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٥ المقدمة 

ëاملقدمة
هِ  آلـِ ـدٍ وَ َمَّ ـىلَ حمُ ـىلَّ اهللاُ عَ صَ نيَ وَ ـِ املَ عَ بِّ الْ ـدُ هللا رَ احلَمْ

ين. رِ الطَّاهِ
بـني يديك أخي الفاضل الطبعة الثانية عرشة لكتاب 
الثمـرة يف أحـكام احلج والعمـرة، وهـي يف مبدئها كانت 
نتـاج مباحثـة سـنوية ألحكام احلـج ثم حتولـت بعد ذلك 
أشـبه بمنسـك جيبي حيوي آراء جمموعة من الفقهاء، وثقة 
ا مـن املسـؤوليه من أجل  األخـوة املرشـدين محلتنـا مزيـدً
تدقيق آراء الفقهاء ومطابقتها مع آخر آرائهم بقدر طاقتنا، 
وهنا البد من تسجيل بعض املالحظات اجلديرة باالهتامم: 
١- االختصار كانت إحد غاياتنا ولذا أعرضنا عن 
ذكر مصادر كل فتو خصوصاً مع ثقة اإلخوة املرشـدين 



الثمرة في أحكام الحج والعمرة  ٦

خالل الطبعات املتتالية.
٢- اعتمدنـا آراء جمموعـة مـن املراجـع الذيـن هم 
موضـع تقليـد لغالبية أهـل اخلليج وهم حسـب الرتتيب 

األبجدي:
- الشيخ حسني الوحيد اخلرساين.

- السيدصادق احلسيني الشريازي.
- السيد عيل احلسيني السيستاين.

- السيد عيل احلسيني اخلامنئي.
- السيد حممد تقي املدريس.

- السيد حممد سعيد احلكيم.
من األحياء أطال اهللا أعامرهم ومتعنا ببقائهم أما من 

األموات قدس اهللا أرسارهم، حسب الرتتيب األبجدي:
.J السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي -

.J الشيخ املريزا احلائري األحقاقي -
.J الشيخ حسني العصفور -



٧ المقدمة 

.J السيد روح اهللا املوسوي اخلميني -
.J السيد حممد احلسيني الشريازي -

- الشيخ حممد أمني زين الدين.

- السيد حممد حسني فضل اهللا.
٣- ذكرنـا يف هـذا البحـث كل مـا اعتقدنـا أنه حمل 

ابتالء وسؤال للمرشد.
٤- مل نعتمـد نصـاً معينـاً وما ذكر خالياً من االسـامء 

فهو عىل الغالب جممع عليه بني من اعتمدناهم.
٥- تعـذر علينا معرفة رأي بعـض الفقهاء يف بعض 
املسـائل نتيجة عـدم وجود الـرأي يف منسـكه أو ملحقاته 
أو حتـى يف موقعه عىل الشـبكة اإللكرتونيـة أو لكونه من 

األموات واملسألة حديثة البحث. 
٦- هذه اآلراء هي حسب آخر ما وصلنا بتاريخ ذي 

القعدة ١٤٣٢هـ.
٧- اعتمدنـا يف اسـتخراج املسـائل عـىل كل مـا هو 

موثق ومكتوب.



الثمرة في أحكام الحج والعمرة  ٨

٨- آراء املرحوم السـيد فضل اهللا متت مصادقتها من 
قبل مكتبة يف بريوت.

٩- املرجو من إخواننا األفاضل تسـديدنا وتوجيهنا 
لنقائص هـذا البحث أو إبداء أية مالحظات أو اقرتاحات 

وأن ال ينسونا من صالح الدعاء.

صالح جاسم آل عيد
saleheid11@hotmail.com

00966504820392
السيد حممد السيد نارص الصاخن

alsakhen2002@gmail.com
00966555884456



٩ أقسام الحج 

أقسام احلج

ينقسم احلج إىل ثالثة أنواع
١- حج اإلفراد:
٢- حج القران:

ومها واجبان عىل من كان وطنه قريباً من مكة املكرمة 
بحيث ال يبعد أكثر من ستة عرش فرسخاً ومقدار الفرسخ:
مـرتاً  كيلـو   ٩٢ احلـرام  املسـجد  إىل  منزلـه  مـن   *

(احلكيم).
مـرتاً  كيلـو   ٩٠ احلـرام  املسـجد  إىل  أهلـه  مـن   *

(اخلامنئي، املدريس).
* مـن منزلـه إىل حـدود مكة وإن اتسـعت ٨٨ كيلو 

مرتاً (السيستاين، السيد صادق).



الثمرة في أحكام الحج والعمرة  ١٠

* من منزله إىل مكة ٨٨ كيلو مرتاً (اخلوئي، الوحيد).
* مـن يبعد منزله أو حدود بلده (حيتاط إذا اختلفتا) 
عن املسـجد احلرام بــ ٤٨ ميالً أو أكثـر (٨٦٫٤٠٠ كيلو 

) (زين الدين). مرتاً
* من كانت املسافة بني سكنه وبني مكة أقل من اثني 
عرش ميالً، أي ما يسـاوي ١٩٫٥ كيلو مـرتاً تقريباً (فضل 

اهللا).
٣- حج التمتع.

وينقسم إىل عبادتني منفصلتني (مركب من عملني):
١- عمرة التمتع.

٢- حج التمتع.



١١ االستطاعة 

االستطاعة

االقتراض للحج
* ال جيـب حتصيل االسـتطاعة بالقرض فلو اقرتض 
للحج وكان غري قادر عىل الوفاء به ال جيب احلج ولكن لو 

اقرتض وكان قادراً عىل الوفاء بالدين:
* جيـب احلج (اخلوئي، اخلامنئي، املدريس، الوحيد، 

زين الدين، فضل اهللا).
* ال جيب احلج (السيستاين، الشريازي).

ا ولـو حـج مل جيـزه عـن حجة  * اليصبـح مسـتطيعً
االسالم (اخلميني، االحقاقي).

* لو تكلف احلج مع فقد االسـتطاعة كان مسـتحباً 
غري جمزٍ (العصفور، السيدصادق).
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* مـع عدم القدرة عىل الوفـاء، حجه صحيح ولكن 
األحوط وجوباً أن حيج مرة أخر عند االستطاعة (فضل 

اهللا).
* جيب احلج إال أن يكون املال الذي عنده بنفسه قد 
استدانه مؤجالً ففي وجوب احلج إشكال وإن كان أحوط 

وجوباً (احلكيم).
واحلج  للدين  ماله  يكفي  وال  مديوناً  كان  لو   -

: معاً
* جيب احلج إذا مل يكن منافيا إلداء الدين سواء كان 

حاالً أو مؤجالً (اخلوئي،، الوحيد).
الديـن  وفـاء  عـىل  يقـدر  مل  ان  احلـج  جيـب  ال   *

(الشريازي، السيدصادق).
بأجـل  مؤجـالً  كان  إذا  إال  احلـج  جيـب  ال   *

) (السيستاين). بعيد(كخمسني سنة مثالً
* لو كان مطمئناً عـىل األداء بالدين أو ريض الدائن 
بالتأخري وأطمأن بقدرته عىل الوفاء وجب احلج (اخلميني، 

اخلامنئي، فضل اهللا).



١٣ االستطاعة 

* إذا كان الديـن حاالً مل جيب احلج أما إذا كان أجل 
ا فاألحوط وجوباً احلج أو إذا كان قادراً  الديـن طويل عرفً

عىل الوفاء يف وقته وجب احلج (احلكيم).

سؤال: من كان مديناً وأراد أن حيجّ حجة  »
ذلك  إىل  ل  التوصّ يمكنه  فهل  اإلسالم 
مبلغاً  هيب  بأن  املرشوطة  اهلبة  طريق  عن 
يعادله  ما  ببذل  مرشوطاً   - للحملدار -مثالً

له للحج به؟
يصبـح  فإنـه  ذلـك،  يمكنـه  نعـم؛  اجلـواب: 
مسـتطيعاً بالبذل إذا مل يكن اخلروج للحج مانعاً عن 

أداء الدين يف وقته. (السيد السيستاين).
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املواقيت

١- مسجدة الشجرة (ذو احلليفة) وهو ألهل املدينة.
٢- اجلحفه: ألهل الشام.

الظاهـر أن اجلحفة غري معروفـة املعامل يف الوقت 
احلـارض، ولذلك فالبد للحاج أو املعتمر من أن يقصد 
م إحرامه عىل  أحد املواقيت األخر فيحرم منه، أو يقدّ

اجلحفة بالنذر، ما مل حيصل له العلم (زين الدين).
٣- قرن املنازل: ألهل الطائف.

٤- يلملم: ألهل اليمن.
٥- وادي العقيق: ألهل العراق. 

اإلحرام من مسجد الشجرة:
* جيـب عىل األحـوط الوجـويب أن يكـون اإلحرام 



١٥ المواقيت 

مـن داخل املسـجد حتـى املسـتحدث منـه دون خارجه: 
(السيستاين، اخلميني).

* أن يكون من مسـجد الشـجرة أو خارج املسـجد 
ا أن يكون من نفس املسـجد  حماذيـا له واألحوط اسـتحبابً

مع التمكن: (الشريازي، اخلوئي).
* مسـجد الشـجرة وليس الوادي وموضع اإلحرام 

منه الصحن ال السقائف: (العصفور).
* ال جيزي اإلحرام من خارج مسجد الشجرة ولكن 

جيوز اإلحرام من كل قسم فيه: (اخلامنئي).
* األفضل أن حيرم احلاج داخل مسجد الشجره وإن 
جـاز له اإلحـرام يف تلـك املنطقة واألوىل حماذاة املسـجد: 

(املدريس).
عـىل  الشـجرة  مسـجد  مـن  اإلحـرام  خيتـص  ال   *

األظهر: (السيدصادق).
* جيب اإلحرام من داخل مسجد الشجرة: (االحقاقي).
* األحوط األفضل اإلحرام من مسجدها: (الوحيد).
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إحرام املرأة احلائض من مسجد الشجرة:
* جيـب عليها اإلحـرام حال العبور داخل املسـجد 
وإذا مل تستطع بسـبب الزحام فعليها اإلحرام من اجلحفه: 

(العصفور) أو من حماذاهتا: (اخلامنئي).
* إذا مل تستطيع حال العبور فتحرم من خارج املسجد 

ثم جتدد اإلحرام من اجلحفه أو حماذاهتا (اخلميني).
املسـجد:  حمـاذي  مـن  اإلحـرام  عليهـا  جيـب   *

(السيستاين).
ا  اختيـارً املسـجد  خـارج  مـن  اإلحـرام  جيـوز   *

(الشريازي، املدريس، اخلوئي، زين الدين، فضل اهللا).
* حترم بالعبور من املسجد، وجيوز هلا أن حترم خارج 

املسجد قريبًا منه (السيدصادق).
* جيب اإلحرام من املسجد االصيل أو ما حياذيه: (احلكيم).

* جيب عىل املرأة احلائض اإلحرام من خارج املسجد 
(االحقاقي).



١٧ المواقيت 

اإلحرام باملحاذاة:
- إذا مل يمـر احلاج من أحـد املواقيت وجب أن حيرم 

باملحاذاة:
* ال حماذاة إال من مسجد الشجرة (عىل األحوط وجوباً 
فضل اهللا) وإذا مل يمر بميقات فميقاته أدنى احلل (العصفور).
* يف التعـدي عن حماذاة مسـجد الشـجرة إىل حماذاة 
غريه بـل عن خصوص املـورد املذكور إشـكال (اخلوئي، 

الوحيد).
* جيوز اإلحرام من املحاذاة إذا مل يمر بأحد املواقيت 
(الشـريازي، السـيد صادق، اخلميني، اخلامنئـي، احلكيم، 

السيستاين، زين الدين).
* إال أن يكـون امليقات بعيـداً جداً بحيث ال تصدق 

ا (املدريس). املحاذاة عرفً
* جيـب اإلحـرام من املواقيـت الرشعيـة أو حماذاهتا 

عند الرضورة (االحقاقي).
***
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* جيـوز للمعـذور أن حيـرم لعمـرة التمتع من 
أدنـى احلـل وإن اسـتلزم ذلك جتـاوزه عـن امليقات 
السـابق مـن دون إحرام، ويكفي يف العـذر هنا منعه 
عن احلج أو إجباره إىل لبس املخيط (السيدصادق).
- جامع أحكام احلج والعمرة، مسألة ٥٤٥.
* مـن مل يمـر عىل احـد املواقيـت وال بالقرب 
منـه كفاه اإلحـرام من أي موضع قبل احلرم، سـواء 
ـا للميقات أو قبلـه أو بعده، وال حاجة إىل  كان حماذيً
النـذر. نعم إن عـني موضعاً معينا قبـل احلرم بالنذر 

تعني (السيد موسى الزنجاين).
اإلحرام من جدة:

* إذا مل يتمكـن من الذهـاب إىل أحد املواقيت أحرم 
بالنـذر مـن جدة وجـدد اإلحـرام من خـارج احلـرم قبل 

دخوله (اخلوئي، الوحيد، زين الدين).
* جيوز اإلحرام من جدة بالنذر (الشريازي، السيستاين).
* مع عدم التمكن من الذهاب إىل املواقيت (اخلامنئي).
* اإلحرام من جدة ولو بالنذر مشكل، فالبد من الذهاب 



١٩ المواقيت 

إىل اجلحفـة أو أي ميقـات آخـر، وعند عـدم اإلمـكان حيرم من 
الطائـرة بالنذر، أو عنـد حماذاة امليقات وإن مل يسـتطع فيحرم من 

أي موقع مستطاع وجيدد التلبية عند مسجد العمرة (املدريس).
* حيرم إما من احد املواقيت أو حماذاهتا أو ينذر اإلحرام من 
جدة، وال يبعد كفاية اإلحرام من أدنى احلل ملثله (السيد صادق).
* ال مانـع من اإلحرام من جدة ملـن ال يمر عىل ميقات 
مع االحتياط االستحبايب بتجديده من أدنى احلل (فضل اهللا).
* مـن مل يمـر عىل ميقـات او حماذ له أحـرم من أدنى 

احلل (العصفور).
* ال جيـوز اإلحـرام من جـدة حتى بالنـذر، نعم يف 

حال ضيق الوقت جيوز اإلحرام منها (االحقاقي).
* ال يصح اإلحرام من جدة ال بالنذر وال بغريه ألهنا 

ليست من املواقيت (احلكيم).
إحرام املقيم يف جده:

* حيرم من احد املواقيت اخلمسة (اخلميني، اخلامنئي).
* إذا أعتـرب العـرف جدة وطنًا لـه فهو من حارضي 
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املسجد احلرام، وإال حيرم من أحد املواقيت (املدريس).
ا يوجب  * ليحـرم مـن جـده البد مـن البقاء مقـدارً

صدق عنوان املقر واملنزل (اخلوئي).
*حيرم من جده (السيستاين، احلكيم).

* يكفيه اإلحرام من أدنى احلل (السيدصادق).
هل جيوز االحرام قبل امليقات بالنذر؟.

* جيوز إال أن (السيستاين) يضيف: أنه إذا كان يعلم 
ا كالتظليل ففي انعقاد النذر إشكال. أنه يفعل حمرمً

اإلحرام من الطائرة؟.
ا: (السيستاين). * ال جيزي عىل األحوط وجوبً

* ال جيـزي وجيـوز اإلحرام بالنـذر يف الطائـرة قبل 
امليقات: (السيدصادق، اخلوئي).

* إذا صادف املحاذاة العرفية فال بأس (زين الدين)، 
ة (املدريس). ا إعادة النيّة والتلبية يف مطار جدّ واألحوط ندبً
* ال حتصل املحاذاة للميقات بالطائرة (فضل اهللا).



٢١ عمرة التمتع 

عمرة التمتع

واجبات عمرة التمتع مخسه:
١- اإلحرام.
٢- الطواف.

٣- صالة الطواف.
٤- السعي.

٥- التقصري.
****
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اإلحرام

واجبات اإلحرام:
أوالً: لبس ثويب اإلحرام:

للرجـال بعـد التجـرد مـن املخيـط وهو عبـارة عن 
فوطتني رداء و إزار.

ا التقرب  * األحـوط وجوبا أن يلبـس الثوبني قاصدً
إىل اهللا تعاىل بذلك (اخلميني، اخلامنئي)، (بل األقو: زين 
الديـن) ال يبعـد اعتبار قصد القربة يف لبـس ثويب اإلحرام 

(السيستاين).
* أمـا املرأة فيجوز هلـا أن حترم يف املخيط أو يف ثياهبا 
العاديـة ولكـن يكـره اإلحـرام يف الثـوب األسـود كراهة 

شديدة وكذلك يف الثياب امللونة.



٢٣ اإلحرام 

* األحـوط لزوماً، بل األقـو، أن تلبس املرأة عند 
إحرامهـا ثـويب اإلحـرام وجيوز هلـا أن تنزعهام بعـد عقده 

(زين الدين).
- هل جيزء غسل اإلحرام عن الوضوء:

* ال جيـزئ (الشـريازي، السـيدصادق، اخلامنئـي، 
اخلميني).

السيسـتاين،  (اخلوئـي،  الوضـوء  عـن  جيـزي   *
العصفور، املدريس، احلكيم، زين الدين).
- هل جيوز الوضوء بامء زمزم؟.

* املعـد للـرشب كـامء الـربدات ال جيـوز، أمـا املعد 
لألعـم من الـرشب فال إشـكال ويمكن إحـراز ذلك من 
جهـة جريان العادة يف اسـتعامله يف غـري الرشب بدون منع 

أحد (السيستاين).
* ال يبعد اجلواز (السيدصادق).

ا ملالك شخيص سبّله للرشب فقط فال  * إذا كان ملكً
يصح الوضوء به (اخلوئي).
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* إذا مل يُعلـم عـدم رضـا الواقف جيـوز، واألحوط 
عدم اسـتخدام املاء للوضوء إال بمقدار ما يرشبه اإلنسـان 

(املدريس).
* جيوز (احلكيم).

* املعد للرشب مشـكل الوضوء منه البد من مراعاة 
االحتياط (اخلامنئي).

شروط لباس اإلحرام:
١- اإلزار:

* أن يسـرت اإلزار مـا بني الرسة والركبة (الشـريازي 
السـيد صادق، العصفور، االحقاقي، اخلوئي) * االحوط 
استحباباً (احلكيم) * األحوط وجوباً (الوحيد، السيستاين 
زيـن الديـن) * وإن كان األوىل بـل األحـوط أيضـا كون 
اإلزار مما يسـرت الرسة والركبة (املدريس) * بينام ال يشرتط 

(اخلميني، اخلامنئي) سرت ما بني الرسة والركبة.
٢- الرداء:

ا للمنكبني (الشريازي، السيدصادق،  * أن يكون ساترً



٢٥ اإلحرام 

املدريس، االحقاقي، اخلوئي، ) * مستحب عند (اخلميني) 
* أن يسرت املنكبني إىل نصف البدن (العصفور) * أن يكون 
الظهر  من  به  ا  معتدً ا  وقدرً والعضدين  للمنكبني  ا  ساترً
(فضل اهللا) عىل األحوط (السيستاين) * جيب أن يكون يف 

طوله ساتراً أكثر من الظهر واملنكبني (زين الدين).
ا حاكيًا للبرشة: ٣- أن ال يكون اإلزار خفيفً

* (العصفـور، اخلمينـي، املدريس، الشـريازي، زين 
الدين، السـيدصادق، اخلامنئي، اخلوئـي) * عىل األحوط 

وجوباً (السيستاين، احلكيم) * بمقدار العورة (الوحيد).
(الشـريازي،  الوجـويب  األحـوط  عـىل  والـرداء   *
السيدصادق، العصفور، اخلوئي، احلكيم) * عىل األحوط 

استحباباً (اخلميني، الوحيد، املدريس).
* ال يعترب ذلك يف الرداء (السيستاين، اخلامنئي).

٤- أن يكون مما تصح الصالة فيه للرجال:
ألف: أن ال يكون متنجسـاً نجاسـة ال يعفى عنها يف 

الصالة، ويستثنى منه ما يعفى عنه يف الصالة.
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بـاء: ال جيوز اإلحرام يف املتخذ من اجللد مما ال يؤكل 
حلمه.

* واألحـوط أن ال يكونـا من اجللـود وإن كانت مما 
يؤكل حلمـه (الشـريازي، السـيدصادق، العصفـور، زين 

الدين).
جيم: ال جيوز اإلحـرام يف املغصوب أو املذهب (أن 

ا). يكون خممسً
دال: ال جيوز اإلحرام يف احلرير حتى للنساء.

* مكروه: فضل اهللا).
* األحـوط وجوبـاً تـرك لبـس احلرير للنسـاء حال 

اإلحرام (املدريس).
مالحظات:

* جتـب املبـادرة إىل تطهـري اإلحـرام الـذي يتنجس 
(العصفور، املدريس، الوحيد).

* األحوط املبادرة إىل التطهري أو التبديل (الشريازي، 
السيدصادق، اخلوئي، السيستاين، اخلميني، احلكيم).



٢٧ اإلحرام 

* األحـوط وجوباً تطهريه أو تبديله (اخلامنئي، زين 
الدين).

