكن من الذبح في منى أيام التشريق؟
ج: األحوط وجوبًا الذبح يوم النحر خارج منى.  

س: إذا لم يمكن الذبح في منى وال في مكة إلى داخل الحرم. وإذا فرض الوجوب يرجى 
اإلشارة إلى الدليل.

ج: يجب توخي األقرب عرفًا ال دقًة، لألصل الذي كان هو المرجع في تعيين   
مكة.

س: إذا لم يمكن الذبح داخل الحرم. فهل يجب توخي األقرب  فاألقرب، يرجى اإلشارة 
إلى الدليل على فرض الوجوب؟

ج: يجب توخي األقرب عرفًا، نظير ما سبق حكمًا ودلياًل.  
س: 1ـ  من تخيل عدم إمكان الذبح في منى فذبح خارجها داخل الحرم أو خارج الحرم وفي 
اليوم التالي تمكن من الذبح في منى فهل يجب عليه الذبح فيها أو يجتزئ بذبحه السابق.
2 ـ نفس السؤال السابق إذا تمكن من الذبح في منى في اليوم الثالث عشر أو بعده؟  

ج:  1 ـ يجزيه ذبحه السابق إذا كان مقتضى التّقية ووقع من أجلها مجاراة   
للدولة. أما إذا لم يكن كذلك فال يجزيه ويجدد الذبح على األحوط وجوبًا. 

2ـ الحكم فيه كالسابق.  
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)مســألة 383(: إذا نيس أن يذبح أو ينحر بمنى حتى ذهب إىل مكة فجهل 
وذبح بمكة أجزأه)*(.

)مسألة 384(: جيب الذبح أو النحر يوم األضحى، فإن أخر لعذر أو غريه 
ذبــح أو نحر يف اليوم احلادي عرش أو الثاين عرش عىل األحوط وجوبًا، فإن مل يفعل 

ذبح أو نحر يف اليوم الثالث عرش، فإن مل يفعل ذبح أو نحر إىل آخر ذي احلجة.
والظاهر عدم وجوب الذبح أو النحر يف منى إذا كان بعد اليوم الثالث عرش، 
بل يكون يف مكة فإن مل يفعل وجب عليه تداركه يف العام القابل، ولو باستنابة غريه.

)مســألة 385(: إذا تعذر الذبح أو النحر يف منى يوم النحر أّخره إىل اليوم 
احلــادي عرش أو الثاين عــرش، من أجل إدراك الذبح أو النحــر يف منى، فإن تعذر 
الذبح يف منى يف متام االيام الثالثة وجب الذبح خارج منى يوم النحر عىل األحوط 

وجوبًا وإالَّ فاليوم احلادي عرش أو الثاين عرش، وال جيوز التأخري عنها.
لكن لو أّخر عنها جرى ما تقدم يف املسألة السابقة)**(.

س: حكمتم في عــدة موارد بإجزاء الحج عند متابعة المخالفيــن تقيًة أو مداراًة، فهل 
يشــمل متابعتهم في مكان ذبح الهدي حيث فرضت الســلطات الذبح خارج منى، فهل 
يجوز الذبح هناك مداراًة أو تقّية من دون توّخي إمكانية الذبح داخل منى في غير يوم 

العاشر مثاًل، مع ما قد يصاحبه من الصعوبة والمحذور أحيانًا؟
ج: ال يشــمل ذلك، بل الالزم مراجعة الضوابط التي ذكرناها في مناسك   

الحج والعمرة في مسألة الذبح في منى.

)*( س: إذا ترك الهدي عمدًا وأتى بجميع األعمال بعده فهل يكفيه الذبح أم عليه إعادة 
الحج؟

ج: يجب عليه الهدي فقط.  

)**( س: مــن احتمل تمكنه من الذبح يوم األضحى في منى هل يجب عليه الذبح يوم 
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األضحــى خارجها أو يجوز التأخير، وإذا ذبح فهل يجزيه عن الذبح في منى إذا تمكن 
في اليوم الثاني؟

ج: يجب عليه التأخير من أجل احتمال القدرة على الذبح في منى في اليوم   
الحادي عشــر أو الثاني عشر كما ذكرناه في المسألة )385( من المناسك. 
ولو عجل فإن انكشف تعذر الذبح في اليومين المذكورين في منى أجزأه. 

وإن انكشفت القدرة عليه فاألحوط وجوبًا عدم اإلجزاء.
س: لوجــود الزحــام والمنع من قبل الدولة ولســالمة الحجاج من تفشــي األمراض 
ولضيق منى، فال يتمكن الحاج من الذبح في اليوم العاشر من ذي الحجة في منى، فهل 
يمكن تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة للتمكن من الذبح في 
منى مع تقديم األعمال المترتبة علــى الذبح كالحلق أو التقصير واإلحالل من اإلحرام 

واإلتيان بأعمال مكة في اليوم العاشر والحادي عشر قبل الذبح؟
ج: إذا كان يتمكــن من الذبــح في منى خالل أيام التشــريق فيجب عليه   
االنتظار لذلك. اما بعد اليوم الثالث عشر فال يجب أن يكون الذبح في منى 

بل يجوز إيقاعه في مكة.
س: إذا انكشف وقوع الذبح في الليل فهل يجزي؟

ج: في اجزائه إشكال واألحوط وجوبًا عدمه. نعم يجزي إذا كان بعد اليوم   
الثالث عشر لو اخره لعذر أو عصيانًا، حيث يستمر وقته حينئٍذ إلى آخر 

ذي الحجة من دون أن يتقيد بالليل.
س: مــن ضاق عليه الوقت ولــم يتمكن من الذبح يوم العيد فهل يجــوز له الذبح ليلة 

الحادي عشر؟
ج: ال يجوز الذبح لياًل.  

س: إذا ذبح الحاج أو وكيله في الليل فهل يجتزئ به؟
ج: ال يجزئ على األحوط وجوبًا.  
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)مســألة 386(: جيوز للحــاج إخراج حلم هديه وأضحيتــه عن منى عىل 
كراهة.

)مســألة 387(: جيب أن يكون اهلدي من النعم الثــالث، االبل، والبقر، 
والغنم. وأفضلها االبل، وأوسطها البقر، وأقلها الغنم.

)مسألة 388(: ال جيزي من االبل إالَّ ما دخل يف السنة السادسة، ومن البقر 
واملعز إالَّ ما دخل يف الســنة الثانية، وإن كان األحوط استحبابًا فيهام االقتصار عىل 

ما دخل يف السنة الثالثة.
)مسألة 389(: جيزي من الضأن اجلذع وهو الذي مل يكمل سنة. واألحوط 
وجوبًا االقتصار عىل ما أكمل العرشة أشــهر، واألحوط استحبابًا االقتصار عىل ما 

دخل يف السنة الثانية.
)مسألة 390(: إذا تبني بعد الذبح أو النحر عدم بلوغ احليوان السن املعتربة 

مل جيِز ووجبت اإلعادة.
أما إذا شــك يف ذلك فإن كان قد أحرز حني الذبح بلوغه الســن املعتربة، 
واحتمــل بعده اخلطأ اجتزأ به، وإن مل حيرز ذلك للغفلة عن رشطية الســن اخلاصة 

أشكل االجتزاء به. واألحوط وجوبًا اإلعادة.
)مسألة 391(: جيب أن يكون تام االعضاء، فال جيزي الناقص الذي قطعت 
بعض أعضائه، بل وإن نقصت بعض أعضائه شذوذًا يف خلقته خلروجه عن طبيعة 
صنفه، كام لو ُولد مبتور الذنب، أما إذا كان من صنف فاقد لبعض األعضاء كام لو 

كان من صنف ال ذنب له، أو ممسوح اأُلذن فالظاهر اإلجزاء.
)مسألة 392(: ال بأس بمشقوق األذن إذا مل يقطع يشء منها.

)مسألة 393(: ال جتزي العوراء الظاهرة العور، والعرجاء الظاهرة العرج، 
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أما إذا مل يكونا ظاهرين فال يمنعان من اإلجزاء.
)مســألة 394(: ال جتزي مكســورة القرن من الداخل، وال يرض انكسار 

القرن الظاهر.
)مســألة 395(: لا جتزي املهزولة ويكفي فيها صدق اهلزال عرفًا. نعم، إذا 
اشــرتاها عىل أهنا سمينة فبانت مهزولةـ  ولو قبل الذبحـ  اجزأت، وكذا إذا اشرتاها 
عىل أهنا مهزولة أو غفلة عن حاهلا ثم ذبحها برجاء أن تكون سمينة أو للجهل بامنعية 
اهلزال فبانت سمينة. وإنام ال جتزي إذا اشرتاها عىل أهنا مهزولة فبانت مهزولة. وكذا 
لو اشرتاها غفلة عن حاهلا فبانت مهزولة فإهنا ال جتزي حتى لو بان عىل كليتها شحم 

عىل األحوط وجوبًا.
)مســألة 396(: ال جيــزي اخليص املجبوب اخلصيتــني، وال بأس برضهام 

ونحوه مما ال يوجب نقصًا يف العضو.
)مســألة 397(: إذا اشرتى اهلدي عىل أنه غري خيص أو غفلة عن حاله فلام 
ذبحه أو نحره وجده خصيًا أجزأه إذا مل يقدر عىل رشاء غريه، وإن كان قادرًا مل جيِزه.

وأما إذا كان العيب أمرًا   آخر غري اخلصاء فالظاهر اإلجزاء إذا مل يعلم بالعيب 
إالَّ بعد نقد الثمن. وإن كان األحوط استحبابًا عدم االجتزاء به)*(.

)*( س: إذا لم يتمكن الحاج من الهدي الجامع للشروط فهل يجزيه الفاقد؟
ج: كال، ال يجزيه، ويكون ممن تعّذر عليه الهدي.  

س: إذا تبّيــن للمضّحــي في منى أّن الهــدي كان خصّيًا والمضّحــي كان وكياًل عن 
مجموعة، فهل يضمن أو ال؟

ج: يضمن إاّل إذا كان التوكيل مبتنيًا على شراء الصحيح بمقدار الوسع.  
س: اشتبه مكّلف في أن الســّن في )التيوس( كالسّن في )النعاج( فذبح لنفسه ولوكليه 
وذبح آخرون لهم ولغيرهم حسب اشتباهه فما الحكم على المشتبه من الجهات الثالث؟
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)مسألة 398(: يستحب أن يكون اهلدي سمينًا من إناث االبل أو البقر، أو 
ذكران الغنم، وإن كان من الغنم فليكن كبشًا عظياًم، أقرن، أسود، أو أملح. وأفضل 

اهلدي ما أحرضه عشية عرفة بعرفات.
)مســألة 399(: ال جيزي اهلــدي الواحد إالَّ عن واحــد. نعم، جيزي مع 
الرضورة أن يشرتك مجاعة يف بقرة واحدة إذا كانوا متمتعني مرتافقني يف مسريهم يف 

مرضب واحد بحيث يشرتكون يف نفقاهتم.

ج: ال يجزي عنه وال عنهم إذا لم يتحقق السن المعتبر.  
س: وإذا وجب إعادة التضحية كما هي الحال ونسي األشخاص فما العمل؟

ج: يمكن نيتهم إجمااًل ولو بنية األسبق فاألسبق.  
س: وإذا كان ال يستطيع الذبح في منى فهل يذبح خارجها حتى في هذه الحالة؟

ج: إذا كان االنتظار إلى اليوم الحادي عشــر والثاني عشر يوجب القدرة   
على الذبح في منــى وجب، وإاّل إذا تعذر الذبح فــي منى في تمام األيام 

الثالثة وجب الذبح خارج الحد الشرعي.
س: وإذا كان أعاد الذبح له ولغيره ثم عرف أن الذبح خارج منى جهاًل بها ال مع علمه 

بها واالضطرار كما هو الحال اآلن حيث المذابح خارج منى؟
ج: يجزئ مع االضطرار كما سبق. وأما مع الخطأ مع القدرة على الذبح في   

منى فال إجزاء.
س: إذا احتمل النقص والعيب أو المرض أو نقص السن فهل يجب عليه الفحص؟

ج: نعم يجب.  
س: إذا لــم يكن الحــاج من أهل الخبرة فهل يصح له االعتمــاد على ذي اليد في توفر 

شروط الهدي؟
ج: يجوز االعتماد على قول صاحب اليد إذا لم يكن متهمًا، أما إذا كان متهمًا   
ـ كالبايع الذي يريد إنفاق ســلعته ـ فال يجــوز االعتماد على قوله. نعم 
يجوز االعتماد على قول أهل الخبرة في االمور الحدســية كالمســن، كما 

يجوز توكيل الثقة الضابط بالوجه المتعارف.
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)مســألة 400(: ال جتب املبارشة يف الذبح أو النحــر، فيجوز التوكيل فيه، 
سواًء كان راجعًا إىل تكليف الغري بمبارشة الذبح أم كان راجعًا إىل تفويض الغري يف 
أمر الذبح أو النحر، بحيث يكون لذلك الغري أن يبارش الذبح أو النحر عن املكلف 
 بنفســه أو خيتار من يقــوم به عنه. بل إذا كان احلاج غري قابــل للنيةـ  كالصبي غري 

املميز ـ لزم التربع عنه بالذبح، وكذا إذا ضاع هديه ووجده غريه كام يأيت.
)مسألة 401(: جتب النية يف الذبح أو النحر من املكلف إذا بارشه بنفسه، كام 
جيــب عليه النية عند التوكيل، بمعنى أن يقصد التوكيل يف الذبح أو النحر الواجب 
عليه، بل األحوط وجوبًا قصد التقرب حينئــٍذ. كام أن األحوط وجوبًا نية املبارش 
أيضًا ولو إمجــااًل، بحيث ينوي فعل ما أمر به عىل وجهه. بل هو الالزم يف املتربع ـ 

حيث يرشع التربع ـ فالبد من قصد الذبح أو النحر املرشوع عن صاحب اهلدي.
)مسألة 402(: جيب أن يكون الذبح أو النحر بعد الرمي فإن قدمه سهوًا أو 

جهاًل أجزأ، أما إذا قدمه عمدًا ففي اإلجزاء إشكال)*(.
)مســألة 403(: ال خيرج هدي القران عن ملــك صاحبه وإن عقد إحرامه 

)*( س: إذا ذبح عن موكله بتخيل أنه قد رمى جمرة العقبة، فتبين أنه لم يرم بعد، فهل 
يجزيه ذلك الهدي؟

ج: ال يجزيه ذلك.  
س: من كانت وظيفته االســتنابة في الرمي واعتقــد أن النائب قد رمى فذبح وحلق ثم 

تبّين أنه لم يرم أو رمى ناقصًا فهل يجزيه الذبح والحلق؟ 
ج: نعم يجزي.  

س: إذا وكل شخصًا في اشتراء الهدي والذبح عنه ثم وّكل آخر في ذلك بداًل عن األول 
من دون أن يبّلغ األول بالحال فذبح عنه األول فهل يجزيه ذلك؟

ج: ال يبعد االجتزاء به.  
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بإشعاره أو تقليده وجيوز له ركوبه وسائر وجوه االنتفاع به ما مل يرض به، كام جيوز له 
حلبه ما مل يرض به أو بولده الذي يولد بعد سياقه.

نعم، جيب ذبحه أو نحــره، وال جيوز إبداله بغريه، ويتبعه يف وجوب الذبح 
ولده الذي يلده بعد السياق)*(.

)مسألة 404(: يستحب أن ُتنحر االبل قائمة، قد ربطت بني اخلف والركبة، 
ويطعنها قائاًم من اجلانب االيمن. وأن يتوىل الناسك الذبح أو النحر بنفسه، وإذا مل 
حيسن فليضع الســكني بيده ويقبض الذابح عىل يده فيذبحه. وإن مل يفعل فليشهد 

الذبح.
)مسألة 405(: يستحب عند الذبح أو النحر أن يقول:

»وجهت وجهي للذي فطر الســاموات واالرض حنيفًا مســلاًم وما أنا من 
املرشكني إن صاليت ونســكي وحمياي وممايت هلل رب العاملــني ال رشيك له وبذلك 
أمرت وأنا من املسلمني. اللهم منك ولك بسم اهلل وباهلل واهلل أكرب اللهم تقبل مني«.

واألوىل أن يقول بعد ذلك:
»اللهــم تقبل مني كام تقبلت من إبراهيم خليلك وموســى كليمك وحممد 

حبيبك صىل اهلل عليه وعليهم«.
)مسألة 406(: يستحب للناســك أن يأكل من هديه، واألوىل أن خيصص 

)*( س: إذا ضل الهدي واشترى غيره ثم وجد األول فهل يتعين ذبح األول أو الثاني، 
ولو وجده بعد الذبح الثاني فهل عليه ذبح األول؟

ج: األحوط وجوبًا ذبح األول في الصورتين. نعم إذا كان الثاني اسمن جاز   
ذبحه وبيع األول. هذا إذا لم يشــعر األول في حج القران واالوجب ذبحه 

على كل حال.



ـ  مناسك احلج والعمرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  252

ثلثًا لنفســه وأهله وهيدي ثلثا ويتصدق بثلث عــىل الفقراء. والظاهر عدم وجوب 
االكل وال التثليث وإن كانا أحوط استحبابًا.

نعــم، الظاهر عدم جواز اإلتــالف، وال البيع. بل األحــوط وجوبًا عدم 
التصدق به عىل غري املؤمن.

نعــم، ال جيب منع غري املؤمن منه لو أخــذه وإن قدر عىل ذلك، وال ضامن 
حينئٍذ)*(.

)مســألة 407(: إذا مل جيد اهلدي وال ثمنه وجب أن يصوم بدله عرشة أيام 
ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله.

)مسألة 408(: البد من وقوع االيام الثالثة التي يف احلج يف ذي احلجة، وجيوز 
تقديمها عىل احلج وتأخريها عنه إىل متام ذي احلجة، وتصح منه وإن كان مســافرًا.

)مســألة 409(: األفضل أن يكون صوم الثالثة يوم السابع من ذي احلجة 

)*( س: إذا لــم يتصدق الحاج على الفقراء وفقد الهدي بعد الذبح ـ كما إذا صادف في 
يوم العيد بمنى ـ فهل يضمن شيئًا للفقراء؟

ج: الظاهــر عدم وجوب التصدق على المؤمن. نعــم ال يجوز اإلتالف وال   
البيع، واألحوط وجوبــًا عدم التصدق على غير المؤمن منه لو أخذه وإن 

قدر على منعه، وال ضمان حينئٍذ.
س: في مسألة اكل ثلث الهدي هل يصدق االكل من ذبيحتي في حال إذا وضعت قطعة 
لحــم مع لحوم هدي الحجاج في قدر للطبخ، هل يصدق على كل حاج أنه أكل من لحم 

ذبيحته مع االختالط؟
ج: ال يعلم بصدق ذلك. نعم ال يجب االكل من الهدي عندنا.  

س: في العصر الحاضر ال تسمح السلطات بتوزيع الهدي، كما ال يوجد مؤمن أو فقير 
يرغب في لحم الهدي فماذا يجب على الحاج، وهل يسقط هذا التصدق؟

ج: يظهر الجواب عنه مما تقدم.  
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والثامن والتاســع منه، وإالَّ فبعد أيام الترشيق من اليــوم الثاين لنفره من منى عىل 
األحوط وجوبًا، إالَّ أن يعجله ســفره فله أن يصوم من يــوم نفره من أجل إدراك 

الثالثة يف مكة، حيث جيب اإلتيان هبا يف مكة قبل الرجوع الهله مع القدرة.
كــام أن ذلك هو األحوط وجوبًا ملن بادر هبا قبل احلج، فيأيت هبا يف مكة بعد 

الدخول إليها ألداء عمرة التمتع.
)مســألة 410(: جيب التتابع يف االيــام الثالثة التي يف احلــج، إالَّ أن يبدأ 
بالصوم يوم الثامن من ذي احلجة والتاســع، فحينئٍذ يتعــني عليه الفصل بالعيد، 
وجيزيه صوم يوم بعده. واألحوط اســتحبابًا املبادرة إليــه يف اليوم الثاين لنفره من 

منى، وإن كان الظاهر جواز تأخريه واإلتيان به يف أي يوم شاء من ذي احلجة.
)مســألة 411(: من صام االيام الثالثة يف احلج ثم وجد ثمن اهلدي أجزأه 

الصوم، وإن كان األفضل له اهلدي، بل هو األحوط استحبابًا.
)مســألة 412(: من عجــز عن اهلدي ثم وجد ثمنه قبــل أن يصوم مل جيزه 
الصــوم ووجب عليه اهلدي حتى لــو كان وجدان الثمن بعــد النفر من منى عىل 

األحوط وجوبًا.
)مسألة 413(: إذا خرج ذو احلجة ومل يصم االيام الثالثة لزمه شاة يذبحها 
بمنى، واألحوط وجوبًا االنتظار هبا أيام احلج من العام الثاين. وإن مات ُقيض عنه 

من أصل الرتكة.
)مسألة 414(: إذا مل يصم االيام الثالثة يف مكة لعذر وجب عليه صومها يف 
الطريق أو عند أهله. وحينئٍذ فاألحوط وجوبًا التفريق بينها وبني السبعة التي جيب 

أن يصومها عند أهله.
)مسألة 415(: االيام الســبعة التي يصومها عند أهله ال جتب املبادرة إليها 
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بمجرد الرجوع، كام ال جيب فيها التتابع، وإن كان أفضل، بل أحوط استحبابًا.
)مســألة 416(: إذا مات من عليه الصوم قبــل أن يصوم وجب عىل وليه 

القضاء عنه، كسائر افراد الصوم الواجب.
نعم، لو مات بعد أن صام االيام الثالثة مل جيب عىل الويل قضاء السبعة، وإن 

كان أحوط استحبابًا.
تتميم: يف األضحية

تســتحب األضحية ملن متكن منها استحبابًا مؤكدًا. بل يستحب االقرتاض 
هلا ملن مل جيد. وجيوز االرشاك واالشرتاك فيها. كام جيوز التربع هبا عن احلي وامليت 

وُيضّحى عن الرجل واملرأة والصغري والكبري. وال ُيضّحى عن احلمل.
)مســألة 417(: ال جيــزي يف األضحية مــن االبل إالَّ ما دخل يف الســنة 
السادسة ومن املعز إالَّ ما دخل يف السنة الثانية، ومن الضأن إالَّ اجلذع، عىل ما تقدم 
يف اهلدي، وأما البقر فيجزي منه ما يصدق عليه اســم البقرة، وال يبعد عدم صدقه 

إالَّ عىل ما دخل يف السنة الثانية.
)مسألة 418(: ال يعترب يف األضحية إالَّ سالمة األذنني والعينني.

نعم، يكره األضحية باخليص ملن وجد غريه.
)مســألة 419(: األفضل يف األضحية أن تكون كبشــًا أملــح أقرن فحاًل 

سمينًا. وإذا أريد التضحية باالبل والبقر فاألفضل أن تكون أنثى.
)مسألة 420(: أفضل أوقات ذبح األضحية أو نحرها بعد طلوع الشمس 
من يوم النحر وهو العارش من ذي احلجة احلرام بعد انرصاف اإلمام من صالة العيد 
إذا أقيمــت ويمتد وقتها ملن كان بمنى أربعة أيــام وملن كان يف غري منى ثالثة أيام. 
نعم، إذا كان مســافرًا فقدم يف اليوم الثاين عرش جــاز له التضحية يف الثالث عرش.



ـ  255 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األضحية 

)مسألة 421(: جيزي عن األضحية اهلدي الواجب.
)مسألة 422(: يستحب عند ارادة الذبح أو النحر أن يقول:

»وجهت وجهي للذي فطر الســموات واالرض حنيفًا مســلاًم وما أنا من 
املرشكني، إن صاليت ونســكي وحمياي وممــايت هلل رب العاملني ال رشيك له وبذلك 
امرت وأنا من املســلمني. اللهم منك ولك اللهم تقبل مني بسم اهلل الذي ال إله إاّل 

هو واهلل أكرب وصىل اهلل عىل حممد وعىل أهل بيته«.
)مســألة 423(: يســتحب الصدقة بجلود االضاحي، وجيوز االنتفاع هبا 
كجعلها مصىل أو غريه. واألحوط عدم جعلها عوضًا يف بيع ونحوه، ومنه اعطاؤها 

للجزارين اجرة هلم. نعم، ال بأس بدفعها عىل أن تكون هدية )*(.

)*( س: امرأة تريد أن تذبح أضحية نيابة عن والدتها ولكن إذا ذبحت الذبيحة وتوزعها 
ســوف يوزع اللحم إلى أناس ال تعرفهــم أو هناك منهم غير مؤمنين فإذا وزعت على 

المؤمنين فقط سوف تكون مشاكل اجتماعية وضغائن.
1ـ هل يحق للمرأة أن تتبرع باألضحية إلى رجل هاشــمي )سيد( مستحق جدًا وتعتبر   

مجزية أم ال؟
2ـ هل يحق للمرأة أن تهبه األضحية لالستفادة من حليبها وما تلد وعند والدتها يذبح   

المولود أضحية نيابة عن والدة المرأة؟
3ـ هل هناك شروط في ذبح األضحية وأختيارها؟ وهل هي واجبة؟  

ج: 1 ـ ال يجزي عن األضحية إاّل ذبحها ويجوز إطعام السادة منها.  
2 ـ يجوز لها ذلك، لكن األضحية حينئٍذ الولد المذبوح ال األم وال تكون األم   

أضحية حتى تذبح.
3 ـ األضحية ليست واجبة وإنما هي مســتحبة ويجوز التضحية باألبل   
والبقر والغنم وال يجزي من األبل إاّل ما دخل في الســنة السادســة ومن 
المعز إاّل ما دخل في السنة الثانية ويجزي من الغنم المعروف )الضأن( ما 
أكمل الشهر العاشــر والبقر يجزي منه ما يصدق عليه أنه بقرة وال يبعد 
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توقفه على الدخول في السنة الثانية.
س: أنا متعهد كنت نائبًا في ذبح الهدي عن 80 حاج، فتعاقدت مع طرف آخر على شراء 
وذبح 80 هديًا وكنت ناويًا تسلســلها نيابًة عن الـ 80 حاج المكتوب أســمائهم عندي 
اًل من الهدي عــن الحاج األول واألخير عن األخير  بورقــة بالترتيب ليكون ما يذبح أوَّ
وهكذا. باإلضافة إلى ذلك كنت أمسك الغنم واحدًا تلو اآلخر إلختيار األسمن والواجد 
للشــروط على قدر إســتطاعتي فأختار من الغنم واحدًا واحدًا، وأمسكه بيَديَّ وأنوي 
عليه بقولي: )أذبح هذا الخروف هديًا لحج التمتع حجة اإلسالم وجوبًا نيابًة عن الحاج 
فالن إبن فالن-وأسمِّيه- قربًة إلى اهلل تعالى(، ثم أعزله ليستلمه الذّباحون وكنت أدقق 

العدد المعزول )بحسابه ككل ماذبح منه أم بعد لم يذبح( بين الحين واآلخر.
فلمــا دققت المرة الثانية وكنت قد عزلت 50 هديــا من العدد الكلي الـ80 ونويت عليها   
وجدت أن المعزول هو 51 ألن واحد من الغنم قد سبقني غفلًة إلى المذبح فما كان مني 
إال أن اعتبرته هديًا عن الحاج الـ 51 الذي وصل له الدور في الذبح عنه فهل أجزءه أم 

ال؟
وإن لــم يجزئه فماذا يترتب علي أنا المتعهد وقد فعلت ذلك معتقدًا صحته والحال أنه   
مضى موســم الحج؟ فهل يجب عليَّ إخباره أم يكفي أن أذبح عنه الموســم القادم في 

منى يوم العيد ويجزءه؟
ج: إذا كان الذابــح يذبحــه على نيتك التــي نويتها عــن الرقم الحادي   

والخمسين فالمذبوح يجزي عنه.
س: تواجه الحجاج مشــكلة النحر أو الذبح وصعوبته واإلحســاس النفســي بأن هذه 
الذبائح تذهب بعد ذبحها هدرًا رغم كثرة فقرائنا المنتشرين في بلداننا اإلسالمية ممن 
ال يذوقون اللحوم أيامًا، فهل يحق لنا النحر في بلداننا؟ أو هل هناك من حل شــرعي 

قابل للتنفيذ من قبل المكلف تقترحونه لذلك؟
ج: ال حّل لذلك والمتعين التعبد بالذبح.  



املقام الثالث
يف احللق أو التقصري

وقد جعله بعض الفقهاء الثالث من مناسك منى للحاج بأقسامه.
ويتخــري الرجل بني احللق والتقصــري، واحللق أفضل، بــل يتعني يف حق 
الرصورة، وهو الذي مل حيج قبل ذلك، ويف حق من لبد شــعره بصمغ أو عسل أو 
نحومها، وكذا من عقص شعره، وقيل: عقص الشعر: مجعه وجعله يف وسط الرأس 

وشده.
أما املرأة فيتعني عليها التقصري، وال جيزهيا احللق، بل هو حمرم عليها)*(.

)*( س: هــل يتخير الحــاج في الحج الثاني  بين الحلــق والتقصير بال فرق بين كونه 
لنفسه أيضًا أو لغيره الصرورة.

ج: األحوط وجوبــًا الحلق للنائب عن الصرورة، كمــا أن الظاهر وجوب   
الحلق على من يحج حجة اإلسالم عن نفسه، وإن كان قد حج قبل ذلك عن 

غيره.
س: بالنســبة لمن هو مخير بين الحلق والتقصير إذا بدأ الحلق ثم بدا له أن يقصر هل 

يجوز له ذلك؟ وهل عليه كفارة بالنسبة للمقدار الذي حلقه؟
ج: نعم يجوز له ذلك وال كفارة عليه.  

س: شخص حج منذ سنوات وكان في حينها يقلد من يقول بوجوب أن يحلق الصرورة 
علــى األحوط ولكنــه لم يحلق بل قّصر في حينها وقد مضى على ذلك ســنوات عدة، 
ماذا عليه أن يفعل؟ هل يبطل حجه وتجب اإلعادة أم يكتفي بالحلق وارســال شــعره 
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)مسألة 424(: من ليس عىل رأسه شعر جيزيه عن احللق إمرار املوسى عىل 
رأسه. وإن كان األحوط استحبابًا التقصري له بعد ذلك، بل هو األحوط وجوبًا إذا 

مل تكن وظيفته احللق.
)مســألة 425(: جيب أن يكون احللق أو التقصري بعد الذبح أو النحر، إالَّ 

يف موردين..
األول: املعذور الذي يرشع له النفر من املشعر لياًل، فإنه يكتفي بالتوكيل يف 
الذبح أو النحر، وله احللق أو التقصري بعد التوكيل، وإن مل يتحقق الذبح أو النحر. 
بل له الرجوع إىل مكة حينئٍذ ألداء مناسكها، خصوصًا املرأة إذا خافت أن يفجأها 

احليض.
الثاين: أن يشــرتي اهلدي وحيبسه يف رحله بانتظار ذبحه أو نحره. فإنه جيوز 

له احللق أو التقصري حينئٍذ وإن مل يذبحه)*(.
)مسألة 426(: إذا حلق أو قرّص قبل الذبح أو النحر ناسيًا أو جاهاًل أجزأه 

إلى منى؟
ج: ال يبطل حجه بل يجب عليه الحلق وإرسال شعره إلى منى إذا أمكن له   

ذلك وتجب عليه الكفارة إذا كان ملتفتًا لحكم الحلق حين العمل.

)*( س: ذكرتم أن تعيين الهدي بأن يشتريه ويحبسه في رحله بانتظار ذبحه أو نحره 
كاٍف فــي تجويز التقصير، فهل أن تعيين الهدي يجّوز باقي محّرمات اإلحرام؟ ثم هل 

تترتب عليه باقي أعمال الحج مثل الطواف والسعي أو البد من الذبح قبل ذلك؟
ج: نعم يكفي التقصير حينئٍذ في التحلل من اإلحرام وتســويغ محرماته،   
لكن ال تشــرع بقية أعمال الحج من الطواف والســعي قبل الذبح ااّل لمن 
يشــرع له النفر  من المشعر لياًل فإنه يكتفي بالتوكيل فيه كما ذكرناه في 

مناسك الحج والعمرة.
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وال يشء عليه. وإن كان األفضل له أن يعيد املوسى عىل رأسه بعد الذبح إن كان قد 
حلق. وأما إذا قدمه عمدًا ففي اإلجزاء إشكال. واألحوط وجوبًا أن يعيد املوسى 

أيضًا إن كان قد حلق، ويعيد التقصري إن كان قد قرص)*(.
)مســألة 427(: الظاهر االجتزاء بإزالة الشــعر باملاكنة، واألحوط وجوبًا 
االقتصار عىل ما توجب إزالة الشعر من ُأصوله، بحيث ال يبقى منه يشء من ُأصول 

الشعر عرفًا)**(.
)مسألة 428(: الظاهر عدم وجوب احللق أو التقصري يف منى إالَّ من أجل 

)*( س: إذا قصــر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى جهاًل أو 
غفلة فما حكمه؟

ج: ال شيء عليه ويجزيه التقصير المذكور إن كانت وظيفته تخييراً.  
س: من وكل غيره ليذبح عنه، فحلق رأســه ظنًا منه أن الوكيل قد أنجز الذبح، ثم تبين 

أن حلقه كان قبل الذبح، فهل يجزيه ذلك الحلق؟
ج: نعم يجزيه ذلك.  

