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 .الحمد للَّھ رّب العالمین، وصّلى اللَّھ على محمد وآلھ الطاھرین

لقد اختارك اللَّھ بكل عظمتھ وجاللھ لتكون من وفده إلى بیتھ الك ریم، وأن ت دخل ف ي رح اب ض یافتھ، وت ستجیب                   
ھ حّقًا لشرف عظیم، ولكن ھل تعرف إّن التفّقھ في أحكام الحّج وما ینبغي ل ك ف ي        إبراھیم بالحّج، وإنّ   دعوة الخلیل 

رفیعة، وما یجب أن توّفره لنفسك من مقّدمات، إّن ذلك یجعلك إن شاء اللَّھ م ن أك رم       ھذه الرحلة اإللھیة من آداب    
أن تجتھ د قب ل ال سفر إل ى ال دیار      بلى إّن علیك أّیھا الحاّج الك ریم  .ضیوف الرحمن، وأكثرھم نفعًا، وأعظمھم زاداً 

 .وشروط قبولھ المقّدسة وأثناء السفر، لكي تعرف مناسك الحّج وفلسفة أحكامھ
ومن ھنا وّفقنا اللَّھ تعالى بمساعدة أخینا الفاضل سماحة حّجة اإلس الم ال شیخ ص الح الكلباس ي حفظ ھ اللَّ ھ لت ألیف         

 :الحّج وراعینا فیھ اُالمور التالیة كتاب موجز عن
االكتفاء بأھّم األعمال وأكثر المسائل ابتالًء دون بیان التفاصیل التي ال یحتاجھا عاّمة الحّج اج، ب ل العلم اء      : أّوًال

 .وحدھم، حیث نرجو أن نوّفق لبیان تلك المسائل المفصَّلة في كتاب منفصل والمرشدین
نافذة، والذي یتدّبر في آیات الحّج في القرآن یستنیر القرآن الكریم یبّین مناسك الحّج وِحَكَمھا وآدابھا ببالغة : ثانیًا

 .بھا ویزدادبصیرة ووعیًا بحقائق الحّج
وھكذا وّفقنا اللَّھ سبحانھ للتأّمل في تلك اآلیات واالستضاءة بنورھا وبیان الحقائق التي استفدنا منھا عسى أن ینفع 

 .وعي أبعاد ھذه الشریعة الھاّمة من شرائع دینھ الحاج في
وھكذا السّنة الشریفة تشرح مناسك الحّج وعللھا وفلسفتھا بطریقة فریدة تجعلنا نزداد ھدى ونورًا، وقد جاء      : ثًاثال

، وق د ح ّج   »خذوا عّني مناس ككم «: صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم أّنھ قال في الروایةالمشھورة بین المسلمین عن النبيّ     
خطوة فخطوة، حتى أّن ھ ك ان ی ؤّدي بع ض المناس ك       مھم المناسكصلى اهللا علیھ وآلھ وسلم مع المسلمین وعلّ   النبّي

وھو راكب، لكي یراه الجمیع ویسمعھ الجمیع، فقد لّبى بعد مسجد الشجرة راكبًاحتى یسمعھ المسلمون، وقد وقف 
 .بعرفات راكبًا وطاف راكبًا

 المّتصلة بھ وأثبتناھا لكي یزداد ومن ھنا ذكرنا حّج رسول اللَّھ في البدء، وقبل كّل منسك اخترنا بعض األحادیث
 ).صّلى اللَّھ علیھ وعلیھم(الحاج بصیرةبأحكام الحّج التي یسمعھا مباشرة من فم النبّي وأھل بیتھ الكرام

وقد استفدنا من سائر األحادیث الشریفة في آداب ال سفر إل ى الح ّج وآداب الع شرة وم ن تج ارب المھتّم ین                 : رابعًا
ي ھذه الرحلة المباركة، استفدنا وصایا وتعالیم أثبتناھا في مقّدمةالكتاب لعّلھا تنفع القارئ وتجاربنا ف بشؤون الحّج

 .الكریم
إّننا نرجو أن یزداد الحاّج ب صیرة بأحك ام الح ّج وطریق ة أداء المناس ك إذا أح اط بك ّل م ا كتبن اه ف ي ھ ذا المن سك                       

 .ر المقّدسةیتأّمل فیھا سلفًا، وقبل السفر إلى الدیا الموجز شریطة أن
واسأل  اللَّھ الرحمن الرحیم أن یتفّضل علّي، وعلى االخوة الذین ساھموا في إخراج ھذا ال وجیز، وعل ى الق ارئ                 
الكریم، بقبول أعمالن اقبوًال ح سنًا، وأن یعی د الحّج اج إل ى بالدھ م ب زاد التق وى وھ و أعظ م زاد، غ انمین ب األجر                        

 .العظیم، ومتمّتعین بصّحة وسالمة
سبحانھ أن یجعل ھذا الوجیز مبرًء لذّمة العاملین بھ وذخیرة لھم لیوم ال ینفع مال وال بنون إّلا من أتى اللَّھ وأسألھ 

 .سمیع الدعاء إّنھ...بقلب سلیم
 

  المدرسي                               محّمدتقي
                               مشھد المشّرفة

 ه1415/شوال  / 27                           
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  في رحاب الحّج
 
 

     الحّج في القرآن الكریم
 

علی ھ ال سالم، ولكّنھ ا ل م تنج ب ل ھ، وكان ت لھ ا فت اة اس مھا ھ اجر               سارة كانت الزوجة الوفیة للنبّي إبراھیم الخلیل      
ولكن سارة أخ ذتھا م ا   أن یرزقھ منھا ذریة، وھكذا كان، حیث ولدت ھاجر إسماعیل،            فأھدتھا إلبراھیم عسى اللَّھ   

 :ھاجر وابنھا عند بیتھ في مّكة، فامتثل الخلیل أمر رّبھ، وقال تأخذ النساء، وأمر اللَّھ إبراھیم بأن ُیسكن
َع ْل َأْفِئ َدًة ِم َن النَّ اِس     َربََّنا  ِإنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّیَّتي ِبَواٍد َغْیِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْیِتَك الُْمَحرَِّم َربََّن ا ِلُیِقیُم وا ال صََّالَة َفاجْ              (

 37: ابراھیم) ِمَن الَّثَمَراِت َلَعلَُّھْم َیْشُكُروَن َتْھِوي ِإَلْیِھْم َواْرُزْقُھم
 .وھكذا كان الھدف من بناء البیت في عھده الجدید إقامة الصالة، فكانت الكعبة قبلة للصالة

لح  رام كعب  ة القل  وب یتواف  د إلیھ  ا الن  اس، وتجل  ب إلیھ  ا علی  ھ ال  سالم فجع  ل البی  ت ا وق  د اس  تجاب اللَّ  ھ دع  اء خلیل  ھ
كماجعل اللَّھ البیت الحرام مثابة للناس كّلم ا زاروه ع ادوا إلی ھ، لم ا فی ھ م ن عط ر التوحی د                 .. الثمرات من كّل بلد   

 .للناس وَروح اإلیمان وُروحھ، وكان أّول بیت وضع
 :وقال اللَّھ تعالى

ِفیِھ آَیاٌت َبیَِّناٌت َمَقاُم ِإْبَراِھیَم َوَمن َدَخَل ُھ َك اَن آِمن ًا    * نَّاِس َللَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَركًا َوُھدًى ِلْلَعاَلِمیَن ِإنَّ  َأوََّل َبْیٍت ُوِضَع ِلل  (
 96-  97: آل عمران) َعاَلِمیَنِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًال َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اللََّھ َغِنيٌّ َعِن اْل  َعَلى النَّاِس  َوللَِّھ

 :ونستفید من ھذه الكلمات البصائر التالیة
سبحانھ، عبادة خالصة ال شائبة فیھا من تقدیس غیر اللَّھ من ق وم      إّن بیت اللَّھ الحرام كان أّول بیت لعبادة اللَّھ          -1

 .أو أّیة صبغة بشریة ُاخرى أو عنصر أو لون
میعًا؛ أي للعالمین أسودھم وأبیضھم، أعجمّیھم وعربّیھم، العاكف منھم القریب   وھكذا كان ھذا البیت للناس ج-2

 .البعید، فھو بیت الجمیع كّلھم فیھ سواء والباد منھم
 .  وھو بیت اللَّھ ببكة، حیث تلتقي فیھا الشعوب والقبائل جمیعًا-3
 .دوا بالتقوى والطّیبات  وفیھ البركة لكّل الناس، حیث یتوافدون إلیھ لیشھدوا منافعھم، ویتزّو-4
أل یس فی ھ آی ات بّین ات م ن      .   وفیھ ھدى للناس، حیث یتفّقھ الوافدون في دین اللَّھ الحّق ویزدادون إیمانًا وعلماً             -5

آثار األنبیاءعلیھم السالم، ومن تصدیق وعد اللَّ ھ بن صر عب اده وإظھ ار دین ھ عل ى ال دین كّل ھ؟           آثار إبراھیم، ومن  
الیوم محرابًا لصلواتھم ودعائھم تكریمًا من اللَّھ لعبده ال وفي النب ّي       علیھ السالم یّتخذه الناس حتى     فھذا مقام إبراھیم  

 .علیھ السالم إبراھیم الخلیل
  ومن آیات اللَّھ سبحانھ أّن من دخل مّكة كان آمنًا، حیث جعل اللَّھ ھذا البیت حرمًا آمنًا، وحیث یحّس كّل بشر -6

إّن ھذا االحساس من آی ات اللَّ ھ   .  بالسكینة في جوار بیت اللَّھ، حتى ولو كانت الدنیا تحاربھأو لونھ أّنى كان جنسھ 
 .لھذا البیت وُانسھم بھ سبحانھ ومن أسباب حّب الناس

  وجعل اللَّھ على الناس جمیعًا أن یحّجوا إلى بیتھ الحرام، فكانت تل ك ش ریعة إلھی ة مفروض ة ك َدین الزم ف ي             -7
، ولك ّن اللَّ ھ س بحانھ خّف ف عل یھم إذ ش رط االس تطاعة ف ي         )ھ و التوّج ھ إل ى مح ل مق ّدس         والح جّ  (ذّمة ك ّل الن اس    

 ).َسِبیًال َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ: (وجوب الحّج، فقال
فمت ى  .   واالستطاعة شرط مفھوم عند الناس، وھي تتغیر مصادیقھا حسب كّل زمان وكّل بقع ة وك ّل ش خص    -8

لقدرة على الوفادة إلى بیت اللَّھ الحرام، وتوافر عنده صّحة البدن وسالمة الطری ق، وم ا           نفسھ ا  عرف اإلنسان من  
: أقول.  یبلغھ إلى البیت من الزاد والراحلة،وما یعود بھ إلى أھلھ من كفایة، فال یفتقر بعد الحّج إلى أحد في معاشھ

 .اللَّھ سبیًالمتى عرف اإلنسان من نفسھ ذلك وجب علیھ الحّج،ألّنھ یستطیع إلى بیت 
 

 :ھكذا جعل اللَّھ بیتھ محرمًا
لقد جعل اللَّھ المسجد الحرام بیتًا عاّمًا للناس جمیعًا، وجعل أھلھ والوافدین إلی ھ س واء فی ھ، وأن ذر ال ذین ی صدون                

ا َوَیُصدُّوَن َعن ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُرو: (وھكذا جعلھ مثابة للناس وآمنًا، وقال سبحانھ  . یظلمون فیھ بعذاب ألیم    عنھ والذین 
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َع َذاٍب   الَِّذي َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفیِھ َواْلَب اِد َوَم ن ُی ِرْد ِفی ِھ ِبِإْلَح اٍد ِبُظْل ٍم ُنِذْق ُھ ِم نْ                  َسِبیِل اللَِّھ َواْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ   
 25: الحّج) َأِلیٍم

 :ونستدّل من ھذه اآلیة الكریمة على الحقائق التالیة
 .  إّن الذي یصّد الناس عن المسجد الحرام ویمنع توافدھم إلیھ یكون بمثابة الكافر-1
  إّن المسجد الحرام ال یكون ملكًا ألحد، بل ھو سواء للناس، العاكف منھم فیھ والوافد إلیھ من شّقة بعیدة؛ ألّنھ     -2

 .للعالمین بیت الناس وإّنھ
وھكذا عرفت البشریة حرمة ھذا البیت، وحتى الجب ابرة  . للَّھ بعذاب ألیم  إّن الذین یظلمون الناس فیھ یأخذھم ا      -3

والطغاة عرفواأّن التعّرض لھذا البیت أو صّد الناس عنھ یعجِّّل العذاب علیھم، كما فعل اللَّھ بأصحاب الفیل حیث              
 .فجعلھم كعصف مأكول أرسل علیھم طیرًا أبابیل

، حتى الطی ور وال وحش، وحت ى النب ات؛ وف رض اإلح رام عل ى َم ن             ء آمنًا من حول البیت       وقد جعل كّل شي     -4
 :سلمًا لمن حولھ ولما حولھ، فقال سبحانھ یقصده، حتى یكون

اْلَح َراَم َیْبَتُغ وَن    َتَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َال ُتِحلُّوا َشَعاِئَر اللَّ ِھ َوَال ال شَّْھَر اْلَح َراَم َوَال اْلَھ ْدَى َوَال اْلَقَالِئ َد َوَال آمِّ یَن اْلَبْی                 (
َوِرْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا َوال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َأن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأن َتْعَت ُدوا         َفْضًال ِمن َربِِّھمْ  

 2: المائدة).   ِإْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب َوَالَتَعاَوُنوا َعَلى اْل َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى
فكّل من یقصد البیت الحرام یك ون محترم ًا، وھ و ب دوره یحت رم الن اس وال ی صطاد م ن تل ك األرض من ذ تلّب سھ                    

ن معھ م م ا یھدون ھ م ن األنع ام      أرض الحجاز حیث البیت الحرام؛ وألّن بعض الناس یجلبو      باإلحرام، ودخولھ في  
 ).ما یسوقھ الحاّج إلى البیت من الذبائح: أي(الشعائر  فال یحّق ألحد أن یعتدي على تلك

فھاھنا منطقة آمنة ال .   وحّرم اللَّھ على المسلمین أن یعتدوا حتى على ُاولئك الذین صّدوھم عن المسجد الحرام-5
 .اتھم ومیدانًا لمعاركھم، بل إّنھا محّل تعاون على البّر والتقوىبّد أّلا یّتخذھاالناس ساحة لتصفیة حساب

 
 :بیت الطھر والتسلیم

علیھ السالم الذي جعلھ اللَّ ھ للن اس إمام ًا وجع ل البی ت ال ذي بن اه              وھذا البیت الحرام ھو میراث النبّي إبراھیم        -1
د مقام ھ ف ي ذل ك البی ت، وك ان ق د أم ر إب راھیم         مثابة للناس وأمنًا،وأكرمھ اللَّھ حین أمر المسلمین بأن ی صّلوا عن        

 :لیكون مھّیًأ للطواف واالعتكاف والصالة، فقال رّبنا سبحانھ) رجس من كّل(وإسماعیل أن یطّھرا بیت اللَّھ 
ِإْب َراِھیَم َوِإْس َماِعیَل َأن َطھِّ َرا     ْدَنا ِإَل ى َوِإْذ  َجَعْلَنا اْلَبْیَت َمَثاَبًة ِللنَّاِس َوَأْمنًا َواتَِّخُذوا ِم ْن َمَق اِم ِإْب َراِھیَم ُم َصلى َوَعِھ                  (

  125: البقرة).    َواْلَعاِكِفیَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد َبْیِتَي ِللطَّاِئِفیَن
ولكن لم یكن ذلك .    واستجاب اللَّھ دعوة النبي إبراھیم في مّكة إذ جعلھا منطقة آمنة، ورزق أھلھا من الثمرات-2

 :مّكة ھم مبعدون أبدًا من الضاللة والكفر، فقال سبحانھ أھلدلیًال على أّن 
َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِھیُم َربِّ اْجَعْل َھَذا َبَلدًا آِمنًاَواْرُزْق َأْھَلُھ ِمَن الَّثَمراِت َمْن آَمَن ِمْنُھم ِباللَِّھ َواْلَیوِم اآلِخِر َقاَل َوَم ن َكَف َر       (

 126: البقرة).    َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس اْلَمِصیُر ُه ِإلىَأْضَطرُّ َفُأَمتُِّعُھ َقِلیًال ُثَم
وكان ت  ) فكانت المناسك من بیان إبراھیم وبھدای ة اللَّ ھ س بحانھ   (  وقد سأل إبراھیم رّبھ بأن یریھ مناسك الحّج،     -3

 :خالصتھا الدعاءبالقبول والھدایة إلى اإلسالم، قال اللَّھ سبحانھ
َربََّن ا َواْجَعْلَن ا ُم ْسِلَمْیِن َل َك     * اِھیُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْیِت َوِإْسَماِعیُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت ال سَِّمیُع اْلَعِل یمُ       َوِإْذ َیْرَفُع ِإْبرَ  (

 127-  128: البقرة).   وَّاُب الرَِّحیُمَوِمن ُذرِّیَِّتَناُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْیَنا ِإنََّك َأْنَت التَّ
ونستفید من ھذه اآلیات أّن أفضل الدعاء عند بیت اللَّھ بع د التوب ة ھ و ال دعاء ب أن یجعلن ا اللَّ ھ م ن الم سلمین حّق ًا            

 .في ذّریتنا إلى األبد. العالمین، وأن تبقى حقائق اإلسالم الذین أسلموا للَّھ رّب
من (البیت قد وضع لعبادة اللَّھ وحده فال یجوز أن یشرك بھ غیره، وأّنھ یجب أن یطھر     ویبّین القرآن أّن ھذا       -4

 :، وقال سبحانھ)أرجاس الشرك،وكّل قذارة
: الح جّ ).   كَّ ِع ال سُُّجودِ  َوِإْذ َبوَّْأَنا ِلِإْبَراِھیَم َمَكاَن اْلَبْیِت َأن لَّا ُتْشِرْك ِبي َشْیئًا َوَطھِّ ْر َبْیِت َي ِللطَّ اِئِفیَن َواْلَق اِئِمیَن َوالرُّ         (

26 
كّل ا، إّن ھ بی ت اللَّ ھ     . ولّعل أحد معاني الشرك ھنا، أن یّتخذ أحد ھذاالبیت وسیلة لتك ریس نف سھ أو أفك اره الخاّص ة                

 .كّل الناس، لكي یعبدوا رّبھم بالطواف والصالة الذي وضع للناس
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من مسؤولیات ) وبسقایتھم وتوفیر مرافق الراحة لھم (ونستفید من اآلیة أیضًا؛ إّن خدمة الحاّج بطھارة البیت لھم        
 .والة البیت،وأّنھا عمل مطلوب وحمید

  ونستفید من السیاق أّن المشرف على ھذاالبیت وكّل بیت عبادة، یجب أن یكون شخصًا رّبانیًا؛ نبّیًا أو وصي    -5
 :قال سبحانھ. براھیم بإعالن الدعوة إلى الحّجنبي، أو واحدًامن أولیاء اللَّھ الكرام، وھكذا فقد أمر اللَّھ النبّي إ

 27: الحّج).    ُكلِّ َضاِمٍر َیْأِتیَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِمیٍق َوَأذِّن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َیْأُتوَك ِرَجاًال َوَعَلى(
وألّن اللَّ ھ س بحانھ   ومن اآلیة نستفید أّن السبیل إلى الحّج قد یكون صعبًا ولكن على الن اس أّل ا یترك وه ل صعوبتھ،            

جمیعًا وعبر العصور أذان إب راھیم ب الحّج، وجع ل البی ت مھ وى أفئ دتھم، فق د تلّھف ت النف وس إلی ھ                    أبلغ إلى الناس  
 .فّج عمیق مشاة أو على كّل راحلة ضمرت من شدة السعي ووعورة الطرق حتى تراھم یتوافدون إلیھ من كّل

 :افعھ الحیاتیة واُالخرویة، فقال سبحانھ  ورّغب القرآن في الحّج ببیان جملة من-6
 َم ا َرَزَقُھ م ِم ن َبِھیَم ِة اْلَأْنَع اِم َفُكُل وا ِمْنَھ ا َوَأْطِعُم وا             ِلَیْشَھُدوا َمَناِفَع َلُھْم َوَیْذُكُروا اْسَم اللَِّھ ِف ي َأیَّ اٍم َمْعُلوَم اٍت َعَل ى             (

 28: الحّج).   اْلَفِقیَر اْلَباِئَس
حی  اتي األّول ھ  و أن ی  شھدوا من  افع لھ  م، حی  ث یتع  ارفون ویتع  اونون ویتب  ادلون التج  ارب    وھك  ذا ف  إّن الھ  دف ال

فھ و إقام ة الن سك بتق دیم الھ دي، حی ث       . ویدیرون التجارة،ویت شاورون فیم ا ینف ع بالدھ م ویّتح دون ض ّد أع دائھم           
كلون منھ ا ویطعم ون الب ائس      یذكرون اسم اللَّھ في أیام العیدفیشكرون رّبھم على ما رزقھم من بھیمة األنعام، ویأ             

علیھم، ولعّل ھذا إشارة إلى أعمال منى في یوم العید، والت ي منھ ا    ویكون ذلك درسًا في االنتفاع بنعم اللَّھ  . (الفقیر
 ).تقدیم الھدي ومنھا إزالة األوساخ

حانھ أم  ر ب  أن تھ  ّذب م  ن إّن تق  دیم ال  ذبائح للَّ  ھ س  بحانھ س  ّنة قدیم  ة، وأّن  ھ لم  ن ال  شعائر المعروف  ة، ولك  ّن اللَّ  ھ س  ب 
 .خرافات األصنام وأّلایذكر عند إھداء القربان إّلا اللَّھ سبحانھ

علیھ السالم  وكأّن تقدیم القربان إشارة إلى استعداد اإلنسان لفداء نفسھ وأعّز ما یملك للَّھ تعالى، وفي قّصة إبراھیم
بن ھ قربان ًا، فأس لما وتل ھ للجب ین ولك ّن اللَّ ھ ف داه ب ذبح          یذبح ابن ھ فع رف أّن علی ھ أن یق ّدم ا           الذي رأى في المنام أّنھ    

 :في یوم العید، إذ یقول رّبنا سبحانھ في ھذه القصة اختصار لحكمة القربان. عظیم
َل َی ا َأَب ِت اْفَع ْل َم ا ُت ْؤَمُر       َق ا   ِف ي اْلَمَن اِم َأنِّ ي َأْذَبُح َك َف انُظْر َم اَذا َت َرى        َفَلمَّا َبَلَغ َمَع ُھ ال سَّْعَي َق اَل َی ا ُبَن يَّ ِإنِّ ي َأَرى          (

َق ْد َص دَّْقَت الرُّْؤَی ا َك ذِلَك     * َوَناَدْیَناُه َأن َی ا ِإْب َراِھیُم       * َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّھ ِلْلَجِبیِن     * الصَّاِبِریَن   َسَتِجُدِني ِإن َشاَء اللَُّھ ِمنَ    
  َس َالٌم َعَل  ى * َوَتَرْكَن  ا َعَلْی ِھ ِف ي اْل آِخِریَن    * َوَف َدْیَناُه ِب ِذْبٍح َعِظ یٍم    * ْلُمِب ینُ ِإنَّ ھ َذا َلُھ َو اْل  َبَالُء ا  * َنْج ِزي الُْمْح ِسِنیَن   

 ).ِإْبَراِھیَم
 102-  109:    الصاّفات

 :ثّم یقول رّبنا سبحانھ
 29: الحّج).   ُثمَّ ْلَیْقُضوا َتَفَثُھْم َوْلُیوُفوا ُنُذوَرُھْم َوْلَیطَّوَُّفوا ِباْلَبْیِت اْلَعِتیِق(

ومنھ ا تق دیم   ) كرمز إلزالة الذنوب بأعمال الحّج(ومن أعمال یوم العید الحلق والتقصیر وإزالةاألوساخ الظاھرة       
 ).وھو طواف الحّج(النذور والكّفارات،ثّم إذا انتھت األعمال نفروا إلى بیت اللَّھ للطواف 

 :ھ، فقال سبحانھ  وقد أشار اللَّھ إلى سّنة القربان عند الشعوب والھدف من-8
 َم ا َرَزَقُھ ْم ِم ن َبِھیَم ِة اْلَأْنَع اِم َف ِإلُھُكْم ِإل ٌھ َواِح ٌد َفَل ُھ َأْس ِلُموا َوَب شِِّر             َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلنا َمنَسكًا ِلَی ْذُكُروا اْس َم اللَّ ِھ َعَل ى           (

 34:الحّج).   الُْمْخِبِتیَن
أّن النعم من عند اللَّھ، والھدف األسمى التسلیم للَّھ والطاعة التاّمة بیان )تقدیم الذبائح(ھكذا كان الھدف من المنسك 

 .لشرائعھ
ویبعث على ال سؤال  ) وھي أضخم جّثة مّنا(عندما تصف اإلبل للنحر یذّكرنا منظرھا بنعمة اللَّھ كیف سّخرھا لنا    

ن م ن رزق اللَّ ھ، ون ذكره وح ده دون         األنع ام لن ا؟ والج واب؛ لعّلن ا ن شكر اللَّ ھ، وأن نطع م اآلخ ری                 لماذا سّخر اللَّ ھ   
 :وقال اللَّھ سبحانھ. األنداد

َواْلُبْدَن َجَعْلَناَھا َلُكم ِمن َشَعاِئِر اللَِّھ َلُكْم ِفیَھا َخْیٌر َفاْذُكُروا اْسَم اللَِّھ َعَلْیَھا َص َوافَّ َف ِإَذا َوَجَب ْت ُجُنوُبَھ ا َفُكُل وا ِمْنَھ ا             (
 36: الحّج).   ُمْعَترَّ َكذِلَك َسخَّْرَناَھا َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَنَواْل َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع

 
 :حدود اللَّھ في الحّج
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فالحّج شریعة إلھیة وعلینا أن ننوي بھا رضوان اللَّھ، وال نؤّدیھا .   ویبّین رّبنا حدود الحّج، وأبرزھا إتمامھ للَّھ-1
 .ادریاء أو سمعة أوبھدف العلّو في األرض والفس

ال ذي ھ و أساس ًا    (وھكذا نعرف أّن كّل أعمال الحّج یجب أن یسبقھا قصد التقّرب بھا إلى اللَّھ ابت داًء م ن اإلح رام           
 .النسك ورمي الجمار وحتى) عقد بالقلب

 :قال اللَّھ تعالى. وعلینا إتمام الحّج، فال یجوز لمن دخل في الحّج أن یتركھ أو یفسده
 196: البقرة).     ُعْمَرَة للَِّھَوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْل(

، وعندئٍذ یجب بعث الھدي إلى حیث یذبح، )بسبب المرض(وال یجوز ترك الحّج إّلا عند االضطرار مثل الحصر 
ق ال اللَّ ھ   ). مّكة في العمرة ومن ى ف ي الح جّ    (إّلا بعد أن یبلغ الھدي محّلھ       ) والخروج من اإلحرام  (وال یجوز الحلق  

 :سبحانھ
 ). َیْبُلَغ اْلَھْدُي َمِحلَُّھ ْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدي َوَلا َتْحِلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحتَّىَفِإْن ُأ(

 196:    البقرة
اإلحرام، أو كان بھ أذى من رأسھ وھو مضطّر إل ى الحل ق فعلی ھ     أّما من كان مریضًا وال یستطیع أن یصبر على        

 :ل سبحانھیحلق، فقا أن یقّدم فدیة بعد أن
 196: البقرة).   َفِفْدَیٌة ِمن ِصَیاٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َفَمن َكاَن ِمْنُكْم َمِریضًا َأْو ِبِھ َأذًى ِمْن َرْأِسِھ(
 .  والحّج أنواع؛ حّج متعة، وحّج إفراد، وحّج قران-2

 : من مّكة المشّرفة، قال اللَّھ تعالى، وھو فریضة َمن لم یكن وطنھ قریبًا)القربان(وحّج التمّتع یتمّیز بالھدي 
َفِإَذا َأِمْنُتْم َفَمن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدِي َفَمن َلْم َیِج ْد َف ِصَیاُم َثَالَث ِة َأیَّ اٍم ِف ي اْلَح جِّ َوَس ْبَعٍة ِإَذا         (

).   َمن َلْم َیُكْن َأْھُلُھ َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَُّقْوا اللََّھ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َش ِدیُد اْلِعَق ابِ   َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌةَكاِمَلٌة ذِلَك لِ    
 196: البقرة

اللَّھ من اآلفاق، وھي الت ي یف صل الح اّج فیھ ا ب ین إح رام الح ّج         وھكذا كانت متعة الحّج فریضة الوافدین إلى بیت  
 .بما كان محرمًا علیھ في اإلحرام ة بالتمّتعوإحرام العمر

والواجب على المتمّتع الھدي، ومن لم یقدر علیھ فصیام ثالثة أیام وھو ف ي مّك ة وس بعة أی ام إذا رج ع إل ى ب الده                        
 .العشرة بدل القربان لتكتمل األیام

تھم الت ي یت رّددون    م یًال، بحی ث كان ت مّك ة حاض ر     48ف ي ش عاع    (أّما من كان أھلھ حاض ري الم سجد وأطراف ھ           
 .علیھم فال ھدي) علیھا

 .، وأوسطھ ذبح بقرة، وأقّلھ إھداء شاة)اإلبل(عرفنا أّن أفضلھ نحر بدنة )  َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدي: (وحین قال رّبنا
ام ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم م أة م ن اإلب ل لنف سھ ولإلم             ویجوز تقدیم أكثر من ھدي واح د كم ا نح ر رس ول اللَّ ھ              

 .علیھ السالم علّي
 

 :اإلحرام
، ویشترط فیھ عقد النّیة، )الحّجة القعدة، ذي شّوال، ذي(  یشترط في إحرام الحّج أن یكون في األشھر المعلومة -1

اإلنسان على نفسھ ترك ما یج ب أن یترك ھ المح رم، وذل ك اس تجابة ل دعوة اللَّ ھ ل ھ ب الحّج، حی ث ق ال               بأن یفرض 
وھ ذا  ) َلبَّْی َك اللَُّھ مَّ َلبَّْی كَ     : (وھك ذا یلّب ي المح رم عن د عق د اإلح رام ویق ول             ). ِب اْلَحجِّ  ذِّن ِفي النَّاسِ  َوَأ: (للنبّي إبراھیم 

 .القول من شروط اإلحرام أیضًا
 :قال اللَّھ تعالى

 197: البقرة).   اْلَحجُّ َأْشُھٌر َمْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفیِھنَّ اْلَحجِّ(
 :رم أربعة محرمات رئیسیة  وما یتركھ المح-2

 الرفث؛ وھي مباشرة النساء، وقد حّرم الشرع مقّدمات المباشرة أیضًا، وھي العقد والشھادة علی ھ والنظ ر إل ى           -أ
 .وھكذا كبح الشھوة الجنسیة بكّل أبعادھا. النساء بشھوةواللمس، وكما حّرم ما یكون مثل المباشرة كاالستمناء

لحظ  ات روحانی  ة متج  ّردین م  ن االنتم  اء إل  ى الق  وم واألرض، فح  ّرم عل  یھم     الف  سوق؛ یع  یش وف  د ال  رحمن  -ب
 :بعضھم بكّل وسیلة وھي ما یلي التفاخر، والتعالي على

الحدیث عنھ  وسیأتي(   حّرم اللَّھ االفاضة من غیر الموقف وفرض علیھم ذكر اللَّھ كذكرھم آباءھم أو أشّد ذكرًا -1
 ).الحقًا
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مھا؛ من لبس الثیاب وما یستر الرأس للرجال أو ی ستر الوج ھ والكّف ین للن ساء أو ی ستر                  حّرم الزینة بكل أقسا     -2
وھك ذا  (أو حلق الشعر وقّص األظافر والتطّیب والت دھین واالكتح ال للزین ة ول بس الخ اتم للزین ة         )الحذاء(الرجل  

سھ ف ي الم رآة وحت ى التظلی ل     وحتى النظر إلى نف  ) الساعة إذا كانت للزینة وما أشبھ     لبس النظارات للزینة وكذلك   
 .في حالة السیر

وذل ك ف ي مق ام رّد ك الم اآلخ رین أو      » بل ى واللَّ ھ  «أو » ال واللَّ ھ «:  الجدال؛ وقد حّدده الشرع بالَقسم بأن یقول       -ج
 :وھكذا قال رّبنا سبحانھ عن ھذه التروك اإلحرامیة.إثبات كالمھ لھم

 197: البقرة).   َوَلا ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ  َوَال ُفُسوَقَفَمن َفَرَض ِفیِھنَّ اْلَحجَّ َفَلا َرَفَث(
ق ال  .  الصید؛ وقد حّرم من الصید رمیھ وذبحھ والداللة علیھ والمساھمة في أخذه أو حفظھ أو حت ى أك ل لحم ھ        -د

 :اللَّھ تعالى
 َعَل ْیُكْم َغْی َر ُمِحلِّ ي ال صَّْیِد َوَأْن ُتْم ُح ُرٌم ِإنَّ اللَّ َھ         َأْنَعاِم ِإلَّا َما ُیْتَل ى َبِھیَمُة اْل َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكمْ   (

 1: المائدة).   َیْحُكُم َماُیِریُد
 :وحكمة ھذه المحّرمات أّنھا تعّلم الناس على ضبط كّل شھواتھم، وذلك أّن شھوات البشر الجامحة ھي التالیة

، )مثل النظر إلى النساء المحرمات علیھ، الزنا، الشذوذ(دعوه إلى كثیر من المحّرمات   شھوة الجنس؛ وھي ت  -1
 .الجرائم والموبقات وقد تجّره إلى بعض

  شھوة التعالي؛ التي تدعوه إلى التكّبر والفخر واالستھزاء باآلخرین والحسد والعداوات، وبالتالي ت دعوه إل ى        -2
علیھ السالم وزوج ھ م ن الجّن ة، وق د جع ل             نزعة كانت سببًا إلخراج أبینا آدم     وھذه ال . الشریعة أكثر المحّرمات في  

 :اللَّھ الجّنة لمن اّتقى منھا، وقال سبحانھ
 83: القصص).   ِتْلَك الدَّاُر اْلآِخَرُة َنْجَعُلَھا ِللَِّذیَن َلا ُیِریُدوَن ُعُلّوًا ِفي اْلَأْرِض َوَلا َفَسادًا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقیَن(

 .وفي الحّج یعّلمنا اللَّھ كیف نّتقي ھذه النزعة الشیطانیة
 :  شھوة الجدال؛ التي یقول عنھا رّبنا-3
 54: الكھف).   ٍء َجَدًال َوَكاَن اْلِإنَساُن َأْكَثَر َشْي(

 :وقد أمرنا اللَّھ بأن نجتنب في الحّج قول الزور،وقال سبحانھ
 ).َثاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّوِرَفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اْلَأْو(

 30:    الحّج
 .إّن من الصعب على اإلنسان قبول الحّق، والتسلیم لھ ولذلك تراه یجادل فیھ أشّد الجدال

وھكذا جعل اللَّھ الحّج وسیلة لضبط الشھوات وزیادة التق وى، حی ث   ). وأبرز مصادیقھا الصید  (  شھوة التمّلك     -4
 .حراممحرمات اإل أمر بترك

 
 :مناسك الحّج

الحّجة أّول مناسك الحّج بعد اإلحرام وأھّمھا، وال     الحّج عرفة، والوقوف بوادي عرفات عشیة التاسع من ذي          -1
 .ولكن ال ینسى ذكر اللَّھ فإّنھ ھدف الحّج) باكتساب حالل(فضًال من اللَّھ  إثم لمن ابتغى

 .المشعر الحرام، وھذه االفاضة ثانیة مناسك الحّج  ثّم یفیض الحجیج من وادي عرفات متوّجھین إلى -2
 .لیذكروا اللَّھ ویشكروه على أھّم نعمة وھي الھدایة) المشعر(  ثّم یجتمعون في المزدلفة -3

 :قال اللَّھ سبحانھ
ُكُروا اللَّ َھ ِعْن َد اْلَم ْشَعِر اْلَح َراِم َواْذُك ُروُه      َلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأن َتْبَتُغوا َفْضًال ِمن َربُِّكْم َفِإَذا َأَفْضُتْم ِم ْن َعَرَف اٍت َف اذْ       (

ُث مَّ َأِفی ُضوا ِم ْن َحْی ُث َأَف اَض النَّ اُس َواْس َتْغِفُروا اللَّ َھ ِإنَّ اللَّ َھ َغُف وٌر           * ِم ن َقْبِل ِھ َلِم َن ال ضَّالِّیَن          َكَما َھَداُكْم َوِإن ُكْن ُتمْ    
 198-  199: البقرة).   َرِحیٌم

، وق د نھ ى الق رآن الحك یم     )ولعّل ھذا من أبرز مع اني الف سوق    (ال تقف بعرفات تعالیًا على غیرھم       وكانت قریش   
 .بأن یفیضوا من عرفات ولیس من المشعر من ذلك وأمرھم

  وھكذا تتّم اإلفاضة من عرفات إلى منى مرورًا بالمزدلفة، وفي ھذه المسیرة اإللھّی ة یكّب رون اللَّ ھ ویھّللون ھ،          -4
الھدي قربانًا إلى اللَّھ، وقد فصل رّبنا منسك القربان عندما بّین أّن على المتمّتع م ا استی سر م ن                قّدمونوفي منى ی  

 .الھدي
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  وھناك یذكر الحاج رّبھ وینتمي إلى ُاّمة التوحید في وادي منى، ویدعو اللَّ ھ س بحانھ لق ضاء حوائج ھ الت ي ال       -5
 :قال اللَّھ سبحانھ. تنحصر بالدنیاوفقط، وإّنما تشمل اآلخرة أیضًا

َفِإَذا َقَضْیُتْم َمَناِسَكُكْم َفاْذُكُروا اللََّھ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكرًا َفِمَن النَّاِس َمن َیُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَیا َوَما َل ُھ ِف ي                (
-   201:  البقرة).     ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِرَیُقوُل َربََّنا آِتَنا َوِمْنُھْم َمن* اآلِخَرِة ِمْن َخَلاٍق

200 
بع د أن ی زور مّك ة للط واف بالبی ت      ) الحادي ع شر والث اني ع شر   (  ثّم یذكر الحاّج رّبھ في منى أیام التشریق        -6

. ر، وھم الذین لم یّتقوا في إحرامھم الصید والنساء    العتیق یوم العید،وھناك من یبقى في منى إلى الیوم الثالث عش          
 :قال اللَّھ تعالى

 َواتَُّق وا اللَّ َھ    َواْذُكُروا اللََّھ ِفي َأیَّاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمن َتَعجََّل ِفي َیْوَمْیِن َفَال ِإْثَم َعَلْیِھ َوَمن َتَأخََّر َفَال ِإْث َم َعَلی ْھ ِلَم ِن اتََّق ى                    (
 203: البقرة).   ُتْحَشُروَن ُكْم ِإَلْیِھَواْعَلُموا َأنَّ

أي ال إثم یبقى للحاج بعد أعمال منى، سواء تعّجل بالنفر في الیوم الثاني عشر أو ت أّخر إل ى الی وم الثال ث ع شر،           
 .الصید والنساء فإّنھ ینفر في الثالث عشر حتى تغفر ذنوبھ ولكّن الذي لم یّتق

 :عتیق،حیث قال رّبنا سبحانھ ومن مناسك الحّج الطواف بالبیت ال-7
 29: الحّج).   ُثمَّ ْلَیْقُضوا َتَفَثُھْم َوْلُیوُفوا ُنُذوَرُھْم َوْلَیطَّوَُّفوا ِباْلَبْیِت اْلَعِتیِق(

إّنھ بیت حّر من عالقة أي ش خص،  . بیت آخر تتعّلق بھ ملكیة الناس     قد أعتق اللَّھ بیتھ من ملكّیة غیره، فلیس كأي        
ما ُیخلص العبادة للَّ ھ س بحانھ، ویتح ّرر م ن رج س األوث ان والعالق ة بأھ ل ال دنیا، وبم ن یمل ك                         فإّن ومن یطّوف بھ  

 :سبحانھ بعد بیان واجب الطواف الثروة أو السلطة أو الدعایة، وقد قال
 َعَل ْیُكْم َف اْجَتِنُبوا ال رِّْجَس ِم َن      اُم ِإلَّ ا َم ا ُیْتَل ى   ذِلَك َوَمن ُیَعظِّْم ُحُرَماِت اللَِّھ َفُھَو َخْیٌر لَّ ُھ ِعن َد َربِّ ِھ َوُأِحلَّ ْت َلُك ُم اْلَأْنَع              (

 َغْیَر ُمْشِرِكیَن ِبِھ َوَمن ُیْشِرْك ِباللَِّھ َفَكَأنََّما َخرَّ ِم َن ال سَّماِء َفَتْخَطُف ُھ الطَّْی ُر         ُحَنَفاَء للَّھِ * اْلَأْوَثاِن َواْجَتِنُبواَقْوَل الزُّوِر    
 30-  31: الحّج).   یُح ِفي َمَكاٍن َسحیٍقَأْو َتْھِوي ِبِھ الرِّ

وھكذا نعّظم حرمات اللَّھ بالطواف حول بیتھ لكي نجتنب رجس الجب ت وال شھوات، ورج س الط اغوت وباطل ھ،           
 ).ومنھ مثًال العمل ریاء أو سمعة أو أشرًا أو بطرًا(رذیلة الشرك بكل ألوانھ  وأن نتطّھر من

 .یھوي إلى مكان سحیقإّن المشرك یكون من نصیب الشیطان و
َواتَِّخ ُذوا ِم ْن َمَق اِم    : (علیھ السالم، حیث قال رّبنا س بحانھ      ومن المناسك الصالة بعد الطواف عند مقام إبراھیم         -8

 125: البقرة).   ُمَصّلًى ِإْبَراِھیَم
 .ھناك نصّلي للَّھ ونذكر عبده وخلیلھ إبراھیم محّطم األصنام

ین جبلي الصفا والمروة فھو من شعائر اللَّھ، بالرغم م ن أّن الجاھلی ة حرف ت ھ ذا           ومن مناسك الحّج السعي ب      -9
ص نمین علیھم ا، مّم ا جع ل ال بعض یتحّرج ون م ن التط واف بینھم ا، فنف ى اللَّ ھ ذل ك وق ال                         المشعر وذل ك بوض ع    

 :سبحانھ
 اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْیِھ َأن َیطَّوََّف ِبِھَما َوَمن َتَطوََّع َخْیرًا َفِإنَّ     ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعاِئِر اللَِّھ َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت َأوِ         (

 158: البقرة).   اللََّھ َشاِكٌرَعِلیٌم
وتشریع السعي بین الصفا والم روة دلی ل عل ى أّن عب ث الجاھلی ة ب بعض ال شعائر ال یلغی ھ، وال ینبغ ي أن تت رك                  

 . مواضعھا وأھدافھاشعیرة؛ ألّن الكّفارحّرفوھا عن
  ومن بصائر القرآن حول الحّج ھو تقدیم خدمة لوفد الرحمن، من سقایتھم، وعمارة المسجد، ولكن یجب أّلا         -10

یّتخذ الكّفاروالمنافقون ذلك وسیلة للطغیان، فإّن اإلیم ان باللَّ ھ والرس ول والجھ اد ف ي س بیل اللَّ ھ أعظ م، ق ال اللَّ ھ                           
 :تعالى

اَیَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَجاَھ َد ِف ي َس ِبیِل اللَّ ِھ َل ا َی ْسَتُووَن ِعن َد                   َأَجَعْلُتْم ِسقَ (
اللَّ ِھ ِب َأْمَواِلِھْم َوَأنُف ِسِھْم َأْعَظ ُم َدَرَج ًة      الَِّذیَن آَمُنوا َوَھاَجُروا َوَجاَھ َدوا ِف ي َس ِبیِل    * اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن   اللَِّھ َواللَُّھ َلا َیْھِدي   

 19-  20: التوبة).   اْلَفاِئُزوَن ُھُم ِعنَد اللَِّھ َوُأولِئَك
 .وھكذا بّین اللَّھ فضل خدمة الحاّج، ولكّنھ حّذرعن تفضیل ذلك على اإلیمان الحّق، واللَّھ المستعان
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     من فضائل الحّج
 

الحاج والمعتمر وفد اللَّھ، وحق عل ى اللَّ ھ تع الى أن    «: علیھ السالم یر المؤمنین علّي بن أبي طالبقال اإلمام أم  * 
 ).1(»بالمغفرة یكرم وفده ویحبوه

حجوا واعتمروا تصح أبدانكم، وتتسع أرزاقك م، وتكف ون مؤون ات           «: علیھما السالم  قال اإلمام علي بن الحسین    * 
 ). 2(»عیالكم

الحج والعمرة سوقان من أسواق اآلخرة؛ الالزم لھم ا ف ي ض مان اللَّ ھ إن       «: علیھ السالم  ادققال اإلمام جعفر الص   
 ).3(»أدخلھ الجنة أبقاه أّداه إلى عیالھ، وإن أماتھ

وف رض عل یكم ح ج بیت ھ الح رام، ال ذي جعل ھ قبل ة         «: علی ھ ال سالم   قال اإلمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب     * 
عام، ویألھون إلیھ ولوه الحمام؛ جعلھ سبحانھ عالمة لتواضعھم لعظمتھ، وإذعانھم لعزتھ، لألنام، یردونھ وروداألن

دعوتھ، وصدقوا كلمت ھ، ووقف وا مواق ف أنبیائ ھ، وت شبھوا بمالئكت ھ المطیف ین                واختار من خلقھ ُسّماعًا أجابوا إلیھ     
ھ سبحانھ وتعالى لإلسالم علم ًا،      عنده موعد مغفرتھ؛ جعل    بعرشھ، یحرزون األرباح في متجر عبادتھ، ویتبادرون      

وللَّ ھ عل ى الن اس ح ج البی ت م ن         : (فقال سبحانھ  وللعائذین حرمًا، فرض حجھ، وأوجب حقھ، وكتب علیكم وفادتھ        
 )).4(استطاع إلیھ سبیًال ومن كفر فإن اللَّھ غني عن العالمین

ب ینفقھ في سبیل اللَّھ، ما عدل الحج، لو كان ألحدكم مثل أبي قبیس ذھ«: علیھ السالم قال اإلمام جعفر الصادق* 
 ).5(»یعدل ألفي درھم في سبیل اللَّھ ولدرھم ینفقھ الحاج

الح  ج والعم  رة ینفی  ان الفق  ر وال  ذنوب كم  ا ینف  ي الكی  ر خب  ث      «: ص  لى اهللا علی  ھ وآل  ھ وس  لم   ق  ال رس  ول اللَّ  ھ * 
 ).6(»الحدید

علیھ السالم؛ إن ي ق د وطن ت نف سي عل ى      )ر الصادقاإلمام جعف(قلت ألبي عبد اللَّھ : عن اسحاق بن عمار، قال    * 
إن : ق ال . قل ت نع م  : وق د عزم ت عل ى ذل ك؟ ق ال     : فق ال . لزوم الحج كل عام بنفسي،أو برجل من أھل بیتي بمالي   

 ).7(فعلت فأبشر بكثرة المال
ه أج ابھم، وإن  الحاج والمعتمر وفد اللَّ ھ؛ إن س ألوه أعط اھم، وإن دع و         «: علیھ السالم  قال اإلمام جعفر الصادق   * 

 ).8(»درھم]  ألف[شفعوا شفعھم، وإن سكتواإبتدءھم، ویعوضون بالدرھم ألف 
یا رسول اللَّھ إّني خرجت أرید الحّج : صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم تلّقاه أعرابيٌّ باألبطح فقال لّما أفاض رسول اللَّھ* 

فالتف ت رس ول   : ق ال . أبلغ بھ ما یبلغ بھ الح اجُّ  فمرني أصنع في مالي ما -یعني كثیرالمال-فعاقني وأنا رجل مّیل  
زنتھ ذھب ة حم راء أنفقت ھ ف ي س بیل اللَّ ھ م ا           لو أّن أبا قبیس لك    «: صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم إلى إبي قبیس فقال         اللَّھ

 .»)9(بلغت ما بلغ الحاّج
ن ار، وص نف یخ رج م ن     الحاج على ثالثة أصناف؛ صنف یعتق من ال    «: علیھ السالم  قال اإلمام جعفر الصادق   * 

 ).10(»ذنوبھ كھیئة یوم ولدتھ أمھ،وصنف یحفظ في أھلھ ومالھ، وھو أدنى ما یرجع بھ الحاج
علیكم بحج ھذا البیت فأدمنوه، فإن في إدمانكم الح ج دف ع مك اره ال دنیا              «: علیھ السالم  قال اإلمام جعفر الصادق   * 

 ).11(»القیامة عنكم وأھوال یوم
من ترك « :  وقال.  »ال تتركوا حج بیت ربكم فتھلكوا«: علیھ السالم مؤمنین علي بن أبي طالبقال اإلمام أمیر ال* 

 ).12(»الدنیا، لم تقض حتى ینظر إلى المحلقین الحج لحاجة من حوائج
من مات ولم یحج حجة اإلسالم، ولم یمنعھ من ذلك حاجة تجح ف ب ھ،              «: علیھ السالم  قال اإلمام جعفر الصادق   * 

 ).13(»من أجلھ، أو سلطان یمنعھ، فلیمت إن شاء یھودیًا وإن شاء نصرانیًا یق الحجأو مرض ال یط
إّن ي أح جُّ س نة وش ریكي     : علی ھ ال سالم   )اإلم ام جعف ر ال صادق     (قلت ألبي عبد اللَّھ     : عن إبراھیم بن میمون قال    * 

:  بخم سمائة مك ان ذل ك؟ ق ال       جعل ت ف داك؛ أت صّدق     . ال أتفّرغ لذلك  : الحج یا إبراھیم؟ قال    ما یمنعك من  : قال. سنة
أفي ألفی ك   : ألفین؟ قال : قلت. الحّج أفضل : فألف وخمسمائة؟ قال  : قلت.الحّج أفضل : ألف؟ قال : قلت. الحّج أفضل 

. ال:  أفي ألفیك وقوف بعرفة؟ قلت: قال. ال: أفي ألفیك سعي بین الصفاوالمروة؟ قلت: قال. ال: طواف البیت؟ قلت
 ).14(»الحّج أفضل: قال.ال: أفي ألفیك المناسك؟ قلت: قال. ال:  قلتأفي ألفیك رمي الجمار؟: قال
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إذا كان الرجل من شأنھ الحّج كّل سنة ث ّم تخّل ف س نة فل م یخ رج قال ت       «: علیھ السالم  قال اإلمام جعفر الصادق   * 
. ال ی صیبونھ  اطلب وه فیطلبون ھ ف      : فیقول ون . لقد فق دنا ص وت ف الن      : األرض للذین على الجبال    المالئكة الذین على  

اللھم إن كان حبسھ دین فأدِّعنھ، أو مرض فاشفھ، أو فقر فأغنھ، أو حبس ففرِّج عنھ، أو فعل فافعل ب ھ،   : فیقولون
 ).15(»والناس یدعون ألنفسھم وھم یدعون لمن تخّلف

 ).16(»حجة خیر من بیت مملوء ذھبًا یتصدق بھ حتى یفنى«: علیھ السالم قال اإلمام جعفر الصادق* 
م  ن ح  ج یری  د ب  ھ اللَّ  ھ، وال یری  د ب  ھ ری  اء وال س  معة، غف  ر اللَّ  ھ ل  ھ  «: علی  ھ ال  سالم ق  ال اإلم  ام جعف  ر ال  صادق* 

 ).17(»ألبتة
م ن م ات ف ي طری ق مك ة، ذاھب ًا أو جائی ًا أم ن م ن الف زع األكب ر ی وم             «: علی ھ ال سالم   ق ال اإلم ام جعف ر ال صادق    

 ).18(»القیامة
 
 

  یھ وآلھ وسلمصلى اهللا عل    ھكذا حّج النبّي
 
 

، وق د ج اء ف ي األحادی ث تفاص یل      »مناسككم خذوا عّني«: صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم أّنھ قال        روي عن رسول اللَّھ   
 .حّج رسول اللَّھ ونحن نذكر روایةمنھا عسى أن تكون ذات فائدة كبیرة للحاّج الكریم

علیھ وآلھ وسلم أق ام بالمدین ة ع شر س نین ل م یح ّج، ث ّم        صلى اهللا  علیھ السالم أّن رسول اللَّھ   روي عن أبي عبداللَّھ   
، ف أمر الم ؤّذنین   ) ُك لِّ َض اِمٍر َی ْأِتیَن ِم ن ُك لِّ َف جٍّ َعِمی قٍ        ِرَجاًال َوَعَلى َوَأذِّن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َیْأُتوكَ :(أنزل اللَّھ علیھ  

ھذا، فعلم ب ھ م ن ح ضر المدین ة      سلم یحّج من عامھصلى اهللا علیھ وآلھ و یؤذنوا بأعلى أصواتھم بأّن رسول اللَّھ   أن
ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم، وإّنماك انوا ت ابعین ینتظ رون م ا                  وأھل العوالي واألعراب، فاجتمعوا فحّج رسول اللَّھ      

 .بھ فیتبعونھ، أو یصنع شیئًا فیصنعونھ یؤمرون
ع دة، فلّم ا انتھ ى إل ى ذي الحلیف ة فزال ت       ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم ف ي أرب ع بق ین م ن ذي الق                   فخرج رس ول اللَّ ھ    

ب الحّج مف ردًا،   [  أح رم ] الشمس اغتسل، ثّم خرج حت ى أت ى الم سجدالذي عن د ال شجرة ف صّلى فی ھ ا لظھ ر، وع زم                   
س ماطین، فلّب ى ب الحّج مف ردًا، وس اق الھ دي س ّتًا         وخرج حّتى انتھى إلى البیداء عند المیل األّول فصّف الن اس ل ھ   

بالبیت سبعة أشواط، وصّلى  ربعًا وسّتین، حّتى انتھى إلى مّكة في سلخ أربع من ذي الحّجة فطافوسّتین بدنة أو أ
 .ركعتین خلف مقام إبراھیم، ثّم عاد إلى الحجر فاستلمھ، وقد كان استلمھ في أّول طوافھ

انوا یظّنون أّن السعي بین الصفا إّن الصفا والمروة من شعائر اللَّھ فابدؤوا بما بدأ اللَّھ بھ، وإّن المسلمین ك: ثّم قال
ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعاِئِر اللَِّھ َفَم ْن َح جَّ اْلَبْی َت َأِو اْعَتَم َر               : (المشركون، فأنزل اللَّھ تعالى    ء صنعھ  والمروة شي 

لیم اني فحم د اللَّ ھ وأثن ى علی ھ ودع ا        ، ثّم أتى الصفاف صعد علی ھ فاس تقبل ال ركن ا           )َفَال ُجَناَح َعَلْیِھ َأن َیطَّوََّف ِبِھَما     
مقدار ما تقرأ سورة البقرة مترسًال، ثّم انحدر إلى المروة فوقف علیھاكما وقف على الصفا، ثّم انح در وع اد إل ى                
الصفا فوقف علیھا، ثّم انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعیھ، ث ّم أت ى جبرئی ل وھ و عل ى المروةف أمره أن ی أمر                   

 .نعم: أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال: ا سائق ھدي، فقال رجلالناس أن یحّلوا إّل
صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم بالمروة بعد فراغھ من السعي أقبل عل ى الن اس بوجھ ھ فحم د اللَّ ھ                  فلّما وقف رسول اللَّھ   

حّل ولو استقبلت من وأومأ بیده إلى خلفھ یأمرني أن آمر من لم یسق ھدیًا أن ی إّن ھذا جبرئیل: وأثنى علیھ، ثّم قال
أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم،ولكّني سقت الھدي، وال ینبغي لسائق الھدي أن یحّل حتى یبلغ 

ص لى اهللا علی ھ وآل ھ     رجل من القوم لنخرجّن حّجاجًا وشعورناتقطر؟ فقال لھ رس ول اللَّ ھ          » لھ«فقال  . الھدي محّلھ 
یا رسول اللَّھ عّلمنا دینناكأّنما خلقن ا  : فقال لھ سراقة بن مالك بن خثعم الكناني      . أّما إّنك لن تؤمن بعدھا أبداً     : وسلم

بل ھو ھو لألبد : صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم الیوم، فھذا الذي أمرتنا بھ لعامنا ھذا أم لما یستقبل؟ فقال لھ رسول اللَّھ    
 .مرة في الحّج إلى یوم القیامةدخلت الع: شّبك أصابعھ بعضھا إلى بعض وقال إلى یوم القیامة، ثّم

ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم وھ و بمّك ة، ف دخل عل ى فاطم ةعلیھا              علیھ السالم من الیمن على رسول اللَّ ھ        وقدم عليّ 
أمرن ا رس ول   : ما ھذا یا فاطمة؟ فقال ت : فقال. السالم وھي قد أحّلت فوجد ریحًا طّیبة، ووجد علیھاثیابًا مصبوغة       

ص  لى اهللا علی  ھ وآل  ھ وس  لم م  ستفتیًا    علی  ھ ال  سالم إل  ى رس  ول اللَّ  ھ    وآل  ھ وس  لم، فخ  رج عل  يّ  ص  لى اهللا علی  ھ  اللَّ  ھ
صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم، إّني رأیت فاطم ة ق د أحّل ت،          یا رسول اللَّھ  : فقال) 19(ومحرشًاعلى فاطمةعلیھا السالم  
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 الناس بذلك، وأنت یا علّي بم ا أھلل ت؟   أناأمرت: صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم علیھا ثیاب مصبوغة، فقال رسول اللَّھ     
: ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم     صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم، فقال لھ رس ول اللَّ ھ   یا رسول اللَّھ،إھالًال كإھالل النبيّ    : قال

 .إحرامك مثلي، وأنت شریكي في ھدیتي كن على
ص حابھ؛ ول م ین زل ال دور، فلّم ا ك ان ی وم          صلى اهللا علیھ وآل ھ وس لم بمّك ة بالبطح اء ھ و وأ              فنزل رسول اللَّھ  : قال

مِّلَّ َة َأِب یُكْم   : (یغتسلوا ویھّلوا بالحّج، وھو ق ول اللَّ ھ ال ذي أنزل ھ عل ى نبّی ھ       الترویة عند زوال الشمس أمر الناس أن    
ر أت وا من ى ف صّلى الظھ ر والع ص          ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم وأص حابھ مھّل ین ب الحّج حت ى                 فخرج النبيّ ) ِإْبَراِھیَم

والمغرب والعشاء اآلخرة والفجر، ثّم غدا والناس معھ، فكانت ق ریش تف یض م ن المزدلف ة وھ ي جمع،ویمنع ون             
الناس أن یفیضوا منھا، فأقبل رسول اللَّھ وقریش ترجو أن یك ون إفاض تھ م ن حی ث ك انوا یفی ضون، ف أنزل اللَّ ھ              

، یعني إبراھیم وإسماعیل وإسحاق في إفاضتھم منھا )ْسَتْغِفُروا اللََّھُثمَّ َأِفیُضوا ِمْن َحْیُث َأَفاَض النَّاُس َوا:(على نبّیھ
ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم ق د م ضت كأّن ھ دخ ل ف ي أنف سھم            قریش أّن قّبة رس ول اللَّ ھ   ومن كان بعدھم، فلّما رأت 

راك ف ضربت  نمرة وھ ي بط ن عرف ة بحی ال األ     كانوا یرجون من اإلفاضة من مكانھم، حتى انتھوا إلى       ء للذي  شي
ومعھ قریش وقد  صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم قّبتھ، وضربت الناس أخبیتھم عندھا فلّما زالت الشمس خرج رسول اللَّھ

اغت  سل وقط  ع التلبی  ة حت  ى وق  ف بالم  سجد، ف  وعظ الن  اس وأم  رھم ونھ  اھم، ث  ّم ص  ّلى الظھ  ر والع  صر ب  أذان         
إل ى جنبھ ا   [یقف ون  ] یبت درون أخف اف ناقت ھ یق ضون    واحدوإقامتین، ثّم مضى إلى الموقف فوق ف ب ھ فجع ل الن اس      

وأوم أ  . أّیھا الناس، إّنھ لیس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولك ّن ھ ذا كّل ھ موق ف      : فنّحاھا، ففعلوا مثل ذلك،فقال   
ثّم أفاض وأم ر  ) قرص الشمس(ذلك بمزدلفة، فوقف حتى وقع القرص  بیده إلى الموقف، فتفّرق الناس وفعل مثل    

ف  صّلى المغ  رب والع  شاء اآلخ  رة ب  أذان واح  د   ع  ة حت  ى إذا انتھ  ى إل  ى المزدلف  ة وھ  ي الم  شعر الح  رام الن  اس بالد
جم رة  (وإقامتین، ثّم أقام حتى صّلى فیھ ا الفج ر وعّج ل ض عفاء بن ي ھاش م باللی ل، وأم رھم أن الیرم وا الجم رة                         

ى جم رة العقب ة، وك ان الھ دي     حتى تطلع الشمس، فلّم ا أض اءلھ النھ ار أف اض حت ى انتھ ى إل ى من ى فرم                 ) العقبة
علی ھ ال سالم بأربع ة     صلى اهللا علیھ وآل ھ وس لم أربع ًا وس ّتین، أو س ّتًا وس ّتین، وج اء عل يّ          جاء بھ رسول اللَّھ    الذي

علی ھ ال سالم أربع ًا     س ّتًا وس تین، ونح ر عل يّ     صلى اهللا علیھ وآلھ وس لم  وثالثین، أو سّت وثالثین، فنحر رسول اللَّھ   
م ن لح م،   [ج ذوة  ]ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم أن یؤخ ذ م ن ك ّل بدن ة منھ ا ح ذوة                  وأم ر رس ول اللَّ ھ      وثالثین بدن ة،  

علی ھ ال سالم وح سیا م ن      صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم منھا وعلّي ، ثّم تطبخ فأكل رسول اللَّھ[برمة] تطرح في مرقھ  ثّم
 ب ھ، وحل ق وزار البی ت، ورج ع إل ى من ى              مرقھا، ولم یعطوا الجّزارین جلودھا وال جاللھاوال قالئ دھا، وت صّدق          

: فقالت عائ شة . فأقام بھا حتى كان الیوم الثالث من آخر أیام التشریق ثّم رمى الجمارونفر حتى انتھى إلى األبطح 
یا رسول اللَّھ، ترجع نساؤك بحّجة وعمرة معًا، وأرجع بحّجة؟ فأقام باألبطح وبعث معھاعبدالرحمن بن أبي بكر 

علی  ھ ال  سالم، وس  عت  ھّل  ت بعم  رة، ث  ّم ج  اءت وطاف  ت بالبی  ت وص  ّلت ركعت  ین عن  د مق  ام إب  راھیم  إل  ى التنع  یم فأ
صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم فارتحل من یومھ ولم یدخل المسجد الحرام، ولم یط ف      الصفا والمروة، ثّم أتت النبيّ     بین

 ).20(ىبالبیت، ودخل من أعلى مّكة من عقبةالمدینین، وخرج من أسفل مّكة من ذي طو
 
 
 

  علیھ السالم للحاّج    وصّیة اإلمام الصادق
 

 :علیھ السالم قال اإلمام الصادق
 . إذا أردت الحّج فجّرد قلبك للَّھ عّز وجّل من قبل عزمك من كّل شاغل، وُحجب كّل حاجب-
 .قضائھ وقدره وفّوض ُامورك ُكّلھا إلى خالقك، وتوّكل علیھ في جمیع ما یظھر من حركاتك وسكناتك، وسّلم ل-
 . ووّدع الدنیا والراحة والَخلق-
 . واخرج من حقوق تلزمك من جھة المخلوقین-
 وال تعتمد على زادك وراحلتك وأصحابك وقّوتك وشبابك ومالك، مخافة أن تصیر لك أعداًء ووب اًال، ل یعلم أّن ھ         -

 .لیس قّوة والحیلة وال حّد إّلا بعصمة اللَّھ تعالى وتوفیقھ
 .ستعداد من ال یرجو الرجوع واستعّد ا-
 . وأحسن الصحبة-
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صلى اهللا علیھ وآل ھ وس لم وم ا یج ب علی ھ م ن األدب واالحتم ال وال صبر                وراع أوقات فرائض اللَّھ وسنن نبّیھ      -
 .والشكر والشفقة والسخاء، وإیثارالزاد على دوام األوقات

 .والصفاء والخضوع والخشوع ثّم اغتسل بماء التوبة الخالصة من الذنوب، والبس كسوة الصدق -
 .ء یمنعك عن ذكر اللَّھ عّز وجّل، ویحجبك عن طاعتھ  واحِرم عن كّل شي-
 . ولبِّ بمعنى إجابة صافیة خالصة زاكیة للَّھ عّز وجّل في دعوتك لھ مستمسكًا بالعروة الوثقى-
 . وُطف بقلبك مع المالئكة حول العرش كطوافك مع المسلمین بنفسك حول البیت-
 .وھرول ھرولة، فّرًا من ھواك، وتبّریًا من جمیع حولك وقّوتك -
 . واخرج من غفلتك وزّلاتك بخروجك إلى منى، وال تمّن ما ال یحّل لك وال تستحّقھ-
 . واعترف بالخطاء بعرفات، وجّدد عھدك عند اللَّھ تعالى بوحدانّیتھ-
 .على بصعودك إلى الجبل وتقّرب إلیھ، واّتقھ بمزدلفة، واصعد بروحك إلى المأل األ-
 . واذبح حنجرة الھوى والطمع عند الذبیحة-
 . وارم الشھوات والخساسة والدناءة واألفعال الذمیمة عند رمي الجمرات-
 ).رأسك( واحلق العیوب الظاھرة والباطنة بحلق شعرك -
) متحّففًا( وُزر البیت متحّققًا  وادخل في أمان اللَّھ وكنفھ وستره وحفظھ وكالئھ من متابعة مرادك بدخول الحرم، -

 .لتعظیم صاحبھ،ومعرفة جاللھ وسلطانھ
 . واستلم الحجر رضًى بقسمتھ وخضوعًا لعظمتھ، ووّدع ما سواه بطواف الوداع-
 وَصفِّ روحك وسّرك للقاء اللَّھ تعالى یوم تلقاه بوقوفك على الصفا، وكن ذا مرّوة من اللَّھ بفن اء أوص افك عن د           -

 .المروة
 .ستقم على شروط حّجك ووفاء عھدك الذي عاھدت رّبك وأوجبتھ لھ إلى یوم القیامة وا-
 َعَل ى    َوللَّ ھِ : ( واعلم بأّن اللَّھ لم یفترض الحّج ولم یخّصھ من جمیع الطاعات إّلا باالضافة إلى نفسھ، لقولھ تعالى  -

ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم س ّنة ف ي خ الل المناس ك عل ى                  رع نبّیھ ، وال ش  )اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیالً   النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمنِ   
 .ترتیب ما شرعھ إّلا لالستعداد واالشارة إلى الموت والقبروالبعث والقیامة

 وفصل بیان السبق من دخولھ الجّنة أھلھا ودخول النار أھلھا بمشاھدة مناسك الحّج من أّولھا إلى آخرھا ُالول ي        -
 ).21(النھي األلباب وُاولي

 
 

  وصایا للحاّج
 
 

  ھكذا نستعد للحّج
 

 :اآلن وقد ذكرت الحّج وعقدت العزم على تلبیة دعوة اللَّھ سبحانھ إلى بیتھ، فإّن علیك اُالمور التالیة
  طھِّر أموالك من حقوق الن اس علی ك، ورّد إل ى م ن تع رف م نھم أّن ل ھ علی ك حّق ًا م ا ی ستحّقھ، ف إن ل م تك ن                       -1

 .بمافي ذّمتك لھتعرفھ فتصّدق عنھ 
فأدِّ حقوق اللَّ ھ لم ستحّقیھا قب ل أن ت زور     ) زكاة أو خمسًا أو نذرًا(ء    ثّم انظر ھل في ذّمتك من حقوق اللَّھ شي       -2

 .مرضاتھ، وترجو توبتك منھ بیتھ، وتبتغي
 .  وابحث عن أفضل الرفاق للسفر، فانتخب أحسنھم خلقًا، وأتّمھم فقھًا، وأتقاھم عمًال-3
تفّقھ في أحكام الحّج، وما ینبغي على الحاّج من معرفة حكمة ھذه الشریعة وأھدافھاال سامیة، وم ن معرف ة               ثّم    -4

الح رام، والم سجد النب وي ال شریف، وآداب ال سفر إلیھم ا، لك ي تك ون عل ى ب صیرة تاّم ة بھم ا وبم ا                        فضیلة البیت 
 .التي ننتمي إلیھاتنتشر ھناك من بقایا آثار الوحي،ومعالم تاریخ اُالّمة اإلسالمیة 

  وتأّكد من وضعك الصّحي بالقدرة على أداء مناسك الحّج، وما قد تحتاجھ من أدویة أو نظام صّحي في الدیار -5
 .باستشارة األطباء أو الخبراء المقّدسة وذلك
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عنھ ا    واسأل عّما تحتاجھ في تلك ال بالد م ن أمتع ة شخ صیة ت وّفر ل ك الوق ت ألداء المناس ك حت ى ال تن شغل                   -6
 .بغیرھا

  ثّم اكتب وصّیتك التي جاء في األثر أّنھا تطیل العمر، وھي عالم ة الت سلیم ألم ر اللَّ ھ، وااللت زام بح دود اللَّ ھ           -7
 .سبحانھ

  ووّدع ذوي األرحام واألصدقاء، طالبًا منھم إبراء ذّمتك مّما قد یكون علیك م ن حق وقھم الت ي ت ساھلت فیھ ا،       -8
 .ف تذھب إلى بیت الطھارة والرحمةسو فإّنك إن شاء اللَّھ

حی اة اإلیم ان   ..   واعقد العزم على إصالح نفسك والتوكّل على اللَّھ في بن اء حی اة جدی دة بع د الع ود م ن الح جّ                   -9
 .والنشاط والسعادة

 
  في مدرسة الحّج

 وفقھًا؛ ألّنھ في منذ الخروج من بیتك تدخل في مدرسة الحّج، وكّلما كانت ھّمتك أسمى استطعت أن تستزید وعیاً 
ھذه المدرسةبصائر كثیرة لتسامي الروح، وزیادة العقل، وقّوة اإلرادة، ونمّو روح التقوى، وقد ق ال اللَّ ھ س بحانھ       

 197: البقرة).    َواتَُّقوِن َیا ُأوِلي اْلَأْلَباِب َخْیَر الزَّاِد التَّْقَوى َوَتَزوَُّدوا َفِإَن: (عن رحلة الحّج
 لحظة مغادرة أھلك ودخولك في ضیافة الرحمن، ترقى في درجات التقوى، وتتسامى في مراتب    وھكذا فإّنك منذ  

 .العلم واإلرادة
 :وإلیك أّیھا الحاّج الكریم المنھاج الذي نوصي بھ

  تالوة القرآن في الدیار التي نزل فیھا القرآن، والتدّبر في آیاتھ، وال ریب أّن ص فاء روح الح اّج ی ساعده ف ي            -1
روس القرآن،وفھم بصائره، وإذا استطعت أن تختم القرآن في أیام الحّج فافعل، فإّن في ذلك ثوابًا عظیمًا،       وعي د 

 .بتدارس اآلیات بعد تالوتھا، فإّنھ یساھم في معرفة حقائق القرآن وإذا كنت مع جمع من اخوتك فعلیك
فروعھ وُاسس األخالق اإلسالمیة وما یھّمھ   على الحاّج أن یسعى إلى التفّقھ في الدین، ومعرفة ُاصول دینھ و   -2

وفي حمالت الحّج علماء ینبغي االنتفاع بھم إلى أبعد حّد، وذلك بتنظیم جلسات درس في . اُالّمة من معرفة شؤون
درج ات ف ي الفق ھ، وعل یھم أن یتدارس وا مع الم ال دین فیم ا بی نھم، َف ُیَعلِّم الع الُم             مختلف الشؤون، كم ا وأّن الحّج اج      

 .عاد بثروة علمیة عظیمةكما یعود بزاد التقوى والصالح ھَل، ما أنعم اللَّھ علیھ، حتى إذا عاد الحاّج إلى بالدهالجا
  األدعیة المأثورة، ھي لغة خطاب العبد مع رّبھ في رحاب البی ت الح رام، وینبغ ي االھتم ام الج ّدي بقراءتھ ا                   -3

 ترجمة لغیر العرب فلیكابد الحاّج في سبیل معرفتھا، وبالذات والتأّمل في كلماتھا،وإذا كانت بحاجة إلى تفسیر أو
علیھ السالم في یوم عرفة، وینبغي االھتم ام ب دعاء مع ّین لتترّس خ ب صائره       الحسین أدعیة ذي الحّجة ودعاء اإلمام 

 .في وعیھ
قامتھا في رحاب   من المحتمل أن تكون على الحاّج صلوات قضاء فاتتھ في طول حیاتھ، فعلیھ أن یبادر إلى إ  -4

الركعة الواحدة في المسجد النبوي تعادل بألف في غیره، وھي في المسجد الحرام بمأة ألف، فال              البیت، ولیعلم أنّ  
 .یفوتھ ھذا الثواب العظیم

  والمكث في المسجدین الشریفین طویًال، واالشتغال بالذِّكر والتالوة والدعاء وإقامة الصلوات والتع ارف م ع                 -5
 .ال ینبغي التھاون فیھا أبدًا من أعظم األعمال التي سلمینسائر الم

  وأعظم ھدف لك في الحّج أن یوّفقك اللَّھ للتوبة، وحقیقتھا العودة إلى نقاء اإلیمان بعی دًا ع ن وس اوس ال شّك،         -6
 صلتھا باللَّھ وعن الریاءوالكبر والحسد، ومن ثّم إصالح النفس بما یسمو بھا إلى حقیقة التقوى، فیتّم نورھا وتعود

 .سبحانھ
فإذا ارتفعَت إلى درجة التوبة حّقًا، فإّنك تجد في نفسك الشجاعة والق ّوة والثق ة الكافی ة ل صیاغة حیات ك م ن جدی د                     

 :التالیة وفق المناھج
انظر ھل أّن عالقتك بزوجك وأطفالك واخوانك وأخواتك وأبنائھم وذوي األرحام عمومًا، ھي عالقة المشاركة : أ

ورةوالحّب واالحترام، أم تسعى إلى فرض نفسك علیھم وتبخس حّقھ م؟ ف إذا كان ت العالق ة ح سب م ا أم ر               والمشا
 .اللَّھ سبحانھ فاشكر رّبك،وإّلا فإّنك في رحلة الوفادة إلى اللَّھ تقدر على إصالح تلك العالقة إن شاء اللَّھ

م قائم ة عل ى التطفی ف وأخ ذ حّق ك م نھم        أساس الع دل واإلح سان؟ أ      وكذلك صلتك بالناس، ھل ھي قائمة على      : ب
 .حقوقھم؟ اعقد العزم على إصالح نفسك إن كانت خاطئة في عالقتھا باآلخرین كامًال والمماطلة في
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مصدر رزقك الذي تعیش علیھ ، ھل ھو حالل أم فیھ شبھة الحرمة؟ تخّلص من مصدر الرزق المشتبھ واعلم : ج
 .اللَّھ یجعل لھ مخرجًا ویرزقھ من حیث ال یحتسببأّن اللَّھ ھو الرّزاق،وأّن من یّتقي 

وانظر ما ھي المسافة الفاصلة بین منھج حیاتك ككّل ومناھج المّتق ین، فتوّك ل عل ى اللَّ ھ س بحانھ واح ذف ھ ذه          : د
، )ف  ي خت  ام س  ورة الفرق  ان(الم  سافة ول  و ب  صورةتدریجیة، وإّن  ك لتق  رأ ف  ي الق  رآن الك  ریم من  اھج عب  اد ال  رحمن 

، ف انظر لنف سك   )ف ي بدای ة س ورة البق رة    (، وص فات المّتق ین   )ف ي مطل ع س ورةالمؤمنون     (ح المؤمنین   وأسباب فال 
 .كیف تقدر على العمل بھا بإذن اللَّھ تعالى

ضع لنفسك منھاجًا للعبادة؛ مثل قیام اللیل،تالوة القرآن، إقامة النوافل مع الفرائض، مساعدة المساكین بجھ دك   : ه
 .الخاّص، وماأشبھ

 
  ب الحّجمكاس

 ما ھي المكاسب العملیة التي تعود بھا من الحّج؟
  بعد إصالح النفس وتكامل الروح یبق ى اكت ساب أٍخ ف ي اللَّ ھ ھ و أف ضل م ا تع ود ب ھ م ن الح ّج، فإّن ك س وف                    -1

جد سائر البالد، فانظر كیف تمّتن العالقة بھم حتى تستفید منھم مستقبًال، وفي ذات الحملة ت          تختلط باخوة كرام من   
من تؤاخیھ في اللَّھ، وتشترك معھ في ھیئةدینیة أو مشروع خیري أو حتى في عمل اقتصادي، من ھنا فإّن علیك           

 .أن تفّكر منذ بدایة السفر في اكتساب االخوة في اللَّھ
م ن    قبل سفرتك وأثناءھا وبعدھا علیك باالھتمام بأحوال المسلمین في العالم، حیث إّنك ستقابل مئات اُاللوف   -2

اإلسالم واإلیم ان، ف إّن علی ك أن تع رف حی اتھم، وإذا كان ت ھن اك م شكلة لبع ضھم، علی ك أن تعرفھ ا                           اخوتك في 
اس  تطعت إل  ى ذل  ك س  بیًال؛ ال أق  ّل بال  دعاء لھ  م ومواس  اتھم بالكلم  ة الطّیب  ة، ف  إّن النب  ّي     وت  ساعدھم ف  ي حّلھ  ا أّن  ى 

، وأّنھ قد أرس ى أس اس   »بُامور المسلمین فلیس منھم   یھتمّ من أصبح ولم  «: صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم قد قال       األكرم
 .بالذات البنیان التوحیدي لُالّمة اإلسالمیة في ربوع الدیار المباركة وفي أیام الحّج

  إذا عدت من الح ّج بث روة كبی رة م ن المعلوم ات ع ن الم سلمین ودراس ة أح والھم وتج اربھم، وع دت بأفك ار                -3
وھكذا كان الحّج س ببًا لزی ادة   . سامیة، فإّنك سوف تصبح أنجح في حیاتك إن شاء اللَّھ  جدیدة عن الحیاة،وتطّلعات    

 .ِنعم اللَّھ علیك الرزق، ووسیلة للصّحة والبركة في
 

  آداب الِعشرة في الحّج
 واعلم بأّن الحّج تجربة ألخالق اإلنسان وآداب معاشرتھ مع الناس، فأنت تواجھ ف ي حملت ك ُاناس ًا مختلف ین، وق د                   

وف ي الم سجد الح رام والم سجد النب وي، وعن د       . بجماع ات ق د تواف دوامن آف اق األرض المترامی ة        یجمعك الطری ق  
المشاعر في عرفات والمزدلف ة ومن ى، یقابل ك أنم اط م ن الب شر ل م تع رفھم،                  الطواف وفي المسعى، وعلى أرض    

رحمن وال یجوز لك التع الي عل یھم، وھك ذا    جمیعًا وفد ال وعلیك أّن تكون في قّمة األخالق عند االحتكاك بھم، فھم 
 .ینبغي أن تتدّرب نفسیًا في التعامل معھم

إّن الناس ینظرون إلى الحاّج باحترام وثقة، والسبب إّنھ قد تزّود في أیام الحّج بالتقوى، وبآداب المعاشرة الحسنى 
 یع ود ب روح التق وى وحقائقھ ا،     الفاضلة، ولكّن الناس درج ات ف ي اكت ساب ف ضیلة التق وى، فم نھم م ن             وباألخالق

والذین یتزّودون بروح التقوى ھم الذین تظھ ر حقیق ة تق واھم ف ي عالق تھم ب اخوانھم،             .ومنھم من یكتفي بالمظاھر   
حّقًا، وال یسخرون منھم، وإّن والی ة اللَّ ھ ووالی ة الرس ول وأھ ل بیت ھ إّنم ا           فال یعتدون وال یظلمون وال یبخسونھم     