* ال جيب اسـتدامة لبس ثويب اإلحرام (الشـريازي، 
السـيدصادق، املـدريس، السيسـتاين، اخلوئـي، اخلمينـي، 

فضل اهللا).
* لـه أن يبـدل الثوبـني اللذيـن أحرم فيهـام من غري 
رضورة ولكـن إذا دخـل مكـة لبـس ثـويب إحرامـه، وال 
يغسـلهام لو اتسـخا إال إذا تنجسـا (العصفـور) * ويقول 
(االحقاقـي) جيـوز تبديـل ثويب اإلحـرام بغريمها بسـبب 
الوسـخ ولكـن األحـوط عند دخـول مكـة املعظمة لبس 

الثوبني األوليني.
* ال جتـب الطهارة من احلدث حال اإلحرام فيجوز 
اإلحـرام للجنـب واحلائـض والنفسـاء وغـري املتـوىضء 
وجيـب الوضوء للصـالة ألن الصالة ال تصـح إال بطهور 

كام ال يصح الطواف كذلك.
عقد اإلزار والرداء واخلرز باإلبرة:

* ال جيـوز عقـد الـرداء عـىل الرقبة وال بـأس بعقد 
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اإلزار (العصفور).
* األحـوط أن ال يعقـد ثويب اإلحـرام بعضه ببعض 
وال خييطهام بإبره أو بعود أو بشوك (االحقاقي، املدريس).
* ال إشـكال يف عقـد ثويب اإلحـرام ولكن األحوط 
ا  ـا أال يعقـد اإلزار إىل عنقه وجيوز عقـد الرداء مطلقً وجوبً

(اخلميني، اخلامنئي).
* األحـوط وجوبـاً عدم عقد الـرداء واإلزار، وكذا 
خـرز اإلزار باإلبـرة، وجيـوز خـرز الـرداء هبـا (اخلوئـي، 

السيستاين).
* ال يبعـد جواز عقد اإلحرام بعضه ببعض وكذلك 
جيـوز غـرزه بإبـره ونحوهـا وكذلـك يف الـرداء وإن كان 

األحوط ترك كل ذلك (الشريازي).
ونحوهـا  بابـرة  الغـرز  وجيـوز  العقـد  جيـوز  ال   *

(السيدصادق).
* يكـره للمحرم أن يعقـد إزاره يف عنقه وال يكره له 
عقـد الرداء وال بأس بغرز اإلزار أو الرداء باإلبرة وأمثاهلا 

(فضل اهللا).



٢٩ اإلحرام 

* ال جيوز عقد اإلزار يف العنق وال بأس بعقده يف املحزم 
واألحوط استحباباً عدم غرزه بإبره ونحوها (احلكيم).

* األحـوط إن مل يكـن أقـو أن ال يعقـد اإلزار يف 
عنقه واألحوط وجوباً عدم عقد الرداء يف عنقه (الوحيد).
* األحـوط إن مل يكـن أقو أن ال يعقد الرداء بعنقه 
وال يعقـده بعضه ببعض وال يغرزه بإبرة وشـبهها واجلواز 

يف اإلزار غري بعيد (زين الدين).
الدعاء عند عقد نية اإلحرام:

نَ  آمَ َّنْ إستَجابَ لَكَ وَ لَني ممِ عَ ْ مَّ إينِّ أسألُكَ أنْ جتَ «اللَّهُ
تِكَ ال أوقي إالّ ما  يف قَبضَ كَ وَ بْدُ . فإينِّ عَ كَ رَ كَ واتَّبع أمْ بِوعدِ
تُ احلجَّ فأسـأ لُكَ  دْ ذكرْ قَ ـذُ إالّ ما أعطَيْتَ وَ الَ آخُ قيْـتَ وَ وَ
ليهِ  لَواتُكَ عَ ـنَّةِ نبيِّـكَ صَ ، وسُ ـىلَ كِتَابِكَ يْـه عَ لَ مَ يلِ عَ ـزِ عْ أنْ تَ
ـكي يفِ يُرس  تُسـلم يل مناسِ فتُ وَ يني عىل ما ضعُ ه. وتُقوِّ وآلـِ
يْتَ  تَضَ يْتَ وارْ ضِ كَ الَّذي رَ فْدِ نْ وَ لْني مِ عَ اجْ منك وعافية. وَ
تُ  قْ ة وأنفَ ة بَعيدَ قَّ نْ شُ جتُ مِ رَ مَّ إينِّ خَ . اللَّهُ تَبْتَ كَ يتَ وَ سمَّ وَ
مَّ  يت، اللَّهُ رَ مْ عُ تي وَ جَّ مْ يلِ حَ تَمِّ مَّ فَ . اللَّهُ ضاتِكَ رْ ايل ابتغاءَ مَ مَ
ـنَّةِ نبيِّكَ  سُ ىل كِتابِكَ وَ ةِ إىل احلَـجِّ عَ رَ مْ تُّـعَ بالعُ إينِّ اُريـدُ التَّمَ
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ـني فخلّني  بسُ ضٌ حيَ ارِ ضَ يل عَ رَ إنْ عَ آله فَ ليهِ وَ لواتُـكَ عَ صَ
نْ  ْ تكُ مَّ إنْ ملَ . أَللَّهُ َّ ـيلَ تَ عَ رْ دَّ كَ الَّذي قَ رِ دَ ـتَني بِقَ بَسْ حيثُ حَ
ي  مِ مـي ودَ مَ لَكَ شـعري، وبَرشي وحلَ رَ . أحْ ـرةٌ مْ ـةٌ فَعُ حجَّ
 ، ـاءِ والثِّيـابِ والطِّيبِ ـنَ النِّسَ يَ مِ بـِ صَ عَ ي وَ ـِّ خمُ ـي وَ ظَامِ عِ وَ

ة». رَ ارَ االخِ الدَّ كَ وَ هَ جْ تَغي بِذلكَ وَ أبْ
: النية: ثانياً

* يستحب التلفظ بالنية يف اإلحرام وال جيب التلفظ 
مُ لعمرة  هبـا وال حتـى اإلخطـار بالقلـب وصيغتها «أُحـرِ

التمتع حلج التمتع حلج اإلسالم لوجوبه قربة هللا تعاىل».
وختتلـف النية فيـام إذا كان احلج مسـتحبًا أو نيابة أو 

غري ذلك.
* األحـوط أن جيعـل أعامل العمرة اخلمسـة وأعامل 
احلج االثني عرش كلها يف نظره ولو إمجاال ثم أعامل العمرة 
ولـو إمجـاال ويقصـد أن يـأيت هبذه األعـامل قربـة هللا تعاىل 
واألحوط أن يعني مشـخصات الفعـل من وجوب ونذر، 
أداء، قضاء، وإنه واجب باالستطاعة أو النذر (االحقاقي).



٣١ اإلحرام 

: التلبية ثالثاً
* وهـي التي ال ينعقـد اإلحرام إال هبـا. وصورهتا: 
» واألحوط  بَّيْكَ يكَ لَكَ لَ ِ بَّيْكَ الَ رشَ ، لَ بَّيْـكَ مَّ لَ بَّيْكَ اللَّهُ «لَ
يكَ  ِ املُلْكَ الَ رشَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ َمْ استحباباً إضافة: «إِنَّ احلْ
املـدريس،  اخلامنئـي،  اخلمينـي،  » (اخلوئـي،،  بَّيْـكَ لَ لَـكَ 
احلكيم) * واألحوط لزوماً أن يضيف: إن احلمد والنعمة 
 « بَّيْكَ لك وامللك ال رشيك (زين الدين) * وجيوز اضافة «لَ

(السيستاين).
املُلْكَ  ...إىل... لَكَ وَ مَّ بَّيْكَ اللَّهُ * التلبيـة الواجبة: «لَ
» (العصفـور، الشـريازي، السـيد صادق،  يـكَ لَـكَ ِ الَ رشَ
فضل اهللا) * ويضيف (الشـريازي والسـيد صادق، فضل 

.« بَّيْكَ اهللا) ويستحب إضافة «لَ
* األحـوط اإلكتفـاء بالتلبيـات األربـع واخلامسـة 

مستحبة (االحقاقي).
الوصل يف التلبية

ا الوصل (اخلوئي). * األحوط وجوبً
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* األحوط استحباباً الوصل (السيستاين، الشريازي، 
السيدصادق).

قطع التلبية يف إحرام عمرة التمتع
مكـة  بيـوت  مشـاهدة  عنـد  التلبيـة  قطـع  جيـب   *
(اخلمينـي) * عىل األحـوط (املدريس، اخلامنئـي) * مكة 
القـديمة (العصفور، احلكيم، زين الدين) * مكة القديمة 

عىل األحوط (الشريازي، اخلوئي، السيستاين).
* جيب قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة اجلديدة 
عـىل األصـح، ويف وجوب القطـع تأمـل وان كان أحوط 

وينبغي االلتزام به (السيدصادق).
* ينتهـي االسـتحباب عنـد مشـاهدة بيـوت مكـة 

القديمة فتكرارها غري راجح بعد ذلك (فضل اهللا).



٣٣ محرمات اإلحرام 

حمرمات اإلحرام

١- الصيد:
* حيـرم عـىل املحرم صيد احليـوان الربي، طـرياً كان أو 
غريه، وذبحه وأكله وإمسـاكه وإتالفـه، وإالعانه عليه بإغالق 

أو إشارة، أو دالله ونحو ذلك. واجلراد بحكم الصيد الربي.
* ال ختتـص كفـارة الصيـد بحال العلـم والعمد بل 

. جتب يف حال اجلهل والسهو والنسيان أيضاً
* كفـارة قتـل اجلرادة متـرة أو كف مـن الطعام ومع 

التعدد تتعدد الكفارة إال إذا كان كثرياً عرفاً فان فيه شاة.
٢- جمامعة النساء:

اجلامع يف إحرام عمرة التمتع
* إذا جامـع زوجتـه بعد السـعي وقبـل التقصري ال 
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تفسـد عمرته ولكن جيب عليـه كفارة بدنه (عىل األحوط: 
زين الدين)، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشـاة (الشريازي، 
السيد صادق، املدريس) * عىل األحوط (اخلوئي) * جيب 

عليه بدنه (اخلميني) 
* جيب عىل األحوط بقره أو جزور (السيستاين) 

* الواجـب شـاة واألفضـل بقرة وأفضـل منها بدنه 
(احلكيم).

اً بينها واألفضل  ريَّ * الواجب بدنة أو بقرة أو شـاة خمُ
بدنة (فضل اهللا).

* إذا جامـع زوجتـه يف العمرة قبل السـعي فعمرته 
باطلة وإن كان بعد السـعي قبل التقصري فعمرته صحيحة 

وعليه بدنة (االحقاقي).
- اجلامع يف إحرام حج التمتع

ا قبل الوقوف باملشعر  * من جامع زوجته عاملًا عامدً
فسد حجه وجيب عليه االمتام واحلج من قابل وعليه كفارة 
(السـيدصادق) * بدنة (الشريازي، االحقاقي، العصفور، 



٣٥ محرمات اإلحرام 

زيـن الديـن، اخلميني، املـدريس، احلكيم) * ومـع العجز 
عنهـا بقرة ومع العجز عنها شـاة (اخلوئـي) مع العجز عن 
البدنـة شـاة (السيسـتاين، فضـل اهللا) * أمـا بعـد الوقوف 

باملشعر ال يفسد حجه وجيب عليه الكفارة.
٣- تقبيل النساء.

* ال جيـوز للمحـرم تقبيل زوجته عن شـهوة أو عن 
الً وهي حمرمة. غري شهوة حتى وإن كان هو حمُ

٤- مس النساء.
* ال جيوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة.

٥- النظر إىل املرأة ومالعبتها.
* ال جيـوز للمحـرم مالعبـة زوجته وال ينظـر اليها 

بشهوة.
٦- عقد النكاح أو اإلشهاد عليه.
٧- االستمناء: بأي طريقة كانت.

٨- استعمال الطيب.
* حيـرم عـىل املحـرم اسـتعامل الزعفـران والعـود 
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ا  ـا وبخورً والـورس و املسـك والعنـرب شـامً و أكالً و صبغً
وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه.

* وجيـب االجتناب عـن مطلق الطيب (السيسـتاين، 
الوحيـد،  املـدريس،  العصفـور،  اخلمينـي،  اهللا،  فضـل 
االحقاقي،اخلامنئي) * جيب عىل األحوط (الشريازي، السيد 

صادق، اخلوئي) * جيب عىل األحوط االوىل (احلكيم).
* وأمـا الروائح الكرهية فيجب عدم االجتناب عنها 

بمسك األنف نعم جيوز االبتعاد والرسعة يف امليش.
* ال حيرم سدّ األنف (فضل اهللا).

- هل جيب االجتناب عن اهليل والقرنفل والدارسني 
والزنجبيل ونحوها؟.

* ال جيب وإن كان األحوط االجتناب عن ذلك كله 
(اخلميني، احلكيم).

* ال جيوز األكل وجيب االجتناب (املدريس، فضل اهللا).
(اخلوئـي،  االجتنـاب  األحـوط  عـىل  جيـب   *

السيدصادق، الشريازي).



٣٧ محرمات اإلحرام 

* جيب االجتناب أما الرياحني فيجب عىل األحوط 
ترك شمها (االحقاقي).

* جيـوز تناولـه ولكنـه إذا كانـت لـه رائحـة طيبـة 
فاألحوط أن ال يشمه (اخلامنئي).

والكافـور  والعنـرب  والعـود  املسـك  شـم  حيـرم   *
والـورس والزعفـران وأكلهـا وسـائر أنحـاء اسـتعامهلا، 
واألحوط حرمة مجيع أنواع الطيب األخر (زين الدين).
* ال جيـوز فيـام يكـون مطيبـاً باهليـل ونحـوه مما جيعل 
الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط (السيستاين).

- استعامل الصابون واملعجون املطيب.
* حيرم االستعامل: (املدريس، االحقاقي).

ا االجتناب: (اخلامنئي، اخلوئي). * األحوط وجوبً
* إذا كانت ذا رائحة قويه فيجب االجتناب أما إذا مل 

تكن قويه فاألحوط االجتناب (السيستاين).
* ان صـدق يف موردمهـا الرائحـة الطيبـة فليجتنب 

عنهام وإال فال مانع (اخلميني).
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* األحـوط اسـتحباباً عـدم التعـرض الستشـاممها 
(السيدصادق).

* ال حيرم (احلكيم).
الفواكه الطيبة

جيب  هل  واختلفوا  األكل  جواز  عىل  اتفقوا   -
االمساك عن شمها أم ال؟.

ا أن ال يشمها (الشريازي، السيدصادق،  * األحوط استحبابً
اخلميني، االحقاقي، الوحيد، زين الدين، فضل اهللا).

* ينبغي له اجتناب شمها (املدريس).
ا أن ال يشمها (اخلوئي، السيستاين،  * األحوط وجوبً

اخلامنئي).
* ويف شـم الفواكـه كراهـة وحتريـم بعـد االتفـاق 
عـىل جواز أكله كـام تقدم قوالن األقـو الكراهه. وجيب 
اإلمسـاك عىل األنف حني أكلها وكذا يقبض لو اضطر إىل 

أكل مطيب (العصفور).
* يكرة شمها (احلكيم).



٣٩ محرمات اإلحرام 

٩- لبس املخيط للرجال:
* حيـرم حـال اإلحـرام لبـس املخيـط للرجـال مثـل 
القميص والقباء واجلبه و السـرتة والثوب والدرع الذي خيرج 
رأسه ويديه منه والرسوايل أو الذي يزره يربط بعضه ببعض، 

دون النساء وجيوز أن يلبس األشياء التالية وإن كانت خميطه:
ألف: اهلميان (الكمر).

بـاء: املنطقة.
تــاء: (رباط الفتـق: ملنع نزول األمعـاء أو الريح إىل 

االنثيني وهو عبارة عن حزام).
* جيوز للنساء لبس املخيط مطلقاً ما عدا القفازين.

***
- إذا تعمد املحرم لبس املخيط فيجب عليه شاة 

ا: أما إذا كان مضطرً
* جتب الكفارة: (اخلميني، العصفور، احلكيم).

* جيـب عـىل األحوط: (الشـريازي، السـيدصادق، 
اخلوئي، اخلامنئي،السيستاين، زين الدين).
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ارة عىل األقو (املدريس). * ال تسقط الكفّ
* يف ثبوت الكفارة إشكال: (الوحيد).
* األوىل التكفري وال جتب (فضل اهللا).

املفروض  املنع  لتجاوز  املخيط  املحرم  لبس  لو   -
من السلطات فهل جتب عليه الكفارة؟.

* ال كفارة عىل األظهر (السيدصادق).
* إذا كان احلج واجبًا فال أثم وال كفارة ويف غريه ال 

يصدق االضطرار (الفياض).
* جيـوز عقد اإلحرام مـع التلبس باملالبـس العادية 

باعتبار اإلكراه وليس اإلضطرار (املدريس).
* جتب الكفارة (احلكيم).

* األحـوط وجوباً التكفري بشـاة بال فـرق بني احلج 
املندوب والواجب (اخلامنئي).

تعدد اللباس
- جملس واحد: 

ا خمتلفة الصنف لزم لكل ثوب كفارة:  * لو لبس ثيابً



٤١ محرمات اإلحرام 

(احلكيـم، املـدريس، السيسـتاين، الوحيـد، اخلامنئي، زين 
الديـن) عـىل األحـوط (اخلمينـي) تكفـي كفـارة واحده: 

(الشريازي، السيد صادق، فضل اهللا).
* لـو احتـد الصنـف: لـزم لـكل ثـوب كفـارة عـىل 
األحـوط (السيسـتاين، اخلمينـي) تكفـي كفـارة واحـده 

(الشريازي، السيدصادق).
* إذا تعدد اللبس (جمالس متعدده) تعددت الكفارة: 
(السيسـتاين، الشريازي، السيد صادق، الوحيد، اخلامنئي، 

ا (احلكيم). فضل اهللا) عىل األحوط وجوبً
١٠- لبس اخلف واجلورب

* حيـرم عـىل الرجل املحـرم لبس اخلـف واجلورب 
ونحومها مما يغطي ظهر القدم.

* جيوز للمرأة لبس ما يسرت ظهر القدم.
مع  القدم  ظاهر  تسرت  أن  املرأة  عىل  جيب  هل   -

وجود الناظر األجنبي؟.
* نعم جيب (اخلامنئي، السيدصادق، السيستاين، املدريس).
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* ال جيب (فضل اهللا).
١١- االكتحال

* بالسواد وللزينة حيرم.
* بغري السواد لغري الزينة جيوز.

* بالسواد أو بغريه وبه طيب ال جيوز.
١٢- النظر إىل املرآة:

* حيرم قاصداً هبا الزينة.
- إذا مل يقصد الزينة فهل جيوز له النظر؟.

صـادق،  السـيد  اخلوئـي،  (السيسـتاين،  جيـوز   *
اخلامنئي، العصفور).

* ال جيوز (زين الدين).
*األحوط وجوباً االجتناب (اخلميني، احلكيم).

باملـرآة:  تلحـق  والعاكسـه  الصقيلـة  األجسـام   *
(الشريازي، السيسـتاين،اخلامنئي) * عىل األحوط (السيد 

صادق، احلكيم).



٤٣ محرمات اإلحرام 

* إذا كان حكايته حكاية شـفافة فحكمه حكم املرآة 
(املدريس).

* األجسـام الصقيلـه والعاكسـة ال تلحـق باملـرآة 
(اخلميني، اخلوئي، زين الدين).

١٣- الفسوق
* وهـو الكـذب سـواء عـىل اهللا عزوجـل، أو الرسـول 
K أو االئمـه A، وكذلك يشـمل املفاخرة املحرمة 

والتباهي أمام اآلخرين باحلسب والنسب.
للغري  إهانة  فيه  تكن  مل  إذا  املفاخرة  حترم  هل   -

واحلط من كرامته؟.
* ال حترم (السيستاين، اخلوئي، السيدصادق، زين الدين).

* حيرم (احلكيم، اخلامنئي، فضل اهللا).
* حيرم عىل األحوط وجوباً (الوحيد).

١٤- اجلدال:
* وهو قول ال واهللا، بىل واهللا حتى مع عدم اخلصومة: 

وجيوز ذلك مع الرضورة الثبات حق أو دفع باطل.
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١٥- قتل هوام اجلسد:
بالـدواء  -كالقمـل-  جسـمه  يف  يتكـون  الـذي   *
أو بإلقائـه،. وجيـوز حتويلـه بحيـث ال يعرضـه للقتـل أما 
احلرشات الضارة مثل الربغوث والبق فيجوز قتله إذا آذاه.
* األجدر االجتناب عنها وإال اسـتحب له التصدق 

بكف من الطعام (فضل اهللا).
١٦- التختم للزينة:

* حـرام وال بأس به إذا كان لالسـتحباب. وكذلك 
حيرم عىل املرأة لبس احليل للزينة، أما ما اعتادت عىل لبسـه 
فيجوز برشط أن ال تظهره ألحد حتى زوجها (احلكيم: ال 

تظهره للرجال األجانب).
١٧- اإلدهان:

* قبل اإلحرام مما يبقى أثره وليس به طيب جيوز.
* قبل اإلحرام مما يبقى أثره وبه طيب ال جيوز.

* بعد اإلحرام و به طيب أو ليس به طيب ال جيوز.
* إذا كان للرضورة كالتداوي جاز.



٤٥ محرمات اإلحرام 

١٨- إزالة الشعر:
ا من بدنه أو من  * حيرم عىل املحرم إزالة الشعر مطلقً
بدن غريه، وال باس بسقوط بعض الشعر أثناء الوضوء أو 

الغسل إذا كان بغري قصد.
١٩- تغطية الرجل رأسه:

* واملراد بالرأس منبت الشعر ويلحق به األذنان.
- تنشيف مقدم الرأس باملنديل أو طرف إحرامه؟.