)**( س: هــل يكفــي الحالقةـ  في الحج: بالمكائن الحديثــةـ  درجة صفر ـ  بداًل عن 
الحلق بالموسى؟

ج: نعم يكفي ذلك.  
س: شــخص يقول إني سافرت قبل 3 ســنوات نيابة إلى مكة وطبقًا لفتواكم بالنسبة 
للصرورة حلقت شعري في منى ولم أكن أعلم بوجود فرق بين الحلق بماكنة الحالقة 
وبين الحلق بالشفرة فحلقت بالماكنة وبعد ذلك سافرت مرتين وجمعت بين التقصير 
لألظافر والحلق بالماكنة فمع االلتفات إلى المســألة 428 تفضلوا بالنسبة إلى سفرتي 

األولى ما هو تكليفي وهل تؤثر على السفرات والحج الذي تالها؟
ج: إذا كان حلقه بمقدار غير مجز فليس عليه إاّل أن يحلق بمقدار مجز.  

س: ما حكم الحلق بالموسى إذا علم الحاج باستلزام ذلك لخروج مقدار الدم؟
ج: إذا كان الحلق واجبًا وانحصر تحقق ذلك بالموسى وجب اإلقدام عليه.  
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إلقاء الشعر فيها، فيجوز احللق أو التقصري يف غريها مع إلقاء الشعر فيها. وإن كان 
األحوط اســتحبابًا أن حيلق أو يقرص فيها، بل لو خــرج منها قبل ذلك رجع إليها 

لتداركه)*(.
)مسألة 429(: لو تعذر عليه إلقاء الشعر يف منى سقط وال كفارة عليه حتى 

لو تركه تقصريًا.
)مســألة 430(: األحوط استحبابًا إيقاع احللق أو التقصري يوم النحر. وإن 
كان الظاهر جواز تأخريه إىل متام ذي احلجة. بل ال إشكال يف إجزائه لو أّخره. لكن 

ال يطوف طواف الزيارة قبله)**(.
)مســألة 431(: جتب يف احللق أو التقصري النية، كسائر العبادات. وتكفي 

النية من احلاج مع قابليته هلا وال حيتاج للنية من املبارش، كاحلالق.

)*( س: إذا قّصر خارج منى يوم العيد فهل يجب عليه إلقاء شــعره في منى يوم العيد 
أو يجوز له إلقاؤه فيها فيما بعد؟

ج: يجوز  تأخيره وال تجب المبادرة إليه يوم العيد.  

)**( س: لــو لم يذبــح الحاج في نهار اليوم العاشــر لعذر أو غيــره هل يجب عليه 
التقصير قبل الغروب ولو غربت الشمس هل يجوز التقصير ليلة الحادي عشر؟

ج: ال يجــوز له تقديم الحلق أو التقصيــر على الذبح، بل ينتظر به لليوم   
الثاني من أجل تأخيره عن الذبح.

س: هــل يجب التقصير  في نهار العيد أو يجوز تأخيره إلى الليل، وعلى فر ض تأخر 
العلــم بتحقق الذبح الي ما بعد الغروب فهل يجوز التقصير  واالحالل من اإلحرام لياًل 

وال بّد من االنتظار إلى اليوم الحادي عشر؟
ج: األحوط وجوبًا عدم التقصير لياًل.  

س: إذا حلق الحاج أو قّصر ليلة الحادي عشر فهل يجزيه ذلك؟
ج: األحوط وجوبًا عدم االجتزاء به.  
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نعم، مع عدم قابليته للنيــة كالطفل فالالزم النية من وليه مع وجوده، وإالَّ 
فمن أي شخص يتوىل أمره.

 )مســألة 432(: ملا كان من حمرمات اإلحرام إزالة الشــعر عن الغري ـ كام 
ســبق ـ فإذا أراد املحرم أن حيلق غريه أو يقرص له فالبد له قبل ذلك من أن حيل من 

إحرامه باحللق أو التقصري)*(.
)مسألة 433(: يستحب للمحرم عند إرادة احللق استقبال القبلة، وأن يأمر 

ي ويقول: احلالق فيضع املوسى عىل قرنه االيمن، ثم يسمِّ
»اللهم أعطني بكل شعرة نورًا يوم القيامة«.

واألوىل أن يزيد عىل ذلك بقوله:
ر عني السيئات إنك عىل كل يشء قدير«. »وحسنات مضاعفات وكفِّ

والبد من اســتيعاب متام الــرأس يف احللق. واألفضل إمرار املوســى إىل 
العظمــني النابتني قبالة وتد األذنــني حتى لو مل يكن عليهام شــعر. وأما التقصري 

فاألوىل يف كيفيته ما تقدم يف التقصري للعمرة.

)*( س: المحرم إذا قصر لغيره عمدًا أو جهاًل أو نســيانًا قبل أن يقصر لنفســه فهل 
يصح التقصير المحلل بالنسبة للغير؟

ج: نعم يصح ويجزيه، ألن النية منه ال من المباشــر، ليكون تعذر التقرب   
منه مع العمد مبطاًل للعمل.

س: هل يجوز للمحرم أن يقّصر للغير أو يقّلم أظافر غيره، وإذا فعل جهاًل أو نســيانًا 
فما حكمه؟

ج: ال يجوز للمحرم أن يقصر للغير من شــعره. واألحوط وجوبًا له عدم   
تقليم أظافير الغيــر أو تقصيرها أيضًا. لكن ال كفارة فيه وال ســيما مع 

النسيان أو الجهل.





الفصل اخلامس
فيام جيب بمكة املعظمة

بعد مناسك منى

وهي ُأمور..
األول: الطواف بالبيــت وصالته، عىل نحو ما مر يف طواف العمرة، إالَّ أنه 

ينويه للحج.
وهو الطواف األول يف احلج، وهو واجب يف مجيع أقسام احلج، وركن فيها، 

كام تقدم. وتقدمت مجلة من أحكامه.
)مسألة 434(: جيب تأخري طواف احلج عن احللق أو التقصري، فإن خالف 
ســهوًا أو جهاًل أجزأه وال يشء عليه. وإن كان متعمدًا كان عليه شــاة واألحوط 
وجوبــًا له اإلعادة عىل مــا حيصل به الرتتيب. وهو األحوط اســتحبابًا مع اجلهل 

والنسيان.
الثــاين: مما جيب يف مكة الســعي بني الصفا واملروة، عــىل النحو املتقدم يف 

العمرة، إالَّ أنه ينويه للحج.
وهو واجب يف مجيع أقســام احلج وركن فيهــا، كام تقدم وتقدمت مجلة من 

أحكامه، ومنها حكم املواالة والرتتيب بينه وبني الطواف.
الثالث: طواف النســاء وصالته. وهو واجب يف احلج بأقســامه والعمرة 
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املفردة دون عمرة التمتع كام ســبق. وال فرق يف وجوبه بني الرجل واملرأة والصبي 
والصبية وما تقدم يف طواف عمرة التمتع من الفروع جار فيه.

نعم، تقدم يف فصل الطواف أنه ليس ركنًا يف احلج، فمن تركه عمدًا مل يبطل 
حجه وإن وجب عليه قضاؤه بنفسه وال جيزيه فعل النائب عىل األحوط وجوبًا.

نعم، لو تركه ناسيًا أو جاهاًل أجزأه فعل النائب إذا تعذر عليه فعله بنفسه أو 
كان حرجًا. وال حيل له النساء حتى يأيت النائب به.

نعم، إذا زاد عىل النصف وخرج ناســيًا حلت له النساء وإن وجب عليه أن 
يستنيب يف إمتام ما بقي عليه من الطواف.

)مسألة 435(: يســتحب تعجيل واجبات مكة الثالثة يوم النحر. بل يكره 
للمتمتع تأخريها لليوم احلادي عرش من شــهر ذي احلجة من غري حاجة. واألحوط 
اســتحبابًا عدم تأخريها عنه. وإن كان األظهر جواز تأخريها بعد أيام الترشيق، بل 
إىل آخــر ذي احلجة للمتمتع فضاًل عن غريه، وال جيوز تأخريها عن ذي احلجة حتى 

طواف النساء عىل األحوط وجوبًا.
)مســألة 436(: جيب الرتتيب بني األمور الثالثــة، فيبدأ بطواف احلج، ثم 

السعي، وخيتم بطواف النساء.
ولو قدم الســعي عىل طواف احلج جرى فيه ما تقّدم يف طواف عمرة التمتع 

وسعيها.
ولو قدم طواف النســاء عىل طواف احلج أعــاده مطلقًا، وكذا لو قّدمه عىل 
الســعي عمدًا، أما لو قّدمه نســيانًا أو جهاًل فالظاهر اإلجزاء، وإن كان األحوط 

استحبابًا إعادته.
)مسألة 437(: يف جواز تقديم طواف النساء عىل السعي ملن ختاف احليض 
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إشكال. واألحوط وجوبًا تقديمه ثم إعادته ولو بأن تستنيب فيه إن تعذرت عليها 
املبارشة.

)مســألة 438(: إذا تعذر الطواف حليض ونحوه فإن أمكن االنتظار حتى 
يزول املانع وجب، وإالَّ جازت االســتنابة فيه، بل وجبت حتى يف طواف النســاء 

عىل األحوط وجوبًا.
)مســألة 439(: تقدم يف فصل أنواع احلج أنــه جيوز يف حج القران واالفراد 

تقديم طواف احلج وسعيه عىل الوقوفني اختيارًا. 
أمــا يف حج التمتع فال جيوز ذلك إالَّ لرضورة أو حرج، كاملرأة ختاف احليض 
الذي يمنعها من الطواف والشيخ الكبري الذي ال يطيق الزحام وكذا الذي خياف من 

الرجوع إىل مكة بعد قضاء مناسك منى ونحوهم. 
والظاهر تقديم السعي مع الطواف حينئٍذ حتى ملن يقدر عىل السعي بعد أداء 

مناسك منى كاملرأة التي ختاف احليض. 
كام أن الظاهر إجزاء ذلك هلم حتى لو انكشف قدرهتم عىل الطواف والسعي 
بعد قضاء مناســك منى. وإن كان األحوط اســتحبابًا اإلعادة هلم حينئٍذ، خصوصًا 
للســعي. بل األحوط اســتحبابًا إعادة الســعي هلم مطلقًا، بل حتــى الطواف ولو 

باالستنابة إن تعذر عليهم املبارشة)*(.

)*( س: من يسوغ له تقديم الطواف على الوقوفين هل يجب إيقاعه بعد اإلحرام للحج، 
أو يكفي قبل ذلك؟

ج: نعم البد من إيقاعه بعد اإلحرام للحج، ألنه من أجزاء الحج.  
س: من يجوز لهم تقديم طواف الحج على األعمال هل يطوفون بعد اإلحرام أو قبله؟

ج: بعد اإلحرام، نظير ما ذكرناه في جواب السؤال السابق.  
س: هل يجوز للحملدار أو معاونيه بســبب ضيق الوقت لهم أداء طواف الحج الواجب 
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قبل يوم عرفة وظنة العجز عن أدائه بعدئٍذ؟ رعاكم اهلل تعالى.
ج: ال يجوز تقديمه علــى الوقوفين إال لضرورة أو حرج، فإذا خاف العجز   
عن الطواف في وقته جاز تقديمه، والظاهر تقديم السعي مع الطواف أيضًا 
حتى لو كان يعلم بالقدرة على السعي بعد مناسك منى، ولكنه فرض نادر 

بالنسبة إلى الحملدار ونحوه. 
س: شــخص لديه مرض والطبيب قد نصحه بعدم المزاحمة وأن كثرة الزحام تضره، 
فهل ذلك يسوغ له تقديم طواف الحج على الوقوفين وكذلك لو كان مريضًا وقد خاف 
من الزحام وعدم استطاعته بعد الوقوفين الطواف هل يجوز له تقديم الطواف في هذه 

الحالة أم ال يجوز؟ 
ج ـ إذا كان ال يطيــق الزحــام مع هذا المرض ولم يتمكــن من البقاء بعد   
مناســك منى إلى آخــر ذي الحجة جاز له تقديم الطواف والســعي على 

الوقوفين. 
س: المريض الذي يـخشى من الزحام في الطواف والسعي بعد أعمال منى ماذا يفعل؟

ج: يقدم طواف الحج والسعي على الوقوفين.  
س: إذا قدمــت المرأة أعمال مكــة على الوقوفين لخوف الحيــض لكنها حاضت بعد 

السعي وقبل اإلتيان بطواف النساء فما وظيفتها؟
ج: يبقى عليها اإلتيان بطواف النساء فإن طهرت ادته بنفسها وإن لم تطهر   

استنابت إذا اضطرت لذلك.
س: إذا كان للمكلف عذر يسوغ تقديم أعمال مكة على الوقوفين، فهل يجوز له التفكيك 
فيها بتقديم طواف الحج وحده أو الطواف والسعي، أو الطوافان وتأخير الباقي إلى ما 

بعد مناسك منى؟
ج: يجوز له تقديــم طواف الحج وحده أو مع الســعي وال يجوز اإلتيان   

بالطوافين وتأخير السعي.
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)مسألة 440(: الظاهر أن مناط التعذر أو احلرج املوجب جلواز التقديم هو 
تعذر الطواف املرشوع بعد الوقوفني، أو لزوم احلرج منه، إما الســتمرار العذر يف 
متام ذي احلجة، أو للحرج من التأخر يف مكة املعظمة بانتظار ارتفاع العذر يف أثنائه، 

أو للحرج من االستمرار يف اإلحرام بانتظار ارتفاع العذر فيه.
)مســألة 441(: ال جيوز تقديم طواف النساء عىل الوقوفني اختيارًا يف مجيع 
أقســام احلج، وأما املعذور بالوجه املتقدم فاألحــوط وجوبًا له ـ مع خوف تعذره 
عليه بعد أداء مناســك منى ـ تقديمه عىل الوقوفني، ثم إعادته بعد أداء املناســك 

املذكورة بنفسه إن صادف قدرته عليه، وإالَّ فيستنيب فيه.
)مسألة 442(: إذا حلق املتمتع أو قرّص حل له كل يشء إالَّ الطيب والنساء.
نعــم، يكره له تغطية الرأس ولبس الثياب التي حترم عىل املحرم، فإذا طاف 
طواف احلج وصىل صالته وسعى بني الصفا واملروة حل له الطيب عىل كراهة، فإذا 

طاف طواف النساء حلت له النساء.
أما املفرد والقارن فإنه حيل هلام الطيب أيضًا باحللق أو التقصري وال يتوقف عىل 

طواف احلج وسعيه.
)مســألة 443(: ال حيل الصيد من حيثية احلــرم، وحيل من حيثية اإلحرام 
باحللــق أو التقصري، فيحل له أكل الصيد الذي يصيده املحل إذا ُذبح يف احلل، وإذا 

صاد يف احلرم مل يتضاعف اجلزاء.
)مسألة 444(: يســتحب ملن يميض إىل مكة للطواف والسعي الغسل قبل 
دخول املسجد، بل قبل دخول مكة، واألفضل أن يكون يف منى، كام يستحب تقليم 

االظفار، واالخذ من الشارب.
)مســألة 445(: يســتحب الدعاء إذا وقف عىل باب املسجد بام روي عن 
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الصادقA وهو:
مه يل. اللهم اين أسألك مسألة  مني له وســلِّ »اللهم أعّني عىل نســكي وسلِّ
العليل الذليل املعــرف بذنبه أن تغفر يل ذنويب وأن ُترجعنــي بحاجتي. اللهم اين 
عبــُدك والبلُد بلُدك والبيُت بيُتك جئت أطلــب رمحتك وأؤم طاعتك متبعًا المرك 
راضيًا بقدرك أسألك مسألة املضطر إليك املطيع المرك املشفق من عذابك اخلائف 

لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتريين من النار برحتمك«.
ثم تأيت احلجر األسود فتســتلمه وتقبله، فإن مل تستطع فاستلمه بيدك وقّبل 
يدك، فإن مل تســتطع فاســتقبله وأومئ إليه بيدك وقّبلها وكــرّب وقل كام قلت يوم 
قدمت مكة للعمرة، وائت بالطواف ثم بالسعي مراعيًا آداهبام عىل النهج السابق ثم 

تأيت بطواف النساء وبركعتيه عىل النهج السابق أيضًا.



الفصل السادس
فيام جيب بمنى يف أيام

الترشيق ولياليها

وهو أمران..
األول: املبيــت بمنى، وجيــب املبيت هبا ليلة احلادي عــرش من ذي احلجة 
والثاين عرش منه. ويتخري احلاج بني النفر يف اليوم الثاين عرش والنفر يف اليوم الثالث 
عــرش إالَّ يف موارد جيب عليه فيها أن يبيت ليلــة الثالث عرش وال ينفر إالَّ يف اليوم 

الثالث عرش.
أوهلا: أن يصيب الصيد، قتاًل، بل مطلقًا عىل األحوط وجوبًا.

ثانيها: أن يأيت النساء عىل األحوط وجوبًا، واألحوط استحبابًا العموم لكل 
ما يتعلق بالنساء من حمرمات اإلحرام.

بل يســتحب املبيت ليلة الثالث عرش لكل من أتــى غري ذلك من حمرمات 
اإلحرام، قيل: بل هو األفضل لكل ناسك)*(.

ثالثها: أن تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عرش، وهو يف منى قبل أن خيرج 

)*( س: مــن جامع زوجته في إحرام عمرة التمتع بعد الســعي هل يشــمله االحتياط 
اللزومي بالمبيت في منى في ليلة الثالث عشــر أم يختص ذلك بمن يجامع في إحرام 

الحج؟
ج: األحوط وجوبًا شمولها له.  
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منها)*(.
)مسألة 446(: ال يكون النفر يف اليوم الثاين عرش إالَّ بعد الزوال أما النفر يف 

اليوم الثالث عرش فيجوز يف أي ساعة شاء بعد رمي اجلمرات)**(.
)مسألة 447(: يتحقق املبيت الواجب بأحد أمرين..

األول: أن يكون يف منى من غروب الشمس إىل نصف الليل، وجيوز اخلروج 

)*( س: يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم األيام الثالثةـ العاشر والحادي عشر 
والثاني عشــر خارج منى لعــدم تحصيل المكان داخل منــى ودخولها حرجيًا عليهم 
في الليل للمبيت بســبب وجود نســاء وشيوخ معهم فما  حكم هؤالء وإذا  رمى هؤالء 
الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فهل يجب عليهم البقاء بمنى والنفر بعد الزوال 
منهن أم يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم خارج منى قبل الزوال وإذا صار الزوال نفروا 
من أماكنهم؟ وإذا كان حكمهم البقاء في منى إلى الزوال فما حكم النســاء والشــيوخ 
الذين يستنيبون عنهم في الرمي وهم باقون خارج منى هل ينفرون من هذا المكان أم 

يذهبون إلى منى للنفر منها  علمًا أن الذهاب إلى منى يكون حرجّيًا عليهم؟
ج: إذا كان المبيت في منى حرجيًا ســقط، وإذا أمكن النفر في اليوم الثاني   

عشر من منى وجب في حق كل أحد وال يسقط إاّل بالحرج أو التعذر.
س: مــن بات في منى ثم اكمل المبيت في مكة ليلة الثاني عشــر فهل يجب عليه العود 

الجل النفر؟
ج: نعم يجب عليه العود.  

س: إذا أفــاض الحــاج من منى بعد ظهر الثاني عشــر، ثم عاد إليهــا لحاجة وغربت 
الشمس وهو فيها فهل يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي يومه؟

ج: ال يجب عليه ذلك ما دام قد نفر.  

)**( س: لو رمت النساء الجمرة ليلة الثاني عشر ـ بناء على تقليد من يجوز لهن ولو 
اختيارًا ـ وذهبن إلى مكة هل يجب عليهن الرجوع إلى منى نهارًا للنفر بعد الزوال؟

ج: نعم يجب عليهن الرجوع.  
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حينئٍذ بعد نصف الليل عىل كراهة.
الثــاين: أن يكــون فيها عند طلــوع الفجــر. وإن كان األفضل واألحوط 
اســتحبابًا أن يكون فيها من نصف الليل إىل طلوع الفجر، واألحوط وجوبًا عدم 
االكتفــاء بالكون فيها من قبل نصــف الليل إىل ما بعده، بأن يدخلها عشــاء مثاًل 

وخيرج منها سحرًا)*(.

)*( س: ما حكم من بات في منى من النصف األول من الليل ولكنه اشتبه في العالمات 
الموضوعة لحدود منى فخرج منها بضع خطوات ثم عاد مباشــرة هل يقدح ذلك في 

صدق المبيت فيجب أن يكمل النصف الثاني؟
ج: يشــكل االكتفاء به، فعليه إتمام النصف الثاني أو يكون قبل الفجر في   

منى ليطلع الفجر عليه وهو فيها.
س: من قصد المبيت في منى من قبل أن تغرب الشــمس ثم نام ولم يســتيقظ إاّل عند 

منتصف الليل هل يجزيه ذلك أم يلزمه المبيت في النصف الثاني من الليل؟
ج: يكفي ذلك في المبيت إذا كان ناويًا له قبل النوم.  

س: هــل يجب في المبيت بمنى فــي نصف الليل مراعاة النصف الحقيقي الذي يخل به 
النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفي؟

ج: البد من مراعــاة النصف الحقيقي وال عبرة بالمســامحة العرفية في   
المقام.

س: بات بعض حجاج بيت اهلل العتيق في فندق يسمى )أبراج منى(، هذا الفندق يقع على 
ســفح الجبل، )وللمعلومية أن سفح الجبل تم إزالته لكن ليس بشكل كامل، حيث يبقى 
تقريبًا ال يقل عــن 15 مترًا ارتفاعًا عن وداي منى والفندق يقع على الجزء المتبقي من 

هذا السفح.
ما حكم من بات ليالي منى في هذا المكان؟ و هو هذا المكان من الوادي أم ال؟   

)للمعلومية تم سؤال أهل الخبرة من اهل مكة، وانقسموا إلى قسمين(   
ج: ال يتيســر تحديد موقع الفندق المذكور إال أن األحوط المبيت في غير   

السفح بل داخل الوادي.
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)مسألة 448(: جيوز اخلروج من منى هنارًا للطواف وغريه، وال جيب املقام 
هبا إالَّ بمقدار رمي اجلمرات وإن كان األفضل عدم اخلروج منها.

)مســألة 449(: جيوز املبيــت يف مكة ملن كان منشــغاًل بالعبادة، وإن كان 
األفضل الرجوع إىل منى قبل الفجر، بحيث يطلع عليه الفجر فيها.

)مســألة 450(: إذا بات بمكة غري منشغل بالعبادة كان عليه لكل ليلة شاة 
وكذا إذا بات بغري مكة وإن كان منشغاًل بالعبادة، واملتيقن من ذلك ما إذا قىض متام 
الليل خارج منى، أمــا إذا قىض بعضه خارجها من دون أن يتحقق املبيت الواجب 

ففي وجوب الفدية إشكال وإن كان أحوط وجوبًا)*(.
)مسألة 451(: ال جتب الفدية املذكورة مع اجلهل أو النسيان أو االضطرار 

س: نتيجة لالزدحام الشــديد، وضيق المكان في منى ترتفع أجور السكن داخلها إلى 
حــد ال يتمكن الحــاج من دفع األجــور المذكورة كما ال يمكن الســكن داخل منى في 
الشوارع واالرصفة لممانعة الســلطات من ذلك أو يسبب ذلك الحرج الشديد كما في 
النســاء فهل يمكن  للحاج أن يســكن في وادي محسر أو العزيزية مما هو خارج منى 

نتيجة للظروف المذكورة؟
ج: أما حجة اإلســالم فال تتم االســتطاعة لها إاّل بالقدرة على المبيت في   
منــى بالوجه الالئق الذي ال يخرج معه. وأما غيرها من الحج المســتحب 
فال تتوقف مشروعيته على القدرة على ذلك  وحينئٍذ إذا تعذر على الحاج 
المبيت في منى أو كان حرجيًا ســقط المبيت فيهــا ولم يجب المبيت في 
وادي محســر أو العزيزية وإن كان أحوط استحبابًا، بل يجوز له المبيت 

في مكة ويقتصر على رمي الجمار في أيام منى.

)*( س: من لم يتمكن من المبيت في منى بسبب المرض أو بسبب ازدحام الطريق غير 
المتوقع هل تجب عليه الفدية؟

ج: ال تجب الفدية، كما ذكرناه في )المسألة 451( من مناسك الحج والعمرة.  
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أو احلرج. نعم، لو كان االضطرار بسبب غلبة النوم فالظاهر لزوم الفدية.
)مســألة 452(: ال جتب الكفــارة عىل من خرج عن بيــوت مكة القديمة 

قاصدًا منى، فنام يف الطريق حتى أصبح.
)مســألة 453(: األحوط وجوبًا وقوع املبيت عن النيــة بالنحو املعترب يف 
العبادات ولــو عجز عنها لصبى أو إغامء أو نحومها ســقط اعتبارها ولو أخل هبا 

عمدًا أو جهاًل أو نسيانًا مع القدرة عليها مل جتب الفدية إذا حتقق املبيت الواجب.
)مسألة 454(: يستحب عند الرجوع من مكة ملنى أن يقول:

»اللهم بك وثقت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، فنعم الرب 
ونعم املوىل ونعم النصري«.

الثاين: مما جيب يف منى، رمــي اجلامر الثالث: اجلمرة األوىل، والثانية، وهي 
الوسطى، والثالثة، وهي مجرة العقبة.

وجيــب رميها يف اليوم احلادي عرش من ذي احلجــة والثاين عرش، أما اليوم 
الثالث عرش فال جيب رميها فيه إالَّ عىل من مل ينفر يف اليوم الثاين عرش ووجب عليه 

املبيت ليلة الثالث عرش.
)مسألة 455(: ال جيوز الرمي لياًل، بل جيب أن يكون يف النهار، وبعد طلوع 
الشمس، إاّل ملن تقدم يف رمي مجرة العقبة من أعامل يوم النحر جواز الرمي له لياًل، 
عدا الرمي فإهنا وإن جاز هلا رمي العقبــة لياًل إال أن األحوط وجوبًا أن ترمي يوم 

احلادي عرش والثاين عرش هنارًا)*(.

س: يشــتد الزحام عادة في نهار اليوم الثاني عشــر في منى ســواء بالنسبة إلى   )*(
الرمي أم بالنســبة إلى الخروج منها بعد الزوال فما هو تكليف المرضى وكبار الســن 

والنساء بالنسبة إلى الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر؟
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)مســألة 456(: يرمي كل مجرة بســبع حصيات عىل النحو املتقدم يف رمي 
مجرة العقبة يوم النحر، وبالرشوط املتقدمة هناك.

)مســألة 457(: جيب الرتتيب بني اجلامر الثــالث يف الرمي، فريمي األوىل 
ثم الوســطى ثم مجرة العقبة. ولو خالفه أعاد عىل ما حيصيل به الرتتيب، فلو رماها 
منكوســة أعاد رمي الوســطى ثم مجرة العقبة، ولو رمى األوىل ثم مجرة العقبة ثم 

الوسطى أعاد رمي مجرة العقبة فقط.
)مســألة 458(: يكفي يف حصول الرتتيب يف حــق النايس واجلاهل رمي 
اجلمرة بأربع حصيات فام زاد، فمن رمى الســابقة بأربع ثم رمى الالحقة كفاه إمتام 

رمي السابقة، ومل حيتج الستئناف رمي الالحقة.
أما لو كان الرمي بأقل من أربع فال يكفي تتميم رمي الســابقة، بل البد من 

استئناف رمي السابقة وإعادة رمي الالحقة.
أما العامد يف االنقاص فال يكفي يف حقه ذلك، بل البد له من االســتئناف 
عىل ما حيصل به الرتتيب، واألحوط وجوبًا حينئٍذ عدم االجتزاء بام وقع من الرمي 

الناقص، فيستأنف رمي السابقة يف الفرض، وال جيتزئ بإكامله.
)مســألة 459(: إذا فاتته مجرة وجهل عينها أعاد عــىل الثالث مرتبًا بينها، 
وكذا إذا علم أنه قد رمى إحدى اجلمرات أقل من أربع. أما لو علم أنه رمى إحدى 

ج: ليــس لهم حكم خاص، بل تجري عليهم االحــكام العامة، فيجب عليهم   
الرمي بالمباشــرة مع اإلمكان ولو في آخر النهار وإال فيســتنيبون، وال 

يجوز لهم النفر إال بعد الزوال فإن تعذر عليهم باتوا ليلة الثالث عشر.
س: هــل يجوز للمرأة والمريــض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشــر والثاني 

عشر؟
ج: يجوز الرمي لياًل للخائف والمريض، وفي جوازه للمرأة إشكال.  
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اجلمرات أربع فامزاد ومل يتم هلا سبع كفاه أن يكرر املقدار الفائت عىل اجلامر الثالث.
)مســألة 460(: إذا فاته رمي يوم حتى دخل الليل قضاه يف اليوم الثاين من 
أيام الترشيق. ويقدم الفائت عىل احلارض عىل األحوط وجوبًا. ويســتحب الفصل 
بينهام واألوىل أن يكون القضاء أول النهار واألداء عند الزوال، وإالَّ فليفصل بينهام 

بساعة. وكذا احلال لو فاته رمي مجرة واحدة من يوم.
)مسألة 461(: إذا فاته رمي اجلامر أو بعضه حتى رجع إىل مكة وجب عليه 
الرجوع لتدارك ذلك. واألفضل الفصل بني رمي االيام ـ لو تعدد الفائت ـ بساعة.

هذا مع بقاء أيام الترشيق، أما مع خروجها فالظاهر سقوط القضاء يف عامه 
واستحبابه يف العام الثاين فيأيت به بنفسه أو يستنيب فيه.

وإن كان األحوط اســتحبابًا مع بقائه يف مكة اجلمع بني الرجوع للتدارك يف 
العام والتدارك يف العام الثاين بنفســه أو نائبه، أما مع خروجه من مكة فيقترص عىل 

الثاين.
)مســألة 462(: من ترك رمي اجلامر مل حترم عليه النساء ومل يبطل حجه ومل 

جيب عليه احلج من قابل، وإن كان متعمدًا يف تركه له.
)مسألة 463(: يستحب التكبري لغري أهل منى عقيب عرش صلوات أوالها 

صالة الظهر من يوم النحر إىل صالة الفجر من اليوم الثاين عرش. 
أمــا أهل منى فيزيدون بعده بقية صلوات أيام الترشيق ما أقاموا بمنى، فإن 
نفروا يف النفــر األول زادوا بعد صالتني ظهر اليوم الثــاين عرش وعرصه، فيكون 
تكبريهم بعد اثنتي عرشة صــالة، وإن نفروا يف النفر الثاين قبل زوال اليوم الثالث 
عرش زادوا عىل ذلك ثالث صلوات العشائني من ليلة الثالث عرش وصالة الصبح 
من اليوم الثالــث عرش، فيكون تكبريهم بعد مخس عرشة صــالة، وإن نفروا بعد 
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صالة الظهرين زادوا التكبري بعدمها، فيكون تكبريهم بعد ســبع عرشة صالة، بل 
يستحب التكبري أيضًا بعد كل صالة نافلة تبعًا للفرائض، الهل منى وغريهم.

)مسألة 464(: األوىل يف كيفية التكبري أن يقول:
»اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إاّل اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد اهلل أكرب 

عىل ما هدانا اهلل أكرب عىل ما رزقنا من هبيمة االنعام احلمد هلل عىل ما أبالنا«.
)مسألة 465(: ينبغي ملن أقام أيام الترشيق بمنى أن يصيل الفرائض والنوافل 
يف مسجد اخليف. وأفضلها مصىل رسول اهللF وهو من املنارة إىل نحو من مخسة 
عرش مرتًا من جهة القبلة وعن يمينها وعن يســارها ومن خلفها، ويســتحب فيه 
التسبيح والتهليل والتحميد كل منها مائة مرة. والصالة فيه مائة ركعة قبل أن خيرج 
منه. كام يســتحب الصالة فيه ســت ركعات يف أصل الصومعة. واألوىل أن يكون 

عند إرادة الرجوع إىل مكة مودعًا هلا إذا ابيضت الشمس من اليوم الثالث عرش.
تتمــيم:

إذا ثبت هالل ذي احلجة بحكم املخالفني أجزأ احلج معهم وال جيب حتّري 
العمل عىل خالفه مما يقتضيه امليزان الرشعي، من دون فرق بني احتامل إصابتهم يف 
احلكم والعلم بخطئهم فيه، ومن دون فرق بني األعامل التي تقتيض التقية متابعتهم 

فيها لتضيق وقتها ـ كالوقوفني ـ وغريها كالرمي والذبح والنفر.
نعــم، البد من ابتناء احلج بمقتىض أمر الســلطان النافــذ عىل وحدة احلج 
وتعيينه عىل طبــق احلكم املذكور، كام هو املتعارف يف عصورنا ويف أغلب العصور 

أو مجيعها.
أما لو ابتنى عــىل أن لكل فئة أن تعمل عىل ما تريــد فالالزم مراعاة ثبوت 
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اهلالل بالوجه الرشعي. لكنه فرض ال واقع له يف عصورنا)*(.