والتعاون معھم في البر والتقوى، فمن عاد من الحّج   وحّبھم والمسارعة إلى قضاءحوائجھمتكتمل بوالیة المؤمنین
 .بھذه الوالیة الكاملة فقد عاد بزاد عظیم ینفعھ في الدنیا وفي اآلخرة

 
 نصیبك من الدنیا

 :لقد أمرنا اللَّھ بالحّج لنشھد منافع لنا، ومن تلك المنافع البصائر التالیة
ّج في رحاب بیت اللَّھ فرصة للتفّكر في شؤونھ، ومنھا وضعھ الحیاتي، وأنت اآلن فّكر كیف تسمو یجد الحا: أّوًال

بنفسك درجة أودرجات، فإذا كنت عامًال فكِّر كیف ت صبح ت اجرًا، وإن كن ت موّظف ًا ف ضع خّط ة لت صبح م دیرًا،                
 ولماذا ال؟ ما دمت ضیفًا على ال رّب  .منھاجًا لنفسك لتصل إلى أسمى درجة علمیة وإن كنت عالمًا أو خبیرًا ارسم 
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الرحمن، وقد أمرك بالدعاء ووعدك االستجابة،فلماذا ال تتطّلع إلى درجات عالیة في ال دنیا كم ا ف ي اآلخ رة؟ ف ال             
 .تنس نصیبك من الدنیا

 وأن ت   )22(»...حّجوا واعتم روا ت صّح أب دانكم      «:علیھما السالم  جاء في الحدیث عن اإلمام علّي بن الحسین       : ثانیًا
ترسم لنفسك خطة للحفاظ على ص ّحة ب دنك وقّوت ھ، وإذا كن ت ت شكو م ن عّل ة، ف ال أق ّل           الیوم في الحّج، ینبغي أن    

 .حاول ضبطھا وعدم انتشارھا في جسدك
وھكذا اعقد عزمات قلبك على التشافي من أمراضك والمحافظ ة عل ى ص ّحتك، واطل ب م ن اللَّ ھ س بحانھ العافی ة            

 .منھ طول العمر في سالمة في دینك وعافیة في بدنكإلى آخر عمرك،واطلب 
واعلم ب أّن  . ینبغي االلتزام الجّدي بالتعالیم الصحّیة التي یقّدمھا لك الخبراء في بالدك، أو في الدیار المقّدسة : ثالثًا

ال بالد  وھكذا علیك إذا كن ت م ن أھ ل    . التعالیم قد یؤّدي إلى ضرر عظیم بك، وھذا حرام شرعاً       مخالفة بعض ھذه  
وعلی  ك أن . ض  ربة ال شمس، أو قّل  ة ال  سوائل، مّم ا ی  ضّر ب صّحتك اآلن وم  ستقبالً    المعتدل ة أو الب  اردة أن تتحاش ى  

إقامتك، سواء في ال بالد أوالم شاعر، وتجّن ب حت ى اإلمك ان الخ روج وح دك، فلعّل ك             تحافظ أبدًا على عنوان محلّ    
وإذا ضللت الطریق فال تمش . ود تحّسبًا لحالةالطوارئواحتفظ معك ببعض النق   . تحتاج إلى مساعدة رفیق سفرك    

وإذا . على غیر ھدى، بل اطلب مساعدة ا قرب الناس إلیك فورًا، وھكذا إذا أحسست ب دوار أوحال ة غی ر طبیعی ة              
 .طلب أحد منك المساعدة وكنت قادرًا علیھا، فال تترّدد في تقدیمھا لھ

ن بشؤون الحّج في الدیار المقّدسة، خصوصًا الجانب الصّحي منھا عمومًا إّن إرشادات مدیر حملتك، أو المختّصی
 .تعالیم حیاتیة الینبغي التھاون فیھا

 
  إلى علماء الدین

وعلى الناس اّتباع تعالیمھم، . إّن الحاجة إلى علماء الدین ھي مثل الحاّجة إلى الدین نفسھ، وتزداد أھّمیة في الحّج
وفیم ا یل ي   . وینبغي لعلماء ال دین المزی د م ن االھتم ام بالن اس     . و تعّلق الفدیة بھم خطر فساد حّجھم أ    وإّلا فإّن ھناك  

تجاربنا الخاّصة، أو من تعلیمات كبار العلماء رضوان اللَّھ على الماضین منھم            بعض الوصایا التي استفدناھا من    
 :وحفظ اللَّھ الباقین

ام الح ّج بع ض المت شابھات الدقیق ة الت ي یحت اج الع الم          اتقان فقھ الحّج قبل التصّدي لشؤون الحّجاج؛ ففي أحك         -1
 .إلى التأّمل فیھاكثیرًا ودراستھا باستمرار

  التفّرغ لشؤون الحجاج واالھتمام بتعلیمھم، باالضافة إلى أحكام الحّج سائر أبواب الفقھ، خصوصًا ما یتعّل ق                -2
 . حدود اللَّھ في الحیاةوالمحرمات فیھا، وعمومًا بالمحّرمات الشرعیة التي ھي بالمكاسب

وینبغي وضع برنامج لدروس یومیة في مختلف فروع الشریعة من العقائد إلى األخالق إلى األحكام ولمّدة ث الث      
ساعات متفّرقة،وإذا كان بعض الحّجاج مستغنین عن مثلھا فإّن أكثرھم بحاجة إلیھ ا، ف ال نن سى م دى أھّمی ة ھ ذه            

 .الدروس الیومیة
 .سؤولي الحّج في إدارة الحّجاج، حتى یؤّدوا مناسكھم بأفضل صورة ممكنة  التعاون مع م-3
  إّن مَثل العالم مثل الطبیب، فكما ال ینبغي للطبی ب أن یمن ع علم ھ ع ن المرض ى إذا احت اجوا إلی ھ، ب ل یج ب                      -4

 الناس وھم بأمس علیھ أن یعرِّف نفسھ لھم،ویتصّدى لمعالجتھم، كذلك العالم ال ینبغي لھ أن یخفي ھوّیتھ، ویترك              
أحكام الشریعة في الحّج، لیس فق ط ف ي حملت ھ ولرف اق س فرتھ، وإّنم ا        الحاّجة إلیھ، إّنما ینبغي لھ أن یتصّدى لبیان     

یرتدي زّیھ العلمائي لیعرفھ الناس ولیسألوه أحكام دینھم  فإذا خرج من محّل إقامتھ فاألفضل أن. أیضًا لكاّفة الناس
أغلب الناس، وخصوصًا في رحل ة الح ّج      لھم الطارئة، فإّنھ لیس مثل العالم من یثق بھ        ویرجعوا إلیھ في حّل مشاك    

 .الشاّقة
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 آداب السفر
 

لقد حفلت السّنة الشریفة بتعالیم قّیمة للسفر وبالذات لرحلة الحّج، ونحن إذ نتلوھا علیك أّیھا الحاج نأمل أن یوّفقك 
 :من ھذه الرحلة اإللھیة بأفضل ما یعود بھ وفد الرحمن من ضیافتھ الكریمةلالستضاءة بھا لتعود  اللَّھ سبحانھ

ھكذا جاء في الحدیث الشریف المأثور عن جعفر بن محّمد، ع ن  .   السفر صّحة، والجھاد غنیمة، والحّج غنى   -1
 ).23(»ا تستغنواسافروا تصّحوا، وجاھدوا تغنموا، وحّجو«: صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم رسول اللَّھ قال: آبائھ قال

وقد حّدد اإلس الم جمل ة   .   وقبل السفر علیك باختیار الرفقة، حیث جاء في الحدیث الشریف الرفیق ثّم الطریق             -2
 :لصحبة السفر مواصفات

إذا ص  حبت «: فق  د روي ع  ن اإلم  ام الب  اقر أب  ي جعفرعلی  ھ ال  سالم أّن  ھ ق  ال   .  أن یك  ون ص  احبك ف  ي م  ستواك -أ
 ).24(»یكفیك، فإّن ذلك مذّلة للمؤمن فاصحب نحوك، وال تصحب من

ص لى   ق ال رس ول اللَّ ھ   :  وأمر بأن یكون الصحب أقّل من سبعة، فقد روي عن محّمد بن علّي بن الحسین ق ال           -ب
 ).25(»أحّب الصحابةإلى اللَّھ عّز وجّل أربعة، وما زاد قوم على سبعة إّلا كثر لغطھم«: اهللا علیھ وآلھ وسلم

م ا اص طحب اثن ان إّل ا     «: صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم أّن ھ ق ال        ، فقد روي عن رسول اللَّھ      وأمر بالرفق بالصحب   -ج
 ).26(»أرفقھما بصاحبھ كان أعظمھما أجرًا وأحّبھما إلى اللَّھ

  وأمر بالتزّود للسفر وجعلھ من شرف الرجل، فقد جاء في الحدیث المأثور عن اإلم ام الباقرعلی ھ ال سالم أّن ھ                 -3
 ).27(»من شرف الرجل أن یطیب زاده إذا خرج في سفر«: صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم اللَّھ قال رسول: قال

س ّتة  «: ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم     قال رسول اللَّ ھ : واعتبر ذلك من المروة، فقد روي عن اإلمام الرضا عن آبائھ    
 فتالوة كتاب اللَّھ، وعمارة مساجد   فأّما التي في الحضر   . المرّوة، ثالثة منھا في الحضر، وثالثةمنھا في السفر        من

 ).28(»وأّما التي في السفر فبذل الزاد،وحسن الخلق، والمزاح في غیر المعاصي. اللَّھ، واّتخاذ اإلخوان في اللَّھ
علیھما السالم إذا سافر إل ى مّك ة للح ّج أو العم رة ت زّود م ن أطی ب         وجاء في حدیث آخر أّنھ كان علّي بن الحسین      

 ).29(والمحّلى) المخص(وز والسكروالسویق المحّمض الزاد من الل
ی ا بن ي، س افر ب سیفك وخّف ك وعمامت ك       : ف ي وص ّیة لقم ان البن ھ    : علیھ السالم أّن ھ ق ال   وروي عن اإلمام الصادق  

وخیوطك ومخرزك، وتزّود معك من األدویة ما تنتفع بھ أنت ومن معك، وكن ألصحابك  وسقائك) خبائك(وحبالك
 ).30( معصیة اللَّھ عّز وجّلموافقًا إّلا في

) أمان األخطار(وقد استحّب أن یصطحب المرء شیئًا من تربة الشفاء، فقد روى علي بن موسى بن طاووس في        
علیھ السالم شفاء من كّل داء، فھل ھي  تربة قبر الحسین: علیھ السالم أّنھ قیل لھ   عن الصادق ) الزائر مصباح(وفي

إذا أرادأحدكم أن یك ون آمن ًا م ن ك ّل خ وف فلیأخ ذ الم سبحة م ن تربت ھ، وی دعو                نعم  «: أمان من كّل خوف؟ فقال    
 :بدعاء المبیت على الفراش ثالث مرات، ثّم یقّبلھا ویضعھاعلى عینھ ویقول

ُامِّ ِھ، َوِبَح قِّ َأِخی ِھ،     قِّ َأِبی ِھ، َوِبَح قِ  اللَُّھمَّ ِإنِّي َأسَأُلَك ِبَحقِّ ھِذِه التُّْرَب ِة اْلُمَباَرَك ِة، َوِبَح قِّ َص اِحِبَھا، َوِبَح قِّ َج دِِّه، َوِبَح          
ث ّم ی ضعھا ف ي جیب ھ     . َوِبَحقِّ ُوْلِدِه الطَّاِھِریَن،اْجَعْلَھا ِشَفآًء ِمْن ُكلِّ َدآٍء، َوَأَمانًا ِمْن ُكلِّ َخْوٍف، َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ ُس وءٍ      

ن فعل ذلك في العشاء فال یزال ف ي أم ان اللَّ ھ حت ى       حتى العشاء، وإ   فإن فعل ذلك في الغداة فال یزال في أمان اللَّھ         
 ).31(»الغداة

  وأن یتوّكل على اللَّھ وال یؤّخر سفره لوساوس الشیطان وما یثیره في النفس م ن الطی رة والت شاؤم، فق د ج اء       -4
إن ش ّددتھا   الطی رة عل ى م ا تجعلھ ا، إن ھّونتھ ا تھّون ت، و             «: علی ھ ال سالم أّن ھ ق ال        اإلمام ال صادق   في الحدیث عن  

 ).32(»تشّددت، وإن لم تجعلھا شیئًا لم تكن شیئًا
علی  ھ ال  سالم إذا وض  ع رجل  ھ ف  ي      وی  ستحب للم  سافر إذا أراد ال  سفر أن یتل  و ھ  ذه اآلی  ة، فق  د ك  ان ال  صادق     -5

، ویحم د اللَّ ھ س بعًا، ویھّل ل اللَّ ھ          ، وی سّبح اللَّ ھ س بعاً      )ُمْق ِرِنینَ  َسخََّر َلَن ا َھ ذا َوَم ا ُكنَّ ا َل ھُ           ُسْبَحاَن الَِّذي : (یقول الركاب
 ).33(»سبعًا

ص لى   كان رس ول اللَّ ھ  :   ویستحب أن یوّدعھ اخوانھ بھذا الدعاء المأثور عن أبي جعفرعلیھ السالم، حیث قال            -6
أح سن اللَّ ھ ل ك ال صحابة، وأكم ل ل ك المعون ة، وس ّھل ل ك          «: اهللا علیھ وآلھ وسلم إذا وّدع مسافرًا أخذبیده ث ّم ق ال     

وأمانت ك وخ واتیم عمل ك، ووّجھ ك لك ّل خی ر، علی ك         لحزونة، وقّرب ل ك البعی د، وكف اك المھ ّم، وحف ظ ل ك دین ك            ا
 ).34(»بتقوى اللَّھ، استودع اللَّھ نفسك، سر على بركة اللَّھ عّز وجّل
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إّن مع ي  : ال سالم علی ھ   قلت ألبي عبد اللَّھ:   وینبغي للمسافر أن یھتّم بنفقتھ، فقد جاء في حدیث صفوان الجّمال       -7
م  ن ق  ّوة الم  سافر  : علی  ھ ال  سالم ك  ان یق  ول   نع  م إّن أب  ي «: فأش  ّد نفقت  ي ف  ي حق  وي؟ ق  ال   أھل  ي وإّن  ي ُاری  د الح  جّ  

 ).35(»حفظنفقتھ
  ویستحب االقتصاد في اإلنفاق في السفر عمومًا، ولكن تستحّب التوسعة في الحّج والعمرة، فقد روي عن أبي -8

ما من نفقة أحّب إلى اللَّھ عّز وجّل من نفقة «: صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم قال رسول اللَّھ: قال ھعلیھ السالم أّن عبداللَّھ
 ).36(»قصد، ویبغض اإلسراف إّلا في حّج أو عمرة

  وإذا ورد مدینة یستحّب أن یقول عند اإلشراف علیھ ا م ا ج اء ف ي الح دیث الم روي ع ن محّم د ب ن عل ى ب ن             -9
ی ا عل ي، إذا أردت مدین ة أو قری ة     «:علیھ السالم صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم لعليّ  ول اللَّھ كان في وصّیةرس  : الحسین

الّلھ ّم إّن ي اس ألك خیرھ ا، وأع وذ ب ك م ن ش ّرھا،الّلھّم حّببن ا إل ى أھلھ ا وحّب ب ص الحي أھلھ ا               : فق ل ح ین تعاینھ ا   
 ).37(»إلینا
 :التأكید علیھما في السّنة  ویستحب أن یحسن مصاحبة إخوانھ، وبالذات في أمرین جاء -10

: انتظار صاحب الحاجة حتى یقضي حاجتھ، فق د روي ع ن اإلم ام موس ى ب ن جعفرعلی ھ ال سالم أّن ھ ق ال                  : األّول
أمیران ولیسا بأمیرین؛صاحب الجنازة لیس لمن یتبعھا أن یرجع حتى یؤذن لھ، وامرأة حّجت م ع ق وم فاعتّل ت        «

 ).38(»تأذن لھمبالحیض فلیس لھم أن یرجعوا ویدعوھاحتى 
علیھ السالم  سمعت أبا عبداللَّھ: بن غیاث قال[ جعفر] عدم التحّدث عن أسرار الرحلة، فقد روي عن حفص: الثاني

 ).39(»المرّوة أن یحّدث الرجل بما یلقى في سفره من خیر أو شّر لیس من«: یقول
السفر قطع ة م ن ال سقر، ف إذا     «:  أّنھ قالالسّجاد   ویستحب اإلسراع في العود من السفر، فقد روي عن اإلمام      -11

 ).40(»سفره فلیسرع العود إلى أھلھ قضى أحدكم
مضى منھ، بل یختار طریقًا آخر إذا كان ھناك طریقان إلى غایتھ،    ویستحب أّلا یعود من ذات الطریق الذي-12

وآل ھ وس لم ح ین غ دا م ن من ى ف ي           ص لى اهللا علی ھ       أخذ رسول اللَّھ  «: علیھ السالم أّنھ قال    الحسن فقد روي عن أبي   
 ).41(»یرجع فیھ طریق ضّب ورجع ما بین المازمین، وكان إذا سلك طریقًا لم

  ویستحب أن یعود بھدیة ولو كانت متواضعة إلى أھلھ، فقد جاء في حدیث مروي عن جعفر بن محّمدعلی ھ                -13
ر ولو بحج ر، ف إّن إب راھیم ك ان إذا ض اق أت ى       إذاسافر أحدكم فقدم من سفره فلیأت أھلھ بما تیسّ       «: السالم أّنھ قال  

منھم أزمة، فرجع كما ذھب، فلّما قرب من منزلھ نزل عن حماره فم أل     قومھ، وأّنھ ضاق ضیقة فأتى قومھ فوافق      
 ).42(»خرجھ رمًال إرادة أن یسكن من روح سارة

ي الروای ةالمأثورة ع ن اإلم ام       ویستحب أن یعین المؤمنون المسافر منھم وبالذات في سفر الحّج، فقد جاء ف              -14
من أعان مؤمنًا مسافرًا فّرج اللَّھ «: صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم بن الحسین قولھ عن رسول اللَّھ الباقر محّمد بن علي  

الغ  ّم والھ  ّم، ونّف  س كرب  ھ العظ  یم ی  وم یع  ّض الن  اس     عن  ھ ثالث  ًا وس  بعین كرب  ة، وأج  اره ف  ي ال  دنیا واآلخ  رة م  ن   
 ).43(»بأنفاسھم

علیھ السالم   یستحب أن یتعاھد المؤمنون أھل الحاج بالزیارة وبالخدمة إن احتاجوا، فقد روي عن أبي عبداللَّھكما
 ).44(»من خّلف حاّجًا في أھلھ ومالھ كان لھ كأجره حتى كأّنھ یستلم األحجار«: علیھ السالم الحسین قول علّي بن

م ن  «: علی ھ ال سالم أّن ھ ق ال     لحدیث المروي عن أبي عبداللَّ ھ   ویستحب زیارة الحاج إذا عاد إلى بالده، ففي ا  -15
 ).45(»كمن استلم الحجر لقى حاّجًا فصافحھ كان

علی ھ ال سالم    كان علّي ب ن الح سین  «: علیھ السالم قالھ   عبداللَّھ وینبغي االسراع في زیارة الحاّج، فقد روي عن أبي        
 ).46(» من قبل أن تخالطھم الذنوبوالمعتمر ومصافحتھم بادروا بالسالم على الحاج: یقول

حّق على المسلم إذا أراد «: صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ذلك حّقًا من حقوق المسلمین على بعضھم فقال واعتبر النبّي
 ).47(»إخوانھ إذا قدم أن یأتوه سفرًا أن ُیعلم إخوانھ، وحّق على

لمسافر، وبال ذات الح اّج ف ي رحلت ھ اإللھی ة، فق د         وجاء في وصیة جامعة مأثورة عن لقمان الحكیم ما ینفع ا         -16
إذا سافرت مع قوم ف أكثر است شارتھم        «: قال لقمان البنھ  : علیھ السالم أّنھ قال    الصادق أبي عبداللَّھ   روي عن اإلمام  

وجوھھم، وكن كریمًا على زادك بی نھم، وإذا دع وك ف أجبھم، وإن اس تعانوا      في أمرك وُامورھم، وأكثر التبّسم في     
الصمت وكثرة الصالةوسخاء النفس بما معك من داب ة أو م اء وزاد، وإذا است شھدوك             فأعنھم، واستعمل طول   بك

حتى تتثّبت وتنظر، وال تجب في مشورة حت ى      على الحّق فاشھد لھم، واجھد رأیك لھم إذا استشاروك، ثّم ال تعزم           
مشورتك، ف إّن م ن ل م یمح ض الن صیحة       يتقوم فیھا وتقعد وتنام وتأكل وتصّلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك ف    
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لمن استشاره سلبھ اللَّھ رأیھ، ونزع من ھ األمان ة، وإذا رأی ت أص حابك یم شون ف امش معھ م، وإذارأی تھم یعمل ون                 
فاعمل معھم، وإذا تصّدقوا وأعطوا قرضًا فأعط معھم، واسمع لمن ھو أكبر منك سّنًا، وإذا أمروك بأمر وسألوك 

ال، فإّن ال عّي ولوم، فإذا تحّیرتم في الطریق ف انزلوا، وإذا ش ككتم فقف وا وت ؤامروا، وإذا             : لنعم، وال تق  : شیئًافقل
رأیتم شخصًا واحدًافالتسألوه عن طریقكم وال تسترشدوه، فإّن الشخص الواحد في الفالة مری ب لعّل ھ یك ون ع ین            

أن ت روا م ا ال أرى، ف إّن العاق ل إذا          الذي حّیركم، واحذروا الشخصین أیضًا إّل ا         اللصوص، أو یكون ھو الشیطان    
 .شیئًا عرف الحّق منھ، والشاھد یرى ما الیرى الغائب أبصر بعینھ

ء، صّلھا واسترح منھا فإّنھا َدین، وصلِّ في جماعة ولو على رأس  یا بني؛ إذا جاء وقت الصالة فال تؤّخرھا لشي
ا لونًا، وألینھا تربة، وأكثرھا ع شبًا، وإذا نزل ت        وإذاأردتم النزول فعلیكم من بقاع األرض بأحسنھ      : وأضاف. زّج

فصلِّ ركعتین قبل أن تجلس، وإذاأردت قضاء حاجتك فابعد الم ذھب ف ي األرض، وإذا ارتحل ت ف صلِّ ركعت ین،        
أھلھا، فإّن لكّل بقعة أھًال من المالئكة، فإن استطعت أن ال تأكل  ووّدع األرض التي حللت بھا، وسّلم علیھا وعلى    

 حتى تبدأ فتصّدق منھ فافعل، وعلیك بقراءة كتاب اللَّھ عّزوجّل ما دم ت راكب ًا، وعلی ك بالت سبیح م ا دم ت                طعامًا
عامًال، وعلی ك بال دعاء م ا دم ت خالی ًا، وإّی اك وال سیر م ن أّول اللی ل وس ر ف ي آخره،وإّی اك ورف ع ال صوت ف ي                      

 ).48(»مسیرك
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  استطاعة الحج وأقسامھ
 
 
  حّج وشروطھ أقسام ال  
 

 :القرآن الكریم
).    َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َس ِبیًال َوَم ن َكَف َر َف ِإنَّ اللَّ َھ َغِن يٌّ َع ِن اْلَع اَلِمینَ                    َوللَِّھ: (  قال اللَّھ تعالى    -1

 97: آل عمران
ِلَی ْشَھُدوا  *  ُك لِّ َض اِمٍر َی ْأِتیَن ِم ن ُك لِّ َف جٍّ َعِمی ٍق         َیْأُتوَك ِرَجاًال َوَعل ى َوَأذِّن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ     : (  قال اللَّھ تعالى    -2

 27-  28: الحّج...).   َمَناِفَع َلُھْم َوَیْذُكُروااْسَم اللَِّھ ِفي َأیَّاٍم َمْعُلوَماٍت
 

 :السّنة الشریفة
إّنم ا ُام روا ب الحّج لعّل ة الوف ادة إل ى اللَّ ھ ع ّز             «:طویل أّنھ قال   في حدیث -  روي عن اإلمام الرضاعلیھ السالم        -1

وجّل وطلب الزیادة،والخروج من كّل ما اقترف العبد تائبًا مّما مضى، مستأنفًا لما یستقبل، مع ما فیھ من إخ راج        
ًا األھل والولد، وحظر النفس عن اللذات، شاخ صًا ف ي الح ّر والب رد، ثابت          األموال، وتعب األبدان، واالشتغال عن    

ذل ك لجمی ع الخل ق م ن المن افع لجمی ع م ن ف ي ش رق           على ذلك دائمًا، مع الخضوع واالستكانة والتذّلل، مع ما في       
وب ائع وم شتٍر وكاس ب     األرض وغربھا، ومن في البّر والبحر، مّمن یحّج وممن ل م یح ّج، م ن ب ین ت اجر وجال ب              

التفّقھ  مكن لھم االجتماع فیھ، مع ما فیھ منومسكین ومكار وفقیر، وقضاء حوائج أھل األطراف في المواضع الم         
 :ونقل أخبار األئّمةعلیھم السالم إلى كّل صقع وناحیة، كما قال اللَّھ عّز وجّل

 122:  التوبة) َیْحَذُروَن َعلَُّھْمَفَلْوَال َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُھْم َطاِئَفٌة ِلَیَتَفقَُّھوا ِفي الدِّیِن َوِلُینِذُروا َقْوَمُھْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْیِھْم َل(
 ).28(49: الحّج) ِلَیْشَھُدواَمَناِفَع َلُھْم(و
عّلة فرض الحّج مّرة واحدة ألّن اللَّھ تعالى وضع الف رائض  «:   وقال اإلمام الرضاعلیھ السالم في حدیث آخر   -2

 ).50(»ل القّوة على قدر طاقتھمتلك الفرائض الحّج المفروض واحدًا، ثّم رّغب أھ على أدنى القوم قّوة، فمن
إذا قدر الرجل عل ى م ا یح ّج ب ھ ث ّم دف ع ذل ك ول یس ل ھ          «: علیھ السالم أّنھ قال     وجاء عن أبي عبداللَّھ الصادق      -3

 ).51(»شریعة من شرائع اإلسالم شغل یعذره بھ فقد ترك
ع ھ م ن ذل ك حاج ة تجح ف ب ھ، أو       من مات ول م یح ّج حّج ة اإلس الم ل م یمن     «: علیھ السالم أّنھ قال      وروي عنھ   -4

 ).52(»یھودیًا أو نصرانیًا مرض ال یطیق فیھ الحّج، أوسلطان یمنعھ، فلیمت
حّج  وا واعتم  روا ت  صّح «: علیھم  ا ال  سالم أّن  ھ ق  ال علی  ھ ال  سالم ع  ن عل  ّي ب  ن الح سین    وروى اإلم ام ال  صادق -5

 مغفور لھ، وموج وب ل ھ الجن ة، وم ستأنف ل ھ          الحاّج«: وقال. »مؤنات عیاالتكم  أبدانكم، وتّتسع أرزاقكم، وتكفون   
 ).53(»العمل، ومحفوظ في أھلھ ومالھ

الحّج ثالثة أصناف؛ حّج مفرد، وِقران، وتمّتع «: علیھ السالم یقول سمعت أبا عبداللَّھ  :   وقال معاویة بن عّمار     -6
 ).54(»ا، وال نأمر الناس إّلا بھاصلى اهللا علیھ وآلھ وسلم، والفضل فیھ بالعمرة إلى الحّج، وبھا أمررسول اللَّھ

 
 

 :األحكام
 

 :تعریف الحّج
الحّج شریعة من شرائع اللَّھ عّز وج ّل، والمق صودبھ ف ي ال شریعة اإلس المیة، ق صُد بی ت اللَّ ھ الح رام والم شاعر               

 .مخصوصة ھناك في برھة زمنیة معّینة المقّدسة ألداء أعمال
 

 :حكم الحّج
 :، وینقسم الواجب منھ إلى ثالثة أقسام ھي كالتاليینقسم الحّج إلى واجب ومستحّب

 .  ِحّجة اإلسالم؛ وھي التي تجب مّرة واحدة في العمر على من اجتمعت فیھ شرائط وجوب الحّج-1
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 .  ما ُیوجبھ اإلنسان على نفسھ بالنذر أو العھد أو القسم-2
 .وى ھذه األقسام مستحّبوما س.   ما یجب على اإلنسان حین یؤجر نفسھ للحّج نیابة عن غیره-3
 

 :أقسام الحّج
 :ثّم الحّج ینقسم من حیث الكیفّیة إلى ثالثة أقسام كالتالي

 فرسخًا أو زھاء 16 میًال أو 48  حّج التمّتع؛ وھو في الغالب فرض من یبعد وطنھ عن مّكة المكّرمة أكثر من -1
قبل الحّج في نفس السنة وبعد شھر رمضان؛ إذ على من فرضھ حّج التمّتع أن یأتي بالعمرة   كیلومترًا، وتجب90

 .العمرة جزء من حّج التمّتع
 فرس خًا أي زھ اء   16  حّج اإلفراد؛ وھو فرض أھل مّكة ومن جاورھا إذا لم تتجاوز المسافة بین ھ وب ین مّك ة          -2

 . كیلومترًا، والیجب فیھ الھدي90
 .معھ) الذبیحة(ا أّنھ یسوق فیھ الھدي   حّج الِقران؛ وھو أیضًا فرض أھل مّكة ومن جاورھا، إّل-3

 .وتشترك ھذه األقسام الثالثة في كثیر من أعمال الحّج، وھناك فروق بینھا نذكرھا في مواضعھا إن شاء اللَّھ
 

     استفتاءات
 ما حكم من حج بغیر وظیفتھ، كأن یحج من فرضھ التمتع حج الِقران جھًال بالحكم أو نسیانًا؟/ 1

 .صحة حجھ، واألحوط اإلعادة، بل ال یترك في حالة الجاھل المقّصراألقوى : الجواب
 
إذا شك المكلف في صحة حجھ السابق، لكثرة ما وقع فیھ ا م ن الخل ل، وأراد أن یح ج م رة ثانی ة، فھ ل ین وي                         / 2

 الحج المندوب؟ حجة اإلسالم أم
 .یستطیع أن ینوي الحج عما في ذمتھ: الجواب

 
، فأنشأ من المیقات إحرام حج التمتع جھًال ب الحكم، ول م یعل م ب أن وظیفت ھ أن ین شأ           من كان وظیفتھ حج التمتع    / 3

 إحرام عمرة التمتع،فما ھو حكمھ؟
 .ال بأس إذا كان من باب االشتباه في المصداق: الجواب

 
 علیھ إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شھر الحج، وبعد االنتھاء من أعمالھا أراد أن یحج حج أفراد، ھل یجب/ 4

 لالحرام، أم یجزیھ اإلحرام من مكة المكرمة؟ الرجوع إلى المیقات
على المفرد ان یحرم من أدنى الحل كما یفعل أھل مكة القاطنین فیھا إذا كان قد اح رم عن د دخول ھ مك ة            : الجواب

 .للعمرة المفردة
 
وعلمت أن الوق ت ال ی سعھا ألداء     إذا طرق الحیض المرأة التي وظیفتھا حج التمتع قبل اإلحرام من المیقات،             / 5

 وإدراك اختیاري عرفات، فھل ُتحرم منذ البدء إحرام حج اإلفراد أم ماذا؟ أعمال عمرة التمتع
 .واللَّھ العالم. ال بأس بأن تحرم بالحج مفردًة منذ البدء، ألنھ ال وظیفة لھا غیرھا: الجواب

 
 

    على َمن تجب حّجة اإلسالم؟
 

 :السّنة الشریفة
علیھ حّجة اإلسالم إذا احتلم، وكذلك «: علیھ السالم عن ابن عشر سنین، یحّج؟ قال  سأل شھاب اإلمام الصادق -1

 ).55(»إذا طمثت الجاریة علیھا الحّج
ل و أّن غالم ًا َح ّج ع شر حج ج ث ّم اح تلم كان ت علی ھ          «: علیھ السالم في حدیث أّنھ قال   وروي عن أبي عبداللَّھ -2

 ).56(»فریضة اإلسالم
 ).57(»المملوك حّج وال عمرة حتى یعتق لیس على«: علیھ السالم   وقال أبو الحسن موسى-3
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م ن  «: ق ال )  َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َم ِن اْس َتَطاَع ِإَلْی ِھ َس ِبیالً      َوللَِّھ: (علیھ السالم في قولھ   وجاء عن أبي عبداللَّھ     -4
 ).58(»د وراحلة فھو مستطیع للحّجكان صحیحًا في بدنھ،ُمخّلى سربھ، لھ زا

وح  ّج البی  ت واج  ب عل  ى   «:  ف  ي ح  دیث ش  رائع ال  دین أّن  ھ ق  ال   -  وروي ع  ن جعف  ر ب  ن محّمدعلی  ھ ال  سالم   -5
استطاع إلیھ سبیًال، وھو الزادوالراحلة مع صّحة البدن، وأن یكون لإلنسان ما یخلفھ عل ى عیال ھ، وم ا یرج ع                    من

 ).59(»إلیھ بعد حّجھ
علیھ السالم سئل عن الرجل یكون لھ اإلبل یكریھا   في حدیث أّن اإلمام الصادق-ضل بن عبدالملك   وروى الف-6

فیصیب المال في تجارتھ  وھو كراء، تغني عنھ حّجتھ؟ أو یكون یحمل التجارة إلى مّكة فیحجّ           فیصیب علیھا فیحجّ  
، وال ین وي غی ره؟ أو یك ون ینویھم ا     أو یضع، تكون حّجتھ تاّمة أو ناقصة؟أو ال یكون حتى ی ذھب ب ھ إل ى الح جّ               

 ).60(»نعم، حّجتھ تاّمة«: جمیعًا، أیقضي ذلك حّجتھ؟ قال
من عرض علیھ الحّج ولو على حمار أج دع مقط وع   «: علیھ السالم یقول سمعت أبا عبداللَّھ:   وقال أبو بصیر   -7

 ).61(»الحّج الذنب فأبى فھو مستطیع
 

 :األحكام
 :دة في العمر على كّل من اجتمعت فیھ الشروط التالیةتجب حّجة اإلسالم مّرة واح

ویتحقق بلوغ الفتى بإكمال الخامسة عشرة من .   البلوغ؛ فال تجب على غیر البالغ وإن تحققت االستطاعة لدیھ-1
خ روج المن ي، أو نب ات ال شعر الخ شن عل ى       (في السادسة عشرة، أو بظھور عالئم الرجولة لدی ھ         عمره والدخول 

، وق د تبل غ   )اإلحتالم، نبات الشعر، الطمث، الحم ل (وتبلغ الفتاة بإكمال الثانیةعشرة أو بظھور العالمات       ). العانة
 ).62(الفتاة بإكمال التاسعة في بعض البالد والظروف،والعمل بھذا التحدید األخیر موافق للمشھور واإلحتیاط

 .  العقل؛ فال یجب على المجنون-2
 .ًا أو أَمة  الحریة؛ بأن ال یكون عبد-3
 .  االستطاعة؛ وھي إّنما تحصل باجتماع اُالمور التالیة في زمان واحد-4
 

 :االستطاعة شروطھا وأحكامھا
إّنما یجب الحّج على من یستطیع إلى بیت اللَّھ سبیًال، فما ھي االستطاعة وما شروطھا وأحكامھا؟ فیما یلي ن ذكر     

 .شروط االستطاعة
اللَّھ الحرام ذھابًا وإیابًا حسب المتعارف وب ال ح رج علی ھ، وھك ذا ت وفر الق درة          إلى بیت توّفر تكالیف السفر    : أّوًال

 .عنده على دفع نفقةالعائلة مّدة غیابھ عنھم
توّفر القدرة البدنیة الالزمة للقیام بمثل ھذا السفر والخلو من مرض یمنع الحاج عن القیام بسفر كسفر الحّج : ثانیًا

 .حیث ال ُیطیقھأو یجعلھ شاّقًاعلیھ ب
خلّو الطریق عن الموانع الرادعة من مواصلة السیر كالعدو وغیر ذل ك، إّل ا أن یك ون ق ادرًا عل ى دف ع تل ك                 : ثالثًا

 .علیھ الموانع بال حرج
اّتساع الوقت من ح ین االس تطاعة لقط ع الم سافة والوص ول إل ى مّك ة المكّرم ة والقی ام بأعم ال الح ّج ف ي                          : رابعًا

 .لھالوقت المحّدد 
الذھاب إلى الحّج إلى االخالل الجدي بمعیشتھ أو معیشة عائلتھ العادیة بع د الح ّج، كالحرم ان           أن ال یؤّدي  : خامسًا

 .من الوظیفة مثًال
 :كانت ھذه شروط االستطاعة، وإلیك اآلن جملة من المسائل التي تحتاج إلیھا في ھذا الباب

یة بالسعي الزائد كما ال یجب توفیر المال الالزم ب االقتراض،      ال یجب على اإلنسان تحصیل االستطاعة المال        -1
وكان قادرًا على أداء الدین بعد رجوعھ من دون مشّقة، فال یبع د وج وب ذل ك وكفای ة حّج ھ ع ن            لكّنھ لو فعل ذلك   

 .حّجة اإلسالم
 الدین معّجًال أّما إذا لم یح ن    المدیون الذي ال یملك المال الكافي للحّج بعد أداء دینھ، علیھ الوفاء بدینھ لو كان            -2

األجل وكان قادرًاعلى أداء الدین في وقتھ، أو لم یكن صاحب ال دین یطال ب ب ھ ك بعض المھ ور المؤّجل ة أو ك ان                   
 .قادرًا على الحّج حتى بعد أداء دینھ،وجب علیھ الحّج
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ف ائض لتك الیف الح ّج ح سب     ء من الحقوق المالیة وجب علیھ أداؤھا، ثّم ینظر ھ ل یكف ي ال            من كان علیھ شي     -3
 .علیھ، أو الیكفي فال یجب علیھ الشروط فیجب

 .  لو كان لھ ما یمكن بیعھ للحّج بحیث ال تتأّثر معیشتھ بذلك، وجب علیھ بیعھ وصرف ثمنھ في تكالیف الحّج-4
لیف م ن دون    في حال ارتفاع تكالیف الحّج، فإّن المعیار في االستطاعة ھو قدرة الشخص على دفع تلك التكا     -5

 .عسر وحرج، أوضرر بالغ
  أصحاب الحمالت ورجال الدین واألطباء والعّمال وأمثالھم ال ذین یرافق ون الحّج اج ع ادة، ل و تكّف ل الحّج اج          -6

ورض  وا ھ  م أی  ضًا بمرافق  ة الحّج  اج وج  ب عل  یھم الح  ّج فیم  ا إذا اجتمع  ت ف  یھم س  ائر ش  روط         بتك  الیف س  فرھم 
 .االستطاعة

ّقق ت لدی ھ االس تطاعة أن یرفعھ ا ع ن نف سھ، وذل ك بإھ داء الم ال م ثًال إل ى م ن ال یج وز ل ھ                       ال یجوز لمن تح     -7
 .استرجاعھ منھ بعداإلھداء كاألب واألّم، وال یسقط عنھ الحّج لو فعل ذلك

  من ھو بحاجة ماّسة إلى الزواج، ولیس لھ من المال إّلا ما یكفي الحّج أو الزواج یجوز لھ تقدیم الزواج عل ى       -8
 .لحّج، ومعنى الحاجةأّنھ یخشى الوقوع في الحرام لو ترك الزواج أو یصاب بمرض أو یلحقھ حرجا

  من ُبذل لھ تكالیف الحّج واشترط علیھ أن یحّج بھا، ولم یلحقھ بقبول ذلك المال حرج، وجب علیھ قبول ذل ك         -9
 .المال والحّج بھ

 الحّج كالسفر وغیره بال ح رج؛ ف ال تك ون ب ھ عّل ة تمنع ھ         إّنما یجب الحّج على من یتمّكن من القیام بمناسك    -10
من القیام بھا،فالمریض الذي ال یقدر على الذھاب إلى بیت اللَّھ الحرام أو یصعب علیھ صعوبة بالغة، یسقط عنھ                 

أّم ا ل و ك ان ب ھ م رض      . الحّج حتى ولو توّفرت لدیھ سائرشروط وج وب الح ّج، وھك ذا ینتظ ر ال شفاء حت ى یح جّ        
وھ و ال ذي   » ص رورة «عنھ، واألحوط أن یك ون ذل ك النائ ب      أمل بالشفاء منھ، فعلیھ أن یبعث من ینوب    مزمن ال 

 .یحّج للمرة اُالولى
  إذا توّفرت للشخص شرائط اإلستطاعة ولكن ضاق الوقت عن الحّج فعلیھ أن ینتظر العام القابل، فإن بقیت    -11

 .لدیھ شروطاالستطاعة بادر إلى الحّج
مل في اإلستعداد للحّج مع االستطاعة حتى فات ھ، ك ان علی ھ أن یح ّج ف ي ال سنین التالی ة حت ى ول و ل م               إذا أھ   -12

 .تتوّفر االستطاعة لھ،ألّن الحّج قد استقّر علیھ
 

 من أین تبدء أعمالك؟
إف راد أو  ء ما ھو فرضك الذي یجب علیك القیام بھ، ھل ھو حّج تمّتع أو حّج      انظر أّیھا الحاّج الكریم قبل كّل شي      

 :حّج ِقران، ثّم تجّھزللحّج حیث ینبغي لك أن تتأّكد من اُالمور التالیة
   ھل شروط االستطاعة متوّفرة لدیك، أي ھل أّنك مستطیع؟-1
  ھل أّدیت ما علیك من دیون أو حقوق بالنسبة إلى من تعاشر، وھل أّدیت م ا علی ك م ن حق وق اللَّ ھ والفق راء                  -2

 لك؟من خمس أو زكاةأو غیر ذ
   ھل كتبت وصّیتك ورّتبت ُامورك وحساباتك مع الناس؟-3
 .  وھل جّھزت ما یلزمك في سفر الحّج من إحرام ومصحف وغیر ذلك-4
  ھل أنت قادر على أداء مناسك الحّج جسدیًا، ف إذا ش عرت ب أعراض م رض القل ب م ثًال فاألف ضل أن تراج ع              -5

 .سالمتك، وما أشبھ ذلك الطبیب وتتأّكد من
 :تأّكدت من كّل ذلك فتابع العمل كالتاليإذا 

 :اجمع أھلك، وصّل ركعتین ومّجد اللَّھ عّز وجّل، وصلِّ على محّمد وآل محّمد، وارفع یدیك وقل
ِمِنیَن ال  شَّاِھد ِمنَّ  ا َوَأْھِل  ي َوَوْل  ِدي َوَجِمی  ع ِجیَراِن ي َوِإْخواَنن  ا اْلُم  ؤْ  اللَُّھ مَّ ِإنِّ  ي َأْس  َتْوِدُعَك اْلَی  ْوَم ِدیِن  ي َوَم اِلي َوَنْف  ِسي  «

اللَّ ھ َوِباللَّ ِھ َوِف ي َس ِبیِل اللَّ ِھ       ِب ْسمِ «: فإذا بدأت رحلت ك فق ل   . »ِبَحْوِل اللَِّھ َوُقوَِّتھ َأْخُرجُ   «: فإذاخرجت فقل . »َواْلَغاِئب
 .»صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم  ِملَِّة َرُسوِل اللَِّھ َوَعلى

 الَِّذي َھَدانا ِإَلى اْلِإْسَلاِم، َوَمنَّ َعَلْیَنا اْلِإیَماَن، َوَعلََّمنا اْلُق ْرآَن، َوَم نَّ     ْلَحْمُد للَِّھا«: فإذا استویت على وسیلة سفرك فقل  
) َلُمنَقِلُب ونَ  َربَِّن ا   َوِإنَّ ا ِإل ى  * ُسْبَحاَن الَِّذي َسخََّر َلَنا َھذا َوَم ا ُكنَّ ا َل ُھ ُمْق ِرِنیَن     (َعَلْیَناِبُمَحمٍَّدصلى اهللا علیھ وآلھ وسلم   

 .» َربِّ اْلَعاَلِمیَن  َواْلَحْمُد للَِّھ
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والتكبیر والصالة على محّمد وعلى آلھ، وحسن الُخلق وحسن الصحابة  وعلیك بكثرة االستغفار والتسبیح والتھلیل
 ).63(وكظم الغیظ وقّلة الكالم، وإّیاك والمماراة لمن صحبك

 
     استفتاءات

ن طاعة مستحبة كالحج المندوب، أو غیرھا من العبادات، وال یعلم الولد بأن مخالفة ھذا إذا نھى الوالد ولده ع/ 1
 الطاعة یسبب أذیة للوالد أم ال، فما الحكم حینئذ؟ النھي وعمل

یجوز لھ ذلك، واألولى طاعة والدیھ إذا لم یكن من عادتھما نھیھ عن العبادات رغبة منھما عنھا، أو عن : الجواب
 .الدینتمسك ابنھما ب

 
إذا كانت ھناك ھیئة تمكن الشخص من الحصول على جواز سفر للح ج، ولك ن ت شترط علی ھ بع ض ال شروط             / 2

التي ھي غیرمتوفرة فیھ ولكنھ كان یدعي توفرھا فیھ كذبًا أو توریة، فإذا ح ج، فھ ل یك ون حج ھ ص حیحًا؟ وھ ل         
یحج حج ة اإلس الم فیم ا إذا ل م یح ج قب ل       یحج قبل ذلك، وھ ل یج ب علی ھ أن ی وري ل           تقع الحجة حجة إسالم لو لم     

 ذلك؟
إذا كانت انظمة الھیئة وقراراتھا جائرة یجب التلطف معھ ا لتجاوزھ ا وأداء مناس ك الح ج الواج ب ول و                 : الجواب

 .بالتوریة
 
إذا استطاع المكلف الحج بسبب تحصیلھ ماًال یكفي لتحقق االستطاعة، ولكنھ لم یذھب إلى الحج لمانع شرعي / 3

تھیئة الجواز، فإذا فرض أن ذلك المال بذلك المقدار لم یكف لالستطاعة في السنوات المقبلة ولم یك ن               إمكانكعدم  
عنده ما تكمل بھ االستطاعة،فھل یكون الحج واجبًا علیھ ولو متسكعًا أم ال؟ وھل یجوز لھ عدم التحفظ على ذل ك               

 المال وإتالفھ في حاجیاتھ؟
 .ال یجب الحج متسكعًا: الجواب

 
إذا لم یسمح لمستطیع الحج السفر إلى الحج في سنة، فھل یجب علیھ المحافظة على االستطاعة م ا أمك ن إل ى        / 4

 السنة األخرى أوغیرھا، أم یسقط ذلك عنھ إلى حین اقتراب موعد الحج الثاني إن بقیت تلك االستطاعة؟
ح ج إّال بت سجیل االس م ودف ع النق ود قب ل س نة           ال یجب حفظ االستطاعة للسنین القادمة إّال إذا ل م یمك ن ال            : الجواب

 .البالد الحج كما في بعض
 
إذا ملك اإلنسان ماًال یكفي للحج، قبل أیام الحج، ھل یجوز لھ صرفھا في س فر الزی ارة وتفوی ت الح ج؟ وھ ل              / 5

 ذمتھ بذلك؟ یستقر الحج في
 .ال یجوز تأخیر الحج: الجواب

 
الم، ولكن ال یستطیع الزوج االستغناء عنھا في مدة الحج، وال الذھاب       إذا استطاعت الزوجة الحج لحجة اإلس     / 6

 معھا، فھل یجوزلھا الذھاب إلى الحج؟
 .یجب علیھا إن لم یكن علیھا حرج ولم یسبب حجھا ضررًا بالغًا على زوجھا: الجواب

 
اعتھا وذھبت إلى الحج فال إذا كان عند المرأة بعض الحلي الذھبیة التي من شأنھا أن تكون عندھا، ولكن إذا ب/ 7

 .یكون ذلك موجبًالوقوعھا في حزازة إجتماعیًا، خصوصًا عندما یتوجھ الناس إلى أنھا باعتھا ألجل الحج
 فھل یجب علیھا الحج؟: أ

 .إذ ھي باعت حلیھا في أشھر الحج وجب علیھا أداء فریضة حجة االسالم، وتكتفي بھا : الجواب
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كن مملوكة لھا بالفعل ولكنھا كانت مالكة لما یعادلھا من النقود، فھل یجب ص رفھا    وإذا فرض أن الحلي لم ت     -ب
في الحج فیما إذافرض أن لبس تلك الحلي كان أمرًا متعارفًا ولكن ال یلزم وقوعھا في الحرج والمشقة الشدیدة إذا 

 لم تلبسھا؟
 اش ھر الح ج إذا ل م یك ن الحل ي م ن        یجب علیھ ا الح ج بم ا تمل ك م ن النق ود وال یج وز ش راء الحل ي ف ي                     : الجواب

 .حاجاتھا الضروریة كدارالسكن لألسرة او السیارة الخاصة الھل المدن الكبیرة
 
ع دة  (امرأة استطاعت للحج، وتوفي زوجھا في أشھر الحج، ھل یجب علیھا الحج وھ ي ف ي الح داد ال شرعي      / 8

 أو یسقطعنھا وجوب الحج في ھذا العام، وتحج من قابل؟) الوفاة
 .یجب علیھا الحج: لجوابا

 
رجل استطاع الحج في عامھ ھذا، ولكنھ طالب في الجامعة أو الثانویة، ویصادف موعد االمتحان موعد الحج / 9

ذھابھ للحج موجبًا لرسوبھ، وھذا یوجب ضیاع سنة علیھ وفي ذلك حرج شدید علیھ لجھات مادیة أو              بحیث یكون 
 االستطاعة؟ معنویة، فھل یمنع ذلك من

 .إذا كان الحج حرجًا علیھ ویتضرر منھ ضررًا بالغًا یجوز لھ تأخیره: جوابال
 

، فل و ح صل عن ده م ال یكف ي      -م ثالً -إذا كان المكلف ال یستطیع أداء فریضة الحج إلصابتھ بالشلل الن صفي     / 10
ة م ن ی صحبھ   یجب علیھ استنابة من یحج عنھ، أو التأخر حتى یحصل لھ ماًال یكفي للحج مع أج ر             نفقة الحج، ھل  

االس تنابة، فل و ل م یج د النائ ب ال صرورة، وف ي ال سنة الثانی ة ل م یع د م ستطیعًا                   لمساعدتھ؟ وعل ى تق دیر أن ھ یج ب        
 لالستنابة، فھل یكون ممن استقر وجوب الحج علیھ أم ال؟

ع دم  إذا كان یرجو االستطاعة الى الحج بمساعدة شخص فعلیھ الصبر وال ی ستقر علی ھ، واألق وى عن د                  : الجواب
 .القدرة االستنابةوعند عدم وجدان الصرورة استناب غیره

 
شخص أراد الذھاب إلى الحج ولیس لدیھ مال، فاقترض من شخص آخر ال یخمس أموالھ، وذھب إلى الحج / 11

 غیر المخمسة، فھل ینبغي تخمیس القرض المأخوذ حتى یصح الحج أم ال؟ بتلك األموال
 .الخمس على ما في المال من حق الخمساألحوط المصالحة مع ولي : الجواب

 
 لو اقترض ماًال من الدولة لبناء داره أو لترمیمھ، وصار أیام الحج، ھل یجب علیھ الحج؟/ 12

 .األقوى عدم االستطاعة بالمال المخصص للدار في أداء الحج: الجواب
 

ھ ذل  ك، فھ  ل یجزی  ھ حج  ھ إذا ح  ج ش  خص غی  ر م  ستطیع، ب  أن ك  ان ع  امًال أو مرش  دًا ف  ي حمل  ة، أو م  ا ش  اب / 13
 المذكور عن حجةاإلسالم؟

من أجر نفسھ للحج ضمن حملة سواًء كان بعنوان مرشد دیني أو كادر أو ما أشبھ یكفیھ حجھ عن حجة        : الجواب
 .االسالم إن شاءاللَّھ وحجتھ تامة، كذلك السائق والطبیب والمترجم ومن أشبھ
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  تفصیل مناسك العمرة والحّج
 
 

  اقیت   المو
 

 :السّنة الشریفة
ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم، ال         اإلحرام من مواقیت خمسة وّقتھا رسول اللَّھ      «: علیھ السالم    قال اإلمام الصادق    -1

ینبغي لحاّج وال لمعتمر أن ُیحرم قبلھا والبعدھا، وّق ت ألھ ل المدین ة ذا الحلیف ة وھ و م سجد ال شجرة ی صّلي فی ھ                 
النجد العقیق، ووّقت ألھل الط ائف ق رن المن ازل، ووّق ت      الشام الُجحفة، ووّقت ألھلویفرض الحّج، ووّقت ألھل     

 ).64(»صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم اللَّھ ألھل الیمن یلملم، وال ینبغي ألحد أن یرغب عن مواقیت رسول
ف ي غی ر طری ق أھ ل     من أقام بالمدینة ش ھرًا وھ و یری د الح ّج ث ّم ب دا ل ھ أن یخ رج            «: علیھ السالم أیضاً     وقال  -2

 ).65(»إحرامھ من مسیرة سّتة أمیال، فیكون حذاء الشجرة من البیداء المدینة الذي یأخذونھ، فلیكن
علیھ السالم عن الرجل یجیئ معتمرًا ینوي عمرة رجب فیدخل علی ھ       سألت أبا إبراھیم  :   قال إسحاق بن عّمار     -3

 الوق  ت ویجعلھ  ا لرج  ب، أم ی  ؤّخر اإلح  رام إل  ى العقی  ق  قب  ل أن یبل  غ العقی  ق، فیح  رم قب  ل [ ھ  الل ش  عبان]الھ  الل 
 ).66(»لرجب فإّن لرجب فضًال وھو الذي نوى یحرم قبل الوقت«: ویجعلھا لشعبان؟ قال

علی ھ ال سالم اس ألھ ع ن رج ل جع ل للَّ ھ علی ھ أن یح رم م ن            كتبت إل ى أب ي عبداللَّ ھ   :   وقال علي بن أبي حمزة      -4
 ).67(»الكوفة یحرم من«: الكوفة، قال

وم ن ك ان منزل ھ خل ف ھ ذه المواقی ت مّم ا یل ي مّك ة          «: علیھ السالم في حدیث أّن ھ ق ال      وجاء عن أبي عبداللَّھ     -5
 ).68(»فمیقاتھ منزلھ

ك ان أب ي یج ّردھم م ن     «: من أین یجّرد الصبیان؟ ق ال : علیھ السالم سئل أبو عبداللَّھ:   عن أیوب أخي أدیم قال  -6
 ).69(»فّخ
م ن أراد أن یخ رج م ن مّك ة لیعتم ر، أح رم م ن الجعران ة أو         «: علی ھ ال سالم أّن ھ ق ال        عبداللَّھ   وروي عن أبي    -7

 ).70(»الحدیبیة أو ما أشبھھا
 

 :األحكام
المواقیت؛ ھي المواض ع الت ي ح ّددھا ال شارع لك ي تك ون محّل ًا ُیْح ِرُم فی ھ الحّج اج أو المعتم رون، وھ ي ع شرة                            

 اإلح رام م  ن أح  دھا وال یج  وز ل  ھ اجتیازھ ا اختی  ارًا قب  ل اإلح  رام، وھ  ي   أو المعتم  ر مواض ع، یج  ب عل  ى الح  اجّ 
 :كالتالي

) 486( ذو الحلیف  ة؛ ویق  ع فی  ھ م  سجد ال  شجرة، وھ  و أبع  د المواقی  ت ع  ن مّك  ة المكرم  ة؛ إذ یبع  د عنھ  ا         : األّول
 .قھاكیلومترًا، وعن المدینةالمنّورة سبعة كیلومترات، وھو میقات أھل المدینة أو من یحّج عن طری

 :فرعان
  األفضل أن ُیحرم الحاّج داخل مسجد الشجرة وإن جاز لھ اإلحرام في تلك المنطقة، واألْولى محاذاة المسجد، -1

 .باستقبال القبلةوجعل المسجد إلى جانبھ
  األحوط عدم تأخیر اإلحرام من م سجد ال شجرة إل ى الجحف ة لم ن یم ّر ب ھ إّل ا ل ضرورة ك المرض وال ضعف               -2

 .الشدید
وادي العقیق؛ وھو موض ع یبُع ُد ع ن مّك ة ح والي مئ ة كیل ومتر تقریب ًا، وی شمل مواض ع ثالث ة؛ إذ یبت دُء                             : ثانيال

بالمسلخ من جھةالعراق، وتتوّسطھ غمرة، وینتھي بذات عرق، وھو میقات أھل نجد والعراق ومن حّج عن ذلك               
 .الطریق

 .ؤّخر اإلحرام إلى ذات عرق اختیارًاواألفضل اختیار المسلخ ثّم غمرة لإلحرام، واألحوط أّلا ی
كیلومترًا، وھو میقات أھل ال شام وم صر، وك ّل    156الجحفة؛ وھو موضع یبعد عن مّكة المكرمة حوالي    : الثالث

 .یصادف میقاتًا آخر في طریقھ من یمّر علیھما ولم
ل الط ائف وم ن ح ّج ع ن ذل ك       كیلومترًا تقریبًا، وھو میقات أھ94قرن المنازل؛ ویبعد عن مّكة المكرمة  : الرابع
 .الطریق
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 كیل ومترًا، وھ و میق ات أھ ل ال یمن وم ن          84یَلْمَلْم؛ جبل من جبال تھامة یبعد عن مّكة المكرمة ح والي            : الخامس
 .الطریق حّج عن ذلك

منزل ھ، كم ا    دویرة األھل؛ والمقصود ھو منزل الحاّج الذي یكون دون المیقات، فیج وز ل ھ اإلح رام م ن               : السادس
 .سائر المواقیت وھو األفضل  لھ اإلحرام منیجوز
مّكة المكرمة؛ وھي میقات إلحرام حّج التمّتع، ویجوز اإلحرام في أي موقع منھا، لكن األف ضل اإلح رام                 : السابع

 .علیھ السالم علیھ السالم أو حجر إسماعیل وبالذات من مقام إبراھیم من المسجد الحرام
، وھو میقات إلحرام العمرة المف ردة لك ّل   )منطقة الحرم المحیط بمّكة المكرمة أي من حدود    (أدنى الحّل؛   : الثامن

 :من أراد العمرةالمفردة إذا كان داخل حدود الحرم، واألفضل أن یكون اإلحرام من إحدى المواضع التالیة
 .  الحدیبیة-1
 .  الجعرانة-2
 .  التنعیم-3

 . الصبیان، حیث یجوز تأخیر إحرامھم حتى ھذا الموضعفّخ؛ موضع بجوار مّكة المكرمة، وھو میقات: التاسع
 :المحاذاة؛ أي محاذاة إحدى المواقیت الخمسة التي مّر ذكرھا وھي: العاشر

 .  ذوالحلیفة أو مسجد الشجرة-1
 .  وادي العقیق-2
 .  الجحفة-3
 .  َیلمَلم-4
 .  قرن المنازل-5

حد المواقیت الخمسة إلى أحد جانبیھ، وی شترط ف ي المح اذاة    وتحصل المحاذاة بأن یستقبل القبلة ثّم یرى ھل یقع أ     
بعیدًا عنھ جّدًا بحیث ال تصدق المح اذاة عرف ًا، والمح اذاة تعتب ر میق ات م ن ل م یّتف ق ل ھ الم رور            أّلا یكون المیقات 

 .بأحد المواقیت الخمسة
 

     أحكام المواقیت
ل فلیجدِّد النّیة والتلبیة عند المرور بأح د المواقی ت أو بم ا         ال ینبغي للحاّج تقدیم إحرامھ على المیقات، ولو فع          -1

 .یحاذیھ
 :لكن تستثنى من ھذا الحكم حالتان

لو نذر الحاج أن یعقد إحرامھ في موضع مخصوص قبل المیقات مث ل م سجد النب ي ف ي المدین ة المن ورة              : اُالولى
 المیق ات، كم ا ال یج ب علی ھ تجدی د اإلح رام       فیجب علیھ الوفاء بالنذرویصّح إحرامھ، وال یجب علیھ الذھاب إل ى        

 .ثانیة في المیقات لو مّر بھ
عند ضیق الوقت لمن أراد العم رة المف ردة ف ي ش ھر رج ب وھ و یخ شى أن ال ی درك المیق ات قب ل نھای ة                      : الثانیة

 .اإلحرام قبل المیقات وتحسب لھ عمرة رجب حتى ولو وقعت سائر أعمال العمرة في غیره الشھر، فیجوز لھ
  یجب على من أراد الحّج أو العمرة اإلحرام في أّول میقات یمّر بھ، وال یجوز لھ اجتیاز ذلك المیقات اختیارًا -2

وھك ذا ف األحوط لم ن یم ّر عل ى المدین ة أّل ا ی ؤّخر إحرام ھ م ن م سجد                  . إّلا محرمًا، حتى لوكان أمامھ میقات آخر      
 على األق وى، ول و اجت از المیق ات ب دون إح رام وج ب علی ھ                وصّح إحرامھ  الشجرة إلى الجحفة، ولو فعل ذلك أثم      

 .الرجوع إلیھ واإلحرام منھ
  ال یجوز دخول مّكة المكرمة ب دون إح رام، حت ى لم ن ل م یق صد ذل ك م ن البدای ة ث ّم ب دا ل ھ دخ ول مّك ة، أّم ا                         -3

 .فكذلك على األحوط بالنسبة إلى دخول الحرم
حیح وخرج منھا، الرجوع إلیھا قبل مضي شھر على إحاللھ، بدون    یجوز لمن دخل مّكة المكرمة بإحرام ص        -4

 .إحرام
 

     استفتاءات
 أیھما أفضل اإلحرام للحج أو العمرة من المیقات أم من غیره بالنذر؟/ 1

 .اإلحرام من المیقات أفضل والنذر مكروه، إّال إذا كان راجحًا لسبب آخر: الجواب
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میقات، وخالف وأحرم من المیق ات، ھ ل یحك م ب صحة إحرام ھ أم الب د ل ھ م ن         إذا نذر المكلف أن ُیحرم قبل ال      / 2

 الرجوع؟
علیھ الرجوع الى حیث یحقق نذره وفاًء للنذر إن أمكنھ بال ح رج، وإّال أح رم م ن المیق ات وأدى كف ارة          : الجواب

 .لو تعمدالمخالفة، وال بأس علیھ في إحرامھ من المیقات. نذره
 
یر المیقات ظنًا منھ أنھ المیقات، وأتى بأعمال العمرة كاملة، وتحلل من إحرام ھ وع اد   إذا أحرم المكلف من غ    / 3

 عمرتھ صحیحة؟ وعلى فرض أنھا كانت عمرة التمتع، فھل یجزئھ في الحج الواجب؟ إلى بلده، فھل
 .عمرتھ صحیحة وحجھ ان شاء اللَّھ تعالى: الجواب

 
وعن د إكمال  ھ ن صف المناس ك الم ستحبة أو الواجب ة عل  م أن      ل و أح رم ش خص م ن مك  ان معتق دًا أن ھ المیق ات،        / 4

المیقات، فھل تجب علیھ العودة إل ى المیق ات م ن جدی د؟ وإذا ك ان رجوع ھ إل ى المیق ات ی ستلزم                        إحرامھ لیس من  
 أیضًا إذا تبین لھ األمر قبل إتمام المناسك؟ فوات الحج فما الحكم؟ وما الحكم

وإذا . أو الى أدنى الحل فُیحرم ثم یأتي بالمناسك كلھا م ا عملھ ا وم الم یعملھ ا       علیھ أن یعود الى المیقات      : الجواب
 .فوات الحج، علیھ أن یحرم من حیث أمكنھ أوجب رجوعھ

أي ین وي فع ل   (اللھم على كتابك وسنة نبیك   : أما إذا تبین لھ أنھ لم ُیحرم إحرام الحج وھو في عرفات، فإنھ یقول             
 .ء علیھ وقد تم حجھ وإن نسّي حتى أتم كل مناسك الحج فال شيویكفیھ، )ما أوجبھ اللَّھ علیھ

 
 من أحرم بالنذر قبل المیقات، ھل یستحب لھ تجدید النیة والتلبیة إذا مر بالمیقات؟/ 5

 .االحتیاط االستحبابي یقضي تجدید النیة عند المرور بالمیقات: الجواب
 
ھل یجوز لھ الذھاب إلى الطائف واإلحرام من قرن المنازل إذا أراد المكلف أن یقوم بعمرة وھو في المدینة، ف/ 6
 ؟)السیل الكبیر(

 .یجوز ذلك وال بأس علیھ، واألفضل بل األحوط أن ُیحرم من مسجد الشجرة: الجواب
 
 ما ھو میقات أھل مصر والمغرب وغیرھم، الذین یقدمون إلى جدة عن طریق البحر؟/ 7

قیت المعّینة أن یُحرم مما یحاذي أحدھا، واألحوط لم ن یم ّر عل ى ج ّدة       میقات من ال یمر على أحد الموا      : الجواب
 .أن یحرم بالنذر من أولھامما یلي البحر، أو یذھب الى الجحفة فیحرم منھا

 
، فھل یج وز  )متمتعًا(إذا دخل مكة بعمرة مفردة في أشھر الحج، بانیًا على عدم اإلتیان بالحج، ثم بدا أن یحج           / 8

 أدنى الحل، خاصة مع ضیق الوقت، وصعوبة الذھاب إلى المیقات؟ نلھ اإلحرام لھا م
یجوز ان یبدل عمرتھ المف ردة ال ى عم رة التمت ع، ویح ج بھ ا، ویج وز أن یح رم م ن أدن ى الح ل بعم رة                : الجواب

 .التمتع ویجزیھ إن شاء اللَّھ
 
  الحل أم المیقات؟شخص أدى عمرة مفردة، ثم أراد أن یأتي بعمرة التمتع، ھل یكون میقاتھ أدنى/ 9

 .ُیحرم من أدنى الحل، ولو خرج إلى میقات أھلھ كان أفضل وأحوط: الجواب
 

من دخل مك ة ف ي أش ھر الح ج بعم رة مف ردة، وك ان بانی ًا أن ی أتي بع دھا إذا قرب ت أی ام الح ج بح ج اإلف راد                    / 10
 حد المواقیت؟ُیحرم لحجھ من أدنى الحل، أم البد من الرجوع إلى أ ، فھل یجوز لھ أن)ندبًا(

 .ُیحرم من أدنى الحل مثل التنعیم أو الجعرانة: الجواب
 

 ، فما ھو تكلیفھ لو أراد إتیان نسك العمرة المفردة؟)جدة(إذا وصل مكلف لمدینة / 11
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بامكانھ أن ُیحرم بالنذر مما یل ي البح ر، وبإمكان ھ أن ی ذھب ال ى میق ات الجحف ة، ویمكن ھ أن ُیح رم م ن                   : الجواب
 ).المنازل قرن (وادي السیل

 
إذا سافر إلى جدة غیر عازم على دخول مكة، ولكنھ بعد وص ولھ ج دة ع زم عل ى دخ ول مك ة، فھ ل یجزئ ھ              / 12

 الحل؟ اإلحرام من أدنى
 .یعمل بما قلناه في المسألة السابقة: الجواب

 
ذھاب إل ى مك ة، ف أحرم    عند وصول الحاّج إلى مطار جدة ُمِنَع من الذھاب إلى أحد المواقیت، وُأجبر على ال           / 13

 یجزیھ ھذا اإلحرام، أم یجب علیھ الذھاب إلى أدنى الحل لتجدید اإلحرام؟ من المطار، فھل
یكفیھ ھذا االحرام إذا أحرم بالنذر وإذا جدد النی ة ولب ى فیم ا بین ھ وب ین خروج ھ م ن مدین ة ج دة لت أمین                        : الجواب

 .واألفضل أن یجدد النیة من التنعیم أیضًا باعتباره أدنى الحل)  جحفة أو یلملم(أحد المواقیت  المحاذاة المطلوبة مع
 
 
 

  حّج التمّتع
 

 :القرآن الكریم
ٍة ِإَذا َفِإَذا َأِمْنُتْم َفَمن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدِي َفَمن َلْم َیِج ْد َف ِصَیاُم َثَالَث ِة َأیَّ اٍم ِف ي اْلَح جِّ َوَس ْبعَ        (

).   َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌةَكاِمَلٌة ذِلَك ِلَمن َلْم َیُكْن َأْھُلُھ َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَُّقْوا اللََّھ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َش ِدیُد اْلِعَق ابِ       
 196: البقرة

 
 :السّنة الشریفة

ح ّج، وب ھ ن زل الق رآن وج رت ال سّنة، فعل ى المتمّت ع إذا ق دم مّك ة                     التمّت ع أف ضل ال    «: علی ھ ال سالم    قال أبو عبداللَّ ھ   
الصفا والمروة، ثّم یقّصر، وقد حّل ھذا للعمرة وعلیھ للحّج  إبراھیم، وسعي بین   طواف بالبیت، وركعتان عند مقام    

علی   ھ  ركعت   ین عن   د مق   ام إب   راھیم   ط   واف بالبی   ت  طوف   ان، وس   عي ب   ین ال   صفا والم   روة، وی   صّلي عن   د ك   لّ     
 ).71(»...م،السال

 
 :األحكام

حّج التمّتع فرض َمن كان بعیدًا عن مكة المكرمة كما ذكرنا ذل ك، ویترّك ب م ن فرض ین ُیطل ق علیھم ا مع ًا ح ّج             
 :التمّتع، وھما

 .  عمرة التمّتع-1
 .  حّج التمّتع-2

 .وإلیك اآلن أّیھا الحاّج الكریم أعمال كلٍّ منھما بالترتیب
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  مّتعأعمال عمرة الت
 
 

     استفتاءات
من جاء بعمرة تمتع لحج نیابة، لو بدا لھ قب ل ی وم عرف ة أن یع دل ع ن الح ج ویرج ع لبل ده، فھ ل ل ھ أن یع دل             / 1

 بعمرتھ إلى المفردةویأتي بطواف النساء ویخرج من مكة أم ال؟
: وق د ق ال اللَّ ھ س بحانھ    الظاھر عدم جواز الخ روج م ن مك ة إّال بق صد الع ود الیھ ا، ألن ھ م رتھن ب الحج           : الجواب

 ).واتموا الحج والعمرة للَّھ(
 
من دخل مكة المكرمة بعم رة مف ردة ف ي أش ھر الح ج، وبق ي ف ي مك ة، إل ى أوان الح ج م ن أی ن ُیح رم لعم رة                  / 2

 من أدنى الحل؟ التمتع؟ ھل من المیقات أم
ى اختیار میقات أھلھ، كل ذل ك مث ل   الظاھر كفایة اإلحرام من أدنى الحّل، واألحوط من المیقات، واألول  : الجواب

 .المقیم بمكة لوأراد التمتع
 
ھل یجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة، أن یخرج م ن مك ة قب ل أن ی ؤدي أعم ال العم رة، وھ و مح رم                  / 3

 ویذھب إلى خارج مكةكالمدینة المنورة أو جدة مثًال، ثم یعود إلى مكة مرة ثانیة لیؤدي أعمال عمرة التمتع؟
 .ال بأس بذلك خصوصًا عند الحاجة، ولو أتمھا ثم خرج كان أولى: وابالج
 
 لو دخل في عمرة مفردة وعدل عنھا قبل طواف النساء إلى عمرة تمتع، فھل یجب علیھ طواف النساء؟/ 4

ل و ك ان الع دول قب ل إتم ام العم رة ف ال ط واف علی ھ للن ساء، ولك ن إذا ك ان بع ده ف األولى أداء الط واف                            : الجواب
 .نساء، یأتي بھ رجاًءلل
 
 ھل یجوز لمن یرید حج التمتع أن یحلق رأسھ في المدینة في طریقھ إلى الحج؟/ 5

 .ال بأس بذلك واألفضل توفیر الشعر لمن أراد الحج من ذي القعدة، ولمن أراد العمرة شھرًا: الجواب
 
بعم رة مف ردة وتب ین ل ھ اآلن بطالنھ ا،      من أحرم لعمرة التمتع، ثم انكشف لھ أنھ قبل سنة أو أكثر كان قد أت ى            / 6

 الذي تلبس بھ فعًال؟ ماذا یصنع باإلحرام
ء علیھ، وإن كان بسبب بطالن طوافھ ق ضى طوافھ ا قب ل     لو كان فساد عمرتھ بفساد احرامھ لھا فال شي  : الجواب

 أو ن سیانًا،  طواف العمرةالجدیدة، ثم أدى س ائر مناس ك عمرت ھ الجدی دة، وك ان حكم ھ حك م ت ارك الط واف جھ الً             
 .بھ قضاًء وما أشبھ وكذا  لو كان قد ترك السعي أتى

 
، ھل یجب أن ُیحرم لھا ثانیًا من أدنى الحّل كالتنعیم م ثًال، أم الب د أن ی ذھب            )عمرة التمتع (من فسدت عمرتھ    / 7

 كقرن المنازل مثًال؟ إلى أحد المواقیت
 .كان علیھ أن یعود الى المیقات لیحرم فیھ لھاإذا كان معنى فساد عمرتھ، أنھ لم ُیحرم لھا، : الجواب

 
 :أما أعمال عمرة التمتع فھي كالتالي

 
 

   اإلحرام- 1   
 

 :القرآن الكریم
 197: البقرة).   اْلَحجِّ اْلَحجُّ َأْشُھٌر َمْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفیِھنَّ اْلَحجِّ َفَلا َرَفَث َوَلا ُفُسوَق َوَلا ِجَداَل ِفي(
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 :لشریفةالسّنة ا
وإّنم ا ُام روا ب اإلحرام لیخ شعوا قب ل دخ ولھم ح رم اللَّ ھ وأمن ھ، ول ئال یلھ وا                     «:   قال اإلمام الرضاعلیھ ال سالم      -1

ء من ُامورالدنیا وزینتھا ولّذاتھا، ویكونوا جاّدین فیما ھم فیھ قاصدین نحوه، مقبلین علی ھ بكّلی تھم،          ویشتغلوا بشي 
ع ّز وج ّل، ووف ادتھم إلی ھ راج ین       جّل ولبیتھ،والتذّلل ألنفسھم عند قصدھم إلى اللَّھمع ما فیھ من التعظیم للَّھ عّز و   

 ).72(»واالستكانة والخضوع ثوابھ، راھبین من عقابھ، ماضین نحوه، مقبلین إلیھ بالذّل
اعف ھ  «: ك م ُاوّف ر ش عري إذا أردت ھ ذا ال سفر؟ ق ال            : علی ھ ال سالم    قلت ألب ي عبداللَّ ھ    :   قال إسماعیل بن جابر     -2

 ).73(»شھرًا
واعلم أّنھ واسع لك أن تحرم في دبر فریضة أو نافلة أو «: في حدیث قولھ-علیھ السالم    وجاء عن أبي عبداللَّھ-3

 ).74(»لیل أو نھار
 ).75(»كّل ثوب تصّلي فیھ فال بأس أن تحرم فیھ«: علیھ السالم   وقال-4
إّن  ي ُاری  د أن أتمّت  ع ب  العمرة إل  ى    : علی  ھ ال  سالم   ال  صادق  وروى حم  اد ب  ن عثم  ان، أّن  ھ ق  ال ألب  ي عبداللَّ  ھ     -5

ي، وإن  الّلھّم إّني ُارید أن أتمّتع بالعمرة إلى الحّج على كتابك وسّنة نبّیك ي:تقول«: الحّج،فكیف أقول؟ فقال اإلمام
 ).76(»شئت أضمرت الذي ترید

َوَأذِّن ِفي (علیھ السالم أن ھ عّز وجّل أوحى إلى إبراھیمإّن اللَّ«: ِلَم ُجِعلت التلبیة؟ فقال: سألتھ:   عن الحلبي قال-6
 ).77(»، فنادى فُاجیب من كّل وجھ یلّبون) ُكلِّ َضاِمٍر َیْأِتیَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِمیٍق ِرَجاًال َوَعَلى النَّاِس ِباْلَحجِّ َیْأُتوَك

إّن : ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم فق ال ل ھ       لنب يّ علی ھ ال سالم إل ى ا    جاء جبرئی ل «: علیھ السالم   قال أمیر المؤمنین -7
 :التلبیة شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبیة

 ).78(»َلبَّْیَك اللَُّھمَّ َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َلا َشِریَك َلَك َلبَّْیَك، ِإنَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك َلا َشِریَك َلَك َلبَّْیَك
إّن اللَّھ عّز وجّل وضع عن النساء أربعًا؛ اإلجھ ار بالتلبی ة، وال سعي ب ین             «: علیھ السالم    وقال اإلمام الصادق    -8

 ).79(»الصفا والمروة یعني الھرولة،ودخول الكعبة، واستالم الحجر األسود
 ).80(»المتمّتع إذا نظر إلى بیوت مّكة قطع التلبیة«: علیھ السالم    وقال-9

 ).81(»من اعتمر من التنعیم فال یقطع التلبیة حتى ینظر إلى المسجد«: علیھ السالم أیضًا   وقال-10
 

 :األحكام
 :أعمال عمرة التمّتع خمسة نشیر إلیھا أّوًال ثّم نشرح كّل عمل من أعمالھا بصورة وافیة إن شاء اللَّھ

 .  اإلحرام من أحد المواقیت-1
 .  الطواف حول بیت اللَّھ الحرام-2
 .طواف خلف مقام إبراھیم  أداء ركعتي صالة ال-3
 
 .  السعي بین الصفا والمروة-4
 .  التقصیر-5

ولكن قبل البدء بأي عمل، على الحاّج أن ینوي أداء العمرة لحّج التمتع إمتثاًال ألم ر اللَّ ھ تع الى، وال یل زم ال تلفظ                 
أتمتع بالعمرة إل ى الح ّج   «: فلیقلالتلفظ بھا في مناسك العمرة والحّج، وإذا أراد الحاّج ذلك ھنا،  بالنّیة، بل یستحب  

 ).82(»لوجوبھا أداًء أصالة عن نفسي قربًةإلى اللَّھ تعالى
 

 :وإلیك التفصیل
 .ھو فرض الحّج على النفس وذلك بعقد النّیة مقارنًا للتلبیة ولبس ثیاب اإلحرام:   اإلحرام-1

 :وواجبات اإلحرام ثالثة
 . النّیة-أ

 . لبس ثوبي اإلحرام-ب
 .یة  التلب-ج

 :وإلیك تفصیل كّل منھا وما تحتاج من أحكامھا
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 النّیة؛ وتعني أن یفرض على نفسھ اإلحرام لعمرة التمّتع، التي ھي بدورھا جزء من حّج التمّت ع قرب ة إل ى اللَّ ھ         -أ
م ُأح رم لعم رة التمت ع لح ج اإلس ال     «: ترك محرمات اإلحرام، والتلفظ بالنیة كما یل ي       على تعالى، ویكفي فیھا العزم   

 ).83(لوجوبھ أداًء أصالة قربة إلى اللَّھ تعالى
 :علیھ السالم ویستحب أن یقول فى نیة عمرة التمتع ما روي صحیحًا عن اإلمام الصادق

ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم فی سِّر       الّلھّم إّني ُارید ما أمرت بھ من التمّتع بالعمرة إلى الحّج على كتابك وسّنة نبّیك        «
الّلھ ّم  . ء یحبسني فحّلني حیث حبستني لق درك ال ذي ق ّدرت عل يَّ     عرض شي  ي وأعني علیھ، فإن   ذلك لي وتقّبلھ منّ   

ولحم ي ودم ي وعظ امي وُمّخ ي وع صبي م ن الن ساء والثی اب          إن لم تكن حّجة فعمرة، أحرم لك ش عري وب شري    
 .»والطیب، أبتغي بذلك وجھك والدار اآلخرة

إزار ورداء، یأتزُر بأحدھما ویرت دي  : طعتین من القماش وھما لبس ثوبي اإلحرام؛ یجب على الرجال لبس ق        -ب
 .على عاتقھ اآلخر، بأن یلقیھ