* جيوز (اخلامنئي، السيدصادق، املدريس).
* ال جيوز (اخلميني) * أما إذا كان عىل نحو اإلمرار 

فال جيوز عىل األحوط (السيستاين).
ا تركه (احلكيم). * األحوط وجوبً

* ال بأس من تنشيفه باليد اجلافه دون غريها (اخلوئي).
* جيوز إذا مل يسقط شعريات (االحقاقي).

- هل جيوز وضع سامعة التلفون عىل األذن؟.
املـدريس،  السـيدصادق،  (الشـريازي،  جيـوز   *
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اخلامنئي، احلكيم).
* األحوط االجتناب: (السيستاين).

- هل جيوز للمحرم تغطية رأسه حال النوم؟.
السيسـتاين،  اخلامنئـي،  (اخلمينـي،  جيـوز  ال   *

السيدصادق، زين الدين، فضل اهللا).
* الواجب تركه عند اإلحرام (املدريس).

* جيـوز تغطية الـرأس عند املنام باملخـدة واللحاف 
ومثلهام (االحقاقي).

٢٠- تغطية املرأة وجهها:
- حال النوم

جيـوز (السيسـتاين، اخلوئـي، الشـريازي، اخلمينـي، 
السـيد صـادق، املـدريس، العصفـور، احلكيـم، الوحيد، 

االحقاقي، فضل اهللا).
- عن األجنبي

بوجههـا  يلصـق  ال  بحيـث  الوجـه  سـرت  جيـوز   *
(السيدصادق) * جيوز وإن الصق (العصفور، السيستاين) 



٤٧ محرمات اإلحرام 

* األوىل أن ال يالصق وإن كان أحوط (اخلميني).
* ال جيب وال فرق بني وجود الناظر وعدمه (املدريس).

* جيوز سرت الوجه عن األجنبي ولكن األحوط الوجويب 
أن ال يالصق الوجه (الشريازي،، الوحيد، االحقاقي).

* جيب عىل األحوط أن تسرت املرأة وجهها عن األجنبي 
حال اإلحرام برشط أن ال يالصق وجهها (اخلوئي).

ـا االقتصـار عـىل مـا يبلـغ طرف  * األحـوط وجوبً
األنف األعىل وال بأس بمامسة الوجه: (احلكيم).

* جيـوز إىل ما حياذي طرف األنف األعىل (أو ذقنها: زين 
الدين) واألحوط أن ال يالمس وجهها: (اخلامنئي، زين الدين).
* جيب سرت مقدار من أطراف الوجه مقدمة للصالة.

- هل جيوز للمرأة املحرمة تنشيف وجهها باملنديل؟.
* األحوط تركه (السيستاين، اخلميني، احلكيم).
* جيوز ما مل يؤدِ إىل سرت متام الوجه (اخلامنئي).

* جيوز (الشريازي، السيدصادق، املدريس).
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٢١- التظليل للرجال
ا (السـيدصادق،  ا ليالً وهنارً * ال جيوز التظليل مطلقً

اخلوئي، العصفور، االحقاقي، احلكيم).
ا (الشـريازي،،  * ال جيـوز ليـالً عىل األحـوط وجوبً

املدريس، الوحيد).
ا وجيوز ليالً برشط عدم سـقوط املطر  * ال جيوز هنارً

عىل األحوط (السيستاين، فضل اهللا).
ا وجيوز ليالً (اخلميني) * برشط عدم  * ال جيـوز هنارً
ا عليه  سـقوط املطـر والربد عىل األحـوط ما مل يكـن حرجً

(اخلامنئي).
* جيـوز التظليل إذا مل تكن الشـمس طالعة ومل يكن 
يف اجلـو مـا يوجب التوقـي من حر أو بـرد أو مطر أو ريح 

(زين الدين).
***

سامحة  » يقلد  من  تبعيض  حكم  ما  سؤال: 
مقامه  اهللا  أعىل  (الشريازي)  الراحل  السيد 



٤٩ محرمات اإلحرام 

قد  كان  إذا  ليالً،  التضليل  مسألة  يف  بإجازتكم 
عمل بالتبعيض يف حياة السيد الراحل، وكيف 

إذا مل يعمل بالتبعيض؟.
اجلواب: 

* ال يبعد اجلواز للباقي عىل التقليد مطلقاً (السيدصادق).
* إذا كان قـد عمـل هبذه املسـألة وال يـزال باقٍ عىل 

التقليد، جاز التبعيض، وإال فال (املدريس).
يف  احلوائج  يف  والرتدد  النزول  حال  التظليل   -

املنطقة الواحده:
* مشكل جداً (السيستاين).

ا ترك التظليل (املدريس، اخلامنئي). * األحوط وجوبً
* جيوز (الشريازي، اخلميني، السيدصادق، اخلوئي، 

الوحيد، فضل اهللا).
* ال جيـوز حتى يصـل إىل منزله وحيرم عليه التظليل 

خالل السري ألداء األعامل (االحقاقي).
* ال جيوز (احلكيم، زين الدين).
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تنبيه: 
* التظليـل حال االنتقال بني مكة القديمة واجلديده 
أو العكس ال جيوز عىل األحوط الهنام منطقتان (اخلوئي).

- التظليل بني الطلوعني:
*ال جيوز (الشريازي).

* ملحق بالليل (، املدريس، اخلامنئي، السيستاين، فضل اهللا).
:( - التظليل اجلانبي (داخل السيارة مثالً

* بحيث ال يسرت رأسه وصدره (السيستاين).
* ال بأس بالتظليل اجلانبي (الشـريازي، االحقاقي، 

اخلامنئي، العصفور، املدريس، اخلميني، احلكيم).
ا من اجلوانب (اخلوئي). * البد أن يكون معظم بدنه مكشوفً

ا االجتنـاب والروابط احلديدية  * األحوط اسـتحبابً
غـري العريضـه التـي تربـط جانبي السـيارة املكشـوفة، ال 

يتحقق هبا التظليل (السيدصادق).
* ال جيوز (زين الدين).
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- هل تتكرر الكفارة بتكرر التظليل يف اإلحرام؟
* تكفي كفـارة واحدة (زين الديـن، اخلميني، احلكيم، 
احلكيـم، العصفور)، األحوط اسـتحباباً التكفـري عن كل يوم 
وقع فيه تظليل (اخلوئي، السيستاين، الشريازي، السيد صادق).

* جيزيـه كفـارة واحدة إال أن يكون السـبب متعدداً 
جنساً كالتظليل بالشمس واملطر، فاألحوط عدم االجتزاء 

بالكفارة الواحدة (الوحيد).
٢٢- إخراج الدم:

* حيـرم عـىل املحرم إخراج الدم مـن بدنه ولو بنحو 
اخلدش، وجيوز يف الرضورة واحلاجه.

٢٣- تقليم األظافر:
* حيرم عىل املحـرم تقليم األظافر إال مع األذ ويف 
كل إصبع مد من الطعام ويف جمموع اليدين شاة ويف اليدين 

والرجلني شاة إذا كانا يف جملس واحد.
٢٤- قلع الضرس:

* حيرم عىل املحرم قلع الرضس ولو مل يدم (اخلميني، 
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االحقاقي).
* مـع األذ جيـوز وال كفـارة عليـه (الشـريازي، 

السيدصادق، اخلامنئي).
* األقو عدم احلرمة، واألحوط االجتناب عند اإلمكان، 

واألوىل عند خروج الدم إهراق دم شاة كفارة (املدريس).
* ال حرمة يف قلع الرضس من دون إدماء (اخلامنئي، 

السيستاين، زين الدين).
* جيوز مع الرضورة ولو أد إىل اإلدماء (فضل اهللا).

٢٥- محل السالح:
* حيرم ما يعد سـالحاً عىل وجـه يصدق عىل حامله 

أنه متسلح.
٢٦- قلع نبات احلرم: 

* حيـرم عـىل املحرم وغـري املحرم قلـع كل نابت يف 
احلـرم وقطعه حال اإلحـرام أو غـريه إال األذخر والنخل 

والفواكه وما غرسه بنفسه.
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الطواف

وهـو الواجب الثاين يف عمرة التمتـع وتبطل العمرة 
ا أو جاهالً بخالف النايس فإنه يعيده حتى لو  برتكه متعمدً

انتهى احلج واألحوط أن يعيد السعي أيضا.
* اجلاهل ملحق بالنايس (فضل اهللا).

احليض قبل الطواف
١- مع وجود متسع من الوقت تصرب حتى تطهر ثم 

تأيت بأعامل عمرة التمتع.
٢- عند ضيق الوقت:

- أن يكون احليض عند اإلحرام أو قبله:
* فرضها العـدول إىل اإلفراد (العصفـور، االحقاقي، 
اخلوئي، السيستاين، اخلامنئي، احلكيم، الوحيد، زين الدين).
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* إذا كانـت تعلم أهنـا ال تطهر حترم بنية اإلفراد عىل 
األحوط وجوباً وإذا كانت ال تعلم تتخري (السيد صادق).
* تبقى عىل نية التمتع سواء كان قبل أو بعد اإلحرام 

فتسعى وتقرص ثم تقيض الطواف (فضل اهللا).
* إذا علمـت أهنـا ال تطهـر من أول األمـر ففرضها 
اإلفـراد وإذا ال تعلـم تنـوي اإلحـرام عـام يف ذمتهـا فـإن 
طهرت قبـل الوقوف بعرفه تأيت بعمرة التمتع وحجه وإال 

أتت بحج اإلفراد باحرامها التي فيه (املدريس).
- أن يكون احليض بعد اإلحرام:

* تتخري بني اإلفراد أو اإلبقاء عىل التمتع بأن تسعى 
وتقـرص ثـم تقـيض الطـواف وصالتـه قبل طـواف احلج 
(السـيدصادق، اخلوئي، العصفـور، االحقاقي، اخلامنئي، 

زين الدين).
* األحوط استحباباً أن تعدل إىل حج اإلفراد وجيوز 
اإلبقـاء عىل التمتع بان تسـعى وتقرص ثـم تقيض الطواف 

وصالته قبل طواف احلج (السيستاين).
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* االحوط وجوباً انقالب حجها إىل أفراد: (الوحيد).
* األحـوط وجوبـاً أن تسـعى بـني الصفـا واملـروة 
برجـاء الوقـوع عن عمرة التمتـع وتبقي عـىل إحرامها ثم 
خترج للحج، فإذا قضت أعامل يوم النحر يف منى وطهرت 
رجعـت إىل مكة فقضت طواف العمرة ثم سـعت ثم تأيت 
بأعـامل احلج وأحلت مـن إحرامها، ثم تـأيت بعمرة مفردة 

الحتامل عدم صحة عمرة التمتع منها (احلكيم).
* تنتظـر قبـل الوقـوف بعرفـات فـإن طهـرت أتـت 
بالطـواف وإن مل تطهـر إىل الوقـوف انقلب حجهـا إىل إفراد، 
واذا علمـت اهنـا ال تطهر مـن البدايه انقلب حجهـا إىل إفراد 

(الشريازي).
احليض يف حال الطواف:

- إن اتسع الوقت إىل أن تطهر تصرب وإال:
* قبـل الرابـع يبطل وتعمل كام سـبق، وبعـد الرابع 

صح ما أتت به وتكمل بعد الطهر (فضل اهللا).
* إذا حاضت قبل الرابـع (ثالث ونصف: اخلوئي، 
زيـن الدين) بطـل طوافها وتتخـري بني اإلفـراد أو اإلتيان 
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بالسـعي والتقصري و قضاء الطواف قبل أعامل مكة أما إذا 
حاضت بعد الرابع فإن كان هناك متسـع من الوقت تنتظر 
حتى تطهر ثم تتم وتأيت ببقية األعامل وإال سعت وقرصت 
وقضت بقية الطواف قبل أعامل مكة (اخلوئي، السيستاين، 

زين الدين).
* إذا حاضت قبل الرابع فإن اتسـع الوقت انتظرت 
حتـى تطهـر و إال انقلـب حجهـا إىل إفراد: (الشـريازي)

* تتخـري (السـيدصادق) * أمـا إذا حاضـت بعـد الرابع 
تـأيت ببقية املناسـك من سـعي وتقصري وتنتظـر إىل الطهر 
حتـى تقيض ما فاهتـا وإذا مل تطهر قبـل الوقوف فاالحوط 
االسـتنابة لقضـاء مـا فاهتـا من طـواف وصالة ثـم تقيض 

بنفسها بعد الطهر (الشريازي، السيدصادق).
* مع سـعة الوقت قبل النصـف تعيد وبعد النصف 
تكمل.مع ضيق الوقت تسـعى وتقرص وحترم للحج وتأيت 

بطواف كامل قبل أعامل مكة (االحقاقي).
* إذا حاضـت قبـل الرابـع تتخـري بـني اإلفـراد أو 
اإلتيان ببقية املناسـك وتقيض الطـواف وصالته وإذا كان 
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احليـض بعـد الرابـع تكمـل املناسـك من سـعي وتقصري 
وتقيض الطواف وصالته مع طواف حجها (العصفور).

* إذا حاضت قبل الرابع (ثالث ونصف: اخلامنئي) 
* فمع ضيق الوقت تعدل إىل اإلفراد أما إذا كان بعد الرابع 
(ثالث ونصف: اخلامنئي) * تأيت ببقية املناسك وثم تقيض 

الطواف وصالته بعد أعامل مكة أو قبلها: (اخلميني).
* إذا كانـت قد أكملت الشـوط الرابـع فعليها إمتام 
الطـواف بعد الطهـر أما إذا مل تبلغ الشـوط الرابـع فعليها 

إعادة الطواف من أوله (املدريس).
* إذا حاضت املرأة يف الطواف قبل جتاوز النصف بطل 
طوافهـا وكان بحكم من حاضت قبل الطواف وبعد النصف 

اعتدت بام طافت ووجب عليها امتامه بعد الطهر (احلكيم).
* قبل الرابع بطل طوافها عىل األحوط وجوباً وانقلب 
حجهـا إىل أفـراد وبعد الرابع تسـعى وتقرص وحتـرم للحج 
بقصـد مـا يف ذمتها من اإلفـراد أو التمتع فتـأيت بام جيب عىل 
املتمتـع وبعد الرجوع من منى تقيض ما بقي من طوافها قبل 
طواف احلج وبعد إمتام حجها تأيت بعمرة مفرده (الوحيد).
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دم  نزول  ملنع  الدواء  تأخذ  التي  املرأة  وظيفة   -
احليض ورأت الدم؟.

* جيـري عليـه دم االسـتحاضة بـال فرق بـني كونه 
بصفة احليض أو ال (السيستاين).

* إذا مل يسـتمر الـدم ملـدة ثالث أيام ولـو يف الباطن 
فتعمل أعامل املستحاضة: (اخلميني، السيدصادق).

* إذا رأت الـدم يف وقـت العـادة أو كان بصفـات 
احليـض واسـتمر ثالثة أيـام متوالية فهو حيـض وأم إذا مل 

يستمر ثالثة أيام فهو استحاضة: (اخلامنئي).
* إذا رأت املحرمـة سـائالً مائـالً إىل االصفـرار أو 
ا فال بأس بالطواف  رأت خطوطًا محراء اقرب أن يكون دمً

وصالته مع وجود السائل املذكور (اخلوئي).
* إذا كان الـدم بصفـات احليـض، أو علمـت بأنـه 
حيـض ألنه صـادف عادهتا الوقتيـة فإنه يُعتـرب دم العادة، 

وإال فال (املدريس، فضل اهللا).
- حكم الدم بعد سن اليأس (يتحقق اليأس بـ):

*٦٠ سنة يف القرشية و٥٠ سنة يف العامية (اخلميني، 
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زيـن الديـن، احلكيـم، السـيدصادق) * وإذا رأت الـدم 
وعلمت بأنه دم عادهتا فتعمل بحكم العادة (املدريس).

* بعـد سـن السـتني سـنة ليـس بحيـض واألحوط 
اسـتحباباً (وجوباً اخلوئي) لغري القرشية بعد اخلمسني إىل 
متام الستني أن جتمع بني تروك احلائض وأعامل املستحاضة 

(السيستاين، اخلوئي).
شروط الطواف:

١- الطهارة من احلدث:
إذا كان الطواف واجباً، أما إذا كان الطواف مسـتحباً 
فـال يشـرتط الطهـارة مـن احلـدث األصغر. وحيـرم عىل 

املحدث باحلدث األكرب الدخول إىل املسجد احلرام.
احلدث أثناء الطواف:

* قبـل النصف باطل وبعد النصـف يتوضأ ويكمل 
(الشريازي، السيدصادق، احلكيم).

* قبـل الرابع عىل األحـوط الوجـويب يكمل ويعيد 
وبعد الرابع يتم (اخلميني).
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* قبـل الرابـع يعيـد وبعـد الرابـع يتـم (االحقاقي، 
املدريس، فضل اهللا).

* قبـل النصف باطـل و بعد النصـف إىل الرابع يتم 
بعـد الطهـارة إذا مل خيل باملواالة العرفيـة وإال يعيده بقصد 
االمتام والتامم وله استئناف الطواف من جديد (اخلامنئي).
* قبـل النصف باطل وبعـد النصف يتم مع الطهارة 
قبل فوات املـواالة، واألحوط لزومـاً إذا كان باختياره أن 

يتم الطواف ثم يعيده (زين الدين).
* بعد الرابع يتوضأ ويكمل (العصفور، اخلامنئي).

* قبـل الرابـع يعيـد وبعـد الرابـع باختيـاره يكمل 
ويعيـد عـىل األحوط، ومـن دون اختيـاره يتوضأ ويكمل 

(السيستاين).
* قبـل النصف يعيـد وبعد النصـف إىل الرابع (من 
دون اختيـاره: الوحيـد)، أو بعـد الرابـع باختيـاره يكمل 
ويعيـد عىل األحـوط ويكفيـه عـن االحتيـاط املذكور أن 
يأيت بطـواف أعم من التامم واإلمتام،وبعـد الرابع من دون 

اختياره يتوضأ ويكمل (اخلوئي، الوحيد).
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* لـو تذكـر بعـد الطـواف أنـه كان حمدثًا، فـان كان 
ا صح. واجبًا أعاده وان كان مندوبً

* لـو شـك بعـد الفراغ أنـه توضأ أم ال بنـى عىل أنه 
توضـأ حتـى لـو كان الطـواف واجبًـا ولكـن جيـب عليه 

التوضؤ لصالة الطواف.
- وظيفة املبتىل بخروج الريح

* له حكم املبطون (الطواف واالسـتنابة) (األحوط 
ـا احلكيـم) ويأيت بوضـوء للطواف وآخـر للصالة:  وحوبً

(اخلميني، احلكيم).
* يكتفي بوضوء واحد للطواف والصالة: (السيستاين).
* يكتفـي بوضـوء واحـد للطـواف وآخـر للصالة 

(السيدصادق).
* يراعي وظيفته يف الصالة: (اخلوئي).

* إذا كان تكرار الوضوء حرجاً عليه فيكتفي بوضوء 
واحد للطواف ووضوء آخر للصالة (اخلامنئي).

* حكـم هـذا الشـخص حكـم املسـلوس، يطوف 
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 بعـد التوضؤ وال يعتني بخروج الريـح، واألحوط -لد
اإلمكان- الوضوء للصالة بعد الطواف (املدريس).

- وظيفة املسلوس واملبطون:
* املسـلوس يعمل بطهارته العذريـة كام يف الصالة، 
: السيسـتاين، فضل اهللا) للمبطون يف  واالحوط (اسـتحباباً
صـورة التمكـن أن جيمـع بني اإلتيـان بالطـواف وركعتيه 
بنفسه وبني االسـتنابة هلام (السيسـتاين، اخلوئي، اخلميني، 

فضل اهللا). 
* ال يبعد كفاية االستنابة للمبطون (الوحيد).

* املسـلوس واملبطون يعمل بطهارته العذرية كام يف 
الصالة، واألحوط استحباباً هلام أن يطوف بنفسه ويستنيب 

(زين الدين).
ا الطواف بنفسه  * يستنيب للطواف واالحوط وجوبً

مع قدرته عىل الطهارة االضطرارية: (احلكيم).
* يكفيـه أن يتوضـأ وضـوء واحـد للطـواف وآخر 
ا تعدد الوضوءات كلام  لصالته وان كان األحوط اسـتحبابً

انتقضت طهارته مع عدم احلرج (السيدصادق).
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* املسـلوس يكتفي بوضـوء واحد للطـواف وآخر 
لصالتـه وأما املبطون فان كان تكرار الوضوء حرجياً عليه 
فيكتفي بوضـوء واحد للطواف وآخر لصالته وان مل يكن 

حرجيا فانه يتوضوء كلام خرج منه احلدث: (اخلامنئي).
* املسـلوس يطوف بعد التّحفّظ وبعد الوضوء. أما 
نيب، وإذا أمكنه مع ذلك الطواف  املبطون ففي النص أنه يُ

بعد التّحفّظ عىل نفسه كان أحوط (املدريس).
- لو شك قبل الطواف أو يف أثنائه أنه توضأ أم ال؟.