س: إذا ثبت الهالل لدى الحكومة الســعودية ولم يثبت لدى الحاكم الشــرعي وال   )*(
المكلف أو ثبت خطأ الحكومة فهل يجزي الحج مع موافقتهم في المواقف؟

ج: نعم يجزي الوقوف وسائر أعمال الحج معهم إذا تحقق موضوع التقية،   
وهو الخوف من المخالفين أو مداراتهم أو التحبب إليهم، كما هو الظاهر من 
دون فرق في ذلك بين الشك في ثبوت الهالل والعلم بعدم ثبوته. نعم لو 
فرض البناء من الــكل على أن لكل فرقة العمل على موازينها، ولم يكن في 
الحج معهم إال التزلف والميوعة حرم ذلك ولم يجزئ، إال أنه فرض مخالف 
للواقع القائم، واهلل ســبحانه العالم. والحمد هلل رب العالمين وهو حسبنا 

ونعم الوكيل.
س: إذا ثبت الهالل لدى المخالفين من دون ثبوته عندنا شرعًا  ـ سواء علم بخطئهم أم 
ال ــ في هذه العصور التي يفرض الســلطان متابعته في ذلك، لكن كانت هناك فرصة 
لبعض األشــخاص من إدراك موقف االختياري للمشعر مثاًل بسبب ازدحام الحجاج 
وتجمع كثيرين منهم خارج منى بحيث ال يكون ذلك ملفتًا للنظر، فهل يجب على هؤالء 

الوقوف حينئٍذ؟
ج: ال يجب ذلك. إلجزاء الوقوف معهم. نعم لو كان قد وصل للمشــعر ولم   
يكن في بقائه كلفة عليه والتفت للحال فاألحوط وجوبًا عدم الخروج منه 

قبل إدراك المقدار الواجب من الوقوف.
س: إذا ثبت الهالل لدى المخالفين من دون ثبوته عندنا شرعًا ـ سواء علم بخطئهم أم 
ال ـ في هذه العصور التي يفرض الســلطان متابعته في ذلك، لكن كانت هناك فرصة 
لبعض األشــخاص من إدراك الموقف االختياري للمشعر مثاًل بسبب ازدحام الحجاج 
وتجمع كثيرين منهم خارج منى بحيث ال يكون ذلك ملفتًا للنظر، فهل يجب على هؤالء 

الوقوف حينئٍذ؟
ج: ال يجب ذلك إلجزاء الوقوف معهم. نعم لو كان قد وصل للمشــعر ولم   
يكن في بقائه كلفة عليه والتفت للحال فاألحوط وجوبًا عدم الخروج منه 

قبل إدراك الفرض من الوقوف.





الفصل السابع
فيام يتأكد استحبابه

مدة املقام بمكة املعظمة

)مســألة 466(: يســتحب بعد الفراغ من احلج طواف ُأسبوع مع صالته 
عن أبيه وُأمــه وزوجته وولده وخاصته ومجيع أهل بلده، وجيزيه طواف واحد عن 

اجلميع. ولو أفرد لكل واحد طوافًا مع صالته كان أوىل.
)مسألة 467(: يستحب أن يطوف مدة مقامه بمكة ثالثامئة وستني طوافًا، 
كل طواف سبعة أشواط. فإن مل يتمكن، فاثنني ومخسني طوافًا تكون ثالثامئة وأربعة 
وستني شوطًا، فإن مل يستطع فبام يقدر عليه، وقد ورد أن النبيF كان يطوف عرش 
طوافات بالليل والنهار: ثالثة أول الليل وثالثة آخره، واثنني إذا أصبح واثنني بعد 

الظهر.
والطواف يف عرش ذي احلجة قبل احلج أفضل من سبعني طوافًا يف احلج.

)مســألة 468(: يســتحب دخول الكعبة الرشيفة زادهــا اهلل تعاىل رشفًا، 
ففــي احلديث: »الدخول فيها دخول يف رمحة اهلل تعــاىل واخلروج منها خروج من 

الذنوب«.
ويتأكد استحبابه للرصورة، وال يتأكد يف حق النساء. ويستحب للداخل أن 

يكون حافيًا.
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)مسألة 469(: يستحب الغســل لدخول الكعبة الرشيفة، وهو جيزي عن 
الوضوء. وليقل إذا دخل:

»اللهــم إنك قلت يف كتابــك: ﴿ومن دخله كان آمنــًا﴾ فآمني من عذاب 
النار«.

فإذا خرج منها استحب له التكبري ثالثًا ثم يقول:
»اللهم ال تهد بالءنا وال تشمت بنا أعداءنا، فإنك الضار النافع«.

وورد فيها أعامل كثرية ال جمال الستقصائها، وال سيام مع ندرة تيرس دخوهلا 
يف زماننا.

)مســألة 470(: يســتحب الرشب من ماء زمزم، بل االرتواء منه، فإن به 
يكون الشفاء ويرصف الداء، وبه تنال احلاجات وتدرك الطلبات، فقد ورد أنه خري 
ماء عىل وجه االرض، وأنه دواء مما رشب له، بل هو شفاء من كل داء، ويقول حني 

يرشبه مستقباًل الكعبة:
»اللهم إين أسألك علاًم نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء وسقم«.

كام يستحب محله وإهداؤه واستهداؤه.
)مســألة 471(: يف صحيح معاوية بن عامر: »إذا أردت الولد افض عليك 
دلوًا من ماء زمــزم، ثم ادخل البيت )يعني الكعبة الرشيفــة( فإذا قمت عىل باب 

البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل:
اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت: ﴿من دخله كان آمنًا﴾ فآمنِّي 

من عذابك وأجرين من سخطك.
ثم ادخل البيت فصلِّ عىل الرخامة احلمراء ركعتني، ثم قم إىل االســطوانة 

التي بحذاء احلجر والصق هبا صدرك، ثم قل:
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يا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم ال تذرين فردًا وأنت 
خري الوارثني، وهب يل ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

ثم در باالسطوانة فالصق هبا ظهرك وبطنك وتدعو هبذا الدعاء«.
 )مســألة 472(: ينبغــي أن يزار مولد رســول  اهللF، وأن يــزار منزل 
خدجيةD الذي توفيت فيه وســكنه النبيF معها يف حياهتا، وبعد وفاهتا حتى 

هاجر إىل املدينة املنورة.
)مســألة 473(: يســتحب زيارة قرب خدجية وقرب أيب طالب، ومها يف مقربة 
مكة باحلجون. كام يســتحب إتيان مســجد راقم، والغار الذي بجبل حراء، الذي 
كان النبيF يتعبَّد به قبل نزول الوحي عليه وبعده، والغار الذي بجبل ثور الذي 

اختفى فيه النبيF من املرشكني ملا هاجر إىل املدينة املنورة.
)مسألة 474(: يستحب أن خيتم القرآن مدة إقامته يف مكة وأقله مرة واحدة.
)مسألة 475(: يستحب ملن أراد اخلروج من مكة إىل أهله أن ال خيرج حتى 
يشــرتي مترًا بدرهم، وهو يقارب ثالثة غرامات فضة ويتصدق بالتمر قبضة قبضة 
ملــا كان منه يف احلرم أو حال اإلحرام، فيكون كفارة ملا دخل عليه يف احلج غفلة من 

حك أو سقوط قملة أو نحومها.
)مســألة 476(: يستحب ملن يريد اخلروج أن يعزم عىل العود، فإنه يزيد يف 

العمر إن شاء اهلل تعاىل. ويكره العزم عىل عدمه، وخيشى منه قرص العمر.
)مسألة 477(: يستحب ملن يريد اخلروج أن يوّدع البيت بأن يطوف بالبيت 
ُأسبوعًا ويستلم احلجر األسود والركن اليامين يف كل شوط مع اإلمكان، وإالَّ افتتح 
به وختم به إن تيرس له، ثم يأيت املستجار مثل يوم قدومه، فيصنع عنده مثل ما صنع 
يوم قدوم مكة، ثم يدعو لنفســه بام أراد، ثم يستلم احلجر األسود، ثم يلصق بطنه 
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بالبيت، وحيمد اهلل تعاىل ويثني عليه ويصيل عىل حممد وآله ثم يقول:
»اللهم صلِّ عىل حممد عبدك ورســولك ]نبيك[ وأمينك وحبيبك ونجّيك 
]نجيبك[ وخريتك من خلقك، اللهم كام بّلغ رساالتك وجاهد يف سبيلك وصدع 
بأمرك وُأذي يف جنبك وَعَبَدك حتى أتاه اليقني، اللهم اقلبني مفلحًا منجحًا مستجابًا 
يل بأفضــل ما يرجع بــه أحد من وفدك مــن املغفرة والربكة والرمحــة والرضوان 
والعافية، اللهــم إن أمتني فاغفر يل، وإن أحييتني فارزقنيه من قابل، اللهم ال تعله 
آخر العهد من بيتك، اللهم إين عبــدك وابن عبدك وابن أمتك، محلتني عىل دوابك 
وســرّيتني يف بالدك، حتى أقدمتني حرمك وأمنك، وقد كان يف حسن ظني بك أن 
تغفــر يل ذنويب، فإن كنت قد غفرت يل ذنويب فازدد عني رضًا، وقّربني إليك ُزلفى، 
وال تباعــدين، وإن كنت مل تغفر يل فمن االن فاغفر يل قبل أن تنأى عن بيتك داري، 
فهذا أوان انرايف إن كنت أذنت يل، غري راغب عنك وال عن بيتك، وال مســتبدل 
، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شــاميل،  بك وال بــه، اللهم احفظني من بني يديَّ
حتى تبلغني أهيل، فإذا بّلغتني أهيل فاكفني مؤنة عبادك وعيايل، فإنك ويّل ذلك من 

خلقك ومني«.
ثم ائت زمزم فارشب من مائها، ثم اخرج وقل:

»آئبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، إىل رّبنا راغبون، إىل اهلل راجعون إن 
شاء اهلل«.

عها وأراد أن خيرج من املسجد احلرام  روي أنَّ أبا عبد اهلل الصادقA ملا ودَّ
خّر ساجدًا عند باب املسجد طوياًل ثم قام فخرج.

أما احلائض فإهنا تقف عىل أقرب باب من أبواب املسجد فتودعه.



خامتة..
فيها فوائد:

الفائدة األوىل
يف العمرة املفردة

وهي فرض من كان منزله عن املسجد احلرام دون االثنني وتسعني كيلومرتًا، 
كحج االفراد والقران ويشرتط يف وجوهبا عليه االستطاعة كاحلج وال ترتبط باحلج 
يف حقه، فلو استطاع هلا دون احلج وجبت وحدها. كام جيب احلج وحده لو استطاع 

له دوهنا.
وال ترتيب بينهام، فيجوز ملن استطاع هلام معًا أن يبدأ بأهيام شاء.

)مسألة 478(: ال جتب العمرة املفردة عىل من بعد منزله عن املسجد احلرام 
اثنني وتسعني كيلومرتًا حتى لو استطاع إليها دون احلج. بل وظيفته تنحرص بعمرة 
التمتع املرتبطة باحلج والتي تكون االستطاعة هلا باالستطاعة له ويرتتب عىل ذلك 
عدم وجوهبا عىل النائب عن الغري يف أداء احلج أو العمرة، وإن صار مســتطيعًا هلا 

بسبب الذهاب إىل مكة ألداء النسك الذي ناب فيه.
)مسألة 479(: جتب العمرة املفردة بالعرض لنذر أو إجارة أو نحومها، كام 
جتب لدخول مكــة، بمعنى حرمة دخوهلا إالَّ باإلحرام للحج أو العمرة، فمع عدم 
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إرادة احلج أو عدم الدخول يف أشهر احلج تتعني العمرة)*(.
ويستثنى من ذلك موارد..

األول: املريض الذي يشــق عليه اإلحرام. فإنــه ال جيب عليه اإلحرام، بل 
يستحب.

الثــاين: من يتكرر دخوله هلا جللــب ما حيتاج إليه من طعــام أو حطب أو 
غريمها. واملتيقن من ذلك مــن كان عمله ذلك وكان يكثر الدخول إليها واخلروج 
منهــا بمقتىض عمله بحيث يكون الفاصل منه قليــاًل، دون من صادف منه اجللب 

ملنافعه اخلاصة أو كان الفاصل منه كثريًا.
الثالث: من ســبق منه اإلحرام يف الشهر اهلاليل الذي يريد الدخول فيه، كام 

لو سبق منه اإلحرام يف أول الشهر فخرج ورجع يف آخره مثاًل.
أما لو دخل يف شهر آخر، فإنه جيب عليه اإلحرام و إن مل يمض عىل إحرامه 
األول شــهر، كام إذا كان قد أحرم يف آخر الشــهر، وخرج ورجع يف أول الشــهر 

)*( س: ذكرتــم في مســألة 479: يجــب اإلحرام لدخول مكة في شــهر هاللي. وفي 
المســألة )480( البد من الفصل بين العمرتين بعشــرة أيام، وال تشرع العمرة الثانية 
قبل ذلك حتى لو كانت كل منهما في شــهر هاللي مباين لشــهر األخرى على األحوط 
وجوبًا. وعليه: من أحرم لعمرة في 28 من شــهر رجب وأراد أن يدخل في مكة للمرة 
الثانية في )3 شــعبان( فما يفعل حينئٍذ، أيحرم لدخول مكة ألنه يريد أن يدخل مكة في 
شهر هاللي آخر، مع أنه لم يمض عليه عشرة أيام من إحرام العمرة األولى. أو يدخل 

بدون إحرام؟ 
ج: لما كان الفصل بين العمرتين مبنيًا على االحتياط الوجوبي فالالزم في   
مفروض السؤال الدخول لمكة بعمرة يؤتى بها برجاء المشروعية من دون 

جزم بها. 
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الثاين)*(.
)مسألة 480(: البد من الفصل بني العمرتني بعرشة أيام، وال ترشع العمرة 
الثانية قبل ذلك حتى لو كانت كل منهام يف شــهر هاليل مباين لشــهر األخرى عىل 

األحوط وجوبًا.
ويتأكد استحباهبا لكل شهر هاليل، وإن مل يفصل بني العمرتني بثالثني يومًا، 

)*( س: في العمرة المفردة أو الحج إذا لم يطف الشخص طواف النساء وخرج من مكة 
فهل يسقط عنه اإلحرام عند دخول مكة ولو في الشهر الالحق؟

ج: ال يسقط عنه اإلحرام.  
س: ذكرتم في المناسك أن من أتم أعمال عمرته المفردة في مكة المكرمة وخرج منها 
جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشــهر الذي أدى فيه عمرته.. والسؤال: 
أنــه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها ال لنفســه بل نيابة عن 

غيره؟
ج: ال فرق في الحكم المذكور بين أن تكون العمرة عن نفسه أو نيابية.  

س: إذا دخــل المحرم بعمرة مفردة في شــهر هاللي )مثاًل في آخر ذي القعدة(، وبقي 
في مكة ثم خرج منها إلى منى أو عرفات أو المشعر الحرام، فهل يجوز له الدخول إلى 
مكة مرة أخرى بعد انقضاء الشهر )ذو القعدة( من دون إحرام، أم يلزمه إحرام جديد 
للدخول، وعلى فرض لزمه اإلحرام فهل يســوغ له اإلحرام من أرض عرفات التي هي 

خارج حدود الحرم؟
ج: يلزمــه إحرام جديد لدخــول مكة، وإذا كانت المــدة بين إحرامه األول   
وإحرامه الثاني اقل من عشــرة أيام فيلزمه أن يأتي بعمرة مفردة برجاء 
المشــروعية من دون الجزم بها. وأما عرفات فالظاهر جواز اإلحرام منها 

لكونها من أدنى الحل.
س: هل الخروج من مكة في الشهر الهاللي الثاني يوجب اإلحرام لدخولها مرة أخرى، 

أو الخروج من الحرم؟
ج: الخروج من الحرم.  
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كام لو جاء باألوىل يف أواخر الشــهر، وبالثانية يف أوائل الشــهر الالحق. واملدار يف 
الفصل عىل وقت اإلحرام)*(.

)*( س: إذا أحــل من إحرام عمــرة التمتع فأحرم للعمرة المفــردة فماذا يترتب على 
أعماله؟

ج:  إذا كان الحج مســتحبًا يعدل بنيته إلى عمرة التمتع احتياطًا ويصح   
حجــه، أما إذا كان الحج واجبًا فيجب الخــروج إلى الميقات االختياري أو 
االضطراري على ما هو مذكور في محله في كتاب )مناسك الحج والعمرة( 

واإلتيان بعمرة تمتع جديدة.
س: هل يصح اإلتيان بعمرة مفردة بعد حج التمتع مباشرة بال فصل؟

ج: نعم يجوز ذلك.  
س: ما حكم من أتى بعمرة مفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع؟

ج: ال يشــرع له الخروج من مكة إالَّ محرمًا بالحج فإن أحرم بعمرة مفردة   
اشــكل صحة عمرته الثانية، وعليه فإن دخل مكة في نفس الشهر الهاللي 
الذي اعتمر فيه فال شــيء عليه وتصح عمرة التمتع األولى وإن دخل في 
الشــهر الهاللي التالي وجب عليه أن يحرم لعمــرة التمتع وتلغى عمرته 

األولى.
س: ما حكم من اعتمر عمرة مفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع جهاًل بالحكم؟

ج: يلحقه حكم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع قبل الحج وال شيء عليه.  
س: ذكرتــم ضرورة أن يكون الفاصل بين العمرتين عشــرة أيام فهل يشــمل ذلك 
العمرة المفردة مع عمرة التمتع؟ وهل يشمل ما إذا كانت إحدى العمرتين عن شخص 

واألخرى عن شخص آخر؟
ج: ال يشــمل ذلك عمرة التمتع مع العمرة المفردة، كما ال يشمل العمرتين   

كل واحدة عن شخص غير الشخص الذي عنه األخرى.
س: ما حكم من اعتمر عمرتين من دون فصل بعشرة أيام؟

ج: تلغو الثانية وال شيء عليه.  
س: ذكرتم في المناســك أنه البد من الفصل بين العمرتين بعشــرة أيام، وذكرتم أن 
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)مســألة 481(: أفضل العمرة عمرة رجب. ويتأكد اســتحباهبا يف شــهر 
رمضان أيضًا، وال  سيام يف صبيحة الثالث والعرشين منه.

)مسألة 482(: العمرة املفردة كعمرة التمتع، وال تفرتق عنها إالَّ يف أمرين..
األول: أن االحالل منها يكون باحللق أو التقصري، واحللق أفضل، بخالف 

عمرة التمتع، فإن االحالل منها ال يكون إالَّ بالتقصري كام تقدم.
الثاين: أنه ال حتل النســاء فيها باحللــق أو التقصري، بل البد فيها من طواف 

النساء وصالته، ومها آخر واجبات العمرة)*(.

)المدار في الفصل على وقت اإلحرام( فما هو المقصود بـ )وقت اإلحرام( هل هو حال 
اإلحرام فيحسب الفاصل من نهاية اإلحرام أو مبدأ اإلحرام.

ج: المقصود من ذلك من مبدأ اإلحرام ال من االحالل.  

)*( س: هل يجوز اإلتيان بعمرة  مفردة عن شخص وعمرة مفردة أخرى عن شخص 
آخر واالكتفاء بطواف نساء واحد لهما؟

ج: ال يجوز ذلك وال يجزي، بل لكل عمرة طوافها، كما يظهر مما سبق.  

]استفتاء ملحق بالعمرة المفردة[

س: من أتى بالعمــرة المفردة حتّى التقصير وأحل من إحرامه، فهل يجوز له الخروج 
إلى أدنى الحل واإلتيان بعمرة أخرى سواء مفردة أم تمتع قبل أن يأتي بطواف النساء 
وصالته لعمرته األولى، أم أن هذا يعتبر إدخال نســك في نســك، وعلى فرض عدم 

الجواز وقد فعل ذلك جهاًل منه بالمسألة فما هو حكمه؟ 
ج: نعم يجوز له اإلتيان بالعمرة المفردة.  



الفائدة الثانية
يف املصدود واملحصور

واملصدود هو الذي يمنعه الظامل من إكامل حجه أو عمرته بعد إحرامه هلام.
واملحصور الذي يمنعه املرض من ذلك.

)مسألة 483(: إذا ُصد املحرم، بنحو يعلم بفوت النسك عليه، فإن كان قد 
ســاق اهلدي مل يتحلل إالَّ بذبحه يف مكانه الذي ُصد فيه، وإن مل يســق هديًا وجب 

عليه أن يذبح هديًا يف حمله للتحلل من اإلحرام.
واألحوط وجوبًا أن يضم إليه احللق إن كان قد ســاق اهلدي، ويتخري بينه 
وبني التقصري إن مل يكن قد ســاقه. ويتحلــل بذلك من إحرامه، فيحل له كل يشء 

حرم بسببه حتى النساء)*(.
)مسألة 484(: إذا ُحرص املحرم فإن ساق هديًا وجب عليه إرساله ليذبح يف 

مكة إن كان حمرمًا بالعمرة، وليذبح يف منى إن كان حمرمًا باحلج.
وإن مل يسق اهلدي، فإن كان اشرتط يف إحرامه أن حيله اهلل تعاىل حيث حبسه 

س: شخص ألقي عليه القبض في يوم العيد وأرسل إلى بلده، فهل يمكن لرفاقه أن   )*(
يأتوا ببقية األعمال نيابة عنه، وكيف يحل هذا الشخص ويخرج عن اإلحرام؟

ج: إذا تعذر عليه اإلتيان ببقية األعمال يســتنيب فيها وتجزيء عنه. نعم   
يجب عليه أن يحلق أو يقصر إذا كان ممن يجزيه التقصير.
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حتلل بال حاجة إىل هدي، وإالَّ وجب عليه أن يرسل هبدي ليذبح يف مكة أو يف منى، 
عىل التفصيل املتقدم يف املحصور.

لكنه ال حيل له النساء حتى يطوف بالبيت ولو يف عمرة، ويف كفاية االستنابة 
يف الطواف إشكال)*(.

)*( س: ذكرتــم في بعض األســئلة: أن من دخل مكة لعمــرة التمتع وبعد أداء أعمال 
العمرة عجز عن أداء الحج لمرض أو انشــغال أو عسر أو ما شابه: أنه مرتهن بحجه، 
وإذا لم يتمكن من أدائه يلحقه حكم المحصور والمصدود، وال يجوز له العدول للعمرة 

المفردة.
وجاء في أسئلة أخرى: أنه إذا لم يتمكن من اإلتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده، تنقلب   
عمرته إلى عمرة مفردة وعليه اإلتيان بطواف النســاء بنفسه مع اإلمكان، وااّل فبنائبه 

وبذلك يحل له كل شيء.
فهل أن ذلك هو حكم المحصور والمصدود عن الحج قبل اإلحرام له بعد إتمام عمرة   

التمتع أو في أثنائها؟ أو أن للمسألة وجهًا آخر؟
ج: بالتأمل بالســؤال األول تكون اإلجابة باالنقــالب إلى العمرة المفردة   
باعتبار فرض الســؤال أنه رجع إلى بلده ولم يمكنه اإلتيان بالحج لعذر 
فتنقلب عمرته إلى عمرة مفردة. وأما الســؤال اآلخــر: فإن المقصود من 
االجابة أنه في مفروض السؤال حيث كان يسأل عن وظيفته وهو في مكة 
فالجواب: أنه مرتهن بالحج فال يجوز له التســامح باألمر وعليه التخلص 
من وظيفة الحج فإن لم يمكنــه أداء الحج فيكون حكمه أنه تنقلب عمرته 

إلى مفردة.
 وبعبارة أخرى أن الجواب في السؤال 423 فرض فيه الرجوع إلى بلده وفرض 
فيه العذر. بخالف الســؤال561 فإنه حيث ذكر فيه أن الســائل يسأل عن 
وظيفته وهو في مكة كان الالزم التنبيه على لزوم التثبت من تحقق العذر.

س: شخص أحرم لعمرة التمتع من الميقات إال أنه صد عن دخول مكة:
1- عاد إلــى بلده جاهال بوجوب الذبح والتقصير في مكانــه للتحلل فهل يكفيه الذبح   
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)مســألة 485(: يتحقق الصد واحلرص يف العمــرة واحلج باملنع من دخول 
مكة ولو مع امكان االســتنابة يف الطواف والسعي، وأما املنع يف احلج عن املوقفني 
مع تيرس دخول مكة فالظاهر أنه يقتىض انقــالب اإلحرام للعمرة املفردة ويتحلل 

بتاممها.
نعم، لــو ُمنع من إمتامها وهو يف مكة فالظاهــر التحلل باهلدي. واألحوط 
وجوبًا ضم االستنابة إليه يف أفعال العمرة املفردة مع اإلمكان. وإن ُمنع من مناسك 
منى بعد الوقوفني فإن قدر عىل اإلتيان بمناســك مكة استناب يف رمي مجرة العقبة 
والذبح ثم حلق أو قرص، ولو تعذرت االستنابة ففي صحة حجه وعدمها إشكال، 
كاإلشــكال يف حتلله بذبح اهلدي يف حمل الصد أو احلرص، أما لو صد عن مناســك 

مكة فاألمر أشكل.
نعم، لو ُصد أو ُحرص عــن الرجوع ملنى بعد احلج للقيام بام جيب فيها ليايل 
الترشيق وأيامها فال إشــكال يف صحة احلج وعدم وجوب التحلل باهلدي. غايته 

والتقصير في بلده؟
2- أراد أن يذبح في مكانه ليتحلل فلم يقدر ماذا يفعل ليتحلل  

ج: عليه أن يذبح في مكانه الذي صد فيه ويبقى محرمًا إلى أن يتيســر له   
ذلك.

س: من أحرم للعمرة المفردة ووصل مكة المكرمة إاّل أنه اعتقل وســّفر إلى بلده فورًا 
قبل الشــروع في الطواف فهل له أن يســتنيب في أعمال عمرتــه أم يجري عليه حكم 

المصدود؟
ج: يجــري عليه حكم المصــدود فيتحلل بالهدي، واألحــوط وجوبًا ضم   

االستنابة إليه مع اإلمكان.
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وجوب االستنابة يف الرمي ولو يف العام الثاين)*(.
)مســألة 486(: القيــام بوظيفة املصدود واملحصــور ال يوجب االجتزاء 

)*( س: إذا أتــى بعمرة التمتع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفســه من اإلتيان 
بالحج أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ فهل يسعه اإلعراض عن حج التمتع؟

ج: إذا بلغ الخــوف حد اإلحصار بحيث ال يســتطيع إتمام الحج فتجري   
أحكامه في حقه وتنقلب عمرته إلى مفردة.

س: ما هو حكم من دخل مكة بعمرة تمتع عن نفسه أو نيابة عن الغير ولم تكن حجته 
األولى، وبعــد أداء أعمال العمرة أو في أثنائها أراد العــدول منها إلى العمرة المفردة 
حيث أنه ال يتمكن من أداء الحج لمرض أو انشــغال أو عســر أو ما شابه، فهل يجوز 

له ذلك؟
ج: ال يجــوز له ذلك بل هو مرتهن بحجه، وفــي حالة عدم التمكن من أداء   
الحج يلحقه حكم المحصور أو المصدود المذكور مفصاًل في مناسك الحج 

والعمرة.
س: رجل ذهب إلى السعودية من أجل العمرة المفردة وأحرم لها، لكنه ُمنع عن العمرة 
فلبس ثيابه ـ جهاًل منه ـ من دون هدي ورجع إلى بلده وكان في بلده غير مقيد بشيء 
مــن محرمات اإلحرام ـ كل ذلك جهاًل منه ـ ثم بعد خمســة عشــر يومًا وفق للعمرة 
واعتمر بإحرام جديد وأدى المناســك وأحل فمــا هو حكمه وماذا يترتب على إحالله 

السابق ـ علمًا أنه لم يشترط على اهلل الحل عند الصد؟
ج: يلغــو اإلحرام الثاني وهو باق على إحرامــه األول وقد أتم عمرته في   
ســفره الثاني وأحل من إحرامهــا كما هو المفروض ومــا وقع منه بين 
اإلحرامين من محرمات اإلحرام ال شيء عليه فيه، ألنه وقع عن جهل منه إال 

الصيد إذا كان قد وقع منه، فإن عليه كفارته.
س: إذا احصــر ومرض في الحج ثم برىء قبل التحلل ولكن لم يمكنه إدراك الموقفين 

فما هي وظيفته؟
ج: عليه اإلتيان بأعمــال العمرة المفردة إن كان محرمــًا بحج االفراد أو   

القران، وهو األحوط وجوبًا فيمن أحرم بحج التمتع.
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باإلحرام الذي وقــع التحلل منه عام أوقع له من عمرة أو حج، بل مع ثبوت احلج 
أو العمرة يف ذمة املكلف باالصل أو بالنذر أو نحوه البد من اإلتيان بام انشغلت به 
الذمة منهام، واألحوط وجوبًا اإلتيان بمثل ما ُصد أو ُحرص عنه من متتع أو ِقران أو 

إفراد، ومع عدم ثبوته، يستحب اإلتيان به.
وهناك فــروع ُأخرى يضيق املقام عــن التعرض هلا، خصوصــًا مع ندرة 

االبتالء باملسألة يف عصورنا)*(.

)*(                            ]بعض االستفتاءات العامة[

س: شخص قام بأداء الحج الواجب فهل يستطيع إعادته بقصد ما في الذمة؟
ج: نعم يجوز.  

س: الصبــي الذي أدى الحج هل يخرج عن عنوان الصــرورة وكذا من حج نيابة عن 
غيره؟

ج: ال يخرج عن عنوان الصرورة إاّل بإتيانه بحجة اإلسالم.  
س: إذا اســتطاع من فرضه اإلفراد أو القران ولم يحج ثم انتقل إلى بلد بعيد وأعرض 

عن وطنه األول فهل ينتقل فرضه إلى التمتع بمجرد ذلك؟
ج: ينتقل فرضه إلى التمتع.  

س: من أفسد عمرته بالجماع خارج مكة فهل يجب عليه إتمام العمرة في نفس الشهر، 
 ثم العمرة الثانية التي يجب عليه اإلتيان بها عقوبة هل هي فورية ـ في الشهر الالحق ـ 

أوله تأخيرها عدة أشهر؟
ج: األحوط وجوبًا كونها فورية بمعنى لزوم وقوعها في الشــهر ولو في   
آخره، وال يؤخرها إلى الشــهر الالحق، هذا في عمرة العقوبة. واما العمرة 
األولــى فال يجب المبادرة اليهــا. نعم األحوط عدم تأخيرها عن الشــهر 

الالحق، من أجل أن يدرك فيه عمره العقوبة.
س: وهل يحق له اإلحرام لعمرة أخرى استيجارية مثاًل قبل عمرة العقوبة؟

ج: نعم يحق له إذا وقعت عمرة العقوبة قبل انقضاء الشهر الثاني.  
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س: إذا كان المحرم مقّلدًا لمن يرى حرمة التستر من البرد والحّر والريح فتستر  منها 
فلزمته الكفارة على رأي مقّلده ثم انتقل بعد وفاته إلى تقليد من يرى جواز التستر منها 
و بعد وفاة المقّلد الثاني رجع إليكم فما هو تكليفه بالنسبة إلى كفارة التظليل من الحّر 

والبرد ونحوها في حياة المجتهد األول؟
ج: يجب عليه الكفارة.  

س: هل تعتبر منطقة )كداي( من مكة المكرمة؟
ج: ال يتيســر لنا معرفة ذلك والمعيار على اتصال االبنية بينها وبين مكة   

مع عدها عرفًا منها، وليست مدينة أخرى متصلة بها.
س: بعض األحيان نتعرض إلى مسألة يبتلي بها المكلف من مقلديكم، والمسألة ليست 
موجودة في كتاب المناســك لسماحتكم وال في االســتفتاءات، ويتعذر الوصول إلى 
سماحتكم أو االتصال بكم، وكذا الوكيل ليس عنده جواب المسألة، والوقت حرج حيث 
أن صحة عمل المكلف متوقفة على معرفة الحكم الشرعي، فهل يمكن إفتاؤه على رأي 

مرجع آخر ذكر المسألة مع مراعاة االعلم فاالعلم، أم أنه يعمل بأحوط االقوال؟
ج: يعمل باالحتياط بالجمع بين األقوال.  