 :وإلیك بعض أحكام لباس اإلحرام
 :  یشترط في لباس اإلحرام ُامور ثمانیة ھي-1

، الطھارة، ویستثنى فیھ ما یعفى عنھ في الصالة، وإذا تنّجس بما ال یعفى عنھ ف ي ال صالة وج ب تطھی ره          : األّول
 .ویأثم لو ترك تطھیره اّالأّن ذلك ال یضّر بإحرامھ وال كّفارة علیھ بذلك

 .االباحة، فال یجوز اإلحرام في الثیاب المغصوبة: الثاني
 .أن ال یكون ثوب اإلحرام من أجزاء المیتة، كجلد المیتة: الثالث
 .أن ال یكون من أجزاء ما ال یؤكل لحمھ، كالثعالب واألرانب: الرابع
 .أن ال یكون منسوجًا من الذھب: سالخام

 .أن یكون ساترًا، فال یجوز انتخاب الثیاب الحاكیة عن البدن لإلزار، أّما الرداء فاألْولى أّلا یكون حاكیًا: السادس
أن ال یكون حریرًا محضًا، فال یجوز للرجل اإلحرام في الحریر الخالص، ویجوز فیما یخالطھ الحری ر،              : السابع

 .تتركھ اّال لضرورة األحوط أنأّما المرأة ف
أن ال تك  ون ثی  اب اإلح  رام بالن  سبة للرج  ال مخیط  ة، فیج  ب عل  ى الرج  ال ن  زع الثی  اب المخیط  ة، حت  ى    : الث  امن

 .لبس ثوبي اإلحرام، أّما النساء فال بأس باإلحرام في ثیابھّن العادیة المالبس الداخلیة، قبل
 .وم مثًال عند الدخول في الحّمام وحین الراحة وما إلیھا  یجوز للمحرم خلع ثیاب اإلحرام في حال اللز-2
 .  یجوز للمحرم لبس أكثر من ثوبین إذا كان مّما یجوز اإلحرام فیھ سواء الّتقاء الحّر أو البرد أو لغیر ذلك-3
ین   یجوز للمحرم تبدیل ثیاب اإلحرام وتنظیفھا متى شاء، لكن األفضل أن یكون حین دخولھ مّكة المكرمة وح-4

 .الطواف البسًاثیاب اإلحرام التي أحرم فیھا
 .  األحوط أّلا یعقد المحرم ثوبي اإلحرام وال یغرزھما بإبرة أو نحوھا-5
 .  وھكذا األحوط المبادرة إلى تطھیر البدن من النجاسة في حالة اإلحرام-6

 :ي اإلحرام مّرة واحدةج  التلبیة؛ وھي كلمات ینعقد بھا اإلحرام، والواجب فیھا أن یقول بعد أن ینو
 .»َلبَّْیَك اللَُّھمَّ َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َلا َشِریَك َلَك َلبَّْیَك«

َلبَّْیَك اللَُّھمَّ َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َلا َشِریَك َلَك َلبَّْیَك، ِإنَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك َلا َش ِریَك  «: واألحوط أن یقول عند اإلحرام 
 .» َلبَّْیَكَلَك

 َداِر السََّلاِم َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َغفَّاَر ال ذُُّنوِب َلبَّْی َك،    َلبَّْیَك َذا اْلَمَعاِرِج َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َداِعیًا ِإلى«: كما یستحب أن یقول بعد ذلك   
بَّْیَك، َلبَّْیَك ُتْبِدُئ َواْلَمَعاُد ِإَلْیَك َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َتْسَتْغِني َوُیْفَتَقُر ِإَلْیَك َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َأْھَل التَّْلِبَیِةَلبَّْیَك، َلبَّْیَك َذا اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم َل

اْلَجِمیِل َلبَّْیَك، َلبَّْی َك َك شَّاَف   َلبَّْیَك، َلبَّْیَك ِإلَھ اْلَحقِّ َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َذا النَّْعَماِء َواْلَفْضِل اْلَحَسِن         َلبَّْیَك َمْرُھوبًا َوَمْرُغوبًا ِإَلْیكَ   
 .»َعْبَدْیَك َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َیا َكِریُم َلبَّْیَك َواْبُن اْلَكْرِب اْلِعَظاِم َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َعْبُدَك

 
 :وإلیك بعض أحكام التلبیة

 القواع د العربی ة، وم ن ال یق در       یجب التلّفظ بالتلبیة على الوجھ الصحیح بما ُی سّمى تلبی ة، واألح وط مراع اة               -1
 .علیھ االستعانة بغیره، وذلك بأن یلّقنھ الكلمات واحدة واحدة ثّم یرّددھا معھ، وإن لم یقدر استناب على ذلك یجب

 .  األخرس یلّبي باإلشارة مع تحریك اللسان، واألحوط االستنابة في ذلك أیضًا-2
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ّب تكرارھا ما استطاع خصوصًا عقیب كّل صالة فریضة أو نافلة،   تكفي في التلبیة المّرة الواحدة، لكن یستح-3
وعند الصعودوالھبوط ِمن وإلى المرتفعات والودیان، وعند النوم ول دى الیقظ ة، وعن د الرك وب والن زول، وعن د           

 .التقائھ بالركبان، وفي األسحار،ویستحّب للرجال دون النساء الجھر بھا خصوصًا في المواضع المذكورة
 نسي الحاّج التفّوه بالتلبیة حال اإلحرام، وجب علیھ العود إلى المیقات وتلّفظھ ا ھن اك، وإن ل م یق در عل ى                    لو  -4

 .ذلك أتى بالتلبیةأینما ذكرھا
 .  على المعتمر بعمرة التمّتع أن یقطع التلبیة عند مشاھدة بیوت مّكة احتیاطًا-5
 
 
 

     عن اإلحرام
 

 :مستحّبات اإلحرام
دن قبل اإلحرام من األوساخ بغسلھ بالماء والصابون وما إلیھ، وتقلیم األظفار، واألخذ من الشارب   تنظیف الب-1

 .وإزالة شعراإلبطین والعانة
  الغسل في المیقات لإلحرام قبلھ، وم ع تع ّذر الغ سل ی ستحّب الت یّمم ب دل ذل ك، وی ستحّب الق ول عندالغ سل أو               -2

 :بعده
 
للَُّھمَّ اْجَعْلُھ ِلي ُنورًا َوَطُھ ورًا، َوِح ْرزًا َوَأْمن ًا ِم ْن ُك لِّ َخ ْوٍف، َوِش َفاًء ِم ْن ُك لِّ َداٍء َوُس ْقٍم، اللَُّھ مَّ                ِبْسِم اللَِّھ َوِباللَِّھ، ا   «

ِإنَّ ُھ َل ا ُق وََّة ِإلَّ ا ِب َك،        ِل َساِني َمَحبََّت َك َوِم ْدَحَتَك َوالثََّن اَء َعَلْی َك، فَ            َواْشَرْح ِلي َصْدِري، َوَأْجِر َعلى     َطھِّْرِني َوَطھِّْر َقْلِبي  
 .»َواالتَِّباَع ِلُسنَِّة َنِبیَِّك َصَلواُتَك َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَعِلْمُت َأنَّ َقَواَم ِدیِني التَّْسِلیُم َلَك

 .  أن تكون ثیاب اإلحرام قطنیة بیضاء-3
ات، وأف  ضل منھ  ا ص  الة    ی  ستحب أن یعق  د اإلح  رام بع  د أن ی  صّلي ركعت  ین نافل  ة، وأف  ضل منھ  ا س  ّت ركع     -4

یحرم بعد صالة الظھ ر، وی ستحّب أن یق رأ ف ي الركع ة اُالول ى بع د الحم د س ورة التوحی د،                 فریضة، واألفضل أن  
، ویستحّب لھ بعد ذلك أن یحمد اللَّھ تع الى وأن ی صّلي عل ى محّم د     )الكافرون(وفي الثانیة بعد الحمد سورة الجحد    

 :وآلھ األطھار وأن یقول
 ِإلَّ ا َم ا    نِّي َأْسَأُلَك َأْن َتْجَعَلِني ِممَّن اْسَتَجاَب َلَك َوآَمَن ِبَوْعِدَك َواتََّبَع َأْمَرَك، َفِإنِّي َعْبُدَك َوِفي َقْبَضِتَك َل ا ُأوق ى             اللَُّھمَّ إِ 

 ِكَتاِب َك َوُس نَِّة َنِبیِّ َك َص َلواُتَك َعَلْی ِھ       ْی ِھ َعل ى  َوَقْیَت، َوَلا آُخُذ اّال َماَأْعَطْیَت، َوَقْد َذَكْرَت اْلَحجَّ َفَأْسَأُلَك َأْن َتْعِزَم ِلي َعلَ           
ِل  ي َمَناِس  ِكي ِف  ي ُی  ْسٍر ِمْن  َك َوَعاِفَی  ٍة، َواْجَعْلِن  ي ِم  ْن َوْف  ِدَك الَّ  ِذي َرِض  ْیَت   َم  ا َض  ُعْفُت، َوُت  َسلَِّم َوآِل  ِھ، َوُتَق  وَِّیِني َعل  ى

 .َواْرَتَضْیَت َوَسمَّْیَت َوَكَتْبَت
 .اللَُّھمَّ َفَتمِّْم ِلي حجَِّتي َوُعْمَرِتي. ِإنِّي َخَرْجُت ِمْن ُشقٍَّة َبِعیَدٍة َوَأْنَفْقُت َماِلي اْبِتَغاَء َمْرَضاِتَكاللَُّھمَّ 

ِل ِھ، َف ِإْن َع َرَض ِل ي َع اِرٌض       ِكَتاِب َك َوُس نَِّة َنِبیِّ َك َص َلواُتَك َعَلْی ِھ َوآ          اللَُّھمَّ ِإنِّي ُاِریُد الَّتَمتُّ َع ِب اْلُعْمَرِة ِإَل ى اْلَح جِّ َعل ى            
 .َحَبْسَتِني ِبَقَدِرَك الَِّذي َقدَّْرَت َعَليَّ َیْحِبُسِني َفَخلِِّني َحْیُث

اللَُّھمَّ ِإْن َل ْم َتُك ْن حجَّ ًة َفُعْم َرًة، َأْح َرَم َل َك َش ْعِري َوَب َشِري َوَلْحِم ي َوَدِم ي َوِعَظ اِمي َوُمخِّ ي َوَع َصِبي ِم َن النِّ َساِء                       
 .»ِبَذِلَك َوْجَھَك َوالدَّاَر اْلآِخَرة الثَِّیاِب َوالطِّیِب َأْبَتِغيَو
 :  ویستحب أن یقول عند لبس ثوبي اإلحرام-5
 َم ا َأَمَرِن ي،     الَِّذي َرَزَقِني َما ُاواِري ِبِھ َعْوَرِتي، وُأَؤدِّي ِفْیِھ َفْرِضي، َوَأْعُبُد ِفْیِھ َربِّ ي، َوَأْنَتِھ ي ِفْی ِھ ِإل ى       اْلَحْمُد للَّھِ «

َفَبلََّغِني، َوَأَرْدُتُھ َفَأَعاَنِني، َوَقِبَلِني َوَلْم َیْقَطْع ِبي، َوَوْجَھُھ َأَرْدُت َفَسلََّمِني َفَھَو ِحْصِني َوَكْھِف ي                الَِّذي َقَصْدُتھُ    اْلَحْمُد للَّھِ 
 .»ِتي ِفي ِشدَِّتي َوَرَخاِئيَوَمْنَجاَي َوُذْخِري َوُعدَّ َوِحْرِزي َوَظْھِري َوَمالِذي َوَرَجاِئي

 
 :بعض مكروھات اإلحرام

 .  اإلحرام في الثیاب السود-1
 .  اإلحرام في الثیاب الملّونة-2
 .  النوم على كّل ما یكره اإلحرام فیھ، كالنوم على الفراش األسود-3
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 .  اإلحرام في الثیاب الوسخة-4
 .  استعمال الحّناء-5
 .  االستحمام-6
 .لّبیك: لمحرم لمن ینادیھ بكلمة  إجابة ا-7
 .  المصارعة-8
 ).صلوات اللَّھ علیھ وعلیھم جمیعًا(  إنشاد الشعر، إّلا ما كان موعظة أو مدحًا ورثاًء للنبّي وأھل بیتھ األطھار-9

 .  كّل عمٍل یحتمل بسببھ حصول جرح للمحرم أو سقوط الشعر منھ-10
 

     استفتاءات
د الشجرة من أي موضع فیھ بعد التوسعات الجدیدة، أم یج ب ف ي الم ساحة القدیم ة            ھل یكفي اإلحرام في مسج    / 1

 یجب في القدیم فما ھو الحل؟ منھ فقط؟ وإذا كان
األفضل ھ و اإلح رام داخ ل الم سجد، ولك ن یج وز أن ُیح رم بحذائ ھ، ول و أراد العم ل باالحتی اط فلین ذر                   : الجواب

د تعتبر جزًء من المسجد، فیجوز اإلحرام منھ حتى ول و اقت صرنا   والظاھر أن توسعة المسج   .اإلحرام قبل المسجد  
 .علیھ في اإلحرام

 
 ھل یحرم المرور في فضاء الحرم بالطائرة بدون إحرام؟/ 2

إذا ل م یعتب ر ج عن د الع رف ج أن ھ دخ ول ف ي الح رم أو ف ي مك ة ف ال إش كال، كم ا ف ي التحلی ق بط ائرة                          : الجواب
 اعتبر ذلك كالمكث فوق اجواء الحرم في ط ائرة مروحیَّ ة ف األحوط ب ل األق وى           أماإذا. والمرور بالحرم بوسیلتھا  

 .اجتنابھ إّال محرمًا
 
 ھل ترون مكة القدیمة أم الحدیثة في عدم جواز الدخول إلیھا إال بإحرام صحیح؟ وكذا في اإلحرام للحج؟/ 3

لقدیمة والحدیثة، واالحتیاط بالقدیم ة  وأما مكة فھي شاملة ل. ال یجوز دخول حدود الحرم من دون إحرام     : الجواب
 .حسن في إحرام الحّج

 
لو دخل مكة بال إحرام جھًال من ھ بوج وب اإلح رام، ث م رج ع إل ى ب الده، ھ ل یلزم ھ الرج وع إل ى مك ة ألداء                           / 4

 أعمال عمرة؟
ول م  لم یعرف وج وب ق ضاء اإلح رام إّال م ن بع ض الم ذاھب اإلس المیة وم ن بع ض فقھائن ا ال سابقین،                  : الجواب

 .یعرف وجھھ الشرعي
 
 ھل یجوز لمن دخل مكة المكرمة البقاء بھا دون أداء النسك، أم ال بد من أداء النسك؟/ 5

واتم وا  {:  إن كان المقصود ت رك أداء ن سك العم رة أو الح ج ال ى األخی ر ف ال، إذ ان اللَّ ھ س بحانھ یق ول                 : الجواب
 .}الحج والعمرة للَّھ 

 .بالمناسك، بحیث یصدق علیھ أنھ خالف أمر اللَّھ بإتمام الحج والعمرةوھكذا ال ینبغي تعطیل العمل 
أما إذا كان المراد الدخول باإلحرام بال تحلیل لھ، فإن الظاھر أن اإلحرام المطلوب ھو إما لح ج أو لعم رة ول یس        

 .شیئَا مستقًال،والتحلل منھ ال یكون بأداء مناسكھ
 
ارًا، وكان إحرامھ وھدیھ من أموال غیر مخمسة، ما حكم أعمالھ إذا كان شخص ال یخمس، وحج واعتمر مر       / 6

 وظیفتھ؟ اآلن، وما ھي
الظاھر صحة أعمالھ ال سابقة إذا كان ت لدی ھ ث روة كافی ة تغط ي الحق وق ال شرعیة وتك الیف الح ج مع ًا،               : الجواب

 .خصوصًا إذا كان ناویًااخراج حقوقھ الشرعیة من بقیة أموالھ
 
 اء مدة طویلة جدًا بحیث یعد عرفًا البسًا إزارًا فقط؟ھل یجوز إلقاء الرد/ 7

 .األفضل اّال یضع المحرم رداءه مدة طویلة: الجواب
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 ھل یجب التلفظ بالنیة في أعمال الحج؟/ 8

ال یجب التلفظ بالنی ة ف ي أعم ال الح ج، ب ل ی ستحب ال تلفظ بھ ا عن د عق د اإلح رام وذل ك بق راءة ال دعاء                             : الجواب
 .المأثور

 
 حرم من المیقات وترك التلبیة، ھل یجب علیھ الرجوع إلى المیقات للتلبیة؟لو أ/ 9

الظاھر علیھ الرجوع الى المیقات إن أمكنھ ویعقد إحرامھ من جدید، وإّال فإنھ یلبي حیث یمكنھ كالناسي : الجواب
 .المیقات لعقد اإلحرام في

 
 ھ، فما ھي الكیفیة التي یشیر بھا بإصبعھ؟قلتم بأن األخرس یشیر إلى التلبیة بإصبعھ مع تحریك لسان/ 10

األخرس یعبر عن سائر المعاني التي یرید إبالغھا باالشارة، ولعل لكل شخص من البكم إشارتھ، وعلیھ : الجواب
باظھار ما یفھمھ من مع اني التلبی ة وباإلش ارة الت ي یعب ر ع ادة بھ ا ع ن تل ك المع اني، وال شریعة                      أن یعقد إحرامھ  

 .سھلة سمحاء
 

إذا أحرم بالعمرة المفردة، وقب ل أداء األعم ال ن سي وأن شأ إح رام عم رة التمت ع، فم اذا ی صنع؟ ول و انعك س                      / 11
لعمرة التمتع، ونسي وأحرم لعمرة مفردة؟ لو عمل ذلك جھًال بالحكم، بأن اعتقد الجواز،              الفرض، بأن كان إحرام   

 ما ھو الحكم؟
واالحرام من جدید في أثناء . ء علیھ ردة الى عمرة التمتع، وال شيسبق وأن قلنا بإمكان قلب العمرة المف: الجواب

 .حالة االحرام الیؤبھ بھ وھو على إحرامھ األول حتى یتحلل منھ بالتقصیر 
 

ما حكم من أنشأ إحرام عمرة التمتع، ثم انكشف لھ إحرام عمرة مفردة، حیث كان قد عمل عم رة مف ردة ف ي     / 12
 رتھ السابقة؟شھر سابق،وانكشف لھ بطالن عم

لو انكشف لھ أنھ ال ی زال ف ي اح رام تل ك العم رة ال سابقة فل و كان ت تل ك العم رة ف ي أش ھر الح ج أتمھ ا                               : الجواب
 .وأماإن كانت قبلھا أتمھا ثم أحرم من جدید لعمرة التمتع. وكانت لھ عمرة تمتع

ء علی ھ    التلبی ة لھ ا، فإن ھ ال ش ي    بلى؛ لو انكشف لھ بطالن إحرام عمرت ھ ال سابقة، كم ا ل و أن ھ ع رف ان ھ ل م یعق د               
 .إطالقًا

 
 

     تروك اإلحرام
 

 :القرآن الكریم
 َعَلْیُكْم َغْی َر ُمِحلِّ ي ال صَّْیِد َوَأْن ُتْم ُح ُرٌم ِإنَّ       َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم َبِھیَمُة اْلَأْنَعاِم ِإلَّا َما ُیْتَلى        (-1

 1: المائدة).   للََّھ َیْحُكُم َماُیِریُدا
ُأِحلَّ َلُكْم َصْیُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُھ َمَتاَعًا َلُكْم َوِللسَّیَّاَرِة َوُحرَِّم َعَلْیُكْم َصْیُد اْلَبرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرمًا َواتَُّقوا اللََّھ الَِّذي ِإَلْی ِھ          (-2

 96: المائدة).   ُتْحَشُروَن
َوَال الشَّْھَر اْلَحَراَم َوَال اْلَھْدَى َوَال اْلَقَالِئَد َوَال آمِّیَن اْلَبْیَت اْلَحَراَم َیْبَتُغوَن  َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َال ُتِحلُّوا َشَعاِئَر اللَِّھَیا   (-3

 2: المائدة).   َوِرْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا َفْضًال ِمن َربِِّھْم
 ).ْلَحجُّ َأْشُھٌر َمْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفیِھنَّ اْلَحجِّ َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَلا ِجَداَل ِفي اْلَحجِّا  (-4

 197:    البقرة
 

 :السّنة الشریفة
 ال تستحّلّن شیئًا من الصید وأنت حرام، وال وأنت حالل في الحرم،«: علیھ السالم   قال اإلمام الصادق-1

 ).84(» علیھ محّلًا وال محرمًا فیصطاده، وال تشر إلیھ فیستحّل من أجلك، فإّن فیھ فداء لمن تعّمدهوال تدّلن
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یا أبا سّیار؛ إّن حال المحرم ضّیقة، إن قّبل امرأتھ «: علیھ السالم قال لي أبو عبداللَّھ: سّیار قال   عن مسمع أبي-2
م ّس   تھ على شھوة فأمنى فعلیھ جزور ویستغفر اللَّھ، وم ن فعلیھ دم شاة، وإن قّبل امرأ   على غیر شھوة وھو محرم    

امرأتھ وھو محرم على شھوة فعلیھ دم شاة،ومن نظر إلى امرأتھ نظر شھوة فأمنى فعلیھ جزور، وإن مّس امرأتھ 
 ).85(»ء علیھ أو الزمھا من غیر شھوة فال شي

ح، وال ُی  نكح، وال ی  شھد، ف  إن نك  ح فنكاح  ھ   المح  رم ال ی  نك«: علی  ھ ال  سالم أّن  ھ ق  ال    وروي ع  ن أب  ي عبداللَّ  ھ -3
 ).86(»باطل

ال تم ّس ش یئًا م ن الطی ب وأن ت مح رم، وال م ن ال دھن،         «:علیھ السالم أی ضًا قول ھ     وروي عن اإلمام الصادق -4
، الطّیبة، وال تمسك علیھا من الریح المنتنة، فإّنھ ال ینبغي للمحرم أن یتلّذذ بریح طّیبة وأمسك على أنفك من الریح

فلیعد غسلھ، ولیتصّدق بصدقة بقدر ما صنع، وإّنما یحرم علی ك      ء من ذلك   واّتق الطیب في زادك، فمن ابتلي بشي      
من الطیب أربعة أشیاء؛ المسك والعنبر والورس والزعفران، غیرأّنھ یكره للمحرم األدھان الطّیب ة إّل ا الم ضطّر                 

 ).87(»یتداوى بھ إلى الزیت أو شبھھ
علیھ السالم عن خلوق الكعبة وخلوق القبر یكون في ث وب اإلح رام؟            سألت أبا عبداللَّھ  : ن عثمان   وقال حّماد ب    -5

 ).88(»ال بأس بھما ھماطھوران«: فقال
علیھ السالم عن الرف ث والف سوق والج دال م ا ھ و؟ وم ا عل ى         سألت أخي موسى:   وروى علّي بن جعفر قائالً -6

ق  ول الرج  ل ال واللَّ  ھ، وبل  ى  : الك  ذب والمف  اخرة، والج  دال : لف  سوقجم  اع الن  ساء، وا:الرف  ث«: م  ن فعل  ھ؟ فق  ال 
 ).89(»واللَّھ

 ).90(»ال یكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل األسود إّلا من عّلة«: علیھ السالم   وقال أبو عبداللَّھ-7
 ).91(»ال تنظر في المرآة وأنت محرم؛ألّنھ من الزینة«: علیھ السالم   وقال-8
ال تلبس ثوبًا لھ أزرار وأنت محرم إّلا أن تنكسھ، وال ثوبًا تدرعھ، وال س راویل إّل ا   «: علیھ السالم أیضًا ل  وقا  -9

 ).92(»أن ال یكون لك إزار، والخّفین إّلا أن ال یكون لك نعالن
یلب سھ  ال «: وس ألتھ أیل بس المح رم الخ اتم؟ ق ال      : علی ھ ال سالم ف ي ح دیث ق ال            عن م سمع، ع ن أب ي عبداللَّ ھ          -10

 ).93(»للزینة
نع م،  «: علی ھ ال سالم ع ن المح رم ُی صّر ال دراھم ف ي ثوب ھ؟ ق ال                س ألت أب ا عبداللَّ ھ     :   وقال یعقوب بن شعیب     -11

 ).94(»ویلبس المنطقة والھمیان
المحرم ة ال تتنّق ب ألّن إح رام الم رأة ف ي وجھھ ا وإح رام           «:علیھما السالم أّن ھ ق ال        وروى الصادق عن أبیھ     -12

 ).95(»ي رأسھالرجل ف
 ).96(»المحرمة تلبس الحلّي كّلھ إّلا حلّیًا مشھورًا للزینة«: علیھ السالم   وقال اإلمام الصادق-13
 ).97(»إّن اُلمحرم إذا خاف العدّو یلبس السالح، فال كّفارة علیھ«: علیھ السالم   وقال-14
. »، إّل ا أن یخ اف التل ف وال ی ستطیع ال صالة     ال«: علی ھ ال سالم ع ن المح رم یح تجم؟ ق ال           وسئل أبو عبداللَّھ    -15

 ).98(»ویحتجم وال یحلق الشعر إذا آذاه الدم فال بأس بھ«: وقال
ی دم   بأظافیره ما ل م «: علیھ السالم عن اُلمحرم كیف یحّك رأسھ؟ قال       سألت أبا عبداللَّھ  :   قال معاویة بن عّمار     -16

 ).99(»أو یقطع الشعر
: سألتھ عن الرج ل المح رم تط ول أظف اره؟ ق ال        : علیھ السالم قال   عن أبي عبداللَّھ    وروى معاویة بن عّمار،       -17
 ).100(»استطاع، فإن كانت تؤذیھ فلیقّصھا ولیطعم مكان كّل ظفر قبضة من طعام ال یقّص شیئًا منھا إن«

، ف إن فع ل ش یئًا م ن     ال یرمي المحرم القملة من ثوب ھ، وال م ن ج سده متعّم داً            «: علیھ السالم    قال أبو عبداللَّھ    -18
 ).101(»كّفًا واحدًا«: كم؟ قال: َفُسئل.»ذلك فلیطعم مكانھا طعامًا

كّل ما یخاف المحرم على نفسھ من السباع والحّیات وغیرھا فلیقتلھ، وإن لم ی ردك ف ال             «: علیھ السالم    وقال  -19
 ).102(»ترده
ح  رام عل  ى الن  اس أجمع  ین إّل  ا م  ا أنبّت  ھ أن  ت   ء ینب  ت ف  ي الح  رم فھ  و   ك  ّل ش  ي«: علی  ھ ال  سالم أی  ضًا   وق  ال-20

 ).103(»وغرستھ
 

 :األحكام
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تروك اإلحرام، ھي ما تحرم عل ى الح اّج بع د اإلح رام م ا دام ُمحرم ًا، ویج ب علی ھ اجتنابھ ا، وھ ي ُام ور تج ب                 
 .بعضھا الكّفارة في ارتكاب

 صید البّر: األّول
أي شكل من األشكال في صیده، بفعل أو ق ول أو إم ساك      یحرم صید البّر على المحرم، وال یجوز لھ أن یشارك ب          

 .الصید بین أنواع الدواب حالًال كان لحمھا أو حرامًا، وكذلك یحرم صید الطیور بأنواعھا أو ذبح، وال فرق في
وال یجوز أكل مثل ھذا الصید حتى ولو اصطاده ُمحل، وكّلما َحُرَم على اُلمحرم في غیر الحرم فإّن ھ َیْح ُرم عل ى             

ُلمحّل أیضًا في حرم اللَّھ، فالیجوز حت ى للمح ّل أن ی صید ف ي الح رم طی رًا أو وح شًا، وال أن ی دّل علی ھ وال أن                          ا
 .یذبحھ

وكما یحرم الصید یحرم فرخھ وبیضھ، أكًال وإتالفًا، وال ف رق ف ي أن یباش ر ذل ك بنف سھ أو أن یت سّبب ف ي ذل ك،                 
 .ذلك وتجب الكّفارة في كّل

 :الكریم شیئًا من أحكام الصیدوإلیك أّیھا الحاّج 
 .  یجوز ذبح وأكل الحیوانات األھلّیة كاألغنام واألبقار والدجاج وما إلیھا-1
  یجوز للمحرم صید البحر، أي التي تعیش في میاه البحار أو األنھار أو الغدران وما إلیھ ا كاألس ماك وج راد                 -2

 أّنھ لو كانت مّما تبیض أو تفّرخ في الم اء، فھ ي م ن ص ید        ، أّماالبرمائیات فالقاعدة في ذلك ھي     )الروبیان(البحر  
 .أصلھ من البحر وھكذایحرم صید الجراد البري كما یحرم قتلھ ولو كان. البحر، أو في البّر فھي من صید البّر

  یجوز للمحرم قتل الحیوانات أو الحشرات التي تھاجم ھ أو یخ شاھا عل ى نف سھ كال سباع والحّی ات والعق ارب             -3
 .ذباب والزنابیروما إلیھا، وكذلك الھوام مثل القمل والبرغوث إذا سّببت لھ أذًى بالغًاوال
  تختلف كّفارة الصید باختالف الحیوانات، وفي صید كلِّ حیوان تفصیل، ولھ أحكام وم سائل كثی رة ال تحت اج      -4

 .إلیھا عادة في ھذاالعصر، وإن شئت التفصیل فراجع الكتب الفقھیة المفّصلة
 .مّمارسة اُالمور الجنسیة وما یتعّلق بھا: انيالث

تحرم على المحرم رج ًال ك ان أو ام رأة الممارس ات الجن سیة كّلھ ا، كالمباش رة والتقبی ل واللم س والنظ ر وال ضّم                  
بشھوة وما إلیھا، س واًءخرج من ھ المن ي أم ال، وك ذلك یح رم علی ھ فع ل م ا ی ؤّدي إل ى خ روج المن ي من ھ ب شھوة                         

 .ھ أو بتصّور اُالمور الجنسیة، أوباالستمتاع إلى صوت األجنبیةكالمالعبة بنفس
كّل ھذه اُالمور تحرم على المحرم حتى بالنسبة إلى الزوجین، وكذلك یحرم على المحرم إجراء عقد النكاح لنفسھ 

ء منھ   ا وجب   ت علی   ھ  الح   ضور ف   ي مجل   س العق   د وال   شھادة ب   ذلك، ول   و ح   دث ل   ھ ش   ي   أو لغی   ره، كم   ا یح   رم
 .، وتتكّرر الكّفارة طبعًا بتكّرر العمل)104(الكّفارة

 .وال فرق في حرمة ھذه اُالمور ولزوم الكّفارة بین إحرام مختلف أقسام الحّج والعمرة، الواجب منھا والمستحب
 :المتعّلقةبھذا الموضوع المسائل وإلیك بعض

 .لك بدون شھوة  یجوز للمحرم النظر إلى زوجتھ أو لمسھا أو حملھا شریطة أن یكون كّل ذ-1
 .  لو عقد المحرم على امرأة مع علمھ بالحرمة، بطل العقد وحرمت علیھ تلك المرأة إلى األبد-2
  احتالم المحرم، أو خروج المني منھ بصورةغیر اختیاریة وال إرادیة ال یوجب الكّفارة علی ھ،وال ی ضّر ذل ك       -3

 .بأعمالھ
 محرمًا، وترتفع الحرمة بعد التق صیر م ن عم رة التمّت ع وبع د              تحرم على المحرم الممارسات الجنسیة ما دام        -4

 .الحّج صالة طواف النساء في
 .ء لو المسوا النساء   الجاھل والساھي والناسي والمكره لیس علیھم شي-5
  لو جامع المحرم زوجتھ حالة إحرامھ لعمرة التمّتع بعد السعي وقبل التقصیر عامدًا مع علم ھ بالحرم ة، ف إّن                 -6

رتھ صحیحة،ولكن یجب علیھ نحر ُبدنة، وفي حال عجزه عن البدن ة فبق رة، وم ع ع دم تمّكن ھ م ن ذل ك أی ضًا                  عم
 .فشاة، لكن عمرتھ صحیحة

 .أّما لو جامعھا قبل السعي فعمرتھ باطلة وتجب علیھ الكّفارة أیضًا
تي بعمرة مفردة، واألحوط اس تحبابًا  وھكذا فھو یتّم العمرة ثّم یعیدھا إن وسعھ الوقت، وإّلا فاألقرب أن یحّج ثّم یأ     

 .من قابل أن یعید حّجھ
  من جامع زوجتھ عالمًا عامدًا وھو محرم بإحرام الح ّج قب ل وقوف ھ بالم شعر الح رام بط ل حّج ھ، ول و كان ت                        -7

 :بطل حّجھا أیضًا، ووجب علیھما اُالمور التالیة الزوجة راضیة بذلك
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 ).نحر جزور( كّفارة ُبدنة -أ
واألح  وط إل  ى الع  ودة إل  ى مّك  ة، ومعن  ى االفت  راق أّل  ا یخل  وا . م  ا ع  ن اآلخ  ر حت  ى نھای  ة إح  رام الح  ّج افتراقھ-ب

 .یمنعھما حضوره من المباشرة ببعضھما إّلا ومعھما ثالث
 . إتمام مناسك الحّج-ج
 . تكرار الحّج في العام المقبل-د
 .ادثافتراقھما عن اآلخر في العام القادم عند الوصول إلى مكان الح-ه
  لو جامع المحرم زوجتھ عامدًا وعالمًا بعد الوقوف بمزدلفة المشعر الحرام وقبل طواف النساء، لزمتھ كّفارة  -8

فأمنى فعلیھ نحر ُبدن ة وال یف سد حّج ھ     ) كالتفخیذ(وكذا لو باشر زوجتھ من دون الدخول        . حّجھ ُبدنة، لكن ال یبطل   
 .حتى ولو كان قبل الموقفین

م العمرة المفردة لو جامع زوجتھ عالمًا وعامدًا قبل السعي، تبطل عمرتھ وتلزم ھ كّف ارة ُبدن ة،       المحرم بإحرا   -9
 .واإلتیان بالعمرة المفردة، واألْولى أن ینتظر الشھر الثاني فیأتي بالعمرة وإعادة اإلحرام

 .ّفارةأّما لو حصل ذلك بعد طواف النساء وقبل صالة الطواف، فإّن عمرتھ صحیحة وال تلزمھ الك
  اإلمناء الحاصل بسبب النظر أو اللمس أو التقبیل أو المالعبة بشھوة یلزم فیھ كّفارة ُبدنة، وإذا وقع منھ ذلك -10

الحّج فاألحوط استحبابًا العمل بوظائف من جامع امرأتھ في ذل ك الوق ت م ن الكّف ارة والح ّج م ن           قبل الموقفین في  
 .قابل
ِرم، ومن فعل ذلك لزمتھ كفارة ُبدنة كما تجب الكّفارة على المحرم والزوجة إذا   یحرم إنشاء عقد النكاح ُلمح-11

 .علمت أّنھا ُتعقدلمحرم، كّل ذلك إذا دخل الزوج بھا، وذلك حسب روایة مأثورة
  شّم الطیب والتطّیب بھ: الثالث

وال ف رق ف ي ذل ك ب ین     یحرم على المحرم استشمام جمیع أن واع الطی ب والعط ور، واس تعمالھا ف ي التطّی ب بھ ا،           
 .العطور القدیمة كالمسك والعنبرأو الجدیدة

ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم ف ال       لكن یستثنى من ذلك العطور المستخدمة في تطیی ب الكعب ة الم شّرفة أو قب ر النب يّ       
 .إمساك أنفھ عند مواجھتھ للروائح الكریھة حرمة في شّمھا، وكذلك ال یجوز للمحرم

 :ھا الحاّج الكریم إلى ما قد تحتاج إلیھ من المسائل في ھذا البابوھنا نلفت نظرك أّی
  یجب على المحرم تجّنب وصول الروائح الزكیة إلى أنفھ لو تعّرض لھا بواسطة الید أو المندیل ونح وه، وال    -1

 .بصورة عفویة وال إرادیة77ّّیضّره ما شّم منھإ؛
رب ك الزعفران والم سك والعنب ر وم ا إلیھ ا، لك ن یج وز ل ھ           ال یجوز للمحرم استعمال الطیب في األكل والش    -2

 .والتّفاح وغیرھا، لكن ینبغي لھ اجتناب شّمھا أكل الفواكھ التي لھاروائح زكیة كالبرتقال
 .  األحوط أن یتجّنب المحرم شّم الزھور والریاحین ذات الروائح الزكیة-3
لھ شّمھا ولو لمّرة واحدة، كما لو شّمھا لغرض التعّرف   یجوز للمحرم شراء العطور وما إلیھا، لكن ال یجوز -4

 .الشراء على رائحتھا مثًال حین
  كما یحرم على المحرم استعمال العطور، كذلك یحرم علیھ استعمال ال صابون المعّط ر أو األدھ ان المعّط رة            -5

 .وما شابھ ذلك
ة إذا اضطّر لذلك، كما إذا أمره الطبیب ب ذلك    یجوز للمحرم استعمال األدویة والعقاقیر أو الضمادات المعّطر         -6

 .مثًال
 .  یجب على المحرم إزالة الروائح العطریة من بدنھ أو إحرامھ لو تعّرض لھا اشتباھًا أو بصورةال إرادیة-7
 .  في حال تكّرر استعمال العطور تتكّرر الكّفارة علیھ-8
 یج وز تغ سیلھ بم اء الك افور وال حنوط ھ ب ذلك، وك ذلك          إذا مات المحرم بإحرام الحّج قبل إتمام ھ لل سعي ف ال        -9

 .العمرة إذا مات قبل التقصیر الحكم في المحرم بإحرام
  ال یجوز للمحرم إمساك أنفھ عن الروائح الكریھة التي قد یتعّرض لھا، لكن یج وز ل ھ االس راع ف ي الم شي         -10

 .مثًال للتخّلص منھا
ء، واألحوط أن  مل الطیب متعّمدًا، أّما الجاھل والناسي فلیس علیھ شي  تجب كّفارة شاة على المحرم لو استع-11

 .یتصّدق بشبعةبطن مسكین
  لبس الثیاب للرجال: الرابع
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یحرم على الرجال خاّصة، ل بس الثی اب كالقم صان وال سراویل والثی اب المحاك ة، وعموم ًا ك ّل م ا ی صدق علی ھ                     
 .الثوب مّما یحیطبالجسم ولھ أكمام وأزرار

 : التفصیل ببیان بعض ما قد تحتاج إلیھ من أحكاموإلیك
ء علیھ ا، لك ن یح رم علیھ ا ل بس القف ازین الكف وف الت ي ت ستر األص ابع              یجوز للمرأة ارت داء الثی اب وال ش ي         -1

 .والكّفین
وإن كان مخیطًا والھمیان والمنطقة، كما یج وز ل ھ حم ل الحقیب ة وم ا               » حزام الفتق «  یجوز للمحرم استعمال      -2
 .یھا أو تعلیقھا على نفسھإل
 .  األحوط أّلا یخاط ثوبا اإلحرام ولو بمقدار یسیر-3
 ).وھي دم شاة(  لو لبس الرجل المحرم الثیاب المخیطة عالمًا بالحرمة عامدًا فعلیھ الكّفارة -4
فتج ب عل ى م ن      تتكّرر الكّفارة بتكّرر اللبس، ولو تعّددت المالبس وجبت علی ھ الكّف ارة بع دد تل ك المالب س،                    -5

 .لبس قمیصًاوسرواًال وعباءًة مثًال ثالث كّفارات
  الرجل المضطّر إلى لبس الثوب المخیط كالمریض یجوز لھ ارتداء المخیط، لكن ال تسقط عنھ الكّف ارة عل ى       -6

 .األقوى
 .ء على الجاھل والناسي إذا لبس المخیط، لكن یجب علیھ المبادرة بنزعھ   ال شي-7
 .لبس الثوب بعد اإلحرام عالمًا بحرمتھ فعلیھ أن یخرقھ وینزعھ من رجلھ  إذا تعّمد -8
 .فال بأس بذلك) مثل لفاف(  إذا احتاج المحرم إلى شّد بطنھ أو رجلھ أو یده بخرقة -9

  االكتحال: الخامس
ل م یك ن فی ھ    یحرم على المحرم رجًال كان أو امرأة االكتحال بكحل أسود فیھ زینة، أّما ل و اكتح ل بغی ر األس ود و                    

 .زینة فال حرمة فیھ والكّفارة علیھ
 .كذلك ال یجوز أن یكتحل المحرم بما فیھ الطیب

 .واألحوط استحبابًا ترك االكتحال بكحل أسود حتى ولو لم تكن فیھ زینة
 أن ینظر إلى نفسھ في المرآة: السادس

نظ ر فیھ ا بق صد آخ ر كنظ ر ال سائق ال ذي        یحرم على المحرم النظر في المرآة لیرى نفسھ فإّنھ م ن الزین ة، أّم ا ال         
في المرآة فال حرمة فیھ، وكذلك النظر فیھا لمداواة جرح أو فحص نف سھ م ن م رض      یشاھد خلفھ من خالل نظره    

 .وما أشبھ، فال بأس
أّما ما قد یّتفق للمحرم من إلقاء نظرة على المرایا الموجودة ف ي الحّمام ات أو الم صاعد م ن دون تعّم د ف ال ب أس            

 .»لّبیك«: ، وإن كان األحوطاجتناب ذلك كّلھ أّنى استطاع، فإن فعل استحب أن یقول بعد ذلكبھ
 .وال تجب الكّفارة في النظر إلى المرآة

  لبس الحذاء والجورب: السابع
یحرم على المحرم لبس الخّف والحذاء والجورب مّما یحیط بالقدم ویستر ظاھره، وإلیك تف صیل ذل ك م ن خ الل                  

 :مسائل
  ال بأس بلبس النعل؛ ألّنھ ال یحیط بالرجل وال یستر ظاھر القدم، وكذا ال بأس بلبس سائر األحذیة إذا لم یج د      -1

 .ء علیھ یشّق ظھرھا بحیث ال تستر ظاھر القدم، وال شي نعًال، شریطة أن
 . حال النوم  یجوز ستر جمیع ظاھر القدم بغیر اللبس كالجلوس على القدمین أو جعلھما تحت الغطاء مثًال-2
 .  تلزم احتیاطًا كّفارة شاة على المحرم لو لبس الحذاء والجورب وما أشبھ-3
 .ء من الخّف أو الجورب أو الحذاء   الظاھر اختصاص ھذا الحكم بالرجال، وال یحرم على النساء لبس شي-4

  الفسوق: الثامن
 .السباب والمفاخرةیحرم على المحرم الفسوق، وھو الكذب مطلقًا مع الیمین وبدونھ و

 .أّما الكذب بقصد إصالح ذات البین، أو لدفع الخطر عن نفس محترمة وما إلى ذلك، فال حرمة فیھ
 .ومن ارتكب ھذا المحّرم في إحرامھ فعلیھ االستغفار لیتّم حّجھ

  الجدال: التاسع
، وتج ب الكّف ارة عن د     » واللَّ ھ  بلى«و  » ال واللَّھ «: یحرم على المحرم الجدال، وھو المخاصمة المشتملة على قول        

 .التلّفظ بھذه الكلمة مّرة إذاكان كاذبًا، وثالث مّرات إذا كان صادقًا
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 :وھا ھنا مسائل
 .»بلى واللَّھ» «ال واللَّھ«  یكفي في تحّقق الجدال الحلف بواحدة من الصیغتین -1
 .ھ محكوم بذات األحكام على األقوى  إذا كان الحلف بغیر العربیة من اللغات، وكان باللَّھ سبحانھ فإّن-2
 .  األحوط اجتناب القَسم بسائر أسماء اللَّھ الحسنى وبأّیة لغة كانت-3
أو كان ضروریًا إلثب ات ح ق ودف ع باط ل كالق سم ف ي       ) ولیس إیغاضھ (  إذا كان القسم من أجل إكرام صاحبھ          -4

 .بھ المحاكمة، فال بأس
 . كلمة بذیئة وكّل ما یسّبب أذًى للمؤمنین  األفضل ترك كّل مخاصمة ومماراة وكّل-5
  إذا جادل صادقًا فعلیھ أن یستغفر اللَّھ في المرة اُالولى والثانیة، ولك ن إذا تك ّرر للم ّرة الثالث ة فعلی ھ أن یكّف ر               -6

 .بذبح شاة
 .المرةاُالولى كّفارة شاة   إذا جادل كاذبًا فعلیھ في-7
 .رة على األحوط  إذا جادل كاذبًا مّرتین فعلیھ بق-8
 .  إذا جادل كاذبًا أكثر من ثالث مّرات فعلیھ ذبح بقرة-9

  قتل ھوام البدن: العاشر
یحرم على المحرم قتل ھوام البدن، أمثال القّمل والبّق والبرغوث، وكذا یحرم إلقاؤھا من على الجسم أو الثی اب،           

 .للمحرم إبعادھا أو قتلھاضررًا أو إیذاًء بالغًا، فعند ذلك یجوز  إّلا إذا كانت تسّبب
ولو قتل المحرم شیئًا منھا أو ألقاھا من جسمھ عند عدم اضرارھا بھ وجبت علیھ الكّفارة، وكّفارتھ إعطاء مّد من  

 .الطعام للفقیر
 لبس الخاتم للزینة: الحادي عشر

 .یحرم على المحرم رجًال كان أو امرأة التزّین بالخاتم، ویجوز لبس الخاتم للثواب
  تزّین المرأة بلبس الُحلّي: ني عشرالثا

یحرم على المرأة لبس الُحلّي بقصد الزینة،ویستثنى من ذلك ما اعتادت على لبسھ من الُحلّي قبل اإلحرام لزوجھا 
 .من دون قصدالزینة في ذلك

 :وإلیك بعض المسائل في ھذا المجال
ذھب ًا أو ف ّضًة، أو أي مع دن آخ ر، ب ل ك ّل م ا          المقصود من الُحل ّي المح ّرم ھ و ك ّل ُحل ّي م ن أي ن وع ك ان،               -1

 .یستخدم للزینة
 .  أّما الذي تستخدمھ النساء من أحمر الشفاه وما إلیھا فاألحوط تركھ، وترك كّل زینة لم تكن لدیھا من قبل-2
 .  ولیس على المرأة نزع حلّیھا التي اعتادت لبسھا إذا لم تظھرھا ألحد حتى لزوجھا-3

  ھینالتد: الثالث عشر
یحرم على المحرم تدھین البدن أو الشعر بأّي نوع من المواد الدھنیة بما فیھا الكریم وما شابھ إذا كان معھ طیب، 

أّما إذا ل م یك ن ذو رائح ة عط رة فیج وز قب ل            . اإلحرام إذا كان أثره یبقى إلى حین اإلحرام        وال یجوز اإلدھان قبل   
ف ال یج وز، ویج وز للمح رم الت دھین إذا اض طّر إل ى ذل ك مث ل ع الج            اإلحرام حتى إذا بقي أث ره، أّم ا بع داإلحرام     

 .ضربة الشمس أو الوقایة منھا
 إزالة الشعر: الرابع عشر

یحرم على المحرم إزالة الشعر عن الرأس واللحیة والجسد بالنتف والحلق والقّص، قّل أو كثر، بل حت ى ال شعرة     
 .ال بأس فیھالواحدة، إّلا إذا اضطّرإلى ذلك للعالج مثًال ف

وكّفارة حلق الرأس شاة، أو صیام ثالثة أیام، أو إعط اء     . ویحرم علیھ أیضًا إزالة شعر غیره محرمًا كان أم محّلاً         
 .وال فرق في الكّفارة بین أن یكون مضطرًا إلى الحلق أم ال. مّدین من الطعام لسّتةمساكین

 تغطیة الرجل لرأسھ والمرأة لوجھھا: الخامس عشر
 . الرجل المحرم تغطیة الرأس، كما ال یجوز للمرأة المحرمة تغطیة وجھھایحرم على

 :من مسائل وإلیك أّیھا الحاّج أھّم ما في ھذا المجال
 .  كما یحرم تغطیة الرأس بالكامل، یحرم تغطیة بعضھ أیضًا-1
لك، أو طل ي ال رأس   ء علیھ أو لبس العمامة أو القلنسوة وما شابھ ذ         المقصود من تغطیة الرأس ھو وضع شي        -2

 .تغطیتھ أّیًا كان بما یصدق علیھ
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 .  ال یجوز تغطیة الرأس أو الوجھ باألجسام الشفافة كالزجاج أو الپالستیك أو القماش الرقیق-3
 .  ال بأس بتغطیة الرأس والوجھ بالیدین عن الشمس والمطر مثًال-4
 .  تلزم كّفارة شاة بتغطیة الرجل رأسھ والمرأة لوجھھا-5
 السیر االستظالل للرجال حال: سادس عشرال

یح  رم عل  ى الرج  ل المح  رم االس  تظالل ح  ال ال  سیر ماش  یًا وراكب  ًا كاس  تعمال المظّل  ة أو الم  شي تح  ت ال  سقوف     
 .السیارات المسّقفة وما إلیھا إّلا في حالة الضرورة أو االضطرار والجسور أو ركوب

 :وإلیك بیان تفصیل الحكم من خالل مسائل
للم  رأة وال  صبیة وال  صبي المح  رمین االس  تظالل ح  ال االختی  ار ، كم  ا یج  وز ذل  ك للم  ریض ال  ذي ال     یج  وز -1

ی  ستغني ع  ن االس  تظالل،ویجوز ذل  ك أی  ضًا للم  ضطّر أو الُمْك  َره أو ال  ذي یخ  اف الم  رض، أو ال  شیخ وال  شیخة،   
 .فقدان السیارات المكشوفة ویجوز أیضًا في حال التقّیة والعسر، وفي حال

س باالستظالل تحت سقوف المن ازل واألس واق وغیرھ ا كالخی ام م ثًال، ل دى وص ول المح رم إل ى مّك ة                  ال بأ   -2
 .المكرمة، أو عندالوصول إلى منى وعرفات

  یجوز للمح رم، ل دى توّقف ھ ف ي المن ازل أو المق اھي الموج ودة ف ي طریق ھ للراح ة والن وم، االس تظالل تح ت               -3
 .ھاالسقوف بالمشي أوالجلوس أو النوم تحت

  تجب على الرجل كّفارة شاة لالستظالل، وال ف رق ف ي ذل ك ب ین المخت ار والم ضطّر، واألق وى كفای ة كف ارة           -4
 .إحرام الحّج حتى ولو تكّرر في كّل إحرام مّرات عدیدة العمرة، وُاخرى للتظلیل في للتظلیل في إحرام

 المشّرفة أو في حدود منى، ولكن یجوز المشي   األحوط االجتناب من التظلیل في حالة السیر داخل مدینة مّكة-5
 .المسّقفة، وفي ظالل المباني في األسواق

  األحوط اجتناب التظلی ل ف ي اللی ل أی ضًا، خ صوصًا إذا ك ان بھ دف اّتق اء ب رد أو مط ر أو م ا أش بھ، إّل ا م ن                          -6
 .الفدیة اضطّر إلى ذلك فعلیھ

 
     استفتاءات

 بي المحرم للسیارة المكشوفة؟ھل ترون إشكاًال في الظل الجان/ 1
 .ال بأس بھ، وتركھ أولى: الجواب

 
عند جلوس الحجاج في السیارة المكشوفة بجانب بعضھم یقع ظل بع ضھم عل ى بع ض، فھ ل یج ب االحت راز                     / 2

 عن ذلك الظل؟
 .ال بأس بذلك الظل: الجواب

 
 ما حكم الصعود في مصعد العمارات حال اإلحرام؟/ 3

 .ظلیل في المنازل، سواًء في الغرف أو المصاعد أو ما أشبھال بأس بالت: الجواب
 
 ما ھو حكم التظلیل عندكم  سیدنا  بین طلوع الفجر وطلوع الشمس؟/ 4

 .األقوى إلحاقھ باللیل، واألحوط إلحاقھ بالنھار: الجواب
 
 ولك ن ال ی ود ذل ك،       ھل یجوز للحاج أن یسافر بسیارتھ المسقوفة، والحال أنھ یمكنھ استئجار سیارة مك شوفة،             / 5

 باعتباره خسارةمالیة، ویكفر للتظلیل؟
 .یجب أّال یظلل المحرم، وعلیھ أن یتحمل الخسارة المالیة إلى حد عدم الضرر البالغ علیھ أو الحرج: الجواب

 
ھل أن الحرمة التكلیفیة للتظلیل في اإلحرام تزاحم أصل اس تحباب العم رة المف ردة، فیم ا ل و ف رض انح صار              / 6

 یة ھذااالستحباب بارتكاب ھذه الحرمة؟تأد
ال ب أس باالعتم ار لم ن ی ضطر ال ى ارتك اب بع ض ت روك االح رام فانھ ا محلل ة ل ھ، والعم رة م  ستحبة              : الج واب 

 .مؤكدة
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ھل یجوز التظلیل للمحرم عند وصولھ لمكة المشرفة أو في منى أوعرفات أومزدلفة، سواء بالمظلة أو السیر      / 7

 ؟داخل السیارةالمسقوفة
األحوط اجتناب التظلیل للمحرم في حالة السیر في المدن، وكذا  السیر في السیارات المسقفة خ صوصًا   : الجواب

نع م؛ ال  . للداخل الى مكةوالخارج منھا وكذلك للسائر من بدایة منى الى نھایتھ ا، مم ا ال یعتب ر حینئ ذ ف ي المن زل              
 .یتعارف في المدنسقوف األسواق مما  بأس بالمشي في ظل العمارات أو تحت

 
االستضالل للرجال : ، الفرع السادس عشر»تروك اإلحرام«قسم » مناسك الحج«ھل أن الذي جاء في كتابكم / 8

، یعن ي أنك م ال تجی زون التنق ل بال سیارة الم سقوفة ف ي داخ ل مك ة أو من ى أو عرف ات ح ال                      2حال السیر،الم سألة  
 اإلحرام؟

 .ط وجوبًا تركھسبق وأن قلنا إنھ مشكل واألحو: الجواب
 
 إذا خرج من الخیمة متوجھًا إلى رمي الجمرات؟) بالشمسیة(ھل یجوز التظلیل للمحرم في منى بما یسمى / 9

األحوط اجتناب ذلك إّال في المسافات القصیرة التي ال یصدق علیھا التنقل وال سیر ف ي منطق ة ألخ رى،           : الجواب
 .لتوقف ولو كان في داخل السیارة او في الشارعوكذلك یجوز عند ا. خیمة ألخرى مثل االنتقال من

 
االس تظالل للرج ال ح ال    : ، الف رع ال سادس ع شر    »ت روك اإلح رام   «، ق سم    )مناسك الح ج  (أشرتم في كتابكم    / 10

ف الیوم ال یمك ن تجن ب عب  ور    . الم  شي تح ت ال سقوف والج سور   .. الرج ل المح رم ح ال ال سیر     ال سیر؛ یح رم عل ى   
 الحج، فما ھو الحل؟  عموم مناطقاألنفاق والجسور الثابتة في

 .ال بأس بذلك مما ال یمكن اجتنابھ، مثل الجسور التي في الطرق السریعة: الجواب
 

ھل یعتبر من الضرورة المجوزة للتظلی ل خ وف المح رم عل ى عیال ھ ل و أرك بھم م ع أجنب ي، أو س یارتھ ل و              / 11
 تركھا في المیقات؟

 
الن ساء التظلی ل ف ي حال ة ال سیر إذا كان ت الرفق ة ض روریة ج كم ا ھ ي                    نعم یعتبر ذلك، ویجوز لمرافق      : الجواب

 .-العادة
 

لو أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السیارة إلى داخلھا، فھل یجب دفع كفارة التظلیل في ھذا   / 12
 الفرض أم ال؟

 - الم ضطر ج ك المریض  األق وى ع دم الوج وب، ألن األص ل ب راءة المك ره ع ن دف ع الفدی ة، إنم ا ی دفع                      : الجواب
 .الخاصة الكفارة للنصوص

 
لو كان المكلف یجھل بحرمة التظلیل مثًال، واستظل، أو یجھل بحرمتھ في جھة ما كتصوره الجواز في مكة / 13

 عند وصولھ لھا، ما ھوحكمھ؟
 .االقوى عدم الوجوب في الجاھل القاصر، واألحوط لغیره الفدیة: الجواب

 
مسقوفة، والتزم بالكفارة، فھل یجوز لھ أن یسد منافذ الھواء الت ي ع ن یمین ھ وش مالھ،            محرم ركب سیارتھ ال   / 14

 ویشغل مكیف الھواء،فھو مضطر للركوب في السیارة المسقوفة، ولكنھ غیر مضطر لسد المنافذ األخرى؟
 .یًالال بأس بذلك، ولكن األولى أن یضحي المحرم لربھ الذي أحرم لھ أنى استطاع إلى ذلك سب: الجواب

 
 ھل أن عنوان السائق مستثنى، فقد یختار السائق أن یذھب إلى مكة ویتظلل، حتى مع وجود البدیل لھ كفرد؟/ 15

 .المعیار ھو االضطرار، فمن لم یكن مضطرًا علیھ أن یختار سیارة غیر مسقفة: الجواب
 



 42

 اإلدماء: السابع عشر
ء بآل ة ح ادة كال سكین أو ال وخز ب اإلبرة أو الح ّك أو       وھو التسّبب في خروج ال دم م ن الب دن ب أي نح و ك ان، س وا                 

 .لخروج الدم، مع العلم بخروج الدم أو احتمال ذلك، فلو فعل ذلك وجبت علیھ الكّفارة بواسطة السواك المؤّدي
أّما بالنسبة إلى المضطّر إلى ذلك كمن یحتاج إلى تحلیل الدم أو الحجامة حالة اإلح رام ف ال ب أس ب ذلك وال كّف ارة       

 .علیھ، وكذلك لواستاك فأدمى ولم یقصد ذلك أو كانت بھ جراحة فعالجھا فأدمى
 .أّما كّفارة اإلدماء فھي االستغفار، وقیل مّد من الطعام، وقیل شاة، وذلك احتیاط مستحب

 تقلیم األظفار: الثامن عشر
ا في حال ة ال ضرورة ك العالج    یحرم تقلیم األظفار على المحرم بأي شكل كان، وتجب الكّفارة علیھ لو فعل ذلك إلّ  

 .أو تقلیم الظفرالمنكسر تخّلصًا منھ لما فیھ من األذى
أّما الكّفارة؛ فعن كّل ظفر مّد من الطعام حتى تسعة أظف ار، أّم ا بالن سبة إل ى ع شرة أظف ار فكّفارت ھ ش اة ل و اّتح د              

ا ف ي مجل س آخ ر، فع ن ك ّل فع ل منھم ا        أظفار الیدین كّلھا مثًال في مجلس، وأظفار الرجلین كّلھ     المجلس، ولو قّلم  
 .شاة

  قطع األشجار والنباتات: التاسع عشر
ذل ك م ا    ، وی ستثنى م ن  )مّكة وما حولھا(یحرم على المحرم وغیره قطع األشجار والنباتات واألعشاب من الحرم           

 .امتلكھ، أو التي زرعھا بنفسھ في ملكھ فیجوز لھ تقلیمھا أو قطعھا نبت في ملكھ بعد أن
 . فرق في الحرمة بین القطع بآلة أو االتالف بالحرق أو المواد الكیمیاویة وما شابھوال

 .ویجب علیھ االستغفار والتصّدق بثمن الشجرة لو فعل ذلك، وال بأس بقطف فواكھ األشجار المثمرة وأكلھا
 :أّما كفارة قطع األشجار والنباتات فھي على احتیاط مستحّب كالتالي

 .بقرة: شجرة الكبیرة في صورة العلم والعمد  كّفارة قطع ال-1
 .شاة:   كّفارة الشجرة الصغیرة-2
 .التصّدق بقیمتھا:   كّفارة قطع األغصان واألوراق أو األعشاب-3

  حمل السالح: العشرون
یحرم على المح رم حم ل ال سالح بأنواع ھ، القدیم ة منھ ا كال سیف وال درع، والجدی دة منھ ا كالبندقیةوالم سدس أو                     

نابل، والمقصود ھوالمعدات الحربی ة، فی ستثنى م ن ذل ك م ا ی ستفاد من ھ ألغ راض ُاخ رى ك ذبح الحیوان ات أو                     الق
 .الطبخ كالسكین مثًال

وال فرق في ذل ك ب ین أن یتقّل د ال سالح أو أن یحمل ھ            . ویجوز حمل السالح في حالة توّقع مداھمة العدو وما شابھ         
 .بلى یجوز أن یكون في أمتعة المحرم السالح دون أن یلبسھ. لمدّرعاتبیده أو یقود مركبةحربیة مثل الدبابات وا

 
     استفتاءات

 ھل یجوز تكلیفًا اإلحرام للعمرة المستحبة، إذا كان یعلم أنھ سیضطر إلى ارتكاب بعض محرماتھ؟/ 1
 .ال بأس، ألن اللَّھ سبحانھ قد رفع القلم عما اضطر إلیھ: الجواب

 
ي قب ل اإلح رام ارتك اب محرم ات اإلح رام أو بع ضھا ث م یف دي، ك أن ین وي رك وب            ھل یج وز للح اج أن ین و      / 2

 السیارة المسقوفة مثًالعند االحرام، وما حكم ذلك؟
ال بأس بذلك، وإن كان البعض قد اعتبر العزم على اجتن اب ك ل ت روك اإلح رام ج زًء م ن نی ة اإلح رام          : الجواب

 .المًا عامدًا وبال حرج ولكنھ مشكل، واالحتیاط حسنعقد العزم على ارتكاب بعضھا ع فأبطل إحرام من
 
ھل الوزغ والصراصیر والخن افس والنم ل وال ذباب، وغیرھ ا م ن الح شرات مم ا یح رم عل ى المح رم قتلھ ا؟             / 3

 فرض الحرمة وھل یجوز قتلھا في الحرم لغیر المحرم؟ وھل تلزمھ كفارة على
لَّھ أال یقتل االنسان إّال ما یخشى منھ على نفسھ، حیث ج اء       األصل في حالة اإلحرام، وفي حدود حرم ال       : الجواب

وج اء ف ي الح دیث الم روي     . »یقتل المحرم كّلما خشیھ على نف سھ «: في حدیث مأثورعن اإلمام علي علیھ السالم    
وال ف رق ب ین الخط ر المباش ر كم ا إذا أرادك الزنب ور       . »ء أرادك فاقتلھ شي كل«: عن اإلمام الصادق علیھ السالم  
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ال شرع قتلھ ا ألنھ ا ج ح سب الروای ات ج ت وھي            لیلدغك أو الحیة أو العقرب، أو غیر المباشر كالفأرة الت ي س وغ            
 .وھكذا یجوز قتل الحشرات المسببة لألخطار. السقاء وتضرم على أھل البیت

 
لن ساء ھ و   بعد أن ینھي الحاج أعمال الیوم العاشر من ذي الحجة ویحل م ن إحرام ھ، فھ ل المح رم علی ھ م ن ا        / 4

 االستمتاعات الزوجیة، حتى یطوف طواف النساء؟ الجماع فقط، مطلق
 .الظاھر حرمة كافة االستمتاعات من النساء التي حرمت علیھ باإلحرام: الجواب

 
 ھل یجوز لبس الرجل الحزام أو ھمیان بقصد منع سقوط اإلزار منھ؟/ 5

 .ال بأس بالھمیان: الجواب
 
 ذي تكون بھ قطع جلدیة مستوردة من الدول الكافرة؟ھل یجوز لبس الھمیان ال/ 6

 .ال یجوز: الجواب
 
 ھل یجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد علیھ شیئًا یكون عالمة ممیزة لھ؟/ 7

 .ال بأس بلبس ما ال یستر ظھر قدمھ، ولو كانت علیھ عالمة: الجواب
 
باس مصنوعًا من دون الخیاط ة أو دون غ رز اإلب ر،    ال یجوز للمحرم لبس المخیط، فما الحكم فیما لو كان الل        / 8

فمثًال سروال غیر مخیط،أي أن إلتحامات السروال تمت بمادة الصقة، فھل یسمى السروال من ھذا النوع مخیطًا 
 أم ال؟

ویج وز أن یتوش ح   . ال یجوز لبس السروال أو الشورت، أو أي نوع م ن الثی اب مم ا یدرع ھ ف ي ج سمھ               : الجواب
 .أن یلبسھ،كأن یتوشح بالبطانیة ولو كانت أطرافھا مخیطة، شریطة أّال یصدق أنھ قد لبسھابالمخیط دون 

 
قد یضطر السائق أو كادر الحملة لخلع مالبس اإلحرام ولبس المخیط عند النقاط الرسمیة لع دم انطب اق ش رط       / 9

 ال االضطرار؟الحاج علیھ، ماحكم ذلك مع مبادرتھ إلى خلع المخیط ولبس مالبس اإلحرام بعد زو
إذا كان یستطیع أن یتوشح بالثیاب دون أن یلبسھا فعل، وإن اضطر ال ى الل بس ف ال یعق د األزرار، وإذا              : الجواب

لبس المخیط فقد یقال أن علیھ الفدیة، حیث ورد في ح سنة محم د ب ن م سلم ع ن اإلم ام ال صادق                كان مضطرًا الى  
ولكن ذلك ). 105(»مع االختیار جاز لھ لبسھ وعلیھ دم شاة    ثوب یحرم علیھ     ومن اضطر الى لبس   «: علیھ السالم 

 .الكفارة في االضطرار، وھو غیر االكراه، واألصل في المكره عدم
 

 ھل في لبس المرأة للقفازین كفارة، وإن كانت فما ھي؟/ 10
ارة، سواًء كان أي محرم أو محرمة لبس أو لبست ما ال یجوز لھما من الثیاب متعمدًا فعلیھما دم شاة كف             : الجواب

ء إذا كانا ج اھلین أو ناس یین، حی ث ج اء ف ي الح دیث الم أثور ع ن          نعم ال یلزمھما شي . ذلك باختیار أوباضطرار  
م ن ل بس ثوب ًا ال ینبغ ي ل ھ لب سھ وھ و مح رم ففع ل ذل ك ناس یًا أو                     «: أن ھ ق ال    زرارة عن اإلمام الباقر علیھ السالم     

 ).106(»فعلیھ دمء علیھ، ومن فعلھ متعمدًا  جاھًال فال شي
 

 ما حكم الرجل المحرم لو لبس المخیط تحت إزاره جھًال منھ بالحكم؟/ 11
 .ال بأس علیھ إذا كان جھًال أو نسیانًا ثم نزعھ عند التذكر: الجواب

 
إذا نسيَّ المحرم بإحرام عمرة التمتع فلبس شیئًا مخیطًا مثل المالبس الداخلیة مع لبسھ ثوبي اإلح رام فت ذكر            / 12

 عد خمسة أشواط،فما حكمھ؟ب
 .ء علیھ شریطة أن ینزع ثوبھ فور معرفتھ بحرمتھ ال شي: الجواب
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) مثل ما یقال لھ الشرت الذي یستر العورتین(إذا نسيَّ الملكف المحرم لعمرة التمتع مثًال، فلبس شیئًا مخیطًا / 13
ضعًا وتكلیفًا، وقد أت ى بكام ل الط واف    اإلحرام، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمھ و          مع لبسھ ثوبي  

 وصلى ورجع إلى أھلھ؟
 .ال بأس بھ: الجواب

 
ھل یجوز للمحرم أن یلف الع ورة بقطع ة م ن القم اش غی ر المخ یط زائ دة عل ى الث وبین تح رزًا م ن ظھ ور                       / 14

 عورتھ؟
 .ال بأس بھ إذا لم یصدق علیھ اللبس: الجواب

 
 شترط أال تكون من المخیط؟إذا جاز تغطیة الرأس لضرورة، فھل ی/ 15

ء تحیط على رأسھ مث ل بطانی ة مخیط ة           وما أشبھ، أما وضع شي    ) الكالوة(ال یضع على رأسھ القلنسوة      : الجواب
 .فال بأس عندالضرورة

 
 

 إذا حّل المحرم من إحرامھ ثم قلم أظافره، وتبین لھ بطالن عمرتھ ببطالن الطواف مثًال، ماذا یجب علیھ؟/ 16
 . فیمن یترك الطواف-د طوافھ حسب تفصیل جواب بیناه في المناسكیعی: الجواب

 
 حرمة ستر المرأة وجھھا حال اإلحرام، ماذا عن تعرضھا لنظر األجنبي؟/ 17

األولى أن تتحرز عن نظر األجنبي، خصوصًا عند خوف الفتنة، ویمكنھ ا أن ت ستر وجھھ ا  بالمروح ة                     : الجواب
 .كل ذلك من باب األولویةتضعھا علیھ، ولكن  وما أشبھ دون أن

 
 ھل یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجھھا، عند عدم وجود الرجل األجنبي؟/ 18

نعم یجوزر لھا أن تغطي وجھھا عند النوم، كما یجوز لھا أن . ال فرق في ذلك بین وجود الناظر وعدمھ: الجواب
 . وجھھا بیدیھا عن نظر االجنبيترخي علیھا حجابھاحتى یغطي من فوق عینیھا، كما یجوز لھا أن تستر

 
 إذا كان برأس المحرم صلع أو تشویھ یخجل من كشفھ، فھل یجوز لھ تغطیة رأسھ؟/ 19

 .لیس االستحیاء سببًا كافیًا لتغطیة الرأس: الجواب
 

 ما حكم كتم النفس عن الروائح الكریھة حال اإلحرام بدون إمساك األنف؟/ 20
 . إمساك األنف من الریح المنتنة، أما إمساك النفس فال بأس بھالمنھي عنھ في الروایات: الجواب

 
 ھل الصابون ومعجون األسنان من الطیب المحرم استعمالھ على المحرم؟/ 21

الصابون ومعجون األسنان والمحارم الورقیة وغیرھا وما أشبھ، ق د تك ون معط رة فالب د م ن اجتنابھ ا،           : الجواب
 .فال بأس بھا وقد ال تكون كذلك

 
 ھل تجب الكفارة على من یستخدم اإلدھان ألجل الضرورة؟/ 22

 .ال كفارة علیھ على األقوى، واالحتیاط ذبح شاة كفارة: الجواب
 

 ھل یصدق السالح الذي یحرم على المحرم على مثل المقص والسكین التي یحتاج إلیھا؟/ 23
ص أو م ا أش بھ، إّال م ا یك ون منھم ا مع دًا       ال یصدق السالح على ما یستفید منھ المحرم من سكین أو مق    : الجواب

 .عرفًا للھجوم أو الدفاع
 
 



 45

 على أعتاب مّكة
 

 :القرآن الكریم
 ).َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِھیَم ُمَصلى: (قال اللَّھ تعالى

 125:    البقرة
 

 :السّنة الشریفة
م مزامل ھ فیم ا ب ین مّك ة والمدین ة، فلّم ا انتھ ى إل ى            علیھ ال سال   كنت مع أبي عبداللَّھ   :   روى ابان بن تغلب قائالً      -1

 .بیدیھ، ثّم دخل الحرم حافیًا، فصنعت مثل ما صنع الحرم نزل واغتسل وأخذ نعلیھ
یا ابان، من صنع مثل ما رأیتني صنعت تواضعًا للَّھ محى اللَّھ عنھ مائة ألف س ّیئة، وكت ب ل ھ مائ ة أل ف                    «: فقال

 ).107(»مائة ألف حاجة ف درجة، وقضى لھحسنة، وبنى اللَّھ لھ مائةأل
َطھَِّرا َبْیِتَي ِللطَّاِئِفیَن َواْلَعاِكِفیَن َوالرُّكَّ ِع  : (إّن اللَّھ عّز وجّل یقول في كتابھ    «: علیھ السالم    وقال اإلمام الصادق    -2

 ).108(»فینبغي للعبدأن ال یدخل مّكة إّلا وھو طاھر قد غسل عرقھ واألذى وتطّھر) السُُّجوِد
ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم      من ختم القرآن بمّكة لم یمت حتى ی رى رس ول اللَّ ھ            «:   وقال أبو جعفرعلیھ السالم     -3

 ).109(»ویرى منزلھ من الجّنة
یا علّي؛ إّن عبدالمّطلب سّن ف ي الجاھلی ة   «: علیھ السالم صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم لعليّ     وجاء في وصّیة النبيّ     -4

ولم یكن للط واف ع دد   : اإلسالم؛ حّرم نساء اآلباء على األبناء إلى أن قال  اللَّھ عّز وجّل لھ في  خمس سنن أجراھا  
 ).110(»عّز وجّل ذلك في اإلسالم اللَّھ عند قریش فسّن لھم عبدالمّطلب سبعة أشواط فأجرى

ُقْل َیا « و»  ْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌدُق«یصّلي ركعتي طواف الفریضة خلف المقام ب «: علیھ السالم قال   عن أبي عبداللَّھ-5
 ).111(»َأیَُّھا اْلَكاِفُروَن

علیھ السالم یصّلي ركعتي الفریضة بحیال المقام قریبًا من الظ الل      رأیت أبا الحسن  :   وقال الحسین بن عثمان     -6
 ).112(لكثرة الناس

 
 :األحكام

علی ھ   ھ السالم الذي حّددھا بتوجیھ من جبرائی ل علی منطقة الحرم ھي منطقة معروفة منذ عھد النبي إبراھیم الخلیل        
وال تزال  جّدد النبّي محّمدصلى اهللا علیھ وآلھ وسلم معالمھا وحافظ علیھا المسلمون السالم وبأمٍر من اللَّھ تعالى، ثّم

 .بحمد اللَّھ معروفة
ع ن الم سجد الح رام ح والي     أو مسجد العمرة التي تبع د   » التنعیم«أّما حدود  الحرم فھي من ناحیة الشمال منطقة          

 كیل ومترًا  48التي تبع د ع ن الم سجد الح رام     » الحدیبیة«أو » َعَلمین« كیلومترًا،ومن جھة الغرب منطقة      6/148
 كیلومترًا تقریب ًا، أّم ا م ن جھ ة الجن وب      30وتبعد عن المسجد الحرام » ُجعرانة«تقریبًا، ومن جھة الشرق منطقة 

 . كیلومترًا12/095التي تبعد » أضاة لبن«فحّدھا 
 .وقد جعل اللَّھ ھذه المنطقة حرمًا آمنًا، وأشار إلى ذلك في آیاٍت عدیدة

 .ولمنطقة الحرم ھذه أحكام خاّصة، كما أّن لدخولھا آدابًا نشیر إلى أھّمھا بالترتیب
 

 :أحكام الحرم
 .  یحرم فیھا الصید-1
 .  یحرم قطع أشجارھا ونباتاتھا-2
 .لھا  ُیمنع الكّفار من دخو-3
 .  ال تمتلك لقطتھا إذا كانت أكثر من درھم حتى بعد مرور عام على اإلنشاد بھا-4
 .  یتضاعف فیھا ثواب العبادة-5
  یجار المستجیر بھا، ولكن إذا كان مجرمًا ضّیق علیھ في المأكل والمشرب وغیرھما حتى یخرج فیؤخ ذ بم ا    -6

 .فعل
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ّرفة والمدینة المنّورة، كما یجوز لھ القصر، وال یشترط اإلتمام بنّیة   یجوز إتمام الصالة للمسافر في مّكة المش-7
 .اإلقامة وال یقتصرذلك على المسجدین الشریفین

 .  البالط المفروش بھ الحرمان الشریفان ھو ما یجوز السجود علیھ-8
 :آداب دخول الحرم

 .  االغتسال لدخول الحرم-1
 . النعلین بالیدین  الدخول حافیًا على سكینة ووقار، وأخذ-2
 :  قراءة الدعاء التالي-3
 ُكلِّ َضاِمٍر َیْأِتیَن ِم ن ُك لِّ َف جٍّ       َوَأذِّن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َیْأُتوَك ِرَجاًال َوَعَلى      : (اللَُّھمَّ ِإنََّك ُقْلَت ِفي ِكَتاِبَك َوَقْوُلَك اْلَحقُّ      «

مَّْن َأَجاَب َدْعَوَتَك، َوَقْد ِجْئُت ِمْن ُشقٍَّة َبِعیَدٍة َوَفجٍّ َعِمیٍق َساِمعًا ِلِن داِئَك َوُم ْسَتِجیبًا             ِإنِّي َأْرُجو َأْن َأُكوَن مِ     اللَُّھَم) َعِمیٍق
َك الزُّْلَفًة ِعْن َدَك،   َما َوفَّْقَتِني َلُھ، َأْبَتِغي ِبذِل َفَلَك اْلَحْمُد َعلى. ذِلَك ِبَفْضِلَك َعَليَّ َوِإْحَساِنَك ِإَليَّ   َلَك، ُمطیعًا ِلَأْمِرَك، َوُكلُ   

 ُمَحمَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ٍد َوَح رِّْم         اللَُّھمَّ َصلِّ َعلى  . َواْلُقْرَبَة ِإَلْیَك، َواْلَمْنِزَلَة َلَدْیَك، َواْلَمْغِفَرَةِلُذُنوِبي، َوالتَّْوَبَة َعَليَّ ِمْنھا ِبَمنِّكَ        
 .»الرَّاِحِمیَن ِبَك ِبَرْحَمِتَك َیا َأْرَحَمَوِعَقا َبَدِني َعَلى النَّاِر َوآِمنِّي ِمْن َعَذاِبَك

 
 :آداب دخول المسجد الحرام

 .  االغتسال لدخول المسجد-1
 .  الدخول حافیًا بسكینة ووقار-2
 .  الدخول من باب بني شیبة، ویقع على امتداد باب السالم في الحال الحاضر-3
 :  أن یقف بباب المسجد ویقول-4
 َأْنِبَیاِء اللَِّھ َوُرُسِلِھ، السََّلاُم  یَُّھا النَِّبيُّ َوَرْحَمُة اللَِّھ َوَبَرَكاُتُھ، ِبْسِم اللَِّھ َوِباللَِّھ َوَما َشاَء اللَُّھ، السَّالُم َعلى           السََّلاُم َعَلْیَك أَ  «

 .اْلَعاَلِمیَن َربِّ    ِإْبَراِھیَم َخِلیِل اللَِّھ، َواْلَحْمُد للَِّھ  َرُسوِل اللَِّھ،السََّلاُم َعلى َعلى
 ِملَِّة َرُسوِل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وآلھ وس لم، َوَخْی ُر اْلَأْس َماِء       ِبْسِم اللَِّھ َوِباللَِّھ َوِمَن اللَِّھ َوِإَلى اللَِّھ َوَما َشاَء اللَُّھ، َوَعلى          

ُمَحمَّ ِد ْب ِن َعْب ِد اللَّ  ِھ، ال سََّلاُم َعَلْی َك َأیَُّھ ا النَِّب يُّ َوَرْحَم ُة اللَّ  ِھ           اللَّ  ِھ، ال سََّلاُم َعل ى    َرُس ولِ   َوال سََّلاُم َعل ى     َواْلَحْم ُد للَّ ھِ    للَّ ھِ 
 َربِّ   َخِلیِل الرَّْحَمِن، السََّلاُم َعَلى اْلُمْرَسِلیَن، َواْلَحْمُد للَِّھ  ِإْبراِھیَم  َأْنِبیاِء اللَِّھ َوُرُسِلِھ، السََّلاُم َعلى   َوَبَرَكاُتُھ، السََّلاُم َعلى  

 ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد،  ُمَحمٍَّد، َوَباِرْك َعلى  ُمَحمٍَّد َوآِل اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى.  ِعَباِد اللَِّھ الصَّاِلِحیَن اْلَعاَلِمیَن، السََّلاُم َعَلْیَنا َوَعلى
 . ِإْبراِھیَم َوآِل ِإْبراِھیَم، ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد لىَواْرَحْم ُمَحمَّدًا َوآِل ُمَحمٍَّد، َكما َصلَّْیَت َوَباَرْكَت َوَتَرحَّْمَت َع

 َأْنِبیاِئ َك َوُرُس ِلَك َوَس لِّْم      ِإْب راِھیَم َخِلیِل َك َوَعل ى     ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد َعْبِدَك َوَرُس وِلَك، اللَُّھ مَّ َص لِّ َعل ى            اللَُّھمَّ َصلِّ َعلى  
 . َربِّ اْلَعاَلِمیَن  ِلیَن، َواْلَحْمُد للَِّھاْلُمْرَس َعَلْیِھْم، َوَسَلاٌم َعَلى