ا بالطهـارة من احلـدث فال يلتفت  * إذا كان مسـبوقً
إىل شـكه (اخلامنئـي، الشـريازي، السـيدصادق، اخلوئي، 

املدريس، السيستاين، االحقاقي، الوحيد).
ا بالطهارة يستأنف الطواف بعد  * إذا مل يكن مسـبوقً
الطهـارة (اخلامنئـي، الشـريازي، السـيدصادق، اخلوئـي، 

املدريس، االحقاقي، الوحيد، زين الدين).
ر، وأما  * قبل الرشوع بنى عـىل احلدث ولزمه التطهُّ
ر  إذا شـك يف األثناء فـإذا كان قبل الرابع أعـاد وبعده تطهَّ

وأتمَّ (فضل اهللا).
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فإليك  » املسالة  هذه  يف  خالف  عنده  ومن 
التفصيل:

ا  * إذا شـك قبـل الشـوط الرابـع ومل يكـن مسـبوقً
بالطهـارة تطهر واسـتأنف الطـواف وبعد الرابـع يتم بعد 

الطهاره (السيستاين).
ـا االمتام ثم االعاده مع  * قبـل الرابع األحوط وجوبً

الوضوء وبعد الرابع توضأ وأتم طوافه (اخلميني).
ـا االتيان بطـواف أعم مـن التامم  * األحـوط وجوبً

واالمتام بعد الطهارة: (احلكيم).
- لو تبني بطالن الوضوء بعد العمرة وأمكن التدارك؟.

* جيب إعـادة الطواف وصالتـه وعمرته صحيحة: 
(السيدصادق، الشريازي، اخلميني، اخلامنئي، املدريس).

* عليـه أن ينـزع املخيـط ويـأيت بالطـواف وصالته 
والسعي والتقصري: (اخلوئي، السيستاين، احلكيم).

٢- طهارة البدن واللباس:
* جيـب عىل من يريد الطواف أن يطهر بدنه ولباسـه 
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عن كل نجاسـة حتى املعفو عنهـا يف الصالة عىل األحوط 
(اخلميني، اخلوئي، السيستاين،، االحقاقي، زين الدين).

الطـواف  يف  عنـه  معفـو  الصـالة  يف  عنـه  املعفـو   *
(الشريازي، السيدصادق، العصفور، املدريس، اخلامنئي).

* جيب االجتناب (احلكيم، الوحيد).
* إذا طاف املحرم ثم علم بعد ذلك بنجاسة ثوبه أو 

بدنه بعد الفراغ صح طوافه.
- إذا نيس النجاسة وطاف:

الشـريازي،  الوحيـد،  (احلكيـم،  طوافـه  صـح   *
السيدصادق، العصفور،املدريس).

ا االعاده: (اخلوئي، السيستاين،   * األحوط اسـتحبابً
اخلامنئي، فضل اهللا).

ـا االعاده: (اخلمينـي، االحقاقي،  * األحـوط وجوبً
زين الدين).

- حكم دم القروح واجلروح؟
* ال بـأس إذا كان االجتنـاب حرجيـا (زين الدين، 
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الوحيد، السيستاين، اخلميني).
* األحـوط اسـتحباباً الطهارة (الشـريازي، السـيد 

صادق).
* ال بأس فيام يشق االجتناب عنه (اخلوئي).

* معفو عنه (اخلامنئي، فضل اهللا).
* جيب االجتناب (احلكيم).

- إذا تذكر النجاسة أثناء الطواف؟.
* إذا تذكـر النجاسـة يف األثنـاء فـإن كان يسـتطيع 
تبديـل إحرامـه دون اإلخالل باملواالة فعـل وصح طوافه 
وإذا مل يستطع فان كان قبل النصف استأنف وبعد النصف 

يكمل مع التطهري (الشريازي، السيدصادق).
* إذا كان قبل الرابع يأيت بطواف اعم من التامم واإلمتام 

عىل األحوط و إذا بعده أمته بعد ازالة النجاسة (اخلوئي).
* إذا تذكـر النجاسـة يف األثنـاء إذا كان قبـل الرابـع 
األحـوط االعـاده وبعـد الرابـع يتـم بعـد إزالـة النجاسـة 

(العصفور).
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دون  تطهـريه  أو  إحرامـه  تبديـل  مـن  متكـن  إذا   *
االخـالل باملوااله وجب عليه ذلك وصح طوافه وإال يتم 
طوافه بعد التطهري ويستحب له االعاده بعد االمتام إذا كان 

قبل الرابع (السيستاين، الوحيد).
* إذا علـم أن النجاسـة حدثـت مـن أول الطـواف 
فاألحوط بعد التطهري اإلمتام ثم االعاده وإذا نيس النجاسه 
ا اإلعاده (اخلميني). وتذكر أثناء الطواف فاألحوط وجوبً

* إذا كان قبـل الرابع فاألحوط وجوباً إمتام الطواف 
وإعادتـه بعد إزالة النجاسـة، وبعد الرابع يتـم طوافه بعد 

التطهري أو التبديل (زين الدين).
* أمته بعد التطهري وصح: (احلكيم، اخلامنئي، فضل 

اهللا).
* إذا كان قبـل الرابـع تطهـر وأسـتأنف مـن جديد 

(االحقاقي).
* إذا متكن من التطهري أو التبديل قبل فوات املواالة 
وجب وصح طوافه، واألحوط اسـتحباباً إعادة الطواف، 

وبعد فوات املواالة يعيد عىل األحوط وجوباً (املدريس).
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- أحكام املستحاضة يف الطواف:
* األحـوط هلا أن تتوضأ لكل من الطواف وصالته إن 
ا هلام وتتوضأ  كانت االستحاضة قليلة وأن تغتسل غسالً واحدً
لكل منهـام (عىل األحوط: فضل اهللا) إن كانت االسـتحاضة 
متوسـطة: (اخلوئي، السيسـتاين، الوحيد، زيـن الدين، فضل 
اهللا) وأمـا الكثـرية فتغتسـل لـكل منهـام (مـع الوضـوء عـىل 
األحـوط: زين الدين)، (عىل األحوط يف اجلميع: الوحيد) * 
وإذا كانت حمدثة باألصغر فاألحوط ضم الوضوء إىل الغسل: 

(اخلوئي)، األفضل ضم الوضوء للغسل (فضل اهللا).
* إذا كان الدم صبيبًا فاألحوط الغسل لكل منهام وال 
ا بحيث تطوف  يبعد االكتفاء بغسـل واحد وأما إذا متقطعً
وتصيل قبل بروز الدم أكتفت بغسـل واحد وإال فاالحوط 

ا جتديد الغسل لصالة الطواف: (السيستاين). لزومً
* املستحاضة تعمل أعامهلا وتطوف إلهنا بحكم الطاهرة 
 بحيـث تعترب الطواف فريضة وصـالة الطواف فريضة أخر
وتعمل بحسـب حاهلا من قليلة أو متوسـطه أو كثريه حسـب 
أحـكام املسـتحاضه: (الشـريازي) * األقـرب كفاية وضوء 
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واحد وغسل واحد للطواف وصالته: (السيدصادق).
* املسـتحاضه إذا أتت باألعـامل الواجبة عليها فهي 

يف حكم الطاهرة (العصفور).
ه ولصالة  * املسـتحاضة الكثرية تغتسـل للطواف مـرّ
ة أُخر احتياطاً إال أن ينقطع الدم عنها حتى متام  الطواف مرّ

الصالة فيكفي حينئذ غسل واحد قبل الطواف (املدريس).
* يف القليلـة يكفي وضوء واحـد للطواف وصالتة 
واملتوسـطة والكثـرية جيزهيـا الغسـل للطـواف وصالتـه 

وجيزهيا عن الوضوء هلام: (احلكيم).
٣- اخلتان للرجال دون النساء.

٤- سرت العورة:
* يشرتط يف الطواف سرت العورة.

٥- إباحة اللباس:
* يشـرتط يف الطـواف إباحـة اللباس بـأن ال يكون 
لباسـه مغصوباً فلـو طاف يف لباس مغصـوب بطل طوافه 

ا). (أن يكون خممسً
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٦- النية:
* «أطوف حول البيت سـبعة أشـواط لعمرة التمتع 

قربة هللا تعاىل».
واجبات الطواف:

١- االبتداء من احلجر األسـود واالختتام به ويكفي 
االبتداء العريف.

ا. ٢- جعل الكعبة عىل يساره عرفً
٣- إدخال حجر إسامعيل C يف الطواف وجعله 

عىل يساره أيضا.
٤- أن يكـون الطـواف بـني الكعبـة املرشفـة ومقام 

.C إبراهيم
C الطواف بني الكعبة ومقام إبراهيم

* األحـوط اسـتحباباً الطـواف بـني املقـام والكعبة 
املـدريس،  اخلامنئـي،  السيسـتاين،  اخلوئـي،  (الشـريازي، 

الوحيد، فضل اهللا).
* الطواف بني املقام والكعبة واجب (العصفور، احلكيم).
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* عىل األحوط إال مع العرس (السيد صادق).
* جيـب مع اإلمـكان وإال راعى األقـرب فاألقرب 

(اخلميني، االحقاقي).
* جيـب إال مـع التقيـة أو الـرضورة أو عـدم القدرة 

(زين الدين).
. ٥- أن يكون خارجاً عن البيت وعن حجر إسامعيل عرفاً
٦- أن يكون عدد الطواف سبعة أشواط بال زيادة وال نقيصة.
٧- املواالة العرفية يف الطواف الواجب دون املستحب.

* البد ان يكون الطواف باختياره ال بسـبب الزحام 
(السيستاين، اخلميني).

عن  » الطائف  النظافه  عامل  أخرج  لو  سؤال: 
حد املطاف (الكعبة ومقام ابراهيم) فام احلكم؟.

* الطـواف صحيـح يف الفرض املذكـور: (اخلوئي، 
فضل اهللا).

* ال حد للطواف (اخلامنئي).
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* ال يبعـد جواز الطـواف عىل كراهـه يف الزائد عىل 
هذا املقدار (السيستاين).

* إن أمكن الطواف يف احلد وجب الصرب (اخلميني).
* إذا ألزمتـه التقية بالطـواف خارج احلد أو التجأ إليه 
لعدم القدرة كفاه ذلك ومل جتب عليه اإلعادة (زين الدين).

* مـع العرس واحلـرج يف تأخري الطواف فال مانع مع 
مراعاة االقرب فاالقرب: (السيدصادق).

* إذا جتـاوز النصـف أمكنـه إكامله بعد إمـكان الطواف 
وأما إذا مل يتجاوز وجب عليه استئنافه عىل االحوط وجوباً وال 
يكتفي بالطواف خارج املطاف بحال من اإلحوال: (احلكيم).

* مع القول بتحديد موقع الطواف بني الركن واملقام 
فإنـه خمتـص بحالة عـدم االضطـرار، فال إشـكال يف مثل 

الفرض املزبور (املدريس).
قطع الطواف:

* جيـوز قطع طواف النافلة عمداً، وكذا قطع طواف 
الفريضة حلاجه أو رضورة.

* جيوز قطعه مطلقاً (فضل اهللا).
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- قطع الطواف الواجب:
بدون عذر (مع االخالل باملواالة): »

* قبـل الرابـع يسـتأنف وبعد الرابع يتـم ويعيد عىل 
ا (اخلميني).  ا (السيستاين) األحوط وجوبً األحوط استحبابً

ويكفي طواف أعم من التامم واالمتام: (الوحيد).
* قبل النصف يستأنف وبعد النصف يتم ويعيد عىل 

األحوط (اخلوئي، املدريس).
* اذا فعل منافيا للطواف استأنف وإال أتم (االحقاقي).

األحـوط  كان  وإن  يتـم  بعـده  أو  النصـف  قبـل   *
االستئناف مطلقاً (الشريازي).

* قبـل النصـف يسـتأنف وبعـده يبني عىل ما سـبق 
(السيدصادق، احلكيم).

* قبل الرابع يعيد وبعد الرابع يتم (فضل اهللا).
* جيـوز اإلعـراض عـن الطـواف واالسـتئناف من 

جديد ولو كان يف املطاف ومل تفت املواالت (اخلامنئي).



الثمرة في أحكام الحج والعمرة  ٧٤

- قطع الطواف بعذر:
ألف: * ملرض (وجع بطن) قبل إمتام الشـوط الرابع 
بطـل طوافه وبعـد متام الشـوط الرابـع يسـتنيب للمقدار 
الباقي وحيتاط باإلمتام واإلعادة بعد زوال العذر (اخلوئي) 
* االحوط ان يستنيب للمقدار الباقي ويأيت بطواف كامل 
اعم من التامم واالمتام إال إذا كان لقضاء حاجة مؤمن فانه 

يبني عىل طوافه (الوحيد).
بـاء: * لقضاء حاجه أو عيادة مريض: إذا أتى بشوط 
أو شوطني أعاد أما إذا كان بعد ثالثة أشواط فاألحوط أن 

يأيت بطواف أعم من التامم واإلمتام (اخلوئي).
* إذا قطـع الطواف ملرض أو عـذر وجتاوز النصف 
يتـم وإال اسـتأئف (احلكيـم) وال يبعـد جواز البنـاء أيضاً 

(الشريازي).
* إذا قطـع طوافـه ملرض أو حلاجه قبـل الرابع بطل 
طوافه وبعد الرابع فاألظهر الصحه فيتمه من موقع القطع 

واألحوط األوىل اإلمتام ثم اإلعاده (السيستاين).
* إذا قطـع الطـواف ملرض أو حدث بـدون اختياره 
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بعد الرابع أتم وقبله يستأنف (اخلميني).
* إذا قطـع طوافـه لعـذر وأكمل أربعة أشـواط أتم 

وإال استأنف (العصفور، املدريس، فضل اهللا).
* إذا قطـع الطـواف يف صـورة االحتيـاج إىل القطع 
كاالسـرتاحة أو قضـاء حاجـة املؤمـن أو ملـرض ونحـوه 
فالالزم أن يبني ويتم طوافه إن جتاوز النصف وإال استأنف 

ا (السيدصادق). عىل األحوط استحبابً
* إذا قطع طوافه لرضورة أو قضاء حاجة مؤمن فإن 
كان قبل النصف أعاد، وإذا كان بعد النصف أتم ثم أعاده 
عـىل األحـوط، وإذا قطعـه ملرض فـإذا كان قبـل النصف 

أعاده وبعده أتم (زين الدين).
* بعد النصف يتم من حيث قطع وقبله مع الفاصل 

الطويل فاألحوط اإلعادة (اخلامنئي).
- قطع الطواف لصالة الفريضة:

ا (االحقاقي،  * أتـم الطواف من موقع القطـع مطلقً
الشريازي، السيدصادق، املدريس، الوحيد، فضل اهللا).
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* بعـد النصـف يتـم وقبله مع فـوات املـواالة يعيد 
الطواف عىل األحوط (اخلامنئي).

* إذا كان بعـد الرابـع أتـم وإال اسـتأنف من جديد 
(مع فقد املواالة) (العصفور)، عىل األحوط (اخلميني).

* جيـوز قطـع الطـواف للصـالة الواجبـة أو للوتر عند 
ضيق الوقت ثم اإلكامل سواء قبل الرابع أو بعده (االحقاقي).
* يتم من موضع القطع مع عدم اخلروج من املطاف 

واالشتغال بالطواف بدون فصل (اخلوئي).
* إذا قطـع الطـواف إلدراك وقـت فضيلـة الفريضـة أو 
إلدراك صـالة اجلامعة أو اإلتيان لصالة النافلة عند ضيق وقتها 
أمته بعد الفراغ من صالته من موضع القطع مطلقاً (السيستاين).

* إذا كان قبـل النصف أعـاد، وبعد النصف أتم من 
حيث قطع (زين الدين).

* جيوز قطع الطواف إذا أقيمت صالة الفريضة ولو 
من قبـل املخالفني للصـالة معهم. وكذا لصـالة الوتر إذا 
تضيـق وقتهـا. ويبني يف املوضعني عىل مـا وقع من طواف 

ويتمه بعد الصالة وان كان مل يتجاوز النصف (احلكيم).
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- مس جدار الكعبة حال الطواف:
* األحوط استحباباً أن ال يمد يديه إىل جدار الكعبة (املدريس) 

وحجر إسامعيل (السيستاين، اخلميني، اخلامنئي، الوحيد).
* ال إشكال (الشريازي، السيدصادق، فضل اهللا).

* الجيـوز مس جدار الكعبة (العصفور، االحقاقي، 
زين الدين).

* ال جيـوز مس جـدار الكعبة وحجر إسـامعيل عىل 
األحوط وجوباً (اخلوئي).

* جيوز مس حجر اسامعيل (احلكيم).
- حكم الطواف نيابة عن الغري قبل الطواف عن نفسه:
السيسـتاين،  اخلامنئـي،  (اخلمينـي،  منـه  مانـع  ال   *
السيدصادق) واألوىل أن يطوف عن نفسه أوالً (املدريس).

الشك يف عدد أشواط الطواف:
* إذا شك يف أثناء الطواف بطل الطواف وجيب عليه 

االستئناف من جديد.
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* إذا شـك يف النقيصه ختري بني اإلعاده أو البناء عىل 
االقل واألحوط اإلعاده (العصفور).

* بعـد الفـراغ يبنـي عىل الصحـة (الشـريازي، زين 
الدين، فضل اهللا، السيد صادق، االحقاقي) * بعد اخلروج 
مـن املطـاف (اخلامنئي) * والتجاوز عـن املحل (اخلوئي، 
املدريس) *إذا جتاوز حمل التدارك كام بعد فوات املواالة أو 

دخوله يف الصالة (الوحيد، السيستاين).
* إذا شك يف الزيادة بعد االنرصاف بنى عىل الصحة 

أما إذا شك يف النقيصة فال يرتك االحتياط (اخلميني).
(الشـريازي،  الشـك  كثـري  بشـك  اعتبـار  ال   *

السيدصادق، السيستاين، اخلميني، اخلامنئي).
* حكم الظن ما مل يصل إىل االطمئنان حكم الشك.
- لو نيس بعض أشواط الطواف وتذكر يف السعي:

* رجـع وأتم الطواف من حيـث قطعه وأتى بصالة 
الطـواف احتياطـاً ثـم أكمـل السـعي مـن حيـث قطعـه 

(الشريازي، السيدصادق، اخلميني، االحقاقي).
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* إذا كان املنـيس ثالثـة أشـواط أتـم وإذا كان أكثـر 
من ثالثة أتم و أعاد عىل األحوط (السيسـتاين)، مع فوات 

املواالة (فضل اهللا).
ا أتى به وصح طوافه  * إذا كان املنيس شـوطًا واحـدً
وإذا كان أكثـر مـن شـوط وأقـل مـن أربعه أتم مـا نقصه 
واألوىل اإلعـادة ثم اإلمتـام. وإن كان املنيس أربعة أو أكثر 

فاألحوط اإلمتام ثم االعاده (اخلوئي).
* لو ذكر يف السعي خلالً يف الطواف أو الصالة رجع 
إليه واسـتأنف السـعي يف كل موضع يستأنف فيه الطواف 

وبنى فيام بنى من الطواف (العصفور).
* إذا كان قـد جتاوز نصف طوافه رجع وأمته ثم عاد 
وأتم سـعيه أما إذا مل يتجاوز النصف فانه يكون بحكم من 

ا (احلكيم). مل يطف عىل األحوط وجوبً
* يقطع السعي ويتم الطواف إن كان قد طاف أربعة 
ا ثم يكمل السـعي سـواء كان قـد جتاوز  أشـواط فصاعـدً
ا  نصفـه أم ال. وإن مل يكـن قد أكمل أربعة أشـواط فصاعدً

من الطواف أعاد الطواف ثم أعاد السعي (املدريس).
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ا أو شوطني جهالً أو نسيانًا؟. - لو زاد يف طوافه شوطً
* إذا كان الزائـد أقل من شـوط قطعه وصح طوافه 
وإذا كان شـوطًا أو أكثـر فاألحـوط أن يتـم الزائد وجيعله 
ا كامـالً (املدريس) * بقصد القربة املطلقة: (اخلوئي،  طوافً
زيـن الدين، اخلميني، اخلامنئي، الوحيد) * بقصد النافلة: 
(الشـريازي، السـيدصادق، العصفـور) * وإذا كان بعـد 
ا كامالً واألحوط أن  بلوغ الركن العراقي أتـم الزائد طوافً

يكون بقصد القربة املطلقة (السيستاين).
ا قطعه وال يش  * لو زاد يف طوافه أقل من شوط سهوً
ا بحيث جيعل الثاين فريضة  عليه وإذا أكمل شوطًا أمته سبعً
واالول نافلـة ويصيل بعده للفريضة وبعد السـعي للنافلة 

(احلكيم، فضل اهللا).
ا يف طوافه فان كان قبل إكامل شـوط  * من زاد سـهوً
قطعه وإن كان بعد إكامل الشوط جعله طوافاً آخر مستحبًا 

(االحقاقي).
* ثم يأيت بأربع ركعات يفرق بينهام بأن يأيت بركعتني 

قبل السعي وركعتني بعد السعي.
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- من عجز عن إمتام الطواف
* يسـتنيب للباقي عـىل األحوط وبعـد زوال العذر 

يعيد الطواف ويأيت بالباقي احتياطًا (اخلوئي).
ا عجزه عـن إمتام الطواف اسـتناب للتامم  * إذا علـم مسـبقً
وكذا إذا طرء عليه العجز قبل إمتام الشوط الرابع وأما إذا طرء عليه 

العجز بعد إمتامه فاألقرب جواز االستنابة للباقي (السيستاين).
* إذا كان قبل الشـوط الرابع لزمته اإلعادة وإن كان 
بعده فاألحوط أن يسـتنيب للمقـدار الباقي ويأيت بطواف 

كامل بقصد اإلمتام والتامم: (الوحيد).
* يأيت النائب باألشواط السبعة (السيدصادق).