س: من كان عليه قضاء الصيام لشــهر رمضان أو غيــره هل يصح منه صوم ثالثة 
أيام من المدينة المنورة ـ إذا لم ينو إقامة عشــرة أيــام؟ وبناًء على عدم صحته فهل 

يصححه النذر؟
ج: يختص المنع بقضاء شهر رمضان. ويمكن تصحيحها بالنذر.  

س: هل تصح اجارة اإلنسان ليصوم استحبابًا عن نفسه؟
ج: ال يصح االستئجار في ذلك.  

س: إذا نوى المســافر اإلقامة في مّكة المكّرمة عشرة أيام ثم خرج بعد مضي العشرة 
إلى عرفات ثم ذهب إلى المشعر ثم  إلى منى ثم عاد إلى مكة فما هو حكم صالته من 

جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر ومنى؟
ج: المعروف ســابقًا أن عرفات مسافة شــرعية ينقطع بها حكم اإلقامة.   
وعليه فيجب التقصير في المشاهد المذكورة. إال أن تتبدل الطرق وتقصر 
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المسافة عن الحد الشرعي فيجب البقاء على التمام.
س: وما هو حكم من ذهب إلى عرفات في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة 
لمانع منعه من المقام فيها إلى تمام العشــرة بعد  أن صّلى في مّكة صالة رباعية بنّية 

اإلقامة؟
ج: يجري عليه الحكم السابق.  

س: فــي مفروض الســؤال المتقدم إذا رجع إلى مكة يوم العيــد ثم عاد منها إلى منى 
للمبيت بها أو عاد إلى مّكة يوم الثاني عشر وهو ال ينوي المقام بها عشرة أيام فما هو 

حكم صالته في منى وفي مّكة هل يقّصر أو يتم؟
ج: إذا انقطــع حكم اإلقامة وجب عليه القصــر في منى وتخير بينه وبين   

التمام في مكة المكرمة.
س: إذا تعذر الذبح مطلقًا على من وظيفته الصوم عشرة، متى يتحّلل؟ بعد التقصير أو 

بعد الصوم الثالثة متوالية أو بعد عشرة أو حكمه غيره؟
ج: يتحلل بعد التقصير.  

س: إذا كان يوم عرفة في عرفة وتكليفه القصر وبدا له أن يصومه نذرًا وكانت الشمس 
قد اشرقت فهل يشرع له أن ينذر الصوم حينئٍذ إذا لم يكن قد تناول مفطرًا قبله؟

ج: ال يشرع له ذلك.  
س: هل أن حد منى جمرة العقبة أو العقبة نفسها؟

ج: الظاهر أن الحد هو العقبة.  
س: ما حكم االحتفاظ بالجمرات كذكرى وأخذها إلى خارج مكة وهل هناك في الشرع 
مايدعو إلى النهي عن إخراجها من مكة؟ وهل فعاًل إن أخذها إلى خارج مكة يؤدي إلى 

وقوع بعض المصائب للمكان الموجودة فيها خارج مكة؟
ج: ليس هناك دليل يمنع من نقل حصــى الجمار عن مكانها وكذا ال دليل   

على أن ذلك يسبب األذى.
س: إلثبات أن مكة أحد المنحرين استشهدتم بصحيح معاوية بن عمار بمعتبر مسمع 
)قال: مكة منحر وأفضل المنحر كله المسجد( ما وجه االستشهاد بمعتبر مسمع مع أنه 
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يتحدث عن منى والمسجد ال عن مكة.
ج: ليس المقصود االســتدالل بمعتبر مســمع وإنما االستدالل بصحيح   
معاوية بن عمار فقط واإلشــارة إلى أن مقتضى الجمع بينه وبين معتبر 
مسمع التخيير في مكان الذبح بين مكة ومنى إاّل أن  مقتضى الجمع بينهما 
وبيــن معتبر إبراهيم الكرخي التفصيل بيــن الذبح الواجب فهو في منى 
والذبح المستحب فهو موسع ـ واإلشارة إلى أن ذلك ال ينافي احتمال نفي 

الذبح الواجب في مكة عند تعذره في منى.
س: هل تترتب آثار الجماعة على الصالة خلف العامة تقية؟

ج: نعم.  
س: إذا صلــى جماعة خلف المخالف تقية فقرأ اإلمام آية الســجدة وســجد لها، لكن 
المأموم اخطأ فركع ثم ســجد ثم قام مع اإلمــام فما حكمه إذا لم يركع مع اإلمام مرة 

أخرى، أو ركع للمتابعة ال بقصد الجزئية؟
ج: صالته باطلة إذا تحقق منه ركوعــان واألحوط وجوبًا بطالن صالته   

فيما لو كان قد ركع لمرة واحدة من دون متابعة.
س: هل تصح صالة القضاء جماعة خلف المخالف للتقية؟

ج: تصح فيما إذا كانت مورداً للتقية وعلى أن يقرأ لنفسه.  
س: هــل يجوز أخذ التراب والحصى من الصفا والمروة أو منطقة الحرم عمومًا؟ وإذا 

أخذه عمدًا أو جهاًل فهل يجب ارجاعه؟
ج: يجوز ذلك.  

س: في صالة الجماعة في المسجدين الشريفين يصعد بعض الناس إلى الطابق األعلى 
ويأتمون باإلمام من هناك مع أنهم ال يرون شيئًا من صفوف الجماعة، وال اإلمام فهل 
يجــوز االئتمام من هناك؟ وهل الحكم يشــمل كل صالة جماعة، حتى خلف اإلمامي، 

وفي الحاالت االعتيادية؟
ج: في صحة االئتمام من العلو المذكور إشــكال، والمتيقن من ذلك العلو   

غير المفرط الذي ال يخل بوحدة المكان عرفًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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س: ورد في الحديث )ان قضاء حاجة المؤمن أفضل من سبعين حجة( هذا في خصوص 
الحج غير الواجب، فهل يحق لطلبة الحوزة مّمن يحصلون على المال بســبب عالقاتهم 

أن يذهبوا للحج كل عام، وحولهم أرامل وجياع وعّزاب في طريقهم  لالنحراف؟
ج: يحق لهم أن يذهبوا للحج كل عام من أموالهم الخاصة، وأما من الحقوق   

فيجري فيه ما تقدم في بعض أجوبة األسئلة المذكورة في موضعها.
نعم ينبغي ألهل العلم االهتمام بالمعوزين من المؤمنين، ألنهم لهم كاآلباء،   
وال ســيما وأن في اهتمامهم بهم تقريب لهم من الدين وأهله، وهو من أهم 

وظائف أهل العلم، ألنهم الدعاة للدين المرشدون للمؤمنين.
س: إذا قبض لقطة الحرم دون الدرهم ولم يقصد تملكها ولم يحافظ عليها بل فرط فيها 

حتى تلفت ثم وجد المالك فهل يجب عليه الضمان له؟
ج: عليه الضمان على األحوط وجوبًا.   

س: إذا كان المكلف في المســجد النبوي ونحوه وحل وقت الصالة وأمكنه الســجود 
على ما يصح الســجود عليه من خالل تغيير مكانه بدون مشــقة وال تفويت مستحب 

فهل يجب عليه ذلك؟
ج: األحوط وجوبًا ذلك.  

س: بمــا أن المســجد النبوي القديم مفروش كله بالفرش بخالف توســعة المســجد 
الحديثة حيث يمكن الســجود فيها على الصخــر الموجود، فهل تجوز الصالة الواجبة 

على الفرش ألجل تحصيل فضيلة المسجد القديم.
ج: نعم تجوز الصالة في المســجد القديم وإن كان مفروشًا. نعم إذا أمكن   

تحصيل ما يجب السجود عليه من دون أن ينافي التقية وجب.
س: اآلثار اإللزامية واالســتحبابية الثابتة للمسجد الحرام وللمسجد النبوي هل تشمل 

التوسعة الحديثة أو تختص بالقديمين، وما هو حّد القديمين؟
ج: تختص بالقديمين والمعيار في مسجد النبيF ما كان في عهده، وفي   
المسجد الحرام ما كان في عهد إبراهيمA وفي النصوص إن التوسعة في 
عهد اإلمام الصادقA لم تبلغ حدود مســجد إبراهيمA، وأن الحد كان 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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بين الصفا والمروة طواًل، وإنه كان ملتصقًا بالصفا بحيث يخرج الخارج 
من المسجد للصفا.

نعم الظاهر عدم ترتب األثر إاّل بعد اإللحاق وإن كان متأخراً، اما بدونه فال   
 Aتترتب اآلثار وإن كان الموضع داخاًل في حد المسجد الذي جعله إبراهيم 

والذي أشارت إليه النصوص السابقة.
س: بعــض القوافل في الحج تقيــم برامج ثقافية دينية خالل موســم الحج وعادًة ما 
تكون هذه البرامج مثل المحاضرات وتعليم األحكام في وقت الصالة حيث تقام صالة 
الجماعــة في مــكان القافلة وتنّفذ هذه البرامج، والســؤال هل أّن المشــاركة في هذه 
البرامج وصالة الجماعة أفضل أو الذهاب للمســجد الحرام أوالمسجد النبوي للصالة 
هناك )فرادى أو جماعة( مع عدم االســتفادة من البرامــج الثقافية المذكورة؟ وبماذا 

تنصحون؟
ج: الصالة فرادى في المســجد الحرام أفضل من الصالة جماعة في غيره.   
نعم قد يترجــح الصالة جماعة فــي المواضع المذكــورة بلحاظ إقامة 
البرامج المذكورة إذا كانت ذات أهميــة دينية مثل تعلم األحكام وتثبيت 
العقيدة ونحوهما. أما المسجد النبوي فلم يرد أفضلية الصالة فيه فرادى 
من الصالة في غيره جماعة، وحينئٍذ فترجيح الصالة جماعة في غيره من 

أجل إقامة البرامج المذكورة أولى. 
س: هل تجوز الصالة أمام الروضة المشّرفة في المسجد النبوي؟

ج: نعم يجوز.  
س: الروضة الشــريفة هل تعد مكانًا مستقاًل عن سائر المسجد النبوي بحيث لو أمكن 

المصلي السجود في غيرها على ما يصح السجود عليه لم يجب عليه االنتقال إليه؟
ج: الروضة المباركة جزء من المســجد الشريف بل هي من أفضل أماكنه   
ولكن إذا لم يتمكن المكلف من الســجود على ما يصح الســجود عليه من 
أجــل التقية جازت له الصالة على الفرش ونحوه، وال يجب عليه الخروج 

إلى مكان آخر.
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س: هل يجوز الوضوء بالمياه المبّردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة؟
ج: نعم يجوز.  

س: أيهما أفضل ثوابًا وفضيلة صــالة الجماعة في الفنادق في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة أو الصالة فرادى في الحرمين الشريفين؟

ج: ورد أن الصالة في المســجد الحرام فرادى أفضل من الصالة في غيره   
جماعة، وأما غيره من المساجد فلم نعثر عاجاًل على ما ينهض بالترجيح. 
وحينئٍذ يرجع في التفاصيل إلى ما ورد من تضاعف الصالة في المساجد، 
وتضاعفها في الجماعة، وهو يختلف باختالف المســاجد، كما يختلف في 

الجماعة باختالف العدد واإلمام.
س: تحية المسجد الحرام هل هي الصالة كسائر المساجد أم الطواف؟

ج: المروي استحباب تحية المسجد بالصالة ويشمل ذلك المسجد الحرام   
أيضًا.

س: هل يجوز الوضوء من ماء زمزم  المبرد. والذي في البرادات والفلينات المنتشــرة 
في المسجد الحرام؟

ج: ال يحق ألحد الحجر على ماء زمزم ومنع االنتفاع به بشــرب أو وضوء   
أو نحوهما، نعم إذا سبق له شخص مسلم اختص به كأن أخذه في إناء أو 

نحوه فال يجوز التصرف به إال بإذنه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



الفائدة الثالثة
 يف آداب املدينة املنورة

إن من متام احلج زيارة سيد النبيني وخاتم املرسلنيF، وزيارة املعصومني 
فيها من آله الطاهرين.

والظاهر وجوب زيارتهF كفاية عىل املسلمني فيحرم تعطيل قربه.
)مســألة 487(: يســتحب ملن رجع من مكة عىل طريق املدينة النزول عىل 
معرس النبيF، ويقال: إنه مســجد بأزاء مســجد الشــجرة، واالضطجاع فيه 
قليــاًل لياًل أو هنارًا، وصالة ركعتني فيه، ولو جاوزه ومل ينزل اســتحب له الرجوع 

والتدارك.
كام يســتحب الصالة يف مســجد غدير خم، وهو املوضع الذي نصب فيه 

النبيF أمرياملؤمنني َعَلاًم للناس، وفرض واليته عليهم.
مه رســول اهللF وهو ما بني عائر إىل  )مســألة 488(: للمدينة حرم حرَّ
وعري، ومها جبالن يكتنفان املدينة. وحتريمه بتحريم قطع شــجره والنبات الرطب 
منــه، إالَّ ما جيوز قطعه يف حرم مكة، وكذا عــودي الناضح، وهو عود البكرة التي 
يستقى عليها، كام ال بأس بقطع احلطب، وحيرم أيضًا صيد ما بني احلرتني منها، وإن 

مل حيرم أكله لو صيد، وال ترتتب عليه أحكام صيد حرم مكة.
)مســألة 489(: يســتحب الغســل لدخول حرم املدينة، ولدخوله املدينة 
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نفسها، وحني دخوهلا ولزيارة النبيF، ثم يزارF بام هو موجود يف كتب املزار.
 Fمســألة 490(: إذا قضيت ما عليك فصل ركعتني ثم قف عند رأسه(

وقل:
»السالم عليك يا نبي اهلل من أيب وُأمي وولدي وخاصتي ومجيع أهل بلدي، 

هم وعبدهم أبيضهم وأسودهم«. حرِّ
ففي احلديث: »فال تشاء أن تقول للرجل قد قرأت رسول اهلل عنك السالم، 

إالَّ كنت صادقًا«.
)مســألة 491(: تستحب الصالة يف مسجد رسول اهللF فإهنا تعدل ألف 
صالة، بل يف بعض النصوص أهنا تعدل عــرشة آالف صالة وخصوصًا بني القرب 
واملنــرب، الذي ورد أنه روضة من رياض اجلنة، وأفضــل من ذلك الصالة يف بيت 

.Dسيدة النساء فاطمة الزهراء
)مسألة 492(: يستحب الصوم يف املدينة ـ  ولو مع عدم نية اإلقامة ـ ثالثة 
أيام هي األربعاء واخلميس واجلمعة، وليصلِّ ليلة األربعاء عند اســطوانة أيب لبابة 
املســامة باســطوانة التوبة، ويقعد عندها ويصيل أيضًا يوم األربعــاء، ويصيل ليلة 
اخلميس ويومه عند األسطوانة التي تليها مما ييل قرب النبيF، ويصيل ليلة اجلمعة 

ويومه عند األسطوانة الثالثة التي تيل مقام النبيF ومصاله، ويف احلديث:
»فإن اســتطعت أن ال تتكلم بيشء يف هذه االيام فافعل إاّل ما البد لك منه، 
وال خترج من املسجد إالَّ حلاجة وال تنام يف ليل وال هنار فافعل، فإن ذلك مما يعد فيه 
الفضل، ثم امحد اهلل يف يوم اجلمعة واثن عليه وصل عىل النبيF وسل حاجتك.

وليكن فيام تقول:
اللهم ما كانت يل اليك من حاجة رشعت انا يف طلبها والتامسها أو مل أرشع، 
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ســألتكها أو مل أســألكها فإين أتوجه إليــك بنبيك حممد نبــي الرمحةF يف قضاء 
حوائجي صغريها  وكبريها.

فإنك حري أن ُتقىض إليك حاجتك إن شاء اهلل«.
ويف حديث آخر: وادع هبذا الدعاء حلاجتك، وهو:

»اللهم إين أســألك بعزتك وقوتك وقدرتــك ومجيع ما أحاط به علمك أن 
تصيل عىل حممد وعىل أهل بيته وأن تفعل يب...«، وتسأل حاجتك.

)مسألة 493(: يســتحب مؤكدًا بعد زيارة النبيF زيارة بضعته الطاهرة 
فاطمة سيدة نساء العاملنيD، واألوىل أن تزار يف بيتها، ويف الروضة، ويف البقيع، 
ملكان االختالف يف دفنها، وإن كان املــروي صحيحًا أهنا دفنت يف بيتها، إالَّ أنه ملا 

زاد بنو ُأمية يف املسجد صار قربها فيه.
.Dوقد تضمنت كتب املزار كيفية زيارهتا

)مســألة 494(: يستحب زيارة أئمة املســلمني بالبقيع، احلسن السبط بن 
أمري املؤمنني سيد شــباب أهل اجلنة، وعيل بن احلسني سيد الساجدين، وحممد بن 
عيل باقر علوم األولــني واالخرين، وجعفر بن حممد الصادق، صلوات اهلل عليهم 

.Bأمجعني، وقد تضمنت كتب املزار كيفية زيارهتم
)مســألة 495(: يســتحب إتيان املســاجد التي يف املدينة، وقبور الشهداء 
خصوصًا محــزةA، ومرشبة أم إبراهيم مارية القبطية، وهــي غرفتها التي كانت 

فيها، ويقال: إهنا ولدت إبراهيمA فيها، فإهنا مسكن النبيF ومصاله.
وينبغي أن يبدأ بمســجد قبا منها، ثم يكثر من الصالة فيه فإنه أول مسجد 
صىل فيه رســول  اهللF، وهو املسجد الذي ُأســس عىل التقوى من أول يوم، ثم 

ليأت مرشبة أم إبراهيم.
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ثم مسجد الفضيخ، فليصل فيه وهو املسجد الذي ُرّدت فيه الشمس المري 
املؤمننيA حتى صىل العرص، حني فاتته بسبب نوم النبيF يف حجره، فلام فرغ 

من الصالة انقّضت انقضاض الكوكب.
فــإذا قضيت هذا اجلانب أتيت جانب )ُأحد( فبدأت باملســجد الذي دون 
ة فصليت فيه، ثم مررت بقرب محزة بن عبد املطلب فســلمت عليه، ثم مررت  احلــرَّ

بقبور الشهداءM فقمت عندهم وقلت:
»السالم عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وإنا بكم الحقون«.

ثم تأيت املســجد الذي يف املكان الواســع إىل جنب اجلبل عن يمينك حني 
تــأيت ُأحدًا، فتصيل فيه، فمن عنده خرج النبيF إىل ُأحد حني لقي املرشكني، فلم 
 Mيربحوا حتى حرضت الصالة فصىّل فيه، وحني ترجع تصيل عند قبور الشهداء
ما كتب اهلل لك.ثم امض عىل وجهك حتى تأيت مســجد األحزاب فتصيل ما شئت 

وتدعو فيه، فإن رسول اهللF دعا فيه يوم األحزاب، وقال:
»يا رصيخ املكروبني ويا جميب دعوة املضطرين يا مغيث امللهوفني اكشــف 

مهي وكريب وغمي فقد ترى حايل وحال أصحايب«.
والظاهــر أن هذا املســجد هو مســجد الفتح ألنه فيه دعــا النبيF يوم 
 Aاألحزاب فاســتجاب اهلل تعاىل بالفتح عىل يدي أمري املؤمنني وســيد الوصيني

بقتله عمرو بن عبد وّد  واهنزام االحزاب.
)مســألة 496(: يستحب أن تأيت مقام جربئيل وهو حتت امليزاب، فإنه كان 

مقامه إذا استأذن عىل رسول اهللF، فقل:
»أي جــواد أي كريم أي قريب أي بعيد أســألك أن تصيل عىل حممد وأهل 

بيته، وأن ترد عيّل نعمتك«.
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ويف احلديث: »وذلك مقام ال تدعو فيه حائض تســتقبل القبلة ثم تدعو إالَّ 
رأت الطهر إن شاء اهلل«.

)مســألة 497(: ينبغي زيارة قرب إبراهيم بن رســول اهللF، وعبد اهلل بن 
جعفر، وفاطمة بنت أسد، ومجيع من يف البقيع من املؤمنني من الصحابة والتابعني.

)مســألة 498(: إذا أردت أن خترج من املدينه املنورة فاغتســل ثم ائت قرب 
النبيF بعدما تفرغ من حوائجك فزره ثم ودعه وقل:

»اللهــم ال تعله آخر العهد من زيارة قرب نبيــكF فإن توفيتني قبل ذلك 
دًا عبُدك  فإين أشــهد يف ممايت عىل ما شهدت عليه يف حيايت أن ال إله إاّل اهلل، وأنَّ حممَّ

ورسوُلك«.
أو تقول:

»صىل اهلل عليك، السالم عليك، ال جعله اهلل آخر تسليمي عليك«.
ر مقامه  وعليك بتحري آثار النبيF واالهتامم بتجديــد العهد هبا وتصوُّ
فيها، فإن ذلك من أهم املقاصد الدينية للحج حســب مــا يظهر من األخبار، مع 
ما فيه من تأكيد حبــه، والوالء له، واالنفعال به وبســريته وتعاليمه التي هبا حياة 

القلوب، وهتذيب النفوس.
جــزاه اهلل تعاىل خري ما جــزى نبيًا عن ُأمته، ووفقنا لشــكره، واالقتداء به 
وبأهــل بيته الطاهرين، صلوات اهلل عليهم أمجعني، وأداء حقه فيهم، ثبتنا اهلل تعاىل 
عىل واليتهم، واالهتداء هبداهم، ورزقنا شــفاعتهم، وحرشنا يف زمرهتم، وأدخلنا 

مدخلهم إنه ويل املؤمنني، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم املوىل، ونعم النصري.
إىل هنــا انتهى ما أردنا إيــراده من أحكام احلج، آخر هنار الســبت، الرابع 
والعرشين من شهر شــوال، عام ألف وأربعامئة ومخسة عرش للهجرة النبوية، عىل 
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صاحبها وآله أفضل الصلوات، وأزكى التحيات.
واحلمد هلل رّب العاملني



امللحق
أدعية وزيارات





Fزيارة رسول اهلل

إذا وردت إن شــاء اهلل تعــاىل مدينة النبيF فاغتســل للزيــارة فإذا أردت 
 دخول مسجدهF فقف عىل الباب واســتأذن باالستئذان املعروف، وادخل من باب 
جربائيــلA وقدم رجلــك اليمنى عند الدخول ثم قل:  اهلُل أكــرَبُ  مائة مرة، ثم صل 
ركعتني حتية املســجد ثم امض إىل احلجرة الرشيفة. فإذا بلغتها فاســتلمها بيدك وقّبلها 

وقل:

َد بَن  الُم َعَليَك ياُمَحمَّ الُم َعَليَك ياَنبيَّ اللِه السَّ الُم َعَليَك ياَرسوَل اللِه السَّ  السَّ
الَة  الصَّ َوأَقمَت  ساَلَة  الرِّ غَت  َبلَّ َقد  أنََّك  أشَهُد  بِيِّيَن،  النَّ ياخاَتَم  َعَليَك  الُم  السَّ اللِه  َعبِد 
أتاَك  َحّتى  اللَه ُمخِلصًا  َوَعَبدَت  الُمنَكِر  َعِن  َوَنَهيَت  بِالَمعُروِف  َوأَمرَت  كاَة  الزَّ َوآَتيَت 

اِهِريَن.  ِقيُن َفَصَلواُت اللِه َعَليَك َوَرحَمُتُه َوَعلى أهِل َبيتَِك الطَّ اليَّ

ثّم قف عند اإلسطوانة املقّدمة من جانب القرب األيمن مستقبل القبلة ومنكبك 
األيرس إىل جانب القرب ومنكبك األيمن مما ييل املنرب فانه موضع رأس النبيF وقل:

َوَرُسوُلُه  َعبُدُه  دًا  ُمَحمَّ أنَّ  َوأشَهُد  َلُه  الَشِريَك  َوحَدُه  اللُه  إاّل  إلَه  ال  أن  أشَهُد   
غَت ِرساالِت َربَِّك  ُد بُن َعبِد اللِه، َوأشَهُد أنََّك َقد َبلَّ َوأشَهُد أنََّك َرُسوُل اللِه َوأنََّك ُمَحمَّ
بِالِحكَمِة  الَيِقيُن  أتاَك  َحّتى  اللَه  َوَعَبدَت  اللِه  َسبِيِل  في  َوجاَهدَت  تَِك  مَّ أِل  َوَنَصحَت 
، َوأنََّك َقد َرُؤفَت بِالُمؤِمنِيَن َوَغُلظَت  يَت الَّذي َعَليَك ِمَن الَحقِّ َوالَموِعَظِة الَحَسَنِة َوأدَّ
ِميَن. الَحمُد للِه الَّذي اسَتنَقَذنا بَِك  َغ اللُه بَِك أفَضَل َشَرِف َمَحلِّ الُمَكرَّ َعلى الكاِفِريَن َفَبلَّ
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بِيَن َوأنبِيائَِك  الَلِة، اللُهمَّ َفاجَعل َصَلواتَِك َوَصَلواِت َمالئَِكتَِك الُمَقرَّ رِك َوالضَّ ِمَن الشِّ
َربَّ  يا  َلَك  َسبََّح  َوَمن  َواألرِضيَن  ماواِت  السَّ َوأهِل  الِِحيَن  الصَّ َوِعباِدَك  الُمرَسِليَن 
َوَنِجيَِّك  َوَنبِيَِّك َوأِمينَِك  ٍد َعبِدَك َوَرُسولَِك  لِيَن َواآلِخِريَن َعلى ُمَحمَّ العاَلِميَن ِمَن األوَّ
َرَجَة  الدَّ أعِطِه  اللُهمَّ  َخلِقَك،  ِمن  َوِخيَرتَِك  َوَصفَوتَِك  تَِك  َوخاصَّ َوَصِفيَِّك  َوَحبِيبَِك 
ُلوَن َواآلِخُروَن، اللُهمَّ  ِة َوابَعثُه َمقامًا َمحُمودًا َيغبُِطُه بِِه األوَّ ِفيَعَة َوآتِِه الَوِسيَلَة ِمَن الَجنَّ الرَّ

إنََّك ُقلَت: ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
َوإّني  ُذُنوبي  تائِبًا ِمن  أَتيُتَك ُمسَتغِفرًا  َوإّني  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ 

ُه بَِك إلى اللِه َرّبي َوَربَِّك لَِيغِفَر لي ُذُنوبي. أَتَوجَّ

فإن كانت لك حاجة فاجعل القرب الطاهر خلف كتفيك واستقبل القبلة وارفع 
يدك وسل حاجتك فإنه أحرى أن تقىض إن شاء اهلل تعاىل. 

 Aوروى ابن قولويه بســند معترب عن حممد بن مســعود قال: رأيت الصادق
انتهى إىل قرب النبيF فوضع يده عليه وقال: أســأُل اهلَل الَّذي اجَتباَك واختاَرَك َوَهداَك 

َوَهدى بِــَك أن ُيَصيّلَ َعَليَك. ثم قــال: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃڃ ڃ 
چ  چ چ چ ڇ ڇ ﴾.

وقال الشيخ يف )املصباح( فإذا فرغت من الدعاء عند القرب فأت املنرب وامسحه 
بيدك وخذ برمانتيه ومها السفالوان وامســح وجهك وعينيك به فإن فيه شفاء للعني، 
وقم عنده وامحد اهلل واثن عليه وســل حاجتك فإّن رســول اهللF قال: ما بني قربي 

ومنربي روضة من رياض اجلنة، ومنربي عىل باب من أبواب اجلنة. 

 Fفتصيل فيه ما بدا لك وأكثر الصالة يف مســجد النبي Fثم تأيت مقام النبي
 ،Fفإن الصالة فيه بألف صالة، وإذا دخلت املســجد أو خرجت منه فصل عىل النبي
وصل يف بيت فاطمةD وأت مقام جربائيلF وهو حتت امليزاب فإّنه كان مقامه إذا 
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استأذن عىل الرسولF وقل:

 أسأُلَك أي َجواُد أي َكِريُم أي َقِريُب أي َبِعيُد أن َتُردَّ َعَليَّ نِعَمَتَك. 





Dزيارة فاطمة الزهراء

يــا ُممَتَحَنُة امَتَحَنِك اللُه الَّــذي َخَلَقِك َقبَل أن َيخُلَقِك َفَوَجــَدِك لِما امَتَحَنِك 
ُقوَن َوصابِروَن لُِكلِّ ما أتانا بِِه أُبوِك َصّلى اللُه َعَليِه  صابَِرًة، َوَزَعمنا أنَّا َلِك أولِياُء َوُمَصدِّ
َر أنُفَسنا  ُه، َفإنَّا َنسأُلِك إن ُكّنا َصدقناِك إاّل ألَحقتِنا بَِتصِديِقنا َلُهما لُِنَبشِّ َوآلِِه َوأتى بِِه َوِصيُّ

الَيتِِك.  بِأنَّا َقد َطُهرنا بِِوَ

 ،Dقال الشيخ الطويس: وأما ما وجدت أصحابنا يذكرونه من القول عند زيارهتا 
فهو أن تقف عىل أحد املوضعني اللذين ذكرنامها ]البقيع والروضة[ وتقول: 

الُم َعَليِك يا  الُم َعَليِك يابِنَت َنبِيِّ اللِه السَّ الُم َعَليِك يابِنَت َرُسوِل اللِه السَّ السَّ
الُم  الُم َعَليِك يابِنَت َصِفيِّ اللِه السَّ الُم َعَليِك يابِنَت َخِليِل اللِه السَّ بِنَت َحبِيِب اللِه السَّ
الُم َعَليِك يابِنَت أفَضِل  الُم َعَليِك يابِنَت َخيِر َخلِق اللِه السَّ َعَليِك يابِنَت أِميِن اللِه السَّ
َدَة نِساِء  الُم َعَليِك ياَسيِّ ِة السَّ الُم َعَليِك يابِنَت َخيِر الَبِريَّ أنبِياِء اللِه َوُرُسِلِه َوَمالئَِكتِِه السَّ
َبعَد  الَخلِق  َوَخيِر  اللِه  َولِيِّ  َزوَجَة  يا  َعَليِك  الُم  السَّ َواآلِخِريَن،  لِيَن  األوَّ ِمَن  العاَلِميَن 
الُم َعَليِك  ِة، السَّ الُم َعَليِك ياُأمَّ الَحَسِن َوالُحَسيِن َسيَِّدي َشباِب أهِل الَجنَّ َرُسوِل اللِه السَّ
ُتها الفاِضَلُة  الُم َعَليَك أيَّ ُة السَّ ُة الَمرِضيَّ ِضيَّ ُتها الرَّ الُم َعَليِك أيَّ ِهيَدُة السَّ يَقُة الشَّ دِّ ُتها الصِّ أيَّ
الُم  السَّ ُة  ِقيَّ النَّ ُة  ِقيَّ التَّ ُتها  أيَّ َعَليَك  الُم  السَّ ُة  اإلنِسيَّ الَحوراُء  ُتها  أيَّ َعَليَك  الُم  السَّ ُة  ِكيَّ الزَّ
َعَليَك  الُم  السَّ الَمغُصوَبُة  الَمظُلوَمُة  ُتها  أيَّ َعَليَك  الُم  السَّ الَعِليَمُة  َثُة  الُمَحدَّ ُتها  أيَّ َعَليَك 
الُم َعَليَك يافاِطَمُة بِنَت َرُسوِل اللِه َوَرحَمُة اللِه َوَبَركاُتُه.  ُتها الُمضَطَهَدُة الَمقُهوَرُة السَّ أيَّ
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َنٍة ِمن َربِِّك  َبيِّ ى اللُه َعَليِك َوَعلى ُروِحِك َوَبَدنِِك أشَهُد أنَِّك َمَضيِت َعلى  َصلَّ
ِك َفَقد َسرَّ َرُسوَل اللِه َصّلى اللُه َعَليِه َوآلِِه َوَمن َجفاِك َفَقد َجفا َرُسوَل اللِه  َوأنَّ َمن َسرَّ
َصّلى اللُه َعَليِه َوآلِِه، َوَمن آذاِك َفَقد آذى َرُسوَل اللِه َصّلى اللُه َعَليِه َوآلِِه َوَمن َوَصَلِك 
لى اللُه َعَليِه َوآلِِه َوَمن َقَطَعِك َفَقد َقَطَع َرُسوَل اللِه َصّلى اللُه  َفَقد َوَصَل َرُسوَل اللِه صَّ
أّني  َوَمالئَِكَتُه  َوُرُسَلُه  اللَه  ُأشِهُد  َجنَبيِه،  َبيَن  الَّذي  َوُروُحُه  ِمنُه  بِضَعٌة  ألنَِّك  َوآلِِه  َعَليِه 
ئِت ِمنُه ُمواٍل  ن َتَبرَّ يٌء ِممَّ ن َرِضيِت َعنُه ساِخٌط َعلى َمن َسَخطِت َعَليِه ُمَتَبرِّ راٍض َعمَّ
بِاللِه  َوَكفى  أحَببِت  لَِمن  ُمِحبُّ  أبَغضِت  لَِمن  ُمبِغٌض  عاَديِت  لَِمن  ُمعاٍد  َواَليِت  لَِمن 

َشِهيدًا َوَحِسيبًا َوجاِزيًا َوُمثِيبًا.