 الَّ ِذي َجَعَلِن ي ِم ْن َوْف ِدِه َوُزّواِرِه، َوَجَعَلِن ي        اللَُّھمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب اْلإیماِن َأَبدًا َما َأْبَقْیَتِني، َجلَّ َثناُء َوْجِھَك، اْلَحْمُد للَّ ھِ        
 .ي ِممَّْن ُیَناِجیِھِممَّْن َیْعُمُر َمَساِجَدُه،َوَجَعَلِن

 ُكلِّ َمْأِتىٍّ َحقٌّ ِلَمْن أتاُه َوَزاَرُه، َوَأْنَت َخْیُر َمْأِتيٍّ َوَأْكَرُم َمُزوٍر، َفَأْسَأُلَك َیا  اللَُّھمَّ ِإنِّي َعْبُدَك َوَزاِئُرَك ِفي َبْیِتَك، َوَعلى
ْنَت، َوْحَدَك َلا َشِریَك َلَك، ِبَأنََّك َواِحٌد َأَحٌد َصَمٌد، َلْم َتِلْد َوَلْم ُتوَلْد َوَل ْم َیُك ْن َل َك         َأْنَت اللَُّھ َلا ِإلھ ِإلَّا أَ      اللَُّھ َیا َرْحَمُن ِبَأنَّكَ   

بَّ اُر ی ا َك ِریُم،     َأْھِل َبْیِتِھ، َیا َجواُد یا َكِریُم َیا ماِجُد یا جَ    َوَرُسوُلَك َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَعلى     ُكُفوًا َأَحٌد، َوَأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدكَ    
 .»ٍء ُتْعِطَیِني َفَكاَك َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر َشْي َأْسَأُلَك َأْن َتْجَعَل ُتْحَفَتَك إیَّايَّ ِبِزیاَرِتي ِإیَّاَك َأوََّل

 :وأن یقول ثالثًا
 .»اللَُّھمَّ ُفكَّ َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر«

 :وأن یقول
 .»َلاِل الطَّیِِّب، َواْدرْء َعنِّي َشرَّ َشَیاِطیَن اْلِجنِّ َواْلِإْنِس َوَشرَّ َفَسَقِة اْلَعَرِب َواْلَعَجِمَوَأْوِسْع َعَليَّ ِمْن ِرْزِقَك اْلَح«

 :ویدخل المسجد الحرام ویقول
 .»صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم  ِملَِّة َرُسوِل اللَِّھ ِبْسِم اللَِّھ َوِباللَِّھ َوَعلى«

 : إلى الكعبة ویقولویرفع یدیھ إلى السماء ویتوّجھ
اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِفي َمَقاِمي ھ َذا َوِف ي َأوَِّل َمَناِس ِكي َأْن َتْقَب َل َت ْوَبِتي، َوَأْن َتَتَج اَوَز َع ْن َخِطیَئِت ي َوَأْن َت َضَع َعنِّ ي                     «

ي َأْش َھُد َأنَّ ھ َذا َبْیُت َك اْلَح راُم الَّ ِذي َجَعْلَت ُھ َمَثاَب ًة ِللنَّ اِس َوأْمن ًا                اللَُّھ مَّ ِإنِّ    . َبلََّغِن ي َبْیَت ُھ اْلَح رامَ       الَِّذي   ِوْزِري، َاْلَحْمُد للَّھِ  
 ُمَباَركًا َوُھدًى ِلْلَعاَلِمیَن، اللَُّھمَّ اْلَعْبُد َعْبُدَك،َواْلَبَلُد َبَلُدَك، َواْلَبْیُت َبْیُتَك، ِجْئ ُت َأْطُل ُب َرْحَمَت َك، َوَأُؤمُّ َطاَعَت َك، ُمِطیع اً               
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اللَُّھ مَّ اْف َتْح ِل ي َأْب َواَب َرْحَمِت َك، َواْس َتْعِمْلِني       . ِمْن ُعُقوَبِت كَ  ِلَأْمِرَك، َراِضیًا ِبَقَدِرَك، َأْسَأُلَك َمْسَأَلَة اْلَفِقیِر ِإَلْیَك اْلَخاِئفِ      
 .»ِبَطاَعِتَك َوَمْرَضاِتَك

 :وأن یخاطب الكعبة ویقول
 .» َوَشرََّفِك َوَكرََّمِك، َوَجَعَلِك َمَثاَبًة ِللنَّاِس َوأْمنًا ُمباركًا َوھدًى ِلْلَعاَلِمیَن الَِّذي َعظََّمِك  اْلَحْمُد للَِّھ«

 :وأن یقول عند مشاھدتھ الحجر األسود
 َوَل ا ِإل َھ ِإلَّ ا اللَّ ُھ واللَّ ُھ َأْكَب ُر،         ْمُد للَّ ھِ اْلَحْمُد للَِّھ الَِّذي َھدانا ِلھَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْھَتِدَي َلْوَلا َأْن َھَداَنا اللَُّھ، ُسْبَحاَن اللَِّھ َواْلحَ            «

 َوَأْحَذُر، َلا ِإلَھ ِإلَّ ا اللَّ ُھ َوْح َدُه َل ا َش ِریَك َل ُھ، َل ُھ اْلُمْل ُك َوَل ُھ اْلَحْم ُد، ُیْحی ي             اللَُّھ َأْكَبُر ِمْن َخْلِقِھ،واللَُّھ َأْكَبُر ِممَّْن َأْخشى     
 ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد  اللَُّھمَّ َصلِّ َعلى. ٍء َقِدیٌر  ُكلِّ َشْى یي، َوُھَو َحيٌّ َلاَیُموُت، ِبَیِدِه اْلَخْیُر َوُھَو َعلىَوُیِمیُت، َوُیِمیُت َوُیْح

نَّ َك َحِمی ٌد َمِجی ٌد، َوَس َلاٌم      ِإْبراِھیَم َوآِل ِإْب َراِھیَم إِ  َوَتَرحَّْمَت َعلى  ُمَحمٍَّد َوآِلِھ، كَأْفَضِل َما َصلَّْیَت َوَباَرْكتَ       َوَباِرْك َعلى 
 .»ِبَوْعِدَك َوُأَصدُِّق َرُسَلَك َوَأتَِّبُع ِكِتاَبَك اللَُّھمَّ ِإنِّي ُأْؤِمُن.  َربِّ اْلَعاَلِمیَن  َجِمیِع النَِّبیِّیَن َواْلُمْرَسِلیَن َواْلَحْمُد للَِّھ َعلى

 :استالم الحجر یقول ذلك مشیرًا إلیھوأن یقول حین استالم الحجر األسود وإذا منعھ الزحام من 
 ُس نَِّة َنِبیِّ َك َص َلواُتَك َعَلْی ِھ       اللَُّھ مَّ َت ْصِدیقًا ِبِكَتاِب َك َوَعل ى       . اللَُّھمَّ َأَماَنِتي َأدَّْیُتَھا َوِمیَثاِقي َتَعاَھْدُتُھ ِلَتْشَھَد ِل ي ِباْلُمَواَف اةِ         «

َوْحَدُه َلا َشِریَك َلُھ، َوَأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ، آَمْنُت ِباللَِّھ، َوَكَفْرُت ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت    َوآِلِھ، َأْشَھُد َأْن َلاِإلَھ ِإلَّا اللَُّھ       
 .» ِمْن ُدوِن اللَِّھ  َوِعَباَدِة ُكلِّ ِندٍُّیْدعى َواللَّاِت َواْلُعّزى

 :وأن یقول
اللَُّھ مَّ ِإنِّ ي َأُع وُذ ِب َك     .  ِعْنَدَك َعُظَمْت َرْغَبِتي، َفاْقَبْل ُسْبَحِتي، َواْغِف ْر ِل ي َواْرَحْمِن ي   اللَُّھمَّ ِإَلْیَك َبَسْطُت َیِديَّ، َوِفَیما   «

 .»ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِرَوَمواِقِف اْلِخِزِي ِفي الدُّْنیا َواْلآِخَرِة
 
 

   الطواف-2   
 

ح ول الكعب ة المعّظم ة س بع م ّرات ابت داًء م ن الحج ر         وھو العمل الثاني من أعمال العمرة، وحقیقتھ ھو ال دوران       
كّل شوط، بحیث یكون الجانب األیسر حال ال دوران باّتج اه الكعب ة، ویج ب ف ي ح ّج التمّت ع              األسود وانتھاًء بھ في   

وحّج الِقران وحّج اإلفراد والعمرةالمفردة، طوافان، والطواف األّول فیھا ركن یبطل الحّج والعمرة بتركھ عمدًا،               
 .رغم وجوبھ أّما الطواف الثاني، وھو طواف النساء فلیس بركن

 .ولكي یكون طوافك صحیحًا أّیھا الحاّج الكریم فالبّد لك أن تعرف مسبقًا شروط صّحة الطواف وواجباتھ
 :وإلیك اآلن تفاصیل كّل منھما بالترتیب

 
 :شروط صّحة الطواف

أط وف ح ول البی ت    «: ن طواف ھ ھ ذا، وإن ش اء ال تلفظ بھ ا، فلیق ل        النّیة؛ بمعنى قصد القربة إلى اللَّھ تع الى م     -1
 .»عمرة التمتع لحجة اإلسالم لوجوبھ قربة إلى اللَّھ تعالى سبعة أشواط طواف

  الطھ  ارة م  ن الح  دثین، األص  غر واألكب  ر؛ أي أن یك  ون خالی  ًا ع  ن األح  داث الت  ي توج  ب الغ  سل كالجناب  ة       -2
 .على وضوء والحیض، وأن یكون

 .رة البدن واللباس من النجاسات، عدا ما استثني منھا في الصالة  طھا-3
 .  أن یكون الذكر مختونًا، فلو طاف األغلف بالغًا كان أو صبیًا، لم یصّح طوافھ-4
 .  ستر العورة، ویشترط في الساتر ما یشترط في الساتر في الصالة-5
 

 :واجبات الطواف
 .الختتام بھ في كّل شوط  االبتداء في الطواف بالحجر األسود وا-1
 .  جعل الجانب األیسر باّتجاه الكعبة حالةالطواف-2
 .علیھ السالم داخًال في الطواف   جعل حجر إسماعیل-3
 .علیھ السالم على تفصیل یأتي   كون الطواف بین الكعبة ومقام إبراھیم-4
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، وال ب أس  )113( أي ال شاذروان   كون الطواف بجمیع أجزاء الكعبة على األحوط، حتى یشمل أس اس الكعب ة        -5
 .باستالم البیت عندالطواف أو استالم أركانھ

  أن یكون الطواف سبعة أشواط كاملة، ال أكثر من ذلك وال أقّل منھ، وال بأس ببعض الزیادة العفوی ة الت ي ال               -6
 .البدء بالحجر وبعد االنتھاء بھ ینویھا طوافًا قبل

 .عة، بأن یأتي بھا عقیب بعضھا من دون فصل بینھا  المواالة بین أشواط الطواف السب-7
 :وإلیك اآلن أّیھا الحاج الكریم نبذة من أحكام الطواف

زم ان اإلتی ان ب ھ بط ل حّج ھ، ویج ب علی ھ إع ادة العم رة أو             من ترك طواف العمرة والح ّج عم دًا حت ى ف ات           -1
 .من أركان الحّج والعمرة الحّج، ألّن الطواف ركن

نسي الطواف أن یأتي بھ متى تذّكر ذلك وال یبط ل حّج ھ أو عمرت ھ، حت ى ل و ت ذّكر ذل ك بع د               یجب على من      -2
الرجوع إلى وطنھ،فیلزمھ حین ذلك قضاء الطواف بأن یرجع بنفسھ إلى مّكة إن تیّسر لھ على األحوط، أّما إذا لم 

 .عنھ یتیّسر لھ وجب أن یأمر من یطوف
األسود واالختتام بھ، وكذا في جعل الجانب األیسر باّتجاه الكعبة، بل یكفي   ال تجب الدّقة في االبتداء بالحجر       -3

العرف، لكن یبطل الطواف إذا بدأ من ركن آخر غیر ركن الحجر األسود ثّم انتھى بھ، وك ذا إذا   في ذلك ما یفھمھ  
 .طاف وجانبھ األیمن باّتجاه الكعبة أوطاف ووجھھ إلى الكعبة في أغلب الوقت

 .واف راكبًا ومحموًال وراكضًا حتى في حال االختیار  یصّح الط-4
علیھ السالم عند الزحام، واألحوط أن یكون الطواف بین المقام والبیت وفي    یجوز الطواف خلف مقام إبراھیم-5

 .سائر األطراف وذلك في غیر حاالت الزحام حدود ذات المسافة من
لوض  وء م  ثًال أو الح  یض عن  د الم  رأة، وج  ب إتم  ام   ل  و قط  ع الط  واف لح  صول ع  ذر ك  المرض أو انتق  اض ا-6

 .كان قد أتّم أربعة أشواط من الطواف أو أكثر، وإّلا فعلیھ استئناف الطواف الطواف عند ارتفاع العذر إن
  لو حان وقت صالة الفریضة وھو في الطواف، استحّب لھ قطع الطواف، وإتیان الفریضة ثّم إتمام الطواف،  -7

 .شواط اُالولىاأل حتى لو كان في
 .  یستحب للرجال استالم الحجر األسود وتقبیلھ ورفع الیدین عنده بالدعاء، كما یستحب تقبیل الید بعد االستالم-8
  یستحب في حالة الطواف الخشوع، وذكر اللَّھ تع الى، وال صالة عل ى محّم د وآل ھ األطھ ار، وال دعاء خاّص ة                   -9

 .، كما یستحّب أیضًا غّض البصر)لَّھ علیھم أجمعینصلوات ال(بیتھ  بالمأثور عن النبّي وأھل
 مّرة خالل فترة المكث في مّكة المكّرمة، أو طواف عشر مّرات في كّل یوم ولیلة، أو 360  یستحب طواف -10

 .بمقدار التمّكن، وكّلمازاد كان أفضل
 .  یكره الكالم أثناء الطواف إّلا بذكر اللَّھ والدعاء-11
 .الطواف الواجب إّلا لضرورة أو حاجة، وال بأس بقطع الطواف المستحّب بدون عذر  ال ینبغي قطع -12
  لو قطع الطواف عمدًا، لكن عاد إلیھ قبل أن تتأّثر المواالة العرفیة وقب ل أن ی أتي بم ا ین افي الط واف، ع اد                -13

الة عند الع رف أو أت ى ف ي    طوافھ، وصّح طوافھ، أّما لو تباعدت الفترة بحیث تأّثرت الموا من الموضع الذي قطع  
البین بما ینافي الطواف، فإّن األشواط السابقةُتعدُّ باطلة إذا لم یبلغ أكثر من النصف، وأّم ا إذا بلغ ھ ف إّن االحتی اط              

 .یقتضي إتمام الطواف وإعادتھ مّرة ُاخرى
 

 :حكم الشّك في الطواف
 :ینقسم الشّك في عدد أشواط الطواف إلى قسمین

 :عتنى بھ، وھوما ال ُی: األّول
 . الشّك في صّحة الطواف بعد الفراغ منھ كّلیًا-أ

 الشّك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف والدخول في واجب آخر كصالة الطواف، إذا كان أحد -ب
 .سبعة، كأن یشّك ھل كان طوافھ خمسة أشواط أم سبعة، أو كان طوافھ سبعة أشواط أم ثمانیة طرفي الشّك

ل و ل م ی دخل ف ي واج ب آخ ر وك ان ال شّك بع د ان صرافھ م ن الط واف، ف ال ینبغ ي ت رك االحتی اط ف ي إع ادة                      لكن  
 .الطواف

 . أن یشّك حال كونھ في آخر الشوط في الزائد على السبعة، وھو متیّقن بأّنھ قد أكمل السبع-ج
 :ما یبطل الطواف بھ: الثاني
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 .لشّك بین الثالثة واألربعة، أو بین الخمسةوالسّتة مثًال أن تكون أطراف الشّك كّلھا أقّل من سبعة، كا-أ
 . أن یشّك بین سبعة وأقّل منھا قبل الفراغ من الطواف-ب
 . أن یشّك بین أقّل من سبعة وأكثر منھا، كأن یشّك بین السّتة والثمانیة-ج
 .ستة والسبعة والثمانیة أن یشّك قبل انصرافھ من الطواف بین السبعة وأقّل منھا وأكثر، كأن یشّك بین ال-د
 . أن یشّك بین السبعة وأكثر قبل وصولھ إلى الحجر األسود وإتمامھ الشوط-ه
 

  ملحق أحكام بطالن الطواف
.  إذا تعمد ترك الطواف بطل حجھ وعمرتھ، وعلی ھ أن یعی د حج ھ وأن ینح ر بدن ھ عل ى األح وط، ب ل األق وى             -1

قضاء أشھر الحج والرجوع الى األھ ل، واألح وط التحل ل من ھ     بمجرد مرور وقت الطواف كان    والظاھر أنھ یتحلل  
 .بعمرة مفردة

 إذا ترك الطواف جھًال في الحج، فإن كان مقصرًا فعلیھ ان یعید حج ھ وأن ینح ر بدن ھ، وإن ك ان قاص رًا فق د                    -2
 .ءعلیھ سوى إعادة الطواف، ولكن إعادة الحج ونحر بدنھ أحوط یقال بأنھ ال شي

 .جھًال في العمرة، فعلیھ إعادة الطواف بنفسھ أو بنائبھ إذا ترك الطواف -3
 إذا ترك الطواف نسیانًا سواًء في حج كان أو عمرة، فإن كان قد واقع النساء فعلیھ أن یوك لِّ م ن یط وف عن ھ      -4

 لیذبح في منى إن كان نسیانھ للطواف في الحج، ویذبح في مكة إن كان نسیانھ لھ في العمرة، فإن وأن یبعث بھدي
واذا استطاع ان یق ضي الط واف بنف سھ ب ال ع سر وال ح رج ك ان            . یطوف عنھ  لم یواقع النساء فعلیھ أن یوكِّل من      

 .أحوط
ء علی  ھ،   ف  األقوى أن  ھ ال ش  ي- ب  الحكم أو بالموض  وع - إذا بط ل الط  واف عن  ده، وك  ان من  شأ ال  بطالن الجھ  ل  -5

 . من البدنة في الحج فقطالتقصیر العمل بما أوجب علیھ ترك الطواف جھًال واألحوط لدى
 . إذا بطل طوافھ بما یرجع الى النسیان كما نسي الطھارة، مثًال عند الطواف، فحكمھ حكم الناسي للطواف-6
 . من ترك الطواف فعلیھ قضاؤه، إّال في حالة بطالن حجھ، فإن لم یستطع فعلیھ االستتابة-7
 . النائب كاألصیل في األحكام السابقة-8
طواف النساء متعمدًا، فقد قال البعض ببطالن حجھ رأسًا، وأن علیھ اإلعادة، وأنھ تحرم علیھ النساء  من ترك -9

 .والمشھور أنھ ال یبطل حجھ، بل تحرم علیھ النساء الى أن یأتي بھ، وھو األقوى.الى أن یأتي بھ
ن علی ھ ع سر، أو یوك ل م ن      من ترك طواف النساء نسیانًا، فعلیھ أن یأتي ب ھ بنف سھ عل ى األح وط إن ل م یك         -10

بلى لو كان قد طاف بطواف نساء ما، مثل طواف النساء      . یطوف عنھ، والیتحلل من حرمة النساء علیھ إال بذلك        
وكذلك من طاف طواف الوداع، فإن ھ  . النساء، وإنما یجب علیھ قضاء طواف النساء     لعمرة مفردة، فال تحرم علیھ    

ذلك لوطافت المرأة أربعة أشواط من طواف النساء، ثم حاضت، فلھا أن  یكفیھ عن طواف النساء إذا نساه، بل وك       
 .ومثلھا الرجل لو نسي بقیة األشواط،ولكن األحوط علیھما االستنابة. تنفر وتعود الى بالدھا

 .ء علیھ سوى إعادة طواف النساء بنفسھ او نائبھ  من ترك طواف النساء جھًال، فال شي-11
ف ال یج ب لم ن    .  من الحج أو العمرة ال یجب علیھ قضاء ما یترتب علیھ في األداءء  من كان علیھ قضاء شي -12

 .نسي طواف الزیارةحتى عاد الى أھلھ أن یقضي السعي أیضًا
 . حكم الطفل حكم الكبیر في كل ذلك، إّال أّن الوصي ھو المأمور باالحكام نیابة عنھ-13
 .، فعلیھ طواف واحد بنیة ما في ذمتھ من شك في المنسي أنھ طواف حج أو عمره أو نساء-14

 
 :وإلیك بعض ما یتعّلق بالشّك من مسائل

 .  حكم الظّن في الطواف ھو حكم الشك ما لم یحصل االطمئنان الذي ھو العلم العرفي-1
 .  في حال الشّك في النقیصة في الطواف المستحّب وطواف النذر یبني على األقّل، ویصّح طوافھ-2
 .أثناء الطواف ولم یدر كم شوطًا طاف، استأنف الطواف  إذا كان في -3
 .  یجوز االعتماد على البّینة والثقة في إحصاء عدد األشواط-4
  إذا شّك في أّنھ طاف سّتة أشواط أو سبعة وجھل المسألة فبنى على السّتة وأتى بشوط آخر وفاتھ الطواف فال -5

 .ء علیھ شي
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) وھ و ال ركن اآلخ ر بع د رك ن الحج ر األس ود         ( حت ى بل غ ال ركن العراق ي            من دخل في ال شوط الث امن ناس یاً          -6
فاألحوط إتمام سبعةُاخرى، حتى یكون مجموع طوافھ أربع ة ع شر ش وطًا، وإذا ت ذّكر قب ل بلوغ ھ ال ركن اآلخ ر                 

 .ء علیھ قطع الطواف وال شي
 

     استفتاءات
طوافًا واجبًا أو م ستحبًا أو ی صلي ع ن    من طاف وصلى ركعتي الطواف، فھل یجوز لھ أن یطوف عن غیره        / 1

 بالسعي أم ال؟ غیره قبل أن یأتي
ال یط وف المعتم ر   «: لقد نھینا عن ذلك، حیث جاء في المأثور عن االمام الصادق علیھ ال سالم أن ھ ق ال       : الجواب

 .فاالحوط تركھ). 114(»حتى یقصر بالبیت بعد طوافھ
 
ي حال الزح ام، وف ي ح ال مالم سة الرج ال، والتق اء األج سام؟             ھل یجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب ف      / 2

 وكذلك ھل یجوزتقبیل الحجر األسود في ھذه الحالة أیضًا؟
الطواف بالبیت مستحب، وعلى االنسان أن یتحاشى قدر الم ستطاع م ن المالم سة المحّرم ة، وال یت رك              : الجواب

 .وكذلك استسالم الحجر األسود.الطواف لذلك
 
 مرأة في الطواف، فھل لألجنبي استنقاذھا، ولو بمس بشرتھا؟لو سقطت ا/ 3

 .یجوز ذلك إذا خاف علیھا من الزحام: الجواب
 
 الحامل والمریض والشیخ العاجز، ھل یجوز لھم الطواف محمولین؟ وھل یجزي ذلك؟/ 4

 .ال بأس بالطواف كذلك: الجواب
 
 ر من السرة إلى الركبة؟ھل یجوز للمكلف أن یطوف باإلزار فقط، علمًا بأنھ سات/ 5

 .ال بأس بذلك: الجواب
 
ء م ن ج سدھا كال ذراعین أو ال شعر جھ ًال أو عم دًا، ف ي ش وط أو ج زء من ھ، ھ ل             لو طافت المرأة وظھر ش ي     / 6

 یضر بطوافھا؟ وماالستر الذي یتوقف علیھ صحة الطواف؟
م عل ي علی ھ ال سالم، ع ن النب ي      یصح طوافھا، وستر العورة واج ب عل ى الط ائف والطائف ة لق ول االم ا          : الجواب

 .وعلى المرأة ستر زینتھا دائمًا. »إل؛ًااًّظیطوف بالبیت عریان وال عریانھ«: صلى اللَّھ علیھ وآلھ
 
 ما حكم االلتفات بالوجھ فقط دون البدن أثناء الطواف؟/ 7

 .ال بأس بذلك: الجواب
 
 بوجھھ إلى الكعبة لیقبلھا فقبلھا وھو ماش شخص حج في إحدى السنوات، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار        / 8

 ال یجوز ذلك إال إذا كان واقفًا، فما حكم ذلك؟ مع عدم علمھ بأنھ
إذا أبط ل طواف ھ علی ھ أن یق ضي طواف ھ م ن جدی د مباش رة عن د الق درة وباالس تنابة عن د ع دمھا، ولك ن                  : الجواب

م یعتبر في العرف طائفًا بالبیت، وإن كان األح وط  االلتفات الیسیر الیبطل الطواف، مثل وضع الید والتقبیل مادا       
 .یتجنب الوسوسة في مناسكھ بعد أداءھا اجتناب مثل ذلك، وعلى الحاج أن

 
لو انحرف عن الوضع الصحیح حال الطواف حول الكعبة ولم یعرف مكانھ تمامًا، فھل یجوز أن یرجع ویبدأ / 9

  تكون الزیادة من باب المقدمة العلمیة؟المكان المظنون االنحراف منھ على أن من مكان قبل
 .ال بأس بذلك: الجواب
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، وك ذا ج دار الكعب ة    )ال شاذروان (م ّد ی ده ح ال الط واف إل ى      ) ش رفھا اللَّ ھ  (ھل یجوز للط ائف ح ول الكعب ة        / 10
 السالم؟ وحجر إسماعیل علیھ

 .ئفًا بالبیتاألولى اجتناب مثل ذلك، ولو فعل صح طوافھ مادام یعتبر عند العرف طا: الجواب
 

من بدأ طواف عمرتھ من باب الكعبة المشرفة أو حجر إسماعیل علیھ السالم، جاھًال بالحكم، ولم یعلم ب ذلك    / 11
 إال في منى، بعدالموقفین، ما حكم حجھ؟

 .یقضي طوافھ إن شاء اللَّھ، وحكمھ حكم تارك الطواف: الجواب
 

ھًال، ثم أكمل عمرتھ وقصر بعد أن س عى ول بس المخ یط، م اذا     إذا طاف المعتمر ابتداًء من الركن الیماني ج   / 12
 كفارة لبس المخیط لو كان جھلھ عن تقصیر؟ یجب علیھ؟ وھل علیھ

 .یقضي طوافھ إن شاء اللَّھ تعالى، وحكمھ حكم تارك الطواف: الجواب
 

 ھل یجوز قطع الطواف أو السعي اختیارًا ثم االبتداء من البدایة؟/ 13
ولیس ھكذا في السعي، فإنھ یجوز تركھ، ولكن شریطة أّال . جوازه، واألحوط تركھ في الفریضةاألقوى : الجواب

 .تفوت المواالة بینھ وبین الطواف یتأخر حتى
 

لو قطعت الصالة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده، وتحرك الطائف عن مك ان القط ع، ب ل ذھ ب             / 14
 وء ما حكم طوافھ؟أو ذھب لتجدید الوض إلى مكان أخر لیصلي

ال بأس بقطع الطواف لصالة الفریضة، ویبن ي عل ى م ا م ضى م ن طواف ھ س واًء ج اوز الن صف أم ال،                       : الجواب
وال . فإن كان قد جاوز النصف بنى علی ھ وإّال اس تأنف       ) مثل تجدید الوضوء  (ولكن إذا مضى في حاجةضروریة      

 .دأ منھ بعد أداء الصالةبأس بالصالة في غیر موضع القطع، إذا حفظذلك الموضع لیب
 

 إذا قطعت الصالة طوافھ فاعتقد بطالنھ وأتى بطواف جدید جھًال منھ، فما ھو حكمھ؟ وكذا السعي؟/ 15
ولكن ال یترك االحتیاط في إتمام طوافھ السابق، لیتم لھ أسبوعان . ء علیھ في السعي ال بأس بھ، وال شي : الجواب

 .سابق بفقد المواالةمن الطواف،وذلك إن لم ینھدم طوافھ ال
 

ما رأیكم في القران بین الط وافین، وعل ى تق دیر الق ول بع دم الج واز فھ ل ی دخل ف ي ذل ك اإلتی ان ب الطواف                          / 16
 الثاني مباشرة برجاءالمطلوبیة لالحتیاط، لعدم إحراز صحة الطواف األول بعد االنتھاء منھ أم ال؟

 ول  و أراد االحتی  اط ف األحوط ان ی  صلي للط  واف األول  االح  وط أّال یق  رن ب ین ط  وافین فرض  ین، حت ى  : الج واب 
 .ثانیًا ركعتیھ ثم لیطوف

 
 ما حكم القران بین طوافي النافلة، أو أكثر ثم یصلي صالتھا بعد ذلك؟/ 17

 .ال بأس بھ: الجواب
 

 من لم یطف طواف الحج، ھل یجوز أن یقضیھ في شھر محرم، أم یتعین علیھ القضاء في أشھر الحج؟/ 18
 .ال بأس بقضاء الطواف في أي شھر كان: ابالجو

 
 إذا كان طواف عمرة التمتع باطًال ولم یعرف صاحبھ ببطالنھ إال بعد عدة سنوات، فما الحكم؟/ 19

 .یطوف قضاًء بنفسھ أو عبر نائبھ إن لم یتمكن: الجواب
 

 یھ أیضًا؟في الموارد التي یجب فیھا إعادة الطواف، ھل یجب إعادة األعمال المترتبة عل/ 20
 .األولى إعادة صالة الطواف، وكذلك السعي ان لم یراع الترتیب: الجواب
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إذا كان المكلف مبتلى بخروج الریح، بحی ث ال ی تمكن م ن حف ظ وض وئھ أكث ر م ن ش وطین أو ثالث ة، م اذا                   / 21
 یجب علیھ؟

نھ یطوف مع قطع طوافھ عند الحدث إذا أمكنھ التطھر أثناء الطواف بما ال یتنافى والمواالة فعل، وإّال فا: الجواب
 .لیطوف منھ ثانیًا حتى ولو لم یكن بعد إتمام األربعة أشواط، وإّال حوط مع ذلك االستنابة ویحفظ مكانھ

 
 ھل أن الخروج إلى الرواق المحیط بالمطاف یعتبر خروجًا من المطاف، ویأخذ حكمھ؟/ 22

 ومحور طواف الفرد، فاذا خرج من جمعھم وخرج من الخروج من الطواف یختلف باختالف الطائفین،: الجواب
 .یعد خارجًا عن الطواف عرفًا، ولھ بحكم الخروج وإّال فال محور طوافھ بحیث

 
ھ  ل ی  سري حك  م كثی  ر ال  شك عل  ى م  ن ی  شك كثی  رًا ف  ي ع  دد األش  واط ف  ي الط  واف الواج  ب؟ ومت  ى ی  صیر  / 23

 الطواف؟ الشخص كثیر الشك في
 . لشك العرف، واألولى لكثیر الشك أن یعتمد على غیره في عدد األشواطالمعیار في كثرة ا: الجواب

 
 إذا طاف المكلف ثم شك في الطواف قبل الصالة، ھل یلتفت إلى شكھ أم یبني على الصحة؟/ 24

 .إذا أتم الطواف وخرج من المطاف ثم شك، فال یعتني بشكھ: الجواب
 

الحكم، وع اد إل ى وطن ھ، فھ ل یك ون حكم ھ حك م ت ارك         إذا طاف وصلى ب دون طھ ارة م ن الح دث ج اھًال ب             / 25
 الطواف؟

حكمھ حكم تارك الصالة إذا كان طوافھ مع الطھارة، یصلیھا حیث شاء، واألفضل أن یوكِّل من ی صلي            : الجواب
 .ء علیھ عنھ في المقام والشي

 
 

   صالة الطواف-3   
 

تین یأتي بھما الحاّج بعد الطواف مباشرة خل ف       وھي العمل الثالث من أعمال عمرة التمّتع، وھي عبارة عن ركع          
علی  ھ ال  سالم،وتجب ھ  ذه ال  صالة ف  ي ك  ّل م  ن عم  رة التمّت  ع، والح  ّج، والعم  رة المف  ردة، وال ف  رق       مق  ام إب  راھیم

 :نشیر إلیھا فیما یلي ولھذه الصالة أحكام. الواجب منھا والمستحّب بین
. ضًا عند الزحام، وكّلما كان أقرب إل ى المق ام ك ان أف ضل      یمكن للمصلي أن یقف على یمین المقام ویساره أی    -1

العادیة، أّما عند شدة الزحام فیمكنھ الوقوف بحیث یكون المقام بینھ وبین الكعبة أینما أمك ن، وإّل ا       ھذا في الحاالت  
أّم ا  ھ ذا بالن سبة إل ى الط واف الواج ب،      . ف األقرب إل ى المق ام عن د ض یق الوق ت        فحیث أمكنھ من المسجد األق رب     

 .مكان من المسجد اختیارًا بالنسبة إلى المستحّب فیمكن إقامة ھذه الصالة في أي
.   من نسي صالة الطواف وجب علیھ القضاء عند التذّكر، وال یضّر ذلك بما أتى بھ م ن أعم ال بع د الط واف              -2

ألف ضل أن یع ود إل ى مّك ة     فإن كان في مّكةالمكّرمة قضاھا عند المقام، وإن كان خارج مّكة قضاھا أینما كان، وا           
 .لیصّلیھا عند المقام أو یوكل أحدًالیصّلیھا عنھ ھناك

  تجب إقامة ھذه الصالة كغیرھا من الصلوات ص حیحة، فعل ى الم صّلي أداء الكلم ات ب تلّفظ ص حیح، ویج ب                 -3
ُأص لي ركعت ي   «: على من ال یتقنھ اتعّلم ذل ك وإقام ة ال صالة بنف سھ إذ ال تكف ي االس تنابة ف ي ذل ك، وین وى ھك ذا                      

 .»طواف عمرة التمتع لحجة اإلسالم قربةإلى اللَّھ تعالى
 

     استفتاءات
 ھل الفصل بین الطواف وصالتھ بمقدار نصف ساعة یضر بالمواالة؟/ 1

 .ء عن الصالة، أن یؤّخرھا ال ینبغي لمن طاف ولم یمنعھ شي: الجواب
 
  وركعتیھ والسعي؟ما ھو مقدار الفاصل الزمني المسموح بھ بین الطواف/ 2
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أما .  عرفًا)  الفوریة(إذا اتم طوافھ فالبد من المبادرة الى صالة ركعتیھ وال یؤخرھا بقدر یتنافى المبادرة : الجواب
 .إذا استراح قلیًال أوبحث عن رفاقھ، أو اجاب على سؤال حاج، أو ما اشبھ فال بأس

 .رولو أّخرھا وصالھا صحت صالتھ، وإن كان قد خالف في التأخی
 .أما السعي فیمكن ان یؤخره ساعات، ولكن ال یؤخره من یوم ألخر، وال من لیلتھ لغده

 
 ھل یشترط في الطواف المستحب صالة أم ال؟/ 3

 .األفضل الصالة لكل طواف: الجواب
 
من كان یعلم بوجوب صالة الطواف ولكنھ ال یعلم بوق ت وجوبھ ا، ھ ل ھ ي بع د الط واف أو بع د الف راغ م ن                        / 4

في عمرة التمتع أو طواف النساء في المفردة أو طواف الحج، فعمل على ھذا المن وال، فم ا               ال سواء السعي  األعم
 ھو حكم طوافھ؟

 .طوافھ صحیح إن شاء اللَّھ: الجواب
 
إذا طاف الحاج، وصار وقت صالة الجماعة، ولم یتمكن من صالة الطواف، ثم دافعھ الحدث، وخ رج خ ارج    / 5

الطھارة، ثم جاء وصلى صالة الطواف في المسعى، وعلم أن الصالة ال تصح ھناك، وج اء     ألجل   المسجد الحرام 
 وصالھا، فھل ھذا التأخیر یوجب فقد المواالة أم ال؟ إلى خلف مقام إبراھیم علیھ السالم

 .ال بأس بذلك، وال حرج علیھ لمكان االضطرار: الجواب
 
ش دیدًا خل ف مق ام إب راھیم علی ھ ال سالم والط ائفین عل ى بع د                 بعد االنتھاء من الطواف الواجب ك ان االزدح ام          / 6

عشرة أمتار مثًال،لكن لو انتظر خمس دقائق مثًال لوجد مكانًا خلف المقام، فھ ل یج ب االنتظ ار، أم ی صلي خل ف                   
 العشرة أمتار؟

 .یصلي حیث یمكنھ أولى، كما أن ھذا المقدار من االنتظار ال بأس بھ أیضًا: الجواب
 
 الرجل یصلي صالة الطواف، أو أي صالة أخرى، فجاءت إمرأة وصلت محاذیة لھ أو أمامھ، وبینھما إذا كان/ 7

 أقل من شبر، فماحكم صالتھما؟
 .ال بأس بصالتھ: الجواب

 
 بعض الحجاج یعملون حلقة بأیدیھم، ویصلون خلف المقام، ھل یجوز ذلك؟/ 8

 .ال تجوز مزاحمة الحجاج بغیر سبب: الجواب
 
ز مزاحم  ة الط  ائفین ب صالة الط  واف خل  ف المق  ام، عل ى رغ  م أن الط  واف وص  ل إل ى م  ا بع  د مق  ام    ھ ل یج  و / 9

 إبراھیم علیھ السالم بأمتار؟
 .الظاھر إن األولویة في المسجد للطائفین ویمكن الصالة خلف المقام بأمتار حسب الممكن: الجواب

 
 
 

    السعي-4   
 

 :القرآن الكریم
 ).َوَة ِمن َشَعاِئِر اللَِّھ َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْیِھ َأن َیطَّوََّف ِبِھَماِإنَّ الصََّفا َواْلَمْر(

 158:    البقرة
 

 :السّنة الشریفة
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 ).115(»السعي بین الصفا والمروة فریضة«: علیھ السالم في حدیث أّنھ قال   جاء عن أبي عبداللَّھ-1
ما من بقعة أحّب إلى اللَّھ عّز وجّل من الم سعى، ألّن ھ   «:علیھ السالم یقول  سمعت أبا عبداللَّھ:  وقال أبو بصیر    -2

 ).116(»یذّل فیھا كّل جّبار
 :علیھ السالم أّنھ قال   وروي عن أبي عبداللَّھ-3
 :وجك، وقلء فر ثّم انحدر ماشیًا وعلیك السكینة والوقار حتى تأتي المنارة، وھي طرف المسعى، فاسع مل... «

الّلھ ّم اغف ر وارح م واع ف عّم ا تعل م إّن ك أن ت األع ّز          : بسم اللَّھ واللَّ ھ اكب ر، وص ّلى اللَّ ھ عل ى محّم د وآل ھ، وق ل             
 .»األكرم، حتى تبلغ المنارةاُالخرى

وكان المسعى أوسع مّما ھو الیوم، ولكن الناس ضّیقوه، ث ّم ام ش وعلی ك ال سكینة والوق ار، فاص عد علیھ ا                    «: قال
فاصنع علیھا كما صنعت على الصفا، ثّم طف بینھما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة،   یبدو لك البیتحتى

 ).117(»...ثّم قّصر
 

 :األحكام
وھ و قط ع الم سافة ب ین ال صفا والم روة س بع م ّرات، ب أن یب دأ           : السعي ھو العمل الرابع من أعمال عم رة التمّت ع    

 .روة والشوط الثاني من المروة إلى الصفا حتى ینھي الشوط السابع بالمروةالم الشوط األّول من الصفا إلى
 :وإلیك بعض أحكام السعي

  یبطل الحّج والعمرة بترك السعي عمدًا، أّما لو كان الترك بسبب الجھل أو النسیان فال یبطالن، بل یجب على -1
 .بعد ذي الحّجةبنفسھ لو تمّكن أو االستنابة لو لم یتمّكن ولو  الحاج أن یقضیھ

أس عى  «:   تجب في السعي نّیة القربة، أي یقصد أن یسعى امتثاًال ألمر اللَّھ تعالى، ویقول إذا شاء التلفظ بالنیة -2
وال . »بین الصفا والمروةسبعة أشواط لعمرة التمت ع إل ى ح ّج اإلس الم لوجوب ھ إمتث اًال ألم ر اللَّ ھ س بحانھ وتع الى                

وھي الوضوء والغسل، وال الطھارة من الخبث وھي طھارة البدن واللباس    لحدثیشترط في السعي الطھارة من ا     
 .من النجاسات، بل یستحّب ذلك

أن یلمس الحجر األسود أو ال أق ّل ی شیر إلی ھ ث ّم ی شرب م ن م اء           یستحّب قبل التوّجھ إلى الصفا للبدء بالسعي      -3
ھ أن یجعلھ علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاًء من كّل منھ على رأسھ وظھره وبطنھ، وأن یدعو اللَّ زمزم، وأن یصّب

 .داء وسقم
  ال یجب في السعي الصعود إلى الصفا وتسّلق األحجار، كما ال یجب لمس أحجار المروة بالقدم، بل یكفي في -4

 .حافة الصفا واالنتھاء بحافة المروة السعي االبتداء من
المروة بأي صورة اّتفق، فیجوز المشي والركض، والرك وب وم ا     یجوز قطع المسافة الموجودة بین الصفا و -5

 .إلیھا
 .  األحوط عدم السعي في الطابق العلوي-6
 .  تستحّب الھرولة، للرجال خاّصة، فیما بین العالمتین المبّینتین في الحال الحاضر بالضوء األخضر-7
، وتوج ب الزی ادة أو النقی صة العمدی ة       یجب أن یك ون ال سعي س بعة أش واط كامل ة م ن دون زی ادة أو نقی صة                -8

 .بطالن السعي، أّما مایحصل منھما سھوًا أو نسیانًا أو جھًال فال تضّر الزیادة بھ، ویجب تدارك النقیصة
 .  ال عبرة بالشّك في صّحة السعي أو عدد األشواط بعد الفراغ من السعي-9

 .نقیصة ویصّح سعیھ  لو تیّقن النقیصة بعد الفراغ من السعي وجب تدارك ال-10
  ال تجب المواالة في السعي، فال بأس باالستراحة واألك ل والخ روج م ن الم سعى وال صالة وم ا إلیھ ا أثن اء               -11

 .إلى الفصل الكثیر، كأن یؤّخر السعي إلى الغد مثًال السعي ما لم یؤّدي ذلك
 .ال بذكر اللَّھ تعالى والدعاء  ال بأس بالكالم وما شابھ خالل السعي، لكن األفضل ترك ذلك واالنشغ-12
  إذا أخط  أ وزاد ش  وطًا آخ  ر ط  رح الزی  ادة واعت  ّد بال  سبعة، ول  و أخط  أ وت  صّور أّن ال  ذھاب واإلی  اب ُیع  ّدان -13

 .ء علیھ في الحقیقة أربعة عشر شوطًا، اعتّد بالسبعة اُالولى وال شي شوطًا واحدًا، فسعى
 

     استفتاءات
لموج ودة ف ي الم سعى  اختی ارًا م ع العل م أن ال ذي یت ولى تحری ك ھ ذه العرب ات                  ھل یج وز ال سعي بالعرب ات ا       / 1

 جالس فقط؟ شخص آخر والساعي
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 .یجوز، والسعي ماشیًا أفضل: الجواب
 
ما حكم من استدبر المروة ب سبب الزح ام، أو اس تدبر ال بق صد ال سعي ب ل لرؤی ة م ن مع ھ ث م ی ستقبل ویكم ل                / 2

 سعیھ؟
 .مل سعیھ مستقبًالال بأس بھ إذا أك: الجواب

 
إذا التفت الساعي حال سعیھ إلى جھة الیمین أو الیسار بكل بدنھ، مع العلم بعدم حصول االستدبار، ھل یك ون      / 3

 ال؟ سعیھ صحیحا أم
 .ال بأس بھ، إذ لم یخرج من المتعارف: الجواب

 
ي إل ى الی وم الث اني أو الثال ث     إذا أتم المكلف الطواف وركعتیھ في العمرة أو الحج، ھل یج وز ل ھ ت أخیر ال سع      / 4

 علیھ بطالن الطواف؟ لغیر عذر، وھل یترتب
 . الواجب عدم تأخیر السعي، ولكن إذا فعل فإنھ ال یبطل طوافھ وصالتھ وسعیھ: الجواب

 
في المسعى بین ال صفا والم روة، طری ق لل ذھاب وآخ ر للع ودة، ھ ل یج وز لل ساعي اتخ اذ الطری ق المخ الف                      / 5

 لطریق الساعین؟
 .ال بأس: الجواب

 
 إذا قصرَّ المحرم، ثم تبین لھ بطالن سعیھ ماذا یجب علیھ؟/ 6

سألت أبا عب د اللَّ ھ علی ھ    : یعید سعیھ، وجاء في حدیث ابن مسكان عن اإلمام الصادق علیھ السالم مایلي   : الجواب
ل وواقع النساء أنھ انما رجل طاف بین الصفا والمروة ستة أشواط وھو یظن أنھا سبعة فذكر بعد ما أح السالم عن

 ).118(علیھ بقرة یذبحھا ویطوف شوطًا آخر: السالم فقال علیھ. طاف ستة أشواط
 ). 119(»فیمن سعى ستة أشواط ثم ُاحّل أنھ یریق دم بقرة«وفي صحیحة سعید بن یسار 

 .والعمل بالخبرین أحوط
 
 
 

   التقصیر-5   
 

 :السّنة الشریفة
ولحیتك،  جوانبھ من شعرك إذا فرغت من سعیك وأنت متمّتع فقّصر من«: السالم أّنھ قالعلیھ  روي عن أبي عبداللَّھ

ء یح  ّل من  ھ   أظف  ارك، وأب  ِق منھ  ا لحّج  ك، ف  إذا فعل  ت ذل  ك فق  د أحلل  ت م  ن ك  ل ش  ي            وخ  ذ م  ن ش  اربك، وقّل  م   
 ).120(»منھ، فطف بالبیت تطّوعًاماشئت وأحرمت اُلمحرم

 
 :األحكام

 أعمال عمرةالتمّتع، وھو عبارة عن ق ّص بع ض ال شعر م ن ال رأس أو اللحی ة أو       التقصیر ھو العمل الخامس من    
َأق صِّر  «: ءمن الظفر بعد الفراغ من السعي بنّیة القربة إل ى اللَّ ھ تع الى، ولف ظ النی ة أن یق ول        الشارب أو تقلیم شي   

وب ھ یح صل اإلح الل عّم ا ح رم      . »الواجب إمتث اًال ألم ر اللَّ ھ تع الى       لإلحالل من إحرام عمرة التمتع لحّج اإلسالم      
 .على المحرم باإلحرام، عدا الحلق على احتیاط حیث ینبغي توفیرالشعر للحّج

 :وإلیك نبذة من أحكام التقصیر
 .  ال یكفي نتف الشعر بدًال عن القّص في التقصیر، ولكن یجوز قّصھ بأّیة آلة حادة أو حتى باألسنان-1
سعي مباش رة، ب ل یج وز التق صیر بع د ذل ك بفت رة، وال ی شترط ك ون ذل ك                     ال تجب المبادرة بالتقصیر بع د ال          -2

 .إلى المنزل، لكن یجب أن یكون قبل إحرام الحّج بمروة، بل یمكن تأخیره
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  تبطل عمرة من ترك التقصیر عمدًا حتى إحرام الحّج، وینقلب حّجھ إفردًا، وعلیھ بعد الفراغ من أعمال ح ّج       -3
 .ةبعمرة مفرد اإلفراد اإلتیان

  من ترك التقصیر جھًال أو بسبب تصّوره أّنھ قد قّصر، ولم یتنّبھ لذلك إّل ا بع د إحرام ھ للح ّج ص ّحت عمرت ھ                -4
 .أّمامن تركھ نسیانًا صّحت عمرتھ أیضًا لكن األحوط بالنسبة إلیھ التكفیر بشاة. ء علیھ وال شي

 .ّص أظفاره ویبقي منھا شیئًا لحّجھ  یستحّب أن یقصر من جوانب الشعر واللحیة ویأخذ من شاربھ ویق-5
 .  وال یجوز أن یحلق رأسھ بدل التقصیر، ولو فعل لزمتھ الكّفارة على األحوط-6
 .  یستحّب لمن قّصر أن یبقى متشّبھًا بالمحرمین في ارتداء ثوبي اإلحرام-7
 

     استفتاءات
 ره قبل أن یقصر لنفسھ؟إذا انتھى المحرم من السعي في العمرة، ھل یجوز لھ أن یقصر لغی/ 1

یبدء بنفسھ أوًال فیقصر لھا، واألحوط أّال یقصر لغیره قبل تقصیره لنف سھ، وك ذلك الحل ق ف ي من ى ألن                      : الجواب
 .المحرم ال یحلق لمحل،كما جاء في صحیحة معاویة عن اإلمام الصادق علیھ السالم

 
 ألعمال أم یجب التقصیر فقط؟لو ترك التقصیر وقام باألعمال كلھا، فھل یجب علیھ إعادة ا/ 2

ء علیھ إذا كان تركھ للتق صیر جھ ًال،    علیھ أن یقصر متى ما تذكر وال یعید ما قبلھ من األعمال وال شي            : الجواب
 .یفتدي بشاة إذا كان ترك التقصیر عن نسیان واألحوط أن
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  أعمال حّج التمّتع
 

 :السّنة الشریفة
 :معلیھ السال قال اإلمام الصادق

 
إذا كان یوم الترویة إن شاء اللَّھ فاغتسل ثّم البس ثوبیك، وادخل المسجد حافیًا، وعلیك السكینة والوقار، ثّم صلِّ «

علیھ السالم أو في الِحْجِر، ثّم اقع د حت ى ت زول ال شمس ف صلِّ المكتوب ة، ث ّم ق ل ف ي دب ر              ركعتین عندمقام إبراھیم  
 ).121(»...احرم بالحّج وعلیك السكینة والوقارالشجرة، و صالتك كما قلت حین أحرمت من

 
 :األحكام

لقد سبقت اإلشارة إلى أّن حّج التمّتع مرّكب من فرضین؛ أّولھما عمرة التمّت ع وق د ذكرن ا أعمالھ ا، وثانیھم ا ح ّج              
 .التمّتع الذي سوف نشیرإلى أعمالھ فیما یلي، وقبل ذلك البّد من اإلشارة إلى شروط حّج التمّتع

 
 :حّج التمّتعشروط 

  النّیة؛ وھي قصد القربة إلى اللَّھ تعالى من مناسك الحّج مقارنًا ألدائھ كّل األعمال ابتداًء بأّول جزء من عمرة -1
 .التمّتع وإلى آخرالمناسك

 .شّوال، وذي القعدة، وذي الحّجة من نفس السنة:   أداء حّج التمّتع مع عمرة التمّتع في أحد أشھر الحّج وھي-2
 .  أن یعقد إحرام الحّج بمّكة المكرمة-3
 

     استفتاءات
 ما حكم من أحّل من عمرة التمتع، وأنشأ إحرام العمرة المفردة، إذا كان جاھًال بالحكم، أو ناسیًا أو متعمدًا؟/ 1

 .ال بأس بھ، وعلیھ أن یتم عمرتھ: الجواب
 
 لحیتھ وتخطیطھا وإزلة الشعر الذي على الرقبة بعد اإلحالل من إحرام عمرة التمتع، ھل یجوز للحاج بتزیین/ 2

 وحلق العانة واإلبطین؟ وتحت الذقن
 .یجوز لھ ذلك: الجواب

 
 ھل یجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن یخرج إلى منى والمشعر وعرفات قبل أداء الحج أم ال؟/ 3

 . الحرمال بأس بذلك، واألحوط استحبابًا الترك خصوصًا الى عرفات ألنھا خارج: الجواب
 
لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحلَّ من إحرامھ، وفي الیوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف      / 4

 جواز سفره أو نقوده أو غیر ذلك، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس الیوم، ما حكم ذلك؟ لضرورة كنسیان
 .ال بأس بذلك: الجواب

 
 متع الخروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة؟ھل یجوز لمن اعتمر عمرة الت/ 5

 .ال بأس عمومًا لمن أیقن أنھ یدرك الحج، واألحوط استحبابًا الترك: الجواب
 
لو كان سكن الحاج في مكان یبعد خمسمائة متر عن منى، ھل یج وز ل ھ ال ذھاب إل ى من ى بع د أعم ال عم رة                / 6

 التمتع؟
 .ال بأس بذلك: الجواب

 
بعد عمرة التمتع من مكة إلى منى أو عرفات بغی ر إح رام، ورج ع إل ى مك ة، یفع ل ذل ك ع دة             إذا خرج الحاج    / 7

 علیھ؟ مرات، فماذا یترتب
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 .ء ال یترتب علیھ شي: الجواب
 
من أحلَّ من إحرام عمرة التمتع وخرج من مكة، ماذا علیھ إذا كان خروجھ من مكة إلى منى، أو إلى الطائف / 8

بأن مشى وھو یظن أنھ في مك ة  (كم فیما لو كان ناسیًا أو جاھًال بالحكم أو الموضوع یفرق الح بدون إحرام، وھل  
 أومتعمدًا؟) ثم التفت إلى أنھ خارج مكة

 .ال بأس بھ في كل األحوال: الجواب
 
 من دخل مكة لحج اإلفراد، ھل یجوز لھ الخروج منھا قبل الحج؟/ 9

 ً.ان مستطیعًا للحج وإّال فال بأس مطلقاإذا ك. إذا كان بقصد العود الیھا ال بأس: الجواب
 

 :أما أعمال حّج التمّتع فھي كالتالي
 
 
 

    اإلحرام-1   
 

حی ث ال شروط والواجب ات وت روك اإلح رام، إّل ا أّن ھ یج ب أن          وال فرق بین إحرام عمرة التمّتع وإحرام الح ّج م ن    
م، وأفضل منھ أن یحرم عن د مق ام إب راھیم    یكون اإلحرام بمّكةالمكرمة، واألفضل ھو أن یحرم من المسجد الحرا      

أوقات اإلحرام ھو یوم الترویة؛ أي الیوم الثامن من شھر ذي الحّجة،  علیھما السالم، وأفضل أو في حجر إسماعیل
یتوّجھ إلى وادي عرفات بعد الفجر وال یجت از وادي   حیث یحرم الحاج ثّم یتوّجھ إلى منى ویبیت فیھ لیلة عرفة ثمّ 

م  ن نی  ة التق  رب إل  ى اللَّ  ھ تع  الى،  والب  د لإلح  رام.  بع  د طل  وع ال  شمس ك  ّل ذل  ك عل  ى وج  ھ االس  تحباب مح  ّسر إّل  ا
ُأحرم لحّج التمتع من حجة اإلسالم لوجوبھ أداًء أصالةقربة إلى اللَّھ       «: وصورتھا إن لمن أراد التلفظ بھا أن یقول       

 .»تعالى
 

 :وإلیك بعض أحكام ھذا الباب
 .حرام في مّكة المكرمة، ُیحرم من أي مكان یقدر علیھ ویصّح إحرامھ حتى في عرفة  َمن لم یقدر على اإل-1
بلى لو كان قد خرج .   من  أحرم من غیر مّكة المكرمة عالمًا عامدًا فاألحوط الرجوع إلى مّكة واإلحرام منھا-2

 . بالحّجمن مّكة بعد عمرةالتمّتع ثّم عاد إلیھا بعد الشھر الذي خرج فیھ، أحرم من المیقات
  من أحرم في غیر مّكة المكرمة جھًال أو نسیانًا، ُیحرم مّرة ُاخرى من نفس المكان الذي علم أو تذّكر األم ر،             -3

 .ء علیھ، وإن جھل اإلحرام حتى قضى مناسكھ أو نسیھ تّم حّجھ وادي عرفات وال شي حتى ولو كان في
لتمّتع وقبل اإلحرام لحّج التمّتع إذا خشي فوت الحّج علیھ   ال یجوز الخروج من مّكة المكرمة بعد إتمام عمرة ا-4

إّلا للضرورة، أّما إذالم یخش فوت الحّج فال بأس أن یخرج، ویجوز لھ آنئٍذ أن یحرم من مّكة ویخرج، فإن ضاق            
 .العودة إلى مّكة بھ الوقت توّجھ إلى وادي عرفات دون

 
 

     استفتاءات
ل  م ی  ذكر إال بع  د الوق  وف ف  ي عرف  ات أو ف  ي المزدلف  ة، أو بع  د الحل  ق أو      إذا ن  سي المكل  ف إح  رام الح  ج، و  / 1

 التقصیر، فما ھو الحكم؟
 .ء علیھ، قد علم اللَّھ نیتھ علیھ أن یلبي حیث ذكر، وإن لم یذكر حتى یقضي مناسكھ ال شي: الجواب

 
 ثم بعد أعمال یوم النحر لم الطواف والسعي على الموقفین،) التي تخاف أن یطرقھا الحیض(إذا قدَّمت المرأة / 2

 تر الدم، فھل یلزمھاإعادة الطوافین والسعي أم ال؟
 .ء علیھا، قد أدت مناسكھا ال شي: الجواب
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 من قدم الطواف والسعي على الموقفین، ثم زال عذره، فما حكمھ؟/ 3

 .ال بأس بھ: الجواب
 
جاھًال بالحكم ولم یعلم حتى خرج شھر الحج، الذي حكمھ تأخیر الطواف والسعي إلى بعد الموقفین، لو قدمھا       / 4

 فما حكمھ؟
 .ال بأس بھ، واألولى إعادة الطواف بنفسھ أو بنائبھ: الجواب

 
 
 

    الوقوف بعرفات-2   
 

 :السّنة الشریفة
ف إذا انتھی ت إل ى عرف ات فاض رب خب اءك بنم رة        «: ف ي ح دیث أّن ھ ق ال    -علی ھ ال سالم      وجاء عن أبي عبداللَّ ھ     -1

الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس ی وم عرف ة فاغت سل وص لِّ الظھ ر والع صر        ي بطن عرفة دون  ونمرة، ھ 
 ).122(»بینھما لتفّرغ نفسك للدعاء، فإّنھ یوم دعاء ومسألة بأذان واحد وإقامتین، فإّنما تعجل العصر وتجتمع

 
یغف ر   ف بعرفات ثّم ظّن أّن اللَّھ ل م روي أّن من أعظم الناس ذنبًا من وق      «:   عن محّمد بن علي بن الحسین قال        -2
 ).123(»لھ
، )اْلَح جِّ اْل َأْكَبرِ  : (وس ألتھ ع ن ق ول اللَّ ھ ع ّز وج ل      : علی ھ ال سالم ق ائالً       وروى عمر بن ُاذینة، عن أبي عبداللَّھ        -3

 ).124(»...بعرفة ورمي الجمار الموقف: الحّج األكبر«: فقال
 

 :األحكام
الثاني من واجبات حّج التمّت ع، وھ و رك ن م ن أرك ان الح ّج، إذ یبط ل الح ّج         ھو الواجب ) 125(الوقوف بعرفات 

 .بتركھ عمدًا
والم  راد م  ن الوق  وف بعرف  ات ھ  و اإلقام  ة بھ  ا ت  سلیمًا ألم  ر اللَّ  ھ تع  الى م  ن ظھی  رة التاس  ع م  ن ذي الحّج  ة حت  ى  

 .المغرب من نفس الیوم
، ورّبما ال تعود إلی ك، واجتھ د أن تك ون ذا ح ّظ     اغتنم فرصة حضورك بعرفات في یوم عرفة : أّیھا الحاج الكریم  

وافر من بركة ھذاالیوم، فإّنھ یوم الرحمة والغفران، وكن على یقین من قبول توبتك مھما كان ذنبك عظیم ًا، ألّن    
): م ن ال یح ضره الفقی ھ   (ف ي كتاب ھ   ) علی ھ الرحم ة  (الظّن بعدم المغفرة في ھذا الیوم إث م كبیر،فق د روى ال صدوق      

 .وھو یظّن أّنھ لم ُیغفر لھ ناس ُجرمًا من أھل عرفات، الذي ینصرف من عرفاتأعظم ال
 

 :أحكام الموقف
  الذي فاتھ الوقوف في یوم عرفة وجب علیھ الوقوف بھا فترة من الوقت ولو بمقدار ربع ساعة مثًال ف ي لیل ة             -1

 .المغرب وحتى مطلع الفجر العاشر ما بین
: ند تحّقق الزوال حتى مضي س اعة م ن ذل ك، واألف ضل تلّف ظ النّی ة ب أن تق ول                تجب النّیة للوقوف بعرفات ع      -2
 .»الزوال إلى الغروب لحّج التمتع من حجة اإلسالم لوجوبھ قربة إلى اللَّھ تعالى َأقف بعرفات من«
 .  ترك الوقوف بعرفات بعض الوقت المذكور بال عذر إثم، لكن ال یضّر بصّحة الحّج-3
ن  سي الوق وف بعرف ات، ول  دى الت ذّكر یج ب الوق  وف بھ ا بع ض الوق  ت، وإّل ا لزم ھ الوق  وف           َی ُصّح ح ّج م ن    -4

 .ء علیھ فال شي االضطراري لیلةالعاشر، وإن لم یتمّكن
  المراد من الوقوف بعرفات ھو المكث والبقاء واإلقامة بھا في الفترة المحّددة وعدم الخ روج منھ ا، م ن دون                  -5

لم  شي بھ  ا خ  الل ھ  ذه الفت  رة، واألف  ضل أن یك  ون واقف  ًا إل  ى ی  سار جب  ل الرحم  ة  ف  رق ب  ین الجل  وس أوالن  وم أو ا
 .متضّرعًا إلى اللَّھ سبحانھ بقبول توبتھ
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 :مستحّبات الوقوف بعرفات

 :ھناك مستحّبات كثیرة في فترة اإلقامة بعرفات نكتفي باإلشارة إلى أھّمھا وھي
 :  قراءة الدعاء التالي لدى التوّجھ إلى عرفات-1
اللَُّھمَّ ِإّیاَك َصَمْدُت، َوِإّیاَك اعَتَمدُت، َوَوجھَك َأَرْدُت، َأْسَأُلَك َأْن ُتَباِرَك ِل ي ِف ي رْحَلِت ي، َوَأْن َتْق ِضي ِل ي َح اَجِتي،          «

 ).126(»ُتباِھي ِبِھ الیوم َمْن ُھَو َأْفَضُل ِمنِّي َوَأْن َتْجَعَلِني مّمن
 .  االغتسال-2
، )مث ل َنِم َرة  (لعصر بأذان واحد وإقامتین في أّول وقت الظھر لمن خّیم خارج عرف ة    إتیان صالتي الظھر وا  -3

 .صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم الوقوف بعرفة وذلك تأّسیًا بالنبّي وذلك للمبادرة إلى
 .  البقاء على الوضوء طیلة اإلقامة بعرفات-4
 .  الوقوف بسفح الجبل، ویكره الصعود على الجبل إّلا لضرورة-5
» الحم د للَّ ھ  «و» ال إلھ إّل ا اللَّ ھ  «و» اللَّھ أكبر«  التوّجھ إلى اللَّھ تعالى بكل قلبھ وتكرار األذكار التالیة مأة مّرة           -6
 .»الّلھّم صلِّ على محّمد وآل محّمد«و» ماشاء اللَّھ وال قّوة إّلا باللَّھ«و» سبحان اللَّھ«و
س ورة اإلخ الص، س ورة الق در، س ورة الفل ق، س ورة           : ّرة وھ ي    قراءة كّل م ن ال سور واآلی ات التالی ة م أة م                -7

 .الناس، وآیة الكرسي
 .  اإلكثار من الدعاء والذكر والصالة على محّمد وآل محّمد-8
 .  المبادرة إلى التوبة واالستغفار من الذنوب، وعّدھا واحدًا واحدًا-9

علیھ السالم، وغیرھما  ًا دعاء اإلمام زین العابدینعلیھ السالم في یوم عرفة، وأیض   قراة دعاء اإلمام الحسین-10
 .من األدعیة الكثیرةالموجودة في كتب الدعاء

 .  قراءة زیارة اإلمام الحسین في یوم عرفة-11
 .  االستعاذة باللَّھ من الشیطان الرجیم-12
 :  قراءة الدعاء التالي لدى الخروج من عرفات-13
اْلَعْھِد ِمْن ھَذا اْلَموِق ِف، َواْرُزْقِنی ھ َأَب دًا َم ا َأْبَقْیَتِن ي، َوْاِقِلْبِن ي اْلَی ْوَم ُمْفِلح ًا ُمْنِجح ًا ُم ْسَتجابًا ِل ي            اللَُّھمَّ َلا َتْجَعْلُھ آِخَر   «

َیْنَقِلُب ِبِھ اْلَیْوَم َأَحٌد ِمْن َوْفِدَك َعَلْیَك، َواْعِطِني َأْفَضَل َما َأْعَطْی َت َأَح دًا ِم ْنُھْم ِم َن اْلَخْی ِر      َمْرُحومًا َمْغُفورًاِبَأْفَضِل َما   
 َأْو َكِثی ٍر، َوَب اِرْك َلُھ ْم    َواْلَمْغِفَرِة َوَباِرْك ِلي ِفَیما َأْرَج ُع ِإَلْی ِھ ِم ْن َم اٍل َأْو َأْھ ٍل َأْو َقِلی لٍ         َواْلَبَرَكِة َوالرَّْحَمِة َوالرِّْضَوانِ  

 ).127(»ِفيَّ
 

 :أحكام الوقوفین
أھّم أركان الحّج ذكر اللَّھ عند المشعر الحرام لیلةالعید وحتى الزوال منھ، فمن أدرك شیئًا من ھذا الوقت في تل ك           

ث فیھ ا ول و ی سیرًا، ب ل     ومن لم یدركھ أبدًا فقد فاتھ الحّج، والمقدار الضروري منھ ھ و المك    البقعة فقد أدرك الحجّ  
بعرفة فال حّج لھ على األقوى، ومن ترك الوقوف بالم شعر عام دًا عالم ًا              حتى لو كان مرورًا، ومن ترك الوقوف      

 .فقد بطل حّجھ
 . تفصیل القول في مسألة الوقوفین221 وفي الجدول اآلتي في ص

 
     استفتاءات

 ت ولكنھ استوعب الوقت نائما؟ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوق/ 1
 .فیھ اشكال: الجواب

 
ھل ترون صحة حج اإلسالم لإلمامي إذا وقف یوم عرفة مع عامة المسلمین، إذا كان ھناك اختالف في رؤیة / 2

 الحجة؟ ھالل شھر ذي
 .صحیح إن شاء اللَّھ تعالى: الجواب
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في الیوم الث امن ووق ف م ن طل وع الفج ر إل ى       لو أحرم في الیوم الثامن من ذي الحجة، لكن وقف في عرفات        / 3
المشعر الحرام في الیوم التاسع، تارة مع العلم، وتارة مع الخوف أو لكونھ متھاونًا أو غیر ذلك،  طلوع الشمس في

 الخ،حتى وصل إلى وطنھ، فما حكم حجھ؟.. ولو كان متعمدًا وذبح وحلق
 .إذا لم یكن ھناك سبب، فحجھ باطل: الجواب

 
 م صیام یوم عرفة للحاج المتواجد في عرفات؟ما حك/ 4

أم ا عن د   . إذا لم یكن مسافرًا أو كان وظیفتھ التم ام ف ال ب أس؛ وإّال ف ال، ب سبب حرم ة ال صیام ف ي ال سفر             : الجواب
كأن یكون سائقًا فھو مستحب بشرط أّال ی ضعفھ ع ن ال دعاء ول م ی شتبھ علی ھ الھ الل حت ى            جواز الصیام للشخص  

 .م عرفة یوم العیدیحتمل أن یكون یو
 
وزارة الحج توزع األماكن في عرفات ومنى على حمالت الحج، فلو اتفق أن حاجًا وقف في المنطق ة التابع ة            / 5

 یصح موقفھ أم ال؟ ولو وقف جھًال، فماذا یجب علیھ؟ لغیره في التوزیع، ھل
 .فالموقف للحجاج كافة، والتخصیص إنما ھو لرعایة النظام. ال بأس : الجواب

 
إذا ضاع المكلف عن رفاقھ ولم یؤد ما علیھ في عرفات أو منى، أو كلیھما، الفتقاره إلیھم، وانتھت أیام الحج، / 6

 ورجع إلى مكة، فماھو حكمھ؟
 .إذا أدرك أحد الموقفین فحجھ صحیح، وعلیھ أن یقوم بسائر المناسك إما بنفسھ أو بنائبھ: الجواب

 
 ل ھ ال ذھاب بع ده إل ى مك ة، أم یج ب علی ھ التوج ھ مباش رة إل ى مزدلف ة؟                 إذا وقف الحاج بعرف ات، فھ ل یج وز        / 7

من الوقوف في المزدلفة، فھل یجوز لھ التوجھ إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة وقبل الذبح  وكذلك السؤال لو انتھى
 لیتوجھ لمنى للتقصیر أو الحلق؟ الحلق أوالتقصیر، انتظارًا لخبر الذبح عنھ

أم ا ف ي ال ذھاب ال ى     . فیض من عرفات من حیث یفیض الناس، إّال إذا كانت لدی ھ ض رورة     األحوط أن ی  : الجواب
 .مكة بعد الرمي،فال بأس

 
 

   الوقوف بالمزدلفة-3   
 

 :القرآن الكریم
َھ ِعْن َد اْلَم ْشَعِر اْلَح َراِم َواْذُك ُروُه     َلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأن َتْبَتُغوا َفْضًال ِمن َربُِّكْم َفِإَذا َأَفْضُتْم ِم ْن َعَرَف اٍت َف اْذُكُروا اللَّ         (

ُث مَّ َأِفی ُضوا ِم ْن َحْی ُث َأَف اَض النَّ اُس َواْس َتْغِفُروا اللَّ َھ ِإنَّ اللَّ َھ َغُف وٌر           * ِم ن َقْبِل ِھ َلِم َن ال ضَّالِّیَن          َكَما َھَداُكْم َوِإن ُكْن ُتمْ    
 ).َرِحیٌم

 199 و 198:    البقرة
 

 :السّنة الشریفة
إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعلیك السكینة والوقار، وأف ض م ن حی ث            «: علیھ السالم  ال أبو عبداللَّھ    ق  -1

اللَُّھمَّ ِاْرَحْم :  فإذا انتھیت إلى الكثیب األحمر عن یمین الطریق فقل. أفاض الناس، واستغفراللَّھ إّن اللَّھ غفور رحیم
الذي یصنعھ كثیر من الناس، فإّنھ ) 128(ي ِدیِني،َوَتَقبَّْل َمَناِسِكي، وإّیاك والوجیفَمْوِقِفي، َوِزْد ِفي َعَمِلي، َوَسلِّْم ِل

اّتقوا اللَّھ وسیروا سیرًا جمیًال، وال توطئوا ضعیفًا، وال  بلغنا أّن الحّج لیس بوصف الخیل،وال ایضاع اإلبل، ولكن
 ).129(»توطئوا مسلمًا، واقتصدوا في السیر

 ).130(»...الوقوف بالمشعر فریضة«: علیھ السالم للَّھ  وروي عن أبي عبدا-2
 

 :األحكام
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الوقوف بالمشعر الحرام ھو الواجب الثالث من واجبات حّج التمّتع، وھو رك ن م ن أرك ان الح ّج، إذ ترك ھ عم دًا                 
 .یؤّدي إلى بطالن الحّج

بھ لیلة عید األضحى حتى والواجب ھو الوقوف بھ من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، لكن األفضل ھو المبیت 
 .بنّیة إطاعة اللَّھ تبارك وتعالى طلوع الشمس

 .والمشعر الحرام یقع داخل حدود الحرم، ویسّمى بالمزدلفة أیضًا، وحدوده ثابتة معروفة
 

 :أحكام الموِقف
ول و    الوقوف بالمشعر الحرام واجب في الفترة الم ذكورة، لك ّن ال ركن م ن ھ ذا الواج ب ھ و م سّمى الوق وف                   -1

 .بھ دقائق معدودة ثّم أفاض إلى منى عمدًا صّح حّجھ وإن أثم بمغادرتھ قبل طلوع الشمس یسیرًا، فلو وقف الحاج
 :  للوقوف بالمشعر الحرام أوقات ثالثة-2

لیل  ة العی  د م  ن أّول  ھ إل  ى م  ا قب  ل طل  وع الفج  ر، وھ  و خ  اّص بالم  ضطّر، والم  ریض وال  شیخ أو ال  شیخة،    : األّول
 .والنساء

بعد طلوع الفجر من یوم عید األضحى، وھو الوقت المق ّرر ف ي ح ال االختی ار، واألح وط أّل ا یخ رج م ن            : يالثان
 .الشمس المشعر قبل طلوع

من طلوع الشمس إلى زوالھا من ی وم عی د األض حى، وھ و الوق ت االض طراري لم ن ل م ی درك الوق وف              : الثالث
 .الوقتین السابقین أو نسي ذلك بالمشعر الحرام في

  َمن لم یدرك الوقوفین، أي الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام، یبطل حّجھ، وعلی ھ أن ی أتي ب العمرة               -3
 .221 وھناك صور مختلفة لدرك الموقفین وعدم دركھما، راجع الجدول في ص. الذي ھو فیھ المفردة بإحرامھ

 .القیام أفضل لمشي وما شابھ ذلك، وإن كان  المراد من الوقوف ھو اإلقامة واللبث، فال بأس إذًا بالجلوس وا-4
  وقت النّیة ھو عند طلوع الفجر، والمقصود من النّیة ھو إرادة الوقوف بالمشعر الحرام قربة إلى اللَّھ تع الى،    -5

أقف بالم شعر الح رام   «: ألوامره، واألفضل التلّفظ بھا كما في سائر أعمال الحّج، بأن تقول         وعلى وجھ االنصیاع  
 .»تعالى ع الشمس في حّج التمتع قربًة إلى اللَّھإلى طلو

  تجوز اإلفاضة من الم شعر الح رام إل ى من ى قب ل طل وع الفج ر للم ضطّر والم ریض والن ساء وم ن یل زم أن                  -6
 .یكون برفقتھم

 
     جدول أحكام الموقفین

 
 

 :الظھر إلى المغرب أدرك الحاج الوقوف بعرفات من
 
عرف ات إل ى زوال    أم ا إذا بق ي ف ي    . ي جمیع أوقاتھ،صح حجھ مع المرور بالمشعر       إذا فاتھ الوقوف بالمشعر ف     -1

 .غیر طریق المشعر فاألحوط إعادة الحج العید أو توّجھ إلى منى من
 
 . إذا أدرك الوقوف االضطراري لیًالبالمشعر الحرام، صّح حّجھ-2
 
 . صّح حّجھبالمشعر الحرام،) الطلوعین ما بین( إذا أدرك الوقوف االختیاري -3
 
 .صّح حّجھ) یوم العید ما بین طلوع الشمس إلى الزوال من( إذا أدرك الوقوف االضطراري بالمشعرالحرام -4
 
  

 :بعرفات لیلة عید األضحى أدرك الحاج الوقوف االضطراري
 
 . حّجھإلى منى، صّح  إذا فاتھ الوقوف بالمشعر في جمیع أوقاتھ،بطل حجھ ولكن إذا مّر بالمشعر في طریقھ-1
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 . إذا أدرك الوقوف االضطراري لیًالبالمشعر الحرام، صّح حّجھ-2
 
 .بالمشعر الحرام، صّح حّجھ) الطلوعین ما بین( إذا أدرك الوقوف االختیاري -3
 
 .صّح حّجھ) یوم العید ما بین طلوع الشمس إلى الزوال من( إذا أدرك الوقوف االضطراري بالمشعرالحرام -4
  
 

 : بعرفات الاالختیاري وال االضطراريلم یدرك الوقوف
 . إذا فاتھ الوقوف بالمشعر في جمیع أوقاتھ،بطل حجھ-1
 
 . إذا أدرك الوقوف االضطراري لیًالبالمشعر الحرام، صّح حّجھ واألحوطإعادتھ-2
 
 .بالمشعر الحرام، صّح حّجھ) الطلوعین ما بین( إذا أدرك الوقوف االختیاري -3
 
 .صّح حّجھ) یوم العید ما بین طلوع الشمس إلى الزوال من(الضطراري بالمشعرالحرام  إذا أدرك الوقوف ا-4
 
 
 

 :مستحّبات الموِقف
 .»الّلھّم اعتق رقبتي من النار«:   اإلكثار من قول-1
 .  أن یكون الحاّج على طھارة-2
 .بالئھ  االستغفار، واالشتغال بذكر اللَّھ عّز وجّل والثناء علیھ وذكرآالئھ وعظمتھ و-3
واح دًا واح دًا، وال دعاء لھ م     :ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم وذك ر األئّم ة            التشّھد بالشھادتین وال صالة عل ى النب يّ         -4

 .بتعجیل الفرج) أرواحنافداه(وللحّجة المنتظر المھدي 
 :  قراءة الدعاء التالي-5

ِرْزِق َك اْلَحَل اِل الطَّیِّ ِب، َواْدَرْأ َعنِّ ي َف َسَقِة اْلِج نِّ        ِر، َوَأْوِس ْع َعَل يَّ ِم نْ   اللَُّھمَّ َربَّ اْلَمْشَعِر اْلَح َراِم ُف كَّ َرَقَبِت ي ِم َن النَّ ا        
َخْیُر َمْطُلوٍب ِإَلْیِھ َوَخْیُر َمْدُعوٍّ َوَخْی ُر َم ْسُؤوٍل، َوِلُك لِّ َواِف ٍدَجاِئَزٌة، َفاْجَع ْل َج اِئَزِتي ِف ي َم ْوِطِني                   اللَُّھمَّ َأْنتَ . َواْلِإْنِس

الدُّْنیا َزاِدي، ِبَرْحَمِتَك َی ا    ِمَن َوَتْقَبَل َمْعِذَرِتي َوَتَتجاَوَز َعْن َخِطیَئِتي، ُثمَّ اْجَعِل التَّْقوى   َمْوِقِفي ھَذا َأْن ُتِقیَلِني َعْثَرِتي    َو
 .»الرَّاِحِمیَن َأْرَحَم

 .واالخوان والمؤمنین والمؤمناتواألھل    االبتھال إلى اللَّھ تعالى، واإلكثار من الدعاءللنفس والوالدین-6
 .مائة مّرة» إّلا اللَّھ ال إلھ«و» سبحان اللَّھ«و» الحمد للَّھ«و» اللَّھ أكبر«  قول كل من -7
بمن ى فیم ا بع د، وی ستحّب أن یجم ع أكث ر م ن           التقاط الح صیات م ن الم شعر الح رام لرم ي الجم رات ال ثالث             -8

 :التالیةتّتصف الحصاة بالمواصفات  سبعین حصاة وأن
 . أن تكون بقدر األنملة

 .منقَّطة  أّلا تكون سوداء وال بیضاء وال حمراء، بل تكون كحلّیة اللون
 . ویكره أن تكون مكّسرة أو صلبة

الّلھ ّم س ّلم   «: منى، ویستحّب أن یق ول عن د ال سعي       إذا بلغ وادي محّسر، وھو واٍد قریب من       ) الھرولة(  السعي    -9
 .»ب دعوتي، واخلفني فیمن تركت بعديتوبتي، وأج عھدي، واقبل

 
     استفتاءات

یكون مستیقظًا كل الوقت، أم یجوز النوم بع ض   إذا نوى الوقوف بعرفات أو المشعر أول الوقت، ھل یجب أن     / 1
 الوقت؟
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 .ال یجب االستیقاظ كل الوقت: الجواب
 
ق وف ف ي المزدلف ة ب ین الطل وعین      ی درك الو  إذا أفاض الح اج م ن عرف ات بع د الغ روب م ن الی وم التاس ع ول م               / 2

 الزدحام الطرقات، فماھو حكمھ؟
 .علیھ أن یقف فیھ ما بینھ وبین الظھر من یوم العید، وھووقت الوقوف االضطراري بالمزدلفة: الجواب