* إذا كان قبـل النصف فيجب عليـه اإلعادة، وبعد 
النصف يتم من حيث انقطع (زين الدين).

* وجـب أن يؤمـن من يطـوف به وإالَّ يسـتنيب مع 
وعيه وإالَّ عىل وليه أن يطوف عنه أو يستنيب (فضل اهللا).

* إذا وصل إىل النصف يكمل بعد الراحة، ومع العجز 
الكيل ينوب من يطوف عنه باألشواط السبعة (املدريس).



الثمرة في أحكام الحج والعمرة  ٨٢

أدعية الطواف
(هـذه األدعيـة بعضهـا وارد كام ال خيفـى، والبعض 

اآلخر وضع للتكميل والتسهيل).
ل: - الشوط االوّ

ألكَ باسمكَ الّذي يُمشى به عىل طَللِ املاءِ  «اللّهمَّ إينِّ أسْ
هُ  ْتَزُّ لَ مكَ الّذي هيَ ، أسألكَ باسْ ىلَ جددِ االرضِ ام يُمشى بِهِ عَ كَ
 ، امُ مَالئكتكَ ـدَ هُ أقْ تَزُّ لَ ْ ـمكَ الّذي هتَ ، وأسـألكَ باسْ ـكَ شُ رْ عَ
بِ الطُّورِ  نْ جانـِ ـمكَ الّذي دَعاكَ بِهِ مُوسـى مِ وأسـألك باسْ
، وأسـألك  بّةً منكَ يـهِ حمَ لَ يْـتَ عَ قَ ـهُ وألْ ـتجبتَ لَ االيمـنِ فاسْ
رَ  ما تأخّ هِ وَ بـِ نْ نْ ذَ مَ مِ ـد ما تَقدَّ مَّ تَ بِهِ ملُِحَ رْ فَ ـمكَ الّـذي غَ باسْ

.«... ةِ رَ االْخِ يا وَ نْ َ الدُّ ريْ نِي خَ قَ زُ رْ تكَ أَنْ تَ مَ ليهِ نِعْ تَ عَ وأمتَمْ
- دعاء الشوط الثاين:

 ْ ـتَجريٌ فَال تُغريِّ سْ «اللّهمَّ إينِّ إليكَ فَقري، وإينِّ خائِفٌ مُ
كِينُكَ  سْ كَ مِ ريُ قِ مي. ثمّ قُل: سائِلُكَ فَ لْ إسْ بَدِّ الَ تُ مي وَ سْ جِ
مُ  َرَ احلْ ، وَ يْتُكَ بَيْـتُ بَ مَّ الْ ، اَللّهُ َنَّةِ يْـهِ بِاجلْ لَ قْ عَ دَّ تَصَ ، فَ كَ بِبابـِ
ريُ  ـتَجِ عائِذِ بِكَ املُسْ قامُ الْ هـذا مَ ، وَ كَ بْدُ بْـدُ عَ عَ الْ ، وَ ـكَ مُ رَ حَ
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 َ واينِ اِخْ ي وَ لْـدِ وُ يلِ وَ أَهْ يَّ وَ والِدَ ي وَ نـِ تِقْ أَعْ ، فَ نَ النَّارِ كَ مِ بـِ
.« يمُ رِ وادُ يا كَ ، يا جَ نَ النَّارِ نِنيَ مِ مِ املُْؤْ

- دعاء الشوط الثالث:
 ، َتِكَ محْ ارِ بِرَ نَ النـَّ ينِ مِ ـرْ أَجِ ، وَ َنَّةَ ي اجلْ لْنـِ خِ ـمَّ أَدْ «اَللّهُ
أْ  رَ ادْ ، وَ َاللِ قِ احلْ زْ نَ الرِّ َّ مِ يلَ عْ عَ سِ أَوْ ، وَ مِ ـقْ نَ السُّ عافِنِي مِ وَ
 ، مِ جَ عَ الْ بِ وَ رَ عَ ةِ الْ قَ َّ فَسَ رشَ ، وَ نْسِ االِْ نِّ وَ ةِ اجلِْ قَ َّ فَسَ نِّي رشَ عَ
عِيفٌ  يلِ ضَ مَ ، إِنَّ عَ مِ ـرَ كَ الْ ُودِ وَ ا اجلْ ، يا ذَ لِ الطَّـوْ ا املَْنِّ وَ يـا ذَ

.« لِيمُ عَ يعُ الْ مِ نِّي، إِنَّكَ أَ نْتَ السَّ هُ مِ بَّلْ قَ تَ ، وَ هُ يلِ فْ فَضاعِ
- دعاء الشوط الرابع:

 ، عافِيَةِ قَ الْ رازِ ، وَ عافِيَةِ خالِقَ الْ ، وَ عافِيَةِ َّ الْ يلِ «يا اَهللاُ يا وَ
ِيـعِ  ـىل مجَ عَ َّ وَ ـيلَ عافِيَـةِ عَ ـلُ بِالْ ضِّ املُتَفَ ، وَ عافِيَـةِ ـمُ بِالْ املُنْعِ وَ
د  َمَّ ىل حمُ لِّ عَ ام، صَ هُ يمَ حِ رَ ةِ وَ رَ اآلخِ نْيا وَ نَ الدُّ محْ ، يا رَ لْقِكَ خَ
عافِيَةِ يفِ  رَ الْ كْ شُ ، وَ عافِيَةِ امَ الْ متَ ، وَ عافِيَةَ نا الْ قْ زُ ارْ د، وَ َمَّ آلِ حمُ وَ

.« ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ ةِ، يا أَرْ رَ االْخِ نْيا وَ الدُّ
- دعاء الشوط اخلامس:

تِهِ  بَ رْ غُ ، وَ فِتْنَتِهِ ربْ وَ ذابِ القَ ن عَ وذُ بِكَ مِ ـمَّ إِينِّ أَعُ «اللّهُ
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ـمَّ أَظلَّني يفِ ظِلِّ  ، اَللّهُ نكِهِ ضَ ـهِ وَ يقِ ضِ تِهِ وَ ظُلْمَ ـتِهِ وَ شَ حْ وَ وَ
ـنَةً  سَ يا حَ نْ مَّ آتِنا يفِ الدُّ . اَللّهُ ـومَ ال ظلَّ إِالَّ ظِلُّـكَ ـكَ يَ رشِ عَ

ذابَ النَّار». قِنا عَ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ يفِ االْخِ وَ
- دعاء الشوط السادس:

عائِذِ  قامُ الْ هذا مَ ، وَ كَ بْدُ بْدُ عَ عَ الْ ، وَ يْتُكَ بَيْتُ بَ مَّ الْ «اَللّهُ
 ، عافِيَةُ الْ جُ وَ ـرَ فَ الْ حُ وَ وْ نْ قِبَلِـكَ الرَّ مَّ مِ ، اَللّهُ ارِ نَ النـَّ كَ مِ بـِ
تَ  رْ يلِ ما اطَّلَعْ فِ اغْ ، وَ ـهُ يلِ فْ عِيفٌ فَضاعِ يلِ ضَ مَ ـمَّ إِنَّ عَ اَللّهُ

.« نَ النَّارِ تَجريُ بِاهللاِ مِ ، اَسْ لْقِكَ ىل خَ يَ عَ فِ خَ نِّي وَ يْهِ مِ لَ عَ
- دعاء الشوط السابع:

ـن  أَفْواجـاً مِ نُـوب، وَ ـنْ ذُ ي أَفْواجـاً مِ دِ نـْ ـمَّ عِ «اَللّهُ
نِ  ة، يا مَ رَ فِ غْ نْ مَ أَفْواجٌ مِ َة، وَ محْ نْ رَ كَ أَفْواجٌ مِ نْدَ عِ طايـا، وَ خَ
 ، ثُونَ بْعَ ـومِ يُ ينِ إِىل يَ هِ إِذْ قـالَ أَ نْظِرْ قِ لْ ـضِ خَ َبْغَ ـتَجابَ ألِ اسْ
نِي بِام  نِّعْ ـمَّ قَ بْ يلِ ثـمّ اطلـب حاجتـك وقـل: اللّهُ ـتَجِ اِسْ

يْتَنِي». كْ يلِ فِيام آتَ بارِ تَنِي، وَ قْ زَ رَ
صالة الطواف

* جيب بعد الطواف مبارشةً صالة ركعتني مثل صالة 
الصبـح يسـتحب أن يقرأ يف األوىل التوحيـد بعد احلمد ويف 
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الثانية اجلحد {! " #} بعد احلمد.
* الشك فيها موجب للبطالن والشك بعد الفراغ أو 

التجاوز ال يلتفت إليه.
C الصالة خلف مقام إبراهيم -

* جيـب ايقاع صـالة الطـواف خلف مقـام ابراهيم 
قريبا منه ولكن إذا مل يتمكن:

* يصـيل يف أي مـكان من املسـجد مراعيًـا األقرب 
فاألقـرب من املقـام (االحقاقي، زين الديـن، فضل اهللا)، 

عىل األحوط (اخلوئي).
* خيتار االقرب إىل املقام من اجلانبني واخللف (اخلميني).
ا عنـه وال يبعـد االجتزاء  * خلـف املقـام ولو بعيـدً

باتياهنا يف أي موقع من املسجد: (اخلامنئي).
* خلـف املقام أو عـىل أحد جانبيه حتـى وإن زامحه 

الطائفون (العصفور).
* الصالة عند املقام من أحد جانبيه أو خلفه إىل هناية 
املسـجد مع الصـدق العريف (السـيدصادق) فـإن مل يتيرس 
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فحيث شاء من املسجد (الشريازي).
* الصالة خلف املقام قريبًا أفضل أو عىل يسارة أو يمينه 
ا إن أمكن وإال حيث  ويف شـدة الزحام خلف املقام ولـو بعيدً

يمكن من املسجد األقرب إىل املقام فاألقرب (املدريس).
* صـىل قريبًـا منه يف أحد جانبيه عـىل األحوط ومع 

عدم التمكن يصيل يف أي مكان من املسجد (الوحيد).
ا رعاية األقرب فاألقرب من بقاع  * األحـوط وجوبً

املسجد مع املحافظة عىل كوهنا خلفه (احلكيم).
* جيـب االتيان هبا قريبًـا من املقام واالظهر لـزوم االتيان 
هبا خلف املقام فان مل يتمكن فاألحوط أن جيمع بني الصالة عنده 
ا عنه ومـع التعذر اجلمع  يف أحـد جانبيه وبني الصـالة خلفه بعيدً
ا يصـيل يف أي مكان من  يكتفـي باملمكـن منهـام ومع تعذرمهـا معً
املسجد مراعيًا االقرب اىل املقام عىل األحوط االوىل (السيستاين).

- من ال يتقن القراءة:
من ال حيسن القراءة وجب عليه التعلم فإن مل يمكن: »

* يأيت هبا حسـب اسـتطاعته (الشـريازي، املدريس، 
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فضـل اهللا) وإذا كان عـن تقصري يصيل مجاعـة أو يقف إىل 
جانب من يلقنه بالقراءة الصحيحة (السيدصادق).

* يأيت هبا حسب استطاعته وإذا أمهل التعليم يصليها 
حسـب إمكانـه ويصليهـا مجاعة ويسـتنيب عـىل األحوط 

(اخلوئي، االحقاقي).
* صـىل بـام أمكنـه وصحـت، ولـو أمكـن تلقينـه 
فاألحوط ذلك واألحوط االقتداء بشـخص عادل لكن ال 

يكتفي به كام ال يكتفي بالنائب (اخلميني).
* يأيت هبا حسب استطاعته وإن أمكن وجب اختيار 

شخص يلقنه واألحوط االستنابة (اخلامنئي).
ا بـه يـأيت هبا  ا معتـدً * احلمـد: إذا أتقـن منهـا جـزءً
القـرآن  مـن  حيفظـه  يش  إليهـا  يضـم  أن  فاألحـوط  وإال 
وإال فالتسـبيح أما السـورة تسـقط مع العجز عـن التعلم 
واألحوط استحباباً اجلمع بني صالته واجلامعة واالستنابه 

إذا كان عدم التعلم بسوء اختياره (السيستاين).
ـا اجلمـع بـني القـراءة امليسـورة  * األحـوط وجوبً

واالستنابه (احلكيم).
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* يأيت هبا حسـب قراءته امللحونـة واألحوط وجوباً 
أن يصليها مجاعة ويستنيب (الوحيد).

- من ترك صالة الطواف:
* نسـياناً أو جهـالً أتـى هبـا متـى تذكـر وإذا أمكن 

صالها خلف املقام وإال يف أي مكان.
* إذا نيس الطائف صالة الطواف وتذكر يف السـعي 
قطع السعي ورجع إىل املسجد وأتى بالصالة ثم يرجع إىل 

السعي ويتم سعيه من حيث قطعه.
ا مبطل للحج (اخلوئي، اخلامنئي، الوحيد)  * ترك الصالة عمدً
عىل األحوط (السيستاين)، يشكل احلكم بصحة حجه (زين الدين).

ا ال يبطل احلـج وصحت بقية  * تـرك الصـالة عمـدً
املناسـك بقـي عليـه قضـاء نفس صـالة الطـواف يف ذمته 

كالنايس: (الشريازي، املدريس، فضل اهللا).
ا جيب عليه مع سـعة الوقت  * إذا تـرك الصالة عمدً
االتيـان بالصـالة ومـا بعدها ومع خـروج الوقـت يتعني 

بطالن العمرة أو احلج: (السيدصادق، احلكيم).



٨٩ الطواف 

- الفصل بني الطواف وصالته
جتـب املبـادره إىل الصالة بعد الطـواف بمعنى أن ال 

ا: يفصل بني الطواف والصالة عرفً
* االحـوط مراعاة املبادرة العرفيـة والظاهر أن الفصل 
بعـرش دقائـق ال ينـايف املبادرة العرفيـة اما يف حالـة االضطرار 
) فيجوز الفصل وان طال: (السيستاين). (لتجديد الطهارة مثالً

الفصـل  يبعـد  وال  العـرف  إىل  موكـول  الفصـل   *
بمقدار اداء الصالة اليومية: (اخلامنئي).

* جيب الفور العريف وإذا أخر صالته بمقدار ساعتني 
جهالً مل جيب اعادة الطواف: (السيدصادق).

* يلزم املبادرة العرفية (زين الدين) ولو أخر الصالة 
ال يلزم اعادة الطواف: (اخلميني).

* تستحب املبادرة إىل صالة الطواف: (العصفور).
* جتـب املبـادرة العرفيه ولـو أخرها قليـالً للبحث 
عـن رفاقه مثالً فال بأس ولكن لو أخرها وصالها صحت 

صالته: (املدريس).
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( - حكم الفصل بني الطواف وصالته (عمداً
* ال جيب إعادة الطواف (الشـريازي، السيدصادق، 

املدريس، اخلميني، اخلامنئي).
* عليه إعادة الطواف (اخلوئي).

* يأثم مع العمد ويصح طوافه وصالته (احلكيم).
* األحـوط إعـادة الطـواف، ولـو كان الفصل عن 
جهـل قصوري (مركـب أو معتمد عىل حجـة رشعية) أو 
أخـل به نسـياناً ومل يعلـم ومل يتذكر إال بعـد الصالة حكم 
بصحـة صالته وطوافه وكذا لو كان مضطراً للفصل بينهام 

(السيستاين).



٩١ السعي بين الصفا والمروة  

السعي بني الصفا واملروة 

* وهو امليش بني الصفا واملروة سـبعة أشواط. وهو 
ركن يبطل احلج برتكه عمداً

واجبات السعي:
١- النية.

٢- االبتداء بالصفا واالنتهاء باملروة.
٣- العدد يف السعي: (سبعة أشواط، الذهاب شوطاً 

واإلياب شوطاً آخر).
ا عىل الطريق املتعارف. ا وإيابً ٤- السعي ذهابً

٥- استقبال املقصد.
٦- إباحة الدابة بل النعل واللباس.

* ال تعترب يف السعي الطهارة من احلدث وال اخلبث.
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توسعة املسعى عام ١٤٢٨هـ
سؤال: مع توسعة املسعى ما هو حكم السعي  »

يف القسم املستحدث؟.
* إذا ثبـت للناسـك -ولـو من خالل فتـاو بعض 
الفقهاء- توفر شهادة الثقة من أهل اخلربة من دون معارض 
بامتداد جبيل الصفا واملرة إىل املمر اجلديد أجزأه السعي فيه 
وان مل يثبت له ذلك ومل يمكنه السعي من املمر األصيل ذهاباً 
ر  ا فليبدأ الناسك سعيه من الصفا ثم يتجه يمينًا إىل املمّ وإيابً
ا إىل املروة فيعد ذلك  اجلديد وجيتاز إىل هنايته ثم يتجه يسـارً
ه عدم  شوطه الذي يبدأ من الصفا وينتهي باملروة -وال يرضّ
كون سـعيه يف الـوادي بني اجلبلني وال عدم اسـتقبال املروة 
عنـد التوجه إليها للمنـع من ذلك- ثم يأيت بالشـوط الثاين 
ـر احلايل وهكذا يكمل بقية  مـن املروة إىل الصفا باجتياز املمّ

أشواط سعيه وجيزيه ان شاء اهللا تعاىل (السيستاين).
* جيوز ألنه واقع بني اجلبلني (السيدصادق).

* املحـل اجلديـد والقديم كالمها بـني اجلبلني، ألن 
جبـل املروة ممتـدّ وجبل الصفـا قد قص وامتـداده واضح 



٩٣ السعي بين الصفا والمروة  

أيضاً (الفياض).
* الظاهر جوازه واألوىل أن حيتاط الشخص باالقرتاب 

من اخلط الفاصل يف سعيه من الصفا إىل املروة: (املدريس).
* جيـوز اإلتيان بالسـعي يف املسـعى القديـم، وأكثر 
املسـعى اجلديد يف اجلانب املتصل بالقديم، ويلزم اجتناب 
مخسة األمتار األخرية يف عرض املسعى اجلديد (احلكيم).

* ال مانع من السـعي يف التوسـعة اجلديدة للمسعى 
(اخلامنئي، فضل اهللا).

* إذا ثبت أن عرض املسـعى اجلديـد بني اجلبلني فهو 
جمزئ، ويف صورة الشك فال جيزئ عىل األحوط (الوحيد).

* وقد رو أن املسـعى قد اخترص عىل ما يف مرسل 
الكايف، واملراد اختصاره يف جهة العرض (العصفور).

- السعي يف الرسداب:
* جيوز (السيدصادق، فضل اهللا).

* البـأس بـه، واألوىل السـعي يف الطابـق األريض 
(املدريس).
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* إذا كان جلبيل الصفا واملروة جذور فالسـعي بينهام 
صحيح عىل الظاهر (اخلميني، اخلامنئي).

* مـا كان حتت املمـر األصيل جيوز السـعي فيه وأما 
مـا كان حتت املمر اجلديد فيجري عليـه حكمه املتقدم آنفاً 

(السيستاين).
- السعي يف الطابق الثاين؟.

* جيوز (الشريازي، السيدصادق، الفياض).
ا السعي يف الطابق السفيل (املدريس). * االحوط استحبابً

* جيوز يف الطابق األول دون الثاين (فضل اهللا).
* فيه إشكال (االحقاقي).

* األحوط وجوبا عدم االجزاء (احلكيم).
* ال جيوز (السيستاين).

* إذا كان السعي واقع بني اجلبلني فيجوز (اخلوئي).
ـا بـني اجلبيلني ال  * ال يصـح إذا مل حيـرز كونـه واقعً

فوقهام (اخلميني، اخلامنئي).
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الشك يف السعي:
* الشك يف عدد األشواط يف األثناء مبطل.

* الشـك يف األثنـاء مبطـل، وبعد الفـراغ ال يلتفت 
(العصفور، االحقاقي).

* الشـك يف األثنـاء مبطـل وبعد الفراغ إذا شـك يف 
الزيـادة يبني عىل الصحة أما الشـك يف النقيصة فاألحوط 
ـا إمتام ما احتمل من النقص أما لو كان بعد التقصري  وجوبً

ال يعتني (اخلميني).
ا بـني الفرديـه والزوجيه  * الشـك يف األثنـاء مـرددً
مبطل وبعد الفراغ ال يلتفت. أما إذا كان عىل الصفا وقطع 
ا أوستًا مثالً أو كان يف  بالزوجيه ولكن شـك انه سعى أربعً
ـا  ا أو مخسً املروة وقطع بالفرديه ولكن شـك انه سـعى ثالثً

بنى عىل األقل وأتم سعيه (الشريازي، السيدصادق).
* ال اعتبـار بالشـك يف عـدد أشـواط السـعي او يف 
صحتـه بعـد التجـاوز عـن حملـه (بعـد التقصري) أمـا بعد 
االنـرصاف من السـعي إذا كان يف الزيادة بنى عىل الصحة 

وأما يف النقيصة بطل سعيه (السيستاين).
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* الشك بعد التقصري ال يعتني به أما قبل التقصري فيعتني 
بشـكه بمعنى إذا كان شـكه يف األقل من السـبعة بطل وإذا كان 

يف الزيادة بني السبعة والتسعة وهو عىل املروة صح (اخلوئي).
(الشـريازي،  بـه  عـربة  ال  الفـراغ  بعـد  الشـك   *

السيدصادق، املدريس، زين الدين).
* إذا شـك يف األثناء فاألحوط وجوباً أن يأيت بسـعى 
تام مردد بني التامم واالمتام وبعد الفراغ ال يعتني (احلكيم).