ثم تصيل عىل النبّي واألئمة األطهار عليهم السالم.

وقد أورد العلامء هلا صلوات اهلل عليها زيارة مبســوطة تتفق يف ألفاظها مع هذه 
الزيارة من أّوهلا وهي:

الُم َعَليِك يابِنَت َرُسوِل اللِه... الى ُأشِهُد اللَه َوُرُسَلُه َوَمالئَِكَتُه، وتختلف   السَّ
عنها هنا فتكون: 

 ُأشِهُد اللَه َوَمالئَِكَتُه أّني َولِيُّ لَِمن َواالِك َوَعُدوُّ لَِمن عاداِك َوَحرٌب لَِمن حاَرَبِك، 
ِة ِمن ُولِدِك ُموِقٌن َوبِِوالَيتِِهم ُمؤِمٌن َولِطاَعتِِهم  أنا ياَموالتي بِِك َوبِأبِيِك َوَبعِلِك َواألئِمَّ
َوَجلَّ َوَدَعوا  ُغوا َعِن اللِه َعزَّ يَن ِديُنُهم َوالُحكَم ُحكُمُهم َوُهم َقد َبلَّ ُملَتِزٌم. أشَهُد أنَّ الدِّ
َلوَمَة الئِمٍ، َوَصَلواُت  اللِه  الَحَسَنِة، الَتأُخُذُهم في  َوالَموِعَظِة  بِالِحكَمِة  اللِه  إلى َسبِيِل 

اِهريَن.  ِة الطَّ تِِك األئِمَّ يَّ اللِه َعَليِك َوَعلى أبِيِك َوَبعِلِك َوُذرِّ

يَقِة  دِّ الصِّ اِهَرِة  الطَّ الَبُتوِل  َعلى  َوَصلِّ  َبيتِِه  َوأهِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اللُهمَّ 
ِشيَدِة الَمظُلوَمِة الَمقُهوَرِة الَمغُصوَبِة  ِة الرَّ ِكيَّ ِة الزَّ ِة الَمرِضيَّ ِضيَّ ِة الرَّ ِقيَّ ِة النَّ ِقيَّ الَمعُصوَمِة التَّ
بِنِت  فاِطَمَة  َوَلُدها،  الَمقُتوِل  َبعُلها  الَمظُلوِم  ِضلُعها  الَمكُسوَرِة  إرُثها  الَممُنوَعِة  ها  َحقُّ
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خَبِة ِمنَك َلُه َوالتُّحَفِة، َخَصصَت بِها  َرُسولَِك َوبِضَعِة َلحِمِه َوَصِميِم َقلبِِه َوِفلَذِة َكبِِدِه والنُّ
رِة األولِياِء َحِليَفِة الَوَرِع  َدِة النِّساِء وُمبشِّ ُه َوَحبِيَبِه الُمصَطَفى َوَقِريَنِة الُمرَتضى، َوَسيِّ َوِصيَّ
ِة َوَسَللَت ِمنها أنواَر  فَت َمولَِدها بِنِساِء الَجنَّ هِد َوُتّفاَحِة الِفرَدوِس َوالُخلِد الَّتي َشرَّ َوالزُّ
ِعنَدَك  ها  َمَحلِّ َتِزيُد في  َعَليها َصالًة  اللُهمَّ َصلِّ  ِة،  ُبوَّ النُّ ُدوَنها ِحجاَب  َوأرَخيَت  ِة  األئِمَّ
َلُدنَك في ُحبِّها  َوآتِنا ِمن  ًة َوَسالمًا  َتِحيَّ ِمّنا  غها  َوَبلِّ َوَمنِزَلتِها ِمن ِرضاَك  َلَديَك  َوَشَرِفها 

َفضاًل وإحسانًا َوَرحَمًة َوُغفرانًا إنََّك ُذو اَلعِفو الَكِريِم. 





زيارة األئمةB يف البقيع

أي اإلمام احلســن املجتبى، واإلمام زين العابدين واإلمام حممد الباقر واإلمام 
 .Bجعفر الصادق

إذا أردت زيارهتم فاعمل بأداب الزيارة من الغسل والكون عىل الطهارة ولبس 
الثياب الطاهرة النظيفة والتطيب واالستئذان للدخول ونحو ذلك وقل أيضًا:

لِيُل َبيَن أيِديُكم َوالُمضِعُف   ياَموالِيَّ يا أبناَء َرُسوِل اللِه، َعبُدُكم َوابُن أَمتُِكم الذَّ
بًا  ِجيرًا بُِكــم قاِصدًا إلى َحَرِمُكم ُمَتَقرِّ ُكم جاَئُكم ُمســتَ في ُعُلوِّ َقدِرُكم َوالُمعَتِرُف بَِحقِّ
ــاًل إلى اللِه َتعالى بُِكم، أأدُخُل ياَموالِــيَّ أأدُخُل ياأولِياَء اللِه أأدُخُل  إلى َمقاِمُكم ُمَتَوسِّ

ياَمالئَِكَة اللِه الُمحِدِقيَن بِهذا الَحَرِم الُمِقيِميَن بِهذا الَمشَهِد.

وادخل بعد اخلشوع واخلضوع ورقة القلب وقّدم رجلك اليمنى وقل:

 اللُه أكَبُر َكبِيرًا َوالَحمُد للِه َكثِيرًا َوُسبحاَن اللِه ُبكَرًة َوأِصياًل َوالَحمُد للِه الَفرِد 
َل ِزياَرَة  اِن الَّذي َمنَّ بَِطولِِه َوَسهَّ ِل الَحنَّ اِن الُمَتَطوِّ ِل الَمنَّ َمِد الماِجِد األَحِد الُمَتَفضِّ الصَّ

َل َوَمَنَح.  ساداتي بِإحسانِِه َوَلم َيجَعلني َعن ِزياَرتِِهم َممُنوعًا َبل َتَطوَّ

ثم اقرتب من قبورهم املقّدسة واستقبلها واستدبر القبلة وقل:

ها  أيُّ َعَليُكم  الُم  السَّ التَّقوى،  أهَل  َعَليُكم  الُم  السَّ الُهدى،  َة  أئِمَّ َعَليُكم  الُم  السَّ
الُم َعَليُكم  ِة بِالِقسِط، السَّ اُم في الَبِريَّ ها الُقوَّ الُم َعَليُكم أيُّ نيا، السَّ الُحَجُج َعلى أهِل الدُّ
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الُم َعَليُكم أهَل النَّجوى، أشَهُد أنَُّكم  الُم َعَليُكم آَل َرُسوِل اللِه، السَّ فَوِة، السَّ أهَل الصَّ
بُتم َوُأِسيَء إَليُكم َفَغَفرُتم، َوأشَهُد أنَُّكم  غُتم َوَنَصحُتم َوَصَبرُتم في ذاِت اللِه َوُكذِّ َقد َبلَّ
دُق َوأنَُّكم َدَعوُتم  اِشُدوَن الُمهَتُدوَن َوأنَّ طاَعَتُكم َمفُروَضٌة َوأنَّ َقوَلُكم الصِّ ُة الرَّ األئِمَّ
يِن َوأركاُن األرِض َلم َتزاُلوا بَِعيِن اللِه  َفَلم ُتجاُبوا َوأَمرُتم َفَلم ُتطاُعوا، َوأنَُّكم َدعائُِم الدِّ
ُة  راِت، َلم ُتَدنِّسُكم الجاِهِليَّ ٍر َوَينُقُلُكم ِمن أرحاِم الُمَطهَّ َينَسُخُكم ِمن أصالِب ُكلِّ ُمَطهَّ
يِن  الَجهالُء َوَلم َتشَرك ِفيُكم ِفَتُن األهواِء. ِطبُتم َوطاَب َمنَبُتُكم َمنَّ بُِكم َعَلينا َدّياُن الدِّ
َعَليُكم َرحَمًة  ِفيها اسُمُه. َوَجَعَل َصالَتنا  َوُيذَكَر  ُترَفَع  اللُه أن  أِذَن  ُبُيوٍت  َفَجَعَلُكم في 
ا  َوُكنَّ ِوالَيتُِكم  ِمن  َعَلينا  َمنَّ  بِما  َخلَقنا  َوَطيََّب  َلنا  اللُه  اختاَرُكم  إذ  لُِذُنوبِنا  اَرًة  َوُكفَّ َلنا 
يَن بِِعلِمُكم ُمعَتِرِفيَن بَِتصديِقنا إيَّاُكم َوهذا َمقاُم َمن أسَرَف َوأخَطأ َواسَتكاَن  ِعنَدُه ُمَسمِّ
دى،  الرَّ ِمَن  الَهلكى  ُمسَتنِقُذ  بُِكم  َيسَتنِقَذُه  َوأن  الَخالَص  بَِمقاِمِه  َوَرجا  َجنى  بِما  َوأَقرَّ 
نيا َواتََّخُذوا آياِت اللِه ُهُزوا  َفُكوُنوا لي ُشَفعاَء َفَقد َوَفدُت إَليُكم إذ َرِغَب َعنُكم أهُل الدُّ

َواسَتكَبُروا َعنها.

ثم ارفع رأسك إىل السامء وقل: 

قَتني  َوفَّ بِما  الَمنُّ  َلَك  بُِكلِّ شيٍء  َوُمِحيٌط  َودائٌِم الَيلُهو  قائٌِم الَيسُهو  ُهَو  ياَمن 
َوماُلوا  ِه  بَِحقِّ وا  َواسَتَخفُّ َمعِرَفَتُه  َوَجِهُلوا  ِعباُدَك  َعنُه  َصدَّ  إذ  َعَليِه  أَقمَتني  بِما  فَنِي  َوَعرَّ
ُة ِمنَك َعَليَّ َمَع أقوامٍ َخَصصَتُهم بِما َخَصصَتني بِِه َفَلَك الَحمُد  إلى ِسواُه، َفكاَنت الِمنَّ
إذ ُكنُت ِعنَدَك في َمقامي هذا َمذُكورًا َمكُتوبًا َفال َتحِرمني ما َرَجوُت َوالُتَخيِّبني ِفيما 
ادع  ثم  ٍد.  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  اللُه  َوَصّلى  اِهِريَن  الطَّ َوآلِِه  ٍد  ُمَحمَّ بُِحرَمِة  َدَعوُت 

لنفسك بما تريد.

وقــال الطويسK يف )التهذيب( ثم صل صالة الزيــارة ثامين ركعات أي صّل 
لكل إمام ركعتني. 
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وقال الشيخ الطويس والسيد ابن طاووس: إذا أردت أن تودعهمB فقل:  

َة الُهدى َوَرحَمُة اللِه َوَبَركاُتُه، أسَتوِدُعُكم اللَه َوأقَرُأ َعَليُكم  ــالُم َعَليُكم أئِمَّ السَّ
اِهِديَن. ُسوِل َوبِما ِجئُتم بِِه َوَدَللُتم َعَليِه اللُهمَّ َفاكُتبنا َمَع الشَّ ا بِاللِه َوبِالرَّ الَم، آَمنَّ السَّ

ثم اكثر من الدعاء وسل اهلل العود وأن اليكون هذا آخر عهدك من زيارهتم.





Aدعاء اإلمام احلسني
يوم عرفة

روى برش وبشــري ابنا غالب األســدي قاال: كنا مع احلسني بن عيلC عشية 
عرفة فخرجA من فســطاطه متذّلاًل خاشــعًا فجعل يميش هونًا هونًا حتى وقف هو 
ومجاعة من أهل بيته وولده ومواليه يف ميرسة اجلبل مســتقبل البيت ثم رفع يديه تلقاء 

وجهه كاستطعام املسكني ثم قال: 

صانٍِع  ُصنُع  َكُصنِعِه  َوال  مانٌِع  لَِعطائِِه  َوال  داِفٌع  لَِقضائِِه  َليَس  الَّذي  للِه  الَحمُد 
َعَليِه  َتخفى  َوال  نايِع  الصَّ بِِحكَمتِِه  َوأتَقَن  الَبدايِِع  أجناَس  َفَطَر  الواِسُع،  الَجواُد  َوُهَو 
الَطاليِِع َوال َتضيُع ِعنَدُه الَودايُِع جازي ُكلِّ صانٍِع َورايُِش ُكلِّ قانٍِع َوراِحُم ُكلِّ ضاِرٍع 
داِفٌع  َوللُكُرباِت  َعواِت ساِمٌع  لِلدَّ َوُهَو  اِطِع  السَّ بِالّنوِر  الجاِمِع  َوالِكتاِب  الَمناِفِع  ُمنِزُل 
َرجاِت راِفٌع َولِلَجبابَِرِة قاِمٌع ؛ َفال إلَه َغيُرُه َوال َشيٍء َيعِدُلُه َوَليَس َكِمثِلِه َشيٌء َوُهَو  َولِلدَّ
طيُف الَخبيُر َوُهَو َعلى ُكلِّ َشيٍء َقديٌر، اللُهمَّ إّني أرَغُب إَليَك َوأشَهُد  ميُع الَبصيُر اللَّ السَّ

ا بِأنََّك َرّبي َوإَليَك َمَرّدي. ِة َلَك ُمِقرَّ بوبيَّ بِالرُّ

ابَتدأَتني بِنِعَمتَِك َقبَل أن أكوَن َشيئًا َمذكورًا َوَخَلقَتني ِمَن الُتراِب ُثمَّ اسَكنَتني 
نيَن، َفَلم أَزل ظاِعنًا ِمن ُصلٍب إلى  هوِر َوالسِّ األصالَب آِمنًا لَِريِب الَمنوِن َواختاِلِف الدُّ
َوُلطِفَك  لِرأَفتَِك بي  َلم ُتخِرجني  الخالَيِة،  َوالُقروِن  الماضَيِة  اِم  َتقاُدٍم ِمن األيَّ َرِحٍم في 
لِكنََّك  ُرُسَلَك،  بوا  َوَكذَّ َعهَدَك  َنَقضوا  الَّذيَن  الُكفِر  ِة  أئِمَّ َدوَلِة  في  إَليَّ  َوإحسانَِك  لي 
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رَتني َوفيِه أنّشأَتني َوِمن َقبِل ذلَِك َرُؤفَت  ذي َسَبَق لي ِمَن الُهدى الَّذي َلُه َيسَّ أخَرجَتني لِلَّ
في  َوأسَكنَتني  ُيمنى  َمنيٍّ  ِمن  َخلقي  َفابَتَدعَت  نَِعِمَك،  َوَسوابِِغ  ُصنِعَك  بَِجميِل  بي 
ُظُلماٍت َثالٍث َبيَن َلحٍم َوَدٍم َوِجلٍد َلم ُتشِهدني َخلقي، َوَلم َتجَعل إَليَّ َشيئًا ِمن أمري 
نيا تاّمًا َسوّيًا َوَحَفظَتني في الَمهِد ِطفاًل  ذي َسَبَق لي ِمَن الُهدى إلى الدُّ ُثمَّ أخَرجَتني لِلَّ
هاِت  لَتني ااُلمَّ َصبّيًا، َوَرَزقَتني ِمَن الِغذاِء َلَبنًا َمرّيًا َوَعَطفَت َعَليَّ ُقلوَب الَحواِضِن َوَكفَّ
مَتني ِمَن الّزياَدِة َوالنُّقصاِن، َفَتعاَليَت ياَرحيُم  واِحَم َوَكألَتني ِمن َطواِرِق الجانِّ َوَسلَّ الرَّ
ياَرحمُن َحتَّى إذا اسَتهَللُت ناِطقًا بِالَكالِم أتَممَت َعَليَّ َسوابَِغ األنِعاِم َوَربَّيَتني زائِدًا في 
َتَك بِأن ألَهمَتني  تي أوَجبَت َعَليَّ ُحجَّ ُكلِّ عاٍم، َحتَّى إذا اكَتَمَلت ِفطَرتي َواعَتَدَلت ِمرَّ
َوأرِضَك ِمن  َذَرأَت في َسمائَِك  لِما  َوأيَقظَتني  بَِعجائِِب ِحكَمتَِك،  عَتني  َوَروَّ َمعِرَفَتَك 
ما  مَتني  َوَفهَّ َوِعباَدَتَك  طاَعَتَك  َعَليَّ  َوأوَجبَت  َوِذكِرَك  لُِشكِرَك  َوَنبَّهَتني  َخلِقَك  َبدايِِع 
بَِعونَِك  ذلَِك  َجميِع  في  َعَليَّ  َوَمَننَت  َمرضاتَِك  َل  َتَقبُّ لي  رَت  َوَيسَّ ُرُسُلَك  بِِه  جاءت 

َوُلطِفَك.

َوَرَزقَتني  ُاخرى  دوَن  نِعَمًة  ياإلهي  لي  َترَض  َلم  الثَّرى  َخيِر  ِمن  َخَلقَتني  إذ  ُثمَّ 
الَقديِم  َوإحسانَِك  َعَليَّ  األعَظِم  الَعظيِم  بَِمنَِّك  الّرياِش  َوُصنوِف  الَمعاِش  أنواِع  ِمن 
َجهلي  َيمنعَك  َلم  َقِم  النِّ ُكلَّ  َعّني  َوَصَرفَت  َعِم  النِّ َجميَع  َعَليَّ  اتَممَت  إذا  َحتَّى   ، إليَّ
قَتني لِما ُيزلُِفني َلَديَك، َفإن َدَعوُتَك  ُبني إَليَك َوَوفَّ َوُجرأتي َعَليَك أن َدَللَتني إلى ما ُيَقرِّ
ذلَِك  ُكلُّ  ؛  ِزدَتني  َشَكرُتَك  َوإن  َشَكرَتني  أَطعُتَك  َوإن  أعَطيَتني  سألُتَك  َوإن  أَجبَتني 
إكماٌل ألنُعِمَك َعَليَّ َوإحسانَِك إَليَّ َفُسبحاَنَك ُسبحاَنَك ِمن ُمبدٍئ ُمعيٍد َحميٍد َمجيٍد 
أيُّ  أم  َوِذكرًا  َعَددًا  أحصي  ياإلهي  نَِعِمَك  َفأيُّ  آالُؤَك.  َوَعُظَمت  أسماُؤَك  َست  َوَتَقدَّ

َعطاياَك أقوُم بِها ُشكرًا ؟ 

ما  ُثمَّ  الحاِفظوَن،  بِها  ِعلمًا  َيبُلَغ  أو  العاّدوَن  أن ُيحصيها  ِمن  أكَثُر  ياَربِّ  َوهي 
اِء،  رَّ ا َظَهَر لي ِمَن العافَيِة َوالسَّ اِء أكَثُر ِممَّ رَّ رِّ َوالضَّ َصَرفَت َوَدَرأَت َعّني اللُهمَّ ِمَن الضُّ
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َتوحيدي  َصريِح  َوخالِِص  َيقيني  َعَزماِت  َوَعقِد  إيماني  بَِحقيَقِة  ياإلهي  أشَهُد  َوأنا 
َوُخرِق  َجبيني  َصفَحِة  َوأساريِر  َبَصري  نوِر  َمجاري  َوَعالئِِق  َضميري  َمكنوِن  َوباِطِن 
ت َوأطَبَقت  َمساِرِب َنفسي َوَخذاريِف ماِرِن ِعرنيني َوَمساِرِب ِسماِخ َسمعي َوما ُضمَّ
َعَليِه َشَفتاَي َوَحَركاِت َلفِظ لِساني َوَمغَرِز َحَنِك َفمي َوَفّكي َوَمنابِِت أضراسي َوَمساِغ 
تاموُر  َعَليِه  اشَتَمَل  َوما  ُعُنقي  َحَبائِِل  فاِرِغ  َوُبلوِع  َرأسي  ُامِّ  َوِحماَلِة  َوَمشَربي  َمطَعمي 
َحَوتُه  َوما  َكبِدي  َحواشي  َوأفالِذ  َقلبي  ِحجاِب  َونياِط  َوتيني  َحبِل  َوَحمائُِل  َصدري 
َوَدمي  َوَلحمي  أناِملي  َوأطراِف  َعواِملي  َوَقبُض  َمفاِصلي  َوِحقاُق  َشراسيُف أضالعي 
َجواِرحي  َوَجميِع  َوُعروقي  َوُمّخي  َوِعظامي  َوَقَصبي  َوَعَصبي  َوَبَشري  َوَشعري 
َوُسكوني  َوَيقَظتي  َوَنومي  ِمّني  األرُض  ِت  أَقلَّ َوما  ِرضاعي  أّياَم  ذلَِك  َعلى  َوماانَتَسَج 
َوَحَركاِت ُركوعي َوُسجودي أن َلو حاَولُت َواجَتَهدُت َمدى األعصاِر َواألحقاِب َلو 
رُتها أن ُاَؤّدي ُشكَر َواِحَدٍة ِمن أنُعِمَك مااسَتَطعُت ذلَِك إاّل بَِمنَِّك الموَجِب َعَليَّ بِِه  ُعمِّ
ُشكُرَك أَبدًا َجديدًا َوَثناًء طاِرفًا َعتيدًا ! أَجل، َوَلو َحَرصُت أنا َوالعاّدوَن ِمن أناِمَك أن 

ُنحصَي َمدى إنعاِمَك سالِِفِه َوآنِِفِه ما َحَصرناُه َعَددًا َوال أحَصيناُه أَمدًا.

اِدِق: َوإن َتُعّدوا نِعَمَة  َبأ الصَّ اِطِق َوالنَّ َهيهاَت أنَّى ذلَِك َوأنَت الُمخبُِر في ِكتابَِك النَّ
َغت أنبياُؤَك َوُرُسُلَك ما أنَزلَت َعَليِهم  الله ال ُتحصوها َصَدَق ِكتاُبَك اللُهمَّ َوإنباُؤَك، َوَبلَّ
ِمن َوحيَِك َوَشَرعَت َلُهم َوبِِهم ِمن دينَِك َغيَر أّني ياإلهي أشَهُد بُِجهدي َوِجّدي َوَمبَلِغ 
طاَعتي َوُوسعي، َوأقوُل ُمؤِمنًا موِقنًا: الَحمُد للِه الَّذي َلم َيتَِّخذ َوَلدًا َفَيكوَن َموروثًا َوَلم 
لِّ َفُيرِفَدُه فيما َصَنَع، َفُسبحاَنُه  ُه فيما ابَتَدَع َوال َوليُّ ِمَن الذُّ َيُكن َلُه َشريٌك في ُملِكِه َفُيضادَّ
َمِد الَّذي  َرتا ! ُسبحاَن اللِه الواِحِد األَحِد الصَّ ُسبحاَنُه َلو كان فيهما آلَِهٌة إاّل اللُه َلَفَسَدتا َوَتَفطَّ
بيَن  َلم َيِلد َوَلم يوَلُد َوَلم َيُكن َلُه ُكفوا أَحٌد، الَحمُد للِه َحمدًا ُيعاِدُل َحمَد َمالئَِكتِِه الُمَقرَّ
اِهريَن  بّييَن َوآلِِه الَطيِّبيَن الطَّ ٍد خاَتِم النَّ ّلى اللُه َعلى خيَرتِِه ُمَحمَّ  َوأنبيائِِه الُمرَسليَن َوَصَ

َم.  الُمخِلَصيَن َوَسلَّ
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ثّم اندفع يف املسألة واجتهد يف الّدعاء وقال وعيناه سالتا دموعًا:

بَِمعصَيتَِك  َوالُتشِقني  بَِتقواَك  َوأسِعدني  أراَك  َكأّني  أخشاَك  اجَعلني  اللُهمَّ 
رَت َوال َتأخيَر ما  َوِخر لي في َقضائَِك َوباِرك لي في َقَدِرَك َحتَّى ال ُاِحبَّ َتعجيَل ما أخَّ
لَت، اللُهمَّ اجَعل ِغناَي في َنفسي َواليَّقيَن في َقلبي َواإلخالَص في َعَملي َوالّنوَر  َعجَّ
في َبَصري َوالَبصيَرَة في ديني َوَمتِّعني بَِجواِرحي َواجَعل َسمعي َوَبَصري الواِرَثيِن ِمّني، 
اكِشف  اللُهمَّ  َعيني،  بِذلَِك  َوأِقرَّ  َوَمآِربي  ثاري  فيِه  َوأِرني  َظَلَمني  َمن  َعلى  َوانُصرني 
يا  لي  َواجَعل  ِرهاني  َوُفكَّ  َشيطاني  َوأخسأ  َخطيَئتي  لي  َواغِفر  َعوَرتي  َواسُتر  ُكرَبتي 

َرَجَة الُعليا في اآلخرِة َواألّولى. إلهي الدَّ

اللُهمَّ َلَك الَحمُد َكما َخَلقَتني َفَجَعلَتني َسميعًا َبصيرًا َوَلَك الَحمُد َكما َخَلقَتني 
لَت ِفطَرتي.  َفَجَعلَتني َخلقا َسوّيًا َرحَمًة بي َوَقد ُكنَت َعن َخلقي َغنّيًا َربَّ بِما َبَرأَتني َفَعدَّ
َربِّ بِما أنَشأَتني َفأحَسنَت صوَرتي َربِّ بِما أحَسنَت إَليَّ َوفي َنفسي عاَفيَتني َربِّ بِما 
قَتني َربِّ بِما أنَعمَت َعَليَّ َفَهَديَتني َربِّ بِما أوَليَتني َوِمن ُكلِّ َخيٍر أَطَعمَتني  َكالَتني َوَوفَّ
َربِّ بِما أعَطيَتني َوَسَقيَتني َربِّ بِما أغَنيَتني َواقَنيَتني َربِّ بِما اَعنَتني َوأعَززَتني َربِّ بِما 

رَت لي ِمن ُصنِعَك الكافي. افي َوَيسَّ ألَبسَتني ِمن ِستِرَك الصَّ

اِم  يالي َواأليَّ هوِر َوُصروِف اللَّ ٍد َوأِعّني َعلى َبوائِِق الدُّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
الِموَن في األرِض،  الظَّ َواكِفني َشرَّ ماَيعَمُل  َوُكُرباِت اآلخرِة  نيا  الدُّ ني ِمن أهواِل  َوَنجِّ
َسَفري  َوفي  َفاحُرسني  َوديني  َنفسي  َوفي  َفِقني  أحَذُر  َوما  َفاكِفني  أخاُف  ما  اللُهمَّ 
َفاحَفظني َوفي أهلي َومالي َفاخُلفني َوفيما َرَزقَتني َفباِرك لي َوفي َنفسي َفَذلِّلني َوفي 
مني َوبُِذنوبي َفال َتفَضحني َوبَِسريَرتي  مني َوِمن َشرِّ الِجنِّ َواإلنِس َفَسلِّ أعُيِن النَّاِس َفَعظِّ
َفال ُتخِزّني َوبَِعَملي َفال َتبَتِلني َونَِعَمَك َفال َتسُلبني َوإلى َغيِرَك َفال َتِكلني إلهي إلى َمن 
ُمني أم إلى الُمسَتضِعفيَن لي َوأنَت َرّبي  َتِكُلني إلى َقريٍب َفَيقَطُعني أم إلى َبعيٍد َفَيَتَجهَّ
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َوَمليُك أمري؟

كَتُه أمري، إلهي َفال ُتحِلل  أشكو إَليَك ُغرَبتي َوُبعَد داري َوَهواني َعلى َمن َملَّ
َعَليَّ َغَضَبك َفإن َلم َتُكن َغِضبَت َعَليَّ َفال ُأبالي ُسبحاَنَك َغيَر أنَّ عافَيَتَك أوَسُع لي، 
ُلماُت  ماواُت َوُكِشَفت بِِه الظُّ َفأسأُلَك ياَربِّ بِنوِر َوجِهَك الَّذي أشَرَقت َلُه األرُض َوالسَّ
َلَك  َغَضبَِك َوالُتنِزل بي َسَخَطَك  َواآلِخريَن أن الُتميَتني َعلى  ليَن  أمُر األوَّ بِِه  َوَصُلَح 

الُعتبى َلَك الُعتبى َحتَّى َترضى َقبَل ذلَِك.

الَّذي أحَللَتُه  الَعتيِق  َوالَبيِت  الَبَلِد الَحراِم َوالَمشَعِر الَحراِم  إلَه إاّل أنَت َربَّ  ال 
النََّعماِء  أسَبَغ  ياَمن  بِِحلِمِه  نوِب  الذُّ َعظيِم  َعن  َعفا  ياَمن  أمنًا،  لِلنَّاِس  َوَجَعلَتُه  الَبَرَكَة 

بَِفضِلِه ياَمن أعطى الَجزيَل بَِكَرِمِه.

تي ياصاِحبي في َوحَدتي ياغياثي في ُكرَبتي ياَولّيي في نِعَمتي  تي في ِشدَّ ياُعدَّ
َوميكائيَل  َجبَرئيَل  َوَربَّ  َوَيعقوَب  َوإسحاَق  َوإسماعيَل  إبراهيَم  آبائي  َوإلَه  ياإلهي 
بوِر  بّييَن َوآلِِه الُمنَتَجبيَن َوُمنِزَل التَّوراِة َواإلنجيِل َوالزَّ ٍد خاَتِم النَّ َوإسرافيَل َوَربَّ ُمَحمَّ
َل كهيََّعصَّ َوطَه َويَّس َوالُقرآَن الَحكيم، أنَت َكهفي حيَن ُتعييني الَمذاِهُب  َوالُفرقاِن َوُمَنزِّ
في َسَعتِها َوَتضيُق بَي األرُض بُِرحبِها َوَلوال َرحَمُتَك َلُكنُت ِمَن الهالِكيَن، َوأنَت ُمقيُل 
َعلى أعدائي  بِالنَّصِر  ُمَؤيِّدي  َوأنَت  الَمفضوحيَن  ِمن  َلُكنُت  اَي  إيَّ َستُرَك  َوَلوال  َعثَرتي 
َفأولياُؤُه  فَعِة  َوالرِّ موِّ  بِالسُّ َنفَسُه  يا َمن َخصَّ  الَمغلوبيَن.  ِمَن  َلُكنُت  اَي  إيَّ َنصُرَك  َولوال 
ِة َعلى أعناِقِهم َفُهم ِمن َسَطواتِِه خائِفوَن  ِه َيعَتّزوَن يا َمن َجَعَلت َلُه الُملوُك َنيَر الَمَذلَّ بِِعزِّ

هوِر. دوِر َوَغيَب ما َتأتي بِِه األزِمَنُة َوالدُّ َيعَلُم خائَِنَة األعُيِن َوما ُتخفي الصُّ

َيعَلُمُه إاّل  َيعَلُم ما ُهَو إاّل ُهَو ياَمن ال  َيعَلُم َكيف ُهَو إاّل ُهَو يا َمن ال  يا َمن ال 
ياذا  ماِء،  األسَّ أكَرُم  َلُه  ياَمن  ماِء  بِالسَّ الَهواَء  َوَسدَّ  الماِء  َعلى  األرَض  َكَبَس  َمن  يا  ُهَو 
الَقفِر َوُمخِرَجُه ِمن  الَبَلِد  كِب ليوُسَف في  ُمَقيَِّض الرَّ أَبدًا يا  َينَقِطُع  الَّذي ال  الَمعروِف 
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ت َعيناُه ِمَن الُحزُن  ُه َعلى َيعقوَب َبعَد أن ابَيضَّ ِة َمِلكًا يارادَّ الُجبِّ َوجاِعَلُه َبعَد الُعبوديَّ
رِّ َوالَبلوى َعن أّيوَب، َوُممِسَك َيَدي إبراهيَم َعن َذبِح ابنِِه َبعَد  َفُهَو َكظيٌم، ياكاِشَف الضُّ
َوحيدًا،  َفردًا  َيَدعُه  َوَلم  َيحيى  َلُه  َفَوَهَب  ا  لَِزَكريَّ اسَتجاَب  ياَمِن  ُعُمِرِه،  َوَفناِء  ِه  ِسنِّ ِكَبِر 
َفأنجاُهم َوَجَعَل  َفَلَق الَبحَر لَِبني إسرائيَل  ياَمن أخَرَج يوُنَس ِمن َبطِن الحوِت، يا َمن 
راٍت َبيَن َيَدي َرحَمتِِه، يا َمن َلم  ِفرَعوَن َوُجنوَدُه ِمَن الُمغَرقيَن، ياَمن أرَسَل الّرياَح ُمَبشِّ
َحَرَة ِمن َبعِد طوِل الُجحوِد َوَقد َغَدوا  َيعَجل َعلى ِمن َعصاُه ِمن َخلِقِه، يا َمن اسَتنَقَذ السَّ

بوا ُرُسَلُه.   في نِعَمتِِه َيأُكلوَن ِرزَقُه َوَيعُبدوَن َغيَرُه َوَقد حاّدوُه َوناّدوُه َوَكذَّ

يااللُه يااللُه ياَبديُء ياَبديُع ال نِدَّ لك يادائِمًا الَنفاَد َلَك ياَحّيًا حيَن الَحيَّ ياُمحيَي 
َيحِرمني  َفَلم  ُشكري  َلُه  َقلَّ  ياَمن  َكَسَبت،  بِما  َنفٍس  ُكلِّ  َعلى  قائٌِم  ُهَو  ياَمن  الَموتى 
َحِفَظني  ياَمن  َيشهرني  َفَلم  الَمعاصي  َعلى  َوَرآني  َيفَضحني  َفَلم  َخطيَئتي  َوَعُظَمت 
َونَِعُمُه الُتجازى ياَمن  في ِصَغري ياَمن َرَزَقني في ِكَبري ياَمن أياديِه ِعندي الُتحصى 
عاَرَضني بِالَخيِر َواإلحساِن َوعاَرضُتُه بِاإلساَئِة َوالِعصياِن ياَمن َهداني لإِليماِن ِمن َقبِل 
أن أعِرَف ُشكَر االمتِناِن، ياَمن َدَعوُتُه َمريضًا َفَشفاني َوُعريانًا َفَكساني َوجائِعًا َفأشَبَعني 
ني َوُمِقاّلً  َرني َوغايِبًا َفَردَّ َفني َوَوحيدًا َفَكثَّ ني َوجاِهاًل َفَعرَّ َوَعطشانًا َفأرواني َوَذلياًل َفأَعزَّ

َفأغناني َوُمنَتِصرًا َفَنَصَرني َوَغنّيًا َفَلم َيسُلبني َوأمَسكُت َعن َجميِع ذلَِك َفابَتَدأني.