 
 إلتقاط الحصى للجمرات من فوق سفح الجبال المحیطةبالمشعر، ھل ھو كاف أم ال؟/ 3

 .یلتقطھ من المشعر الحرام ضع من الحرم، واألفضل أنیجوز االلتقاط من أي مو: الجواب
 
 ھل یجوز جمع الجمرات من المزدلفة قبل یوم عرفة؟/ 4

 .ال بأس: الجواب
 
أن یجم ع م ن ھ ذه األك وام، حت ى ل و ش ك أنھ ا               قد یوجد أكوام من الحصیات في المزدلفة، ھ ل ی ستطیع الح اج            / 5

 لیست أبكارًا؟
 .مستعملة في الرجم سابقًاال بأس مالم یعلم أنھا : الجواب

 
ھو خاص بحالة الخ وف م ن زح ام المك ان وع دم       ھل جواز الوقوف في المزدلفة لیًال بالنسبة للنساء مطلقًا، أم  / 6

 المحرمین؟ كونھ مھیئًاوخوف زحام یوم العاشر؟ وما حكم مرافقي النساء من الرجال
 .رافقھنَّیجوز اإلفاضة بالنساء مطلقًا لیًال، وكذلك لمن ی: الجواب

 
ھل یتحقق الوقوف االضطراري األول في المشعر الحرام لیلةالعید ولو لخم س دق ائق م ثًال، وبم رور الن ساء           / 7

المواق ف المخص صة أو ت سیر        بالسیارة في مزدلفةدون النزول فیھا، لصعوبة ذلك على السیارة فإم ا أن تق ف ف ي               
 والنساء والمرضى؟ مباشرة، وكذلك من یخاف الزحام

المأثور ھ و وق وفھن باللی ل فی ھ ث م افاض تھن          عند الضرورة یكفي المرور بالمشعر وذكر اللَّھ فیھ، ولكن        : ابالجو
السیارة إذا خشین الضیاع  بما یصدق علیھ الوقوف عرفًا، ثم االفاضة وال بأس أّال ینزلن من  منھ فال یترك التوقف   

 .أو ما أشبھ
 
النساء من قبل المرش د أو ك وادر الحمل ة لھ م           لحرام، ھل مرافقي  في الوقوف االضطراري األول في المشعر ا      / 8

 یجب علیھ الرجوع إلدراكھ؟ نفس الحكم؟ وإذاوصلوا النساء وبقيَّ من الوقت إلدراك اختیاري المشعر، ھل
 .ال یجب علیھم، وإن فعل فھو أحوط: الجواب

 
ص ول إل ى من ى إال ف ي اللی ل، وق د فاتت ھ        م ن الو   إذا أفاض الحاج من المزدلفة بعد طل وع ال شمس، ول م ی تمكن             / 9

 یجوز لھ القیام بھا في الیوم الثاني؟ وھل تكون النیة عند ذلك أداءأم قضاء؟ أعمال یوم العید، فھل
جمرة العقبة أوًال عن یوم النحر ث م ی ذبح ویح لَّ ث م      ال بأس بأداء المناسك في الیوم اآلخر، ویقضي رمي  : الجواب

 . عشریرمي الجمارللیوم الحادي
 
 
 

   رمي جمرة العقبة-4   
 

 :السّنة الشریفة
 ).131(»لھ بكّل حصاةیرمي بھا یحّط عنھ كبیرة موبقة«:  علیھ السالم في رمي الجمار   قال اإلمام أبو عبداللَّھ-1
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ت راءى  إبل یس اللع ین ك ان ی    إّنم ا ُام ر برم ي الجم ار ألنّ        «:: صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم واألئّمة        وجاء عن النبيّ    -2
 ).132(»علیھ السالم فجرت بذلك السّنة إبراھیم علیھ السالم في موضع الجمار فیرجمھ إلبراھیم

موضعین؛ من خارج الحرم، ومن حصى  ال تأخذه من «:علیھ السالم    وحول حصى الجمار قال اإلمام الصادق       -3
 ).133(»...الجمار

ال  شمس إل  ى   الجم  ار م  ابین طل  وع   ارم«:م یق  ولعلی  ھ ال  سال  س  معت أب  ا عبداللَّ  ھ  :   ق  ال ص  فوان ب  ن مھ  ران   -4
 ).134(»غروبھا

الحاطب ة،  «: یرم ي بلی ل، م ن ھ و؟ ق ال      علیھ السالم عن ال ذي ینبغ ي ل ھ أن          سألت أبا عبداللَّھ  :   وقال أبو بصیر    -5
جمار، یرمي ُیحمل إلى ال أمره شیئًا، والخائف، والمدین، والمریض الذي ال یستطیع أن والمملوك الذي ال یملك من

 ).135(»فإن قدر على أن یرمي وإّلا فارم عنھ وھوحاضر
 ).136(»والمغمى علیھ ُیرمى عنھ وُیطاف بھ المریض المغلوب«: علیھ السالم أّنھ قال   وجاء عن أبي عبداللَّھ-6
 

 :األحكام
ات الثالث، وھي رمي جمرة العقبة ھو الواجب الرابع من واجبات حّج التمّتع،وجمرة العقبة ھذه ھي ُاولى الجمر

 .مّكة القریبة من
األرض عل ى مقرب  ة م  ن بع  ضھا ترم  ز إل  ى   ولك ن م  ا ھ  ي ھ  ذه الجم  رات ال ثالث؟ إّنھ  ا أعم  دة حجری  ة مثّبت  ة ف  ي  

علی ھ ال سالم    علیھ السالم في ھ ذه المواقع،إّل ا أّن ھ        إبراھیم الخلیل  إغراء النبيّ ) لعنھ اللَّھ (إبلیس الشیطان، حیث حاول  
 .بسبع حصیات أّدت إلى طردهرماه في كّل مّرة 

 
 :واجبات الرمي

أرم ي  «: أوام ره، واألف ضل ال تلّفظ بھ ا، فتق ول          النّیة؛ وتتحّقق بقصد التقرب إل ى اللَّ ھ تع الى ب الرمي وامتث ال               -1
 .»جمرة العقبة سبعًالحّج اإلسالم أداًء لوجوبھ إمتثاًال ألمر اللَّھ تعالى

 .  رمي الجمرة بسبع حصیات-2
 .الجمرة الجمرة بالرمي، فال یكفي وضع الحصى على موضع  إصابة -3
 .  إصابة الجمرة بھا، فال یكفي مطلق الرمي-4
 .  یجب رمي الحصیات واحدة واحدة، فال یكفي رمیھا معًا-5
من المشعر ل یًال أن یرم ي ف ي ذات اللی ل وال        الرمي في یوم العید بین الشروق والغروب، ویجوز لمن أفاض -6

 .روقینتظر الش
 

 :أحكام الرمي
ف ال  » ح صاة «  یشترط في الحصیات أن تكون ملتقطة من داخل ح دودالحرم، وأن تك ون بحی ث یطل ق علیھ ا                   -1

 .تكفي الصخرةالكبیرة وال الرمل وال المعدن
قبل ذلك، فلو أخذ م ن الح صیات المتجّمع ة ح ول        یشترط في الحصیات أیضًا أن ال تكون مستعملة في الرمي     -2

 .بھا لم یجز ورمىالجمرات 
 .الرامي متطّھرًا ولكّنھ أفضل   ال تجب طھارة الحصى، ولكن یستحّب،وال یجب أن یكون-3
حتى الیوم الثالث عشر من ذي الحّجة متى علم بذلك   علیھ الرمي    الجاھل بوجوب الرمي أو الناسي لذلك یجب        -4

 .أو تذّكره
حصول العلم برمي سبعة حصیات، أّم ا ل و ح صل       ي حتى   لدى الشّك في عدد الحصیات المرمّیات یجب الرم         -5

 .مثًال فال ُیعتنى بشكِّھ الشّك بعدالفراغ من الرمي والقیام بواجب آخر من واجبات الحّج، كالذبح
 .ذلك   من ال یقدر على الرمي كالمرضى واألطفال یستنیبون في-6
 .  یجوز الرمي من الطابق العلوي للجمرات-7
ترة ما بین طلوع الشمس وغروبھا، أّماالمعذورون كالنساء والمرضى واألطفال فیجوز لھم   وقت الرمي ھو ف-8

 .الرمي لیًالأیضًا
 



 66

 :مستحّبات الرمي
 .  الوضوء-1
 .  قبض الحصیات بالیسار ورمیھا بالیمین-2
 .  قذف الحصیات بوضعھا على اإلبھام ثّم رمیھابسّبابتھ نحوالجمرة-3
 .عند إمساكھ الحصّیات والتأّھب للرمي» َعَمِلي  َحَصیاِتي َفاْحِصِھنَّ ِلي َواْرَفْعُھنَّ ِفياللَُّھمَّ ھِذِه«:   قول-4
 :  وأن یقول عند كّل رمیة-5
 وسلم، اللَُّھمَّ اْجَعْلُھ صلى اهللا علیھ وآلھ  ُسنَِّة َنِبیَِّك اللَُّھ َأْكَبُر، اللَُّھمَّ اْدحْر َعنِّي الشَّْیَطاَن، اللَُّھمَّ َتْصِدیقًا ِبِكَتاِبَك،َوَعلى«

 .»َحّجًا َمْبُرورًا َوَعَمًال َمْقُبوًالَوَسْعیًا َمْشُكورًا َوَذْنبًا َمْغُفورًا
 .لجمرة العقبةمستدبرًا القبلة یقف لدى رمیھ   أن-6
 :  أن یقول لدى رجوعھ إلى رحلھ-7
 .»النَِّصیُر  َوِنْعَم بُّ َوِنْعَم اْلَمْولىاللَُّھمَّ ِبَك َوِثْقُت، َوَعَلْیَك َتَوكَّْلُت، َفِنْعَم الرَّ«
 .  أن یكون بینھ وبین الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشرذراعًا-8
 

     استفتاءات
 األسمنت، فھل یجوز الرمي من ھذا الجانب؟ جمرة العقبة الكبرى مغطاة في أحد جوانبھا بطبقة سمیكة من/ 1

 .الجمرة، واألحوط رمي ذات العالمة حولھا من موضعال بأس بالرمي علیھا، أو على ما : الجواب
 
بعض األشخاص یصعدون على حوض الجمرة ویقفون أویقعدون ویرمون الجمرة، فھل ھ ذا ج ائز، أم یج ب        / 2

 الرامي واقفًا على األرض؟ أن یكون
ك ان ذل ك   یكفي مسمى الرمي، كما یكفي إص ابة موض ع الجم رة والیج ب اص ابة البن اء ال ذي فی ھ، وإن            : الجواب

 .أحوط
 
 االستنابة؟ ھل یجب على األعمى أن یرمي الجمرات، أم یجوز لھ/ 3

من ال یستطیع الرمي ُیرمى عنھ، كالمریض والكسیروالمبطون وغالب العمیان كذلك، إّال إذا كان قادرًا : الجواب
. لی ست العالم ات  المواض ع و  بالداللة على الموضع، خصوصًا على المخت ار م ن ان الجم ار ھ ي ذات           على الرمي 

 .فیكفیھ أن یرمي في الحوض المحیطةبالجمار، واللَّھ العالم
 
ھ  ل یج  وز ف  ي الرم  ي أن یأخ  ذ الرام  ي قب  ضة كبی  رة ویرمیھ  الیتیقن بإص  ابة واح  دة غی  ر معلوم  ة، ب  ل یت  یقن  / 4

 سبع مرات؟ واحدة، ولكنھ یرید شرعًا واحدة، وھكذا یكرر العملیة ھذه بإصابة أكثر من
 .بأس بھال : الجواب

 
 ھل جواز الرمي لیًال للنساء في حالة خشیتھن الزحام نھارًا،أم یجوز لھن ذلك مطلقا؟/ 5

 .إنما عند خشیة الزحام: الجواب
 
 إذا استنابت المرأة في الرمي مع القدرة جھًال بالحكم أوالموضوع، فما ھو حكمھا؟/ 6

، ) أي خالل أیام التشریق(فیھما القضاء الى یوم النفر  حكمھا حكم تارك الرمي جھًال أو نسیانًا، والواجب: الجواب
 .أیام التشریق فاالحوط االستنابة للرمي في السنة القادمة وإذا فاتت

 
 في حاالت وجوب القضاء، ھل یجوز لھا قضاء الرمي لیًال؟/ 7

 .القضاء یؤدى كاألداء: الجواب
 
صیر؟ وم  ا الحك  م إذا عل  م بالخل  ل بع  د الط  واف  م  ا حك  م م  ن عل  م بخل  ل ف  ي الرم  ي بع  د ال  ذبح والحل  ق أوالتق    / 8

 والسعي؟ وإذاعلم الحاج بالخلل بعد انتھاء ذي الحجة، فما ھو حكمھ؟
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یقضي إذا علم في أیام التشریق وإذا علم بع دھافاألحوط االس تنابة للرم ي ف ي ال سنة القادم ة إن ل م یح ج                   : الجواب
 .بنفسھ،وھذا االحتیاط بالنسبة الى الناسي استحبابي

 
رمي الجمرات في ھذا الوقت یكفي وصفھ بالمشقة الشدیدةجدًا بالنسبة لألقویاء، فضًال ع ن ال ضعفاء والن ساء          / 9

 یتعرضن للھتك، فھل یكفي مثل ھذا لجواز االستنابة في الرمي؟ الالتي
غ فل ھ  للشخص مشقتھ أو یخشى من إصابتھ بضرر بال        إذا كان الرمي حرجیًا أو ضرریًا بحیث ال یحتمل        : الجواب

 .غیره، وتقدیر المشقة راجع للشخص نفسھ أن ینیب
 

الكبار، والعجائز والمرضى، والشباب والشابات، إذا  ھل تجوز االستنابة في رمي الجمرات للنساء والشیوخ     / 10
 أرادا مجانبةاالختالط أم ال؟

 .ى أو مشقة كبیرةذلك الى مفسدة أخر إّال إذا أدى.. مجانبة االختالط وحدھا ال تكفي عذرًا: الجواب
 

 والتقصیر أنھا كانت تتمكن من الرمي، فماذا تصنع؟ إذا استنابت المرأة فرمي عنھا، ثم علمت بعد الذبح/ 11
علیھا أن ترمي أداًء في الوقت أو قضاًء أیام التشریق،وعند فوتھا األحوط أن تنیب من یرمي عنھ ا ف ي                   : الجواب

 .ء علیھا السنة القادمةوال شي
 

انكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في الیوم العاش ر،وأرادت الم رأة ف ي لیل ة الح ادي ع شر أن ترم ي                   إذا  / 12
 األداء والقضاء؟ وما مقداره؟ جمرة العقبة قضاء،والجمرات الثالث أداء، فھل یجب ھنا على األحوط الفصل بین

 .یكفي االحتیاط بالفصل بقدر ساعة: الجواب
 

الح صیة م ن ی ده ال ی ستطیع أن یمیزھ ا ع ن            مقرب ة منھ ا، ولكن ھ بع د انط الق         حاج یرمي الجمرة وھو عل ى       / 13
حصیات الحجاج اآلخ رین، لك ي یتق ین تمام ا أنھ ا أص ابت الجمرة،ولكن ھ یتوق ع توقع ًا كبی رًا أنھ ا                        غیرھا من بین  

 ویحتسبھا أنھا أصابت الجمرة؟ أصابتھا، فھل لھ أن یبني على ذلك
مثل ھذه الحاالت، علمًا بأن الظاھر كفای ة الرم ي    لحاج أن یتجنب الوسواس فياالطمئنان كاٍف، وعلى ا : الجواب

 .واجب الرمي المحیط دون إصابة العالمة الموضوعة فیھ، ألنھ القدر المتیقن من في الحوض
 

 :باعتبار الزحام على الجمرات، فھناك مسائل/ 14
قت ما، أم یجب علیھا الصبر وتحري خلو الجمرة و  ھل یجوز للمرأة أن تنیب غیرھا إذا علمت بشدة الزحام في-أ

 من الزحام؟
 .یجب الصبر إذا لم یكن حرجًا علیھا: الجواب

الزحام سیرتفع بعد س اعة م ن الوق ت، فھ ل یج ب علیھ ا             إذا علمت المرأة بشدة الزحام فعًال، ولكن علمت بأن         -ب
 الصبرحتى وقت ارتفاع الزحام لتباشر الرمي بنفسھا؟

 .الزحام ال یخف الى اللیل  ان تصبر لحین یخف الزحام، إّال إذا علمت أنعلیھا: الجواب
معھ من الرمي، فھل یجوز لھا االستنابة ف ي الح ال،     إذا ذھبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحامًا شدیدًا ال تتمكن     -ج

 الصبر حتى تطمئن أنھا ال تستطیع الرمي في جمیع أوقات النھار؟ أم ال بد لھا من
 .علیھا أن تطمئن أن الزحام ال یخف: الجواب

  إذا استنابت المرأة فرمي عنھا، ثم علمت بارتفاع الزحام،فھل یجب علیھا إعادة الرمي بنفسھا؟-د
 .كان األحوط اإلعادة إن تمكنت إذا كانت مطمئنة بعدم انكشاف الزحام یكفیھا، وإن: الجواب

یج ب علیھ ا ق ضائھ ف ي الی وم الت الي كم ن ن سي          بنفسھا، فھ ل  إذا استنابت المرأة في حال قدرتھا على المباشرة    -ه
 التالي؟ الرمي فذكره في الیوم

 .یجب علیھا القضاء: الجواب
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في الیوم العاشر یك ون الزح ام عل ى أش ده عل ى جم رة العقب ة،وربما یح صل بع ض الفت رات الت ي یق ل فیھ ا                         / 15
الم  رأة والح  ال ھ  ذه    طة، فھ  ل یج  ب عل  ى الزح  ام، ولكنھ  ا غیرمعلوم  ة ف  ي أي وق  ت تح  صل ولی  ست ل  ذلك ض  اب   

حضورھا إذا كانت خیمتھا بعیدة عن الجمرةأن تذھب وتفحص إلى أن تعلم بعدم اإلمكان، أم یجوز لھاالنیاب ة، أم               
 الحادي عشر والثاني عشر؟ حكمھا تأخیر الرمي إلى اللیل، وكذلك الحال للیومین

 .بقاء یجوز لھااالستنابة، وكذلك إذا علمت بأن الزحام ال یخفإذا كان علیھا حرج بالذھاب واإلیاب أو ال:  الجواب
 
 
 

    الھدي-5   
 

 :القرآن الكریم
ُتْم َفَمن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدِي َفَمن َلْم َیِجْدَفِصَیاُم َثَالَثِة َأیَّاٍم ِف ي اْلَح جِّ َوَس ْبَعٍة ِإَذا َرَجْع          (-1

: البقرة).   ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌةذِلَك ِلَمن َلْم َیُكْن َأْھُلُھ َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَُّقْوا اللََّھ َواْعَلُمواَأنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقابِ       
196 

اْذُكُروااْس َم اللَّ ِھ َعَلْیَھ ا َص َوافَّ َف ِإَذا َوَجَب ْت ُجُنوُبَھ ا َفُكُل وا           َواْلُبْدَن َجَعْلَناَھا َلُكم ِمن َشَعاِئِر اللَِّھ َلُكْم ِفیَھا َخْی ٌر فَ            (-2
ُلُحوُمَھ ا َوَال ِدَماُؤَھ ا َولِك ن َیَناُل ُھ      اللَّ ھَ  َل ن َیَن الَ  * ِمْنَھا َوَأْطِعُموااْلَق اِنَع َواْلُمْعَت رَّ َك ذِلَك َس خَّْرَناَھا َلُك ْم َلَعلَُّك ْم َت ْشُكُروَن         

 37 و 36: الحّج).    َما َھَداُكْم َوَبشِِّر الُْمْحِسِنیَن  ِمنُكْم َكذِلَك َسخََّرَھاَلُكْم ِلُتَكبُِّروا اللََّھ َعَلى التَّْقَوى
َفُكُل وا ِمْنَھ ا َوَأْطِعُم وا    َما َرَزَقُھم ِمن َبِھیَمِة اْلَأْنَع اِم   ِلَیْشَھُدوا َمَناِفَع َلُھْم َوَیْذُكُروا اْسَم اللَِّھ ِفي َأیَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى      (-3

 28: الحّج).   اْلَفِقیَر اْلَباِئَس
 

 :السّنة الشریفة
 ).137(»...شاة«: كم یجزیھ؟ قال سألتھ عن التمّتع:   عن محّمد بن مسلم، عن أحدھماعلیھما السالم قال-1
ل   یس علی   ھ ھ   دي وال «: المف   رد علی   ھ ال   سالم أّن   ھ ق   ال ع   ن    وروى معاوی   ة ب   ن عّم   ار، ع   ن أب   ي عبداللَّ   ھ -2

 ).138(»ُاضحّیة
اب ن الح سین    كان عل ي «: األضاحي؟ فقال علیھ السالم عن لحوم أبا عبداللَّھ سألت:   عن أبي الصباح الكناني قال  -3

 ).139(»یمسكانھ ألھل البیت یتصّدقان بثلث على جیرانھم، وثلث على السؤال، وثلث وأبو جعفرعلیھما السالم
َفِإَذاَوَجَب ْت ُجُنوُبَھ ا َفُكُل وا ِمْنَھ ا َوَأْطِعُم وا اْلَق اِنَع       : (علی ھ ال سالم ف ي ق ول اللَّ ھ ج ّل ثن اؤه          لَّھ  وجاء عن أبي عبدال     -4

ال  ذي ی  سألك ف  ي یدی  ھ،  الق  انع ال  ذي یقن  ع بم  ا أعطیت  ھ، والمعت  ر ال  ذي یعتری  ك، وال  سائل  «:، ق  ال))140(َواْلُمْعَت  رَّ
 ).141(»والبائس ھو الفقیر

كّن ا  «: إخراج لحوم األضاحي م ن من ى فق ال    سألتھ عن: علیھ السالم قال    مسلم، عن أبي عبداللَّھ      عن محّمد بن    -5
 ).142(»بإخراجھ ء لحاجة الناس إلیھ، فأّما الیوم فقد كثر الناس فال بأس نقول ال یخرج منھابشي

 
 :األحكام

 :منى، وتجب فیھ ُامور نذكرھا تباعًامن واجبات  ذبح الھدي ھو الواجب الخامس من واجبات حّج التمّتع، والثاني
ُأض حي بھ ذا الھ دي لح ّج     «: شاء التلفظ بھ ا فلیق ل       النّیة؛ وھي قصد التقّرب إلى اللَّھ تعالى من عملھ ھذا، وإن            -1

 .»اإلسالم أداًءلوجوبھ إمتثاًال ألمر اللَّھ تعالى
وز أن یكون من اإلب ل ذي ال سنامین والث ور    ،ویج)اإلبل أو البقر أو الغنم  (  أن یكون الھدي من األنعام الثالث         -2

مبلغھ، واألح وط أن یك ون ق د     ، وإذا كان الھدي إبًال فال بّد أن یكون قد اكتمل وبلغ        )كما الظأنّ (والجاموس والمعز 
تكون قد أكملت ال سنة الثانی ة    وإن كان بقرة فال بّد أن تكون كاملة، واألحوط أن    . السادسة أكمل الخامسة ودخل في   

الظأن فال بّد أن یكون ق د اكتم ل، وھ و ع ادة یكتم ل س بعة أش ھر،وقد یحت اج إل ى                   وإن كان من  . في الثالثة ودخلت  
 .بالغًا مبلغھ، واألحوط أن یكون في السنة الثانیة وھكذا المعز یجب أن یكون. إكمال السنة اُالولى
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عقبة، ولدى العذر أو النسیان أو الجھل رمي جمرة ال   األحوط أن یقع الذبح نھار یوم العید بمنى بعد الفراغ من-3
ع شر م ن ذي الحّج ة، وال ینبغ ي      یذبح لیًال أوف ي أی ام الت شریق وھ ي الی وم الح ادي ع شر والث اني ع شر والثال ث             

 .التأخیر عن ھذه األیام األربعةولكن لو أّخر یجب ذبحھ فیما بقي من ذي الحّجة
الم ریض أو الھزی ل أو ال صرم أو الن اقص ك األعرج         یكف ي    كون الھدي صحیحًا وتاّمًا م ن حی ث الخلق ة، ف ال             -4

 .الداخل، أو المقطوع عضو من أعضائھ والمكسور قرنھ
 .  األْولى أن یذبح في منى ولو ذبح في مّكة لم یأثم-5
 

  أحكام الھدي
ى اللَّ ھ بامتث ال   بأن یتقّرب إل(االستنابة وینوي ھو    ال تجب المباشرة في الذبح أو النحر على الحاّج، فیجوز لھ         -1

 ).األمر بالذبح
 .  لو لم یحصل على الھدي التاّم أو الصحیح جاز لھ ذبح ماوجده-2
الشراء یجب عندئٍذ على الحاّج صیام عشرة أیام، ثالثة      في حال عدم وجود الھدي، أو عدم مقدرة الحاج على           -3

والتاس ع، أو إذا فات ھ الی وم ال سابع ی صوم       ذي الحّج ة وب صورة متوالی ة ك أن ی صوم الی وم ال سابع والث امن              منھا في 
إلى بلده، فیك ون ق د ص ام     یومًا آخر بعد رجوعھ من منى ثّم یصوم سبعة أیام بعد رجوعھ الثامن والتاسع ثّم یصوم 

یك ون ال صیام ف ي ذي الحّج ة ف إن ل م ی صم فعلی ھ الھ دي ی ذبح بمنى،ول و ل م              عشرة أیام بدل اُالض حیة، ویج ب أن    
 .ّكة وعاد إلى أھلھ صامھا في الطریق أوبعد العود إلى بالدهیستطع المكث في م

الحّجة إذا لم یكن لدیھ مال، فإن صام ثّم تجّددت لھ  ویجوز أن یصوم األیام الثالثة بعد العمرة مباشرة في بدایة ذي
 .باقیة المواالة أیضًااألیام السبعة ال علیھ الھدي، ولكّنھ أفضل إن لم یفتھ أیام التشریق، واألحوط في المكنة لم یجب

  یستحب أن یكون الھدي سمینًا، وأن یكون كبشًا أقرن أسودفحًال، واألفضل إذا ك ان الھ دي م ن الب دن والبق ر                   -4
 .اإلناث، وإذا كان من الضأن والمعز أن یكون من الذكران أن یكون من

 جیرانھ والسائلین قسمًا، ویفّرق بین الفقراء   ویستحّب أن یقسِّم الھدي أثالثًا یطعم وھو وعائلتھ ثلثًا،ویقّسم بین-5
 .الثالث، ویتأّكد استحباب األكل منھ القسم

  یستحب للحاّج أن ی ذبح أو ینح ر بنف سھ إن ك ان یح سن ذلك،وإّل ا فی ستحّب ل ھ أن یجع ل ی ده عل ى ی د ال ذابح،                    -6
 :لھ أن یقول عند الذبح وكذلك یستحّب

لسَّمواِت َواْل َأْرِض َحِنیف ًا ُم ْسِلمًاَوَما َأَن ا ِم َن اْلُم ْشِرِكیَن، ِإنَّ َص َلاِتي َوُن ُسِكي َوَمْحی اَي                    َوجَّْھُت َوْجِھَي ِللَِّذي َفَطَر ا    «
اللَّ ُھ َأْكَب ُر، اللَُّھ مَّ    َوَل َك، ِب ْسِم اللَّ ِھ وَ    اللَُّھمَّ ِمْن كَ . اْلَعاَلِمیَن،َلا َشِریَك َلُھ َوِبذِلَك ُاِمْرُت َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِمینَ    َربِ   َوَمَماِتي للَّھِ 

 .»َتَقبَّْل ِمنِّي
 :وأن یقول بعد ذلك

 .»صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم َوَعَلْیِھْم َوُمَحمٍَّد َحِبیِبَك  َكِلیِمَك اللَُّھمَّ َتَقبَّْل ِمنِّي َكَما َتَقبَّْلَت ِمْن ِإْبَراِھیَم َخِلیِلَك َوُموسى«
 

     استفتاءات
 تطھیره؟  ثوب إحرامھ، ھل تجب الفوریة فيلو ذبح ھدیھ وتنجس/ 1

یجوز لھ الذھاب الى خیمت ھ أو ال ى مح ل مناس ب لتطھی ره،أو یب ادر بالتحل ل م ن اإلح رام بالتق صیر أو                  : الجواب
 .بالحلق

 
 ھناك سكین تشبھ مقدمتھا المنشار، ھل یجوز الذبح بھا؟/ 2

 .إذا كان الذبح بالقسم الحاد، فال بأس: الجواب
 
 نسیانًا أو جھًال، فھل یكون الھدي مجزئًا؟  بشرط من شروط التذكیة في حالة ذبح الھديإذا أخلَّ/ 3

علی ھ ال سالم   ) اإلمام ال صادق (سألت أبا عبد اللَّھ  :ال یكفي، وفي روایة مأثورة عن معاویة بن عمار قال         : الجواب
ا فھو أفضل، وإن لم ی شتر فل یس   وإن أبدلھ ال بأس: قال. اشترى أضحیة فماتت أو سرقت قبل أن یذبحھا   عن رجل 
 ).143(ء علیھ شي
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 البائع؟ إذا كنت ال أعلم بسن الھدي، فھل یجوز االكتفاء بكالم/ 4
 .یكفي إذا أورث اإلطمئنان: الجواب

 
یجوز لھ تأخیر الحلق أو التقصیر إلى الیوم الحادي  إذا لم یتمكن من الذبح في الیوم العاشر لضیق الوقت، فھل  / 5

 عشر؟
 .األفضل المبادرة الى الحلق أو التقصیر: ابالجو

 
الحادي عشر، ولكن ھل یؤخر معھ الحلق والرمي  الذي ال یمكنھ الذبح بمنى في الیوم العاشر یؤخره إلى الیوم    / 6

 أم ال؟
 .یجوز لھ التقصیر، وأما الرمي فیجب علیھ أن یرمي جمرةالعقبة على أیة حال: الجواب

 
 ف ي الی وم العاش ر، ھ ل یج وز ل ھ الحل ق أوالتق صیر إذا ك ان المتبق ي م ن الوق ت قب ل                لو لم یذبح المحرم ھدی ھ     / 7

 ال بد من تأجیلھ إلى الیوم التالي؟ الغروب ال یسع الذبح، أم
 .یجوز لھ التقصیر: الجواب

 
 بلده؟ من فاتھ الذبح یوم العاشر، ھل یجوز لھ تأخیر الذبح إلى/ 8

 .البد من الذبح بمنى: الجواب
 
 ناك للتوكیل في الذبح صیغة خاصة؟ھل ھ/ 9

 .یكفي ما یعبِّر عنھ، ولیست ھنالك صیغة خاصة: الجواب
 

إذا اس  تناب غی  ره ف  ي ال  ذبح، فأبط  أ علی  ھ النائ  ب، ول  م یلت  ق ب  ھ،ولم یع  رف أن  ھ ذب  ح عن  ھ أم ال، حت  ى ق  رب   / 10
بح صولھ؟ وم ا الحك م ل و      ن ھ الغروب في یوم العید،فھل یشرع ل ھ التق صیر قب ل علم ھ بال ذبح اعتم ادًا عل ى اطمئنا             

 قصر فبان أن التقصیر وقع قبل الذبح، أوأن الذبح لم یحصل أصًال؟
 .یجوز لھ التقصیر، وال بأس إذا علم أنھ وقع قبل الذبح: الجواب

 
تتحق ق النی ة ف ي ح ال بقائ ھ ف ي الخ یم، وذھ اب              یشترط في ذبح الھدي في حج التمتع النی ة م ن الموك ل، ھ ل              / 11

 الذبح؟ لذبیحة وذبحھا، علما بأنھ لم یعرف الموكل نوع الذبیحة، وال زمنالوكیل وشراءا
 .ال بأس باستمرار النیة حكمًا: الجواب

 
من النقود غیر ك اف ل ذلك، فھ ل یج وز االش تراك         إذا لم یتمكن المكلف من شراء الذبیحة في منى، وما یملك          / 12

 على ذلك؟ مع من یتمكن
 .الھدي راء المشترك، وبین الصوم بدلاألحوط أن یجمع بین الش: الجواب

 
فھ ل یج وز أن   . »منى، ولو ذبح في مكة ل م ی أثم     األولى الذبح في  «: 5مسألة  ) الھدي(قولكم في المناسك عن     / 13

من المذابح الحدیث ة الجدی دة    یختار الذبح في مكةالمكرمة، باعتبار السھولة، وأن بعض أماكن مكة أقرب إلى منى            
 .ه1420 عام التي بدأ العمل بھا

 .یجوز لھ ذلك:  الجواب
 
 

  الحلق والتقصیر-6   
 

 :القرآن الكریم
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 ...).ُثمَّ ْلَیْقُضوا َتَفَثُھْم َوْلُیوُفوا ُنُذوَرُھْم(
 29:    الحّج

 
 :السّنة الشریفة

خ  ذ رأس  ك، واغت  سل، وقّل  م أظف  ارك، و   إذا ذبح  ت اض  حّیتك ف  احلق «: علی  ھ ال  سالم    ق  ال اإلم  ام أب  و عبداللَّ  ھ  -1
 ).144(»شاربك

ُث مَّ  : (ف داك، م ا معن ى ق ول اللَّ ھ ع ّز وج لّ        جعلني اللَّھ: فقلت علیھ السالم أتیت أبا عبداللَّھ:   قال عبداللَّھ بن سنان    -2
 ).145(»...أخذ الشارب وقّص األظفار وما أشبھ ذلك«:؟ قال)ْلَیْقُضوا َتَفَثُھْم

 ).146(»الوسخ، وطرح اإلحرام عنھ م األظفار، وطرحالتفث تقلی«:   وقال اإلمام الرضاعلیھ السالم-3
 ).147(»لیس على النساء حلق،ویجزیھّن التقصیر«: علیھ السالم أّنھ قال   وجاء عن أبي عبداللَّھ-4
 ).148(»ء إّلا النساء والطیب كّل شي اعلم أّنك إذا حلقت رأسك فقد حّل لك«: علیھ السالم قال   وقال-5
 

 :األحكام
حل ق ال رأس   ) 149(واجبات حّج التمّتع،فیجب عل ى الرج ل ال صرورة    لتقصیر ھو الواجب السادس من    الحلق أو ا  

ء من شعرالرأس أو اللحیة أو الشارب أو تقلیم  مراعاة لالحتیاط،ویتخّیر غیره بین الحلق والتقصیر، أي قّص شي
 .الحلقعلیھا التقصیر وإن كانت صرورة، وال یجوز لھا  الظفر، أّما المرأة فیتعّین

 
 أحكام الحلق والتقصیر

أحل ق ف ي ف رض    «: والتق صیر، وص یغتھا أن تق ول      تجب على الحاّج نّیة القربة إلى اللَّھ عّز وجّل عند الحل ق          -1
 .»ُأقصر» «أحلق«وإذا أراد التقصیر،یقول بدل كلمة . »حجة اإلسالم لوجوبھ قربة إلى اللَّھ تعالى حّج التمتع من

المضطّر من ھذا الحكم فیجوز ل ھ ذل ك لیل ة العی د إذا       والتقصیر نھار العید، لكن یستثنى  یجب أن یكون الحلق    -2
 .المشعر إلى منى أفاض بھا من

 .  األحوط عدم تأخیر الحلق أو التقصیر عن یوم العید إّلالعّلة-3
حل ق أو التق صیر بھ ا،    وجب علیھ الرج وع إلیھ ا وال     من ترك الحلق أو التقصیر عمدًا أو جھًال أو نسیانًا بمنى  -4

الحّج  ة، وم  ع تع  ّذر ذل  ك لزم  ھ الحل  ق أو التق  صیرأینما ك  ان، ویبع  ث ب  شعره إل  ى من  ى  حت  ى بعدانق  ضاء ش  ھر ذي
 .احتیاطًا

 .أو التقصیر، عدا الطیب والنساء   تحّل للحاّج جمیع محرمات اإلحرام المذكورة سابقًا بعد الحلق-5
 

     استفتاءات
 یكفي في الحلق أم ال بد أن یكون بالموسى؟ الحدیثة التي تبقي أصول الشعر، ھلإزالة الشعر باآلالت / 1

األح وط أن ی ستخدم الماكن ة ال صفر الت ي تزی ل ك ل         إذا كان یسمى في العرف حلقًا یكف ي، واألف ضل ب ل          : الجواب
 .الشعر الظاھر

 
 من قصر خارج منى ولم یعلم إال یعد أن أحرم في سنة ثانیةلحج نیابي؟/ 2

 .ء علیھ یكفیھ ذلك إذا كان عملھ ناشئًا عن الجھل أو النسیان،وال شي: ابالجو
 
بلده، وقصَّر ولم یبعث بشعره إلى منى عمدًا أو غیر  ما حكم من قصَّر خارج منى جھًال بذلك، ثم علم وھو في/ 3

 تبقى علیھ محظورات اإلحرام إذا علم ولم یقصَّر؟ عمد؟ فھل
 .ء علیھ ال شي: الجواب

 
یذبح الھدي، ھل یجب علیھ الحلق أو التقصیر لیلة  ا لم یقصَّر في نھار یوم العید جھًال أو نسیانًا، أو لكونھ لم        إذ/ 4

عشر، أم البد من إیقاعھ في الیوم الحادي ع شر؟ وعل ى تقدیرع دم الج واز، م ا حك م م ن ق صر جھ ًال ف ي                       الحادي
 اللیلة الحادیة عشرة؟
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 .ولو أخره الى یوم الحادي عشركان أولىال بأس أن ُیقصِّر لیًال، : الجواب
 
إذا لم یتمكن المحرم من الحلق أو التقصیر في نھار یوم العاشرمن ذي الحجة، ھل یجوز لھ الحلق أو التقصیر / 5

 عشر أم ال؟ في لیلة الحادي
 .یجوز لھ ذلك، والتأخیر الى الغد أولى: الجواب

 
ذھب إلى جدةأو الطائف أو غیرھما لحاج ة یری دھا قب ل إتم ام        ھل یجوز لمن تحلل من إحرامھ یوم النحر أن ی         / 6

 باقي أعمال الحج؟
 .أعمال الحج إّال إذا كان مضطرًا ال بأس إذا علم بأنھ سیعود، واألحوط البقاء الى إتمام: الجواب

 
 
 

  طواف الزیارة-7   
 

 :القرآن الكریم
 29: الحّج).   َوْلَیطَّوَُّفوا ِباْلَبْیِت اْلَعِتیِق(
 

 :السّنة الشریفة
ی وم النح ر أو م ن    «: ی زور البی ت؟ ق ال      علیھ السالم عن المتمّت ع مت ى         قال معاویة بن عّمار، سألت أبا عبداللَّھ        -1

 ).150(»الغد، وال یؤّخر، والمفردوالقارن لیسا بسواء موسع علیھما
ة البیت إلى یوم النفر، إّنم ا ی ستحّب   تؤّخر زیار ال بأس أن«:علیھ السالم في حدیث آخر      وجاء عن أبي عبداللَّھ     -2

 ).151(»مخافةاألحداث والمعاریض تعجیل ذلك
: ی وم النح ر فقم ت عل ى ب اب الم سجد قل ت         ف إذا أتی ت البی ت     «: ف ي ح دیث   -علی ھ ال سالم          وقال اإلمام الصادق    -3
اْلُمْعَت ِرِف ِبَذْنِب ِھ َأْن َتْغِف َر ِل ي ُذُن وِبي،        َمْسَأَلَة اْلَعِلی ِل ال ذَِّلیلِ  ُنُسِكَك، َوَسلِّْمِني َلُھ، َوَسلِّْمُھ ِلي، َأْسَأُلكَ    اللَُّھمَّ َأِعنِّي َعلى  «

َطاَعَت  َك، ُمتَِّبع  ًا  َعْب  ُدَك، َواْلَبَل  ُد َبَل  ُدَك، َواْلَبْی  ُت َبْیُت  َك، ِجْئ  ُت َأْطُل  ُب َرْحَمَت  َك، َوأُؤُم اللَُّھ  مَّ ِإنِّ  ي. َوَأْن ُتْرِجَعِن  ي ِبَح  اَجِتي
َك، َراِض  یًا ِبَق  َدِرَك، َأْس  َأُلَك َم  ْسَأَلَة اْلُم  ْضَطرِِّإَلْیَك، اْلُمِطی  ِع ِل  َأْمِرَك، اْلُم  ْشِفِق ِم  ْن َع  َذاِبَك، اْلَخ  اِئِف ِلُعُقوَبِت  َك،     ِل  َأْمِر

 .ُتَبلَِّغِني َعْفَوَك، َوُتِجیَرِني ِمَن النَّاِر ِبَرْحَمِتَك َأْن
بیدك وقّبل یدك، وإن لم تستطع فاس تقبلھ وكّب ر وق ل     تستطع فاستلمھ إن لم ثّم تأتي الحجر األسود فتستلمھ وتقّبلھ، ف  

ث ّم ص لِّ   . ثّم طف بالبیت سبعة أشواطكما وص فت ل ك ی وم ق دمت مّك ة          . حین طفت بالبیت یوم قدمت مّكة      كما قلت 
 الحجر األس ود فقّبل ھ إن   ارجع إلى ثّم. ركعتین، تقرأ فیھما بقل ھو اللَّھ أحد، وقل یا أّیھا الكافرون   عند مقام إبراھیم  

 ).152(»...استطعت واستقبلھ وكّبر
 

 :األحكام
على الحاّج الط واف ح ول الكعب ة س بعة أش واط       طواف الزیارة ھو الواجب السابع من واجبات حّج التمّتع، فیجب     

العم رة م ن   بین ھ وب ین ط واف     وال ف رق . طواف عمرة التمّتع، ویسّمى بطواف ح ّج التمّت ع أی ضاً      كما مّر سابقًا في   
البیت س بعة   أطوف حول«: طواف الزیارة قربة إلى اللَّھ تعالى، ولفظھا أن یقول     حیث األحكام إّلا في النّیة، فینوي     

 .»أشواط لحّج التمتع لوجوبھ قربة إلى اللَّھ تعالى
 
 

  صالة طواف الزیارة-8   
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 ف ي ص الة ط واف عم رة التمّت ع،وال ف رق       أحكامھ ا  وھو الواجب الثامن من واجبات حّج التمّتع ، وقد م ّر تف صیل    
: بینھما إّلا في النّیةإذ على الحاج أن ین وي ص الة ط واف الزی ارة قرب ة إل ى اللَّ ھ تعالى،وإن شاء ال تلفظ بھ ا فیق ول                       

 .»لوجوبھ قربة إلى اللَّھ تعالى ُأصلي ركعتي طواف حّج التمتع«
 
 

   السعي-9   
 

 :السّنة الشریفة
ثّم اخرج إلى الصفا فاصعدعلیھ، واصنع كما صنعت یوم دخلت مّكة، ...«:  السالم  في حدیثعلیھ قال أبو عبداللَّھ

ثّم ائت المروة فاصعدعلیھا، وطف بینھما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذافعلت ذلك فقد أحللت من               
 ).153(»...ء أحرمت منھ إّلاالنساء كّل شي

 
 :األحكام

ی  سعى ب  ین ال  صفا والم  روة كماج  اء ب  نفس  ع م  ن واجب  ات ح  ّج التمّت  ع، فعل  ى الح  اّج أنال  سعي ھ  و الواج  ب التاس  
أس عى  «: عمرة التمّتع، إّلا أّنھ ینوي السعي لح ّج التمّت ع قرب ة إل ى اللَّ ھ تعالى،ولفظھ ا ھك ذا        الطریقة التي سعى في   

 ال   سعي تق   صیر، وترتف   ع ول   یس بع   د ھ   ذا. »ب   ین ال   صفا والم   روة لح   ّج التمت   ع لوجوب   ھ قرب   ةإلى اللَّ   ھ تع   الى 
 .حرمةاستعمال الطیب بعد إتمام السعي

 
 
 

   طواف النساء-10   
 

 :السّنة الشریفة
البی ت وط ف ب ھ اس بوعًا آخ ر، ث ّم ت صّلي              ث ّم ارج ع إل ى     ...«: ف ي ح دیث   -علی ھ ال سالم        وجاء عن أبي عبداللَّھ     -1

ء أحرم ت   كّل ھ وك ّل ش ي    ء، وفرغ ت م ن حّج ك    علی ھ ال سالم، ث ّم ق د أحلل ت م ن ك ّل ش ي             إب راھیم  ركعتین عند مقام  
 ).154(»منھ

 ).155(»ءأحرم منھ إّلا الصید وإذا طاف طواف النساء فقدأحّل من كّل شي...«:  في حدیث-علیھ السالم    وعنھ-2
 :األحكام

ذ تجب نّیة طواف النساء ھو الواجب العاشر من واجبات حّج التمّتع، وھویشبھ طواف عمرة التمّتع إّلا في النّیة، إ
ط واف الن  ساء لح ّج التمت  ع    أط وف «: ط واف الن ساءقربة إل  ى اللَّ ھ تع الى ب  دًال ع ن ط  واف العم رة، ولفظھ ا ھك  ذا       

 .»لوجوبھ قربة إلى اللَّھ تعالى
الممارس ة الجن سیة إّل ا بع ده وبع د ص التھ، ول و         وطواف النساء واجب على الرجال والنساء وال صبیان، وال تح لّ         

 .العود إلى مّكة من أجلھ ھ النساء إّلا بعد أن یؤّجر أحدًا بالطواف عنھ إن لم یقدر علىعلی نسیھ شخص حرمت
 
 

   صالة طواف النساء-11   
 

وھو الواجب الحادي ع شر م ن واجب ات ح ّج التمّت ع، وھ و ك صالةطواف عم رة التمّت ع ال سابق ال ذكر م ن حی ث                  
 أن ینوي صالة طواف النساءقربة إلى اللَّھ تعالى، ولفظھ ا        األحكام والشروطتمامًا إّلا في النّیة، فیجب على الحاجّ       

 .»ُأصلي ركعتي طواف النساءلحّج التمتع لوجوبھا قربة إلى اللَّھ تعالى«: ھكذا
وتحّل االستمتاعات والممارسات الجنسیة الزوجیة للحاّج بعدالفراغ من ھ ذه ال صالة، وھ ذه ال صالة واجب ة عل ى         

 .والنساء الرجال
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یجب أداؤھ ا بع د أعم ال من ى،     ) النساء وصالتھ طواف الزیارة وصالتھ والسعي وطواف    (ك الخمس   وھذه المناس 
الخ  ائف والم  ریض  ولك  ن یج  وز تقدیمھاللم  ضطّر ك  المرأة تخ  اف الح  یض وال  شیخ الكبی  ر یخ  شى الزخام،وك  ذلك  

اكتم ل حّجھ م   ) والحل ق الرم ي وال ذبح  (الوقوف بعرفات ثّم إذا أكملوا أعمال منى    وھؤالء یؤّدون ھذه المناسك قبل    
 .وحّلت لھم محّرمات اإلحرام جمیعًا

 
 

    المبیت بمنى-12   
 

 :السّنة الشریفة
وطواف النساء ف ال تبی ت إّل ا بمن ى، إّل ا أن          إذا فرغت من طوافك للحجّ    «: علیھ السالم أّنھ قال    جاء عن أبي عبداللَّھ   

 ).156(» تبیت في غیرمنىیكون شغلك في نسكك،وإن خرجت بعد نصف اللیل فال یضّرك أن
 

 :األحكام
المبیت بمن ى ھ و الواج ب الث اني ع شر م ن واجب ات ح ّج التمّتع،والمق صود ھ و المبی ت بھ ا لیلت ي الح ادي ع شر                 

، أو م ن منت صفھ   )157(منت صفھ  تبی ت ھن اك م ن أّول اللی ل إل ى      الحّجة بما ُیسّمى مبیتًا، ك أن   والثاني عشر من ذي   
ش ئت ال تلفظ    وتجب النی ة ف ى ذل ك، وص ورتھا إن       . ًاألوامر اللَّھ تعالى وتقّربًا إلیھ    حتى طلوع الشمس، وذلك تسلیم    

 .»قربة إلى اللَّھ تعالى أبیت ھذه اللیلة بمنى لحّج اإلسالم لوجوبھ«: ھي
 

 :أحكام المبیت
 .فرق بین أن یكون راقدًا أم ساھرًا   الواجب على الحاّج مكثھ في منى خالل تلك الفترة من دون-1
 .عمدًا   یجب على الحاّج فدیة شاة عن كّل لیلة ترك فیھا المبیت بمنى-2
من خرج من مّكة المكّرم ة بع د   : الكّفارة، وھم   ھناك طوائف ال یأثمون بتركھم المبیت بمنى، وال تجب علیھم        -3

كّرم ة ط ول اللی ل،    بالعب ادة بمّك ة الم   متوّجھًا إلى منى، ثّم غلب علی ھ الن وم ف ي الطری ق، وم ن اش تغل           أداء مناسكھ 
 .المبیت علیھ حرج وكّل من یكون في) كالناسي،والجاھل، والمریض، والممرِّض(وُاولوا األعذار

 :  یستحب البقاء في أیام التشریق بمنى كما یستحّب التكبیربالمأثور وصورتھ-4
 َم ا َرَزَقَن ا ِم ْن      َم ا َھ َداَنا، اللَّ ُھ َأْكَب ُر َعل ى       اْلَحْمُد، اللَُّھ َأْكَبُرَعلى  ، َوللَِّھاللَُّھ َأْكَبُر، اللَُّھ َأْكَبُر، َلا ِإلَھ ِإلَّا اللَُّھ، َواللَُّھ َأْكَبرُ         

 . َما َأْبَلاَنا َعلى  َبِھیَمِة اْلَأْنَعاِم، َواْلَحْمُد للَِّھ
 .وزمان شاُؤوا فإّنھ موّسع علیھم وھذا شعار أھل منى یرّددونھ عقیب الصلوات وفي أي محّل

غروب الشمس م ن الی وم الث اني ع شر، كم ا       یجب المبیت بمنى لیلة الثالث عشر أیضًا على من بقي بھا حتى             -5
یتجن ب ت روك اإلح رام     یتجّنب ال صید أو الن ساء ف ي إحرام ھ، واألْول ى أن یلح ق ك ل م ن ل م                یجب ذلك على من لم    

 .بذلك
نى إّلا بعد زوال الشمس، بینما الذي ینف ر ف ي   حدود م   من نفر إلى مّكة یوم الثاني عشر فلیس لھ أن یخرج من     -6

 .عشر یجوز لھ أن یخرج قبل الزوال أیضًا الیوم الثالث
 

     استفتاءات
 ثم الحلق أو التقصیر؟ ھل یجب الترتیب في أعمال یوم العاشر؛ الرمي أوًال ثم الذبح/ 1

و خ الف الترتی ب ن سیانًا أو جھ ًال أو      الحل ق، ول     بل ى إذا اش ترى الھ دي ج از ل ھ          . األحوط رعایة الترتیب  : الجواب
 .علیھ وال یجب االعادة، بل وحتى لو خالفھ عمدًا اضطرارًا فال حرج

 
 ما حكم نقل حصى الجمرات أو الشعر إلى بلد الحاج؟/ 2

 .ال بأس بنقل الحصى، ولكن ال ینقل على األحوطالشعر من منى: الجواب
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    رمي الجمار الثالث-13   
 

 :فةالسّنة الشری
 ).158(»النساء وعلیھ الحّج من قابل من ترك رمي الجمار متعّمدًا لم تحّل لھ«: علیھ السالم قال اإلمام الصادق

 
 :األحكام

: رمي الجمار الثالث ھو الواجب األخیر من واجبات حّج التمّتع،والمق صود ھ و إص ابة الجم رات ال ثالث، وھ ي            
. الثال ث ع شرلو ب ات بمن ى لیلت ھ      حادي عشر والثاني ع شر، وك ذلك      اُالولى، والوسطى،وجمرة العقبة، في الیوم ال     

 وصورة التلفظبھا عن د رم ي ك ل    -كما مر-وینبغي أن یكون الرمي بقصدالتقرب إلى اللَّھ تعالى وامتثاًال ألوامره          
 .»تعالى اللَّھھذه الجمرة سبعًا لحّج اإلسالم أداًء لوجوبھ إمتثاًال ألمر  أرمي«: واحدة من الجمرات الثالث كالتالى

 
 :أحكام الرمي

الجم  رة اُالول ى أّوًال، ث ّم الوس  طى، ث ّم جم  رة       یج ب رم ي الجم  رات ال ثالث ك  ّل ی وم بالترتی ب، بحی  ث یرم ي      -1
 .بترتیب الرمي أعاد ما خالف الترتیب العقبة، ولو أخّل الحاّج

 الرمي وأحكام ھ تف صیًال ف ي      یجب رمي كّل من ھذه الجمرات في كّل یوم بسبع حصیات،وقد ذكرنا واجبات     -2
 .رمي جمرة العقبة،فراجع

حصیات أتّم الباقي ولیس علیھ إع ادة م ا بع دھا، ولك ن        لو علم بعد الرمي أّنھ إّنما رمى إحدى الجمرات بأربع   -3
 .رمى أقّل من أربع أتّمھا وأعاد ما بعدھا لو علم أّنھ

وم الثاني،ولو عاد إلى مّكة رجع للرمي، ولو فاتتھ أی ام      لو نسي رمي الجمار أو إحداھا في یوم، قضاه في الی            -4
 .أیام التشریق من یرمي عنھ في السنة القادمة في من مّكة فاألحوط أن ینیب التشریق أو خرج

باللیل، ومن لم یقدر على الرمي مطلقًا یستنیب؛ مثل    المریض والخائف ومن لھ شغل ضروري بالنھار یرمي-5
 .والكسیر الصبي
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 حّج اإلفراد
 

 :السّنة الشریفة
وال یج  وزالحّج إّل  ا متمّتع  ًا، وال یج  وز الق  ران «:  ج  اء ع  ن اإلم  ام الرض  اعلیھ ال  سالم ف  ي كتاب  ھ إل  ى الم  أمون -1

 ).159(»واإلفراد الذي تستعملھ العاّمةإّلا ألھل مّكة وحاضریھا
علی ھ ال سالم     وركعت ان عن د مق ام إب راھیم        لبی ت المفرد للحّج علیھ ط واف با     «: علیھ السالم    وقال اإلمام الصادق    -2

 ).160(»...النساء، ولیس علیھ ھدي والُاضحیة وسعي بین الصفا والمروة،وطواف الزیارة، وھو طواف
 

 :األحكام
 90 فرس خًا، أي زھ اء   16حّج اإلفراد، ھو فرض أھل مّكة ومن جاورھا، أي َمن لم یبُعدموطن ھ عنھ ا أكث ر م ن      

 .في حّج اإلفراد ھديكیلومترًا، والیجب 
 :أّما كیفّیتھ وأعمالھ فھي كالتالي

 
 :أعمال حّج اإلفراد

حسب ما ذكرناه في إحرام عمرة التمّتع، وتجري ھنا    اإلحرام لحّج اإلفراد من المیقات، أو من حیث یجوز لھ    -1
 .األحكام المذكورة ھناك أیضًا جمیع

 .ّج التمّتع  الوقوف بعرفة تمامًا كما ذكر ذلك أیضًا في ح-2
 .  الوقوف بالمشعر الحرام كما ذكر أیضًا-3
 .الرمي، والحلق أوالتقصیر، ولیس علیھ ھدي:   الذھاب إلى منى ألداء مناسكھا وھي-4
 .عمرة التمّتع   طواف الحّج، حسب الشروط واألحكام المذكورة في طواف-5
 .  ركعتا صالة الطواف-6
 .ق ذكره  السعي بین الصفا والمروة، كما سب-7
 .  طواف النساء-8
 .  ركعتا صالة طواف النساء-9
 

 أحكام حّج اإلفراد
فل و ك ان الح اج ق د أت ى س ابقًا ب العمرة        . منف صالن    ال عالقة بین الحّج اإلفرادي وبین العمرة، بل ھما واجب ان    -1

ھ العم رة، ول و اس تطاع    تج ب علی    عنھ، ولو لم یستطع للعمرة المفردة بل استطاع إلى الحّج فقط ل م   المفردة سقطت 
وھك ذا فإّن ھ ال   .عمرة مفردة، ویختار أي وقت شاء لھ ا، واألف ضل المب ادرة بھ ا       لھما معًا فعلیھ أن یعتمر بعد الحجّ      

 .بالعمرة خالل أشھر الحّج والفي السّنة التي حّج بھا یجب علیھ أن یأتي
یار، وإن كان األح وط ت أخیر ط واف الن ساء     االخت   یجوز للمفرد تقدیم طواف الحّج وسعیھ على الوقوفین حال     -2

 .إلى ما بعدمناسك منى
  میقات اإلحرام في حّج اإلفراد ھو منزل الح اّج أو أح دالمواقیت الخم سة الت ي أش رنا إلیھ ا ف ي إح رام عم رة                 -3

ة ولك ن إذا  ك ان منزل ھ خ ارج مّك        ھذا إن . التمّتع إذا مّر بھ،وإن لم یمّر بأحد المواقیت فاألحوط اإلحرام من منزلھ           
 .كان منزلھ في مّكة، فاألحوطالخروج إلى أدنى الحّل واإلحرام منھ

 .  ال یجب الھدي في حّج اإلفراد، لكن یستحب ذلك-4
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  حّج الِقران
 

 :السّنة الشریفة
م الق  ارن ال یك  ون إّل  ا ب  سیاق الھدي،وعلی  ھ ط  واف بالبی  ت وركعت  ان عن  د مق  ا«: علی  ھ ال  سالم ق  ال اإلم  ام ال  صادق

 ).161(»بین الصفا والمروة، وطواف بعد الحّج، وھو طواف النساء علیھ السالم، وسعي إبراھیم
 

 :األحكام
 م یًال  48أي ( فرسخًا 16حّج الِقران ھو أیضًا فرض أھل مّكة ومن جاورھا إذا لم تتجاوزالمسافة بینھ وبین مّكة    

فراداصطحاب الھدي عند اإلح رام حت ى زم ان         ، ویجب فیھ إضافةعلى ما یجب في حّج اإل        )كیلومترًا90وحوالي  
 .بالِقران ذبحھ بمنى، ولذلك سّمي

 
  أحكام حّج الِقران

  ینعقد اإلحرام في ح ّج الِق ران باإلش عار أو التقلی د أو التلبیة،واإلش عار ھ و أن ی شّق س نام البعی ر م ن الجان ب               -1
ویج وز أن یقّل د ب سیر أو    ) إبًال كان أو بقرة أوشاة (األیمن، أّما التقلیدفھو تعلیق نعل قد صّلى فیھا في عنق الھدي        

 .بخیط أو ما أشبھ
 .  ال یجوز لمن أحرم لحّج الِقران العدول إلى حّج التمّتع-2
 .  یستحب للقارن الجمع بین التلبیة وبین اإلشعار أو التقلید-3
 .بالمشعر الحرام   یجوز للقارن تقدیم الطواف على الوقوف بعرفات والوقوف-4
 .إلى المشاعر   األولى أن یجّدد القارن والمفرد التلبیة، كّلما طافا قبل الذھاب-5
 
 

    أحكام حّج المرأة
 

 :السّنة الشریفة
ال ب أس،  «: إل ى مّك ة بغی ر ول ي؟ فق ال      علی ھ ال سالم ع ن الم رأة تح جّ      س ألت أب ا عبداللَّ ھ   :   قال معاویة بن عّمار -1

 ).162(»تخرج مع قوم ثقات
: ق ال . ص رورة وال ی ُاذن لھ ا ف ي الح جّ        سألت أبا جعفرعلیھ السالم عن ام رأة لھ ا زوج وھ ي           : زرارة  وروى    -2
 ).163(»تحّج وإن لم یُاذن لھا«
الثی اب كّلھ ا   «: تلبس وھي محرم ة؟ فق ال   ما یحّل للمرأة أن   :علیھ السالم  سألت أبا عبداللَّھ  :   عن أبي عیینة، قال     -3

س داه إبری سم وھ و حری ر؟         ف إن : قل ت . »نع م «: أتلبس الخّز؟ ق ال   : قلت. »لحریروالبرقع وا )164(ما خال القفازین  
 ).165(»ما لم یكن حریرًا خالصًافالبأس«: قال

القمیص تزّره علیھا، وتلبس الحریر والخّز  المرأة تلبس: علیھ السالم قلت ألبي عبداللَّھ:   قال یعقوب بن شعیب-4
 ).166(»الخلخالین والُمسكنعم،ال بأس بھ، وتلبس «: والدیباح؟ قال

نع  م، تغت  سل  «: أتح  رم المرأةوھ  ي طام  ث؟ ق  ال  : علی  ھ ال  سالم  س  ألت أب  ا عبداللَّ  ھ  :   ق  ال الع  یص ب  ن القاس  م  -5
 ).167(»وتلّبي

 
 :األحكام

  ال یعتبر في وجوب الحّج على المرأة المستطیعة إذن الزوج،فیجب علیھا الحّج حت ى ف ي ص ورة منع ھ إّیاھ ا            -1
 .ذاالحكم بالنسبة إلى المرأة التي نذرت الحّج بإذن زوجھا، فال عبرةلمنعھ إّیاھا بعد النذرعن الحّج، وك

  ال یشترط في استطاعة المرأة صحبة من یرافقھا من المحارم،إذا كانت قادرة على حفظ نفسھا من المخاطر، -2
 .متزّوجة وإن لم تكن
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تحّقق االستطاعة عل ى ت وّفره، فل و توّق ف عل ى       رمھا، یتوّقف   المرأة التي ال تستطیع الحّج إّلا بمرافق من محا          -3
ق ادرة عل ى ذل ك كّل ھ كان ت       اُالجرة لھ، وج ب ذل ك علیھ ا، وتح سب م ن نفق ة الح ّج، فل و كان ت               تحّمل تكالیفھ ودفع  

 .مستطیعة وإّلا فال
ا، یج ب علیھ ا مطالب ة     متمّكن ًا م ن ب ذل ذل ك لھ             المرأة التي یك ون مھرھ ا وافی ًا بتك الیف الح ّج، وك ان ال زوج                 -4

 .زوجھا بدفع المھر،فتصبح مستطیعة لو سّلمھاالمھر
  إذا أرادت الحائض أن تحرم داخل مسجد الشجرة أو سائرالمساجد في المواقیت، فعلیھا أن تعقد نّی ة اإلح رام         -5

 لھ ا أن تح رم   كم ا یج وز  . وھي تجتازتلك المساجد إن كانت أبوابھا مختلفة أو عند أخذھا لمتاع كان قدوضع فیھ ا       
 .دخولھا، أو تحرم قبل المیقات بالنذر، كأن تنذر اإلحرام في المدینةالمنّورة عند تلك المساجد من دون

  المرأة التي تصل إلى المیق ات وھ ي ح ائض وال ت دري أتطھرقب ل انق ضاء زم ان عم رة التمّت ع أم ال، تن وي                       -6
 . وحّجھ، وإّلا فتأتي بحّج اإلفرادبإحرامھا الذي ھي فیھاإلحرام عّما في ذّمتھا،فإن َطُھرت أتت بعمرة التمّتع

 .  یستحب غسل اإلحرام على الحائض والنفساء، كمایستحّب ذلك على غیرھا-7
إتم ام   والخ روج م ن الم سجد الح رام ح اًال، ث مّ         على المرأة التي یدركھا الحیض ح ال الط واف، قط ع الط واف            -8

 .شوط الرابع، أّما إذا لم تبلغ الشوط الرابع فعلیھاإعادة الطواف من أّولھالطواف بعد الطھر إذاكانت قد أكملت ال
المسعى لیس من المسجد الح رام، ف إّن الح ائض         ألّن السعي بین الصفا والمروة ال یشترط فیھ الطھارة؛ وألنّ           -9

 .بین الصفا والمروة تستطیع أن تسعى
اانتظ رت الُطھ ر وأداء ط واف عم رة التمّت ع، یج ب           الحائض الت ي تخ شى أن ال ت درك الوق وف بعرف ات إذ               -10

حّج اإلفراد ت أتي بعم رة مف ردة     حّج اإلفراد إذا كانت قد نوت عمرة التمّتع، ثّم بعد أدائھا مناسك  علیھا أن تعدل إلى   
 .حّجة اإلسالم ویصّح حّجھا كما وأّنھ یجزیھا عن

ح ّج التمّت ع وص التھ وال سعي وط واف الن ساء        اف  یجوز للنساء اللواتي یخشین ع دم ال تمّكن م ن القی ام بط و               -11
بھ ا قب ل التوّج ھ إل ى عرف ات       من منى بسبب الحیض، یجوز لھّن تقدیم ھذه األعمال واإلتیان وصالتھ بعد الرجوع  

 .وبعد التلّبس بإحرام الحّج
وج ھ عن  د    یج وز للم رأة ل بس م ا ب دى لھ ا م ن أن  واع المخ یط، لك ن ال یجوزلھ ا ل بس الكف وف، وال ت ستر ال             -12

 .اإلحرام
مّرًة ُاخرى احتیاطًا، إّلا أن ینقطع الدم عنھا حت ى     المستحاضة الكثیرة تغتسل للطواف مّرة ولصالة الطواف      -13

 .إتمام الصالة،فیكفي حینئٍذ غسل واحد قبل الطواف
 .وقاتھاللقیام بأعمال الحّج كالطواف في أ   یجوز للمرأة تناول األقراص الطبیة بھدف تأخیر الحیض-14

 
 
 

    حّج الصبي والصبّیة
 

 :السّنة الشریفة
ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم      مّررس ول اللَّ ھ  «: علی ھ ال سالم یق ول       روى عبداللَّھ بن س نان، أّن ھ س مع أب ا عبداللَّ ھ              -1

 نع  م،: ی ا رس ول اللَّ ھ؛ أیح ّج ع ن مث ل ھ ذا؟ ق ال        : برویث ة وھ و ح اّج، فقام ت إلی ھ ام رأة ومعھاص بي لھ ا، فقال  ت        
 ).168(»أجره ولِك

 ).169(»أبي یجّردھم من فّخ كان«: من أین یجّرد الصبیان؟ قال: علیھ السالم   وسئل أبو عبداللَّھ-2
بابنھ وھو صغیر فإّنھ یأمره أن یلّبي ویفرض  إذاحّج الرجل«:   روى زرارة، عن أحدھماعلیھما السالم أّنھ قال-3

ی ذبح ع ن   «: ق ال . ل یس لھ م مای ذبحون   : ، قل ت »ط اف ب ھ وی صّلى عن ھ      أن یلّب ي لّب وا عن ھ وی        الحّج، فإن ل م یح سن     
 ).170(»أبیھ ما یّتقى على المحرم من الثیاب والطیب، وإن قتل صیدًا فعلى الصغار، ویصوم الكبار، ویّتقى علیھم

 حّج ة  علی ھ «: عن ابن عشر سنین، یحّج؟ قال سألتھ: علیھ السالم في حدیث قال      روى شھاب، عن أبي عبداللَّھ      -4
 ).171(»اإلسالم إذا احتلم،وكذلك الجاریة علیھا الحّج إذا طمثت

ل و أّن غالم ًاَحّج ع شر حج ج ث ّم اح تلم كان ت علی ھ         «: علی ھ ال سالم ف ي ح دیث أّن ھ ق ال         وجاء عن أبي عبداللَّھ -5
 ).172(»فریضة اإلسالم
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 ).173(»رة حتى یعتقوال عم لیس على المملوك حّج«: علیھ السالم قال   عن أبي الحسن موسى-6
: ، قال)) 174( اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًال  َعَلى النَّاِس ِحُج  َوللَِّھ: (علیھ السالم في قولھ   وروي عن أبي عبداللَّھ-7
 ).175(»بدنھ، مخّلى سربھ، لھ زاد وراحلة فھو مستطیع للحّج من كان صحیحًا في«
 

 :األحكام
 .حّجة اإلسالم غیر البالغ الممّیز، ویصّح منھ، لكن ال یحسب  یستحّب الحّج ل-1
  الصبي الممّیز لو أدرك الوقوف بالمشعر الحرام بعد بلوغھ،أجزأه ع ن حّج ة اإلس الم وإن ك ان إحرام ھ قب ل                  -2

 .البلوغ
أجزأه ذلك ع ن    الصبي الذي نوى الحّج االستحبابي لظّنھ أّنھ غیر بالغ، ثّم ظھرلھ بعد ذلك بلوغھ حال الحّج،   -3

 .حّجة اإلسالم
ثوبي اإلحرام وین وي ال ولّي ذل ك، ویلّقن ھ التلبی ة ل و          یستحّب لولي الطفل غیر الممّیز إحرام الطفل، بأن یلبسھ   -4

 .من تكرارھا، وإّلا فیلبي ھو بدًال عنھ تمّكن الطفل
ی ھ تخ رج م ن م ال ال صبي إذا كان ت           والكّف ارات وم ا إل       تكالیف الحّج الزائدة على نفقة الصبي العادیة كالھدي         -5

الحّج، إّلا في كّفارة الصید إذا كان الولي ھو األب فتجب علیھ،واألحوط ذلك في غیر األب أیضًا ألّنھ  مصلحتھ في
 .مكّلف بحفظھ

والعمرة، والنیابة عنھ فیما ال یطیق، كما یجب    یجب على الولي أمر الصبي بالقیام ِبما ُیطیق من أعمال الحجّ        -6
 .ارتكاب محرمات اإلحرام لیھ منع الصبي منع
 
 

    أحكام النیابة
 

 :السّنة الشریفة
للذي یحّج عن الرجل «: ء؟ قال علیھ السالم عن الرجل یحّج عن آخر، لھ من األجروالثواب شي   سئل الصادق-1

عّمت ھ ولخال ھ ولخالت ھ، إّن    ولعّم ھ ول  أجر وثواب عشرحجج، ویغفر لھ وألبیھ وُالّمھ والبنھ والبنتھ وألخیھ وُالختھ  
 ).176(»اللَّھ واسع كریم

یح  ّج الرج  ل ع  ن المرأة،والم رأة ع  ن الرج  ل، والم  رأة ع  ن  «: علی  ھ ال  سالم أّن ھ ق  ال    وروي ع ن أب  ي عبداللَّ  ھ -2
 ).177(»المرأة

ة، وال الرج ل ال صرورة ع ن الرج ل ال صرور       یح جّ «: علیھ السالم یق ول    سمعت أبا عبداللَّھ  :   وقال زید الشحام    -3
 ).178(»تحّج المرأة الصرورةعن الرجل الصرورة

عن الرجل یعطى الحّج ة یح ّج بھ ا ویوسِّ ع      سألت أبا الحسن الرضاعلیھ السالم  :   وقال محّمد بن عبداللَّھ القّمي      -4
 ).179(»ال، ھي لھ«: على نفسھ فیفضل منھا،أیرّدھا علیھ؟ قال

 
 :األحكام

أي س واء ك ان   (الح ّي ف ي الح ّج المن دوب مطلق ًا       والمندوب ع ن المّی ت، وع ن       تجوز النیابة في الحّج الواجب        -1
،وفي الواجب حالة عجز المنوب عنھ عن القیام بأعمال الحّج لعذٍركالشیخوخة أو الم رض ال ذي              )قادرًا أم عاجزاً  
 .ال یرجى زوالھ

 :  یشترط في النائب ُامور-2
 .البلوغ على األحوط: األّول
 .العقل: الثاني

 ).صّحة المذھب(اإلیمان : لثالثا
االطمئنان بأّنھ یؤّدي مناسك الحّج بصورة صحیحة، فلواطمأّن المستنیب قبل اإلنابة أو بعد أداء المناس ك             : الرابع

 .كفى
 .معرفتھ بمناسك الحّج وأحكامھ ولو بإرشاد من غیره: الخامس
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 .م الحّج إذا كانوا ال یرجون زوال عذرھم  تجب االستنابة على العاجز والمریض والمعذور الذین استقّرعلیھ-3
  ال تشترط المماثلة بین النائب وبین المنوب عنھ، فتجوز نیابةالرجل عن المرأة، كما تج وز نیاب ة الم رأة ع ن       -4

 .الرجل
والمرأة الصرورةوغیر الصرورة، وال تجوز نیابة المرأة الصرورة    تجوز نیابة الرجل الصرورة عن الرجل-5

لصرورة احتیاطًا، وتكره نیابة المرأة الصرورة عن الرجل غیرالصرورة، كما تكره نیابة المرأة غیر ا عن الرجل
 .الصرورة الصرورة عن الرجل

  إذا مات النائب بعد اإلحرام وبعد الدخول في الحرم أجزأذلك عن المنوب وسقط عنھ الحّج، أّما لو م ات قب ل                 -6
 .في ذلك بین أقسام الحّج تبقى مشغولة بالحّج احتیاطًا، وال فرقالحرم فإّن ذّمة المنوب عنھ  الدخول في

 .یستحّق تمام اُالجرة   في حال موت النائب بعد اإلحرام وبعد الدخول في الحرم-7
 .عنھ، إّلا بإذنھ   ال یحّق للنائب التخّلف عن ما اشترط علیھ من قبل المنوب-8
 .ال على المنوب عنھ الكّفارة علیھ   إذا ارتكب النائب ما یوجب الكّفارة، وجبت-9

ارجاع الفائض  تكالیف الحّج من جانبھ، كما ال یجب علیھ   ال یجب على النائب تسدید ما زاد على اُالجرة من -10
 .المنوب عنھ، وإن استحّب لھ ذلك إلى
ئناف العمل في العام   إذا أفسد النائب حّجھ بالجماع قبل الوقوف بالمشعر الحرام،وجب علیھ إتمام الحّج واست-11

 .ء على المنوب عنھ شي القادم، ولیس
 .  ال تجوز النیابة في الحّج الواجب عن أكثر من واحد، وتجوزفي الحّج المندوب-12
  تجوز نیابة عّدة أفراد عن شخص واحد في سنة واحدةتبّرعًا، أو في الح ّج المن دوب، كم ا تج وز ف ي الح ّج                 -13

 .النذري حدھم عنھ في حّجة اإلسالم، وآخر عنھ في الحّجالواجب المتعّدد،كأن ینوب أ
 .  یجوز للنائب بعد الفراغ من مناسك الحّج أن یأتي بالعمرةالمفردة أو الطواف لنفسھ ولغیره-14
 .ذكر اسم المنوب عنھ في جمیع المواقف   على النائب تعیین المنوب عنھ وقصد النیابة، ویستحّب لھ-15
الوال  دین، واألقرب  اء والم  ؤمنین ف  ي الح  ّج    ع  ن األئّم  ة األطھ  ارعلیھم ال  سالم، وك  ذلك ع  ن    ت  ستحّب النیاب  ة -16

 .والطواف إذا كانوامعذورین أو غائبین
 

     استفتاءات
 الوضوء لطواف الحج وصالتھ بالنسبة إلى النائب، ھل یقصدالوضوء عن نفسھ أو عن المنوب عنھ؟/ 1

 .یتطھر النائب عن نفسھ: الجواب
 
ائب في الحج إذا تعذر علیھ القیا م ببعض األعمال،كالطواف والرمي، وأناب غیره، أو وّكَل غیره في الذبح الن/ 2

 تكون نیة ھذا الغیر؟ فكیف
 .یستطیع أن ینوي عن أیھما شاء: الجواب

 
 وھو نائم؟بعد أن یوكِّل بحیث یقع الذبح عنھ  لو وّكَل الحاج في ھدي التمتع شخصًا عنھ، ھل یجوز لھ أن ینام/ 3

 .ال بأس: الجواب
 
عن نف سھ، فھ ل ینعق د اإلح رام ع ن نف سھ أم ال؟        النائب في الحج عند وصولھ إلى المیقات نسيَّ النیابة، وأحرم         / 4

 العدول إلى عمرة مفردة أو إلى المستأجر عنھ؟ وھل یجزیھ
 .نھالحج عن المنوب ع إذا كان من باب االشتباه في المصداق، فال بأس ویقع: الجواب

 
ھل تجوز النیابة عن الحي في العمرة المفردة المستحبة، وماھي الموارد التي ال یجوز فیھا النیابة ع ن الح ي                   / 5

 غیر الصالةوالصوم؟
 .الحج الواجب إّال عّمن لھ عذر شرعي یجوز النیابة عن الحي في االعمال المستحبة وال یجوز في: الجواب
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ھل ھذا المیت حج في حیاتھ أم ال؟ فھل ینویھا حج  تبرعًا مثًال، ولكنھ ال یعلمإذا أراد المكلف أن یحج عن میت / 6
 ماذا؟ اإلسالم أم

 .یمكنھ أن ینوي ما في ذمة المیت: الجواب
 
 نیابة عن غیره؟ إذا كان المكلف لم یذھب للحج سابقًا، فھل یجوز لھ أن یحج/ 7

 .یجوز: الجواب
 
 یؤجر نفسھ للحج؟ الحدث، فھل یجوز أنإذا كان الشخص دائم ) أعزكم اللَّھ/ (8

 .جوازه إذا كان یضر بأعمالھ، فاألولى عدم االستنابة، واألقوى: الجواب
 
إذا كان الشخص تھاجمھ الغازات والریح الباطني بحیث الیمتلك نفسھ، وھذا دائمًا یحدث في السفر، ولكنھ لم                 / 9

أنھ قد یضایقھ ال ریح وھ و ف ي حال ة        نیابة للحج مع العلم   حاالت دائم الحدث، فھل یصح لھ أن یأخذ          یتعین لھ إحدى  
 الطواف وال یستطیع االنتظارأو اإلعادة؟

 .الحكم حكم المسألة السابقة: الجواب
 

ع دم اإلتی ان بالعم ل ك امًال؟ ول و تب رع المع ذور         ھل یصح استئجار المعذور في ترك بعض األعم ال أو ف ي          / 10
 لھ؟وناب عن غیره،فھل یشكل االكتفاء بعم

النائب عالمًا بالحكم والمنوب عنھ ج اھًال، فھ ل تب رأ     ولو حدث ذلك فھل تبرأ ذمتھما مع جھلھما بالحكم؟ وإذا كان      
عنھ ویحق لھ المطالبة باألجرة المدفوعة؟ ولو كانا ع المین بالحكم،فھ ل یح ق ل ھ المطالب ة؟ ول و ك ان              ذمة المنوب 

 النائب جاھًال، فھل یجوز مطالبتھ؟
اس تأجر شخ صًا ث م ع رض ل ھ الع ذر كم ا إذا           وإن.  ولكن األولوی ة لغی ر المع ذور، عل ى األح وط             یجوز: الجواب

 .لھ مع أصل الجواز حج التمتع الى اإلفراد یجزي عن المنوب عنھ، وبقیة الفروع ال محل ضاق وقتھ حتى بّدل
 

اذا یج ب علی ھ؟ ول و ك ان     في الح ج أو العم رة، فم         لو انكشف بعد مدة طویلة بطالن وضوء النائب عن غیره         / 11
اآلن لشیخوخة أو غیرھا، ھل یجب علیھ إرجاع األجرة، ولوكان أربابھا غی ر مع روفین لدی ھ                عاجزًا عن الذھاب  
 أو غیر موجودین؟

وإّال فعلی ھ  . قبل الطواف صّح حّجھ ان ش اء اللَّ ھ        إذا لم یعلم ببطالن وضوئھ أو احتمل أنھ كان قد اغتسل          : الجواب
 .ّجھ، فإن لم یقدر استناب، واللَّھ العالموح إتمام عمرتھ

 
 
 

    أحكام المصدود
 

 :السّنة الشریفة
صاحبھ فیأتي النساء، والمحصور یبعث بھدیھ  المصدود َیذبح حیث صّد، ویرجع«: عن أبي جعفرعلیھ السالم قال

 ).180(»فیعدھم یومًا، فإذابلغ الھدي أحّل ھذا في مكانھ
 

 :األحكام
 . الذي منعھ العدو عن إتمام مناسك الحّج بعداإلحرام، وإلیك أھّم أحكامھالمصدود ھو الحاّج

م ن اإلح رام، ویح صل ذل ك ب ذبح الھ دي ف ي           یجوز لمن صّده العدو عن إتمام مناسك العمرة أو الح ّج التحّل ل      -1
ام حت ى الن ساء،   محرمات اإلح ر  موضعھ الذي ھو فیھ،واألحوط استحبابًا أن یكون بنّیة التحّلل، وبھ تحّل لھ جمیع     