* األقـو لزوما االعتناء بالشـك قبـل التقصري إذا 
كان قبل فوات املواالة أما بعده فال يعتني (الوحيد).

* إذا شـك يف األثنـاء بطل وبعد الفـراغ صح، وإذا 
شـك وهو عىل املروة أنه السـابع أو التاسـع فـال اعتبار به 

(فضل اهللا).
املواالة يف السعي:

* ال يتـرشط املـواالة يف السـعي (الشـريازي، زيـن 
الدين، السـيدصادق، العصفور، املدريس، احلكيم).إال يف 

الشوط األول قبل كامله (اخلميني، اخلامنئي).
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* بمقـدار الصدق العريف للتـوايل ومثله يف الطواف 
(اخلوئي، الوحيد).

* املواالة بني أشـواطه مبني عىل االحتياط اللزومي 
والعربة فيها بالصدق العريف (السيستاين).

* جيـوز الفصـل بالنحـو املتعـارف، واألفضـل مع 
فوات املواالة اإلكامل ثم اإلعادة (فضل اهللا).

- هل جيوز الفصل بني الطواف والسعي؟.
* األحـوط عـدم تأخري السـعي إىل الليـل وان كان 

األقو كفايته وال جيوز تأخريه إىل الغد (اخلميني).
* األحوط أن ال يكون الفاصل يوم (املدريس).

* األحـوط عـدم تأخـري السـعي عـن الطـواف إال 
لـرضورة وجيوز تأخريه إىل الليل وال جيوز تأخريه إىل الغد 

بدون رضورة (اخلوئي، السيستاين، العصفور).
* جيـوز تأخري السـعي لرفـع التعب وحـرارة اهلواء 
وال جيوز تأخـريه اىل الغد واألقو جواز تأخريه إىل الليل 

(الشريازي، السيدصادق).
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* جيـوز أن يؤخر السـعي إىل عرص يومـه وإىل الليل 
اختيـاراً، وال جيـوز تأخـريه إىل الغـد مـع االختيـار (زين 

الدين).
* جيـوز التأخـري إىل الليل وال جيوز تأخـريه إىل الغد 

إختياراً (اخلامنئي، احلكيم، فضل اهللا).
* األحـوط عدم تأخـريه إىل الليـل إال لرضورة وال 

جيوز تأخريه إىل الغد (الوحيد).
- السعي بالعربة حال االختيار:

* جيوز إذا جلس باختياره (اخلوئي).
* ال جيوز (السيستاين).

* الظاهر اجلواز (الشريازي، السيدصادق، املدريس، 
اخلميني، فضل اهللا).

* إذا كان مسـيطراً عىل سري العربة بحيث تستند إليه 
حركتها جاز الركوب اختياراً (احلكيم).

* إذا تعـذرت عليه املبارشة اسـتعان بمن يسـعى به 
(اخلامنئي).



٩٩ السعي بين الصفا والمروة  

- السعي ١٤ شوطاً جهالً
* أجزأه ذلك السعي (اخلوئي، اخلامنئي).

* األحوط استحباباً االعاده (اخلميني، فضل اهللا).
* يكفيه ذلك وجيعل البقية نافلة (السيدصادق).

* إذا مل يعلـم وانقـىض الوقـت فـال بـاس بعملـه: 
(الشريازي).

* إذا كان جاهـالً قـارصاً صـح سـعيه وإال أشـكل 
صحته (السيستاين).

* يعتدّ بالسبعة األوىل، وال ترضّ الزيادة (يف احلالتني) 
(املدريس).

* األحوط إعادة السعي (زين الدين).
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التقصري

* جيـب أن يكـون التقصري بعـد إكامل السـعي، وبه 
يفرغ اإلنسان ويتحلل من إحرامه.

* جيب يف التقصري النية.
* حيصل التقصري بأخذ يش من شـعر رأسـه أو حليته 
أو شـاربه أو حاجبـه أو تقليم بعض أظفـار يديه أو رجليه 

وجيوز إتيانه يف أي مكان وال جيب املبادرة إليه.
* ال يكفي حلق متام الرأس، بل ال جيوز احللق يف العمرة.
* األحـوط عـدم االكتفـاء بالتقليـم إال بعـد تعـذر 

األخذ من الشعر (السيستاين).
تقصري املحرم لغريه

- ال جيوز للمحرم أن يقرص لغريه بأخذ يش من شعره 



١٠١ التقصير 

قبل أن يقرص لنفسه، فلو قرص لغريه قبل نفسه فام احلكم؟.
* جيـوز للمحـرم أن حيلـق أو يقـرص ملـن يف صـدد 

اإلحالل (الشريازي، السيدصادق).
* األحـوط أالّ يُقـرصّ لغـريه قبـل تقصـريه لنفسـه 
وكذلك احللق يف منى ألن املُحرم ال حيلق ملحل (املدريس).

* جيزئ (احلكيم، فضل اهللا).
* ال جيزئ تقصريه لذلك الغري (السيستاين).

اخلروج من مكة بعد عمرة التمتع
* جيوز اخلروج لفرسخ أو فرسخني واملسافة البعيدة 

جيوز للحاجة (الشريازي).
* جيوز اخلروج حلاجه ومل خيش فوات احلج (السيستاين).
* جيوز اخلروج إىل املناطق القريبة إال إذا خاف عدم 

إمكان العودة إلدراك احلج (فضل اهللا).
* ال جيـوز اخلـروج إال حلاجـه وعدم خـوف فوات 
احلج وحمرماً بإحرام احلج (الوحيد) وال بأس باخلروج إىل 

أطراف مكة وتوابعها (اخلوئي، احلكيم).
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* ال جيـوز اخلـروج إال عند الـرضورة عىل األحوط 
وجوباً مع اإلحرام للحج إذا مل يكن حرجاً عليه (اخلميني).
* ال جيـوز اخلـروج منهـا إال أن حيـرم للحـج أو إذا 

خرج منها يرجع إليها قبل إمتام شهر (االحقاقي).
* جيـوز اخلـروج عـىل كراهـة بـرشط انه يـدرك احلج 
(السيدصادق) * إذا مل خيش فوات احلج (املدريس، اخلامنئي).
* فـال جيوز له بعد اإلحالل مـن عمرته اخلروج من 
مكـة إال حمرمـاً حيـث يفتقر إىل جتديـد عمرة قبلـه كأن ال 

يرجع إال بعد شهر (العصفور).
ه ولبعـض  * عـىص وأثـم إذا تعمـد اخلـروج للتنـزُّ
الغايـات غري املهمة ولكن ال يبطـل حجه، وإذا فعل ذلك 

ناسياً أو جاهالً فال إثم عليه (زين الدين).
- من أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة فهل جيوز 

له اخلروج قبل أن يؤدي أعامل العمرة؟.
* جيوز اخلروج (السيدصادق).

* ال جيوز (اخلوئي، الوحيد).



١٠٣ التقصير 

ا من الرجـوع إلمتام األعامل  * جيـوز لـه إن كان واثقً
(السيستاين).

* ال بـأس بذلك، خصوصا عند احلاجـة، ولو أمتها 
كان أوىل (املدريس).

- لو خرج من مكة بعد عمرة التمتع ورجع إليها 
يف شهر جديد فهل جيب عليه اإلتيان بعمرة جديدة؟.

* نعـم جيب عليـه اإلحرام إذا دخل يف شـهر جديد 
ا) (السيدصادق). (ثالثني يومً

* نعـم جيب عليـه اإلحرام لعمرة جديـدة (اخلوئي، 
زين الدين، فضـل اهللا، الوحيد) والعمرة األوىل ملغيه فال 

جيب أن يأيت بطواف النساء هلا (السيستاين، احلكيم).
* جيب إذا خرج عن احلرم (املدريس).

أن  جيوز  هل  مفردة  بعمرة  مكة  إىل  دخل  لو   -
يقلبها إىل عمرة متتع؟.

* إذا كان إحرامه يف أشهر احلج جاز له أن جيعلها متتع.
* جيوز إذا كان احلج مستحبًا وال يكفي ذلك يف الواجب 
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ا (اخلميني). (احلكيم، زين الدين)، عىل االحوط وجوبً
ا إىل أوان احلج وال فرق  * جيوز إذا بقي يف مكة اتفاقً
بني احلـج الواجب واملسـتحب (اخلوئي) وأمـا (الوحيد) 

ا. فلم يذكر كلمة اتفاقً
* جيـوز إذا بقي بمكـة إىل يوم الرتويـة وال فرق بني احلج 
الواجب واملستحب، وليس له اإلتيان بحج اإلفراد (السيستاين).

* جيوز بل الظاهر استحباب ذلك له (الشريازي).
احلـج   أدركـه  إن  متتـع  عمـرة  جيعلهـا  أن  جيـوز   *

(العصفور، املدريس).
* جيـوز ما دام مل يكـن يف أول األمر عازماً عىل احلج 

(السيدصادق).
ما املراد بالشهر؟.

* عددي: (الشريازي، السيدصادق).
* هـاليل: (املدريس، اخلوئي، السيسـتاين، اخلميني، 

اخلامنئي، احلكيم، زين الدين، فضل اهللا).
***



١٠٥ أعمال الحج 

أعامل احلج

٢- الوقوف بعرفة. ١- اإلحرام.  
٤- رمي مجرة العقبة. ٣- الوقوف باملشعر.  
٦- احللق أو التقصري. ٥- اهلدي.   
٨- صالة الطواف. ٧- طواف الزيارة.  
١٠- طواف النساء  ٩- السعي.   
١٢- املبيت يف منى. ١١- صالة طواف النساء. 
١٤- النفر من منى. ١٣- رمي اجلامر.  
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اإلحرام

مكان اإلحرام: 
السـيدصادق،  (الشـريازي،  اتسـعت  وإن  مكـة   *
اخلميني، اخلامنئي، السيستاين، املدريس، الوحيد، احلكيم) 

* إذا كانت متصلة بمكة القديمة (االحقاقي).
* مكة القديمة عىل األحوط (اخلوئي).
* جيب من مكة القديمة (زين الدين).

* واألفضـل أن حيرم من املسـجد احلـرام واألفضل 
من حجر إسامعيل أو مقام إبراهيم.

* مكـة وإن اتسـعت إال مـا كان خارجـاً منهـا عـن 
حدود احلرم (فضل اهللا).

* مـن نـيس اإلحـرام وذهـب إىل عرفـه جيـب عليه 



١٠٧ اإلحرام 

الرجـوع إىل مكـة واإلحرام منها إن أمكـن وإال أحرم من 
. مكانه وكذلك من تركه جهالً

* مـن تعمـد ترك اإلحـرام حتى فـات املوقوفني أو 
تذكر ومل يتدارك حيث يمكن، بطل حجه.

* من نيس اإلحرام حتى هناية احلج صح حجه.
تقدمي الطواف والسعي على الوقوفني:

* تقديم الطواف (واإلتيان بالسعي يف وقته) للمرأة 
التـي ختـاف احليض واملريض والشـيخ العاجـز عن العود 
للزحـام عـىل املوقوفني جائـز (اخلوئي) واألحـوط تقديم 

السعي وإعادته يف وقته (الوحيد).
* جيـوز تقديـم الطوافـني والسـعي عـىل الوقوفـني 
للمـرأة التـي ختـاف احليـض والنفسـاء والشـيخ العاجـز 
احلكيـم،  اخلامنئـي،  اخلمينـي،  (الشـريازي،  واملريـض 

االحقاقي، السيستاين، زين الدين).
ن من القيام  * جيوز للنساء اللوايت خيشني عدم التمكّ
بطـواف حـج التمتع وصالتـه والسـعي وطواف النسـاء 
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وصالتـه بعد الرجوع من منى بسـبب عـذر رشعي (وهو 
احليـض) جيوز هلـنّ تقديم هـذه األعامل واإلتيـان هبا قبل 
ـه إىل عرفات وبعـد التلبّس بإحـرام احلج، وكذلك  التوجّ

ملن خيشى الزحام أو له عذر آخر (املدريس).
* جيـوز تقديـم الطـواف وصالتـه والسـعي لذوي 

األعذار (السيدصادق).
- تقديم الطواف وصالته والسعي بدون عذر:

اخلمينـي،  اخلوئـي،  (السـيدصادق،  جيـوز  ال   *
اخلامنئـي، زين الدين، الوحيد، احلكيم، االحقاقي) * عىل 

األحوط (السيستاين، املدريس، فضل اهللا).
* القول بتقديم الطواف والسعي عىل الوقوفني للمتمتع 
مـن غـري رضورة قـوي «واختـار يف االبتهـاج جـواز تقديـم 

الطوافني احلج والنساء والسعي قبل الوقوفني» (العصفور).
* جيوز للقـارن واملفرد تقديم الطواف الواجب عىل 
ا وإن  الوقوفني وال يسـتبعد ذلك بالنسـبة إىل املتمتـع أيضً

كان األحوط الرتك يف املتمتع (الشريازي).



١٠٩ اإلحرام 

- ثبوت اهلالل عند قايض العامة؟
* ألـف: إذا احتمـل مطابقـة احلكـم للواقـع وجب 
متابعتهـم والوقـوف معهـم (اخلوئـي، اخلمينـي)، وكان 

االحتياط خمالفاً للتقية (الوحيد).
ء الوقوف  * بـاء: إذا فرض العلم باخلالف فال جيزيْ
معهـم فـإن متكن املكلـف العمـل بوظيفته ولـو بالوقوف 
االضطراري من دون حمذور ولو كان املحذور خمالفة التقية 

عمل بوظيفته وإال بدل حجه بالعمرة املفردة (اخلوئي).
* عىل فرض العلم باخلـالف فلإلجزاء وجه،ولكن 
األحـوط وجوبـاً اإلتيـان بوظيفته األوليـة وترتيب اآلثار 
عـىل حكمهـم  كالوقـوف معهـم إذا مل يكن خمالفـا للتقية  

(الوحيد).
* ال يبعد الصحة و ال جتوز املخالفة بل يف صحة من 

خالف التقية إشكال (اخلميني).
* يف كال الفرضـني السـابقني إن اتبـع القـايض ففي 
صحة حجه إشـكال (جيوز الرجوع إىل جمتهد آخر) وان مل 
يأت هبا حسـب املوازين الرشعية و ترك إتباع القايض فال 
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شك يف فساد حجه (السيستاين).
* إذا حكـم قايض العامـة ومل يعلم بطالن حكمه أو 
ا جاز إتباعه يف الوقوفني، واحلج  علم وكان االحتياط حرجً
صحيح وال حيتاج إىل اإلعادة (الشريازي، السيدصادق).

* جتـزي املوافقـة معهـم إذا كان يف االحتيـاط حرج 
(املدريس).

* جيزيه العمل عىل وفق ثبوت هالل ذي احلجة عند 
ا  القـايض مـن العامة وحكمه بـه، فـإذا أدرك الوقوفني تبعً

للناس فقد أدرك احلج وأجزأه (اخلامنئي، فضل اهللا).
* إذا ثبـت هـالل ذي احلجة بحكـم املخالفني أجزأ 
احلـج معهم وال جيب حتري العمل عـىل خالفه مما يقتضيه 
امليـزان الرشعـي، ومـن دون فـرق بـني احتـامل إصابتهم 
يف احلكـم والعلـم بخطئهـم فيـه، ومـن دون فـرق بـني 
األعـامل التـي تقتـيض التقية متابعتهـم فيها لتضيـق وقتها 

-كالوقوفني- وغريها كالرمي والذبح والنفر (احلكيم).
* إذا احتمل مطابقة احلكم للواقع واستدعت التقية 
متابعتهـم صح للمكلف أن يقف معهم. وإذا فرض العلم 



١١١ اإلحرام 

باخلالف واسـتدعت التقية الوقوف معهم وجب أن يقف 
معهم يف عرفـات ومزدلفة ويؤخر أعامل احلج يف منى ويف 
مكة إىل يوم النحر وأيام الترشيق عند الشيعة (زين الدين).
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الوقوف بعرفات

* وجتب النية عند الزوال.
* جيب الوقوف بعرفات يوم التاسـع من ذي احلجة 
من زوال الشـمس إىل الغروب والركن من الوقوف مسامه 

وأما الزائد عن ذلك فهو واجب.
* املوقـف االضطراري: هو من مغيب الشـمس إىل 

طلوع الفجر من يوم النحر (جزء منه).
- املراد بالغروب

العصفـور،  الديـن،  (زيـن  الرشعـي  الغـروب   *
اخلميني، اخلامنئي).

* غياب القرص (السيدصادق).
* مع عدم الشـك يف سقوط القرص فلزوم االنتظار 

إىل ذهاب احلمرة مبني عىل االحتياط (السيستاين).



١١٣ الوقوف بالمشعر (المزدلفة) 

الوقوف باملشعر (املزدلفة)

* وقته: الواجب الوقوف باملشـعر من طلوع الفجر 
إىل الشمس.

ا أن يكون مـن نصف الليل إىل ما  * األحـوط وجوبً
بعد اإلسفار واألفضل قرب طلوع الشمس (احلكيم).

املبيت ليلة العيد باملشعر احلرام
* جيب املبيت (السيستاين، العصفور).

السـيدصادق،  (الشـريازي،  وجوبـاً  األحـوط   *
اخلميني، اخلامنئي).

* األفضل املبيت (املدريس).
* األحوط استحباباً املبيت (اخلوئي، الوحيد، فضل اهللا).

* الوجوب ال خيلو من قوة (زين الدين).



الثمرة في أحكام الحج والعمرة  ١١٤

* األحوط أن ينوي عند الوصول للمشـعر الوقوف 
إىل طلوع الشمس ثم جيدد النية من طلوع الفجر إىل طلوع 

الشمس (االحقاقي).
* جمموع الوقوف باملشعر واجب ومسامه ركن.

وذوي  للنساء  األول  االختياري  املوقف   -
األعذار ومن يقوم بخدمتهم:

* جـزء من الليل (الشـريازي، السيسـتاين، اخلوئي، 
املدريس، الوحيد، احلكيم).

الوجـويب  األحـوط  عـىل  الليـل  منتصـف  إىل   *
(اخلميني، زين الدين).

* جيوز اإلفاضة من املشعر احلرام إىل منى ليلة العيد 
قبل منتصف الليل بعد وقوف مدة للنساء (اخلامنئي).

* جيزهيـم املسـمى مـن الكـون وإن تعقبـه الرحلـة 
واالنتقال (العصفور، فضل اهللا).

- هل جيب عىل من خرج من مزدلفة مع النساء 
والضعفاء العود إىل مزدلفة؟.

املـدريس،  السـيدصادق،  (الشـريازي،  جيـب  ال   *



١١٥ الوقوف بالمشعر (المزدلفة) 

اخلامنئي، اخلميني، زين الدين).
أو  االختيـاري  إلدراك  الرجـوع  عليـه  جيـب   *

االضطراري إذا مل يتمكن (اخلوئي).
* إذا كان املعذورون يسـتغنون عـن مرافقته بمقدار 
العـود إىل املزدلفـة للوقـوف يف متام الوقت املقـرر له لزمه 

ذلك، وإال فال يش عليه (السيستاين).
* إن استطاع العودة فعليه ذلك (فضل اهللا).

- ما حكم من نو الوقوف باملشعر قبل الوصول 
إليه ومل يعلم بالوصول حتى خرج منه؟.

* مل يتحقق منه الوقوف الرشعي (السيستاين).
* لـو كانـت ناويه الوقوف من املشـعر ومـر الباص 

باملشعر كفى (السيدصادق).
- اإلتيان بإعامل مكة للنساء والضعفاء ليلة العيد؟.

* جيوز للنساء والضعفاء ومن يرافقهن التقصري ليالً 
يف منى ليلة العيد بعد الرمي بعد أن يوكلن من يذبح عنهن 
ثم الذهاب إىل مكة واإلتيان بالطوافني والسـعي ثم يذبح 
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عنهـن يف يوم العيـد (الشـريازي، السـيدصادق، احلكيم، 
املدريس).

* االجتـزاء للنسـاء والضعفة ومسـاعدهيم باإلتيان 
بالطـواف وما يتبعـه بعد التقصري يف الليـل وتأجيل الذبح 

إىل النهار حمل إشكال فاالحتياط ال يرتك (السيستاين).
الذيـن  السيسـتاين  السـيد  مقلـدو  مالحظـة: 
اختـاروا التبعيـض يف هـذه املسـالة ال يتحللون من 
إحرامهم ليلـة العيد بعد االنتهاء مـن أعامل مكة بل 

البد من إيقاع الذبح عنهم يوم العيد.
رن أعامل مكة إىل ما بعد أعامل منى (فضل اهللا). * يؤخّ

*ال جيوز إال بعد وقوع الذبح خارجاً (اخلامنئي).
العيد  ليلة   الكرب العقبة  مجرة  رمي  جيوز  هل   -

للمرافقني؟.
ا جـاز لـه وإال وجب  * مـن كان هـو نفسـه معذورً

الرمي هناراً (اخلميني، اخلامنئي).
* نعم جيوز (الشريازي، السيدصادق، املدريس).



١١٧ الوقوف بالمشعر (المزدلفة) 

مرافقتـه  عـن  االسـتغناء  املعذوريـن  وسـع  إذا   *
هلـم يف يوم هنـار العيـد بمقدار الرمـي مل جيزئـه الرمي ليالً 

(السيستاين).
ـص له باإلفاضـة ليالً جيوز لـه الرمي ليالً  * مـن رخّ

(فضل اهللا).
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رمي مجرة العقبة الكربى

* وقت الرمي: من طلوع الشمس من يوم العيد إىل غروهبا.
واجبات الرمي:

١- النية.
٢- أن يكون الرمي بسبع حصيات.