َوَسَتَر  َدعَوتي  َوأجاَب  ُكرَبتي  َس  َوَنفَّ َعثَرتي  أقاَل  ياَمن  كُر  َوالشُّ الَحمُد  َفَلَك 
َوِمَنَنَك  نَِعَمَك  أُعدَّ  َوإن  َعدّوي  َعلى  َوَنَصَرني  َطِلَبـتي  َغني  َوَبلَّ ُذنوبي  َوَغَفَر  َعوَرتي 
الَّذي  أنَت  أنَعمَت  اّلذي  أنَت  َمَننَت  الَّذي  أنَت  ياَموالَي  ُاحصيها،  ِمَنِحَك ال  َوَكرائِِم 
أحَسنَت أنَت الَّذي أجَملَت أنَت الَّذي أفَضلَت أنَت الَّذي أكَملَت أنَت الَّذي َرَزقَت 
الَّذي  أنَت  أقَنيَت  الَّذي  أنَت  أغَنيَت  الَّذي  أنَت  أعَطيَت  الَّذي  أنَت  قَت  َوفَّ الَّذي  أنَت 
آَويَت أنَت الَّذي َكَفيَت أنَت الَّذي َهَديَت أنَت الَّذي َعَصمَت أنَت الَّذي َسَترَت أنَت 
نَت أنَت الَّذي أعَززَت أنَت الَّذي أَعنَت  الَّذي َغَفرَت أنَت الَّذي أَقلَت أنَت الَّذي َمكَّ
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أنَت الَّذي َعَضدَت أنَت الَّذي أيَّدَت أنَت الَّذي َنَصرَت أنَت الَّذي َشَفيَت أنَت الَّذي 
َواِصبًا  كُر  الشُّ َوَلَك  دائِمًا  الَحمُد  َفَلَك  َوَتعاَليَت  َتباَركَت  أكَرمَت،  الَّذي  أنَت  عاَفيَت 

أَبدًا.

ُثمَّ أنا ياإلهي الُمعَتِرُف بُِذنوبي َفاغِفرها لي. أنا الَّذي أسأُت أنا الَّذي أخَطأُت 
أنا الَّذي َهَممُت أنا الَّذي َجِهلُت أنا الَّذي َغَفلُت أنا الَّذي َسَهوُت أنا الَّذي أعَتَمدُت 
دُت أنا الَّذي َوَعدُت أنا الَّذي أخَلفُت أنا الَّذي َنَكثُت أنا الَّذي أقَررُت أنا  أنا الَّذي َتَعمَّ
ُه ُذنوُب  الَّذي اعَتَرفُت بِنِعَمتَِك َعَليَّ َوِعندي، َوأبوُء بُِذنوبي َفاغِفرها لي يا َمن الَتُضرُّ

ُق َمن َعِمَل صالِحًا ِمنُهم بَِمعوَنتِِه َوَرحَمتِِه.  ِعباِدِه َوُهَو الَغنيُّ َعن طاَعتِِهم َوالمَوفِّ

َنهَيَك  َفارَتَكبُت  َوَنَهيَتني  َفَعَصيُتَك  أَمرَتني  إلهي  َوَسيِّدي  إلهي  الَحمُد  َفَلَك 
ٍة َفأنَتِصُر َفبِأيِّ َشيٍء أنَتِصُر أسَتقبُِلَك ياَموالَي  َفأصَبحُت ال ذا َبرائٍة لي َفأعَتِذُر َوال ذا قوَّ
ها  َوبُِكلِّ ِعندي  نَِعَمَك  ها  ُكلُّ أَليَس  بِِرجلي؟  أم  بَيدي  أم  بِِلساني  أم  بَِبَصري  أم  أبَِسمعي 
أن  هاِت  َوااُلمَّ اآلباِء  ِمَن  َسَتَرني  ياَمن  َعَليَّ  بيُل  َوالسَّ ُة  الُحجَّ َفَلَك  ؟  ياَموالَي  َعَصيُتَك 
َلعوا  الطيِن أن ُيعاِقبوني، َوَلو اطَّ َيزُجروني َوِمَن الَعشائِِر َواإلخواِن أن ُيَعيِّروني َوِمَن السَّ

َلعَت َعَليِه ِمّني إذا ما أنَظروني َوَلَرَفضوني َوَقَطعوني. ياَموالَي َعلى ما اطَّ

َبرائٍة  ذو  ال  َحقيٌر  َحصيٌر  َذليٌل  خاِضٌع  ياَسيِّدي  َيَديَك  َبيَن  ياإلهي  ذا  أنا  َفها 
ٍة َفاحَتجُّ بِها َوالقائٌِل َلم اجَتِرح َوَلم أعَمل سوًء، َوما  ٍة َفأنَتِصُر َوالُحجَّ َفأعَتِذُر َوال ذو قوَّ
ها شاِهَدٌة  َعسى الُجحوُد َوَلو َجَحدُت ياَموالَي َينَفُعني َكيَف َوأنَّى ذلَِك َوَجواِرحي ُكلُّ
َعَليَّ بِما َقد َعِملُت ؟ َوَعِلمُت َيقينًا َغيَر ذي َشكٍّ أنََّك سائِلي ِمن َعظائِِم ااُلموِر َوأنََّك 
ُبني ياإلهي  الَحَكُم الَعدُل الَّذي الَتجوُر َوَعدُلَك ُمهِلكي َوِمن ُكلِّ َعدلَِك َمهَربي َفإن ُتَعذِّ

تَِك َعَليَّ َوإن َتعُف َعّني َفبِِحلِمَك َوجوِدَك َوَكَرِمَك. َفبُِذنوبي َبعَد ُحجَّ

الِميَن ال إلَه إاّل أنَت ُســبحاَنَك إّني  ال إلَه إاّل أنَت ُســبحاَنَك إّني ُكنُت ِمَن الظَّ



ـ  مناسك احلج والعمرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  326

ديَن ال إلَه إاّل أنَت  ُكنُت ِمن الُمســَتغِفريَن ال إلَه إاّل أنَت ُسبحاَنَك إّني ُكنُت ِمَن المَوحِّ
ُســبحاَنَك إّني ُكنُت ِمَن الخائِفيَن ال إلَه إاّل أنَت ُسبحاَنَك إّني ُكنُت ِمَن الَوِجليَن ال إلَه 
اِغبيَن  اجيَن ال إلَه إاّل أنَت ُسبحاَنَك إّني ُكنُت ِمَن الرَّ إاّل أنَت ُسبحاَنَك إّني ُكنُت ِمَن الرَّ
ليَن ال إلَه إاّل أنَت ُســبحاَنَك إّني ُكنُت ِمَن  ال إلَه إاّل أنَت ُســبحاَنَك إّني ُكنُت ِمَن الُمَهلِّ
ــائِليَن ال إلَه إاّل أنَت ُسبحاَنَك إّني ُكنُت ِمَن الُمَسبِّحيَن ال إلَه إاّل أنَت ُسبحاَنَك إّني  السَّ

ُكنُت ِمَن الُمَكبِّريَن ال إلَه إاّل أنَت ُسبحاَنَك َرّبي َوَربُّ آبائَي األّوليَن. 

بآالئَِك  َوإقراري  دًا  مَوحِّ لِِذكِرَك  َوإخالصي  دًا  ُمَمجِّ َعَليَك  َثنائي  هذا  اللُهمَّ 
دًا، َوإن ُكنُت ُمِقّرًا إّني َلم ُأحِصها لَِكثَرتِها َوُسبوِغها َوَتظاُهِرها َوَتقاُدِمها إلى حاِدٍث  ُمَعدِّ
الَفقِر  ِمَن  اإلغناِء  ِمَن  الُعمِر  ِل  أوَّ ِمن  َوَبَرأَتني  َخَلقَتني  ُمنُذ  َمَعها  بِِه  ُدني  َتَتَعهَّ َتَزل  ماَلم 
الَمِة  رِّ َوَتسبيِب الُيسِر َوَدفِع الُعسِر َوَتفريِج الَكرِب َوالعافَيِة في الَبَدِن َوالسَّ َوَكشِف الضُّ
ليَن َواآلِخريَن ماَقَدرُت  في الّديِن، َوَلو َرَفَدني َعلى َقدِر نِعَمتَِك َجميُع العاَلميَن ِمَن األوَّ
آالُؤَك  ُتحصى  ال  َرحيٍم  َعظيٍم  َكريٍم  َربٍّ  ِمن  َوَتعاَليَت  سَت  َتَقدَّ ذلَِك،  َعلى  ُهم  َوال 
نَِعَمَك  َعلينا  َوأتِمم  ٍد  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  َنعماؤَك  ُتكافى  َوال  َثناُؤَك  ُيبَلُغ  َوال 
َوأسِعدنا بِطاَعتَِك ُسبحاَنَك ال إلَه إاّل أنَت، اللُهمَّ إنََّك ُتجيُب الُمضَطرَّ َوَتكِشُف الّسوَء 
غيَر َوُتعيُن  قيَم َوُتغني الَفقيَر َوَتجُبُر الَكسيَر َوَترَحُم الصَّ َوُتغيُث الَمكروَب َوُتشفي السَّ
الَكبيَر َوَليَس دوَنَك َظهيٌر َوال َفوَقَك َقديٌر َوأنَت الَعليُّ الَكبيُر، ياُمطِلَق الُمَكبَِّل األسيِر 
َصلِّ  َوزيَر  َوال  َلُه  َشريَك  ياَمن ال  الُمسَتجيِر  الخائِِف  ياِعصَمَة  غيِر  الصَّ فِل  الطِّ ياراِزَق 
ِمَن  أَحدًا  َوأَنلَت  أعَطيَت  ما  أفَضَل  ِة  الَعشيَّ هِذِه  في  َوأعِطني  ٍد  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلى 
ٍة َتصِرُفها َوُكرَبٍة َتكِشُفها َوَدعَوٍة  ُدها َوَبليَّ العاَلميَن ِمن ِعباِدَك ِمن نِعَمٍة توليها َوآالٍء ُتَجدِّ
شيٍء  ُكلِّ  َوَعلى  َخبيٌر  َتشاُء  بِما  َلطيٌف  إنََّك  ُدها  َتَتَغمَّ َئٍة  َوَسيِّ ُلها  َتَتَقبَّ َوَحَسَنٍة  َتسَمُعها 
َقديٌر، اللُهمَّ إنََّك أقَرُب َمن ُدعَي َوأسَرُع َمن أجاَب َوأكَرُم َمن َعفى َوأوَسُع َمن أعطى 
نيا َواآلخرِة َوَرحيَمُهما َليَس َكِمثِلَك َمسؤوٌل َوال ِسواَك  َوأسَمُع َمن ُسئِل ياَرحمَن الدُّ
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بَِك  َوَوثِقت  َفَرِحمَتني  إَليَك  َوَرِغبُت  َفأعَطيَتني  َوسألُتَك  َفأَجبَتني  َدَعوُتَك  َمأموٌل، 
ٍد َعبِدَك َوَرسولَِك َوَنبيَِّك َوَعلى  يَتني َوَفِزعُت إَليَك َفَكَفيَتني، اللُهمَّ َفَصلِّ َعلى ُمَحمَّ َفَنجَّ
َلَك شاِكريَن  َواكُتبنا  َعطاَئَك  َوَهنِّئنا  َنعمائَك  َلنا  م  َوَتمِّ اِهريَن أجَمعيَن  الطَّ يِّبيَن  الطَّ آلِِه 

َوألآلئَِك ذاِكريَن آميَن آميَن َربَّ العاَلميَن. 

الِبيَن   اللُهمَّ ياَمن َمَلَك َفَقَدَر َوَقَدَر َفَقَهَر َوُعصَي َفَسَتر َواسُتغَفَر َفَغَفَر ياغاَيَة الطَّ
َرأَفًة  الُمسَتقيليَن  َوَوِسَع  ِعلمًا  َشيٍء  بُِكلِّ  أحاَط  ياَمن  اجيَن  الرَّ أَمِل  َوُمنَتهى  اِغبيَن  الرَّ
ٍد  بُِمَحمَّ مَتها  فَتها َوَعظَّ الَّتي َشرَّ ِة  إَليَك في هِذِه الَعشيَّ ُه  َنَتَوجَّ ا  إنَّ اللُهمَّ  َوَرحَمًة َوِحلمًا، 
راِج الُمنيِر  َنبيَِّك َوَرسولَِك َوخَيَرتَِك ِمن َخلِقَك َوأمينَِك َعلى َوحيَِك الَبشيِر النَّذيِر السِّ

الَّذي أنَعمَت بِِه َعلى الُمسِلميَن َوَجَعلَتُه َرحَمًة لِلعاَلميَن. 

ٌد أهٌل لِذلَِك ِمنَك ياَعظيُم َفَصلِّ  ٍد َكما ُمَحمَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ اللُهمَّ َفَصلِّ َعلى ُمَحمَّ
ِت  دنا بَِعفِوَك َعّنا، َفإَليَك َعجَّ اِهريَن أجَمعيَن َوَتَغمَّ يِّبيَن الطَّ َعَليِه َوَعلى آلِِه الُمنَتَجبيَن الطَّ
ِة َنِصيبًا ِمن ُكلِّ َخيٍر َتقِسُمُه  غاِت َفاجَعل َلنا اللُهمَّ في هِذِه الَعشيَّ األصواُت بُِصنوِف اللُّ
َتبُسُطُه  َوِرزٍق  ُلها  ُتَجلِّ َوعافَيٍة  ُتنِزُلها  َوَبَرَكٍة  َتنُشُرها  َوَرحَمٍة  بِِه  َتهدي  َونوٍر  ِعباِدَك  َبيَن 
اِحميَن. اللُهمَّ أقِلبنا في هذا الَوقِت ُمنِجحيَن ُمفِلحيَن َمبروريَن غانِميَن َوال  ياأرَحَم الرَّ
ُلُه ِمن َفضِلَك َوال َتجَعلنا  َتجَعلنا ِمَن القانِطيَن َوال ُتخِلنا ِمن َرحَمتَِك َوال َتحِرمنا ما ُنَؤمِّ
نا خائِبيَن َوال  َتُردَّ ُلُه ِمن َعطائَِك قانِطيَن َوال  ُنَؤمِّ ِمن َرحَمتَِك َمحروميَن َوال لَِفضِل ما 
َولَِبيتَِك  إَليَك أقَبلنا موِقنيَن  َوياأكَرَم األكَرميَن  بابَِك َمطروديَن، ياأجَوَد األجَوديَن  ِمن 
نا َواعُف َعّنا َوعاِفنا َفَقد َمَددنا  الَحراِم آّميَن قاِصديَن َفأِعّنا َعلى َمناِسِكنا َوَأكِمل َلنا َحجَّ
ِة ما سألناَك َواكِفنا  ِة االعتِراِف َموسوَمٌة، اللُهمَّ َفأعِطنا في هِذِه الَعشيَّ إَليَك أيدينا َفهَي بِِذلَّ
ما اسَتكَفيناَك َفال كافَي لِنا ِسواَك َوال َربَّ َلنا َغيُرَك، ناِفٌذ فينا ُحكُمَك ُمحيٌط بِنا ِعلُمَك 

َعدٌل فينا َقضاُؤَك اقِض َلنا الَخيَر َواجَعلنا ِمن أهِل الَخيِر. 
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خِر َوَدواَم الُيسِر َواغِفر َلنا ُذنوَبنا  اللُهمَّ أوِجب َلنا بِجوِدَك َعظيَم األجِر َوَكريَم الذُّ
اِحميَن  أجَمعيَن َوال ُتهِلكنا َمَع الهالِكيَن َوال َتصِرف َعّنا َرأَفَتَك َوَرحَمَتَك يا أرَحَم الرَّ
َفَقبِلَتُه  إَليَك  َوتاَب  َفِزدَتُه  َوَشَكَرَك  َفأعَطيَتُه  سأَلَك  ن  ِممَّ الَوقِت  هذا  في  اجَعلنا  اللُهمَّ 
دنا َواقَبل  نا َوَسدِّ ها َفَغَفرَتها َلُه ياذا الَجالِل َواإلكراِم، اللُهمَّ َوَنقِّ َل إَليَك ِمن ُذنوبُِه ُكلِّ َوَتَنصَّ
َعنا ياَخيَر َمن ُسئِل َوياأرَحَم َمن اسُترِحَم ياَمن ال َيخفى َعَليِه إغماُض الُجفوِن َوال  َتَضرُّ
َلحُظ الُعيوِن َوال ما اسَتَقرَّ في الَمكنوِن َوال ما انَطَوت َعَليِه ُمضَمراُت الُقلوِب أال ُكلُّ 

ذلَِك َقد أحصاُه ِعلُمَك َوَوِسَعُه ِحلُمَك ؟

بُع  ماواُت السَّ الِموَن ُعلّوا َكبيرًا ُتَسبُِّح َلَك السَّ ُسبحاَنَك َوَتعاَليَت َعّما َيقوُل الظَّ
َوُعلوُّ  َوالَمجُد  الَحمُد  َفَلَك  بَِحمِدَك،  ُيَسبُِّح  إاّل  َشيٍء  ِمن  َوإن  فيِهنَّ  َوَمن  َواألرضوَن 
الَكريُم  الَجواُد  َوأنَت  الِجساِم  َواأليادي  َواإلنعاِم  َوالَفضِل  الَجالِل َواإلكراِم  ياذا  الَجدِّ 
َبَدني َوديني َوآِمن  اللُهمَّ أوِسع َعَليَّ ِمن ِرزِقَك الَحالِل َوعاِفني في  حيُم،  ؤوُف الرَّ الرَّ
اِر، اللُهمَّ التمُكر بي َوال َتسَتدِرجني َوال َتخَدعني َوادَرأ َعّني  َخوفي َواعتِق َرَقَبتي ِمَن النَّ

َشرَّ َفَسَقِة الِجنِّ َواإلنِس. 

ثم رفع رأسه وبرصه إىل الســامء وعيناه ماطرتان كأهّنام مزادتان، وقال بصوٍت 
عاٍل:

اِحميَن  الرَّ َوياأرَحَم  َويا أسَرَع الحاِسبيَن  النَّاِظريَن  يا أبَصر  اِمعيَن  يا أسَمع السَّ
اَدِة الَمياميَن، َوأسأُلَك اللُهمَّ حاَجتي الَّتي إن أعَطيَتنيها  ٍد السَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
اِر  ني ما َمَنعَتني َوإن َمَنعَتنيها َلم َينَفعني ما أعَطيَتني ؛ أسأُلَك َفكاَك َرَقَبتي ِمَن النَّ َلم َيُضرَّ
ال إلَه إاّل أنَت َوحَدَك ال َشريَك َلَك َلَك الُملُك َوَلَك الَحمُد َوأنَت َعلى ُكلِّ َشيٍء َقديٌر 

 . ياَربِّ ياَربِّ

وكان يكرر قوله: يارّب، وشــغل من حرض ممن كان حوله عن الدعاء النفسهم 
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وأقبلوا عىل االســتامع له والتأمني عىل دعائه ثم علت أصواهتــم بالبكاء معه وغربت 
الشمس وأفاض الناس معه.

أقول: اىل هنا تم دعاء احلسنيA يف يوم عرفة عىل ما أورده الكفعمي يف كتاب 
 Kالبلد االمني( وقد تبعه املجليس يف كتاب )زاد املعاد( ولكن زاد السيد ابن طاووس(

يف )االقبال( بعد: ياَربِّ ياَربِّ ياَربِّ هذه الزيادة: 

في  الجاِهُل  أنا  إلهي  َفقري  في  َفقيرًا  َفَكيَف الأكوُن  ِغناَي  في  الَفقيُر  أنا  إلهي 
َطواِء  َوُسرَعَة  َتدبيِرَك  اختاِلَف  إنَّ  إلهي  ؟  َجهلي  في  َجهواًل  أكوُن  ال  َفَكيَف  ِعلمي 
كوِن إلى َعطاٍء َواليَّأِس ِمنَك في َبالٍء، إلهي  َمقاديِرَك َمَنعا ِعباَدَك العاِرفيَن بَِك َعِن السُّ
أَفِة لي  َوالرَّ طِف  بِاللُّ َنفَسَك  بَِكَرِمَك، إلهي َوَصفَت  َيليُق  َوِمنَك ما  َيليُق بُِلؤمي  ِمّني ما 

َقبَل ُوجوِد َضعفي أَفَتمَنُعني ِمنُهما َبعَد َوجوِد َضعفي ؟

ُة َعَليَّ َوإن َظَهَرِت الَمساوُي  إلهي إن َظَهَرِت الَمحاِسُن ِمّني َفبَِفضِلَك َوَلَك الِمنَّ
لَت لي َوَكيَف ُأضاُم َوأنَت  ، إلهي َكيَف َتِكُلني َوَقد َتَكفَّ ُة َعَليَّ ِمّني َفبَِعدلَِك َوَلَك الُحجَّ
ُل إَليَك بَِفقري إَليَك َوَكيَف  النَّاِصُر لي، أم َكيَف أخيُب َوأنَت الَحفيُّ بي ؟ ها أنا أَتَوسَّ
ُل إَليَك بِما ُهَو َمحاٌل أن َيِصَل إَليَك، أم َكيَف أشكو إَليَك حالي َوُهَو ال َيخفى  أَتَوسَّ
َقد  َوهي  آمالي  ُتَخيُِّب  َكيَف  أم  إَليَك،  َبَرٌز  ِمنَك  َوُهَو  بَِمقالي  ُأَترِجُم  َكيَف  أم  َعَليَك، 

َوَفَدت إَليَك، أم َكيَف ال ُتحِسُن أحوالي َوبَِك قاَمت؟ 

إلهي  ِفعلي!  َقبيِح  َمَع  بي  أرَحَمَك  َوما  َجهلي  َعظيِم  َمَع  بي  ألَطَفَك  ما  إلهي 
ما أقَرَبَك ِمّني َوأبَعَدني َعنَك َوما أرأَفَك بي! َفما الَّذي َيحُجُبني َعنَك؟ إلهي َعِلمُت 
َف إَليَّ في ُكلِّ َشيٍء َحتَّى ال  الِت األطواِر أنَّ ُمراَدَك ِمّني أن َتَتَعرَّ بِاختاِلِف االثاِر َوَتَنقُّ
آَيَستني أوصافي  ما  َوُكلَّ َكَرُمَك  ما أخَرَسني ُلؤمي أنَطَقني  ُكلَّ أجَهَلَك في َشيٍء، إلهي 
أطَمَعتني ِمَنُنَك، إلهي َمن كاَنت َمحاِسُنُه َمَساوَي َفَكيَف ال َتكوُن َمساِويِه َمساوَئ، َوَمن 
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ُتَك  َوَمشيَّ اِفُذ  النَّ َفَكيَف ال َتكوُن َدعاويِه َدعاوي، إلهي ُحكُمَك  كاَنت َحقايُِقُه َدعاوي 
القاِهَرِة َلم َيتُركا لِذي َمقاٍل َمقااًل َوال لِذي حاٍل حااًل، إلهي َكم ِمن طاَعٍة بَنيُتها َوحاَلٍة 
َوإن  أّني  َتعَلُم  إنََّك  إلهي  ِمنها َفضُلَك،  أقاَلني  َبل  َعدُلَك  َعَليها  اعتِمادي  َهَدَم  َشيَّدُتها 
ًة َوَعزمًا، إلهي َكيَف أعِزُم َوأنَت القاِهُر  اَعُة ِمّني ِفعاًل َجزمًا َفَقد داَمت َمَحبَّ َلم َتُدِم الطَّ

َوَكيَف الأعِزُم َوأنَت األِمُر ؟

توِصُلني  بِِخدَمٍة  َعَليَك  فاجَمعني  الَمزاِر  ُبعَد  يوِجُب  اآلثاِر  في  دي  َتَردُّ إلهي 
هوِر  الظُّ ِمَن  لَِغيِرَك  أَيكوُن  إَليَك  ُمفَتِقٌر  ُوجوِدِه  في  ُهَو  بِما  َعَليَك  ُيسَتَدلُّ  َكيَف  إَليَك، 
ما َليَس َلَك َحتَّى َيكوَن ُهَو الُمظِهَر َلَك ؟ َمتى غبَت َحتَّى َتحتاَج إلى َدليٍل َيُدلُّ َعَليَك 
َوَمتى َبُعدَت َحتَّى َتكوَن اآلثاُر هَي الَّتي توِصُل إَليَك ؟ َعمَيت َعيٌن ال َتراَك َعَليها َرقيبًا 
اآلثاِر  إلى  جوِع  بِالرُّ أَمرَت  إلهي  َنصيبًا،  ُحبَِّك  ِمن  َلُه  َتجَعَل  َلم  َعبٍد  َصفَقُة  َوَخِسَرت 
َدَخلُت  َكما  ِمنها  إَليَك  أرِجَع  َحتَّى  َوِهداَيِة االستِبصاِر  بِِكسَوِة األنواِر  إَليَك  َفارِجعني 
ِة َعِن االعتِماِد َعَليها إنََّك َعلى ُكلِّ  َظِر إَليها َوَمرفوَع الِهمَّ رِّ َعن النَّ إَليَك ِمنها َمصوَن السِّ

شيٍء َقديٌر. 

إلهي هذا ُذّلي ظاِهٌر َبيَن َيَديَك َوهذا حالي ال َيخفى َعَليَك ِمنَك أطُلُب الُوصوَل 
ِة َبيَن َيَديَك، إلهي  إَليَك َوبَِك أسَتِدلُّ َعَليَك َفاهِدني بِنوِرَك إَليَك َوأِقمني بِِصدِق الُعبوديَّ
قني بَِحقائِِق أهِل الُقرِب  مني ِمن ِعلِمَك الَمخزوِن َوُصّني بِِستِرَك الَمصوِن إلهي َحقِّ َعلِّ
َواسُلَك بي َمسَلَك أهِل الَجذِب، إلهي أغنِني بَِتدبيِرَك لي َعن َتدبيري َوبِاختياِرَك َعن 
ِمن  رني  َوَطهِّ َنفسي  ُذلِّ  ِمن  إلهي أخِرجني  َمراِكِز اضِطراري،  َعلى  َوأوِقفني  اختياري 
ُل َفال َتِكلني َوإيَّاَك  َشّكي َوِشركي َقبَل ُحلوِل َرمسي، بَِك أنَتِصُر َفانُصرني َوَعَليَك أَتَوكَّ
أسأُل َفال ُتَخيِّبني َوفي َفضِلَك أرَغُب َفال َتحِرمني َوبَِجنابَِك أنَتِسُب َفال ُتبِعدني َوبِبابَِك 

أِقُف َفال َتطُردني.
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ٌة ِمّني، إلهي أنَت  ٌة ِمنَك َفَكيَف َيكوُن َلُه ِعلَّ َس ِرضاَك أن َيكوَن َلُه ِعلَّ إلهي َتَقدَّ
الَقضاء  إنَّ  إلهي  َعّني؟  َغنّيًا  الَتكوُن  َفَكيَف  ِمنَك  النَّفُع  إَليَك  َيِصَل  أن  بِذاتَِك  الَغنيُّ 
َتنُصَرني  َحتَّى  النَّصيَر لي  أنَت  َفُكن  أَسَرني  هَوِة  الشَّ بَِوثائِِق  الَهوى  َوإنَّ  ُيَمّنيِني  َوالَقَدَر 
َرني َوأغنِني بَِفضِلَك َحتَّى اسَتغني بَِك َعن َطَلبي، أنَت الَّذي أشَرقَت األنواَر في  َوُتَبصِّ
ائَِك  دوَك َوأنَت الَّذي أَزلَت األغياَر َعن ُقلوِب أِحبَّ ُقلوِب أوليائَِك َحتَّى َعَرفوَك َوَوحَّ
َحتَّى َلم ُيِحّبوا ِسواَك َوَلم َيلَجأوا إلى َغيِرَك أنَت الُمؤنُِس َلُهم َحيُث  أوَحَشتُهُم الَعوالُِم 
َوأنَت الَّذي َهَديَتُهم َحيُث اسَتباَنت َلُهم الَمعالُِم، ماذا َوَجَد َمن َفَقَدَك َوما الَّذي َفَقَد َمن 

َوَجَدَك ؟! 

اًل، َكيَف ُيرجى  َلَقد خاَب َمن َرضَي دوَنَك َبَداًل َوَلَقد َخِسَر َمن َبغى َعنَك ُمَتَحوَّ
لَت عاَدَة االمتِناِن؟  ِسواَك َوأنَت ما َقَطعَت اإلحساَن َوَكيَف ُيطَلُب ِمن َغيِرَك َوأنَت ماَبدَّ
قيَن َوياَمن ألَبَس أوليائُه َمالبَِس  اَءُه َحالَوَة الُمؤاَنَسِة َفقاموا َبيَن َيَديِه ُمَتَملِّ ياَمن أذاَق أِحبَّ
بِاإلحساِن  البادُئ  َوأنَت  اِكريَن  الذَّ َقبَل  اِكُر  الذَّ أنَت  ُمسَتغِفريَن،  َيَديِه  َبيَن  َفقاموا  َهيَبتِِه 
لِما  ُثمَّ  اُب  الَوهَّ َوأنَت  الِبيَن  الطَّ َطَلِب  َقبَل  بِالَعطاِء  الَجواُد  َوأنَت  العابِديَن  ِه  َتَوجُّ َقبَل 
َوَهبَت َلنا ِمَن الُمسَتقِرضيَن، إلهي اطُلبني بَِرحَمتَِك َحتَّى أِصَل إَليَك َواجُذبني بَِمنَِّك 
َحتَّى ُأقبَِل َعَليَك، إلهي إنَّ َرجائي ال َينَقِطُع َعنَك َوإن َعَصيُتَك َكما أنَّ َخوفي ال ُيزايُِلني 

َوإن أَطعُتَك َفَقد َدَفَعتني الَعوالُِم إَليَك َوَقد أوَقَعني ِعلمي بَِكَرِمَك َعَليَك.