 .ھدي آخر ولو ساق الھدي ذبحھ أو نحره وكفاه عن. واألحوط وجوبًا الحلق أوالتقصیر لیتّم بھما التحّلل
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بسنة الصّد، أّما الذي اس تقر علی ھ الح ّج قب ل ذل ك، أو         یسقط الحّج عن المصدود الذي تختّص استطاعتھ للحجّ         -2
 .علیھما الحّج في السنة القادمة یسقط عنھما الحّج، بل یجبمستطیعًا حتى السنة القادمة، فال  الذي یبقى

  ال یجوز للمصدود عن طریق خاص التحّلل من اإلحرام إذاكان قادرًا على متابعة السیر عن طریق آخر، بل -3
 .مناسكھ، إّلا إذا كان علیھ في ذلك الحرج یجب علیھ إتمام

موض ع المن ع ب ذبح الھ دي، أّم ا ل و من ع ع ن          م، یتحّل ل ف ي    لو ُمنع الحاج عن الوقوف بعرف ات والم شعرالحرا     -4
 .ترك ما ُمنع وأتى بما بقي من المناسك وصّح حّجھ الوقوف بأحد الموقفین

ولو ُمنع عن أعمال منى كّلھا أو بعضھا، فل و تمّك ن م ن االس تنابةوجب ذل ك علی ھ، وإن ل م ی تمّكن عم ل بوظیف ة                 
 .المصدود

كان المنع مستمرًا حتى نھای ة ذي الحّج ة ج رى     ّكة المكّرمة بعد العود من منى، فإن    أّما لو ُمنع عن إتیان أعمال م      
حكم المصدودعلیھ وإّلا فعلیھ القیام بمناسك الحّج بنفسھ حتى آخر ذي الحّجة،ولكن لو استطاع أن ینیب أحدًا بأداء 

 .صّحة حّجھ مناسك مّكة عنھ فاألقوى
كان قد أنھى أعمالھ بمّكةوجبت علیھ االستنابة ألعمال من ى ف ي نف س        لو ُمنع الحاج عن الرجوع إلى منى، و         -5

 .السنة إن أمكنھ ذلك،وإّلا فعلیھ االستنابة للسنة القادمة، وبھ یصّح حّجھ
 
 

    أحكام المحصور
 

 :المحصور، ھو الحاّج الذي منعھ المرض عن إتمام مناسك الحّج،وإلیك أھّم أحكامھ
الھ دي إل ى مّك ة لی ذبح ھن اك إن ك ان محرم ًا ب إحرام          حرام، وأراد التحّلل فعلیھ بع ث   إذا ُاحِصَر الحاج بعد اإل      -1

 .عمرة التمّتع، أویذبح في منى یوم النحر إن كان محرمًا بإحرام الحّج
 .  المحرم بإحرام العمرة المفردة یبعث ھدیھ مع رفاقھ إلى مّكةلیذبح في وقت ُیّتفق علیھ لیتحّلل بعد ذلك الوقت-2
محرم ات   الھ دي م ن اإلح رام وتح ّل ل ھ جمی ع       یتحّلل المحرم ب إحرام عم رة التمّت ع والعم رة المف ردة بع د ذب ح          -3

بعد ذل ك أو ی أمر م ن        اإلحرام سوى النساء،وتبقى محّرمة علیھ في العمرة الواجبة حتى یأتي بعمرة التمّتع والحجّ            
 .لنساء أیضًا بعد الذبحیطوف عنھ طواف النساء، أّما في العمرةالمستحّبة فتحّل لھ ا

  لو ُاحصر الحاج عن إدراك الوقوف بعرفات والمشعر الحرام،تحّلل بال ذبح وحّل ت ل ھ محرم ات اإلح رام إّل ا                   -4
ء وص ّح   فق ط فل یس علی ھ ش ي     بأعمال الحّج أو یستنیب، أّما ل و ُاح صر ع ن إدراك أح د الم وقفین                النساء حتى یأتي  

 .حّجھ
الرجوع إلى منى وقضاء أعمالھ بنفسھ وجب علی ھ   عد أعمال منى، فإن تمّكن من      لو استمّر بھ المرض حتى ب       -5

 .االستنابة للذبح والرمي، ویتحّلل بالحلق أو التقصیر ذلك وإّلا فعلیھ
استطاع من إتیان األعمال بنفسھ حتى نھایة ذي الحّجة    لو ُاحصر الحاج بعد مناسك منى عن مناسك مّكة، فإن-6

 .ا وجبت علیھ االستنابةعلیھ ذلك، وإّل وجب
بعث الھدي إلى منى للذبح، ویتحّلل بعد الذبح، لكن    لو  ُاحصر الحاّج عن جمیع مناسك منى ومّكة وجب علیھ-7

علیھ إعادةالحّج بعد ذلك، إن لم ُیمكنھ االستنابة في سائر مناسك منى ومّكة،وإن أمكنھ فاألقوى كفایتھ عن الح ّج،       
 .قابل وإن كان األحوط الحّج من
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 العمرة المفردة
 

 :القرآن الكریم
َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِلّلِھ فِإْن ُاْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدِي َوَالَتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َیْبُلَغ اْلَھْدُي َمِحلَُّھ َفَمن َكاَن (

َفَم ن َتَمتَّ َع ِب اْلُعْمَرِة ِإَل ى اْلَح جِّ َفَم ا        ْأِسِھ َفِفْدَیٌة ِم ن ِص َیاٍم َأْو َص َدَقٍة َأْو ُن ُسٍك َف ِإَذآ َأِمْن ُتمْ               ِمْنُكْم َمِریضًا َأْوِبِھ َأذًى ِمْن رَ     
َلْم َیُكْن َأْھُل ُھ   ٌة َكاِمَلٌة ذِلَك ِلَمنَثَالَثِة َأیَّاٍم ِفي اْلَحجِّ  َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَر اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدِي َفَمن َلْم َیِجْد َفِصَیامُ  

 196: البقرة)    َشِدیُد اْلِعَقاِب َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَُّقوْا الّلَھ َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَھ
 

 :السّنة الشریفة
ل ى م ن اس تطاع إلی ھ       الخل ق بمنزل ة الح ّج ع       العم رة واجب ة عل ى     «: علیھ السالم قولھ    روي عن اإلمام الصادق    - 1

 )).181(َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِلّلِھ: (یقول سبیًال، ألن اللَّھ عز وجّل
إذا اس   تمتع الرج   ل بالعمرفق   د ق   ضى م   ا علی   ھ م   ن فری   ضة   «: علی   ھ ال   سالم أی   ضًا  وق   ال اإلم   ام ال   صادق- 2

 ).182(»العمرة
: ق ال اإلم ام  . الذي یلي الح ّج ف ي الف ضل؟    لیھ السالم عن   وروى زرارة بن أعین أنھ سأل اإلمام محمد الباقرع         - 3
 ).183(»تذھب حیث تشاء العمرة المفردة، ثم«
أّي العمرة أفضل،عمرة في رج ب أو عم رة ف ي ش ھر رم ضان؟       : علیھ السالم ُسئل    وروي أن اإلمام الصادق    - 4

 ).184(»رجب أفضل ال، بل عمرة في«: فقال
لكل عشرة أّیام «: یكون أقل من ذلك؟ قال: لھ قیل» لكل شھر عمرة«:لیھ السالمع  قال اإلمام أبو الحسن موسى- 5

 ).185(»عمرة
 ).186(»ال بأس بالعمرة المفردة في أشھرالحّج ثم یرجع إلى أھلھ«: علیھ السالم  وقال اإلمام الصادق- 6
 

 العمرة المفردة
 . العمرة شعیرة الھیة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة- 1
على من لم یكن أھلھ حاضري المسجد الح رام؛ أي  -بشرط اإلستطاعة -جب العمرة مع الحّج في وقت واحد         ت - 2

 .وُتسمى بعمرة التمتع في تفصیل قد مّر في محّلھ) 187(غیر أھل مكةومن جاورھا
أھ ل مك ة وم ن جاورھ ا، ولك ن ب شكل م ستقل               عل ى  -ب شرط اإلس تطاعة   - وتجب أیضًا في العمر م رة واح دة          - 3

وح ده، أولھم ا مع ًا، فھ ي عم رة مف ردة        فقد یستطیع المكي والمجاور للعمرة وحدھا، أو للحج     . ون إرتباطبالحج ود
واألحوط على من استطاع إلى   .ومستقلة عن الحج، وقدمرت اإلشارة إلیھا بإیجاز في فصلي حج اإلفراد والِقران           

التمت ع إذا تج ددت ل ھ     مرة مفردة، وال یسقط عنھ ح ج    لعدم االستطاعة، أن یعتمر ع     بیت اللَّھ الحرام سبیًال ولم یحج     
 .االستطاعة إلیھا

 .ذلك  وقد تجب العمرة المفردة بالنذر أو العھد أو الیمین أو ما شاكل- 4
الح رم بغی ر إح رام، ف إن ك ان قاص دًا أداء ح ج أو          وقد تجب العمرة لدخول الح رم، إذ ال یج وز للم رء دخ ول            - 5

 .التحلل من إحرامھ بعمرة مفردة إذا كان دخولھ لغیر أداء النسك وجب علیھ اإلحرام ثمأما . بذلك عمرة كان تحللھ
 

 العمرة المستحبة
 .شھر رجب  وتستحب العمرة المفردة طوال أیام السنة، وأفضلھا أیام- 6
بوع  وال تتقید الفاص لة الزمنی ة ب ین العم رتین ب زمن مع ین، فیجوزتكرارھ ا خ الل ال شھر الواح د، ب ل واالس              - 7

 .الواحد
 : أعمال العمرة المفردة ھي كالتالي- 8

النیة، وھي أن یقصد المعتمر بقلبھ أنھ یؤدي العمرة المفردةقربة إلى اللَّھ تعالى، ویستحب التلفظ بالنیة كم ا                : أوًال
المف ردة  ُأؤدي العم رة    «: -العمرة قبل اإلتیان بأي عمل من أعمال     -الحج والعمرة، ولفظھا أن یقول       في سائر أفعال  

وھك ذا ف ي   . »إس تحباباً «ب دل كلم ة  » وجوب اً «وف ي ح ال ك ون العم رة واجب ة یق ول       .»استحبابًا قربة إلى اللَّھ تعالى   
 .سائر النیات القادمة
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المعتمر یمر علیھا، أما من ال یمر على المیقات فیح رم   اإلحرام، وینبغي أن یكون من أحد المواقیت إذا كان    : ثانیًا
ومن كان في الحرم وأرادالعمرة أحرم م ن أدن ى الح ل، وھ و          .  بین المیقات وبین حدود الحرم     من بلده إذاكان یقع   

 .المذكور في باب المواقیت الثامن من المواقیت في الترتیب
 .»تعالى أحرم للعمرة المفردة إستحبابًا قربة إلى اللَّھ«: ونیة اإلحرام ھكذا

أط وف ح ول البی ت س بعة أش واط للعم رة المف ردة             «:ینوي قائالً الطواف حول البیت الحرام سبعة أشواط، و      : ثالثًا
 .»إستحبابًا قربةإلى اللَّھ تعالى

 .»للعمرة المفردة إستحبابًا قربة إلى اللَّھ تعالى ُأصلي ركعتي الطواف«: صالة ركعتي الطواف، وینوي: رابعًا
م  رة المف  ردة إس  تحبابًا قرب  ة إل  ى اللَّ  ھ أس  عى ب  ین ال  صفاوالمروة للع«: ال  سعي ب  ین ال  صفا والم  روة ناوی  ًا: خام  سًا

 .»تعالى
لإلحالل من إحرام العم رة المف ردة الم ستحبة قرب ة إل ى       أحلق«: الحلق أو التقصیر، وینوي إذا أراد الحلق   : سادسًا

 .»أحلق«بدل كلمة » ُأقصِّر«: وإذا أراد التقصیر قال.»اللَّھ تعالى
 .اإلتیان بھ في أي مكان عین، بل یمكنوال یجب أن یكون الحلق أو التقصیر في مكان م

أطوف حول البیت سبعة أشواططواف النساء للعمرة المفردة المستحبة قربة إلى      «: طواف النساء، وینوي  : سابعًا
 .»اللَّھ تعالى

طواف النساء للعمرة المفردة المستحبة قرب ة   ُأصلي ركعتي«: صالة ركعتي طواف النساء، ونیتھا أن یقول    : ثامنًا
 .»اللَّھ تعالىإلى 

وركعت ي الط واف وال سعي والحل ق أو التق صیر            م ن اإلح رام والط واف     (األعمال التي ُذكرت للعمرة المف ردة       : 9
عم رة وح ج التمت ع إّال ف ي النّی ات       ال تختلف في صورھا وأحكامھا عما ُذكر في ف صول  ) وطواف النساءوركعتیة 

 .وقد ذكرناھا
 
 

     استفتاءات
 للعمرة المفردة، فھل ُیحرم من التنعیم مثًال؟  إحرام جھًال أو عمدًا وأراد أن ُیحرمإذا دخل مكة بدون/ 1

أت م بم روره ال ى المیق ات وع دم إحرام ھ من ھ           وإن) التنع یم م ثالً   (یجوز اإلح رام للعم رة م ن أدن ى الح ل            : الجواب
 .ء علیھما والناسي فال شي أما الجاھل. تعمدًا

 
 واجباتھ ثم رجع إلى بلده، فما الحكم في ذلك؟  طوافھ جھًال، أو أخلَّ ببعضإذا ترك المعتمر بعمرة مفردة/ 2

، وإذاأراد دخول الحرم، فاألحوط أن یحرم رج اًء ج   )188(علیھ أن یعود ویطوف، فان لم یقدر استناب       : الجواب
رة الجدی دة  یط وف ط واف العم     إحرامھ السابق أكثر من شھر، ویطوف أوًال ط واف العم رة، ث م       إذا كان بینھ وبین   

 .ویصلي صالتھا ثم یسعى ویقصرثم یطوف طواف النساء
 
لو أحرم للعمرة المفردة، فھل یجوز لھ الخروج من مكةلضرورة أو غیرھا، أثناء األعمال وقبل التحلل، بنی ة             / 3

 العودة لمكةأو بدونھا؟
ف ال یج وز الخ روج ال بنی ة     ). للَّ ھ واتمواالحج والعم رة  : (یجب علیھ إتمام عمرتھ، ألن اللَّھ سبحانھ یقول : الجواب

 .أما بنیة العودةفال بأس خصوصًا إذا كان لسبب ضروري. العودة
 
ھل یمكن لمن أخذ أجرة لنیاب ة لعم رة مف ردة أن ُیح رم م ن مكةالمكرم ة وھ و موج ود فیھ ا اآلن، أم یج ب أن                           / 4

 ُیحرم من المیقات؟
 .المنوب عنھ اإلحرام من المیقات رط علیھیجوز لھ أن ُیحرم من أدنى الحل، إّال إن یشت: الجواب

 
إن مسجد التنعیم أصبح داخل بیوت مكة حالیًا، وقدتجاوزتھ بی وت مك ة، ف إذا ك ان المكل ف ف ي مك ة وأراد أن         / 5

 السیارة المسقوفة؟ بالعمرة المفردة، وأحرم من ھذا المسجد، فھل یجوز لھ أن یركب یأتي
 .مشكل واألحوط عدم التظلیل: الجواب
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متى یجب على المحرم للعمرة المفردة قطع التلبیة إذا كان قادمًامن المیقات؟ وكذا إذا كان من أدنى الحل مثل               / 6

 التنعیم؟
إذا كان من المیقات متمتعًا أو حاجًا فعند دخول مكةالقدیمة، وإذا أحرم للعمرة من أدنى الحّل فعند رؤیة         : الجواب

 .ة المسجدالحرام أو مشاھدة الكعبة المشرف
 
ھ الل ذي الحج ة وھ و ف ي من ى، ھ ل یج وز ل ھ          لو دخل مكلف بعمرة مف ردة ف ي ش ھر ذي القع دة، وھ لَّ علی ھ          / 7

 إحرام؟ الرجوع إلى مكة بدون
 .یجوز لھ ذلك، ألنھ لم یخرج من الحرم: الجواب

 
 في جواز الرجوع إلى مكةخاللھ، ھل ھو العددي والھاللي؟) المناسك(الشھر الذي ذكرتموه في / 8

االحتیاط ھو اعتبار الشھر الھاللي، فمن اعتمر في آخرشوال ثم خرج من مك ة ث م ھ لَّ علی ھ ذوالقع دة،                      : الجواب
 .فاألحوط أن الیدخل مكة إّال ُمحرمًا

 
آخر ذي القعدة، ثم یرجعون في أول ذي الحجة، ھل    یحتاجون للذھاب إلى مكة في    ) مشرفو الحمالت (إذا كان   / 9

م ن ع شرة أی ام ب ین العم رة األول ى        ا من إع ادة اإلح رام م رة ثانی ة، إذا كان ت الم دة أق ل              ھناك وسیلةیتخلصون بھ  
 ودخولھم مرة ثانیة؟

 .األحوط إعادة العمرة، إّال إذا خرجوا من مكة بعدھالل ذي الحجة: الجواب
 

في فرض عدم ھل یجوز لمن لم یحج أن یأتي بالعمرة المفردة في أشھر الحج،مع العلم أنھ مستطیع للحج؟ و     / 10
 الخروج من مكة بنیة عدم العودة إلیھا للحج أم ال؟ الجواز، ھل یجوز لھ

 .الخروج مشكل جدًا: الجواب
 

 -لعود الوفد قبل انقطاعھ-إتیان األعمال بنفسھا  إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم، ولم تقدر على/ 11
 وطنھا؟ ظیفتھا بعد الرجوع إلىاالستنابة للطواف وصالتھ، فما ھي و ولم تتمكن

االتیان بھ بنفسھا او باالستنابة، إن لم تقدر على العودة  الطواف ركن من اركان الحج والعمرة، والبد من: الجواب
 .الى مكة

 
 باطًال بعد مدة من رجوعھ إلى بلده؟ ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبین لھ أن وضوءه كان/ 12

صحتھ، وإن كان ق د اغت سل قب ل الط واف ب أي ن وع        في صحة وضوءه أو بطالنھ فاألصل  إذا كان شاكًا    : الجواب
أن یعود بنف سھ لق ضاء الط واف عل ى      الواجبة أو المستحبة كفاه، وإّال كان كمن لم یطف بالبیت وعلیھ من األغسال 

 .أن یوكل أحدًا لیطوف عنھ األحوط، فإن لم یستطع فعلیھ
 

كرم ة للعم رة المف ردة وبعدعودت ھ لبل ده عل م أن وض وءه ال ذي ط اف ب ھ ك ان                    ما حكم من ذھب إلى مك ة الم       / 13
 ء؟ یلزمھ اآلن أن یعود مرة ثانیة إلى مكة، أم أن عمرتھ باطلة والیلزمھ اآلن شي باطًال، فھل

علیھ أن یعود، ألن اإلحرام ال ی شترط فی ھ الطھارة،وعلی ھ أن یق ضي الط واف بنف سھ عن د اإلمك ان ب ال                      : الجواب
 .في مكة حرج أوبنائبھ، واألحوط إذا كان قد واقع النساء أن یفتدي بھدي یذبحھعسر و

 
 إذا كان طواف العمرة باطًال، ولم یعرف صاحبھ ببطالنھ إالبعد عدة سنوات، فما الحكم؟/ 14

اف بطالن طوافھ للجھل فحكمھ حكم تارك الطو علیھ أن یعود الى مكة بإحرام، ثم یعمل بما سبق إذا كان: الجواب
الطواف، أو ینییان م ن یط وف عنھم ا ف ي         وھما یقضیان . نسیانًا فحكمھ حكم تارك الطواف نسیاناً      جھًال، وإن كان  

الق ضاء ث م عم ال     حالة العسر والحرج، وإذاأرادا العودة أحرم ا لعم رة مف ردة، ودخ ال الح رم بھ ا ث م طاف ا ط واف               
 .بأعمال العمرة المفردة الجدیدة، واللَّھ العالم
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 یارة والدعاءعن الز
 

  علیھم السالم زیارة النبّي وأھل بیتھ
 
 

أعت اب م سجده ال شریف ف ي المدین ة       صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم وعلى   إّنك الیوم في رحاب النبيّ    : أّیھا الحاّج الكریم  
: وس لم صلى اهللا علی ھ وآل ھ    النبّي الوحي وعطر النبوة یفوح في أرجائھا، وحیث یقول     المنّورة، حیث ال یزال شذى    

 ).189(»حیاتي من زار قبري بعد موتي كان كمن ھاجر إليَّ في«
: زار رس   ول اللَّ   ھ متعّم   دًا؟ ق   ال  م   ا لم   ن: وحی   ث یق   ول اإلم   ام الباقرعلی   ھ ال   سالم وق   د س   ألھ بع   ض أص   حابھ  

 ).190(»الجّنة«
ؤمنین تبلغ ھ أینم ا   وإن كانت صالة الم )191(صّلوا إلى جنب قبر النبيّ    «: علیھ السالم  وحیث یقول اإلمام الصادق   

 ).192(»كانوا
وأكثر م ن ال سالم عل ى    ) والتوسعة الجدیدة منھ(فاغتنم فرصة تواجدك في المدینة وأكثر الصالة في مسجد النبي،   

ص لى اهللا   عل ى النب يّ   ، وكّلمادخل ت الم سجد ف سّلم   )193(یسمعك، حیث إّنك ال تقدر على ذل ك كّلم ا ش ئت      النبّي فإّنھ 
ص لى اهللا   ق ال  واعلم بأّن بین قبره ومنبره روضة م ن ری اض الجّن ة حی ث        یب قبره الشریف  علیھ وآلھ وسلم من قر    

ما بین بیتي ومنبري روض ة م ن ری اض الجّن ة،ومنبري عل ى ترع ة م ن ت رع الجن ة، وق وائم                     «: علیھ وآلھ وسلم  
 ).194(»الجّنة منبري رتب في

... شاعرك إل ى حی ث م شھد الرس ول ومھ بط المالئك ة        م فإذا نویت زیارتھ فاستعّد لھا بالغسل والدعاء وتوّجھ بكلّ        
 :تفصیل القول في كیفّیة زیارتھ وفیما یلي

 
 :قبل الدخول

 :یستحّب الدخول من باب جبرئیل، وتكّبر اللَّھ مأة مّرة وتقرأإذن الدخول كما یلي
َعَلْی ِھ َوآِل ِھ َوَق ْد َمَنْع َت النَّ اَس َاْن َی ْدُخُلوا ِإلَّ ا ِبِإْذِن ِھ           َلواُتَكَنِبیِّ َك َص      َباِب َبْیٍت ِمْن َأْبواِب ُبُی وتِ       َاللَُّھمَّ ِإنِّي َوَقْفُت َعلى   «

َاْعَتِق ُد ُحْرَم َة َص اِحِب ھ َذا اْلَم ْشَھِد       اللَُّھ مَّ ِإنِّ ي  ). َیا َأیَُّھاالَّ ِذیَن آَمُن وا َل ا َت ْدُخُلوا ُبُی وَت النَِّب ىِّ ِإلَّ ا َأْن ُی ْؤَذَن َلُك مْ                 : (َفُقْلَت
َأْحَیآٌء ِعْنَدَك ُیْرَزُقوَن، َیَرْوَن  ِریِف في َغْیَبِتِھ َكَماَأْعَتِقُدَھا ِفي َحْضَرِتِھ، َوَأْعَلُم َأنَّ َرُسوَلَك َوُخَلَفآَءَك َعَلْیِھُم السََّلامُ           الشَّ

ِبَلذی ِذ ُمَناَج اِتِھْم، َوِإنِّ ي      َوَفَتْحَت َباَب َفْھِم ي  َسَلاِمي َوَأنََّك َحَجْبَت َعْن َسْمِعي َكَلاَمُھمْ      َمَقاِمي َوَیْسَمُعوَن َكَلامي َوَیُردُّونَ   
ص   لى اهللا علی   ھ وآل   ھ وس   لم َثاِنی   ًا، َوَأْس   َتْأِذُن اْلَمالِئَك   َة اْلُم   َوكَِّلیَن ِبھ   ِذِه   َرُس   وَلَك َأْس   َتْأِذُنَك َی   ا َربِّ َأوًَّال، َوَأْس   َتْأِذُن

 .اْلُبْقَعِةاْلُمَباَرَكِة َثاِلثًا
اْلُمَق رَِّبیَن اْلُمِقیِم یَن ِف ى ھ ذا اْلَم ْشَھِد، َف ْأَذْن ل ي َی ا          ا َرُسوَل اللَِّھ، َءَاْدُخُل َیا ُحجََّة اللَِّھ، َءَاْدُخُل َیا َمآلِئَكَة اللَّ ھِ         َءَاْدُخُل یَ 

 .»َأْھٌل ِلذِلَك َفَأْنَت ذِلَكَأْفَضَل َما َأِذْنَت ِلَأَحٍد ِمْن َأْوِلَیآِئَك، َفِإْن َلْم َأُكن َأْھًال ِل َمْوَلاَي ِفي الدُُّخوِل
القب ر عن د زاوی ة القب ر وأن ت م ستقبل القبل ة         ثّم تق ول عن د االس طوانة المقّدم ة م ن جان ب القب ر األیم ن عن د رأس          

ص لى اهللا علی ھ وآل ھ     رسول اللَّھ جانب القبر، ومنكبك األیمن مّما یلي المنبر، فإّنھ موضع رأس  ومنكبك األیسر إلى  
 :وسلم، وتقول

ص لى اهللا علی ھ    َوَرُسوُلُھ، َوَأْشَھُد َأنََّك َرُس وُل اللَّ ھِ   َأْشَھُد َأْن َلا ِإلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوْحَدُه َلا َشِریَك َلُھ، َوَأْشَھُد َأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدهُ             «
َت ِرَساَلاِت َربَِّك، َوَن َصْحَت ِلُأمَِّتَك،َوَجاَھ ْدَت ِف ي َس ِبیِل     َعْبِد اللَِّھ َوَأْشَھُد َأنََّك َقْد َبلَّغْ    وآلھ وسلم، َوَأْشَھُد َأنََّك ُمَحمَُّد ْبنُ     

 َأَت   اَك اْلَیِق   یُن ِباْلِحْكَمِةَواْلَمْوِعَظ   ِة اْلَح   َسَنِة، َوَأدَّْی   َت الَّ   ِذي َعَلْی   َك ِم   َن اْلَح   قِّ، َوَأنَّ   َك َق   ْد   اللَّ   ِھ، َوَعَب   ْدَت اللَّ   َھ َحّت   ى
 الَِّذى اْسَتْنَقَذَنا ِبَك ِمَن   اْلَحْمُد للَِّھ. اْلُمَكرَِّمیَن ْظَت َعَلى اْلَكاِفِریَن َفَبلََّغ اللَُّھ ِبَك َأْفَضَل َشَرِف َمَحلِ       ِباْلُمْؤِمِنیَن َوَغلُ  َرُؤْفَت

 .الشِّْرِك َوالضََّلاَلِة
اْلُمْرَس  ِلیَن، َوِعَب  اِدَك ال  صَّاِلِحیَن، َوَأْھ  ِل ال  سَّمواِت    اللَُّھ  مَّ َفاْجَع  ْل َص  َلَواِتَك َوَص  لَواِت َمآلِئَكِت  َك اْلُمَق  رَِّبیَن َوَأْنِبَیآِئ  كَ   

َوَرُسوِلَك َوِنِبیَِّك َوَأِمیِن َك َوَنِجیِّ َك    َسبََّح َلَك َیا َربَّ اْلَعاَلِمیَن ِمَن اْلَأوَِّلیَن َواْلآِخِریَن َعلى ُمَحمٍَّد َعْبِدكَ           َواْلَأَرِضیَن، َوَمنْ 
 .َوَصْفَوِتَك َوِخَیَرِتَك ِمْن َخْلِقَك اصَِّتَكَوَحِبیِبَك َوَصِفیَِّك َوَخ
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اللَُّھ مَّ ِإنَّ َك   . اللَُّھمَّ َأْعِطِھ الدََّرَجَة الرَِّفیَعَة َوآِتِھ اْلَوِسیَلَة ِمَن اْلَجنَِّة َواْبَعْثُھ َمَقام ًاَمْحُمودًا َیْغِبُط ُھ ِب ِھ اْل َأوَُّلوَن َواْل آِخُرونَ      
َوِإنِّ ي َأَتْی ُت    ) َلَوَجُدوا اللََّھ َتّواب ًا َرِحیم اً       َظَلُموا َأْنُفَسُھْم َجآُؤَك َفاْسَتْغَفُروا اللََّھ َواْسَتْغَفَر َلُھُم الرَُّسولُ        ِإْذ َوَلْو َأنَُّھمْ : (ُقْلَت

 .»وِبيَأَتَوجَُّھ ِبَك ِإَلى اللَِّھ َربِّي َوَربَِّك ِلَیْغِفَر ِلي ُذُن ُمْسَتْغِفرًا َتآِئبًا ِمْن ُذُنوِبي، ِإنِّي
القبل ة، وارف ع ی دیك، وس ل حاجت ك، فإّنھ ا أح رى أن         وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النب ّي خل ف كتفی ك واس تقبل     

 ).195(شاء اللَّھ تقضى إن
 :ثّم تستقبل القبلة وتقول

ورسولك َأْسَنْدُت َظْھِري، واْلِقْبَل ِة   دك َقْبِر َنِبیَِّك ُمَحمَّدصلى اهللا علیھ وآلھ وسلم َعبْ         اللَُّھمَّ ِإَلْیَك َأْلَجْأُت َظْھِري، َوِإلى    «
اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْصَبْحُت َلا َأْمِل ُك ِلَنْف ِسي َخْی َر َم ا َأْرُج و، َوَل اَأْدَفُع َعْنھ ا َش رَّ َم ا          . اْسَتْقَبْلُت الَِّتي َرضیت لُِمَحمٍَّدعلیھ السالم  

الّلھّم أْرُددني ِمن َك بخیٍرفإّن ُھ   . ا َفِقیَرَأْفَقُر ِمنِّي، َربِّ ِلما أنزلَت ِمْن خیٍر َفِقیٍرَأْحَذُر َعَلْیَھا، َوَأْصَبَحِت اْلُاُموُر ِبَیِدَك َفلَ 
الّلھ  ّم كرِّمن  ي .الّلھ  ّم إّن  ي َأُع  وُذ ِب  َك ِم  ْن َأْن ُتب  دَِّل إس  مي، أو ُتغیَرِج  ْسمي، أو ُتِزی  َل نعمت  ك عن  دي  . ال رادَّ ِلف  ضِلَك

 .«)196( بالعافیة، وارزقني ُشكرًا لعافیتكبالنعم، واعمرني بالتقوى، وجمِّلني
 :القلب وتقول ثّم تتوّجھ إلى سّیدة نساء العالمین فاطمة الزھراءوتزورھا خاشع

ِك َأْوِلی  آٌء اْمَتَحَن  ِك َص  اِبَرًة، َوَزَعْمن  ا َأّن  ا َل  2.َی  ا ُمْمَتَحَن  ُة اْمَتَحَن  ِك اللَّ  ُھ الَّ  ِذي َخَلَق  ِك َقْب  َل َأْن َیْخُلَق  ِك َفَوَج  َدِك َلِمإ؛ھ  ھ «
صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم، َوَأَتاَنا ِبِھ َوِصیُُّھ َفِإّنا َنْسَأُلِك ِإْن ُكنَّاَص دَّْقَناِك ِإلَّ ا    َما َأَتاَنا ِبِھ َأُبوِك ُمَصدُِّقوَن َوَصاِبُروَن ِلُكلِ 

 .»اِبِوَلاَیِتَكَأْلَحْقِتَنا ِبَتْصِدیِقَنا َلُھَما ِلُنَبشَِّر َأْنُفَسَنا ِبَأنَّا َقْد َطُھْرَن
َنِب يِّ اللَّ ِھ، ال سََّلاُم َعَلْی ِك َی ا ِبْن َت َحِبی ِب اللَّ ِھ، َال سََّلاُم           السََّلاُم َعَلْیِك َیا ِبْنَت َرُسوِل اللَِّھ، السََّلاُم َعَلْیِك َیا ِبْنتَ  «: ثّم تقول 

َأِمیِن اللَِّھ، َالسََّلاُم َعَلْیِك َیا ِبْنَت َخْیِر َخْلِق  ِفيِّ اللَِّھ، َالسََّلاُم َعَلْیِك َیا ِبْنَتَعَلْیِك َیا ِبْنَت صَ    َخِلیِل اللَِّھ، َالسََّلامُ   َعَلْیِك َیا ِبْنتَ  
 َالسَّالُم َعَلْیِك َی ا َس یَِّدَة   َخْیِر اْلَبِریَِّة، اللَِّھ، َالسََّلاُم َعَلْیِك َیاِبْنَت َاْفَضِل َاْنِبیآِء اللَِّھ َوُرُسِلِھ َوَمالِئَكِتِھ، َالسَّالُم َعَلْیِك َیا ِبْنتَ    

َواْلآِخِریَن، َالسََّلاُم َعَلْیِك َیا َزْوَجَة َوِلىِّ اللَِّھ َوَخْیِر اْلَخْلِق َبْعَدَرُسوِل اللَِّھ، َالسََّلاُم َعَلْیِك َیا ُامَّ   ِنسآِء اْلَعاَلِمیَن ِمَن اْلَأوَِّلینَ   
َایَُّتَھا الرَِّضیَُّة اْلَمْرِض یَُّة،     ْھِل اْلَجنَِّة، َالسََّلاُم َعَلْیِك َایَُّتَھا الصِّدِّیَقُةالشَِّھیَدُة، َالسََّلاُم َعَلْیكِ       َا اْلَحَسِن َواْلُحَسْیِن َسیَِّدْي َشَبابِ   

 َالسََّلاُم َعَلْی ِك َایَُّتَھ ا التَِّقیَّ ُة النَِّقیَُّة،َال سََّلاُم َعَلْی ِك      َعَلْیِك َایَُّتَھا اْلَحْورآُء اْلِإْنِسیَُّة، َالسََّلاُم َعَلْیِك َایَُّتَھا اْلَفاِضَلُة الزَِّكیَُّة، َالسََّلامُ  
 َایَُّتَھ  ا اُلمَحدَِّث  ُة اْلَعِلیَم  ُة، َال  سََّلاُم َعَلْی  ِك َایَُّتَھ  ا اْلَمْظُلوَمُةاْلَمْغ  ُصوَبُة، َال  سََّلاُم َعَلْی  ِك َایَُّتَھ  ا اْلُم  ْضَطَھَدُة اْلَمْقُھ  وَرُة، َال  سََّلاُم

  َاْشَھُد َانَِّك َمضْیِت َعلى.  ُروِحِك َوَبَدِنِك َوَعلى َیا َفاِطَمُة ِبْنَت َرُسوِل اللَِّھ َوَرْحَمُة اللَِّھ َوِبَرَكاُتُھ، َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِك َعَلْیِك
ص لى اهللا   اللَِّھ وسلم، َوَمْن َجَفاِك َفَقْد َجَفا َرُسوَلصلى اهللا علیھ وآلھ  َمْن َسرَِّك َفَقْد َسرَّ َرُسوَل اللَّھِ     َبیَِّنٍة ِمْن َربِِّك، َوَانَ   

ص لى   َفَقْد َوَصَل َرُسوَل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم، َوَمْن َوَصَلِك  َرُسوَل اللَِّھ علیھ وآلھ وسلم، َوَمْن آذاِك َفَقْد آذى      
َص لَّى اللَّ ُھ َعَلْی ِھ َوآِل ِھ، ِلَأنَّ ِك ِب ْضَعٌة ِمْن ُھ َوُروُح ُھ الَّ ِذى َب ْیَن            اهللا علیھ وآلھ وسلم، َوَمْن َقَطَعِك َفَقْد َقَط َع َرُس وَل اللَّ ھِ     

 َمْن َسِخْطِت َعَلْیِھ، ُمَتَبرٌِّء ِممَّْن َتَب رَّْأِت   َجْنَبْیِھ،ُاْشِھُد اللََّھ َوُرُسَلُھ َوَمالِئَكَتُھ َانِّي راٍض َعمَّْن َرِضیِت َعْنُھ، َساِخٌطَعلى  
ِباللَّ ِھ َش ِھیدًا َوَح ِسیبًا     اٍل ِلَمْن واَلْیِت،ُمَع اٍد ِلَم ْن َعاَدْی ِت، ُم ْبِغٌض ِلَم ْن َاْبَغ ْضِت، ُمِح بٌّ ِلَم ْن َاْحَبْب ِت، َوَكف ى                   ِمْنُھ، ُمو 

 .»َوَجاِزَیا َوُمِثیبًا َوَرْحَمُة اللَِّھ َوَبَرَكاُتُھ
ادعو في أي بقعة من بقاع المسجداألقرب فاألقرب ف ثّم تدعو بین القبر والمنبر بالدعاء المأثور، وإن منعك الزحام

 :وتقول
َجنَِّتَك، َوُشْعَبٌة ِم ْن ُش َعِب َرْحَمِت َك الَّت ي َذَكَرھ ا       اللَُّھمَّ َصلِّ على محّمد وآل محمد اللَُّھمَّ ِإنَّ ھذه َرْوَضٌة ِمْن ِرَیاضِ         «

اْلَحْم ُد َی ا َس یِّدْي َعل ى َعِظ یِم       یھا، َفَقْد َبلَّْغَتِنْیَھ ا ِف ي َس الَمِة َنْف ِسي َفَل كَ     َفْضِلَھا َوَشرِف التََّعبُِّد َلَك ِف َرُسوُلَك، َوَأَباَن َعنْ  
ِمْن َطاَعِتَك َوَطَلِب َمْرَض اِتَك، َوَتْعِظ یِم ُحرَم ِة َنِبیِّ َك ِبِزَی اَرِةَقْبِرِه، َوالتَّ ْسِلیِم         ِنْعَمِتَك َعَليَّ ِفي ذِلَك، َوَعلى َما َرَزْقَتِنیھِ      

ْیِھ َوالتَّ َردُِّد ف ي َم شاِھِدِه َوَمواِقِف ِھ، َفَل َك اْلَحْم ُد َی اَمْوالَي َحْم دًا َیْن َتِظُم ِب ِھ َمَحاِم ُد َحَمَل ِة َعْرِش َك َوُس كَّاِن س مواتك                   َعَل
ا َمْوالَي َحْمَد َم ْن َع َرَف اْلَحْم َد    َلَك،َوَیْقُصُر َعْنُھ َحْمُد َمْن َمضى، َوَیْفُضُل َحْمَد َمْن َبِقَي ِمْن َخْلِقَك َلَك،َوَلَك اْلَحْمُد یَ    

َعْن  َك، َوَل  ا َیْنَق  ضي ُدوَن  َك،    َل  َك، َوالتَّْوِفی  َق ِلْلَحْم  ِدِمْنَك َحْم  دًا َیْم  ُأل م  ا َخَلْق  َت، َوَیْبُل  ُغ َحْی  ُث م  ا َأَرْدَت، َوال َیْحُج  بُ     
ِقَك َلَك، َوَل َك اْلَحْم ُد َم ا َعَرْف ُت اْلَحْم َد، َی ا َب اقي الِعزَِّواْلَعَظَم ِة،               َأواِئُل َمَحاِمِد َخلْ   َأْقصى ِرَضاَك، َوَلا َیْبُلُغ آِخَرهُ     َوَیْبُلُغ

َوَداِئ  َم ال  ّسْلَطاِن َواْلُق  ْدَرِة، َوَش  ِدیَد اْل  َبْطِش َواْلُق  وَِّة، َوَناِف  َذاْلَأْمِر َواإلراَدِة، َوَواِس  َع الرَّْحَم  ِة َواْلَمْغِف  َرِة، َوَربِّ ال  ّدْنَیا       
،َكْم ِمْن ِنْعَمٍة َلَك َعَليَّ َیْقُصُر َعْن َأْیَسِرھا َحْمدي، َوَلا َیْبُلُغ َأْدَناَھاُشْكِري، َوَكْم ِمْن َصَناِئَع ِمْنَك ِإَليَّ ال ُیِحیُط َواْلآِخَرِة

ِطْفًال،َوَخْیِرھ ا َش اّبًا َوَكْھ ًال، َأْطَھ ِر      اللَُّھمَّ َصلِّ على َنِبیَِّك اْلُم ْصَطفى َب ْیَن الَبریَّ ِة           . ِبكِثیِرھا َوْھمي، َوَلاُیَقیُِّدَھا ِفْكِري   
،َوَأتَمْم  َت ِب  ِھ   ِدیَم  ًة، َوَأْعَظ  ِم اْلَخْل  ِق ُجْرُثوَم  ًة، الَّ  ِذي َأْوَض  ْحَت ِب  ِھ ال  دََّلاَلاتً  اْلُمَطھَّ  ِریَن ِش  یَمًة، َوَأْج  َوِد اْلُم  ْسَتمِطریَن

ِھ اْلَخْیَراِت،َوَأْظَھْرَت ُھ َمْظَھ رًا، َواْبَتَعْثَت ُھ َنِبّی ًا َوَھاِدی ًا َأِمین ًا َمْھ ِدّیًا َوَداِعی ًا                 الرَِّسالِت، َوَخَتْمَت ِبِھ النُُّبوَّاِت، َوَفَتْحَت ِب       
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رِّْف َلَدْیَك ِب ِھ    ِمْن ِعْتَرِتِھ، َوالطَّیِِّبیَن ِمْن ُاْسَرِتِھ، َوشَ      اللَُّھمَّ َصلِّ على اْلَمْعُصوِمینَ   . َوَداًال َعَلْیَك، َوُحجًَّة َبْیَن َیَدْیكَ     ِإَلْیَك
ُق ْرِب َرُس وِلَك َدَرَج اِتِھْم، َوَتمِّ ْم         ِعْنَدَك َمَراِتَبُھُم، َواْجَع ْل ِف ي الرَِّفی ِق األْعل ى َمَجاِل َسُھْم، َواْرَف ْع ِإل ى                َمَناِزَلُھْم، َوَعظِّمْ 

 .»ُاْنَسُھْم ِبِلَقاِئِھ ُسُروَرُھْم، َوَوفِّْر ِبَمكاِنِھ
 :طوانة التوبة وتقولثّم تصّلي ركعتین عند اس

ِبال  دَّْیِن، َوَل  ا ترّدن  ي إل ى الَھَلَك  ِة، َواْع  ِصْمِني َك  ي   اللَُّھ مَّ َص  لِّ َعل  ى ُمَحمَّ ٍد َوآِل  ِھ، اللَُّھ  مَّ َل  ا ُتِھنِّ ي ِب  اْلَفْقِر، َوَل  ا ُت ذَلِني    «
ھ اِد َنف ِسي،َوَلا ُتع ّذبني ِب ُسوِء َظنِّ ي، َوَل ا       اللَُّھمَّ َأَعنِّ ي َعَل ى اجت  . كي أنصلح، واھِدني َكي أھَتدي     َأْعَتِصَم، َوَأْصِلحني 

َأْھ ٌل َأْن   َتْغِفَر ِلي َوَقْد َأْخَط ْأُت، َوَأْن َت َأھ ٌل َأْن َتْعُف و َعنِّ ي َوَق ْد َأْق َررُت، َوَأْن تَ              ُتھِلْكِني َوَأْنَت َرَجاِئي، َوَأْنَت َأْھٌل َأنْ     
، َوَی سِّر   َأْھُل التَّقوى َوالمغِفَرِة، َفَوّفقني ِلما ُتِحبُّ َوَترض ى       َن َوَقْد َأَسْأُت، َوَأْنتَ   ُتِقیَل َوَقْد َعَثرُت، َوَأْنَت َأْھٌل َأْن ُتْحسِ      

َع ِن اْلَمعاِص ي، وب الغنى َع ِن اْلفق ِر،         اللَُّھمَّ أغِنني ِبالَحَلاِل َع ِن اْلَح راِم، َوِبالطَّاع اتِ        . ِلي الیسیَر،َوجنِّبني ُكلَّ َعِسیر   
 .»ٍء َقِدیٌر ُكلِّ َشْي ٌء َوُھَو السَِّمیُع اْلَعِلیُم َوَأْنَت َعَلى الُفجَّاِر، َیا َمْن َلْیَس َكِمْثِلِھ َشي لنَّاِر، َوباألبرار َعِنوِبالجنَِّة َعِن ا

 :بالزیارة المأثورة وتستأذن عند الدخول في البقیع: ثّم تتوّجھ إلى مراقد األئّمة
َأْیِدَیُكْم، َوالُمْضِعُف ِفي ُعُلوِّ َقْدِرُكْم، َوالُمْعَتِرُف ِبَحقُِّكْم،  ، َعْبُدُكْم َواْبُن َأَمِتُكْم، الذَِّلیُل َبْینَ  یا َمواِليَّ یا َأْبناَء َرُسوِل اللَّھِ     

، َءَأْدُخُل ی ا َم واِليَّ؟ َءَأْدُخ ْل        ُمْسَتِجیرًا ِبُكْم قاصدًا ِإَلى َحَرِمُكْم، ُمَتَقرِّبًا ِإَلى َمقاِمُكْم، ُمَتَوسًِّالِإَلى اللَِّھ َتعاَلى ِبُكمْ            َجاَءُكْم
 .»یا َأْوِلیاَء اللَِّھ؟َءَأْدُخْل یا َمالِئَكَة اللَِّھ اُلمْحِدِقیَن ِبھذا الَحَرِم الُمِقیِمیَن ِبھذا الَمْشَھِد؟

 :بالزیارة المأثورة علیھ ثّم تدخل بخشوع، ثّم تزور اإلمام الحسن المجتبى سالم اللَّھ
 َیاْبَن َرُسوِل اللَِّھ، السََّلاُم َعَلْیَك یاْبَن َنِبي اللَِّھ،السَّالُم َعَلْیَك َیاْبَن َأِمْیِر الُمْؤِمِنیَن، السَّالُم َعَلْی َك َی ا اْب َن                 السَّالُم َعَلیكَ «

سَّالُم َعَلْیَك ی ا َص ْفَوَة اللَّ ِھ، ال سَّالُم      ، السَّالُم َعَلْیَك یاَحِبَیَب اللَِّھ، ال      فاِطَمَةالزَّْھراِء، السَّالُم َعَلْیَك َیابن َخِدیَجَة اْلُكْبرى     
َیا َمَحجََّة اللَِّھ، ال سَّالُم َعَلْی َك ی ا     َعَلْیَك یا َأِمْیَن اللَِّھ،السَّالُم َعَلْیَك یا ُحجََّة اللَِّھ، السَّالُم َعَلْیَك یا ُنوَر اللَِّھ، السَّالُم َعَلْیكَ             

ِحْكَم ِة اللَّ ِھ، ال سَّالُم َعَلْی ك ی ا ناِص َر ِدی ِن اللَّ ِھ، ال سَّالُم َعَلْی َك َأیُّھاال سَّیُِّد الزَِّك يُّ،              َساَنِصراَط اللَِّھ، السَّالُم َعَلْیَك ی ا ِل       
َأیَُّھ ا   ی ِل، ال سَّالُم َعَلْی كَ   السَّالُم َعَلْیَك َأیُّھا الَبرُّ التَِّقي، السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھااْلَق اِئُم اْل َأِمیُن، ال سَّالُم َعَلْی َك َأُیھ ا الع اِلُم ِبالتَّنزِ           

َأیُّھا الطاِھُرالزَِّكي، السَّالُم َعَلْیَك َأیُّھا الشَِّھیُد الصِّدِّیُق،  اْلَعاِلُم بالتَّْأِویِل، السََّلاُم َعَلْیَك أّیھا اْلَباِھُر اْلَخِفي، السَّالُم َعَلْیَك
 .»ُم َعَلْیَك َیا َمْوالي َیا َأبا ُمَحمٍَّدالَحَسَن ْبَن َعِليِّ َوَرْحَمُة اللَِّھ َوَبَركاُتُھَعَلْیَك َأیُّھا الَحقُّ الَحِقیُق، السَّال السَّالُم

 :علیھ السالم بالمأثور وتصّلي على اإلمام الحسن
اْبَن َرُسوَل اللَِّھ، السَّالُم َعَلْیَك َیاْبَن الّلُھمَّ َصلِّ َعلى اْلَحَسِن اْبِن َسیِِّد النَِّبیِّیَن، َوَوِصيِّ أِمیِر الُمْؤِمنیَن،السَّالُم َعَلْیَك َی«

َسیِِّد اْلَوِصیِّیَن،أْشَھُد أنََّك َیاْبَن أِمیِر اْلُمْؤِمنیَن أِم یُن اللَّ ھ َواْب ُن أِمیِن ِھ، ِع ْشَت َمْظُلومًا،َوَم َضْیَت َش ِھیدًا، َوأْش َھُد أنَّ َك               
 .»التَِّحیَِّة َوالسَّالِم َصلِّ َعَلْیِھ َوَبلِّْغ ُروَحُھ َوَجَسَدُه َعّني في ھِذِه السَّاَعِة أْفَضَل الّلُھَم. اْلِإماُم الزَِّكيُّ اْلھاِدي اْلَمْھِديُّ

 :وتقول علیھ السالم ثّم تتوّجھ إلى زیارة اإلمام علي بن الحسین
َعَلْی  َك َی  ا  ِدیَن، ال  سََّلاُم َعَلْی  َك َی  ا ِإَم  اَم اْلُمتَِّق  یَن، ال  سََّلاُماْلُمَتَھجِّ   ال  سََّلاُم َعَلْی  َك َی  ا َزْی  َن اْلَعاِب  ِدیَن، ال  سََّلاُم َعَلْی  َك َی  ا َزْی  نَ «

َعَلْیَك َیا َخَلَف السَّاِبِقیَن، السََّلاُم َعَلْی َك َی ا َوِص َي     اْلُمْسِلِمیَن ، السََّلاُم َعَلْیَك َیا ُقرََّة َعْیِن النَّاِظِریَن اْلَعاِرِفیَن، السََّلامُ  َوِلَي
یَن،ال  سََّلاُم َعَلْی  َك َی  ا َخ  اِزَن َوَص  اَیا اْلُمْرَس  ِلیَن، ال  سََّلاُم َعَلْی  َك َی  ا َضْوَءاْلُمْسَتْوِح  ِشیَن، ال  سََّلاُم َعَلْی  َك َی  ا ُن  وَر       اْلَوِصیِّ

َیا َس ِفیَنَة اْلِعْل ِم، ال سَّالُم     ، السَّالُم َعَلْیَكالُْمْجَتِھِدیَن، السََّلاُم َعَلْیَك َیاِسَراَج اْلُمْرَتاِضیَن، السَّالُم َعَلْیَك َیا ُذْخَر اْلُمَتَعبِِّدینَ   
َیا َبْحَر النَّ َدى،   َعَلْیَك َیا َسِكیَنَة اْلِحْلِم، السَّالُم َعَلْیَك َیاِمیَزاَن الِقَصاَص، السَّالُم َعَلْیَك َیاَسِفیَنَة اْلَخَلاِص، السَّالُم َعَلْیكَ         

السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھااَألوَّاُه اْلَحِلیم، السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھا الصَّاِبُر اْلَحِكیُم، السَّالُم َعَلْیَك َیاَرِئِیَس السَّالُم َعَلْیَك َیا َبْدَر الدَُّجى، 
 َأنَّ  َك ُحجَّ  ُة اللَّ  ھ َواْب  َن  َی  ا َمْوَل  اي َی  ا َأَب  ا ُمَحمَّ  ٍد، َأْش  َھدُ  الَبكَّ  اِئیَن، ال  سَّالُم َعَلْی  َك َی  ا ِم  ْصَباَح اْلُم  ْؤِمِنیَن، ال  سَّالُم َعَلْی  كَ  

َوَأُبو ُحَجِجھ، َواْبَن َأِمیِنِھ َوَأُبو ُاَمَناِئِھ، َوَأنََّك َناَصْحَت ِفي ِعَباَدِةَربَِّك، َوَساَرْعَت ِفي َمْرَضاِتِھ، َوَخیَّْبَت َأْعَداَءُه،  ُحجَّتھ
 َأَت اَك اْلَیِق یُن،    َح قَّ َطاَعِت ِھ َحتَّ ى    َحقَّ ِعَباَدِتِھ، َواتَقیَت ُھ َح قَّ ُتَقاِت ِھ، َوَأَطْعَت ھُ         َوَسَرْرَت َأْوِلَیاَءُه،َأْشَھُد َأنََّك َقْد َعَبْدَت اللََّھ       

 .»َأْفَضُل التَِّحیَّة َوالسَّالُم َوَرْحَمُة اللَِّھ َوَبَرَكاُتُھ َفَعَلْیَك َیا َمْوَلاي َیاْبَن َرُسوِل اللَِّھ
 :ھما السالم بالمأثورعلی وتصّلي على اإلمام علي بن الحسین

ِلَنْف ِسَك، َوَجَعْل َت ِمْن ُھ َأِئمَّ َة اْلُھ َدى الَّ ذیَن َیْھ ُدوَن             الّلُھمَّ َصلِّ َعلى َعليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن َس یِِّد اْلعاِب ِدیَن الَّ ِذي اْسَتْخَل ْصَتھُ             «
الّلُھمَّ َفَصلِّ َعَلْی ِھ أْف َضَل      . ْجِس، َواْصَطَفْیَتُھ َوَجَعْلَتُھ ھاِدیًاَمْھِدّیاً   ِباْلَحقِّ َوِبِھ َیْعِدُلوَن،اْخَتْرَتُھ ِلَنْفِسَك، َوَطھَّْرَتُھ ِمَن الرِّ      

 .»ما َصلَّْیَت َعلى أَحٍد ِمْن ُذرِّیَِّةأْنِبیاِئَك َحتى َتْبُلَغ ِبِھ ما َتَقرُّ ِبِھ َعْیُنُھ في الدُّْنیا َواآلِخَرِة إنََّك َعِزیٌزَحِكیٌم
 :وتقول الباقرعلیھ السالم وتزوره إلمام محّمد بن عليثّم تتوّجھ إلى مرقد ا
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َعْن ِدین اللَّ ِھ، ال سَّالُم َعَلْی َك َأیَُّھ ا اْلُمَب یُِّن ِلُحْك ِم اللَّ ِھ،               السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھا اْلَباِقُر ِبِعْلِم اللَِّھ، السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھا اْلَفاِحصُ         «
َعَلْی َك َأیَُّھ ا ال ّداِعي ِإَل ى اللَّ ِھ، ال سَّالُم        َقاِئُم ِبِقْسِط اللَِّھ، السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھا النَّاِصُح ِلِعَباِد اللَِّھ، السَّالمُ        َأیَُّھا الْ  السَّالُم َعَلْیكَ 

َك َأیَُّھا اْلَفْضُل اْلُمِبیُن،السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھا النُّوُر َعَلْیَك َأیَُّھا الدَِّلیُل َعَلى اللَِّھ،السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھا اْلَحْبُل اْلَمِتیُن، السَّالُم َعَلْی
السَّاِطع،السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھا اْلَبْدُر الّلاِمع،السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھا اْلَحقُّ اْلَأْبَلُج، ال سَّالُم َعَلْی َك ال سَِّراُج اْلَأْسَرج،ال سَّالُم َعَلْی َك            

َأیَُّھ ا   اْلَأْبَھر، ال سَّالُم َعَلْی َك َأیَُّھ ا اْلُمَن زَُّه َع ن اْلُمْع َضَلاِت، ال سَّالُم َعَلْی كَ           اْلَأْزَھر، السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھا اْلَكْوَكبُ    َأیَُّھا النَّْجُم   
یَُّھ ا الرَِّفی ُع ِف ي النَّ َسِب، ال سَّالُم َعَلْی َك       اْلَمْعُصوُم ِمَن الزَّلَّاِت، السَّالُم َعَلْی َك َأیَُّھ ا الزَِّك ُي ِف ي اْلَحَسِب،ال سَّالُم َعَلْی َك أَ           

 َخْلِق ِھ َأْجَمِع ین، َأْش َھُد َی ا َمْوَل اي       الشَِّفیُق، السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھا اْلَقْصُر اْلَمِشْیُد، السَّالُم َعَلْیَك َیاُحجََّة اللَّ ِھ َعل ى       َأیَُّھااإلماُم
َلْوَمُة َل اِئم، َوُكْن َت ِل ِدیِن اللَّ ِھ َغْی َر       عًا، َوَبَقْرَت اْلِعْلَم َبْقرًا، َوَنَثْرَتُھ َنْثرًا، َلْم َتْأخْذَك ِفي اللَّھِ        ِباْلَحقِّ َصدْ  َأنََّك َقْد َصَدْعتَ  

ِبَطاَع ِة اللَّ ِھ، َوَنَھْی َت     َم ْرتَ  ِوَلاَی ِة اللَّ ِھ، َوأَ      ُمكاِتم، َوَقَضْیَت َما َكاَن َعَلْیَك،َوَأْخَرْجَت َأْوِلیاَءَك ِمْن ِوَلاَیِة َغْیِر اللَِّھ ِإل ى           
 َم َساِكَن َأْص ِفیاِئِھ َوُمَجاَوَرِةَأْوِلیاِئ ِھ،      َداِر َكراَمِتِھ، َوِإل ى   َرْضواِنِھ،َوَذَھَب ِبَك ِإلى  َقَبَضَك ِإلى َعْن َمْعِصَیِة اللَِّھ، َحتَّى  

 .»َوالسَّالُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَِّھ َوَبَركاُتُھ
 :ي بالصلوات المأثورةثّم تصّل

اللَُّھ مَّ َوَكم ا   . ، َواْلُمْنَتَج ِب ِم ْن ِعَب اِدكَ    التَّْق وى  ، َوَقاِئ ِد َأْھ لِ    ُمَحمَِّد ْبِن َعِل يٍّ ب اِقِر اْلِعْل ِم َوِإَم اِم اْلُھ دى        اللَُّھمَّ َصلِّ َعلى  «
كَمِت  َك، َوُمَتْرِجم  ًا ِلَوْحی   َك،َوَأَمْرَت ِبَطاعِت  ِھ، َوَح  ذَّْرَت ِم   ْن     َجَعْلَت  ُھ َعَلم  ًا ِلِعباِدَك،َوَمن  ارًا ِل   ِبالِدَك، َوُم  ْسَتْوَدعًا ِلحِ    

َوُامناِئ  َك َی  ا َربَّ   َأَح  ٍد ِم  ْن ُذرِّیَّ  ِة َأْنِبیاِئ  َك َوَأْص  فیاِئَك َوُرُس  ِلَك َم  ا َص  لَّْیَت َعل  ى َمْع  ِصَیِتِھ، َف  َصلِّ َعَلْی  ِھ َی  ا َربِّ َأْف  َضَل
 .»اْلَعاَلِمین

 :علیھ بالزیارة التالیة علیھ السالم وتسّلم د اإلمام جعفر بن محّمد الصادقوتتوّجھ إلى مرق
النَّ اِطق، ال سَّالُم َعَلْی َك َأیَُّھ ا اْلَف اِئُق الرَّاِئ ق، ال سَّالُم         السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھا اإلَماُم ال صَّاِدق، ال سَّالُم َعَلْی َك َأیَُّھ ا الَوِص يُ             «

یا ِمْصَباح الظُُّلَماِت، السَّالُم َعَلْیَك َیا َداِف َع        اْلَأْعَظم، السَّالُم َعَلْیَك َأیَُّھا الصَِّراُط اْلَأْقَوم، السَّالُم َعَلْیكَ        َعَلْیَك َأیَُّھاالسََّنامُ 
َلْی  َك َی  ا َص  اِحَب اْلُحَج  ِج َعَلْی  َك َی  ا ِمْفت  اَح اْلَخْی  راِت، ال  سَّالُم َعَلْی  َك َی  ا َمْع  دن اْلَبَرَكاِت،ال  سَّالُم عَ  اْلُمْع  ِضَلاِت، ال  سَّالُم

َوالَدَلاالِت، السَّالُم َعَلْیَك َیاَصاِحَب اْلَبَراِھیَن الَواِض َحاِت، ال سَّالُم َعَلْی َك َی ا َناِص َر ِدی ِن اللَِّھ،ال سَّالُم َعَلْی َك َی ا َناِش َر               
َك َی ا َكاِش َف اْلُكُرَب اِت، ال سَّالُم َعَلْی َك َیاَعِمی َد ال صَّاِدِقیَن،        َعَلْی   اْلِخَطاَب اِت، ال سَّالمُ   ُحْكِم اللَّ ِھ، ال سَّالُم َعَلْی َك َی ا َفاِص لَ          

َیا َخَلَف السَّاِبِقیَن، السَّالُم َعَلْیَك َی ا َزِع یَم ال صَّاِدِقیَن الصَّاِلِحیَن،ال سَّالُم      السَّالُم َعَلْیَك َیا ِلَساَن النَّاِطِقیَن، السَّالُم َعَلْیكَ  
ْلُمْسِلِمیَن، السَّالُم َعَلْیَك َی ا َكْھ َف اْلُمْؤِمِنیَن،ال سَّالُم َعَلْی َك َی ا َھ اِدَي اْلُم ِضلیَن، ال سَّالُم َعَلْی َك َی ا َس َكَن                   َعَلْیَك َیا َسیَِّد ا   

، َواْلَمَث ُل   َكْھ ُف اْل َوَرى  الطَّاِئِعیَن،َأْشَھُد َیا َمْوَلاي َأنََّك َعَلُم اْلُھَدى َواْلُعْرَوُة اْل وْثقى، َوَش ْمُس ال ضَُّحى،َوَبْحُر النَّ َدى وَ             
ص  لى اهللا علی  ھ وآل  ھ    َوَب  َدِنَك، َوال  سَّالُم َعَلْی  َك َوَعل  ى اْلَعب  اِس َع  مِّ َرُس  وِل اللَّ  ھِ       ُروِح  َك ، َص  لَّى اللَّ  ُھ َعل  ى   اْل  َأْعلى

 .»َوَرْحَمُة اللَِّھ َوَبَرَكاُتُھ وسلم
 :ثّم تصلي على اإلمام وتقول

الّلُھ مَّ َوَكم ا َجَعْلَت ُھ    . إَلْی َك ِب اْلَحقِّ، َوالنُّ وِر اْلُمِب ین       َفِر ْبِن ُمَحمٍَّد ال صَّاِدق، خ اِزِن اْلِعْل ِم، ال دَّاِعي          الّلُھمَّ َصلِّ َعَلى َجعْ   «
 أْفَضَل ما َص لَّْیَت  ِعْلِمَك، َوِلساَن َتْوِحیِدَك، َوَوليَّ أْمِرَك،َوُمْسَتْحِفَظ دِیِنَك، َفَصلِّ َعَلْیھِ      َوَوْحِیَك، َوخاِزنَ  َمْعِدَن َكالِمكَ 
 .»اْصِفیاِئَك َوُحَجِجَك إنََّك َحِمیُد َمِجیٌد َعلى أَحٍد ِمْن

 :وإذا أردت أن تزور األئّمة جمیعًا في زیارة واحدة تقول
   َاْن َصاِر اللَّ ِھ َوُخَلفآِئ ِھ، َال سََّلاُم َعل ى            َعل ى   ُاَمنآِء اللَّ ِھ َوَاِحّبآِئِھ،َال سََّلامُ       َاْوِلَیاِء اللَِّھ َوَاْصِفیآِئِھ، َالسََّلاُم َعلى      َالسََّلاُم َعلى «

 ُمْظِھِري َاْمِر اللَّ ِھ َوَنْھِیِھ،ال سََّلاُم َعَل ى ال دَُّعاِة ِاَل ى اللَّ ِھ،         َمَساِكِن ِذْكِر اللَِّھ، السََّلاُم َعلى     َمَحالِّ َمْعِرَفِة اللَِّھ،السََّلاُم َعلى   
َن في َمْرَضاِة اللَِّھ،السََّلاُم َعَلى الُْمْخِلصیَن في َطاَعِة اللَِّھ، السَّالُم َعَلى اْلَأِدالَِّء َعَلى اللَِّھ،السَّالُم          السََّلاُم َعَلى اْلُمْسَتِقرِّی  

َھ، َوَم ْن َجِھَلُھ ْم َفَق ْد    َعَلى الَّذیَن َمْن واالُھْم َفَقْد واَلى اللََّھ، َوَمْن َع اداُھْم َفَق ْدَعاَدى اللَّ َھ، َوَم ْن َع َرَفُھْم َفَق ْد َع َرَف اللَّ               
اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ، َوُاْشِھُد اللََّھ َاّني ِسْلٌم ِلَمْن   ِمَن  ِمْنُھْم َفَقْد َتَخّلى َجِھَل اللََّھ،َوَمِن اْعَتَصَم ِبِھْم َفَقْد اْعَتَصَم ِباللَِّھ، َوَمْن َتَخّلى

َعُدوَّ آِل ُمَحمَّ ٍد ِم َن اْلِج نِّ      رُِّكْم َوَعَلاِنَیِتُكْم، ُمَفوٌِّض في ذِلَك ُكلِِّھ ِاَلْیُكْم، َلَعَن اللَّھُ        َساَلْمُتْم َوَحْرٌب ِلَمْن َحاَرْبُتْم،ُمْؤِمٌن ِبسِ    
 .» ُمَحمٍَّد َوآِلِھ َعلى َواْلِإْنِس َوَاْبَرُء ِاَلى اللَِّھ ِمْنُھْم، َوَصلَّى اللَُّھ
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اذا أردت زیارتھ في ھذا الیوم فاغتسل من الفرات إن أمكنك،وإّال فمن حیث أمكنك، وال بس أطھ ر ثیاب ك واق صد         

 :الّشریفة وأنت على سكینة ووقار، فاذا بلغت باب الحائر فكّبراللَّھ تعالى وُقل  حضرتھ
ھ َكثیرًا َوُسْبحاَن اللَّھ ُبْكَرًةَوَاصیًال، َواْلَحْمُد للَّھ الَّذي َھدانا ِلھذا َوم ا ُكّن ا   َاللَّھ َاْكَبُر َكبیرًا َوَاْلَحْمُد للَّ «: َاللَّھ َاْكَبُر وقل    

ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وسلم،َال سَّالُم      ِلَنْھَتِدَي َلْوال َاْن َھداَنااللَّھ، َلَقْد جاَءْت ُرُسُل َربِّنا ِباْلَحقِّ، َالسَّالُم َعل ى َرُس وِل اللَّ ھ    
ْلُمْؤِمنیَن، َالسَّالُم َعلى فاِطَمَة الزَّْھراِء َسیَِّدِة ِنساِءاْلعاَلمیَن، َالسَّالُم َعَلى اْلَح َسِن َواْلُح َسْیِن، َال سَّالُم َعل ى       َعلى َامیِر ا  

ى ُموَس ى ْب ِن َجْعَف ر، َال سَّالُم       اْلُحَسْیِن، َالسَّالُم َعلى ُمَحمَِّد ْبِن َعليِّ، َالسَّالُم َعلى َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّد،َالسَّالُم َعل              َعِليِّ ْبنِ 
ْبِن َعِليِّ، َالسَّالُم  َعلى ُمَحمَِّد ْبِن َعِليِّ، َالسَّالُم َعلى َعِليِّ ْبِن ُمَحمَّد، َالسَّالُم َعَلى اْلَحَسنِ            َعلى َعِليِّ ْبِن ُموسى، َالسَّالمُ    

اَعْبِداللَّ ھ، َال سَّالُم َعَلْی ك َی ا ْب َن َرُس وِل اللَّ ھ، َعْب ُدك َواْب ُن َعْب ِدك           َعَلى اْلَخَل ِف ال ّصاِلِح اْلُمْنَتَظ ِر، َال سَّالُم َعَلْی ك ی ا َاب        
اللَّھ ِبَقْصِدك، َاْلَحْمُد للَّھ الَّذي َھداني ِلِوالَیِتك  َاَمِتك اْلُموالي ِلَوِلیِّك اْلُمعادي ِلَعُدوِّك اْسَتجاَر ِبَمْشَھِدك َوَتَقرََّب ِاَلى      َواْبُن

 .»َوَسھََّل لي َقْصَدك یاَرِتكَوَخصَّني ِبِز
َصْفَوِة اللَّھ، َالسَّالُم َعَلْیك یا واِرَث ُن وح َنِب يِّ اللَّ ھ،     َالسَّالُم َعَلْیك یا واِرَث آَدَم«: ثّم ادخل فقف مّما یلي الّرأس وقل       

ى َكل یِم اللَّھ،َال سَّالُم َعَلْی ك ی ا واِرَث عی سى      َالسَّالُم َعَلْیك یاواِرَث ِاْبراھیَم َخلی ِل اللَّ ھ، َال سَّالُم َعَلْی ك ی ا واِرَث ُموس              
َعَلْی ك ی ا واِرَث    ُمَحمَّد َحبیِب اللَّھ، َالسَّالُم َعَلْی ك ی ا واِرَث َامی ِر اْلُم ْؤِمنیَن، َال سَّالمُ            رُوِح اللَّھ، َالسَّالُم َعَلْیك یا واِرثَ     

فى ، ال  سَّالُم عَلْی  ك ی  ا ب  َن عل  يِّ الُمرَت  ضى، ال  َسالُم َعَلی  ك ی  ا  فاِطَم  َة الزَّْھ  راِء، ال  سَّالُم َعَلی  ك ی  ا ب  َن مَحمَّدالُم  صطَ 
َعَلْیك یا ثاَر اللَّھ َواْبَن ث اِرِه َواْل ِوْتَر اْلَمْوُت وَر، َاْش َھُد      فاِطَمَة الَزْھراِء، السَّالُم َعَلْیك َیا ْبَن َخدیَجَة اْلُكْبرى، َاالسَّالمُ  بَن

آَتْیَت الزَّكاَة، َوَاَمْرَت ِباْلَمْعرُوِف، َوَنَھْیَت َعِن اْلُمْنَكِر،َوَاَطْعَت اللَّھ َحّتى َات اك اْلَیق یُن، َفَلَع َن               الصَّالَة، وَ  َانَّك َقْد َاَقْمتَ  
 َاباَعْبِداللَّ ھ ُاْش ِھُد اللَّ ھ     ی ا َم ْوالَي ی ا     . اللَّھ ُامًَّة َقَتَلْتك، َوَلَعَن اللَّھ ُامًَّةَظَلَمْتك، َوَلَعَن اللَّھ ُامًَّة َسِمَعْت ِب ذِلك َفَرِض َیْت ِب ھِ               

َوَمالِئَكَتُھ َوَاْنِبیاَئُھ َوُرُسَلُھ َاّني ِبُكْم ُمْؤِمٌن،َوِبِایاِبُكْم ُموِقٌن، ِبَشراِیِع دیني َوَخواتیِم َعَملي َوُمْنَقَلبي ِالى َرّبي،َفَصَلواُت         
َال  سَّالُم َعَلْی  ك َی  ا . اِھِدُكْم َوَعل  ى غ  اِئُبُكْم َوظ  اِھِرُكْم َوب  اِطِنُكْمش   اللَّ  ھ َعَل  ْیُكْم َوَعل  ى َاْرواِحُك  ْم َوَعل  ى َاْج  ساِدُكْم َوَعل  ى

خاَتَم النَِّبّییَن َواْبَن َسیِِّد اْلَوِصّییَن َواْبَن ِاماِم اْلُمتَّقیَن َواْبَن قاِئِد اْلُغ رِّالُْمَحجَّلیَن ِال ى َجّن اِت النَّع یِم، َوَكْی َف ال َتُك وُن           ْبَن
اْلُھدى َوِاماُم التُّقى َواْلُعْرَوُة اْل ُوْثقى َواْلُحجَّ ُة َعل ى َاْھ ِل ال دُّْنیاَوخاِمُس َاْص حاِب اْلِك ساِء، َغ ذَّْتك َی ُد                      بابُ َكذِلك َوَاْنتَ 

ش اكَّة ِف ي َحیاِت ك    َوال  اْالیماِن، َوُرّبیَت ِفي ِحْجِر االِْْسالِم، َفالنَّْفُس َغْی ُر راِض َیة ِبِفراِق ك     الرَّْحَمِة، َوَرَضْعَت ِمْن َثْدىِ   
َالسَّالُم َعَلْیك یا َصریَع اْلَعْبَرِة ال ّساِكَبِة، َوَق ریَن اْلُم صیَبِة الّراِتَب ِة،َلَعَن اللَّ ھ      .َصَلواُت اللَّھ َعَلْیك َوَعلى آباِئك َوَاْبناِئك     

ص لى   لَّى اللَّھ َعَلْیك َمْقُھورًا، َوَاْصَبَح َرُسوُل اللَّھ      ُامًَّة اْسَتَحلَّْت ِمْنك الَْمحاِرَم واْنَتَھَكْت ِفیك ُحرَمَة االسالِم،َفُقِتْلَت صَ        
َج دِّك َوَابی ك َوُامِّ ك َوَاخی ك         َالسَّالُم َعَلْیك َوَعل ى   . َمْوُتورًا، َوَاْصَبَح ِكتاُب اللَّھ ِبَفْقِدك َمْھُجوراً      اهللا علیھ وآلھ وسلم ِبك    

ِل  ُزّواِرك اْلُم  ْؤِمنیَن  َھدیَن َمَع  ك َوَعَل  ى اْلَمالِئَك  ِة اْلح  اّفیَن ِبَقْب  ِرك َوال  ّشاِھدیَناْلُمْسَت  ْش َوَعَل  ى االَِْئمَّ  ِة ِم  ْن َبنی  ك، َوَعَل  ى
َوُاّم ي   ِبَابي َاْنَت َوُاّمي َیا ْبَن َرُسوِل اللَّھ، ِبَابي َاْن تَ . َوَرْحَمُة اللَّھ َوَبَركاُتُھ ِباْلَقُبوِل َعلى ُدعاِء شیَعِتك، َوَالسَّالُم َعَلْیك  

با َعْبِداللَّھ، َلَقْد َعُظَمِت الرِِّزیَُّة َوَجلَِّت اْلُمصیَبُة ِبك َعَلْیناَوَعلى َجمی ِع َاْھ ِل ال سَّماواِت َواالَْْرِض، َفَلَع َن اللَّ ھ ُامَّ ًة                یا اَ 
ُت َمْشَھَدك َاْسأُل اللَّھ ِبال شَّْأِن الَّ ذي َل ك          َوَاَتْی یا َمْوالَي یا َابا َعْبِداللَّھ َقَصْدُت َحَرَمك      . َوَاْلَجَمْت َوَتَھیََّأْت ِلِقتاِلك   َاْسَرَجْت

َلَدْی ِھ َاْن ُی َصلَِّى َعل ى ُمَحمَّ د َوآِل ُمَحمَّ د َوَاْن َیْجَعَلن ي َمَعُك ْم ِف ي ال دُّْنیإ؛ًالًالككَواْالِخَرِة ِبَمنِّ ِھ                  ِعْنَدُه َوِبالَْمَحلِّ الَّذي َل ك    
 .»َوُجوِدِه َوَكَرِمِھ

 :الّسور فاذا فرغت فقل   عند الّرأس ركعتین تقرأ فیھما ما أحببت منثّم قّبل الّضریح وصّل
َاللھمَّ ِاّني َصلَّْیُت َوَرَكْعُت َوَسَجْدُت َلك َوْحَدك ال َشریك َلك،الَِنَّ الصَّالَة َوالرُُّكوَع َوالسُُّجوَد ال َتُكوُن ِاّال َلك الَِنَّك          «

التَِّحیَّ ِة َوال سَّالِم، َواْرُدُد َعَل يَّ ِم ْنُھُم       َصلِّ َعل ى ُمَحمَّ د َوآِل ُمَحمَّ د َوَاْبِلْغُھ ْم َعّن ي َاْف َضلَ            َالّلُھمَّ. َاْنَت اللَّھ الِالَھ ِاّال َاْنتَ    
َالّلُھمَّ . َلْیِھَما السَّالُمَع الرَّْكَعتاِن َھِدیٌَّة ِمّني ِالى َمْوالَي َوَسیِّدي َوِامامي اْلُحَسْیِن اْبِن َعِلِي َالّلُھمَّ َوھاتاِن. التَِّحیََّة َوالسَّالَم

َص  لِّ َعل  ى ُمَحمَّ  د َوآِل ُمَحمَّ  د َوَتَقبَّ  ْل ذِل  ك ِمّني،َواْجِزن  ي َعل  ى ذِل  ك َاْف  َضَل َاَمل  ي َوَرج  ائي فی  ك َوِف  ي َوِلیِّ  ك ی  ا            
 .»الّراِحمیَن َاْرَحَم

علی ھ   عن د رجل ي أب ي عب د اللَّ ھ       علیھما السالم،ورأسھ    ثّم صر الى عند رجلي االمام الحسین وُزر علّي بن الُحسین          
 :السالم، وُقل 
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َالسَّالُم َعَلْیك َیا ْبَن َرُسوِل اللَّھ، َالسَّالُم َعَلْیك َیا ْبَن َنِبيِّ اللَّھ،َالسَّالُم َعَلْیك َیا ْبَن َامیِر اْلُمْؤِمنیَن، َالسَّالُم َعَلْیك َیا ْبَن «
َایَُّھا اْلَمْظُلوُم اْبُن اْلَمْظُل وِم، َلَع َن اللَّ ھ ُامَّ ًة َقَتَلْت ك،       َھا الشَّھیُد اْبُن الشَّھیِد، َالسَّالُم َعَلْیك   الشَّھیِد، َالسَّالُم َعَلْیك َایُّ    اْلُحَسْیِن

ُم َعَلْی ك ی ا َوِل يَّ اللَّ ھ     َال سَّالُم َعَلْی ك ی اَمْوالَي، َال سَّال    . َوَلَعَن اللَّھ ُامًَّةَظَلَمْتك، َوَلَعَن اللَّھ ُامًَّة َسِمَعْت ِبذِلك َفَرِضَیْت ِب ھِ    
َوَاْب َرُأ ِاَل ى اللَّ ھ     َواْبَن َوِلیِِّھ، َلَقْد َعُظَمِت اْلُمصیَبُةَوَجلَِّت الرَِّزیَُّة ِبك َعَلْینا َوَعلى َجمیِع اْلُمْؤِمنیَن، َفَلَعَن اللَّھ ُامًَّة َقَتَلْتك              

 .»َوِاَلْیك ِمْنُھْم ِفي الدُّْنیا َواْالِخَرِة
 :الى الّشھداء وُزرھم وُقل ثّم توّجھ 

َال سَّالُم َعَل ْیُكْم ی  ا َاْوِلی اَء اللَّ  ھ َوَاِحّب اَءُه، َال  سَّالُم َعَل ْیُكْم ی ا َاْص  ِفیاَءاللَّھ َوَاِوّداَءُه، َال سَّالُم َعَل  ْیُكْم ی ا َاْن  صاَر دی ِن اللَّ  ھ          «
َعَلْیُكْم یا َاْنصاَر َابي ُمَحمَّد اْلَحَسِن  َمَة َسیَِّدِة ِنساِء اْلعاَلمیَن، َالسَّالُمَوَاْنصاَر َامیِر اْلُمْؤِمنیَن َوَاْنصاَر فاِط َوَاْنصاَر َنِبّیِھ

َاْجَمع یَن، ِب َابي َاْن ُتْم     اْلَوِليِّ الّناِصِح، َالسَّالُم َعَلْیُكْم یاَاْنصاَر أبي َعْبِداللَّھ اْلُحَسْیِن الشَّھیِد اْلَمْظُلوِم َصَلواُت اللَّھ َعَل ْیِھمْ        
ُاّم  ي ِطْب  ُتْم َوطاَب  ِت االَْْرُض الَّت  ي فیھ  ا ُدِفْنُتْم،َوُف  ْزُتْم َواللَّ  ھ َف  ْوزًا َعظیم  ًا، ی  ا َلْیَتن  ي ُكْن  ُت َمَعُك  ْم َف  َاُفوُز َمَعُك  ْم ِف  ي     َو

 .»َبَركاُتُھَوَرْحَمُة اللَّھ َو َمَع الشَُّھداِء َوالّصاِلحیَن َوَحُسَن ُاولِئك َرفیقًا، َوالسَّالُم َعَلْیُكْم اْلِجناِن
 .الّدعاء لنفسك وألھلك والخوانك المؤمنین  ثّم ُعد الى عند رأس الُحسین صلوات اللَّھ وسالمھ علیھ وأكثر من