٣- التعاقب يف رمي احلصيات واحده بعد واحده.
٤- إصابة اجلمرة.

* يكفـي اصابة موضع اجلمرة وال جيب اصابة البناء 
الذي فيه (املدريس، فضل اهللا).

٥- أن يكون الرمي بني طلوع الشمس وغروهبا.
٦- أن يكـون وصوهلـا إىل اجلمرة بسـبب الرمي فال 

جيز وضعها عليها.



١١٩  رمي جمرة العقبة الكبر

شروط احلصى: 
١- أن تكون من احلرم.

. ٢- أن تكون بكراً
* عىل األحوط (السيستاين، فضل اهللا).

٣- أن تكون احلصاة مباحة.
. ٤- أن يكون مما يصدق عليه حصاة عرفاً

- الرمي من الطابق العلوي: 
* جيوز الرمي (الشـريازي، السـيدصادق، اخلميني، 

املدريس)، مع الوصول إىل احلوض (فضل اهللا).
* جيوز إىل أصل الشيطان (االحقاقي).

(السيسـتاين،  األجـزاء  عـدم  وجوبـاً  األحـوط   *
اخلوئي، الوحيد، احلكيم).

* مشكل بل ممنوع (زين الدين).
*جيـوز الرمي مـن الطابـق األريض واألول وأما ما 

بعده فهو خالف االحتياط (اخلامنئي).
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* ال بـأس برمي اجلمرات من الطابق الثاين والثالث 
والرابع (الفياض).

- رمي مجرة العقبة من اجلهة املواجهة للقبلة:
* جيـوز الرمـي مـن اجلانـب املمسـوح (اخلامنئـي، 
الشـريازي، اخلوئـي، املـدريس، احلكيم، الفيـاض، فضل 

اهللا).
* ال جيـوز الرمي من املكان املمسـوح عىل األحوط 

إن مل يكن اقو (السيستاين).
- الشك يف عدد الرمي (يف األثناء):

* لو شك يف عدد الرمي بنى عىل األقل.
* لو شك يف الوصول إىل اجلمرة بنى عىل العدم.

- الشك بعد الفراغ: 
* إذا شك بعد إمتام الرمي يف العدد أو غريه ال يعتني 

بشكه (الشريازي، السيدصادق، االحقاقي).
* إذا شـك بعد إمتام الرمي يف العدد (بعد الذبح) ال 
يعتني بشـكه (املدريس) * أو كان الشك بعد دخول الليل 



١٢١  رمي جمرة العقبة الكبر

(الوحيد، اخلوئي، السيستاين) * أو انقضاء الوقت (فضل 
اهللا).

* إذا شـك يف النقيصـة بعـد االنرصاف قبـل الذبح 
فاألحـوط العود وإمتـام الناقص وإذا شـك يف الزيادة فال 
يعتنـي وإذا شـك بعـد الذبح ال يعتنـي بشـكه (اخلميني، 

اخلامنئي، زين الدين)، أو دخول الليل (زين الدين).
***

رمي اجلمرة بعد حتديث ١٤٢٥هـ
سؤال: هل جيوز رمي كل جدار اجلمرة حتى  »

املستحدث منها؟.
* نعم عىل األظهر لصدق الرمي عىل اجلمرة عرفاً، والبناء 
املحدث ليس جديداً إذ اجلمرة مل حيرز أهنا كانت من أول األمر كام 
هي اآلن ولو اضطروا ملزيد من االرتفاع أو التعريض ليسهل عىل 

احلاج الرمي دفعا لألخطار املرتقبة فال بأس به (السيدصادق).
* جيـوز الرمـي يف أي جهة ومـن أي طابق وال جيب 
التحـري عن مواقع النصب السـابقة وإن كان األوىل- مع 
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القدرة وعدم الرضر- أن يكون الرمي يف حدود األحواض 
التي كانت تكتنف النصب يف السابق (املدريس).

* إذا تبـني أن العمـود السـابق يقع يف وسـط اجلدار 
املسـتحدث يكفـي رمي وسـط اجلـدار يف املوضـع الذي 
يقـع العمـود خلفه مالصقـا بـه أو قريبا منـه، ويراعي يف 
اجلمـرة الكـرب أن يكـون الرمي يف غري جهـة خلفها عىل 
األحوط وإن مل يتيرس التشـخيص فاألحـوط لزوما رعاية 
االحتياط بتكرار الرمي إال أن يكون منه حرجياً أو رضريا 

(السيستاين).
* جيوز مع سقوط احلىص يف احلوض (فضل اهللا).

* جيـوز ذلـك فيـام إذا كان رمي اجلمـرة القديمة فيه 
مشقه (اخلامنئي).

* جيوز رميهـا عىل طوهلا ومن أي جانبها وموضعها 
(الفياض).

* ال جيوز الرمي عىل غري املقدار األصيل من اجلمرة، 
ومع الشك فيه البد من االقتصار عىل املقدار املتيقن (زين 

الدين).



١٢٣  رمي جمرة العقبة الكبر

* ما دام ال يُعرف مكان اجلمرة القديمة فيجوز رمي 
رف ذلك فاألحوط أن ال يبتعد كثرياً  اجلمرة الفعلية وإذا عُ

عن املكان القديم (احلكيم).
* رعايـة املواالة يف رمي احلصيات السـبع هو 

األحوط لزوماً (السيستاين). 



الثمرة في أحكام الحج والعمرة  ١٢٤

الذبح

* وهـو الثاين من أعـامل منى واخلامس من واجبات 
حج التمتع.

ا. * جيب اهلدي يف حج التمتع ولو كان احلج مندوبً
* جيـب أن يكون اهلـدي من النعم الثالث: اإلبل أو 

البقر ومنه اجلاموس أو الغنم ومنه املعز.
جيب يف اهلدي أمور:

١- اإلبـل داخلـه يف السـنة السادسـة والبقـر واملعز 
داخله يف السنة الثالثة.

* الظأن داخله يف السـنة الثانية عىل األحوط وجوباً 
(اخلامنئي، اخلميني، االحقاقي، الوحيد).

* الظأن ما متت له سنة كاملة وإن مل يتجاوزها (زين الدين).



١٢٥ الذبح 

(الشـريازي،  الثامـن  الشـهر  يف  داخلـه  الظـأن   *
العصفور، السيستاين، اخلوئي، املدريس).

* االحـوط وجوبـاً االقتصار عىل مـا أكمل العرشة 
أشهر (احلكيم).

ا أو غنامً  * يكفي يف سـن اهلدي أن يسمى إبالً أو بقرً
ا (السيدصادق). أو معزً

٢- أن يكـون تـام اخللقـه فـال تكفـي العـوراء وال 
وال  الداخـل  قرهنـا  املكسـور  وال  الكبـرية  وال  العرجـاء 
مقطوعـة األذن أو غريهـا مـن األعضـاء، وال اخليص وال 

املهزولة.
٣- أن ال يكون هزيالً بحيث يذهب شحم ظهره هلزاله.

٤- أن يكون الذبح أو النحر بمنى.
٥- النية.

٦- أن يكون بعد رمي اجلمرة وقبل التقصري.
٧- أن يكون الذبح يف زمانه وهو أول يوم النحر إىل 

اليوم الثالث عرش واألفضل أن يكون يوم العيد.
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- هل يشرتط أن يكون الذابح مؤمناً؟.
* األحوط وجوباً اشرتاط اإليامن (العصفور، اخلميني).

* األحوط وجوباً اشرتاط اإليامن إال إذا نو املنوب 
عنه وجعله كاآللة (اخلامنئي).

* ال يشرتط اإليامن يف الذابح (الشريازي، السيستاين، 
فضل اهللا، اخلوئي، السيدصادق) يستحب (املدريس).

* يشرتط اإليامن (زين الدين).
تثليث اهلدي:

* األحـوط اسـتحباباً األكل واإلهـداء والتصـدق 
(الشريازي، السـيدصادق، اخلميني، اخلامنئي، االحقاقي، 

املدريس، احلكيم).
* األحـوط وجوبـاً التصـدق عـىل الفقـراء بالثلث 

ويسقط إذا تعرس (السيستاين).
* األحوط (االقو: الوحيد) أن يعطي ثلث اهلدي 
إىل الفقـري املؤمن صدقة و(األحـوط: الوحيد) يعطي ثلثه 
إىل املؤمنني هدية، وأن يأكل من الثلث الباقي له. وال جيب 



١٢٧ الذبح 

إعطـاء ثلث اهلـدي إىل الفقري نفسـه بل جيـوز اإلعطاء إىل 
وكيله (اخلوئي، الوحيد).

* إطعام الفقراء واجب مع اإلمكان (فضل اهللا).
* يقسم ثالثاً وجوباً عىل األصح (العصفور، زين الدين).

- مع تلف اهلدي هل يضمن احلاج؟.
* يضمـن اهلدية أو الصدقة إذا تركهام متعمداً ويأثم 
بـرتك األكل وال ضـامن عليـه إذا مل يتيـرس لـه اإلهـداء أو 

التصدق وكان معذوراً يف الرتك (زين الدين).
* يضمن الثلثني عىل األحوط (الوحيد).

* إذا تعذر التصدق به سقط (السيستاين، اخلوئي).
* لـو تلف املذبـوح بعد ذبحه بال اختيـار فال ضامن 

عليه (املدريس).
جمموعة  اشرتاك  املستحب  احلج  يف  جيوز  هل   -

من احلجاج يف هدي واحد؟.
* نعم جيوز (الشـريازي، السيدصادق، االحقاقي)، 

ألهل خوان واحد (املدريس).
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* ال جيوز (السيستاين، فضل اهللا).
قرص  لو  كام  منى  أعامل  يف  الرتتيب  خالف  لو   -

قبل الذبح؟.
* إذا كانت عن غفلة وسهو ال تلزم اإلعادة.

- لو كان عن جهل:
اإلعـادة  عـدم  يبعـد  ال  جهـل  عـن  كانـت  إذا   *

واالحتياط يف اإلعادة (اخلميني).
* إذا كانـت عـن جهل أو نسـيان فال تلـزم اإلعادة 

(اخلوئي، اخلامنئي، الوحيد، احلكيم، فضل اهللا).
* إذا كان جاهـال مـرتدداً ومل يسـأل فعليـة اإلعـادة 

(السيستاين).
ا أو  *األحوط رعاية الرتتيب فإن خالف ذلك سـهوً

جهالً فال يش عليه (السيدصادق).
- لو كان عن عمد: 

* أمـا إذا كان عن عمـد فاإلعادة ال ترتك (اخلميني، 
اخلوئي، السيستاين).



١٢٩ الذبح 

* إذا كانـت عـن عمد عىص ولكن ال تلـزم اإلعادة 
(اخلامنئي، فضل اهللا).

* يف اإلجـزاء إشـكال واألحـوط وجوبـاً أن يعيـد 
إمرار املوسى أو يعيد التقصري إذا كان قد قرص (احلكيم).

* أثـم ووجـب عليـه أن يعيـد عـىل ما حيصـل معه 
الرتيب (زين الدين).

* ال جيب الرتتيب بني الذبح والتقصري (الشريازي).
* واألحـوط وجوبـاً يف صورة العمد وعـدم العذر 

واحلرج اإلعادة: (السيدصادق).
* ولو خالف الرتتيب نسيانًا أو جهالً أو اضطرارا فال حرج 

ا (املدريس). عليه وال جيب اإلعادة، بل وحتى لو خالفه عمدً
* جيـب الرتتيـب يف أعامل منى ولـو خالف الرتتيب 
أو عمـل بعكـس الرتتيب أثم لكنه يكفـي وجيزي وال يش 

عليه (االحقاقي).
* إذا أكمل أعامل منى الثالثة فإنه يتحلل من مجيع ما 

حرم عليه باإلحرام إال الطيب والنساء والصيد.
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- لو قدم الذبح عىل الرمي
*إذا كان عـن جهـل أو نسـيان صـح ومل حيتـج إىل 

اإلعادة (اخلوئي، الوحيد، السيستاين، زين الدين).
*إذا كان عـن سـهو أو جهـل أو نسـيان مـع العرس 

واحلرج فال إشكال (السيدصادق).
* إذا كان متعمداً أثم، واألفضل اإلعادة (فضل اهللا).

- إذا تأخر ذبح اهلدي يوم العيد إىل قبيل املغرب 
فام احلكم؟.

* ال يلزم الرتتيب بني الذبح واحللق ولو حلق خرج 
به من اإلحرام (الشريازي).

* إذا حصل اهلدي جاز له احللق ولكن ال يتحلل إال 
بالذبح واحللق والذبح ليالً خالف االحتياط  (السيستاين).
* إذا اشـرت اهلدي جـاز له احللـق وإذا تأخر لعذر 
فاألفضل املبادرة إىل احللق أو التقصري وجيوز له احللق ليالً 

(املدريس).
* األحـوط عـدم جـواز احللـق قبل الذبـح وجيزي 



١٣١ الذبح 

الذبح ليالً واحللق يف الليل صحيح ويكفي (اخلميني).
* ال جيـب تأخـري احللق عىل مـن أخر الذبـح بل ال 
يبعد وجوب ذلك (احللق) فال يرتك االحتياط ويتحلل به 
من اإلحرام وجيـوز الذبح ليالً ولكن يؤخر أعامل مكة إىل 

ما بعد الذبح (اخلامنئي).
* حيلق أو يقرص يوم العيد وال يؤخره عنه وال جيزئ 

الذبح ليالً (اخلوئي).
* يلـزم مراعـاة الرتتيب عىل األحـوط إن مل يوجب 
العـرس، ويكـون الذبـح يف النهار ال يف الليـل إال لرضورة 

(السيدصادق).
ـا عـدم التقصـري أو الذبـح ليـالً  * األحـوط وجوبً

(احلكيم).
* األحوط لزوماً أن ال يوقع احلاج حلقه أو تقصريه 

ليالً (زين الدين).
* جيوز له التقصري مع حتصيل اهلدي يف املكان الذي 
يذبحه فيه، واألحوط عدم الذبح يف الليل، ولو ذبح أجزأه 

ولكنه يأثم (فضل اهللا).
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احللق أو التقصري

* احللق للرصورة عىل األحوط وجوباً (السيستاين، 
العصفور، اخلميني، املدريس، اخلامنئي).

* احللق للرصورة عىل األحوط اسـتحباباً (اخلوئي، 
الشريازي، االحقاقي، السيدصادق، الوحيد، فضل اهللا).

* يتعني عىل الرصورة احللق: (احلكيم، زين الدين).
***

واجبات احللق
١- أن يكون يف منى.

٢- النية.
٣- الرتتيب.



١٣٣ الحلق أو التقصير 

- احللق باملاكنة الناعمة؟
السـيدصادق،  (الشـريازي،  احللـق  عـن  تكفـي   *

املدريس، السيستاين، زين الدين، فضل اهللا).
* يكفـي احللق باملاكنـه إذا كانت حتلق الشـعور من 

أصوهلا مثل املوسى (اخلامنئي).
ا (اخلوئي). ا بل تقصريً * ال يكون حلقً

* ال يكفي احللق باملاكنة الناعمة بل البد من اإلمرار 
باملوسى (االحقاقي).

*الظاهـر االجتزاء بإزالة الشـعر باملاكنة، واألحوط 
وجوبـاً االقتصـار عىل ما توجب إزالة الشـعر من أصوله، 
بحيث ال يبقى منه يشء من أصول الشعر عرفاً (احلكيم).

التقصري خارج مىن
* ال يبعد االجتزاء بتقصريه، وإن كان متعمداً، ولكن عليه 

أن ينقل ما قصه من شعره إىل منى مع اإلمكان: (السيستاين).
* لـو قـرص خـارج منـى عامـداً أو جاهالً أو ناسـياً 
فيجـب عليـه الرجـوع إىل منـى ليقـرص فيهـا إن أمكـن: 
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(الشريازي، السيدصادق، زين الدين).
* جيب أن يكون احللق أو التقصري يف منى، ولو فعل 
ذلـك خارج منـى عامداً ال يكفيه، بل عليـه العود إىل منى 

واحللق أو التقصري هبا (املدريس).
* الظاهـر عـدم وجوب احللـق أو التقصـري يف منى 
إال مـن أجل إلقاء الشـعر فيها، فيجوز احللـق أو التقصري 
يف غريها مع إلقاء الشعر فيها وال جيب عليه املبادرة إللقاء 

الشعر يف منى وجيوز التأخري (احلكيم).
* حمـل التقصـري أو احللـق منـى فان تركـه رجع مع 
التمكـن فان مل يتمكن حلـق يف الطريق أو يف مكة ثم بعث 

بشعره ليدفن به وجوباً إن أمكن: (العصفور).
* إذا حلـق أو قرص عمداً أو نسـياناً أو جهالً خارج 
منـى وأد بقيـة األعامل وجب عليه الرجـوع إليها لذلك 

وإعادة األعامل املرتتبة عليهام: (اخلامنئي).
* العامد واجلاهل جيب عليه الرجوع للتدارك وكذا 
النايس عىل األحوط وإن تعذر حلق وبعث شـعره إىل منى 

إن أمكنه ذلك (فضل اهللا).



١٣٥ أعمال مكة 

أعامل مكة

٧- طواف احلج.
٨- صالة الطواف.

٩- السعي.
١٠- طواف النساء.

١١- صالة طواف النساء.
١٢- املبيت بمنى ليلة احلادي عرش والثاين عرش:

* وهـو الواجـب الثـاين عـرش مـن واجبـات احلج 
ويؤتى به مع النية.

- املبيت بمنى:
* خيري يف املبيت بني النصف األول أو النصف الثاين 
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من الليل (الشـريازي، السـيدصادق، اخلوئي، السيستاين، 
املدريس، الوحيد، اخلامنئي، العصفور، زين الدين).

* جيـب املبيـت يف النصـف األول وان فاتـه فيلـزم 
املبيت يف النصف الثاين مع الكفارة (اإلمام اخلميني).

* يتحقق املبيت بأحد أمرين:
١- من غروب الشمس إىل نصف الليل.

٢- أن يكـون يف منـى عنـد طلـوع الفجـر (بـل قبـل 
انتصاف الليل عىل األحوط: فضل اهللا)، واألحوط استحباباً 

ان يكون فيها من نصف الليل إىل طلوع الفجر (احلكيم).
* املـراد مـن البيتوتـه أن يبقى يف منـى أول الليل إىل 
النصـف وإذا انتصـف الليل جاز له اخلـروج من منى وإن 
كان األفضل عدم اخلروج إىل الصبح فان خرج بعد نصف 
الليـل فاألحـوط أن ال يدخل مكة قبل الصبـح، وإن كان 

األظهر اجلواز (االحقاقي).
- حساب منتصف الليل يف املبيت:

* منتصـف الليـل مـن أول الغـروب حتـى طلـوع 



١٣٧ أعمال مكة 

الشـمس عىل األحوط، واألحوط أن يكـون من الغروب 
الرشعي (اخلميني).

* من غروب الشـمس إىل طلوع الفجر (الشـريازي، فضل 
اهللا،اخلوئي، السيدصادق، العصفور، السيستاين، الوحيد، احلكيم، 
اخلامنئي) * واألحوط احلساب من الغروب الرشعي (اخلامنئي).

* من غروب الشمس إىل طلوعها (املدريس).
- لو خرج من منى لبعض الوقت فهل يرض بمبيته؟.
* لـو خرج لسـاعة أو اقـل جتب الكفـارة (اخلوئي، 
السيسـتاين، اخلامنئـي) * عـىل األحـوط وإن مل يبعد عدم 

اللزوم (اخلميني).
ا ثم عاد فال يش  * إذا خـرج يف النصف الثاين مضطرً
عليـه ولكن يف النصف األول عليه أن يبقى للنصف الثاين 
إىل الفجـر أيضا (الشـريازي) * عىل األحـوط إال إذا كان 

اخلروج ملدة قصرية ومضطراً (السيدصادق).
* لو خرج لربع ساعة ال إشكال (املدريس).

* البد من مراعاة النصف احلقيقي (احلكيم).
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- لو تأخر يف طريقه ملنى للمبيت لبعض الوقت 
بسبب الزحام أو ما شابه؟.

ا (الشريازي) *  * يكفر بشـاة عىل األحوط استحبابً
ا يف املقرص (السيدصادق). يف القارص، ووجوبً

* إذا كان قـد خـرج من مكة فـال يش عليه وإن بات 
فيها لزمته كفارة شاة عىل األحوط (السيستاين).

* عليه الكفارة (اخلوئي).
* إذا جتاوز عقبة املدنيني فال إشكال (املدريس).

* من مل يكن يف متام النصف األول أو الثاين يف منى بل فاته 
بعض من النصف فاألحوط وجوباً أن يكفر بشاة (اخلامنئي).

* إذا مل يتحقق املبيت الواجب فاألحوط وجوباً الكفارة 
وال جتب جلهل أو نسيان أو اضطرار أو حرج (احلكيم).

عىل  املذكورة  الليايل  يف  بمنى  املبيت  جيب  ال   -
أشخاص:

١- كل مـن لـه عـذر يشـق عليـه البيتوتـه كاملرىض 
واملمرضني.



١٣٩ أعمال مكة 

٢- من خاف عىل نفسه أو عرضه أو ماله من الضياع 
والرسقة 

٣- الرعاة وأهل سقاية احلاج بمكة.
٤- مـن اشـتغل يف مكـة بالعبـادة حتـى الفجـر ومل 

يشتغل بغريها.
- هل يكفي نصف الليل (بدل املبيت) ملن اشتغل 

بالعبادة؟
* يكفي النصف (الشريازي، السيدصادق).