إلهي َكيَف أخيُب َوأنَت أَملي أم َكيَف ُاهاُن َوَعَليَك ُمتََّكلي، إلهي َكيَف أسَتِعزُّ 
ِة أرَكزَتني أم َكيَف ال أسَتِعزُّ َوإَليَك َنَسبَتني؟ إلهي َكيَف ال أفَتِقُر َوأنَت الَّذي  لَّ َوفي الذِّ
في الُفَقراِء أَقمَتني أم َكيَف أفَتِقُر َوأنَت الَّذي بِجوِدَك أغَنيَتني َوأنَت الَّذي ال إلَه َغيُرَك 
َفَرأيُتَك  َشيٍء  ُكلِّ  في  إَليَّ  فَت  َتَعرَّ الَّذي  َوأنَت  َشيٌء  َجِهَلَك  َفما  َشيٍء  لُِكلِّ  فَت  َتَعرَّ

اِهُر لُِكلِّ َشيٍء. ظاِهرًا في ُكلِّ َشيٍء َوأنَت الظَّ
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بِاآلثاِر  اآلثاَر  َمَحقَت  ذاتِِه  في  َغيبًا  الَعرُش  َفصاَر  تِه  بَِرحمانيَّ اسَتوى  ياَمن 
َوَمَحوَت األغياَر بُِمحيطاِت أفالِك األنواِر، يا َمن احَتَجَب في ُسراِدقاِت َعرِشِه َعن أن 
َقت َعَظَمُتُه االستِواَء، َكيَف َتخفى َوأنَت  ُتدِرَكُه األبصاُر يا َمن َتَجّلى بَِكماِل َبهائِِه َفَتَحقَّ
قيُب الحاِضُر؟ إنََّك َعلى ُكلِّ َشيٍء َقديٌر َوالَحمُد للِه  اِهُر أم َكيَف َتغيُب َوأنَت الرَّ الظَّ

َوحَدُه. 



Aدعاء اإلمام زين العابدين
يوم عرفة

َذا  َواألرِض،  مـاواِت  السَّ َبديـَع  الَحمُد  َلَك  الّلُهمَّ  العاَلميَن،  َربِّ  لِّلِه  الَحمُد 
ُكلِّ  َوواِرَث  َمخُلوق،  ُكلِّ  َوخالَِق  َمَأُلوه،  ُكلِّ  َوإِلَه  األرباِب،  َربَّ  َوااِلكراِم،  الَجـالِل 
شيء )َليَس َكِمثِلِه َشيٌء(َوال َيعُزُب َعنُه ِعلُم شيء، َوُهَو بُِكلِّ شيء ُمحيٌط، َوُهَو َعلى 

ُكلِّ شيء َرقيٌب. 

إاِّل  إِلَه  اللُه ال  َوَأنَت  ُد.  الُمَتَفرِّ الَفرُد  ُد،  الُمَتَوحِّ األَحُد  َأنَت  إاِّل  إِلَه  اللُه ال  َأنَت 
ُر. َوَأنَت اللُه ال إِلَه إاِّل َأنَت الَعِلىُّ  ُم، الَكبيُر الُمَتَكبِّ ُم، الَعظيُم الُمَتَعظِّ َأنَت الَكريُم الُمَتَكرِّ
حيُم، الَعليُم الَحكيُم.  حمُن الرَّ ديُد الِمحاِل. َوَأنَت اللُه ال إِلَه إاِّل َأنَت الرَّ الُمَتعاِل، الشَّ
َأنَت  إاِّل  إِلَه  ال  اللُه  َوَأنَت  الَخبيُر.  الَقديُم  الَبصيُر،  ميُع  السَّ َأنَت  إاِّل  إِلَه  ال  اللُه  َوَأنَت 
ُل َقبَل ُكلِّ َأَحد، َواالِخُر  إِلَه إاِّل َأنَت األوَّ الَكريُم األكَرُم، الّدائُِم األدَوُم. َوَأنَت اللُه ال 
ِه. َوَأنَت اللُه  ِه، َوالعالي في ُدُنوِّ َبعَد ُكلِّ َعَدد. َوَأنَت اللُه ال إِلَه إاِّل َأنَت الّداني في ُعُلوِّ
َأنَت الَّذي  إِلَه إاِّل  َأنَت ُذو الَبهاِء َوالَمجِد، َوالِكبِرياِء َوالَحمِد. َوَأنَت اللُه ال  إِلَه إاِّل  ال 
رَت ِمن َغيِر ِمثال، َوابَتَدعَت الُمبَتَدعاِت  رَت ماَصوَّ َأنَشأَت األشياَء ِمن غيِر ِسنخ، َوَصوَّ

باِل احتِذاء. 

رَت ُكلَّ شيء َتيسيرًا، َوَدبَّرَت ما ُدوَنَك  رَت ُكلَّ شيء َتقديرًا، َوَيسَّ َأنَت الَّذي َقدَّ
َتدبيرًا. َأنَت الَّذي َلم ُيِعنَك َعلى َخلِقَك َشريٌك، َوَلم ُيواِزرَك في َأمِرَك َوزيٌر، َوَلم َيُكن 
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َعداًل  َفكاَن  َوَقَضيَت  َأردَت،  ما  َحتمًا  َفكاَن  َأَردَت  الَّذي  َأنَت  َنظيٌر.  َوال  ُمشاِهٌد  َلَك 
َيُقم  َوَلم  َمكاٌن،  َيحويَك  الَّذي ال  َأنَت  َحَكمَت.  ما  نِصفًا  َفكاَن  َوَحَكمَت  َقَضيَت،  ما 
َعَددًا،  شيء  ُكلَّ  َأحَصيَت  الَّذي  َأنَت  َبياٌن.  َوال  ُبرهاٌن  ُيعيَِك  َوَلم  ُسلطاٌن،  لُِسلطانَِك 
رَت ُكلَّ شيء َتقديرًا. َأنَت الَّذي َقُصَرِت األوهاُم َعن  َوَجَعلَت لُِكلِّ شيء َأَمدًا، َو َقدَّ
تَِك. َأنَت الَّذي  تَِك، َوَلم ُتدِرِك األبصاُر َموِضَع َأينِيَّ تَِك، َوَعَجَزِت األفهاُم َعن َكيِفيَّ ذاتِيَّ
دُّ َفَتُكوَن َمحُدودًا، وَلم ُتَمثَّل َفَتُكوَن َموُجودًا، َوَلم َتِلد َفَتُكوَن َموُلودًا. َأنَت الَّذي  ال ُتحَّ
ال ِضدَّ َمَعَك َفُيعانَِدَك، َوال ِعدَل َلَك َفُيكاثَِرَك، َوال نِدَّ َلَك َفُيعاِرَضَك. َأنَت الَِّذي ابَتَدَأ 
َواخَتَرَع، َواسَتحَدَث َوابَتَدَع، َوَأحَسَن ُصنَع ما َصَنَع. ُسبحاَنَك ما َأَجلَّ َشأَنَك! َوأسنى 

ِفي األماِكِن َمكاَنَك! َوَأصَدَع بِالَحقِّ ُفرقاَنَك! 

َأعَرَفَك!  ما  َوَحكيم  َأرَأَفَك!  ما  َوَرُؤوف  َألَطَفَك!  ما  َلطيف  ِمن  ُسبحاَنَك 
الَبهاِء  ُذو  َأرَفَعَك!  ما  َوَرفيع  َأوَسَعَك!  ما  َوَجواد  َأمَنَعَك!  ما  َمليك  ِمن  ُسبحاَنَك 
ِمن  الِهداَيُة  َوُعِرَفِت  َيَدَك،  بِالَخيراِت  َبَسطَت  ُسبحاَنَك  َوالَحمِد.  َوالِكبِرياِء  َوالَمجِد، 
ِعنِدَك، َفَمِن الَتَمَسَك لِدين َأو ُدنيا َوَجَدَك. ُسبحاَنَك َخَضَع َلَك َمن َجرى في ِعلِمَك، 
 ، َوَخَشَع لَِعَظَمتَِك ما ُدوَن َعرِشَك، َوانقاَد لِلتَّسليِم َلَك ُكلُّ َخلِقَك. ُسبحاَنَك ال ُتَحسُّ
، َوال ُتكاُد، َوال ُتماُط، َوال ُتناَزُع، َوال ُتجارى، َوال ُتمارى، َوال  ، َوال ُتَمسُّ َوال ُتَجسُّ
ُتخاَدُع، َوال ُتماَكُر. ُسبحاَنك َسبيُلَك َجَدٌد، َوَأمُرَك َرَشٌد، َوَأنَت َحىٌّ َصَمٌد. ُسبحاَنَك 
َل  ُمَبدِّ َوال  تَِك،  لَِمِشيَّ رادَّ  ال  ُسبحاَنَك  َعزٌم.  َوإِراَدُتك  َحتٌم،  َوَقضاُؤَك  ُحكٌم،  َقوُلَك 

ماواِت، باِرَئ النََّسماِت.  لَِكِلماتَِك. ُسبحاَنَك باِهَر االياِت، فاِطَر السَّ

َوَلَك  بِنِعَمتَِك.  خالِدًا  َحمدًا  الَحمُد  َوَلَك  بَِدواِمَك.  َيُدوُم  َحمدًا  الَحمُد  َلَك 
الَحمُد َحمدًا ُيوازي ُصنَعَك. َوَلك الَحمُد َحمدًا َيزيُد َعلى ِرضاَك. َوَلَك الَحمُد َحمدًا 
َلَك، َوال  إاِّل  َينَبغي  َيقُصُر عنُه ُشكُر ُكلِّ شاِكر، َحمدًا ال  َمَع َحمِد ُكلِّ حاِمد، َوُشكرًا 
ُل، َوُيسَتدعى بِِه َدواُم االِخِر، َحمدًا َيَتضاَعُف  ُب بِِه إاِّل إَِليَك، َحمدًا ُيسَتداُم بِِه األوَّ ُيَتَقرَّ



ـ  335 دعاء اإلمام زين العابدينA يوم عرفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعلى ُكُروِر األزِمَنِة، َوَيَتزاَيُد َأضعافًا ُمَتراِدَفًة، َحمدًا َيعِجُز َعن إِحصائِِه الَحَفَظُة، َوَيزيُد 
فيَع،  َعلى ما َأحَصتُه في ِكتابَِك الَكَتَبُة، َحمدًا يواِزُن َعرَشَك الَمجيَد، َوُيعاِدُل ُكرِسيََّك الرَّ
َحمدًا َيكُمُل َلَديَك َثواُبُه، َوَيسَتغِرُق ُكلَّ َجزاء َجزاُؤُه، َحمدًا ظاِهُرُه َوفٌق لِباِطنِِه، َوباِطُنُه 
ِة فيِه، َحمدًا َلم َيحَمدَك َخلٌق ِمثَلُه، َوال َيعِرُف َأَحٌد ِسواَك َفضَلُه، َحمدًا  يَّ َوفٌق لِِصدِق النِّ
ُد َمن َأغَرَق َنزعًا في َتوِفَيتِِه، َحمدًا َيجَمُع ما َخَلقَت ِمَن  ُيعاُن َمِن اجَتَهَد في َتعديِدِه، َوُيَؤيَّ
الَحمِد، َوَينَتِظُم ما َأنَت خالُِقُه ِمن َبعُد، َحمدًا ال َحمَد َأقَرُب إِلى َقولَِك ِمنُه، َوال َأحَمَد 
َمزيد َطواًل  َبعَد  بَِمزيد  َتِصُلُه  بُِوُفوِرِه،  الَمزيَد  بَِكَرِمَك  بِِه، َحمدًا يوِجُب  َيحَمُدَك  ن  ِممَّ

ِمنَك، َحمدًا َيِجُب لَِكَرِم َوجِهَك، َوُيقابُِل ِعزَّ َجاللَِك. 

ِب،  الُمَقرَّ ِم  الُمَكرَّ الُمصَطفى،  الُمنَتَجِب  د  ُمَحمَّ َوآِل  د  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  َربِّ 
م َعَليِه َأمَتَع َرَحماتَِك. َربِّ َصلِّ َعلى  َأفَضَل َصَلواتَِك، َوباِرك َعَليِه َأَتمَّ َبَركاتَِك، َوَتَرحَّ
د َوآلِِه، َصالًة زاِكَيًة، ال َتُكوُن َصالٌة َأزكى ِمنها، َوَصلِّ َعَليِه َصالًة ناِمَيًة، ال َتُكوُن  ُمَحمَّ
د  َصالٌة َأنمى ِمنها، َوَصلِّ َعَليِه َصالًة راِضَيًة ال َتُكوُن َصالٌة َفوَقها. َربِّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
َوآلِِه، َصالًة ُترضيُه َوَتزيُد َعلى ِرضاُه، َوَصلِّ َعَليِه َصالًة ُترضيَك َوَتزيُد َعلى ِرضاَك َلُه، 
د  َلُه إاِّل بِها، َوال َترى َغيَرُه َلها َأهاًل. َربِّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ َوَصلِّ َعَليِه َصالًة ال َترضى 
َوآلِِه، َصالًة ُتجاِوُز ِرضواَنَك، َوَيتَِّصُل اتِّصاُلها بَِبقائَِك، َوال َينَفُد َكما ال َتنَفُد َكِلماُتَك. 
د َوآلِِه، َصالًة َتنَتِظُم َصَلواِت َمالئَِكتَِك، َوَأنبِيائَِك، َوُرُسِلَك، َوَأهِل  َربِّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
طاَعتَِك، َوَتشَتِمُل َعلى َصَلواِت ِعباِدَك، ِمن ِجنَِّك، َوإِنِسَك، َوَأهِل إِجاَبتَِك، َوَتجَتِمُع 
َعلى َصالِة ُكلِّ َمن َذَرأَت َوَبَرأَت ِمن َأصناِف َخلِقَك. َربِّ َصلِّ َعَليِه َوآلِِه، َصالًة ُتحيُط 
ُدوَنَك،  َولَِمن  َلَك  ًة  َمرِضيَّ َصالًة  آلِِه،  َوَعلى  َعَليِه  َوَصلِّ  َوُمسَتأَنَفة،  سالَِفة  َصالة  بُِكلِّ 
ُكُروِر  َعلى  َوَتزيُدها  ِعنَدها،  َلواِت  الصَّ تِلَك  َمَعها  ُتضاِعُف  َصَلوات  ذلَِك  َمَع  َوُتنِشُئ 

ها َغيُرَك.  األّياِم ِزياَدًة في َتضاعيَف الَيُعدُّ

مِرَك، َوَجَعلَتُهم َخَزَنَة ِعلِمَك،  َربِّ َصلِّ َعلى َأطائِِب َأهِل َبيتِِه الَّذيَن اخَترَتُهم اِلَ
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جِس  رَتُهم ِمَن الرِّ َوَحَفَظَة دينَِك، َو ُخَلفاَءَك في َأرِضَك، َوُحَجَجَك َعلى ِعباِدَك، َوَطهَّ
َربِّ َصلِّ  تَِك.  َجنَّ إِلى  َوالَمسَلَك  إَِليَك،  الَوسيَلَة  َوَجَعلَتُهُم  بِإِراَدتَِك،  َتطِهيرًا  َنِس  َوالدَّ
د َوآلِِه، َصالًة ُتجِزُل َلُهم بِها ِمن نَِحِلَك َوَكراَمتَِك، َوُتكِمُل َلُهُم األشياَء ِمن  َعلى ُمَحمَّ
ُر َعَليِهُم الَحظَّ ِمن َعوائِِدَك َوَفوائِِدَك. َربِّ َصلِّ َعَليِه َوَعَليِهم،  َعطاياَك َوَنواِفِلَك، َوُتَوفِّ
َمِدها َوال نِهاَيَة اِلِخِرها. َربِّ َصلِّ َعَليِهم ِزَنَة َعرِشَك  لِها، َوال غاَيَة اِلَ َصالًة ال َأَمَد في َأوَّ
َصالًة   ، َبيَنُهنَّ َوما  َتحَتُهنَّ  َوما  َأَرضيَك  َوَعَدَد   ، َفوَقُهنَّ َوما  َسماواتَِك  َوِمأل  ُدوَنُه،  َوما 

ُبُهم ِمنَك ُزلفى، َوَتُكوُن َلَك َوَلُهم ِرضًا، َوُمتَِّصَلًة بَِنظائِرِهنَّ َأَبدًا.  ُتَقرِّ

الّلُهمَّ إِنََّك َأيَّدَت ديَنَك في ُكلِّ َأوان بِإِمام َأَقمَتُه َعَلمًا لِِعباِدَك، َوَمنارًا في باِلِدَك، 
طاَعَتُه،  َوافَتَرضَت  ِرضوانَِك،  إِلى  ريَعَة  الذَّ َوَجَعلَتُه  بَِحبِلَك،  َحبَلُه  َوَصلَت  َأن  َبعَد 
ٌم،  ُمَتَقدِّ َمُه  َيَتَقدَّ َوَأن ال  َنهيِِه،  ِعنَد  َوااِلنتِهاِء  َأوِمِرِه،  بِامتِثاِل  َوَأَمرَت  َمعِصَيَتُه،  رَت  َوَحذَّ
كيَن،  الُمَتَمسِّ َوُعرَوُة  الُمؤِمنيَن،  َوَكهُف  الاّلئِذيَن،  ِعصَمُة  َفُهَو  ٌر،  ُمَتَأخِّ َعنُه  َر  َيَتَأخَّ َوال 

َوَبهاُء العاَلميَن. 

الّلُهمَّ َفَأوِزع لَِولِّيَك ُشكَر ما َأنَعمَت بِِه َعَليِه، َوَأوِزعنا ِمثَلُه فيِه، َو آتِِه ِمن َلُدنَك 
، َواشُدد َأزَرُه، َوَقوِّ َعُضَدُه،  َوَأِعنُه بُِركنَِك األَعزِّ َلُه َفتحًا َيسيرًا،  ُسلطانًا َنصيرًا، َوافَتح 
َوراِعِه بَِعينَِك، َواحِمِه بِِحفِظَك، َوانصرُه بَِمالئَِكتَِك، َوامُددُه بُِجنِدَك األغَلِب، َوَأِقم بِِه 
ِكتاَبَك، َوُحُدوَدَك، َوَشرائَِعَك، َوُسَنَن َرُسولَِك، َصَلواُتَك اللُهمَّ َعَليِه َوآلِِه، َوَأحِي بِِه ما 
ّراَء  َأماَتُه الّظالُِموَن ِمن َمعالِِم دينَِك، َواجُل بِِه َصداَء الَجوِر َعن َطريَقتَِك، َوَأبِن بِِه الضَّ
ِمن َسبيِلَك، َو َأِزل بِِه الّناِكبيَن َعن ِصراِطَك، َوامَحق بِِه ُبغاَة َقصِدَك ِعَوجًا، َوَألِن جانَِبُه 
َنُه، َواجَعلنا  َفُه َوَتَحنُّ أِلولِيائَِك، َوابُسط َيَدُه َعلى َأعدائَِك، َوَهب َلنا َرأَفَتُه َوَرحَمَتُه َوَتَعطُّ
َلُه ساِمعيَن ُمطيعيَن، َوفي ِرضاُه ساعيَن، َوإِلى ُنصَرتِِه َوالُمداَفَعِة َعنُه ُمكنِفيَن، َوإَِليك 

بيَن.  َوإِلى َرسولَِك َصَلواُتَك الّلُهمَّ َعَليِه َوآلِِه بِذلَِك ُمَتَقرِّ
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الُمقَتفيَن  َمنَهَجُهُم،  بِعيَن  الُمتَّ بَِمقاِمِهُم،  الُمعَتِرفيَن  َأولِيائِِهُم  َعلى  َوَصلِّ  الّلُهمَّ 
ميَن  يَن بِإِماَمتِِهُم، الُمَسلِّ كيَن بِِوالَيتِِهُم، الُمؤَتمِّ آثاَرُهُم، الُمسَتمِسكيَن بُِعرَوتِِهُم، الُمَتَمسِّ
َلواِت  أِلمِرِهُم، الُمجَتِهديَن في طاَعتِِهُم، الُمنَتِظريَن َأّياَمُهُم، الماّديَن إَِليِهم َأعُيَنُهُم، الصَّ
َأرواِحِهم.  َوَعلى  َعَليِهم  م  َوَسلِّ الّرائِحاِت،  الغاِدياِت  الّناِمياِت  الّزاِكياِت  الُمباَركاِت 
ّواُب  التَّ َأنَت  إِنََّك  َعَليِهم  َوُتب  ُشُؤوَنُهم،  َلُهم  َوَأصِلح  َأمَرُهم،  التَّقوى  َعَلى  َواجَمع 

الِم، بَِرحَمتَِك يا َأرَحَم الّراِحميَن.  حيُم، َوَخيُر الغاِفريَن، َواجَعلنا َمَعُهم في داِرالسَّ الرَّ

مَتُه، َنَشرَت فيِه َرحَمَتَك، َوَمَننَت  مَتُه َوَعظَّ فَتُه َوَكرَّ الّلُهمَّ هذا َيوُم َعَرَفَة، َيوٌم َشرَّ
لَت بِِه َعلى ِعباِدَك.  َتَك، َوَتَفضَّ فيِه بَِعفِوَك، َوَأجَزلَت فيِه َعِطيَّ

الّلُهمَّ َوَأَنا َعبُدَك الَّذي َأنَعمَت َعَليِه َقبَل َخلِقَك َلُه، َوَبعَد َخلِقَك إِّياُه، َفَجَعلَتُه 
َك، َوَعَصمَتُه بَِحبِلَك، َوَأدَخلَتُه في ِحزبَِك، َوَأرَشدَتُه  قَتُه لَِحقِّ ن َهَديَتُه لِدينَِك، َوَوفَّ ِممَّ
َوَنَهيَتُه  َينَزِجر،  َفَلم  َوَزَجرَتُه  َيأَتِمر،  َفَلم  َأَمرَتُه  ُثمَّ  َأعدائَِك.  َوُمعاداِة  َأولِيائَِك،  لُِمواالِة 
َأمَرَك إِلى َنهيَِك، ال ُمعاَنَدًة َلَك، َوال استِكبارًا َعَليَك، َبل َدعاُه  َعن َمعِصَيتَِك َفخاَلَف 
ُه، َفَأقَدَم َعَليِه عاِرفًا  َك َوَعُدوُّ رَتُه، َوَأعاَنُه َعلى ذلَِك َعُدوُّ لَتُه َوإِلى ما َحذَّ َهواُه إِلى ما َزيَّ
بَِوعيِدَك، راِجيًا لَِعفِوَك، واثِقًا بَِتجاُوِزَك، َوكاَن َأَحقَّ ِعباِدَك َمَع ما َمَننَت َعَليِه َأاّل َيفَعَل. 

ِمَن  بَِعظيم  ُمعَتِرفًا  خائِفًا  خاِشعًا،  خاِضعًا  َذلياًل،  صاِغرًا  َيَديَك  َبيَن  ذا  َأَنا  َوها 
بَِرحَمتَِك،  الئِذًا  بَِصفِحَك،  ُمسَتجيرًا  اجَتَرمُتُه،  الَخطاَيا  ِمَن  َوَجليل  لُتُه،  َتَحمَّ الُذُنوِب 

ُموِقنًا َأنَُّه الُيجيُرني ِمنَك ُمجيٌر، َوال َيمَنُعني ِمنَك مانٌِع. 

بِِه  َتُجوُد  بِما  عليَّ  َوُجد  ِدَك،  َتَغمُّ ِمن  اقَتَرَف  َمِن  َعلى  بِِه  َتُعوُد  بِما  َعَليَّ  َفُعد 
بِِه َعلى َمن  َتُمنَّ  َيَتعاَظُمَك َأن  إَِليَك ِمن َعفِوَك، َوامُنن عليَّ بِما ال  بَِيِدِه  َألقى  َعلى َمن 
َوال  ِرضوانَِك.  ِمن  َحّظًا  بِِه  َأناُل  َنصيبًا  الَيوِم  هَذا  في  لي  َواجَعل  ُغفرانَِك،  ِمن  َلَك  َأمَّ
ُموُه ِمَن  م ما َقدَّ ني ِصفرًا ِمّما َينَقِلُب بِِه الُمَتَعبُِّدوَن َلَك ِمن ِعباِدَك، َوإِّني َوإِن َلم ُأَقدِّ َتُردَّ
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مُت َتوحيَدَك، َوَنفَي األضداِد َواألنداِد َواألشباِه َعنَك، َوَأَتيُتَك ِمَن  الّصالِحاِت، َفَقد َقدَّ
ِب  َقرُّ بُت إَِليَك بِما ال َيقُرُب بِِه َأَحٌد ِمنَك إاِّل بِالتَّ األبواِب الَّتي َأَمرَت َأن ُتؤتى ِمنها، َوَتَقرَّ
َقِة  َوالثِّ بَِك،  نِّ  َلَك، َوُحسِن الظَّ ِل َوااِلستِكاَنِة  َذلُّ َوالتَّ إَِليَك،  بِااِلناَبِة  َأتَبعُت ذلَِك  ُثمَّ  بِِه، 
بِما ِعنَدَك، َوَشَفعُتُه بَِرجائَِك الَّذي َقلَّ ما َيخيُب َعَليِه راجيَك، َو َسَألُتَك َمسَأَلَة الَحقيِر 
ذًا، ال  ذًا َوَتَلوُّ عًا، َوَتَعوُّ ليِل، البائِس الَفقيِر، الخائِِف الُمسَتجيِر، َوَمَع ذلَِك خيفًة َوَتَضرُّ الذَّ
ِة الُمطيعيَن، َوال ُمسَتطياًل بَِشفاَعِة الّشاِفعيَن،  ِر الُمَتَكبِّريَن، َوال ُمتعالِيًا بِدالَّ ُمسَتطياًل بَِتَكبُّ

ِة َأو ُدوَنها.  رَّ َوَأَنا َبعُد َأَقلُّ األَقّليَن، َوَأَذلُّ األَذّليَن، َوِمثُل الذَّ

العاثِريَن،  بِإِقاَلِة  َيُمنُّ  َمن  َويا  الُمتَرفيَن،  َوالَينَدُه  الُمسيئيَن،  ُيعاِجِل  َلم  َمن  َفيا 
َأقَدَم  الَّذي  َأَنا  العاثُِر،  الخاِطُئ  الُمعَتِرُف،  الُمسيُء  َأَنا  الخاِطئيَن،  بِإِنظاِر  ُل  َوَيَتَفضَّ
َوباَرَزَك،  ِعباِدَك  ِمن  اسَتخفى  الَِّذي  َأَنا  دًا،  ُمَتَعمِّ َعصاَك  الَّذي  َأَنا  ُمجَتِرئًا،  َعَليَك 
أَنا  َبأَسَك،  َيَخف  َوَلم  َسطَوَتَك،  َيرَهب  َلم  الَّذي  َأَنا  َوَأِمَنَك،  ِعباَدَك  هاَب  الَّذي  َأَنا 
بَِحقِّ  الَعناِء.  ويُل  الطَّ َأَنا  الَحياِء،  الَقليُل  أَنا  تِِه،  بَِبِليَّ الُمرَتَهُن  أَنا  َنفِسِه،  َعلى  الجاني 
َوَمِن  تَِك،  َبِريَّ ِمن  اخَترَت  َمِن  بَِحقِّ  لَِنفِسَك،  اصَطَفيَتُه  َوبَِمِن  َخلِقَك،  ِمن  انَتَجبَت  َمِن 
اجَتَبيَت لَِشأنَِك، بَِحقِّ َمن َوَصلَت طاَعَتُه بِطاَعتَِك، َوَمن َجَعلَت َمعِصَيَتُه َكَمعِصَيتَِك، 
َيومي  في  دني  َتَغمَّ بُِمعاداتَِك،  ُمعاداَتُه  ُنطَت  َوَمن  بُِمواالتَِك،  ُمواالَتُه  َقَرنَت  َمن  بَِحقِّ 
َتَتَوّلى  بِما  َوَتَولَّني  تائِبًا،  بِاستِغفاِرَك  َوعاَذ  اًل،  ُمَتَنصِّ إَِليَك  َجَأَر  َمن  بِِه  ُد  َتَتَغمَّ بِما  هذا 
َوفى  َمن  بِِه  ُد  َتَتَوحَّ بِما  دني  َوَتَوحَّ ِمنَك،  َوالَمكاَنِة  َلَديَك،  لفى  َوالزُّ طاَعتَِك،  َأهَل  بِِه 
بَِتفريطي  ُتؤاِخذني  َوال  َمرضاتَِك.  في  َوَأجَهَدها  ذاتَِك،  في  َنفَسُه  َوَأتَعَب  بَِعهِدَك، 
َتسَتدِرجني  َوال  َأحكاِمَك،  َوُمجاَوَزِة  ُحُدوِدَك،  في  َطوري  َوَتَعّدي  َجنبَِك،  في 
بي.  نِعَمتِِه  ُحُلوِل  في  َيشَركَك  َوَلم  ِعنَدُه،  ما  َخيَر  َمَنَعني  َمن  استِدراَج  لِي  بِإِمالئَِك 

بَِقلبي  َوُخذ  الَمخُذوليَن،  َوَنعَسِة  الُمسِرفيَن،  َوِسَنِة  الغاِفليَن،  َرقَدِة  ِمن  َوَنبِّهني 
الُمَتهاِونيَن،  بِِه  َواسَتنَقذَت  الُمَتَعبِّديَن،  بِِه  َاسَتعَبدَت  القانِتيَن،  بِِه  اسَتعَملَت  َما  إِلى 
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ُأحاِوُل  َعّما  ني  َوَيُصدُّ ِمنَك،  َحّظي  َوَبيَن  َبيني  َوَيُحوُل  َعنَك،  ُيباِعُدني  ِمّما  َوَأِعذني 
َة  ل لي َمسَلَك الَخيراِت إَِليَك، َوالمساَبَقَة إَِليها ِمن َحيُث َأَمرَت، َوالُمشاحَّ َلَديَك، َوَسهِّ

فيها َعلى ما َأَردَت. 

َمَع َمن  ُتهِلكني  بِما َأوَعدَت، َوال  الُمسَتِخّفيَن  ِمَن  َوال َتمَحقني في َمن َتمَحُق 
ني  ُر ِمَن الُمنَحِرفيَن َعن ُسُبِلَك، َوَنجِّ ضيَن لَِمقتَِك، َوال ُتَتبِّرني في َمن ُتَتبِّ ُتهِلُك ِمَن الُمَتَعرِّ
ِمن َغَمراِت الِفتَنِة، َوَخلِّصني ِمن َلَهواِت الَبلوى، َوَأِجرني ِمن َأخِذ ااِلمالِء، َوُحل َبيني 
ني، َوَهوًى ُيوبُِقني، َوَمنَقَصة َترَهُقني، َوال ُتعِرض َعّني إِعراَض َمن ال  َوَبيَن َعُدوٍّ ُيِضلُّ
َترضى َعنُه َبعَد َغَضبَِك، َوال ُتؤيِسني ِمَن األَمِل فيَك، َفَيغِلَب عليَّ الُقُنوُط ِمن َرحَمتَِك، 

تَِك.  ُلنيِه ِمن َفضِل َمَحبَّ َوال َتمَتِحّني بِما ال طاَقَة لي بِِه، َفَتبَهَظني ِمّما ُتَحمِّ

َلُه،  إِناَبَة  إَِليِه، َوال  َيِدَك إِرساَل َمن ال َخيَر فيِه، َوال حاَجَة بَِك  َوال ُترِسلني ِمن 
َوال َترِم بي َرمَي َمن َسَقَط ِمن َعيِن ِرعاَيتَِك، َوَمِن اشَتَمَل َعليِه الِخزُى ِمن ِعنِدَك، َبل 
ِة الَمغُروريَن، َوَورَطِة الهالِكيَن،  فيَن، َوَزلَّ ُخذ بَِيدي ِمن َسقَطِة الُمَتَرّديَن، َوَوهَلِة الُمَتَعسِّ
َوَأنَعمَت  بِِه،  َمبالَِغ َمن ُعنيَت  غني  َوَبلِّ إِمائَِك،  َو  بِِه َطَبقاِت َعبيِدَك  ابَتَليَت  ا  َوعاِفني ِممَّ

يَتُه َسعيدًا.  َعَليِه، َوَرضيَت َعنُه، َفَأَعشَتُه َحميدًا، َوَتَوفَّ

قني َطوَق ااِلقالِع َعّما ُيحبُِط الَحسناِت، َوَيذَهُب بِالَبَركاِت، َوَأشِعر َقلبَِي  َوَطوِّ
يِّئاِت، َوَفواِضِح الَحوباِت، َوال َتشَغلني بِما ال ُأدِرُكُه إاِّل بَِك َعّما  ااِلزِدجاَر َعن َقبائِِح السَّ
ال ُيرضيَك َعّني َغيُرُه، َوَأنِزع ِمن َقلبي ُحبَّ ُدنيا َدنِيَّة َتنهى َعّما ِعنَدَك، َوَتُصدُّ َعِن ابتِغاِء 
َوالنَّهاِر،  يِل  بِاللَّ بُِمناجاتَِك  َد  َفرُّ التَّ لَِي  َوَزيِّن  ِمنَك،  ِب  َقرُّ التَّ َعِن  َوُتذِهُل  إَِليَك،  الَوسيَلِة 
ِمن  ني  َوَتُفكُّ َمحاِرِمَك،  ُرُكوِب  َعن  َوَتقَطُعني  َخشَيتَِك،  ِمن  ُتدنيني  ِعصَمًة  لي  َوَهب 

َأسِر الَعظائِم. 