 :رضى اهللا عنھ فاذا أتیتھ فقف على قبره وُقل  ثّم امِض الى مشھدالعّباس: وقال الّسید ابن طاُوس والّشھید 
َعَلْیك َیا ْبَن َسیِِّد اْلَوِصّییَن، َال سَّالُم َعَلْی ك َی ا ْب َن َاوَِّل       اْلِعّباَس ْبَن َامیَر اْلُمْؤِمنیَن، َالسَّالُمَالسَّالُم َعَلْیك یا َاَبا اْلَفْضلِ    «

ھ َوِلَرُسوِلِھ َوالَِخیك َفِنْعَم اْلَقْوِم ِاْسالمًاَوَاْقَدِمِھْم ایمانًا َوَاْقَوِمِھْم ِبدیِن اللَّھ َوَاْحَوِطِھْم َعَلى االِْْسالِم، َاْشَھُدَلَقْد َنَصْحَت للَّ      
الَْمحاِرَم َواْنَتَھَك ْت ِف ي َقْتِل ك     ُامًَّة َقَتَلْتك، َوَلَعَن اللَّھ ُامٌَّة َظَلَمْتك، َوَلَعَن اللَّھ ُامًَّة اْسَتَحلَّْت ِمْنك االَُْخ اْلُمواسي، َفَلَعَن اللَّھ  

لُْمجاِھُد الُْمح  اِمي الّناِص  ُر َواالَُْخ ال  ّداِفُع َع  ْن َاخی  ِھ الُْمجی  ُب ِال  ى طاَعِةَربِّ  ِھ،     ُحْرَم  َة االِْْس  الِم، َف  ِنْعَم االَُْخ ال  ّصاِبُرا  
الّراِغُب فیما َزِھَد فیِھ َغْیُرُه ِمَن الثَّواِب اْلَجزیِل َوالثَّناِءاْلَجمیِل، َوَاْلَحَقك اللَّھ ِبَدَرَجِة آباِئك ِف ي داِر النَّع یِم ِانَّ ُھ َحمی ٌد          

 .»َمجیٌد
 :ثّم انكّب على القبر وقل 

َوَرج  اًء ِلَمْغِفَرِت  ك َوَجزی  ِل ِاْح  ساِنك، َفَاْس  َاُلك َاْن  َالّلُھ  مَّ َل  ك َتَعرَّْض  ُت َوِلِزی  اَرِة َاْوِلیاِئ  ك َق  َصْدُت، َرْغَب  ًة ِف  ي َثواِب  ك«
ِبِھ ْم َمْقُبوَل ًة، َوَذْنب ي ِبِھ ْم       ِبِھ ْم ق اّرًا، َوِزی اَرتي   ُتَصلَِّي َعلى ُمَحمَّدَوآِل ُمَحمَّ د، َوَاْن َتْجَع َل ِرْزق ي ِبِھ ْم داّرًا، َوَعْی شي          

ِاَلْی ِھ ِبَرْحَمِت ك ی ا     َمْغُفورًا، َواْقِلْبني ِبُھْم ُمْفِلحًا ُمْنِجحًاُمْسَتجابًا ُدعائي ِبَاْفَضِل ما َیْنَقِلُب ِبِھ َاَحٌد ِمْن ُزّواِرِه َواْلقاِص دینَ      
 .»َاْرَحَم الّراِحمیَن

علی ھ   وداع ھ فُق ل م ا ذكرن اه س ابقًا ف ي وداع ھ            ّضریح وصّل عنده صالة الّزی ارة وم ا ب دا ل ك، ف اذا أردت              ثّم قّبل ال  
 .السالم

 
 

 علیھ السالم یوم عرفة دعاء اإلمام الحسین
 

علیھ ال سالم   علیھما السالم عشّیة عرفة، فخرج علي كّنا مع الحسین بن: روى بشر وبشیر ابنا غالب األسدي، قاال    
وول ده وموالی ھ ف ي می سرة      اطھ متذّلًال خاشًافجعل یمشي ھونًا ھونًا حّتى وقف ھو وجماعة من أھ ل بیت ھ            من ُفسط 

 : تلقاء وجھھ كاستطعام المسكین، ثّم قال  الجبل مستقبل البیت، ثّم رفع یدیھ
ُصْنُع صاِنع، َوُھَو اْلَجواُد اْلواِسُع، َفَط َر َاْجن اَس    َاْلَحْمُد للَّھ الَّذي َلْیَس ِلَقضآِئِھ داِفٌع، َوال ِلَعطاِئِھ ماِنٌع، َوال َكُصْنِعھِ  «

ِبِحْكَمِتِھ الصَّناِئَع، ال َتْخفى َعَلْیِھ الطَّالِئ ُع، َوال َت ضیُع ِعْن َدُه اْلَوداِئُع،ج ازي ُك لِّ ص اِنع، َوراِئ ُش ُك لِّ              اْلَبداِئِع، وَاْتَقنَ 
 َواْلِكتاِب اْلجاِمِع، ِبالنُّوِر ال ّساِطِع، َوُھ َو ِلل دََّعواِت س اِمٌع،َوِلْلُكُرباِت داِف ٌع،          اْلَمناِفِع قانع، َوراِحُم ُكلِّ ضاِرع، َوُمْنِزلُ    

ٌء، َوُھَو السَّمیُع اْلَبصیُر،اللَّطیُف  َء َیْعِدُلُھ، َوَلْیَس َكِمْثِلِھ َشي َغْیُرُه، َوال َشي َوِللدََّرجاِت راِفٌع، َوِلْلَجباِبَرِة قاِمٌع، َفال ِالَھ
َالّلُھ مَّ ِاّن ي َاْرَغ ُب ِإَلْیك،َوَاْش َھُد ِبالرُُّبوِبیَّ ِة َل ك، ُمِق ّرًا ِبَانَّ ك َرّب ي، ِاَلْی ك َم َرّدي،            . ء َق دیرٌ  ْلَخبیُر، َوُھَو َعلى ُك لِّ َش ي    ا

َتِني االَْْص  الَب، آِمن  ًا ِلَرْی  ِب اْلَمُن  وِن،  َاْس  َكْن ِبِنْعَمِت  ك َقْب  َل َاْن َاُك  وَن َش  ْیئًاَمذكورًا، َوَخَلْقَتن  ي ِم  َن التُّ  راِب، ُث  مَ   ِاْبَت  َدأَتني
اْلماِض َیِة، َواْلُق ُروِن اْلخاِلَی ِة، َل ْم      َواْخِتالِف الدُُّھوِروالسِّنیَن، َفَلْم َاَزْل ظاِعنًا ِمْن ُصْلب ِالى َرِحم، في َتقاُدم ِمَن االَّْیامِ  

ف ي َدْوَل ِة َاِئمَّ ِة اْلُكْف ِر الَّ ذیَن َنَق ُضوا َعْھ َدك، َوَكذَُّبواُرُس َلك، لِكنَّ ك           ُتْخِرْجني ِلَرأَفِتك بي، َوُلْطِفك لي،َوِاْحساِنك ِاَلي،       
َیسَّْرَتني، َوفیِھ َاْنَشْأَتني، َوِمْن َقْب ِل َرُؤْف َت ب ي ِبَجمی ِل ُصْنِعك،َوَس واِبِغ       َاْخَرْجَتني للَّذي َسَبَق لي ِمَن اْلُھدى، الَّذي َلھُ 

ُظُلم ات َث الث، َب ْیَن َلْح م َوَدم َوِجْل د، َل ْم ُت ْشِھْدني َخْلق ي، َوَل ْم                 قي ِمْن َمِني ُیْمنى، َوَاْس َكْنَتني ف ي       ِنَعِمك، فاْبَتَدْعَت َخلْ  
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ْھ ِد ِطْف ًال   ال دُّْنیا تآّم ًا َس ِوّیًا، َوَحِفْظَتن ي ِف ي اْلمَ      ِاَلي َشْیئًا ِمْن َاْمري، ُثمَّ َاْخَرْجَتني ِللَّذي َسَبَق لي ِمَن اْلُھ دى ِاَل ى             َتْجَعْل
االُْمَّھ اِت ال رَّواِحَم، َوَكْالَتن ي ِم ْن      اْلِغذآِء َلَبن ًا َمِرّی ًا، َوَعَطْف َت َعَل يَّ ُقُل وَب اْلَحواِض ِن، َوَكفَّْلَتِن ي         َصِبّیًا، َوَرَزْقَتني ِمنَ  

ناِطقًا ِباْلَكالِم، َاْتَمْمَت  ا َرْحمُن، حّتى ِاَذا اْسَتْھَلْلُتالزِّیاَدِة َوالنُّْقصاِن، َفَتعاَلْیَت یا َرحیُم ی َطواِرِق اْلجآنِّ، َوَسلَّْمَتني ِمَن
ُحَجتَّك، ِبَاْن  عام، َحّتى إَذا اْكَتَمَلْت ِفْطَرتي، َواْعَتَدَلْت ِمرَّتي، َاْوَجْبَت َعَليَ    َعَليَّ َسواِبَغ االْنعاِم، َوَربَّْیَتني آِیدًا في ُكلِ      

َتن   ي ِبَعجاِی   ِب ِحْكَمِت   ك،َوَاْیَقْظَتني ِلم   ا َذَرأَت ف   ي َس   مآِئك َوَاْرِض   ك ِم   ْن َب   داِئِع َخْلِق   ك، َاْلَھْمَتن   ي َمْعِرَفَت   ك، َوَروَّْع
ككج اَءْت ِب ِھ ُرُس ُلك، َوَی سَّْرَت ل ي َتَقبُّ َل       --ِلُشْكِرك َوِذْكِرك، َوَاوَجْبَت َعَليَّ طاَعَتك َوِعباَدَتك، َوَفھَّْمَتني مإ؛        َوَنبَّْھَتني

لي یا ِالھي ِنْعَمًة ُدوَن  َجمیِع ذِلك ِبَعوِنك َوُلْطِفك، ُثمَّ ِاْذ َخَلْقَتني ِمْن َخْیِر الثَّرى، َلْم َتْرَض َنْنَت َعَليَّ فيَمْرضاِتك، َوَم
 ِاَل يَّ، َحّت ى   الرِّی اِش ِبَمنِّ ك اْلَعظ یِم االَْْعَظ ِم َعَل يَّ، َوِاْح ساِنك اْلَق دیمِ              ُاخرى، َوَرَزْقَتني ِمْن َانواِع اْلَمع اِش، َوُص ُنوفِ       

َوُجْرَأتي َعَلْیك َاْن َدَلْلَتني ِالى ما ُیَقرُِّبني ِاَلْیك،  ِاذاَاْتَمْمَت َعَليَّ َجمیَع النَِّعِم، َوَصَرْفَت َعّني ُكلَّ النَِّقِم، َلْم َیْمَنْعك َجْھلي
َش َكْرَتني، َوِاْن َش َكْرُتك ِزْدَتن ي،        ْلُتك َاْعَطْیَتني، َوِاْن َاَطْعُت ك    َلَدْیك، َفِاْن َدْعَوُتك َاَجْبَتني، َوِاْن َسأَ      َووفَّْقَتني ِلما ُیْزِلُفني  

ُكلُّ ذِلك ِاْكماٌل الَِْنُعِم ك َعَلي،َوِاْح ساِنك ِاَل ي، َف ُسْبحاَنك ُس ْبحاَنك، ِم ْن ُمْب ِدئ ُمعی د، َحمی د مجید،َتَقدََّس ْت َاْس مآُؤك،                     
َاْن  َعَددًا َوِذْكرًا، َأْم َايُّ َعطایاك َأُقوُم ِبھا ُشْكرًا، َوِھي ی ا َربِّ َاْكث ُر ِم نْ        ْحصيَوَعُظَمْت آالُؤك، َفَأيُّ ِنَعِمك یا ِالھي اُ      

َوَدَرْأَت َعّن ي َالّلُھ مَّ ِم َن ال ُضرِّ َوال ضَّّرآِء، َأْكَث َر ِمّم ا         ُیْحِصَیَھا اْلعآّدُوَن، َأْو َیْبُلَغ ِعْلمًا ِبَھا اْلحاِفُظوَن، ُثمَّ ما َص َرْفتَ          
َیقین ي، َوخ اِلِص َص ریِح َتْوحی دي،      اْلعاِفَیِة َوالسَّّرآِء، َوَاَنا َاْشَھُد یا ِالھي ِبَحقیَقِة ایم اني، َوَعْق ِد َعَزم اتِ    َر لي ِمنَ َظَھ

 َمساِرِب َنْفسي، َوَخذاریِف َوباِطِن َمْكُنوِن َضمیري،َوَعالِئِق َمجاري ُنوِر َبَصري، َوَاساریِر َصْفَحِة َجبیني، َوُخْرِق
َسْمعي، َوما ُضمَّْت َوَاطَبَقْت َعَلْیِھ َشَفتاي، َوحِركاِت َلفِظ ِلساني،َوَمْغَرِز َحَنك َفمي  ماِرِن ِعْرَنیني، َوَمساِرِب ِسماخِ  

ااْش َتَمَل  َوَم ْشَربي، َوِحماَل ِة ُامِّ َرْأس ي، َوُبُل وِغ ف اِرِغ حباِئ ِل ُعُنق ي، َومَ                َوَفّكي، َوَمناِبِت َاْضراسي، َوَمساِغ َمْطَعم ي     
َقْلب  ي، َوَأْف  الِذ َحواش  ي َكِب  دي، َوم  ا َحَوْت  ُھ َشراس  یُف    َعلْی  ِھ ت  اُموُر َص  دري، َوحماِئ  ِل َحْب  ِل َوتین  ي، َوِنی  اِط ِحج  ابِ  

َاْض  العي،َوِحقاُق َمفاِص   لي، َوَق  بُض َع   واِملي، َوَاط  راُف َان   اِملي َوَلْحم  ي َوَدمي،َوَش   ْعري َوَب  َشري، َوَع   َصبي      
االَْْرُض  امي َوُمّخي َوُعُروقي،َوَجمی ُع َج واِرحي، َوَم ا اْنَت َسَج َعل ى ذِل ك َاّی اَم رَِض اعي، َوم ا َاقلَّ تِ                     َوَقَصبي، َوِعظ 

َلْو  َوُسُجودي، َاْن َلْو حاَوْلُت َواْجَتَھْدُت َمَدى االَْعصاِر َواالَْْحقاِب ِمّني، َوَنْومي َویَقَظتي َوُسُكوني َوحَركاِت ُرُكوعي
ْن ُأَؤدِّي ُشْكَر واِحَدة ِمْن َأْنُعِم ك َم ا اْس َتَطْعُت ذِل ك ِاّالِبَمنِّ ك اْلُموَج ِب َعَل يَّ ِب ِھ ُش ْكَرك َاَب دًا َجدی دًا، َوَثن آًء                      ُعمِّْرُتھا اَ 

ا َح َصْرناُه َع َددًا،   ِاْنعاِمك، ساِلِفِھ َوآِنِف ِھ م      طاِرفًا َعتیدًا،َاَجْل َولْو َحَرْصُت َاَنا َواْلعآدُّوَن ِمْن َاناِمك، َأْن ُنْحِصي َمدى          
َوال َاْح  َصیناُه َاَم  دًا،َھْیھاَت أّن  ى ذِل  ك َوَاْن  َت الُْمْخِب  ُر ف  ي ِكتاِب  ك الّن  اِطِق، َوالنََّب  ِأ ال  ّصاِدِق،َوِاْن َتُع  دُّوا ِنْعَم  َة اللَّ  ھ ال      

َلُھْم َوِبِھْم ِمْن  ْنَزْلَت َعَلْیِھْم ِمْن َوْحِیك، َوَشَرْعَتُتْحُصوھا، َصَدَق ِكتاُبك َالّلُھمَّ َوِاْنبآُؤك،َوَبلََّغْت َاْنِبیآُؤك َوُرُسُلك، ما اَ    
طاَعتي َوُوْسعي، َوَأُقوُل ُمْؤِمنًا ُموِقنًا، َاْلَحْمُد للَّھ الَّذي َل ْم َیتَِّخ ْذ    دیِنك، َغْیَر َأّني یا ِالھي َاْشَھُد ِبجَُْھدي َوِجّدي، َوَمْبَلغِ   

 َیُكْن َلُھ َشریك في ُمْلِكِھ َفُیضآدَُُّه فَیما اْبَتَدَع،َوال َوِليٌّ ِمَن الذُّلِّ َفُیْرِفَدُه فیم ا َص َنَع، َف ُسْبحاَنُھ               َمْوُروثًا، َوَلمْ    َوَلدًاَفَیُكوُن
ي َلْم َیِل ْد َوَل ْم ُیوَل ْد، َوَل ْم     ُسْبحاَنُھ، َلْو كاَن فیِھمإ؛ككآِلَھٌة ِاالَّ اللَّھ َلَفَسَدتا َوَتَفطََّرتا، ُسْبحاَن اللَّھ اْلواِحِد االََْحِد الصََّمِدالَّذ          

ُمَحمَّ د   َحْمَد َمالِئَكِتِھ اْلُمَقرَّبیَن، َوَاْنِبیآِئِھ اْلُمْرَسلیَن، َوَصلَّى اللَّ ھ َعل ى ِخَیَرِت ھِ            َاْلَحْمُد للَّھ َحْمدًا ُیعاِدلُ   . َیُكْن َلُھ ُكُفوًا َاَحدٌ   
 . »َن الُْمخَلصیَن َوَسلََّمخاَتِم النَِّبّییَن، َوآِلِھ الطَِّیبیَن الّطاِھری

 : ثّم اندفع في المسألة واجتھد في الّدعاء ، وقال وعیناه سالتادموعًا
َالّلُھمَّ اْجَعْلني َاْخشاك َكأّني َاراك، َوَاْسِعْدني ِبَتقوایك، َوالُتْشِقني ِبَمْعِصَیِتك، َوِخْر لي في َقضآِئك، َوباِرك ل ي ف ي      «

ِغن  اي ف  ي َنْف  سي، َواْلَیق  یَن ف  ي َقْلب  ي،   َالّلُھ  مَّ اْجَع  ْل. ْعجی  َل م  ا َاخَّ  ْرَت َوال َت  أخیَر م  ا َعجَّْل  تَ ال ُأِح  بَّ َت َق  َدِرك، َحّت  ى
َوَب  َصري  َب  َصري، َواْلَب صیَرَة ف ي دین  ي، َوَمتِّْعن ي ِبَج واِرحي، َواْجَع  ْل َس ْمعي      َواالِْْخ الَص ف ي َعَمل  ي، َوالنُّ وَر ف ي    

َث ْاري َوَم آِربي، َوَاِق رَّ ِب ذِلك َعْین ي، َاللَُّھ مَّ اْك ِشْف ُكْرَبت ي،          ني َعلى َمْن َظَلَمن ي، َوَاِرن ي فی ھِ     اْلواِرَثْیِن ِمّني، َواْنُصرْ  
َواْسُتْرَعْوَرتي، َواْغِفْر لي َخطیَئتي، َواْخَسْأ َشْیطاني، َوُفك ِرھاني،َوْاَجْع ْل ل ي ی ا ِالھ ي الدََّرَج َة اْلُعْلی ا ِف ي اْالِخ َرِة           

َفَجَعْلَتني َخْلقًا َسِویًا َرْحَمًة بي،  اْلَحْمُد َكما َخَلْقَتني َفَجَعْلَتني َسمیعًا َبصیرًا، َوَلك اْلَحْمُد َكما َخَلْقَتني    َالّلُھمَّ َلك . َواالُْْولى
َسْنَت ُصوَرتي، َربِّ ِبماَاْحَسْنَت ِاَليَّ َوَقْد ُكْنَت َعْن َخْلقي َغِنّیًا، َربِّ ِبماَبَرْأَتْني َفَعدَّْلَت ِفْطَرتي، َربِّ ِبما َاَنَشْأَتني َفَاْح

َوفي َنْفسي عاَفْیَتني، َربِّ ِبما َكَالَتني َوَوفَّْقَتني، َربِّ ِبمإ؛ككَاَنْعَمَت َعَليَّ َفَھَدْیَتني، َربِّ ِبم ا َاْوَلْیَتن ي َوِم ْن ُك لِّ َخْی ر        
َوَاْعَزْزَتني، َربِّ ِبما َاْلَبْسَتني ِمْن   َاْغَنْیَتني َوَاْقَنْیَتني، َربِّ ِبما َاَعْنَتنيِبما َاْطَعْمَتني َوَسَقْیَتني، َربِّ ِبما َاْعَطْیَتني، َرِب

ال  دُُّھوِر،  ُص  ْنِعك اْلك  افي، َص  لِّ َعل  ى ُمَحمَّ  د َوآِل ُمَحمَّ  د، َوَاِعّن  ي َعل  ى َبواِئ  قِ     ِس  ْتِرك ال  ّصافي، َوَی  سَّْرَت ل  ي ِم  نْ  
.  َوَنجِّني ِمْن َاْھواِل الدُّْنیاَوُكُرباِت اْالِخَرِة، َواْكِفني َش رَّ م ا َیْعَم ُل الّظ اِلُموَن ِف ي االَْْرضِ           َوُصُروِف اللَّیالي َواالَّْیاِم،  

ما َاخاُف َفاْكِفني، َوما َاْح َذُر َفِقن ي، َوف ي َنْف سي َودین ي َفاْحُرْس ني،َوفي َس َفري َف اْحَفْظني، َوف ي َاْھل ي َوم الي                    َالّلُھَم
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َفب  اِرك ل  ي، َوف  ي َنْف  سي َف  ذلِّْلني، َوف  ي َاْع  ُیِن الّن  اِس َفَعظِّْمن  ي، َوِم  ْن َش  رِّاْلِجنِّ َواالِْْن  ِس   ف  ي م  ا َرَزْقَتن  يَف  اْخُلْفني، َو
ِرك َفَسلِّْمني، َوِب ُذُنوبي َف ال َتْف َضْحني َوِب َسریَرتي َفالُتْخِزن ي، َوِبَعَمل ي َف ال َتْبتَِْلن ي، َوِنَعَم ك َف ال َت ْسُلْبني، َوِال ي َغْی                           

ِالھي ِالى َمْن َتِكُلني، ِالى َقریب َفَیقَطُعني، َاْم ِال ى َبعی دَفَیَتَجھَُّمني، َاْم ِاَل ى اْلُمْسَت ْضَعفیَن ل ي، َوَاْن َت َرّب ي            . َفالَتِكْلني
ِلْل َعَليَّ َغ َضَبك، َف ِاْن َل ْم    ِالھي َفال ُتحْ  .َوَملیك َاْمري،َاْشُكو ِاَلْیك ُغْرَبتي َوُبْعَد داري، َوَھواني َعلى َمْن َملَّْكَتُھ َاْمري          

الَّ  ذي َاْش َرَقْت َل  ُھ   َتُك ْن َغ ِضْبَت َعَل  يَّ َف ال ُابالي،ُس ْبحاَنك َغْی  َر َانَّ عاِفَیَت ك َاْوَس  ُع ل ي، َفَأْس َأُلك ی  ا َربِّ ِبُن وِر َوْجِھ ك         
لیَن َواْالِخِریَن، َاْن ال ُتمیَتني َعلى َغَضِبك، َوالُتْنِزْل االَْْرُض َوالسَّماواُت، َوُكِشَفْت ِبِھ الظُُّلماُت،َوَصُلَح ِبِھ َاْمُر االَْوَّ

بي َسَخَطك، َلك اْلُعْتبى َلك اْلُعْتبى َحّتى َتْرضى َقْب َل ذِل ك، إل؛ككِال َھ ِاّال َاْن َت، َربَّ اْلَبَل ِد اْلَح راِم َواْلَم ْشَعِر اْلَح راِم،             
ِبِحْلِم ِھ، ی ا َم ْن َاْس َبَغ النَّْعم آَء       َكَة، َوَجَعْلَتُھ ِللّناِس َاْمَنًا، یا َمْن َعف ا َع ْن َعظ یِم ال ذُُّنوبِ     َاْحَلْلَتُھ اْلَبرَ  َواْلَبْیِت اْلَعتیِق الَّذي  

ِبَفْضِلِھ، یا َمْن َاْعَطى اْلَجزیَل ِبَكَرِمِھ، یاُعدَّتي في ِشدَّتي، یا صاِحبي في َوْحَدتي، یا ِغیاثي في ُكْرَبتي، یاَوِلّیي في        
َوَیْعُقوَب، َوَربَّ َجْبَرئیَل َومیكائیَل َوِاْس رافیَل، َوربَّ ُمَحمَّ د           یا ِالھي َوِالَھ آبائي ِاْبراھیَم َوِاْسماعیَل َوِاْسحاقَ       ِنْعَمتي،

ص، َوط ھ َوی س، َواْلُق رآِن    النَِّبّیییَن َوآِلِھ اْلُمْنَتَجبیَن، ُمْنِزَل التَّوراِة َواالِْْنجیَل، َوالزَُّبوِرَواْلُفْرق اِن، َوُمَن زَِّل كھ یع       خاَتِم
َكْھف  ي ح  یَن ُتعییِن  ي اْلَم  ذاِھُب ف  ي َس  َعِتھا، َوَت  ضیُق ِب  ي االَْْرُض ِبُرْحِبھ  ا،َوَلْوال َرْحَمُت  ك َلُكْن  ُت ِم  َن        اْلَحك  یِم، َاْن  تَ 

َاْعدآئي، َوَل ْوال   َت ُمَؤیِّدي ِبالنَّْصِر َعلىاْلھاِلكیَن، َوَاْنَت ُمقیُل َعْثَرتي، َوَلْوالَسْتُرك ِاّیاي َلُكْنُت ِمَن اْلَمْفُضوِحیَن، َوَانْ    
َنْف  َسُھ ِباْل  سُُّموِّ َوالرِّْفَع  ِة، َفَاْوِلی  آؤُه ِبِع  زِِّه َیْعَت  زُّوَن، ی  ا َم  ْن َجَعَل  ْت   ی  ا َم  ْن َخ  َص. َن  ْصُرك ِاّی  اي َلُكْن  ُت ِم  َن اْلَمْغُل  وبیَن

خاِئَنَة االَْْعُیِن َوما ُتْخِفي الصُُّدوُر، َوَغْیَب ما َتأِتي  ْم ِمْن َسَطواِتِھ خاِئُفوَن، َیْعَلُماْلُمُلوك َنیَر اْلَمَذلَِّة َعلى َاْعناِقِھْم، َفُھ َلُھ
ُھَو، یا َمْن ِبِھ االَْْزِمَنُةَوالدُُّھوُر، یا َمْن ال َیْعَلُم َكْیَف ُھَو ِاّال ُھَو، یا َمْن ال َیْعَلُم ما ُھَو ِاّالُھَو، یا َمْن ال َیْعَلم َیْعَلُمُھ ِاّال 

ال َیْنَقِط ُع َاَب دًا، ی ا     َكَبَس االَْْرَض َعَلى اْلمآِء،َوَسدَّ اْلَھ وآَء ِبال سَّمآِء، ی ا َم ْن َل ُھ َاْك َرُم االَْْس مآِء، ی ا َذا اْلَمْع ُروِف الَّ ذي                     
 َبْعَد اْلُعبوِدیَِّة َمِلكًا، ی ا رآدَُّه َعل ى َیْعُق وَب َبْع َدَاِن         ِمَن اْلُجبِّ َوجاِعَلھُ   ُمَقیَِّض الرَّْكِب ِلُیوُسَف ِفي اْلَبَلِد اْلَقْفِر، َوُمْخِرَجھُ      

َعْن َایُّوَب، َوُمْم ِسك َی َدي ِاْب رھیَم َع ْن َذْب ِح اْبِن ِھ َبْع َد         اْبَیضَّْت َعْیناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُھَو َكظیٌم، یا كاِشَف الضُّرِّ َواْلَبْلوى   
ِن اْسَتجاَب ِلَزَكِرّیا َفَوَھَب َلُھ َیْحیي، َوَلْم َیَدْعُھ َفْردًاَوحیدًا، یا َمْن َاْخَرَج یوُنَس ِمْن َبْطِن    ِكَبِر ِسنِِّھ، َوَفنآِءُعُمِرِه، یا مَ    

اَح اْلُح  وِت، ی  ا َم  ْن َفَل  َق اْلَبْحَرِلَبن  ي ِاْس  رآئیَل َفَاْنج  اُھْم، َوَجَع  َل ِفْرَع  ْوَن َوُجُن  وَدُه ِم  َن اْلُمْغ  َرقیَن، ی  اَمْن َاْرَس  َل الرِّی     
اْلُجُح وِد،   َمْن َعصاُه ِمْن َخْلِقِھ، یا َمِن اْسَتْنَقَذ السََّحَرَة ِم ْن َبْع ِد ُط ولِ     ُمَبشِّرات َبْیَن َیَدْى َرْحَمِتِھ، یا َمْن َلْم َیْعَجْل َعلى        

َوَكذَُّبوا ُرُسَلُھ، یا َاللَّھ یا َاللَّھ، یا َبدُى یا َبدیُع، َوَقْد َغَدْوا في ِنْعَمِتِھ َیأُكُلوَن ِرْزَقُھ، َوَیْعُبُدوَن َغیَرُه، َوَقْدحادُّوُه َونادُّوُه  
الِندََّلك، یا دآِئمًا ال َنَفاَد َلك، یا َحّیًا حیَن ال َحيَّ، یا ُمْحِیَي اْلَمْوتى، یاَمْن ُھَو قآِئٌم َعلى ُكلِّ َنْفس ِبم ا َك َسَبْت، ی ا َم ْن                

َفَلْم َیْشَھْرني، یا َمْن َحِفَظني ف ي   ْت َخطیَئتي َفَلْم َیْفَضْحني، َوَرآني َعَلى اْلَمعاصيَیْحِرْمني، َوَعُظَم َقلَّ َلُھ ُشْكري َفَلمْ   
ِب اْلَخیِر   ِصَغري، ی ا َم ْن َرَزَقن ي ف ي ِكَبري،ی ا َم ْن َایادی ِھ ِعْن دي ال ُتْح صى، َوِنَعُم ُھ ال ُتج ازى، ی ا َم ْن عاَرَض ني                          

ِلْالیماِن ِمْن َقْبِل َاْن َاْعِرَف ُشْكَر االِْْمِتناِن، ی ا َم ْن َدَعْوُت ُھ     اْلِعْصیاِن، یا َمْن َھدانيواالِْْحساِن، َوعاَرْضُتُھ ِباالِْساَءِة وَ 
َمریضًاَفَشفاني، َوُعْریانًا َفَكساني، َوجاِئعًا َفَاْشَبَعني، َوَعْطشانًا َفَاْرواني،َوَذلیًال َفَاَعزَّني، َوجاِھًال َفَعرََّفني، َوَوحیدًا        

َرني، َوغاِئبًاَفَردَّني، َوُمِقال َفَاْغناني، َوُمْنَتِصرًا َفَنَصَرني، َوَغِنّیًا َفَلْم َیْسُلْبني،َوَاْمَسْكُت َعْن َجمیِع ذِلك َفاْبَت َدَاني،    َفَكثَّ
تي، َوَغَفَرُذُن وبي، َوَبلََّغن ي   َاق اَل َعْثَرت ي، َوَنفَّ َس ُكْرَبت ي، َوَاج اَب َدْع َوتي، َوَس َتَر َع ْورَ           َفَلك اْلَحْمُد َوالشُّْكُر، ی ا َم نْ      

ی ا َم ْوالَي َاْن َت الَّ ذي َمْنْنَت،َاْن َت      . َوِمَنَنك َوَكراِئَم ِمَنِحك ال ُاْحصیھا   َطِلَبتي، َوَنَصَرني َعلى َعُدّوي، َوِاْن َاُعدَّ ِنَعَمك      
ذي َاْفَضْلَت، َاْنَت الَّذي َاْكَمْل َت، َاْن َت الَّ ذي َرَزْق َت، َاْن َت      الَّ الَّذي َاْنَعْمَت، َاْنَت الَّذي َاْحَسْنَت، َاْنَت الَّذي َاْجَمْلَت، َاْنتَ   

َوفَّْقَت، َاْنَت الَّذي َاْعَطْیَت، َاْنَت الَّذي َاْغَنْیَت، َاْنَت الَّذي َاْقَنْیَت،َاْنَت الَّذي آَوْی َت، َاْن َت الَّ ذي َكَفْی َت، َاْن َت الَّ ذي             الَّذي
َصْمَت، َاْن َت الَّ ذي َس َتْرَت، َاْن َت الَّ ذي َغَف ْرَت، َاْن َت الَّ ذي َاَقْلَت،َاْن َت الَّ ذي َمكَّْن َت، َاْن َت الَّ ذي                         َع   َھَدْیَت، َاْنَت الَّذي  

 الَّ ذي   َش َفْیَت، َاْن تَ    الَّذي َعَضْدَت، َاْنَت الَّذي َایَّْدَت، َاْن َت الَّ ذي َن َصْرَت، َاْن َت الَّ ذي               َاْعَزْزَت، َاْنَت الَّذي َاَعْنَت، َاْنتَ    
عاَفْی  َت، َاْن  َت الَّ  ذي َاْكَرْم  َت، َتباَرْك  َت َوَتعاَلْیَت،َفَل  ك اْلَحْم  ُد دآِئم  ًا، َوَل  ك ال  شُّْكُر واِص  بًا َاَب  دًا، ُث  مَّ َاَن  ا ی  ا ِالَھ  ي                

، َاَنا الَّذي َجِھْلُت، َاَنا الَّ ذي َغِفْل ُت،        َھَمْمُت ِبُذُنوبي َفاْغِفْرھا لي، َاَنا الَّذي َاَسأُت، َاَنا الَّذي َاْخَطأُت، َاَنا الَّذي           اْلُمَعَتِرُف
َاْخَلْف ُت، َاَن ا الَّ ذي َنَكْث ُت، َاَن ا الَّ ذي        َاَنا الَّذي َسَھْوُت، َاَناالَِّذي اْعَتَمْدُت، َاَنا الَّذي َتَعمَّْدُت، َاَنا الَّذي َوَعْدُت، َوَاَنا الَّ ذي             

ُذُن وُب ِعب اِدِه، وُھ َو     ك َعَليَّ َوِعْندي، َوَاُبوُء ِب ُذُنوبي َفاْغِفْرھ ا ل ي، ی ا َم ْن ال َت ُضرُّهُ          ِبِنْعَمِت َاْقَرْرُت، َاَنا الَِّذي اْعَتَرْفتُ   
ِالھ   ي . اَلَغِن   يُّ َع   ْن ط   اَعِتِھْم، َواْلُمَوفِّ   ُق َم   ْن َعِم   َل ص   اِلحًاِمْنُھْم ِبَمُعوَنِت   ِھ َوَرْحَمِت   ھ، َفَل   ك اْلَحْم   ُد ِالھ   ي َوس   یِّدي    

ء  َفَاْعَت  ِذُر، َوالذا ُق  وَّة َفَاْنَت  ِصرَُ، َفِب  َأيِّ َش  ي  ُتك، َوَنَھْیَتن  ي َفاْرَتَكْب  ُت َنْھی  ك، َفَاْص  َبْحُت ال ذا َب  رآَءة ل  ي َفَع  َصْی َاَمْرَتن  ي
یا . ِبُكلِّھا َعَصْیُتكَاْسَتْقِبُلك یا َمْوالَي،َاِبَسْمعي َاْم ِبَبَصري،َ ْام ِبِلساني، َاْم ِبَیدي َاْم ِبِرْجلي، َاَلْیَس ُكلُّھاِنَعَمك ِعندي، َو

اْلَع شاِئِر َواالِْْخ واِن َاْن    َعليَّ، ی ا َم ْن َس َتَرنى ِم َن اْالب اِء َواالُْمَّھ اِت َاْن َیزُجُرون ي، َوِم نَ          َمْوالَي َفَلك اْلُحجَُّة َوالسَّبیلُ   
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 َم    ا اطََّلْع    َت َعَلْی    ِھ ِمّن    ي ِاذًا م    ا    ُیَعیُِّرون    ي، َوِم    َن ال    سَّالطیِن َاْن ُیع    اِقُبوني، َوَلِواطََّلُع    وا ی    ا َم    ْوالَي َعل    ى     
خاِض ٌع َذلی ٌل، َح صیٌر َحقی ٌر، ال ُذو َب رآَءة       َاْنَظُروني،َوَلَرَفُضوني َوَقَطُعوني، َفھا َاَنا ذا یا ِالھي َبْیَن َیَدْیك ی ا َس یِّدي          

ُس وًء، َوم ا َع َسى اْلُجُح وُد َوَل ْو       ٌل َلْم َاْجَتِرْح، َوَلْم َاْعَم لْ   َفَاْعَتِذَر، َوال ُذو ُقوَّةَفَاْنَتِصرَُ، َوال ُحجَّة َفَاْحَتجُّ، ِبھا، َوال قائِ         
َیقین ًا َغْی َر ذي َش ك     َوَاّني ذِلك َوَجواِرحي ُكلُّھا شاِھَدٌة َعَل يَّ ِبم ا َق ْد َعِمْل ُت، َوَعِلْم تُ      َجَحْدُت یا َمْوالَي َیْنَفُعني، َكْیفَ    

اْلَع ْدُل الَّ ذي ال َتُج وُر، َوَع ْدُلك ُمْھِلك ي، َوِم ْن ُك لِّ َع ْدِلك َمْھَربي،َف ِاْن              َانَّ ك اْلَحَك مُ   َانَّك سآِئلي ِمْن َعظ اِئِم االُُْم وِر، وَ       
َفِبِحْلِم ك َوُج وِدك َوَكَرِم ك، ال ِال َھ ِاّال َاْن َت ُس ْبحاَنك ِاّن ي         ُتَعذِّْبني یا ِالھي َفِبُذُنوبي َبْعَد ُحجَِّتك َعَليَّ، َوِاْن َتْع ُف َعّن ي    

ِاّال َاْن  َت ُس  ْبحاَنك ِاّن  ي ُكْن  ُت ِم  َن    الّظ  اِلمیَن، ال ِال  َھ ِاّال َاْن  َت ُس  ْبحاَنك ِاّن  ي ُكْن  ُت ِم  َن اْلُم  ْسَتْغِفریَن، ال ِال  ھَ    ُت ِم  َنُكْن  
اْل َوِجلیَن، ال ِال َھ ِاّال     ُكْن ُت ِم نَ  ِاّني ُكْنُت ِمَن اْلخاِئفیَن، ال ِالَھ ِاّال َاْنَت ُسْبحاَنك ِاّن ي   اْلُمَوحِّدیَن، ال ِالَھ ِاّال َاْنَت ُسْبحاَنك     

ُكْنُت  َاْنَت ُسْبحاَنك ِاّني ُكْنُت ِمَن الَّراجیَن، ال ِالَھ ِاّالَاْنَت ُسْبحاَنك ِاّني ُكْنُت ِمَن الّراِغبیَن، ال ِالَھ ِاّال َاْنَت ُسْبحاَنك ِاّني
ْنُت ِمَن الّساِئلیَن،ال ِالَھ ِاّال َاْنَت ُسْبحاَنك ِاّني ُكْنُت ِمَن اْلُم َسبِّحیَن، ال ِال َھ   ِمَن اْلُمَھلِّلیَن، ال ِالَھ ِاّال َاْنَت ُسْبحاَنك ِاّني كُ    

َالّلُھ مَّ ھ ذا َثن ائي َعَلْی ك     . َوَربُّ آب اِئَي االَْوَّل ینَ   ُسْبحاَنك ِاّني ُكْنُت ِمَن اْلُمَكبِّریَن، ال ِالَھ ِاّال َاْن َت ُس ْبحاَنك َرّب ي      ِاّال َاْنتَ 
ُاْح  ِصھا ِلَكْثَرِتھ  ا َوُس  بوِغھا،  ِب  ِذْكِرك ُمَوحِّ  دًا، َوِاْق  راري ِبآالئ  ك َمَع  دِّدًا، َوِاْن ُكْن  ُت ُمِق  ّرًا َاّن  ي َل  ْم جِّ  دًا، َوِاْخالص  يُمَم

االِْْغن آِء ِم َن    وَِّل اْلُعْم ِر، ِم نَ  َتَزْل َتَتَعھَُّدني ِبِھ َمَعھا ُمْنُذ َخَلْقَتني َوَبَرأَتن ي ِم ْن اَ   َوَتظاُھِرھا َوَتقاُدِمھا ِالى حاِدث، ما َلمْ     
اْلَفْق ِر، َوَك  ْشِف ال ضُّرِّ، َوَت  ْسِبیِب اْلُی ْسِر، َوَدْف  ِع اْلُع ْسِر،َوَتفریِج اْلَك  ْرِب، َواْلعاِفَی ِة ِف  ي اْلَب َدِن، َوال  سَّالَمِة ِف ي ال  ّدیِن،        

االَْوَّلیَن َواْالِخریَن،ما َقَدْرُت َوالُھْم َعلى ذِلك، َتَقدَّْسَت َوَتعاَلْیَت َوَلْوَرَفَدني َعلى َقْدِر ِذْكِر ِنْعَمِتك َجمیُع اْلعاَلمیَن ِمَن 
َنْعمآُؤك، َفَصلِّ َعل ى ُمَحمَّ د َوآِل ُمَحمَّ د،     ِمْن َربٍّ َكریم،َعظیم َرحیم، ال ُتْحصى آالُؤك، َوال ُیْبَلُغ َثنآُؤك، َوال ُتكافى          

َاللَُّھ مَّ ِانَّ ك ُتجی ُب اْلُمْضَطرَّ،َوَتْك ِشُف ال سُّوَء، َوُتغی ُث          . ِبطاَعِتك، ُسْبحاَنك ال ِالَھ ِاّال َاْنتَ     َوَاْتِمْم َعَلْینا ِنَعَمك، َوَاْسِعْدنا   
 َوال ُدوَن ك َظھی ٌر،   اْلَفقیَر، َوَتْجُبُر اْلَكسیَر، َوَتْرَحُم الصَّغیَر، َوُتعیُن اْلَكبی َر، َوَل ْیسَ   اْلَمْكُروَب، َوَتْشِفي السَّقیَم، َوُتْغِني   

اْلُمْسَتجیِر، یا  اْلُمَكبِِّل االَْسیِر، یا راِزَق الطِّْفِل الصَّغیِر، یا ِعْصَمَة اْلخآِئفِ         َفْوَقك َقدیٌر، َواْنَت اْلَعِليُّ اْلَكبیُر، یا ُمْطِلقَ      
ِة، َاْف َضَل م ا َاْعَطْی َت َوَاَنْل َت َاَح دًا      ُمَحمَّد، َوَاْعِطني في ھِذِه اْلَعِشیَّ َمْن ال َشریك َلُھ َوال َوزیَر، َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َوآلِ   

 ِعباِدك، ِمْن ِنْعَمة ُتولیھا، َوآالء ُتَجدُِّدھا، َوَبِلیَّة َتْصِرُفھا، ِمْن
. ء َقدیٌر َعلى ُكلِّ َشيَوُكْرَبة َتْكِشُفھا، َوَدْعَوة َتْسَمُعھا، َوَحَسَنة َتَتَقبَُّلھا، َوَسیَِّئةَتَتَغمَُّدھا، ِانَّك َلطیٌف ِبما َتشاُء َخبیٌر، َو

َمْن َاْعطى، َوَاْسَمُع َمْن ُسِئَل، یا َرحمَن الدُّْنیا  ِانَّك َاْقَرُب َمْن ُدِعَي، َوَاْسَرُع َمْن َاجاَب، َوَاْكَرُم َمْن َعفى، َوَاْوَسُع َاللَُّھَم
ُت ك َفَاَجْبَتني،َوَس َأْلُتك َف َاْعَطْیَتني، َوَرِغْب ُت ِاَلْی ك      واْالِخَرِة َورحیُمُھما،َلْیَس َكِمْثِلك َمْسؤوٌل، َوال ِسواك َمأُموٌل، َدَعوْ       

َوَرُس وِلك َوَنِبیِّ ك، َوَعل ى آِل ِھ      َاللَُّھمَّ َفَصلِّ َعل ى ُمَحمَّ د َعْب ِدك       . َفَنجَّْیَتني، َوَفِزْعُت ِاَلْیك َفَكَفْیَتني    َفَرِحْمَتني، َوَوِثْقُت ِبك  
 َوَتمِّْم َلناَنْعمآَءك، َوَھنِّْئنا َعطآَءك، َواْكُتْبن ا َل ك ش اِكریَن، َوِالالِئ ك ذاِك ریَن،آمیَن آم یَن                 الطَّیِّبیَن الّطاِھریَن َاْجَمعیَن،  

َالّلُھ مَّ ی ا َم ْن َمَل ك َفَق َدَر، َوَق َدَر َفَقَھَر،َوُع ِصي َف َسَتَر، َواْس ُتْغِفَر َفَغَف َر، ی ا غاَی َة الّط اِلبیَن ال ّراِغبیَن،               . َربَّ اْلعاَلمینَ 
َالّلُھ مَّ ِاّن ا َنَتَوجَّ ُھ ِاَلْی ك ف ي ھ ِذِه            . َرأَف ًة َوِحْلم اً    ء ِعْلمًا، َوَوِسَع اْلُم ْسَتقیلینَ     َاَمِل الّراجیَن، یا َمْن َاحاَط ِبُكلِّ َشي       ُمْنَتھىَو

َعل ى َوْحِی ك، اْلَب شیِر النَّ ذیِر،      ِقك، َوَامیِن ك اْلَعِشیَِّة الَّتي َشرَّْفَتھإ؛ككَوَعظَّْمَتھا ِبُمَحمَّد َنِبیِّك َوَرُسوِلك، َوِخَیَرِتك ِمْن َخلْ   
ُمَحمَّ د، َكم ا    َاللَُّھ مَّ َف َصلِّ َعل ى ُمَحمَّ د َوآلِ    . اْلُم ْسِلمیَن، َوَجَعْلَت ُھ َرْحَم ًة ِلْلع اَلمینَ     السِّراِج اْلُمنیِر، الَّذي َاْنَعْمَت ِبِھ َعَلى 

َلْیِھ َوَعلى آِلِھ،اْلُمْنَتَجبیَن الطَّیِّبیَن الّط اِھریَن َاْجَمع یَن، َوَتَغمَّ ْدنا ِبَعْف ِوك َعّن ا،       ُمَحمٌَّد َاْھٌل ِلذِلك ِمْنك یا َعظیُم َفَصلِّ عَ       
اْلَع ِشیَِّة َن صیبًا ِم ْن ُك لِّ َخْی ر َتْق ِسُمُھ َب ْیَن ِعب اِدك،                َعجَِّت االَْْصواُت ِبُصُنوِف اللُّغاِت، َفاْجَعْل َلنا َالّلُھمَّ ف ي ھ ِذهِ           َفِاَلْیك

َاللَُّھ مَّ اْقِلْبن ا ف ي    . ُنور َتْھدي ِبِھ،َوَرْحَمة َتْنُشُرھا، َوَبَرَكة ُتْنِزُلھا، َوعاِفَیة ُتَجلُِّلھا، َوِرْزق َتْبُسُطُھ، یاَاْرَحَم الّراِحمینَ        َو
ِلن ا ِم ْن َرْحَمِت ك،َوال َتْحِرْمن ا م ا      َمْب ُروریَن غ اِنمیَن، َوال َتْجَعْلن ا ِم َن اْلق اِنطیَن، َوال ُتخْ      ھَذا اْلَوْقِت ُمْنِجح یَن ُمْفِلح ینَ   

ُنَؤمُِّلُھ ِمْن َفْضِلك، َوال َتْجَعْلنا ِمْن َرْحَمِتك َمْحُرومیَن،َوال ِلَفْضِل ما ُنَؤمُِّلُھ ِم ْن َعطآِئ ك ق اِنطیَن، َوال َتُردَّن ا خ اِئبیَن                  
َاْقَبْلن ا ُم وِقنیَن، َوِلَبْیِت ك اْلَح راِم آّم یَن قاِص دیَن،             َرمیَن، ِاَلْی ك  َوالِمْن باِبك َمْطُرودیَن، یا َاْجَوَد اَالْجَودیَن، َوَاْكَرَم االَْكْ       

َاللَُّھ مَّ  . َاْیدَینا َفِھي ِبِذلَِّة االِْْعِت راِف َمْوُس وَمةٌ   َمناِسِكنا، َوَاْكِمْل َلنا َحجَّنا، َوْاْعُف َعّنا َوعاِفنا، َفَقْد َمَدْدنا ِاَلْیك         َفَاِعّنا َعلى 
 ھِذِه اْلَعِشیَِّةما َسَأْلناك، َواْكِفنا َما اْسَتْكَفْیناك، َفال كاِفي َلنا ِس واك، َوال َربَّ َلن اَغْیُرك، ناِف ٌذ فین ا ُحْكُم ك،                  َفَاْعِطنا في 

َعظیَم االَْْج ِر،    ِبُجوِدكَاللَُّھمَّ َاْوِجْب َلنا. ُمحیٌط ِبنا ِعْلُمك، َعْدٌل فینا َقضآُؤك،ِاْقِض َلَنا اْلَخْیَر، َواْجَعْلنا ِمْن َاْھِل اْلَخْیرِ    
یا  َوَكریَم الذُّْخِر، َوَدواَم اْلُیْسِر، َواْغِفْر َلنا ُذُنوَبناَاْجَمعیَن، َوال ُتْھِلْكنا َمَع اْلھاِلكیَن، َوال َتْصِرْف َعّنا َرأَفَتك َوَرْحَمَتك       

َفَاْعَطْیَتُھ، َوَشَكَرك َفِزْدَتُھ، َوت اَب ِاَلْی ك َفَقِبْلَت ُھ َوَتَن صََّل ِاَلْی ك           كَالّلُھمَّ اْجَعْلنا في ھَذا اْلَوْقِت ِممَّْن َسَالَ      . َاْرَحَم الّراِحمینَ 
 ُذُنوِبِھ ُكلِّھا َفَغَفْرَتھا َلُھ یا َذا اْلَجالِل َواالِْْكراِم، َالّلُھمَّ َوَنقِّنا َوَسدِّْدناواْقَبْل َتَضرَُّعنا، یا َخْیَر َمْن ُسِئَل، َویا َاْرَحَم َمِن ِمْن

اْلَمْكُن وِن، َوال َم ا اْنَط َوْت َعَلْی ِھ      ال َیْخفى َعَلْیِھ ِاْغماُض اْلُجُفوِن،َ وال َلْحُظ اْلُعُیوِن، َوال َما اْسَتَقرَّ ِفي         اْسُتْرِحَم، یا َمنْ  
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الّظاِلُموَن ُعُلّوًا َكبیرًا،   َعّما َیُقوُلُمْضَمراُت اْلُقُلوِب، َاال ُكلُّ ذِلك َقْدَاْحصاُه ِعْلُمك، َوَوِسَعُھ ِحْلُمك، ُسْبحاَنك َوَتعاَلْیَت
ء ِاّال ُیَسبُِّح ِبَحْمِدك، َفَلك اْلَحْمُد َوالَْمْجُد، َوُعُلوُّاْلَجدِّ،  فیِھنَّ، َوِاْن ِمْن َشى ُتَسبُِّح َلك السَّماواُت السَّْبُع، َواالََْرُضوَن َوَمْن

َاللَُّھ مَّ َاْوِس ْع   . اْلِج ساِم، َوَاْن َت اْلَج واُد اْلَك ریُم، ال رَُّؤوُف ال رَّحیمُ        ْنعاِم، َواالَْی اِدي  یا َذا اْلَجالِل َواالِْْكراِم، َواْلَفْضِل َواالِْ     
َالّلُھ مَّ ال َتْمُك ْر ب ى، َوال     . َرَقَبت ي ِم َن الّن ارِ      ِمْن ِرْزِقك اْلَحالِل، َوعاِفني في َبَدني َودیني، َوآِم ْن َخ ْوفي، َواْعِت قْ             َعَلي

 .»نى، َوال َتْخَدْعنى،َواْدَرأ َعّني َشرَّ َفَسَقِة اْلِجنِّ َواالِْْنِسَتْسَتْدِرْج
 :ثّم رفع رأسھ وبصره الى الّسماء وعیناه ماطرتان كأّنھما مزادتان،وقال بصوت عال

َن، َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد یا َاْسَمَع الّساِمعیَن، یا َاْبَصَر الّناِظریَن، َویا َاْسَرَع اْلحاِسبیَن، َویإ؛ًًككَاْرَحَم الّراِحمی«
ال  ّساَدِة اْلَمیامیَن،َوَاْس  َأُلك َاللَُّھ  مَّ ح  اَجِتي اَّلت  ي ِاْن َاْعَطْیَتنیھ  ا َل  ْم َی  ُضرَّني م  ا َمَنْعَتن  ى،َوِاْن َمَنْعَتنیھ  ا َل  ْم َیْنَفْعن  ي م  ا        

َعلى ُك لِّ   ْنَت، َوْحَدك ال َشریك َلك، َلك اْلُمْلك، َوَلك اْلَحْمُد، َوَاْنَتال ِالَھ ِاّال اَ   .َاْعَطْیَتنى، َاْسَأُلك َفكاك َرَقَبتي ِمَن الّنارِ     
 .»ء َقدیٌر، یا َربُّ یا َربُّ َشى

الّدعاء ألنفسھم وأقبلوا عل ى االس تماع ل ھ والّت أمین      وكان یكّرر قولھ یا َربُّ وشغل من حضر مّمن كان حولھ عن           
 . وغربت الّشمس وأفاض الّناس معھ علت أصواتھم بالبكاء معھ على دعائھ، ثّم

الكفعم ي ف ي كت  اب البل د االم  ین، وق د تبع  ھ      علی ھ ال سالم ف  ي ی وم عرف  ة عل ى م  ا أورده     ال ى ھن ا ت  ّم دع اء الح  سین   
رحم ھ اهللا ف ي االقب ال بع د ی ا َربِّ ی اَربِّ ی ا َربِّ ھ ذه          المجلسي في كتاب زادالمعاد ولك ن زاد ال ّسید اب ن ط اووس       

 :الّزیادة
 َاَنا اْلَفقیُر في ِغناي َفَكْیَف ال َاُكوُن َفقیرًا في َفْقري، ِالھ ي َاَنااْلجاِھ ُل ف ي ِعْلم ي َفَكْی َف ال َاُك وُن َجُھ وًال ف ي                      ِالھي«

ِب ك َع ْن ال سُُّكوِن ِال ى َعط  آء،      اْخ ِتالَف َت ْدبیِرك، َوُس ْرَعَة َط وآِء َمق ادیِرك، َمَنع  ا ِعب اَدك اْلع اِرفینَ        َجْھل ي، ِالھ ي ِانَ  
َوالرَّْأَفِة لي َقْبَل  ُق ِبَكَرِمك، ِالھي َوَصْفَت َنْفَسك ِباللُّْطِف ِالھي ِمّني ماَیلیُق ِبُلُؤمي َوِمْنك ما َیلي. َواْلیْأِس ِمْنك في َبالء

ك، َوَل ك اْلِمنَّ ُة َعَل يَّ، َوِاْن    ُوُجوِد َضْعفي، َاَفَتْمَنُعني ِمْنُھما َبْعَد ُوُجوِد َضْعفي،ِالھي ِاْن َظَھَرِت الَْمحاِسُن ِمّني َفِبَفْضلِ         
ِالھي َكْیَف َتِكُلني َوَقْدَتَكفَّْلَت لي، َوَكیَف ُاضاُم َوَاْن َت الّناِص ُر ل ي،    . اْلَمساوُي ِمّني َفِبَعْدِلك، َوَلك اْلُحجَُّة َعَلي  َظَھْرِت

ْقري ِاَلْیك، َوَكْیَف َاَتَوسَُّل ِاَلْیك ِبماُھَو َمحاٌل َاْن َیِصَل ِاَلْی ك، َاْم  اْلَحِفيُّ بي، ھا َاَنا َاَتَوسَُّل ِاَلْیك ِبَف َاْم َكْیَف َاخیُب َوَاْنتَ  
آم الي َوِھ ي    َعَلْیك، َاْم َكْیَف ُاَتْرِجُم ِبَمقالي َوُھَو ِمَنك َبَرٌز ِاَلْیك، َاْم َكْیَف ُتَخیِّ بُ        َكْیَف َاْشُكو ِاَلْیك حالي َوُھَو ال َیْخفى      

ِالھ ي م ا َاْلَطَف ك ب ي َم َع َعظ یِم َجْھل ي، َوم ا َاْرَحَم ك ب ي َم َع               . قاَمْت ، َاْم َكْیَف ال ُتْحِسُن َاْحوالي َوِبك      َقْد َوَفَدْت ِاَلْیك  
اِر، ِالھي َعِلْمُت ِبِاْخِتالِف اْالث. َیْحُجُبني َعْنك ِالھي ما َاْقَرَبك ِمّني َوَاْبَعَدني َعْنك، َوما َاْرَاَفك بي َفَما الَّذي    . ِفْعلي َقبیِح

ِالھ ي ُكلَّم ا َاْخَرَس ني    . ء َش ي  ء، َحّت ى ال َاْجَھَل ك ف ي     َوَتنقُّالِت االَْْطواِر،َانَّ ُمراَدك ِمّني َاْن َتَتَع رََّف ِاَل يَّ ف ي ُك لِّ َش ي              
ال َتُك وُن   ِوي، َفَكْی فَ َاْوص افي َاْطَمَعْتن ي ِمَنُن ك، ِالھ ي َم ْن كاَن ْت َمحاِس ُنُھ َم سا         ُلْؤمي َاْنَطَقني َكَرُمك، َوُكلَّم ا آَی َسْتني    

ِالھي ُحْكُمك الّناِفُذ، َوَمِشیَُّتك اْلقاِھَرُةَلْم . ال َتُكوُن َدعاِوَیِھ َدعاِوي َفَكْیَف. ُمساویِھ َمساِوي، َوَمْن كاَنْت َحقاِیُقُھ َدعاِوي
حاَلة َشیَّْدُتھا، َھَدَم ِاْعِتمادي َعَلْیھا َعْدُلك، َبْل ِالھي َكْم ِمْن طاَعةَبَنْیُتھا، َو. َیْتُركا ِلذي َمقال َمقاًال، َوال ِلذي حال حاًال

ِالھي ِانَّك َتْعَلُم َاّني َوِاْن َلْم َتُدِم الّطاَعُة ِمّني ِفْعًال َجْزمًا َفَقْدداَمْت َمَحبًَّة َوَعْزمًا، ِالھي َكیَف َاْعِزُم   . َاقاَلني ِمْنھاَفْضُلك 
َعَلْی ك ِبِخْدَم ة    َوَاْن َت اْالِم ُر، ِالھ ي َت َردُّدي ِف ي اْالث اِر ُیوِج ُب ُبْع َد اْلَم زاِر، َف اْجَمْعني                  ُمَوَاْنَت اْلق اِھُر، َوَكْی َف ال َاْع زِ       

ُمْفَتِق ٌر ِاَلْی ك، َاَیُك وُن ِلَغْی ِرك ِم َن الظُُّھ وِر م ا َل ْیَس َل ك، َحّت ى            ُتوِصُلني ِاَلْیك، َكْیَف ُیْسَتَدلُّ َعَلْیك ِبما ُھَو ف ي ُوُج وِدهِ       
َبُعْدَت َحّتى َتُكوَن اْالثاُر ِھ َي الَّت ي ُتوِص ُل     َمتى ِغْبَت َحّتى َتْحتاَج ِالى َدلیل َیُدلُّ َعلْیك، َوَمتى     . وَن ُھَواْلُمْظِھَر َلك  َیُك

ِالھي َاَمْرَت ِبالرُُّجوِع ِاَلى . َنصیبًا َعِمَیْت َعْیٌن الَتراك َعَلْیھا َرقیبًا، َوَخِسَرْت َصْفَقُة َعْبد َلْم َتْجَعْل َلُھ ِمْن ُحبِّك     . ِاَلْیك
ِاَلْیك ِمْنھا، َمُصوَن السِّرِّ  اْالثاِر َفَاْرِجْعني ِاَلْیك ِبِكْسَوِةاالَْْنواِر، َوِھداَیِة االِْْسِتبصاِر، َحّتى َاْرَجَع ِاَلْیك ِمْنھا َكما َدَخْلتُ  

َیَدْیك، َوھذا  ِالھي ھذا ُذّلي ظاِھٌر َبْیَن. ء َقدیٌر  َعَلْیھا، ِانَّك َعلى ُكلِّ َشياالِْْعِتماِد َعِن النََّظِر ِاَلْیھا، َوَمْرُفوَع اْلِھمَِّة َعِن
ح  الي ال َیْخف  ى َعَلْی  ك، ِمْن  ك َاْطُل  ُب اْلُوُص  وُل ِاَلْیك،ِوَب  ك َاْس  َتِدلُّ َعَلْی  ك، َفاْھ  ِدني ِبُن  وِرك ِاَلْی  ك، َوَاِقْمن  ي ِب  ِصْدِق          

اْلَمُصوِن، ِالھ ي َحقِّْقن ي ِبَحق اِئِق َاْھ ِل اْلُق ْرِب،       ھي َعلِّْمني ِمْن ِعْلِمك الَْمْخُزوِن، َوُصّني ِبِسْتِرك    ِال. اْلُعُبوِدیَِّةَبْیَن َیَدْیك 
اْخِتی اري، َوَاْوِقْفن ي َعل ى     ِالھ ي َاْغِنن ي ِبَت ْدبیِرك ل ي َع ْن َت ْدبیري، َوِباْخِتی اِرك َع نِ        . اْلَج ْذبِ  َواْسُلك ب ي َم ْسَلك َاْھ لِ     

َنْف   سي، َوَطھِّْرن   ي ِم   ْن َش   ّكي َوِش   ْركي َقْب   َل ُحُل   وِل َرْم   سي، ِب   ك    ِالھ   ي َاْخِرْجن   ي ِم   ْن ُذِل. اْض   ِطراريَمراِك   ِز 
َاْنَتِصُرَفاْنُصْرني، َوَعَلْیك َاَتَوكَُّل َفال َتِكْلني، َوِاّیاك َاْس َأُل َف ال ُتَخیِّْبني،َوف ي َف ْضِلك َاْرَغ ُب َف ال َتْحِرْمن ي، َوِبَجناِب ك                

ِالھي َتَقدََّس ِرضاك َاْن َیُكوَن َلُھ ِعلٌَّةِمْنك، َفَكْیَف َیُكوُن َل ُھ ِعلَّ ٌة ِمّن ي،    . ِسُب َفال ُتْبِعْدني،َوِبباِبك َاِقُف َفال َتْطُرْدني    َاْنَت
 ِانَّ اْلَق ضآَءَواْلَقَدَر ُیَمّنین ي، َوِانَّ   ِالھ ي . ِاَلْیك النَّْفُع ِمْن ك، َفَكْی َف ال َتُك وُن َغِنّی ًا َعّن ي      ِالھي َاْنَت اْلِغنيُّ ِبذاِتك َاْن َیِصلَ    

َاْس َتْغِنَي ِب ك    النَّصیَر لي، َحّتى َتْنُصَرني َوُتَبصَِّرني، َوَاْغِنني ِبَف ْضِلك َحّت ى     اْلَھوى ِبَوثاِئِق الشَّْھَوِة َاَسَرني، َفُكْن َاْنتَ     
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ِلیآِئ  ك َحّت  ى َعَرُف  وك َوَوحَّ  دوك، َوَاْن  َت الَّ  ذي َاَزْل  َت االَْْغی  اَر  َاْو َع  ْن َطَلب  ي، َاْن  َت الَّ  ذي َاْش  َرْقَت االَْْن  واَر ف  ي ُقُل  وبِ 
اْلُمْوِنُس َلُھْم َحْیُث َاْوَحَشْتُھُم اْلَعواِلُم، َوَاْنَت الَّ ذي   ُقُلوِب َاِحّباِئك َحّتى َلْم ُیِحبُّوا ِسواك َوَلْم َیْلَجأوا ِالى َغْیِرك، َاْنتَ      َعْن

َلَق ْد خ اَب َم ْن َرِض َى ُدوَن ك َب َدًال،       . َوَج َدك  باَنْت َلُھُم اْلَمعاِلُم، ماذا َوَجَد َمْن َفَقَدك، َوَما الَّذي َفَقَد َمنْ          اْسَت َھَدْیَتُھْم َحْیثُ 
ك َوَاْن َت م ا   َكْیَف ُیْرجى ِسواك َوَاْنَت ما َقَطْعَت االِْْحساَن،َوَكْیَف ُیْطَلُب ِم ْن َغْی رِ           . َعْنك ُمَتَحوِّالً  َوَلَقْد َخِسَر َمْن َبغى   

َاْل َبَس َاْوِلی اَءُه َمالِب َس     َاذاَق َاِحّبآَءُه َحالَوَة اْلُمؤاَن َسِة، َفق اُموا َب ْیَن َیَدْی ِھ ُمَتَملِّق یَن، َوی ا َم نْ            َبدَّْلَت عاَدَة االِْْمِتناِن، یا َمنْ    
اْلعاِب دیَن، َوَاْن َت    ل ّذاِكریَن، َوَاْن َت اْلب ادي ِباالِْْح ساِن َقْب َل َتَوجُّ ھِ          ال ّذاِكُر َقْب َل ا     َھْیَبِتِھ، َفقاُموا َبْیَن َیَدْیِھ ُمْسَتْغِفریَن، َاْنتَ     

َحّت ى   ِالھ ي ُاْطُلْبن ي ِبَرْحَمِت ك   . اْلَوّھاُب ُثمَّ ِلما َوَھْبَت َلنا ِم َن اْلُم ْسَتْقِرضینَ       اْلَجواُد ِباْلَعطآِء َقْبَل َطَلِب الّطاِلبیَن، َوَاْنتَ     
ال َیْنَقِط  ُع َعْن  ك َوِاْن َع  َصْیُتك، َكم  ا َانَّ َخ  ْوفي ال  ِذْبني ِبَمنِّ  ك َحّت  ى ُاْقِب  َل َعَلْی  ك، ِالھ  ي ِانَّ َرج  آئي َاِص  َل ِاَلْی  ك، َواْج  

َت َاَمل ي، َاْم    َكْی َف َاخی ُب َوَاْن       ِالھ ي . ُیزاِیُلني َوِاْن َاَطْعُتك،َفَقْد َدَفْعَتِني اْلَعواِلُم ِاَلْیك، َوَقْد َاْوَقَعني ِعْلمي ِبَكَرِمك َعَلْی ك           
َكْی َف ال   َاْسَتِعزُّ َوِفي الذِّلَِّة َاْرَكْزَتن ي، َاْم َكْی َف ال َاْس َتِعزُّ َوِاَلْی ك َن َسْبَتني، ِالھ ي       َكْیَف ُاھاُن َوَعَلْیك ُمَتكَّلي، ِالھي َكْیفَ  

الَّذي ِبُجوِدك َاْغَنْیَتني، َوَاْن َت الَّ ذي ال ِال َھ َغْی ُرك َتَعرَّْف َت            َتَاْفَتِقُر َوَاْنَت الَّذي ِفي اْلُفَقرآِء َاَقْمَتني، َاْم َكْیَف َاْفَتِقُر َوَانْ         
ء، َوَاْن َت الّظ اِھُر ِلُك لِّ     ظاِھرًا في ُكلِّ َش ي  ء، َفَرَاْیُتك ُء، َوَاْنَت الَّذي َتَعرَّْفَت ِاَليَّ في ُكلِّ َشي    ءَفما َجِھَلك َشي   ِلُكلِّ َشي 

ماِنیَِّتِھ َف صاَر اْلَع ْرُش َغْیب ًا ف ي ذِاِت ِھ، َمَحْق َت اْالث اَر ِباْالث اِر،َوَمَحْوَت االَْْغی اَر ِبُمحیط اِت                     ِبَرْح ء، یا َمِن اْسَتوى    َشي
َبھآِئ ِھ، َفَتَحقَّق ْت    ُس راِدقاِت َعْرِش ِھ َع ْن َاْن ُتْدِرَك ُھ االَْْب صاُر، ی ا َم ْن َتَجّل ى ِبَكم الِ           َاْفالك االَْْنواِر، یا َمِن اْحَتَج َب ف ي       

ء  َعَظَمُت  ُھ َم  ْن االِْْس  ِتوآَء، َكْی  َف َتْخف  ى َوَاْن  َت الّظ  اِھُر،َاْم َكْی  َف َتغی  ُب َوَاْن  َت الرَّقی  ُب اْلحاِض  ُر، ِانَّ  ك َعل  ى ُك  لِّ َش  ي  
 .َقدیر،َواْلَحْمُد للَّھ َوْحَدُه
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، َألّلُھ مَّ َل ك اْلَحْم ُد َب دیَع ال سَّماواِت َواالَْْرِض،َذا اْلَج الِل َواالِْْك راِم، َربَّ االَْْرب اِب، َوِإل َھ ُك لِّ           َاْلَحْمُد للَّھ َربِّ اْلعاَلمینَ 
ء ُمح یٌط،   يء، َوُھَو ِبُكلِّ َش َشي ٌء، َوال َیْعُزُب َعْنُھ ِعْلُم ء، َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْي َمْخُلوق، َوواِرَث ُكلِّ َشي  َمَأُلوه، َوخاِلَق ُكلِ  
اْلَك ریُم   َوَأْن َت اللَّ ھ ال ِإل َھ ِإّال َأْن تَ    . َأْنَت اللَّھ الِإلَھ ِإّال َأْنَت االََْحُد اْلُمَتَوحُِّد، اْلَف ْرُد اْلُمَتَف رِّدُ         . ء َرقیبٌ  َوُھَو َعلى ُكلِّ َشي   

َوَأْنَت اللَّ ھ ال ِإل َھ   . اللَّھ ال ِإلَھ ِإّالَأْنَت اْلَعِليُّ اْلُمَتعاِل، الشَّدیُد الِْمحالِ     َوَأْنَت  . اْلُمَتَكرُِّم، اْلَعظیُم اْلُمَتَعظُِّم، اْلَكبیُر اْلُمَتَكبِّرُ    
 ِإّال َوَأْنَت اللَّ ھ ال ِإل ھَ  . َوَأْنَت اللَّھ ال ِإلَھ ِإّال َأْنَت السَّمیُع اْلَبصیُر،اْلَقدیُم اْلَخبیرُ        . الرَّحیُم، اْلَعلیُم اْلَحكیمُ   ِإّال َأْنَت الرَّْحمنُ  

َوَأْنَت اللَّھ ال ِإلَھ .  َوَأْنَت اللَّھ ال ِإلَھ ِإّال َأْنَت االَْوَُّل َقْبَل ُكلِّ َأَحد، َواآلِخُر َبْعَدُكلِّ َعَدد. االَْْدَوُم َأْنَت اْلَكریُم االَْْكَرُم، الّداِئُم
اللَّھ  َوَأْنَت. ھ ال ِإلَھ ِإّال َأْنَت ُذو اْلَبھاِء َوالَْمْجِد، َواْلِكْبِریاِء َواْلَحْمِدَوَأْنَت اللَّ.ِإّال َأْنَت الّداني في ُعُلوِِّه، َواْلعالي في ُدُنوِّهِ      

ماَص وَّْرَت ِم ْن َغْی ِر ِمث ال، َواْبَت َدْعَت اْلُمْبَت َدعاِت ِب َال           ال ِإلَھ ِإّال َأْنَت الَّذي َأْنَشْأَت اَالْشیاَء ِمْن غْیِر ِسْنخ، َوَصوَّْرتَ          
َأْن َت الَّ ذي َل ْم ُیِعْن ك     . ء َتْیسیرًا،َوَدبَّْرَت ما ُدوَن ك َت ْدبیراً       ء َتْقدیرًا، َوَیسَّْرَت ُكلَّ َشي     الَّذي َقدَّْرَت ُكلَّ َشي    ْنَتَأ. اْحِتذاء

 َفك اَن َحْتم ًا م ا    الَّ ذي َأَرْدتَ  َأْن تَ . َعلى َخْلِقك َشریك،َوَلْم ُیواِزْرك في َأْمِرك َوزیٌر، َوَل ْم َیُك ْن َل ك ُم شاِھٌد َوال َنظی رٌ                
َیُقْم ِلُسْلطاِنك  َأْنَت الَّذي ال َیْحویك َمكاٌن، َوَلْم. َأْرْدَت، َوَقَضْیَت َفكاَن َعْدًال ما َقَضْیَت،َوَحَكْمَت َفكاَن ِنْصفًا ما َحَكْمَت

ء   َشي ء َأَمدًا، َو َقدَّْرَت  ُكَل ، َوَجَعْلَت ِلُكلِّ َشيء َعَددًا َأْحَصْیَت ُكلَّ َشي َأْنَت الَّذي. ُسْلطاٌن، َوَلْم ُیْعِیك ُبْرھاٌن َوال َبیانٌ  
. االَْْفھاُم َعْن َكْیِفیَِّت ك، َوَل ْم ُت ْدِرك االَْْب صاُر َمْوِض َع َأْیِنیَِّت ك        َأْنَت الَّذي َقُصَرِت االَْْوھاُم َعْن ذاِتیَِّتك، َوَعَجَزتِ      . َتْقدیرًا

َأْنَت الَّذي ال ِض دَّ َمَع ك َفُیعاِن َدك،    .َمْوُلودًا ُدودًا، وَلْم ُتَمثَّْل َفَتُكوَن َمْوُجودًا، َوَلْم َتِلْد َفَتُكوَنال ُتحَّدُّ َفَتُكوَن َمحْ  َأْنَت الَّذي 
. ُص ْنَع م ا َص َنعَ     َواْبَتَدَع، َوَأْح َسَن     َأْنَت الَِّذي اْبَتَدَأ َواْخَتَرَع، َواْسَتْحَدثَ    . َوال ِعْدَل َلك َفُیكاِثَرك،َوال ِندَّ َلك َفُیعاِرَضك      

َوَرُؤوف !  ما َأْلَطَفك ُسْبحاَنك ِمْن َلطیف! َوَأْصَدَع ِباْلَحقِّ ُفْرقاَنك! ِفي االَْماِكِن َمكاَنك َوأْسنى! ُسْبحاَنك ما َأَجلَّ َشْأَنك
ُذو اْلَبھاِءَوالَْمْجِد،  ! یع ما َأْرَفَعك  َوَرف! َوَجواد ما َأْوَسَعك  ! َملیك ما َأْمَنَعك   ُسْبحاَنك ِمنْ ! َوَحكیم ما َأْعَرَفك  ! ما َأْرَأَفك 

ُس  ْبحاَنك َب  َسْطَت ِب  اْلَخْیراِت َی  َدك،َوُعِرَفِت اْلِھداَی  ُة ِم  ْن ِعْن  ِدك، َفَم  ِن الَْتَم  َسك ِل  دین َأْو ُدْنی  ا          . َواْلِكْبِری  اِء َواْلَحْم  دِ 
. َعْرِش ك، َواْنق اَد ِللتَّ ْسلیِم َل ك ُك لُّ َخْلِق ك       م ا ُدونَ ُسْبحاَنك َخَضَع َلك َم ْن َج رى ف ي ِعْلِم ك، َوَخ َشَع ِلَعَظَمِت ك           .َوَجَدك

ُسْبحاَنك ال ُتَحسُّ، َوالُتَجسُّ، َوال ُتَمسُّ، َوال ُتكاُد، َوال ُتماُط، َوال ُتناَزُع، َوال ُتجارى، َوالُتمارى، َوال ُتخاَدُع، َوال                 
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. ُس ْبحاَنك َقْوُل ك ُحْك ٌم، َوَق ضاُؤك َحْتٌم،َوِإراَدُت ك َع ْزمٌ         .  َحيٌّ َص َمدٌ   َرَشٌد، َوَأْنتَ  ُسْبحاَنك َسبیُلك َجَدٌد، َوَأْمُرك   . ُتماَكُر
َلك اْلَحْمُدَحْمدًا . ُسْبحاَنك باِھَر اآلیاِت، فاِطَر السَّماواِت، باِرَئ النََّسماِت.ُسْبحاَنك ال رادَّ ِلَمِشیَِّتك، َوال ُمَبدَِّل ِلَكِلماِتك

. َوَلك اْلَحْمُد َحْمدًا َیزیُد َعلى ِرضاك. َوَلك اْلَحْمُدَحْمدًا ُیوازي ُصْنَعك. ْمُد َحْمدًا خاِلدًا ِبِنْعَمِتكَوَلك اْلَح. َیُدوُم ِبَدواِمك
 ِب ِھ ِإّال  ش اِكر، َحْم دًا ال َیْنَبغ ي ِإّال َل ك، َوال ُیَتَق رَّبُ           اْلَحْمُد َحْمدًا َمَع َحْمِد ُكلِّ حاِمد، َوُشْكرًا َیْقُصُر عْنُھ ُشْكُر ُكلِ           َوَلك

ُك  ُروِر االَْْزِمَن  ِة، َوَیَتزاَی  ُد َأْض  عافًا  ِإَلْی  ك، َحْمدًاُی  ْسَتداُم ِب  ِھ االَْوَُّل، َوُی  ْسَتْدعى ِب  ِھ َدواُم اْالِخ  ِر، َحْم  دًا َیَت  ضاَعُف َعل  ى 
َعْرَش ك الَْمجی َد،    ِبك اْلَكَتَب ُة، َحْم دًا ی واِزنُ   اْلَحَفَظُة، َوَیزیُد َعلى ما َأْحَصْتُھ في ِكتا ُمَتراِدَفًة، َحْمدًا َیْعِجُز َعْن ِإْحصاِئھِ    

َوُیع  اِدُل ُكْرِس  یَّك الرَّفی  َع، َحْم  دًا َیْكُم  ُل َل  َدْیك َثواُبُھ،َوَی  ْسَتْغِرُق ُك  لَّ َج  زاء َج  زاُؤُه، َحْم  دًا ظ  اِھُرُه َوْف  ٌق ِلباِطِن  ِھ،             
ك َخْلٌق ِمْثَلُھ، َوال َیْعِرُف َأَحٌدِس واك َف ْضَلُھ، َحْم دًا ُیع اُن َم ِن اْجَتَھ َد ف ي        َوْفٌق ِلِصْدِق النِّیَِّة فیِھ، َحْمدًا َلْم َیْحَمدْ    َوباِطُنُھ

خاِلُقُھ ِم ْن َبْع ُد، َحْم دًا ال     َنْزعًا في َتْوِفَیِتِھ، َحْمدًا َیْجَمُع ما َخَلْقَت ِمَن اْلَحْمِد، َوَیْنَتِظُم ما َأْنتَ         َتْعدیِدِه، َوُیَؤیَُّد َمْن َأْغَرقَ   
َیْحَمُدك ِبِھ، َحْمدًا یوِجُب ِبَكَرِم ك اْلَمزی َد ِبُوُف وِرِه، َت ِصُلُھ ِبَمزی د َبْعَدَمزی د            َد َأْقَرُب ِإلى َقْوِلك ِمْنُھ، َوال َأْحَمَد ِممَّنْ       َحْم

َحمَّ د اْلُمْنَتَج ِب اْلُم ْصَطفى،    َربِّ َص لِّ َعل ى ُمَحمَّ د َوآِل مُ   .َطْوًال ِمْنك، َحْمدًا َیِجُب ِلَكَرِم َوْجِھك، َوُیقاِب ُل ِع زَّ َجالِل ك     
َربِّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َوآِل ِھ،  . َرَحماِتك اْلُمَكرَِّم اْلُمَقرَِّب،َأْفَضَل َصَلواِتك، َوباِرك َعَلْیِھ َأَتمَّ َبَركاِتك، َوَتَرحَّْم َعَلْیِھ َأْمَتعَ   

 َصالًة ناِمَیًة، ال َتُكوُن َص الٌة َأْنم ى ِمْنھا،َوَص لِّ َعَلْی ِھ َص الًة          َصالًة زاِكَیًة، ال َتُكوُن َصالٌةَأْزكى ِمْنھا، َوَصلِّ َعَلْیھِ       
ُمَحمَّ  د َوآِل  ِھ، َص  الًة ُتْرض  یُھ َوَتزی  ُد َعل  ى ِرض  اُه، َوَص  لِّ َعَلْی  ِھ       َربِّ َص  لِّ َعل  ى . راِض  َیًة ال َتُك  وُن َص  الٌة َفْوَقھ  ا  