* متام الليل (اخلميني، اخلامنئي، اخلوئي، الوحيد).
* متام الليل إىل بياض األفق (بعد الفجر وقبل طلوع 

الشمس) (املدريس).
* ال يكفـي النصـف األول ويكفـي النصـف الثاين 

(السيستاين).
* من حيث العشاء إىل الفجر (فضل اهللا).

* جيـوز املبيت يف مكة ملن كان منشـغالً بالعبادة وإن 
كان االفضل الرجوع إىل منى قبل الفجر: (احلكيم).
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* من ترك البيتوتة واشـتغل بالعبادة يف مكة املعظمة 
طوال الليل ومل يشـتغل بغريها سو الرضوريات كاألكل 

والرشب وقضاء احلاجة تكفيه عنها (االحقاقي).
مكة  يشمل  هل  مكة  يف  بالعبادة  االشتغال   -

اجلديدة؟.
* نعـم يشـمل (الشـريازي، املـدريس، السيسـتاين، 

اخلامنئي، السيدصادق، فضل اهللا).
* أينام كان يف مكة (اخلميني).

ليالً  » التعبد  جواز  يف  يكفي  هل   : سؤال 
لرمي  الذهاب   ، منى  يف  املبيت  من  بدالً 
اجلمرات ، بالنسبة للنساء (بمعنى يُعد ذلك 

من العبادة)؟
بمكـة  خاصـة  البدليـة  فـان   ، كال  اجلـواب: 
واالشتغال بالعبادة فيها. (السيد صادق الشريازي).



١٤١ رمي الجمرات الثالث 

رمي اجلمرات الثالث

* جيب رمي اجلمرة الصغر والوسـطى والعقبة يف 
األيـام التى بات لياليها يف منى (ليلـة احلادي عرش والثاين 

عرش).
* جيـوز الرمي من طلوع الشـمس إىل غروهبا يف أي 

وقت شاء 
* جيـب الرتتيـب األوىل فالوسـطى فالعقبـة، فـان 

خالف ولو نسياناً استأنف.
* حيصـل الرتتيب يف صورة اجلهل والنسـيان برمي 
أربـع فإذا رمى األوىل أربعا وكال من الثانية والثالثة سـبعاً 

. أجزأه إكامل األوىل سبعاً
* لـو ترك رمي يوم عمداً أو لعذر من نسـيان أو نحوه 
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قضـاه يف غده ولو ترك يومني قضامها يف اليوم الثالث.وجيب 
تقديم القضاء عىل األداء وتقديم السابق قضاء عىل الالحق.
للنساء  عرش  والثاين  عرش  احلادي  ليلة  الرمي   -

والضعفاء(مع خوف الزحام).
* جيوز للنسـاء والضعفـاء الرمي ليالً (الشـريازي، 
زين الدين، السـيدصادق، اخلوئي، العصفور، الوحيد) * 
جيـوز لذوي األعذار الرمي يف الليل، وال فرق يف ذلك بني 

الليل املتقدم واملتأخر (املدريس).
* ال جيـوز للنسـاء والضعفـاء الرمـي ليـالً وجيـب 
االسـتنابه واألحـوط األوىل اجلمع بني االسـتنابه والرمي 

ليالً (السيستاين).
* جيوز اذا كن معذورات عن الرمي هناراً (اخلميني).

* املـرأة يف حال املـرض أو اخلـوف أو احلرج ترمي 
ليالً وإال فعليها االستنابة (فضل اهللا).

* جيـوز الرمـي ليـالً للخائف واملريـض ويف جوازه 
للمرأة إشكال: (احلكيم).
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ليلة  رمى  لو  هنارا  الرمي  يف  املعذور  سؤال:   -
الثاين عرش عن اليوم الثاين عرش هل يستطيع أن يذهب 

إىل مكة ليالً وال يعود ملنى للنفر؟.
* بعـد املبيـت الواجب يسـتطيع اخلـروج وال يلزم 

االنتظار (اخلميني).
* لو استطاع الرجوع قبل الظهر وجب عليه، وإذا مل 

يستطع فال يش عليه (اخلوئي).
* األحـوط وجوباً أن يرجـع إىل النفر قبل الظهر أو 

بعد الظهر (السيستاين).
* ليس النفر واجباً مسـتقالً فمن كان يف منى ليلة الثاين 
عرش فعليه النفر ومن مل يكن فيه فليس عليه النفر (املدريس).

* ال يبعد جواز النفر للنسـاء والضعفاء وكبار السن 
قبل الزوال (الشريازي) * نعم جيوز (السيدصادق).

- اخلروج من منى يوم الثاين عرش قبل الزوال؟.
* جيـوز له اخلروج قبل الزوال حلاجة ثم يرجع لينفر 

بعد الزوال (اخلوئي).
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الـزوال  قبـل  يرجـع  كان  إذا  جـوازه  يبعـد  ال   *
(الشريازي، السيدصادق).

* جيـوز لـه اخلـروج إذا تـرك علقـه تقتـيض العـود 
(السيستاين).

* جيوز ذلك، واألحوط عدم اخلروج (املدريس).
***

* جيوز للنسـاء اختياراً أن يرمني اجلامر الثالث 
ليلة احلادي عـرش والثاين عرش بدالً عن يومهام، وال 
يلـزم أن يعـدن إىل منـى قبل زوال اليـوم الثاين عرش 

لإلفاضة، واملرافق هلن بحكمهن (السيدصادق).
***



١٤٥ الملحق 

امللحق

- التخيري يف الصالة بني القرص والتامم؟.
* خمري بني القرص والتامم يف مطلق مكة املكرمة واملدينة 
املنورة (الشـريازي، السـيدصادق، السيسـتاين، املدريس) * 

واألحوط االستحبايب االقتصار عىل املسجدين (اخلامنئي).
* التخري بـني القرص والتامم يف حدود املسـجد فقط 

(االحقاقي).
* خمـري يف مطلق مكة (القديمـة) واملدينة بني القرص 

والتامم (اخلوئي).
* جيب االقتصار عىل املسجدين فقط (اخلميني).

األحـوط  كان  وان  القديمـني  البلديـن  يشـمل   *
االقتصار عىل املسجدين (الوحيد).
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١٤٧ المحتويات 

املحتويات

املقدمة............................................. ٥
أقسام احلج......................................... ٩
ينقسم احلج إىل ثالثة أنواع....................... ٩
١١ ......................................... االستطاعة
١١ .............................. االقرتاض للحج
واحلج  للدين  ماله  يكفي  وال  مديوناً  كان  لو   -
١٢ ....................................... معاً
املواقيت............................................ ١٤
اإلحرام من مسجد الشجرة.................... ١٤
١٦ ........ إحرام املرأة احلائض من مسجد الشجرة
١٧ .............................. اإلحرام باملحاذاة
١٨ .............................. اإلحرام من جدة
١٩ ........................... إحرام املقيم يف جده
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٢٠ ......... هل جيوز االحرام قبل امليقات بالنذر؟.
٢٠ ......................... اإلحرام من الطائرة؟.
٢١ ....................................... عمرة التمتع
اإلحرام............................................ ٢٢
٢٢ .............................. واجبات اإلحرام
: لبس ثويب اإلحرام................... ٢٢ أوالً
- هل جيزء غسل اإلحرام عن الوضوء... ٢٣
٢٣ ........... - هل جيوز الوضوء بامء زمزم؟.
رشوط لباس اإلحرام.......................... ٢٤
١- اإلزار................................. ٢٤
٢- الرداء................................. ٢٤
ا حاكيًا للبرشة. ٢٥ ٣- أن ال يكون اإلزار خفيفً
٤- أن يكون مما تصح الصالة فيه للرجال.. ٢٥
مالحظات.................................... ٢٦
عقد اإلزار والرداء واخلرز باإلبرة.......... ٢٧
٣٠ ................................. : النية ثانياً
٣١ ............................... : التلبية ثالثاً
٣١ .......................... الوصل يف التلبية



١٤٩ المحتويات 

قطع التلبية يف إحرام عمرة التمتع.......... ٣٢
٣٣ .................................. حمرمات اإلحرام
٣٣ .................................... ١- الصيد
٣٣ ............................. ٢- جمامعة النساء
اجلامع يف إحرام عمرة التمتع............... ٣٣
- اجلامع يف إحرام حج التمتع.............. ٣٤
٣٥ ............................. ٣- تقبيل النساء.
٤- مس النساء................................ ٣٥
٣٥ ................. ٥- النظر إىل املرأة ومالعبتها.
٣٥ .............. ٦- عقد النكاح أو اإلشهاد عليه.
٧- االستمناء: بأي طريقة كانت............... ٣٥
٨- استعامل الطيب............................ ٣٥
والقرنفل  اهليل  عن  االجتناب  جيب  هل   -
والدارسني والزنجبيل ونحوها؟........... ٣٦
٣٧ .... - استعامل الصابون واملعجون املطيب.
٣٨ ................................. الفواكه الطيبة
جيب  هل  واختلفوا  األكل  جواز  عىل  اتفقوا   -
٣٨ ................ االمساك عن شمها أم ال؟.
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٩- لبس املخيط للرجال....................... ٣٩
- إذا تعمد املحرم لبس املخيط فيجب عليه شاة 
٣٩ ........................ ا أما إذا كان مضطرً
- لو لبس املحرم املخيط لتجاوز املنع املفروض 
من السلطات فهل جتب عليه الكفارة؟..... ٤٠
٤٠ .................................. تعدد اللباس
١٠- لبس اخلف واجلورب.................... ٤١

مع  القدم  ظاهر  تسرت  أن  املرأة  عىل  جيب  هل   -
وجود الناظر األجنبي؟.................... ٤١
٤٢ ............................... ١١- االكتحال
٤٢ ........................... ١٢- النظر إىل املرآة
٤٢ .. - إذا مل يقصد الزينة فهل جيوز له النظر؟.
١٣- الفسوق................................. ٤٣
للغري  إهانة  فيه  تكن  مل  إذا  املفاخرة  حترم  هل   -
٤٣ ....................... واحلط من كرامته؟.
٤٣ .................................. ١٤- اجلدال
٤٤ ......................... ١٥- قتل هوام اجلسد



١٥١ المحتويات 

٤٤ ............................ ١٦- التختم للزينة
٤٤ ................................. ١٧- اإلدهان
١٨- إزالة الشعر.............................. ٤٥
٤٥ ...................... ١٩- تغطية الرجل رأسه
- تنشيف مقدم الرأس باملنديل أو طرف إحرامه؟. ٤٥
- هل جيوز وضع سامعة التلفون عىل األذن؟... ٤٥
- هل جيوز للمحرم تغطية رأسه حال النوم؟... ٤٦
٤٦ ...................... ٢٠- تغطية املرأة وجهها
٤٦ .............................. - حال النوم
- عن األجنبي............................ ٤٦
- هل جيوز للمرأة املحرمة تنشيف وجهها باملنديل؟. ٤٧
٤٨ ......................... ٢١- التظليل للرجال

يف  احلوائج  يف  والرتدد  النزول  حال  التظليل   -
املنطقة الواحده............................ ٤٩
- التظليل بني الطلوعني................... ٥٠
٥٠ .... ( - التظليل اجلانبي (داخل السيارة مثالً
٥١ . - هل تتكرر الكفارة بتكرر التظليل يف اإلحرام؟
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٢٢- إخراج الدم.............................. ٥١
٢٣- تقليم األظافر............................ ٥١
٥١ ............................ ٢٤- قلع الرضس
٢٥- محل السالح............................. ٥٢
٢٦- قلع نبات احلرم.......................... ٥٢
الطـــواف.......................................... ٥٣
احليض قبل الطواف........................... ٥٣
- أن يكون احليض عند اإلحرام أو قبله.... ٥٣
٥٤ ........... - أن يكون احليض بعد اإلحرام
٥٥ ....................... احليض يف حال الطواف
٥٥ .. - إن اتسع الوقت إىل أن تطهر تصرب وإال
دم  نزول  ملنع  الدواء  تأخذ  التي  املرأة  وظيفة   -
٥٨ ..................... احليض ورأت الدم؟.
٥٨ . - حكم الدم بعد سن اليأس (يتحقق اليأس بـ)
٥٩ ............................... رشوط الطواف
١- الطهارة من احلدث.................... ٥٩
٥٩ .......................... احلدث أثناء الطواف



١٥٣ المحتويات 

- وظيفة املبتىل بخروج الريح.............. ٦١
٦٢ ............... - وظيفة املسلوس واملبطون
- لو شك قبل الطواف أو يف أثنائه أنه توضأ أم 
٦٣ ...................................... ال؟.

وأمكن  العمرة  بعد  الوضوء  بطالن  تبني  لو   -
التدارك؟.................................. ٦٤
٦٤ ................. ٢- طهارة البدن واللباس
- إذا نيس النجاسة وطاف................. ٦٥
- حكم دم القروح واجلروح؟............. ٦٥
- إذا تذكر النجاسة أثناء الطواف؟......... ٦٦
- أحكام املستحاضة يف الطواف........... ٦٨
٣- اخلتان للرجال دون النساء............. ٦٩
٤- سرت العورة............................ ٦٩
٥- إباحة اللباس.......................... ٦٩
٧٠ .................................. ٦- النية
واجبات الطواف.............................. ٧٠
٧٠ ....... C الطواف بني الكعبة ومقام إبراهيم
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قطع الطواف.................................. ٧٢
- قطع الطواف الواجب................... ٧٣
- قطع الطواف بعذر...................... ٧٤
٧٥ ........... - قطع الطواف لصالة الفريضة
٧٧ ......... - مس جدار الكعبة حال الطواف
- حكم الطواف نيابة عن الغري قبل الطواف عن 
نفسه...................................... ٧٧
٧٧ ................. الشك يف عدد أشواط الطواف
يف  وتذكر  الطواف  أشواط  بعض  نيس  لو   -
السعي.................................... ٧٨
أو  جهالً  شوطني  أو  ا  شوطً طوافه  يف  زاد  لو   -
٨٠ .................................. نسيانًا؟.
٨١ .............. - من عجز عن إمتام الطواف
أدعية الطواف................................. ٨٢
ل........................... ٨٢ - الشوط االوّ
٨٢ ...................... - دعاء الشوط الثاين
- دعاء الشوط الثالث..................... ٨٣
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- دعاء الشوط الرابع...................... ٨٣
- دعاء الشوط اخلامس.................... ٨٣
- دعاء الشوط السادس................... ٨٤
- دعاء الشوط السابع..................... ٨٤
صالة الطواف................................. ٨٤
٨٥ ....... C الصالة خلف مقام إبراهيم -
٨٦ ...................... - من ال يتقن القراءة
- من ترك صالة الطواف.................. ٨٨
٨٨ ............ - الفصل بني الطواف وصالته
.. ( - حكم الفصل بني الطواف وصالته (عمداً
٨٩
السعي بني الصفا واملروة ........................... ٩١
٩١ ............................... واجبات السعي
توسعة املسعى عام ١٤٢٨هـ................... ٩٢
٩٣ ..................... - السعي يف الرسداب
- السعي يف الطابق الثاين؟................. ٩٤
الشك يف السعي............................... ٩٥
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٩٦ .............................. املواالة يف السعي
- هل جيوز الفصل بني الطواف والسعي؟. ٩٧
٩٨ ............ - السعي بالعربة حال االختيار
٩٩ ................. - السعي ١٤ شوطاً جهالً
التقصري.......................................... ١٠٠
تقصري املحرم لغريه.......................... ١٠٠
- ال جيوز للمحرم أن يقرص لغريه بأخذ يش من 
قبل  لغريه  قرص  فلو  لنفسه،  يقرص  أن  قبل  شعره 
نفسه فام احلكم؟......................... ١٠٠
١٠١ ............ اخلروج من مكة بعد عمرة التمتع
- من أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة فهل جيوز 
١٠٢ . له اخلروج قبل أن يؤدي أعامل العمرة؟.
ورجع  التمتع  عمرة  بعد  مكة  من  خرج  لو   -
إليها يف شهر جديد فهل جيب عليه اإلتيان بعمرة 
١٠٣ ............................... جديدة؟.
أن  جيوز  هل  مفردة  بعمرة  مكة  إىل  دخل  لو   -
١٠٣ ................... يقلبها إىل عمرة متتع؟.
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١٠٤ ........................... ما املراد بالشهر؟.
أعمال احلج....................................... ١٠٥
اإلحرام........................................... ١٠٦
١٠٦ ............................... مكان اإلحرام
١٠٧ ........ تقديم الطواف والسعي عىل الوقوفني
١٠٨ . - تقديم الطواف وصالته والسعي بدون عذر
١٠٩ ....... - ثبوت اهلالل عند قايض العامة؟
١١٢ ................................... الوقوف بعرفات
- املراد بالغروب........................ ١١٢
١١٣ ......................... الوقوف باملشعر (املزدلفة)
املبيت ليلة العيد باملشعر احلرام............... ١١٣
وذوي  للنساء  األول  االختياري  املوقف   -
األعذار ومن يقوم بخدمتهم............. ١١٤
- هل جيب عىل من خرج من مزدلفة مع النساء 
والضعفاء العود إىل مزدلفة؟............. ١١٤
- ما حكم من نو الوقوف باملشعر قبل الوصول 
١١٥ . إليه ومل يعلم بالوصول حتى خرج منه؟.
ليلة  والضعفاء  للنساء  مكة  بإعامل  اإلتيان   -
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١١٥ ................................. العيد؟.
العيد  ليلة   الكرب العقبة  مجرة  رمي  جيوز  هل   -
١١٦ ............................ للمرافقني؟.
١١٨ ....................... رمي مجرة العقبة الكربى
واجبات الرمي.............................. ١١٨
رشوط احلىص............................... ١١٩
١١٩ ............ - الرمي من الطابق العلوي: 
١٢٠ . - رمي مجرة العقبة من اجلهة املواجهة للقبلة
١٢٠ ...... - الشك يف عدد الرمي (يف األثناء)
١٢٠ ..................... - الشك بعد الفراغ
رمي اجلمرة بعد حتديث ١٤٢٥هـ............ ١٢١
الــذبــــح.......................................... ١٢٤
جيب يف اهلدي أمور.......................... ١٢٤
- هل يشرتط أن يكون الذابح مؤمناً؟.... ١٢٦
١٢٦ ................................ تثليث اهلدي
- مع تلف اهلدي هل يضمن احلاج؟..... ١٢٧
جمموعة  اشرتاك  املستحب  احلج  يف  جيوز  هل   -
١٢٧ ............ من احلجاج يف هدي واحد؟.
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قرص  لو  كام  منى  أعامل  يف  الرتتيب  خالف  لو   -
١٢٨ ............................ قبل الذبح؟.
- لو كان عن جهل...................... ١٢٨
١٢٨ ..................... - لو كان عن عمد: 
- لو قدم الذبح عىل الرمي............... ١٣٠
- إذا تأخر ذبح اهلدي يوم العيد إىل قبيل املغرب 
١٣٠ ............................. فام احلكم؟.
احللق أو التقصري................................. ١٣٢
١٣٢ .............................. واجبات احللق
١٣٣ ................ - احللق باملاكنة الناعمة؟
التقصري خارج منى.......................... ١٣٣
١٣٥ ..................................... أعمال مكة
١٣٥ .. املبيت بمنى ليلة احلادي عرش والثاين عرش
- املبيت بمنى........................... ١٣٥
١٣٦ ....... - حساب منتصف الليل يف املبيت
يرض  فهل  الوقت  لبعض  منى  من  خرج  لو   -
١٣٧ ................................... بمبيته؟.
- لو تأخر يف طريقه ملنى للمبيت لبعض الوقت 
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١٣٨ .............. بسبب الزحام أو ما شابه؟.
عىل  املذكورة  الليايل  يف  بمنى  املبيت  جيب  ال   -
١٣٨ ............................... أشخاص

ملن  املبيت)  (بدل  الليل  نصف  يكفي  هل   -
اشتغل بالعبادة؟......................... ١٣٩
مكة  يشمل  هل  مكة  يف  بالعبادة  االشتغال   -
اجلديدة؟................................ ١٤٠
١٤١ .............................. رمي اجلمرات الثالث
للنساء  عرش  والثاين  عرش  احلادي  ليلة  الرمي   -
والضعفاء(مع خوف الزحام)............ ١٤٢
ليلة  رمى  لو  هنارا  الرمي  يف  املعذور  سؤال:   -
الثاين عرش عن اليوم الثاين عرش هل يستطيع أن 
يذهب إىل مكة ليالً وال يعود ملنى للنفر؟. ١٤٣
قبل  عرش  الثاين  يوم  منى  من  اخلروج   -
الزوال؟................................. ١٤٣
١٤٥ ............................................. امللحق
- التخيري يف الصالة بني القرص والتامم؟.. ١٤٥
املحتويات.......................................... ١٤٧

alsharigi
sh1234

http://alshariki.wordpress.com

	المقدمة
	أقسام الحج
	الاستطاعة
	المواقيت
	عمرة التمتع
	الاحرام
	محرمات الاحرام
	الطواف
	صلاة الطواف
	السعي
	التقصير
	أعمال الحج
	احرام الحج
	الوقوف بعرفات
	الوقوف بالمشعر
	رمي جمرة العقبة
	الذبح
	الحلق أو التقصير
	أعمال مكة
	رمي الجمرات الثلاث
	الملحق
	المحتويات