َوَسربِلني  الَخطايا،  َدَرَن  َعّني  َوَأذِهب  الِعصياِن،  َدَنِس  ِمن  التَّطهيَر  لَِي  َوَهب 
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لني َسوابَِغ َنعمائَِك، َوظاِهر َلَديَّ َفضَلَك  ني ِرداَء ُمعافاتَِك، َوَجلِّ بِِسرباِل عاِفَيتَِك، َوَردِّ
الَقوِل،  َوَمرِضىِّ  ِة،  يَّ النِّ صالِِح  َعلى  َوَأِعّني  َوَتسديِدَك،  بَِتوفيِقَك  َوَأيِّدني  َوَطوَلَك، 

َوُمسَتحَسِن الَعَمِل. 

َتبَعُثني  َيوَم  ُتخِزني  َوال  تَِك،  َوُقوَّ َحولَِك  ُدوَن  تي  َوُقوَّ َحولي  إِلى  َتِكلني  َوال 
لِِلقائَِك، َوال َتفَضحني َبيَن َيَدي َأولِيائَِك، َوال ُتنِسني ِذكَرَك، َوال ُتذِهب َعّني ُشكَرَك، 
بِما  ُأثنَِي  َأن  َوَأوِزعني  اِلالئَِك،  الجاِهليَن  َغَفالِت  ِعنَد  هِو  السَّ َأحواِل  في  َألِزمنيِه  َبل 

 . َأوَليَتنيِه، َوَأعَتِرَف بِما َأسَديَتُه إَِليَّ

َواجَعل َرغَبتي إَِليَك َفوَق َرغَبِة الّراِغبيَن، َوَحمدي إِّياَك َفوَق َحمِد الحاِمديَن، 
إَِليَك، َوال َتجَبهني بِما َجَبهَت  إَِليَك، َوال ُتهِلكني بِما َأسَديُتُه  َوال َتخُذلني ِعنَد فاَقتي 
َة َلَك، َوَأنََّك َأولى بِالَفضِل، َوَأعَوُد  ٌم، َأعَلُم َأنَّ الُحجَّ بِِه الُمعانِديَن َلَك. َفإِّني َلَك ُمَسلِّ
بِااِلحساِن، َوَأهُل التَّقوى، َوَأهُل الَمغِفَرِة، َوَأنََّك بَِأن َتعُفَو َأولى ِمنَك بَِأن ُتعاِقَب، َوَأنََّك 

بَِأن َتسُتَر َأقَرُب ِمنَك إِلى َأن َتشَهَر. 

َتكَرُه،  ما  آتي  َحيُث ال  ِمن  ُأِحبُّ  ما  َوَتبُلُغ  ُأريُد،  بِما  َتنَتِظُم  َبًة  َطيِّ َحياًة  َفَأحيِني 
َوَذلِّلني  َيمينِِه،  َوَعن  َيَديِه  َبيَن  ُنوُرُه  َيسعى  َمن  ميَتَة  َوَأِمتني  َعنُه،  َنَهيَت  ما  َأرَتِكُب  َوال 
ني ِعنَد َخلِقَك، َوَضعني إِذا َخَلوُت بَِك، َوارَفعني َبيَن ِعباِدَك، َوَأغنِني  َبيَن َيَديَك، َوَأِعزَّ
ن ُهَوَغنِىٌّ َعّني، َوِزدني إَِليَك فاَقًة َوَفقرًا، َوَأِعذني ِمن َشماَتِة األعداِء، َوِمن ُحلوِل  َعمَّ
َعَلى  القاِدُر  بِِه  ُد  َيَتَغمَّ بِما  ِمّني  َعَليِه  َلعَت  اطَّ َما  دني في  َتَغمَّ َوالَعناِء،  لِّ  الذُّ َوِمَن  الَبالِء، 

الَبطِش َلوال ِحلُمُه، َواالِخُذ َعَلى الَجريَرِة َلوال َأناُتُه. 

ني ِمنها لِواذًا بَِك، َوإِذ َلم ُتِقمني َمقاَم َفضيحة  َوإِذا َأَردَت بَِقوم ِفتَنًة َأو ُسوءًا َفَنجِّ
في ُدنياَك، َفال ُتِقمني ِمثَلُه في آِخَرتَِك، َواشَفع لي َأوائَِل ِمَننَِك بَِأواِخرها، َوَقديَم َفوائِِدَك 
بَِحواِدثِها، َوال َتمُدد لي َمّدًا َيقُسو َمَعُه َقلبي، َوال َتقَرعني قاِرَعًة َيذَهُب َلها َبهائي، َوال 
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َتُسمني َخسيَسًة َيصُغُر َلها َقدري،َوال َنقيَصًة ُيجَهُل ِمن َأجِلها َمكاني، َوال َتُرعني َروَعًة 
ُأبِلُس بِها، َوال خيَفًة ُأوِجُس ُدوَنها. 

تاِلَوِة  ِعنَد  َوَرهَبتي  َوإِنذاِرَك،  إِعذاِرَك  ِمن  َوَحَذري  َوعيِدَك،  في  َهيَبتي  اجَعل 
بُِسُكوني  دي  َوَتَجرُّ َلَك،  ِد  بِالتََّهجُّ دي  َوَتَفرُّ لِِعباَدتَِك،  فيِه  بِإِيقاظي  َليلي  َواعُمر  آياتَِك، 
إَِليَك َوإِنزاِل َحوائِجي بَِك، َوُمناَزَلتي إِيَّاَك في َفكاِك َرَقَبتي ِمن ناِرَك، َوإِجاَرتي ِمّما فيِه 

َأهُلها ِمن َعذابَِك. 

َتَذرني في ُطغياني عاِمهًا، َوال في َغمَرتي َساِهيًا َحّتى حين، َوال َتجَعلني  َوال 
َتمُكُر  َنَظَر، َوال َتمُكر بي في َمن  ِفتَنًة لَِمن  لَِمِن اعَتَبَر، َوال  َعَظ، َوال َنكااًل  اتَّ لَِمِن  ِعَظًة 
ل لي ِجسمًا، َوال َتتَِّخذني ُهُزوًا  بِِه، َوال َتسَتبِدل بي َغيري، َوال ُتَغيِّر لِي اسمًا، َوال ُتَبدِّ

لَِخلِقَك، َوال ُسخِرّيًا َلَك، َوال َتَبعًا إاِّل لَِمرضاتَِك، َوال ُممَتَهنًا إاِّل بِااِلنتِقاِم َلَك. 

َنعيِمَك،  ِة  َوَجنَّ َوَريحانَِك،  َوَروِحَك  َعفِوَك، وَحالَوَة َرحَمتَِك،  َبرَد  َوَأوِجدني 
َوَأِذقني َطعَم الَفراِغ لِما ُتِحبُّ بَِسَعة ِمن َسَعتَِك، َوااِلجتِهاِد فيما ُيزلُِف َلَديَك َوِعنَدَك، 

َوَأتِحفني بُِتحَفة ِمن ُتَحفاتَِك. 

قني لِقاَءَك،  تي َغيَر خاِسَرة، َوَأِخفني َمقاَمَك، َوَشوِّ َواجَعل تِجاَرتي رابَِحًة، َوَكرَّ
َوُتب عليَّ َتوَبًة َنُصوحًا، ال ُتبِق َمَعها ُذُنوبًا َصغيَرًة َوال َكبيَرًة، َوال َتَذر َمَعها َعالنَِيًة َوال 

َسريَرًة. 

لي  َوُكن  الخاِشعيَن،  َعَلى  بَِقلبي  َواعِطف  لِلُمؤِمنيَن،  ِمن َصدري  الِغلَّ  َوانَزِع 
الغابِريَن،  ِفي  ِصدق  لِساَن  لي  َواجَعل  الُمتَّقيَن،  ِحلَيَة  ني  َوَحلِّ لِلّصالِحيَن،  َتُكوُن  َكما 
، َوظاِهر  م ُسُبوَغ نِعَمتَِك عليَّ ليَن. َوَتمِّ َوِذكرًا ناِميًا ِفي اآلِخريَن، َوواِف بي َعرَصَة األوَّ
، َوجاِور بَِي األطَيبيَن  ، َوُسق َكرائَِم َمواِهبَِك إَِليَّ . إِمأل ِمن َفوائِِدَك َيَديَّ َكراماتِها َلَديَّ
لني َشرائَِف نَِحِلَك ِفي الَمقاماِت  نَتها اِلَصِفيائَِك، َوَجلِّ ِمن َأولِيائَِك ِفي الِجناِن الَّتي َزيَّ
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ِة ألِحّبائَِك، َواجَعل لي ِعنَدَك َمقياًل آوي إَِليِه ُمطَمئِّنًا، َوَمثاَبًة َأَتَبّوؤها َوَأَقرُّ َعينًا.  الُمَعدَّ
ُكلَّ َشكٍّ  َعّني  َوَأِزل  رائُِر،  السَّ ُتبَلى  َيوَم  ُتهِلكني  َوال  الَجرائِِر،  بَِعظيماِت  ُتقايِسني  َوال 
ِمن  الَمواِهِب  ِقَسَم  لي  َوَأجِزل  َرحَمة،  ُكلِّ  ِمن  َطريقًا  الَحقِّ  ِفي  لي  َواجَعل  َوُشبَهة، 
ر عليَّ ُحُظوَظ ااِلحساِن ِمن إِفضالَِك. َواجَعل َقلبي واثِقًا بِما ِعنَدَك، َوَهّمي  َنوالَِك، َوَوفِّ
ُمسَتفَرغًا لِما ُهَو َلَك، َواسَتعِملني بِما َتسَتعِمُل بِِه خالَِصَتَك، َوَأشِرب َقلبي ِعنَد ُذُهوِل 

الُعقوِل طاَعَتَك. 

َمأنيَنَة  َعَة، َوالطُّ َة َوالسَّ حَّ َعَة َوالُمعافاَة، َوالصِّ َواجَمـع لَِي الِغنى َوالَعفاَف، َوالـدَّ
َوالعاِفَيَة، َوال ُتحبِط َحَسناتي بِما َيشوُبها ِمن َمعِصَيتَِك، َوال َخَلواتي بِما َيعِرُض لي ِمن 
َلِب إِلى َأَحد ِمَن العاَلميَن، َوُذبَّني َعِن التِماِس ما  َنَزغاِت ِفتَنتَِك، َوُصن َوجهي َعِن الطَّ
ِعنَد الفاِسقيَن. َوال َتجَعلني لِلّظالِميَن َظهيرًا، َوال َلُهم َعلى َمحِو ِكتابَِك َيدًا َوَنصيرًا، 

َوُحطني ِمن َحيُث ال َأعَلُم ِحياَطًة َتقيني بِها. 

َوافَتح لي َأبواَب َتوَبتَِك، َوَرحَمتَِك، َوَرأَفتَِك، َوِرزِقَك الواِســِع، إِّني إَِليَك ِمَن 
الّراِغبيَن، َوَأتِمم لي إِنعاَمَك إِنََّك َخيُر الُمنِعميَن. َواجَعل باِقَي ُعمري ِفي الَحجِّ َوالُعمَرِة 

ابتِغاَء َوجِهَك يا َربَّ العاَلميَن. 

ــالُم َعَليــهِ َوَعَليِهم َأَبَد  يِّبيَن الّطاِهريَن، َوالسَّ د َوآلِِه الطَّ ــى الله َعلى ُمَحمَّ َوَصلَّ
اآلبِديَن.
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تَِك الَّتي َقهرَت بِها ُكلَّ  اللُهمَّ إّني أسأُلَك بِرَحمتَِك الَّتي َوِسَعت ُكلَّ شيٍء، َوبِقوَّ
شيٍء، َوخَضَع َلها ُكلُّ شيٍء، َوَذلَّ َلها ُكلُّ شيٍء، َوبَِجَبروتَِك الَّتي َغَلبَت بِها ُكلَّ شيٍء، 
الَّذي  َوبُِسلطانَِك  الَّتي َمألت ُكلَّ شيٍء،  َوبَِعَظَمتَِك  َلها شيٌء،  َيقوُم  الَّتي ال  تَِك  َوبَعزَّ
َعال ُكلَّ شيٍء، َوبَِوجِهَك الباقي َبعَد َفناِء ُكلِّ شيٍء، َوبِأسمائَِك الَّتي مألت أركاَن ُكلِّ 
شيٍء، َوبِِعلِمَك الَّذي أحاَط بُِكلِّ شيٍء، َوبِنوِر َوجِهَك الَّذي أضاَء َلُه ُكلُّ شيٍء، يا نُوُر 
نوَب الَّتي َتهتُِك الِعَصَم  ليَن، َوياآِخَر اآلِخريَن. اللُهمَّ اغِفر لَي الذُّ َل األوَّ ياُقّدوُس، ياأوَّ
َعَم،  النِّ ُر  ُتَغيِّ الَّتي  نوَب  الذُّ لَي  اغِفر  اللُهمَّ  َقَم.  النِّ ُتنِزُل  الَّتي  نوَب  الذُّ لَي  اغِفر  اللُهمَّ   ،
ُتنِزُل الَبالء.  عاَء. اللُهمَّ اغِفر لَي اّلذنوَب اّلتي  نوَب الَّتي َتحبُِس الدُّ اللُهمَّ اغِفر لَي الذُّ
ُب إَليَك بِِذكِرَك  اللُهمَّ اغِفر لي ُكلَّ َذنٍب أذَنبُتُه، َوُكلَّ َخطيَئٍة أخَطأُتها. اللُهمَّ إّني أَتَقرَّ
َواسَتشِفُع بَِك إلى َنفِسَك، َوأسأُلَك بِجُوِدَك أن ُتدنَيني ِمن ُقربَِك، َوأن توِزَعني ُشكَرَك، 

وأن ُتلِهَمني ِذكَرَك. 

َوَترَحَمني،  ُتساِمَحني  أن  خاِشٍع،  ُمَتَذلٍِّل  خاِضٍع  ُسؤاَل  أسأُلَك  إّني  اللُهمَّ 
َوَتجَعَلني بِِقَسِمَك راضيًا قانِعًا، َوفي َجميِع االحواِل ُمَتواِضعًا. اللُهمَّ َوأسأُلَك ُسؤاَل 
دائِِد حاَجَتُه، َوَعُظَم فيما ِعنَدَك َرغَبُتُه. اللُهمَّ َعُظَم  ت فاَقُتُه، َوأنَزَل بَِك ِعنَد الشَّ َمن إشَتدَّ
ُسلطاُنَك َوَعال َمكاُنَك، َوَخفَي َمكُرَك، َوَظَهَر أمُرَك، َوَغَلَب َقهُرَك، َوَجَرت ُقدَرُتَك، 
لَِقبائِحي ساتِرًا، َوال  لُِذنوبي غاِفرًا َوال  اللُهمَّ ال أِجُد  الِفراُر ِمن ُحكوَمتَِك.  َوالُيمِكُن 



ـ  مناسك احلج والعمرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  344

َوبَِحمِدَك  ُسبحاَنَك  أنَت،  إاّل  إلَه  َغيَرَك، ال  اًل  ُمَبدِّ بِالَحَسِن  الَقبيِح  َعَملَي  ِمن  لِشيٍء 
اللُهمَّ   . َعَليَّ َوَمنَِّك  ِذكِرَك لي،  َقديِم  إلى  َوَسَكنُت  بَِجهلي،  أُت  َوَتَجرَّ َنفسي،  َظَلمُت 
َموالَي َكم ِمن َقبيٍح َسَترَتُه، َوَكم ِمن فاِدٍح ِمَن الَبالِء أَقلَتُه ، َوَكم ِمن ِعثاٍر َوَقيَتُه، َوَكم 

ِمن َمكرُوٍه َدَفعَتُه، َوَكم ِمن َثناٍء َجميٍل َلسُت أهاًل َلُه َنَشرَتُه. 

َوَقَعَدت بي  َوأفَرَط بي سوُء حالي، َوَقُصَرت بي أعمالي،  اللُهمَّ َعُظَم َبالئي، 
بِِجناَيتِها،  َوَنفسي  بُِغروِرها،  نيا  الدُّ َوَخَدَعتني   ، أَملي  ُبعُد  َنفعي  َوَحَبَسني َعن  أغاللي 
َوِفعالي،  َعَملي  سوُء  ُدعائي  َعنَك  الَيحُجَب  أن  تَِك  بِِعزَّ َفأسأُلَك  ياَسيِّدي  َوِمطالي 
َلعَت َعَليِه ِمن ِسّري، َوالُتعاِجلني بِالُعقوَبِة َعلى ما َعِملُتُه في  َوالَتفَضحنِي بَِخفيِّ مااطَّ
َوَكثَرِة َشَهواتي َوَغفَلتي،  َخَلواتي ِمن سوِء ِفعلي َوإساَئتي، َوَدواِم َتفريطي َوَجهاَلتي، 
تَِك لي في ُكلِّ االحواِل َرؤوفًا، َوَعليَّ في َجميِع االموِر َعطوفًا. إلهي  َوُكِن اللُهمَّ بِِعزَّ
َظَر في أمري. إلهي َوَموالَي أجَريَت َعَليَّ  َوَرّبي َمن لي َغيُرَك أسأَلُه َكشَف ُضّري َوالنَّ
بِما أهوى  ني  َفَغرَّ َعدّوي،  َتزييِن  ِمن  فيِه  َوَلم أحَتِرس  َنفسي  فيِه َهوى  َبعُت  اتَّ ُحكمًا 
َوأسَعَدُه َعلى ذلَِك الَقضاُء َفَتجاَوزُت بِما َجرى َعَليَّ ِمن ذلَِك َبعَض ُحدوِدَك، َوخاَلفُت 
فيِه  َعَليَّ  َجرى  فيما  لي  َة  َوالُحجَّ ذلَِك  َجميِع  في  َعَليَّ  الَحمُد  َفَلَك  أواِمِرَك،  َبعَض 
َعلى  َوإسرافي  َتقصيري  َبعَد  ياإلهي  أَتيُتَك  َوَقد  َوَبالُؤَك،  َوألَزَمني ُحكُمَك  َقضاُؤَك، 
َنفسي ُمعَتِذرًا ناِدمًا ُمنَكِسرًا ُمسَتقياًل ُمسَتغِفرًا ُمنيبًا ُمِقّرًا ُمذِعنا ُمعَتِرفًا، ال أِجُد َمَفّرًا ِمّما 
ُه إَليِه في أمري، َغيَر َقبُولَِك ُعذري َوإدخالَِك إّياَي في َسَعِة  كاَن ِمّني َوال َمفَزعًا أَتَوجَّ

َرحَمتَِك.

ياَربِّ ارَحم  َوثاقي،  ني ِمن َشدِّ  َوُفكَّ َة ُضّري  َوارَحم ِشدَّ َفاقَبل ُعذري،  اللُهمَّ 
َوبِّري  َوَتربَيتي  َوِذكري  َخلقي  َبَدأ  ياَمن  َعظمي،  َة  َوِدقَّ ِجلدي  َة  َوِرقَّ َبَدني،  َضعَف 
بي  َك بي، ياإلهي َوَسيِّدي َوَرّبي، أُتراَك ُمَعذِّ َوَتغذَيتي، َهبني البتِداِء َكَرِمَك َوسالِِف بِرِّ
بِناِرَك َبعَد َتوحيِدَك َوَبعَدما انَطوى َعَليِه َقلبي ِمن َمعِرَفتَِك، َوَلِهَج بِِه لِساني ِمن ِذكِرَك، 
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تَِك، َهيهاَت،  َواعَتَقَدُه َضميري ِمن ُحبَِّك َوَبعَد ِصدِق إعتِرافي َوُدعائي خاِضعًا لُِربوبيَّ
َم إلى  َد َمن آَويَتُه، أو ُتَسلِّ يَتُه، أو ُتبِعَد َمن أدَنيَتُه، أو ُتَشرِّ أنَت أكَرُم ِمن أن ُتَضيَِّع َمن َربَّ
َعلى  الّناَر  ُط  أُتَسلِّ َوَموالَي،  َوإلهي  ياَسيِّدي  َوَليَت ِشعري  َوَرِحمَتُه،  َكَفيَتُه  َمن  الَبالِء 
ت لَِعَظَمتَِك ساِجَدًة، َوَعلى ألُسٍن َنَطَقت بَِتوحيِدَك صاِدَقًة َوبُِشكِرَك ماِدَحًة،  ُوجوٍه َخرَّ
َقًة، َوَعَلى َضمائَِر َحَوت ِمَن الِعلِم بَِك َحّتى صاَرت  تَِك ُمَحقِّ َوَعلى ُقلوٍب أعَتَرَفت بِإلهيَّ
ِدَك طائَِعًة، َوأشاَرت بِاستغفارَك ُمذِعَنًة،  خاِشَعًة، َوَعلى َجواِرَح َسَعت إلى أوطاِن َتَعبُّ

ماهَكذا الَظنُّ بَِك َوال ُاخبِرنا بَِفضِلَك َعنَك ياَكريُم.

نيا َوُعقوباتِها، َوماَيجري فيها  َقليٍل ِمن َبالِء الدُّ َتعَلُم َضعفي َعن  ياَربِّ َوأنَت 
ُتُه،  ِمَن الَمكاِرِه َعلى أهِلها، َعلى أنَّ ذلَِك َبالٌء َوَمكروٌه َقليٌل َمكُثُه، َيسيٌر َبقاؤُه َقصٌير ُمدَّ
ُتُه َوَيدوُم  َفَكيَف إحتِمالي لَِبالِء اآلِخَرِة َوَجليِل ُوقوِع الَمكاِرِه فيها، َوُهَو َبالٌء َتطوُل ُمدَّ
ُف َعن أهِلِه ألنَُّه الَيكوُن إاّل َعن َغَضبَِك َوانتِقاِمَك َوَسَخِطَك، َوهذا ما  َمقاُمُه َوالُيَخفَّ
ليُل الَحقيُر  عيُف الذَّ ماواُت َواالرُض، ياَسيِّدي َفَكيَف بي َوأنا َعبُدَك الضَّ الَتقوُم َلُه السَّ

الِمسكيُن الُمسَتكيُن.

أِضجُّ  ِمنها  َولِما  أشكو،  إَليَك  ااُلموِر  َوَموالَي، أليِّ  َوَسيِّدي  َوَرّبي  ياإلهي 
َمَع  لِلُعقوباِت  َصيَّرَتني  َفَلئِن  تِِه،  َوُمدَّ الَبالِء  لِطوِل  أم  تِِه،  َوِشدَّ الَعذاِب  َوأبكي، ألليِم 
قَت َبيني َوَبيَن أِحّبائَِك َوأوليائَِك ؛ َفَهبني  أعدائَِك، َوَجَمعَت َبيني َوَبيَن أهِل َبالئَِك، َوَفرَّ
ياإلهي َوَسيِّدي َوَموالَي َوَرّبي، َصَبرُت َعلى َعذابَِك َفَكيَف أصبُِر َعلى ِفراِقَك، َوَهبني 
َظِر إلى َكراَمتَِك ؟ أم َكيَف أسُكُن في الّناِر  َصَبرُت َعلى َحرِّ ناِرَك َفَكيَف أصبُِر َعِن النَّ
نَّ  ناِطقًا ألِضجَّ َتَركَتني  َلئِن  ُاقِسُم صاِدقًا،  ياَسيِّدي َوَموالَي  تَِك  َفبِِعزَّ َوَرجائي َعفُوَك، 
الُمسَتصِرخيَن، َوألبكَينَّ  إَليَك ُصراَخ  اآلِمليَن، َوألصُرَخنَّ  أهِلها َضجيَج  َبيَن  إَليَك 
َعَليَك ُبكاَء الفاِقديَن، َواُلنادَينََّك أيَن ُكنَت يا َوليَّ الُمؤِمنيَن، يا غاَيَة آماِل العاِرفيَن، يا 

غياَث الُمسَتغيثيَن ، يا َحبيَب ُقلُوِب الّصاِدقيَن، َويا إلَه العاَلميَن.
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فيها  ُسِجَن  ُمسِلٍم  َعبٍد  فيها َصوَت  َتسَمُع  َوبَِحمِدَك  ياإلهي  أَفُتراَك، ُسبحاَنَك 
َوُهَو  َوَجريَرتِِه،  بُِجرِمِه  أطباِقها  َبيَن  َوُحبَِس  بَِمعصَيتِِه،  َعذابِها  َطعَم  َوذاَق  بُِمخاَلَفتِِه، 
إَليَك  ُل  َوَيَتَوسَّ َتوحيِدَك،  أهِل  بِِلساِن  َوُيناديَك  لَِرحَمتَِك،  ٍل  ُمَؤمِّ إَليَك َضجيَج  َيِضجُّ 
تَِك، ياَموالَي َفَكيَف َيبقى في الَعذاِب َوُهَو َيرجُو ماَسلَف ِمن ِحلِمَك، أم َكيَف  بُِربوبيَّ
َتسَمُع َصوَتُه  َوأنَت  َلهيُبها  ُيحِرُقُه  َكيَف  أم  َوَرحَمَتَك،  َيأَمُل َفضَلَك  َوُهَو  اُر  النَّ ُتؤلُِمُه 
َبيَن  َيَتَقلَقُل  َكيَف  أم  َتعَلُم َضعَفُه،  َوأنَت  َزفيُرها  َعَليِه  َيشَتِمُل  َكيَف  أم  َمكاَنُه،  َوَترى 
أطباِقها َوأنَت َتعَلُم ِصدَقُه، أم َكيَف َتزُجُرُه َزبانَيُتها َوُهَو ُيناديَك يا َربَّه، أم َكيَف َيرجو 
ِمن  الُمعروُف  َوال  بَِك  الَظنُّ  َذلَِك  ما  َهيهاَت..  فيها،  َفَتتُرُكُه  ِمنها  ِعتِقِه  في  َفضَلَك 
َفبِالَيقيِن أَقَطُع، َلوال  َك َوإحسانَِك!  بِرِّ ديَن ِمن  بِِه المَوحِّ َفضِلَك، َوالُمشبٌِه لِما عاَملَت 
اَر  النَّ َلَجعلَت  ُمعانِديَك،  بِِه ِمن إخالِد  َوَقَضيَت  َتعذيِب جاِحديَك،  ِمن  بِِه  ماَحَكمَت 
َست أسماُؤَك أقَسمَت  ها َبردًا َوَسالمًا، َوما َكاَن ألَحٍد فيها َمَقّرًا َوالُمقامًا ، لِكنََّك َتَقدَّ ُكلَّ
َد فيها الُمعانِديَن، َوأنَت  ِة َوالنَّاِس أجَمعيَن، َوأن ُتَخلِّ أن َتمأَلها ِمَن الكاِفريَن ِمَن الِجنَّ
أَفَمن كاَن ُمؤِمنًا َكَمن كاَن فاِسقًا  مًا:  ُمَتَكرِّ لَت بِاإلنعاِم  َوَتَطوَّ ُمبَتِدئًا،  ُقلَت  َثناُؤَك  َجلَّ 

الَيسَتووَن. 

ِة الَّتي َحَتمَتها َوَحَكمَتها،  رَتها، َوبِالَقضيَّ إلهي َوَسيِّدي، َفأسأُلَك بِالُقدَرِة الَّتي َقدَّ
ُجرٍم  ُكلَّ  اَعِة،  السَّ هِذِه  َوفي  الّليَلِة  هِذِه  في  لي  َتَهَب  أن  أجَريَتها،  َعَليِه  َمن  َوَغَلبَت 
أَعَلنُتُه،  أو  َكَتمُتُه  َعِملُتُه،  َوُكلَّ َجهٍل  َقبيٍح أسَررُتُه،  َوُكلَّ  أذَنبُتُه،  َذنٍب  َوُكلَّ  أجَرمُتُه، 
لَتُهم بِِحفِظ ما  َئٍة أَمرَت بِإثباتِها الِكراَم الكاتِبيَن، الَّذيَن َوكَّ أخَفيُتُه أو أظَهرُتُه، َوُكلَّ َسيِّ
قيَب َعَليَّ ِمن َورائِِهم،  َيكوُن ِمّني، َوَجَعلَتُهم ُشهودًا َعَلّي َمَع َجواِرحي، َوُكنَت أنَت الرَّ
َر َحّظي ِمن ُكلِّ  اِهَد لِما َخفي َعنُهم َوبَِرحَمتَِك أخَفيَتُه، َوبَِفضِلَك َسَترَتُه، َوأن تَوفِّ َوالشَّ
لَتُه ، أو بِرٍّ َنَشرَتُه ، أو ِرزٍق َبَسطَتُه ، أو َذنٍب َتغِفُرُه، أو َخطأٍ  َخيٍر أنَزلَتُه ، أو إحساٍن َفضَّ
. ياإلهي َوَسيِّدي َوَموالَي َومالَِك ِرّقي، ياَمن بَيِدِه ناصَيتي،  َتسُتُرُه، ياَربِّ ياَربِّ ياَربِّ
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، أسأُلَك بَِحِقَك  ياَعليمًا بُِضّري َوَمسَكَنتي، ياَخبيرًا َبَفقري َوفاَقتي، ياَربِّ ياَربِّ ياَربِّ
َبِذكِرَك  َوالنَّهاِر  الّليِل  ِمَن  أوقاتي  َتجَعَل  أن  َوأسمائَِك،  ِصفاتَِك  َوأعَظِم  َوُقدِسَك 
َمعموَرًة، َوبِِخدَمتَِك َموصوَلًة، َوأعمالي ِعنَدَك َمقبوَلًة، َحتَّى َتكوَن أعمالي وأورادي 

ها ِوردًا َواِحدًا، َوحالي في ِخدَمتَِك َسرَمدًا.  ُكلُّ

، َقوِّ  لي، ياَمن إَليِه َشَكوُت أحوالي، ياَربِّ ياَربِّ ياَربِّ ياَسيِّدي ياَمن َعَليِه ُمَعوَّ
الَعزيَمِة َجوانِحي، َوَهب لَي الِجدَّ في َخشَيتَِك،  َعلى َخدَمتَِك َجواِرحي َواشُدد َعلى 
إَليَك  السابِقيَن، وُاسِرَع  َمياديِن  إَليَك في  َحتَّى أسَرَح  بِِخدَمتَِك  واَم في االتِّصاِل  َوالدَّ
في الباِرزيَن ، َوأشتاَق إلى ُقربَِك في الُمشتاقيَن، َوأدنَو ِمنَك ُدنوَّ الُمخِلصيَن، َوأخاَفَك 

َمخاَفَة الموِقنيَن، َوأجَتِمَع في ِجواِرَك َمَع الُمؤِمنيَن. 

اللُهمَّ َوَمن أراَدني بِسوٍء َفأِردُه، َوَمن كاَدني َفِكدُه، َواجَعلني ِمن أحَسِن َعبيِدَك 
ُه الُيناُل ذلَِك إاّل بَِفضِلَك،  ِهم ُزلَفًة َلَديَك ِفإنَّ َنصيبًا ِعنَدَك، َوأقَربِِهم َمنِزَلًة ِمنَك، َوأَخصِّ
َبَمجِدَك َواحَفظني بَِرحَمتَِك، َواجَعل لِساني بِِذكِرَك  َوُجد لي بِجوِدَك، َواعِطف َعَليَّ 
َزلَّتي،  َوأِقلني َعثَرتي، َواغِفر  ُمَتيَّمًا ، َوُمنَّ َعَليَّ بُِحسِن إجاَبتَِك،  بُِحبَِّك  َوَقلبي  َلِهجًا، 
َفإَليَك  َلُهُم اإلجاَبَة،  بِِعباَدتَِك، َوأَمرَتُهم بُِدعائَِك، َوَضِمنَت  َفإنََّك َقضيَت َعلى ِعباِدَك 
غني  تَِك اسَتِجب لي ُدعائي، َوَبلِّ ياَربِّ َنَصبُت َوجهي، َوإَليَك ياَربِّ َمَددُت َيدي، َفبِِعزَّ
ياَسريَع  الِجنِّ َواإلنِس ِمن أعدائي.  َواكِفني َشرَّ  ُمناَي، َوالَتقَطع ِمن َفضِلَك َرجائي، 
َوِذكُرُه  لِما َتشاُء، ياَمن اسُمُه َدواٌء،  اٌل  َفعَّ َفإنََّك  عاَء،  الدُّ إاّل  ضا اغِفر لَِمن الَيمِلُك  الرِّ
َعِم،  النِّ ياَسابَِغ  الُبكاُء،  َوِسالُحُه  جاُء  الرَّ مالِِه  َرأُس  َمن  إرَحم  ِغنًى،  َوطاَعُتُه  ِشفاٌء، 
َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ ُم، َصلِّ َعلى  ُيَعلَّ َلِم، ياعالِمًا ال  الظُّ الُمسَتوِحشيَن في  يانوَر  َقِم،  النِّ ياداِفَع 
آلِِه  ِمن  الَمياميِن  ِة  َواألئِمَّ َرسولِِه  َعلى  اللُه  ى  َوَصلَّ أهُلُه،  ماأنَت  بي  َوافَعل  ٍد،   ُمَحمَّ

َم َتسليمًا. َوَسلَّ
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