 . ِھ َصالًة ال َتْرضى َلُھ ِإّالِبھا، َوال َترى َغْیَرُه َلھا َأْھًالَصالًةُتْرضیك َوَتزیُد َعلى ِرضاك َلُھ، َوَصلِّ َعَلْی
َربِّ . َربِّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َوآِلِھ، َص الًة ُتج اِوُز ِرْض واَنك، َوَیتَّ ِصُل اتِّ صاُلھاِبَبقاِئك، َوال َیْنَف ُد َكم ا ال َتْنَف ُد َكِلماُت ك           

ُم َص  َلواِت َمالِئَكِت  ك َوَأْنِبیاِئ  ك َوُرُس  ِلك َوَأْھ  ِل طاَعِتك،َوَت  ْشَتِمُل َعل  ى َص  َلواِت  َص  لِّ َعل  ى ُمَحمَّ  د َوآِلِھ،َص  الًة َتْن  َتظِ 
َص لِّ   َرِب. ِعباِدك، ِمْن ِجنِّك َوِإْنِسك َوَأْھِل ِإجاَبِتك،َوَتْجَتِمُع َعلى َص الِة ُك لِّ َم ْن َذَرْأَت َوَب َرْأَت ِم ْن َأْص ناِف َخْلِق ك                   

َعَلْیِھ َوَعلى آِلِھ َصالًة َمْرِضیًَّة َل ك َوِلَم ْن ُدوَن ك، َوُتْن ِشُئ      ُتحیُط ِبُكلِّ َصالة ساِلَفة َوُمْسَتْأَنَفة، َوَصِلَعَلْیِھ َوآِلِھ َصالًة  
ُك ُروِر االَّْی اِم ِزی اَدًة ف ي َت ضاعیَف الَیُع دُّھا             َصَلوات ُت ضاِعُف َمَعھ ا ِتْل ك ال صََّلواِت ِعْن َدھا، َوَتزی ُدھا َعل ى               َمَع ذِلك 

َأطاِئِب َأْھِل َبْیِتِھ الَّذیَن اْخَتْرَتُھْم الَِْمِرك، َوَجَعْلَتُھْم َخَزَنَة ِعْلِمك،َوَحَفَظَة دیِنك، َو ُخَلفاَءك في           َربِّ َصلِّ َعلى  . َغْیُرك
اْلَوس یَلَة ِإَلْی ك، َواْلَم ْسَلك     ْل َتُھمُ َأْرِضك، َوُحَجَجك َعلى ِعباِدك،َوَطھَّْرَتُھْم ِمَن الرِّْجِس َوالدََّنِس َتْطِھیرًا ِبِإراَدِت ك، َوَجعَ         

َعطای اك   َربِّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َوآِلِھ،َصالًة ُتْجِزُل َلُھْم ِبھا ِمْن ِنَحِلك َوَكراَمِت ك، َوُتْكِم ُل َلُھ ُم االَْْش یاَء ِم نْ           . ِإلى َجنَِّتك 
َص لِّ َعَلْی ِھ َوَعَل ْیِھْم، َص الًة ال َأَم َد ف ي َأوَِّلھ ا، َوال غاَی َة                َرِب. ِدكَوَنواِفِلك، َوُتَوفُِّر َعَلْیِھُم اْلَح ظَّ ِم ْن َعواِئ ِدك َوَفواِئ           

َربِّ َصلِّ َعَلْیِھْم ِزَنَة َعْرِشك َوما ُدوَنُھ، َوِمالََْسماواِتك َوم ا َف ْوَقُھنَّ، َوَع َدَد َأَرض یك َوم ا            . الََِمِدھا َوالِنھاَیَة ِالِخِرھا  
 . َأَبدًا ، َصالًةُتَقرُِّبُھْم ِمْنك ُزْلفى، َوَتُكوُن َلك َوَلُھْم ِرضًا، َوُمتَِّصَلًة ِبَنظاِئرِھَنَتْحَتُھنَّ  َوما َبْیَنُھنَّ

َجَعْلَتُھ َألّلُھمَّ ِإنَّك َأیَّْدَت دیَنك في ُكلِّ َأوان ِبِإمام َأَقْمَتُھ َعَلمًا ِلِعباِدك، َوَمنارًافي ِبالِدك، َبْعَد َأْن َوَصْلَت َحْبَلُھ ِبَحْبِلك، َو
َأوِمِرِه، َواالِْْنِتھاِء ِعْن َد َنْھِی ِھ، َوَأن ال        ِرْضواِنك، َواْفَتَرْضَت طاَعَتُھ، َوَحذَّْرَت َمْعِصَیَتُھ، َوَأَمْرَت ِباْمِتثالِ       الذَّریَعَة ِإلى 

 . ، َوَكْھُف اْلُمْؤِمنیَن، َوُعْرَوُةاْلُمَتَمسِّكیَن، َوَبھاُء اْلعاَلمیَنُمَتَأخٌِّر، َفُھَو ِعْصَمُة الّالِئذیَن َیَتَقدََّمُھ ُمَتَقدٌِّم، َوال َیَتَأخََّر َعْنُھ
َألّلُھمَّ َفَأْوِزْع ِلَوِلّیك ُشْكَر ما َأْنَعْم َت ِب ِھ َعَلْی ِھ، َوَأْوِزْعن ا ِمْثَل ُھ فی ِھ، َوآِت ِھ ِم ْن َل ُدْنك ُس ْلطانًا َن صیرًا، َواْف َتْح َل ُھ َفْتح ًا                 

االََْعزِّ، َواْشُدْد َأْزَرُه، َوَقوِّ َعُضَدُه، َوراِعِھ ِبَعْیِنك، َواْحِمِھ ِبِحْفِظك،َواْنْصْرُه ِبَمالِئَكِتك، َواْمُدْدُه         ِبُرْكِنكَیسیرًا، َوَأِعْنُھ   
َوآِل ِھ،َوَأْحِي ِب ِھ م ا َأماَت ُھ     َوُحُدوَدك َوَشراِئَعك، َوُسَنَن َرُس وِلك، َص َلواُتك الّلُھ مَّ َعَلْی ِھ             ِبُجْنِدك االَْْغَلِب، َوَأِقْم ِبِھ ِكتاَبك    

الّظاِلُموَن ِمْن َمعاِلِم دیِنك، َواْجُل ِبِھ َصداَء اْلَجْوِرَعْن َطریَقِتك، َوَأِب ْن ِب ِھ ال ضَّّراَء ِم ْن َس بیِلك، َو َأِزْل ِب ِھ الّن اِكبیَن                      
ِلیاِئك،َواْب  ُسْط َی  َدُه َعل  ى َأْع  داِئك، َوَھ  ْب َلن  ا َرْأَفَت  ُھ ِص  راِطك، َواْمَح  ْق ِب  ِھ ُبغ  اَة َق  ْصِدك ِعَوج  ًا، َوَأِل  ْن جاِنَب  ُھ الَِْو َع نْ 

َواْلُمداَفَع ِة َعْن ُھ ُمْكِنف یَن،     َوَرْحَمَتُھ َوَتَعطَُّفُھ َوَتَحنَُّنُھ،َواْجَعْلنا َلُھ ساِمعیَن ُمطیعیَن، َوفي ِرضاُه ساعیَن، َوِإلى ُن ْصَرِتھِ       
 . َوآِلِھ ِبذِلك ُمَتَقرِّبیَن مَّ َعَلْیِھَوِإَلْیك َوِإلى َرْسوِلك َصَلواُتك الّلُھ

َألّلُھ   مَّ َوَص   لِّ َعل   ى َأْوِلی   اِئِھُم اْلُمْعَت   ِرفیَن ِبَمق   اِمِھُم، اْلُمتَِّبع   یَن َمْنَھَجُھُم،اْلُمْقَتف   یَن آث   اَرُھُم، اْلُمْسَتْم   ِسكیَن ِبُع   ْرَوِتِھُم،   
ِتِھُم، اْلُم  َسلِّمیَن الَِْم ِرِھُم، الُْمْجَتِھ دیَن ف  ي ط اَعِتِھُم،اْلُمْنَتِظریَن َأّی اَمُھُم، اْلم  اّدیَن     اْلُمَتَم سِّكیَن ِبِوالَیِتِھُم،اْلُم ْؤَتمِّیَن ِبِإم امَ   
ْع َواْجَم  . َأْرواِحِھ مْ  الّزاِكی اِت الّناِمی اِت اْلغاِدی اِت الّراِئح اِت، َوَس لِّْم َعَل ْیِھْم َوَعل ى              ِإَلْیِھْم َأْعُیَنُھُم، الصََّلواِت اْلُمباَرك اتِ    

ف ي   َعَلْیِھْم ِإنَّك َأْنَت التَّّواُب الرَّحیُم، َوَخْیُر اْلغاِفریَن، َواْجَعْلن ا َمَعُھ مْ   َعَلى التَّْقوى َأْمَرُھْم، َوَأْصِلْح َلُھْم ُشُؤوَنُھْم، َوُتبْ   
 . داِرالسَّالِم، ِبَرْحَمِتك یا َأْرَحَم الّراِحمیَن

َرْحَمَتك، َوَمَنْنَت فیِھ ِبَعْفِوك، َوَأْجَزْلَت فی ِھ َعِطیََّت ك،    رَّْفَتُھ َوَكرَّْمَتُھ َوَعظَّْمَتُھ، َنَشْرَت فیِھَألّلُھمَّ ھذا َیْوُم َعَرَفَة، َیْوٌم شَ    
 . َعلى ِعباِدك َوَتَفضَّْلَت ِبِھ
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َفَجَعْلَت  ُھ ِممَّ  ْن َھَدْیَت  ُھ ِل  دیِنك، َوَوفَّْقَت  ُھ ِلَحقِّ  ك، ِإّی  اُه،  َألّلُھ  مَّ َوَأَن  ا َعْب  ُدك الَّ  ذي َأْنَعْم  َت َعَلْی  ِھ َقْب  َل َخْلِق  ك َل  ُھ، َوَبْع  َد َخْلِق  ك 
ُثمَّ َأَمْرَتُھ َفَلْم َیْأَتِمْر، َوَزَجْرَت ُھ َفَل ْم   .َوَعَصْمَتُھ ِبَحْبِلك،َوَأْدَخْلَتُھ في ِحْزِبك، َوَأْرَشْدَتُھ ِلُمواالِة َأْوِلیاِئك، َوُمعاداِة َأْعداِئك       

َدعاُه َھواُه ِإلى ما َزیَّْلَتُھ  َفخاَلَف َأْمَرك ِإلى َنْھِیك، الُمعاَنَدًة َلك، َوَال اْسِتْكبارًا َعَلْیك، َبْل َعْن َمْعِصَیِتكَیْنَزِجْر، َوَنَھْیَتُھ 
 واِثقًاِبَتج اُوِزك، َوك اَن   َوَعُدوُُّه، َفَأْقَدَم َعَلْیِھ عاِرفًا ِبَوعیِدك، راِجیًا ِلَعْفِوك،  َوِإلى ما َحذَّْرَتُھ، َوَأعاَنُھ َعلى ذِلك َعُدوُّك      

ِمَن  َوھا َأَناذا َبْیَن َیَدْیك صاِغرًا َذلیًال، خاِضعًا خاِشعًا، خاِئفًا ُمْعَتِرفًا ِبَعظیم. َأَحقَّ ِعباِدك َمَع ما َمَنْنَت َعَلْیِھ َأّال َیْفَعَل
ِبَصْفِحك، الِئذًا ِبَرْحَمِتك، ُموِقنًا َأنَُّھ الُیجیُرن ي ِمْن ك ُمجی ٌر،    الُذُنوِب َتَحمَّْلُتُھ، َوَجلیل ِمَن اْلَخطاَیا اْجَتَرْمُتُھ، ُمْسَتجیراً   

َفُعْد َعَليَّ ِبما َتُعوُد ِبِھ َعلى َمِن اْقَتَرَف ِمْن َتَغمُِّدك، َوُجْدَعَليَّ ِبما َتُجوُد ِبِھ َعلى َمْن َأْلقى ِبَی ِدِه      . ِمْنك ماِنعٌ  َوال َیْمَنُعني 
اْمُنْن َعَليَّ ِبما الَیَتعاَظُمك َأْن َتُمنَّ ِبِھ َعلى َمْن َأمََّلك ِمْن ُغْفراِنك، َواْجَعْل لي في ھَذااْلَیْوِم َنصیبًا  ِإَلْیك ِمْن َعْفِوك، وَ   

َل  ْم ُأَق  دِّْم م  ا َوال َتُردَّن  ي ِص  ْفرًا ِمّماَیْنَقِل  ُب ِب  ِھ اْلُمَتَعبِّ  ُدوَنَ ل  ك ِم  ْن ِعب  اِدك، َوِإّن  ي َوِإْن  . َأن  اُل ِب  ِھ َحّظ  ًا ِم  ْن ِرْض  واِنك
ِمَن الّصاِلحاِت، َفَقْد َقدَّْمُت َتْوحیَدك، َوَنْفَي االَْْضداِد َواالَْْنداِدَواالَْْشباِه َعْنك، َوَأَتْیُت ك ِم َن االَْْب واِب الَّت ي َأَم ْرَت             َقدَُّموُه

ذِل  ك ِباالِْناَب  ِة ِإَلْی  ك، َوالتَّ  َذلُِّل    ِب  التََّقرُِّب ِب  ِھ، ُث  مَّ َأْتَبْع  تُ َأْن ُت  ْؤتى ِمْنھا،َوَتَقرَّْب  ُت ِإَلْی  ك ِبم  ا ال َیْق  ُرُب ِب  ِھ َأَح  ٌد ِمْن  ك ِإالّ   
راجی ك، َو َس َأْلُتك    َواالِْْسِتكاَنِة َلك، َوُحْسِن الظَّنِّ ِبك،َوالثَِّق ِة ِبم ا ِعْن َدك، َوَش َفْعُتُھ ِبَرجاِئ ك الَّ ذي َق لَّ م ا َیخی ُب َعَلْی ھِ               

اْلُمْسَتجیِر، َوَمَع ذِلك خیفًة َوَتَضرُّعًا، َوَتَعوُّذًا َوَتَلوُّذًا، ال ُمْسَتطیًالِبَتَكبُِّر  ِل، اْلباِئس اْلَفقیِر، اْلخاِئِفَمْسَأَلَة اْلَحقیِر الذَّلی
َقّل  یَن، َوَأَذلُّ االََْذّل  یَن،  اْلُمَتَكبِّ  ریَن، َوال ُمتعاِلی  ًا ِبدالَّ  ِة اْلُمطیع  یَن، َوال ُمْسَتطیًالِب  َشفاَعِة ال  ّشاِفعیَن، َوَأَن  ا َبْع  ُد َأَق  لُّ االَْ     

 . الذَّرَِّة َأْو ُدوَنھا َوِمْثُل
ُء  َفیا َمْن َلُم ُیعاِجِل اْلُمسیئیَن، َوالَیْنَدُه اْلُمْتَرفیَن، َویا َمْن َیُمنُّ ِبِإقاَلِةاْلعاِثریَن، َوَیَتَفضَُّل ِبِإْنظاِر اْلخاِطئیَن، َأَنا اْلُم سي         

ُمَتَعمِّ دًا، َأَن ا الَّ ِذي اْس َتْخفى ِم ْن ِعب  اِدك       اْلع اِثُر، َأَن ا الَّ ذي َأْق َدَم َعَلْی ك ُمْجَتِرئ ًا، َأَن  ا الَّ ذي َع صاك        اْلُمْعَتِرُف،اْلخ اِطُي  
ِھ، أَن ا  ِعباَدك َوَأِمَنك، َأَن ا الَّ ذي َل ْم َیْرَھ ْب َس ْطَوَتك، َوَل ْم َیَخ ْف َبْأَس ك، أَنااْلج اني َعل ى َنْف سِ               َوباَرَزك، َأَنا الَّذي ھابَ   

 . اْلَعناِء اْلُمْرَتَھُن ِبَبِلیَِّتِھ، أَنا اْلَقلیُل اْلَحیاِء، َأَنا الطَّویُل
اْخَتْرَت ِمْن َبِریَِّتك، َوَم ِن اْجَتَبْی َت ِل َشْأِنك، ِبَح قِّ َم ْن            ِبَحقِّ َمِن اْنَتَجْبَت ِمْن َخْلِقك، َوِبَمِن اْصَطَفْیَتُھ ِلَنْفِسك، ِبَحقِّ َمنِ         

ُمواالَت ُھ ِبُمواالِت ك، َوَم ْن ُنْط َت ُمعاداَت ُھ       طاَعَتُھ ِبطاَعِتك، َوَمْن َجَعْلَت َمْعِصَیَتُھ َكَمْعِصَیِتك، ِبَحقِّ َمْن َقَرْن تَ      َوَصْلَت
ب ًا،َوَتَولَّني ِبم ا َتَت َوّلى ِب ِھ     ھذا ِبما َتَتَغمَُّد ِبِھ َمْن َجَأَر ِإَلْیك ُمَتَنصًِّال، َوعاَذ ِباْسِتْغفاِرك تائِ   ِبُمعاداِتك، َتَغمَّْدني في َیْومي   

َأْھ  َل طاَعِت   ك، َوالزُّْلف  ى َل   َدْیك، َواْلَمكاَن   ِة ِمْنك،َوَتَوحَّ  ْدني ِبم   ا َتَتَوحَّ  ُد ِب   ِھ َم   ْن َوف  ي ِبَعْھ   ِدك، َوَأْتَع  َب َنْف   َسُھ ف   ي       
ْوري ف ي ُح ُدوِدك، َوُمج اَوَزِة َأْحكاِم ك،       َوال ُتؤاِخْذني ِبَتْفریطي في َجْنِبك،َوَتَع ّدي َط        . ذاِتك،َوَأْجَھَدھا في َمْرضاِتك  

َوَنبِّْھني ِم ْن َرْق َدِة   . ر ِنْعَمِتِھ بي  ُحُلوِل ِبِإْمالِئك ِلي اْسِتْدراَج َمْن َمَنَعني َخْیَر ما ِعْنَدُه، َوَلْم َیْشَرْكك في           َوال َتْسَتْدِرْجني 
، َوُخ ْذ ِبَقْلب ي ِإل ى َم ا اْس َتْعَمْلَت ِب ِھ اْلقاِنتیَن،َواْس َتْعَبْدَت ِب ِھ اْلُمَتَعبِّ دیَن،                 اْلغاِفلیَن، َوِسَنِة اْلُمْسِرفیَن،َوَنْعَسِة الَْمْخُذولینَ   

َواْسَتْنَقْذَت ِبِھ اْلُمَتھاِونیَن، َوَأِعْذني ِمّماُیباِعُدني َعْنك، َوَیُحوُل َبْیني َوَبْیَن َحّظ ي ِمْن ك، َوَی ُصدُّني َعّماُأح اِوُل َل َدْیك،       
َوال َتْمَحْقن ي ف ي   .  َمْسَلك اْلَخْیراِت ِإَلْیك، َواْلمساَبَقَة ِإَلْیھاِمْن َحْیُث َأَمْرَت، َواْلُمشاحََّة فیھ ا َعل ى م ا َأَرْدتَ               َوَسھِّْل لي 

 ُتَتبِّْرني في َمْن ُتَتبُِّر ِمَن اْلُمَتَعرِّضیَن ِلَمْقِتك، َوال َتْمَحُق ِمَن اْلُمْسَتِخّفیَن ِبما َأْوَعْدَت، َوال ُتْھِلْكني َمَع َمْن ُتْھِلك ِمَن َمْن
ُسُبِلك، َوَنجِّني ِمْن َغَمراِت اْلِفْتَن ِة، َوَخلِّ ْصني ِم ْن َلَھ واِت اْلَبْل وى،َوَأِجْرني ِم ْن َأْخ ِذ االِْْم الِء، َوُح ْل                  اْلُمْنَحِرفیَن َعنْ 

َعْن ُھ َبْع َد    ن ي، َوال ُتْع ِرْض َعّن ي ِإْع راَض َم ْن ال َتْرض ى      ُی وِبُقني، َوَمْنَق َصة َتْرَھقُ   َبْیني َوَبْیَن َع ُدوٍّ ُی ِضلُّني، َوَھ وىً       
َغَضِبك، َوال ُتْؤِیْسني ِمَن االََْمِل فیك، َفَیْغِلَب َعَليَّ اْلُقُنوُطِمْن َرْحَمِتك، َوال َتْمَتِحّني ِبما ال طاَقَة لي ِبِھ، َفَتْبَھَظني ِمّما 

ْرِسْلني ِمْن َیِدك ِإْرساَل َمْن ال َخْیَر فیِھ، َوالحاَجَة ِبك ِإَلْیِھ، َوال ِإناَبَة َلُھ، َوال َتْرِم بي َوال ُت. َفْضِل َمَحبَِّتك ُتَحمُِّلنیِھ ِمْن
ِة َس ْقَطِة اْلُمَت َرّدیَن، َوَوْھَل     ِرعاَیِتك، َوَمِن اْشَتَمَل َعلْیِھ اْلِخْزُي ِم ْن ِعْن ِدك، َب ْل ُخ ْذ ِبَی دي ِم نْ       َرْمَي َمْن َسَقَط ِمْن َعْینِ    

َمب اِلَغ َم ْن    اْلُمَتَعسِّفیَن، َوَزلَِّة اْلَمْغُروریَن، َوَوْرَطِةاْلھاِلكیَن، َوعاِفني ِممَّا اْبَتَلْیَت ِبِھ َطَبقاِت َعبیِدك َو ِإماِئك، َوَبلِّْغن ي             
َوَط  وِّْقني َط  ْوَق االِْْق  الِع َعّم  ا ُیْح  ِبُط  . ُعنی  َت ِب  ِھ، َوَأْنَعْم  َت َعَلْی  ِھ، َوَرض  یَت َعْن  ُھ، َفَأَع  ْشَتُھ َحمیدًا،َوَتَوفَّْیَت  ُھ َس  عیداً   

اْلَحسناِت،َوَیْذَھُب ِباْلَبَركاِت، َوَأْش ِعْر َقْلِب َي االِْْزِدج اَر َع ْن َقب اِئِح ال سَّیِّئاِت،َوَفواِضِح اْلَحْوب اِت، َوال َت ْشَغْلني ِبم ا ال                   
 ِم ْن َقْلب ي ُح بَّ ُدْنی ا َدِنیَّ ة َتْنھ ى َعّماِعْن َدك، َوَت ُصدُّ َع ِن اْبِتغ اِء           ُأْدِرُكُھ ِإّال ِب ك َعّم ا الُیْرض یك َعّن ي َغْی ُرُه، َوَأْن ِزعْ             

ِمْن ك، َوَزیِّ ْن ِل َي التََّف رَُّد ِبُمناجاِت ك ِباللَّْی ِل َوالنَّھ اِر، َوَھ ْب ل ي ِع ْصَمًةُتْدنیني ِم ْن                اْلَوسیَلِة ِإَلْیك، َوُتْذِھُل َعِن التََّق رُّبِ     
َوَھْب ِلَى التَّْطھیَر ِم ْن َدَن ِس اْلِع ْصیاِن، َوَأْذِھ ْب           .َأْسِر اْلَعظاِئم  ني َعْن ُرُكوِب َمحاِرِمك، َوَتُفكُّني ِمنْ     َخْشَیِتك، َوَتْقَطعُ 

 َف ْضَلك  َدَرَن الَخطایا، َوَسْرِبْلني ِبِسْرباِل عاِفَیِتك، َوَردِّني ِرداَء ُمعافاِتك،َوَجلِّْلني َسواِبَغ َنْعماِئك، َوظ اِھْر َل َديَّ        َعّني
َوال َتِكْلن ي ِإل ى     . ِبَتْوفیِقك َوَتْسدیِدك، َوَأِعّني َعلى صاِلِح النِّیَّ ِة، َوَمْرِض ىِّ اْلَقْوِل،َوُمْسَتْح َسِن اْلَعَم لِ             َوَطْوَلك، َوَأیِّْدني 

َأْوِلیاِئ  ك، َوال ُتْن  ِسني  ني َب  ْیَن َی  َدْيَوُقوَِّت  ك، َوال ُتْخِزن  ي َی  ْوَم َتْبَعُثن  ي ِلِلقاِئ  ك، َوال َتْف  َضحْ  َح  ْولي َوُق  وَّتي ُدوَن َحْوِل  ك
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ِبم ا   في َأْحواِل السَّْھِو ِعْنَد َغَفالِت اْلجاِھلیَن ِالالِئك، َوَأْوِزْعن ي َأْن ُأْثِن يَ      ِذْكَرك، َوال ُتْذِھْب َعّني ُشْكَرك، َبْل َأْلِزْمنیھِ      
َرْغَبِة ال ّراِغبیَن، َوَحْم دي ِإّی اك َف ْوَق َحْم ِد اْلحاِم دیَن،         ْل َرْغَبتي ِإَلْیك َفْوقَ   َواْجَع. َأْوَلْیَتنیِھ، َوَأْعَتِرَف ِبما َأْسَدْیَتُھ ِإَليَّ    

َف ِإّني َل ك ُم َسلٌِّم،    . ِعْنَد فاَقتي ِإَلْیك، َوال ُتْھِلْكني ِبما َأْسَدْیُتُھ ِإَلْیك، َوال َتْجَبْھني ِبماَجَبْھَت ِبِھ اْلُمعاِندیَن َل ك           َوال َتْخُذْلني 
اْلَمْغِفَرِة، َوَأنَّك ِبَأْن َتْعُفَو َأْولى ِمْن ك   ُم َأنَّ اْلُحجََّة َلك،َوَأنَّك َأْولى ِباْلَفْضِل، َوَأْعَوُد ِباالِْْحساِن، َوَأْھُل التَّْقوى، َوَأْھلُ  َأْعَل

یَِّبًة َتْنَتِظُم ِبما ُأریُد،َوَتْبُلُغ ما ُأِحبُّ ِمْن َحْیُث ال َفَأْحِیني َحیاًة َط. ِبَأْن ُتعاِقَب، َوَأنَّك ِبَأْن َتْسُتَرَأْقَرُب ِمْنك ِإلى َأْن َتْشَھَر
َب ْیَن َی َدْیك،    َعْن ُھ، َوَأِمْتن ي میَت َة َم ْن َی ْسعى ُن وُرُه َب ْیَن َیَدْی ِھ َوَع ْن َیمیِن ِھ، َوَذلِّْلن ي              آتي ما َتْكَرُه، َوال َأْرَتِكُب ما َنَھْی تَ       

َبْیَن ِعباِدك، َوَأْغِنني َعمَّْن ُھَو َغِنيٌّ َعّني، َوِزْدني ِإَلْیك فاَق ًة        ي ِإذا َخَلْوُت ِبك، َواْرَفْعني    َوَأِعزَّني ِعْنَد َخْلِقك، َوَضْعن   
ي ِبم ا  َوَفْقرًا،َوَأِعْذني ِمْن َشماَتِة االَْْعداِء، َوِمْن ُحل وِل اْل َبالِء، َوِم َن ال ذُّلِّ َواْلَعناِء،َتَغمَّ ْدني ف ي َم ا اطََّلْع َت َعَلْی ِھ ِمّن                 

َوِإذا َأَرْدَت ِبَقْوم ِفْتَنًةَأْو ُسوءًا َفَنجِّني ِمْنھ ا  . َلوال ِحْلُمُھ، َواالِخُذ َعَلى اْلَجریَرِة َلْوال َأناُتھُ      َیَتَغمَُّد ِبِھ اْلقاِدُر َعَلى اْلَبْطشِ    
ِبَأواِخرھا، َوَقدیَم  ي آِخَرِتك، َواْشَفْع لي َأواِئَل ِمَنِنك   ُدْنیاك، َفال ُتِقْمني ِمْثَلُھ ف     ِلواذًا ِبك، َوِإْذ َلْم ُتِقْمني َمقاَم َفضیحة في       

َقْلبي، َوال َتْقَرْعني قاِرَعًة َیْذَھُب َلھا َبھائي، َوال َتُسْمني َخسیَسًةَیْصُغُر  َفواِئِدك ِبَحواِدِثھا، َوال َتْمُدْد لي َمّدًا َیْقُسو َمَعُھ
ِإْجَع ْل َھْیَبت ي   . َرْوَعًة ُأْبِلُس ِبھا، َوال خیَفًة ُأوِجُس ُدوَنھا     ْجِلھا َمكاني، َوال َتُرْعني   َلھا َقْدرَي، َوال َنقیَصًة ُیْجَھُل ِمْن أَ      

َوعیِدك، َوَحَذري ِمْن ِإْعذاِرك َوِإْنذاِرك، َوَرْھَبتي ِعْنَد ِتالَوِةآیاِتك، َواْعُمْر َلْیلي ِبِإیقاظي فی ِھ ِلِعباَدِت ك، َوَتَف رُّدي                في
َفكاك َرَقَبتي ِمْن ناِرك، َوِإج اَرتي ِمّم ا    َلك،َوَتَجرُّدي ِبُسُكوني ِإَلْیك َوِإْنزاِل َحواِئجي ِبك، َوُمناَزَلتي ِإیَّاك في   ِبالتََّھجُِّد  

تََّعَظ، َوالَتَذْرني في ُطْغیاني عاِمھًا، َوال في َغْمَرتي َساِھیًا َحّتى حین، َوالَتْجَعْلني ِعَظًة ِلَمِن ا. فیِھ َأْھُلھا ِمْن َعذاِبك
َوال َنكاًال ِلَمِن اْعَتَبَر، َوال ِفْتَنًة ِلَم ْن َنَظ َر، َوالَتْمُك ْر ب ي ف ي َم ْن َتْمُك ُر ِب ِھ، َوال َت ْسَتْبِدْل ب ي َغْی ري، َوال ُتَغیِّ ْر ِل ي                      

ًا ِإّال ِلَمْرضاِتك، َوال ُمْمَتَھنًا ِإّال ِباالِْْنِتقاِم اْسمًا،َوال ُتَبدِّْل لي ِجْسمًا، َوال َتتَِّخْذني ُھُزوًا ِلَخْلِقك، َوال ُسْخِرّیًا َلك،َوال َتَبع
َوَأْوِجْدني َبْرَدَعْفِوك، وَحالَوَة َرْحَمِتك، َوَرْوِحك َوَرْیحاِنك، َوَجنَِّة َنعیِمك،َوَأِذْقني َطْعَم اْلَفراِغ ِلم ا ُتِح بُّ ِب َسَعة         . َلك

راِبَح ًة، َوَكرَّت ي َغْی َر      َواْجَع ْل ِتج اَرتي   . َوِعْنَدك، َوَأْتِحْفني ِبُتْحَفة ِمْن ُتَحفاِتك    ِمْن َسَعِتك، َواالِْْجِتھاِد فیماُیْزِلُف َلَدْیك      
خاِسَرة، َوَأِخْفني َمقاَمك، َوَشوِّْقني ِلقاَءك،َوُتْب َعَليَّ َتْوَبًة َنُصوحًا، ال ُتْبِق َمَعھا ُذُنوب ًا َص غیَرًة َوال َكبی َرًة، َوالَت َذْر         

َواْنَزِع اْلِغلَّ ِمْن َصْدري ِلْلُمْؤِمنیَن،َوَأْعِطْف ِبَقْلبي َعَل ى اْلخاِش عیَن، َوُك ْن ل ي َكم ا َتُك وُن            .  َوال َسریَرةً  َمَعھا َعالِنَیةً 
 َعْرَصَة ِللّصاِلحیَن،َوَحلِّني ِحْلَیَة اْلُمتَّقیَن، َواْجَعْل لي ِلساَن ِصْدق ِفي اْلغاِبریَن، َوِذْكرًاناِمیًا ِفي اْالِخریَن، َوواِف بي

َمواِھِب ك ِإَل يَّ، َوج اِوْر     ِإْمالَْ ِمْن َفواِئِدك َیَدىَّ، َوُسْق َك راِئمَ   . َعَليَّ، َوظاِھْر َكراماِتھا َلَديَّ    َوَتمِّْم ُسُبوَغ ِنْعَمِتك  . االَْوَّلیَن
ْلن ي َش راِئَف ِنَحِل ك ِف ي اْلَمقام اِت اْلُمَع دَِّةَالِحّباِئك،       َزیَّْنَتھ ا الَِْص ِفیاِئك، َوَجلِّ   ِبَي االَْْطَیبیَن ِمْن َأْوِلیاِئك ِفي اْلِجناِن الَّتي  

َوال ُتقاِی ْسني ِبَعظیم اِت اْلَجراِئ ِر، َوال ُتْھِلْكن ي     . َواْجَعْل لي ِعْنَدك َمقیًال آوي ِإَلْیِھ ُمْطَمِئّنًا، َوَمثاَبًةَأَتَبوَُّأھا َوَأَق رُّ َعْین اً     
َطریقًا ِمْن ُكلِّ َرْحَمة، َوَأْجِزْل لي ِقَسَم اْلَمواِھِب   َعّني ُكلَّ َشك َوُشْبَھة، َواْجَعْل لي ِفي اْلَحِقُتْبَلى السَّراِئُر، َوَأِزْل َیْوَم

َواْجَع ْل َقْلب ي واِثق ًا ِبم ا ِعْن َدك،َوَھّمي ُم ْسَتْفَرغًا ِلم ا ُھ َو َل ك،          . ِمْن َنواِلك، َوَوفِّْرَعَلىَّ ُحُظوَظ االِْْحساِن ِمْن ِإْفضاِلك   
َواْلَعف اَف، َوالدََّع َة    َواْجَمْع ِلَي اْلِغن ى .َواْسَتْعِمْلني ِبما َتْسَتْعِمُل ِبِھ  خاِلَصَتك،َوَأْشِرْب َقْلبي ِعْنَد ُذُھوِل اْلُعقوِل طاَعَتك        

ِبم ا   ھا ِم ْن َمْع ِصَیِتك، َوال َخَل واتي   َواْلُمعافاَة، َوالصِّحََّة َوال سََّعَة، َوالطَُّمْأنیَنَةَواْلعاِفَی َة، َوال ُتْح ِبْط َح َسناتي ِبم ا َی شوبُ        
. َأَحد ِمَن اْلعاَلمیَن، َوُذبَّني َعِن الِْتماِس ما ِعْنَد اْلفاِسقیَن َیْعِرُض لي ِمْن َنَزغاِت ِفْتَنِتك، َوُصْن َوْجھي َعِن الطََّلِب ِإلى

. َحْی ُث ال َأْعَل ُم ِحیاَط ًة َتقین ي ِبھ ا       ًا َوَنصیرًا، َوُحْطني ِم نْ    ِللّظاِلمیَن َظھیرًا، َوال َلُھْم َعلى َمْحِو ِكتاِبك َید        َوال َتْجَعْلني 
ل ي ِإْنعاَم ك ِإنَّ ك َخْی ُر      َواْفَتْح لي َأْبواَب َتْوَبِتك،َوَرْحَمِتك، َوَرْأَفِتك، َوِرْزِقك اْلواِسِع، ِإّني ِإَلْی ك ِم َن ال ّراِغبیَن، َوَأْتِم مْ       

َوَص  لَّى اللَّ  ھ َعل  ى ُمَحمَّ  د    . َواْلُعْم  َرِة اْبِتغ  اَء َوْجِھ  ك ی  ا َربَّ اْلع  اَلمینَ      ِف  ي اْلَح  جِ َواْجَع  ْل ب  اِقَي ُعْم  ري  . اْلُمْنِعم  یَن
 . الطَّیِّبیَن الّطاِھریَن، َوالسَّالُم َعَلْیِھ َوَعَلْیِھْم َأَبَد اْالِبدیَن َوآِلِھ
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  دعاء مكارم األخالق
 

علیھم السالم، ومفاتیح  ألدعیة في رحلة الحّج،فإّنھا كنوز معارف أھل البیتأّیھا الحاّج الكریم ینبغي أن ُتكثر من ا
علی ھ   الح سین زی ن العاب دین    وقد اخترنا لك دعاء مكارم األخ الق الم روي ع ن اإلم ام عل ي ب ن         .رحمة اللَّھ سبحانھ  

یوّفق ك اللَّ ھ     یرج ى أن السالم في كتاب الصحیفة السجادیة، فلواستطعت أن تدیم قراءت ھ یومی ًا ف ي أی ام الح ّج فإّن ھ                   
للتأّدب باآلداب اإلسالمیة الرفیعة واألخالق اإللھیةالُمثلى، وتعود إلى بالدك ب زاد واف ر م ن اإلیم ان والتق وى إن                    

 :وھذا نّص الدعاء. تعالى شاء اللَّھ
 َأْحَسِن النِّیَّ اِت،   َیِقیِني َأْفَضَل اْلَیِقیِن، َواْنَتِھ ِبِنیَِّتي ِإلى    ْل ُمَحمٍَّد َوآِلِھ َوَبلِّْغ ِبِایَماِني َأْكَمَل اْلِإیَماِن، َواْجعَ        اللَُّھمَّ صلِّ َعلى  

َأللَُّھ مَّ  . َیِقیِني،َواْسَتْصِلِح ِبُقْدَرِتَك َم ا َف َسَد ِمنِّ ي    َأللَُّھمَّ َوفِّْر ِبُلْطِفَك ِنیَِّتي، َوَصحِّْح ِبَما ِعْنَدكَ    .َأْحَسِن اْلَأْعَمالِ  َوِبَعَمِلي ِإلى 
َواْكِفِني َما َیْشَغُلِني االْھتَِماُم ِبِھ، َواْسَتْعِمْلِني ِبَما َتْسَئُلِني َغدًا َعْنُھ،َواْسَتْفِرْغ َأیَّاِمي ِفَیما َخَلْقَتِن ي    ُمَحمٍَّد َوآِلِھ لِّ َعلى َص

زَِّن  ي َوَل  ا َتْبَتِلَینِّ  ي ِب  اْلِكْبِر، َوَعبِّ  ْدِني َل  َك َوَل  ا ككَتْفِتنِّ  ي ِب  النََّظِر، َوَأِع ف َل  ُھ، َوَأْغِنِن  ي َوَأْوِس  ْع َعَل  يَّ ِف  ي ِرْزِق  َك َوَل  إ؛ف
 َی َديَّ اْلَخْی َر َوَل ا َتْمَحْق ُھ ِباْلَمنِّ،َوَھ ْب ِل ي َمَع اِلَي اْلَأْخَل اِق، َواْع ِصْمِني ِم َن                ُتْفِسْدِعَباَدِتي ِباْلُعْجِب، َوَأْجِر ِللنَّاِس َعلى    

ُمَحمٍَّد َوآِلِھ َوَلا َتْرَفْعِني ِفي النَّاِس َدَرَجًة ِإلَّا َحَطْطَتِن ي ِعْنَدَنْف ِسي ِمْثَلَھ ا، َوَل ا ُتْح ِدْث ِل ي ِع ّزًا              َعلى َأللَُّھمَّ َصلِ . اْلَفْخِر
َصاِلٍح َلا َأْسَتْبِدُل  َمتِّْعِني ِبُھدًى ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد وَ  َأللَُّھمَّ َصلِّ َعلى  . َظاِھرًا ِإلَّا َأْحَدْثَت ِلي ِذلًَّة َباِطَنًةِعْنَد َنْفِسي َبَقَدِرَھا       

ِفیَھ ا، َوَعمِّْرِن ي َم ا َك اَن ُعْم ِري ِبْذَل ًة ِف ي َطاَعِت َك، َف ِاَذا َك اَن            ِبِھ، َوَطِریَق ِة َح قٍّ َل ا َأِزی ُغ َعْنَھ ا، َوِنیَّ ِة ُرْش ٍد َل ا َأُش كُ                
َأللَُّھ مَّ َل ا َت َدْع َخ ْصَلًة ُتَع اُب      . ْن َیْسِبَق َمْقُتَك ِإَليَّ َأْوَیْسَتْحِكَم َغَضُبَك َعَل يَّ َمْرَتعًا ِللشَّْیَطاِن َفاْقِبْضِني ِإَلْیَك َقْبَل أَ  ُعْمِري

 ُمَحمَّ ٍد َوآِل    َعل ى َأللَُّھ مَّ َص لِّ  . ِمنِّي ِإلَّاَأْصَلْحَتَھا، َوَلا َعآِئَبًة ُاَؤنَُّب ِبَھا ِإلَّا َحسَّْنَتَھا، َوَلا ُاْكُروَم ًة ِف يَّ َناِق َصًةِإلَّا َأْتَمْمَتَھ ا        
الصََّلاِح الثَِّقَة، َوِمْن َعَداَوِة  الشََّنآِن الَْمَحبََّة، َوِمْن َحَسِد َأْھِل اْلَبْغِي اْلَمَودََّة، َوِمْن ِظنَِّة َأْھِل ُمَحمٍَّدَوَأْبِدْلِني ِمْن ِبْغَضِة َأْھِل

اْلُمَداِریَن َتْصِحیَح اْلِمَق ِة،   َحاِم اْلَمَبرََّة، َوِمْن ِخْذَلاِن اْلَأَقَرِبیَن النُّْصَرَة، َوِمْن ُحِباْلَأْر اْلَأْدَنْیَن اْلِوَلاَیَة، َوِمْن ُعُقوِق َذِوي  
َواْجَع ْل ِل ي    َوآِل ھِ  ُمَحمَّ ٍد   َأللَُّھمَّ َص لِّ َعل ى  . َمَراَرِة َخْوِف الظَّاِلِمیَن َحَلاَوَة اْلَأَمَنِة َوِمْن َردِّ اْلُمَلاِبِسیَن َكَرَم اْلِعْشَرِة، َوِمنْ    

   َمْن َكاَیَدِني، َوُقْدَرًة َعلى  َمْن َخاَصَمِني، َوَظَفرًاِبَمْن َعاَنَدِني، َوَھْب ِلي َمْكرًا َعلى  َمْن َظَلَمِني، َوِلَسانًا َعلى َیدًا َعلى
ِلَطاَع ِة َم ْن َس دََّدِنى، َوُمَتاَبَع ِة َم ْن َأْرَش َدِني،        َوفِّْقِن ي اْضَطَھَدِني، َوَتْكِذیبًا ِلَمْن َقَصَبِني، َوَس َلاَمًھ ِممَّ ْن َتَوعَّ َدِني، وَ         َمِن

َھَجَرِن  ي ِب  اْلِبرِّ، َوُاِثی  َب َم  ْن   ُمَحمٍَّدَوآِل  ِھ َوَس  دِّْدِني ِل  َأْن ُاَع  اِرَض َم  ْن َغ  شَِّني ِبالنُّ  ْصِح، وَأْج  ِزَى َم  ْن َأللَُّھ  مَّ َص  لِّ َعل  ى
 ُح ْسِن ال ذِّْكِر، َوَأْن َأْشُكَراْلَح َسَنَة، َوُاْغ ِضَي           ِبالصَِّلِة، َوُاَخاِلَف َم ن اْغَت اَبِني ِإل ى        َمْن َقَطَعِني َحَرَمِني ِباْلَبْذِل، َوُاَكاِفَي    

 َب  ْسِط اْلَع  ْدِل،  ِبِحْلَی  ِة ال  صَّاِلِحیَن، َوَأْلِب  ْسِني ِزیَن  َة اْلُمتَِّق  یَن، ِف  ي     ُمَحمَّ  ٍد َوآِل  ِھ َوَحلِِّن  ي  اللَُّھ  مَّ َص  لِّ َعل  ى . َع  ِن ال  سَّیَِّئةِ 
اْلَغ  ْیِظ، َوِإْطَف  آِء النَّ  آِئَرِة، َوَض  مِّ َأْھ  ِل اْلُفْرَق  ِة، َوِإْص  َلاِح َذاِت اْلَبْیِن،َوِإْف  َشآِء اْلَعاِرَف  ِة، َوَس  ْتِر اْلَعآِئَب  ِة، َوِل  یِن          َوَكْظ  ِم

اْلَف ِضیَلِة، َوِإیَث اِر التََّف ضُِّل،       یِب الُْمَخاَلَقِة، َوال سَّْبِق ِإَل ى     اْلَعِریَكِة،َوَخْفِض اْلَجَناِح،َوُحْسِن السِّیَرِة، َوُسُكوِن الرِّیِح، َوطِ     
َق ْوِلي َوِفْعِل ي،     َغْیِراْلُمْسَتِحقِّ، َواْلَقْوِل ِباْلَحقِّ َوِإْن َعزَّ، َواْسِتْقَلاِل اْلَخْیِر َوِإْن َكُثَر ِمنْ           َوَتْرِك التَّْعِییِر، َواْلِإْفَضاِل َعلى   

 ُمَحمَّ ٍد    َأللَُّھ مَّ َص لِّ َعل ى     . الرَّْاِي الُْمْخَتَرعِ  َأْھِل اْلِبَدِع، َوُمْسَتْعِمِلي   َك ِبَدواِم الطَّاَعِة َوُلُزوِم اْلَجَماَعِة، َوَرْفضِ     َوَأْكِمْل ذلِ 
  ْبَتِلیَِّني ِباْلَكَسِل َعْن ِعَباَدِتَك، َوَل ا اْلَعم ى      ُقوَِّتَك ِفيَّ ِإذا َنِصْبُت،َوَلا تَ      َواْجَعْل َأْوَسَع ِرْزِقَك َعَليَّ ِإذا َكِبْرُت، َوَأْقوى       َوآِلِھ

َأللَُّھ مَّ اْجَعْلِن ي    . َعْن َسِبیلَك، َوَلاِبالتََّعرُِّض ِلِخَلاِف َمَحبَِّتَك،َوَلا ُمَجاَمَعِة َم ْن َتَف رََّق َعْن َك، َوَل ا ُمَفاَرَق ِةَمِن اْجَتَم َع ِإَلْی كَ                   
ِباْلِإْس  ِتَعاَنِة ِبَغْی  ِرَك ِإَذا  َأْسَئُلَك ِعْن  َد اْلَحاَج  ِة، َوَأَت  َضرَُّع ِإَلْی  َك ِعْن  َد اْلَم  ْسَكَنِة، َوَل  ا َتْفِتنِّ  يَأُص  وُل ِب  َك ِعْن  َد ال  ضَُّروَرِة،َو

ِخْذَلاَنَك  ْسَتِحقَّ ِبذِلَك َمْن ُدوَنَك ِإذا َرِھْبُت، َفَا اْضُطِرْرُت، َوَلا ِباْلُخُضوِع ِلُسؤاِل َغْیِرَك ِإَذااْفَتَقْرُت، َوَلا ِبالتََّضرُِّع ِإلى
َأللَُّھمَّ اْجَعْل َماُیْلِقي الشَّْیَطاُن ِفي َرْوِعي ِمَن الَّتَمنِّ ي والتََّظنِّ ي َواْلَح َسِد ِذْك رًا      . َوَمْنَعَك َوِإْعَراَضَك َیا َأْرَحَم الرَّاِحِمینَ    

ِمْن َلْفَظِة ُفْحٍش َأْو َھْجٍر َأْو َشْتِم ِع ْرٍض،    ِلَساِني  َعلى َك، َوَما َأْجرى َعُدوِّ  ِلَعَظَمِتَك،َوَتَفكُّرًا ِفي ُقْدَرِتَك، َوَتْدِبیرًا َعلى    
َأْو َشَھاَدِة َباِطٍل،َأْو اْغِتَیاِب ُمْؤِمٍن َغآِئٍب َأْو َسبِّ َحاِضٍر َوَما َأْشَبَھ ذِلَك ُنْطقًاِباْلَحْمِد َل َك، َوِإْغَراق ًا ِف ي الثََّن آِء َعَلْی َك،           

ُمَحمَّ ٍد َوآِل ِھ َوَل ا ُاْظَلَم نَّ         َأللَُّھ مَّ َص لِّ َعل ى     .  ِفي َتْمِجیِدَك، َوُشْكرًاِلِنْعَمِتَك، َواْعِتَرافًا ِبِاْحَساِنَك، َوِإْحَصآًء ِلِمَنِن كَ        َوَذَھابًا
 َأِضَلنَّ َوَقْد َأْمَكَنْتَك ِھَدایِتى، َوَلاَأْفَتِقَرنَّ َوِم ْن  اْلَقاِدُر َعَلى اْلَقْبِض ِمنِّى، َوَلا َوَأْنَت ُمِطیٌق ِللدَّْفِع َعنِّي، َوَلا َأْظِلَمنَّ َوَأْنتَ 

 َتَج  اُوِزَك   َعْف ِوَك َق َصْدُت، َوِإل ى     َمْغِفَرِت َك َوَف ْدُت، َوِإل ى    ِإل ى  َأللَُّھ مَ . ِعْن َدَك ُوْس ِعي، َوَل ا َأْطَغ َینَّ َوَم ْن ِعْن ِدَك ُوْج ِدي       
َعَمِلي َم ا َأْس َتِحقُّ ِب ِھ َعْف َوَك، َوَم ا ِل ي َبْع َد َأْن             ِعْنِدي َما ُیوِجُب ِلي َمْغِفَرَتَك، َوَلا ِفي       اْشَتْقُت،َوِبَفْضِلَك َوِثْقُت، َوَلْیسَ  

،  لتَّْق  وى، َوَأْلِھْمِن  ي ا ِباْلُھ  دى َأللَُّھ  مَّ َوَأْنِطْقِن  ي.  ُمَحمَّ  ٍد َوآِل  ِھ َوَتَف  ضَّْل َعَل  يَّ  َنْف  ِسي ِإلَّاَف  ْضُلَك، َف  َصلِّ َعل  ى َحَكْم  ُت َعل  ى
َأُم وُت    ِملَِّت كَ  ، َواْجَعْلِن ي َعل ى   َأللَُّھ مَّ اْس ُلْك ِب َي الطَِّریَق َةاْلُمْثلى    .  ، َواْس َتْعِمْلِني ِبَم اُھَو َأْرض ى      َوَوفِّْقِني ِللَِّتي ِھَى َأْزك ى    

َعْلِني ِمْن َأْھِل السََّداِد، َوِم ْن َأِدلَّ ِة الرََّش اِد، َوِم ْن َص اِلِحي         ُمَحمٍَّد َوآِلِھ َوَمتِّْعِني ِباْلِإْقِتَصاِد،َواجْ     َأللَُّھمَّ َصلِّ َعلى  . َوَأْحَیا
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َنْفِسي َما ُیخلِّ ُصَھا، َوَأْب ِق ِلَنْف ِسي ِم ْن َنْف ِسي َم ا        َأللَُّھمَّ ُخْذ ِلَنْفِسَك ِمنْ  . اْلِعَباِد،َواْرُزْقِني َفْوَز اْلَمَعاِد، َوَسَلاَمَة اْلِمْرَصادِ    
ُحِرْم ُت، َوِب َك اْس ِتَغاَثِتي ِإْن     َھاِلَكٌة َأْو َتْعِصَمَھا، َأللَُّھمَّ َأْنَت ُعدَِّتي ِإْن َحِزْنُت، َوَأْن َت ُمْنَتَجِع ي ِإنْ       ِانَّ َنْفِسي ُیْصِلُحَھا، فَ 

ىَّ َقْبَل اْلَبالِء ِباْلَعاِفَی ِة،َوَقْبَل الطََّل ِب   َكَرْثُت، َوِعْنَدَك ِممَّا َفاَت َخَلٌف، َوِلَماَفَسَد َصَلاٌح، َوِفَیما َأْنَكْرَت َتْغِییٌر، َفاْمُنْن َعلَ      
. ِباْلِجَدِة، َوَقْب َل ال ضََّلاِل ِبالرََّش اِد، َواْكِفِن ي َمُؤَن َة َمَعرَِّةاْلِعَب اِد، َوَھ ْب ِل ي َأْم َن َی ْوِم اْلَمَع اِد، َواْمَنْحِن ي ُح ْسَن اْلِإْرَش ادِ               

َواْدَرْا َعنِّي ِبُلْطِفَك، َواْغُذِني ِبِنْعَمِتَك،َوَأْصِلْحِني ِبَكَرِمَك، َوَداِوِني ِب ُصْنِعَك، َوَأِظلَِّن ي ِف ي     ُمَحمٍَّد َوآِلِھ     َصلِّ َعلى  َأللَُّھَم
َھا َوِإَذا َتَناَقَضِت اْلِمَلُل اْلَأْعَماُل ِلَأْزَكا ِرَضاَك، َوَوفِّْقِني ِإَذا اْشَتَكَلْت َعَلىَّ اْلُأُموُر ِلَأْھَداَھا، َوِإَذا َتَشاَبَھِت َذَراَك، َوَجلِّْلِني

ِص ْدَق اْلِھَداَی ِة، َوَل ا َتْفِتنِّ ي      ُمَحمٍَّد َوآِلِھ َوَتوِّْجِني ِباْلِكَفاَیِة، َوُس ْمِني ُح ْسَن اْلِوَلاَی ِة َوَھ ْب ِل ي      َأللَُّھمَّ َصلِّ َعلى  . ِلَأْرَضاَھا
ِض ّدًا، َوَل ا    ْیِشي َكّدًا َكّدًا، َوَل ا َت ُردَّ ُدَع آِئي َعَل يَّ َرّدًا، َف ِانِّي َل ا َأْجَع ُل َل كَ              ِبالسَِّعِة، َواْمَنْحِني ُحْسَن الدََّعِة، َوَلاَتْجَعْل عَ     

َرَك ِة  السََّرِف،َوَحصِّْن ِرْزِق ي ِم َن التََّل ِف، َوَوفِّ ْر َمَلَكِت ي ِباْلبَ       ُمَحمٍَّد َوآِلِھ َواْمَنْعِني ِمنَ     َأللَُّھمَّ َصلِّ َعلى  . َأْدُعو َمَعَك ِنّداً  
 ُمَحمٍَّدَوآِلِھ َواْكِفِني َمُؤَنَة اْلِإْكِتَساِب، َواْرُزْقِن ي ِم ْن    َأللَُّھمَّ َصلِّ َعلى. ِفیِھ،َوَأِصْب ِبي َسِبیَل اْلِھَداَیِة ِلْلِبرِّ ِفَیما ُاْنِفُق ِمْنھُ     

َأللَُّھ مَّ َف َاْطِلْبِني ِبُق ْدَرِتَك َم ا     .ْحَتِمَل ِإْصَر َتِبَع اِت اْلَمْك َسبِ   ككَأْشَتِغَل َعْن ِعَباَدِتَك ِبالطََّلِب، َوَلا أَ      ك َغْیِر اْحِتَساٍب، َفَلإ؛ك  
ِباْلِإْقَت اِر،   ِباْلَی َساِر، َوَل ا َتْبَت ِذْل َج اِھي       ُمَحمَّ ٍد َوآِل ِھ َوُص ْن َوْجِھ ي         َصلِّ َعل ى   َأللَُّھَم. َأْطُلُب، َوَأِجْرِني ِبِعزَِّتَك ِممَّا َأْرَھبُ    

 ِبَذمِّ َمْن َمَنَعِني، َوَأْن َت ِم ْن ُدوِنِھ ْم     ِبَحْمِد َمْن َأْعَطاِني، َوُاْبَتلى    َأْھَل ِرْزِقَك، َوَأْسَتْعِطَي ِشَراَر َخْلِقَك، َفَاْفَتِتنَ      َفَاْسَتْرِزَق
ٍة، َوَفَراغ  ًا ِف  ي َزَھ  اَدٍة، َوِعْلم  ًا ِف  ي  ِعَب  اَد  ُمَحمَّ  ٍد َوآِل  ِھ َواْرُزْقِن  ي ِص  حًَّة ِف  ي  اْلِإْعَط  آِء َواْلَمْن  ِع، َأللَُّھ  مَّ َص  لِّ َعل  ى  َوِل  ُي

 ُبُل وِغ ِرَض اَك    ِإل ى  َأللَُّھمَّ اْخِتْم ِبَعْف ِوَك َأَجِل ي، َوَحقِّ ْق ِف ي َرَج آِء َرْحَمِت َك َأَمِل ي، َوَس ھِّلْ            .اْسِتْعَماٍل، َوَوَرعًا ِفي ِإْجَمالٍ   
 ُمَحمَّ   ٍد َوآِل   ِھ َوَنبِّْھِن   ي ِل   ِذْكِرَك ِف   ي َأْوَق   اِت اْلَغْفَل   ِة،  َعل   ى مَّ َص   ِلَأللَُّھ   . ُس   ُبِلي، َوَح   سِّْن ِف   ي َجِمی   ِع َأْح   َواِلي َعَمِل   ي

 َأللَُّھمَّ َص لِّ . ِبَھا َخْیَر الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة  َمَحبَِّتَك َسِبیًال َسْھَلًة، َأْكِمْل ِلي ِبَطاَعِتَك ِفي َأیَّاِم اْلُمْھَلِة، َواْنَھْج ِلي ِإلى  َواْسَتْعِمْلِني
 َأَحٍد َبْعَدُه،َوآِتَنا ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِف ي    ُمَحمٍَّد َوآِلِھ َكَاْفَضِل َماَصلَّْیَت َعلَى َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك َقْبَلُھ، َوَأْنَت ُمَصلٍّ َعلى         َعلى

 .النَّاِر اْلآِخَرِة َحَسَنًة َوِقِني ِبَرْحِمِتَك َعَذاَب
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  الفھرس
 

 5...المقّدمة   
 

 9...في رحاب الحّج   
 11...الحج فى القرآن الكریم   

 14...ھكذا جعل اللَّھ بیتھ محرمًا   
 16...بیت الطھر واالتسلیم   

 21...حدود اهللا في الحّج   
 23...اإلحرام   

 26...مناسك الحّج   
 31...من فضائل الحّج   

  علیھا السالم المعلیھ الس...صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم    ھكذا حج النبي
 43...علیھ السالم للحاّج    وصیة اإلمام الصادق

 46...وصایا للحاّج   
 46...ھكذا نستعد للحّج   
 47...في مدرسة الحّج   

 51...مكاسب الحّج   
 52...الحّج    آداب العشرة في

 53...نصیبك من الدنیا   
 55...إلى علماء الدین   

 58...آداب السفر   
 

 69...ة الحّج وأقسامھ   استطاع
 71...أقسام الحّج وشروطھ   

 71...القرآن الكریم   
 71...السّنة الشریفة   

 74...األحكام   
 74...تعریف الحّج   

 74...حكم الحّج   
 74...أقسام الحج   
 75...استفتاءات   

 77...على َمن تجب حّجة اإلسالم؟   
 77...السّنة الشریفة   

 79...األحكام   
 80...االستطاعة شروطھاوأحكامھا   

 83...من أین تبدء أعمالك؟   
 85...استفتاءات   

 
 91...تفصیل مناسك العمرة والحّج   

 93...المواقیت   
 93...السّنة الشریفة   

 95...األحكام   
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 98...أحكام المواقیت   
 99...استفتاءات   
 104...حّج التمّتع   

 104...القرآن الكریم   
 104...السّنة الشریفة   

 105...األحكام   
 106...أعمال عمرة التمّتع   

 106...استفتاءات   
 108... اإلحرام   -1

 108...القرآن الكریم   
 109...السّنة الشریفة   

 111...األحكام   
 118...عن اإلحرام   

 118...مستحّبات اإلحرام   
 120...بعض مكروھات اإلحرام   

 121...ءات   استفتا
 126...تروك اإلحرام   
 126...القرآن الكریم   
 127...السّنة الشریفة   

 131...األحكام   
 154...استفتاءات   

 162...على أعتاب مّكة   
 162...القرآن الكریم   
 162...السّنة الشریفة   

 164...األحكام   
 165...أحكام الحرم   

 165...آداب دخول الحرم   
 166... دخول المسجد الحرام   آداب

 171... الطواف   -2
 171...شروط صحة الطواف   

 172...واجبات الطواف   
 175...حكم الشّك في الطواف   

 180...استفتاءات   
 188... صالة الطواف   -3

 189...استفتاءات   
 
 193... السعي   -4

 193...القرآن الكریم   
 193...السّنة الشریفة   

 194...حكام   األ
 197...استفتاءات   

 199... التقصیر   -5
 199...السّنة الشریفة   
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 199...األحكام   
 201...استفتاءات   

 202...أعمال حج التمتع   
 202...السنة الشریفة   

 202...األحكام   
 203...شروط حج التمتع   

 203...استفتاءات   
 206...أعمال حج التمتع   

 206   ... اإلحرام-1
 207...استفتاءات   

 209... الوقوف بعرفات   -2
 209...السنة الشریفة   

 210...األحكام   
 211...أحكام الموقف   

 212...مستحبات الوقوف بعرفات   
 214...أحكام الوقوفین   

 214...استفتاءات   
 217... الوقوف بالمزدلفة   -3

 217...القرآن الكریم   
 217...ة   السّنة الشریف

 218...األحكام   
 219...أحكام الموقف   

 221...جدول أحكام الموقفین   
 222...مستحبات الموقف   

 223...استفتاءات   
 227... رمي جمرة العقبة   -4

 227...السّنة الشریفة   
 228...األحكام   

 229...واجبات الرمي   
 229...أحكام الرمي   

 230...مستحبات الرمي   
 231...استفتاءات   

 238... الھدي   -5
 238...القرآن الكریم   
 239...السّنة الشریفة   

 240...األحكام   
 241...أحكام الھدي   

 243...استفتاءات   
 248... الحلق والتقصیر   -6

 248...القرآن الكریم   
 248...السّنة الشریفة   

 249...األحكام   
 250...أحكام الحلق والتقصیر   
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 250...استفتاءات   
 253... طواف الزیارة   -7

 253...القرآن الكریم   
 253...السّنة الشریفة   

 254...األحكام   
 256... صالة طواف الزیارة   -8
 257... السعي   -9

 257...السّنة الشریفة   
 257...األحكام   

 259... طواف النساء   -10
 259...السنة الشریفة   

 259...كام   األح
 261... صالة طواف النساء   -11
 262... المبیت بمنى   -12

 262...السّنة الشریفة   
 262...األحكام   

 263...أحكام المبیت   
 264...استفتاءات   

 265... رمي الجمار الثالث   -13
 265...السّنة الشریفة   

 265...األحكام   
 266...أحكام الرمي   
 267...حج اإلفراد   

 267...السّنة الشریفة   
 267...األحكام   

 268...أعمال حج اإلفراد   
 269...أحكام حج اإلفراد   

 270...حج الِقران   
 270...السّنة الشریفة   

 270...األحكام   
 271...أحكام حج الِقران   
 272...أحكام حّج المرأة   

 272...السّنة الشریفة   
 273...األحكام   

 277... الصبي والصبیة   حّج
 277...السّنة الشریفة   

 279...األحكام   
 280...أحكام النیابة   

 280...السّنة الشریفة   
 281...األحكام   

 284...استفتاءات   
 288...أحكام المصدود   

 288...السّنة الشریفة   
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 288...األحكام   
 291...أحكام المحصور   

 293...العمرة المفردة   
 293...القرآن الكریم   
 293...السّنة الشریفة   

 295...العمرة المفردة   
 296...العمرة المستحبة   

 298...استفتاءات   
 

 305...عن الزیارة والدعاء   
  علیھا السالم0 علیھ السالم...علیھم السالم    وأھل بیتھ صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم زیارة النبي

 322...علیھ السالم في یوم عرفة    ینزیارة اإلمام الحس
 328...یوم عرفة    علیھ السالم دعاء اإلمام الحسین

 247...یوم عرفة    علیھ السالم دعاء اإلمام زین العابدین
 361...دعاء مكارم األخالق   

 367...الفھرس   
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  المصادر
 8 ، ص96  بحار األنوار، ج-1
 .252 ، ص4  الفروع من الكافي، ج-2
 .255 ، ص4  الفروع من الكافي، ج-3
 .16 ، ص96  بحار األنوار، ج-4
 .8 ، ص96  بحار األنوار، ج-5
 .13 ، ص96  بحار األنوار، ج-6
 .253 ، ص4  الفروع من الكافي، ج-7
 .255 ، ص4  الفروع من الكافي، ج-8
 .258 ، ص4  الفروع من الكافي، ج-9

 .262 ، ص4  الفروع من الكافي، ج-10
 .14 ، ص96 ار األنوار، ج بح-11
 .19 ، ص96  بحار األنوار، ج-12
 .20 ، ص96  بحار األنوار، ج-13
 .259 ، ص4  الفروع من الكافي، ج-14
 .64 ، ص4  الفروع من الكافي، ج-15
 .260 ، ص4  الفروع من الكافي، ج-16
 .24 ، ص96  بحار األنوار، ج-17
 .263 ، ص4  الفروع من الكافي، ج-18
 .توجد ھذه العبارة في بعض النسخ، ولكّنھا موجودة في روایة الوسائل ال -19
 .4  حدیث2 ، أبواب أقسام الحج، باب150-  153 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-20
 .21الباب :  مصباح الشریعة-21
 .7 ، ح1 ، أبواب وجوب الحج، باب5 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-22
 .1  من أبواب آداب السفر إلى الحّج، حدیث2ّج، باب ، كتاب الح250 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-23
 .3 ، حدیث33 ، باب303 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-24
 .1، حدیث 34 ، باب304  المصدر، ص-25
 .2 ، حدیث31 ، باب302  المصدر، ص-26
 .1 ، حدیث42 ، باب310  المصدر، ص-27
 .14 ، حدیث49 ، باب320 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-28
 .2 ، حدیث42 ، باب310 ر، ص المصد-29
 .1 ، حدیث43 ، باب311  المصدر، ص-30
 .1 ، حدیث44 ، باب313 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-31
 .2 ، حدیث8 ، باب262  المصدر، ص-32
 .5 ، حدیث20 ، باب283  ، ص8  وسائل الشیعة،ج-33
 .2 ، حدیث29 ، باب298  المصدر، ص-34
 .1 ، حدیث38 ، باب307  المصدر، ص-35
 .1 ، حدیث35 ، باب305 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-36
 .1 ، حدیث54 ، باب326  المصدر، ص-37
 .1 ، حدیث36 ، باب305 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-38
 .16 ، حدیث49 ، باب321  المصدر، ص-39
 .1 ، حدیث58 ، باب330  المصدر، ص-40
 .1 ، حدیث65 ، باب336  المصدر، ص-41
 .1 ، حدیث67 ، باب337  ص،8  وسائل الشیعة، ج-42
 .1 ، حدیث46 ، باب314  المصدر، ص-43
 .1 ، حدیث47 ، باب315  المصدر، ص-44
 .6 ، حدیث55 ، باب328 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-45
 .1 ، حدیث55 ، باب327  المصدر، ص-46
 .1 ، حدیث56 ، باب329  المصدر، ص-47
 .1-  2 ، حدیث52 ، باب323 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-48
 .15  من وجوب الحّج، الحدیث1 ، باب7 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-49
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 .3 ، حدیث3 ، باب13  المصدر، ص-50
 .3 ، حدیث6 ، باب17 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-51
 .1 ، حدیث7 ، باب19  المصدر، ص-52
 .7 ، حدیث1 ، باب5  المصدر، ص-53
 .1 ، حدیث3 ، أبواب أقسام الحّج، باب148  المصدر، ص-54
 .2 ، الحدیث12 ، أبواب وجوب الحّج، باب30 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-55
 .2 ، الحدیث13 ، باب30  المصدر، ص-56
 .2 ، حدیث15 ، باب32  المصدر، ص-57
 .10 ، حدیث8 ، باب23 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-58
 .4 ، حدیث9 ، باب25  المصدر، ص-59
 .5 ، حدیث22 ، باب40  المصدر، ص-60
 .7 ، حدیث10 ، باب27 مصدر، ص ال-61
 .»أحكام العبادات« تفاصیل أحكام البلوغ مذكورة في -62
 .4 ، ص7 سلسلة الینابیع الفقھیةج:  فقھ اإلمام الرضاعلیھ السالم؛ نقًال عن-63
 .3 ، الحدیث1 ، كتاب الحّج، أبواب المواقیت، باب222 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-64
 .1 ، الحدیث7 ، باب230 ، ص8  وسائل الشیعة،ج-65
 .2 ، الحدیث12 ، باب326  المصدر، ص-66
 .2 ، الحدیث13 ، باب327  المصدر، ص-67
 .8 ، الحدیث17 ، باب243  المصدر، ص-68
 .1 ، الحدیث18 ، باب243  المصدر، ص-69
 .1 ، الحدیث22 ، باب247 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-70
 .2 ، الحدیث2 م الحّج، باب، أبواب أقسا149 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-71
 .4 ، الحدیث1 ، أبواب اإلحرام، باب3 ، ص9 الشیعة، ج  وسائل-72
 .2 ، الحدیث3 ، باب6  المصدر، ص-73
 .2 ، الحدیث15 ، باب21  المصدر، ص-74
 .1 ، الحدیث27 ، باب36 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-75
 .1 ، الحدیث17 ، باب24  المصدر، ص-76
 .1 ، الحدیث36  باب،47  المصدر، ص-77
 .3 ، الحدیث37 ، باب50  المصدر، ص-78
 .2 ، الحدیث38 ، باب51 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-79
 .2 ، الحدیث43 ، باب57  المصدر، ص-80
 .4 ، الحدیث45 ، باب61  المصدر، ص-81
ل یكفي اإلتیان بالعمل إمتث اًال ألم ر اللَّ ھ     ال یجب في نیة العبادات ذكر الوجوب أو الندب أو الوجوه األخرى المتعلقة بالعمل، ب    -82

تعالى أو بنیة التقرب إلیھ، والنیة المذكورة وما ُیذكرمن النیات اُالخرى في تضاعیف ھذا الكتاب ھي الصیغة األكمل للنی ة ول یس                 
 .كل ما فیھا واجب

» أص الة « غیره قصد النیابة عن ھ فیق ول ب دل    ، وإذا كان نائبًا عن »لوجوبھ«بدل كلمة   » لندبھ« إذا كان الحّج مستحبًا فیقول       -83
وھك ذا  . ، وإذا ك ان من ذورًا ق صد الوف اء بالن ذر     »أداء«ب دل كلم ة   » ق ضاءً «:ویذكر إسمھ، وإذا ك ان ق ضاًء ق ال    » نیابة عن فالن  «

 .بالنسبة لكل النیات المذكورة في أعمال العمرة والحّج
 .1 ، الحدیث1 ك اإلحرام، باب، كتاب الحّج، أبواب ترو74 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-84
 .3 ، الحدیث12 ، باب88  المصدر، ص-85
 .7 ، الحدیث14 ، باب90  المصدر، ص-86
 .8 ، الحدیث18 ، باب94 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-87
 .3 ، الحدیث21 ، باب98  المصدر، ص-88
 .4 ، الحدیث32 ، باب109  المصدر، ص-89
 .2 ، الحدیث33 ، باب111 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-90
 .3 ، الحدیث34 ، باب114  المصدر، ص-91
 .1 ، الحدیث35 ، باب114  المصدر، ص-92
 .4 ، الحدیث46 ، باب127  المصدر، ص-93
 .1 ، الحدیث47 ، باب128  المصدر، ص-94
 .1 ، الحدیث48 ، باب129 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-95
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 .4 ، الحدیث49 ، باب132  المصدر، ص-96
 .1 ، الحدیث54 ، باب137  ص المصدر،-97
 .3 ، الحدیث62 ، باب144  المصدر، ص-98
 .1 ، الحدیث71 ، باب157  المصدر، ص-99

 .1 ، الحدیث77 ، باب161 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-100
 .3 ، الحدیث78 ، باب163  المصدر، ص-101
 .1 ، الحدیث81 ، باب166  المصدر، ص-102
 .4 دیث، الح86 ، باب173  المصدر، ص-103
 . سیأتي بیان الكّفارة وتفصیل أحكامھا إن شاء اللَّھ-104
 .290 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-105
 .290 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-106
 .1 ، الحدیث1 ، كتاب الحّج، أبواب مقدمات الطواف، باب314 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-107
 .3 ، الحدیث5 ، باب318 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-108
 .7 ، الحدیث45 ، باب383  المصدر، ص-109
 .1 ، الحدیث19 ، أبواب الطواف، باب414  المصدر، ص-110
 .5 ، الحدیث71 ، باب479  المصدر، ص-111
 .1 ، الحدیث75 ، باب489 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-112
 .حاّفة الكعبة التي تشّكل قاعدتھا:  الشاذروان-113
 .497 ، ص5  وسائل الشیعة، ج-114
 .1 ، الحدیث1 ، كتاب الحّج، أبواب السعي، باب510 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-115
 .2 ، الحدیث511  المصدر، ص-116
 .1 ، الحدیث6 ، باب521 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-117
 .2  من أبواب السعي، الحدیث14  وسائل الشیعة، الباب-118
 .1  المصدر، الحدیث-119
 .4 ، الحدیث1  كتاب الحّج، أبواب التقصیر، باب،539 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-120
 .1 ، الحدیث1 ، كتاب الحّج، أبواب إحرام الحّج والوقوف بعرفة، باب2 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-121
 .1  من إحرام الحّج والوقوف بعرفة، الحدیث9 ، باب9 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-122
 .2 ، الحدیث18 ، باب22  المصدر، ص-123
 .9 ، الحدیث19 ، باب25 ، ص10 سائل الشیعة، ج و-124
 كیلومترًا منھا، أّما المساحة 22واد یقع بالقرب من جبل الرحمة، الذي یقع جنوب شرقي مّكة المكرمة وعلى بعد :  عرفات-125

ثوّی ة، ُعَرَن ة،   : تالی ة اثنت ي ع شر كیل ومترات ط وًال، وتح ّدھا المن اطق ال       التقریبیة لھذه المنطقة فھي ثمانیة كیلومترات عرضًا في     
 ).139 ینظر تاریخ وآثار اسالمى مّكھ و مدینھ ص. (َنِمَرة، ذي المجاز، المأزمین الذي ھو مضیق بین عرفات ومزدلفة

 .544 ، ص8 سلسلة الینابیع الفقھیة، ج:  السرائر، نقًال عن-126
 .545 ، ص8 سلسلة الینابیع الفقھیة، ج:  السرائر، نقًال عن-127
 .سرعة السیر: لوجیف ا-128
 .1 ، الحدیث1 ، أبواب الوقوف بالمشعر، باب34 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-129
 .2 ، الحدیث4 ، باب37  المصدر، ص-130
 .3 ، الحدیث1 ، أبواب رمي جمرة العقبة، باب68 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-131
 .5  المصدر، الحدیث-132
 .1 ، الحدیث5 ، باب72  المصدر، ص-133
 .2 ، الحدیث13 ، باب79 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-134
 .7 ، الحدیث14 ، باب81  المصدر، ص-135
 .9 ، الحدیث17 ، باب84  المصدر، ص-136
 .1 الذبح، الحدیث  من1 ، باب85 ، ص10 الشیعة، ج  وسائل-137
 .4 ، الحدیث1 ، باب86  المصدر، ص-138
 .13 ، الحدیث40 ، باب144  المصدر، ص-139
 .36:  الحّج-140
 .14 ، الحدیث40 ، باب145 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-141
 .5 ، الحدیث42 ، باب150  المصدر، ص-142
 .129 ، ص5  وسائل الشیعة، ج-143
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 .1  من الحلق والتقصیر، الحدیث1 ، باب177 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-144
 .8 ، الحدیث1 ، باب179  المصدر، ص-145
 .6 ، الحدیث1 ، باب178 ، ص10  ج وسائل الشیعة،-146
 .3 ، الحدیث8 ، باب189  المصدر، ص-147
 .4 ، الحدیث13 ، باب193  المصدر، ص-148
غیره قبل زیارتھ ھذه، أي الذي یزور  ھو كّل من لم یشھد زیارة مّكة المكرمة في حّج أو عمرة عن نفسھ أو عن:  الصرورة-149

 .للمّرة اُالولى
 .8  من زیارة البیت، الحدیث1 ، باب202 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-150
 .9  المصدر، الحدیث-151
 .1 ، الحدیث4 ، باب205 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-152
 .4 ، باب205 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-153
 .4 ، باب205 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-154
 .1  من الحلق والتقصیر، الحدیث13 ، باب193  المصدر، ص-155
 .1  من العود إلى منى، الحدیث1 ، باب206 ، ص10 سائل الشیعة، ج و-156
 . أي منتصف ما بین غروب الشمس وطلوعھا-157
 .5  من العود إلى منى، الحدیث4 ، باب214 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-158
 .8  من أقسام الحّج، الحدیث6 ، باب188 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-159
 .13  الحدیث،2 ، باب157  المصدر، ص-160
 .12 ، الحدیث2 ، أقسام الحّج، باب156 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-161
 .3  من وجوب الحّج، الحدیث58 ، باب109 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-162
 .4 ، الحدیث59 ، باب111  المصدر، ص-163
 . أي الكفوف-164
 .3 ، الحدیث42  من أبواب اإلحرام، ص33 ، باب9  وسائل الشیعة، ج-165
 .1 ، الحدیث33 ، باب41  المصدر، ص-166
 .5 ، الحدیث48 ، باب65  المصدر، ص-167
 .1 ، أبواب وجوب الحّج، الحدیث20 ، باب37 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-168
 .1 ، الحدیث18 ، باب243  المصدر، أبواب المواقیت، ص-169
 .5 ، الحدیث17 ، باب208 ، أقسام الحّج، ص8  وسائل الشیعة، ج-170
 .2 ، الحدیث12 ، أبواب وجوب الحّج، باب30  المصدر، ص-171
 .2 ، الحدیث13 ، باب30  المصدر، ص-172
 .2 ، الحدیث15 ، باب48 ، ص11  المصدر، ج-173
 .97:  آل عمران-174
 .10 ، الحدیث8 ، باب23 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-175
 .6 ّج، الحدیث من النیابة في الح1 ، باب116 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-176
 .6 ، الحدیث8 ، باب124  المصدر، ص-177
 .1 ، الحدیث9 ، باب125  المصدر، ص-178
 .2 ، الحدیث10 ، باب126 ، ص8  وسائل الشیعة، ج-179
 .5  من اإلحصار والصّد، الحدیث1 ، باب304 ، ص9  وسائل الشیعة، ج-180
 .8 ، ح1 ، الباب236 ، كتاب الحّج، أبواب العمرة، ص10  وسائل الشیعة، ج-181
 .1 ، ح5 ، الباب242  المصدر، ص-182
 .1 ، ح2 ، الباب238  المصدر، ص-183
 .3 ، ح3 ، الباب239  المصدر، ص-184
 .10 ، ح6 ، الباب245  المصدر، ص-185
 .1 ، حدیث7 ، الباب246 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-186
المنطقة الواقعة بین مكة وبین أقل م ن   قاطنون في مكة المكرمة أو في أشرنا فیما سبق إلى أن أھل مكة ومن جاورھا ھم ال    -187

 .عنھا)  كیلومترًا90أي زھاء - فرسخًا 16
 . حسب التفصیل اآلتي في ملحق أحكام بطالن الطواف-188
 .1  من المزار، الحدیث4 ، باب263 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-189
 .1 ، الحدیث3 ، باب260  المصدر، ص-190
 .صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ي صلُّوا علیھ إلى جنب قبره أ-191
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 .2 ، الحدیث4 ، باب264 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-192
 

ص لى اهللا علی ھ    م سجد رس ول اللَّ ھ    علیھ السالم أن ُاكثر الصالة في أمرني أبو عبداللَّھ:  فقد جاء عن أبي بكر الحضرمي، قال  -193
نع م،  : صلى اهللا علی ھ وآل ھ وس لم؟ قل ت     قبر رسول اللَّھ تأتي:  تقدر علیھ كّلما شئت، وقال لي     إّنك ال : وقال. وآلھ وسلم ما استطعت   

 ].6 ، الحدیث4 ، باب264 ، أبواب المزار، ص10 وسائل الشیعة، ج. ]نائبًا أما أّنھ یسمعك من قریب ویبلغھ عنك إذا كنت: قال
 .2 ، الحدیث7 ، باب270 ، ص10  وسائل الشیعة، ج-194
 .1  من أبواب المزار، الحدیث6 ، باب266 ، ص10 وسائل الشیعة، ج -195
  .2 ، الحدیث6 ، باب267-  268  المصدر، ص-196
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